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The Only Lithuanian Dally 
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Brooklyn 6, N. ¥.

Telephone: Stagg 2-3878

Rusų tautybės vyras
Aleksandrovič Kuskov kadai
se tyrinėjo Kaliforniją ir Alas
ka.

Jis, beje, 1812 metais įkū
rė Kalifornijoje miestelį Fort 
Ross. ♦

Išviso Kalifornijoje ir Alas- 
koje Kuskovas išbuvo apie 32 
metus. Po to jis grįžo į savo 
gimtinį miestelį Totmą, kur ir 
mirė.

šiemet, kaip praneša Asso
ciated Press, Totmoje bus pa
statytas Kuskovui paminklas.

reikalai eitųsi norma- 
Kuskovui turėtų būti

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

“Kada Marshallas Ketina 
Pradėt Karą?” Klausia 
Senatorius Bridges
Marshallas Slaptai Tariasi su Kitais Valdžios Nariais 
Apie “Galimus Susidūrimus” dėl Italijos, Berlyno ir Kt

KONGRESMANAS GIRIASI
ATOMINĖMIS BOMBOMIS
VIDURŽEMIO JŪROJE

Jugoslavija Siūlo Italijai 
Triestą už Gorizią; Smerkia 
Trijų Talkininkų Manevrą

Nebraska.—Re- 
kon^resmanas 

Miller tvirtino,

Jeigu 
liai, tai 
pastatytas paminklas ne tik 
Totmoje, bet ir Kalifornijoje.

Argi jis mažai prisidėjo prie 
saulėtosios Kalifornijos pa- 
stūmėjimo pirmyn į civilizaci
ją ?

Deja, esamoje tarptautinėje 
padėtyje to tikėtis neverta.

Reakcininkai užėstų tuos, 
kurie sumanytų Kuskovui pa
minklą pastatyti Kalifornijo
je.

L. Prūseika Vilnyj rašo:
‘‘Yra žmonių ir net partijų, 

kurie iš istorijos nieko nepasi
mokina. Francūzijos Socialis
tų Partija ruošia kelią gene
rolui de Gaulle. Ji kopijuoja 
taktiką Vokietijos socialdemo
kratų partijos, kuri paruošė 
kelią Hitleriui.

“Francūzijos katalikų par
tija vis labiau krypsta prie de 
Gaulle.

“Ir lietuviškų klerikalų or- 
nesigaili 

reakcijos 
socialde- 
ir jų s-d

ganas ‘Draugas’ 
komplimentų tam 
čampionui. O kaip 
mokratų ‘Naujienos’
sąjunga? Jie su draugiečiais, 
su*’klerikalais voliojasi toj pa
čioj bendrafrontinėj lovoj.”

Nieko tie žmonės nepamir
šo, nieko neišmoko.

Washington. •— Republi- 
konas senatorius Bridges, 
senato komiteto narys dėl 
ginkluotų jėgų, reikalauja, 
kad valstybės sekretorius 
Marshallas ir vyriausias 
apsigynimo sekretor. For- 
restal pasakytų tam komi
tetui: “Jeigu ruošiamasi

Potviniai Išvijo 2,000 
Žmonių iš Namų

Chicago. — Upių ištvini- 
mas išvijo bent 2,000 žmo
nių iš namų 11 valstijų — 
Indianoj, Pennsylvanijoj, 
Ohio, Wis., Mich., N. Y., ir 
kitur. Liūtys plačiai išvarė 
iš krantų Mississippi, Mis
souri, Illinois ir kitas upes. 
Upių potviniai privertė 1,- 
500 žmonių apleisti namus 
vien Binghamtono, N. Y., 
srityje ir sulaikė daugiau 
kaip 5,000 vaikų nuo moky
klų. Potvinių padaryti nuo
stoliai skaičiuojami milio- j 
nais dolerių.

karui, tai kur ir kada mes 
ketiname kariauti.”

Bridges ir kiti senatoriai 
tame komitete taipgi tei
raujasi, kiek kariuomenės 
reikėtų karui (suprantama, 
prieš Sovietus).

Marshallas slaptai tarėsi 
su kitais aukštaisiais val
džios nariais ir karininkais, 
sekamais klausimais, kaip 
neoficialiai pranešama:

Susikirtimo* pavojus su 
Sovietais dėl Berlyno; “rei
kalas” kariniai įsikišti Ita
lijon; “galimas” karinis su
sidūrimas dėl Triesto, ir kt.

(Washingtone paplitus 
nuomonė, kad Amerika ruo
šiasi įsiveržti Italijon, jeigu 
seimo ^rinkimus ten laimėtų 
komunistai ir kairieji socia
listai, arba net nelaukiant 
rinkimų, pasiųsti ameriko
nų Kariuomenę Italijon.)

Lincoln, 
publikonas 
Arthur L. 
jog kariniai Amerikos lai
vai Viduržemio Jūroje turi 
galingesnes atomų bombas, 
negu tos, kurios sunaikino 
Japonijos miestus Hiroši- 
•mą ir Nagasakį.

Kalbėdamas Nebraskos 
valstijos republikonų poki- 
lyje, Milleris sakė:

“Mūsų atominės bombos 
galės būti laidomos ne tik 
į Triestą, bet ir į Maskvą.”

Jis prisiminė, kad Ame
rika, Anglija ir Franci ja 
siūlė sugrąžint Italijai va
dinamą “Laisvąją” Triesto 
Žemę. Dėl to kongresmanas

Milleris pastebėjo:
“Dauguma mūsų 

laivų yra Viduržemip Jūro
je (Italijos ir Jugoslavijos 
kaimynystėje); ir jeigu ju- 
goslovų kariuomenė eitų į 
Triestą, tai turėtų, būt var
tojamos atominės bombos,” 
gabenamos tuose laivuose.

Milleris, narys kongreso 
viešųjų žemių komiteto, sa
kė: Washingtone yra pla
čiai žinoma, kad Amerikos 
laivai Viduržemio Jūroje 
nešiojasi atomų bombas.

Laivyno departmentas 
užginčijo tą kongresmano 
pranešimą; -girdi, turbūt, 
Milleriui kas nors ‘davė 
klaidingų žinių.”

karo
Kaltina Vakarinius Talkininkus už Gudrybę, Daromą 
Italu Klerikalų Naudai; Smerkia Fašistų Globojimą

Senatas Užgyrė Biliy 
Taksams Numušti

Washington. — Senatas 
žinios skelbia, jog vidur- 78 balsais prieš 11 nutarė 

vakarinėse valstijose jau pa-! numušti metinius taksus VI- 
sireiškia potvyniai.

Tai nuolatinė gamtos rykš- įg šį bilių kongreso atsto
to, beveik kas kiekvieneri me- Vų rūmui užgirti. Pirmiau 
tai mušanti Amerikos žmones. kongresmanų priimtas bi- 
, Vienur siautėja potvyniai,: jjug g—j- suniažinti taksus

■ valdžiai $6,500,000,000. Me
nama, jog kongresmanai 
sutiks su senato nutarimu.

Senatas nutarė numušti 
taksus pustrylikto nuošim
čio gaunantiems $2,000 ar

kitur pasireiškia sausros.
Vieną ir kitą galima paža

boti, suvaldyti, tik reikia 
kreipti daugiau dėmesio ir pi
nigu paskirti.

Wallace to nuolat reikalau
ja.

so $4,800,000,000 ir persiun-

Deja, mūsų kongresmanai mažiau/per metus; pusaš- «• < • 1 • I * i V • v • V • Jir senatoriai perdaug užimti 
gelbėjimu Graikijos monar- 
chistiniy fašistų, o ne savo 
krašto žmonių.

Vienas klerikalų, laikraštis 
rašo, jog Tarybų Lietuvoje 
esanti sunki bažnyčios būklė. j 

Tačiau ten. pat skaitome: 
“Bet neatsižvelgiant į vi

sus tuos spaudimus, tikinčių
jų skaičius ne mažėja, bet 
daugėja. . . ”

Jėzuitai, pranciškonai ir ka- 
zimierief.es tebeveikia. O ku
nigų beliko “tik 500.”

Keistai skamba visos šios ai
manos.

Jeigu Lietuvoje kunigų per- 
mažai, tai kodėl pabėgėliai 
kunigai negrįžta Lietuvon ?

Atsiminkime, šimtai lietu
vių katalikų kunigų tebėra 
Vokietijoje, Austrijoje, Itali
joje.

Nemažai jų jau yra ir Ame
rikoje. Jie čia neturi parapi
jų, verčiasi iš katalikų darbi- 

• • ninku sudėtų aukų.
Tai kodėl gi jie negrįžta 

Lietuvon ?
Tuomet netektų verkti dėl 

kunigų stokos ir “sunki baž
nyčios būklė” su syk paleng- 
vėtų. , 

•’ ——..... <
Washington. — Praneša

ma, kad senato komitetas 
remia naują “draftą.” •

tunto nuošimčio sumažint 
taksus . įplaukoms tarp 
$2000 ir $136,719, o visoms 
dar aukštesnėms pajamoms 
numušti taksus 5 nuošim
čiais. Tai ypač turčiams 
naudingas bilius.

RAGINO PRAMONĘ 
PASUKTI Į KARĄ

Maine senatorius Owen 
Brewster, narys Karo Ty
rinėjimams Komiteto,' sakė, 
kad jo komitetas reikalaus 
pramonę mobilizuoti karui; 
siūlys įgalinti valdžią pra
dėti darbą bile kada, kai 
tiktai kongresas palieps.

Rochester, N. Y

Mokslininke Joliot-Curie Sako 
Amerika Pritarią Fašizmui

Amerikonai Atmeta 
Jugoslavą Siūlymą

Washington. — Ameri
kos valdžios nariai sakė, 
jog ši šalis atmej Jugosla
vijos pasiūlymą sugrąžint 
Italijai Triestą mainais už 
Gorizios miestą. Jie taip 
pat tvirtino, kad Jugo
slavija nebus priimta į jo
kias derybas dėl Triesto. 
Tas klausimas, girdi, bus 
sprendžiamas tik tarp 
Amerikos, Anglijos, Sovie
tų, Francijos ir Italijos."

WALLACE VĖL ATSAKYS 
TRUMANUI PER RADIJĄ

Seattle, Wash. — Irena 
Joliot-Curie, garsi francū- 
zė atominė mokslininkė, 
sakė reporteriams: Ameri
kos vyriaušybė “dabar yra 
daug palankesnė fašizmui, 
negu komunizmui; tai to
dėl, kad fašizmas, ameriko
nų . supratimu;^ -labiau ger
bia pinigus.”

Kuomet Irena Joliot-Cu
rie, duktė radiumo išradė
jos Marijos Curie, atlėkė į 
New York o La Guardi jos 
aikštę, ji buvo nugabenta į 
Ellis Islandą ir ten , kaip 
kalinė išlaikyta.per naktį iš 
ketvirtadienio į penktadie-

nį. Dėl to kilo toki protes
tai Amerikoj ir net Fran- 
cijos seime, kad ji ant ry
tojaus buvo paliuosuota.

Amerikon ji atvyko kal
bėt naudai Ispanijos respu- 
blikiečių pabėgėlių. Jai bu
vo duotas leidimas 15 die
nų lankytis Jungtinėse 
Valstijose.

’ Atsakydama 
klausimą apie
mą Ellis Islande, Irena Jo
liot-Curie pareiškė: “Tokio 
dalyko nebūtų įvykę pirm 
keleto metų.” Taip pakilo 
reakcija pastaraisiais me
tais Jungtinėse Valstijose.

į reporterių 
jos uždary-

Kriokauti Talkininkų i Dar 140 Užmušta per
Vadyba Berlyne Kautynes Palestinoj

New York. — Henry 
Wallace, trečiosios partijos 
kandidatas į prezidentus, 
kalbės per WNBC radiją, 
ateinantį penktadienį, pra
dedant 10:45 P. M. Jis to
liau atsakys į pastarąsias 
prez. Trūmano kalbas, kur 
Trumanas apšaukė Wal- 
lace’ą net “komunizmo 
agentu.”

Berlin, kovo 23.— Numa
toma, jog iškriks keturių 
didžių talkininkų kontrolės 
taryba Vokietijai ir jų val
dyba Berlynui. Laikraščiai 
sovietihiame 1 Berlyno ruož
te reikalavo, kad talkinin
kai pasitrauktų iš miesto 
valdybos ir leistų vokie
čiams išsirinkti Berlyno vy
riausybę.

Sovietų maršalas Soko
lovskis kovo 20 d. apleido 
kontrolės tarybos susirinki
mą, kuomet anglai-ameri- 
konai neatsakė į klausimus 
apie amerikonų, anglų ir, — A « — «London. — Anglija nori | cipit; amui 11MJ114, u.

įstatyt Italiją į Jungtines |francūzų nutarimus Londo- 
Tautas. ne.

Jeruzalė. — Kovo 23 d. 
pranešta, jog per 24 valan
das Palestinoje buvo užmu
šta 140 žmonių. Kovėsi 
arabai su žydais; kai kur 
įsimaišė ir anglai. Tarp už
muštųjų yra ir keletas an
glų kareivių bei policinin
ku. Arabiškame kaime Iš- v
woj nukauta 60 arabų ir 
sužeista 100. Susidūrimuo
se Nizapime užmušta 20 
žydų ir .31 arabas. Žydų 
sproginiai Haifoj sudraskė 
5 arabus ir suardė 8 namus. 
Kituose susikirtimuose žu
vo 24 asmenys.

Mirė Martinas ir Ona 
Janciai.

Kovo 20-tą mirė Marti
nas Jančis, o sekmadieni, 
21-ųią, mirė/ir jo žmona 
Ona. Abu Jančiai buvo 
dienraščio Laisvės skaityto-, 
jai ir pažangiojo judėjimo 
rėmėjai per ilgus metus, 
taipgi buvo ilgamečiai Ro- 
chesterio gyventojai. Apie 
jų mirtį pranešė Jonas 
Vaivada.

norį paveikti ' italus, kad 
balandžio 18 d. rinkimuose 
balsuotų už premjero de.. 
Gasperio krikščionis demo
kratus ir kitus dešiniuo-- 
sius.

Užsieninis Jugoslavijos 
ministras pareiškė, kad jo 
šalis yra pasiryžus kaimy
niškai per derybas spręsti 

vienpusišką Amerikos, An-1 visus ginčus su Italija, nes 
glijos ir Franci jos pasiūly-į jugoslavų valdžia neturi 
mą sugrąžinti Italijai Trie-’jokių priešingų Italijai pla
stą ir apylinkę.

Rinkiminis Manevras
Jugoslavijos užsienio rei

kalų ministras Stanoje Si- 
mič pasiuntė protesto notą 
Jungtinėms Valstijoms, 
Anglijai ir Francijai. Toje 
notoje jisai sako, jog ame-! 
rikonai, anglai ir francūzai i 
nedorai “gembleriauja” su1

Belgrad, Jugoslovija. — 
Jugoslavų valdžia iš naujo 
pasisiūlė pripažinti Italijai 
Triesto miestą, uostą ir ap
linkinį plotą, jeigu Italija 
mainais, užleis Jugoslavijai 
Gorizia miestą, geležinkelių 
mazgą, į šiaurę nuo Tries
to uosto. Sykiu Jugoslavi
jos valdžia karčiai smerkė

nų; bet4 “amerikonų vado- 
i vaujami, reakcininkų rate- 
I liai” stengiasi užkirst kelią 
susitarimui tarp Jugoslavi
jos ir Italijos.

Pagrin das Susi ta i kymui
Ministras Simičius primi- 

" nė, 1946 m. lapkričio mėn.
i pasikalbėjimus tarp Jugo.- 

m ~ ..v, . ._.SLl i slavijos premjero maršalo
Triestu. Sauvahskai siuly- rp^ jr Italijos Komunistų 
darni Italijai Ti lestą, Jie į Partijos vado Palmiro To- _ T_ L_L__ _J II - -- —--- I . . • • vr • • • . •

Jugoslavai Pašovę 
Italą Policininką

Triest. — Čionaitinė ame
rikonų karinė vyriausybė 
paskelbė, kad apšaudė vie
ni kitus jugoslavai ir italai 
sargai palei sieną, kuri 
skiria Jugoslovijos globoja
mą Triesto srities ruožtą 
nuo anglų-amerikonų ruož
to. Tapo sužeistas vienas 
italas policininkas. Ameri
konai ir anglai vartoja 7,- 
000 i,talų policininkų kaip 
tos sienos sargų.

SIONISTAI KOVOS UŽ 
ŽYDŲ VALSTYBĘ

Tel Aviv. — Palestinos 
Žydų Agentūra šaukia pa
saulinį žydų Sionistų suva- 
žiavmią balandžio 4 d. Le
miama, jog suvažiavimas 
nutars kovoti už žydų val
stybę Palestinoj, nepaisant, 
kad ' Amerika jau atsisakė 
nuo Palestinos padalinimo 
į žydų ir arabų valstybes. ’

Washington. — Amerikos 
valdžios įplaukos 6 bitionais 
dolerių viršijo išlaidas per 
metus.

Streikuojantieji Mainieriai Šaltai Žiūri į Valdžios 
Pasiūlymą; Valdžia Grūmoja Jiems Teismo Indžionkšinu

Washington. — Cyrus S. 
Ching, valdinis direktoriuj 
taikymams dąrbininkų su 
samdytojais, davė sekamą 
pasiūlymą dėl 400,000 mai
nierių streiko baigimo 
minkštosiose angliakasyklo- 
se:

Angliakasiai privalo tuoj 
grįžti darban. O kuomet jie 
dirbs, tai Mainierių Unija 
ir kasyklų savininkai turės 
sudaryti bendrą trijų narių 
komitetą, kuris tyrinės 
faktus ir ginčus tarp darbi
ninkų ir samdytojų.

Kada mainieriai sugrįš 
darban, tai jų pirmininkas 
John L. Lewis ir kompani
jų atstovas taip pat turės 
sueiti ir tartis dėl unijos 
reikalavimų senatvės pen
sijų — po $100 per mėnesį 
kiekvienam mainieriui, su
laukusiam 60 metų am
žiaus ir dirbusiam anglia- 
kasyklose 20 metų ar dau
giau.

Trys Mainierių Unijos 
pareigūnai, dalyvavę pasi
kalbėjimuose su taikymų 
direktorium Chirigu ir sa-

vininkais, pareiškė, jog jie | tai Tyrinės faktus.” 
nepatars streikieriams pri
imti tą pasiūlymą, o tik 
praneš jį unijos pirminin
kui Lewisui.

Chingas grūmojo, kad 
prezidentas Trumanas pa
naudos Tafto-Hartley’o įs
tatymą prieš mainierius, 
jeigu jie nesiliaus streika
vę. Prezidentas, pagal šį 
įstatymą, galėtų išgauti 
teismo indžionkšiną (drau
smę) streikui sustabdyti 
per 60 ikį 80 dienų, kol 
prezidento paskirti komite-

MAINIERIAI ATMETĖ 
VALDŽIOS SIŪLYMĄ 
Washington. — Mainie

rių Unijos, pareigūnai kovo 
23 d. atmetė valdžios siūly
mą, kad '400,000 streikuo
jančių minkštosios anglies 
mainierių tuojau grįžtų 
darban ir tik po to derčtų- 
si su kompanijomis ir vai-i 
džia.

sgliatti’o. Jųdviejų pasitari
mai parodė, kad todvi šalys 
galėtų susitarti abiejų nau
dai. Tada maršalas Tito 
siūlė sugrąžint Italijai 

- Triestą mainais už Gorizios 
miestą.

; (Pagal Amerikos, Sovie
tų, Anglijos ir Francijos 
taikos sutartį su Italija, 
Triestas su Apylinke buvo 
paskelbtas nepriklausomąja 
valstybe Jungt. Tautų glo
boje. Triesto uostamiestis 
ir ruožtas į šiaurę nuo jo 
yra užimtas anglų-ameri
konų, o sklypas į pietus nuo 
Tyiesto užimtas Jugoslavi
jos kariuomenės.)

Jugoslavų Kaltinimai
Jugoslavija dabartinėje 

savo notoje kaltina Ameri
ką, Angliją ir Franci ją se
kamais dalykais:

Tos trys šalys, žadėda
mos Italijai Triestą, ne tik 
stengiasi paveikti reakci
ninku naudai rinkimus ba
landžio 18 d. Jos taipgi 
kursto šovinistinę italų ne
apykantą prieš Jugoslovijos 
žmones. Amerikonai ir ve
tavo (atmetė) Jungt. Tau
tų gubernatoriaus paskyri
mą Triestu! ir savo ruožte 
įsteigė policinę valstybę. 
Ten Jie duoda valią fašisti
niams gaivalams, nuodija 

[santykius tarp italų ir ju
goslavų ir atima Triesto 

j žmonėms demokratines tei- 
'sės.

O vakarinių talkininkų 
spauda skleidė išmislus, 
būk Jugoslavija telkia ar
miją į Triesto pasienį, būk 
ji įsteigus rakietų ir sub- 
marinų bazes užpuolimo 
žygiam. Tie šmeižtai prieš 
Jugoslaviją taipgi taikomi 
reakcininkų naudai Italijoj 
prieš komunistus ir kai
riuosius socialistus.

Jugoslavija pasiuntė ko
piją tos notos ir Sovietų 
Sąjungai. , •

j

ORAS.—Būsią lietaus.

Amerika uždraudė par- 
davinet lėktuvus čechoslo- 

j vakijai. ,

H

zimierief.es
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Katalikų Religija Kaipo Politinės 
Propagandos Mašina

Pas mus jau buvo rašyta, kaip Vatikanas pradėjo 
vesti piktą politinę propagandą' tarp Italijos žmonių, kad 
pakreipus juos į reakciją balandžio 18 dienos rinkimuo
se.

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. Š.

Jau Švinta Pavasaris

Pereitą savaitę Jungtinė
se Valstijose buvo ąukelta 
tokia karo isterija, kad at
rodė, jog mūsų šalis karia
vo ne prieš hitlerišką Vo
kietiją, fašistinę I tūli ją, 
imperialistinę Japoniją, bet 
prieš Tarybų Sąjungą.

Kad ginklų gamintojai 
nori karo, kad dideli tur
čiai bijosi krizės ir šaukia 
už karą, tai jų reikalas. Bet 
šalies prezidentas, išstoda
mas Kongrese, reikalavo 
kuogreičiausiai įvesti kari
nį lavinimą ir verstiną į 
karo tarnybą ėmimą, sutei
kti pagalbą užsienyje reakr 
ei j ai ’ ir kuogreičiausiai 
skirti bilionus dolerių Mar
shallo Planui, privertė tai
kos šalininkus susirūpinti.

Kietai į tai atsakė trečio- 
iįsios partijos kandidatas į 
! prezidentus Henry Wal
lace. Jis savo kalboje per 
radiją nurodė, kad Italijo
je bus demokratiški rinki
mai, kad tik tie, kurie nesi
rūpina liaudies laisve, o rū
pinasi savo pelnais, kelia 

i isterijos šauksmą apie
Jis pu-

Atsimenate, tūli kardinolai pareiškė Italijos katali
kams: kurie jūs balsuosite už komunistų-socialistų bloko 
kandidatus, tiems nebus suteiktas “iš griekų išrišimas.”

Dabar dar vieną triksą Italijos klerikalai sugalvojo.
Štai,- Luigi Gedda, Italijos klerikalų veikėjas, atsi

kreipia į Amerikos katalikus, ragindamas juos pravesti 
savotišką propagandą Italijoje. Pagal Geddą, Amerikos 
katalikai turį rinkti aukas ir siųsti jas Italijos klerika
lams, kad jie galėtų vesti bjaurią propagandą prieš Liau
dies Fronto kandidatus.

Amerikos katalikai raginami siųsti savo pažįsta
miems bei giminėms Italijoje telegramas ir oro paštu 
laiškus, agituojančius prieš komunistų-socialistų bloką!

Iš Milwaukes miesto pranešama, jog ten italai kata
likai jau įsikinkė šios piktos propagandos darban. Orga
nizuojama telegramų ir laiškų siuntinėjimo kampanija.

Būtų gerai, jei, atsakydami į klerikalų nešvarią Į “Rusijos kišimąsi, 
politiką, Amerikos progresyviai žmonės taipgi imtųsi žy- i rodė, kad ginklais negalima 
gio ta pačia linkme. nugalėti komunizmo idėjas,

--------------------- ' įaį visuomeniškas mok-
Isterijtt! Islas, kuris yra virš 100 me-

Praėjusio sekmadienio Herald Tribune, kuris ligi Į ^U amžiaus. Jis nuiodė, kad 
šiol buvo skaitomas rimtesniu, pasileido pakalnėn išvien įPasaulyje žmones nenori

x ‘ x ! onnmo rvnvlznin nnnrAn r i
su Hearstu.
* Išspausdino jis pirmame puslapyje įvedamąjį, iste
riškai šaukiantį už tai, kad Jungt. Valstijų kongresas 
juo greičiau priimtų Marshallo planą, taipgi, kad grą
žintų verstino kareiviavimo įstatymą.

Viskas rodo, jog valdančioji Amerikos klasė pasingo
jo įtraukti pasaulį į karą, nepaisydama jokių pasekmių!

: žmones nenori 
| senoje tvarkoje L gyventi, 
i kad jie įieško naujos ir ge
resnės tvarkos. Jis įrodė, 
kad isterikai patys netiki 
į liaudies demokratiją.

Tuo kartu iš Washingto- 
no rašė Mr, J. O’Donnell 
kad ten sukelta tokia karo 
isterija, jog mano, kad 
“ginkluotas susirėmimas 

Įsu Tarybų Rusija yra kiau
ksimas tik kelių savaičių ar 
1 mėnesių laiko.”
Į Buvęs Valstybės Sekreto
rius Mr. James Byrnes rei
kalauja “veikimo prieš Ru
siją” — karo. Ginkluotų 
jėgų sekretorius Forrestal, 
kuris yra didis turčius, da
ro viską, kad įvesti versti
ną jaunuolių karo muštrą 

Į ir draftą. Senatas įgaliavo

“Tvirtesnis, Negu Velionis Rooseueltas...”
Naujienoms labai patinka tas prezidento Trumano 

pareiškimas, kuriuo jis “atsipalaiduoja” nuo Wallace’o. 
Atsimename, Trumanas pasakė, būk jis nenorįs pirkti 
“Wallace’o ir jo komunistų” balsų.

Kadangi Trumanas turėjo drąsos tai pasakyti/ tai 
Naujienos mano, būk jis vertas už tai pasveikinti. Ir 
toliau: “Nežiūrint ką jo kritikai nekalbėtų apie p. Tru- 
mano /silpnumą’, jisai , turi tvirtą nugarkaulį, tvirtesnį 
(kai kuriais atžvilgiais), negu velionis Rooseveltas.”

Nelaimė su Naujienų redaktorium glūdi tame, k'ad 
jam viskas “tvirtas”, kas tik puola komunistus.

Žmogus gali būti “tvirtas”, bet svarbu, kuriam rei
kalui jis tą savo tvirtybę naudoja? ., . . .. . v

Trumanas “tvirtas” buvo, kai kadaise Teikėjo laužyti i Prezl€tęntą, kari jis be Kon- 
geležinkeliečių streikas.

Trumanas tvirtas Graikijos monafehistams-fašis- 
tams remti, Čiang Kai-šekui palaikyti Chinijoje.

Kas gi iš tokio tvirtumo! Tarnavimas reakcijai, bijo
jimas liaudies, atsisakymas eiti su progresu — dar nėra 
“tvirtumas”, o'tik pūtimas į reakcijos, kuri šiuo metu yra 
tvirta, dūdą.

Tvirto charakterio asmuo yra Wallace’ 
damas reakcininkų siautėjimo, jis juos kovoja ir griežtai, 
ryžtingai kovoja. Jis eina išvien su liaudimi, su pažan
giąja visuomene, kovojančią už taiką ir gerbūvį.

Žinoma, jog Wallace nėra komunistas. Žinoma, kad 
jis jokių komunistų neturi. Na, ir jei p. Trumanas jam 
tokius dalykus primeta, tai tik parodo, kaip jis prastai 
supranta padėtį. Ir šitaip darydamas, jis atstumia nuo 
savęs pažangesnius žmopes.

Drąsiai ir teisingai Wallace pasisakė prieš prez. 
Trumano kalbas, agituojančias žmones rūošimuisi prie 
naujo karo. Wallace’o‘balsas:

“Amerikos žmonės tikisi, kad Kongresas pažiūrės į 
situaciją šaltai it santūriai... Nėra įrodymų, kad kuTi 
bent valstybė ruošia agresijos aktus prieš mus ir grąžo 
mūsų nacionaliniam saugumui... Amerikos žmonės negali 
suprasti, kodėl demokratiniai rinkimai Italijoj panaudo
jami k^limūi tarptautinės Jsterikos... Krizisj tarptauti
niuose reikaluose yra pasėka visiško nepasisekimo Tru
mano doktrinos visame pasauly.”

Rašydama apie prezidento didelę drąsą, Vilnis, mū
sų nuomone, labai teisingai ją apibūdipo savo įvedamą- 
jame. Dienraštis rašo:

“Kalbėdamas šv. Patriko “draugingų sūnų” bankie- 
te, New Yorke, prezidentas Trumanas,* nuslydęs nuo 
savo kalbos teksto, bumptelėjo: “Aš nėnoriu ir nepriim
siu jokios politines paramos iš Wallace’o ir jo komunis
tų.”

. “O kas jam siūlėsi sų ta pūrama? Niekas ir niekad 
apie tokią paramą nėra girdėjęs.

“poliaus, anot Chicagos “Tribim’e”, pYezidefitas pa- 
virožijo: “Dabar viskam yra aukštos kainos. Bet kaina 
už Wallace’a ir jo komunistus man perbrangi.”

“Wallace nėra pirkimo ar pardavimo objektas. Bet 
jei jau prezidentas prisiminė aukštas kainas^ tai galima 
jam pranešti, kad Chicagoj už svarą mėsos jau reikia mo-

sigynimo sutartį. Sutartyje 
pasakyta, kad abidvi šalys 
ginsis bendrai, jeigu Vokie
tija arba bile kokia kita ša
lis sąjungoje su Vokietijos 

■militaristais jas pusi.
Čechoslovakijos vyriausy

bė pasmerkė Jungt. Valti- 
jų isteriją. Kartu atžymėjo, 
kad Amerikos valdonai ne 
tik dabar yra nedraugiški 
linkui Čechoslovakijos, jie 
jau 1946 metais sulaikė 
$50,000,000 vertės reikme
nų iš Amerikos, kad tuo 
pakenkti čechoslovakijai 
atsistatyti po karo.

Čechoslovakų bažnyčios, 
kurios turi 900,000 narių, 
vyskupas išleido pareiški
mą, kad visais galimais bū
dais reikia palaikyti dabar
tinę valdžią. Ši bažnyčia at
siskyrus nuo Vatikano.

Mandžūrijoje Liaudies Iš
laisvinimo Armija užėmė 
Kirino miestą, 500,000 gy
ventojų, paėmė gelžkelių 
mazgą Szepingkajų, kietai 
apsupo reakcininkus Chan- 
gchune ir Mukdene. Reak
cija laikosi šiuose dviejuose 
miestuose, bet neilgam.

Chinijoje Liaudies Išlai
svinimo Armija užėmė di
delį gelžkelių mazgą Lay- 
angą ir kelis kitus svarbius 
centrus. Vėliau generolo 
Chiang Kai-sheko koman- 
dieriai paskelbė, kad jie at
siėmė Layango miestą. Jei
gu ir taip, tai vis vien ko
munistai ten sunaikino virš 
30,000 priešų armijos, o tai 
didelis laimėjimas.

fiong-Konge, britų kolo
nijoje, komunistai ir Demo
kratinė Lyga susitarė ben
drai kovoti prieš britus už 
išlaisvinimą miesto iš anglų 

jungo.
Suomija, siunčia septynis 

atstovus į Maskvį prieša
kyje su ministrų pirminiu- Holandijos 
ku Maumo Pekkala tartis 
dėl apsigynimo sutarties, taiką. 
Užsienyj ir Suomijoj karo' SZ 1 • • t . ’ « v . a

Trys šnipai, generolo An- 
derso, nuteisti sušaudyti — 
W. Pilecki, T. Pluzanski ir 
Marija Szelgawska.

Lenkija sėkmingai atsta
to prieplaukas. 1947 metais 
per jas į užsienį vien .ang
lies buvo išvežta 18,500,- 
000 tonų.

Šveicarija pasirašė su 
Tarybų Sąjunga prekybos 
sutartį. Iš Tarybų šalies ji 
gaus grūdų, medžio, alie
jaus; gi į Sovietų šalį par
duos mašinerijos, audinių, 
laikrodžių ir kitų technikos 
dalykų.

Vokietijoje, įvy- 
Visos Vokietijos 

Jis reikalauja 
Vokietijos, ko-

ko Antras 
Kongresas, 
ap vieny tos 
vos išnaikinimui hitlerinin
kų įtakos. Kongrese daly-Į 
vavo apie 400 delegatų iš I

Amerikos ir būdas sunaudojimui laiko

Po ilgos ir šaltos žiemos šiemet yra prezidentinių 
gamta jau atgyja. Greit su- rinkimų metai. Visos mūsų 
žydės medžiai, išleis savo sueigos šiemet turės būt pa- 
žalius lapus, pripildys lau- Į naudotos politinei apšvie- 
kus gaivingu aromu. Iš niu-; tai. Šią vasarą turime reng- 
rių miesto gatvių ir rūmų; ti daugiau piknikų, juos 
žmorlės trauks į linksmus Į reikia rengti ant platesnės 
laukus.

Mąstantieji ir apsišvietę doti politinei apšvietai. 
žmonės savo poilsį ir pasi
linksminimą moka sujungti 
su, platesniais visuomeni
niais reikalais. Vietoje pa
skirai, nuobodžiaujant, 
vaikščioti po laukus, jie ren- . b
gia piknikus, susispiečia 
dideliais būriais ir prie mu
zikos, prie dainų kartu su 
daugeliu savo pažįstamų 
linksmai’ praleidžia dieną 
laukuose. Tuonj pat kartu 
materialiai* paremia savoj 
klasei naudingas organiza- | Jau dabar laikas samdyti 
ei jas. Tuo b’ūdu praleidžia- Į busus važiavimui į Laisvės 
mas laikas neša naudą vi- Į pikniką. Iš anksto pasisam- 
suomenei ir kartu duoda fi-1 dykite busus, iš anksto or- 
zikinės naudos .pačiam žmo- ganizuokitės važiavimui į 
gui. Tai yra išmintingas savo dienraščio didįjį pik- 

». niką. P. Buknvs.

skales ir juos reikia išnau-

Dienraštis Laisve jau 
rengia savo didįjį pikniką, 
Brooklyne. Įvyks liepos 4- 
tą, bus Klaščiaus Clinton 
Parke, Mlaspeth, L. I., N. Y.

mybės paskelbimo šventė, 
tai bus gera proga atvykti 
iš toliau busais. Nes ant 
rytojaus bus galima atsil
sėti, jei tektų kelionėje pa- 

! vargti.

Anglijos,
Franci jos zonų. Jie sako, 
kad jeigu anglai - ameri
kiečiai ir toliau laikysis da
bartinės politikos, tai atves 
prie to, kad Vokietijos žmo
nės turės prieš tai sukilti.

Vokiški laikraščiai Ber
lyne rašo, kad Anglijos- 
Amerikos zonose yra orga
nizuojama 500,000^ vokiečių 
hitlerininkų armija karui 
prieš Tarybų Sąjungą. Ži
noma, Amerikos generolas 
Clay tą užginčija. a

Sovietą Sąjungos radijo 
komentatoriai sakė, kad 
prezidento Trumano kalba 
kongrese buvo “pigus trik- 
sas dėl busimų rinkimų” ir 
“pūtimas karo isterijos ,pa
taikaujant . amunicijos 
ginklų gamintojams.’

F. C. Barghoorn,

J: Diskriminacijos Aukšta Kaina

New 
kolumnistas 

Sovietai jaučiasi gaji
York Times 
rašo:
lingi ir jų vadai ramūs.

Spaudoje pasmerktas An
glijos, Francijos, Belgijos, 

i “Vakarų blo
kas,” kaipo suokalbis prieš

užsieny.] ir Suomijoj Karoj Vakar^ biokaS susįorga- 
salimnkams tas labai nepa- i vizavo Brųsselyje ir pasira-

greso ir Senato tarimo gali 
ginkluoti Amerikos preky
binius ir pasažierinius lai
vus. Gen. Geo. Marshall

i piktai atsakė Jugoslavijai į 
I jos reikalavimą išduoti tei- 
ismui buvusį Vengrijos fa- 
1 - . 'j admirolą
Horthy, ir atfnetė Jugosla
vijos protestą prieš jo pa
kvietimą į Amerikos konsu
lato parę Muniche, Vokieti
joje. '

Neišpasakytas pragyve
nimo branguma^ išsaukė 
100,(W mėsos gaminimo 
darbininkų ir 360-000 ang
lies kasėjų į streiką.

Anglijoje valdonai karš
tai pasveikino Trumano 
kalbą. Nieko nuostabaus, 
nes jie, pagal Marshallo 
Planą,. tikisi, kėlis bilionus 
dolėrių gauti. Ir ten pradė
jo medžioklę ant komunistų 
valdiškų darbininkų taiTe. 
Kada ponas Attlee puolė 
komunistus parlamente, tai 
William Gallacher, komu
nistas, uždainavo “Raudo
nąją V,ėliavą,” tuomi pa
reikšdamas, kad ir Anglijo
je laimės liaudis, kad reak
cijos planai susmuks, kaip 
susmuko Hitlerio, Mussoli- 
hio ir kitų, rėakcininkų.

Bulgarija pasirašė su Ta
rybų Sąjunga 20-ties metų 
draugiškumo ir bendro ap- 

keti '8-10 centų daugiau. ; ( .
“Tos kainos, pačios savaimi, sudaro nesugriau'jamą 

argumentą prieš Ti’ūmaną.”

as. Nepaisy-' ši'Stą diktatorių

tinka; Mat,, jie vėl norėtų 
sukurstyti Suomiją karau 
prieš Sovietų šalį. Bet var
giai jiems tas pavyks.

Franci joje sustreikavo 40,- 
000 mainierių, reikalauda
mi geresnių darbo sąlygų ir 
pakelti algas.

Ispanijoje karštai sveiki- Į 
no prezidento Trumano Į 
kalbą, kurioje jis puolė bu
vusia Amerikos karo- talki- .. , “ - m u c • styoių, Kurios apsijungė uer 
"mk« 7 Marshallo 'Plano. Kaip tai
Jau rodosi, sis vienas fak
tas turėtų prezidentą įti
kinti, kad jis eina klaidin-j1^- 
^;ke,iu'.< , • Ikaro

Japonuos vardu genero- blokui kad. suskaldyti Eu. 
las MacArthur pasiuntė de-1 „„ •. ... z-i 1 • t 'ropa i du p riešingus lage-legaciją į Genevoje vyks-r.11US.

/

Jungtinią Tautą organi
zacijoj įneštas naujas skan
dalas. Galingesnių imperia
listų kurstomas Čilės dele
gatas padavė skundą reika
laudamas tyrinėti, ■ kaip 
“Sovietų Sąjunga padare 
perversmą Čechoslovakijo- 
je.”

Aišku, kad tai kvailas 
kaltinimas! Čechoslovakijo- 
jč įvyko pakeitimai tūlų 
ministerių. Tai. dalykas pa
čios Čechoslovakijos. Visi 
žinome, kad Trumanas iš
vaikė visus buvusius Roose- 
velto ministerius, bet nie
kas nereikalavo tą “revoliu
ciją” tyrinėti Washingtone. 
Pietų Amerikoje dažnai, tai 
vienoje, tai kitoje šalyje iš 
po nakties jau būna nauja 
valdžia ir niekas to netyri
nėja. Pačioje Čilėje nese
niai buvo kairieji įpinistrai 
iš valdžios; išvaryti.

syta karinė sutartis ant 50' 
metų. Jo organizatoriais 
buvo Anglija ir Francija. 
Tai yra atgaivinimas Ber- 
lyno-Romos Ašies, nutaiky
tos prieš Sovietų Sąjungą 
ir kitas liaudies demokrati
nes respublikas. * /

Prie to bloko kviečia pri
sidėti Italiją, Graikiją, 
Turkiją ir visas 16-ką val
stybių, kurios apsijungė dėl

greitai pasitvirtino tas, ku
rnės rašėme, kad Marshallo 

! Planas, tai yra pagrindas 
sąjungai — Vakarų

tančią tarptautinę konfe-’ 
renciją. Prieš tokį jo sauva- 
l'išką elgesį kietai užpro
testavo . Sovietų Sąjunga. 
Japonijoje Tolimųjų Rytų 
Kontrolės Komisija, kuri 
tūrėtų tokius reikalus tvar
kyti. Bet generolas Mac- 
Arthuras elgiasi patsai vie
nas, kaipo kokis didelis bo
sas. .

Libijoje, buvusioje Itali
jos kolonijoje virš 750,00'0 
arabų reikalauja, kad tai 
šaliai1 būtų' suteikta nepri
klausomybė. Dabar ten vie
špatauja Anglijos ir Ame
rikos militaristai ir siekia 
šalį paversti į savo koloni
ją . ■ , ' nr

Lenkijoje Socialistų Par
tija vienijasi su Darbinin
kų- (Komunistų) Partija.

Prezidento Civilių, Teisių Ko
miteto raportas ir dar vėlesnė 
prezidento dešimt punktų pro
grama apsaugoti civiles teises 
federaliais įstatymais, yra tre- • 
čia apžvalga civilių teisių sto- Į 
vio šioje tautoje.

Pirma apžvalga civilių teisių ' 
Amerikoje įvyko per 15 metų, ■ 
tarpe 1776 m., kada Nepriklau-' 
somybės Deklaracija buvo: 
draftuota ir 1791 m., kada Tei
sių Kilius .buvo priimtas kaip | 
Konstitucijos pirmi dešimt 
priedai. Antra apžvalga įvyko, 
kada Unija 'buvo laikinai pęu< 
skaldyta klausimu ar šalis ga- 
Įėjo agzistuoti “pusiau paverg
ta” ir “pusiau laisva.”.

Prezidento Komitetas ir pre
zidentas dabar paveda šį klau
simą tiesiog Amerikos žmo
nėms. Abu pabrėžia mūsų in-' 
teresą kaipo ašmenys ir kaip R1’- 
tauta veikti greitai įvykdint.i ic auR1 
demokratinius principus, ku-' n C1 
riais ši tauta įsteigta. Abu įro
dinėja 
efektą. 
Veikti, kada laikomi kaip an
traeiliai piliečiai. Praktiškas! 
efektas pasirodo, kada diskri
minuojama prieš, darbininkus.

Apie šitokią diskriminaciją 
neseniai kalbėjo ekonomistas 
Lėo Cherne, vice-prezidentas 
Freedom House, New Yorke, 
garsiojo . kovotojo visų diskri
minacijų Wendell Willkie gim
tadienio proga.

“Sunku pasakyti, kiek dis
kriminacija kainuoja tautai, 
bet kaina aukšta ... kada išla
vintas mechanikas eina dirbti

praktišką ir morali 
žmonės moraliai pa-

kaip tarnas, jo naudingumas 
dingsta, ne vien jo gabumai 
nesunaudoti, bet mūsų invest- 
mentas i jo mokslą žūsta.

“Yra kitų netiesioginių pasek
mių, kada amerikiečiams darbai 
atsakyti dėl rasės, tikybos ar. 
ba tautinės kilmės. Pav. ligų 
rata apylinkėse, kur žmonės 
prislėgti, yra daug aukštesnė 
negu apylinkse turtingesnių ir 
patenkintų gyventojų. Yra fak
tas, kad darbuose daugiausia 
diskriminuojama prieš negrus, 
nors ir kitos etninės i]’ religi
nės grupės kaip svetimšaliai, 
žydai, japonai - amerikiečiai ir 
ypatingai meksikiečiai - ame
rikiečiai irgi kenčia nuo dis
kriminavimo.

“Paprastai, negrai gyvena de
šimt metų mažiau negu baltie- 
’’ ” sako p. Cherne. “Tris sfk 

1 daugiau negrų, negu baltųjų 
---- rų miršta gimdant. Ligos 
neliečia vieną spalvą. Kada 
tik mirties rata tarpe negrų 
yra aukštesnė, mirties rata tar
pe baltųjų irgi kyla . ..”

Ekonomistas Leo CheiTie sa
ko “kad valstijose kur “per 
capita’’ įeigos buvo $300 — 
1940 metuose, ten diskrimina
cija buvo praktikuojama. įei
gos demokratiškesnėse valsti
jose “per capita’’ buvo $800.

Prezidento Civilių Teisių Ko
mitetas, kuris irgi pabrėžė dis
kriminacijos kainas tautai, ra
porte minėjo: “Jungt. Valstijos 

negali toliau nešti tokią naštą. 
Laikas veikti dabar!”

Common Council.

Which side are you on? Worth by Florence Reece • 
Muile Old hymn tune 

Arronged by Woldemor Hille
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Which side are you on? on?

ši yra viena iš šimtų liaudies dainų, telpančių People’s 
Sopg Book. Unijų dainos, oolitinės, visokios, kokios 
tiktai prisidėjo išstatyti Ameriką, yra surinktos įkvėpi
mui norinčių dainuoti ir tas dainas girdėti. Kilusios 
iš pančios liaudies problemų, tikslu tarnauti liaudžiai. 
Boni & Gaer spauda, New Yorke. Audekliniais vfrše-
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga> 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Brooklynietės Prašė Ingram 
Šeimai Naujo Teismo

Kovo 18-tą įvykusiame 
Moterų Apšvietos Klubo 
susirinkime tapo nutarta 
pasiųsti prez. Trumanui ir 
Georgijos gubernatoriui po 
laišką, reikalaujant Rosa 
Lee Ingram’ienei ir jos ne
pilnamečiams dviem sū
nums naujo teismo.

Ingramienė gindamosi 
nuo balto farmerio jį nušo-
ve. Už tai jinai ir buvę at-

ta greitai pasveikti linkėji
mas, pasirašytas didelės 
grupės Moterų Dienos pra
mogoje dalyvavusių klubie- 
čių.

Iždininkė z 0. Čepulienė 
apdalino nares Lietuvių Li
teratūros Draugijos pikni
ko tikietų knygelėmis. At
rodo, kad narės entuziastiš
kai darbuosis paremti savo

B. BERŽAITIS.

PELĖDA
\

Bingliamtonietes Jau Dalyvauja 
Piliečių Sąjūdyje už Wallace

Delegatė A. Žemaitienė 
raportavo, kad ‘dalyvavo 
konferencijoje, kuri įvyko 
Arlington viešbutyje. Suši

♦ bėgę j4 apginti jos berniu-
* kai, 13 ir 15 metų, nuteis

ti mirti elektros kedėje.
Sveika logika, sako mo

terys, rodo, kad moteriškė,
• juo labiau biedna našlė, 

neis mušti kaimynų vyrų, 
jeigu jinai nebus despera
tiškai prie to prispirta. Gi 
tas faktas, kad jinai buvo 
nuteista viena diena, be pro
gos išstatyti savo liudinin
kus, be turėjimo džiūrėje 
savo rasės žmonių, liudija, 
kad gavus jai naują teismą

į ji turėtų būti išgelbėta.
Niekas nėra baudžiamas 

mirtimi už savęs apsigyni
mą. Neturį mirti nei Ingra- 
mu šeima, sako mūsų mote- 
rys, nutardamos Ingramie- 
nę gelbėti.

apskritį.
Baigiant, pirmininkė pa

kvietė sugrįžusias iš pietų 
ir iš vakarų Augutienę ir 
Sasną trumpai pasakyti 
apie tuos kraštus ir juose 
gyvenančius draugus. O po 
susirinkimo, sugrįžusiosios, 
pavaišino dalyves kai ku
riais pargabentais iš tų 
kraštų skanumynais, tarpe 
tų parvežtu iš Floridos pa- 
pajumi. Tą geltonai išsir- 
pusį vaisių vienos išgyrėme, 
kitos išpeikėme, kaip kad ne 
vieno buvo išpeiktas pirmu 
kartu paragautas pomido
ras ar banana.

Narė.

Įdomūs Raportai ir 
Pranešimai

Gėda Mums, 
Garbė Jai

• Valdyba ir komisija tu
rėjo įdomų raportą iš Mo
terų Dienos. Nebuvo įžan
gos mokesties, o dar pelniu- • 
sios kelioliką dolerių. To- 

t kios keistybės galimos tik
moterims. Mat, kelios dova
nojo maisto, gėrimų ir kitų 

* daiktų, juos išleido, tuomi
apmokant būtiniausias iš
laidas.

Nutarta surengti Moti
nos Dienos minėjimą gegu
žės 9-tos vakarą. Labiausia 
pageidautina diena buvo 8- 
ji, tačiau apsižiūrėjus, jog 
įvyksta liuteriečių bankie- 
tas, nusitarėm su gerais 
kaimynais gyventi draugiš
kai, savąją pramogą atidėti 

’ 9-tai. Stengsimės vėl gauti 
gerą programą. Turėsime ir 

, * gerų vaišių, gal būt ir to- 
^kių, kurios patiks ir vy
rams. Mes stengiamės įtik
ti visiems'savo svečiams (po 
praėjusios pramogos vienas 
nusiskundė, kad per švel
niai vaišinome — tik arba
ta).

Josephine Augutienė ap
siėmė mūsų delegate į .Pir
mosios Gegužės pasiruoši- 

^mui konferenciją, įvyksian
čią šį šeštadienį, kovo 27- 
tą, 1 vai., Hotel Diplomat, 
108 W. 43rd St., New Yor
ke.

Sužinojusios, jog Brook- 
lyne kalbės kandidatas į 
prezidentą Henry Wallace, 
moterys gavo iš rengėjų su
sirinkimą skelbiančių lape- 

;z lių ir pasidalino parnešti į 
susiedijas ir riunešti į ša
pas. Wallace prakalba 
įvyks kovo Bl-mą, Brook
lyn© Labor Lyceum.

Pirmininkė K. Petrikie-
nė pranešė apie būsimą įdo- 

♦mų bazarą, rengiamą Ame
rikos - Tarybų Sąjungos 
Draugingumo Tarybos mo- 
tęrų divizijos.

Sekretorė M: Šmagorienė 
pranešė apie mūsų iždą, 
taipgi skaitė padėką nuo 
mūsų narės O. Kazakevičie
nės, būnančios namie, 18 
Stagg St., su. palaužta koja. 
Taipgi pranešė, kad klubie- 
tei S. Thomsonienei nasiųs-

slr'

Mūsų gėdai, po visą pa
saulį nuaidėjo teisinga, bet 
mums negraži žinia, kad 
pasauliniai žymioji francū- 
zė mokslininkė Irene Joliot- 
Curie mūsiškųjų ragangau- 
džių tapo uždaryta Ellis 
Islande jai atvykstant iš 
Francijos.

Sekamą dieną, tačiau; 
apsižiūrėta, kad tokios as
menybės uždarymas sukels 
daug nemalonumo ją užda
riusiems, ją išleido. Tad ji
nai kalbės, kaip originaliai 
buvo planuota, už pagalbą 
kovotojams prieš fašizmą 
Ispanijoje.,

Didžioji viešnia dėl tokio 
pasitikimo labai nenustebo, 
nei nusiminė. Ji pareiškė: 
“Jūsų. šalyje nėra oficialės 
simpatijos , prieš fašistams. 
Reakcijos banga plinta.”

New Yorke jos sutikimui 
ruošiamas bankietas kovo 
31-mos. prievakarį, 6:30 
vai., Hotel Astor. Įžanga 
eiliniui piliečiui brangoka, 
$7.50, tačiau tikslas svar
bus,’paremti kovą prieš fa
šizmą.

ŠEIMININKĖMS
šį Skyrių Veda E. VITART 

Kiauliena su Morkomis
Apie 4 šmotai kiaulienos 

(pork chops)2 bulvės
2 morkos
nemažas svogūnas 
druskos, pipirų pagal 

skonį.
Gerai apkepink kiaulieną 

iki gražiai apgels. Nulupk 
bulves. Numazgok morkas 
(morkos yra gerai mazgoti 
su kietu šepetuku ir nerei
kia lupti). Supjaustyk ne
storomis riekutėmis bulves 
ir morkas. Pasūdyk mėsą ir 
įdėk biskį daugiau riebalų^ 
supilk bulves su morkomis 
ant mėsos, apibarstyk su
pjaustytu svogūnu, pasū
dyk viską, užbarstyk pipi
rų. Gali uždėti gabaliuku 
sviesto. Gerai uždengk kep
tuvę ir taip šutink ant leng
vos ugnies apie pusę valan-

Ši aukšta pagyvenusi mo
teris, su griežtais veido 
bruožais, niekuomet nepa
vargsta. Anksti rytą ją ga
lima sutikti visuomeninėje 
kalvėje, besikalbančią su 
atvykusiais čia valstiečiais 
apie inventoriaus remontą 
pavasariui. Dieną ji būtinai 
žvilgtels mokyklon, pasitei
raus ar šilta klasėse, ar vi
si mokiniai susirinko mo
kyklon. Vakare, vykdomojo 
komiteto posėdyje, jįs iš
girsite jos energingą kalbą, 
skirtą kasdieniniams, prak
tiniams Aukštadvario vals
čiaus valstiečių gyvenimo 
klausimams.

Šios moters vardas pla
čiai žinomas Lietuvoje. Ma
rija Divonienė — Lietuvos 
Aukščiausiosios T a r y b os 
deputatas. Neseniai ją iš
rinko taip pat Aukštadva
rio valsčiaus Tarybos depu
tatu. Ant liaudies išrinkto
sios krūtinės — “Motinos- 
Didvyrės” ordinas ir “Tė
vynės karo partizanui” me
dalis.

Bet Aukštadvario vals
čiuje retai vadina Mariją 
vardu. Pakanka jai tik pa
sirodyti bet kurioje apylin
kėje — ir iš sodybos sody- 
bon pasklinda žinia:

— Pas mus atvažiavo Pe
lėda !

Į šiuos žodžius Aukšta
dvario valstiečiai įdeda di
delės pagarbos ir šiltos mei
lės jausmą.

Pelėda — Marijos Divo- 
nienės partizaninis , slapy
vardis.

Kada karas užgriuvo Lie
tuvos kaimus ir miestus, 
Marija Divonienė — dešim
ties vaikų motina, kartu su 
kitomis, su baime žiūrėjo 
nuo kalvų, ant kurių stovi 
Aukštadvaris, į juodas vo
kiečių tankų juostas, besi
rangančius apylinkės ke
liais. Vikšrų žvangesyje 
Valstietė girdėjo nuospren
dį savo vaikams.

Vokiečiai nuniokojo mies
telį. Kas iš vyrų nesuspėjo 
pasitraukti, buvo vokiečių 
nužudytas. Viena pirmųjų 
aukų buvo Divonienės vy- 

(ras — tarybinis aktyvis
tas, įskųstas išdavikų. De
šimtis valstietės vaikų pa
siliko be tėvo.

Apylinkės miškuose pasi
rodė partizanai. Jie suruoš
davo drąsius užpuolimus 
ant magistralinių kelių, vė
duokle išsikleidusių į visas 
pusėse nuo miestelio. Vokiš
kieji grobikai pavertė Auk
štadvarį tvirtove. 1 Apsupo 
jį keliomis užtvarų juosto
mis, paskelbė miestelyje ap
gulos stovį. Atrodė, nei 
paukštis nepralėks per šį 
karinį lagerį. Bet partiza
nai žinojo iš anksto, Lada 
ir kuriuo keliu pajudės iš 
čionai eilinė vokiečių gur
guolė. Dieną iš dienos aū- 
go ant partizanų minų su-

Langą užlaidos ir kitokie 
apdulkėję drabužiai gražiau 
išsiplaus, jeigu pirm merki
mo į šiltą muiluotą vande
nį bus išdulkinti ir paskui 
ant greitųjų perskalauti 
šaltu vandeniu. Mažiau 
liks ’ purvo, neįsigers į siū
lus. • .

dos.
Geriau bus jei neati

dengsi iki pabaigai.

sprogdintos v o k i š k o s ios 
technikos ir sunaikintų fri- 
cų kiekis.

'Vokiečiai greit sužinojo, 
kad pačiame Aukštadvary
je yra partizanų žvalgas. 
Sužinojo ,ir jo partizaninį 
vardą — Pelėda. Prasidėjo 
jos medžioklė. Neliko nei 
vieno kiemo Aukštadvary
je, kur būtų neapsilankę 
vokiečiai, ieškodami parti
zanės. Ir tiktai Divonienės 
namelyje niekas nekėlė fa
šistams įtarimo. Argi galė
jo jie pagalvoti, kad maža- 
raštė našlė - valstietė, ap
sunkinta didelės šeimos, ras 
pas save jėgų partiząninei 
žvalgybai!

Bet Pelėda — tai ir buvo 
Marija Divonienė. Pirmo
siomis vokiškosios okupaci
jos dienomis ją aplankė jos 
žuvusio vyro draugai, išvy
kę pas partizanus. Valstie
tė nesvyravo nei minutėlės, 
kada jai pasiūlė tapti žval
gu. Ant kortos buvo pasta
tytas jos vaikų likimas. Tik 
Tarybų valdžia galėjo duo
ti jiems laimę. Tą laimę 
reikėjo atkariauti nuo prie
šo.

Išeidama gatvėn su naš
čiais ant pečių, apsupta vai
kučių, Marija skaičiavo vo
kiškuosius tankus,, klausėsi 
pasikalbėjimų, sužinodavo, 
kada vokiečių gurguolės 
ruošiasi kelionėn į rytus, o 
nakties priedangoje, slap
tais takeliais nueidavo j 
partizanų stovyklą ir ten 
pateikdavo vertingus davi
nius apie priešą.

' Vokiečiai nepagavo drą
siosios Pelėdos!

Partizaninės kovos metai 
pavertė paprastą lietuvę 
valstietę subrendusiu tary
biniu piliečiu. Ir kada į 
Aukštadvarį sugrįžo Tary
bų valdžia, Marija Divonie
nė, kartu su kitais partiza
nais, pasinėrė iki kaklo į vi
suomeninį gyvenimą. Ras
dama laiko ir visuomeni
niam darbui, ir vaikų prie
žiūrai, ji vakarais sėdosi 
prie knygų, kantriai mokė
si.

Energinga partizaninėje 
žvalgyboje, tokia pat ener
ginga. ji tapo visuomeninia
me darbe.

Nelengva buvo praėjusių 
metų vasara. Nežinodami 
poilsio darbavosi valstiečiai, 
kad išaugintų aukštą der
lių. Kovos a už derlių siela 
buvo Marija Divonienė. Ji 
pasirodydavo ten, kur blo
gai ėjo reikalai, kur buvo 
reikalingas geras patari
mas ir pagalba. Ši kova da
vė vaisius — valstiečių 
aruodai buvo pilni pripil
dyti' auksinių grūdų.

Žiemą Marija Divonienė 
paskiria visą savo laiką pa
siruošimui naujam, dar di
desniam derliui pasiekti. 
Valsčiaus vykdomojo komi
teto pavedimu, ji aplanko 
apylinkes, padeda atsiliku- 
siems, organizuoja visuome
ninių javų valymo punktų 
ir kalvių darbą, rūpinasi, 
kad visi valstiečiai laiku iš
valytų sėklas ir paruoštų 
inventorių laukų darbams.

Laisvo mis valandomis 
Divonienė mėgsta išeiti gat
vėn, apsupta vaikų. Ji žiū
ri į Aukštadvario kalnuotą 
kelią, kuriuo važiuoja vals
tiečių vežimai. Dešimtys 
vežimų važiuoja į valsčiaus

ls LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Veiklos

Susirinkimas įvyko kovo 
5-tą, Lietuvių svetainėje. 
Narių dalyvavo nedaug. 
Pirmininkė A. Maldaikienė 
pranešė, kad sekretorė M. 
Kulbienė nepribus iš prie
žasties jos draugo K. Kul- 
bio ligos, taipgi ir ji pati 
serga “šalčiu.” Laikina se
kretore išrinkta J. K. Ną- 
valinskienė. .

Komiteto raportai išduoti 
ir priimti. Pirm, raportavo, 
kad mirė E'. Kuprinė, mo
terų skyriaus narė. Pasiųs
ta gyvų gėlių puokštė. Iž
dininkė A. Žemaitienė ra
portavo, kad ižde pinigų 
yra $16.44. Ligonių lanky
tojos pranešė, kad serga 
nauja narė Adelė Rubins- 
kaitė - Cermack. Nutarta 
duoti dovaną, kaip ir' se
noms narėms. A. M. ir A. 
Ž. įgaliotos atlankyti ligo
nę.

Skaityta padėkos atviru
tė nuo Amilijos ir .Michale 
Kuprių. Dėkoja už gėles,

prisiųstas į velionės jų mo
tinos šermenis.

t

. Skaityta, priimta ir pa
siųsta rezoliucija preziden
tui Harry Truman’ui, ragi
nanti paliuosuoti 4 politi
nius kalinius, kurie buvo 
paskelbę bado streiką.

Komisija vakarienės, ren
giamos balandžio (April) 
10-tą, Lietuvių svetainėje, 
pranešė, kad tikietai jau 
gatavi ir gerai platinasi. 
Vakarienės tikietas tik $1. 
Įžanga nemokama. .Prašo
me pasipirkti tikietus iš 
anksto ir dalyvauti. Bus 
gardžių valgių už taip pi
gią kainą. Durys atsidarys 
6 vai. vakaro.

Gero Draugingumo 
Užuomazga

Žinovai sako, jog Euro
poje tiek privisę žiurkių, 
kad maistą suėda ir žmo
nėms mažai tepasilieka.

Pasklidus tokiai žiniai, 
gudragalviai biznieriai su
manė iš to žiu11 k yno pasipi
nigauti.

Sumanyta:. Amerikinių 
kačių sugaudyti bent 50,- 
000 ir nuvežti į Europą, 
kad išgaudytų nelabąsias 
žiurkes, — Amerikai tas 
bus naudinga, kuomet čio
nai katės maisto tiek suė
da, kad žmonėms mažai lie
ka. Abiemis atvejais nau
dingas išrokavimas — pa
silieka žmonėms maistas,, 
kurį pirmiau katės ir žiur
kės sunaudodavo; Žiurkės 
išnaikintos ir katės sočios, 
o už kates sąskaiton pelno 
gražus grašis.

Vedant dalyką ekonomi
niu išrokavimu, kai neliks 
žiurkių Europoje, tai kates 
reikės naikinti, kad maistą 
nesuėstų. Tuomet bus rei
kalinga didelių žiurkių 
veislė išauginus pasiųsti į 
Europą, kad katės išnaikin
tų, — pelnas už žiurkes. 
Kačių nelikus — vėl reikės 
žiurkes išnaikinti, tokiu bū
du bus begalinis biznis ka-- 
temis ir žiurėkėmis.

Paprastas žmogus neži
nai kaip ir kur glūdi nesu
rasti lobio šaltiniai.

Johanna.

centrą. Valstiečiai čia gau
na pnineralinių trąšų savo 
laukams, perkasi manufak
tūros, apavų ir kitų prekių 
vietos kooperatyve, atveža 
turgun žemės ūldo produk
tų perteklių. Aukštadvary
je gyvenimas virte verda.

Moters žvilgsnyje nėra 
buvusios baimės, o šviečia 
išdidus džiaugsmas žmo
gaus, kuris mato kovos vai-' 
sius narsių tarybinių žmo
nių, apgynusių Tėvynę nuo 
vokiškųjų . grobikų ir -atne
šusių laimę Lietuvos kai
mui.
Trakai,
1948 m. vasario mėn.

rįnko stambi tarptautiška 
"atstovybė. Taipgi buvo vię- 
nas protestonų kunigas ir 
keli kolegijos studentai. Su
organizuotas trečiosios par
tijos klubas. Išrinktas skai
tlingas komitetas, kuris 
darbuosis ateinantiems pre
zidentiniams rinkimams. 
Bus dedamos pastangos iš
rinkti prezidentu Henry 
Wallace, o vice-prezidentu 
senatorių Glen Taylor.

Klaida įvyko pereitoje 
korespondencijoj. Buvo pa
sakyta “serga E. Kazėnie- 
nė.” O turėjo būti: E. Kup- 
rienė.

. Moterų Skyriaus 
Korespond. J. K. N.,

PIONIERE
Anksti rytą, apsižvalgiu

si į niaurų dangų, mergai
tė nuogąstavo: debesys, 
audros, tamsybė, nieko dau
giau.

Pamąsčius, kad ten toli, 
toli yra Aurora Borealis, 
kur dangus mirga visaspal- 
vėmis šviesomis, kur nėra 
tamsybės, ji pasirįžta į ten 
nukeliauti ir magiškos švie
sos parnešti čionai.

Mergaitė nežino kelio, nė
ra ko paklausti ar ilga ta 
kelionė, ar trumpa, ir kas 
pakelyje glūdi.

Sielos balsas 'ją ragina 
pirmyn. Paklausiusi to bal
so, ji atsigrįžta į prieakį ir 
eina palikdama visą, kas 
buvo miela ir brangu, ir 
išganinga. Ji lėtu, bet rim
tu žingsniu keliauja tolyn 
ir tolyn nuo to viso, pali
kusi visą mantą, visus geis
mus, eina nei karto neatsi
grįždama.

Mergaitė vienų viena — 
nępąprastais keliais sunku 
keliauti, bet įdomu, tik pel
kių žibainės jai kelią švie
čia. Ji negirdi balsų apro
bacijos neigi balsų nuotar
ties ; jai vis vien būtų kad ir 
būtų išgirdusi.

Beeinant nepramintu ke
liu, jai ties kojomis nukri
to obuolys — tasai legendo
se apsakytas išminties ir 
žinojimo obuolys. Ir tuo pat 
laiku išgirdo griaustinyje 
balsą—

“Naudokis pati ir sėklas 
barstyk, kur tik keliausi, 
kad ateityje ir kiti obuolio 
paragautų.”

Paėmusi obuolį, ji giliai 
prie savęs paslėpė ir visados 
išlaikė, lyg būtų tik nuo me
džio nukritęs.
Keliones Antras Etapas:—

Pavasario dienos, žibuok
lės žydi, paukšteliai čiulba. 
Saulutė šviesiai šviečia džio
vindama dirvonus. Visa 
gamta linksma ir savo link
smybe užkrečia mergaitę. 
Dainuodama aušros dainą, 
ji keliauja pirmyn, bet, nors 
žiaurią žiemą ji pergyveno 
ir pavasaris atėjo, ji žino
jo, kad kelionės tik pati 
pradžia. Tik dabar ji pasie
kė legendariškąjį kryžkelį,. 
kuris rodo į šiaurius, į ry
tus, į pietus ir į vakarus.

Ten į šiaurius, kur mir
ga Aurora Borealis, šalta, 
ledynai, žiaurūs vėjai, kru
šos, sniegai, aukšti kalnai, 
gilios prarajos,* miglos — 
ilgoji naktis, tamsybė. Ten 
viskas, kas pakerta ir stip
rias sielas; viskas, kas glu

mina protą, atšipina jaus
mus.

Ten, tai ten bujoja prie
tarai, veidmainystė, skur
das, nupuolimas dvasios ir 
kūno, apgavystė. Ten rei
kia tvirtos valios, atsparu
mo prieš visą tai atsilaiky
ti savo kelionėje. Ten neiš- 
mieruoti plotai, dar neišti- 
ti.

Į pietus sausra-kaitra, 
verguvė, susnūdimas, tin
gumas, nerangumas.

Į vakarus aukso-sidabro 
kalnai, gilios upės-daubos. 
Čia saulėleida ir rimtis, ra
mybė, miškai ir gamtos lab- 
daringumas. Kalnų 'aukštu
mose sniegai, ledai, vėtros; 
žemumose rojiški gojeliai. 
Čia riaumoja gamtos visoki 
gyviaf ir augmenys tarps
ta. Šalis gyvybę ir mirtį bu
rianti.

Ir mergaitė nedvejodama 
pasirinko kelią į šiaurius, 
ne ikarto neatsigrįždama, 
nešdama su savimi amžiną
jį obuoli... Johanna. 
1946.

. Karen Lewis, teatrinin
ke, išrinkta New Yorko 
spaudos fotografų karalie
ne jų būsimo baliaus, ba
landžio 9-tą.

Užsakomą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)
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Parašė Justas Paleckis

Monarchistinės didžiumos Valstybės 
Dūmai su caro rūmų kamergeriu Ro- 
dzianka priešaky teko Rusijos monarchi
jos laidotoji! vaidmuo. Incidentas su Mi- 
liukovo kalba apie caro pakeitimą, o ne 
galutinį pašalinimą, parodė, kad liaudis 
ir kariuomenė nepripažins jokio caro. 
Todėl ir karščiausieji monarchistai ne
drįso pritarti Miliukovo nuomonei ginti 
caro Mykolo sostą ginkluota jėga.

Taip vishi nepradėjęs baigė savo vieš
patavimą caru paskirtasis Mykolas, ku
riam teoriškai tenka paties paskutiniojo 
Rusijos caro vardas. Įdomu pažymėti, 
kad ir pirmasis caras iš Romanovų gi
minės buvo taip pat vardu Mykolas— 
Michail Feodorovič.

Per dvi dienas pasitraukė du carai. 
Tie Nikalojaus ir Mykolo manifestai 
apie sosto išsižadėjimą revoliucijos įvy
kių fone buvo ryškiausi jos laimėjimo 
įrodymai. Penkios laimėjusios revoliuci
jos dienos' išmetė į praeities archyvą1 
tūkstanties metų Rusijos monarchiją ir 
nušlavė trijų šimtų metų Romanovų di
nastiją. t

Revoliucijos chaose kūrėsi naujoji 
santvarka. Jau pirmosios revoliucijos 
laimėjimo dienos atnešė valdžios dvily
pumą ir kovą tarp dviejų esminių sro
vių. Laikinoji vyriausybė norėjo eiti 
buržuazinės demokratinės revoliucijos, 
keliu, o greta įsikūrusioji darbininkų ir 
kareivių taryba traukė į socialistinės re
voliucijos kelią. Jau pirmom dienom pa
sireiškę priešingumai vis labiau gilėjo.

Jau viename pirmųjų savo atsišauki
mų darbininkų ir kareivių taryba pa
skelbė šūkį sueiti į santykius su kariau
jančių šalių proletariatu ir pradėti ben
drą visų kraštų revoliuciją prieš darbo 
klasės engėjus, prieš monarchines vy
riausybes ir kapitalistų šutves, ir tuoj 
baigti kruvinas karo skerdynes. “Taika 
be aneksijų ir kontribucijų!” — skelbė 
tų dienų šūkiai ir plakatai.

Dar kovo 1 d. buvo išleistas garsusis 
darbininkų ir kareivių tarybos įsakymas 
Nr. 1. Juo kariuomenės dalys buvo ragi
namos išrinkti kareivių atstovų komite
tus ir atstovus į tarybą, Dūmos karo ko
misijos įsakymus vykdyti tiktai tuo at
veju, jei jie neprieštarauja darbininkų 
ir kareivių tarybos įsakymam ir nutari
mam, ginklus laikyti komitetų priežiū
roj ir jų neduoti karininkam, rikiuotėj 
ir tarnybos pareigas einant laikytis 
griežtos disciplinos, bet šiaip viešame, 
politiniame ir visuomenės gyvenime ka
reiviai naudojasi visom piliečių teisėm, 
atsistojimas prieš karininkus ir priva
lomas garbės atidarimas panaikinamas, 
taip pat panaikinamas karininkų titu
lavimas “Vąše prevoschoditėlstvo,” “Bla- 
gorodije” ir k., bet karininkai vadinami 
“pone generole,” “pone pulkininke” ir 
t. t., uždraudžiama karininkam šiurkš
čiai elgtis su kareiviais ir sakyti karei
viam “tu.”

Nors netrukus buvo paskelbti Kerens
kio ir Čcheidzės paaiškinimai, kad tas 
įsakymas Nr. 1 nėra darbininkų ir ka
reivių tarybos išleistas, bet jis atitiko 
to laiko nuotaiką ir buvo vykdomas. 
Santykiai tarp kareivių ir karininkų dėl 
to įsakymo labai paaštrėjo, ir prasidėjo, 
disciplinos žlugimas.

Laikinoji vyriausybė kpvo 6 d. paskel
bė savo deklaraciją, kurioj pasisakė, 
kad karas turi būti tęsiamas iki visiško 
laimėjimo ir su santarve sudarytos su
tartys šventai vykdomos. Toliau laikino
ji vyriausybė skelbė visišką amnestiją už 
politinius ir tikybinius nusikaltimus, žo
džio, spaudos, sąjungų, susirinkimų* ir 
streikų laisvę, višų luominių, tikybinių 
ir tautinių apribojimų panaikinimą, ne
atidėliotiną Steigiamojo Susirinkimo 
rinkimų ruošą, ^policijos pakeitimą mili
cija, revoliucijoj dalyvavusių kariuome
nės dalių nenuginklavimą ir palikimą 
Petrapily, savivaldybių rinkimus demo
kratiniais pagrindais, kareivių teisių 
sulyginimą privačiame gyvenime.

Atitaisydama caro vyriausybės nusi
kaltimuos tautų teisėm, laikinoji vyriau
sybė paskelbė manifestą Suomijos reika
lais, kuriuo buvo panaikinti visi caro vy
riausybės padalyti Suomijos teisių su
varžymai. Buvo išleistas atsišaukimas į 
lenkų tautą su pažadu įkurti Lenkijos 
valstybę, kuri būtų broliškoj sąjungoj 
su Rusija. Tų aktų paakintos, ir kitos

Rusijos tautos susirūpino savo teisių 
praplėtimu. '

Kovo 18 d. laikinosios vyriausybės 
galvą kunigaikštį G. E. Lvovą aplankė 
lietuvių atstovai M. Yčas, M. Januškevi
čius ir V. Bielskis. Jie įteikė iš įvairių 
politinių srovių sudarytosios Lietuvių 
Tarybos nutarimą, kad Lietuva turi bū
ti sujungta į vieną adminįstratyvinį vie
netą, kurio valdymas būtų pavestas pa
čių Lietuvos gyventojų sudalytiem or
ganam ir išrinktiem asmenim. Panašių 
reikalavimų vėliau kėlė ukrainiečiai, lat
viai, estai ir kitos Rusijos teritorijoj gy
venusios tautos.

Iš užsienio valstybių pirmoji naująją 
santvarką Rusijoj pripažino Amerikos 
Jungtinės Valstijos. Paskui pripažino 
Prancūzija, Anglija, Italija ir kitos san
tarvės valstybės.

PULKININKAS ROMANOVAS
Buvęs caras Nikalojus kovo 3 d. atvy

kę į vyriausiojo štabo būstinę .Mogiliovą. 
Kaip visada, jį sutiko stoty generolas 
Aleksejevas su štabo ir jo valdybų kari
ninkais. Tačiau buvo jaučiama prislėgta 
nuotaika. Išėjęs iš vagono Nikalojus ap
kabino generolą Aleksejevą, pasisveiki
no su generolais ir vyresniaisiais kari
ninkais, paskui nuvyko į gubernatoriaus 
rūmus, kur buvo jo būstinė.

Pakeliui iš stoties Nikalojus tarė Alek- 
sejevui: •

— Aš pergalvojau ir pakeičiau pir
mykštį nusistatymą. Nutariau sutikti, 
kad į sostą įžengtų mano sūnus Aleksie
jus. Nors man buvo sunku pasiryžti, bet 
padėtis to reikalauja. Pasiųskite tuoj te
legramą į Petrapilį, gal dar suspės pa
daryti atitinkamus pakeitimus.

Bet Aleksejevas telegramos nepasiun
tė ir niekam apie tą buvusiojo caro nuta
rimą nesakė. Jis suprato, kad jau per 
vėlu. Netrukus atėjo ir žinia apie My
kolo išsižadėjimo manifestą. Tas Mykolo 
žygis giliai sujaudino Nikalojų. “Vienas 
Dievas težino, kas vertė Mykolą pasira
šyti tą gėdos manifestą. Tai visam ga
las” — rašė Nikalojus savo dienyne.

Kovo 4 d. rytą, arbatą geriant, Vo- 
jeikovas ėmė kalbėti apie generolą Alek
sejevą, kaltindamas jį caro -suvedžioji
mu. Tik Aleksejevas vienas esąs kaltas 
dėl caro pasitraukimo. Užuot atsispyręs 
Rodziankos įtikinėjimam, jis nusileidęs ir 
privertęs carą pasitraukti7. O dabar 
Aleksejevas jau pats jaučiasi nusivylęs 
Rodzianka, kuris -veikiąs kairiųjų par
tijų spiriamas.

Paskui Nikalojus senu papratimu nu
vyko į vyriausiąjį štabą. Kaip visada, 
budintis štabo karininkas sutiko* Nikalo
jų priemenėj ir atidavė raportą. Apati
nėj laiptų aikštėj buvusį carą sutiko 
Aleksejevas, ir Nikalojus įėjo į tą patį 
kambarį, kur visada išklausydavo Alek- 
sejevo pranešimų. Tai buvo paskutinis 
pranešimas. Nikalojus atsisveikino kaip 
vyriausias armijų vadas, perleisdamas 
savo pareigas Aleksejevut Nikalojus Ni- 
kolajevičius tebebuvo Tiflise, o laikina
jai vyriausybei pareiškus, kad nepatogu 
buvusio.caro giminaičiui pavesti armijos 
vadovybę, jis netrukus atsisakė nuo šių 
pareigų.

Tą pačią dieną į Mogiliovą,atvyko Ni
kalojaus motina Marija Feodorovna. Dėl 
nesutikimų su savo marčia cariene Alek
sandra ji gyveno Kijeve. Šiuo tragiš
kuoju sūnui momentu motina skubėjo 
su juo pasimatyti. Ji atvažiavo didžiojo 
kunigaikščio Aleksandro Michailovičiaus 
lydima. Išėjus iš vagono, visai rami at
rodydama, Marija Feodorovna apkabino 
sūnų ir pasisveikino su didžiaisiais ku
nigaikščiais ir generolais. Paskui ji su 
Nikalojų įėjo į medinę daržinę prie sto
ties platformos. Ten buvęs caras su mo-> 
tina vienu du kalbėjosi ilgoką-laiką.

Prislėgtoj nuotaikoj praėjo pusryčiai. 
Tiek Nikalojus, tiek jo motina buvo ty
lūs, ir kiti nei drįso, nei norėjo kalbėti.

Tą pačią dieną grįžo į Mogiliovą ge
nerolas Ivanovas su savo Jurgio kavalie
rių batalionu. Eidamas pro caro būsti
nės namus batalionas, kaip paprastai, 
atidavė pagarbą. Atvykęs pas Nikalojų 
generolas Ivanovas išdėstė savo uždavi
nio nepasisekimą ir papasakojo apie 
Carskoje Selo likusią Nikalojaus šeimą.

(Tąsa)

Iš Atsiminimų Apie Petrų Cvirkų
(Tąsa) •

Paskui mes pamatėme 
Kauną, tokį pat ' žalią ir 
gražų miškų rėmuose, pui
kiųjų uį)ių plaunamą, tik 
neregėtai tuščią. Vėl mes 
pamatėme mylimąją Fre
dą su jos pavėsingomis gat
velėmis, su mažais jaukiais 
sodeliais, štai, ta pati plen
to adė ja, apaugusi aukštais 
klevais ir gluosniais, nuo 
išsprogdinto Žaliojo tilto 
einanti į kalną, štai, ir Te
chnikos prospektas, ir na
mai, kuriuose abu ‘ mudu 
praleidome tiek laimingų 
savo gyvenimo valandų. 
Mus sutiko nepažįstami 
žmonės. Mūsų artimieji te
bebuvo tolimame kaime, 
kur jie slapstėsi nuo gesta
po akių ... Jie buvo anapus 
fronto. Ir tik po poros sa
vaičių vėl susirinko visa 
mūsų šeima — Fredos na
muose, su kuriais visa ka- 
ro metą siejosi bendri mū
sų atsiminimai. Vėl mes sė
dėjome prie vieno stalo — 
senieji ir jaupniausieji. 
Mūsų vaikai per karą lyivo 
žymiai išaugę, pirmalaikio 
sunkių dienų patyrimo už
grūdinti ir suvyriškėję. Jie 
žinojo viską — apie vokie
čius, apie Tarybinę Armi
ją, apie tankus ir lėktuvus.

Dar tebeėjo karas. Bet 
reikėjo ieškoti, kur įkur
dinti Kauno rašytojus,, kur 
patiems apsigyventi. Mūsų 
butai seniai buvo išplėšti. 
Reikėjo ir patiems vėl pra
dėti kurtis viską iš naujo. 
Reikėjo vėl pradėti dirbti. 
Ir viskas buvo taip be galo 
sunku! Įstaigose tebetupė- 
jo daugelis vok. demoralizuo
tų žmonių, kurie sąmoningai 
sabotavo tarybinę tvarką. 
Klestėjo neregėta spekulia
cija. Visas gyvenimas buvo 
iširęs. Tačiau Petras rodė 
nepaprastą energiją, kovo
damas prieš vokiečių demo
ralizuotus tarnautojus, 
prieš karo paliktą' netvar
ką, prieš apsileidimą. Jis 
karštu, užegančiu žodžiu 
kvėpė pasitikėjimą vokiečių 
įgąsdintiems žmonėms, ra
šytojų susirinkimuose pa
sakojo apie Tarybų Sąjun
gą, apie didvyrišką jos ko
vą, apie neišvengiamą ir 
greitą karo laimėjimą. 
Kaip visada, jis buvo jud
rus ir energingas, vėl jis 
jautėsi tarp < savųjų, savo 
liaudyje, savo aplinkoje. Jis 
paruošė ir išleido naują 
stambią knygą. Jis važinėjo 
po Lietuvą, kalbėjo su val
stiečiais, aiškino jiems ta
rybinės valdžios • tikslus, 
karštu žodžiu kovojo ' prieš 
didžiausią pokarinės Lietu
vos nelaimę — vokiškai lie
tuviškųjų nacionalistų pik
tadarybes. Jam gimė suma
nymas parašyti aktualų ro
maną kovos su nacionalis
tais tema, ir jis jį prieš 
mirtį pradėjo.

— Aš jaučiu, kad tai bus 
pirmasis tikras mano ro
manas,—pasakojo jis man. 
—Visa tai, ką aš ligi šiol 
parašiau, buvb tik mėgini
mai. Dabar ateina laikas 
rimtam darbui. Vasarą aš 
išvažiuosiu į pajūrį, ten ap
sigyvensiu nuošaliame na
melyje, kur man niekas ne
trukdys susikaupti, ir ru
denį turėsiu baigtą roma
ną.

Jo svajonei nebuvo lemta 
įvykti....

XVIII.
Pastaraisiais Petro gyve

nimo metais mūsų draugy
stė buvo nuostabiai artima 
ir šilta. Mes matydavomės 
beveik kasdien — Rašytojų 
Sąjungoje, beveik kas an
trą dieną jis užeidavo pas 
mane, į Uosto gatvę. Visą

ANTANAS VENCLOVA,
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laiką jis buvo puikiai nusi
teikęs, linksmas, sąmonin
gas. Šeimai gyvenant Kau
ne, pas mus jis, matyti, 
rasdavo bent kiek tos šili
mos ir draugiškumo, kurio 
taip pasiilgdavo. Jis vis 
svajdjo savo šeimą perkelti 
į Vilnių, prie namų turėti 
sodelį, auginti medelius ir 
gėles, laisvu laiku skaityti 
mėgstamas knygas, dirbti 
literatūrai... Labai mėgo 
jisai įvairiausiais klausi
mais “filosofuoti” su mano 
sūnumi, čia pat sugalvoda
vo jam įvairiausių pasakų, 
vaikiškų eilėraščių, žaidi
mų. Nuvažiavęs į Kauną, iš 
savo sūnelio Andriuko ma
no sūnui jis atveždavo įvai
rių dovanėlių, piešiniukų ir 
sunkiai įskaitoma, vos,pra
dedančio vaiko rašysena 
surašytų, laiškučių. Kadan
gi P. Cvirkos sūhus rašė 
dar labai sunkiai, — juo
kingus, dažnai eiliuotus lai
škus jo vardu rašydavo tė
vas. Vienas toks laiškas, 
rašytas didžiosiomis spaus
dintomis raidėmis P. Cvir
kos ranka, pas mus išliko. 
Štai jisai:
Aš, Andriukas, Fredos vyras, 
Trakų gatves komendantas. 
Mano balsą, skambią lyrą 
Kožnas pusbernis supranta.

Cit, klausyk, vilnieti Tomai, 
Ką tau porins mano mūza.
Aš žinau, kad storuos tomuos 
Ieškai tu keistų medūzų!'...
Kad per dieną vis su Bremu 
Tu lapes, šeškus medžioji ... 
Na, gal baigsim šitą temą, 
Uosto gatvės mylimoji?
Tau lenkiuos ir tavo galvai 
(Gal nuo mokslų ji pražilo) 
Laikas, broli, rimtai kalbai, 
Nes ir plunksna jau nudilo!
Mano gatvėj daug naujienų, 
Daug žiema pribarsto burtų . . . 
Tarp tvorų ir1 mūro sienų 
Slypi aibės brangių turtų!, 
štai, lietaus lašeliai buvo, 
O dabar — sidabro sagos... 
Nuo stogų vanduo kur sruvo 
Dabar kabo — baltas ragas.
Šlovink, broli, šalčio ranką — 
Ji vikresnė už Matisso .. .
Pppaišys ir tau jį langą 
Palmių, tulpių, barbarisų!
Na,.sudiev; jaučiuos pavargęs, 
Laikas vykti pas miegaitį... 
Ir akutės mano merkias, 
Ir bijausi aš mamaitės ...
Tad valio, Foma učionyj, 
Tautos pažiba ir lyra!
Visais amžiais juk krikščionys 
Dar nematė tokio vyro.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager ♦

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

\ I

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.
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pas mane, mes praleisdavo
me laiką, komenduodami 
dienos įvykius, dalydamies

Parašė tėtušiuko galvą pasi
skolinęs — Andrius Cvirka, 
1947 m. sausio 18 d.

(Dėl šio eiliuoto laiško: 
reikia paaiškinti kai kurias 
smulkmenas. Kaune, A.| 
Fredoje pas senelę dažnai 
gyvendavo P. Cvirkos sū
nus Andrius ir mano sūnus1 
Tomas, o Trakų g. Kaune ■ 
po Tėvynės karo buvo P. ■ 
Cvirkos šeimos butas. Ma
no sūnus labai mėgo ir nuo-i 
lat skaitė kelių storų tomų j 
A. E. B rėmo knygą “Žvė- j 
rių gyvenimą.” Vilniuje,’ 
Uosto (dabar P. Cvirkos) į 
gatvėje nuo 1946 m. rudens 
buvo mūsų butas, kur P. • 
Cvirka ligi mirties labai 
dažnai lankydavosi. P. Cvir

kos žmona — dailininkė, i 
Vaikai namuose nuolat gir
dėdavo įvairių dailininkų 
vardus, tad ir prancūzų) 
dailininko Matisso pavardė 
jiems buvo gerai žinoma.)

Kada P. Cvirka užeidavo

literatūriniais sumanymais, 
svarstydami literatūros nau
jienas. Aš skaičiau jam 
“Eugenijaus Oniegino” 
vertimo rankraštį ir tik jo 
skatinamas šį darbą bai
giau. Paskutinėmis jo gy
venimo dienomis mudu ta
rėmės drauge parašyti įva- t 
dą pilnam Žemaitės raštų 
leidimui ir aptarinėjome to 
įvado planą. Prieš mirtį jis / 
iš naujo skaitė Žemaitės 
raštus ir stebėjosi šios pa
prastos kaimo moters ta
lento sodrumu, didžiuliu 
gyvenimo pažinimu, giliau
siu jos personažu ir peizažo 
lietuviškumu ir liaudišku
mu.

— Taip rašyti, kaip rašė 
Žemaitė, labai nelengva. Aš 
norėčiau parašyti kada 
nors apsakymą, ne blogesnį * 
už “Marčią”.. .

— Man rodos, tu ir esi 
parašęs dalykų, nenusilei
džiančių Žemaitei.

(Bus daugiau)

Detroit; mich

KONCERTAS
Konstanci j a Men keliunaite

Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos Šiame Koncerte 
kurį rengia

DETROITO DRAUGIJŲ SĄRYŠIS 
BENDRAI SU AIDO CHORU

Įvvks Sekmadienį

BALANDŽIO 4 APRIL
* CIO HALL - Buvusioje Finnish Hall

14th St. ir McCrow, Detroit, Mich.

. Konstancija Menkeliūnaitč

ĮŽANGA $1.20 SU TAKSAIS. ŠOKIAM150c.
Koncerto pradžia 5-tą vai. po pietų.

Bus nepaprastai gražus koncertas, kiekvienas 
pasirūpinkite jį išgirsti.

Po Koncerto Bus šokiai

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 mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



CLEVELAND© ŽINIOS
\ •

Wallace for Prezident
Kovo 8-tą dieną,Ohio Komi

tetas for Wallace užbaigė visus 
formališkumus, kokius valstijos 
rinkiminiai įstatymai reikalau
ja dėl padėjimo kandidato ant 
balsavimo baloto. Nuo dabar 
prasidės rinkliava parašų ant 
peticijų Wallace for President. 
Mano surinkti mažiausiai’ 100,- 
000 parašų, kad užtikrinus tre
čios partijos kandidatą “Buck
eye” valstijoje.

Columbuse tą dieną arti du 
šimtai atstovų dalyvavo, jų tar
pe buvo gera atstovybė nuo 
Ohio valstijos aukštųjų moky
klų delegatų-studentų.

*
Kas iš To Visko Išeis

Cleveland© Industrinių Uni
jų Taryba (CIUC) buvo per
skilus beveik per visus metus, 
nuo dešiniųjų pasitraukimo iš 
CIUC. k •

Pasitraukusios, unijos buvo 
šios: Newspaper Guild, Utility 
Workers, Oil Workers, Textile 
Workers, Auto Workers, ir 
Steel Workers. Dabar tos visos 
unijos nusitarė grįžti ir pasi- 
mokėti užvilktas mokestis į 
CIUC. Jų nusitarimas veikti iš 
vidaus ir užkariauti CIUC. Mat, 
juos paskatino Philip Murray 
pasukimas dešinėn. Visos su
minėtos unijos yra kontrolėje

i DĖL LEIDŽIAMO
ŽODYNO j

I Dienraštis Laisvė išleis la-Į 
! bai reikalingą žodyną, ku-Į 
! ris turės virš 25,000 žodžių. Į 1 
! Vadinsis: J

ŽODYNAS 
English-Lithuanian 

DICTIONARY
į šis žodynas greit bus pra-Į 
! dėtas spausdinti ir jis busj 
Į gatavas į pabaigą šių metų. Į
Į Žodyno Kaina $4.00 !
I Iš anksto užsisakantiems į 
j $3.00 į
I Kurie* esate užsisakę šį žo-J 
j dyną ir užsimokėję po $3.| 
į būkite kantrūs, palaukite J 
j dar keletą mėnesių ir gau-| 
Į site žodyną. į
į Kurie dar nesate užsisakę,! 
Į užsisakykite tuojau. Pasi-I 
Į naudokite nuolaida kainoje. I 
i Siųsdami užsakymus ir 1 
l pinigus už žodyną, !
i adresuokite: į
į LAISVĖ- h 
j 427 Lorimer Street į 
i Brooklyn, N. Y. 1

J.-—-—■—-—————"—-——■—-— 

I , August Gustas 
i BELTAIRE FLORIST

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

1 , (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, Šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHorėroad 8-9330 

n Ir Gbstas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, H 
u ko jūs reikalausite. i

■ Specialistai Pritaikymui
f šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Į L-..— —■-------------- n — ■ ■ iw T rt TT t- ---- -----— ■ ,

J..4.

: a

Paid Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktj

EVergreen 7-4774

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 šeimom1 sulyg pareit 
kalavinro. Mūsų telefonas niekad nemiega.

dešiniųjų elementų ir labai ne
apkenčia CIUC sekretoriaus A. 
E. Stevėhson, kuris teisingai 
vadovauja progresyviams. 
Apart viršuj suminėtų lokalų 
sugrįžimo, viena unija dar pa
silieka už CIUC sienų, tai Am
algamated Clothing Workers su 
Beri Pepercorn priešakyje. Pe- 
pėrcorn nesitiki, kad dešinieji 
sudarytų didžiumą CIUC ir 
kada nors laimėtų. Kas iš tų 
manevrų dešiniųjų išeis, teks 
pamatyti vėliau.

Taft-Hartley Aktas Pradėjo 
Rodyti Iltis

Precision Casting Co., Inc., 
Berea Rd., darbininkai išėjo į 
streiką. Juos vadovauja CIO 
Mine, Mill & Smelters Unija. 
Streikas eina todėl, kad kom
panija atsisakė panaujinti kon- 
traktą-sutartį. Kompanija nau
doja Taft-Hartley įstatymą, 
darbininkai su streiko pagalba 
nori kompanijos kietą sprandą 
priversti skaitytis su organi
zuotais darbininkais. Kompani
ja gavo pagalbos iš Lake wood 
policijos persekiojimui pikietų 
ir apsaugojimui streiklaužių.

Streiklaužiai jau sužeidė 
streikierį pikieto linijoje; strei- 
klaužis jį su automobilium už
gavo. '

CIO Moterų Politinė 
Konferencija

Kovo 7 ir 8 dienomis mūsų 
mieste konferavo CIO politinės 
veiklos Moterų Skyrius (Wo
men’s Auxiliaries). Jų tikslas 
sukoordfnuoti darbą dėl atei
nančių nacionalinių rinkimų. 
Tikslas išbudint plačiuosius 
sluogsnius balsuotojų ir politi
niai nors su elementarinėmis 
pareigomis juos supažindinti. 
Ypatingai moteris reikia pa
skatinti prie politinio mąsty
mo, kad jos nepasiliktų už bal
savimo durų. Po rinkimų, kad 
negalėtų aiškintis, kad neturė
jo progos', pamiršo ir 1.1. Kitas 
klausimas buvo karštai kalba
mas, tai' CIO politine legislaty- 
vė, programa: nuomų kontrolė, 
kainos turėtų būti sukontro
liuotos. _

Visa bėda, kad jos nieko ne
kalbėjo apie trečią partiją, tik 
apie kongresmanus ir senato
rius apdiskusavo. O gal mūsų 
didlapiai paslėpė nekuriuos 
konferencijoje iškeltus ir dis- 
kusuotus dalykus.

V. M. D.

New York. — Du bronx- 
iečiar, buvę Miami Univer
siteto studentai, nuteisti 
tenai po tris metus kalėti 
už pardavinėjimą marihua
nos narkotiškų svaigalų.

■ / •

)

Detroit, Mich.
KAS BUS DETROITE

Ketvirtadieni 8 vai. vakare, 
kovo 25 dieną, Detroito Dailės 
Instituto Auditorijoj kalbės 
buvęs pagelbininkas Jungt. 
Valstijų Generalio Prokurorę, 
taip vadinamo Department of 
Justice, O. John Rogge.

Jo tema—“Civilės Teisės ir 
Darbo Liaudies Eiga.”

Jis yra pagarsėjęs tuomi, 
kad parodo susirinkimui daug 
visokių davinių ir dokumen
tų, parodančių susirišimą na
cių su Amerikos kapitalu ir 
didžiųjų trustų ir fabrikantų. 
Nors jau Generalis Prokuro
ras Tom C. Clark užgynė tą 
skelbti, bet jis apie tą užgyni
mą nutylėjo, už ką likosi pra
šalintu nuo padėjėjo.

Detroite jis dalyvaus su rei
kalu apgynimo HaVold Chris- 
tofel. Pats Harold Christofel 
irgi dalyvaus šiarhe masinia
me parengime.

Pirmininku šių prakalbi! bus 
Detroito piliečiams ir unijis- 
tams gerai žinomas advokatas 
Morris Sugar.

Tą, masinį parengimą suren
gė Civil Rights Congress ben
drai su Wayne County CIO 
Taryba.

Manau, kad lietuviai nepra
leis tos progos išgirsti taip 
pagarsėjusią y patą—O. John 
Rogge.

Dailės Instituto Auditorija 
yra ant Woodward Ave., prie 
Kirby gatvės, skersai gatvę 
nuo didžiojo viešo knygyno.

Bus imama ’įžanga 60 cen
tų, kurie pinigai eis apgyni
mui Harold Christofel.

J. Danta.

SKEVELDROS
«

Plati pažangioji visuomenė 
pažįsta wilkesbarrietj dainininką 
Vincą Vąiuką. Keletas metų at
gal, jis dainuodavo ne pats vie
nas, bet su savo sūnais. Arba 
— jis dainuodavo su jaunes
niuoju1 sūnumi Zenonu, o vy
resnis sūnus Vincas al^ofnpa- 
nuodavo pianu.

Šiomis dienomis vyresnysis 
Valukų sūnus Vincas, ėjęs me- 
dikalę kolegiją Philadęlphijoj, 
pasiekė gydytojo profesiją. Be 
abejonės, tuomi pasiekimu 
džiaugiasi visa Valukų šeima, 
tuomi pasiekimu gali pasi
džiaugti ir visa pažangioji vi
suomenė.

Iš tikro smagu jus pasveikin
ti, brangus jaunutis daktare, su 
gražiu jūsų pasisekimu moks
le! Ateities dienos, be abejo
nės, skendės profesiniame dar
be. Bet tikime — nepamiršite 
ir .pažangiosios liaudies kelių 
ir siekinių, — šį tą padėsite ir 
jai. O ir pianas ir daina tely- 
dės jūsų bent trumpas liuoslai- 
kio valandėles! Sveikiname, 
sveikiname! Geriausio pasiseki
mo darbuose!

Neabejoju, kad daugelis Lais
vės skaitytojų skaito “Paskuti
nį Carą.” Gal dešimtys, gal šim
tai jų pasako: “ot, .kad šis vei
kalas būtų knygoje, būtų daug 
parankiau. Reikėtų ir antru 
kart perskaityti ir kaimynui’ 
paduoti. Kiek ten faktų, kiek 
ten sugrupuotų žinių apie tą 
netolimą praeitį, kurioje mes 
gyvenome ir kurios mes neturė
jome prc/gos anuomet -pažinti, 
pažinti taip plačiai ir vaizdžiai, 
kaip tatai parodo rašytojas 
Justas Paleckis.”

Aš jf&įčiuosi laimingas, ga
vęs šį jveikalą skaityti knygoje 
(pasiskolinau nuo K. Baraus- 
kio,-Nashua) N. H.)

Jr ★ i ★
Tarybine santvarka smarkiai 

baudžia/kyšininkus ir vagius. 
O caro/lai'kais į kyšininkus žiū
rėta visai1 kitaip. Apie kai ku
riuos finansinius vadovus pats 
caras sakydavęs: “Tegu jis pa
vogs milijoną, bet žinau, kad 
jis atneš naudos už 100 milijo
nų. Kitas jei ir neVogs, bet ir 
naudos neduos.” Vadinasi, val
džios pareigūnas gali ir vogti, 
bile tik jis ištikimai nuo pa
valdinių plėšia.

87.- Jasil/ioniv.

Chester, Pa. LOS ANGELES, CAL.
Eddystone Mfc. Co., geriau 

žinoma, kaipo Eddystone Print 
Works, sutiko pakelti nuo 5 
iki 10 centų į valandą algas. 
Darbininkai priklauso prie CIO 
unijos. Iš Harrisburg, Pa. Pie
no Kontrolės Komisijos pirm. 
H. N. Cobb pranešė, kad su 1 
d. balandžio pienas bus piges
nis 1- centu kvortai.

Wage Tax idėja ant tiek iš
siplatino, kad apie City Wage 
Tax visur kalbama, net Guy 
DęF.uria, kuris kandidatuoja į 
valstijos senatorius, viešai pasi
sakė, kad jis yra priešingas 
City Wage Tax. Jis kandida
tuoja ant republikonų srovės,' 
kuri yra priešinga buvusio val
stijos sen. McClure mašinai.

Įstatymas draudžiantis rūky
ti viešuose busuose, traukiniuo
se ir 'bent kokios važiuotės vie
tose buvo pravestas didžiuma 
miesto tarybos balsų. Įstatymas 
formoje, kokioj jis dabar yra, 
draudžia ne tik rūkymą ciga
rų, cigarečių ir pypkių, bet drau
džia ir jų uždegtų nešiojimą, 
Nepildanti įstatymo bus bau
džiami 10 dol. ar 10 dienų ka
lėjimo. Vietinė policija prižiū
rės, kad įstatymas būtų pildo
mas.

Chester Packing Co. galva 
Edward Medford pareiškė, kad 
darbininkai dirbanti jo kompa
nijos vietoj neprikaluso prie 
CIO unijos, jie priklauso prie 
AFL. Chester Packing Co. dar
bininkai bendrai su kitų lokalų 
AFL darbininkais1 reikalauja 9 
centų į valandą algos ’pakėlimo. 
Tarpe kompanijos ir darbinin
kų1 eina derybos.

Chester-Bridgeport Ferries 
manadžeris Kopelski pareiškė, 
kad kompanija padidins skai
čių pervažų (ferries), kad pa
greitinus persikėlimą per De
laware upę, viso bus 4 pervažai.

Chesterio biznidriai ir Ches
ter High School vedėjai mano 
sutvarkyti tą įstaigą taip, kad 
mokiniai galėtų dalį mokinimo-' 
si laiko praleisti biznio įstai
gose mokindamiesi kaip yra ve
damas biznis įvairiose įstaigo
se. Kaip kurie piliečiai mano, 
kad januoliai bus naudojami, 
kad pakenkus suaugusiems, nes 
jaunuoliai dirbs už pigesnę al
gą.
’ Fordo kompanija davė notas, 
kad daugiau kaip 200 darbinin
kų bus atleisti iš darbo iš prie
žasties konversijos.

Rausvietis iš Philadelphia, 
Pa. nusiskundžia, kad rengimo 
komitetas padarė klaidą, kad 
nesurengė Menkeliūniūtei kon
certo šeštadienį. Geras koncer
tų mylėtojas chesterietis paste
bi dar vieną rengimo komisijos 
klaidą, tai nepasamdymas ge
resnės svetainės. Iloptrs.

I............ —.......................-■■■■" .»

Washington. — Valdžia 
praneša, kad 1947 m. šioje 
šalyje buvo išleista $1,154,- 
000,000 vieškeliams gerinti.

PRANEŠIMAI
MENKELIONAITĖS 

KONCERTAI
Prašome įsitėmyti kokiose vietose 

i'r kada įvyks Mcnkeliūnaitės Kon
certai:

Pittsburgh, Pa. -- šeštadienį, ko
vo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 vai. vak.
kovo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 v. v.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisni uotas 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.

Trečia. Partija ir .Parašų 
Rinkimas

Kaip žinoma, Kaliforni
jos valstijoj surinkta arti’ pu
sės miliono parašų, kad atei
nančiais rinkimais uždėjus ant' 
baloto H. A. Wallace preziden
to urėdui.

Visokių tautų pažangesni 
žmonės darbavosi, sykiu ir lie
tuviai prisidėjo prie šio svar
baus darbo-. A. Talandzevičius 
turbut daugiausia pasidarba
vo. Antras buvo Ch. Levišaus- 
kas, Alvinam ir man pačiam 
teko dalyvauti. Nežinau, kaip 
kitiems sekėsi gaut, bet man 
tai turbūt buvo sunkiausia to- į 
dėl, kad aš nepasiduodu ant 
bereikalingų užmetimų.

Padėkim sau, nueini pas I 
žmones, paaiškini dalyką ir pa
rodai blanką. Jeigu pataikai 
ant prijaučiančio žmogaus, tai 
.gerai, bęt kada pataikai ant 
priešo, gėriau sakyt ant žmo
gaus atsilikusio politikoje ir 
nesuprantančio savo reikalų, tai 
pirmutinis klausimas būna: 
“Ką, tu nori nuversti mūsų ge
riausią pasaulyje valdžia?” Ka-, 
da išaiškini, kad čia yra tik 
rinkimai ir mes esam dhug sy
kių išmainę rępublikonūs ant 
demokratų ir demokratus ant 
republikonų. Vienok tas neper
mainė nei mūsų tvarkos, nei 
konstitucijos. Ir dar neesu gir
dėjęs, kad po rinkimų kas nors 
būtų pasakęs, kad mes nuver- 
tėm valdžią. Tai kodėl, jeigu 
mes išrinktume' prezidentą ir 
kitus valdininkus ant trečios 
partijos baloto, būtų nuverti
mas valdžios? Biskį- patylėjęs 
sako: “O ką tu turėtum da
bar, jeigu gyventum Rusijoj?” 
Tada atsakyta, kad čia nėra 
Rusijos reikalas, čia Amerikos 
žmonių reikalas, ir aš darbuo
juosi dėl savęs ir savo vaikų, 
kad išrinkus tokius valdinin
kus, kurie stovėtų už taiką, 
prieš verstiną militarinį tarna
vimą, prieš karą, bedarbę ir 

‘ daugelį kitų reikalų, kurie pa- 
■ gerintų mūsų demokratiškos 
į šalies žmonių gyvenimą.

Kada aiškiai išsikalbi, tai 
į pasirodo, kad daugelis sutinka 
su tuo, kad mūsų dabartiniai 
šalies valdininkai perdaug 
žmones apkrauna mokesčiais, o 
tuos pinigus dalina bilionais 
kam tik • nori, nepasiklausę 
žmonių. *-

Dar užeini ir tokių piliečių, 
kurie sutinka su viskuom ir 
pripažįsta, kad tarpe republi
konų ir demokratų nėra skir
tumo. Bet sako: “Aš buvau ir 
būsiu demokratas, • ir nepaisau 
kas bus ant baloto, prasti ar 
geri žmonės, bet balsuosiu už 
demokratus.”

Viena, ką galima pasakyti,
kad lengvai žmones galima per-

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172 

tikrinti, kada išaiškini, kaip 
mūsų valdininkai neteisingai 
elgiasi su šios šalies piliečiais, 
su darbo žmonių vadais, areš
tuodami ir uždarydami juos į 
kalėjimą tik todėl, kad jie iš
tikimai tarnauja darbo žmo
nėms. Tuomet pradeda sutikti, 
kad tai teisybė. »

Mano supratimu, lietuviams 
yra labai svarbu prisidėti prie 
rinkimo parašų, nes 'išrinkimas 
gerų valdininkų, kaip kad H. 
A. Wallace, apsaugos mus ir 
mūsų’ šalį nuo karo. Ne tik 
mums nereikės vargus kentėt, 
bet svarbiausia, tai nereikės 
mūsų vaikams žūti. Tėvams la
bai sunku išauklėti, išmokslinti 
savo vaikus. R-ka.

Jaeob S. Potofsky, CIO Am
algamated Clothing Workers 
prezidentas, kritikavo Jungti
nių Valstijų politiką Palestinos 
klausimu. Jis sako, kad mū
sų šalies politika “atsiduoda1 
apgerinimu - pataikavimu. Ji 
teikia arabams paramos ir 
pasitenkinimo.” Potofskis rei
kalavo, kad mūsų valdžia pri
tartų UN sudarymui tarptau
tinės policijos, kuri vykdytų 
UN Generžilio Seimo tarimą 
Įkurti Palestinoje žydų ir ara

bų atskiras valstybes.

Z"

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valdykite Pietus pas

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

PIETOS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LIT UANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N, Y.
" Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL 
s LIETUVIŠKAS KABARETAS

!; Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina i 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kati visados bus patenkinti. ;

;! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. J
i; Geriausias Alus Brėoklyne ;
i PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. i

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 ;

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Kove 24, 1948

i

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui vaikų suknelių 

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

687 BOULEVARD 
BAYONNE. N. J.

(Tarpe 26th ir 27th Sts.) 
_____________________ _ _________________ (70)

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti prie užsiuvimo leibelių ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių 
NUOLATINIS DARBAS 

IJNKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

& BROS., INC.
12 East 14th Street, N. Y. C.

 (73)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

UŽBAIGIANTIEJI
RANKINIAI PROSYTOJAI 

prie vyriškų coatų.
GERA ALGA

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

ALGONQUIN 4-3867
x(71)

' PAGREITINTA MOKY- 
BA KARO AKADEMIJOJ

West Point, N. Y.—Pra
nešama, ' jog West Pointo 
Karinėje Akademijoje stu
dentai (kadetai) bus spar
čiai mokomi, taip kad per 3 
metus išeitu i oficierius, 
kaip ir karo metu. Regulia- 
ris tos akademijos kursas 
yra 4 metai.

Chesapeake & Ohio Rail
way Co. ‘pagerinimų pla
nuotojai skelbia, kad jie 
apdirbinėju planus naujam, 
po 150 mylių per valandų 
bėgsiančiam traukiniui.

Springfield, Ill. — Įsikū- 
j re klubas remti MacArthu- 
rui į prezidenttfs.

| J. J. Kaškiaučius, M. D.|
* 530 Summer Avenue, T
T Newark 4, N. J. Ti į HUmboldt 2-7964 į

.T. ... — T. .T. ... .T. .T. »I . .T. MA AM mAv'w . 1— —1— .r— . r* ww • r- —į— v 9 -A' —A" —A

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų
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NwYoilo^/WaZlnloi Spaustuvių Technikai 
Dar Negrįžo Darban

Gave Algos Priedą

Ingramienės Motina 
Kalbės New Yorke

Į Masine Brooklyn© Delegacija 
Išvyko j Washing toną

a

Pikietas Prie Nuomą 
Kontrolės įstaigos

Bet Ne Daugiausia
Virš keturi tūkstančiai 

spausdintojų įvairių spaudos 
darbų d ai’ vis tebesi rado už 
dirbtuvės durų bosams atsisa
kant nusileisti darbo valandų 
ir a-lgų klausimu.

Ėosai dabartinį sustabdymą 
darbo vadina streiku, 
ninkai — “stapičiumi.” /

Bosai, kaip nurodo 
buvo pasišovę nukapoti
Vieton išpildyti darbininkų 
reikalavimą pakelti algas, jie 
išdėjo šapose įsakymą dirbti

sutartimi
Tais 

iškrito . 
žiema 
sniego

Laikraščių darbininkai, na
riai A FT. Stereotypers Unijos, 
priėmė naują sutartį dve
jiems metams, su teise per
svarstyti algų klausimą už 
metų.

Einant naująja
algos priedo gauna $15.50 sa 
vaitei — apie 22 
mokant ir už praėjusį laiką 
ifuo vasario 20 d., kada pa
sibaigė senasis kontraktas. Jų 
algos skalė dabar bus $84.50 
savaitei. Taipgi atostogų gaus 
po dieną už išdirbtas 16 die
nų, bet ne daugiau 3 savaičių 
per metus.

tramdymą Palestinos reikalo. 
Taipgi lankysis pas kongres- 
manus ir senatorius gauti jų 
paramą.

De 1 egaci j os mobil izaci j o j e 
darbavosi bendrai įvairiausios 
žydų susiedijų organizacijos, 
tarpe tų Darbo Partija, Ame
rikos Moterų Kongresas, Pro
gresyviai Amerikos Piliečiai, 
Amerikos Komunistų Partija 
ir daug kitų. Visi supranta, 
kad nesutvarkyta Palestina 
yra parakas, kuris bile kada 
gali eksploduoti, tapti pradu 
trečiojo pasaulinio karo, tad' 
visi bendrai darbavosi, kad to 
išvengti.

Septyni šimtai su virš brobk- 
delegatų išvyko į 

atstovauti 
Brook lyno organizacijas Pa
lestinos klausimu.

Delegacija išvyko pareikšti

nu-
[n. I lyniečių
Si0 ' W a s h i n g t o n ą 

ketvirtadienio vakarą Americ
an Labor Party Klubo ren
giamame jos susitikime

Mrs. Amy Hunt, mirčiai 
teistos Mrs. Rosa Lee 
gram’ienės motina, kalbės

Church of Christ patalpose, paramą Jungtinėms Tautoms
12 W. 9th St. . jų pasimojime sutvarkyti Pa-12 W. 9th St. į; : ■■ ’ \ ‘ “

Jos duktė ir du jaunamečiai ]estinos reikalus, įkurti tenai 
anūkai savęs apsigynime nuo ■ žydų valstybę ir pavesti to 

[krašto žmonėms galią patiems 
i tvarkytis savo reikalus.

Paskiros delegatų grupės, 
. su valstijos senatorium Ken- 
I neth Sherbell priešakyj, lan
kysis Baltajame Name protes
tuoti prieš administracijos

balto kaimyno jį nušovė ir už 
tai tapo nuteisti.

Pakels Kompensacijos 
Aukštąją Sumą

New Yorko Valstijos Sei
melis priėmė ir gub. Dewey 
užgyrė birių, kuris įsako pa
kelti darbininkų kompensaci
jos lubas nuo $28 iki $32 sa
vaitei. Tačiau labiausia rei
kalinga pakėlimo mažiausioji 
suma pasilieka tik po $12 sa
vaitei, kaip buvusi.

Valstijinė Workmen’s Com
pensation mokama sužeistiems 
darbe, jeigu pripažįsta, kad 
sužeisti ne iš jų pačių kaltės. 
Taipgi yra mokama darbe 
muštų šeimai.

Marcantonio Apie 
| Trumano Prakalbą

Brooklyniečiai Žada 
Balsuoti Prieš Trumaną

už-

Berniukas Prigėrė
(ne

prigėrė 
prie

kitais 
k rašte

trimis 
jūros 

savininkų ži-

Richard Lynch, 15-kos 
tų, iš Ozone Park, 
praėjusį sekmadienį 
Howard Beach.

Berniukas, su 
buvęs išplaukęs

■ ipasi važinėti be
nios pasiskolintoje valtyje. Jų 
padėčiai pablogėjus, 
paskutinių minutų 
šauktis pagalbos. 1 
Triukui nuskendus, 
bijoję apie tai pasakyti, 
apie .jį sužinoję tiktai jo 
sigedus namie.

jie iki 
bijojęsi 

Lynch, ber- 
, likusieji 

tad 
pa-

. Policija Padėjo Firmai 
Tries Streikierius

susirinko į pikietą

New Yorke taipgi yra strei- 
{kūojančių darbininkų prieš 
,Armour mėsds pakavimo fir- 

. mą. Policija ir čia laikosi su 
' savininkais.

Galop praėjusios savaitės 
būrys CIO Packinghouse Uni
jos narių
•prie šapos, 10th Avė. ir 14th 
St., New Yorko West Sidėje. 
Pamatu, kad bandoma mėsą 
išvežti, pikietuotojai susėdo 
ant šaligatvio. Pašaukta po
licija pikietuotojus kitaip ne
galėjo prašalinti, tad arešta
vo. Tačiau, neturint kuo kal
tinti, ne už ilgo paleido.

žydai veteranai skelbia* pa- 
radą-demonstraciją balandžio 
4-tą protestui prieš prez. 
Trumano ir jo administracijos 
politiką Palestinos klaušimu.

Pirmadienį buvo užsidegu
sios tūlos mašinos Consolidat

ed Edison pajėgaunėje, Brook- 
■ lyne, bet greit užgesino. Nuo

stoliai maži.

K. w»C^.> J

■■
[I

Nuomminkų, vartotojų, be
darbių ir streikierių atstovai 
iššaukė masinį pikietą prie 
valdinio Federal Rent Advis
ory Board, New Yorke, kovo 
23-čią. Protčstavo dėl tos ta
rybos nesistengimo apsaugo
ti nuomininkus nuo nuomų kė
limo.

Įstaiga randasi Empire 40 valandų savaitę vietoje 36 
State Build inge, 34th St. 
5th Ave.

ir pusę%
d ai'bi-

unija, 
algas.

Numovimas Kelnių 
Negelbėjo

ir

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, darbietis, žymus ko
votojas prieš reakciją, už tai
ką, išklausęs prez. Trumano 
prakalbos, šaukiančios į karą, 
pareiškė:

“Trumano prakalba ir at
sargus prie jos ,,pasiruošimas 
buvo pigi muilava operti. Bu
vo bandymu sukelti karo iste
riją. Amerikos liaudžiai ji 
(prakalba) neprilips.”

Brooklyn ietis assemblyma- 
nas Philip J. Schupler, regu
liaria .demokratų delegatas į 
tos partijos konvenciją, pasi
sakė, kad jis ‘ balsuos prieš 
prez. Trumano kandidatūrą.

Kongresmanas Emanuel Gel
ler, daleidžiama, taip pat 
balsuos prieš jį. Jie sukilę 
prieš prez. Trumaną dėl jo ir 
jo administracijos reakcinio 
atsinešimo į Palestiną.

Apipl ėsdami newyorkietį 
Chen Sing du plėšikai, ma
tomai, neįsivaizdavo, kad jis 
greitas — pasiėmė pinigus, 
numovė Sing’o kelnes ir išė
jo. Tačiau Sing taip greit lei
dosi paskui plėšikus nešinas 
kelnėmis ir garsiai šaukda
mas, kad policija jį išgirdo 
ir pagavo plėšikus vos spėjus 
jiems užsukti už kampo.

ir ketvirtadalio. Darbininkai 
ir pirma kai kur dirbdavo, rei- 

i kale, 40 valandų, bet už dirb
tąjį virš 36% valandų laiką 
gaudavo laiko ir pusės ■mo
kestį.

Dabartiniai • spąusdifttojų 
reikalavimai yra po 53 cen
tus mokesties priedo už valan
dą ir dvigubos mokesties virš 
361/1,. Samdytojai kol kas 
siūlo po 10 centų priedo va
landai už 40 valandų savaitę.

Graso Miesto Iždui
Valstijinė Labdarybės Tary

ba pagrasino reikalauti iš 
New Yorko miesto atmokėti 
valstijai pinigus, kuriuos vals
tijinė labdarybės Įstaiga iš
mokėjo miesto šelpiamiesiems.

Praėjusią* žiemą New* Yorko 
porą kartų rekordiniai daug 
prisnigo, tačiau per visą se
zoną bendrai neprašokome ži
nomos sniegingiausios žiemos, 
buvusios 1892-3 motais, 
motais New Yorke 
77.6 coliai sniego, šią 
(jeigu daugiau nebus) 
turėjome 61.5 colius.

Turtinga sniegu ir šalčiais 
žiema dar nereiškia, kad pa
vasaris bus labai šiltas, nors 
gale praėjusios savaitės ir pir
madienį oras buvo veik rekor
diniai atšilęs — šeštadienį bu
vo 70 laipsnių, sekmadienį 
69, pirmadienį, 73. Oro pra
našai sako, jog praėjusis oras 
nieko nepasako apie ateinantį 
sezoną.

New Yorke leduoto šalčio, 
šalnų normališkai gali būti iki 
balandžio 11-tos, o užmies
čiuose ir iki balandžio 21- 
mos.

Iš Juozų Pokylio Maspethiečiai Veikia

Filmos-Teatrai

Teisėjas Church patvarkė, 
kad New Yorko miestavoji 
Rent Commission neturėjo 
teisės leisti kelti nerakanduo- 
tų viešbučio Marcy apartmen- 
tų nuomas. Neįrengtų apart- 
mentų nuomos,, pareiškė teisė
ja, yra federates įstaigos rei
kalas.

p—  y“—;—"—;—* I Egzaminuojant Akis, ■ Į Rašome Receptus Į i Darome ir Pritaikome Akinius Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

s

& ** ■f-;:. _

su Juozais pasi-

apie 200 svečių— 
bene Juozų.
vakarienė, o jos

pats 
pa

būti

Praėjusį šeštadienį Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo gas- 
padorius Juozas Zakarauskas 
suruošė Juozapinės minėjimą.

Buvo kviesta, žinoma, ne tik 
Juozai, o ir Petrai ir kitokį, 
kurie nori 
linksminti.

Dalyvavo 
daugiausiai

I teikta gera
metu buvo ir programa.

Ceremonijas atidarė 
Juozas Zakarauskas ir 
kvietė Aleką Veličką 
toast masteriu. •

Buvo iššaukta daug asme
nų tarti žodį kitą. Be to, 
muzikai - dainininkai Vede- 
gys ir Beckeris padainavo ir 
paskambino.

Dainavo, beje, ir duetus ir 
Alekas Velička su Petru . Gra
bausku.

žodžiu, Juozinė -Piliečių 
Klube buvo praleista' links
mai.

Trys Brooklyniečiai 
Demokratų Lyderiai 
Atmetė Trumaną

Praėjusį pirmadienį trys 
Demokratų 'Partijos distriktų 
lyderiai pasisakė prieš prez. 
Trumaną Palestinos klausimu. 
Visi trys randasi labai svar
biuose demokratams distrik- 
tuose/

Išėjusiais prieš administra
ciją yra:

Nathan W. Math, 24-to As
sembly Distriktd, apimančio 
Brownsvillę ir East New Yor- 
ką. . >

James M. Power, 13-to 
D., * atstovaująs - Flatlands 
Brighton Beach.

Dr. Isaac Levine, 19-to 
D., iš Borough’ Park ir Ben
son hurst.

Visi šie distriktai yra nau- 
jadalybiniai, su pažangiais po
linkiais, taipgi juose randasi 
daug gyventojų žydų. Darbo 
Partija čia turi įtakos. ' Jos 
spauęlimaš, daleidžia * patys 
demokratai, paveikė į demo
kratų lyderius išstoti
Trumaną, kad tuomi išlaikyti 
bent dalį turimos įtakos ir 
išlaikyti bent savus kongres- 
manus, nepraradus juos Dar
bo Partijai.

Brownsville jau turi vieną 
darbietį assemblymaną, Ken
neth Sherbell.'

ir

prieš

Cary Grant, vienoje iš vyriau
sių rolių filmoje “The Bishop’s 

Wife,” Astor Teatre, 
New Yorke.

•

skaičius 
jaunimo

kreditas

14

sviete
li ema-

reikia 
darbštiems 

kaip Karlo- 
Tiedu vy-

vakarienės pa-

Čerkasovo Karjera Filmose
Tarybų ' Sąjungos filmų 

žvaigždė Nikolajus čerkaso- 
vas, be abejo, yra pažįsta- 
miausis amerikiečiams. Ta
čiau, jeigu nebūtų pasakyta, 
jog jis vaidina vėliausioje 
filmoje Spring, vargiai būtu
me jį pažinę.

Čerkasovas, vaidinęs vado
vaujančias roles, vaizdavęs 
žymius vaduk filmose Ivan 
The Terrible, Baltic Deputy, 
Alexander Nevsky, Peter The 
Great, dabartinėje filmoje, 
rodomoje Stanley Teatre, vai
dina ‘jauną filmų direktorių. 
Tad čia pirmu kartu matome 
jį tokiu, kokiu ištikro jis at
rodo.

Vienok moderniška rolė ko
miškoje filmoje jam, nieko 
naujo. Pirm atėjimo į minė
tas filmas, jis buvo vaidinęs 
visokių rolių scenoje ir 
mose. Būdamas 16 metų, vai
dindamas vietoje kito 
toriaus Marinsky Operoje 
užsimanė šposauti per 
šaliapino dramatiškiausi aktą 
ir už tai buvo pravarytas po 
vaidinimo, tačiau žmonės jau 
buvo spėję, pastebėti jį kaipo 
vieną iš geriausių komikų.

Vėliau jis nusprendė .pasi
mokyti rimtos dramos ir tapo 
pipiriniu dramos aktorium 
scenoje ir filmose.

fil-

ak- 
, jis 
visą

mas-

sudė- 
buvo

2

ALDLD 138 kp. ir LDS 
kp. surengė pavyzdingą va
karienę kovo 20 d. Vakarie
nei! prisirinko Mucha Hali 
pilnutėlė — apie 125 ypatos. 
Dėl tokios lietuvių kolonijos, 
tai ganėtinas 
lio. Buvo ir 
žai.

Pasekmių
atiduoti tokiems 
maspethiečiams, 
nui ir Kalvaičiui, 
ra i dirbo dėl
sisekimo visomis išgalėmis — 
nepraleido mažiausios progos 
nesiūlę vakarienės bilieto 
kam nors. Bet būtų labai ne
draugiška sakyti, būk tik tie
du draugai darbavosi dėl va
karienės — buvo ir kiti, ypa
tingai moterys, tik man jų ne
teko matyti, apie jas ir juos 
tik girdėjau.

Gaila, kad visų darbščiųjų 
maspethiečių nepažįstu. Ir 
pačioje vakarienėje jų dirbo 
nemažai, tačiau pažinau tik 
šiuos dirbančius žmones: Kar
toną, Kalvaitį, Kalvaitienę ir 
Kartono dukterį Mrs. Clark, 
taipgi Cibulskienę. Tačiau 
čia gan rūpestingai dirbo ir 
kiti, kurių pavardžių nežinau. 
Gal juos paminės patys 
pethiečiai.

Vakarienė buvo gan 
tinga. Tuomi svečiai 
dikčiai patenkinti.

Programos nei m u z ikariš
kos, nei kalbinės kaip ir ne
buvo, apart vieno svečio, kuris 
suvaidino be galo artistiškai 
ir gabiai girtuoklį, norinti pri
silakti svetimu duosnumu. Tai 
buvo Kartono žentas, . Mr. 
Clark. Jis taip gerai suvaidi
no tą aktą, taip prijuokino vi
sus svečius, kad jo nenorėjo 
paleisti. Jim Clark yra tikras 
artistas šioje šakoje. Jis ga
li nemažai pasitarnauti mas
pethiečiams panašiose sueigo
se.

Seniai maspethiečiai beturė
jo nors kokį parengimėlį, 
skųsdamiesi, būk ten jokie 
parengimai neįmanomi, ta
kiau šis' pasekmingasis paren
gimas, ši puikioji vakarienė 
gari duoti jiems daug energi
jos mėginti dažniau ką nors 
savo kolonijoje surengti.

Pasirodo — kur gerų. norų 
yra, ten ir galimybių yra.

Svečias.

Pasiūlyta, kad miestas pirk- 
tų-vartotų elektra varomus 
autobusus, nes aliejais varo
mieji smirdi.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
metų mergaitės, šeštadieniais ir 

sekmadieniais paliuosuojame. Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Corn, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. ,'Y. (East New York) 
— antros lubos. (67-72)

DANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
'''IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKM

Valandos:

TgERI PIETŪS!]1 
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
& sudarau su ame- 
Rlrikoniškais. Rei-[ 
Mkalui esant ir> 
H p a d i d i n u tokio[ 
a? dydžio, kokio pa- 
P geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S

Valandos:

Klubo labai 
jvyks ketvir- 
7:30 vakaro,

Dorothy Lamour, žvaigžde 
filmoje “Road to Rio,” penk
tą savaitę rodomoje New 
Yorko Paramount Tehtre, prie 

Times Square.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros 
svarbus susirinkimas 
tadienį, kovo 25-tą, 
419 Lorimer St. Visi nariai ateikite. 
Turėsime aptarti bėgančius orga
nizacijos reikalus, sutvarkyti turtą 
ir prisirengti prie vasarinio veikimo. 
— S. K. K. Valdyba. (69-70)

F. W. Shalins 
(SUAL1NSKAS) 

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__

ŪP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEGIONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

GYDYTOJAS :

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

BROOKLYN, N. Y. i
1—2 dienom :
6—8 vakarais >

| Ir Pagal Pasitarimais. 
S Telefonas EVergreen 4-0208 į

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALįES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

•He.

atrodyti

4mMhHhH*M4^HM,4,<,MmH,<,<44mH,********<********^^'

i

jūsų se- 
laužymo

įvairybė kostu- 
džiulertų. Bak
sėtai Elgin — 

išdirbinio,

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

Bile' moteriškė, norinti
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo. 1

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

•17.50

Udy’t BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim Kae . . “

******________
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo 24, 1948

Graži 
miškų 
nelčm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių 1 madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
... always accurate and depend- 
•He.

AUTY

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

ta

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn




