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P> i z on i j o j o (anglų-amerikie
čių valdomoj Vokietijoj) įvy
ko savotiškas skandalėlis: 
Bizonijos ekonominė adminis
tracija — tai reiškia- laiki
noji .Vakarų Europos vyriau
sybe — išvedė iš savo sąsta
to komunistu .atstovu Reiman- 
na.

»

Už tai, kad jis esąs “vo
kiečių tautos priešas.“

Priešu ji padarė tie elemen
tai, kurie kadaise tarnavo 
Hitleriui, kurie naciams patai
kavo arba buvo jų nariais.

Ką gi tai reiškia?
Tai reiškia Trumano doktri

nos vykdymą; tai reiškia, jog 
komunistai neprivalą įeiti į jo
kias atsakomingesnes parei
gas !. . . \

Tiesa, Reimannas buvo su
spenduotas tik dviem mėne
siam, bet visvien tai parodo, 
kur link vėjas pučia.

Prezidentas Trumanas rei
kalauja, kad Jungtinių Vals
tijų kongresas atgaivintų 
verstino į kariuomenę ėmimo 
įstatymą.

Kam ?
Tam, kad Wall strytas ruo

šiasi karui. '
Jūs, jauni vyrai, kurie ne

seniai grįžote iš kariuomenės, 
iš frontų, ir vėl neužilgo bū
site pašaukti militarinėm par
eigom, jei Trumano sumany
mas bus padarytas įstatymu.

.Karo provokatoriai dirba iš
sijuosę !

Kas nori šiandien karo?
Amerikos liaudis jo nenori.
Amerikoje šiandien niekas 

karo nenori, apart Wall stry- 
to ponų, kurie pirmojo ir an
trojo pasaulinių karų metu 
jf.Hsiplėšė bilijonus dolerių.

Penktadienį, kovo 19 dieną, 
Brooklyn© lietuvių visuomenė 
išgirs dainuojant Konstanciją 
Menkeliūnaitę.

Per dešimt metų ši daininin
kė buvo užsienyje — gyveno 
Italijoje, dainoj krašte, gar
siausios pasaulyje operos sos- 

• tinėje, Milane.
Ji ten lavino savo balsą; ji 

studijavo dainos meną, ji, ki
tais žodžiais, gyvendama Ita
lijoje,, nemiegojo, bet dirbo, 
nepaisydama sunkiausių fa
šizmo ir karo laikų.

Taigi penktadienį mes išgir
sime mūsų dainininkę Brook
lyne.

Koncertą ruošia Aido Cho
ras, mūsų visų mylimas ir ger
biamas.

šiam
kadaise 
metus.
kad Aidas šiandien gražiai sa
vo buvusiąją narę pagerbia.

Matysimės Schvvaben Hali 
salėje penktadienio vakarą!

chorui Menkeliūnaitė 
priklausė per ilgus 
Todėl visai natūralu,

t
sakė,

New
Eksplozija

sūnūs

ir ne

Jeruzalė. — Arabai pra
dėsią urmu atakuot Pales
tinos žydus gegužėje.'

ORAS.—Būsią lietaus ir 
šilta.

May Merk 
man

Švedija pilnai paruošia 
armiją taip, kaip karo žy
giam.

jų agentai jau rašo komerci
nėje spaudoje, būk mainierių 
“stopadžius”. esąs nelegalus.

Mes gi sakome: darbinin
kams legalus kiekvienas 
žingsnis, kuris suteikia jiems 
naudos.

Aną dieną 
(Merkevičienė) 
kad ji Aido Chorui priklauso 
per pastaruosius 35 metus.

May Merk • Amerikoje gi
musi ir augusi lietuvė. Ji gra
žiai lietuviškai kalba, ji 
mėgsta lietuvių liaudies dai
ną, ji, taigi, pasiaukojusiai 
lietuvių liaudies menui dirba.

Pažįstu nemažai brookly-5 
niečių lietuvių, kurie kadaise 
priklausė Aido Chorui, o šian
dien jam priklauso jų 
arba dukros.

Ar tai ne garbingas 
gražus darbas?!

Minkštosios anglies kasėjai 
yra kovos lauke. Jie, žino
ma, nesaką, kad streikuoja. 
Jie sako: liovėmės dirbę ir 
viskas!

Ši paliauba tęsis toj, kol 
angliakasyklų savininkai iš
pildys mainierių reikalavi- 
•nus.

Kai kurie anglies kompani-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 

B Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

SEN. TAYLOR PASMERKĖ 
TRUMANĄ UŽ KARINĖS 
ISTERIJOS KURSTYMĄ
“Trumano Kalba—Pigi Muilinė Opera Kariniam Karščiui 
Kurstyti,” Pareiškė Du Darbiečiai Kongresmanai

i Washington. — Pažangus 
demokratas senatorius Glen 
Taylor griežtai pasmerkė 
verstiną kariuomenės rek- 
rutavimą ir kitus karinius 
Trumano r e i k. alavinius. 
Taylor, būsimas trečiosios 
partijos kandidatas į Jungt. 
Valstijų vice - prezidentus, 
pareiškė, jog Trumanas tik 
darigstosi taikos žodžiais, 
bet stumia šalį linkui ka-

Žydai Susprogdino Arabų 
Amunicijos Trokus

Jeruzalė. — Žydai apšau
dė ir susprogdino du arabų 
trokus, vežusius amuniciją 
ir ginklus į Haifą, Palesti
noj. Buvę užmušta 19 ara
bų. Kiti arabai nušovę vie
ną žydą.

Saugumo Taryba Diskusuos 
Apie Čechoslovakiją

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba 9 balsais prieš 2 pri
ėmė svarstymui Čilės skun
dą prieš Sovietus, kad jie, 
esą, privertę pakeist Čecho- 
slovakijos valdžią kairiojon 
pusėn. Sovietų Sąjungos de
legatas Gromyko ir Ukrai
nos atstovas Tarasenko- bal
savo prieš. Gromyko pareiš
kė, jog-skundas “yra melas 
ir kvailybė, o jeigu Saugu
mo Taryba svarstys jį, tai 
kišis į vidujinius Čechęslo- 
vakijos reikalus.”

Wallace Sako, “Trumano 
Kalba Begėdiškai Karinė”

New York.— Henry Wal
lace pareiškė: “Trumano 
prakalba yra begėdiškas 
šaukimas, kad pasaulis vėl 
mobilizuotųsi karui. Ta jo 
kalba < yra pilnas prisipaži
nimas* kaip susmuko Tru- 
mano mokymas; tai kartu Pasaka apie Sąmokslą Nudet 

Fašistuojanti Pietinės 
Korėjos Vadą Rhee

Seoul, Korėją. — Žandą- 
rų komandierius pietinęje 
Korėjoje paskelbė, kad trys, 
esą, “komunistiniai” jo po
licininkai tykoję nužudyt 
Synghamą Rhee, fašistuo- 
jantį korėjiečių vadą; bet 
sąmokslas buvęs susektas įr 
tie policininkai areštuoti. 
(Pietinė Korėjos pusė ame
rikonų užimta, o šiaurinė— 
Sovietų.)

Policija pasmatkino tero
rą prieš nužiūrimus kai
riuosius, demokratinius ko
rėjiečius, akivaizdoje rinki
mų, kuriuos amerikonai 
skelbia gegužės 9 d. Sugrū
sta į kalėjimus tūkstančiai 
unijistų. Pati policija spėja, 
kad gal tik ketvirtadalis 
darbininkų balsuos ‘pinkli’ 
muose.7

yr?t policinės tvarkos pirši
mas Amerikai. Apie tai aą 
per radiją pakalbėsiu ket-’ 
virtadienį 10:45 P. M.” (ko
vo 18 d.)

Wallace’o Mitingas 
Newarke, N. J.

Newark, N. J. — 
Jersey valstijos Progresy
vių Partija ruošia masinį 
susirinkimą Graham Audi
torijoj, balandžio 2 d. Susi
rinkime kalbės dr. Ulysses 
Cambell, garsus daininin- 
kas-artistas Paul Robeson 
ir kt. Jie išdėstys, ko siekia 
trečioji partija su savo kan
didatu į prezidentus Harry 
Wallace’u.

ro.
Darbiečiai kongresmanai 

Vito Marcantonio ir Leon 
Isacson sakė:
“Trumano prakalba kong

resui buvo sutaisyta taip, 
kaip pigios rūšies muilinė 
opera. Tokia kalba jis sten
gėsi iššaukti juo didesnę 
karinę isteriją. Bet ta kalba 
nepadarys Įspūdžio Ameri
kos žmonėms.”

Senatoriai Paliepė 
Mainieriam Derėtis 
Su Kompanijomis

Washington. — Senato, 
komitetas darbo klausimais 
liepiamai pareikalavo, kad 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis atvyktų 
į derybas su minkštųjų an
gliakasyklų atstovais ir ei
tų link streiko baigimo. 
Streikuoja jau 400,000 
minkštųjų kasyklų mainie- 
rių.

Partizanai Bombarduoja 
Graiką Monarchistus

Athenai, Graikija.—Urai- 
kų partizanų artilerija pa
leido 100 šovinių į monar
chistus Xapthe mieste ir 
200 šovinių Komotini mies
te, netoli Salonikos uosto. 
Monarchistų komanda skel
bia, kad “4 asmenys buvę, 
užmušti ir 8 sužeisti” tuo
se miestuose. Partizanai pa
smarkino savo žygius šiau
riniame Graikijos fronte. 
Monarchistų lakūnai, var
todami amerikinius lėktu
vus, kartotinai puolę parti
zanus.

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai

Dar vis nesibaigia mūsų finansinis vajus, nes vis 
dar trūksta geroko desėtko tūkstančių dolerių. Visus 
prašome į tai atkreipti savo dėmesį. Kiekvienas visuo
meninis darbas eina sklandžiai ir sėkmingai, kai susi
daro didelė, entuziastiška talka. Kaip tik tokios talkos 
reikia prie p.asimojimo įsteigti Amerikos Lietuvių Kul
tūrinį Centrą. Namas jau nupirktas ir gražiai įtaisytas, 
Korporacijos valdyba rūpinasi gavimu įvairių valdiškų 
leidimų, reikalingų tokios didelės įstaigos atidarymui1 ir 
darbui. Viskas padaryta, kas reikalinga padaryti.

Nuoširdžiai prašome visus, kurie šiam darbui pri
taria, tuojau prisidėti finansiškai. Pasipirkite Šerų bei 
suteikite paskolų. Vienas Šeras $25, bet kiekvienas gali 
pirkti tiek šįerų, kiek nori bei ištesi.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS

J. Kazlauskas, San Francisco, Calif.
• Moterų Apšvietos Klubas, Brooklyn, N. Y. 
LDS 48 kuopa, Baltimore, Mid.

Visais reikalais kreipkitės:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Amerikine Žibalo Kompanija 
“Tepė” Arabijos Atstovą

Washington. — Senato
rių komitetas dėl mažojo 
biznio kvotė Jamesą T. 
Duče, vice-prezidentą Ara
biškos Amerikonų Žibalo 
Kompanijos. Duče prisipa
žino davęs $100,000 Saudi 
Arabijos atstovui Washing
tone. Ar visus tuos pinigus 
atstovas- persiuntė Arabi
jos karaliui? Į šį klausimą 
Duče atsakė, kad jis neži
nąs, kaip Arabijos atstovas 
juos pavartojo. Jis taipgi 
prisipažino davęs atstovui 
asmeninių dovanų, ir pra
nešė, jog Arabijos karalius 
pernai gavo daugiau kaip 
82,000,000 iš amerikonų 
kompanijos už žibalo vers
mių naudojimą. Arabijai

Chicanos Policija Areštavo 18 
Skerdyklų Pikietininkų

Chicago. — Policija su
ėmė 18 skerdyklinių strei- 
kierių vien už tai, kad jie 
su streiko ženklais važiavo 
“eleveiteriu” į pikietą. Sker
dyklos apstatytos 2,400 po
licininkų, kad ardytų pikie
tininkų eiles ir praleistų 
darban streiklaužius. 8,000 
streikierių dieną ir naktį 
pikietuoja visas skerdyklas.

Wilson skerdyklų kompa
nija šaukė to darbo nemo-.

Kasyklos Sprogime 
Žuvę 170 Jugoslavų

Belgrad. 
jugoslavų angliakasykloje, 
arti “laisvosios” Triesto 
žemės, užmušė 170 žmonių 
ar daugiau. Nužiūrima, kad 
gal italų fašistai išsprogdi
no kasyklą.

9 •   — ■■■■■■    —«

Indijos Socialistai Apleidžia 
Kongreso Partiją

Bombay, Indija. — Socia
listų Partijos centras nuta
rė pasitraukti iš tautinės 
Visos Indijos Kongreso 
Partijos. Sdcialistai iki šiol 
sudarę apie trečdalį Kong-, 
reso Partijos narių. Dabar 
jie veiksią kaipo visai sava
rankiška partija.

$50.00 
25.00 
25.00

buvo siunčiami ir ginklai.
Nužiūrima, kad Arabijos 

karalius davė tų ginklų 
Palestinos arabams prieš 
žydus.

Yra parodymų, jog Ara
biška Amerikonų Žibalo 
Kompanija paveikė Wa- 
shingtono valdžią, kad jau 
nereikalautų padalint Pale
stiną į žydų ir arabų vals
tybes, nes arabai priešinasi 
žydų valstybei.

Buvęs New Yorko valsti
jos gubernatorius Herber
tas H. Lehman kaltino Tru- 
mano valdžią už pataikavi
mą arabams prieš žydus 
dėl žibalinio amerikonų biz
nio arabiškuose kraštuose.

kančius žmones iš’farmų ir 
kitų vietų . “atvažiuoti ir 
dirbti.”

Jau seniai streikuojanti 
spaustuvių d a r b ininkai, 
Darbo Federacijos unijis- 
tai, atsiuntė $153 paramos 
skerdykliniams s t r eikie- 
riams.

Trumano paskirta ^komi
sija pradėjo ‘Taktų ieškoti” 
apie- ginčus tarp skerdyklų 
kompanijų ir darbininkų.

Amerikos Karo Laivai 
“Viešės” Graikijoje

/

AthenaL — Netrukus at
plauks Graikijon j “sve
čius” 17 karinių Amerikos 
laivų — didelis lėktuvų ne
šiotojas, 3 šarvuotlaiviai, 9 
naikintuvai ir 4 pagalbiniai 
laivai.

MINNEAPOLIO MOKY
TOJŲ STREIKAS

Minneapolis, Minn. —Jau 
24 dienas išstreikavo viešų
jų mokyklų mokytojos ir 
mokytojai, Darbo Federaci
jos unijistai; reikalauja

TRUMANAS PLANUOJA
VISUR KARINIAI PULT
KAIRIŲJŲ JUDĖJIMĄ
Prez. Trumanas Kurstė Prieš Sovietus, Šaukė Panaujint 
Draftą ir Įvesti Verstiną Karini Muštrą Jaunuoliam'

Washington. — Prezid. 
Trumanas kovo 17 d. ragino 
kongresą taip sustiprinti 
karines Amerikos jėgas, 
kad amerikonai galėtų pa
vartot ginklus visur, kur 
tik, esą, gręs “tiesioginis” 
arba “vidujinis užpuolimas” 
iš Sovietų pusės. “Viduji
niu užpuolimu” jis vadino 
komunistinį judėjimą Itali
joj ir kituose europiniuose

Trųriianas Apšaukė 
Henry Wallace’ą 
"Komunizmo Agentu’

New York. — šv. Patri- 
cko airiu bankiete kovo 17 
prez. Trumanas ir kardino
las Spellmanas lenktyniuo- 
dami plūdo komunistus ir 
Sovietus. Trumanas taip į- 
sidrąsino, kad apšaukė “ko
munizmo ’ agentu” Henry 
Wallace’u, trečiosios parti
jos kandidatą į preziden
tus.

Italų Valdžia Telkia 
Armiją Rinkimams

Roma. — Italijos kleri
kalų valdžia nutarė susta
tyti pulkus armijos arti 
keturių didžiųjų pramonės 
miestų šiaurinėje Italijoje 
pirm rinkimų, įvyksiančių 
balandžio 18 d. Tie miestai 
yra Milan, Turin, Bologna 
ir Cremona; juose stiprus 
komunistų ir kovingų dar
bininkų judėjimas.

“Rinkimams tvarkyti” 
valdžia taipgi paskyrė 30,- 
000 kariuomenės, kaipo taL 
ką policijai prieš kairiuo
sius.

Kongresmanai Reikalauja, 
Kad Prezidentas Parodytų 
Jiem Valdžios “Sekretus”

Washington. — Kongres- 
manų lėšų komitetas 17 bal
sų prieš 6 užgyrė sumany
mą, kad prezidentas ir jo 
valdžios skyriai atidengtų’ 
visus “sekretus”, kurių rei
kalaus kongresiniai komite
tai. Prez. Trumanas nese
niai atsisakė išduot kong- 
resmanų Neamerikiniam 
Komitetui dokumentus a- 
pie kvotimą profesoriaus 
Ė. U. Condono, ar jis išti
kimas valdžiai. Kvotėjai 
atrado Condoną, direktorių 
valdinio Standardų Biuro, 
pilnai ištikimu.

Bet kongresmanų Nea- 
merikinis Komitetas įtarė, 
būk Condonas draugavęs su 
“Sovietų šnipais”, todėl ga
lėjęs išplepėti jiems “atomi
nius sekretus.” 

kraštuose. Už tą judėjimą 
Trumanas taipgi kaltino 
Sovietus ir užreiškė, kad 
Amerika neturia leisti jiem 
“visą vakarinę Europą pa
vergti.”

Kalbėdamas bendrojoj se
nato ir kongresmanų sesi-/ 
joje, Trumanas sveikino 
penkių vakarinių Valstybių 
politiniai - karinę sutartį 
prieš Sovietus ir žadėjo 
toms valstybėms karinę ir 
kitokią paramą. Tokią 50 
metų sutartį pasirašė Ang- , 
lija, Francija, Belgija, Ho- 
landija ir Luksemburgas.

Trumanas suvertė kaičią 
ant Sovietų už kairiųjų 
valdžių įsikūrimą čechoslo- 
vakijoj, Vengrijoj ir kituo- ’ 
se rytinės Europos kraš
tuose.

Jis šaukė kongresą tuo
jau sustiprinti ginkluotas , 
Amerikos jėgas, esą, “tai
kai palaikyti”, o tam Tru
manas reikalavo:

Kuo greičiausiai paskirti 
$5,300,000,000 pirmiesiems i 
Maršhallo plano metams 
prieš komunizmą.

Iš naujo išleisti įstatymą 
dėl verstino karinio rekru- 
tavimo (drafto).

Negaišuojant įvesti vers
tiną karinį lavinimą visiem 
jaunuoliam.

Tokius reikalavimus Tru
manas statė tuo laiku, kuo
met Sovietai nusprendė pa- < 
leisti iš savo armijos visus 
kareivius viyš 22 metų am- ' 
žiaus.

Trumanas pasakojo, kad 
Sovietai ardę Amerikos ir 
kitų demokratijų planus 
dėl taikos, o tuo tikslu, gir
di, vartoję ir veto (atmeti
mo) teisę Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje.

Bet Trumanas neprisimi
nė, kad Sovietų delegatai 
vetavo tokius dalykus, kaip\ 
paramą fašistinei Ispanijos 
diktatrūai; kad jie uždrau
dė priimt fašistinę Portu- x 
galiją į Jungtines Tautas ir 
kad Sovietai vetavo pasiū
lymus, teisinančius Holaų- 
dijos karą prieš Indonezijos 
žmones ir t.t.

Atominiai Darbininkai 
Gręsia Streikuoti

DarboWashington.
Federacijos Atominių Dar
bininkų Unija pranešė val
džiai, kad jie sustreikuos a- 
tominių bombų fabrike Oak 
Ridge, Tenn., pradedant 
nuo vidunakčio iš penkta
dienio į šeštadienį, jei Car
bide kompanija nepatenkins 
reikalavimų.. Kompanija 
prašo valdžią tei^rąo in- 
džiokšinu uždraust strei
kuoti.

Pittsburgh.— Dėl anglies 
stokos per mainierių streiku * 
kai kurie plieno fabrikai 
pusiau sumažino darbą.

;;
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Henry Wallace Kalba į Kongresą
Dangus niaukiasi naujo karo debesiu. Visi, kam tik 

rūpi gyvybės gelbėjimas ir taikos išlaikymas, šiandien 
neprivalo tylėti. Gerai, kad netyli trečiosios partijos va
dai, kad pats Henry Wallace atsiliepia į kiekvieną gyve
nimo iškeltą klausimą. Jis ir dabar prabilo į Jungtinių 
Valstijų Kongreso narius — prabilo prieš prezidento 
Trumano pasirodymą Kongrese ir pasakymą prakalbos 
už karą.

Wallace savo telegramoje senatoriams ir atstovams 
primena sukurtą šalyje karinę isteriją. Jis persergsti 
kongresmanus, kad jie netaptų tos isterijos aukomis. 
Jis ragina juos visą padėtį pasverti šaltai. Wallace jau
tė, kad Trumanas pasirodys bendroje abiejų Kongreso 
butų sesijoje ne su geru. Jis jautė, kad prezidentas pa- 
simojęs naujiems žygiams linkui naujo karo.

“Nėra jokio įrodymo, kad kuris nors kraštas grū
motų nuims agresijos žygiais,” sako' Wallace save tele
gramoje. “Amerikos žmonės iš Kongreso laukia šaltu
mo ir proto.”

“Amerikos žmonės nesupranta,” sako Wallace, “ko
dėl demokratinėje Italijoje rinkimai turėtų padidinti 
tarptautinę isteriją. Kongresas privalo užgniaužti iste
riją ir suteikti pavyzdį gerbimo demokratinių principų, 
kurie padės mums atsteigti mūsų moralinę vadovybę 
pasaulio reikaluose ir kovoje už taiką.”

Toliau jis sako:
“Tarptautiniuose reikaluose krizė yra pasėka vi

siško ištisai pasaulį Trumano Doktrinos nepavykime. 
Vienintelis iš šitos krizės kelias yra atmesti tą Doktri
ną, kaip pamatą mūsų užsieninei politikai.”

“Taika ar karas” klausimas pavirto svarbiausiu 
Amerikos gyvenime klausimu. Tiktai trečioji partija 
stoja už taiką.

ABSURDIŠKI KLAUSI
MAI NORINTIEMS PA
TAPTI PILIEČIAIS

American Committee for 
Protection of Foreign Born 
sekretorius Abner Green 
Sako, jog federal, pareigū
nai pastaruoju laiku sthto 
visokiausių naivių klausimų 
asmenims, besisiekiantiems 
patapti Jungtinių Valstijų 
piliečiais. Tokių klausimų 
fabrikavimu ypačiai pasi
žymėjo Immigration & Na
turalization komisijonierius 
Whtson B. Miller.

Kai kada klausinėtojai 
stato aplikantams net tokį 
klausimą: “Ar jūs pažįsta
te Henry Wallace?” 

• Statomi visoki kitoki 
klausimai, nieko bendro ne
turį su pilietybės parei
gomis.

“Daug karo veteranų, ku
rie nesibijojo aukoti savo 
gyvybes kraštui apginti,” 
nurodo Green, “negali 
tapti Amerikos piliečiais 
dėl to, kad jų politinės 
žiūros yra progresyvės.

“Miestelyj Farrell, Penn- 
sylvanijoj, daugiau, ka’ip de- 
sėtkas, jugoslavų - amerikie
čių' buvo neprileisti prie 
1 iety bes tik dėl to, kad 
remia Jugoslaviją; jiems 
vo pasakyta: jei norite
tapti Amerikos piliečiais, tai 
turite pulti dabartinę Jugo
slavijos vyriausybę.

“Detroite 21 metų am- 
jaunuolis buvo pa- 

netinkamu būti 
to,

būdamas Wayne

įsidrąsino. Jai 
kad Amerika

Vatikano pro

Teismo spren- 
McCollUm iš
yra skaudus

pa
tik
pa-

pi- 
jie 
bu- 
pa-

Kas Yra Tie Arabai?

Žmonės Pagalvos ir Susipras
New Yorko “PM” bendradarbis ir žymus kolumnis- 

tas I. F. Stone pareiškė:
“Aš noriu atsistoti ir būti priskaitytu prie Henry 

Wallace pasekėjų. Aš puikiai žinau visus daromus už
metimus jam ir trečiajai partijai, žinau taipgi santykius 
sU komunistais... Bet aš žihau, kas man patįnka. Man 
patinka Wallace.”

Stone darbuosis už išrinkimą Henry Wallace Jung
tinių Valstijų prezidentu.

Kai Stone sako, kad jam patinka Henry Wallace, 
tai jis turi mintyje tą judėjimą, kurį Wallace atstovau
ją, tą programą, kurią jis skelbia, tas idėjas, už kurias 
jis kovoja.

Tai padarė Stone, tai padarys daug žmonių. Rin
kiminė kampanija tebėra neįsisiūbavus. Daug kas Ame
rikos žmonėms,dar paaiškės, kas tebėra neaišku. Dau
geliui dar atsidarys akys, kad Amerika yra grūdama į 
naūją katastrofą, kad nuo tos nelaimės gali ją išgelbėti 
tiktai trečioji partija, gerai pasirodydama šiuose rin
kimuose.

Republikonai ir demokratai nieko naujo' nebegali 
pasakyti. Iš jų pusės viskas jau pasakyta, jų naminė ir 
Užsieninė politika jau visiems, žinoma. Abidvi partijos 
yra karinės partijos. ' *

Tiktai Henry Wallace ir trečiosios partijos žmonės 
kelia naujus šūkius, siūlo naują politiką, atvirai ir nuo
širdžiai kovoja prieš naujo karo, pavojų. Tai išgirs ir 
supras plačiosios masės.

Trumano Keltas į Naują Karą
Trečiadienį prezidentas Trumanas pasirodė Kongre

so butų bendroje sesijoje ir pasakė prakalbą tarptauti
niais reikalais. Vietoje pasmerkti isteriją ir išblaškyti' 
iš žmonių galvų baimę naujo karo, prezidentas tą iste
riją ir baimę tiktai padidino. Iš nesaipo pavojaus jis 
padarė didžiausią pavojų ir pastatė Kongresui reikala
vimus,'kurie būtų pateisinami tiktki karo metu. Iš pre
zidento kalbos susidaro įspūdis, kad mes esame išvaka
rėse naujo, baisaus konflikto.

Šioji prezidento prakalba neturi mažiausio pateisi
nimo. Nė žodelio jis nepasakė apie nlūsų gyvenimo rei
kalus, apie aukštas kainas, apie artėjančią ekonominę 
krizę, apie stoką namų. Tai visa jis pamiršo. Jis nori 
Msą kraštą tuojau pastatyt! ant karinių kojų.

Prezidentas patiekė Kongresui tris reikalavimus, 
atseit:

Kongresas turi tuojau priimti Marshall Planą;
Kongresas turi tuojau priimti visuotinos militari- 

nės tarnybos įstatymą; ir
Kongresas, turi atnaujinti jaunų vyrų draftavimo 

įstatymu! '
l£ur Amerikai pavojus? Iš kur grūmoja užpuoli

mas? Kas ir kur yra Ameriką ginklais užpuolęs? Niekur 
ir niekas. O prezidentas reikalauja draftavimo jaunų 
vyrų į oriai vyną ir laivyną. Milijonai jaunų
vyrų • turi vilktis uniforma ir dėtis ginklą ant pečių. 
IP tai taikos metu, ir tai tik už poros metų po didžiosios 
skerdynės 1

Prezidento prakalba ir reikalavimai Kongresui nu-

žiaus 
skelbtas
Amerikos piliečiu 
kad jis,
universitete, priklausė Ame
rican Youth for Democracy 
organizacijai, taipgi priklau
sė National Association for 
Advancement of Colored 
People organizacijai.”

Toliau Green- nurodo, jog 
Bostone ir San Franciske 
buvo atmesti aplikantai dėl
to, kad jie buvo nariais In
ternational Workers Order 
— fraternalės organizaci
jos. - ...

Chicagoje vienas Chica- 
gos Universiteto instrukto
rius buvo neprileistas pa
tapti piliečiu dėl to, kad jis 
1938 metais kovojo fašizmą 
Ispanijoj!

Kaip matome, reakcinin
kai dirba visais frontais, 
bandydami neprileisti prie 
pilietybės tų žmonių^ kurie 
turi pažangesnes politines 
pažiūras.-

Tuo pačiu sykiu visoki 
■liaudies priešai lengvai ga^ 
Ii gauti pilietybę.

Tai nesveikas reiškinys ir
I prieš jį Amerikos žmonės 
privalo kovoti!'

KOVA DĖL LAISVŲ 
MOKYKLŲ

Dienraštis Vilnis rašo:
šiomis diėhonlis spaudoj 

pasirodė pranešimas) kad 
New Mexico valstijoj viešo
se ' mokyklose mokytojauja 
vienuoliai ir vienuolės. Tai 
kaip toli išsivystė katalikų 
bažnyčios ofeiisyVa.' Jie jau 
įsiskverbė į viešąsias moky
klas.,

New Mexicb protestonų 
organizacija gimtai susirūpi
nus ta skandalingą padėti-

Pasirodė, kad tos vals- 
mokyklosna įsiveržė 

‘broliukai ir sisterkos” 
ir kad kasmet jie surija 
$375,670.

Iš Santa Fe, - New Mexico 
sostinės, praneša, kad dvide
šimts žymių protestonų tuoj 
už ves bylą prieš tuos, kurie 
laužo įstatymą, atskiriantį 
bažnyčią nuo valstybės.

Katalikų bažnyčios vado
vybė perdaug 
bus priminta, 
dar nėra po 
tektoratu!

Aukščiausio 
elimas Vashti 
keltoje byloje
antausis visiems tiems gaiva
lams, kurie-, kontrabandos 
keliais, nori įvesti, o kaip 
kur jau 'buvo įvedę religines 
pamokas viešose mokyklose. 
Tokia praktika griežtai prie
šinga įstatymui, kuriuo baž
nyčia atskiriama nuo valsty
bės. Amerikos žhionės mo
ka taksus ne tam, kad tos 
ar kitos religinės sektos 
agentai galėtų naudotis tais 
taksais.

Pastaruoju laiku, kaip 
jau “Vilnyje” buvo rašyta, 
katalikų bažnyčios štabas 
veda įžūlią propagandą už 
sūstiprinimą savo klerikališ- 
kų pozicijų. Romos trusto 
agentai pasimojo gaut vals
tybinių fondų savoms para
pijinėms mokykloms! Tai 
jaū perdaug didelis jų ape
titas.

Kongresai! įnešta bilius, 
kuriuo klerikalų apetitas 
būtų patenkintas. • Jei Taf- 
to bilius bus užgirtas, para
pijinės mokyklos gautų pi
nigų iš valdžios. Tuomet 
viešųjų mokyklų sistemai su
sidarytų labai didelis pavo- 

' jus.
Protestonų. vadovybė griež

tai protestuoja prieš tą bi- 
lių. Protestonų vačlovybė 
jau no pirmas1 kartas kreipia 
Amerikos visuomenės domę, į 
Romos bažnyčios užmačias.

Tikrai jau laikas, kad Ro
mos bažnyčios agresija bū
tų sulaikyta!

Jokių privilegijų tai ar ki
tai religijai! Valstybė, kai- 
po tokia, nieko bendro ne
turi su ta ar kita religija.
Tenka pridėti ir tai, jog 

kur tik klerikalai įsiskver
bia J mokyklas, ten jie 
parodo savo pernelyg drą
sų akiplėšiškUfną. Štai ne- 
pei’sehai Newai'ke buvo iš
mesta iš mokyklų knygynų 
savaitraštis “The Nation” 
ir mėnraštis “Soviet Rus
sia Today.”

New Yorko vienoje vi
durinės mokyklos bibliote
koje buvo uždrausta laiky
ti tokią - populiarę novelę, 
kaip “Gentlemen’s Agree
ment”, ir kt.

Visū tai rodo, kur link 
klerikalai bando eiti. Ame-

Is-
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naujiems nariams įrašyti. 
Ligi šiol šis vajus šlubavo, 
ne visur buvo pasekmingas. 
Tik ten jis buvo pasekmin
gas, kur kuopų nariai smar
kiai dirbo — pav., Los An
geles mieste, Bridgeporte.

LDS prez. J. Gasiūnas ši
taip rašo dėl LDS vajaus:

Praėjusieji 1947 metai mū
sų Susivienijinyui nedavė to
kių pasekmių, kokių mes ti
kėjomės. Skelbdami vajų 
mes tikėjomės įrašyti į LDS 
bent tūkstantį naujų narių, o 
buvo įrašyta apie 350. Mes 
tikėjomės, jog 1947 metais 
LDS galės gerokai paaugti-, 
bet to nepasiekėme: LDS 
nepaaugo.

Kodėl mūsų Susivienijimas 
1947 metais nepaaugo? Ko
dėl mes neglėjome pasiekti 
tai, ką atlikti pasižadėjome 
1946 metų LDS Seime?

Viena ir bene vyriausia to 
nepasisek iniQ 
bus toji, kad 
mažai vajuje 
pasitikėjome

per-
Meę

vi- 
va- 
pa-

riką jie nori padaryti 
panija!

RAGINA UOLIAU 
DARBUOTIS

Lietuvių Darbininku 
si vienijimo kuopos ruošiasi 
Seimui/ kuris įvyks š. m. 
liepos nfėnesį Clevelande.

Kad seimas būtų pasek
mingas, kad jis būtų ūpin
gas ir entuziastiškas, reikia 
pasekmingai pravesti vajus

Su-

stebins ir supurtys visą pasaulį. Taikos. Veikalui jis su
davė baisų smūgį.

Tie jo žodžiai, kad jo pasiūlymai reikalingi taikos 
apgynimui ir išlaikymui, neapgaus nieko. Bet didžiau
sias pavojus tame, kad Kongresas jo balso paklausys ir 
jo reikalavimus patenkins. Jau dabar nebėra jokias abe
jones, jog Kongresas priims Marshall Pląpą be ilges
nio delsimo. Galingos jėgos Kongrese darbuojasi už įve
dimą visuotino karinio lavinimo' sistemos/ Nesinori 
tikėti, kad Kongrese atsirastų rimto’ pasipriešinimo jo 
reikalavimui atnaujinti jaunų vyrų draftavimą ginkluo
toms spėkoms. ‘ "

Kongresmanus paveikti galėtų tiktai milžiniškas 
masinis spaudimas iš Amerikos žmonių pusės. Bet ar 
toks spaudimas susidarys laiku?

Dabar spauda tik ir mir-' 
ga apie žydus ir arabus, ka
da jų tarpe eina karas Pa
lestinoje. Daugelis stato 
klausimus: Kas yra arabai? 
Iš kur jie atsirado?
' Arabai yra seni Azijos ir 
Šiaurinės Afrikos gyvento
jai, kaip ir žydai. Istorijoje 
apie juos randama jau virš 
tūkstantis metų pirm da
bartinės gadynės.

Arabai yra semitų gimi
nės, kaip ir žydai, krabai 
dalinasi į dvi rūšis: tikruo
sius ir maišytus. Tikrieji a- 
rabai gyvena Arabijoje, 
pietų Azijoje ir šiaurinėje 
Afrikoje. Jie yra nedi
deli, kumpomis nosimis, juo
daplaukiai, sauso vėido ir 
laibi.

Gi netikrieji, maišytieji 
arabai gyvena daugiau j 
pietus. Dėl karšto klimato 
jie yra juodesni, taipgi dau
giau maišyti su juodspalvių

patingai Arabijoj yra daug 
dykumų. Bet ten yra ir 
derlingų žemių. Ypatingai 
arabiški kraštai yra turtin
gi žibalu — aliejumi. Ame
rikos -geologai mano, kad 
ten yra apie 4,300,000,000 
tonų aliejaus, arba vienas 
trečdalis pasaulinio kiekio. 
Ten suleido nagus Anglijos, 
Amerikos, Francijos, Ho- 
landijos žibalo kompanijos 
ir pravedė rynas linkui Per
sijos Užlajos ir Viduržemio 
Jūros. Aliejus vaidina svar
biausią rolę Artimuose Ry
tuose, arabų šalyse ir tas 
neleidžia Anglijos ir Ame
rikos valdonams net’ tinka
mai spręsti Palestinos klau
simą.

Persijoje ir Afganistane 
anglai turi aliejaus šalti
nius ir pravedę rynas lin
kui Persijos Užlajos.

Arabijoje daugiausiai A- 
merikos imperialistai; Ira-priežastis gal, 

mes visi 
dirbome.
kuopų išrink

tais vajininkais, kad jie 
są daj’bą atliks, o tada 
jaus pabaigoje tuo darbu 
sidžiaugsime.

LDS vajus liepos pradžio
je pasibaigs. Atrodo iš vis
ko, kad jis gali būti nesėk
mingas, jeigu mes visi ne
stosime darban, kad jį pagy
vinti. (

Tuo klausimu LDS Centre 
pasitarę priėjome išvados, 

' jog reikia imtis energingo 
darbo, kad iki vajaus pabai
gos įrašyti memažą naujų na
rių skaičių. Kad pilnai iš
aiškintu vajaus pagyvinimo 
svarbą, .nusitarta šaukti spe
cialius susirinkimus ar kon
ferencijas LDS kuopų valdy
bų, vajininkų ir šiaip veikė
jų. Tokie ■ susirinkimai ar 
konferencijos turėtų. įvykti 
Brooklyne, Bostone,' Phila- 
delphijoje, Pittsburghe, De
troite, CleVelande, Chicago- 
je, Connecticut valstijoje ir 
New Jersey valstijoje. Be 
to, bus siuntinėjami infor
maciniai lapeliai ir laiškai.

Kiekviena LDS apskritis 
turėtų imti atsakomybę to
kius susirinkimus ar 
rehcijas sušaukti.

Bet to nepakanka, 
kuopos turėtų imti ' 
mybę vajaus darbą 
zuoti taip, kad savo
išpildyti. Kuopų Valdybos 
turėtų turėt pasitarimus su 
savo vajininkais ir kitais vei
kėjais ir išdirbti planą, kaip 
vajų pagyvinti.

LDS Seimas, kaip žinote, 
įvyks liepos 12, 13, 14 ir- 15 
dienomis, Clevelahde. jame 
bus patiektas pililas LDS 

'stovio raportas. Visiems bū
tų smagu girdėti tokį rapor
tą, kuris parodytų, kad LDŠ 
auga ir narių skaičiumi. O 
tai mes galime padaryti, jei
gu visi stosime vajaus 
ban.

konfe-

visos 
atsako- 
organi- 
kvotas

dar

Aiškes- 
• trečiajai 

vadovauja 
nereikia.

SVAIDOSI MELAIS
Kunigų “Garsas” rašo:
Amerikos komunistų parti

jos pirmsėdis William Z. 
Foster aną savaitę kalbėda
mas Philadelphijoje pareiš
kė, kad Wallace partija yfa 
komunistų partija, 
nio apibūdinimo 
partijai, kliriai 
Henry Wallace,
jau ih visiškai aklam pilie
čiui turėtų būti aiškūs tre
čiosios partijos siekiai ir 
kam ji tarnauja.
Tokio pareiškimo, kokį 

cituoja' “Garsas’\ Tosteris 
niekad nepadarė. Tai' buvo 
išmislas vieno Philadelphi- 
įos reakcinio dienraščio, 
kuris Vėliau, visgi, matė 
reikalą savo klaidą pataisy
ti.

Tačiau “Garsas” tąjį me
lą paskelbė ir> aišku, jis ne
sirengia jo atitaisyti.

tautomis, dažniau jų tarpe ;ke. Sirijoje,;Trans-Jordane 
ir dalinai Arabijoje bendrai 
-anglai, amerikiečiai, fran-

pasitaiko garbi niuotais 
plaukais.

Dabar arabai didelėje di- Įcūzai įr Rolandai. Virš tūk- 
| stanties mylių aliejaus per
laidai (rynos) nutiesta aš 
Irako, Arabijos į Sirijos 
prieplaukas Tripolį ir Hai
fa. Amerikos karo laivy
nas viešpatauja Vidurže
mio Jūroje ir jo komandie- 
riai skaito, kad be arabiško 
aliejaus jis ten negalėtų iš
silaikyti.

' Už arabišką aliejų ėjo ko
va tarpe Anglijos, Franci
jos, Italijos, Vokietijos. Bet 
laike Antro Pasaulinio ka
ro Vokietija ir Italija liko
si parblokštos. Anglijos im
perializmas pažeistas, gi 
Wall Stryto imperialistai į- 
sigalėjo arabiškuose kraš
tuose, pristeigė ten karinių 
bazių, .daugybę orlaukių, 
fabrikų ir dirbtuvių. Jų j- 
taka išaugo.

Todėl yra aišku, kad, ne
paisant kiek bus kalbama 
apie Palestiną, apie pagalbą 
žydams, nei anglai, nei A- 
merikos politikai nedrįs im
tis kietesnių priemonių 
prieš arabus, nes tokis jų 
žygis sukeltų arabus ir ga
lėtų pakenkti aliejaus rei
kaluose. Todėl Henry Wal
lace aštriai kritikavo Tru
mano administraciją, kad 
Wall Stryto politika Pales
tinos klausime, tai yra alie
jaus politika.

Valstiečio Sūnus.

džiumoje užsiima žemdirby-1 
ste, bet senovėje, greta žem
dirbių, buvo didelės klajok
lių grupės ir jos vesdavo il
gus karus prieš kaimynus.

Arabų kalba yra pietų se
mitų kalba, nors atskirų 
valstybių arabai turi savo 
tarmes. Arabų literatūra ir 
kultūra turi gilią praeitį irz 
daug svarbos.

Apie jų istoriją ir kito-' 
kias smulkmenas dabar ne
kalbėsime. Šiandien arabų 
tautos sudaro septynias val
stybes: xEgiptą, Siriją, Le- 
banoną, Iraką, Trans-Jor- 
daną, Satidi-Arabiją ir Je
meną.

Bendrai šios šalys užima 
apie , 930,000 ketvirtainių 
mylių ir turi apie 50,000,000 
gyventojų. Jos visos fak
tiškai apsupa Palestiną. 
Arabų tautų ir tikėjimo 
žmonių dar yra Angliška
me Sudane, Libijoje, Irane 
ir kitose šalyse, taip, kad 
arabų skaičius toli viršija 
mihetų valstybių gyventojų 
skaičių, v

.Kas liečia žydus, tai jų 
Palestinoje yra apie 700,- 
000. • Jau vien gyventojų 
skaičius parodo, kaip yra 
nelygios, jėgos. Kita, arabai 
turi savo valstybes, val
džias, armijas. Gi žydai’ to 
viso neturi.

Arabiškose valstybėse, y-

Laisvoji Sakykla
KALBANT APIE SLA

'‘Tėvynės” 9-me ^numery 
iš Lietuvos tūlas pabėgėlis 
P. Dagys rašo, kad SLA y- 
ra tvirta ir pigesnė negu 
kitos apdraudos. Kas reiš
kia, kad SLA yra pigesnė 
už kitas apdraud. organi
zacijas.- Tai ne tiesa, ponas 
Dagy; mes, SLA seni na
riai, * labai gerai žinome, 
kuomet mes mokėjome per 
10, 20, 25, 30 ir daugiau 
metų. Ir po to laiko mes e- 
same priversti mokėti du 
sykiu tiek •. už tą pačią ap
draudę, negu pirmiau mo
kėjome, arba už ‘ tą pačią 
mokestį turėjome žymiai 
susimažinti apdraudę. Tai 
kur čia tas pigumas? O to
kių senų narių buvo apie 
11,000, kurie per tiek daug 
metų mokėjo, o dabar jau 
turi mokėti du sykiu tiek, 
kiek pirmiau mokėjo. Ir te
kis Dagio rašymas negali į- 
tikinti nei vieno SLA na
rio, ir ne nario.

Labai juokinga, kuomet 
jis rašo, kad SLA yra tvir-

ta. Tai kam reikėjo nariam 
pakelti du sykiu tokias mo
kestis?

Iš visų lietuvių apdrau- 
dos Centralinių organizaci
jų pigiausia ir tvirčiausia 
yra Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, nes LDS 
splvensas visuomet aukš- 

stovi už SLA.
Jų Lietuvybe ir 

Broliškumas
Su “Tėvynės” 7-tu nume

riu telpa protokolas iš SLA 
Pildomosios Tarybos suva
žiavimo, įvykusio spalio 1-6 
dd., 1947, Hotel Morrison 
Chicago, Ill. (protokolas,ei
na per “Tėvynę” tąsomis). 
“Tėvynės” 9-me lium. * yra 
tilpęs 7-os sesijos protoko
las, kur visas puslapis už
imtas apie Emigrantų fon
dą. Kiek ten susirūpinimo 
pabėgėliais, kiek ten prikal
bėta, kiek ten sielojimosi ir 
vis pakartoja, kad lietuvy^ 
bū ir broliškumas yra visų 
lietuvių užduotis pagelbėti 
pabėgėlius, nes jiefns gresia 

(Tąsa 3-me pusi.)

čiau

2 pusi.—Laisvėj Liberty, Lith. Daily) —R enk t., Kovo 19, 1948



Iš Atsiminimų Apie Petrą Cvirką
(Tąsa) 

Negi galima priversti skai
tytojų domėtis mūsų este
tiškųjų poetų ir kai kurių 
prozaikų kliedėjimais? Skai
tytojas brangina savo lai
ka, be to, jis aiškiai mato, 
kad yra kur kas daugiau 
išsilavinęs už mūsų “geni
jus.” Kų jis iš tokių “rašy
tojų” gali sužinoti?

A. Fredoje Petras, turė
damas pastovesnę gyveni
mo vietų, pradėjo kolekcio
nuoti knygas ir greitai su
darė savo mėgstamiausių 
rašytojų bibliotekų. Jisai, 
visada labai mėgęs tauto- 
sakų, daug rašęs liaudies 
pasakų motyvais, savo bi- 
bibliotekoje turėjo daug 
šios srities leidinių, prade
dant Basanavičiaus ir Afa- 
nasjevo pasakomis, Kat
kaus “Balanos gadyne” 
(šių knygų jis laikė viena 
puikiausių apie senosios 
Lietuvos kaimų, verta išlei
sti gerai iliustruotų, dideliu 
tiražu ne tik lietuviškai, 
bet ir - kitomis kalbomis), 
“Gimtojo krašto” žurnalo 
komplektus, kuriuos jis 
taip pat laikė neužvaduoja
ma kiekvieno lietuviško 
prozaiko medžiaga, atiden
giančia jam begalybę įdo
miausių lietuviškos buities 
detalių. Jo bibliotekoje bu
vo puikiai įrišti rusų lite
ratūros klasikai, Mopasa- 

Franso, Stendalio 
Markas Tvenas, 

Londonas, jis labai
mėgo ir laikė pas save He- 
minguejų, Kolduelį, Diken- 
sų. “Pikvikų klubas” buvo 
jam viena mėgstamiausių 
anglų literatūros knygų. 
Daug vėliau, Tėvynės karo 
metu Maskvoje, jis skaitė 
“Dovydų Koperfilda” ir 
kalbėjo man, sėdėdamas 
pas mane “Maskvos” vieš-Iriausių tautų pasakomis

no, A. 
raštai, 
Džekas

How to Figure Your State Income Tax for 1947, Due April 15; 
Using Old Rates, Printed on Forms, Your Tax Is 60c/o of Total

■ Cgrm 20jJ Page 1 /Y A
NEW YORK STaTE INCOME TAX 1 U47

•<18-47 - 6,000,000 (7-OMO-7I9) D

If your Incom* wa* SOLELY 
from comp«n«atioD a* an -«*- 
ploy**, dividend* and inter eat, and 
ii you a!*ct to claim th* Optional 
Deduction in lieu of ALL OTHER 
DEDUCTIONS, you may -u** Op
tional Form 200. Th* tax will b* 

• th* earn* on cither Form.

CALCULATION OF NORMAL TAX

•I
12.

J3.

Net income (Item 37, page 2)---------------------
I

PerionaJ exemption and credit for dependent*—

Taxable balance (Item 11 minus Item 12),,.....

J4a. Tax at 2% (Firat $1000 of Item 13)-...-----------

14b. Tax at 3 % (2nd and 3rd $ 1000 of Item 13)-----

(4c. Tax at 4% (4th and 5th $1000 of Item 13)------

14d. Tex at 5 % (6th and 7th$ 1000 of Item 13)—_ 

|4e. Tax at 6% (8th and 9th $ 1000 of Item 13)-----

I4f. Tax at 7% (All over $9000 of Item 13)----------

15. Normal Tax (Total of Item* 14a to 14f inch)—

20. Total Tax Due (Total of above Items)

Make remittance payable to State Tax Commission. The Norma! 
Tax (Item 18) and the Net Capital Cain Tax (Item )$) MAY DE 
PAID IN FULL at the time, this return is filed, or MAY' BE PAID 
in installments. __  ......
MUST BE PAID IN FULL at the time this return is filed. (Sec In
struction l!-4).

The Unincorporated Business Tax

oo' 
31-00

optionalNew York State Income Tax Return- calendar year 1947 
o I ----------- • 1I I j ' f— r—; 7 1 L —1 —[ —-_

7. hhtionshf

9. If STATUS I. 5. M 6 HAS CHANCED. STATE DATE AND NATURE OF CHANGE

ir 
f

sio TO NEW YORK STATE DEPT. Of TAXATION ANO FINANCE. INCOME TAX BUREAU - GOV. ALFRED E. SMITH STATE OFFICE CIOS.. ALBANY T, N.Y.

In order to arrive at the correct amount of tax on your 1947 State income tax return, compute the tax on the basis of 
the old rates which are printed on the form. Your tax it 60% of that amount. This method, recommended by the State Tax 
Commission, produces the same result as would be obtained by separately applying the 50% reduction and the 10% bonus tax.

If you use the long form 201 (top) enter 60% of Item 15, page 1, at Item 18, page 1. That is your normal tax. If you 
also owe a net capital gain tax, compute it in the same way on page 4 of the form, entering 60% of Item 18, page 4, following 
that item, and again at Item 19, page 1.

If you use short card form 200 (bottom) at Item 8 on the reverse side of the form enter 60% of Item 7. That is your 
tax and should be entered again at Item 8 on the face of form 200.

ANTANAS VENCLOVA,

bučio kambaryje:
— Yra rašytojų, kurie 

lieka amžinai jauni. Jų 
veikalai visada veikia mus, 
tartum būtų tik dabar pa
rašyti. Toks yra ir Diken- 
sas. Jo “Koperfildas” — 
tai knyga, kokių kiekvienas 
rašytojas svajoja parašyti, 
bet, deja, tai padaryti pa
vyksta tik retiems ...

Taip pat Tėvynės karo 
metu su didžiuliu susižavė
jimu jis skaitė Tekerejaus 
“Tuštybių mugę,” pasisko
linęs jų iš manęs. Iš viso, 
mudu labai dažnai vienas 
antram skolindavome kny
gas. Paskutinės knygos, 
kurias jisai buvo paėmęs iš 
manęs ir kurias skaitė dar 
pačiomis paskutinėmis die
nomis prieš mirtį, buvo 
Tomo Hardi “Džudas nepa
stebimasis” ir Šervudo An
derseno “Apysakininko is
torija.”

Kalbant apie knygas, ku
rias Petras mėgo, kurias 
skaitė , ir kurios formavo jį 
kaip rašytoja ir kaip žmo
gų, dar reikia pažymėti, 
kad jis mokėjo rinktis pa
čias geriausias knygas, pa
rodydamas čia didelį skonį 
ir statydamas joms didelius 
reikalųvimus. Ypatingai 
gerai, greta lietuvių klasi
kų jisai, kaip minėjau, pa
žino L. Tolstojų, Gogolį, Če
chovų, Gorkį, Majakovskį. 
Dostojevskio skaitė, rodos, 
tik “Nusikaltimų ir baus
mę” ir “Brolius Karamazo- 
vus.” Jisai gerai pažino pa
grindinius prancūzų klasi
kus realistus, žavėjosi “De- 
kameronu,” “Tūkstančiu ir 
viena naktimi,” prancūzų 
“Auksine legenda,” įvai- 

RESIDENT RETURN
For the Calendar Year 1947 or Fiscal Period

kurių skaitė labai daug. 
Prieš karų ir karo metu jis 
plačiau susipažino su anti
kine literatūra, ypačiai pa
mėgo Apuliejaus “Auksinį 
asilų,” Longo “Dafnį ir 
Chlojų,” su malonumu, iš 
manęs paėmęs, skaitė Lu
kianų, žavėjosi Plutarchu 
ir Svetonijum. Jo literatū
riniai interesai darėsi vis 
platesni. Reikia pasakyti, 
kad greta grožinės literatū
ros, Petras skaitė daug mo
kslinio turinio knygų iš 
įvairiausių sričių — astro
nomijos, fiziologijos, istori
jos. Jis domėjosi Paryžiaus 
komuna, Didžių ja buržua
zine Prancūzų revoliucija, 
Egipto, Graikijos, Romos, 
Anglijos istorija, meno is
torija ir šimtais kitų daly
kų,’jau nekalbant apie re
voliucinių idėjų ir sųjudžių 
istorija Rusijoje. Neįgijęs 
sistemingo mokslo mokyk
los suole, Petras Cvirka ge
rai parinkta lektūra suge
bėjo pasidaryti aukštai iš
lavintu žmogumi, stovinčiu 
savo laiko kultūros aukštu
moje, kiekvienų, kam tekda
vo su juo susidurti, stebin
damas savo žiniomis, su
brendusiu ^galvojimu, giliu 
pasaulinės literatūros paži
nimu. Paskutiniu laiku jis 
kalbėdavo:

— Kai pasensiu, įsikur- 
siu kur nors mažame na
me jyle ties Nemunu, tarp 
prastų žmonelių, ir savo 
bibliotekoje turėsiu tik ke
lius mėgstamiausius auto
rius. Liks su \manim Tol
stojus, Čechovas, Balzakas, 
Floberas, dar vienas kitas. 
Juo toliau gyveni, juo pla
tai, kad iš visų lieka tik ke
li mylimieji. Kada daugelis 
ankstybųjų literatūrin i ų 
simpatijų, laikui slenkant, 
nublunka, kelių stambiau

SUMMARY — TOTAL TAX TO BE PAID

18. Normal Tax (Item 15)

QO
19. Net Capita! Cain Tax (Item 18, page 4)

19a. Unincorporated Bv.sinesa Tax_i
Item 4, Sch. O, p. 2 of Form 202

' SCHĖOŪŪC 2 - FkKsbrMI. EXEMPTION AND CREDIT FOR DEPEND ENTS- 'ITEM fc' 
IMMt $1000 - Wit «W W HM'it $2500 — »l»we U8MTJ Mill KCOMti $2500 — MHKZHIS $400 IKM-

1. W(»f fOU MAIIHtO AMD IIYMG WITH WIFE IHH5BANH IN ISO’ RS0 NjD 2. If " YES ’GIYf HIS OR HER

nH-. 3. Ml IS W HAVE- SEPARATE INCOME’ US'D Nol

4. IS IT M«eiUDEO IN THIS RETURN’ mū NcEZl 5. If HEAD Of FAl’KT EXKAIN- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

6. ND, •? ofrwfNTS O-rUM_ _ _ _ _ _

8. If 11 TEARS II IVtl (XHAIN REASON FOR SUFPORT

Z SCHEOUL

INtOME 

BRACKETS

E 3 - CALCULATION OI

AM0UH1 fil IT(M J 
IfRONTl IN (.CH 6H4CI<11|

TAX \

AMOUNT OF TAX

1- $ 01-51.000 .1,0 00 .00 2% jSL o QQ
2- $1.000 $3.000 1,600 OQ 3% ___ QQ
3- $3.000-$5.000 4%
4- $5.000 17.000 5%

5- $7.000 $9.000 6%
6- All OVER $9.000 7%
7- TOTAI AMOUHJ----------------------------------------------------► bS QO

.TAX DUE=(|O% OF ABOVE AMOUNT 3<į QV

{šiųjų didybė darosi 
ryškesne.

dar

XTTL '
1936 metų liepos mėnesio 

viduryje mudu su Petru at
važiavome pasilsėti, ir pa
dirbėti į Zarasus. Nuostabi 
rytų Lietuvos gamta, pui
kūs ežerai, meilūs žmonės, 
tarp kurių Petras turėjo 
jau nemaža draugų, ypa
čiai Juozapavičių šeimoje, 
traukė jį į šia vietą, kurių 
teko mums pirmą kartą ap
lankyti dar 1930 metais. 
Vos išlipome iš autobuso ir 
nusipirkome kioske naujus 
laikraščius, į akis mums 
krito stambios antraštės, 
pranešančios apie Ispanijo
je prasidėjusį pilietinį ka
rą.

— Fašizmas kelia galvą. 
Šiandien jis treniruojasi Is
panijoje, rytoj savo kruvi
ną darbą pradės ir kituose 
kraštuose... — tarė jis la
bai rimtai.

Tuo tarpu išgirdome 
skambant visus bažnyčios 
varpus ir pamatėme j gat
ves išėjusius beveik viso 
miestelio žmones, kažką ly
dinčius į kapus. Įsijungėme 
į žmonių minią ir sužinojo
me, kad laidojama turtingo 
valdinink. vienturtė dukrelė, 
kuri vakar ar užvakar nu
skendo ežere\ besimaudyda
ma. Netoliese maudėsi jos 
draugai gimnazistai. - Pa
matę mergaitę skęstant, jie 
nėjo jos gelbėti dėl to, kad 
buvo nuogi ir gėdinosi pri
eiti arčiau prie skęstančio- 
sios. A

—-Tai vis kunigėlių auk
lėjimo vaisiai, — liūdnai 
tarė Petras. — Matai, gim
nazistus gali apimti piktas 
pagundinimas ... Kiek dar 
tamsumo mūsų brangioje 
Lietuvėlėje!... Ir kiek ne
laimių. dėl to tamsumo!...

y (Bus daugiau)

DO NOT WRITE IM 
THESE SPACES
Serial Number

$____ 39

$____ 39 oo

LAISVOJI 
SAKYKLA

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
pražūtis”. Esą, ir’tam tikrą 
blanką išdirbę ir į “Tėvynę” 
įtalpinę, kad tiktai SLA na
riai siustų aukas į virš mi
nėtą fondą.

Bet “Tėvynės” 8-me num. 
tilpo protokolas už ketvirtą 
sesiją, kur toj sesijoj SLA 
Pild. Taryba suspenduoja, 
galima sakyti išbraukia, 
204 narius už tai, kad tie 
nariai nesutiko mokėti du 
sykiu tokias mokestis į ap- 
draudą, nes jie mokėjo to
kias mokestis, kaip pirmiau 
mokėjo. Mat, SLA nariams 
Pild. Taryba parodė kitokį 
broliškumą. Jeigu SLA 
Pild. Taryba taip rūpintųsi 
SLA senais nariais, kurie 
neturi iš ko užsimokėti sa
vo duoklių į SLA, kaip ji 
rūpinasi pabėgėliais, tai 
būtų labai gerai.
Kiek SLA Nariams Lėšuoja 
Pild. Taryb. Suvažiavimai?

8-to j sesijoj klausė Kon
trolės Komisijos nariai: S. 
Gegužis ir J. M. Bučinskas, 
kiek mokama už sugaištą 
diehą. M: J. Vinikas, paaiš
kino, kad mokama sekan
čiai: Už sugaištą dieną $8, 
o už. nakvynę $7. Tai išeina 
$15.00 į viena diena vienam 
ir 7 c. už kiekvieną kelio 
mylią. Kadangi Suvažiavi
mas tęsiasi 6 dienas, tai 
išeina po $15 į dieną arba 
$90 už 6 dienas vienam. O 
kadangi buvo 7 Pild. Tary
bos nariai, ir du Kontrolės 
Komisijos nariai, tai viso 9, 
po $90 kiekvienam, tai išei
na $810 už sugaištas die
nas ir nakvynę. O kelionės 
lėšos po 7 c. už mylią, pa
vyzdžiui, už 700 mylių bus 
$49. Tai kelionės lėšų susi
darys apiė $300. Taigi viso 
bus apie $1,100. Tai tiek 
SLA nariams lėšuoja SLA 
Pildomosios Tarybos Suva
žiavimai !

Ponai iš Pild. Tarybos 
hoteliuose turi “good time”, 
o eiliniai seni nariai turi už 
tai užmokėti.

“Tėvynės” 5-me num. š. 
m. tilpus atskaita (finansi
nis raportas) už antrą ber- 
tainį 1947, kur yrį pažymė
ta sekančiai.: “Fort Pitt 
Hotel Pittsburgh^ Pa., $86.- 
45.” Mat, čia pereitų vasarą 
lankėsi SLA Prezidentas, ir 
Sekretorius, tai jie, matyt, 
ir padarė viršminėtas išlai
das.

SLA Senas Narys.

Worcester, Mass.
Tai ir Vėl Aido Choro Meno 

Parengimas
Kovo 14 d. Aido Choro rū

pesniu įvyko meno pramoga. 
Programa susidėjo sekamai:

Perstatyta komedijėlė “Kas 
Mūsų Mamei Pasidarė.” Vai
dinimas išėjo vidutiniškai. Pa
ti komedija mažai juokų te
turi ; aktoriai visi choriečiai ir 

’choro 'vedėja N. Čeponytė.
Po perstatymo Aidas sudai

navo 4 dainas, Čeponytei di
riguojant > ir Kižytei pianu 
akompanuojant. Dainavimas 
publikai labai patiko.

Sekantis punktas — mūsų 
parengimuose retenybė: jau
nos mergaitės klasikiniai šo
kiai. Mat, Lietuvių Svetainė
je eina šokių .^pamokos, ir čia 
mokinės gana puikiai pasiro
dė ir gavo audringiausių ap
lodismentų.

Po to Aido Choro vyrų ir 
merginų grupė gana gražiai 
padainavo po kelias dainas 
atskirais išstojimais. Progra
mą tikrai žavingai užbaigė 
duetu chorvedė N. Čeponytė 
su J. Sabaliausku. Kaip ma
tote, Čeponytė yra ir chorve
dė, ir aktorė, ir dainininkė ir 
nepaprastai puikiai savo par
eigas atlieka. Talentinga mer
gaitė. D. J.

Kiek Naudos L.D.S. Suteikia 
Savo Nariams?

Kodėl Lietuviams Labai Svarbu prie Lietuviu Darbininku 
Susivienijmo Priklausyti?

Nereikia nei aiškinti, kaip 
svarbu kiekvienam prigulė
ti prie apdraud. ir pašalpos 
draugijos, nes visi jaū žino, 
kad tie, kurie nėr.a tokių 
draugijų nariais, bet kokio
je nelaimėje negauna jo
kios jiems reikalingos pa
galbos. Svarbu tik atžymė
ti, prie kurios geriau pri
klausyti, kuri daugiau savo 
nariams pagalbos gali su
teikti už nedidelę mokestį.

LDS y pa tokia draugija, 
kuri už mažą mokestį savo 
nariams suteikia daug nau
dingų dalykų. Galima čia 
nurodyti tik kelis pavyz
džius:
* 1. LDS turi viso gyveni
mo apdraudos skyrių ir 
taipgi 20 metų išmokėjimo 
skyrių. Tie”, kurie nori už 
20 metų atsiimti pilną ap- 
draudą, gali tai padaryti 
priė šio skyriaus prigulėda
mi. Apart apdraudos, na
riai gali gauti paskolų savo 
mokesčių pasimokėjimui ir 
kitokių piniginių vertybių. 
Galima apsidrausti nuo 
$100 iki $2,000. Nauji na
riai priimami nuo 2 iki 60 
metų' amžiaus. Įrašytas į 
LDS dviejų metų vaikas, 
sulaukęs 22 metų amžiaus, 
gali gauti $300 ūr $500. Tai 
būtų puiki tėvų dovaną sa
vo mylimam vaikui. Įsirašęs 
į LDS 16 metų jaunuolis, 
sulaukęs 34 metų amžiaus, 
gali gauti iki $2,000.

2. Kiek LDS pašalpos 
skyrius suteikia savo na
riams, gali parodyti seka
mas pavyzdys: Pirmo pa
šalpos laipsnio narys, kuris 
turi teisę gauti $6.00 į ■ sa
vaitę, mokėdamas po 35 
centus į mėnesį, sumoka į 
metus viso $4.20, o pirmą 
.kartą sirgdamas į metus 
gali gauti $108.00. Per 10 
metų jis sumoka tik $42.00, 

Borden’s Naujas Daržovių Salotom 
Smetonuotas Cottage Sūris
• Puikios, naujos rūšies cottage 
sūrio salotos! Borden’s naujas “ga
tavas valgymui” smetonuotas cottage 
sūris... su tikrai tinkamais kiekiais 
sukapotų selerių, petruškų, raudo
nųjų, cibulių, žaliųjų pipirų, minkštų 
morkų ir skanių pimientų. Geresnės ( 
salotos už visas jūsų ragautas!
Užsisakykite nuo savo Borden pie
niaus arba maisto krautuvėje šian
dien! • 1
"JEI BORDEN’S, TAI TURI BOT GERAS!”
UŽSĖSTA TYK1TE Joe King. Borden žinių 

reporteri, VSCBS stoti, 9:00 A. M., 
kiekvieną šiokią dieną.
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o gali gauti pašalpos net 
apie $400. LDS moka pa
šalpą nuo $6.00 iki $15.00 Į 
savaitę.

3. LDS turi Nepaprastos 
Pagalbos Fondą, iš kurio 
teikiama nepaprasta pagal
ba tiems LDS nariams, ku
rie dėl vienokios ar kitokios 
priežasties randasi didelia
me nedatekliuje. Taipgi tas 
fondas skiria LDS nariams 
jaunuoliams mokslui eiti 
stipendijas. z

4. Nuo LDS susikūrimo 
išmokėta pašalpomis $441,- 
112.98, apdraudomis $386,- 
391.37, viso $827,504.35. Pri
dėjus nepaprastos pagalbos 
ir kitas paramas, susidaro 
apie milionas dolerių. Tai 
gausi parama, suteikta LDS 
nariams ir jų šeimoms.

5. Per 17 metų LDS iš
augo į didelę ir finansiniai 
stipriausią lietuvių frater- 
nalę organizaciją. LDS tur
tas siekia $765,803.35. Tur
to užtikrinimas yra 145 
nuošimčių, arba 45 nuošim. 
daugiau, negu valdiškieji 
įstatymai reikalauja. Todėl 
LDS nereikia jokių konver
sijų.

6. Dabar eina LDS vajus 
gavimui naujų narių. Tai 
be jokio įstojimo galima įsi
rašyti.

Norintieji įsirašyti gali 
klausti informacijų pas 
LDS narius arba rašyti tie
siai į LDS raštinę, 419 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.

J. G.

Pasimojimas prieš Komu
nistus Nauj. Zelandijoj

. Wellington. — Naujosios 
Zelandijos seimui įnešta pa
siūlymas pavaryt iš valdi
nių darbų ir tarnybų komu- 
mistus ir jų šalininkus. Nau
joji Zelandija,yra Anglijos 
pusiau-kolonija.

Qatav0S
palotos



PASKUTINIS CARAS
Winnipeg, Canada

(Istorine Apysaka)
■■i Paraše Justas Paleckis Si
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(Tąsa)
Niekada caras svetimų žmonių aki

vaizdoj didžiojo kunigaikščio nevadinda
vo intymiu" Nikolašos vardu. Tai buvo 
susijaudinimo žymė.

— O kur atsisakymo aktas — pa
klausė dar kartą Vojeikovas.

—- Aš atidaviau jį Ruzskiui pasiųsti 
Alekse j evui, —- atsakė caras.

— Kaip tai galima! Juk buvo praneš
ta, kad iš Petrapilio važiuoja Gučkovas 
su Šulginu, todėl, man rodos, jokio ga
lutino nutarimo negalima daryti, ligi jie 
nebus atvykę. Gal jie veža kokius nau
jus pasiūlymus. Tikrai mane stebina tas 
Ruzskio skubėjimas!

— Tai galima dar sulaikyti. Eikit pas 
Ruzskį ir paprašykit aktą grąžinti.
‘ Vojeikovas atsakė nenorįs kalbėtis su 
Ruzskiu, nes jųdviejų santykiai įtempti. 
Todėl geriau būtų tai padaryti Nariški- 
nui. Caras sutiko, tuoj pasikviesdino ge
nerolą Nariškiną, kuriam pavedė papra
šyti Ruzskio grąžinti pasitraukimo aktą.

Netrukus grįžo Nariškinas ir pranešė, 
kad Ruzskis nesutinka atiduoti caro pa
sitraukimo aktą niekam kitam, kaip tik 
pačiam carui. Praėjo apie 10 min., kol 
neskubėdamas Ruzskis atėjo į caro trau
kinį ir perdavė carui pasirašytą sosto 
išsižadėjimo aktą ir dvi telegramas, ku
rias caras norėjo tuoj pasiųsti. Viena 
telegrama buvo adresuota Dūmos pir
mininkui ir joj caras rašė: “Nėra tos 
aukos, kurios aš nesudėčiau vardan gim
tosios Motinos Rusijos išgelbėjimo ir ge
rovės. Todėl aš sutinku išsižadėti sosto 
ir užleisti jį mano sūnui, su ta sąlyga? 
kad jis iki pilnų metų sulauksiant būtų 
su manim, regentaujant Mano Broliui 
Didžiajam Kunigaikščiui Mykolui Alek- 
sandrovičiui. Nikalojus.” Antroji tele
grama buvo Aleksejevui su tokiu pat 

✓pranešimu ir prašymu ištikimai tarnau
ti jo sūnui. Caras tas telegramas sulai
kė nenusiuntęs.

Ta pačia proga Ruzskis pranešė nau
jų žinių iš Petrapilio. Ypatingai carą su
jaudino žinia, kad revoliucionierių pu
sėn perėjusi caro sargybos kazokų kuo
pa. Ji atvykusi į Dūmą ir prašiusi leidi
mo suimti tuos karininkus, kurie prieši
nosi naujajai tvarkai. Caras ir visa jo 
šeimyna beveik visus tos kuopos karius 
pažino iš veido. Toji kuopa buvo ypatin
gai mylima ir lepinama. Todėl šios kuo
pos persimetimas buvo carui gilus ir 
skaudus smūgis. Ne mažesnis smūgis bu
vo žinia apie caro brolėną, didįjį kuni
gaikštį Kirilą Vladimirovičių, atvykusį 
į Dūmą pareikšti ištikimybės naujam 
režimui. Tai buvo vis nauji įrodymai, 
kad caras vis labiau visų apleidžiamas ir 
nebėra kas jį paremtų, užtartų. Sujau
dino carą ir pranešimas, kad carienė 
Aleksandra norinti pasikalbėti su Ro- 
dzianka. Kaip ji jaučiasi, kaip ji pergy
vena tuos baisius įvykius? Ką daro vai
kai? Ak, kad tik greičiau patekti namon, 
į Carskoje Selo! — tas vienas troškimas 
nustelbė visas kitas mintis.

Caras skubiai nuėjo, į savo skyrių. Su 
kokia panieka žiūrėjo jo tėvo, Aleksan
dro III akys iš portreto, lyg rūsčiai 
klausdamas: “Niekše, ką tu padarei su 
paliktu tau sostu?” O čia pat greta žiū
rėjo gailios trapaus ir liguisto sūnaus 
Aleksiejaus akys: “Tai tokį sostą 
tu man perleidi?” — lyg sakė jam, pir
majam iš Romanovų, kuriam tenka iš 
sosto pasitraukti.

Dieną apie 3 valandą caras išėjo iš 
savo vagono ir kurį laiką pasivaikščiojo 
su Leichtenbergo hercogu. Paskui caras 
pakvietė leibmediką profesęrių Fedoro- 
vą, kuris ilgai gydė sosto įpėdinį Alek
siejų ir buvo gerai susipažinęs su jo 
sveikata. •

— Profesoriau, — tarė caras, — aš 
prašyčiau visai atvirai man pasakyti sa
vo nuomonę apie mano sūnaus sveika
tą, ar jis galės susilaukti pilnų metų ir 
visiškai išgyti? Man tai dabar labai 
svarbu žinoti, ir žinoti visą tiesą. Todėl 
savo sprendimą padarykite atvirai, visai 
užmiršdamas, kad čia prieš tamstą stovi 
Aleksiejaus tėvas. '

-y Jūsų didenybe, — atsakė Fedoro
vas' — mokslas žino pavyzdžių, kada he- 
mofilijos liga sergantieji gyvena ir ilgus 
metus. Tačiau negalima nuslėpti to fak
to. kad jo 2'vvvbei gresia mažiausia

žaizda. Yra pavojus, kad jis nesulauks 
nė septyniolikos metų, o, sveikas jis nie
kada nebus.

— Bet mes galėtumėm jį slaugyti, 
prižiūrėti jo sveikatą. Jis dar vaikas, ne
galima jo palikti be tėvų globos. Kaip 
jūs manot, profesoriau, ar mums leis pa
silikti su sūnumi? — klausė caras.

Geroką akimirką pagalvojęs senasis 
profesorius tarė:

—Man atrodo, kad tai nebus galima, 
jūsų didenybe!

Nikalojus nutilo ir nuleido galvą. Se
nasis profesorius išėjo, palikdamas carą 
vieną su savo mintimis.

Ilgai slinko paskutinės caro valandos. 
Jis ir visi caro palydai traukiny nekan
traudami laukė iš Petrapilio Dūmos at
stovų — Gučkovo ir Šulgino. Dar buvo 
paskutinė vilties kibirkštėlė. O gal Pet
rapily padėtis pasikeitė? Gal pasitenkins 
atsakominga vyriausybe ir viskas vėl su
sitvarkys? Juk Šulginas visada buvo iš- 

.. tikimas monarchistas, aiškus revoliuci
jos priešas. O ir Gučkovas gi ne koks so
cialistas, bet stambios buržuazinės kil
mės žmogus...

Gučkovas . .. Liūdnos šypsenos sulai
kyti ' negalėdamas, caras pagalvojo apie 
Gučkovą. Apie tą patį Gučkovą, kurio 
vardas buvo opozicijos sinonimu; kurio 
taip nekentė carienė Aleksandra, svajo
jusi ar negalima Gučkovą pakarti.. . 
Dabar jis, visagalis Rusijos valdovas, be
jėgis laukia to paties Gučkovo su viltim, 
kad jis gali atvežti kokią nors naują iš
eitį ir išgelbėjimą iš tos kilpos, kuri vis 
labiau* siaurėja aplink carą. Ak, kaip 
mielai dabar caras paskirtų tą patį Guč
kovą ministerių pirmininku, jei tai ga
lėtų patenkinti-.

Sužinojęs, kad Ruzskis nori pirmas ma
tyti Dūmos atstovus ir su jais pasitarti,' 
Vojeikovas pasirūpino, kad jie fyūtų pir
miausia pakviesti tiesiog pas carą. Ir ca
ras pritarė tam savo artimojo ir draugo 
žygiui. Tikrai, gal tas Ruzskis paskatins 
Gučkovą statyti didesnių reikalavimų, 
negu jis pats norėtų. Caro artimieji uo
liai puoselėjo ir tą paskutinę vilties ki
birkštėlę ...

Tuo tarpu ėjo paskutinieji pasiruoši
mai. Iš Mogiliovo telegrafu buvo gautas 
pagal gen. Alęksejevo nurodymus para
šytas caro pasitraukimo manifesto'pro
jektas.

Keliom valandom pavėlavę, apie 10 
■ valandą vakaro atvyko Gučkovas su Šul- 

ginu. Niekada nieko laukti nepratęs, ca
ras turėjo pradėti mokytis laukti. Vos 
tik jų traukinys — garvežimis su vienu 
saliono vagonu — sustojo prie Pskovo 
stoties, caro fligel adjutantas Mordvi- 
novas pranešė, kad caras jau laukia at
stovų ir jie niekur neužtrukdami eitų 
tiesiog į caro vagoną. Pakeliui į caro 
traukinį Gučkovą ir ŠuĮginą lydėjo gru
pė geležinkeliečių ir darbininkų tarybos 
atstovų. Stoty susirinkusi publika sušu
ko “ura” Dūmos atstovam. Tai girdėda
mi caro traukinio ponai susiraukė. “Rei
kia priprasti... Dabar kiti laikai atė
jo ...” — pastebėjo į tai Pskovo komen
dantas generolas Ušakovas.

Gučkovas su Šulginu įėjo į žalsvąjį ca
ro vagono salioną. Laukdami caro jie 
kalbėjosi su Frederiksu ir generolu Na- 
riškinu. Gučkovas pasakojo, kad Petra
pily jau žymiai ramiau. Frederikso na
mai esą išplėšti ir padegti, o kas įvyko 
su šeima jis nežinąs.

Netrukus pasirodė caras. Pasisveiki
nęs su atstovais ir pakvietęs juos sėstis, 
caras paklausė ,ką jie turi jam pasakyti. 
Gučkovas pradėjo nuodugniai pasakoti 
apie įvykius Petrapily. Jo pasakojimą 
nutraukė įėję generolai Ruzskis ir Dani
lovas, kuriuos caras liepė pakviesti.

Caras įdėmiai, klausėsi Gučkovo pasa
kojimo. Ne mažiau susidomėję klausėsi 
ir visi kiti to istorinio- įvykio dalyviai. 
Generolas Nariškinas užrašinėjo. Stovė
damas prie saliono durų Vojeikovas taip 
pat sekė ir klausėsi. Su panieka žiūrėjo 
Vojeikovas į tuos sušiurusius atstovus, į 
jų išvargusius ir blogai nuskustus vei
dus, nemiegotas akis, suglamžytus dra
bužius ir murzinas apykakles. “Matyt, 
jau taikosi gatvei įtikti” — piktai pa
galvojo Vojeikovas, nuoširdžiai pasigai
lėdamas, kad negali jų už pakarpos iš
mesti iš caro traukinio.

(Bus daugiau) Į

Winnipeg© Lietuvių Svetainės 
Atidarymas

Vasario 29 d. Kliubo svetai
nėje, 240 Manitoba Ave., įvyko 
Lietuvių svetainės atidarymo 
iškilmės ir koncertas.

Svetainė buvo papuošta pri
taikytais kaspinais ir. vėliavo
mis: Kanados ir Lietuvos .vė
liavos stovėjo svetainės pa
grindo priešakyje.

Koncertas - atidarymas pra
sidėjo su Kanados himnu, ku
ri gražiai sudainavo didelis ru
sų choras, taipgi rusų orkes
trui pritariant.

Kliubo pirmininkas Jurgis 
Paliliūnas pasakė įžanginę kal
bą ir nušvietė vakaro tikslą, 
naujos pabudavotos svetainės 
atidarymą. Po to pakvietė ant 
pagrindų visus delegatus nuo 
Winnipego lietuvių organizaci
jų, Delegatai susėdo prie- pri
rengto garbės stalo.

Toliau Mrs. Amelija Paliliū- 
nienė perskaitė nuo Winnipego 
miesto majoro laišką, kad ma
joras apgailestaudamas atsipra
šo negalįs mūsų svetainės ati
darymo ceremonijose dalyvauti.

Pirmiausiai kalbėjo S. D. K. 
L. S. P. D. 7-tos kuopos atsto
vas d. V. Steponavičius. Jis pa
reiškė, kad 7-ta kuopa pasiža
dėjo su auka $100 ir jis pats 
$10.

Antras iš eilės kalbėjo nuo 
LLD 217 kuopos V. Dabašins- 
kas, kuris pranešė, kad jo at
stovaujama kuopa įteikė kliu- 
bui $25 ir jis nuo savęs $5.

Nuo lenkų darbininkų orga
nizacijų sveikino P. Federiuk 
ir įteikė auką $10.

Nuo St. Boniface Rusų Dar
bininkų kalbėjo O. Frenciuk ir 
įteikė auką $5.

Nuo Winnipego Ukrainų Dar
bininkų Federacijos kalbėjo d. 
Brick ir įteikė auką $10.

Nuo Winnipego Rusų Darb. 
Federacijos kalbėjo d. Shiurba 
ir įteikė auką $10.

Nuo Manitobos CCF lietuvių 
grupės sveikino d. K. Beniušis, 
plačiai nušvietė savo organiza
cijos tikslą, įteikė nuo (CCF 
grupės ir nuo savęs po $5.

Paskutinis kalbėjo nuo paties 
kliubo d. M. Vidrukas, kuris 
apibudino pačius opiausius kliu
bo reikalus. Jis taipgi aukavo

Gauta Daug Sveikinimų
Telegrama iš Vancouverio 

nuo LLD kuopos per pirminin
ką Wm. Valiuką; iš Montreal© 
nuo LLD Veikiančio Komiteto 
su auka $25 per sekretorių J. 
Lesevičių; iš Montreal© nuo 
“Nepriklausomos Lietuvos” re
daktoriaus Leono Girinio; iš 
Montreal© nuo Mrs. O. Abrat 
geriausių linkėjimų; iš J. V. 
Amerikos laiškas nuo Mrs. A. 
Apšegienės, Auburn, Me.; su 
auka $25 nuo Olgos Kvederai- 
tės; iš Pinto, Sask., lietuvių 
mainierių per d. Kostiną auka 
$16. ■

Iš Toronto, buvęs winnipe- 
gietis- d. P. Gutauskas, kuris 
pirmose dienose buvo paskoli
nęs svetainės nupirkimui $500, 
sveikina su $10. Taipgi iš To‘ 
ronto LLD 162-ros kuopos sek- 
ret. A. Karosas sveikino kuo
pos vardu su auka $10.

Iš McGregor, Man., lietuvis 
ūkininkas, Povilas Liaukevičius 
sveikino su paskola kliubui 
$100 ir nario mokestim $1.

Iš Snow Lake d. Jonas Juš
ka taip, kaip ir Shukštis svei
kino kliubą su $100. Jeigu dau
giau būtų mokesčių pasižadėję 
remti.'

Iš Red Lake, Ont., per kelis 
metus buvęs Winnipego 
vių Kliubo pirmininku 
Jasilionis prisiuntė nuo 
lietuvių su sveikinimu
$51. A. Petniūnas $20. K. ža- 
lėnas $10. Po $5: M: Diedas 
ir Balčiūnas. L. Jasilionis au
kavo $3. Po $2: P. Paulevičius, 
J. Gajauskas, J. Ambrozevičiujs 
ir J. Pakrosnis.

Toronto, Ont., d. P. Pūras 
sveikino kliubą su svetainės ati
darymu ir auka $5.

Aukos Sudėtos Atidaryme
Perskaičius visas telegramas, 

laiškus su aukomis, pirminin
kas J. Paliliūnas pakvietė pa
daryti atsišaukimą d. M. Vid-

Lietu-

vietos 
aukų

Jurkšaitis, P. Pon-

F.

Balčiūnas, L. 
Puodžiūnas.
Paknienė, Jasi- 
Jasilionaitė, A. 
IL Mikalajūnas,

P. Civilis, V.

rųkui. Po jo reikšmingo atsi
šaukimo iš atsilankiusių auka
vo sekami:

Ą. Samulionis aukavo $20.
Po $10: Straigis, P. Gudžiū

nas, M. Bukauskas, S. Krisčius, 
P. Kumpauskas, P. Motejūnas, 
Juoz. Savitskas, N. Kazakaus- 
kas, O. -Lenio, M. Zavadskas, A. 
Valiukonis (svečias iš Port 
Radium), ir V. Lepeška.

Po $5: E. Ginkuvienė, V. 
Daubaras, B. Lukaševičius, S. 
Vaitiekūnas, N. Rakauskas, J. 
Matukas, A. Bereikis, V. Mar
cinkonis, Dubonis, J. Subačius, 
Federiuk, Tarikonec, M. Kižas, 
J. Paliliūnas, Richiuk, I. Pra
nevičiūtė, 
kus.

Po $3: 
Bartnikas,

Po $2: 
lionienė, '
Hramčiukas, 
J. Radzevičius, 
Vidrukaitė, K. Urbonas ir Bart- 
nikienė.

K. Shukštas aukavo $1.23.
Po $1: Plečkaitienė, Paške

vičiūtė, Bartnikaitė, Vladas 
Martinkus (pastarasis yra D. 
P. iš Danijos). J. Juška davė 
75c.

Buvo Gražus Jaunuolių 
Pasirodymas Programe

Emilija Lepeškaitė ir Diana 
Jakubec gražiai pašoko. Lindy 
Lukoševičiūtė ant smuikos grie
žė solo. Biruta Jasilionytė taip
gi ant smuikos griežė. Vanda 
Paprocka pianu akompanavo.

Gražina y<avadskaitė ir Pat
sy Repeta vikriai pašoko “tap 
dance.” Dvi sesutės ukrainie
tės, Jeanett ir Jane Skat, 5 me
tų mergaitės, dainavo “Polly 
had a Dolly.”

Rusų Choras sudainavo gra
žių dainų.

Po pertraukos tęsėsi vėl mu- 
zikalis ir dainų programas.

Antroj dalyj Edie Vidrukiu- 
kas ’ ant piano skambino ir 
Norman Steponavičiukas ant 
gitaro gražiai pagriežė. Izabc^ 
lė Lepeškaitė grojo smuiką. Li
ly Lepeškaitė ir Jeanete Hurst 
pašoko. Du 'broliukai Beniušiu- 
kai gražiai sudainavo. Charles 
Beniušiukas sudainavo “Sing 
a Song of Sixpence” ir Brian 
Beniušiukas — ‘‘Robin in the 
rain.”

Norman Steponavičiukas ant 
gitaros skambino solo. Edie Vid- 

rukui grajinant Diana Jokubec 
gražiai pašoko. Akrobatės Gra
sina Zavadskaitė. ir Patsj'- Re
peta mikliai pasivartė. Walter 
Gudžiuliukas akordionu grajino 

solo. Vėliau keturi jaunuoliai: 
Walter Mikolajūnukas, Izabelė 
'Lepeškaitė, Birutė Jasilionytė 
ir Walter Gudžiūniukas pagrie
žė kvaretą.

Reikia pasakyti, kad publi
kai plojant kai kurie jaunuo
liai net po kelis kartus buvo 
iššaukti ant estrados.

Koncerto vedėjas
pirmininkas Jurgis Paliliūnas 
paačiavo publikai už 
atsilankymą 
Kliubo svetaines reikalams.

Kliubo Komitetus.

ir kliubo

skaitlingą
ir gausias aukas

Waterbury, Conn.
PRAKALBOS

Sekmadienį, kovo 21 d., 7 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 103 Green St., atsibus 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės Milt Wolff apie padėtį 
Europoje ir kiti geri kalbėto
jai. Prakalbos bus anglų kal
boje. Bus rodoma ir judžiai. 
Dalyvaukite. Rep.

New York. — Wall Stry- 
te pakilo karinių pramonių 
Šerai.

REIKALINGA AGENTU
Reikalinga pardavėjų moterų ir 

vyrų po visus miestus Amerikoje. 
Pardavimo dalykas kiekvienam yra 
reikalingas ir lengva parduoti. Dėl 
platesnių paaiškinimų, kreipkitės 
pas Thomson’s Natural Food Co., 
45-42 — 41st St., Long Island City 
4, N. Y. (rašykite lietuviškai).

(65-68)

I
 J. J. Kaškiaučius, M. D |

530 Summer Avenue, f
Newark 4, N. J. T

HUmboldt 2-7964 į

WORCESTER, MASS.
Beatrice Žalimienė Palaidota

Kovo 14 d. maloniai saulėtas 
sekmadienio oras, prieš 2 vai. 
po pietų nepaprastai , skaitlin
gai susirinko velionės žalimie- 
nės draugų, draugių ir pažįs
tamų, kad palydėti į Rural ka
pinyno krematoriją.

Kadangi, Žalimienė 'buvo dar
buotoja, per daugelį metų yra 
pasidarbavusi ir aišku, kad bu
vo tvirtų įsitikinimų apie ne
samąjį pomirtinį gyvenimą, ji 
pageidavo krematorijoj pasilai- 
dojimo.

Draugė Sukackienė pasakė 
gražią kalbą apie ją,, prieš iš- 
leisiant iš graboriaus P. Kara
liaus buto ir krematorijos ko
plyčioje.

Bet štai po Sukackienės kal
bos atsistoja juodu apsiaustu 
apsidėjęs viduramžis žmogus, 
tai yra, protestoniškas kunigas 
ir taręs kelis žodžius prašo : 
“Let us pray.” Kuomet jis mal
dą kalba, o čia išimtinai laisvi 
žmonės, neseka ir nekartoja jo 
tariamų žodžių, matomai jis su
prato, kad yra bedieviai susi
rinkę skaitlingai, apie pusantro 
šimto, tai pradėjo tuojau pa
mokslą sakyti. Drožė gana il
gą* su visais pagrabinio gyve
nimo prilyginimais ir užbaigė 
vėl ilga malda: “Let us pray.”

Daugumas susirinkusių vie
nas į kitą žiūrėjo — kas čia 
dedasi? Kur dabar laisvos mo
teriškės “dūšelė” turi keliauti? 
Protestoniškas kunigas užtikri
no, kad pas poną Dievą visi pa
simatysime veidas į veidą. Su
kackienė linkėjo mums, pasili- 
kusiems tęsti jos pažangųjį 
darbą, idant ateityje visa žmo
nija būtų laisva ir laimingesn-iu

gyvenimu gyventų, be pragariš
kų karų, be persekiojimų ir t.t.

Tai yra daugiab negu peik
tinas pasielgimas — pasamdy- 
mas protestoniško kunigo, kuo
met velionė vaikystės dienose 
Lietuvoje buvo katalikė ir čia 
laisvai gyveno, darbavosi judė
jime, kad suprasti kunigų be
prasmį plepėjimą.

Dar viena keista naujanybė 
— policijos kruizeris pravedė 
kelią iki pat kapinyno, kas nie
kuomet paprastų žmonių laido
tuvėse nėra buvę. Tas darė 
prastą įspūdį policijos patarna
vimas iki pat kapinyno. Mano 
manymu, tik jau nejuokinki- 
me svieto su numirusiais.

Velionė prigulėjo prie gar
bingosios L. S. ir D. B. Draugi
jos, kurios konstitucijos 4-tam 
puslapyje pasakyta: “ši orga
nizacija neprisidės ir neremia 
tų draugijų, kurios (būtų religi- 
jinio pobūdžio ir kur rasis dva
siški ai’ sektiški vadovai.” Ar 
tai gražu tas paragrafas su
trempti?

Bevardis.

Newark, N. J.
Matykite Sovietinę Filmą
Kovo 20, šeštadienį vakare, 

7:30, Rusų Svetainėje, 53 
Broome St., bus rodama labai 
graži Sovietinė filmą Akmens 
Gėlė (Stone Flower). Ji buvo 
New Yorke per 7-nias savai
tes rodoma. Ateikite ir ma
tykite. Bus ir daugiau filmų.

G. A. Jamison.

New York. •— Šalčiai ir 
audros per žiemą čia suža
lojo 25,000 medžių.

— — — — — — ™ —U —— — M —— — +
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Paul Gustas Funeral Home, į
INC, i

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y 1
\ Skersai gatvės nuo Armory . į

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS j
Telefonuokite dieną ar naktį j

EVergreen 7-4774

į
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems « 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui..

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

I

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411b

4 pusk—Laisvė (Liberty?Lith. Daily)-* Pcnkt., Kovo 19, 1948



PHILADELPHIA, PA.
J

Nepaliaujami Gaisrai po 
Miestą

Pastaromis dienomis gaisras 
sužalojo dvi didžiausias svetai
nes — Metropolitan Opera 
House ir Convention Hall.

Metropolitan, svetainė kašta
vo pastatyti virš miliono dole
rių ir jinai buvo pastatyta ope
rų vaidinimui. Tačiau daininin
kams ši salė pasirodė netinka
ma — sugerianti balsą, nu
stelbdavo balsą.

čia buvo perstatytos operos 
Chicagos kompanijų, iš New 
Yorko ir mažesnių kompanijų. 
Taip ir nusistelbė gražus pasta
tas iš lauko, 4,000 sėdynių vi
duje. Amerikos architektai ne
nusivokė planingai pastatyti.

Dramos ir bendrai kalbančių 
perstatomų veikalų veik niekas 
ir nestatė — nesigirdėdavo ga
lerijose. Pagaliau, viena kom
panija ją nupirko ir bandė pa
naudoti judžiams, konvenci
joms, už $200,000. Pastaruoju 
laiku pavertė ją į ristynių, 
kumštynių areną. Pastaruoju 
laiku gerokai sudegė. Iš lauko 
aplinkui sienas buvo krautuvės 
ir jų daug palietė. Kapitalisti
nėje sistemoje menas paremtas 
ant pelno. Viskas taikoma pel
nui. šioj šalyj gyvos dramos, 
komedijos, geri veikalai nesta
tomi, viską pavertė į komerci
ją — pelnams. Už tai gerų jau-į 
nimo talentų žūsta, džiaze, šo
kiuose ir sensacinguose ju-

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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių... 
®Iš senų padarau;; 

naujus paveiks
lus ir krajavus; 
sudarau su ame
rikoniškais. Bei-' 
kalui esant ir- 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju ■; 
įvairiom spalvom. !!

JONAS STOKES
<> 512 Marion St., Brooklyn

Kampa, Broadway ir Stone Ave., prie ' 
i. Chauncey St., Broadway Line.

' Tel. GLenmore 5-6191

i Egzaminuojam Akis, ■ 
i Rašome Receptas i 
[Darome ir Pritaikome Akinius i

y,* . M

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
—.4.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Ė-

džiuose. Amerikos kapitalo 
meisteriai viską apžioję ir mul- 
kina žmones.

Convention Hall, kuribj tel
pa virš 20,000 sėdynių, gaisras 
kilo stoge. Šioje svetainėje at- 
sišūna veik didžiumoje repu- 
blikonų ir demokratų konven
cijos. Joje daugelį sykių atsi
buvo Lenino paminėjimai ir 
kiti pažangiųjų dideli susirin
kimai, ypač karo metu.

Gaisrų Sensacijos
Veik kas dieną siaučia gais

rai miesto centre ir bendrai po 
miestą. Kapitalistinėje* spau
doje tąip ir mirga gaisrų vaiz
dai. štai gaisras, ugniagesiai su 
perkūnišku trenksmu važiuoja 
gesinti, reporteriai su kamero
mis (atvaizdų aparatais) bėga. 
Pastatas apimtas liepsnos, dū
mų, kopėčias automatiškai ke
lia. Kelios moterys prie langų, 
kurių kopėčios nepasiekia vie
nais ar dvejais laiptais. Pavo
jus! Gaisro oro spaudimas gr'ę- 
sia gyvybei. Ugniagesis ant ko
pėčių rėkia motęriai šokt j jo 
glėbį. Moteris isteriškai rėkia 
ir dreba. Galop pasileidžia že
myn ir ugniagesis nutveria už 
blauzdos ir išgelbėja moteries 
gyvybę. Reporteriai ima atvaiz
dus, piškina ilgus straipsrtius, 
per keletą dienų nieko negirdė
si, kaip tik sensacijas. Stebėti
na, kad negrų apgyventose vie
tose rečiau siaučia gaisrai.

Po gaisrų seka moderniškas 
atremontavimds. Pirmiau čia 
būdavo tam tikrų kompanijų,

t

Į Joseph Garszva
j Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y, 

Tel. EVergreen 8-9770

z " .......... .

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172/
-------------- ----------->

kurios prirengdavo gaisrus. Ar 
dabar ten jų yra, tai jų, daly
kas. Pasikeis sistema, sumažės 
gaisrai ir žmonių nelaimės, 
vargai ir- nuostoliai.

Rausvietū,'.

Nanking. — Chinų ko
munistai užgrobė medvilnes 
(bovelnos) krovinius iš tau- 
tinirtkų septynių laivų 
Yangtze upėj e, vidurinėje 
Chinijoje<

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 23 d. kovo, 155 Hunger
ford St., 7:30 v. v. Susirinkime vi
sos, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti, ypatingai rinkimus. — 
V. K., sekr. (66-67)

MENKELIūNAITĖS 
KONCERTAI

. Prašome jsitėmyti kokiose vietoje 
ir kada įvyks Mcnkcliūnaites 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 vakariene. įžanga į Koncertą 
•$1, į vakarienę, $1.50. šeštadienį, 
kovo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 v. v.

Detroit, Mich. — Balandžio 4 d., 
C.I.O. Hall, 14th St. ir McCrow 
(buvusioje Finnish Hall), pradžia 
5 v. v. Įžanga koncertan $1.20. Šo
kiams 5,0c. 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
torų 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 j Mass, valstijos 
konvenciją, dėl įkūrimo trečios par
tijos ir nominavimą Henry A. Wal
lace į 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)

SHENANDOAH, PA.
Svarbus visuomenės susirinkimas 

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

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Motčrų Apšvietos Klu

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

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks kovo 21 d., 3 vai. dieną, Liau
dies Name, 735 Fairmount • Ave. 
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. — Kom. (65-66)

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

□
GERI PIETŪS!

Kada norite gėry pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Dottiikaitis

Savininkas ‘
417 Lorimėi* Street -> 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I

Minersville, Pa.
Iš MŪSŲ VAJAUS

Dirbau dėl dienraščio Lais
vės, kiek man jėgos leido. 
Tiesa, nelabai daug galėjau 
nuveikti, žinoma, buvo tam 
ir priežasčių, nes mūsų apy
linkėj negalima labai daug 
kas nuveikti. Mano amžiaus 
ateivių, kurie atvyko į Ameri
ką pabaigoje 19-to šimtmečio, 
jau labai mažai beliko. Vie
ni išvažiavę j kitus miestus, 
kiti jau mirę. -

v Taipgi žiema buvo labai 
bloga. Ne tik kad fašistai 
pasaulyje sukvailėjo, bet ir 
gamta “šposus” krečia. Vie
ną' dieną sniegti, kitą jau ly
ja, trečią šąla ir taip pana
šiai. Išeiti sunku. Kaip sa
kiau, senesnių jau mažai yra, 
gi jaunimas nelabai lietuvių 
laikraščių paiso. Bet visgi pa
dirbėjau, kiek galėjau. , Ačiū 
tiems draugams, kurie į na
mus atnešė savo prenumera
tas.

Nors oficialiai dienraščio 
Laisvės vajus jau seniai' bai
gėsi, bet aš vis darbuojuosi 
jo platinime, kiek galiu. Gi 
dabar oras pagerėjo, tai ir 
nueiti pas žmones lengviau. 
Čia vėl siunčiu dviejų skaity
tojų 'prenumeratą.

Draugas A. Barzdaitis dar 
vis serga. Jis yra dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Linkiu 
jam greitai pasveikti.

V. Ramanauskas.

Lawrence, Mass.
Karo Veteranai ir LLD Vajus

Eidamas gatve susitikau 
Antro Pasaulinio Karo vete
raną. Pradėjome kalbėtis, 
pasiteiravau, ką jis mano apie 
būsimus prezidentinius rinki
mus, klausiu, gal balsuos už 
generolą MacArthurą, po ku
rio komanda kariavo.

Buvęs kareivis sako, kad 
generolas MacArthuras ne
gautų nei vieno balso iš bu
vusių karo tarnyboje, nes jis 
buvo žiaurus ir daug Ameri
kos kareivių sušaudyta be 
rimtos priežasties.

Toliau buvęs karys sakė, 
kad veteranų kliubas jau nu
tarė remti Henry Wallace 
kandidatūrą, kaipo Roosevel- 
to politikos šalininko ir karo 
priešo.

Tai taip mano Lawrence 
karo veteranai, tai labai geras 
jų nusistatymas.

★ ★ ★
Pas mus Lietuvių Literatū

ros Draugijos ’vajus už nau
jus narius gerai sekasi. Jau 
37 kuopa turi gavus 14 nau
jų narių, tai pradžiai gerai. 
Kaip kitos kolonijos veikia? 
Atminkite, kad Mass, valsti
jos LLD 7-tos apskrities pir
mininkas Jonas Karsonas 
drąsiai pasakė chicagiškiams-, 
kad mes priimame-lenktynes 
ir esame tikri nugalėti di
džiąją Chicagą.

Na, tai dabar visos Mass, 
valstijoje kuopos turi stoti 
darban nejuokais, kad išlai
kytume LLD 7-tos apskrities 
garbę. Kaip matomo iš “Vil
nies” 59 numerio, tai LLD 1- 
mos apskrities veikėjai biskį 
nusigando, bet vis vien jie 
rengiasi mus nugalėti. Pa
dirbėsime ir pamatysimo, kas 
geriau moka veikti!

S. PenkaUskaSi

Amerika pasiuntė 18x ka
rinių laivų Italijon i “sve
čius/*'

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Photo” Studija už la

bai prieinamą kainą, Wilkes-Barre, 
Pa. Studija randasi viduje miesto, 
ant Public Square, Vendą nebrangi. 
Dėl daigiau informacijų, kreipkitės 
į Valinchus Studiją, 9 Williams St., 
Pittston, Pa. (66-69)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4 th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-6868

Valandos:v cuunu i j— g vakare 

Penktadieniais uždaryta.

| Waterbury, Conn. į
i PRAKALBOS IR JUDŽIAI į 
i Kovo 21 March, 7 vai. vakaro
| Išgirskite MILT WOLFF Kalbant Apie Įvykius Europoje. • 
j ‘‘NATIVE LAND,” Nepaprastai žymi dokumentališka j 
| filmą su PAUL ROBESON’U, dainininku ir aiškintoju. • 
I Rinktinės Rusų Trumpos Filmos j
I LIETUVIŲ SALĖJE, 103 GREEN ST. j

Įžanga 35c. į

LOWELL MASS.
MATYSIME KRUTAMUS 

PAVEIKSLUS
šį sekmadienį, kovo 21, 7 

vai. vakare, Liet. Pil. Kliubo 
svetainėje, 14 Tyler St., bus 
rodomi labai įdomūs krutanti 
paveikslai.

Net keturių skirtingų filmų 
gražūs turiniai bus parodyti. 
Juose matysime vaizdus iš 
Amerikos istorijos, puikius 
tautinius šokius, jaunuomenės 
žaislus; išgirsime gražių dai
nų ir pamatysime daugiau 
vertingų dalykų, kuriais teks 
visiems- pasigrožėti.

Krutamie.ji paveikslai 
(“movieą”) prasidės lygiai 7 
vai., todėl prašome visų pri
būti laiku.

★ ★ ★
Lowellio Lietuvių Piliečių 

Kliubo jaunuomenė jau devy
nios savaitės, kaip kas šešta
dienio vakaras turi šokius

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukno Altoriukns, maldą knyga. Tilžėn 
apaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ..................................... 75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ......... .'. 15c

Apie Dangų, Saulę, Menes) ir Žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakai!. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ............   $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .................... ,....................... 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ......................................... 35c
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

provn bu socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė nu 

paveikslais...................................................... 35c
Duktė Marių, graži apysaka ................... 25c
Duktė Gyvena I’ūstynėjc—ir apie du 

brolius ...................................  25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ........................................... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ...............   35c
Girtuoklių' Gyvenimas, jų gndzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros RddOs, su. daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusiin. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 
/ salos per 17 metų ................................ 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ..........   25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1................   35c
Kabalas, laimės rodyklė,, su Saliamono 

nosia .................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspčjiinai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi............................ 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ................................. 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............. 10c
Paparčio Žiedas, kur jį*>gali atrasti, ir 

viską pankui žinoti ............................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .......................... .'............. *.....  $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. ^įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35č
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .........   $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ......  25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velniai Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja,, kenuotoja, su apie 450

receptų ..................................................... $1.00
Stcb&klingas Veidrodis, bpysaka .......- 25c
Savizrolas, juokų dr funių knyga su 
paveiks...................     50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

$ 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ...................................... 25c

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tai. 
40c; 3 tu z. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... „............... $1.25

' Dvi uncijos ............  ..... $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas .....   60c
Nervų pastiprintojas ................... _........ 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthraos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo .........   60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......._ 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės1.......................... _ 75c
Išvalymui akinenčlihi, kad nešlapinti

lovoje ............................................   60c
Vidurių valytojas ...................................— 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............ 85c
Nuo šlapligės diabetų .....    - 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvok ka

taro (hayfever) ............. .............-....... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakelini po 
1.00.
Nuo Pailių ................................................ 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų —60c
Nnb nemalonaus kvapo ...................  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c
Nuo veneriškų ligų .............................. $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto ..........       60c 
Norintieji jslgyti.bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite |: *

M. ŽURATUS. -
331 Dean St., Spencerport, N.’Y.

(adv)

viršutinėj svetainėj.
Tokie vakarai pravedami 

labai tvarkingai ir dailiai prie 
gražios muzikos, čia susiren
ka po kelias dešimtis pažan
gesnio kliubo jaunimo ir jie 
savo šokiais ir šiaip žaislais 
palinksmina senesniuosius na
rius bei svečius.

Čia mūsų jaunimas pralei
džia laiką daug švariau ir 
kultūringiau savųjų tarpe, ne
gu tai būtų kur nors kitur. 
Todėl šis būrelis vis daugiau 
ir skaitlingiau didėja. Kliu
bo metinė duoklė tiktai $1.20.

Nekurie jaunimo rašosi ir 
prie LLD kuopos ir jie pasi
naudos Draugijos duodamo
mis knygomis anglų kalboje. 
Draugijos metinė duoklė $1.- 
50.

Visi pasimatysime šeštadie
nio ir sekmadienio vakare sve
tainėje, kur bus rodomi gra
žūs krutamieji paveikslai.

Iki pasimatymo.
J. M. Karsonas.

35 JAPONŲ PARAŠAI 
MACARTHURUI

Tokio, Japonija. — Japo
nas kontraktor. Tošio Oda 
paskleidė blankas, kuriose 
agituoja už generolą Mac
Arthurą kaip kandidatą į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Surinkta 35 japonų 
parašai MacArthurui.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c’
Iš 5-ių patroyų Iš 7-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 parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojafne 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 LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

Paukštienos pietus sekmadieniais

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612 .

GREEN STAR BAR & GRILL
< LIETUVIŠKAS KABARETAS

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 ;
PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ i

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. J
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ;

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Kovo 19, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINU
Nelavintų, batų vakaavimo dirbtuvėj prie pa- 

■kavlmo, label i ų uždėjimo, capping ir tt. 
40 VALANDŲ SAVAITĖ 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
(eh

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

UŽBAIGIANTIEJI
RANKINIAI PROSYTOJAI

prie vyriškų cohIu.
GFJRA ALGA

WALFISH CLOTHING CO.
702 BROADWAY, N. Y. C.

ALGONQUIN 4-3867
. (71)

PATYRI, RANKU PAPUOŠIMU
JEWELRY

Puikiausia alga. Nuolat.
SLOAN & COMPANY

160 Mt. Pleasant Avenue, 
Newark, N. J.

______________________________________ (68)

REIKIA VYRŲ 
ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ 

DARBAMS 
KREIPKITĖS ŽEMIAU

PAPRASTI
DARBININKAI

ABELNI DARBAI
APLINK FABRIKĄ

KREIK ITŽS
GENERAL STEEL 
PRODUCTS, CORP.

131-33 Avery Avenue
Flushing, L. I.

_________________________
PRITAIKYMAS

Šildymo ir oro-vėdinimo inžinierių, as
muo imantys pilnų atsakomybę pritaikymui 
ir suvedimui rezideneijinių aliejum šildymo 
ir oro vėdinimo įrengimų ; gera alga pri
dedant pasidalinimų operavimo pelnu be 
investmento. Rašykite: W. K. Read

ROOSEVELT OIL SERVICE
Division of York-Shipley, Inc. 

YORK. PA.
(67)

REIKALINGI SIUVĖJAI
Patyrę

Prį' vyriškų drabužių 
GERA ALGA

K reipkiiės
Browning, King & Co., Inc.

18th & Chcirtnut Sts., PHILADELPHIA, PA.
(66)
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Galime Vyrus Greit LAIKINASIS GEGUŽINES KOMITETAS Maspethe Bus
Aprengti Uniformomis KVIEČIA IR PAREIŠKIA- Šaunus Bankietas

Mūsų vaikinai gali būti ap
rengti uniformomis bėgiu GO 
dienų, pareiškė Candler Cobb. 
Office of Selective Service 
Rekordų direktorius, tuojau 
po išklausymo prez. Trumano 
prakalbos. Toje prakalboje 
Trumanas reikalavo militari
zuoti jaunimą karui.

Cobb pasakė, jog “mes ga
lime veikti taip greit, kaip 
1940 metais.“ O. tais melais 
gavimas uniformų ėjosi to
kiu tempu:

R u gs ė j o 16-tą p a re n k a m o - 
sios (privalomos visiems) 
karinės tarnybos įstatymas 
įėjo galion. Registracija pra
sidėjo spalių 16-tą, o lapkri
čio 20-tą pirmieji pašauktieji 
jau buvo armijoje.

Už Popierinės Užlaidos
Užrištos akys pasilieka už

rištomis akimis, nežiūrint, kad 
jos užrištos'tik popiera. Pa- 
Vyzdys: '

New Yorko komercinis 
laikraštis Daily News Įdėjo 
neva pranešimą po tokia ant
rašte: “Hank Non žodžio.“

Kas tas Hank ? Kas čia pa
sakyta, ar supratote ? Aišku, 
ne, nes čia nieko nepasakyta. 
Tik toliau pastebime, kad tai 
Henry Wallace reikalavo ra
dijo laiko atsakyti į prez. 
Trumano užkarinę prakalbą, 
nori kalbėti už taiką. Tačiau 
nepasakyta, kad jis to laiko 
gavo ir kad jis tą pačią die
ną, kovo 18-tos vakaro 10:45, 
kalba iš ABC stočių. Tą su
žinojau tik iš Daily* Worke- 
rio. Skaitęs.

Paveikslas su ponios koja 
ant stalo, apstatyto bonkomis 
ir stiklais, žiniškų paveikslų 
parodėlėje gavo pirmą prizą, 
$150. '

Sveikiname :
Pirmoji Gegužės, 1948 me

tų, užtiks Amerikos darbo 
žmones didžiame pavojuje jų 
taikai, saugumui, laisvei.

Stambusis biznis, veikiąs 
per dvipartinę demokYatų ir 
republikonų partijų koaliciją, 
vad o vau j amą Tru m an o- M ar- 
shallo-Vandenbergo - Dulles’o, 
atkakliai veda pirmyn agresy
vius planus. Jie siekia val
dyti pasauli. ERP (Europai 
paramos planas) tarnauja 
kaipo kelias Į'karą. Isterišką 
neapykantą prieš- Tarybų Są
jungą ir naująsias Europos 
demokratijas kelia Wall 
Strytas ir karo kurstytojai 
bubu i ja už Trečiąjį Pasaulinį 
Karą.

Nesuvaldyti trustai tęsia 
atakas ant Amerikos liaudies 
gyvenimo lygio, keldami kai
nas, mažindami tikrąją algų 
vertybę, aukštesnėmis nuomo-, 
mis, neparūpinimu žmoniškų 
namų. Tuomi jie priskubina 
ekonominę krizę su visu jos 
neapsakomu skurdu.

Trumano administracija, re
miama Republikonų Partijos 
vadovybės, paleido piktas ata
kas ant unijų ir visų progre
syvių demokratinių teisių ir 
civilių laisvių. Jie bando su
triuškinti unijas vartojimu 
darbininkus vergiančio Taft- 
Hartley įstatymo. Pastangose 
užgniaužti darbininkų balsą 
ir paskleisti baimę ir išgąstį 
jie įkalina darbininkų ir liau
dies vadus, kad išvengti pasi
priešinimo. Jie laužo Teisių 
Bilių, atima konstitucija už
tikrintas teises ir laisves, 
ėpiėsi deportacijų paikybės. 
Jie bando Ameriką paversti 
policijos valstybe!

Tačiau darbo žmonės prade
da suprasti reikšmę tos karo

KONCERTAS
Konstancija Menkeliūnaite

Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos’ Šiame Koncerte, 
kurį rengia

LMS 3-čIA APSKR. ir AIDO CHORAS

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 Čhoras

KovoMarch 19,1948
SCHWABEN HALL

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.
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kurstymo programos ir pra
deda priešintis. Jie milionais 
buriasi aplink tuos, tarpe ku
rių vyriausi U oj u yra Henry A. 
Wallace, kurie šaukia kovoti 
prieš pavojų karo ir fašizmo.

Kaip kad 1886 metų Ge
gužinėje Amerikos žmonės su
sivienijo į milžiniškas de
monstracijas ir laimėjo 8 va
landų darbo dieną, taip šiais 
metais Pirmąją Gegužės dar
bininkai maršuos apginti savo 
unijas, savo gyvenimo lygį, sa
vo demokratines teises, pačią 
savo ateitį.

Šių metų Gegužinėje New 
Yorko darbininkai demons
truos prieš ruošimą Trečiojo 
Pasaulinio Karo, prieš impe
rialistinę politiką, už taiką ir 
susitarimą su Tarybų Sąjunga 
ir .demokratiškomis jėgomis 
visame pasaulyje. ‘

Pirmą Gegužės, 1948 m., 
įncwyorkiečiai fnaršuos apgy
nimui civilių laisvių; už pa
naikinimą Taft- Hartley* įsta
tymo, už lygias teises negrų 

I liaudžiai ir prieš persekioji
mą tautinių mažumų; prieš 
Amerikai gręsiantį naujo hit
ler i zmo pavojų.

šių metų Gegužinėje maty
sime didingą New Yorko dar
bininkų išstojimą reikalauti 
žemesnių kainų, aukštesnių 
algų, liaudiškos aprūpinimo 
butais programos.

Pirmoji Gegužės tapo dir
bančiųjų diena visame pasau
lyje. šių metų Gegužinėje 
New Yorko darbininkai mar
šuos solidarume su viso pasau
lio darbininkais už taiką, sau
gumą, laisvę.

Suorganizavimui tos istori
nės darbininkų ir liaudies 
vieningumo Gegužinės de
monstracijos mes kreipiamės į 
darbo unijas ir susiedijų or
ganizacijas aptarti to milži
niško parado planus Geguži
nės Konferencijoje. Ji įvyks 
šeštadienį, kovo (March) 27- 
ta, 1 vai., Hotel Diplomat, 
108 West 43rd St., New Yor
ke.

Mes raginame kiekvieną 
šapą ir kiekvieną unijos lo- 
kalą, o taip pat ir jaunimo, 
vartotojų, moterų, nuominin
kų, veteranų, tautų, kultūri
nes ir broliškas grupes atsiųsti 
nors po vieną delegatą. Pra
šome išrinkti jūsų delegatus 
ir jų vardus, su $1 mokestimi 
nuo delegato, atsiųsti komite
tui. Adresas yra:

Provisional Committee for 
May Day — 1948, Room 902 
13 Astor Place, New York 3, 
New York.

★ ★ ★
Lietuvių organizacijos* yra 

kviečiamos lygiai su visomis. 
Jeigu kurios, dėl pasikeitimo 
sekretorių ar kitų priežasčių, 
nebūtu gavusios oficialio kvie
timo, jį gali gauti virš paduo
tu antrašu. Arba gali pasiųs
ti delegatus ir be oficialio 
kvietimo. Mandatus gaus vie
toje. L. K. N.

BLOGAI GAUTI PINIGAI 
NESKALSŪS

‘ Brooklyne areštuoti du ne
pilnamečiai, vadinami aspiri
no banditukai. kadangi atėję 
apiplėšti vaistinių savininkus 
visuomet prašydavę aspirino. 
Policija aprokuoja, kad jie 
smulkiomis sumomis susiran
kioję apie $5,000, bet pinigų 
pas juos nerado, kadangi pini
gus greit praleisdavę . pra
šmatnybėms.

I .

Brooklyne du jaunamečiai 
nakčia įsilaužė į pašto skyrių 
prie »303 8th St., išvogė du 
šautuvus. Kitko nelietę. Vy
rukus susekė ir areštavo, atė
mė ir šautuvus.

Chicago. — Sviesto kaina 
biržoje pakilo 6 iki 8 centų 
svarui.

Jeigu da? neturite tikinto, 
tuojau matykite komisiją — 
Kartoną, Kalvaitienę, Budro- 
nį. Paskubėti reikia dėl to, 
kad bankietas įvyks jau šį 
šeštadieni, kovo 20-tą, 7 vai. 
vakaro. Vieta: N. Mucha 
Hall, 61-38—56th Rd., Mas-, 
peth. Tiki etas $3.

šiame bankiete, beje, bus 
proga pasveikinti Juozus ir 
Juozutes. Arba dar geriau, 
pasveikinkite juos, su bankie- 
tu, iš anksto padovanodami 
bankieto tikintą, čia bus ge
riausia-proga pasižmonėti, pa
sivaišinti, nes maspeth iečiai 
yra paskilbę rengėjai gerų 
pramogų.

Bankietą (vakarienę) ren
gia ir kviečia visus LDS ir 
LLD kuopos. N. K.

Serga
Geras laisvietis ir lietuvių 

kriaučių 54-to skyriaus narys 
Jonas Barzdaitis jau penkios 
savaitės kaip serga ir negali 
gerai pavaikščioti. Man teko 
su juomi matytis ir kalbėtis, 
tai jis nusiskundžia man, kad 
visi jo draugai visai jį pa
miršo ir nei jvienas neateina jo 
atlankyti. Sako, būtų man 
fnalojni su vienu ar kitu drau
gu pasikalbėti ir pasimatyti, 
tai ir laikas 'greičiau prabėga.

Taigi, aš patariu drauga.ms 
ir jo pažįstamiems atlankyti 
draugą Barzdaitį. Jis randasi 
namuose, 17 Stanwix St., 
Brooklyne. J. S.

Mirė
Ona RechteSi 78 m, am

žiaus. * Gyveno 266 Stagg St., 
BrOoklyne. Mirė kovo 17 d!, 
namuose. Kūnas pašarvotas 
grab. M. Bieliausko koplyčio
je, 660 Grand St. Laidotuvės 
įvyks kovo 20 d., Holy Cross 
kapinėse, No. Arlington, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Amelia Balkus, brolį 
Adolph Dunauską, 4 anūkus 
ir vieną proanūkį. Laidotu
vių pareigomis rūpinasi grab. 
Bieliauskas.

Francis P. Hogan, 53 m. 
amžiaus. Mirė kovo 17 d., 
Cumberland ligoninėje. Kū
nas pašarvotas grab. Paul 
Gusto koplyčioje, 354' Marcy 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks kovo 20 d., 10 vai. ry
to, Kalvarijos kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmo
ną Anna, sūnų Francis, duk
terį Anna Tampellini ir mo
tiną Margaret)

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. Gustas.

★ ★ ★

Jieva Žukauskas, 80 m. am
žiaus. Gyveno 194 Lincoln 
Avė., Brooklyne. Mirė kovo 
18 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. F. W. šalinsko 
koplyčioj, 8402 Jamaica Ave., 
W o o d h a y ene. Laidotuvės 
įvyks kovo 20 d., Šv. Jono ka
pinėse. Velionė paliko nuliū
dime dukterį Eleną, žentą ir 
dukterį (Oną) Dobrovolskius 
ir šešis anūkus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius šalinskas.

Nekaltą Žmogų Pašovė 
Kaipo Banditą

John Sokol, 4 1 metų, gy
venąs 645 Prospodt Avė., 
Bronx, tapo pašautas kaipo 
banditas, po savo motinos aki
mis.

-Sokol su motina buvo nuė
jęs į likerių krautuvę, 344 
Columbus Ave., netoli 76th 
St., nusipirkti degtinės. Po
licija atsekė. Mat, buvo ra
portuota policijai, kad pana
šaus subudavojimo, panašiais 
drabužiais vyriškis prieš kelio
lika minučių buvo apiplėšęs 
kitą netoliese esamą likerių 
krautuvę, išnešęs $60. Poli- 
cistai, atrėmę jam j šonus re
volveriu. bandė suimti, bet 
kaip nors tyčia ar netyčia re
volveris iššovė, Sokolą peršo
vė.
, Nuvykęs į ligoninę peršau

tojo pažiūrė.ti, apiplėštosios 
krautuvės darbininkas Harry 
Scheid ei pareiškė, kad Sokol 
ne tas, pas juos nebuvo, ne
apiplėšė. 

f

Pergalėkim Save 
Su “Pergale”

BŪKIM PUNKTUALŪS!
Jau seniai reikėjo mūsų 

koncertų bei scenos vakarų 
rengėjams pasitaisyti punktu
alume. Programos pradžiai 
laikas skelbiamas 4-ta valan
da, o pradedama valanda ar 
pusantros vėliau. Kai pada
rai rengėjams priekaištą, tai 
jie apkaltina žmones, kad lai
ku nesusirenka.

Susimildami, dėl to nekal- 
tinkim žmonių. Rengėjai yra 
kalti! Ne kaitą ir ne vienam 
teko nuvykti į salę skelbtu 
laiku ir išsėdėti valandą a r 
pusantros, pradžios belaukiant. 
Ir, kai programa, galop, pra
sideda, tai' žmogus būna jau 

'taip įskaudintas, kad nė gera 
programa neįstengia jam ūpo 
pataisyti. Ar galima, todėl, 
reikalauti, kad žmogus ki
tą kartą tikėtų rengėjų žo
džiu ir pribūtų' į salę skelb
tu laiku? Ne. Kitą kartą jis 
jau vyksta į salę valanda vė
liau, tai gal pakaks pusvalan
džio palaukti.

Jeigu rengėjai programą 
atidarytų laiku vieną kartą, 
tai pasivėlavusieji tikėtų ren
gėjų žodžiui kitą kartą, — ir 
dėl nepunktualumo daugiau 
netektų ką nors kaltinti.

“Pergalės“ rengėjai iš anks
to pasižada, kad jie uždangą 
pakels lygiai 3:30, kaip pa
žymėta ant bilietų, ir prašo 
visų jiems, tame padėti—pri
būti laiku. Pavėlavusieji bus 
prašomi neiti į sėdynes iki ei
namojo veiksmo pabaigos, kad 
tuomi nekliudyti jau sėdintie- 
siems.

“Pergalė“ bus pastatyta 
sekamo mėnesio (balandžio) 
11, Labor Lyceum’e.

Pergalietis.

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iš Italijos Atvykusios Mūsų 
Viešnios Menkeliūnaitės

Koncertas Jau Čia
Kas norėsite išgirsti per de

šimtį motų negirdėtas Kons
tancijos Menkeliūhaitės dai
nas, esate prašomi įsitčmyti, 
jog ta diena jau čia.

Vienintelis Menkeliūnaitės 
koncertas Brooklyne įvyks ši 
penktadienį (šiandien), kovo 
19-tą, Schwaben Hali, 474 
Knickerbocker Ave., Brookly-

Veteranas Tebegyveno 
Viešbutyje

Richard Earl Cox, vetera
nas, praėjusi trečiadienį vis 
dar tebegyveno Waldorf - As
toria kambaryje, už kurį “ei
liniai“ svočiai moka po $12.50 
dienai. Jis su žmona ir dvie
ili is vaikučiais ten susikraustė 
šeštadienį.

Cox žada užsimokėti savo 
šėrą — $40 už mėnesį, o ki
tus lai sumokės miestas, sako 
jis. Jam atėjo- pasiūlymų ir 
kitur buto, kada #jisai paskil- 
bo susikraustymu į viešbutį. 
Bet jam dar nepasitaikę pri
imtino. Jis ieško keturių kam
barių su nuoma $37.50 iki $40 
mėnesiui. Jam buvo pasiūlyta 
kambarių už $60 ir daugiau 
per mėnesį. “Aš tiek neišga
liu mokėti,“ sako Cox. Jis už- 

,dirba $63.50 per savaitę.
“Ko aš ištiesų noriu, tai bu

to veteranams namų projekte. 
Mano įteiktas prašymas ten 
stovi jau du metai—už tai aš 
kariavau ir turiu teisę gauti. 
Lai jie man pasiūlo tą ar to
lygų kitą, linksmai priimsiu,“ 
sako Cox.

ne. Privažiuojama ' BMT 
Myrtle Avenue linija, Knick
erbocker stotis, taipgi dauge
liu gatvekarių. Įžanga $1. 
Pradžia 7 :30.

Greta Menkeliūnaitės, pro
gramoje dar dalyvaus: I

Gino Vicino, žymus tenoras, 
operų dainininkas. Jisai su 
Menkeliūnaite taipgi dainuos 
ir duetą iš operos “Aida.“

Ms. Oddone Sommovigo, pi
anistas.

Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus.

Sietyno Choras, vadovauja
mas Walterio Žuko.

Koncertą rengia Aido Cho
ras, kurio veiklia nare Men
kei iūnaitė buvo per eilę metų, 
kol čionai gyveno. Rengia 
bendrai su Lietuvių Meno Są
jungos 3-čia apskritimi.

Po šio koncerto Menkeliū- 
naitė išvyksta į kitus miestus, 
o paskui namo, Italijon. No
rintieji išgirsti jos dainas ne
atidėkite kitam kartui, nes jo 
šiuo atveju nebus. Tad—

Iki pasimatymo Menkeliū
naitės koncerte šio penktadie
nio vakarą, Schwaben Hali!

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. Now York) 
— antros lubos. (65-66)

Mrs. Anna Turowski, 59 
metų, newyorkiete, tapo už
mušta taksiko einant skersai 
7th Avė., prie 28th St., New 
Yorke. Taksės vairuotojas 
sako, kad jinai užėjo priešais 
atvažiuojančią mašiną. • /

<Peter Kariškas

Peter 
KAPISKAS 

&4K & GRILL i
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

I

32 Ten Eyck St. :
BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8174

Man’s BUKOVA...richly .tyled 
...always accurate and depend- 
abk.

įvairybe kostn- 
ųžiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

IMirblmo,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longlnes, 
Bulovą, Gruen, ifamil- 
ton, BenrUs, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
Žiedai.

.. .a Parker M51” pen and matching pencil 
The demand will be great ... so .void dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50
i Adam V. Walmus. D. D. S.
| DAKTARAS-DENTISTAS

VALANDOS:
I 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

B 650—5th Ave., kamp. 19 St.
I BROOKLYN, N. Y.

! Tel. SOuth 8-5569

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 zlėl mokslipio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Ha‘11, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily) — Penkt., Kovo 19, 1948




