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Aną dieną Brooklyne kalbė
jo Henry Wallace, trečiosios
partijos kandidatas į prezi
dentus. Aplink salę vazojosi 
keletas tuzinų katalikų vete
ranų ir švaistėsi negražiais 
šūkiais. Jų tikslas buvo su
sirinkimui pakenkti, žmones 
nuo susirinkimo sulaikyti. %

Jie savo tikslo, žinoma, ne
pasiekė. žmonių susirinko 
daug ir visi Wallace prakal
bos klausėsi su didžiausiu su-- 
sidomėjimu. ,Bet šitie katali
ku; kunigu 
ninkai pakenkė sau ir savo 
bažnyčiai. Jie parodė, kiek 
demokratinių laisvių 
nėms beliktų Amerikoje, jeigu 
jų veislės žmonės taptų kraš
to valdininkais.

No. 82
------------------------- c----- -—------------------------------ ------- -
Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Balandžio-April 7, 1948

GRAIKU PARTIZANAI ŠAUKIA LIAUDĮ 
ATMUŠT ‘AMERIKONUS OKUPANTUS’
Gen. Markos Praneša apie Naujus Partizanų Laimėjimus; 
Žada Įveikt Monarchists, “Koloninius Jankių. Karius”

Athenai, Graikija.— Ge-1 
nerolas Markos, graikų

sukurstyti pikiet- j partizanų vadas, atsišaukė

zmo-

Katalikų bažnyčios šulai 
sušilę ieško fašizmo. Jie re
mia kiekvieną reakcijos žygi
uot Amerikoje katalikai yra 
didelėje • mažumoje. Jei čia 
bus fašizmas, tai bus protesto- 
niškas fašizmas. Protestantiš
ki fašistai kirps lygiai katali
kus, kaip ir kitas žmonių ma
žumas.

To, žinoma, nesuprato sau
jelė veteranų, kurie pikietavo 
Wallace mitingą. Jie nema
to toliau už savo ' nosies. 
Jiems kunigai įsakė fašistiškai 
elgtis, ir jie elgėsi.

Kongresmanui Leo Isacso- 
nui valstybės departmentas 
neišduoda pasporto, neleidžia 
išvažiuoti iš Amerikos.

Jei jau taip elgiamasi su 
Kongreso nariu, tai ką jau 1 
bekalbėti apie paprastus pi
liečius, kurie norėtų po svietą 
pavažinėti, kitų šalių žmonių 
gyvenimą pamatyti.

į Graikijos liaudį, kad padė
tų apginti busimąją naują, 
demokratinę Graikiją nuo 
užpuolimo iš Jungtinių Val
stijų pusės. Jisai sakė per 
radiją:

“Vadinamoji monarchistų 
valdžios armija yra koloni- 
nė Amerikos kariuomenė, 
sudaryta iš paysisamdžiusių 
amerikonam elementų. Vy
riausias tos armijos koman- 
dierius yra Amerikos gene
rolas Van Fleet. Mūsų ša
lis vėl gyvena tokias juo
das dienas, kaip laike na
cių okupacijos; tik naujieji 
okupantai pakeitė senuo
sius, niekas daugiau neatsi
mainė.

“Karo teismai smerkia 
mirt Graikijos patrijotus. 
Generolas Van Fleet asme
niškai įsakė žudyt paima
mus nelaisvėn ir sužeistus 
partizanus.

“Bet mes su jūsų pagal
ba laimėsime. Užimsime E- 
pirą, Thessaliją, Athenus, 
Salonika ir kt. Mes jau dau
žome jų pradėtą kovo 1 d. 
ofensyvą.”

6 Amerikos Karo Laivai 
Plaukia Norvegijon j # 
“Geros Valios Vizitą”

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Graikų Partizanai 
Nukovę 703 Priešus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos siunčia Norvegi
jon į “draugiškumo vizitą” 
šešis karo laivus — lėktuv- 
laivį Valley Forge (orlaivių 
nešiotoją), 27,000 tonų; 
šarvuotlaivį Fresno, 6,000 
tonų, ir tris mažesnius kari
nius laivus. Tie . laivai 
plauks į “svečius”, kad pa
veiktų Norvegiją nedaryt 
politinės santarvės su So
vietų Sąjunga, sako Wa- 
shingtono korespondentai. 
Jie'primena, kaip Amerikos 
karo laivai, “svečiuodamie
si” Turkijoj, Graikijoj ir I- 
talijoj, stengėsi padrąsinti 
dešiniąsias tų kraštų val
džias prieš komunistus ir 
kitus kairiuosius.

KIETŲJŲ ANGLIAKASYKLŲ 
MAINIERIAI TAIP PAT 
PRADEDA STREIKU
Valdžia Ruošiasi Traukti Teisman John L Lewisa

Pittsburgh, Pa., bal. 6.— 
Sustreikavo 8,000 kietosios 
anglies mainierių rytinėje 
Pennsylvanijoje. Mesdami 
darbą, jie reiškia pritarimą 
ir paramą streikuojantiems 
400,000 minkštosios ang
lies mainierių. 1

Valdžia ir. kompanijos bi
jo, kad kietųjų angliaka- 
syklų darbininkų streikas 
gali plačiai išsivystyti.
Samdyti streiklaužiai puo

lė pikietininkus prie Graf
ton kasyklos. Įvyko mušty
nės. Streiklaužiai šaudė kol 
kas oran.

Washington, bal. 6. — 
Pranešama, jog valdžia pa
trauks teisman Mainierių 
Unijos pirmininką Johną 
L. Lewisą, jeigu jis dar ne
lieps streikuojantiems mai- 
nieriams grįžti darban. 
Prezidento Trumano išrei
kalautas federalio teismo 
indžionkšinąs įsakė Lewisui 
tuojau šaukti mainierius 
atgal į kasyklas. Lewis pa
reiškė, jog patys mainieriai 
be jo patvarkymo sustrei
kavo ir patys tęsia streiką 
— tai jų pačių dalykas, ar 
jie grįš darban, pagal in- 
džiokšino paliepimą, ar ne.

Amerika Siūlo Pavesti Palestiną 
Jungtinių Valstijų Globai

PRANEŠAMA, JOG CH1NIJOS VALDŽIA
bėgsianti iš sostines nankingo
Chiny Komunistai Vis Plačiaus Įsigali Šiaurinėje ir 
Vidurinėje Chinijoje; Gręsia Apsupti Nankingą

Kanton, Chinija. — Ka
dangi chinų komunistai vis 
plačiau įsigali vidurinėje 
Chinijoje ir gręsia apsupti 
sostinę Nankingą, tai Čiang 
Kai-šeko valdžia su savo

Čiang Kai-šekas vėl 
Būsiąs “Išrinktas 
Chinijos Prezidentu”

Baisiai klysta tie žmonės, 
kurie save vadina liberalais, 
bet galvoja, jog reakcija te
paliečia komunistus. Jie nie
ko neišmoko ir nieko nepamir
šo iš visos fašizmo istorijos.

Ypatingai aklai užsilaiko 
vadinamieji socialdemokratai. 
Jie šiandien galvą guldo už 
visą Trumano Doktriną. Jie 
mano, kad jie galėtų fašizmo 
globoj turėti ramiausią užvė
ją . ,

Taip anais metais vaizdavo- 
* si Vokietijos socialdemokra- 
*tai. O paskui nuo Hitlerio ga
vo į kailį taip, jog verkė ir 
čiaudėjo.

. Athenai. — Graikų parti
zanai paskelbė pėr savo ra
diją, kad jie “jau praskėlė 
galvas monarchistų kariuo
menei, kuri amerikonų ko
mandoj pradėjo ofensyvą 
kovo 1 d. Epire”, šiaurva
kariniame Graikijos kam
pe. “Demokratinė mūsų ar
mija, — sako radijas,—jau 
sunaikino tris monarcho-fa- 
šistų batalionus — 703 vy
rus ir padarė skaudžių nuo
stolių Aštuntajai jų divizi
jai.”

Aną dieną teko smarkiai su
siginčyti su pora žmonių, ku
riems labai nepatinka Wallace 
Kandidatūra ir visas trečiosios 
partijos judėjimas. Vienas jų 
pažadėjo iš savo čeverykų iš-' 
si virti zupę ir ją gerti, jei
gu Wallace gaus daugiau, ne
gu du milijonu balsų. Jis yra 
Trumano patrijotas.

Bet kitas žmogus yra karš
tas republikonas. Jis mano, 
kad* Trumanu-i atgal sugrįžti 
į Baltąjį Namą bus taip leng
va, kaip gengsterio Capone 
dūšiai patekti dangaus kara
lystėn. Jis mano, kad bile 
kuris republikonas kandidatas 
bile kuinu įjos į Washingtona.

Manau sau, kiekvienas da
ro išvadas pagal savo norą. 
Šaltai ir. rimtai protauti to
kie žmonės nemoka.

Žydai Pramušė Arabų 
Blokadą Jeruzalėj

Jeruzalė, bal. 6. — Žydų 
milicija Hagana prakirto 
spragą blokadoje ginkluo
tų arabų, kurie per 10 die
nų buvo užkirtę kelią mais
tui įgabenti šimtui tūkstan
čių žydų Jeruzalėje. Blo
kuojamiems žydams jau bu
vo pritrūkę duonos. Dabar 
gi 50 trokų įgabeno jiems 
maisto. Žydai atakavo ka
rinius arabų centrus šiauri
nėje Palestinoje; buvę nu
kauta 40 arabų ir 6-žydai.

Fabrikantas Bus Marshallo 
Plano Administratorius

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė P. G. 
Hoffmaną, Studebaker au
tomobilių korporacijos pir
mininką, kaip Marshallo 
plano adminstratorių va
karinei Europai remti prieš 
komunizmą. Suprantama, 
jog senatas užgirs Hoffma
ną. Sykiu Trumanas įsakė 
valdinei Finansų Atkūrimo 
Korporacijai, kad ant grei
tųjų duotų $1,105,000,000 
pinigų vakarinei Europai, 
Chinijai, Turkijai, Graikijai 
ir “laisvajai” Triesto že
mei. Viso kongresas yra pa
skyręs $6,089,000,000 tiem 
kraštam per 1 metus.

New 
pasiūlė 
gurno 
naują 
tvarkyti:

Jungtinių Tautų globoji
mų taryba privalo laikyti 
savo žinyboje Palestiną tol, 
kol arabai ir žydai susitars 
dėl to krašto valdžios ir 
užbaigs tarpusavio n.kovą. 
Bus paskirtas Jungtinių 
Tautų gubernatorius, atsa
kingas globojimų tarybai. 
Gubernatorius vartos vieti
nę policiją, parinktą iš žy
dų ir arabų, tvarkai palai
kyti. Jeigu vietinės polici
jos neužteks, tai gubernato
rius - pašauks tam, tikrą

York. — ... Amerika 
Jungt. Tautų Sau- 
Tarybai sekamąjį 
planą Palestinai

skaičių kariuomenės iš val
stybių, kurios bus iš anksto 
sutikusios duoti kariuome
nės tam reikalui.

Amerika neima atsako
mybės už šio plano vykdy
mą ir laiko jį tiktai vienu iš 
pasiūlymų, kurie galės būti 
duoti specialiam Jungtinių 
Tautų seimui, šaukiamam 
balandžio X6 d.

Sovietai stoja už regulia- 
rio Jungt, Tautų seimo nu
tarimą — padalinti Pales
tiną į savarankias arabų ir 
žydų valstybes. Amerika,at
sisakė nuo Palestinos pada
linimo, nors jin*ai daugiau
siai įpiršo tą nutarimą.

Nanking, Chinija. —Kuo- 
mintago — tautininkų ko
mitetas nominavo preziden
tą - diktatorių Čiang Kai- 
šeką kaip kandidatą naujai 
prezidento tarnybai, nors 
Čiangas buvo “atsisakęs”.

Prezidentą rinks vadina
mas “seimas”, sudarytas iš 
Kuomintago politikierių ir 
jiems pritariančių dešinių
jų. Čiang Kai-šekas yra vy
riausias Kuomintango di
rektorius. Jeigu jis vėl bus 
išrinktas prezidentu, tai ir 
“pagal konstituciją” dikta
toriškai valdys šalį. Ta kon
stitucija sako, jog preziden
tas, paskiria premjerą ir 
veikia kaip vyriausias ko
mandierius.

gubernatoriais p 1 a nuoja 
bėgti į Kantoną, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Tillman Durdin 
bal. 5 d. Tuomet Čiango 
tautininkai sutelktų visas 
karines savo jėgas į penke
tą • provincijų — Hunan, 
Kiangsi, Fukien ir kt. pie
tiniai rytiniame Chinijos 
kampe ir mėgintų ten atsi
laikyti su amerikonų pagal
ba. Komunistai jau yra už
valdę faktinai visą Hainan 
salą, arti į pietus nuo to 
Chinijos kampo.

♦ | Peiping, Chinija. — Chi-
nu komunistai atėmė iš 
tautininkų Liangčen, Tien- 
čiančen ir Fučeng miestus 
vidurinėje Mongolijoj, šiau* 
rineje Chinijos dalyje. Da
bar jie žygiuoja artyn Kwi- 
sui, Suiyuano provincijos 

i sostinės, kaip praneša As
sociated Press.

Prašo Pinigų Varžyti 
Prekybai su Sovietais

Egipto Armija Puola Policininkų 
Streiką; Nušovė' Bent 20 Asmenų

Norite informacijų 
gavimą iš Lietuvos metrikų; 
bei kitokių informacijų ? Ra
šykite Tarybų Sąjungos Kon
sulatui . Ten darbuojasi Lie
tuvos atstovas Laurynas Ka
počius, ir jis visiems maloniai 
patarnaus. *

Jei pasitaiko fyūti New 
Yorke, galite ton įstaigon as
meniškai užeiti ir pasiteirauti 
jums svarbiais reikalais 
Lietuvą. Adresas: 7 E.

apie

20,000 Anglų Streikuoja
London. — Streikuoja a- 

pie 20,000 anglų, stačiusių 
vežimus ir mašinomis pjau
sčiusių medžius. Jie protes
tuoja, kad valdžia įsakė už
šaldyti algas. '

Trumano Atstovas Taylor 
Tariasi su Popiežium

Roma.—Myronas C. Tay
lor, prezidento /Trumano 
asmeninis pasiuntinys Va
tikanui, atlėkė iš Ispanijos 
į Romą. Jis kartu su Ame
rikos karo departmento 
specialistu Robertu Pell’u 
atsilankys pas popiežių ir 
tarsis ypač apie Italijos rin
kimus. Ispanijoje Tayloris 
slaptai tarėsi su fašistiniu 
diktatorium Franku.

Kairo, Egiptas. — Ka
riuomenė apšaudė demons
traciją streikuojančių poli
cininkų ir jiem pritariančių 
studentų ir darbininkų A- 
leksandrijoj; nušovė bent 7 
policininkus ir 13 civilinių 
žmonių; sužeidė daugiau 
kaip 50.

Policininkai paskelbė vi
suotiną streiką^ reikalauda
mi daugiau algos. Streikas

AMERIKONŲ PARADAS 
TRIESTE

Triest, bal. 6.Ameri
kinėje Armijos Dienoje čia 
gatvėmis maršavo 5,000 
jankių kariuomenės su pil
nais mūšio įrengimais. Fa
šistiniai italai trukšmingai 
sveikino amerikonus.

Mexico,
kompanijos rašosi į Meksi
kos žibalo versmes.

Amerikonų

St.

apie 
61st I

, Anglijos konserVatai sa
kosi laimėję rinkimus į mie
stų tarybas.

apima ne tik Aleksandriją, 
bet Kairą ir kitus miestus. 
Prie streikuojančių polici
ninkų' dedasi ir gaisrage- 
siai. . -

Jau 10 mėnesių kai poli
cija reikalauja algos pakė
limo; bet premjero Nokra- 
šy Pašos valdžia vis delsė. 
Dabar valdžia griežtai įsa
kė streikieriams tuojau 
grįžti tarnybon ir grasino 
išmesti tuos, kurie negrįš.

Turkija ir Graikija Nutarė 
Glaudžiai Bendradarbiauti

Athenai, Graikija. — At
vykęs Turkijos užsienio 
reikalų ministras N. Sadak 
ir Graikijos monarchistų 
užsieninis ministras K. 
Tsaldaris tris dienas tarėsi 
apie politiniai - karinę san
tarvę (prieš komunistus ir 
Sovietus). Nutarta, kad tos 
dvi šalys glaudžiau bendra
darbiaus “kultūriniai ir ū- 
kiniai”, ir patvirtinama e- 
samoji draugiškumo sutar
tis.

Jeruzalė, bal. 6. — Irgu- 
niečiai žydai nukovė 6 ang- 
ja žydam žemes.

KAIRIEJI STABDO FA
ŠISTŲ MITINGUS

Roma. — Sukruto fašis
tų “Socialis Judėjimas” 
rengti masinius susirinki
mus, agituoti žmones bal
suot už jų kandidatus rin
kimuose balandžio 18 d. 
Kairieji darbininkai išvaikė 
tokius fašistų mitingus Ve
ronoj, Neapolyj ir keliuose 
kituose miestuose.

Irano Policija Areštavo 
506 Neva Gengsterius

Teheran, Iran. — Čionai- 
tinė policija paskelbė, kad 
ji sumedžiojo 506 tariamus 
“gengsterius”. Ablavas pa
darytas pagal vidaus reika
lų ministro Ahmedo Amiro 
Įsakymą. Dešiniųjų laikraš
čiai giria tą medžioklę. Vi
sa tai rodo, jog suimtieji 
nėra kokie piktadariai, bet 
politiniai veikėjai, kurie 
darbavosi už demokratines 
žmohių teises.

MARSALAS SOKOLOVSKI APGAILESTAVO, KAD SUDUŽO 
ANGLŲ LĖKTUVAS, SUSIDŪRUS SU SOVIETŲ LĖKTUVU

Berlin. — Maršalas Vasi- 
lius Sokolovskis, sovietinis 
komandierius Vokietijoje, 
'pareiškė apgailestav i m ą 
anglų komandieriui gen. 
Brianui Robertsonui dėl 
anglų transpor.to lėktuvo 
nukritimo ir 14. jo žmonių 
žuvimo Berlyne.

Nepamirškite, draugai, kad 
šis menuo yra paskutinis Lie
tuvių Literatūros , Draugijos 
vajaus mėnuo. Laiko mažai --------------------- -------
beliko. Pasidarbuokite gerai,! Lengvas karinis Sovietų 
laimėkite dovanas! -lėktuvas skraidydamas ne-

tyčia kliudė ir numušė an
glų lėktuvo tsparhą. Abudu 
lėktuvai sudužo; žuvo ir 
sovietinio lėktuvo vairuoto
jas. Anglų lėktuvas nukrito 
į sovietinę Berlyno dalį, o 
sovietinis lėktuvas į angliš
kąją mięsto dalį.

Anglų ir amerikonų ko- 
mandieriai tuojau po nelai
mės buvo įsakę . kariniams

savo lėktuvams - kovoto
jams lydėti keleivinius jų 
transporto lėktuvus į Berly
ną. Bet jie atšaukė tokius 
palydovus po to, kai mar
šalas Sokolvskis pasikalbėjo 
su anglų komandierium, pa
reiškė apgailą ir užtikrino, 
jog sovietinis lėktuvas tik 
netyčia kliudė angliškąjį. 
Sokolvskis pabrėžė, jog So-

vietai neturėjo tikslo tram
dyti anglų - amerikonų lėk
tuvų skraidymus Berlynap 
ir iš. jo tais oro keliais, ku
rie jiem paskirti.

Su anglų lėktuvu žuvo ir 
du amerikonai. Bus tyrinė
jama nelaimės priežastis.

New York. — Sviestas 
pabrango 1 centu svarui.

Washington. — Prekybos 
departmentas prašė kong
resą paskirti $6,000,000 lė
šų, kurių reikią, kad gali
ma būtų tinkamai sužiūrėti 
Sovietų perkamus iš Ame
rikos daiktus, kad Sovietai 
negalėtų iš sios šalies gau
ti reikalingų jiems ginkluo
tis dalykų. Prekybos sekre
toriaus pavaduotojas Wm. 
C. Foster, tačiaus, priešino
si siūlymams visai sulaikyti 
prekybą su Sovietais. Nes' 
ir Amerika perka iš Sovie
tų manganą, chromą ir tū
las kitas medžiagas, reika
lingas ne tik pramonei, bet 
ir ginklavimuisi.

Sumanymas Kongresui 
Prieš Komunistus

Washington.— Teigiama, 
kad kongresinis Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas šią 
savaitę duos kongresui su
manymą prieš komunistų 
judėjimą. Bus reikalaujama 
suregistruoti ir v ie š a i 
skelbti komunistų ir “ko
munistinio fronto” organi
zacijas, taipgi žymiuosius 
jų veikėjus. Tuomi norima 
ypač nubaidyti vadinamus 
“nekaltuosius” komunistų 
rėmėjus:

Pranešama, kad tas su
manymas reikalaus įvai
riais būdais varžyti komu
nistinę veiklą, bet neragins 
uždrausti pačią Komunistų

AMERIKOS GINKLAI • 
TURKIJAI

Istanbul, Turkija. — Per 
paskutines 5 dienas ameri
konai sugabeno Turkijai a- 
pie 10,000 tonų tankų, pa
trankų, šarvuotų automobi
lių ir Įvairių kitų karo j- 
rankių ir amunicijos.

I ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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muotis ir ji, žinoma, formuojasi pirmiausiai “iš apačių.’’ 
Wallace’o šalininkai skelbia, jog iš 48-nių valstijų, 

trečioji partija lapkričio 2 d. rinkimų sąrašuose bus ma
žiausiai 45-se.

- Kiekviena valstija turi savo įstatymus, prie kurių, 
aišku, trečioji partija turės prisitaikyti.

Ne kiekvienoje valstijoje trečioji partija vadinasi 
vienu ir tuo pačiu vardu. Bet tai šiandien ir nėra svar- 
'bu. Svarbu, kad kiekvienoje valstijoje juo greičiau susi
formuotų trečiosios partijos skyrius ar kaip jį pavadinsi
me.

- Neužilgo bus sušauktas visos Amerikos trečiosios 
partijos šalininkų atstovų suvažiavimas, kuriame bus į- 
kurta trečioji partija ir formaliai nominuoti kandidatai 
prezidento ir vice-prezidento vietoms. Tačiau iki suva-

* žiavimas įvyks, tenka kiekvienai valstijai sutvarkyti rei
kalus “namieje.”

- Praėjusį šeštadienį New’Yorke įvyko visos valstijos
rinktinių žmonių konferencija, kurioje dalyvavo virš 
1,000 asmenų. Čia buvo aptarti trečiosios partijos reika
lai; čia buvo sudaryta mašinerija lapkričio 2 dienos rin
kimams. " /
. Kadangi New Yorke jau gyvuoja Amerikos Darbo 
Partija, — pasekmingai gyvuoja, — ir turi kongrese net 
du savo atstovus, tai, po diskusijų, buvo nutarta, kad 
New Yorko valstijoje ši partija užimtų “trečiosios parti
jos” vietą ir kad jos sąrašu — tik jos vienos — kandida
tuotų Wallace ir Taylor. Tai padaryta dar ir dėl to, kad 
sumažinus darbą, kad nereikėtų rinkti piliečių parašai 
naujai partijai kurti.

Tačiau greta šios partijos buvo išrinktas specialus 
komitetas — net iš 200 asmenų, — kurin įeina žmonių, 
Darbo Partijai nepriklausančių. Vadinasi, visas dalykas 
buvo gerokai praplėstas.

- Kitaip yra, sakysime, Massachusetts valstijoje.
Praėjusį sekmadienį ten įvyko svarbus suvažiavimas, 

kuriame dalyvavo net 2,600 atstovų.— darbininkų,, f ar
mėnių, intelektualų, studentų, biznierių, ir t.t.

Šičia jau teko spręsti kitokį reikalai. Massachusetts 
valstijoje ligi ’šiol nebuvo jokios organizuotos trečios 
partijos. Taigi čia teko pradėti viską iš pagrindų.

Massachusetts valstijoj suvažiavimas (įvykęs Bos- 
ne) nutarė suformuoti Progresyvių Partiją (Progressive 
Party), kurios sąrašu kandidatuos Wallace ir Taylor, 
taipgi kandidatai į kongresą ir kitas vietas.

Massachusetts valstijos progresyviams teks gerokai 
pasidarbuoti, kol tokia partija bus formaliai pripažinta. 
Reikės surinkti apie 100,000 piliečių parašų ir tai turės 
būti padaryta ligi liepos mėnesio!

Darbas, kaip matome, didelis. Betgi progresyviai 
to darbo nebijo.

Praėjusį šeštadienį New Haven mieste, Connecticut 
valstijoje, įvyko konferencija, kurioje dalydavo 1,287 at
stovai, reprezentuoją visokius žmonių sluogsnius.

Čia buvo padėti pagrindai naujai, Nepriklausomai 
Progresyvei Partijai, kurios pirmininku išrinktas Tho
mas I. Emerson, profesorius iš Yale universiteto teisių 
fakulteto.

Kitose valstijose teks panašiai padaryti, kol trečioji 
partija bus suorganizuota ir iki ji praeis pro formalumų 
šerengą.

Taigi mes esame liudininkais to, kaip gema trečioji, 
liaudiška partija Amerikoje.

Būtų klaida, tačiau, jei mes tebūtume tik stebėtojais. 
Ne! Mes privalomi būti to didžiulio darbo aktyviais da
lyviais. Privalome uoliai įsijungti į šį darbą kiekvienoje 
valstijoje, kad juo greičiau būtų atlikta tai, kas turi būti 
atlikta!

Skandalas Dėl Kunigo Melish'o Veiksmų
Booklyne yra Šv: Trejybės protestantų episkopalų 

bažnyčia, kurioje klebonauja 74 metų amžiaus kunigas 
dr. John Howard Melish. Jo sūnus, William Howard Me
lish, taipgi kunigas, padeda savo tėvui bažnytinėse parei
gose.

Bet jaunasis kunigas, dr. William Howard Mlelish; be 
bažnytinių pareigų, užsiima ir “svietiškomis marnasti- 
mis”: jis eina pareigas pirmininko National Council of 
American - Soviet Friendship organizacijos.

Ši organizacija sau tikslu stato suartinti Ameriką su 
Tarybų Sąjunga. Šios organizacijos nariai darbuojasi, 
kad tarp šitų dviejų valstybių būtų draugiški santykiai, 
kad Amerikos žmonės geriau pažintų tarybinių žmonių 
gyvenimą, o T. Sąjungos tautos — Amerikos gyvenimą.

Visas minėtos organizacijos darbas susiveda: darbas 
už taiką, darbas už draugišką dviejų didžiųjų pasaulyje 
valstybių sugyvenimą. ,

.Tai gražus ir prakilnus darbas!
Dr. William Howard Melish, laisvu nuo bažnytinių 

pareigų metu dirba minėtoje organizacijoje, kiek tik-jis

Amerikos policija vėl mik-, 
liną lazdas, skaldydama gal
vas streikieriams. Pačioje 
New Yorko širdyje, ant 
Wall Stryto “demokratija” 
raudonai pražydėjo, kada 
policininkai daužė streikie- 
rius.

Iš Washingtono paskelbė, 
kad mūsų šalis į metus, nuo 
1 d. liepos, karo ■ reikalams 
išleis $38,000,000,000, arba 
83.6% visų valdžios įplau
kų. Kitiems reikalams bus 
išleista tik 16.4%. Tai tokis 
baisus šalies pinigų eikvoji
mas kariniam prisirengi
mui, kokio dar niekados 
nebuvo! Štai kodėl amuni
cijos ir ginklų gamintojai 
kranksi už karą..

Tuo kartu eina registra
vimas fabrikų ir dirbtuvių, 
kad jie būtų pasirengę ka
ro sąlygoms. New Yorke li
goninių, gaisrininkų ir po
licijos vadai taip pat pareiš
kė, kad jie “O. K.” karo są
lygoms pasiruošę.

Veda aršią agitaciją už 
verstiną jaunuolių ėmimą į 
karo tarnybą. Atominių 
bombų gamybai dar pridėjo 
$150,000,000. Trumanas rei
kalauja dar prie karinių iš
laidų pridėti tris bilionus 
dolerių. Senatorius Lodge iš 
Mass, reikalauja įsteig/i. 
Europoje Amerikos Legio
ną iš 50,000 arba net 500,- 
000 visokių valkatų. Sena
torius Bridges siūlo “Pro
jektą - X” pagal kurį būtų 
milionai dolerių skiriami 
šnipąvimui demokratinėse 
šalyse ir organizavimui ten 
veiklos prieš liaudies val
džias.

New York Times veda su
kaitęs agitaciją už karą. Jo 
kolumnistas Maxwell An
derson rašo: “Karas su Ru
sija šiais metais tęstųsi tik 
kelias dienas. Amerikos 
nuostoliai būtų maži, o gal 
jų visai ntbūtų.” Reiškia, 
tik pradėkime (taip kalbėjo 
Hitlerio agentai pirma 
1941 met. užpuolimo). Reiš
kia, oras užnuodytas karo 
propaganda, eina baisios 
paskubos prisirengimai. ,

Tą mato visi, tik, kaip 
Henry Wallace sako, liaudis 
dar nedrįsta už taiką kovo
ti. Spauda, radijas, judžiai, 
bažnyčia, unijų reakciniai 
vadai, kolegijų vedėjai—vi
sa tai pakankyta darban.

Kongresmąnas Harold 
Knutsen reikalauja, kad ge
nerolas Geo. Marshall būtų 
pavarytas iš Valstybės sek
retoriaus. vietos, jeigu mes 
norime išvengti karo. A. P. 
Randolph, negrų, veikėjas, 
pareiškė, kad negrai nesu

tinka su verstinu į karo 
tarnybą ėmimu. < 
tame kare kariavo už Jais- tungo provincijoje. Gęner. 
vę, o grįžę rado tą patį, kas | Chiang Kai-sHekas ten pa
ir pirma buvo — jų panie- liko tris prieplaukas: Węi- 
kinimą ir linčiavimą. J

Mokslininkas Albert Ęin- lai.
stein prilygiųo Henry Wal-’siėmė Yeriano mieštą, 
lace -prie velionio F. D. vusią jų sostinę. Komūnis-

Roosevelto. Metodistų vys
kupas G. Bromley* Oxnam 
reikalauja iš prezidento 
Trumano matytis su Stalinu 
ir baigti karo isteriją Ame; 
riko j e. Komunistų Partijos 
vadas Wm. Z. Fosteris sa
kė, kad karas yra išverigia- 
mašr»karo nenori nei Sovie
tų Sąjungos, nei Amerikos 
žmonės, tik reikia pažaboti 
karo kurstytojus.

Henry Wallace pareiškė, 
kad reakcininkai" puola" d e- 
m o k r a t i n i a i n u s i - 
stačiusius žmones. Jis sa
kė, kad Amerikoje rėkia už 
karą, kaltina Sovietus,, bet 
“karą gaminą ne Maskva, 
bet Washingtonas.”

Trumano šalininkai ne
gali faktąis kovoti prieš 
Wallace argumentus, tai 
įšaukia: “Send him back to 
Russia.”

tai sako, kad reakcininkai 
nuo sausio 1d. iki 1 d. ba
landžio, 1948 m., neteko 
150,000 kareivių ir oficie- 
rių. 

t

Graikijoje monarcho-re- 
akcininkai giriasi, kad 
jiems sekasi pavasario pro
ga puolimas ant partizanų. 
Monarchistams vadovauja 
Jungtinių Valstijų generol. 
James A. Van Fleet, pulki
ninkas T. G. Holland ir kiti 
Wall Štryto reikalų atsto
vai.-

Indijoje, Vakarinėje Ben
gal provincijoje • paskelbė 
komunistų judėjimą nelega
liu ir pradėjo areštus. Vien 
į kelias dienas suėmė 400 
komunistų ir įtartų. Puola 
centrus, laikraščius, rašti
nes.

Tas reakcinis žygią patin
ka Londono ir Washingtono 

Tie patys elementai pra-l&“demokratams”, kurie dėl
dėjo pikietavimą New Yor
ko prieplaukoje Tarybų 
Sąjungos prekybos,, laivų. 
Tas dar daugiau nupuldins 
Amerikos ir Sovietų preky
bą, Amerikoje padidins ne
darbą.

Kongresas ir Senatas už
gynė Marshallo Planą, pa
gal jį bus virš šeši bilionai 
dolerių Amerikos piliečių 
pinigų išleista stiprinimui 
reakcijos Europoje.

Kolombijoje, Bogota mie
ste, atsidarė Pan-ameriki- 
nė konferencija, kurioje da
lyvauja 21 šalis. Marshallas 
buvo karštai, sutiktas. Jis 
tuojau pareikalavo “kovoti 
prieš komunizmą.”

Bet kada Pietų ir Cent- 
ralinės Amerikos delegatai 
pradėjo reikalauti biliopų 
dolerių, kaip gauna Euro
poje, tai jis pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos jau ne
turi daugiau pinigų. Tas 
užpylė šalto vandens. Tūli 
sako: “Kaip tai, Europoje 
gauna- bilionus kovai prieš 
komuųizmą, o mums neduo
da.” ' •

čechoslovakijoje parla
mentariniai rinkimai įvyks 
23 gegužės. Vyriausybė pa
skyrė eilę savo ambasado
rių į vietą tų, kurie “su
streikavo”. Naujas parla
mentas jrieš demokratinių 
papildymų į šalies konstitu
ciją. .

Chinijos r e a k cininkai 
priešakyje su generolu Chi
ang Kai-shekų gauna iš A- 
merikos $463,000,000 pagal
bos. Bet tikrumoje, tai bus 
kelių bilionų dolerių pagal
ba. Mat, Chinijos reakcinin
kams parduoda Amerikos 
ginklus ir amuniciją tik už 
2 ar 5 nuošimčius jų vertės.

, Liaudies Išlaisvinimo Ar-
Jie perei- miją laimi pergales Shan-

haiwei, Lun^kow ir Peng- 
L.L Sako, komunistai at- 

bu-

Ne sykį jis didžiuliuose masiniuose mitinguose sakė 
kalbas ir tos kalbos reiškė tokią mintį, kokią mes minėjo
me.

Bet tai nepatiko tūliems paminėtos bažnyčios para- 
pijonams: nepatinka tai ir kitiems reakcininkams bei ka
ro provokatoriam. Prasidėjo prieš dr. Melish’ą šnibždėji
mai, o paminėtos parap. komiteto nariai (ne visi) net
gi viešai išstojo prieš jaunojo kunigo -Melisho veiklą.

Praėjusį sekmadienį Holy Trinity bažnyčioje klebo
nas senelis dr. Melish šakė pamokslą ir jame jis'pabrėžė, 
jog jo sūnaus puolimai parodo nežmoniškuiųą ir nesupra
timą pagrindinių demokratijos dėsnių.

Senęlis klebonas drūčiai ir storai pasakė: jo sūnaus 
veikla už bažnyčios sienų neprivalo būti parapijonų var
žoma, net jeigu jie su jo darbais ir nesutiktų.

Senio kun. Melisho pamokslas užpylė šalto vandens 
užsparapijonų kalnieriaus ir, reikia manyti, kad jie bis- 
kelį atvės.

Jeigu tokią toleranciją turėtų katalikų dvasiški ja, 
kokią turi šv. Trejybės parapijos episkopalų klebonas, 
— viskas eitųsi kur kas žmoniškesne vaga!

S

New Yorko Stock ir Curb Exchanges atsisakius darbi
ninkams, leisti unijinės šapo.s sąlygas ir atmetus AFL 
United Financial Employees reikalavimą pakelti algas, 
kovo 29-tą darbininkai sustreikavo. Nariaj AFL Sea
farers Int. Unijos atėjo padėti pikietuoti. Antrą strei
ko'dieną, 30-tą, Įvyko policijos ataka, ant pikieto. Ke

liolika pikietuotoju buvo sužeisti ir 45 areštuoti.
vieno, kito asmens arešto 
Bulgarijoje ar Čechoslova
kijoje sukelia baisų skanda
lą. Jie nieko nesako prieš 
komunistų areštus.

Italijoje fašistai ii; reak
cininkai nužudė kelis komu
nistus ir demokratinius vei
kėjus. Kada Mlilane užmušė 
du komunistus, tai New 
Yorke komercinė spauda 
rašė: “Rinkimų kampanija 
eina tvarkoj.” Bet kada 
darbo unijos pareikalavo 
grąžinti, pavogtus narius, 
arba škelbs generalį strei
ką, tai mūsų “demokratinę” 
spauda suriko: “Raudonas 
pavojus Italijoje.”

Ispanijoje generolo Fran
co fašistinė spauda labai 
nusidžiaugė, kada Jungtim 
Valstijų Kongresas 149 bal
sais prieš 52 balsus nutarė 
duoti ir Ispanijai pagalbą 
pagal Marshallo Planą. Is
panijai, kuri kare prieš mū
sų šalį gelbėjo Hitlerį ir 
Mussolinį!

Bet tas iššaukė didelį Eu
ropoje pasipiktinimą, net 
Danijos socialistų laikraštis 
ir tai rašė: “Jeigu būtų gy
vas Hitleris, tai ir jis gautų 
pagalbą pagal ' Marshallo 
Planą.” , J,

Jugoslavija protestavo 
prieš Jungtines Valstijas, 
kad mūsų, kapiniai lėktuvai 
vėl skrajojo virš Jugoslavi
jos teritorijos. Kaip žinia, 
metai laiko atgal- toki Ame
rikos žygiai vos neatvedė 
prie karo.

Lenkijos Valstiečių Par
ti ją buvo suskaldęs ponas 
Mikolaičikas, ne's jis veikė 
prieš valstiečių reikalus. 
Jam pabėgus, dabar, abi 
grupės jungiasi į vieną par
tija. .

Manoma, kad gal Lenkija 
apraišys Amerikos kores
pondentų teises. Dalykas 
tame: lenkų socialistų “Ro- 
botnik” laikraščio kores
pondentas Gregory Jaszun- 
ski jau du mėnesiai laiko 
prašė leidimo į Ameriką, 
kad jis galėtų aprašyti mū
sų šalies būsjmus rinkimus, 
bet ponas Marshall (nei ne
atsakė. Lenkų vadai sako, 
jeigu taip Amerikoje “pri
pažįsta korespondentų lais
vę,”z tai taip bus ir Lenkijoj.

Lenkijoje pragyvenimo 
reikmenų reikalas pagerė
jo, todėl panaikino raciona- 
vimą cukraus, bul
vių, sausų grūdų, megstinįų’ 
rūbų ir eiles kitų dalykų.' 
Reiškia,' demokratinėj Len
kijoje reikalai gerėja.

Rumunijoje įvyko parla
mentariniai rinkimai. Liau
dies Demokratinis Frontas, 
su Komunistų Partija ;prie- 

(Tąsa 5 pus.)

ŠYPSENOS
SVEIKINIMAS SMETONINIAM RAŠYTOJAM

Gerą naujieną šiandien išvydau, 
Kai fašistinėn Dirvon užklydau, 
Ir pastebėjau cūdą nemažą — 
Tautiško proto didį bagažą, 
Kur susibūrę aštuoni vyrai, 
Pamatus tiesė rašyti knygai. ’ 
Visi rašė j ai — tikri tautiečiai, 
Klerofašizmo apaštaliečiai, 
Pakaušius krapštė, giliai galvojo, 
Tverti draugiją jie pąsimojo. 
Ne tam, kad kuolus tvorom tašyti, 
Bet fašistinėm knygom rašyti. 
Žygis garbingas, nėr ką sakyti, 
Noriu sau vietos pas jus prašyti. 
Už jūsų ryžtą garsiai jums ploju, 
Ir pats į jūsų eiles įstoju. * * * /
Sveiki, broliukai, rašytojėliai, 
Ponų smūtkelių sakytojėliai. 
Semkim mūs sielai maistingo peno 
Iš smetoninio šiukšlyno seno. 
Knygas rašyti tuojau pradėkim, 
Fašizmo garbei himną sudėkim. 
Daina sugriaukim grabinę tylą, 
Aukštai iškelkim tpro-nacių bylą. 
Nuoskaudas ponų garsiai sakykim, 
Mužikam kailius skaudžiai išpilkim, 
Liežuviais plakim kumiečiam šonus, 
Kam jie išvarė iš dvarų ponus.
Naujas idėjas prakeikim, smerkim, 
Prarastą laimę gailiai apverkim, 
Kada mužikai ponam vergąvo, 
Rėdė ir šėrė prakaitu savo. 
Ir bolševizmui nedovanokim: 
Melais ir keiksmais šonus vanokim. 
Pykčiu įkaitę už .kojos griebkim, 
Trenkim į žemę,. į ragą rieskim. * * * •
Šitokiom temom knygas rašykim, 
Raštam išleisti aukų prašykim, 
Fašizmo naudai pasitarnaukim, 
Ilgas lentynas knygom apkraukim.

• Kad mūsų knygos nesupelytų, 
Turim surasti kas jas skaitytų. 
Kitaip, tai mūsų darbas įdėtas 
Suėsti dulkėm bus pažadėtas. 
Kad mūs pastangos veltui nežūtų, ’ 
Garbės iv. turto kad visiem būtų.

" Todėl daveskim darbą prie galo — 
Aukų prašykim dėlei žurnalo. 

- * • 1

Paulius.

Pirmaujančių traktorinin- masv — MTS traktorių par-
kų įsipareigojimai

, ROKIŠKIS. Rokiškio M 
T S kolektyvas apsvarstė 
pavasario sėjos darbų pla
ną.

MTS turi šiais metais ap
dirbti 1,300 hektarų vals
tiečių žemes.

Traktorininkai susirinki
me vieningai nutarė apdirb- j 
ti 2,250 hektarų. .

Pirmaujantieji,, traktori
ninkai prisiėmė konkrečius 
įsipareigojimus. Traktori
ninkai Jasinas ir Liepinis, 
pernai įvykdę su savo trak
toriais po 2.5 sezoniniu 
normų, įsipareigojo šiemet 
įvykdyti po 3.5 darbo nor-

kas pilnai paruoštas laukų 
darbams, aprūpintas tepa
lais, degalais ir atsarginė
mis dalimis.

JUGOSLAVAI PRIĖMĖ 
5,000 GRAIKŲ VAIKŲ

• Belgrad.' — Jugoslavija 
per kelias paskutines dienas 
priėmė 5,000 graikų. vaikų 
iš pasieninio Graikijos 
ruožto, kur siaučia mūšiai 
tarp monarchistų .ir parti
zanų. Jugoslavų Raudona- • 
sis Kryžius sako:/‘Tie vai
kai pabėgo nuo monarchis
tų, kurie iš oro bombarduo
ja, terorizuoja žmones, alki- 
na ir grobia Vaikus.”

»

J
H

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Trečiad., Bal. 7, 1948 *



Harry Bersiu iš New Yor-

Kas nors iš'mums niielų 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!

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?

Nauja Gadyne Vokietėms 
Tarybų Zonoje

Prieš keletą mėnesių ta
rybinė militariška adminis
tracija patvarkė, kad visoje 
jos rytinėje zonoje mote
rims turi būti išmokama ly
gi mokestis už lygų darbą. 
Tuomi milionu moterų ai- v v

Tas baisus abiejų — ru
sų ir moterų — prasikalti
mas buvo diskusuojamas 
bendroje sąjungininkų kon
trolės komisijoje. Rusus 
kaltino sulaužyme sutarties 
išlaikyti algas Jokiomis, ko
kios buvo 1944 metais, nors 
pragyvenimas p a b r a n go. 
Y p a t i ngai pragyvenimas 
pabrango vakariečių kon- 

r troliuojamose zonose, kur 
labiau siaučia juodasis tur
gus.

Moteris, žinoma, kaltino 
persigėrime rusų dvasia, 
pataikavime “svetimai vals- 
stybei,” tačiau moterys nei 
viena pakeltos algos neat
metė.

Ne Visiems Vokiečiams 
Patiko ta Naujovė

Daugelis buvo nustebę. 
Net tūli besivadiną progre
syviais išsireiškė, kad kal
bėti apie tai gal ir gerai, 

• bet praktikoje kas kita. Vie
tomis unijos turėjo net 
streikais grasinti, kol išga
vo praktikoje lygią mokesti 
už lygų darbą moterims ir 
jaunimui.

Mecklenburge, buvusioje 
vienoje iš reakcingiausių 
•provincijų, reikalavimas ly
gių algų įdėtas net į kon- 

, stituciją.
Auga Politiniai

Pastiprėjusios ekonomi
niai, moterys pradėjo aug
ti ir politiniai. Tarybų zo
noje įsikūrė Vokietijos De
mokratinių Moterų Lyga iš 
vietinių komitetų, visur pri- 
dygusių tuojau po Vokieti
jos išlaisvinimo, 
iminėjo vaikų priežiūra, ko
va prieš ligas ir kitomis ką 
tik iš karo išėjusios šalies 
problemomis.

Jų konferencija, įvykusi 
1947 metų kovo mėnesį, ir 
iš jos išėjusi Lyga buvo už- 
girta veik visų visuomenės 
sluoksnių, išskyrus social
demokratus. Jas sveikino 
Tarybų ir Amerikos admi
nistracijos, taipgi pasauli-

nė Demokratiniu 
Federacija.
Vokiečių Likimas Remiasi 

Darbu, Ne Vyru
Pritaria jos ar beprita

ria moterų darbui, pasek
mėje fašizmo ir karo, vokie
tėms nėra kitos išeities. 
Stoka gaminių, reikalas at
sikurti verčia jas dirbti. 
Bet tas yra tik viena pusė 
fašistinės santvarkos palik
to medalio.

Milionai Vokietijos mote
rų niekad neištekės, nes 
nebeliko vyrų. Vedybinio 
amžiaus moterų yra didis 
perviršius, 7 moterys tarp 
dviejų vyrų 20 iki 25 me
tų amžiaus ir tiktai vienas 
vyras tarp trijų moterų 30 
iki 40 metų amžiaus grupė
je. Tokias skaitlines buvo 
pateikęs 1945 metų gruodį 
pravestas cenzas (gyvento
jų skaičiaus surokavimas).

Vaikams Priežiūros
Moterų akstinlmui į dar

bą, jų darbo palengvinimui 
jau įsteigtą daug lopšelių 
kūdikiams ir priežiūrų vy- 
resniems mažamečiams. Jos 
akstinamos dalyvauti ir po
litikoje, darbuotis bent ku
rioje iš trijų, parti jų — So
cialistų Vieningumo, Libe
rališkų Demokratų, ar Kri
kščionių Demokratų Unijo
je. Jos jau dalyvauja rin
kimuose ir stato savo kan
didatus. Pradeda dalyvauti 
visame gyvenime.

Hitlerio užtvara mote
rims būti tik virtuvėje ir 
prie vaikų, nors lėtai, jau 
pradedama pralaužti.

Tuo pat metu dedamos 
pastangos pagerinti padėtį 
tų, kurios, nors neturėda
mos normalaus šeimos gy
venimo, taps motinomis. 
Penkios provincijos jau įra
šė į savo konstituciją lygias 
teises mergautiniams vai-y V • | Iclolo Illvi U LllllcUllb v

. uz,s1’1 kams. Ir žiūrima, kad ne- i ■* * i r'* Irrv 7

, džiaugiasi paskilbusių- 
vyšnių žiedais ties mūsų 

šalies kapitoliumi.

Peggy Bolstad, senato darbi
ninkė 
J M

II V

būtų verste verčiamos mo- 
tinystėn dabartiniame vis
ko trūkume. Trys provinci
jos legalizavo aborcijas. 
Tas padaryta taip pat už- 
bėgimui kelio nelegalėms 
aborcijoms, kurios visuo
met yra žalingesnės moterų 
sveikatai ir gyvybei.

Tarybinės administraci
jos prižiūrimoje zonoje da
rumą viskas, kad užtikrinti 
moters ir vaiko teises, sau
gumą ir gerovę. Lai kas no
ri vadina tai importu iš 
Maskvos, tačiau man atro
do, jog tai vienatinė teisin
ga ir protinga išeitisi iš tos 
desperatiškos padėties, į 
kurią' įkliudė jas fašizmas 
ir jų pačių apsileidimas — 
nekovosimas suvaldyti fa
šistus kol buvo tam laikas.

M-te.

5 Dienų Pėstininkas
Mrs. Lucien Kolreg, Le

wiston, Me., susilaukė stip
raus kūdikio. Penkių dienų 
amžiaus vaikutis, /prigelbs- 
timas, jau vaikščiojo. Už tai 
motina buvo pašaukta' į 
teismą, esą — ji vaikutį iš
stačius! į pavojų. Jos ne
baudė, bet uždraudė stip
ruolį paruduoti.

Roma. — Klerikalai pasa
koja, kad “komunistai už
mušę vieną kunigą.’'

SINGING SONGS OF MANY NATIONS. Five beautifully voiced young ladies, members of the forty-voice New York Interracial 
Singers, ore snapped during a rehearsal. Under the direction of Clifford Kemp, the group will perform at a benefit concert at , 
Carnegie Hall on Wednesday evening April 7th in a program of songs of many notions. This will be the curtain raiser for the 
American Overseas Aid-United Notions Appeal for Children forthcoming "Crusade for Children” a $60,000,000 campaign of 
which Spyros P. Skouras is New York Chairman. Tickets for the concert are now on sale at Carnegie Hall and ore priced frorh 
$1.20 to $3.60. Pictured left to right are Adelaide Bootncr, negro American,- Sodoko Mitamura, Japanese-American; Carol Jones, 
English-American; Conchita Gaston, Philippino-American and Vera Woikel, French-American.^,

Vaikai Ar Doleris?
New Yorko didmiestyje 

esantieji 92 vaikų priežiū
ros centrai ir vėl kabo ant 
pražūties kranto. Vaikai, 
brangiausias turtas ne vien 
tiktai jų tėvams, bet taip 
pat miestui, valstijai ir ša
liai vėl užmesti ant dolerio 
svarstyklių.

Visas dalykas dabar be
paliko miestavosios budžeto 
tarybos malonei. Jeig*u ji
nai skirs tam pinigų, kaip 
buvo per pastaruosius ke
turis mėnesius, centrai pa
siliks ilgiau. Jeigu neskirs, 
centrai turės užsidaryti.

Ką darys motinos, ku
rioms dabar esamieji cent
rai pagelbsti pasilaikyti 
darbuose, nesunku dasipro- 
tėti. Vienos bus priverstos 
mesti darbus ir eiti skursti 
gyvenimu iš pašalpos. Kitos 
turės atiduoti vaikus sveti
miems auklėti. Dar kitos 
dirbs palikusios vaikus per 
dieną gatvės “priežiūrai,” 
paskendusiai purve ir blo
guose pavyzdžiuose.

Valstija Atmetė Vaikų 
Centrus

Karo laiku, kada indus
trijoms reikėjo darbininkių 
moterų, mūsų, valstijos iždi
nė skyrė po penkis milionus 
(Jolerių per dvejus ištisus' 
metus palaikymui vaikams 
priežiūrų. Centrai buvo pa
statyti pavyzdingai, 
grožėjosi visa šalis.

Pasibaigė karas, neberei
kia motinų, tuščia ir vaikų, 
numojo į juos valstijos gu
bernatorius Dewey ir jo re- 
publikonų kontroliuojamas 
seimelis. Lai karo našlės, 
lai m'otinos tų šeimų, ku
rioms pasidarė sunku išsi
versti dėl pabrangusio pra
gyvenimo, žinosi sau. > Kas 
paiso, kad jie suskurs ar 
nepergyvenę to skurdo be 
laiko pražus.

Valstijos valdžia tuojau 
po karo norėjo atimti nuo 
motinų tuos centrus, tačiau 
iš tų centrų varto to jų-tėvų 
s u s i d a r iusi organizacija 
prieš tai kovojo ir laimėjo 
pratęsimą tiems centrams 
paramos iki spalių 1-mos, 
1947 metų.

Po to parama dar kartą 
buvo pratęsta iki sausio 1- 
mos, 1948 metų, tačiau

centrams be- 
-miestavoji parama, 
laikotarpiui skirtoji 

išsibaigs šio mėnesio 
Jeigu m i es tavoj i bu-

tiems mėnesiams daviniai 
buvo numesti tarsi kokia 
almužna — duota tik ten, 
kur daugiausia prasižen
giančio jaunimo, reikalą pa
ramos mieruojant skaičiu
mi areštu, u

Nuo sausio pirmos viena
tinė parama 
buvo 
Šiam 
suma 
30-tą.
džeto taryba iš naujo nepa- 
skirs tam tikslui pinigų, 
centrai turės užsidaryti.

The Child Care Center 
Parents Association, kuri 
iki šiol iškovojo centrų iš
laikymą, sako, kad visuo
menė turėtų pagelbėti jiems 
išlaikyti centrus. Prašo pa
rašyti majorui ' O’Dwyer, 
savo borough prezidentui ir 
savo atstovams miesto tary
boje, kad skirtų pinigų iš
laikymui centrų iki to laiko, 
kada vėl bus galima gauti 
tam tikslui pinigų iš valsti
jos- iždo.

. Ui'. '

jais

Ar Mes Liksimės Našlėmis' 
Del Deportavimų?

amerikiečių mo
terų, žmonos grąsinamų iš
deportuoti už poli tines pa
žiūras vyrų, bendrai pa
siuntė prezidentui Truma- 
nui atvirą laišką, kuriame 
protestuoja prieš kėsinimą
si išdeportuoti jų vyrus. Jos 
klausia:

“Ar mes liksimės našlėmis 
pasekmėje Teisdarybės De
partmento paikybės?”

Laišką pasirašė Mrs. Ju
an Diaz iš San Francisco, 
IVfrs. Peter Warhol iš Min
neapolis, Mrs. Charles Doy
le iš Buffalo, Mrs. Alex Sa
lint ir M rs. David Bali nt iš 
Cleveland. 'Mrs. 
Knerly iš Detroit, 
John 
Mrs. 
Mrs.

' Mrs. 
I Mrs.

Joseph 
Mrs. 

iš Boston, 
Bittelman.

Nabeshka
Alexander
Ferdin an t

Peter
Irving Potash ir Mrs.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

Mėsos Banda
Svaras maltos kiaulienos 
svaras maltos jautienos 
vienas kiaušinis
2 svogūnai
biskis seleriu
šaukštas citrinos sunkos
pusė puoduko pomidorų 

sunkos
pusantro šaukštuko drus

kos, po biskį pipirų ir nut
meg (muskatinio riešuto)

puodukas popcorn (spra
gintų kukurūzų), perleistų 
per malamą mašinukę

biskis buljono. '
Išmaišyk viską gerai, iš

tepk riebalais kepamą blėtą, 
sudėk mėsą ir kepk viduti
niai karštame pečiuje' apie 
valandą laiko..

Būtų geriau, jei pirm su
maišymo paspirgi ntum 
svieste svogūną ir selerius, 
duos geresnį skonį.

------

Nedavalgęs žmogus Irgi 
Gali Nutukti

•Nutukęs asmuo ne visuo
met yra persivalgęs asmuo,

o liesutis taip pat ne visuo-r

nai priklauso nuo kūno 
liaukų veiklos, nuo veiklos 
viso organizmo, bot tik da
linai.

Visko mi-

Laiške jos rašo:
“Kaipo Jungtinių Valsti

jų legalūs gyventojos ir pi
lietės mes smerkiame bešir
diškumą Teisdarybės De-, 
partmento, kuris nori at
plėšti mūsų vyrus ir duon- 
pelnius nuo jų šeimų ir de
portuoti juos vien tik už jų 
politinius įsitikinimus.

“Pone prezidente, kas at
sitiks su mūsų vaikais, pi
liečiais šios šalies nuo užgi
mimo?

“ Kas atsitiks su mumis, 
jeigu mūsų vyrus išdepor-1 
tuos? Ar mes liksimės naš
lėmis pasekmėje Teisdary
bės Department© paikybės?

“Ką mes pasakysime sa
vo vaikams, kuomet jie 
klaus apie savo tėvą? Ar 
mes turime pasakyti, kad ši 
valdžia — jų valdžia — 
prievarta išvarė jų tėvą iš 
šios šalies persekiojant ne- 

! piliečius už jų politinius įsi
tikinimus?

“Ar tai yra demokratija, 
pone prezidente?

“Mes pasmerkiame tas 
Teisdarybės Depą rtmento 
pastangas išdeportuoti mū
sų vyrus kaipo -ataką ant 
mūsų saugumo ir gerovės 
mūsų šeimos. Gerovė kiek
vienos amerikiečiu šeimos 
yra išstatoma pavojun da
bartiniu deportacijos vaju- ” 
m i ir Teisdarybės Depart
mento pastangomis panai
kinti Teisių Bilių ir akstin- 
ti isteriją prieš sveturgi- 
mius.

“Mes atsišaukiame ų jus 
įsakyti generaliam proku
rorui paliauti planuotus 
nepilieČių politinius areš
tus. Mes atsišaukiame į jus 
įsakyti generaliam proku- ' 
rorui panaikinti deportavi-

i

Vaikai Pirm Visko
Tarybų Sąjungoje, prie ką, kurios Tarybų Sąjunga 

tarybinės santvarkos, vai
kai niekad nebuvo statomi 
ant svarstyklių su rubliais, 
katras atsvers — vaikas ar 
rublis. Ten nuo pat pirmų
jų didžiosios proletarinės 
revoliucijos. dienų, visais 
sunkmečiais dėl intervenci
jos, blogo' derliaus, karo, 
buvo sakoma ir praktikuo
jama — vaikai pirm visko, 
viskas .vaikams.

Net didžiausios stokos 
laikais buvo išlaikyta vaikų 
sveikata. Ir nėra to, ko 
darbininkų valstybė neduo
tų vaikams j. jų gerovei. Po 
visą šalį veikia tūkstančiai 
vaikams centrų — mažiu
kams ir vyresniesiems.

Gera priežiūra vaikų, sa
vu ruožtu, yra priežiūra ir 
parama ir jų motinoms. Jos 
gali be rūpesties dirbti vi
sokius darbus. Jos, aūklė- 
damos šeimas, tęsia savęs 
švietimą, lanko mokyklas. 
Jos gali dalyvauti valsty
bės aparate. Moterims dir
bant, daugiau pagaminama, 
visa šalis greičiau atsiku
ria. Pavykus išlaikyti tai-

ir jos žmonės trokšta, jų gy
venimo sąlygos gerės iki 
šio] negirdėtais tempais.

Tarybų Sąjungoje yra 
skiriamos milioninės su
mos paramai daugiavaikių 
motinų ir netekėjusioms 
motinoms. Jokia moteris 
nėra pasmerkta liktis be
vaike arba skurdui su vai
kais. Kiekvienai motinai 
užtikrintas saugumas ir 
proga dirbti naudingą dar
bą greta auklėjimo šeimos.

Visą tai žinant, nei kiek 
nestebina, tas, kad pusė mi- 
liono tarybinių moterų yra 
veikliomis narėmis vietinių 
tarybų. Tūkstančiai yra na
rėmis respublikų seimelių- 
tarybų. Pačioje vyriausioje 
visos sąjungos įstaigoje — 
Tarybinių Socialistinių Res
publikų . Sąjungos Vyriau
sioje Taryboje — yra 277 
moterys atstovės.

Toji pati taisyklė — ge
ra priežiūra vaikams,, joje 
išauklėta galinga mintis ir 
stiprus kūnas, teikimas pro
gų j aukštuosius mokslus vi
siems, kurie tam tinkami ir

kiek valgome, bet ką valgo
me.

Jeigu žmogus gaus ba
lansuotą maistą, jis jausis 
sotus mažiau suvalgęs. Jei
gu jis' valgo nebalansuotą 
maistą, jis daugiau suval
gys, bet vis tebesijaus al
kanu, dar valgys ko nors 
priedams, dažniausia kokiu 
saldumynų ar .tešlų, nes į 
tuos valgius apetitas labiau 
traukia nedamitusi žmogų. 
Ir po to viso jis bus kar
tu — vis dar nedavalgęs ir
persivalgęs. Tai yra, tebe-) 
busmegavęs to, ko jo kūnui'mo bylas prieš mūsų vyrus, 
stokavo, bet gavęs to, ko o taip pat ir visas kitas by- 
jau turėjo pakankamai ar nepilieČių, kuriems grą- 
perdaug. Pasekmė — tuki-jso deportacija dėl jų politi- 
mas, sunkėjimas. jnių pažiūrų.

Per didelis tukimas, kaip i 
kad ir nenormališkas liesu-; 
mas rodo asmens mitybi-i 
nius trūkumus, sako eksper-i 
tai. Ir to su diena neatitai
sysi, kaip kad ne viena.die
na susigadinai. Reikia iš
mokti ir įprasti balansuo
tai misti. O tai ilgas ir sun
kus procesas.

Septyni Pamatiniai
N o r f n t i s normališkai. 

sveikai misti bent kartą 
per dieną turėtų gauti:

Galvijienos mėsos ar ją 
pavaduojančių produktų: 
paukštienos, kiaušinių, sū
rio, žuvies ar bent augali
nių pavaduotojų, riešutų,

Pieno kvortą vaikams ir 
puskvorte ar nors stiklinę 
suaugusiems.

Čielo grūdo duonos ar kito 
grūdinio maisto.

Riebumų — sviesto, mar
garines ar kokių kitų.

Baltų, žalių ir geltonų 
virtu daržovių.

Žalių -nevirtų lapuočių.
Šviežiu vaisiu — citriniu

V 4. . C

ir kitokiu.
nesibijo sunkaus darbo — 
išaiškina, dėl ko Tarybų 
Sąjungos žmonės jaunystė
je jau pasiekia aukštumas 
politikoje ir moksluose. A.

Today's Pattern

9003
1 SIZES
.2—8

BODICE

skirt

9

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) 

Trečiad., Bal. 7, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS]
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1 StOrtTtO A pySCLKCl

MIAMI, FLORIDA
Kuomet oras darosi vėsus

(Tąsa)
t

Šitas džiūsna turėjo skardų malonaus 
tembro balsą. Jis buvo laikomas vienu 
geriausių oratorių. Į politinę areną jis 
išėjo, x palyginti, neseniai, jau būdamas 
garsus advokatas. Tessa, rodydamas į 
gobšų bukaprotį žmogžudį, galėjo pate
tiškai sušukti: “Pažvelkite — prieš jus 
nusikankinęs svajotojas!” Prisiekusieji 
šniurkšdavo ir nutardavo išteisinti.

Viename vakarinių departmentų Tes
sa buvo radikalų pasiūlytas į parlamen
tą. Laimėti pavyko lengvai: prieš Tessa 
kovojo komunistas, knaptakalbis ir šykš
tus pažadų depo tekintojas, ir atleistas 
iš tarnybos generolas, reikalavęs perti 
kailį nepilnamečiams. Palatoje Tessa 
kalbėdavo retai. Du kartus jis atsisakė 
ministerio portfelio; nebūdamas tikras 
dėl radikalų partijos ateities, jis žvalgėsi 
ir laukė. Kuluaruose buvo kalbama, kad 
jis norįs pasitraukti nuo radikalų ir per
eiti į vieną dešiniųjų grupę.

Deputato kėdė Tessa tapo nauju pra
turtėjimo šaltiniu; jis ėmė pinigus nuo 
koncesininkų ir tiekėjų; už tinkamą at
lyginimu įeidavo į akcinių bendrovių 
valdybas ir savo vardu pridengdavo įvai
rias aferas — Venecuelos kasyklas arba 
Martinikos plantacijas. Jis nebuvo go
dus, bet mėgo gyventi plačiai, nieko ne
atsakydavo šeimai ir meilužėms, leng
vai lindo į skolas.

Tessą žinojo “visas Paryžius;” tūks
tančius žmonių jis vadino “tu;” jis pe
nėjo pasiuntinius ir prokurorus, dalino 
dovanas žurnalistams, noriai pildė savo 
rinkėjų prašymus. Išgaudamas pas mi- 
nisterius čia ordiną finansų inspekto
riui, čia tabokos prekybos patentą šau
naus žandaro našlei, čia pakeitimą teis
minių persekiojimų, iškeltų prieš per
daug mitrų šantažistą.

Tessa sugromulojo austrę, nurijo 
gurkšnį vyno ir tarė:

— Ar ta mokytoja komunistė?
— Nežinau. Tačiau tiesioginio pavo

jaus Trečiajai Respublikai ji nesudaro.
— Tu cinikas. Šabli vynas čia stebuk

lingas. Tu, vadinasi, nejauti pavojaus? 
Be reikalo! Aš manau, kad rinkimai bus 
katastrofingi. Radikalai eina prie savi
žudybės: jeigu laimės Liaudies frontas, 
juos praris...

(Jis nurijo austrę.)
— Dargi parlamentarinėje Prancūzi

joje jie nusileido šiai madai. Asmeniš
kai aš prieš... Statau savo kandidatū
rą, kaip nacionalinis radikalas, bet bi
jau ...

(Jis išspaudė citriną į kriauklę ir 
liūdnai atsiduso.)

— Bijau, kad manęs neišrinks.
— Tu jau pradėjai kampaniją?
— Šeštadienį pirmas susirinkimas. 

Šiandien vakare aš išvažiuoju.
— Tuomet tvarka.
— Kaip tat “tvaka”?
— Labai paprastai — tu turi pasi

skelbti esąs Liaudies fronto šalininkas.
Pasipiktinęs Tessa numetė servetėlę 

ir sugriaudė tartum tribūnoje:
— Niekuomet! Geriau pralaimėjimas, 

pražūtis, viskas, ką tik nori, bet ne iš
davimas! Tie ponai — amžini Prancū
zijos priešai. Pažiūrėk —.Bliumas, žmo
gus, kurio dargi pavardė neprancūziška, 
suktas ir kraujo ištroškęs; intrigantas 
Dormua; Mokas, įsigeidęs sugriauti 
transportą; žemdirbYstės priešas Mone; 
pagaliau Viaras, Hitlerio akivaizdoje 
šaukiąs nusiginkluoti, Viaras, kuris ...

— Viaras paprastas plepys. Padaryk 
jį ministru, ir jis tuoj taps protinges
nis.

— O komunistai?
—i Prancūzija — individualistų kraš

tas: rantje, krautuvininkų, fermerių. 
Kodėl Žanas, arba Žakas balsuoja už ko
munistus? Žanui uždėjo mokesčių šešiais 
šimtais frankų daugiau, negu reikėjo, o 
Žako sūnaus nepriėmė į veterinarijos in
stitutą. Visa tai — priemonė paniurgzė- 
ti ir tiktai. " *

(Tessa, sušitelkęs prie žuvies, tylėjo.)
— Argi komunistai gali pasikliauti 

tavimi? Aišku, ne. Tačiau jie pasirengę 
remti tavo kandidatūrą: tai karinė gud
rybė. Kodėl mes turime būti mulkiai? Jie 
sukūrė Liaudies frontą tikslu pradžioje 
sunaikinti dešiniuosius, o paskui suėsti 
mus. O mes būsime gudresni: mes rin
kimuose sumušime dešiniuosius ir per tą

sambrūzdį atsiskaitysime su komunis
tais.

— Ungurys iš tikrųjų žavus! 
Bet sakyk man, Žiuli, dėl ko mes turime 
suskaldyti dešiniuosius?

— Nors ir dėl to, kad juos suskaldys 
ir be mūsų, o jei mes ožiuosimės — tai 
ir prieš mūsų valią. Matai gi, politika — 
tai švytuoklė: kairėn, dešinėn, vėl kai
rėn. Mūsų reikalas prižiūrėti, kad švy
tuoklė per daug neįsisiūbuotų. Dvide
šimt ketvirtaisiais laimėjo kairieji: 
“Kartelis,” Žoresą perkelia į Panteoną,, 
raudonos vėliavos. Po dviejų metų radi
kalai pasuka dešinėn, ir į valdžią ateina 
Puankare. Trisdešimt antraisiais rinki
mai nieko nąduoda. Nė vienas kabinetas 
nepajėgia išsilaikyti valdžioje. O krašte 
vyksta pasisukimas dešinei! — tai tris
dešimt trečiųjų pabaiga. Kiekvieną va
karą San-Žermene demonstracijos. “Ša
lin deputatus!” Ką uja iš dešinės? Radi
kalus. Argi tavęs nemėgino įvelti į Sta- 
vickio bylą? Pagaliau — vasario šeštoji. 
Kraujas. Užsienis įsitikinęs, kad Pran-e 
cūzija diktatūros išvakarėse. Tačiau švy
tuoklė netikėtai keičia kryptį, ir vasario 
devintą pasirodo komunistai. Reikia ras
ti vidurį. Pasirodo senis Dumergas, -ir 
švytuoklė nurimsta.. Tačiau krašte pro
cesas tebevyksta. Šį kartą jis gilesnis, 
aišku, ilgiau trunkąs; jis dar nepasibai
gė. Liaudies frontas turi laimėti, ir jis 
laimės. Jei jis laimės su mūsų pagalba,, 
po metų radikalai pasuks dešinėn, ir vis
kas nurims trejiems ketveriems metams. 
Leisk, aš tau įpilsiu bordo, tai “Muton- 
Rotšildas.”

— Iš to išeina, kad aš privalau remti 
savo priešų pergalę?

— Žinai priežodį: vyno įpilta, reikia 
jį ’gerti. Kai kada tą vyną būtina at
skiesti vandeniu. Aišku — ne “Muton- 
Rotšildą” ...

Padavė gaidį. Tessa keletą minučių 
pamiršo politines kartybes—jis pasken
do gastronomijoje:

— Ar tu žinai, kodėl čia gaidys vyne 
geresnis, negu visur kitur? Gaidys—tai 
nelaime, bet mes, prancūzai, sugalvojo
me, kaip pagaminti iš seno lieso gaidžio 
gardų patiekalą: jį troškiname vyne. Vis 
dėlto višta švelnesnė už gaidį, ir štai tau 
“Dogarno” paslaptis: tu valgai ne gaidį, 
o vištą. Tu paklausi, kodėl jie vištą va
dina gaidžiu? Kuklumas. O gal būt, išdi
dumas. Kiekvienu atveju — kulinaro 
strategija.

Deseris nusijuokė:
— Tau teks pasekti šiuo pavyzdžiu. 

Tu būsi nacionalinis radikalas, bet mes 
tave patieksime, kaip Liaudies fronto ša
lininką, — kuklumas arba išdidumas . ..

— Aplamai, tai abstrakčios šnekos — 
vis tiek manęs neišrinks. Šiai kampani
jai aš neturiu nei laiko, nei lėšų.

—Laiko tu gali surasti, juo labiau, 
kad tu trokšti tarnauti Prancūzijai. O 
dėl lėšų nesijaudink — visas kampani
jos išlaidas sumokėsiu aš . ..

Tessa nepritarė Deresio strategijai, 
bet pasiūlymas jam atrodė viliojantis. 
Jis nušvito ir tuoj sumišo: reikia laiky
tis orumo! Tačiau antrekotas, su “tuo 
pačiu smegenų padažu” dar -labiau įsma- 
gino Tessą; o čia dar atnešė burgundiš
kojo ... Visuomet išblyškęs, Tessa pa
raudo. Jis norėjo pakalbėti apie ką nors 
malonų, pavyzdžiui, apie artistę Poletę. 
Tačiau, norėdamas nuslėpti nuo Deserio 
savo džiaugsmą, Tessa prisiminė šeimos 
vargus:

— Mano sūnus...
(Jo balse buvo girdėti ašaros. Kas žino, 

ar jis vaidino, ar iš tiesų nuliūdo?)
— Liusjenas skaitė nepadorų pra

nešimą. Mano vardą dabar tąso po visus 
laikraščius. Aš mėginau su juo pasikal
bėti. Žinai, ką jis sako? “Tai klasių ko
va.’’ Baisu —sūnus'ir priešas!

— Tu be reikalo jaudinies. Liusjenas 
perdegs. Kokia gi čia klasių kova, jei jis 
tebegyvena tavo pinigais? Tu pamatysi 
—jis dar bus deputatas, dargi “naciona
linis radikalas.” Aš jį neseniai sutikau 
“Maksime” su žavinga vištele. •

— Liusjenas “Maksime”? Dykūnas! 
Trisdešimt dviejų mėtį, o'dar nieko ne
uždirba, rašo kažkokias nesąmones lėlių 
teatrui. Aš tau sakau: toks gali virsti a- 
narchistu, banditu—jokios moralės!Mane 
guodžia Deniza. Darbštutė! Ji studijuo
ja kažką labai nuobodaus, berods, roma
nų architektūrą. Rimta mergaitė...

(Bus daugiau)

šiaurinėse valstijose, tai daug 
žmonių traukia į pietus, kur 
šilta, žmonės vyksta į pietus 
kartu su paukščiais, kad šil
tai praleisti žiemos mėnesius.

Kaip tik pasirodo pavasaris, 
tai paukščiai pradeda grįžti 
atgal į šiaurines valstijas, taip 
ir svečiai, kartu su paukščiais 
—grįžta atgal,

Pereitą žiemą turėjome lai
mę susitikti daug malonių ir

Keista Ąr tas, jeigu mums pa
tinka tropiškas oras, tai kodėl 
apie jį teigiamai neatsiliepti? 
Kodėl kitiems pavydėti? Juk 
žmogus gyvena taip trumpai, 
tai jo valia kuo tinkamiausiai 
tą gyvenimą praleisti, išnaudo
ti, visas progas, kokias tik fry- 
venimo aplinkybės jam leidžia.

Ypatingai malonu, kada žie
mos laiku nereikia rūpintis ap
šildymu .buto; nereikia brai

džioti po šaltą sniegą ir ledus, ( 
nereikia rūpintis šiltais drabu
žiais ir t.t. Ir nereikia vargin
tis atėjus pavasariui su namų 
valymu. Jeigu čia kaip kurie 
dalykai yra brangesni, kaip 
šiaurinėse ..valstijose, lai kiti 
yra pigesni. Gi darbo taip pat 
galima gauti, nors nėra tokis 
platus pasirinkimas, kaip šiau
rinėse valstijose. Darbo žmo
gui niekur kepti karveliai į 
burną nekrinta, nepaisant, kur 
gyveni—pragyvenimą turi už
sidirbti.

Kas dėl sveikatos, tai Flori
dos oras labai geras. Ir jeigu 
kam galima, tai kodėl nepasi
naudoti ta proga, juk tik sykį 
gyvename ant svieto.

Butterfly.

Lake Success, N. Y. — 
Amerika siūlė įvest J. Tau
tų globą Palestinai.

Prancūzų i>olicija nušovė 7 
arabus demonstrantus Al- v • • •zyrijoj.

gerų draugų ir draugių. Buvo 
malonu susipažinti su Joseph
ine Augutiene ir Sutkiene iš 
Brooklyn, N. Y. Su Augutie
ne susipažinome LDS 54 kp. 
piknike. Augutiene papratus 
dirbti organizacijų parengi
muose Brooklyne, tai ir atva
žiavusi vakacijoms į Miami ji 
buvo mums gera pagelbininkė 
ir LDS 54 kp. piknike, nes 
moka tinkamai dirbti.

Drg. Ziksienė, chicagietė jau 
greitu laiku išvyksta iš Miami. 
M. Paškevičius, iš Detroit, jau 
išvažiavo atgal. Jonas Dovi- 
dąitis, iš Brooklyn, N. Y., sa
kė dar pabus iki pabaigai ge
gužės.

Reiškia, vieni svečiai anks
čiau, kiti vėliau jau kraustosi iš 
mūsų valstijos. Dar svečiuoja
si pas savo tėvelius Bronė Ša
linaitė-Sukackienė iš Brookly- 
no. Ji ir jos nedidelis sūnelis 
labai patenkinti Miami šiltu 
oru. Sukackienės sūnus gražiai 
auga.

Kiek laiko atgal turėjome už 
viešnią drg. Niaurienę, grožio 
salono savininkę, iš Bostono 
apylinkės, ši draugė neilgai 
svečiavosi, tik apie 3 savaites 
laiko.

Vakacijas praleido gerai ži
nomi draugai Marijona ir Jo
nas Kachai iš Detroito. Jie ke
tina pasilikti Miami miesto 
nuolatiniais gyventojais. Dabar 
grįžo į Detroit, kad ten su
tvarkyti savo reikalus ir at
vykti pas mus nuolatiniam gy
venimui. Tai vis daugiau gerų 
žmonių atvažiuoja pastoviam 
gyvenimui į Floridą. Gerai, čia 
vietos yra dėl visų.

Plačiai mąstant, atrodo, kad 
turėtų būti smagiau, kada dau
giau apsigyvena lietuvių. Bet 
atsiranda ir tokių, kurie siau
rai žiūri. Jie vos pamatė apra
šytą Miami gyvenimą, ar tai 
ekonominę padėtį, ar svečių 
,apsilankymą ,tai pyksta ant tų, 
kurie šį ir tą parašo. Tokie
siauro permatymo žmonės sklei
džia neapykantą prieš tuos, 
kurie dirba kultūrinį dailbą.

Gražu, kada iš kitų, Flori
dos miestų yra smulkmeniškai 
aprašoma vietos lietuvių gyve
nimas ir iš to matosi veikla, jų 
susitarimas ir kultūrinis sugy
venimas. Pas mus yra tokių, 
kurie nenori, kad plačiau apie 
mūsų koloniją būtų rašoma. 
Smagu, kada draugai iš St. Pe- 
tersburgo plačiai informuoja 
apie savo veikimą ir sugyveni
mą. Taip pat iš Orlando drg. 
Vilkelis daug pašvenčia laiko 
gražiems aprašymams. Ir ne tik- 
iš Floridos, bet ir iš kitų vals
tijų, kur tik yra lietuvių, jų 
veikimas, tai matosi ir kores
pondencijų. Ir tai gerai, juk tai 
bus medžiaga Amerikos lietu
vių istorijai. Ir mano supra
timu, korespondencijos suteikia 
plačią informaciją, kas ir ko
kioje kolonijoje daroma, kaip 
veikiama, kokis atsiektas pro-‘ 
gresas.

HARTFORD, CONN.

"Ponas Amerikonas"
TRIJŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

STATO SCENON LAISVES CHORAS

Balandžio 11 April
Lietuvių Piliečių Klubo Salėje

227 LAWRENCE ST.,

Vaidinimas

Prasidės

3-čią vai.

po pietų
LAISVĖS CHORO VAIDINTOJU GRUPĖ

Įžanga

55 centai

(Taksai

įskaityti)

Viršminėta komedija atvaizduos, kaip Ponas Amerikonas susirado sau meilužę 
per laiškus Lietuvoje ir vėliaus nuvyko į Lietuvą apsivesti. Apsivedęs atsivežė į 
Ameriką ir pastatė dirbtuvėje ją dirbti, o Ponas Amerikonas ponavoja, kozyres 
lošia, o po kazyrių išsimiegoja ir dirbti nenori. Bet neilgai jam taip buvo geri 
laikai. Jo žmona, susiėjo dirbtuvėje su pažangiom moterim, gavo gerų patarimų, 

•lankė vakarinę mokyklą, susiprato ir Poną Amerikoną pradėjo mokinti, žinoma, 
čia visą veikalą neišpasakosime, turėsite patys ateiti ir pamatyti. Užtikriname, 
kad visi būsite patenkinti. Praneškite ir savo pažįstamiems.

Vaidintojai: Kamblys — Juozas Thomas; Maikis—Stanley Makaveckas; Kli
mas—Juozas Kazlauskas; Marė—Ona šilkienė; Anelka—Konstancija Miller; Ru
gienis—Walter Brazauskas; Pašonis, Boles Muleranka; Pašonienė—Ona Visoskie- 
nė; Magdė—^Aldona Roman; Algirdas — Walter Brazauskas; šepetys—Jurgis šil
kas; Čeponis—Felix J. Repšys; čeponienė—Louise Maukus; Dora — Ona Brazaus
kas.

Režisierius—Grace Gailen. Suflioris—Ona Giraitis.
. . - . ■ . • RENGĖJAI.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

SLA NARY!
Jeigu nenori naujos kon

versijos —■ duoklių pakėli
mo kita tiek arba apdrau- 
dos numažinimo pusiau — 
eik į savo kuopos susirinki
mą. Balsuok pats ir kitus 
paragink balsuoti už:

B. F. Kubilių į prezidentą
J. Žebrj į vice.-prezidentą
S. Masytę į sekretorius
J. K. Mažukną į iždinin

kus
J. Miliauską į iždo glo

bėjus.
Ir balsuok už gerus de

legatus į seimą.
Savo balsu atmesk tuos, 

kurių plasta gaspadorystė 
davedė prie konversijos.

SLA Senų Narių 
Komitetas.
(78-85)

Peter 
kAPISKAS

B4/? <& G/?/LL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos I

Mylimiems Pašarvoti Dovanai j

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. j
L.,-...,. ..... . ■ ■ - ... J

.,. . ... ... . . _____ _________ _____________ i----------------------------------- ■—.—----- ‘ ...................... .... . ........................‘ ■■■•—■ '■ ■ ■ —*.............. I. —

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. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

___ r j m ~-~f — -T ... ~~
■ - ■ - ■ s— * r ‘
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Tarptautine Apžvalgą
(Tąsa nuo 2 puslapio) Turkija gaus “pagalbai” 

šakyj, gavo 90.8% visų bal- Amerikos karinį laivą — 
savusių balsų, arba 7,116,- lėktuvų vežiką. Ji jau pir- 
267 balsų. Iš 414’parlamento 
narių demokratinis frontas 
laimėjo 405 vietas.

Užsienio ministras Ana 
Pauker sakė, lai tauškia bu
vęs karalius Michael ką tik 
nori. Rumunijos liaudis 
džiaugiasi jį nusikračius 
nuo savo kaklo ir jam nie
kados nesulaukti išnaujo 
karaliauti.

Genevoje, Šveicarijoje at
sidarė tarptautinė spaudos 
konferencija. Čechoslovaki- 
jos delegacija smerkė Ame
rikos spaudą, kurioj buvo 
daug melų paskleista apie 
“revoliuciją“ Čechoslovaki- 
joje. Amerikos komercinė 
spauda rašė, būk šaudė į 
studentų demonstracijas ir 
5 nušovė. Atstovai sakė, 
kad tai melas, kad jokių 
šaudymų nebuvo, kad vie
nas studentas užsigavo tik 

-paprastoje gatvės nelaimė
je.

Sovietų Sąjungos atsto
vas Bogomolov sakė, kad 
Tarybų Sąjungoje liaudis 
turi 7„126 laikraščius, kurie 
eina 111-koje skirtingų kal
bų. Jų cirkuliacija siekia 
31,000,000 - kopijų. Spauda 
yra liaudies ir jai tarnauja.

miau gavo keturis didelius 
submarinus ir daug kitų ka
ro laivų.

Berlyne, Vokietijoje kilo 
skandalas.. Sovietų Sąjunga 
pareikalavo, kad, (1) visi 
Anglijos, Franci jos ir Jung. 
Valsfijų traukiniai, atei
nanti į Berlyną ir išeinanti 
turi būti peržiūrėti Sovietų 
inspekcijos. (2) Sulaikė an
glų baržas plaukiančias ka
nalais į Berlyną. (3) Įvedė 
kontrolę ant sunkvežimių ir 
automobilių ant vieškelio, ir 
(4) Kaltina, kad Anglija ir 
Jung. Valstijos sulaužė su
sitarimą.

Kaip žinome, mūsų šaly
je, Anglijoje ir Francijoje 
labai šūkauja. Bet iš Lon
dono rašo H. L. Matthews,- 
kad joki sutarčių dokumen
tai nerodo, kad Anglijai, A- 
merikai ir Franci j ai Sovie
tai būtų pažadėję susisieki
mą. Tą patvirtino ir iš 
Washingtono James Res
ton.

Sovietų, Anglijos ir Jung
tinių Valstijų sutartis iš 5 
d. birželio, 1945 metų sako: 
“Didžiojo Berlyno sritis bus 
valdoma bendrai talkininkų 
vyriausybės (Komendantu-

‘PAVASARIŲ GODOS’
Stasio Jasilionio

EILĖRAŠČIŲ KNYGA GATAVA
Jau atspausdinta Stasio Jasilionio eilėraš

čių knyga, apdaryta ir jau siuntinėjama 
prenumeratoriams. Kurie dar neužsisakėte 
tos knygos, tuojau užsisakykite. Kaina 
$1.00.

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti Ir 
pinigus. Ant jūsų pareikalavimo knyga tuo
jau bus pasiųsta.

To paties autoriaus pirmoji eilėraščių 
knyga “Bešvrntantis ^ytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. Kurie 
dar neturite pirmosios knygos, užsisakykite 
dabar, užsisakykite abi kartu, prisiųsdami 
$1.50.

Abiejose knygose yra daug giliai žmo
gaus sielą žavėjančių eilių. Tai knygos, 
kurios turėtų būti kiekvieno kultūriško 
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

August Gustas.
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, į 
. INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS ?
/ , ;

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774 ' l.

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- -;1 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai ‘įruošta® 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Z J w V i ’ 1 ' * * ’ •

ros), kuri veiks vadovystėje 
ir galioje Kontrolės Tary
bos.”

Kontrolės Taryba pakri
ko dėl to, kad Anglija ir 
Amerika šauvališkai ap
jungė savo zonas, o vėliau 
prie jų prisidėjo ir Franci- 
ja. Reiškia, bendros kontro
lės Vokietijoj nėra. Gi Ang
lija, Francija ir Jungtinės 
Valstijos turėjo konferenci
ja Londone, į kurią nekvie
tė Sovietų Sąjungos ir ne
paisė jos protestų. Todėl, 
pagal SSSR, negali būti ir 
bendros valdžios Berlyne.

Tarybų Sąjungos spauda 
kaltina Norvegiją ir Švedi
ją, kad pastarosios leidžia 
užsienio imperialis tams 
steigti karines bazes ant jų 
teritorijos. Taipgi rašo, kad 
Iraųas virto Wall Stryto 
kolonija ir ten eina kariniai 
prisirengimai.

Mirė žymus generol. Mi- 
chail Romanovič Galaktio
nov. Jis pora ųietų atgal 
lankėsi Ąmerikoje. Tai ge
nerolas, kuris karo laiku 
pateikė apščiai straipsnių. 
Tūli jų buvo išversti į lie
tuvių kalbą.

Sovietų spauda kaltina 
dabartinę Italijos vyriausy
bę, kad pastaroji laužo Tai
kos punktus.

Jungtinių Tautų organi
zacija Anglijos - Amerikos 
vadovybėje baigia nustoti 
vardo. Kas gali rimtai skai
tytis su tokia organizacija, 
kuri tik pirm kelių mėnesių 
turėjo specialį posėdį, pagal 
Amerikos reikalavimą, ir 
nutarė padalinti Palestiną į 
dvi valstybes— žydų ir ara
bų. Dabar vėl, pagal Ame
rikos delegato reikalavimą, 
šaukia specialį posėdį 16 d. 
balandžio, kad vėl pagal A- 
merikos reikalavimą at
šaukti pirmesnį tarimą. 
Reiškia, vieną kartą Wall 
Stryto politikai padiktuoja 
vieną atsinešimą, paskui 
vėl šaukia delegatus ir rei
kalauja tą atšaukti, diktuo
ja kitą. Ar* ilgai ta orga
nizacija šoks pagal Wall 
Stryto komandą?

Tarybų Sąjungos delega
tas sako, kad tokis pakeiti
mas atsinešimo linkui Pa
lestinos įvyko todėl, kad 
karo kurstytojai nori pa
taikauti arabų valstybėms, 
idant ten turėjus lengvomis 
sąlygomis aliejaus šaltinius.

Čechoslovakijos klausi
mas vis diskusuojamas. 
Prezidentas Ed. Beneš pri
siuntė pareiškimą, kad bu
vęs Čechoslovakijos atsto
vas Jan Papanek pavary
tas iš tos vietos ir jo vie
ton yra atvykęs Dr. Vladi
mir Hoūdek. Kartu Čecho- 
slovakija pareiškė, kad ji 
nesiskaito su tais užmeti
mais, kurie daromi Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje ir į juos neatsakinės. 
Kitais žodžiais — nesiskai- 
tys ir su nutarimu, jeigu 
tokis ten bus padarytas.

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

Paskutinis pakvietimas j moterų 
rengiamą vakarienę. Įvyks balandžio 
10 d. Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Pradžia 6 v. v. Būs gardžių valgių. 
Tikintas $1. Prašome dalyvauti šio 
miesto ir apylinkes publiką* būsite 
nuoširdžiai pfiipiti ii* pavaišinti. Pel
nas eis geriems tikslams. Prašome 
pasipirkti vakarienės bilietus iš ank
sto. Įžanga nemokama. — Rengėjos.

(81-82) , ♦

HARTFORD, CONN.
Balandžio 11 d., 3 vai, dieną, Liet.' 

Piliečių Klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Laisvės Choro Vaidintojų Gru
pė suvaidins trijų aktų veikalą “Po
nas Amerikonas,’' kurį’ parašė Ro
jus Mizara. Šiame veikale matysite 
kaip Ponas Amerikonas nuvyko į 
Lietuvą, apsivedę su jauna mergina 
ir manė, kad nemokytą savo pačią 
pakinkys į darbą, ,o jis bus ponas, 
jam niekuomet nereikės dirbti. Bet 
neilgai tie geri laikai sekąsi. Tad 
kviečiame, vietinius ir iš apylnkės 
ateiti ir pamatyti, šį gražų veikalą. 
Įžangą 55c. — Korn. (82-83) '

Lowell, Mass.
KAS BUVOPAS MUS 
IR KAS DAR BUS?

Vasario 21 dieną, šeštadie
nio vakarą, pas mus buvo su
rengtas gražus koncertas, ku
rį išpildė žymioji dainininke 
Konstancija Menkeliūnaitė.

Konstancija gražiai daina
vo, akompanuojant pianu ger
biamai II. Kižiūtei iš Worces
ter, Mass.

Labai atsiprašome gerbia
mos dainininkės ir pianistės 
dėl tūlų nepatogumų mūsų 
svetainėje koncertam laikyti, 
tačiau koncertas buvo puikus 
ir daug žmonių dalyvavo. Tu
rėjome svečių iš Nashua, Ha
verhill,. didelį būrį iš Law
rence ir net iš Worcesterio, 
kurie kartu su dainininke at
važiavo. Juos atvežė drg, D. 
Justus. Tai buvo draugo Ju
slaus tikrai gražus pasitarna- 
vimas dainininkei ir koncer
to rengėjams; labai paleng
vintas pribuvimas į Lowell į. 
Tariu širdingiausi ačių drau
gui Jusiui!

Dainininkas Kubiliūnas, ku
ris ■ buvo pasižadėjęs, nepri
buvo* tą vakarą dainuoti.

Antras Parengimas
Kovo 21 dieną Lowellio 

Lietuvių Pil. Kliubas turėjo 
puikius krutamus paveikslus, 
kuriuose buvo rodomi tarybi
nių tautų šokiai, dainos ir 
įvairūs žaislai, žmonėms la
bai patiko.

Tačiau, žmonių tą Vakarą 
turėta nedaug. Mat, sureng
ta labai trumpu laiku ir ma
žai tepasigarsino. Bile pa
rengimui reikalinga gero ir 
plataus išgarsinimo. Tą jau 
žinome iš patyrimo, bet nevi- 
suomet prisilaikome.

šį sekmadienį, valandžio 11 
d;, 7:30 vai. vakare, Kliubo 
svetainėj, 14 Tyler St., Low
ell, Mass., bus rodomi labai 
gražūs paveikslai po vardu: 
“Pageant of Russia.” Tai ne
paprastai graži filmai Joje 
matysime ir Tarybų Lietuvos 
atletiškų iherginų grupę, daly
vaujančią kartu tarpe šešioli
kos respublikų sporto skyrių.

Tai bus įdomu ir gražu pa
matyti. Rengia T D O rusų 
skyrius.

Ši filmą gerai garsinama ir 
todėl galima tikėtis, kad žmo
nių bus daug...

J. M. Karsonas.

Grand Rapids, Mich
Mirė Marijona Rasikiene 

(Russ)
Kovo 2 d., po pietų, mirė 

Marijona Rasikiene (Russ). 
Iš Lietuvos paėjo Utenos ap
skrities, Skiemonių valsčiaus, 
klivėnų kaimo. Paliko nuliū
dime Vyrą — Tadą, tris sū
nus — Joną, Williama ir Ka
zimierą ir 2 seseris — Teklę 
Valinskienę ir Dora Juškienę, 
brolį — Joną Miškų — visi 
Chicagoje ir brolį Vincą Kar
velis, kuris gyv. Grand Rap
ids.

.Velionė buvo palaidota lais
vai, Lietuvių Laisvose Kapi
nėse, kovo 6 d. Julia Skeber- 
dytė is Chicagos pasakė ata
tinkamą atsisveikinimo kalbą 
koplyčioje ir ant. kapų. Kū
nas > buvo pašarvotas Barto ir 
sūnaus koplyčioje.

Rasikiene vedė Tadą Rasi- 
ką 1905 metate. Į Pittsburgh 
atvyko 1907 metais. Prieš 30 
metų Rasikų šeima persikėlė 
gyventi į Grand Rapids. Už
augino tris sūnus, visi jau ve
dę ir turi gerus darbus.

Velionė veikė pažangių ju
dėjime, iki pat mirties buvo 
narė LDSA, LDS 41 kp„ LLD 
66 kp., Motinų Kliubo, Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugys
tės ir Politikos Kliubo. Buvo 
pastovi veikėja. Dirbo dėl vi
sos žmonijos gerovės.

Į laidotuves tiek daug žmo
nių susirinko, kad netilpo ko
plyčioj. į kapines palydėjo 
labai daugelyje automobilių.

Mes, velionės ir jos artimų 
draugai, išreiškiame giliausią 
simpatiją jos šeimai nuliūdi
mą) valandoje. Kartu ir mes 
netekome geros ir širdingos 
draugės. Korespondentas.

Rochester, N. Y.
SVARBIOS PRAKALBOS
Sękmadįenį, 11 d. balan

džio, 3 vai. po pietų, Ukrainą 
Svetainėje, 975 Joseph Ave., 
įvyks labai svarbios prakalbos 
už taiką. Bus anglų kalboje 
labai geri kalbėtojai.

Taipgi bus rodoma trys fil- 
mos: “A People’s Program,” 
“One World or None” ir “The 
Brotherhood of Man.” Daly
vaukite masiniai.

Rengėjai.

Lewiston - Auburn, Me,
PIESTU STOJA

Kaip kitur darbininkų prie
šai vilioja iš žmonių pinigų 
“atvadavimui Lietuvos” iš da
bartinės pačių darbo žmonių 
valdžios, taip ir čionai. čia 
zokoninkai, vos- išvydę žmo
gų, tuojau prašo aukų, kaip | 
tas juodvarnis išvydęs viščiu-1 
kus krankia.

Atsiranda tokių, kurie jiems 
duoda pinigų. Tiesa, vienas 
sakė: “Renkame, renkame 
aukas, o jų kaip nėra, taip 
nėra.”

—Kiauro maišo nepripilsite, 
—atsiliepė kitas. — Kunigams, 
jų lekajams šimučiams, Vaidy- 
loms, Kneižiams, Grigaičiams 
daug reikia, ypatingai pasiva
žinėjimams ir gražiai ho.te- 
liuose^ pagyvenimui.

Na, o zokoninkai renka ir 
renka aukas “Lietuvai atva
duoti.” Jie steigia naujus 
vienuolynus, bažnyčias ir ta 
nuosavybė yra užrašoma Vati
kano popiežiui. Reiškia, iš 
lietuvių surenka pinigus, įtai
so nuosavybę, bet užrašo. Va
tikane gyvenančiam popiežiui.

Neveltui popiežius ir jo ku
nigai tai piestu stoja prieš 
savosios šalies darbo žmones, 
prieš liaudies valią. Neveltui 
jų pasekėjai ir iš Amerikos 
viską .daro, kad tik neleisti. 
Italijos žmonėms laisvai gy
venti. ’ Papūga.

Irano valdžia sako, kad 
Sovietai susiaurinę prekių 
gabenimą per Kaspijos Jū
rą a Iraną.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

----- -----  .. . L ...... ..... ...—................ ■

BAR &GRILL
. LIETUVIŠKA ALUDE

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zėidat, Jr.
41L Grand St. 

. Brooklyn, N. Y.

L

“MEDINIAI” ITALIJOS 
KLERIKALŲ GINKLAI

Roma. — Norę klerikalų 
valdžios suruoštame • ka
riuomenės parade . praeitą 
sekmadienį buvo daug ame
rikinių ir angliškų tankų, 
šarvuotų automobilių ir pa
trankų, bet klerikalai rodė 
ir nemažai padirbtų, medi
nių ginklų. Kai kurie medi
niai jų pabūklai bemaršuo- 
jant sugriuvo. Komunistai 
paėmė medinius kulkosvai
džių ir kitų ginklų vamz
džius, ir su pajuoka rodo 
žmonėms.

JAPONAI* VĖL STATY
SIĄ KARINĮ LAIVYNĄ
Tokio. — Japonijos val

džia įnešė seimui sumany
mą pastatyti 125 nedidelius 
karinius sargybos laivus ir 
submąrinus, viso 50,000 to
nų, esą, pakrantėms saugo
ti nuo plėšikų ir besiver
žiančių kairiųjų korėjiečių. 
Menama, kad generol. Mac- 
Arthuras užgyrė tą suma
nymą.

Washington. — Amerikos 
bombanešiai B-29 bandy
muose skrido 4,600 mylių 
tuo pačiu pradėjimu, nešda
mi po 5 tonus bombų.

: Joseph Garszva
:: Undertaker & Embalmer::

Manager

JOHN A. PAULEY
u Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

; HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO VIRŠŲ IR FENDERIŲ 
TAISYTOJAI

Nuolatinis Darba*— Gera Ai^a 
825 MAIN ST.

NEW ROCHELLE, N. Y.
Telefonas NEW ROCHELLE 2-8100

■ ■
PADARYTA SOVIETŲ- 
SUOMIJOS SUTARTIS ,
Maskva. — Faktinai jau 

padaryta draugiškumo su
tartis tarp Suomijos ir So_- 
vietų Sąjungos. Sovietai 

i nereikalavo naujų karinių 
bazių Suomijoj. Neoficialiai 
pranešama, kad Sovietai 

i palieka Suomijai bepusišku- 
‘ mo (neutralumo) teisę ka
re.

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
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

0------------------------------ :....... .......... .... ...

GERI PIETOS!
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.

(3
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. 1 VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žendom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty,, Lith. Daily)— Treiiad., Bal. 7, 1948
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Spaustuvių Darbininkai
Sugrįžo į Darbą i

I i ______________

Per dvi savaites užsitęsęs

Kodėl Kuri. Balkonas
Pakeltas į Prelatus

Pergalė Čia Pat - 
Nepraleiskite Progos!

Manhattan Crosstown
Bušai Sustojo

I

Antradienio rytą sustabdy-
New York o įvairių spaudos 
darbų darytojų (kompozito
rių) “stapičius” baigėsi praė
jusį pirmadienį. Sugrįžo dar- 

’ban balandžio 6-tą, šapų savi
ninkams sutikus ištraukti rei
kalavimą ilgesnių darbo va7 
landų. Pasilieka 36 ir pusės 
valandų savaitė, o kas virš to, 
bus mokama viršlaikių mo- 
kestimi.

Dėl algų pakėlimo tebesi- 
deri. Darbininkai prašo $10, 
savininkai dakėlė iki $7 prie
do savaitei.

Am. Moterų Kongresas 
Pasinėręs Darbe už 
Taiką ir Laisvę

Balandžio 5-tos vakarą te
ko dalyvauti įdomiame Ame
rikos Moterų K o n g r e s o 
Brooklyno skyriaus . susirinki
me. Į jį buvo sukviestos visų 
brooklyniečių klubų ir prisi
dėjusių tautinių organizacijų 
atstovės. Senokai buvo tekę 
jame dalyvauti, tad buvo 
smagu matyti susirinkimą pa
didėjusiu, darbe ir didžiuose 
reikaluose organizaciją au
gant ir stiprėjant naujomis jė
gomis.

S va rb i a us i u o. j u d i e n ot va r k y- 
,je buvo punktas prieš milita
rizavimą mūsų jaunimo — 
prieš verstiną karinį muštrą 
ir prieš draftą, Kongresas 
nuo dabar iki 16-tos ves spe- 
cialę kampaniją prieš draftą, 
už taiką. • RooseVelto sukak
ties dieną, balandžio 12-tą, 
ypatingai praves specialius su
sirinkimus, * rinkimus panašų 
po peticijomis prieš karą, už 

— taiką.
• Ne mažiau svarbos dedama 
ir rinkimams. Svarstė, kaip 

• sudominti moteris dalyvauti 
rinkimuose veikliai, kad jos

Jau tik kelios dienos beliko 
iki veikalo “Pergalė” persta
tymo. Kiekvienas lietuvis, 
kurio širdyje dar vis rusena 
tėvynės meilė, turėtų ateiti šį 
veikalą pamatyti.

Veikalas “Pergalė” vaiz
duoja paskutinio karo laiko
tarpį Lietuvoje. Parodo tuos 
niekšiškus tautos išdavikų 
darbus bei terorą. . . Kaip toj 
pačioj šeimoj vienas brolis 
naciams batus laižė, .o antras 
ryžtingai kovojo kartu su par
tizanais prieš juos.

Nors mes esame matę daug 
filmų iš buvusio karo laiko
tarpio Europoje, taip pat esa
me skaitę apie tai aprašymų, 
bet kur kas didesnis ir giles
nis įspūdis susidaro matant 

j šiuos įvykius atvaizduotus 
'scenoje — savoje kalboje. 
Tuomet žiūrovas mato realų 
vaizdą, artimą sielai bei įši- 
tikininAams.

Daug energijos, triūso bei 
pasišventimo paaukota šio vei
kalo perstatymui. Visi vai
dintojai su didžiausiu entuzi
azmu stengiasi kuo giliau įsi- 
gyvendinti veikalo “Pergalės” 
temoje — kuo realiau atvaiz
duoti . veikalo charakterius.

Taigi, kaip matome, kas 
nors yra su geriausiais norais 
veikiama, su pasiryžimu. Ar
gi neatsiranda, kiekvieno 
žmogaus širdyje, noras ko
operuoti? Kuo nors padėti? 
Taip! Mes žinome, kad mū- 

«sų publika mus neapvils ir su 
jos skaitlingu atsilankymu su
teiks Liaudies Teatrui materi
ale ir moralę paramą.

Tat iki pasimatymo Labor 
Lyceum salėje, 11 dieną ba
lam! žio (šį sekmadienį), kuo?

met bus suvaidintą drama 
“Pergalė” 1 J
Žodis į Artimųjų 
Kolonijų Veikėjus

Gera būtų, kad mūsų arti
mųjų kolonijų veikėjai rastų 
galimybės atvykti Brooklynan 
ir pamatyti “Pergalę.” Tada 
patys įsitikintų, kad šis vei
kalas neturėtų būti paliktas 
nuošalią! tik po vieno suvaidi- 
nimo. Nevien būtų gaila įdė
to pasišventimo ir darbo, bet 
taip pat gaila būtų ir iš ideo
loginio taško žiūrint. Su šiuo 
veikalu gastroliuojant, nevien 
užsipelnytą garbę susilauktų 
Brooklyno Liaudies Teatras, 
bet kartu turėtų progos paro
dyti pažangųjį vaidybinį me
ną.

Brigita.

“Pergales” Aktoriams
Praėjusią savaitę buvo iš

siuntinėti atvirukai praėjusio 
sekmadienio ir šio ketvirtadie
nio pratimų reikalu. Ten bu
vo, aktoriams prašymas šį ket
virtadienį pribūti nevėliau 
7 :30 vakare.

Dabar gi, tūlų aktorių pa- 
Į tariamas, prašau susirinkt 7- 
' tą’ valandą. Tai išeis į gerą 
! patiems aktoriams: galėsime 
lanksčiau užbaigt (prieš darbo 
dieną).

Sekmadienį visi pribūkit į 
Labor Lyceum 1-mą valandą— 
bent nė minute nevėliau 1 :30. 
žinokite, kad turėsime daug 
darbo, iki pilnai pasiruošime, 
o (uždangos pakėlimo laiką 
esame nustatę 3:30.

Pergalietis/.

ta. darbas-vairavimas autobu
sų ant trijų East Side ir trijų 
skersuojančių per Manhattan 
linijų nutrūkus deryboms tarp 
unijos ir linijų savininkų.

. Paliestomis yra First, Se
cond ir York Avenues, taipgi 
49th,1 64th, Madison ir Cham
bers Sts. Darbininkai pareiš
kė, kad jie yra išmesti iš dar
bo “locked out.”

Gub. Dewey pasirašė bilių, 
paskiriantį $200,000,000 vals- 
tijinio universiteto reikalams.

žinotų kandidatus, . jų pro
gramas. t i ' d i ! ~~Moterys turėjo gerą delega- LDo ku°P'( Brooklyno apy- 
cija brooklyniečių vykime į!link5s Pasitarimas’ įvyks 
Washington;; Palestinos klau-! PenUadien'- dieni\ ba’ 
simu ir darbuojasi pasiųsti įj. i'andžio, 8-tą valandą vataie, 
tą delegaciją j visos šalies centro rastinėje, 4M mo
bilizaciją Washingtone balan-1 r'mer Brooklyn, . Y. 
džio 15-tą ' I šiame pasitarime dalyvaus

■ centro valdybos nariai ir LDS 
Protestuoja Prieš Karą . trečios apskrities narys. Pasi- 
Kurstančia Politiką 'tarimo tikslaš yra svarbus.

Moterys sužinojo, kad ne už I Prašome kuopų valdybų ar 
ilgo išeisianti nauja filmą Į kuopų išrinktus atstovus da- 
“Iron Curtain” yra arši pro- lyvauti. Taipgi kviečiami da- 
pagandos už karą filmą. I lyvauti mūsų vajininkai.

Lds Trečios Apskrities 
Veikla

Brooklynietis kongreso sky
rius nusitarė prieš ją kovoti 
daugeriopais būdais. Kadan
gi tai yra viena iš daugelio 

f tokių būsimų filmų, tad labai 
svarbu sustabdyti jos rodymą. 
Sustabdymas šios, būtų sig- 
nįtlas kompanijoms nedaryti 

•*, daugiau tokių. x '
Tures Rummage Sale

• Sukėlimui fondo tiems vi-
* siems ir daugeliui kitų darbų 

—-lapeliams, susirinkimams 
su garsiakalbiais gatvėse ir 
.kitiems tokiems, moterys riu- 
sitarė’sukelti* $1,000 per sa
vaitę turėsimu rummage sale. 
Tačiau bus 'išparduodami su-i 
aukoti ir supirkti nauji daik
tai, ne seni.

Klubai paėmė atsakomybę 
rinkti

J darbą 
dieną, 
žės.p nešta

Atplyšęs 3 tonų gabalas ce
mento jsu žemėmis užkrito ir 

įEįĖ WuSymi'* ^,|fsutriuškino ties tiltu pastatytą 
mašiną 'prie 174th St. ir 
Grand Concourse, Brcnxe. 

į. Laimei, niekas tuo tarpu joje 
-nesėdėjo. <

dovanas ir vesti visą 
krautuvėje pasirinktą
Įvyks pradžioje gegu- 

Apie tai dar bus. pra- 
vėliau. . N.

Šiuo klausimu LDS kuopų 
sekretoriai esate atlaikę nuo 

Į ąpskrities pirmininko po laiš- 
! kutį. Prašome kreipti į tai 
svarbią. atydą ir mesti visus 
kitus darbus, bet dalyvauti 
pasitarime.

Esu įsitikinęs, kad visos LDS 
kuopos esate aplaikę dovanų 
knygutes, prašome jas platin
ti. Platindami knygutes pa- 
gelbėsite apskrities komite
tui pamokėti kelionės lėšas 
visų kuopų delegatų, kurie 
vyks į LDS Seimą, Cleveland, 
Ohio, liepos mėnesp Laiko 
mažai iki apskrities pikniko, 
birželio mėnesį, kuriame lai
kas išsibaigia ir turi būt su
vesta sąskaita.

Mūsų apskrities-ribose šia
me vajuje darbas nėra spar
tus, daug yra apsileidimo ir 
nekreipimo atydds į taip 
svarbų darbą. Reikia primin
ti ir tai, kad LDS centro vaj- 
dyba deda daug pastangų ra
gindama kuopas prie smar
kesnio darbo, bet, kaip' pasi
rodo, kuopos, kuopų valdy
bos ir kuopų vajininkai ma
žai tuo domisi.

Dabar

Seimo, liepos mėnesį. Atmin
kime ir tai, kad mūsų apskri
ties ribose 1947 metais narių 
skaičius sumažėjo. Tad mes 
visi, stodami į produktyvį 
darbą, turime nuostolius išly
ginti ir dar su kaupu, kad 
sekamame Seime, įvyksiančia
me liepos mėnesį, būtų užre- 
korduota mūsų apskritis, kai
po pavyzdinga ir darbšti, pa
laikanti narių skaičių virš ki
tų apskričių. Mes tai galime 
padaryti, tik ’reikia noro ir 
darbo. Be darbo niekas nie
ko nėra nuveikęs. Tai faktas, 
kurį negalima paslėpti.

A. MATULIS, 
Apskr. Pirm.

Barney Conway, stogų den
gė j as, tapo užmuštas darbe. 
Ant jo užkrito nuo pastolio 
atsiliuosavusi stora ^pliauska 
prie statomo Stuyvesant Town 
namų projekto.

Sugrįžo iš Argenti
niečių Viešnages

Praėjusį pirmadienį Laisvės 
įstaigon buvo užėjęs Antanas 
Zazas su žmona Aida.

Jiedu tik ką buvo išlipę iš 
laivo “Argentina,” atplauku
sio iš Buenos Aires.
j Abu Zazai buvo nuvykę į 
Argentiną pasisvečiuoti; ten, 
mat, gyvena Zazo trys sese
rys, tai jiedu nuvyko jas ap
lankyti ir Argentinos pamaty
ti.

Išbuvo ten jiedu apie še
šias savaites. Buvo Buenos 
Aires mieste, La Plata ir Be- 
risso miestuose. Susitiko su 
daugeliu lietuvių. Apsilankė 
Vienybės išleistuvėje; buvo 
viename progresyvių lietuvių 
piknike, įvykusiame Kilmės 
miestelio pašonėje.

Jiems Labai patiko argenti-, 
niečiai — ypačiai vienybiečiai.

-—Kaip atrodė argentinie
čių piknikas?

—Puikus!—atsakė Mrs. Za
zas (kuri yra suomių tauty
bės). žmonės linksmi: dai
nuoja, šoka ir alučio išsigeriai 
Tik gaila, kad aš nemoku lie
tuvių kalbos — negalėjau su 
jais susikalbėti.

Zazai parvežė nuo Argenti
nos lietuvių Rojui Mizarai 
albumą — tai sveikinimai, pa
daryti ’1947 m., kuriais suka
ko 20 metų nuo Rytojaus laik
raščio įkūrimo ir R. Mizaros 
ten atvykimo.

Svečiai pasakojo, kad jų 
laivas iš Buenos Aires į New 
Yorką išviso plaukė apie 16- 
ką dienų , Buvo sustojęs Mon- 
tevidejuje, Santos, Rio de Ja
neiro ir Port of Spain prie
plaukose.

Kelione jiedu pasitenkinę, 
tik, sako: perdaug laive žmo
nių. Pasažierių buvo laivas 
kupinas į ten vykstant ir at
gal.

Zazai išvyko į savo name
lius, kurie randasi Ashburn-; 
ham miestelyj, netoli Worces
ter! o, Mass.

New Yorke vyksta dentistų 
ir kitų burnos gydymo speci
alistų konvencija.

Paaukštinimas kun. Jono- 
Balkūno‘į prelatus sukėlė ne
mažai diskusijų Brooklyno 
parapijom] tarpe.

Daugelis jų negali suprasti, 
už ką Jonas Balk finas tapo 
popiežiaus apvainikuotas mon
sinjoru.

Tūli šitaip išmetinėja:
-—Kun. Balkūnas ąavo šven

tumu negali pralenkti tokio, 
kaip kunigas Paulionis; savo 
mokytumu jis nepralenkia 
kun. Pakalnio; savo “gaspa- 
doriškumu” jis nėra nei kiek 
labiau pasižymėjęs už kun. 
Aleksiejų. . .

Visi šitie keturi kunigai 
yra kaimynystėje — čia pat, 
Didžiojo New Yorkę ribose. 
Kuniguose, sakoma, reiškia-! 
mas didelis nepasitenkinimas, i 
kodėl buvo parinktas į prela- i 
tus Jonas Balkūnas!

Kiti klausia:
—O gal jis ką nors didesnio i 

literatūroje sukūrė?
—Ne! Nieko jis nesukūrė 

ir neparodo jokių gabumų, 
kad galės kada ką nors sukur
ti ,—atsako u žk 1 austie j i.

—Gal jis šiaip ką nors di
delio . padarė “tautai ar baž
nyčiai” ?

Niekas nieko nežino!
Kaip kalbėtojas, kun. Bal

kūnas pasižymi tik vienu : juo
kingais žestais ir aštriais žo
džiais prieš komunistus.

Nuo kada popiežius pradėjo 
skirti titulus kunigams, kurie 
aštriai puola komunistus? 
Kodėl jis nedavė tokio titulo 
kun. Coughlinui, tam Detroito 
palaidliežuviui ?

Jeigu popiežius šiandien 
daro prelatais kunigus už tai, 
kad fie plūsta komunistus, tai 
reikia manyti, jog šis Balkūno 
paaukštinimas pastūmės ne 
vieną silpnesnės dvasios kuni
gėlį sekti Balkūno pėdomis.

Tūli spėja, būk kunigui Bal
konui šią šlovę popiežius su
teikė už tai, kad jis prieš 
porą Pietų įstojo į republiko- 
nų partiją!

Nežinau!
Pagaliau, ne mano reikalas 

kištis i bažnytinius reikalus.
Ndr. 
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i Egzaminuojant AftisJ 
į Rašome Receptus i 
iDarome ir Pritaikome Akinius į

i Drs. Stenger & Stenger i
I Optometrists I
Į 394-398 Broadway 1 
I Brooklyn, N. Y. 1 
I Tel. ST. 2-8342 !
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Nora Kaye, viena iš vadovau
jančių šokėjų Ballet Theatre 
trupės, atvykusios į New Yor
ką mėnesiui laiko.* Programos 
vakarais ir šeštadienių ir sek
madienių popiečiais, prade
dant balandžio 4-tą, Metropo
litan Opera House. Įžangos 
nuo $1.20 iki $4.20 vakarais 

ir iki, $3.60 popiečiais.

Uzatakavo Pazangy 
Dvasiškį

Grupė parapijiečių advokar 
tų, parapijos komiteto narių, 
priešingų dvasiškio William 
Howard Melish veiksmams su 
pažangiuoju ir taikos judėji
mais, nesitarę su juo, slapta, I
išsiuntinėjo parapijiečiams 
laišką, kurstanti juos prieš 
dvasiškį.

Ar jiems- bus pavykę su
kurstyti ^parapijiečius, ateitis 
parodys. Laukiama visų pa
rapijiečių susirinkimo k»ada 
nors šį mėnesį. Tikimasi, kad 
didžiuma parems vikaro , teisę 
liktis žmogumi — laisvai min
tyti ir kalbėti.

Dabar kuopų valdybos ir
kuopų vajininkai kreipkite

Pagaliau, Pirmoji Gegužės kuo didžiausią domę. Ap
gavo dar vieną titulą — bus skrities komitetas ateinančiam 
Ištikimybės Diena, kaip pa- posėdyje, esu įsitikinęs, pa
skelbę ’Hugo Rogers, Manhat- skirs gerą atlyginimą už gau- 
4įan prezidentas. * tus naujus narius iki sekamo

Žiurkės Suėdančios . 
45 Milionus $$

Miestas beveik ūžėdamas 
žiurkių, kaip raportavo vei
kiantysis majoras Vincent R. 
Impellitteri. Didžiajame New 
Yorke esą 8 milionai žiurkių, 
kurios kas metai pridarančios 
$18,000,000 iki 45 milionų 
nuostolių. Pradės naikinti.

žiurkių padaryti nuostoliai

į Parapijos rektorius (klebo
nas) daktaras John Howard 
Melish per pamokslą užtarė 
jaunąjį dvasiškį, savo sūnų, 
sakydamas: “Asmuo privalo 
imti religinį mokymą iš savo 
bažnyčios, bet ne politiką.” 
Kitais žodžiais, jis sutijika, 
kad kunigystė neturi būti 
priemonė atėmimui iš asmens 
žmogiškumo.

i------------------------------ ;--------
•

Isuėdimu maisto yra mažesni 
u ž n u osto 1 i u s u ž k rėti m u maiš

yto ir žmonių. Jos gali išne
šioti daug baisių ligų. Ir tie
sioginiai jos įkanda žmogų, 
ypatingai yra pavojumi kūdi- 

; kiams žiurkėmis, užleistuose
namuose. Pernai žiurkės 
įkando 423 asmenis.

Saugokite jas gerai

jūsų akys
yra

jūsų BUITIS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS II 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Horwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui. *
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
—2 dienom >s Valandos: „ o . . j

į 6—8 vakarais >
Ir Pagal Pasitarimais. E

? Telefonas ĖVergreen 4-0203 >

B. S. A. O.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

m
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Edvard G. Robinson vaidina 
dramatišką rolę filmoje “Ali 
My Sons,” gavusioje kritikų 
ratelio požymį 1947 metais. 
Rodo Criterion Teatre, prie 

Times Square.
*

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
balandžio 8 d., 8 v. v. Laisvės salėj. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
reikia aptarti pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojimą, prezidentinius rinkimus, 
savo vajaus reikalus ir kiti svarbūs 
dalykai. Susirinkite laiku. — J. W. 
Thomson, pdrm. (81-82)

REIKALAVIMAI
Reikalinga Mergina Raštines 

Darbui
Reikalinga mergina dirbti 

LDS Centro raštinėj. Pagei
daujama, kad būtų šiek tiek 
susipažinus su raštines darbu. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku šiuo adresu : Lietuvių 
D a r b i n inkų Susivienijimas,’ 
419 Lorimer St., Brooklyn, N.

(75—86)

Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 
2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame. * Kam
barys, Valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Karr, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N, Y. (East New Yoj'k) 
—antros lubos (67-84)

, DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4thr Street 

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

Valandos: įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

modemUdy’« BULOVĄMan’s BULOVĄ...richly styled 
... always accurate and depend* 
ahfe-

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setal Elgin — 

išdirblmo, 
Longines,.

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
Ir Vyrų Daimontinlai 
žiedai.

M3.7S

N«w is the time to choose thė perfect gift 
'... a Parker “51** pen and matching pencil 
The demand will be great ... so avoid dis* 
appointment . . . choose*tomorrow!

i '17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Bal. 7, 1948




