
Piktas Rabinas.
Vieni Darbuojasi, Kiti

Žudosi.
Ponia ir Redaktorius.
Patys Muša ir Patys Rėkia.

Rašo A. BIMBA

New Yorko mieste atsirado 
rabinas, kuris žada nenusi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c « *

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

No. 65 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo - March 18, 1948 Metai XXXVIII. Dienraščio XXX«
leisti kataliku kunigams. Jo 
vardas yra Schultz. Argi tik 
kunigai gali kovoti komuniz
mą? Rabinas Schultz taip 
pat kovon stoja. Jis susior
ganizavo “Amerikos žydų 
Lygą Prieš Komunizmą“ ir 
žada ne tik Ameriką, bet vi
są pasaulį nuo komunizmo iš
gelbėti.

Sustabdyt Karinę 
Isteriją! Šaukia 
Henry Wallace
Wallace Savo Telegramose Kongreso Vadams Kaltina

STREIKUOJA VEIK VISI 
MINKŠTŲJŲ ANGLIES 
KASYKLŲ MAINIERIAI

Kongreso Atstovų 
Rūmas Užgyrė Bilių 
Rendoms Pakelti

I

Rabinas Schultz sako, kad 
poterių ir maldų neužteksią. 
Jis tiki tuo, kuo tiki ir mūsų 
kunigas Balkūnas: atomine 
bomba. Dievo pagalbos, gir
di, nesulauksime. Prieš ko
munizmą reikia kovoti velnio 
pagalba!

★ ★ ★
Džiugu skaityti iš Lietuvos 

pranešimus apie mękslo vyrų 
darbą kraštą atstatyti ir liau
dies gerbūvio ir sveikatingu
mo lygį pakeiti. Darbas di
delis ir garbingas.

Profesoriai Purenąs, Možy- 
lis, Kupčinskas, Budrys, La
šas, Matulis, Girdzijauskas ir 
visa eilė kitų moko universi
tetuose, darbuojasi ligoninėse, 
rašo knygas, veikia visuome
niškose organizacijose.

★ ★ ★
Palyginkime jų veiklą su li

kimu tų, kurie iš Lietuvos pa
bėgo ir baladojasi po pasaulį. 
Vienas kitas jų pribuvo Ame
rikon. Tiesa, čia jie šiokį to
kį gyvenimą pasidarys. Bet 
argi palyginsi jų darbą savo 
mažoje raštinėje su darbu anų 
vyrų, kurie dirba visam kraš
tui, visai tautai — savo kraš
tui,- savo tautai, savo žmo
nėms !
.(Dar kelėtas mokytų žmonių 

yra Vokietijoje ir Austrijoje.. 
Jie skursta ir kremtasi — be 
ateities ii’ be vilties! žudo 
save ir savo talentą.

Jų protą ir sielą sugadino 
fašistiniai nuodai. Jų gaila. 
Jie serga. Jiems reikia gy
dytis .’

★ ★ ★
Buvusi Kongreso narė ponia

Trumaną už Karo Kurstymus; {spėja Prieš Diktatūrą
New York.— Henry Wal

lace, trečiosios partijos 
kandidatas prezidento viet 
tai, pasiuntė kongreso va
dams telegramas, šaukda
mas atmesti Trumano mo- 

[ kymą ir sustabdyti jo kur
stomą karinę isteriją.

Wallace savo telegramo
se jiem sako:

“Nėra jokio parodymo, 
kad bet kuris kraštas grū
motų užpulti Jungtines 
Valstijas. Karinį krizį kur
sto Amerikos valdžia su sa
vo karininkais ir tarptauti
niais trustininkais. Truma
no mokymas prieš komu
nizmą (ir Sovietus) pasiro
dė visiškai bergždžias ir 
nupulde gerą Amerikos 
žmonių vardą ištisame pa
saulyje. Kongresas turi tą 
pavojingą mokymą atmes
ti.

“Aš nesuprantu, kodėl 
mūsų valdžia išnaudoja at
einančius demokrati n i u s 
rinkimus Italijoj kaip prie
kabę dar labiau didinti 
tarptautinę karinę isteriją.

Prezidentas Trumanas ir 
jo kabineto nariai veikia 
taip, “lyg jau tuoj gręsių 
karinis krizis, kurį jie pa
tys kursto,” sakė Wallace.

Anglija Pradėjo Košti 
Tariamus Raudonuosius

Kartu jis> įspėjo, kad val
džia, dirbtiniai šūkaudama 
apie “pavojų” iš Sovietų pu
sės, siekia “juo labiau ap
rėžti pilietines amerikiečių 
laisves ir užkarti mums ka
rinę diktatūrą ūkiniame ir 
politiniame gyvenime.”

Chinu Komunistai 
Užėmė Didmiestį

Nanking, Chinija. '—Chi- 
nų komunistų radijas pra
nešė, kad jie šturmavo ir 
užėmė stambų Loyang mie
stą; geležinkelių mazgą ir 
senovinę sostinę, vidurinėje 
Chinijoje. Tapo sunaikinta 
visa divizija Čiang Kai-še- 
ko tautininkų. Komunistai 
pradėjo pavasarinį ofensyvą 
prieš eilę miestų vidurinėje 
Chinijoje.

Jugoslavų Sargai Šūviais 
Perspėjo Jankius-Anglus

Tribst. — Jugoslavų sie
nos sargai šūviais oran per
spėjo anglų - amerikonų 
karinius policininkus, per
ėjusius per sieną į Jugosla
vijai priklausomą Triestą 
žemės sritį. Tuomet ameri
konai ir anglai sugrįžo są- 
vo pusėn. Jugoslavija ofi
cialiai kaltino, kad jankiai

Washington. — Praneša
ma, kad valdžia pašauks 
Mainierių Unijos preziden
tą Johną u Lewisa ir 
minkštųjų angliakasyklų 
savininkus ir pradės taiky
ti streikuojančius mainie-, 
rius su kompanijomis, pa
gal ■ Tafto-Hartley’o įstaty
mą.

Jau antradienį streikavo 
360,000 unijinių mainierių. 
Viso jų yra bent 400,000. 
Tik kur-nekur dar dirbo 
mainieriai paviršinėse ka
syklose, bet ir tie apleidžia 
darbą.

Streikieriai ypač reika

lauja įvesti senatvės pensi
jas, kurias kompanijos buvo 
žadėjusios paskutinėje savo 
sutartyje su unija, būtent: 
$100 per mėnesį mainie- 
riams, dirbusiems kasyklo
se per 20 metų ir sulauku
siems 60 metų amžiaus.

Kompanijų atstovai pa
sakoja, kad Tafto-Hartley’o 
įstatymas uždraudžia to
kias pensijas.

Kasyklų savininkai Pitts- 
burgho apskrityje kreipiasi 
į federalį teismą, reikalau
dami indžionkšino prieš 
streikierius.

Kongresmanai Palieka Vietinėm Rendy Komisijom Visą 
Valią Branginti Nuomas bei Panaikinti Rendy Kontrolę

Claire Booth Luce neseniai 
kalbėjusi Chicagpje. Chicagos 

’ klerikalų Draugas paduoda 
jos kalbos turinį. Luce pa
sakė, kad “Marshall Planas 

. nepajėgs sulaikyti komuniz
mo kariškas jėgas Europoje.“ 

Tai, žinoma, labai išgąsdi
no Draugo redaktorių.

★ * ★
O kas blogiausia, kad šita 

aukšta ir graži ponia ožio ra- 
gan suvarė visą filpsofiją, kad 
skurdas gimdo komunizmą, 
štai, sako Luce, čechoslovaki- 
ja. Ten “buvo maisto užtekti
nai ir pramone veikė. Ji bu- 

4 vo viena iš turtingesnių ir 
laisvesnių šalių Europoje. Ji 
turėjo visus tuos dalykus, ku
riais manoma su Marshall Pla
nu sulaikyti komunizmo plė
timąsi kitose šalyse.“ Bet ir 
ten komunistai laimėjo žmo-

London. — Anglijos val
džia pradėjo rankiot komu
nistus ir jų šalininkus iš, 
girdi, svarbių šalies gyni
mui darbų ir įstaigų. Ang
lų ministrų kabinetas pa
skelbė (dėl svieto akių), 
kad ir fašistai būsią paša
linti išHų vietų. Bet dar ne
girdėt apie jokius valdžios 
žingsnius prieš fašistus.

Du komunistai seimo na
riai siūlė panaikint pasimo- 
jimus prieš “raudonuo
sius;” tai esą Amerikos pa
diktuotas ablavas. Komuni
stų siūlymas atmestas.t__________

Graikijos Monarchistai 
Šaudo Demokratus

ir anglai “provokaciniais 
tikslais” perėję rubežių.

AMERIKOS BOMBANEŠIAI
MANEVRUOS JAPONIJOJ
/

nių daugumą ir paėmė vals
tybės vairą į savo rankas. 
(Draugas, kovo 13 d.) 

★ ★ ★
Tai kur išeitis? čia, ma- 

. tyt, ponia ir redaktorius gal-’ 
voja ir supranta vienodai: 
Tegul Trumanas lekia ant 
Maskvos* ir numeta atominę 

$ , bombą!
Bet, žinoma, to neužteks. 

Tai bus tik pradžia: Reikės 
bombą numesti ant Var- 
šavos, ant Pragos, ant 
Budapešto, ant Helsinkio; 
pagaliau reikės bombos ant 
Paryžiaus ir Romos, nes ir 
ten komunizmas įsigali; taip 
pat reikės didelės bombos 
ant Nankingo, nes ir ten 
Čiang Kai-šeko vaiskui jau 
visiškai riesta.

Tuo būdu mūsų preziden
tas turės daug darbo. O ką 

(Tąsa 5>me pusi.)

Athenai, Graikija.— Uni
ted Press pranešimas kovo 
16 d. sako, kad Graikijos 
monarchistai, pagal savo 
karinių teismų sprendimus, 
sušaudė dar 35 demokrati
nius graikus, tariamus ko
munistus bei partizanų rė
mėjus. . 4

Palocių Medžiaga Skiriama 
Farmų Namam Rytinėje 

Vokietijoje
Berlin. — Vokiečių laik

raštis “Welt”, leidžiamas 
anglų vald. Berlyno dalyj, 
skelbia, kad būsią sugriauti 
ponų-kunigaikščių palociai 
sovietinėje Vokietijos da
lyje ir iš palocių medžiagų 
statoma trobesiai farmoms.

Tokio. — Iš Jungtinių 
Valstijų atlėkė 10 didžiųjų 
bombanešių B-29. Jie per 
mėnesį smarkiai manevruos 
panašiose sąlygose, kaip ka
ro metu. Bombanešiai da
rys skaitlingus ir ilgus žy
gius Tolimuosiuose Rytuo
se, kaip pranešė amerikonų 
komanda Japonijoj.

Sovietų Armija Paleidžia 
Senesnius Kareivius

Maskva. — Visi senesnie
ji kareiviai bus paleisti iš 
Sovietų armijos šį mėnesį, 
pagal Aukščiausios Tary
bos patvarkymą. Taigi di
džioji dauguma sovietinės 
armijos bus jaunieji karei
viai, 21 iki 22 metų am
žiaus.

Anglai - Amerikonai žada 
Vokiečiam apie Pusę Rei

kalingo Maisto
Frankfurt, Vokietija. — 

Amerikonai ir anglai keti
na savo užimtoje vakarinė
je Vokietijoje pakelti gy
ventojams racionuoto mais
to kiekį nuo 1,550 kalorijų 
iki 1,560 kalorijų per die
ną. Bet tai būtų tik pusė rei 
kalingo sveikatai maisto 
kiekio. *

WASHINGTON!) GENEROLAI SKAIČIUOJA 
“GATAVUS” ATSARGINIUS KAREIVIUS♦ 1
Washington. — Jungtinių 

Valstijų armijos vadai tvir
tina, kad galima būtų be 
kongreso tarimo pašaukti į 
karinę tarnybą 1,323,753 at
sargos kareivius ir oficie- 
rius (rezervistus). Tokiais 
atsarginiais skaitoma tie, 
kurie savo valia, o ne pagal 
drafto įstatymą, buvo įsto
ję į ginkluotas: jėgas, ų or-

ganizuotų atsarginių kor
pusą ir valstijų miliciją.

Valstijų milicijoje yra 
226,363 kareiviai ir oficie- 
riai.

Neorganizuotoje atsargo
je yra 12 milionų vyrų, tar
navusių armijoj karo metu. 
Bet šiems vėl pašaukti tar
nybon " reikia kongreso nu
tarimo..

Argentina Perša Panaikint 
Veto Teisę Jungt. Tautose

Lake Success, N. Y.—Ar
gentinos delegatas dr. Jose 
Arce siūlė pakeist Jungti
nių Tautų konstituciją taip, 
kad būtų atimta veto (at
metimo), teisė nuolatiniams 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos nariams — Sovie
tams, Amerikai, Anglijai, 
Francijai ir Chinijai. Tokį 
konstitucijos pataisymą jis

piršo Jungt. Tautų “seime
liui.” Jo pasiūlymas tiesio
giai atkreiptas prieš Sovie
tų veto teisę.

Amerika ragina panai
kint veto visuose kituose 
atsitikimuose, apart tų, kur 
būtų siūloma daryti kari
nius bei ekonominius žing
snius prieš vieną ar kitą 
Jungt. Tautų narį.

DEL SKERDYKLŲ STREIKO 
DAR BRANGINAMA MĖSA

Chicago. — 100,000 dar
bininkų, CIO unijistų, už- 
streikavo 140 skerdyklų 
Chicagoje ir kitur. Streikas 
bent pusiau sumažino mė
sos gamybą. Tuom naudoja
si tūli mėsos biznieriai ir 
vėl kelia mėsos kainas įvai
riuose miestuose. >

Washingtone prez. Tru
manas paskyrė komisiją ty-

rineti ginčijamus faktus 
tarp skerdyklų kompanijų 
ir darbininkų. Įvairiais ty
rinėjimais ir derybomis val
džia galėsianti, pagal Taf
to-Hartley’o įstatymą, per
traukti streiką bent 60 die
nų.

Streikieriai reikalauja pa
kelti valandinę algą 29 cen
tais; kompanijos siūlėsi tik 
9 centus pridėti.

—--- 2--  .

Washington. — Republi- 
konai ir pietiniai demokra
tai kongresmanai 251 balsu 
prieš 132 užgyrė Wolcott’o 
bilių neva rendoms kontro
liuoti. Bet šis bilius leidžia 
vietinėms rendų komisijom 
kelti rendas už gyvenamus

Amerika Dovanoja 
Italijai 29 Laivus

Washington. — Prezid. 
Trumanas pervedė Italijai 
dar 29 laivus. Ši dovana tai
koma, kad paveiktų italus 
balsuoti už premjero de 
Gasperio klerikalų valdžią 
balandžio 18 d. rinkimuose. 
Amerika duoda Italijai 15 
savo prekinių Liberty laivų 
ir sugrąžina 14 laivų, ku
riuos amerikonai buvo nuo 
italų pagrobę karo metu.

Streikavo Italijos Valdžios 
Darbininkai-Tarnautojai

Roma. — Per 24 valandas 
streikavo 25,000 tarnautojų 
ir darbininkų valdinėse pre
kybos rūmų įstaigose. Strei
kieriai protestavo prieš po
litinius varžymus ir gąsdi-I 
nimus iš valdžios pusės. 
Kalbama apie visuotiną val
džios tarnautojų streiką, 
protestui prieš policinę 
priespaudą, akivaizdoj ba
landžio 18 d. rinkimų.

VAKARINĖ VOKIETIJA 
BUS MARSHALLO PLANE

Trumanas Šaukė
Washington, kovo 17. —• 

Prez. Trumanas, kalbėda
mas bendrojoj kongresma
nų ir senatorių sesijoj, ra
gino kongresą kuo greičiau
siai išleist Įstatymą dėl ver
stino karinio mūštravimo 
jaunuoliams ir “laikinai” 
atgaivint privalomą vyrų 
rekrutavimą armijon. Jis 
taipgi šaukė tuoj galutinai 
užgirt Marshallo « planą 
prieš komunizmą vakarinė
je Europoje. •

Trumanas pasakojo, kad 
Sovietai “panaikinę Cecho-

įvest Karinį Draftą
»

slovakijos Respubliką”, kad 
tuo patim jie gręsią Suomi
jai; kartu jis gąsdino ko- 
muhistiniu pavojum Itali
jai; bažijosi, kad Amerika 
veikianti išvien su Jungtim 
Tautom dėl taikos; tvirti
no, būk Sovietai ardą Ame
rikos ir kitų demokratijų 
taikias pastangas. Jis kar
tojo, kad Amerika privalo 
kariniai stiprintis, girdi, 
kad “išlaikyti taiką” pa
saulyje.

ORAS.—Būsią šiltoka.

Paryžius. — Visų 16 
Marshallo plano šalių atsto
vai nubalsavo priimti savo 
tarpan. vakarinę Vokietiją, 
užimtą anglų, amerikonų ir 
francūzų. Portugalijos at
stovas siūlė įtraukt Mar- 
shallo - planan ir fašistinę 
Ispaniją. Pasiūlymas bus 
toliau sprendžiamas.

Žydai Reikalausią Sau 
Net Ištisos Palestinos

_______  į

New York. -— Jeigu bus 
panaikintas Jungtinių Tau
tų seimo tarimas padalinti 
Palestiną į žydų ir arabų 
valstybes, tai žydai reika-
lauš sau visos Palestinos, 
pareiškė Amerikos žydų Si
onistų pirmininkas dr. E. 
Neumann.

Rooseveltiniai Bulgarijos 
Paštaženkliai

• Sofija, Bulgarija. —Bul
garų valdžia išleis pašta- 
ženklius su velionio prezi
dento Roosevelto paveikslu 
balandžio 12 d., Roosevelto 
mirties sukaktyje.%

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas nutarė 
leisti šioj šalyj apsigyventi 
atbėgėliui Sovietų priešui 
pulk. L. N. Volkovui.

namus arba visiškai panai
kinti rendų kontrolę.

Miestų ir apskričių komi
sijos yra privarytos namų 
savininkų ir jų patronų, pa
stebėjo darbietis kongres- 
manas Vito Marcantonio. 
Todėl rendos tuojau būtų 
pakeltos arba jų kontrolė 
šalin nušluota, jeigu šis bi
lius taptų įstatymu.

Senatas kiek pirmiau pri
ėmė panašų sumanymą, a- 
part vieno punkto, kuris 
duoda valdiniam adminis
tratoriui sprendžiamąjį bal
są kas liečia rendų brangi
nimą arba jų kontrolės nai
kinimą.

Dabar sueis senatorių ir 
kongresmanų įgaliotiniai, 
kad suvienodinti abudu ta
rimu. Abiejuose leidžiama 
pakelti rendos 15 nuošim
čių, pagal “laisvą susitari
mą” tarp savininkų ir įna
miu.

Darbietis kongresmanas 
Leo Isacson siūlė išbraukti 
tuos 15 nuošimčių. Jo siūly
mas atmestas.

Suspendavo Komunistą 
Iš Bizonuos Tarybos

4

Frankfurt, Vokietija. — 
Max Reinmann, komunistas 
vokiečių tarybos narys Bi- 
zonijoj, pavadino Vokietijos 
išdavikajs tuos vokiečius 
valdininkus, kurie padeda 
anglam - amerikonam skal
dyti Vokietiją — sudaryti 
vakarinės Vokietijos vals
tybę atskirai nuo rytinės 
Vokietijos, kuri užimta So
vietų. Kiti tarybos nariai, 
įsižeidę tokiu pavadinimu, 
suspendavo R e i n m ąnną 
dviem mėnesiam iš Bizoni- 
jos tarybos. Viso yra 6 ko
munistai toje taryboje.

Auga Ispanų Partizanų 
Kova Prieš Franko

Praga. — Atvykęs Čecho- 
slovakijon, Santiago Carril
lo, buvęs Ispanijos respub
likos ministras, pranešė ko
respondentams, jog visose 
Ispanijos apskrityse plačiau 
išsivysto suderinta partiza
nų kova prieš Franko fašis-
tų valdžią. Partizanų žy
giai pasmarkėjo ypač po 
to, kai Franko už Amerikos 
dolerius davė amerikonam 
karines bazes Ispanijos že
mėje. Partizanai vartoja o- 
balsį: “Kovojam už Ispani
jos nepriklausomybę nuo 
Amerikos imperialistų!”

KARINĖ SUTARTIS 
PRIEŠ SOVIETUS
Brussels, Belgija, kovo 17. 

— Anglija, Franci j a, Belgi
ja, Holandija ir Luksem- , 
burgąs pasirašė vadinamą 
“bendro apsigynimo” sutar
tį (karui prieš Sovietus) 
per 50 metų.
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Na ujos Sumos Naujo Karo Reikalams
Kovo 15 dieną valstybės sekretorius Marshall įteikė 

pareiškimą Senato Užsienio Reikalų Komisijai su reika-f 
lavimu didelės sumos pinigų. Jis reikalauja, kad Kongre
sas tuojau paskirtų, apart penkių bilijonų ir pusės pas
kirtų dėl Marshall Plano, dar $275,000,000. Visi šitie pi
nigai, jo žodžiais tariant, turi eiti “Graikijos ir Turki
jos militarinei pagalbai”.

Sekretorius sako, kad iš pernai paskirtų $250,000,- 
000 Graikijai, militariniams reikalams buvo per metus 
išleista $172,000,000 arba apie 57 nuoš. Bet tie visi pinigai 
jau išėjo. Reikia daugiau. Tai, kas Graikijai skiriama 
Marshall Plane, neužteks.

Kas gi militariniai atsiekta per tuos metus su ta 
milžiniška Amerikos pagalba? Lai į tai atsako pats sek
retorius. Jis sako: “Partizanams pavyko pagerinti savo 
apsiginklavimą, taip pat militarinę organizaciją ir takti- 
kinį planavimą. Per tą laiką Graikijos partizanai padvi
gubino savo skaičių.”

Tai tokie rezultatai iki šiol suteiktos Graikijai mili
tarinės paramos. Pasirodo, kad visa toji pagalba nuėjo 
vėjais. Pasirodo, kad Graikijos partizanai laimi karą 
prieš Graikijos, fašistinį - monarchistinį režimą, kurį 
palaiko Amerikos doleriai ir ginklai.

Amerikos doleriai ir ginklai tiktai pratęsia Graiki
jos civilinį karą.

VA, KAIP!
• Cleveland© fašistų Dirva 
be jokio dvejojimo, be jo
kio-pagalvojimo suriko;/

“Komunistai nužudė če- 
choslovakų veikėją... Jan 
Masaryką.” Visa tai, esą, 
padaryta “komunistų vyk
dymu tolesnio Maskvos pla
no pilnam čechoslovakijos 
užvaldymui.”

Kaip lengva fašistams 
klausimus spręsti! Atsitiko 
kas nors — komunistai pa
darė. Argi Hitleris taip jų 
nemokė ?!

Bet Dirvos peckeliai “pa
miršta” vieną dalyką: Jan 
Masarykas juk įėjo naųjon 
Čechoslovakijos vyriausy
bėm Jis dirbo išvien suJ<o- 
munistais — dirbo, atrodo, 
ištikimai. Kitaip juk nebū
tų komunistai jo taip gra- 
giai pagerbę, jam nusižu- 
džius. '

Jeigu tenka kalbėti apie 
Masaryko nusižudymą, tai 
reikia pasakyti, kad jį prie 
savižudybės pastūmėjo jo 
buvusieji “frentai”, — tie, 
kurie jam siuntinėjo viso
kius juodrankiškus laiškus, 
visaip jį kaltindami ir bjau
rodami dėl to, kad jis ėjo 
su Čechoslovakijos liaudi
mi.

Bet fašistų rašytojams to 
nesuprasti!

Kas Ką Rašo ir Sako

Mainierių Teisingi Reikalavimai ir Streikas
Jau daugiau kaip pusė minkštosios anglies'mainierių 

metė darbą, geriau pasakius, atsisako dirbti. Vyriausias, 
jų reikalavimas yra pensija. Jau labai seniai mainieriai 
kovoja už įvedimą pensijos sistemos. Ir pensija turi būti 
tokia, jog pasenęs arba paliegęs mainierys galėtų iš jos 
pragyventi. Todėl reikalaujama, kad kiekvienas mainie
rys, sulaukęs 60 metų, gautų mėnesinės pensijos šimtą 
dolerių. Toji pensija turi eiti iki mainierio mirties.

, Reikia tikėtis, kad visi gąsdinimai ir grūmojimai 
mainierių šį sykį nepaveiks ir jie laikysis, kol savo šį 

. . teisingą reikalavimą laimės.
Tiesa, Taft-Hąrtley- įstatymas draudžia darbinin

kams streikuoti. Bet paskutiniam mainierių unijos kon
trakte yra pasakyta, kad mainieriai dirbs tol, kol pa
jėgia ir nori dirbti. Dabar jie nenori dirbti, jeigu jiems 
nesuteikia pensijos. Vadinas, jie kontrakto nesulaužo. 
Tas įstatymas nieko nereiškia, nes unija streiko nepa
skelbė. Ji tik pranešė nariams, kad jiems samdytojai at
sisako suteikti pensiją ir jie turi teisę daryti taip, kaip 
jie išmano. O jie visur nubalsuoja neiti darban.

•Šitaip mainierių streikas prasideda. Jis turės, kaip, 
atrodo, prasiplėšti ir apimti visus mainierius.

Komercinė spa'uda jau vėl bando visuomenės opi
niją sukelti, prieš mainierius. Jau kalbama, kad į kele
tą dienų pritruks anglies ir visiems reikės nukentėti. 
Tai senas samdytojų argumentas. Sukurstymas visuo
menės prieš streikierius yra sena priešų metodą. Daug 

■ streikų taip buvo sulaužyta. Samdytojai tikisi, kad jiems 
pavyks taip suvaryti atgal darban mainierius be laimė
jimo šitokia priemone ir dabar.

Mhinieriams reikia budėti ir stovėti savo reikalų 
sargyboje.

Laimėjimas pensijos sistemos sustiprintų mainierių 
saugumą. Pasenęs bei netekęs sveikatos .mainierys jaus
tųsi, kad anglies kompanijos negali jį išmesti ant šiukš- 

z lyno. Jis jaustųsi, kad jis turi iš ko duonos nusipirkti ir 
apsirengti.

Farmeriai Pažangos Keliu
Tiesiog reikia stebėtis iš pažangos organizuotų far- 

merių. Štai Farmerių Unija atlaikė konvenciją Colora- 
dos mieste Denver.' Buvo pasiūlymas, kad unijos pro- 
gramon būtų įrašytas punktas prieš “komunistus ir rau
donuosius.” Farmeriai milžiniška balsų dauguma (169,- 

balsų prieš 74,000) pasiūlymą pasmerkė ir atmetė, 
pareiškė, kad raudonbaubizmu žmonių gąsdinimas 
hitlerinė taktika ir farmeriai su ja nieko neturės.

000
Jie 
yra

Va karų Europos Konferencija
Prieš metus laiko Paryžiuje susirinko atstovai šešio

likos Vakarų Europos valstybių. Tos konferencijos tiks
las buvo priimti Marshall Planą ir patiekti Amerikai eko
nominius reikalavimus. Tam pačiam Paryžiuje vėl susi
rinko tų pačių valstybių atstovai. Šios konferencijos mi
sija esanti daug svarbesnė ir platesnė. Šioje konferenci
joje jau bus svarstomas Vakarų Europos kraštų ekono
minės ir militarinės sąjungos klausimas. Iš tų šešiolikos 
valstybių penkios jau susitarė ir sudarė militarinę są
jungą, tai Anglija, Francūzija, Holandija, Belgija ir 
Luksemburgas. Netenka abejoti, jog panašią sąjungą iš
keps ir ši Paryžiaus konferencija.

Šis Vakarų Europos ekonęminis ir militarinis apsi- 
vienijimas vedamas Amerikos vadovybėje. Dabar jau 
aišku, kad tokias sąlygas tiems kraštams yra pastatęs 
Marshall Planas.

Kam reikalinga tokia sąjunga? Prieš ką jį nukreip
ta?

DIENRAŠČIO “PM” 
PADĖTIS

Milijonierius. Marshall 
Field 1940 m.-įkūrė New 
Yorko mieste dienraštį 
“PM” — tabloidinio forma
to, nieko sau laikraštį.

“PM” žadėjo būti libera
linis, pažangus laikraštis.

Bet, štai, šiomis dienomis 
pranešama, jog “PM” jau 
parduodamas, o jeį' nebus 
parduotas, — sulaikytas.

Dienraštį, sakoma, per
kąs tūlas Clinton D. Mc
Kinnon, iš San Diego, Cal., 
kur jis leidžia vietos dien
raštį.

“PM” parduodamas, nes 
jis leidėjui neša deficitą — 
kokį, nepasakoma.

Pastaruoju laiku “PM” 
tiražas sumažėjo: nuo 170 
tūkstančių egz. nukrito iki 
120 tūkstančių egz. \

“PM” leidėjas pranešė vi
siems personalo nariams — 
darbininkams, raštinių tar
nautojams, redaktoriams, 
kad su 1948 metų kovo 26 
d. jų darbas baigiasi. Tegu 
jie dabar tariasi su nauju 
savininku. Jei susitaikys — 
naujas savininkas juos pa
laikys . Iš viso prie “PM” 
dirba apie 400 darbininkų.

Visi “PM” darbininkai 
priklauso Laikraštininku 
Gildijai (CIO). •

Iš sykio “PM)” nepriimdi
nėjo jokių skelbimų-rekla- 
mų. Bet vėliau pradėjo 

skelbimus imti, tačiau jų 
niekad nebuvo perdaug.

Kodėl “PM” neišsilaikė? 
Kodėl Marshall Field nega
lėjo jo išlaikyti (Sakoma, 
jis sukišo šin laikraštin ke
letą milijonų dolerių) ?

Todėl, kad “PM” nesilai
kė geros, teisingos politinės 
linijos.

Iš sykio jis, kaip sakėme, 
buvo neblogas laikraštis; 
rėmė Rooseveltą, neblogai 
gynė pagrindines Amerikos 
žmonių teises, kovojo' prieš 
fašizmą.

Tačiau, ilgainiui, jis . pra
dėjo klupti. Pradėjo patai
kanti reakcininkams; pata
po aršus' anti-komunistinis

Ji nukreipta prieš Rytinę Europą ir Tarybų Sąjun
gą. Kas svarbiausia, kad šion sąjungon bus įtrauktos trys 
Vokietijos zonos — amerikiečių, anglų ir francūzų. Tai 
reiškia Vokietijos ekonominės ir militarinės galybės at
statymą ir sudarymą naujo pavojaus pasaulio taikai.

“PM” išstojo prieš Wal
lace^ ir jo šalininkus, pra
dėjo juos pulti, tarytum 
New Yorke neužtenka Wal- 
lace’o puolėjų; pradėjo pa
taikauti reakcininkams.

Na, jeigu taip, tai žmo
nės pradėjo “PM” nepai
syti, jo nepirkti, neskaityti.

“PM” tik tuomet būtų 
galėjęs pasekmingai gy
vuoti, jei jis tvirtai ir at
virai stovėtų už Wallace’a, 

iuž viską, kas pažangu; jei 
jis atvirai ir griežtai būtų 
pasisakęs prieš reakciją, 
prieš Trumano doktriną.

New Yorke yra 8-ni mili
jonai žmonių; daug jų pa
žangių. Jie būtų dienraštį 
palaikę.

Bet Marshall Fieldas pa
rinko savo laikraščiui kito
kį kelią, — kelią į pražūtį.

Dabar Marshall Fieldas 
teturės tik du dienraščiu 
Chicago jĮ: “Sun” ir “Times.”

Kas iš tikrųjų bus • su 
“PM” po kovo 26 dienos, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

TEBEPLEPA 
NESĄMONES

So. Bostono klerikalų 
Darbininkas rašo:

Marksizmas tai nelaimė, 
kuri atima iš kiekvieno žmo
gaus laisvę ir gerbūvį ir pa
smerkia amžinai nevilčiai...”
Netenka nei sakyti, jog 

tai yra netiesa, dargi kvai
lybė, dėl kurios neverta eiti 
su Darbininko redaktorium 
į diskusijas.

Mes tai pacitavome tik 
tam, kad parodžius, kaip 
klerikalai žiūri į marksiz
mą. Šitaip jie rašo, o vei
kia išvien su Grigaičiais ir 
Michelsonais, kurie dar vis 
tebesivadina save “marksis
tais”. ? *

Laiškas iš Lietuvos

įdėti

Laisves Redakcijai:
čia pas mus (Bridgeport, 

Conn.) vasario 8 buvo tūlas 
pabėgėlis lietuvių bažnytinėje 
salėje ir kalbėjo apie Lietuvo
je galybes blogumų, tarp ku
rių jis pasakė, kad Lietuvoje 
nėra nei vieno lietuvio prie 
dabartinės valdžios, kuris tu
rėtų kokią nuosavybę. Tai aš 
norėčiau tą jo nesąmonę at
remti rimtais faktais, kuriuos 
aplaikiau nuo savo brolio iš 
Lietuvos. Prašau» tą laišką 

Laisvėn.
M. Arison.
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Brangus mano broli!
Mums labai linksma, kad 

gavome nuo jūsų antrą laišką, 
ir, be to, kad jūs gavote nuo 
iūūsų laišką.

Aš, mielas broli, gyvenu 
Bukaičių kaime ant savo skly
po. Mano vyriausias sūnus 
Stasys jau turi 29 metus, gy
vena nuo mūsų atsiskyręs, 
yra jau vedęs, dirba tarybi
niame ūkyje traktoristu. Ki
tas sūnus, Mykolas, turi 25 
metus; sūnus Vladas turi 19 
metų; sūnus Jonas 17 metų; 
duktė Autose 23 metų, yra 
siuvėja. Visi yra baigę pra
dinę mokyklą. Visi kįti šei
mos nariai gyvena namie, Lu
kaičių kaime.

Mūsų mama, broli, gyvena 
pas mus Bukaičiuose, yra vi
sai senutė,.turi 90 metų, vi
sai be sveikatos; praėjusią 
vasarą buvo nusilaužusi ko
ją. Taip ir iki šiol nuo lo
vos niekur nenueina. Gautus 
nuo jūsų laiškus, broli, mes 
mamai perskaitėme, kas jai 
be galo buvų, linksma girdėti, 
kAd jūs esate sveikas ir taip 
pat šeima.. Be galo mums vi-

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D.’ M. š.

Amerikoje. Senatorius 
Glen Taylor, lygindamas 
“Sovietų ekspansiją” su 
Jungtinių Valstijų “dolerio 
ir ginklo diplomatija”, pa
sakė :

“Taip, Rusija deda pa
stangų, kad jai draugingos 
būtų kaimyniškos valsty
bės Rumunija, Bulgarija, 
Jugoslavija ir Čechoslovaki- 
ja... Tai vis jos artimi kai
mynai....

“Bet kaip yra su Jungt. 
Valstijomis? Nepaisant vi
sokių protestų prieš ‘Rusi
jos ekspansiją’, mes (Ame
rika) pasisavinome daugy
bę salų Ramiajame Vande
nyne be jokio kitų leidimo, 
bet tik pranešėme Jungti
nėms Tautoms, kad mes tą 
darome.

“Mes kietai įsitvirtinome 
ant Okinawa salos. Japoni
ja, be abejo, yra mūsų įta
koje. Mes okupavome pusę 
Korėjos. Turkija yra mūsų 
valdoma; Mes esame Grai
kijoje, ten mūsų ginklai ir 
militarinis personalas. Mes 
išnaudojame aliejų Irane ir 
ten turime karinę ir eko
nominę galingą misiją. »

“Mes įsteigėme karines 
bazes šiaurinėje Afrikoje. 
Arabija yra taip pat mūsų 
įtakoje. Mes padėjome Ho* 
landijai įsitvirtinti Indone
zijoje, mes ginklavome ir 
padėjome Franci j ai įsigalė
ti Indo-Chinijoje prieš tos 
šalies žmonių norą.

“Klausimas yra: kas to
liau plečia ekspansijas nuo 
savo namų, kuri iš didžių
jų šalių (Sovietų Sąjunga 
ar Jungtinės Valstijos) stu
mia \savo ekspansiją toliau

žinoma, 
kad jau 
Bet ką 

vienas

ir

| siems linksma girdėti, kad 
jūsų sūnus toks jaunas, o jau 
pasiekė tokį aukštą mokslą.

Be to, labai dėkojame, kad 
jūs parašėte apie mūsų gimi
nes, nuo kurių iki šiol jokių 
žinių neturėjome, 
kiek liūdniau man, 
miręs mūsų tėvas,
padarysi, . nuo to - nei 
neišliksime.

Mūsų brolis Pranciškus dar 
gyvas, gyvena Šiluvoje, bet 
sveikatos yra jau nedidelės, 
labai silpnai mato akimis.

Mūsų mamos brolio Juno- 
ko Antano sūnus Jpnas mirė 
šių metų pradžioje, paliko 
žmoną ir šešius mažus vaikus.

Baigiame rašyti.- Mes visi 
linkime jums, broli, jūsų 
žmonai ir jūsų sūnui daug 
laimės ir daug pasisekimo jū
sų gyvenime.

Be to,- brangus broli, jei
gu tektų jums susitikti mū
sų seserį Antosę, įduokit ge
rų dienų nuo mūsų mamos 
nuo manęs.

Viso geriausio, 
’Jūsų brolis

Aleksandra.

lengvai matyti, kad ne So
vietų Sąjunga įsigali prie 
Amerikos rubežių, bet prie
šingai — Amerika ginkluo
ja Sovietų kaimynus.”

Gi senatorius Chavetz 
pridėjo, kad Trumano poli
tikai, kalbėdami apie “ge
rus kaimynus,” jau savo 
“kaimynais” skaito Iraną, 
Turkiją, kurios yra net 8,- 
000 arba 10,000 mylių nuo i 
Amerikos, o Sovietų Sąjun- ‘ 
gos pašonėje.

Drew Pearson rašo, kad 
Wall.Strytas neturi snaus
ti, kas liečia'Italiją, nes ten 
18 d. balandžio įvyks parla
mentariniai rinkimai. Jis 
siūlo, kad Amerika tuojau 
pasiųstų 200,000 šautuvų ir 
30,000 kulkosvaidžių dėl De 
Gasperi reakcinės valdžios 
prieš komunistus.

Washingtonas skelbia, 
kad Jungtinių Valstijų sko
los siekia $259,450,000,000 
(du šimtus penkiasdešimts 
devynis bilijonus ir keturis 
šimtus penkiadešimts mili
jonų dolerių). Proporciona- 
liai ant kiekvieno piliečio 
jau yra po $1,853 valdiškų 
skolų. O kiek jų bus, kada 
praves gyveniman Mar
shall© Planą ir šimtus mili
jonų dolerių dalins pagal 
Trumano “mokslą”?

Albanija paskelbė, kad 
tarpe 21 ir 29 d.d. vasario 
graikai fašistai-monarchis- 
tai šešis kartus buvo už
puolę Albanijos gyventojus. 
Arba graikų lėktuvai puolė 
valstiečius, arba gaujos įsi- 
veržusios žudė pasenio gy
ventojus. Ji įteikė skundą 
.Jungtinių Tautų valdybai 
prieš graikų fašistų sauva
liavimus.

Bulgarija skelbia, kad vi
sos jos ginkluotos jėgos 
susideda iš 65,500 vyrų ar
mijoje, laivyne ir orlaivyne. 
Ji sako, kad užsienyje pasa
kos, būk Bulgarija užlaiko 
kelių šimtų tūkstančių ar
miją, yra melas.
čechoslovakijos parlamen

te vienbalsiai 230 atstovų 
užgyrė naujai sudarytą 
Klemenso Gottwaldo vy
riausybę. Komunistų parla
mente yra tik 115 atstovų. 
Kas tiki į demokratiją, tam, 
rodosi, turėtų užtekti to 
fakto.

Bet koipercinė spauda 
gieda savo išmislų giesme
lę apie “terorą” ir kursto 
žmones prieš Čechoslovaki- 
ją, pasinaudodama Jan Ma- 
saryko šavižudyste.

Chinijos Liaudies Išlais
vinimo Armija ir vėl laimė
jo didelį mūšį. Tai įvyko 
prie Ichuan miesto, Shensi 
provincijoje. Ilgai reakci
ninkai didžiavosi savo gene
rolo Liu Kan armija. Bet 
štai jo armija Iš apie 30,000 
vyrų, pilniausiai išlavintų 
ir ginkluotų Amerikos gin
klais, pateko į komunistų 
armijos spąstus.

Iš 30,000 reakcininkų ar
mijos, patys generolo, Chi
ang Kai-sheko propagandis
tai pripažįsta, liko tik apie 
2,000. Kitus komunistai už- 
jnušė' arba suėmė. Užmušė 
ir reakcininkų armijos ko- 
mandierių Liu Kaną ir jo 
pagelbininką gen. Yen Min- 
gą. Komunistai paėmė Ich- 
uano miestą.

Amerikos generolas We- 
demeyer reikalauja siųsti 
daugiau ginklų Chiang Kai- 
shekui karui prieš “komu
nistus”, kaip jie vadina Chi
nijos liaudį. Trumanas siū-

Tuckahoe, N. Y
Dar vis sergu ir esu po dvie

jų daktarų priežiūra, bet nors 
lėtai, bet sveikata gerėja. Esu 
dėkingas dd. Sabaliauskui ir Ig. 
Stasiūnui, kurie mane ligoje 
prižiūrėjo. Taip pat esu dėkin
gas visiems kitiems draugams 
ir draugėms, kurie vienaip ar 
kitaip pagelbėjo arba surami
no. Taipgi dėkingas visįems 
tiems, kurie per mane atsinau
jino dienraščio Laisvės prenu
meratą arba , aukojo persikėli
mui į naują namą.

J. Ktvrlonas.

Viena, Austrija. — Sovie
tai nenusileidžia nuo $200,- 
000,000 karinių atpildų rei
kalavimo iš Austrijos.

nuo savo sienų? Tą galima f lo tuojau i • • ^2 j • i i i i L skirti Chinijos 
valdonams $570,000,000.

Francijos reakcininkai di
džiuojasi, kad parlamente 
419 balsais prieš 183 balsus 
užgirta Bidault’o užsienio 
politika. Sako, “didelė di
džiuma” užgyrė. Bet kada 
Čechoslovakijoje vienbal
siai 230 atstovų užgyrė ko
munisto Gottwaldo valdžią, 
tai jiems ten “nėra liaudies 

i pasitikėjimo.”
Franci joje baisus bran- 

I gumas ir žmonių vargas. 
Paryžiuje sviesto svaras 
kainuoja 1,300 frankų, cuk
raus svaras 380 frankų.

Finlandija sutiko pasiųs
ti delegaciją į Maskvą, kad 
tartis su Tarybų Sąjunga 
dėl bendro apsigynimo. Ka
ro kurstytojams tas nepa
tinka, nes jie planavo dar 
kartą sukurstyti Finlandija 
prieš Tarybų Sąjungą ir už
degti naują karą.

Graikijos monarchistai 
apdovanojo Amerikos gene
rolą William G’ Livesar me- 
daliumi už “pagalbą” kare 
prieš liaudies partizanus. 
Dabar jo vietą užima gene
rolas James A. Fleet.

Iš Jugoslavijos* praneša, 
kad graikai monarchistai 
veržiasi į Albaniją, kad su
imti ten žmonių ir parsiva
ryti į savo šalį, kuriuos vė
liau perstatys, kaipo alba- 
nus-partizanus, perėjusius 
kariauti į Graikiją. Mat, 
jau senai graikai fašistai 
skelbia, kad būk albanai ka
riauna Graikijoje, o įrody
mu neturi.

Oslo mieste, Norvegijoje, 
Skandinavijos (Švedijos, 
Norvegijos, Danijos) ko
munistų atstovai laiko kon
ferenciją. Jie aptarė minėto 
100 metų sukaktį nuo 1848 
metų revoliucinių kovų Eu
ropoje.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje . Tarybų Sąjungos 
atstovas Andrius Gromyko 
kaltino, kad Anglija ir 
Jungtinės Valstijos nenori 
rimtai imtis išrišimo Pales
tinos reikalo, nes pataikau
ja arabų šalims, kur turi 
aliejaus šaltinius. Taipgi 
Sovietų atstovas Dr. A. A. 
Arutiunian nurodė, kad 
Wall Strytas viešpatauja 
Centralinėje ir Pietinėje 
Amerikoje, kaip kokioje sa
vo kolonijoje. Jis sakė, kad 
ten reakcija prasidėjo pa
gal Washington© reikalavi
mą.

Tarybų Ukrainos delega
tas V. A. Tarasenko kalti
no, kad Amerikos ir Angli
jos valdonai padeda Holan- 
dijai pavergti Indonezijos 
žmones ir palaikyti juos ko- 
lonialių vergų padėtyje.

Vakarinis Karo Blokas. 
Belgijoje įvyko Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Holan- 
dijos ir Luksemburgo atsto
vų konferencija, kurioje į- 
steigta karinė sąjunga. 
Aišku, kad ji nukreipta 
prieš darbininkiškas šalis. 
Karo sąjungos organizato
riai kvies prie jos dėtis ir 
kitas šalis.

Mūsų šalyje karo kursty
tojų spauda ir karo organi
zatoriai piestu stoja už tą 
karinę sąjungą ir siūlo, kad 
į ją stotų Jungtinės Valsti
jos. Tai taip jiems “apeina” 
taikos reikalai. Jie nori kuo- 
greičiausiai numarint Jung. 
Tautų organizaciją, jeigu ją 
negali pilnai padaryti savo 
kariniu įrankiu. MJatyti, 
kad per greitai jie pamiršo 
Hitlerio ir Mussolinio liki
mą.

2‘ pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*Kctv., Kovo 18, 1948
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KALBOS IR RAŠYBOS REIKALAIS
I

Kalbos Dalykai
Jau gerokas laikas, kaip 

“Vilnies” skiltyse eina 
“Kalbos kampelis.” Labai 
įdomus ir labai svarbus 

mūsų kalbai pašvęstas kam
pelis. Ne tik “Vilnis,” bet ir 
kiti mūsiškiai laikraščiai 
ėmė talpinti šitą kampelį, 
pradėjo gvildenti lietuviš
kosios kalbos dalykus. Pui
ku! Taip ir reikia. Labai ir 
labai reikia susidomėti kal
bos klausimais, visiems 
mums, o ypačiai tiems, ku
rie arčiau stovi prie laik
raščių, prie spausdinto žo
džio.

Nuo pat pirmųjų “Kal
bos kampelio” pasirodymų 
gyvai susidomėjau aš juo ir 
gyvai aš jį seku ir “Vilny
je,” “Laisvėje,” “Tiesoj” ir 
kur tik jį kada pastebiu 
mūsų spaudoje. Atsidėju
siai ir rūpestingai veda jį 
mūsų ištikimas ir uolus 
spaudos darbuotojas M, 
Jam kai kada padeda ir 
Merkynes Dzūkas — irgi 
gabus ir įgudęs savo gimto
sios kalbos mėgėjas.

Įdomu sekti ir polemiką 
bei diskusijas, kurias iššau
kė tas mūsų mielasai “Kal
bos kampelis.” Vienam, ki
tam, trečiam ėmė ir nepa
tiko koks žodis. Na ir pra
deda išvadžioti, prirodinėti, 
kad tai esąs netikęs žodis, 
nepriimtinas mūsų taip sau 
jau gražiai ir ramiai nusi
stovėjusiai amerikoniškai - 
lietuviškai kalbai. Kam čia 
dabar drumsti tą mūsų šva
rutėlį, metų metais nusi
stovėjusį Amerikos kūdroj 
“undenėlį”? Kam čia ma
kaluoti • su ta “bendrine” 
lazdele ir drumsti mūsų 
taip sklandžiai sutirštėjusį 
patogų žargonėlį? Kam čia 
be reikalo kelti viršun ir 
g$‘hibyti toj kūdroj suža
liavusius dumblus?...

Mūsų kalba yra brangus 
tautinis paveldėjimas. Yra 
tai brangus turtas kiekvie
nam lietuviui. . “Šventoji 
ugnis,” anot Vidūno. Mūsų 
bočiai, prabočiai artojėliai 
per ištisus šimtmečius su
gebėjo išlaikyt šitą brangų 
tautinį turtą, kuris jiems 
teikė vieningumą ir padėjo 
laikytis visiems krūvoj ir 
narsiai, atkakliai kalitis su 
plėšriaisiai nevidonais. Kal
ba rišo krūvon aistiečių 
tauteles ir padėjo išvengti 
ištautėjimo.

Ir kiekvienam susipratu
siam, kultūringam lietu
viui reikia mokėti savo tėvų 
kalbą, reikia ją puoselėti ir 
vartoti ją švarią, gryną, 
liuosą nuo visokių žargo- 
niškumų.

Deja, Amerikoj mūsų kal
ba labai apleista, pilna 
barbarizmų, pilna sulietu
vinto amerikietiško žargo
no. Gėda net klausyti kitus 
taip kalbant. Gėda ir ne
jauku skaityti, kai užeini 
mūsų spaudoj visokių ru
pių, netašytų nelietuviškų 
žodžių ir nelietuviškų saki
nių bei išsireiškimų. Blo
giausia, kad tokias ydas la
bai nerangiai tebando pra
šalinti net ir labiau įgudu- 
sieji plunksnos darbuoto
jai. Kitų sukempėjimas ir 
kalbinė stagnacija ir net 
sustingimas pasidarė statiš
kas, neišjudinamas. Kas 
kokį atsivežė su savim iš 
Lietuvos kalbinį bagažą, tai 
tokį ir nešioja kasdien. 
Menkai jį tepadidina kiek 
naujesniais, plačiai įėju
siais vąrtonėn lietuviškais 
žodžiais ir išsireiškimais. O 
dažniausia tai dar labau su
gadina visokiais barbariz
mais.

Su tais amerikietiškais 

barbarizmais tai iš tikro 
gyva bėda. Jie iš lengvo ir 
palaipsniui ėste ėda mūsų 
nabagėlę lietuvišką kalbą. 
Akimirksnis “Tiesoje” ju- 
moristiškai ir pašaipiai sa
vo straipsnyje “Ateivių kal
ba” padavė mums ant grei
tųjų surankiotą lingvistinį 
patiekalą, ir tuoj paskui 
akylusis M parašė “Vilny
je” labai gerą, rimtą pa
aiškinimą. Kad bent gi įsi- 
tėmytų jį gerai mūsiškiai 
“kazioni” literatai ir mūsų 
spaudos organai! Deja, čia, 
anot M, viešpatauja abeju
tiškas “anarchistinis priė
jimas, individų savivalė”...

O juk mokytis kalbos ga
lima lengvai ir nenuobo
džiai. Visi mūsų laikraščiai' 
gausiai1 talpina Lietuvos 
rašytojų ir poetų kūrinius, 
talpina straipsnius iš Lie
tuvos gaunamųjų, laikraš
čių. Tik stabtelėk kiek ties 
anais sklandžiais žodžiais 
ir įsidėk sau galvon, įsira
šyk sąsiuvinėliu. Tai padės 
tau atsipalaiduoti nuo viso
kių netikusių atžangių ten
dencijų. Padės, kad ir iš 
lengvėlio, eiti kalbinės pa
žangos keliu.

Braidome mes po ameri
kietiško žargono pelkes ir 
tūli mūsų lengvabūdiškai 
grimstame to žargono klai
kiame liūne... O juk gali
ma lengvai ir saugiai vaik
ščioti gerai išmindžiotais 
takais ir keliais. Tais kal
biniais keliais eina Lietuvos 
rašytojai, darbuotojai, visa

Los Angeles LDS Jaunimas Jau Įraše 58 Naujus Narius
JŲ KUOPA STOVI PIRMOJ VIETOJ LDS VAJUJLos Angeles LDS jauni

mas tikrai atsižymėjo LDS 
vajuje. Jų kuopos ir orga
nizatorių pastangomis, nuo 
vajaus pradžios, jau įrašy
ta 58 nauji nariai'į vietinę 
jaunimo kuopą. Tai didelis 
laimėjimas ir visi tos kuo
pos nariai, organizatoriai 
ir valdyba verti aukštos pa
garbos. Penkiasdešimts aš- 
tuoni nauji veikėjai, jauni, 
čia gimusieji veikėjai mūsų 
pažangiam judėjimui!

Kuri kolonija nesidįdžiuo- 
tų tokiu atsiekimu?

/

Los Angeles jaunimo 
kuopa, vadinanti save' LDS 
Mixmasters, vajuj jau da
lyvauja nuo pat jo pra
džios. Visą laiką jie stovėjo 
pirmoje vietoj ir jau iki 
pradžios šio mėnesio, turėjo 
įrašę 41 naują narį. Vy
riausias tos kuopos veikė
jas, vajininkas yra Alber
tas Petravičius.

Su šia kuopa, konkuruo
ja bridgeportietis (Connec
ticut valstijoj) drg. J. J. 
Mockaitis. Jis, su vietos 
jaunimo pagalba, buvo jau 
bepasivijąs losangeliečius. 
Bet tai dar buvo prieš šio 
mėnesio kuopos mitingą, 
kuriame vėl Los Angeles 
kuopa smarkiai pašoko pir
myn.

Tai buvo sekmadienį, ko
vo 7-tą dieną. Los Angeles 
jaunimas rinkosi pas drau
gus Petravičius atlaikyti 
savo mėnesinį susirinkimą. 
Ėjo ir ėjo jaunuoliai. Visa 
stuba prisikimšo pilna jau
nų žmonių. Tiesos angliško 
skyriaus korespondentas 
sumanė suskaityt, kiek šia
me mitinge dalyvauja. Jis 
suskaitė 70 narių! Yra ke
lios ‘’suaugusių” kuopų, tu
rinčių virš 300 narių, o re
tai susirenka tik iki 50 na
rių į susirinkimą!

Prasidėjo susirinkimas. 
Pirmiausiai jaunuoliai ap
kalbėjo vajaus reikalus. 
Petravičius perstatė 17 nau 
jų narių, ir sako, “Dabar 

tauta. Ėina ir mus kviečia 
eiti kartu, arba bent nepa
silikti toli užpakalyje.

Šiuo atveju tik iš lengvė
lio noriu čia pajudinti vieną 
labai opią mūsų varganos 
amerikietiškos rašybos vie
telę: tai tikrinių daiktavar
džių, paimtų iš kitokių kal
bų, rašybą. Juos visur rei
kia rašyti fonetiškai. Tie
sa, jau atsiranda “drąsuo
lių,” kurie rašo Kanada 
vietoj Canada, Kalifornija 
vietoj Californija, Niujor
kas vietoj New Yorkas,, 
čiorčelis vietoj Churchillis, 
Kvebekas vietoj Quebekas 
ir t.t. Bet vis dar atkak
liai ir užsispyrusiai, susi
raukę ir užsimerkę tebera
šo: Chicaga, Philadelphija, 
Wisconsinas, Washingto- 
nas, Massachusetts ir t.t.— 
greta analogiškų ir lygia
grečių ‘filosofija (vietoj 
philosophija),' Sofija (vie
toj Sophija, Stefanija (vie
toj Stephanija), čarteris- 
chartija — (vietoj charte
rs), isterija (vietoj hyste- 
rija), Amerika (vietoj Am
erica), komitetas (vietoj 
committetas) ir t.t.

Kiti kartais rašo taip, 
kartais kitaip: Masačiūze ir 
Massachusetts, Usteris ir 
Worcesteris, šenadoris ir 
Shenandoah ir t.t.

Iš tikro, labai nemalonu, 
labai nejauku, kad pas mus 
Amerikoje taip nenorom 
prigyja fonetika. O foneti
ka visą tą marmalynę išri
ša lengvai ir logiškai.

Mūsų LLD neseniai išlei
do ir nariams patiekė “Vi
duramžių istoriją.” Skaity- 

Grupe Los Angeles LDS Jaunimo. Stovi, iš kaires į dešinę: Hal Repecka, Leo Le- 
vanas, Albert Petravich (kuopos vajininkas), Walter Raila ir Al Casper (kuopos 
korespondentas). Sėdi: Gloria Mokslaveckas, Mary Raila, Vi Bogdal (kuopos pre

zidentas) ir Jean Bogdal (kuopos finansų sekretorė).

pažiūrėsime, ką brolis Moc
kaitis su savo frentais 
Bridgeport, Connecticute, 
pasakys!”

Petravičius kartu su vi
sa kuopa darbuojasi,' ver
buoja narius. Šiame LDS 
vajuj kitų miestų vajinin- 
kai skundžiasi, kad sunku 
gauti naujų narių. Petravi
čius su Mockaičiu sumušė 
tą argumentą į šipulius. 
Petravičius su Mlockaičiu 
parodo, kur galima naujų 
narių rasti: pas čia gimu
sius jaunuolius!,

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas gali greitai ir 
smarkiai išaugti į didžiau
sią Amerikos lietuvių fra- 
ternalę organizaciją, jeigu 
turėtume bent porą tokių 
vajininkų Massachus e 11 s 

kite atsidėję ir susikaupę, 
tai daug ko išmoksite. Tarp 
kitko, išmoksite fonetiškai 
rašyt visokius kitąkalbiš- 
kus žodžius. Ten rašoma 
sklandžiai ir skambiai:

Kromvelis, Rišeijė, Šeks
pyras, Uotas Taileris, Et- 
jenas Marselis, žakerija, 
Dždr danas, R e k o n k i sta, 
Puatjė, Prancūzija, Kinija, 
Niutonas, Rable, Uinstenlis, 
Velaskes, Oisteris, Eseksas, 
Lamanšas, Pilypas ir t.t. O 
rašė, šią knygą mokslo au
toritetai, redagavo prof. E. 
A. Kosminskis, Aleks. Juš
ka, J. Blažaitis, korektas’ 
vedė A. Rucevičius. Išleido 
Valstybine Pedagoginės Li
teratūros Leidykla Kaune.

Kažin, ar mūsų užsikirtė- 
liai žiniuonys norės kai ko 
čia išmokti? O gal jie jau< 
seniai viską žino — ir dro
žia sau užsimerkę po žar
gonų plynę...

Akivaizdoj tokių keiste
nybių ir rašybinio bei kalbi
nio nihilizmo — labai įver
tiname “Kalbos kampelius” 
ir bet kokius nuoširdžius 
bandymus pamokyti mus 
lietuviškai. Š,is tas kalbos 
reikalais tilpdavo ir “Lais
vės” paskutiniame pusla
pyje, būk tai ryšium su 
vaikų mokyklėlės pažanga. 
Tai irgi pagirtinas dalykas 
ir dėkui to skyriaus vedė
jui! Beje, kalbėdami apie 
lietuvių kalbą, neužmirški
te vaikų mokyklėlių, “Atei
ties Žiedo vaikų draugijų” 
ar kaip kitaip pavadintų 
įstaigų. .Mokykimės patys 
ir mokykime vaikus lietu
viu kalbos.

Jonas Kaškaitis

valstijoj, Connecticut vals
tijoj, New Yorke, Pennsyl- 
vanijoj ir fllinojuj!

Tą dieną, kai buvo lai
komas susirinkimas pas 
draugus Petravičius, kada 
buvo 17 naujų narių įrašy
ta, buvo Petravičiaus gim
tadienis. Petravičienė bu
vo pagaminus didelį “birth
day cake” ir jaunimas tu
rėjo gražią parę pagerbi
mui savo vajininko.

Tuo laiku, kai jaunimas 
turėjo parę, tos pačios kuo
pos narys, Dr. Grasska, eg
zaminavo naujus narius.

Ant galo galima pridė
ti, kad Los Angeles ruošiasi 
pasiųsti nemažą jaunuolių 
delegaciją į sekantį LDS 
seimą, kuris įvyks Cleve- 
lande liepos mėnesį.

Iš Atsiminimų Apie Petrą Cvirką
(Tąsa)

-—M&no sugaištas laikas,
veltui ne-nieko, nedirbant,

nueina, — kalbėdavo jis.— 
Aš dirbu visą laiką — 
vaikščiodamas, tinginiau
damas Nemuno, pakrantėje, 
kaitindamasis saulės ato
kaitoje, plepėdamas su 
draugais. Kaip tik. tokiu 
laiku aš geriausiai apgalvo
ja naujas savo veikalų si
tuacijas, personažus, jų 
kalbą, jų žestus ... Aš sė
du rašyti dažniausiai tada, 
kada jaučiu, kad galvoje 
visas veikalas gatavas — 
tereikia jį užrašyti popie
riuje. Bet atsisėdus prie 
stalo, prasideda naujos 
kančios. Rašau aš labai 
sunkiai ir juo toliau, juo 
sunkiau.

Kaip žinome, Petras 
Cvirka su kiekviena savo 
knyga smarkiai augo kaip 
rašytojas, nuolat , statyda
mas sau vis didesnius ir di
desnius reikalavimus. Juo 
toliau, juo į savo darbą jis 
žiūrėjo vis rimčiau, neda
rydamas sau nuolaidų, iš 
po savo plunksnos stengda
masis neišleisti kūrinių, 
kuriais pats buvo ne visai 
patenkintas.

Ne kartą man teko ma
tyti, kaip jisai dirba. Ant 
stalo rinkdavosi daugybe 
popieriaus lapų, kuriuose 
būdavo įrašyta kelios eilu
tės arba kartais ir visa pu
sė puslapio smulkiomis, vos 
įskaitomomis raidėmis.

— Jeigu man nesiseka

Kuri kita kolonija taip 
gražiai pasirodys šiame va
juj?

. LDS Narys.

Shenandoah, Pa.
Padaryta didele operacija 

draugei D. Kvalkauckienei. Ji
nai randasi Bloomsburg Hospi
tal, guli privatiniame kamba
ryje — No. 8, prašau, katrie 
galit ir turit laiko, aplankyti 
mūsų draugę. Aš pats nuo sa
vęs linkiu Kvalkauckienei 
greitai pasveikti.

' S. Kuzmickas.

Washington. — Marshal- 
las reikalavo būtinai pas
kirt $275,000,000 Turkijai ir 
Graikijai ginkluoti. *

ANTANAS VENCLOVA,

apsakymo pradžia, aš ne
galiu rašyti tol, kol suran
du, kol pagaunu tikrąjį to
ną. Kartais taip aš prigadi- 
nu begalybes popieriaus, — 
sakydavo jis.

Jo vaizduotė niekada ne-, 
nustodavo dirbus1!. Dažnai 
jis man pasakodavo naujus 
siužetus; kurie jam kildavo 
stebint gyvenimą, iš nugir
stų pasakojimų, iš atsimi
nimų. Tačiau jis realizuo
davo tiktai palyginti mažą 
savo sumanymų dalį.

—Dažnai siužetas pasen
sta, ypač, jeigu jį per il
gai nešioji. O kada pajunti, 
kad tavo siužetas tau pa
čiam nebenaujas, nebeįdo
mus, geriau jį mesti, nepa
rašius nieko . . .

Petras Cvirka naujoje 
mūsų prozoje — vienas tų 
žmonių, kuris nepaprastai 
gerai mokėjo gyvąją liau
dies kalbą, kuris labai tiks
liai jautė žodžio spalvą ir 
svorį, kuris puikiai mokėjo 
liaudies žodyną ir frazeolo
giją. Pagrindinį kalbos tur
tą jis išsinešė iš gimtojo 
kaimo, iš panemuniečių ve
liuoniškių tarmės, tačiau iš 
vaikystės gautą kalbinį lobį 
jis nuolat didino įvairiais 
būdais. Jis studijavo senes
niosios mūsų literatūros 
pavyzdžius, labai aukštai 
kalbos atžvilgiu statyda
mas ypačiai Donelaitį, Va
lančių, Vaižgantą, Žemai
tę. J13 su didžiausiu susi
domėjimu vartydavo lietu
vių kalbos žodynus, labai 
džiaugėsi pamatęs pirmąjį 
tomą prof. J. Balčikonio re
daguoto akademinio lietu
vių kalbos žodyno.

— Tai. puikiausias rašy
tojo draugas, — sakydavo 
jis. — Žodynai su plikais 
žodžiais, be frazeologijos, 
nieko neverti.

Ilgesnį laiką pagyvenęs 
mieste, Petras verždavosi į 
kaimą, į prastus žmones.

■— Aš jaučiu, *—sakyda
vo, — kad kiekvieną kartą, 
grįžęs iš kaimo, vėl leng
viau imu rašyti. Man nebė
ra abejonių dėl to, kokį žo
dį pavartoti ar kokį sakinį 
įdėti.į .savo veikėjo lūpas. 
Aš vėl jaučiuos atndujinęs 
savo žodžių ir sakinių aruo
dą.

Kadangi Petras Cvirka 
visiškai nebrangino savo 
rankraščių, be jokio pasi
gailėjimo juos naikinda
mas, tai, atrodo, drauge su. 
rankraščiais žuvo ir jo už
rašų knygutės. Jose jis lai
kydavo savo kalbinę me
džiagą — žodžius ir posa
kius, kuriuos rengėsi pa
naudoti savo raštuose. Jei
gu kas ir liko iš Petro 
rankraščių, kaip, pav., 
“Franko Kruko” antro to
mo rankraštis,’ tai tik dėl 
to, kad juos nuo sunaikini
mo išgelbėjo žmonės, kurie 
nujautė tą didelę reikšmę, 
kurią jie savo laiku įgys 
mūsų literatūros istorijai. 
Petro Cvirkos užrašų kny
gutės turėtų didžiulę vertę, 
nustatant jo raštų kalbos 
šaltinius ir jos formavimą
si. .

Iki Hitleriui užgrobiant 
Klaipėdos kraštą, aš gyve
nau Klaipėdoje, tik žiemos 
bei vasaros atostogas daž
niausiai praleisdavau A. 
Fredoje, vienuose namuose 
su Petru. Šiapjau 'mudu 
palaikydavome nuolatinį 
susirašinėjimą ir vienas 
antrą plačiai informuoda
vome apie savo darbą, su
manymus, abejones. Deja, 1 
3 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--«Ketv., Kovo 18, 1948

karo metų, matyt, negrąži
namai žuvo, vokiečių ir lie
tuviškųjų fašistų išdrasky
ti, mūsų archyvai, šiandien 
jau sunku atgaminti dau
gelį tų įdomių ir būdingų 
smulkmenų, kurios įneštų 
daug šviesos į Petro Cvir
kos tų metų darbą.

Keletą kartu Petras bu
vo atvažiavęs į Klaipėdą ir 
ilgokai viešėjo pas mane. 
Atsimenu, kartą abu mudu 
su žmonomis nuplaukėme 
laivu į Nidą. Rodos, tai 
buvo .iš viso pirmas kartas, 
kada Petras pamatė nuos
tabiąsias Kuršių kopas, 
žvejų kaimus, aukštuosius 
smėlio kalnus, panašius į 
Sacharos dykumas... Gam
tos grožį jausdamas taip 
giliai, kaip retas, jis buvo 
ligi ašarų sužavėtas tomis 
vietomis, kuriose kadaise 
Rėza užrašinėjo savo dai
nas, kur buvo įsikūręs di
dysis vokiečių rašytojas an
tifašistas Tomas Mannas. 
Nidos namų lietuviškumas, 
jų stogai, papuošti lietuviš
kais žirgeliais, senųjų kapų 
ženklai — pagoniškos sau
lės krikščioniškų kryžių 
vietoje, šimtai žvejų burių 
žydrosiose mariose — visa 
tai dvelkė senove ir nuosta
biu grožiu. Atsimenu, kaip 
pro mus ėjo Hitlerio sufa
natizuota vokiška jaunuo
menė, lietuvių adresu siųs
dama keiksmus ir įnirtimo 
kupinus žvilgsnius. Jauste 
jautei, kad bręsta busima
sis ginkluotas konfliktas, 
kad lietuviu tautai iš vaka
rų kyla-vis didesnis pavo
jus.

— Vienintelė mūsų tau
tos viltis — Tarybų Sąjun
ga, — kalbėjo tada'Petras.
— Jeigu jos nebūtų, hitle
rinis drakonas seniai būtų 
prarijęs mus su visais kau
leliais . ..

1936 m. vėlybą rudenį 
Klaipėdoje mudu išsėdėda
vome mano kambaryje il
gas valandas, gėrėdamiesi 
Puškino genijum. Tada 
mudviem kilo sumanymas 
Puškino 100 metų mirties 
sukaktuvėms paruošti jo 
prozos tomelį. Su kokiu su
sižavėjimu jis dirbo prie 
“Pikų damos,” “Goriuchino 
kaimo istorijos” ir kitų 
Puškino kūrinių vertimo!

— Versti gerą rašytoją
— puiki mokykla kiekvie
nam, kas turi reikalo su li
teratūra. Aš jaučiu, — kal
bėjo jis, — kad vien “Pikų 
damos” vertimas duoda 
man kaip rašytojui dau-. 
giau už dešimties šių dienų 
kai kurių rašytojėlių kny
gų perskaitymą. Kas per 
mokėjimas plėtoti siužebą! 
Ir kokiomis paprastomis 
priemonėmis Puškinas vis
ką paduoda! Koks žodžio 
taupumas! Jokios pozos, 
didžiausias paprastumas ir 
drauge—koks didelis įspū
dis !

Petras Cvirka, domėda
masis tarybine ir klasikine 
rusų bei • Vakarų Europos 
literatūra, beveik neskaitė 
buržuazinės Lietuvos rašy
tojų.

—Daug naudingiau man 
paskaityti Valančių arba 
seną kantičką, negu Dovy
dėno arba Tulauskaitės 
raštus. Ten aš bent rasiu 
įdomią kalbą, pajusiu epo
chos kvapą, o čia ~ seilės.

(Bus daugiau)

Trumanas atsisakė išduo
ti kongreso komitetams do
kumentus apie valdžios tar
nautojų “ištikimybės” kvo
timus.
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PASKUTINIS CARAS
A. L. D. L. D. REIKALAI Philadelphia, Pa Waterbury, Conn.

(Istorine Apysaka) —133—

(Tąsa)
Carui su Ruzskiu besikalbant apie iš

eitį, atvyko pasiuntinys su gen. Alekse- 
jevo telegrama, kuri buvo iš Mogiliovo 
išsiųsta 10 vai. 15 minučių. Tai buvo te
legrama, kuria Aleksejevas kreipėsi į 
visus frontų ir laivynų vadus, išdėstyda
mas Rodziankos nuomonę, kad krašto 
nuraminimo tegalės pasiekti carui Mika
lojui II išsižadėjus sosto. Aleksejevas 
klausė frontų, ir laivynų vadų nuomonės 
tuo reikalu. Nuo savęs toj telegramoj 
Aleksejevas pažymėjo: ' “Kaip atrodo, 
padėtis neleidžia jokios kitos išeities, ir 
kiekviena abejonės minutė tiktai skati
na naujus reiklavimus, kurie remiasi 
tuo, kad kariuomenės gyvavimas ir gele
žinkelių veikla faktinai yra Petrapilio 
rankose. Reikalinga gelbėti armiją nuo 
suirimo, tęsti iki galui kovą su išoriniu 
priešu, išgelbėti Rusijos nepriklausomy
bę ir Dinastijos likimą. Tai reikalinga 
iškelti į pirmą vietą, nors didžiausių nu
sileidimų kaina.”

Tuo būdu caro Nikalojaus II likimo 
klausimas buvo atiduotas į vyriausios 
karo vadovybės rankas. Todėl, Ruzskio 
patarimu, caras ir pats atidėjo savo nu
sistatymo pareiškimą ligi bus gauti at
sakymai į tą klausimą.

Po pusryčių pas carą vėl atėjo genero
lai Ruzskis ir Danilovas. Jie pranešė, 
kad iš Petrapilio išvyksta Dūmos atsto
vai Gučkovas ir Šulginas, kuriem paves
ta tartis dėl caro pasitraukimo. Kurį 
laiką dar caras tarėsi su Ruzskiu vienu 
du.

Tuo metu jau pradėjo plaukti lemtin
gosios telegramos. Pirmoji buvo gen. 
Aleksejevo telegrama, kurioj buvo pra
nešami didžiojo kunigaikščio Nikalo
jaus, Brusilovo ir Everto atsakymai.

“Aš, kaip ištikimas pavaldinys, ant 
kelių atsiklaupęs meldžiu Jūsų Impera
toriškąją Didenybę išgelbėti Rusiją ir 
Jūsų Įpėdinį... Persižegnojęs perduoki
te Jam Jūsų palikimą. Kitos išeities nė
ra” — rašė caro dėdė Mikalojus, Kauka
zo fronto vadas.

“Vienintelė išeitis — pasitraukti nuo 
sosto Viešpaties Sosto Įpėdinio naudai ir 
paskyrus regentu didįjį kunigaikštį My
kolą Aleksandrovičių. Kitos išeiteis nė
ra. Tuo bus išgelbėta ir’pati Dinastija 
teisėto Įpėdinio asmeny” — telegrafavo 
Brusilovas, pietų vakarų fronto vadas.

“Begalo atsidavęs ir Jums ištikimas 
valdinys maldauja Jūsų Didenybę, tėvy
nės ir Dinastijos gelbėjimo vardan, pri
imti nutarimą, kuris sutaptų su Valsty
bės Dūmos pirmininko pareiškimu, nes 
tai vienintelis būdas sulaikyti revoliuci
ją ir Rusijai nuo anarchijos baisenybių 

, išgelbėti” — atsakė Evertas, vakarų, 
fronto vadas.

Netrukus telegrafas atnešė ir kitus 
atsakymus. Rumunijos fronto vadas 

, gen. Sacharovas pavadino įžuliu Rod-- 
ziankos atsakymą į caro pasiūlymą su
teikti kraštui atsakingą vyriausybę, jis 
išvadino Dūmą “plėšikų gauja,” kuri 
pasinaudojo patogia minute savo pikta
dariškiem tikslam * įvykdyti, tačiau pri
pažino, kad kitos išeities nėra kaip ca
rui pasitraukti. Baltijos jūros laivyno 
vadas admirolas Nepeninas tragiškai te
legrafavo, kad jis vos suvaldo, jo vado
vaujamą laivyną ir kariuomenę, ir jei 
greičiausiu laiku nebus priimtas Rod
ziankos pasiūlymas, gali įvykti baisi ka
tastrofa. Tik Juodosios jūros laivyno va
das admirolas Koįčakas telegramos ne- 
prisiuntė. Tačiau buvo žinoma, kad jis 
neprieštaraudamas sutiko pranešimą 
apie naujos valdžios* įsikūrimą Petra-

xPiiy-
Gavęs tas telegramas, Ruzskis su savo 

pagelbininkais generolais Danilovu ir 
Savičių nuvyko pas carą. Mikalojus jau 
laukė jų savo vagono žaliajam salione. 
Jis atrodė ramus, bet labai. išblyškęs. 
Caras buvo apsirengęs tamsiai pilku 
kaukazišku bešmetu, su jo vardo batalio- 

' no antpečiais, ir apsijuosęs siaurą juo
da juostele su sidabrinėm sagtim. Ant 
tos juostelės kabojo durklas, kurio mak
štys taip pat buvo sidabru papuoštos.

Caras maloniai visus sutiko, paprašė 
sėstis, užsirūkyti. Tačiau Danilovas ir 

' Savičius pasiliko bestovį, sujaudinti mo
mento rimties. Išvargęs Ruzskis atsisė
do priešais carą prie stalo ir pradėjo dė

Parašė Justas Paleckis mhhmmmmmhmhmhmhimm

styti paskutinių valandų naujienas. 
Pradėjęs pranešimą apie frontų vadų te
legramas, Ruzskis padėjo prieš carą te
legrafo lakštelius ir prašė jį patį per
skaityti.

Carui telegramas perskaičius, genero
las Ruzskis tvirtai ?ir aiškiai pareiškė 
savo nuomonę, kad tose sąlygose yra ne
išvengiama toji išeitis, dėl kurios jau 
nusistatė visi kiti frontų vadai—carui 
pasitraukti.

— Bet ką* pasakys rusų tauta? Ką pa
sakys pietinė’ Rusija?,—tarė caras, pri
siminęs apie savo kelionę su cariene po 
pietinės Rusijos miestus, kur jie buvę 
visur džiaugsmingai sutinkami. — Kaip 
pažiūrės į tai kazokai!

Bet caro balsas sudrebėjo. Kalbėda
mas apie kazokus jis jau nebegalėjo būti 
tikras jų ištikimybe. Juk išdavė jį ir ka
zokai Petrapily!

— Jūsų didenybe, — tarė atsistoda
mas generolas Ruzskis, — aš prašyčiau 
išklausyti ir mano pagelbininkų nuomo-, 
nės. Tai savarankūs ir tiesūs, giliai Ru
siją mylį žmonės. Jie pagal savo tarny
binę padėtį susiduria su platesniais 
sluoksniai, negu aš. Jų nuomonė bus 
naudinga būklei įvertinti.

— Gerai, — prabilo caras, — bet tik
tai prašau pasisakyti visiškai atvirai.

Caras pirmiausia kreipėsi į generolą 
Danilovą.

— Jūsų didenybe, — atsakė Danilo
vas, — aš gerai žinau jūsų didelę tėvy
nės meilę. Ir aš tikiu, kad dėl jos, dėl di
nastijos išgelbėjimo, dėl galimybės lai
mingai baigti karą, jūs atnešite tą au
ką, kurios iš jūsų reikalauja sąlygos. 
Aš nematau kitos išeities, kaip tik tą, 
kurią numato Dūmos pirmininkas ir ku
rią paremia veikiančios armijos vyriau
sieji vadai.

— O jūsų nuomonė? — paklausė ca
ras Savičiaus.

Giliai susijaudinęs Savičius atsakė: į
— Aš ... aš . . . tiesus žmogus ... Aš 

visiškai pritariu tam, ką pareiškė jūsų 
didenybei generolas Danilovas.

Visi nutilo.
Caras priėjo prie stalo ir kelis kartus, 

matyt, nesąmoningai, pažiūrėjo į langą, 
nors jis buvo uždengtas. Jo veidas kaž
kaip persikreipė. Matyt, jis giliai pergy
veno tą sunkų momentą ir ne lengva jam 
pasiryžti. '

Niekas netrukdė tos lemtingos, įtemp
tos tylos, kuri slėgė visus šios akimirkos 
liudininkus.

.Staiga caras Nikalojus atsisuko į ge
nerolus ir tvirtu balsu tarė: '

— Aš pasiryžau ... Aš nutariau išsi- 
’ žadėti sosto ir pavesti jį savo sūnui Alek;

siej ui.
Caras plačiu kryžių persižegnojo. Per

sižegnojo ir visi kiti.
— Ačiū visiems už gerą ir Ištikimą 

tarnybą. Tikiuosi taip pat ištikimai tar
nausi! mano sūnui, — iškilmingai pri
dėjo dar Nikalojus.

Apkabinęs generolą Ruzskį ir karštai 
paspaudęs rankas abiem generolam, ca
ras lėtais žingsniais pasišalino į savo 
skyrių.

Caro palydai susitelkė Vojeikovo ku- 
pėj ir reiškė baimės, kad Ruzskio įtakoj 
caras nepadarytų kokių neapgalvotų žy
gių. Jie įtarė, kad Ruzskis susirūpinęs 
ne carą ir sostą gelbėti, bet visiškai tar
nauja naujos tvarkos reikalam, ir klau
so Rodziankos įsakymų. Tuo metu sugrį
žo caro skyriuj buvęs Frederiksas. Paly
dai ėmė jo 'klausinėti, nejaugi gąlimas 
caro pasitraukimas nuo sosto?

— Taip, tai jau įvyko J — atsakė Fre
derikas.

— Kaip? Pasirašė? Negali gi būti. Aš 
ką tik mačiau jo didenybę ir jokiu būdu 
negalėjau padaryti išvados, kad toks jo 
nusistatymas būtų pribrendęs, — sušu
ko Vojeikovas.

Visi kiti jautėsi lyg perkūnijos- trenk
ti. Vojeikovas tuoj nubėgo į caro trauki
nį ir be pranešimo įėjo į caro skyrių.

— Jūsų didenybe, ar tai tiesa, kad 
jūs pasirašėt pasitraukimo aktą? Kur 
jis?

Caras paėmė nuo stalo telegramų krū
velę ir padavė ją Vojeikovui.

— O kas man beliko daryti? — tarė 
caras Nikalojus. — Visi mane išdavė! Ir 
pat pirmašis Nikolaša ... Skaitykit!

(Bus daugiau),

Lawrence Kuopa Yra Pirmoji

Lawrence Lietuvių Litera
tūros Draugijos 37 kuopa yra 
pirmutine kuopa, kuri pasiekė 
dovanų eilę už naujus narius. 
Kuopa pasimokęjo virš 60 .na
rių, gavo garbės vardą, 
turi jau 14-ką naujų narių 
ir. 84 punktus. Tai pirmutinė 
kuopa, pasiekusi laipsnį, kad 
turi teisę gauti rašomąją 
plunksną su ALDLD vardu. 
Dabar kuopos sekamai vajaus
reikale stovi.
Kp. Miestas Kiek Gavo

narių punktų

37 Lawrence 14 84
110 Rochester 10 60

11 Worcester 8 48
23 Chi. Heights 7 37
19 Chicago 7 27

137 Montreal 7 27
148 W. Frankfort 5 26
187 Chicago 4 19
79 Roseland O 18
57 Cleveland 2 12
68 Hartford 2 12
87 Pittsburgh 2 12

2 So. Boston 2 7
4 Portland 2 7

10 Philadelphia 2 7
72 Great Neck 2 7
86 Chicago 2 7
94 Kenosha 2 7

104 Chicago 2 7
38 Scranton O 

t)
O o

39 Scranton '2 2
Taip stovi kuopos vajaus

reikaluose. Eile kuopų yra
gavę po vieną naują narį, bet
jos neskelbiamos, kol gaus
daugiau. Vajus baigiasi su 1 
d. gegužes. Pasidarbuokime!

Daugiau Garbes Kuopų
Pirmiau buvo paskelbta 21

garbes kuopa. Dabar dar

Miestas 
Shenandoah 
C. Brooklyn 
Chester 
Auburn 
La Porte 
Lawrence 
Scranton 

McKees Rocks 
Coaldale 
Miami 
Kapusgasing 
White Plains 
Spring Valley 
Cleveland

seka-

skelbiame 14 kuopų, tai viso 
jau yra 35 garbės kuopos. J 
garbės kuopas įstojo sekamos:
Kuopa

17
24
30
31
36
37
38
40
60
75
95

118
128
190

Kurios kuopos bus
Eilė kuopų gražiai mo- 
Taip, 2 kp., So. Boston 
J. Shukys prisiuntė 78 
duoklių; 19 kp.. Chi- 

sek. J. Pateckas 44 na- 
jų tarpe 7 naujus.; 52

mos ? 
kasi, 
sekr. 
narių 
cago, 
rių,
k p., Detroit, sekr. J. Danta už 
82 narius; 79 kp., Roseland, 
sekr. J. Urmonas už 76 na
rius, jų tarpe 3 nauji; 145 kp., 
Los Angeles, sekr. J. Alvinas 
už 81 narį. Visos eilės kitų 
kuopų gauta apsčiai duoklių, 
bet dar daugiau, kaip pusė( 
kuopą nieko nemokėjo už; 
šiuos metus. Pasiskubinkite, 
nes reikia ruošti knygą ir žur
nalą.

Busimoji Knyga ir “Šviesa”

Lietuviu Literatūros Drau
gijos nariai už 1948 metus 
gaus labai gerą knygą, 
“ŽMOGUS ir MAŠINA.” 
bus žmonijos istorija nuo 
novės, laukinio gyvenimo
šių dienų kultūriško . gyveni
mo. Tai bus technikos ir in
dustrijos istorija su daugybe 
paveikslų išradėjų ir mašinų. 
Knygą verčia Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Greitai bus atiduo
tąjį spaudą.

žurnalo “šviesos 
atspausdintas ir
riams išsiuntinėtas, 
numerį ruošiame.

Kas Remia Knygų

Dabartiniu laiku
knygų yra sunkus darbas,, nes 
viskas labai pabrangę. Ačiū 
toms kuopoms, draugėms ir 
draugams, kurie paremia kny
gų fondą. J šį fondą seka
mai gavome aukų :

LLD 162 Kp., Toronto, per 
A. Kazokas $25. (Aukavu
sių vardai jau buvo paskelb
ta).

LLD 40,Kp., McKees Rocks,

tai 
Tai 
se
iki

” No. 1 jau 
visiems na- 

Sekamą

Fondą 

leidimas

per M. Paulauskas $12.75. 
(Aukavusių vardai paskelbti 
korespondencijoje).

Jonas Ragauskas, Shelton 
aukavo $10.

J. A., Montreal, paaukvo 
$2.95.

LLD 129 Kp., Spring Valley 
nariai aukavo sekamai: A. 
Krajauskas $1, A. Našlėnas 
ir A. Shaffer po 50 centų ir 
O. ir J. Mockaičiai 25 c.

P. Jočionis, Detroit $1. ir K. 
Benius, Port Arthur 45 c.

Ačiū vįsiems už aukas! 
Prašome paremti apšvietos ir 
kultūros darbą ir ateityje.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLDCK Sekretorius.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Bridgeport. Conn
buvo lai

ir

A.

Kovo 14-tą dieną 
kytas LDS kuopos susirinki
mas Lietuvių Salėje, prie La
fayette St.

Be kitko, susirinkime buvo 
skaityta pora laiškų. Pirmas, 
nuo L. K. Vytauto Draugys
tes, kviečiantis LDS 74-tą 
kuopą dalyvauti 50 metinia
me jubiliejiniame parengime, 
kuris įvyks 17-tą d. balan
džio. Kuopa laišką priėmė ir 
nusitarė formaliai dalyvauti.

Antras laiškas, tai nuo 
Dem. Liet, komiteto (iš Hart
ford, Conn.) rėmimui Henry 
A. Wallace. Laiške ragina
ma išrinkti delegatus į būsi
mą ją Progressive Citizens of 
America valstijos konvenciją, 
įvyksiančią 3-čią dieną balan
džio, 10 A. M., New Haven 
mieste. Laiškas priimtas 
delegatais išrinkti sekami: 
Butnaris, Ch. Bendoraitis, 
Švėgždas, A. Raguckas ir
Miknevičia. Taipgi girdėjau, 
kad ir nuo LLD 63-čios kuopos 
yra delegatai išrinkti sekami: 
J. J. Mockaitis, A. Jocis ir M. 
Arison.

Kas daugiau Bridgeporto 
LDS 74-toj kuopoj? Nagi svar
biausia, tai nauji nariai, štai 
pažiūrėkime, J. J. Mockaitis 
atsigabeno pluoštą vardų: Ro
žė Vickum, 31 metų, Edna 
Meškėloj 30 metų, Sandra Meš- 
kelo 4 metų, Virginia Meške- 
lo 2 ir pusės metų. Valio už 
Mockaitį!

šeštadienį, kovo 20 d., Lietu
vių salėje, 407 Lafayette St., 
įvyksta pare. Tai bus linksmas 
vakaras. Prašomi visi lietuviai 
dalyvauti, pus gardžių užkan
džių, abelnai bus proga links
mai vakarą praleisti.

Kovo 14 dieną buvo rodoma 
graži filnja užvardinta The 
Great Glinka. Filmą Sovietuose 
gaminta, muzikalio gurinio, 
žmonių prisirinko apsčiai, šį 
parengimą vedė The. American 
Slav Congress. Filmos pertrau
koje jaunas vyriškis pasakė ne
ilgą prakalbėlę reikale ateinan
čių rinkimų, kad kiekvienas pi
lietis balsuotų ir žinotų, už ką 
jis balsuoja. Geriausiu kandi
datu yra į prezidentus Henry 
A. Wallace. Tas parengimas 
buvo gražioje Klein Memorial 
Auditorijoje. . 'M. A.

Lawrence, Mass
Pirmos Prakalbos Anglų Kal
boj Trečios Partijos Reikalais

šeštadienį, kovo 20 d., va
kare, Oliver School svetainėj, 
183 Haverhill St, (prie Law
rence common), įvyks tarp
tautinės prakalbos, rengiamos 
Citizens for Wallace komite
to.

Bus žymūs kalbėtojai anglų 
kalboje. Jie aiškins, kodėl 
reikalinga trečia partija ir ko
dėl sekamiem prezidentiniam 
rinkimam Amerikos žmonės 
turi būti prisirengę išrinkti 
Amerikos prezidentu Henry 
Wallace, viceprezidentu Glen 
Taylor.

Lietuviams reikia skaitlingai 
dalyvauti tose prakalbose ir 
raginti kitų tautų žmones, 
kad dalyvautų.

Įžanga visiem veltui. T.

po pietų, 
mūsų or- 
susirinki- 
delegatas

važiavimas nominavo Wall
ace^ j Jungtinių Valstijų 
prezidentus.

Philadelphijos lietuvių dar
bininkiškų organizacijų irgi 
buvo pasiųstas delegatas.

York mieste virš 2,000 de
legatų, atstovaudami arti mi
lijono balsuotojų, nominavo 
Wallace’a į sekamų rinkimų 
prezidentus. Sąskridžio plat
forma tilpo “Laisvėje,” tai nei 
nekartosiu.

Ateinantį sekmadienį, 21 d. 
kovo, kaip 3 vai. 
yra šaukiamas visų 
ganizacijų bendras 
mas, kuriame mūši)
išduos platų ir įdomų raportą 
iš minėto sąskridžio. šiame 
susirinkime bus ir diskusijų. 
Prašomi organizacijų nariai 
ir simpatikai atsilankyti ir 
dalyvauti.

Šiandien pasaulyj griežtėja 
klasių kova labiau negu kada 
pirmiau, ypatingai šios šalies 
darbo žmonių ekonominis gy
venimas blogėja ir dar blogės. 
Dėkui žmonių nesusipratimui, 
Amerikos reakcininkai nedaro 
jokių lengvatų nei darbinin
kams, nei bendrai dirbančiai 
visuomenei, 
parsiduoda 
sei, tačiaus 
žiūri kitaip,
Yorko rinkimuose—Wallace’o 
kandidatas laimėjo rinkimus 
į kongresmaną.

Dar gerokas laikas iki rin
kimų ir žmonės dar daugiau 
pasimokins ir balsuotojų dar 
bus daugiau už Wallace’a.

Rausvietis.

Svarbios Prakalbos
Kas yra Henry Wallace? Ko

dėl mūsų šalyje taip sparčiai 
auga trečioji partija, kad ant 
jos tikieto būtų Henry Wallace 
išrinktas į šalies prezidentus? 
Ką sako Wallace dėl aukštų 
kainų?'Kas reikia daryti, kad 
Amerikoje nebūtų nedarbo?

Šie ir daugelis kitų klausi
mų interesuoja piliečius. Jie 
bus išaišk'inti sekmadieilį, 11 
balandžio, 103 Green St., 2:30 
vai. po pietų prakalbose. Pra
kalbas rengia LLD 28 kuopą. 
Kalbės profesorius B. F. Ku
bilius iš So.’ Bostono, kuris yra 
Nacionalio Komiteto narys iš
rinkimui Henry Wallace ir pir
mininkas Naujosios Anglijos 
Lietuvių Progresyvių Piliečių 
veiklos, kuris dalyvavo ARC 
konvencijoje Chicagoje.

Profesorius Kubilius plačiai 
aiškins, kas reikia daryti, kad 
Conn, valstijoje įsteigti stiprią 
partiją, kuri pravestų kampani
ją už Wallace išrinkimą, už iš
gelbėjimą nuo naujo karo ir 
už geresnį Amerikos žmonių 
gyvenimą. Visus ir visas pra
šome atsilankyti.

P rcbkalb ų Komis i j a.

Unijų viršilos 
valdančiajai kla- 
eiliniai unijistai 
pavyzdžiui, New

t-

Washington. — Įvairių 
karinių jėgų vadai susitarė, 
kaip veikt kare.

American Sugar kompa
nija pernai gavo $106,312,- 
617 gryno pelno.

I J. J. Kaškiaučius, M. D.
£ 530 Summer Avenue, Į
❖♦ Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokitė dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774*
I

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- ’ 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo -mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštai • 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. I

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- Į 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. •

August Gustas į
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20. N. Y. i

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I

ir tt., telefonuokite (1
SHoreroad 8-9330 n

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, u
* ko jūs reikalausite. n

Specialistai Pritaikymui 11
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 1 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

■■■nd Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
menine. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-r Ketv., Kovo 18, 1948



Detroito Žinios
KAIP BUS?

Fordo automobilių trusto 
savininkas išvyko į Europą 
liksiu surasti ten rinką, bet 
juk gyventojai, išskyrus gru
pelę parazitų, kurie ir prie 
Hitlerio maukė šampaną ir 
rūkė cigaru^, šiandien neišga
li bent kartą į savaitę nusi
pirkti bulkelę duonos. Pasė
koj to vietos Fordo kompani
jos fabrikai meta į gatvę 25,- 
000 savo darbininkų.

Baisi bedarbė įsisiūbuoja ir 
kitose kompanijose; Kaiser- 
Frazer atleidžia 17,000 savo 
darbininkų. šluoja į bedar
bių eiles tūkstančiais; ekono
minis krizis ir vėl užkaria 
milionams žmonių baisų 
skurdą ir vargą.

Išvengti to baisaus likimo 
dar galima, kaip lygiai gali
ma palaikyti taiką ir užtikri
nimą demokratiniam rytojui. 
Atsiekimui to yra tik vienas 
būdas: dirbt pasiraitojus ran
koves, idant nauju šalies pre
zidentu būtų išrinktas Henry 
Wallace.

Vietos Lietuvių Tarpe
Iki šiol vietos lietuvių fa

šistų abaze buvo kepama me-

DIDYSIS LALIO

ŽODYNAS
Iš dviejų dalių 

Lietuviškai-Angliška 
Angliškai-Lietuviška 

Labai praktiškas žodynas.
Audimo Apdarais

KAINA $16.00.
Kartu su užsakymais 
siųskite ir pinigus

Turime tik ribotą skaičių, 
prašome pasiskubinti užsisakyti.

LAISVĖ 
427 Lorimer Street 

Brooklyn 6, N. Y.

| Egzaminuojam Akis, 
Į Rašome Receptus 
iDarome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger Į
Optometrists Į

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkiny^

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies.kalendorių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už vienų kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikini Jrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
:------------ ------------------------------------ ‘ ~ ■■■■■■■ ~ 1T............................

lai, būk dabartinėj Sovietų 
Lietuvoj “kacapai” išžudė vi
sus katalikų kunigus, o į baž
nyčias suvarė arklius. Bjauriai 
melavo, nežiūrint to fakto, jog 
pats Vilniaus arcivyskupas 
publiškai paskelbė:

Lietuvoj religija neperse
kiojama; katalikų bažnyčios 
veikia po senovei, jų šiandien 
Lietuvoj yra 711, jose liuosai 

, atlikinėja- bažnytines apeigas 
1,332 kunigai.

Pastaruoju laiku fašistėliai 
betgi jau nepasitenkina vien 
tais melais. Dabar, kada čia 
nauju majoru yra fanatiškai 
nusiteikęs Romos katalikų 
bažnyčios šulas, tįe Hithęrio- 
Smetonos šalininkai ' pradeda 
agresyvę kampaniją už fašis
tinę ideologiją ir lietuvių or
ganizacijose.- Reikėtų juos 
tuojau pažaboti, neduoti jiems 
įsigalėti. Vėliau bus sunkiau.

Nemenką padrąsinimą to- 
'kiam jų agresyviškumui sutei
kia atsilankymas čia iš Euro
pos hitlerizmo filosofijoj iš
auklėtų “daktarų” ir kitokių 
baisiai “mokytų” vėjavaikių- 
špicbukų.

Siūlo Maikiui Darbą
Paskutiniam Rumunijos eks- 

karaliui Maikiui lokalinė Ci-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-” 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau ” 
naujus paveiks- . 
lūs ir krajavus” 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-” 
kalui esant ir 
padidinu tokio;; 
dydžio, kokio pa- •• 
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju ‘ 
įvairiom spalvom. ”

JONAS STOKES
i- 512 Marion St., Brooklyn
■ Kampas Broadway . ir Stone Ave., prie ” 
j ■ Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tek MArket 2-5172 

vic Opera pasiūlė veikale 
“The Desert Song” Red Sha
dow volę. Ar jis nusimano 
bent kiek apie scena, ar gali 
.dainuoti, tas, mat; nesvarbu. 
Jis yra tituliarė kapitalisti
niam sviete figūra, ir to šiai 
kompanijai užtenka.

Pradžiai pasiūlė vieną 
tūkstantį dolerių į savaitę, pa
skui, girdi, mokės ir daugiau.

Evikcija Kainavo $500

Pernai tūlas gudruolis evik- 
cijos keliu išmetė į’gatvę iš 
savo namo šeimyną su trimis 
yaikais. Užtikrino valdžiai, 
būk pats eisiąs ten gyvent. 
Dabar paaiškėjo, jogei jis 
męlavo. Toji išmesta Žeimy* 
na pasiskundė valdžiai ir ta
sai gudruolis turėjo užmokėt 
išmestai šeimynai net penkis 
šimtus dolerių.

Reakcijos Ranka Sulaikyta

Kuomet radijo stotis WJLB 
pagrasino likviduot visas kal
bines programas, lietuviai, 
kaip kad ir kitos tautos, tuo
jau užprotestavo prieš tokį 
nachališką radijo stočių trus- 
to pasiryžimą panaikinti kul
tūrą tautinėse grupėse.

■ Kadangi gražumu nebuvo 
galima susitaikyt, — visas rei
kalas atsidūrė juridinėj val
džios sekcijoj.

Kol kas, dėka pavienių ir 
organizacijų protestams, kal
binės radijo programos trans
liuojamos po senovei.

Pražydo Nauji Žiedai
Po daugelio metų pertrau

kos pas mus ir vėl organi
zuotai auklėjama lietuvių kul
tūra ten, kur ji greičiausia 
pridygsta ir išbujoja.

Dar visai neseniai suorga
nizuota Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlė, o pasidžiaugt jau 
yra kuomi. Praeitą nedėldie- 
nį Detroito Lietuvių Radijo 
Klubo programą* pildė tos 
draugijėlės choras bei atskiri 
solo. Buvo tikrai malonu pa
siklausyti.

Vaikučiai perimti entuziaz
mo. Ir nenuostabu, juos la
vina .. talentingą eksponentė 
Stella Smith. Suvalkietis.

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 21 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite naujų narių prirašyti.— 
Sekr. 464-65)

BROCKTON, MASS.
Matykite filmą “Stone Flower,” 

kovo 18 d., 7:30 v. v. Liet. Taūt. 
Name, (apatinėj salėje), 8 Vine St. 
Įžanga 65c. Kviečiame dalyvauti.

(64-65)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 21 d., sekmadienio rytą, 11 v., 
Draugijų salėje. Taipgi primenam, 
kad dar nevisi nariai užsimokėję 
duoklių. Nepamirškite, kad eina va
jus gavimui naujų narių, atsiveski
te nors po vieną naują narį, nes šį 
metą bus išleista labai gera moks
liška knyga — pasaulio pažanga 
technikoje. Tad dalyvaukite susirin
kime. —■ Valdyba. (64-65)

‘ menIkeuūnaitės
KONCERTAI

Prašome įsitčmyti kokiose vielose 
ir kada įvyks Mcnkeliūnaitės Kon
certai:

Pittsburgh, Pa. — Rengia LDS 8 
Apskr. Šeštadienį, kovo 20 d., 100 
State St., Wilmerding,' Pa. Pradžia 
8 v. v. Sekmadienį, kovo 21 d., Liet. 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
St., Soho dalyje. Pradžia 3 vai. die
ną. Vakare, 6-tą vai. bus pagaminta 
skani vakarienė. Įžanga į Koncertą 
$1, į vakarienę, $1.50. šeštadienį, 
kovo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 v. v.

Detroit, Mieli. — Balandžio.4 d.,
C. I.O. Hall, 14th St. ir McCrow
(buvusioje Finnish Hall), pradžia 
5 v. v. Įžanga koncertan $1.20. Šo
kiams 50c. Po programos bus šo
kiai. . (x)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų susirinkimas įvyks 

kovo 21 d., 2 vai. dieną, 735 Fair
mount Ave. Taipgi minėsime ir Mo
terų Dieną, tad visos draugės daly
vaukite ir atsiveskite daugiau drau
gių. — Mattes, sekr. (65-66)

WORCESTER, MASS.
Kovo 21 d., 2:30 vai. dieną, įvyks 

svarbus L. P. B. Klubo susirinki
mas. Būkite visi PCA nariai ir 
Draugijų atstovai, taipgi Draugijų 
išrinkti delegatai į Mass, valstijos 
konvenciją, dėl įkūrimo trečios par
tijos ir nominavimą Henry A. Wal
lace j J. V. prezidentus. Susirinki
mas galutinai turės užpildyti dele
gatų kvotą ir nusitarsime kaip va
žiuoti į Bostoną, balandžio 4 d. —
D. J. (65-66)

UNITED NATIONS RECEIVES RED CROSS FLAG—As a symbol of the international unity ex
pressed by nations of the world under the Red Cross, this flag was presented at Lake Success 
to Benjamin Cohen, Assistant Secretary of United Nations for’ Public Information. Participating 
in the ceremony, left to right, were Miss Wendy Hiller, British actress; Mr. Cohen; Mrs. Edward 
Klauber, Chairman of the All-Nations Division of the Red Cross 1948 Fund; and James M. Cecil, 
General Chairman, Red Cross 1948 Fund of Greater New York. In front.of the flag is Karin Dahle- 
rup, 3’/z years, representing Norway. Children representing Bolivia, Finland, Italy, France, Greece, 
Sweden, Bulgaria, the United States, and China, all in costume, also participated.

Rio Grande Valley-McAllen, Texas
Noriu biskj parašyti apie ke

lionę į Texas valstiją. Sausio 
20 d. automobiliu su žmona iš
vykome iš Glen Edith Webster, 
N. Y. Kelionė buvo nebloga, 
kol pasiekėme Tenn. valstiją. 
Prasidėjo lietus, buvo šalta, va
žiavimas pasidarė pavojingas 
net iki New Orleans.

25 dieną atvykome i 
Texas, susiradome 

ir pradėjome gyventi 
Tęxas. čia saulutė

Sausio 
McAllen, 
kambarį 
saulėtam
šviečia kasdien, daug yra apel
sinų ir “greipfruktų” ant me
džių. Laukai lygūs, yra daug 
visokių daržovių ir viskas yra 
pigu!

Reiškia, čia pragyvenimas 
nėra brangus. Kambariai taip
gi prieinami, mes turime didelį 
kambarį, su virtuve, maudyne 
ir nuolatos šiltu vandeniu, di
deliais porčiais ir vieta auto
mobiliui ir mokame $20 į sa
vaitę.

Buvome nuvykę į Monterrey 
miestą Meksikoje, apie 150 my
lių nuo McAllen, Texas. Išgy
venome savaitę ir pakako, nes 
ten labai šilta, karštis kasdien 
siekė 96 laipsnius. Meksikoje 
pragyvenimas labai pigus, kam
barys viešbutyje su visais 
togumais tik $1.50. Už 75 
tus gali gauti gerus pietus, 
daug turistų, atvykusių 
Jungtinių Valstijų. Mieste 
mai mūriniai, gatvės siauros. 
Jis man primena, kokis buvo 
40 metų atgal Tifliso miestas, 
Užkaukazijoje. Miestas yra tarp 
didelių kalnų, turi daugybę baž
nyčių su aukštais bokštais. 
Kalnai dengia šviesą, šaligat
viais sėdi daug basų žmonių, 
kurie kiekvienas nori turistui 
nuvalyti batus už 5 centus. Jų 
drapanos prastos ir nešvarios.

Buvome nuvažiavę kur bied- 
nuomenė gyvena, tai net baisu 
pažiūrėjus j tas lindynes! Dau
gybė suvargusių vaikų ir visi 
bando ką nors parduoti. Mer
gaitės po 12 ir 14 metų jau 
lytiniai parsiduoda.

Kada 40 metų atgal gyvenau 
Gruzijoje, tai ten mačiau daug

pa- 
cen- 
Yra

n<i-

užkandžių

SHENANDOAH, PA.
Svarbus visuomenės susirinkimas 

šaukiamas liečiant išrinkimo Wal
lace kaipo J. V. prezidento. Įvyks 
kovo 21 d., Miners Hall, 2 vai. die
ną. Delegatai prisirengę išduot ra
portus. Taipgi turėsime 
ir įsigėrimo. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkes atvykti, ypač iš/Maha- 
noy City. — Rengėjai. (65-66)

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvictos Klu

bas rengia parę, 'kovo 19 d., LDS sa
lėje, Medley St. Pradžia 7 v. -v. Tu
rėsime įvairių dovanų. Kviečiame 
dalyvauti, nesigailėsite. — Kom.

(65-66)

dies Name, 735 Fairmount

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio ''Komiteto susirinkimas 

įvyks kovo 21 d., 3 vai. dieną, Liau- 
„ ____ , . ,______ Avė.
Kviečiame visus delegatus ir orga
nizacijų narius dalyvauti, nes turi
me vis ’ ką nors svarbaus apsvarsty
ti. —P. Puodis, sekr. (65-66)

LEWISTON. AUBURN, ME.
LDS 45 kp. rengia vakarienę su 

šokiais, balandžio 10 d., Liet, salėje,, 
387 Lisbon St., Lewistone. Pradžia 
7 v. v. Įžanga $1-50 asmeniui. Šo
kiams gros Vicky Vince muzika. 
Kviečia vietinius ir iš- apylinkių da
lyvauti. — Koni; (65-66) 

biednų žmonių, bet tokio var
go ir nupuolimo, kokis yra 
Meksikoje, tai nebuvo. Net liūd
na darosi į šiuos žmones bežiū
rint. Išbuvome savaitę laiko ir 
skubiai grįžome atgal į McAl
len, Tex.

Mano vakacijos baigiasi, sau
lė vis darosi karštesnė, tai ir 
ruošiamės palikti Rio Grande 
Valley, 17 d. kovo ir grįžti at
gal prie savo biznio.

Nors čia yra labai gražių 
vaizdų, gali gėrėtis apelsinais 
dar nenurinktais nuo medžių ; 
gražiai apelsinų medžiai žydi, 
jų tamsiai žalsvi lapai sudaro 
gražų vaizdą, o apelsinai (oran- 
čiai) gražiai geltoni, gi žiedai 
balti, balti. Tai gražu! Gi pilni 
apelsinų medžiai beūžiančių 
bičių, kurios ima medų.

Bandžiau susirasti nors vie
ną lietuvi, bet nepavyko, bet 
suradau keletą lenkų šeimynų. 
Vieni jų čia seniai gyvena, 'ki
ti- neperseniai. Vieni gyvena 
turtingai, kiti vargsta. Kalbė
jausi su daugeliu, kurie jau 
daug metų čia atvažiavo Iš' 
šiaurinių valstijų. Jie atvažia
vo dažniausiai dėl sveikatos pa
taisymo. Jie sako, kad čia svei
katai oras yra daug geresnis, 
negu šiaurinių valstijų.

Na, bus viskas apie Rio 
Grande Valley. Grįždami i ry
tus sustosime Chicagoje, taipgi 
gal pasiseks pasimatyti su se
nais draugais ir Rochesteryje.

Anthony J. Orl.cn.

MĖSOS KOMPANIJOS 
PELNAI

Chicago. — Wilson mėsos 
kompanija paskelbė, kad 
pernai ji gavo $15,448,823 
gryno pelno; tai beveik dvi
gubai daugiau, negu 1946 
metais.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
' Black Horse Ale
Joseph Zeidat, Jr 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

veiks ponia Luce ir ponas ši
mutis? Jie liežuviais plaks ir 
už save kvailesnius mulkins.

Iš proto kraustosi mūsų po- 
didelės, gra- 
šalies vadai, 

abejonės, jog i 
suokalbis su-‘ 

Tai mato 
Jau net -

litikieriai, mūsų 
žios, turtingos 
Nebėra jokios 
yra padarytas 
kurti naują gaisrą, 
visi, kurie turi akis, 
toks repūblikonas kongresma- 
nas Bender pasiėmė balsą ir 
pareiškė, kad “Amerikoje 
egzistuoja konspiracija, pavo
jinga konspiracija įtraukti šią 
šalį j atvirą karą.” Jis sako, 
kad suokalbis randasi ne ki
tur, kaip mūsų valstybės de- 
partmente !

Taigi, nereikia būti komu
nistu, kad matyti Amerikai it 
visai žmonijai

Washington.^ — Kongre
sinis lėšų komitetas nutarė 
numušti $26,911,027 nuo 
valdžios reikalaujamų žem- 

i’ dirbystės d e p artmentui 
naują pavojų. $543,421,453 lėšų pęr metus. 
------------------- Didinama lėšos tiktai ka- 

SKELBKITĖS LAISVĖJE riniams tikslams.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patroVų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.
Tel. EVcrgrcen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

• ' ■ "T————————
KEIKIA MERGINU

Nelavintų, balų vaksaviino dirbtuvėj prie pa
kavimo, tabelių uždėjimo, capping ir tt. 
40 VALANDŲ SAVAITE ir laikas ir pusė 
už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos, 
gera alga, arti Williamsburg Tilto. MATY
KITE MISS LEE, 1 LAIPTAIS AUKŠTYN.

KNOMARK MFG. CO., INC. 
330 WYTHE AVE.

BROOKLYN 
 (66)

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui vaikų suknelių 

Nuolatinis darbas. Gera Alga 
Linksmos darbo sąlygos.
J. BROOKS, Inc.

687 BOULEVARD 
BAYONNE. N. J.

(Tarpe 26th ir 27th Sts.)
(70)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ 

DARBAMS
KREIPKITĖS ŽEMIAU 

PAPRASTI 
DARBININKAI 

ABELNI DARBAI 
APLINK FABRIKĄ 

KREIKITfiS 

GENERAL STEEL 
PRODUCTS, CORP.

131-33 -Avery Avenue 
Flushing, L. I.

PRITAIKYMAS
Šildymo ir oro-vėdinimo inžinierių, «s- 

n,uo imantys pilnų atsakomybę pritaikymui 
ir suvedimui rezidcncijinių aliejum šildymo 
ir oro vėdinimo j rengimų : gera alga pri
dedant pasidalinimų operavimo itclnu be 
investmento. Rašykite: W. K. Read

ROOSEVELT OIL SERVICE
Division of York-Shipley, Inc. 

YORK, I’A.
(67)

REIKALINGI SIUVĖJAI
Patyrę

Prie -.’yriškų drabužių
GERA ALGA

Kreipkitės
Browning, King & Co., Inc.

18th & Chestnut Sts.. PHILADELPHIA, PA.
(66)

KONGRESMANAI MAŽI
NA LešAS ŽEMDIRBYS
TĖS REIKALAMS

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

BROOKLYN, N. Y,

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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3 Miesto Departmental I 
Išpildė Raudonojo 
Kryžiaus Kvotą

Menkeliūnaitės Koncertas 
Jau Šį Penktadienį

* Manhattan policijos, gaisra- 
gesių ir vandens bei elektros 
ir gaso tiekimo department!] 
tarnautojai jau išpildė savo 
kvotą Raudonojo Kryžiaus 
vajuje. Kiti tūli departmen
tal baigia išpildyti.

Įvykdžiusieji savo užduotį 
sukėlė: policistai $3,000; gais- 
ragesiai $1,500; vandentiekiai 
$1,000.
* Raudonojo Kryžiaus kampa
nija tęsiasi per visą šį mėnesį.

.* •

‘ Brooklyne pradėjo kasti 
fcrabes naujai rynų sistemai, 
kuri turėsianti apsaugoti nuo 
potviniais užliejimo skiepu 
Windsor Tark Terrace, Bath 
Beach, Bensonhurst, Bay
Ridge ir Boro Park sekcijose.
Kainuos $10,000,000.

Newyorkiečių Delega
cija Vyks Gelbėti Ingra- 
mų Šeimą nuo Mirties
- Newyorkieciu ir iš kelių ki
tų miestų delegacijos vyksta 
į Washingtoną ši ketvirtadie
nį, kovo 18-tą. Jos reikalaus 
Rosai Ingramienei ir jos dviem 
mažamečiams sūnums naujo 

‘ teismo.
New Yorko delegacija su-į 

sirinks Pennsylvania stotyje 
kovo 18-tos rytą, 7 :30 vai.

Įkaitintas nušovime policis- 
to Juliaus Mirell, Hugh 
Coughlin, 22 metų, sulaikytas 
be kaucijos iki tardymo, t

Sukvailiojusiojo Markovi
ch’o pašautieji trys asmenys 
dar vis tebebuvo kritiškoje 
padėtyje. Jis pats pasiųstas 
į ligoninę.

KONCERTAS
I •

Konstancija Menkeliūnaitė
Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos Šiame Koncerte,

> - -- kurį rengia
LMS 3-čIA APSKR. ir AIDO CHORAS

Pradžia

7:30 Vai

Vakare
K. MENKELIŪNAITĖ

su taks

Apart pačios Menkeliūnaitės dainuos

Gino Vicino
tenoras, žymus operų dainininkas, kuris taipgi 
dainuos duetą su Konstancija, iš Operos “AIDA”.

Ms. Oddone Sommovigo
Operų direguotojas, duos piano solų ir 

akompanuos dainininkams.
Taipgi dalyvaus Aido Choras

Kovo-March 19,1948
SCHWABEN HALT.

174 KNICKERBOCKER AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tai bus nepaprastai įdomus koncertas ir gana 

žema įžanga. Nepraleiskite neišgirdę šio koncerto, 
nes vėliau gailėsitės, kada girdėjusieji jį girs.

Ką tik iš Italijos atvykusios 
viešnios pas mus Konstancijos 
Menkeliūnaitės koncertas jau 
čia pat. Jis įvyks šį penkta
dienį. kovo 19-tą, Schwaben 
Hali, 747 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne ( R i d g o w oode). 
Pradžia 7:30. Įžanga $1.

Menkeliūnaitė, nuo vaikys
tės dainavusi mūsų choruose, 
darbininkė mergina, per di
džias pastangas savo' pajėgų 
balsą išlavino, išaugo į kon
certų solistę ir savo talentu 
yra patarnavusi su daina dau
gybei mūsų organizacijų ir 
kolonijų. Išėjusi už vyro ki
tataučio, išvykusi su juo 'Ita

A

Persvarstvs Lietuvis Jaunuolis
Nuomų Klausimą

Federate ir valstijinė nuo
moms nustatyti įstaigos leido 
pakelti po 12 nuošimčių nuo
mas gyvenantiems naujuose 
projektuose Knicker b o c k e r 
Village ir Hillside Homes. 
Sakoma,, kad pakėlimas Įeis 
galion apie gegužės 1-mą.

»

Tai išgirdę, nuomininkai 
apsiskundė kitai, tokius leidi
mus pernagrinėjančiai įstai
gai. Federalis butams valdi
ninkas (ekspeditorius) Woods 
pažadėjo pernagrinėti visą 
bylą.

/Minimieji projektai yra pri
vati šk i, bet dalinai remiami 
valstybės pinigais, paliuosųoti 
nuo taksų mokėjimo. Del to, 
sako gyventojų atstovai, juo
se nuomos neturėtų būti ke
liamos iki tokio aukščio, kiek 
keliama panašios vertės tuo
se, kurie nopaliuosuoti nuo 
valdiniu taksu. I * 

y

lijon, Konstancija taip pat 
mūsų dainos nepadėjo į šalį, 
neužmiršo, bet toliau lavinosi. 
Ir štai, po dešimties motų, 
audringų karo metų, ji vėl su
grįžo pas mus ir mums dai
nuoja. Bus smagu išgirsti jos 
dainavii’ną.

Taip pat dainuos chorai Ai
das ir Sietynas. Ir bus dainos 
ir muzikos solistai svečiai.

Primin’tina, kad ši yra vie
natinė proga girdėti Menke
liūnaitės koncertą, nes po to 
jinai tuojau išvyks į Pittsbur- 
gh’ą, Chicagą ir į kitus mies
tus.

Pasižymi Sporte

BILL SKUODIS
Baseball Tymo Kapitonas
Mokyklos bu lėtinas “Gold 

and White” aprašo Bill Skuo
džio atsižymėjimus mokyklo
je sporto srityje, “baseball ir 
basketball” rungtynėse, šiuo 
sezonu. Bill Skuodis vadovavo 
Eastern District High School 
tymą ir išvedė su atsiekimu 
aukštos garbės požymiu bas
ketball srityje.

Mokyklos sporto vedėjai 
pranašauja, kad Bill Skuodis 
apie 1 9 5 3 metus gali būti 
Cincinnati ar Philadelphia, 
Amerikos garsiausiuose base
ball tymuose.

Bill Skuodis yra sūnus Wm. 
ir Veronikos Skuodžių, kurie 
turi restoraną su gėrimais 564 
Wythe Ave., Brooklynei

Bill Skuodis yra dar jauno 
amžiaus ir lanko High School. 
Sulyg savo amžiaus jis yra 
aukštas ir stipraus subudavo- 
jimo. Savo profesija jis pa
sirinko sporto mokytojam bū
ti. Linkime jam gero pasise
kimo. Reporteris.

Žiemos Ledai Pažeidė 
Daug Medžių

New Yorko Parkų Depart- 
mentas skelbia, kad kelis kar
tus per žiemą buvęs ledijimas 
pažeidė apie 25,000 medžių. 
Vienok didžiumą dar galėsią 
išgelbėti visišku apgenėjimu. 
Tai tie, kurių tik šakos api
plėšytos. Kiti buvo svorio vi
siškai išversti, nulaužti, su
lankstyti, perplėšti pusiau. 
Tuos turės sunaikinti.

Mieste, didžiumoje Queens 
apskrityje, dirba . 200 .miesta- 
vųjų genėtojų. Gi ant Go
vernors Island, kur apie ket
virtadalis visų didžiųjų me
džių sunaikinta, pasamdyta 
privatiška genėtojų firma.

DANTŲ GYDYTOJAS ■

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street g 

BROOKLYN, N. Y.
I 

Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos: Į ryte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
•‘'MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMm

Senatorius Ragina Veik
ti Apsaugai Palestinos 
Ir Jungtinių Tautų

Valstijos senatorius Kenneth 
Sherbcll, Brooklyn© ' darinėtis, 
atsistojo priešakyje vietinio 
komiteto, susikūrusio apsau
goti Jungtines Tautas ir tai
ką per apsaugą žydų valsty
bės Palestinoje.

Tuo tikslu mobilizuojama 
darbo unijų ir organizacijų 
delegacija vyks į Washingto- 
ną už savaitės, trečiadienį, 
kovo 24-tą. Mobilizaciją re
mia Amerikos Darbo Partija, 
Amerikos Moterų Kongresas 
ir Kitos organizacijos.

New Yorke tikrai užėjo pa
vasaris, kovo 16-tą buvo 64.7 
laipsniai šilumos. Tačiau ne
buvo šilčiausia — 1945 metais 
buvo 76 laipsniai, o 1916 tik 
14 laipsnių.

Naujasis Tar. Sąjungos 
Atstovas Kalbės
New Yorke

1 !;

Tautinė Amerikos-Sovietų 
Draugingumo - Taryba praneša, 
jog naujasis Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Amerikai Alek
sandras S. Paniuškinas sakys 
pirmąją prakalbu amerikie
čiams jo pagarbai suruoštame 
bankiete, New Yorke.

Bankiėtas įvyks ateinantį 
trečiadienį, Hotel Commodore.

Greta svečio, taipgi kalbės 
Jungtinių Valstijų senatorius 
Glen E. Taylor iš Idaho, kan
didatas i vice-prezidentus ant 
vieno tikieto su Wallace’u. 
Jis kalbės apie svarbą drau
gingumo tarp Jungtinių Vals
tijų ii* Tarybų Sąjungos. Taip
gi tars žodį dvasiškis William 
Howard Melish. ’ Pirminin
kaus daktaras Corliss Lamont.

Sugrįžo iš Atostogų
Josephine Augutienė parvy

ko iš Floridos, kur ji atosto
gavo apie šešias savaites. Sa
kėsi gerai pasilsėjusi, pajūry
je saulės pasigavusi. Jaučiasi 
gerai. Ir jau dirba gale šios 
savaitės įvyksiančioms puo
toms. Taipgi žadėjo pasima
tyti su moterimis klubietėmis 
šio ketvirtadienio vakarą 
įvyksiančiame susirinkime.

Josephine, daugelio mūsų 
visuomeniškų pramogų, o taip 
pat ir privatiškų puotų pasku
busioji gaspadinė, iš atostogų 
laisviečius pasveikino atvir
laiškiais, o Laisvės bazarą — 
su gražia staltiese.

■Adam V. Walnuts, D.D.S.j
■ DAKTARAS-DENTISTAS ■

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
'ir sekmadienį.

M.

650—5th Avė., kamp. 19 St.g!
, BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Kovo 18, 1948

Kas Turės
Susiveržti Diržus?

Pirm "išvyksiant atostogų, 
majoras O’Dwer pareiškė, kad 
su b vi ų f eras nebūsiąs keliamas 
iki galo šios administracijos 
tarnybos. Tačiau žmonės tu
ri abejonių, tad angliško dar
biu ink ii 'dienraščio rašytojas 
Michael Singer to teiravosi 
pas artimą majorui asmenį. 
Tas artimasis asmuo tai pa
tvirtinęs, ir dadėjęs:

“Miestas turės susiveržti 
savo diržą, tai ir viskas.”

Pačiam rašytojui likosi at
sakyti į klausimą, keno dir
vas? Ir jis rašo, kad tame 
slypi skymas — fėro klausi
mą pastatyti prieš 175 tūks
tančius miesto darbininkų. 
Kad nepakėlimą darbinin
kams algų bandys aiškinti ne
buvimu pinigų dėl nepakelto 
fėro. Aukštieji viršininkai, 
žinoma, dėl to nebėdavos — 
jie gavo algos priedus nuo 
$1,500 iki $2,500 metams.

Sunkvežimis Užmušė
Dar Vieną Vaiką

Bilo kur, bile kada vaikus 
ištinka nelaimūs. Tačiau, 
kada ant vieno ir to paties 
kampo užmušama kelintas 
vaikas, jau ženklas, kad ten 
reikia kas nors taisyti.

Praėjusį pirmadienį, prie 
Scammel ir East Broadway, 
New Yorke, tapo sunkvežimio 
užmuštas Charles Verdon, 6 
metų, bėgdamas iš mokyklos 
147-tos namo pietų, 505 
Grand St.. Vairuotojas pabė
go.

Ties ta vieta bėgiu 6 mė
nesių 3 vaikai tapo užmušti ir 
5 sužeisti. Tik praėjusio va
sario menesį, įbaugintos ne
laimių, motinos pravedė de
monstraciją, reikalaudamos 
vaikams apsaugos. Tačiau 
tos apsaugos ir dabar nebuvo.

Nelaimės metu tėvų nebuvo 
namie, buvo tik senukė, Mrs. 
Rose Giambertone, saldainių 
k ran tu vi u k ės savininkė. Nu
bėgusi pažiūrėt', kas ten atsi
tiko, pamačiusi saVo anūką 
gulint ant gatvės, moteriškė 
parvirto ant gatves apalpusi.

TONY’S JL
? UP-TO,DATE |

BARBER SHOP j 
< ANTANAS LEIMONAS | 

> Savininkas n
306 UNION AVENUE I 

į 'GERAI PATYRĘ BAR1JERIAI |

/BEAUTY
Moksliniai atgaivinama oda, 

neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriške, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3988.

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES ■

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. ' 

Tel. EV.ergreen 4-8174
Peter Kapislcas

Elizabeth Scott ir Burt Lancaster filmoje “I Walk 
Alone,” Brooklyn© Paramount Teatre.

Sveikiną iš Texas
“Viso labo jums visiems iš 

McAllen, Texas,” rašo roches- 
teriečiai Antanas ir Monika 
Arlauskai, savininkai Glen 
Edith vasarnamio prie ežero 
Ontario užlajos. Gi pietvaka
riniame šalies krašte jie turi 
žiemnamiuką 320 North 12th
St., McAllen.

Arlauskai buvo nuvykę ir 
Meksikon, kadangi jų namai 
randasi prie pat rubežiaus, 
taipgi apmate nemažai pieti
nio mūsų šalies krašto. An- Į 
tanas parašė trumpus, bet la-1 
bai brandžius įspūdžius. Juos 
matysite ne už ilgo, kituose 
Laisvės puslapiuose.

Willis M. Croitld, 54 metų, 
Bermudos pilietis, nusižudė, j 
Jį radę iššokusį iš kambario1 
New Weston Hotel 21-mo 
aukšto, New Yorke. Dirbo 
Asiatic Petroleum Co.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėji-. 

mui 2 metų mergaitės, šeštadieniais 
ir sekmadieniais paliuosuojame. 
Kambarys, valgis ir alga. Kreipki
tės: B. Korb, 514 Wortman Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East. New York) 
— antros lubos. (65-66)
0----------------------------------------- s

GERI PIETŪS!
Kada norite geru piety, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas *

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.
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accurate and depend-
Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always i

Įvairybe kostu- 
džlulerių. Suk- 
setal Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
Žiedai.

Daimontiniai

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Klubo susirin
kimas įvyks kovo 25 d., Laisvės sa
lėje, 8 v. v. Visi nariai dalyvaukite 
laiku, nes šiame susirinkime bus 
daug svarbių klausimų. Po susirin
kimo įvyks prclekcija apie sveikatą, 
šaltį ir maistą. — J. W. Thomson, 
pirm.

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo susirinki

mas įvyks kovo 18-tos vakarą, 419 
Lorimer St. Bus pranešimas iš Mo
terų Dienos, pasiruošimas Motinų 
Dienai ir kiti svarbūs reikalai. Pra
šome visas nares atvykti. Kviečiame 
ir ne nares. — Valdyba. (6d-65)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės komi

teto ir mokinių tėvų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 18 d., Lai
svės salėje, 7:30 v. v. Šiame susirin
kimo bus aptariami kai kurie gana 
svarbūs mokyklėlės reikalai. Pasi- 
stengkito dalyvauti. - Mok. Valdy
ba. (61-65)

I
 GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

D—2 dienom Valandos: jg_g vakarais
g Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

į

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
 Tel. Virginia 7-4499

Lady’s BULOVĄ

133.7S

Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen and matching pencil 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!




