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Komercines Amerikos spau
dos redaktoriąi prieš keletą 
dienų buvo suvykę Washing- 
tonan į metinį sanskridį.

Tarp kitų dalykų buvo 
svarstytas cenzūros klausimas. 
Pasirodo, jog vyriausybė ryž
tasi spaudą cenzūruoti ir kai 
kurie redaktoriai su tuo su
tiko.

Tačiau dauguma jų pasisa
kė prieš cenzūrą, pareikšda- 
mi, jog cenzūra turėtų būti pa
likta savanoriška: redaktoriai 
patys turėtų žinoti,
raščiuosna dėti, o ko ne.

Tai neblogas žestas!

No. 94 Metai XXXVIII. . Dienraščio XXX.

Būtų, tačiau, labai sveika, 
jei šis redaktorių sanskridis 
būtų pasisakęs vienu ypatin
gai visuomenei opiu klausimu, 
būtent: susilaikyti nuo propa
gandos už naują pasaulini ką
rą. •

Agitacija, propaganda už 
naują karą turėtu būti skaito
ma kriminaliniu nusikaltimu.

Spauda, kuri be atodairos 
tokią propagandą skiepina 
savo skaitytojuosna, atlieka 
patį baisiausi kriminalinį dar
bą ’

Deja, tuo klausimu, atrodo, 
redaktorių sanskridyje nebu
vo kalbėta.’

Popiežiaus Būta Pasiren
gusio Bėgti iš Šventojo 

Miesto
Roma. — Vienas labiau

sia pasitenkinusių žmonių 
Italijos rinkimų rezultatais 

ką laik-jyra popiežius Pijus XII. Jo 
] vardu Vatikano sekretaria- 
tas išleido džiugų pareiški
mą. Girdi, italai paklausė 
švento tėvo balso ir balsavo 
taip, kaip jiems buvo liepta

Vatikaną apleisti ir persi
kelti į kitą šalį gyventi.

Tos pačios Vatikano in
formacijos atidengė ir kitą 
faktą, būtent, kad net trys 
šalys buvo pakvietusios po
piežių jose apsigyventi. Pir
moje vietoje, kaip ir tikėta
si, su pakvietimu buvo pa-

EXTRA

Kitas svarbus dalykas, ku
riuo redaktorių sanskridis pa
sisakė: Amerikos vyriausybė 
privalo Įsileisti visus kitų kraš
tų spaudos korespondentus, tu
rinčius atitinkamus kredenci-

Atrodo, čia netiesiogiai 
redaktoriai bus išsitarę prieš 
Washingtono vyriausybę, kuri 
ligi šiol varžė kitų kraštų ko
respondentus, atstovaujančius 
komunistinę spaudą.

Kaip žinia, neperseniai du 
k o m u n i štai korespondentai 
buvo suimti ir deportavimui 
paskirti, gi vienam — francū- 

komunistų spaudos atsto- 
— buvo griežtai aprėž- 
mūsų šalyje veiksmas: 

tūlą* laiką jam nebuvo

zų 
vui, 
tas
per
leista niekur iš New Yorko iš
važiuoti.

Fašistinės spaudos atstovų 
mūsų vyriausybė nevaržo — 
jie turi čia pilniausią laisvę 
daryti, ką tik nori.

Aišku, šis redaktorių žodis 
yra tartas dėl to, kad jie ži
no : jei mes varžysime kitų 
kraštų spaudos atstovų Įvažia
vimą, tai jie, anieji kraštai, tą 
pati'darys su amerikines spau
dos korespondentais.

balsuoti.
Kaip dabar atrodo, tai 

popiežiaus būta labai išsi
gandusio dėl rinkimų. Jis 
labai bijojo Demokratinio 
Liaudies Fronto laimėjimo. 
Taip bijojo, jog buvo pasi
ruošęs, tokiam atsitikime,

siskubinęs Ispanijos kruvi
nasis diktatorius gen. Fran
co. Franco buvo' popiežiui 
pažadėjęs tikrą žemišką ro
jų ir amžiną prieglaudą. 
Bet taip pat > popiežiui pa
kvietimų buvo suteikusios 
Kanada ir Airija.

Kunigai Sukčiavo Italijos Rinkimuose
Roma. — Italijos Komu

nistų Partijos organas “U- 
nita” iškėlė prieš Italijos 
kunigus ir davatkas sun
kius kaltinimus. Laikraš
tis parodė, kad daugybėje 
vietų kunigai ir minyškos 
pavartojo visokias apgavys
tes rinkimuose. Kuriose tik 
vietose šitie sutvėrimai

kontroliavo rinkimines ko
misijas, ten kairieji beveik 
visiškai negavo balsų, t.y., jų 
balsai nebuvo priskaityti. 
Daugelyje vietų sugauti at
virose suktybėse kunigai 
buvo suareštuoti, bet paskui 
valdžios išteisinti ir paleis
ti. Mat, visas valdžios apa
ratas randasi klerikalų ran
kose.

Mainieriai Atsisako Eiti į Kasyklas
Teismo nuosprendis, kad 

mainierių unija yra kalta 
už įvykiusį dąrbo sustoji
mą, ir grūmojimas Lewisui 
kalėjimo bausme, smarkiai 
paveikė visus mainierius. 
Jie žino, kaip teisingas bu
vo jų reikalavimas pensijos 
ir kaip jų solidarumas tą 
reikalavimą laimėjo, ir to
dėl jie pasipiktinę teismo

nuosprendžiu. ■ Daugelyje 
vietų mainieriai atsisako ei
ti į kasyklas dirbti. Pereito 
pirmadienio ryte Pennsyl- 
vanijoje, Virginijoj ir Ala- 
bamoje apie dešimt tūks
tančių mainierių atsisakė 
grįžti į darbą. Jie pasiryžę 
ginti savo uniją nuo pinigi
nės bausmės ir savo unijos 
Vadus nuo kalėjimo.

* ■1Washingtonas. — Teisėjas Alan Goldsborough nu
baudė Johną L. Lewis, United Mine Workers of Ame
rica prezidentą, pasimokėti $20,000, o uniją $1,400,000! 
Ši bausmė uždėta tik už “kriminališką” prasižengimą, 
nepaklausant teismo streiką tuojau atšaukti. Bet kita 
bausmė, kurion gali įeiti unijos vadui ir kalėjimas, bus 
paskelbta ateinantį penktadienį.

San Jose. — Costa Rica prezidentas pasidavė sukilė
liams. Reiškia, “revoliucija” laimėjo kovą ir senoji vy
riausybė tapo nuversta.

Roma. — Jau du trečdaliai balsų rinkimuose į Italijos 
senatą suskaitytą. Krikščionių demokratų (klerikalų) 
partija turinti didelę daugumą, atseit, beveik tiek balsų, 
kiek visos kitos partijos sudėjus krūvon. Balsavįmai į 
asamblėją tik pradedami skaityti ir rezultatai dar visiš
kai neaiškūs. Tačiau de Gasperi teigia, kad ten rezulta
tai bus panašūs.

Italijos Rinkimų Rezultatai Dar Neaiškūs; 
Manoma, Kad Liaudies Frontas Atlaikys 
Savo Senąsias Pozicijas

Iš Italijos dar vis tebeina i Gates tą patį rytą telefonu 
prieštaraujanti pranešimai 
apie pereito sekmadienio 
rinkimų rezultatus. Spėja
ma, kad dar turės prabėgti 
pora dienų, kol viskas bus 
pilnai aišku.

Štai antradienio ryte ko
mercinės spaudos korespon
dentai pranešė 
mųių dešimties 
suskaitytų balsų

Krikščįonių 
(klerikalų) su r 
1,465,210 balsu.

Liaudies Frontas 770,373. 
, Republikonai ir dešinieji 
socialistai 284,878.

Tautinis blokas 78,000.
Italų socialinis sąjūdis 

22,000.
Tuo tarpu Daily Worke- 

rio korespondentas John

tokius pir- 
nuošimčių 
rezultatus, 
demokratų 

ašas gavo

Nicaraguos Armija Įsiveržusi 
j Costa Ricą

Amerikos Valdžia Darė 
Naujus Atominės Bom

bos Bandymus
Washington. — Atominės 

Energijos Komisija paskel
bė, kad šiomis dienomis 
Marshall Salyne, Ramiaja
me Vandenyne, buvo pada
rytas naujas atominės bom
bos išbandymas. Bomba bu
vo išsprogdinta ir paskui 
karo veiksmų specialistai 
studijavo to sprogimo re
zultatus. Ką šis naujas ban
dymas parodė, aišku, laiko
ma slaptybėje. i Sydney, Australija.— Be-

Taip pat pranešime nepa- Į kildamas nuo aikštės, nu
sakoma, kokioje vietoje ta į krito ir sudužo lėktuvas; 
bomba buvo išsprogdinta—| žuvo visi 27 jame buvusieji 
vandenyje ar sausumoje. žmonės.

Toliau pranešama, kad 
slaptas raportas apie ban
dymo rezultatus bus patiek
tas Kongresui.

Vienas dalykas, tačiau, 
aiškus: šis naujas atominės 
bombos bandymas yra tam
priai susijęs su vyriausy
bės paskubintais žygiais pa
siruošime prie naujo karo.

John Howard Lawson Pripažintas Kaltu
žymųjįWashington.

filmų veikalų rašytoją John 
Howard Lawson federalė 
džiūrė pripažino kaltu dėl 
atsisakymo Kongreso Nea- 
merikinės Veiklos Komite
tui pasakyti, ar jis priklau
so prie Komunistų Partijos. 
Bausmė dąr nepaskirta, bet 
jis gali būti nubaustas pa- 
simokėti tūkstantį dolerių

čechoslovakijos social - de
mokratų partijos veikiantysis 
komitetas nutarė suvienyti sa
vo partiją su to krašto komu
nistų partija.

Tenka manyti, jog tą cen
tro komiteto žygį neužilgo už- 
girs milžiniška social - demo-l 
kratų partijos narių dauguma.1

Tuomet toje šįalyje darbi
ninkų klase turės milžinišką 
politinę savo partiją.

Rinkimu ose, įvykusiuose 
prieš dvejis metus, čechoslo- 
vakijos komunistų partija ga
vo arti 40 nuoš. visų paduotų 
balsavimuose piliečių balsų.

Dabar apvienyta partija, be 
abejojimo, gaus kur kas di
desnį nuošimtį balsų — abso- 
liutę parlamento narių dau
gumą.

Naujo parlamento deputa
tų rinkimai, beje, čechoslo
vakijoje įvyks gegužės mėne
sio pabaigoje.

San Jose, Costa Rica. — 
Šitoje mažytėje respubliko
je tebeverda civilinis karas. 
Tasai karas darosi paines
niu, nes patirta, kad Nica
raguos armijos vienetai pe
reina rubežių ir įsimaišo į 
kovą tarpe dviejų kariau
jančių grupių. Padėtis tokia 
rimta, jog manoma, ■ kad 
Pan-American Unijos kon
ferencija turės susirinkti į 

| specialę sesiją to reikalo 
sprendimui..

Tuo tarpu Jungtinių Val
stijų vyriausybė yra pa
siuntus Nicaraguos val
džiai aštrią protesto notą 
prieš pastarosios armijos 
žygius į Costą Ricą.

Paryžius. Francūzijos 
ir Anglijos valdžios pasira
šė sutartį dėl lėktuvų ba
zių. Abiejų šalių lėktuvai 
galės naudotis bendromis 
lėktuvų bazėmis.

Darbininkų klasės apvieni- 
jimo — politiškai ir ekonomiš
kai — klausimas yra vienas 
didžiausiųjų uždavinių, sto
vinčių prieš Europos ir viso 
pasaulio darbo žmonių akis. •

Juo greičiau tai įvyks, tuo 
bus sveikiau!

Bogota. — Inter-A^meri- 
can konferencija laukia an
ti - komunistinės rezoliuci
jos. Spėjama, kad tokia re
zoliucija bus priimta be di
delių ginčų. Už tokią rezo- 
iuciją stoja Amerikos de

legacija ir to užtenka.

Londonas.— Anglijos val
džia tvirtina, kad neseniai 
įvykusioje oro tragedijoje 
Vokietijoje kaltė buvusi so
vietų lakūno, kuris tpo lai
ku ore daręs akrobatikas. 
Sovietai tvirtina, kad kaltė 
buvo britų lėktuvo, kuris 
buvo atlėkęs be pranešimo 
oro komandai.

Oslo 
sienio 
Lange pareiškė, kad Norve
gijos'vyriausybė neisianti į 
jokią militarinę sutartį stb. 
Tarybų Sąjunga. Iš kitos 
pusės, Norvegija norinti 
platesnių komercinių ryšių 
su socialistiniu kraštu.

— Norvegijos už- 
reikalų ministras

Nanking. — Chinijos na- 
cionalė asamblėja vienbal
siai išrinko diktatorių Či- 
ang Kai-šėk Chinijos “pre
zidentu.” Tai reiškia,’ kad 
visos generolo šnektos apie 
nepriėmimą kandidatūros 
buvo paprasta apgavystė.

Washingtonas. — Val
džios komisija sutiko leisti 
geležinkelių kompanijoms 
pakelti kainas ant gabena
mų tavorų. Tasai pakėlimas 
kompanijoms suteiks 300,- 
000,000 dolerių! Aišku, kad 
daiktų kainos turės pakilti. 
Vadinas, vyriausybė pade
da kainoms kilti.

Lietuvos Žinios
PAVASARINEI x 
SĖJAI RUOŠA

Kupiškis. — Visoje Ku
piškio apylinkėje buvo pla
čiai pravestas vajus už pa
siruošimą pavasarinei sėjai. 
Tam reikalui įsteigta daug 
grūdų valymo punktų, kur 
valstiečiai galėtų išvalyti 
sėklas.

DARBO ŽMONIŲ 
BŪKLĖS GERINIMAS

Vilnius. — Šiomis dieno
mis buvo laikytas Lietuvos 
Profesinių Sąjungų (Darbo 
Unijų) Centro Tarybos pra
plėstas posėdis. Susirinkime 
buvo plačiai kalbėta apie 
1947 metais padarytus Lie
tuvos pramonėje žygius dėl 
pagerinimo darbo sąlygų ir 
darbininkų būklės. Pasiro
dė, kad palyginus su 11946 
metų padėtimi, pernai daug 
kas pasiekta, daug kas lai
mėta. Tačiau taip pat pri
pažinta ir tam tikrų truku
mų,“ kurie tebėra nemiga* 
lėti.

Prezidijumas maisto, pie
no, žuvies ir kitų pramonių 
įsakė tuojau padaryti rei
kalingus žygius dėl praša- 
linimo visų dar esamų ne
gerumų, taip pat sanitari
jos, saugumo technikos, 
darbo apsaugos ir darbo į-

iš Romos praneša, kad val
džios skelbiami rezultatai 
nepasitikimi, kad jie yra la
bai iškraipyti. Jis duoda 
suprasti, kad - Liaudies 
Frontas turi puikių laimė
jimų. Jis paduoda sekamus 
pirmo milijono suskaitytų 
balsų rezultatus:

Liaudies Frontas laimėjo 
497,000 balsų.

Krikščionys Demokratai 
440,000.

Nacionalis blokas 43,000.
Dešinieji socialistai 56,- 

000.
John Gates sako, kad val

džia tyčia pasirenka tas 
vietas, kuriose jos kandi
datai laimėjo, ir paskelbia. 
Tuo tarpu ji tyli apie tas 
vietas, kuriose Liaudies 
Fronto kandidatai laimėjo., j Washingtonas. — Val

džia paskelbė surašą 1,132 
korporacijų, kurios yra ap
kaltintos sulaužyme vei
kiančio ptieštrustinio įsta
tymo. Ar šios korporacijos 
bus traukiamos teisman ir 
teisiamos, tai jau kitas da
lykas.

statymdavyątės vykdymo 
reikalais.

Mi-

PREMIJOS VILKŲ 
MEDŽIOTOJAMS

Vilnius. — Lietuvos 
nistrų Taryba, rūpindamasi
gyvulininkystės apsauga, 
pTiėmė nutarimą dėl premi
jų mokėjimo už vilkų nai
kinimą. Už kiekvieną su
naikintą vilką mokama pre
mija ligi 300 rublių.

Muzikinės Komedijos 
Teatro Rekonstrukcija

Kaunas. — Muzikinės ko
medijos teatras veikia bu
vusio kino rūmuose, nepri
taikytuose teatro reika
lams. Šią vasarą bus pradė
ta pagrindinė rūmų rekon
strukcija. Žymiai padidės 
scena, iškils naujos dekora
cijų ir kitų pagalbinių dar
bų patalpos. Kai rūmai bus 
pataisyti, teatras turės pui
kias patalpas.

Londonas. — • Darbiečių 
vadas Morrison pareiškė, 
kad bus “skaudžiai nubaus
ti” tie parlamento nariai 
darbięčiai, kurie pasiuntė 
Italijos Liaudies Frontui 
sveikinimą > išvakarėse 
lamento rinkimų.

par-

NAUJAUSIOS ŽINIOS >
Washingtonas. — Aukš

čiausias Teismas vėl pa
tvarkė, kad jokia partija jo
kioje valstijoje neturi tei
sės neleisti, negrams daly
vauti partijos nominacijų 
balsavimuose. Tai yra nau
jas smūgis pietinių valstijų 
šovinistams.

Miami, Florida. — Teisė
jas Willard nubaudė veikė
ją Benemowsky trijų mėne
sių kalėjimu už atsisakymą 
pasakyti, ar ji priklauso 
prie Komunistų Partijos. 
Jos advokatas Glick pa
reiškė, kad prieš šitą bau
smę bus tuojau paduota a- 
peliacija. į aukštesnį teismą.

Berlynas. — Vokietijos 
k.omunistų spauda skelbia, 
kad Jungtinės Valstijos or
ganizuoja naują Vokietijos 
armiją. Kas keisčiausia, tai 
kad tos armijos vadu esąs 
skiriamas maršalas Von 
Runsted, kuris vadovavo 
vokiečių armijai 1944 me
tais Ardennes mūšiuose.

New York. — Amerikos 
Žydų Zionistų prezidentas 
Neumann pareiškė, kad žy
dai jokiu būdu nesutiks su 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos nutarimu atmesti Pales
tinos padalinimą, ir pavesti 
Palestinos valdymą specia- 
liškai komisijai. Žydai rei
kalauja žydų valstybės Pa
lestinoje.

ir išsėdėti vienerius metus 
kalėjime. Galimas daiktas, 
kad teismas tokią bausmę 
ant šio veikėjo ir uždės. Ži
noma, bus duodama apelia- 
•ciją į aukštesnį teismą. Ma
noma, kad byla pasieks ir 
patį šalies Aukščiausį Teis
mą.

John Howard Lawson yra 
pirmutinis pripažintas teis
mo kaltu. Kiti devyni Hol- 
lywoodo rašytojai ir veikė
jai laukia to paties likimo, 
nes ir jie atsisakė atsakyti 
į tą patį minėto komiteto 
klausima. 

4-

Washingtonas. — Beveik 
jau užtikrinta, kad senatas 
užgirs valdžios reikalavimą 
trijų bilijonų dolerių dėl į- 
steigimo taip vadinamos 
“70-grupių jėgos” karinio 
orlaivyno. Tai bus tokia ka
ro jėga, kokios nebuvo nė 
karo metu.

Dilius dėl Pensijos Visiems
- Darbininkams

Washington. — Atstovas’ 
John D. Dingell siūlo bilių, 
kad tokia pat pensija būtų 
aprūpinti visi darbininkai, 
kokias yra iškovoję mainie
riai. Tai yra, visi darbinin
kai turi gauti, sulaukę 62 
metų amžiaus, šimtą dole
rių mėnesinės pensijos.. Jo 
supratimu, jokiu būdu ne
galima, kad mainieriai tu
rės pensiją, o kitų pramo
nių darbininkai bus be pen
sijos.

Arabai Apleido Miestą

Jeruzale.— Galilėjos mie
stelis Tiberias pateko pil- 
non žydų kontrolėm Net še
ši tūkstančiai arabų turėjo 
išsikelti kitur gyventi. Žy
dų ginkluotos jėgos tuojau 
suorganizavo vien žydų po
liciją ir išleido pareiškimą, 
kad bus smarkiausiai nu
bausti visi, kurie pasikėsins 
ant arabų arba krikščionių 
nuosavybės. Visa ta nuosa
vybė pereina į valdžios ran
kas' ' ,

Viena, Austrija. — So
vietai leidžia amerikonų 
lėktuvams skraidyti pen so
vietinę Vienos dalį.
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“Toward World Peace” — Nauja Henry A. 
Wallace’o Knyga

Prieš porą savaičių išėjo iš spaudos Henry A. Wal
lace’o nauja knyga, pavadinta: “Toward World Peace.”

Tai nedidelė knyga, apie 121 puslapių, tačiau ji 
brandi, turininga, apimanti pačius degančiausius, pa- 
čijis opiausius šių dienų klausimus, stovinčius prieš 
Amerikos žmonių akis.

, Ši knyga, galima sakyti, yra Wallace’o platforma, 
ant kurios jis, kaipo kandidatas Jungtinių Valstijų pre
zidento vietai stovi, rodydamas Amerikos liaudžiai kelia 
į laimingesnį gyvenimą.

Iki prezidentinių rinkimų, tiesa, dar pasilieka apie 
šeši mėnesiai. Per tą laikotarpį gyvenimas iškels naujų 
klausimų, į kuriuos trečiosios partijos kandidatams teks 
atsakyti. Tačiau tai nepaneigia šios knygos svarbos da
bar. Ji tenka juo plačiau paskleisti žmonėse. (Kaina 
$1.75). •

Komercinės spaudos’kritikams ši Wallace’o knyga, ži
noma, nepatinka ir jie tai sako atvirai. Nepatinka ji dėl 
to, kad Wallace griežtai pasisako prieš amerikinį impe
rializmą ir stambųjį (monopolistinį) kapitalą.

“Imperializmas privalo byti pašalintas, o jei ne, juo
dieji amžiai turės ateiti... Amerika serga dvasiškai ir 
politiškai, nes stambiosios korporacijos išplėšė iš josios

“Revoliucija” Bogotoj. 
Kovo 30 d., Bogotoje, Ko- 
lombijoje, atsidarė Pan- 
A m e rikinė Konferencija. 
Pradžioje ji buvo apstatyta 
puošnumu ir pagarba Jung
tinių Valstijų delegacijai, 
priešakyje su generolu Geo. 
Marshall.

Bet kada paaiškėjo, kad 
Jungtinės Valstijos nežada 
duoti bihonus dolerių Pietų 
ir Centralinės Amerikos 
valdžioms už “sulaikymą 
komunizmo,” tai tuojau pa
sijuto, kad atšalo entuziaz
mas. Ir net kada generolas 
Marshall - pažadėjo duoti 
$500,000,000, tai nei vienas 
delegatas neplojo. Reiškia, 
negana, — permažai.

Bet konferencijai dar 
daugiau nesmagumo pada
rė, tai “komunistų revoliu
cija” Bogotoj. Bal. 9 d. stai
giai minios sukilo ir pra
džioje net paėmė viršų ant 
reakcinės prezidento Ma
riano Ospino Perez val
džios. Pan-Amęrikinė Kon
ferencija nutrūko. Iš visų 
šalių atskubėjo lėktuvai iš
vežti delegatus.

Bet vėliau generolas Mar
shall ir kiti ęmė šaukti, būk 
“komunistai” revoliuciją su
kėlę, kad konferenciją su
ardyti ir nusprendė ją ten

nistus. Reiškia, naciai užparlamento rinkimai įvyks
23 d. gegužės. Yra aišku, nosies pavedžiojo ‘demokra-

ri
su

Tai stiprūs (ir teisingi) pareiškimai, kurie negali 
.patikti imperializmo ir monopolistinio ^kapitalo gynėjams.

’Žinoma, Wallace nėra joks 4komunfetas nei socialis
tas if jis nesiūlo Am’erikai socializmo. Jis jai siūlo tik 
“progresyvų kapitalizmą.” Jis — rooseveltįetis; jis tiki 
kapitalizmu, bet “patobulintu,” “pagerintu” kapitaliz
mu, kuriame darbo žmonės turėtų būti aprūpinti būti
naisiais gyvenimo reikmenimis, kuriame jie būtų skaito
mi žmonėmis ir lygiateisiais piliečiais, kuriame nebūtų 
reakcijos, kur kiekvienas pilietis turėtų teisę ne tik kaip 
jis nori galvoti, bet ir pasisakyti, raštu bei žodžiu.

Wallace mano, jog su Tarybų Sąjunga galima ir rei
kia susitarti visais svarbiaisiais klausimais. Naujasis 
Jungtinių Valstijų prezi.dentas turės tai atlikti, visus ne
susipratimus su Tarybų Sąjungos vyriausybe teigiamai 
išsprendžiant, nepaneigiant, žinoma, amerikinių interesų.

Su Tarybų Sąjunga susitarti tegalės tik toks pre
zidentas, kuris bus sulyg ta platforma išrinktas.

Susitarimo neatliks nei republikonų neigi demokra
tų platformomis išrinkti asmenys, kadangi jų platfor
mos, tų partijų siekimai yra, faktinai, karas, o ne taika.

Vadinasi, tik trečiosios partijos kandidatas prezi
dento vietai tegali įvykdyti pastovią taiką pasaulyje.

Kaipo nemarksistas, aišku, Wallace šian ir ten sa
votiškai interpretuoja istorinius įvykius, — ypačiai ana
lizuodamas,Tarybų Sąjungą ir komunizmą. Betgi niekas 
ir nesitiki, kad jis marksistiškai juos interpretuotų.

Knygos pabaigoje .Mr. Wallace stato tokią pagrin
dinę programą būsimajai, trečiai partijai:

1. Laisye pasireikšti kiekvienam žmogui, ne
bijant, kad dėl to jam teks prarasti darbas bei nu
kentėti biznyje; laisvė turi būti garantuota viso
kių rasių ir politinių įsitikinimų žmonėms.

2. Taika ir susipratimas su Tarybų Sąjunga.*
3. Pašalinti išlaidingą, totalitarinę, militaris

tinę Wall stryto civilinės vyriausybės kontrolę, ku
ri sumažina civiliniams žmonėms naudoti daiktų 
gamybą. * 1

.. 4. Numažinti kainas.
5. Atšaukti Tafto-Hartley įstatymą.
6. Kontroliuoti monopolistinį kapitalą, kad 

pašalinus aukštas Lamas, žemas algas, stoką ga
myboje, susikaupusius perviršiaūs rezervus ir ne
tikusias lenktyniavimo metodas.

7. Mokėti žmonėms po -$100 per mėnesį se
natvėje pensijos'; nustatyti pagrindinę darbinin-

( karris algą $1 valandai," taipgi apsaugoti žmonių 
. sveikatą, ‘ įvedant praktiškos formos suvisuome

nintą mediciną pagrindiniam visų žmonių aprūpi- 
nirpui.

8. Pakelti žmonių'švietimo standartą (lygį), 
pagrįstą federaline pagalba, teikiama pradžios 
mokykloms. " -

9. Įvesti per Ekonominę Prezidento Patarėjų 
Tarybą (President’s Council of Economic Advis-

' 'ers) planingumą, pagal kurį būtų pašalinti visokį 
“biznio eikliai” ir nedarbas.

Tokia, .tfumpai suėmus, yra Wallace’o programa, 
siūloma trečiajai partijai. Netenka abejoti, jog kuriama
sis trečiosios partijos suvažiavimas, kuris įvyks š. m. lie
pos 24 ir 25 dd. Philadelphijoj, tą programą užgirs ir 
ją dar turbūt praplės, supopuliarindamas.

Dėl savo programos pats Wallace sako: •
“Aš menu, jog ši taikos, saugumo ir gausos progra

ma yra vienintelė, kuria mes galime viltingai neramiame 
pasaulyje pasiremti šiais labiausiai sumizgusiais metais 
žmonijos istorijoje.”

Kas tai buvo per “revo
liucija,” dar sunku pasaky
ti. Viena, reakcininkai ‘už
mušė Liberalų Partijos va
dą Jorge E. Gaitaną. Libe
ralai galingi, jie per eilę 
metų sudarė valdžią, gal tai 
ir buvo jų spontaniškas su
kilimas, ■ kad atkeršyti už 
vado mirtį: ; ’ ■

Kita, Pan-Amerikoniškoj 
konferencijoje p a s i r eiškė 
prieš Angliją politika, rei
kalaujant atimti nuo jos ko
lonijas. Pietų ir Centralinė- 
je Amerikoje, kaip tai Gui- 
anąj Honduras, Falklando 
salas ir t.t. Anglija yra spe
cialistė Pietų Amerikoje 
daryti revoliucijas kovoje 
prieš Wall S try to imperia
lizmą. Gal ji siekėsi su
griauti konferenciją?

Trečia, kaip matom, Ame
rikos delegacijai nesisekė 
pradžioje. Delegatai nepuo
lė priimti Marshallo pasiū
lymų. Reikalavimas griež
tesnės karinės'sąjungos ir 
imtis griežtų žingsnių prieš 
komunistus, o tai reiškia 
prieš demokratiją, net iš
kaukė tūlų delegatų opozici
ja.

Bet “revoliucijoj'e” žuvo 
nemažai žmonių, padaryta 
daug žalos ir atrodo, kad 
net generolą Marshallą ne 
juokais išgąsdino.

.Jungtinių Valstijų dideli 
bombininkai “B-29” išskri
do į.Europą “geros valios 
misijos” sumetimais. Kon
gresas nutarė kariniam or- 
laivynui skirti dar $3,198,- 
000,000. Reiškia, generolai, 
orlaivyno komandieriai lai
mėjo, reikalaudami dides
nio apsiginklavimo.

Anglijos Daily Mail ko
respondentas, grįžęs iš Jun
gtinių Valstijų, rašo, kad 
pas mus viešpatauja bai
siai išpūsta karo isterija — 
baimė rusų.

Trečiosios Partijos kan
didatas Henry Wallace sa
kė, kad bilionais dolerių ka
riniam prisirengimui išlei- 
džia> todėl, kąd ginklų ir 
amunicijos gamintojai iš to 
turi pelno. Jis reikalavo na
cionalizuoti tą gamybą ir 
tuojafti sumažėtų karinė is
terija. ,

čechoslovakijoje' n a u j i

kad darbo liaudis pilniau
siai laimės. Naujas parla
mentas priims naują šalies 
Konstituciją. Konstitucijos 
projekte siūlo, kad ekono
mija šalies rymotų ant su- 
nacionali’zuotos industrijos.

Komunistų ir Socialistų 
partijos dirba apsivieniji
mui j vieųą darbo žmonių 
partiją.

Chinijps Liaudies Išlais
vinimo Armija sudavė prie
šams smūgį Hunano pro
vincijoje. Net generolo 
Čiang Kai-šeko politikai 
pripažįsta, kad ' nieko neiš
eis iš pastangų “sulaikyti 
komunistus ant - Yangtze 
upės,” nes komunistų jau 
yra valdomi plotai į pietus 
nuo tos upės.

Francijoje dešiniųjų kon
troliuojamų unijų Darbo 
Unijų Ouvriere suvažiavi
me 12,380 balsų prieš 3,680 
balsų nutarė įstoti į Pasau
linę Darbo Unijų Federaci
ją. Reiškia, ir ten viršų ima 
“kairieji.”

Graikijoje fašistai pogro- 
miškai nužudė 26 komunis
tus Spartos kalėjime. Reiš
kia, demokratinius žmones 
žudo n(e vien teismų pagal
ba, kare prieš partizanus, 
bet net pogromus organi
zuodami ant kalėjime paso
dintų.

Irane prasideda nesutiki
mai tarpe armijos ir milici
jos. Pastarajai vadovauja 
Amerikos generolas Nor
man Schwartzkopf. Jis atsi
sako, kad jo milicija pasi
duotų armijai. Kaip žinia, 
vėlesniu laiku Irano valdžia 
yra prielanki Anglijai, 
tyti, ir armija laikosi 
politikos. »

Jugoslavija kaltina, 
Jungtinių Valstijų kariniai 
lėktuvai nuolatos skraido 
per jos teritoriją. Sako, kad 
tarpe 7 ir 26 d. ko^o net 
septynis kartus buvo tas 
pakartota.

Lenkijoje iššaukė pasi
piktinimo Jungtinių Valsti
jų atstovas Mr. Stanton' 
Griffis. Mr. Griffis aplan
kė Maidanek, nacių įreng
tą žudymo stovyklą, kur 
buvo -įtaisyta daugybė pe
čių žmonių deginimui. Len
kijoje tas baisus fabrikas 
laikomas čielybėje, kaipo 
baisybių paminklas. Yra da
vinių, kad riaciai gyvus 
žmones ten degino. Viso ten 
sudegino virš 1,000,000 žmo
nių iš įvairių Europos kraš
tu.

Mr. Griffis apžiūrėjęs pe
čius, dar nesudegusius žmo
nių kaulus, ėmė .garsiai 
juoktis ir išsireiškė, kad tai 
tik propagandai įtaisymai. 
Tokis jo elgėsis iššaukė vi
soje lenkų spaudoje smar
kią kritiką.

“Protokolo M” provoka
cija. Apie metai laiko atgal 
anglų ir amerikiečių spau
doje buvo daug rašoma, būk 
suimtas komunistų “Proto
kolas M,” pagal kurį komu
nistai planavo sukelti revo
liuciją Vokietijoje.

“Protokolas M,” tai buvo 
“labai svarbus - dokumen
tas,” ant jo remiantis ko
mercinėje spaudoje rašę re
dakcinius, ant jo remiantis 
nusakė savo politiką Vokie
tijoje.

Dabar patys Anglijos val
donai, kurie pirmieji iškėlė 
“Protokolo M” buvimą, pri
sipažino, kad jis nėra komu
nistų protokolas, bet nacių 
pagamintas, kad demokra
tus nustatyti prieš komu-

tus.”
.Vokietijoje, Frankforte 

ant Maino amerikietis kap
ralas Robert Osolinski ir ei
linis J. R. Murphy užpuolė 
du Soviet, karininkus Igna- 
tievą ir Galkiną, ne vien ko- 
liojo, bet net akmenimis 
mėtė. Dėl to Amerikos ge
nerolas M. C. White atsi
prašė.

Tarybų Sąjunga reikalau
ja iš Irano, kad sulaikytų 
spaudoje nuolatinius šmeiž
tus prieš Sovietus.

Tarybų Sąjungoje vėl nu
mušė pragyvenimo reikme
nų kainąs nuo 10 iki 20%. 
Pareikalavo, kad Amerikos 
radijo korespondentas Ro
bert Magidoff apleistų tą 
šalį, nes jį apkaltino šnipa- 
vime. Prieš Magidoffą iš
stojo jo paties sekretorė 
amerikietė Nelson.

Tarybinė spauda rase, 
kad amerikiniai lėktuvai 
vis daro lankus virš tary
binių prekybos laivų Ra
miajame Vandenyne. Taip 
kovo 5 d. keturmotorinis 
bombininkas - net penkis 
kartus suko visai žemai virš 
garlaivio “Paulina Osipen
ko.”

pa- 
pa-

GRJŽUSIEJI PASAKOJA
Graudu darosi kai pasižiū- 
j tautiečius, kurie grįžta iš 

vakarinių zonų. Išbalę,
vargę, skurdūs.

Kiekvienas iš jų daug 
sakoja ir dar daugiau nori 
pasakoti. Atsistojęs ant gim
tosios žemės vakarykštis emi
grantas jaučiasi lyg persikė
lęs iš baisaus košmaro.

Sugrįžusieji iš vakarinių 
Vokietijos zonų kartoja dau
giausia tuos pačius dalykus, 
kaip juos bandė atkalbėti nuo 
važiavimo į Lietuvą.

—Ne visiems yra blogai sto
vyklose, — pasakoja sugrįžęs 
iš Štutgarto Marijonas Kožen- 
kovas.—Tie, kurie sėdi komi
tetuose,- tie, kurie vadovauja 
tremtinių organizacijoms ir 
sėdi arčiau prie katilo, ir so
tūs, ir gerai apsirengę, ir lė
bauja, ir girtuokliauja.

—Mūsų stovykloje pirmu 
smuiku groja inžinierius Sli
žys,- tas pats, kuris buvo Klai
pėdoje uosto direktorium, bu
vęs didelis smetonininkų šu
las. Į šito šližio rankas pa
tenka maistas, rūbai bei visa 
kita, kas gaunama tremti
niams.

•—Su manimi, — sako jis,— 
buvo tokia štuka.— Amerikos 
BALF’as atsiuntė į Štutgartą 
kelis siuntinius su rūbais. Aš 
jau vaikščiojau visai apiply
šęs, tai man pažadėjo duoti 
kostiumą. Apsidžiaugiau ma
nydamas, kad gausiu padorią 
eilutę. Bet, kai man pada- e

man, 
patį

simo

kaip evangeliką, 
užskaitė vokiečiu, 

šiai dienai esu pra-

ma
tos

kad

Egzistenci j alizmas

tasai

(Specialiai
- SAO PAULO, Brazilija.
— Po šio, paskutiniojo, ka
ro Europoje, o ypač Franci- 
joje, turi nepaprastą pasi
sekimą tai toji pseudo-filo- 
zofinė. srovė vadinama “eg
zistenci j alizmu”, kurios pla
tintojas ir yra garsus jau 
ponas Jean-Paul Sartre, ir 
kurio knygos yra tiesiog 
gaudyte gaudomos. Užten
ka pasakyti, kad tos knygos 
yra išparduodamos net dar 
prieš spausdinant!

Kas yra savaime
“Egzistencijalizmas”? Tai 
yra ne kas kita, kaip vokie
čių metafiziko Martyno 
Heidegerio filosofija, ku
rios pirmoji knyga pasirodė 
vardu “Sein und Zeit” dar 
1931 metais ir kurio antroji 
dalis iki šių dienų dar jam 
neteko parašyti.

J. P. Sartre pasekęs Hei
degerio desperatišką buities 
puolimą (Verfall), pradėjo 
masiniai rašyti knygas ir 
kurių dvasia kaip tik atiti
ko šių dienų Europai, o y- 
pač Franci jai, kuri blaškosi 
beviltiško kapitalistinio re
žimo agonijoje.

Nežinau ar jau teko mūs 
tautiečiam Amerikoje skai
tyti ar bent susipažinti su 
J. P. Sartre kliedėjimu, ku
rį dauguma dar turi drąsos 
pavadinti filosofija, bet 
kaip iliustraciją paimsime 
jo paskutinį “šedevrą”, tai 
•romaną trijuose tomuose 
“Les Chemins de la Liber
te”, kurio pirmi du tomai 
tai “L’Age de Raison” ir 
“Les Surris” parodo bend
rą paskutiniųjų laikų fran- 
cūzų tautos panoramą nuo 
pat Muncheno iki partizanų 
atsparos okupacijos laikais.

To romano personažai 
gyvena ištvirkėlių gyveni
mu ir vietomis net darosi 
koktu skaitant tą “literatū
rą.”
- Matheu Delarue, to Ro
mano protagonistas - filoso
fas ir profesorius; turįs tik 
vienintelę užduotį gyveni
me tai gauti pinigų, kad ap
mokėti savo meilužės abor
tų sąskaitas. Ir taip visi ki-

Laisvei)
ti to romano asmenys yra 
ne kas kita, kaip žymūs 
chuliganai, prostitutes ir 
kiti to plauko tipai.

Pačios to romano scenos 
yra taip piktinančios ir at
pasakotos šiurkščia ir kar
tu net chuliganiška gatves 
kalba, kurią net drąsiausi 
bulvarinių romanų rašyto
jai iki šiol dar drovėdavosi 
rašyti. „

Ir taip visa Jean-Paul 
Sartre “kūryba”, kurioje 
atspindi šių dienų “Franci- 
jos ir bendrai visos Vakarų 
Europos dekadencinis sta
žas, kaip tik ir yra ta ka
pitalistinio pasaulio agoni
ja, kurią šiandien, apart 
puikiai maskuojamų prie
monių trustais apmokamos 
spaudoms bei j’adijaus ir kino 
filmų, tos “demokratijos”, 
kuri per Marshallo planą 
ir, jei reikės, net karu bus 
palaikoma pasaulyje, mes 
matome puikiai ne tik Eu
ropoje, bet ir čia mūsų pus
rutulyje.

Bet apart visą ko, kapita
lizmas grimsta į bedugnę...

šiauliškis
10-4-48

RELJEFINIAI LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIAI

švietimo ministerijos moks- 
,!o priemonių gamybos dirbtu
vės pradėjo iš gipso gaminti 
spalvuotus reljefinius Lietuvos 
žemėlapius, vaizduojančius ne 
tik geografinę toš ar kitos 
vietovės padėtį, bet ir pavir
šių. žemėlapio 1:400.000, o 
paviršius 1:200.000

Reljefinio žemėlapio origi
nalą padarė Goštautas, o se
rijinę gamybą atlieka Pe
trauskas.

OPERfcTĖ ŠIAULIŲ TEATRE
i

ŠIAULIAI. Ligi šiol.vietosi 
teatras state tik pjeses. Me
nininkų kolektyvas, vadovau
jamas nusipelniusio artisto 
Juršio, ryžosi pirmą kartą pa
statyti operetę “Vestuvės Ma- 
linovkoje.’. Repeticijos vyks
ta sėkmingai, šiauliečiai ne
trukus savo teatre matys ope
retę.

vė tą amerikonišką “dovaną,” 
tiesiog nustebau :—gavau se
ną suplyšusį kostiumėlį. Par
sinešiau jį į namus, žiūrime 
ii su žmona, ogi kišenėse kaž
kokie popieriai. Tačiau ne 
doleriai ten buvo, bet pono 
Sližio pažymėjimai. įvairūs jo 
raštai.
. —Mat,—sako Koženkovas,- 
ponas Sližys savo niekam ti
kusį kostiumėlį atidavė 
o sau mainais pasiėmė 
geriausią iš prisiųstųjų.

Bet iš sugrįžusiojo
Brazaičio išgirdome apie to
kias šunybes, kurių griebiasi 
įsidrąsinę komitetininkai, iš
lindę į šviesą buvę gestapinin
kai, vadovaujantieji lietuvių 
stovykloms anglų zonoje.

—Prieš metus šlezvigo sto
vykloje, kurioje buvau, — pa
sakoja Brazaitis, — padarė 
pątikrinimą. Atvažiavę iš 
Kylio ar kitu?, ponai liepė su
rašyti atskirai katalikus, ir at
skirai evangelikus. Kas tie 
ponai, kurie atvažiavo spręsti 
mūsų likimo — nežinojome; 
tai buvo laikoma paslaptyje. 
Stovykloje kalbėjo, kad oku
pacijos įnertu jie buvo aukšti 
hitlerininkų tarnautojai. Už
tat jų sprendimą greit suži
nojome. Atvažiavę ponai 
trumpai ir drūtai nutarė:

—Kurie katalikai — tie lie
tuviai, o visi evangelikai—vo
kiečiai.

—Mane, 
taip pat 
nors aš iki
mokęs vos kelis žodžius vo
kiškai. Mano tėvai ir protė
viai buvo lietuviai, aš pats, 
mano žmona ir vaikai buvome 
ir esame lietuviais, — pasako
ja Brazaitis.

—Po tokio “skriningo,” — 
tęsia jis,—visus lietuvius-evan- 
gelikus išvarė iš “DP” stovy
klos ir perdavė vokiečių val
džiai. Išvarė klaipėdiečius, iš
varė ir žmones iš Jurbarko, 
Raseinių, Biržų, Kauno bei ki
tų vietų. Kreipėmės į komi-4 
tetą, prašėme, prašėme, bet 
nieko nepadėjo.

- I

Netoli nuo šlezvigo — Trol- 
ze stovykloje panašų “skrinin- 
gą” padarė Nadei Bormanie- 
nei. Pas ją su tikyba buvo 
tvarkoje. Kataliko duktė ir 
pati katalikė. Bet vaikai 
krikštyti evangelikais. Tai 
prie jos prikibo dėl vardo.

—Tu 'esi rusk ė, — pasakė 
man komitetininkai, — pasa
koja Bormanienė, ■,— o tavo 
vyras vokietis. Nepadėjo, kad 
aš įrodžiau, jog ir mano vy
ras lietuvis, tebegyvena Lietu
voje prie Jurbarko, tik, kaip 
dažnai pasitaiko, jo pavarde 
lyg vokiška. Kadangi stovyk
loje asmens žinios surašomos 
panašiai kaip hitlerininkai su
rašydavo tikrindami rasės 
grynumą, tai komitetininkai 
dasikrapštė, kad viena mano 
senelė buvusi rusų tautybės, ir 
norėjo mane išmesti iš stovy
klos. Kuo viskas baigtųsi — 
nežinau, nes tuo tarpu gavau 
žinią nuo vyro ir tėvų, nu
sprendžiau važiuoti į Lietuvą.

—O, žinote, kas mane at
kalbinėjo. baugino, grasino— 
pasakoja Bormanienė. — Mū
sų stovykloje dykinėja toks 
Antanas Gurgždys su žmona. 
Jis prie vokiečių tarnavo po
licijoje, dalyvavo žudynėse, 
prisiplėšė savo aukų turto. 
Gurgždžiui, žinoma, baisu 
grįžti į tėvynę ir stoti prieš 
teismą, atsiskaityti už nekal
tai pralietą kraują, tai jam 
norėtųsi, kad visi mes būtu
me čia “DP” stovyklose, arba 
važiuotume kur nors už sep- < 
tynių marių nuo Lietuvos. . .

šitokias naujienas grįžtan
tieji atveža apie fašistinius" ko- 
mitetininkus. M. Purtokas.

Moultrie, Georgia. — Ne
žinia, kas užtaisė dinamito 
sproginį prie skerdyklų 
streiklaužio I. C. Carterio 
namo. Dinamitas išnešė jo 

'langus. •

2 pu«l.—Lai8Ve( Liberty, Lith. Daily)-* Trečiad., Bal. 21, 1948



Darželyje

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?

MOTINOS DIENA
Kaip kiekvienais metais 

atsibūna Motinos Dienos 
atžymėjimas, taip ir šiais 
metais visur, kur tik ran
dasi kokia moterų organi
zacija, rengiami specialiai 
susirinkimai - pobūviai, 
kad tinkamai pagerbti moti
nas, nes‘mes kiekvienas tu
rėjome arba turime motiną.

Motinos Diena yra jau 
veik tapusi tarptautine 
švente. Jos atžymėjimas tu
rėtų būti visų bendras dar
bas, bendri parengimai be 
skirtumo įsitikinimų.

Našlaitė Anna Jarvis 
pradėjo šį svarbų Motinos 
Dienos įsteigimo darbą iii 
dirbo pakol Amerikos val
džia pripažino legališka 
švente, paskyrė antrą sek
madienį gegužės mėnesio 
užvardinti Mother’s Day. 
Dabar ją atžymi daugelio 
tautų ir religijų žmonės.

Jeigu vienas asmuo iško
vojo pripažinimą Motinos 
Dienos, tąi kodėl, tūkstan
čiai ir milijonai žmonių 
negalėtų bendrai kovodami 
iškovoti pastovią taiką? Jei
gu Anna Jarvis turėjo drą
sos atsikreipti į Amerikos 
valdžią prašydama paskirti 
dieną pagerbimui šalies mo
tinų, tai kodėl'tūkstančiai ir 
milijonai moterų ir vyrų ne
galėtų tatai padaryti su 
prašymu taikos ir išlaiky
mo gyvybės mūsų vaikų? 
Kodėl negalėtų visos orga
nizacijos tarptautiniai at
sikreipti į įstatymu leidė
jus ir pasakyti, kad mes 
nenorime karo?- Mes 
norime pastovios taikos. 
Mes dejom visas pastangas 
laimėti praėjusį karą, tad 
laimėkime ir taiką.

Taigi, 9 d. gegužės, mo
tinų pagerbimo dieną, visi 
ir visos turim kelti obalsį, 
kad mes pageidaujam tai
kos ant visados, kad dau
giau nebūtų karų, nebūtų 
žudynių.

Praėjusio karo laiku mes, 
geros valios demokratiniai 
žmonės nuoširdžiai rėmėme 
karo pastangas, ištikimai 
tarnavom savo šaliai vienu 
ar kitu būdu. Motinos ati
davė .savo paskutinius sū
nus, nors joms buvo neap
sakomai sunku su jais atsi
skirti. Kareivių motinos 
dirbo sunkius darbus kari
nėje industrijoje. Kitos dir
bo Raudonajam Kryžiui, 
pardavinėjo karo bonus. Šei
mininkės taupė riebalus, 
popierą ir visokias blėku- 
tes. Ko tik buvo reikalau
jama iš mūsų, viską pil
dėme nuoširdžiai.

Tačiau buvo žmonių, ku
rie nekoopjravo su valdžia, 
nes tie žmonės buvo Hitlerio 
šalininkai. Ir dabar tie pa
tys ‘ pronaciai provokuoja 
naują karą, kuriame būtų 
pražudyta milijonai gyvy
bių ir privestų šalį prie pra
žūties. Tie patys blogos va
lios žmonės, kurie praėju
siame kare sabotažavo karo

pastangas, dabar provokuo
ja naują karą ir įtardinėja 
komunistais tuos žmones, 
kurie praėjusiame kare iš
tikimai tarnavo mūsų ša
liai, o dabar reikalauja tai
kos ir ramybės. Įtardinėja 
visus tuos, kurią permato 
pavojų ir nori sulaikyti pa
saulį nuo pražūties.

Dabartiniu laiku visi dir
bantieji naudingą darbą sa
vo šalies gerovei, demokra
tijos mylėtojai, yra apšauk
ti komunistais. O kurie ve
da šalį prie pražūties, tiems 
durys atdaros visur. Jiems 
viskas valia daryti ir saky
ti. Bet darbo žmonės, kurie 
permatome tą šaliai ir pa
sauliui pavojų, privalome 
neprileisti reakcijai ir fa
šistams įstumti pasaulį pra
žūtim

Atsižvelgiant į tarptauti
nę padėtį ir šiemetiniai Mo
tinos Dienos parengimai tu
rėtų būti bendri, tarptauti
niai, su obalsiu už pastovią 
taiką, už apgynimą savo 
/šalies nuo fašizmo pavojaus, 
; ir pasmerkimui karo rengė
jų. Juose turėtų dalyvauti 
ne desėtkas kitas, bet daug- 
tūkstantinės minios mote
rų.

Brangis motinos - mote
rys, ar jūs užmiršote praė
jusį karą, kuomet atėjo die
na atsisveikinti motinoms 
mylimus sūnus, moterims 
vyrus, merginoms mylimuo
sius? Buvo skaudi ir neuž
mirštama diena. Laimingos 
tos motinos, kurių sūnūs su
grįžo laimingai. Laimingos 
tos moterys, kuriu vyrai, 
broliai ir mylimieji laimin
gai sugrižo. Bet kurių ne
grįžo arba sugrįžo sunkiai 
sužeisti, tu širdyse pasiliko 
skaudžios žaizdos ant visa
dos.

Jeigu dar nepamiršome 
skaudžios praeities, tai bū
kime sargyboje, kad nerei
kėtų daugiau perkentėti to, 
kas buvo praeityje.

Žmogaus gyvenimas 
trumpas, pasaulis didelis, 
yra vietos visiems, tai nors 
tą trumpą laiką gyvendami 
turėkime ramybę. Mirtis 
kiekvienam ateina greit, 
nereikia ieškot atominės 
spėkos, kad sunaikintų tą, 
kas skaitoma brangiausiu 
turtu, žmogaus gyvybę. Ka
ro rengėjų yra mažuma, o 
karo priešų — milijonai; Ar 
tie milijonai žmonių daleis 
privesti pasaulį prie pražū
ties? Ar leis pralieti upe
lius kraujo ir ašarų?

- Mes moterys - motinos tu
rim paimti pavyzdį iš An
uos Jarvis. Jeigu ji viena 

» atsiekė tikslo, tai milijonai 
bendrai dirbdamos galėsi
me iškovoti taiką, tik rei
kia tvirto pasiryžimo. Taip
gi reikalinga daug darbo, 
kad Henry Wallace, viena- 

• tinis taikos kandidatas, bū- 
. tų išrinktas prezidentu.

E. K. Sliekienė.

Daug Vaikų Serga Tymais, 
Bet Mirimai Mažėja

Virš 14 tūkstančių asme
nų buvo susirgę ir dešimtis 
mirė tymais New Yorke 
nuo pradžios šių metų, kaip 
praneša Laisvei miešto svei
katos - komisionieriuš dr. 
Harry S. Mustard.

Kas mėnuo, nuo pradžios 
metų susirgimai daugėjo: 
sausio mėn. buvo 1,708, va
sario — 3,176, kovo — 6,- 
840, viso 11,724 per tris mė
nesius. Pirmesniais tymų 
metais, 1946, tais pat trimis 
mėnesiais viso buvo 7,845 
susirgimų.

Tymai visuomet plačiau 
plinta kas antri metai. Dau
giausia nukenčia vaikai nuo 
6 mėnesių iki 10 metų am
žiaus. Naujagimių labai ma
žai tesuserga, nes jie tebe
turi iš motinos atsineštą at
sparą, jeigu motina yra sir
gusi tymais.

Nosies tekėjimas, čiau
dėjimas, kosėjimas ir galvo- 
skaudis yra pirmiausiais ty
mų ženklais, ligą galima pa
skaityti už paprastą “šal
tį.” Jeigu temperatūra kį- 
la, reikia šaukti gydytoją. 
Išbėrimas odos pasirodo tik

3-4 dienomis vėliau.
.Kadangi daugiausia 

šta jaunesni 5 metų 
žiaus vaikai, komisionięrius 
pataria gydytojams visiem 
■susirgusiems tymais ar su
sitikusiems susirgusius to 
amžiaus vaikams leisti gam
ma globulino. Tai yra iš 
žmogaus kraujo išdirbtas 
produktas. Jis stiprina vai
ko atsparumą ligai ir pa
lengvina jau susirgusiam.

Sveikatos Departmentas 
tam tikslui duoda dakta
rams to produkto nemoka
mai.

Padėtis Pakito
Iš tūkstančio susirgusių 

tymais vaikų dabar miršta 
mažiau vieno. Gi 1922 me
tais mirdavo po 24 iš tūks
tančio susirgusių. To atsiek
ta, sako Sveikatos Depart
mentas, dviem būdais: Sul- 
fa vaistais apsaugojant su
sirgusius tymais nuo prisi
metimo kitų ligų - kompli
kacijų, ir su apsauga nuo 
susirgimo mažiukų vaikų 
įleidinėjant jiems gamma 

I globulino.

LOS ANGELES, GAL.
Moterims Kliubietems
Nors narių pareiga žino

ti, kada įvyksta organizaci
jų susirinkimai, bet, ma
nau, nebus bloga priminti, 
kad Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubo susirinkimas 
įvyks gegužės 2 d., nuo 1 
vai. po pietų, International 
Institute svetainėje, 435 S. 
Boyle Ave.

• Visos narės ir draugės 
dalyvaukite. Juo/daugiau 
dalyvauja susirinkime, tuo 
daugiau sumanymų ir ge
resnių tarimų atliekama or
ganizacijos gerovei. Turim 
nebaigtų reikalų, taipgi rei
kės pasiruošti vasaros ir ru
dens sezonų veiklai.
Atydai LLD 145 kp. Narių
f Gegužės (May) 2 d., 11 

vai. ryto, įvyks LLD 145.

mir-
am-

kuopos susirinkimas, Inter
national Institute. Visi na- 
riai-harės malonėkite daly
vauti pažymėtu laiku. Galė
sime daugiau dalykų nutar
ti ir liks daugiau laiko Mo
terų Kliubo narėms svars
tyti savo reikalus. • Kurie 
nariai dar nemokėję duok
lių, malonėkite būti susirin
kime ar kreiptis prie val
dybos užšimokėti.

Atsiprašau už Klaidą
. Rašant į spaudą ' padėką 
iš moterų parengimo, kovo 
14 d., buvo praleista vardai 
dviejų mūsų bendradarbių: 
Juozo Mokslavecko, kuris 
nuoširdžiai darbavosi per 
visą vakarą, ir d. A. Mar
cinkienės, aukavusios gra
žią dovanėlę. Pataisau tą 
klaidą ir atsiprašau.

M. Alvinienė.

Šeimininkėms
Šį Skyrių, Veda. E. V.

Valgykit Kepenis ir Jose 
Vitaminus

Jau nuo seniau yra žino
ma, kad kepenys yra labai 
naudingos sveikatai, ypatin
gai mažakraujams. Dabar, 
pranęšama, kad mokslinin
kai išskyrė iš kepenų vita
miną, kurį laikinai pavadi
no B-12. Po pirmųjų ban
dymų; jo atradėjai tvirtina, 
kad jis esąs 8 iki 10 tūks
tančių kartų galingesnis už 
lig šiol turėtą mažakrau
jystei vaistą.

Puriesiems Pajams 
Pagražinti

Citriniams ir kitiems pu
riesiems pajams pagražinti 
skanu yra kokonato putelė 
(meringue). Vienam pajui 
imti: v

2 kiaušinių baltymai
4 šaukštai cukraus
pusė puoduko tarkuoto 

coconut (galima vartoti 
šviežią ar džiovintą).

Suplakti baltymus iki 
standumo. Įplakt, cukrų, Iš
skleisti putelę ant pajaus, 
viršų apibarstyti kokonatu.

Kas nors iš mums, mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės 1

TARYBŲ MOTERYS
Jų Darbas, Jų Šeimos, Jų Troškimai, Kaip Tą Matė 

Amerikietė Žurnalistė Jessica Smith.
(Tąsa)

Paklausiau Popovos apie 
moterų sunkų darbą, ku
riam tiek daug domės krei
pia tūli amerikiečiai vizito- 
riai. Ar manoma atsteigti 
pirm karo buvusias draus
mes moterims dirbti tūlus, 
sunkius darbus?

“Mes didžiuojamės mūsų 
moterimis, kurios dirbo ka
syklose ir sunkmenų liejyk- 
lose-kalvėse,” atsakė Popo
vą. “Mūsų darbo įstatymai 
apsaugai moterų niekad nė- 
buvo siaurinti. Mūsų mote
rys savanoriškai jų atsisa
kė karo metais. Daugelis 
dirbusių tokius darbus prie 
jų priprato ir gerai uždirba, 
jos nori juose pasilikti.
- “Žinote, tarp mūsų darbi
ninkų yra priimtd iššauki- 
nėti vienas kitą į naujus 
produkcijos rekordus. Tūlos 
mūsų moterys prie žaizdro 
liejyklose ir kalvėse iššau- 
kinėjo kitas pasilikti sun
kiuosiuose darbuose! Mes 
turime tokias moteris pri- 
laikinėti, kadangi mes ne
norime akstinti-moteris lik
tis jokiame darbe, kuris bū
tų joms fiziškai kenksmin
gu.

“Niekas nereikalauja mū
sų moteris dirbti kalvėse — 
niekas neragina lipti ant 
aukštų pastolių statyti na
mus. Bet mūsų moterys iš
stoja šito atsistatymo lai
kotarpiu taip- jau, didvyriš
kai, kaip kad ir karo metu. 
Tūlos, tiesa, pasirenka pa
likti darbą ir grįžti šeimi- 
ninkystėn ir auklėti šeimą. 
Tačiau didžiuma jų nori 
liktis darbe ir sykiu auklė
ti šeimą taipgi. Mes turi
me joms pagelbėti pastaty
mu dar geriau darbo tarp 
vaikų. Mes praplečiame mū
sų paramos gimdyvėms sis
temą. Mes dabar organizuo
jame naujos rūšies pasilsio 
namus, kur moterys galėtų 
praleisti paskutines kelias 
savaites pirm gimdymo, 
gautų geriausią priežiūrą ir 
būtų liuosos nuo šeiminin- 
kystės ir kitų atsakomy
bių.”

Vasilieva, Gelžkelių Dar
bininkų Unijos Centralinio 
Komiteto prezidentė, kalbė
jo apie darbo unijų pastan
gas paliuosuoti moterį nuo 
įkyraus triūso namuose.

“Mes stojame už stiprią 
šeimą,” sako ji, “už patogią 
namų aplinką, už draugin
gą šeimą, kuri žino kaip 
praleisti laiką sykiu kultū
riniu būdu. Paliuosavimas 
moters nuo stubos valymo, 
skalbimo ir prosijimo, pa-

Nieko be Priežasties

lengvins jai atidirbti savo 
darbą ir tuo patimi laiku 
įsirengti patogiai namus ir 
įsikurti pastovų linksmą 
šeimos gyvenimą su vyru ir 
vaikais.”

Atsakymui į mano klau
simus apie naujas taisykles 
divorsams, jos paruošė man 
susitikimą su Mariana Pet
rovna Sabilla, statulinga, 
kaip Portia, šviesiaplauke, 
Advokatų Unijos pirminin
ke ir praktikuojančia advo
kate.

Pasakiau Sabillai, kad, 
anot tūlų Amerikos žurna
listų, 'likosi beveik nebegali
ma Tarybų Sąjungoje di
vorsuotis.'

“Netiesa,” atsakė Sabil
la. “Naujasis įstatymas ta
po išleistas sulaikyti tūlų 
žmonių lengvą atsinešimą į 
vedybas. Dabar, kada tas 
priklauso nuo teismo, divor- 
savimasis pasunkėjo,, tačiau 
bile kas turėdamas -rimtą 
priežastį gali divorsuotis be 
didelių sunkumų ir aš neži
nau nei vienos bylos, kur 
divorso būtų negavę abiem 
jo ieškant.”

Naujoji procedūra reika
lauja, kad ieškantieji per
skyrų. pirma pasiskelbtų 
laikraštyje. Po kelis tokius 
pasiskelbimus matosi laik-. 
raštyje Vakarinė Maskva: 
— nebūna sensacingumo —

Ar žinote, dėl ko atsirado 
ant apatinių sijonukų kval- 
bonėliai, karbatkos? Kur 
pradžia ilgaliemenių plačių 
diržų ir panašių priedų? 
Tai pailginimui tų pernykš
čiu drabužiu, kurie užsiliko 
neparduoti, kurių “nebuvo” 
laukiant kainų pakilimo. 0 
kad moterys, vengdamos 
mokėti nesvietiškai pakel
tas kainas, nesitenkintų tu
rimais ' senais drabužiais, 
mes šių metų mados sijonus 
pailginome.

Kepti lengvu karščiu (300 
F) apie 20 minutų, iki ap- 
rus. Atvėdinti kambaryje 
pamažu, paskui atšaldyti, 
paduoti šaltą.

Putelę galima kepti ir at
skirai užkandžiui po val
gio. Atskirą reikia supilti 
į; blėtą storiau, .kepti ilgė
liau, paduoti apmargintą 
uogomis ar uogienės'bei vai
sių sosu.

Ar Reikalinga Laikyti ' 
Ledo šaldytuve?

D i d ž i u ma seimininkių 
laiko ledo elektrikinyje šal
dytuve, nors joms tuo lai
kotarpiu . ir nereikalingas. 
Bet yra tokių, kuriąs nelai
ko, jei joms nereikia nau
dotis,

•Šaldytuvų pardavėjai pa
taria visą* laiką laikyti su- 
šaldžius ledo, nors ir ne vi- 
sosfr blėtose, nes kuomet le
das stovi, tai palaiko geres
nę, vienodesnę temperatūrą 
šaldytuve, ilgiau būna šal
tesnis ir mažiau naudoja laikomi šaltai, tik banana 
elektros. nemėgsta šaldoma'.

Paprastos formos bandu
kes duonos skalsiau ir pi
giau už pagražintas bandu
kes ir įvairius pyragaičius.

Rudas Cukrus
Kad. nesupultų į šmotus 

rudas cukrus, supilk į už
sukamą stiklinę ir dar vir
šuje įdangtelį įdėk iškirpus 
ritinėlį sugeriamos popie- 
ros\ sudrėkinus vandeniu. 
Jei turi užtektinai, vietos 
šaldytuve, gerai ten laikyti.

Visokie nuskinti vaisiai 
geriau ir ilgiau išsilaikys

elektros.

Gėlės su daržovėmis ne
sipeša. Kas turi vietos dar
žovėms, tai visuomet gali 
rasti vietos žolynams, jeigu 
ne visiems, tai nors tūliems, 
pritaikytiems taip, kad vie
ni kitiems neatimtų progos 
gyventi.

Priešais kukurūzų (kor- 
nų) grupę gali išsitekti jur
ginas; kuris pražydės pirm 
kukurūzo išbujojimo- arba 
gladiolas, kurio pirmi žie- 

į dai paskelbia rinkimus, žy- 
i di rudenį, kukurūzo varpas 
jau nuraškius. O už kuku
rūzu dar bus užmatomos * 
didžiažiedės sauležolės ar
ba hollyhocks. Šios abiejos 
taipgi tinka prie norimos 
užslėpti tvoros, , pašiūrės,, 
jei tik jos neuždengia sau- 

į lės kitiems augmenims.
Mažosios (dwarf) zini- 

tik faktas, kad tokia ir tok-|j°s, gvazdikėliai . (mari
nai nori atsiskirti. Po to 8’°^), astrai, Jeronimai pa- 
abu būna iššaukiami į Liau- gražins i iv pridengs kraštą 
dies Teismą pirminiam per- 
klausinėjimui tikslu nusta
tyti. ne'sutikimo priežastis, 
taipgi bandyti sutaikyti. 
Jeigu abu ieško divorso, 
mažiau stengiamasi jiedu 
palaikyti poroje, nebent aiš
kiai matosi, jog nesantaika 
yra tiktai laikina, lengvai 
prašalinama. O jeigu tik 
viena pusė nori divorsuotis, 
dedama daug pastangų su
taikyti.

Nepavykus sutaikyti, abi 
pusės, pasiskiria advokatus 
ir byla perkeliama į aukš
tesnį teismą. Mokestis pir
mame teisme yra 100 rub
lių ; aukštesniame' teisme 
nuo 500 iki 2,000 rublių. 
Darbo unijų teisių depart
mentas suteikia nemokamai 
teisinį patarimą divorsų by
lose — jeigu skaito bylą to 
verta.

Sabilla sakė, kad vargiai 
kas galėtų, turėdamas rim
tą priežastį, liktis negavęs 
divorso dėl stokos pinigų. 
Vyriausis trukdymas glūdi 
tame, kad bylos 
procesas pasidarė painesnis. 
Daugelis žmonių, kurie bū
tų skubėję prašyti divorso 
kol nereikėjo eiti per teis
mą, dabar atideda, o atidė
liodami ■ ne kartą atranda, 
kad jie ištikro nei nenorėję 
divorso. Byla gali būti svar
stoma ir sprendžiama atvi
roje ar uždaroje sesijoje. 
Apie pusė visų ‘ ieškančių 
divorso pasirenka uždarą 
sesiją vieton garsinti vi
suomenei savo asmeniškus 
santvkius.

(Kas daroma esant vaikų, 
pasitaikius įtardine j ančiai 
užvydžiaj žmonai, uošvei, 
naujai meilei? — matysime 
sekamose šio skyriaus lai
dose.) -

vidutinio augmens daržo
vių daržo. Begonijos, sweet 
alyssum, moss rose tinka 
pridengti kraštą žemučių 
daržovių: salotų, ridikučių. 
Alyssum ir moss rose, ta
čiau, reikalauja daržo sau
lėtojo krašto. 1 N. D.

Virtuose valgiuose kenuo- 
tas pienas .tinka taip pat 
gerai, kaip šviežias ir atsi
eis pigiau.

.Today's Pattern

9366
SIZES 
14 - 20 
32-42

Patogios dėvėti ir ne sun
kios siūti suknelės forma 
9366 gaunama 14 iki 20 

ir 32 iki 42 dydžio^

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—<Trečiad., Bal. 21, 1948
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PARYŽIAUS ŽLUGIMAS
3-30-48 —20— v _ . — j t Vertė K. BARTKUS

(Tąsa)
— O ar galima suderinti?
— Galima. Krauju ...
Trenkė griaustinis, ir iš karto — kad 

prapliups!... Jie palindo po brezentine 
krautuvės danga. Lyjant, žaibuojant sto
vėjo arti vienas kito ir kalbėjosi pusbal
siu, nors nieko šalia nebuvo. Deniza pa
sakojo savo gyvenimą:

— Daug melo ... Aš nenoriu’ kalbėti 
su jumis apie tėvą, tai kažkaip netinka. 
Tačiau taip gyventi irgi negalima. Kar
tais man atrodo, kad aš, kaip žuvis ant 
virtuvės stalo. Reikia ką nors sugalvoti. 
Aš neprašau jus patarimo, aš .jums tik 
pasakoju.

— Išeitis paprasta ...
— Ne. Jums tat — paprasta. Juk tai

— jūsų, gal būt, netgi įgimta, kiekvienu 
atveju, iš kūdikystės jau įprasta. O ma
ne kitaip nulipdė. Šalia jūsų aš to nejau-

, čiu, bet susirinkimuose — visuomet. ..
Man reikia septynis kartus išmatuoti, o 
jei ne, tai bus, kaip broliui. Liusjenas ne
blogas žmogus, tik nepastovus. Įsimyli, 
o paskui dargi neprisimena? kuo ji var
du. Tas pat ir su jo įsitikinimais. O aš 
sunkiai galvoju.

— Jūs, Deniza, ypatinga!... Štai ir 
pasakiau niekus! Paaiškinkite man, kas 
per istorija — kai tik pradedu su jumis 
kalbėti tokius dalykus, išeina nei šis, nei 
tas? Dėl ko tai, sakykite, prašau? Na, 
gerai, užteks kvailioti! Aš noriu pasaky
ti jums vieną dalyką. Tik jūs nepagalvo
kite kitaip. .. Štai aš jūsų klausaus, žiū
riu į , jus ir pradedu kažką suprasti. Tai 
lyg menas ... Aš vis blaškiausi, norėjau

# suprasti, kodėl taip jaudina? ... Ir čia
— eilės, ir čia — eilės. Tačiau vienas 
perskaitysi ir pamirši, o nuo kitų viskas 
viduj vartaliojasi. Man atrodo, kad aš 
dabar ir architektūrą supratau. Be Male. 
Su jumis. Ir dar kaip!

Jis komiškai išskleidė rankas, bet ji
- > nesijuokė. •

— Mišo, apie tai nereikia kalbėti. Aš 
dabar galvoju ką kita... Aš iš jūsų mo
kaus: gyventi, kvėpuoti, kalbėti. Gal būt, 
išmoksiu to ... "kaip jūs pasakėt? ... 
“Veiksmų.” Lyti juk nenustos.

Jie išbėgo į ūžiančią liūtį. Į juos žiūrė
jo stebėdamiesi: jie ėjo šlapi ir šypsojosi. 
Deniza buvo be skrybėlės; kasos susuk
tos užpakalyje; pilkas kelionės kostiu
mas. Jos grožis buvo suvaržytas, trupu
tį senos mados. O Mišo akys degė dar 
labiau, kaip paprastai. Tylėdami jiedu 
atėjo ligi Denizos namų; linksmai atsi
sveikino. Lietus nemažėjo, ir mėlyname 
asfalte kilo dideli šviesūs burbulai. »Kve-

* pėjo žole, kaimu. i
Kai Viaras grįžo namo, ką tik buvęs 

nuotaikos pakilimas atrodė jam dirbti-. 
. nis; jis pergyveno pagirių gėdą. Kuriam 
galui jis sakė tą kalbą? Rytoj už jį atsa
kys valstybė. Reikia pasverti kiekvieną 
žodį. Su provincijos oratoriaus įpročiais 

‘negalima tapti ministeriu!
Jis nutarė viską užmiršti ir atsisėdo 

giliame krėsle. Priešais jį kabėjo Bonaro 
peizažas: po žalia danga saulės atspin
džiai tirštėjo, kaip medus; iš drobės dvel
kė karšto vidudienio ramybė. Viaras ėmė 
grimzti į tą nejudrumo sustingimo pa
saulį, kuriame jis praleisdavo geriausias 
savo valandas.

Žavesį nutraukęs liokajus, kuris atne
šė ant padėklo vakarinį paštą. Viaras 
nenoromis atplėšė pirmąjį laišką, ir jo 
veidas staiga pasikeitė. Mašinėle buvo 
parašyta: “Jeigu tu išdrįsi valdyti Pran
cūziją, mes tave padegsime, kaip seną 
žiurkę. Mirtis Liaudies frontui! Prancū-

, zų patriotas.”
Anoniminis laiškas išgąsdino Viarą; 

jis bijojo ne mirties, bet atsakomybės. 
Po kelių dienų jam teks spręsti, įsakinė
ti, gal būt, bausti. O jis to nemoka; jis 
paprato analizuoti, kritikuoti, turėti at
skirą nuomonę, šešiasdešimt penkerių 
metų Viaras patyrė * mergaitės virpesį 
prieš pirmąjį apkabinimą. Kažin kada 
jam viskas atrodė paprasta: jie gaus rin
kimuose daugumą ir paskelbs socializ
mo erą. .. Gal tuomet ir buvo tai pa
prasta? Prieš karą žmonės buvo minkš
tesnį, nuolaidesni. Jie nežinojo nei bau
džiamųjų ekspedicijų, nei knygų laužų, 
nei fašistinių lagerių, štai tas rašo:

< “Padegsime, kaip žiurkę .. .” Taip, jie 
piudys, provokuos, šaudys iš pakampių. 
Kaip Madride... Jie norės paskandintį 
Liaudies frontą kraujuje. O kas Viaro

Istorine Apysaka
sąjungininkai? Komunistams jis “išda
vikas.” Komunistai pradės spausti, rei-' 
kalauti ryžtingų priemonių, apeliuoti į 
mases. Tessa nuomone, Viaras ir Legre 
viena banda; užtenka pasiklausyti, ko
kiu pasišlykštėjimų jis taria žodį “mark
sistas” ... Viaras vienišas. Jeigu šian
dien jam plojo, tai tik dėl to, kad jis 
kalbėjo, kaip Legre. Kada jis pradės 
veikti, tie patys žmonės jį nušvilps.

Kuriam galui visa tai? Kiek jam dar 
liko gyventi? Penkeri metai. Gal ir ma
žiau. Jis galėtų žiūrėti į Bonaro peiza
žus, skaitytų geras knygas, nuvažiuotų 
į savo namelį, į Avaloną, — ten kikiliai, 
leukonijos ... Kaip viskas nesupranta
ma ir liūdna! Ir kaip šalta 'kambary
je!. .. Kažkodėl Viaras prisiminė savo 
jaunuoliškas eiles:

Šaltis ir šviesos, 
Šiurpi naktis, 
Mintys, lyg vapsos: 
Mirtis !*M irtis!

Jis jautė, kad tą karštą gegužės va
karą jį krečia šiurpas.

— Robertai, atneškit man pledą.
Nusijuokęs -liokajus pasakė virėjai:
— Rinkiminės kampanijos rezultatai: 

kvėpuoti tvanku, o jam šalta!
14

Sekmadienio vakare Pjeras užsuko 
pas Anjesą:

— Eime į Bulvarus — paskelbs rin
kimų rezultatus.

Jis buvo sujaudintas atomazgos artu
mo, rėkavo, mosavo rankomis. Anjesa ne
norėjo eiti; ji blogai jautėsi, ir rinkimai 
jos nedomino; tačiau ji nusileido.

Žmonių upė iš siaurų tamsių gatvių 
plaukė žemyn, į centrą. Drugys, apėmęs 
Pjerą, purtė visą miestą. Visur buvo 
girdėti klausimai, spėliojimai, gandai, 
nerimo* ir vilties žodžiai. Darbininkų ke
purės užtvindė Didžiuosius bulvarus. 
Įprastinė publika pasitraukė prieš juos; 
tiktai užsieniečiai ir prostitutės sėdėjo 
puošnių kavinių terasose.

Pjeras ir Anjesa stovėjo priešais va
karinio laikraščio redakciją. Didelėje 
trikampėje aikštėje nekantriai ūžė mi
nia, kaip teatre prieš uždangos pakėlimą. 
Po kelių minučių vardai ir skaičiai bal
tame ekrane pasakys Prancūzijos liki
mą. Gal būt, laimės dešinieji?... Ir 
prietaringa baimė kūrė gandus: valstie
čiai išsigandę Liaudies fronto, provinci
ja balsavusŲuž fašistus,' netgi raudonie
ji Paryžiaus~priemiesčiai pasitraukę nuo 
kairiųjų. Ekrane buvo parašyta tik kele
tas vardų; pirmieji Paryžiaus atstovai. 
Žmonės graibstė vakarinius laikraščius, 
nors žinojo, kad juose dar nėra rinkimų 
davinių. Aikštė buvo panaši' į mugę. 
Kažkas, norėdamas sutrumpinti laiką, 
užtraukė romansą apie “ponią markizę.” 
Krimto kinų riešutėlius. Arabai gyrė ož
kos kailio kilimėlius. O vakaras buvo 
karštas; artimiausiuose baruose guviai 
pardavinėjo alų ir limonadą.

Staiga pasigirdo garsiakalbio balsas:
— Torezas Morisas. Išrinktas ...
Atsiliepė balsų audra: Torezą mylėjo. 

Aikštė nuaidėjo: “Tegyvuoja mūsų Mo-x 
risas!” Nors ir niekas neabejojo, kad'x 
Torezas bus išrinktas,_ bet pirmas pasi
sekimas įkvėpė visus. Ėmė dainuoti “In
ternacionalą.” Minios jau buvo prisigrū
dę ir gretimose gatvėse. Veltui mėgino 
policininkai išvalyti kelią automobiliams; 
tarp kitko, policininkai nė nereikalavo: 
jie nežinojo, kuri pusė laimės, ir stengė
si būti mandagūs.

— Flandenas Pjeras. Išrinktas ...
— Šalin fašistus!
— Išdavikus prie sienos!
— Bliumas Leonas. Išrinktas . ..
— Tegyvuoja Liaudies frontas!
Sveikinimai ir aplodismentai maišėsi 

su švilpimu. Bet vis dažniau buvo girdė
ti džiugūs šauksmai, ir vis. rečiau, minia 
pratrūkdavo nepasitenkinimo liūliavi
mais. Dešimtą valandą buvo -aišku, kad 
Liaudies frontas laimėjo. Nuo veidų jau 
nesitraukė šypsena. Pranešimai apie de
šiniųjų išrinkimą buvo sutinkami tingiu 
švilpimu. LengVa pergalė atrodė burtai, 
stebuklas: nepaprastoje loterijoje-visi iš; • 
lošė penkis milijonus. Ne ginklai, bet 
smulkūs lapeliai išgelbėjo liaudį. Dešimt- > 
mečius balsavimas buvo nuobodi apeiga 
ar ne^vistiek; kas bus išrinktas — radi 
kalas socialistas arįą kairysis respuoli 
konas?

,' (Bus daugiau)

CHAPMAN COHEN

Krikščionybė, Vergija 
ir Darbininkai

Vertė A. M. Metelionis.
/

(Tąsa)

1840 metais Virginijos 
valstija turėjo tam tikrus ū- 
kius negrų vergų auginimui 
ir tame stovėjo pirmoj vie
toj. Tais pačiais metais būk 
tik Virginijos valstija už
augino ir pardavė 40,000 
negrų vergų.

Lordas Macauley, kalbė
damas Anglijos House of 
Commons, vasario 26, 1845 
metais, štai ką sakė:

“Amerikoje vergai yra 
padalinti į dvi klases: vai
sinimo ir auginimo vietos, 
kur žmogiški žvėrys yra au
ginami dėl pardavimo ir vėl 
cukraus ir bovelnų planta
cijos, kur šitie vergai yra 

j parduodami ten dirbti ir 
mirti. Buvo gana bloga, ka
da civilizuotas žmogus va
žiavo į necivilizuotą šalį ir 
ten prisigaudęs necivilizuo
tų žmonių juos padarė ver
gais. Taip, tas buvo.užtek
tinai blogai! Bet dabar tas 
krikštytas civilizuotas žmo
gus, kuris taip moka di
džiuotis savo aukšta krik
ščioniška kultūra, savo ša
lies didele laisve ir lygybe, 
kuris dažnai lanko krikščio
nišką bažnyčią ir ten kalba 
apie artimo meilę — ir tuo 
pačiu laiku šitas krikščionis 
užlaiko vietą dėl vaisinimo 
ir auginimo žmonių vergų 
dėl pardavimo. Kas dar pa
daro tą tragediją baisesne, 
tai kad tie pardavimui ver
gai nuo kūdikystės' buvo 
auginami pardavimui ir 
juos pardavė prieš jų norą. 
Čia jų buvo gimtinė, čia jų 
buvo tėvai, broliai, seserys 
ir pažįstami, — o jiems pa
augus savininkas parduoda
vo už $400. arba $500 už 
galvą. Naujas savininkas 
ant visados išsiveža toli, 
kur jų laukia sunkus dar
bas iki mirties ir, dažnai, 
kuo ta mirtis greičiau, tuo 
geriau. Amerikoje šitais 
žmonėmis panašiai pirkliau
ja, kaip Anglijoj pirkliauja 
kiaulėmis arba kitais gyvu
liais.”

Čia aišku, kaip diena, kad 
elgesiai .Amerikos krikščio
nių su savo vergais ' daug 
viršijo žiaurumus pirm- 
krikščioniškos vergijos.

Dr. W. E. B. Du Bois ra
šo:

“Amerikos - vergų savi
ninkai dažnai negrus ilgo
mis valandomis darbo iki 
mirčiai nukankindavo, o jų 
vietoje pirkdavo kitus, jau
nus.”

Kad gauti bent kiek pla
tesnį supratimą apie Ame
rikos negrų vergų gyveni
mą ir jų mirtingumą, tai 
pažiūrėsime į to paties Dr. 
DuBois patiektas skaitlines 
(“Inter-Racial Problems”). 

, Apskaitliuojama, kad per 
17-tą šimtmetį į Ameriką 
buvo įvežta apie 2,750,000 
negrų vergų ir per l§-tą 
šimtmetį apie 7,000,000 ver
gų. Taipgi jau žinoma, kad 
negrai yra pasižymėję grei
tu vaisinimu. Tačiau 1790 
metų skaitlinės rodo, kad 
Amerikoje iš viso buvo tik 
697,897 megrai vergai. Iš to 
išimant 40,000, visi- kiti ver
gai buvo Amerikos pietinė
se valstijose.

Kada vėliau iškilo klausi
mas vergijos panaikinimo ir 
įvyko pasidalinimas nuomo
nių tarpe krikščionių pieti
nėse valstijose ir krikščio
niu vakarinėse valstijose, 
tai tas nebuvo dėlto, kad 
krikščionys pamilo vergus 
ar panašiai. Tam buvo vi
sai kita priežastis. Pietinė
se Amerikos valstijose prie

ūkio darbų buvo reikalingi 
pigūs nelavinti darbininkai 
ir tiems darbams pilnai ti
ko vergai ir todėl plantaci
jų savininkai stojo už ver
gija..

Tuo pačiu laiku vakari
nėse Amerikos valstijose 
greitai dygo fabrikai, ku
riems buvo reikalingi lavin
ti amatninkai. Čia vergams 
nebuvo darbo ir jau vergija 
nebuvo reikalinga; už tai 
čia ii4 gimė ta idėja už pa
naikinimą vergijos.

Raštininkas- JFinlay yra 
pasakęs pilną tiesą sekan
čiai:

“Nei jokia krikščioniška 
valstybė nėra panaikinusi 
vergiją, kol matė, kad ta 
vergija neša pelną”.

Neblogai Amerikos krik
ščionių atsinėšimą į vergus 
ir vergiją aprašo William 
Lloyd Garrison:

“Amerikos krikščionybė 
buvo piliorius Amerikos 
vergijos. Tas yra žinomas 
faktas ir lygiai jis begėdiš
kas, kad krikščionys 19-to 
šimtm., kurie taip didžiuo
jasi Kristaus artimo meile,' 
o patys laiko' žmones vergi
joj blogiau, kaip žvėrys! 
Ir šita krikščioniška baž
nyčia visai nebando praša
linti iš savo eilių žmones, 
kurie užsiima žpionių vogi
mais ir jų kankinimais. Čia 
nepadarys didelio skirtumo, 
katrą iš tų tikybų paimsi
me: ortodoksų, unitarionų, 
metodistų, baptistų, univer- 
salistų, episkopalų, Romos 
katalikų bei kitų krikščio
nių, jos visos ir artimai ly
giai yra susitepusios nekal
tų žmonių krauju. Pietinėse 
valstijose vergų savininkai 
ir sykiu vergai yra krikš
čionys ir garbiną tą patį, 
dievą. Vakarinėse Valstijo
se ponai fabrikantai ir jų 
begėdiškai išnaudojami dar
bininkai yra ' krikščionys, 
net priklauso prie tos pa
čios bažnyčios ir garbina tą 
patį dievą.”

Iš visų tuo laiku buvusių 
Amerikoje krikščioniškų tL 
kybų, tai tik vieni quakeriai 
buvo priešingi vergijai. Bet 
ir jie daug nepasižymėjo 
kovoje už panaikinimą ver
gijos.

Pirmas ir daug reiškian
tis balsas prieš Amerikos 
vergiją buvo pakeltas per 
bedievį Thomas Paine. Pai- 
no garsus straipsnis “Žmo
nijos Tiesos” buvo atspaus
dintas kovo mėnesį 1775 
metais. Tas straipsnis rado 
tokį didelį pritarimą, kad 
35 dienos vėliau buvo įsteig
ta draugija, po vardu: “A- 
merikos Prieš Vergiją 
Draugija.” Šita draugija 
aktyviai veikė iki Ameriko- 1 
j e vergija buvo panaikinta.

Čia taipgi reikia pasaky
ti,‘kad ir tarpe krikščionių 
radosi vienas kitas, kurie 
buvo priešingi vergijai. Bet 
imant krikščionybę abelnai 
ir didelę daugumą jos,pase
kėjų, tai nematė nieko ne
krikščioniško nei nieko blo
go palaikyme vergijos. Dar 
daugiau, — krikščionys lai
kė pavergę negrus vergus 
ne tik kūniškai, bet ne ma
žiau ir protiškai. Mokyti 
vergus skaityti ir rašyti bu
vo skaitoma kriminališku 
prasižengimu. .

Laikraštis “Westminster 
Review”, 1853 metais rašo, 
kad Louisiana valstijoj 1806 
metais buvo išleistas įstaty- . 
mas, kad vergams turi duo
ti nemažiau kaip dvi ir pusę j 
valandas poilsio į 24 
dų dieną.

(Daugiau ,bus).

Suklimpsiąs Palestinos 
Klausimas J. Tautu Seime

«
Lake Success, N. Y.— Žy

dų ir arabų vadai nesutinka 
su Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryb. atsišaukimu pa
skelbti paliaubas (mūšių 
pertrauką) Palestinoje. A- 
merikonų delegacija pareiš
kė, kad jeigu reikės karinės 
jėgos tvarkai palaikyti tarp 
Palestinos arabų ir žydų, I 
tai tokią jėgą turės suteik
ti kelio§ šalys bendrai, o ne 
viena Amerika.

Daugelis stebėtojų prana
šauja, kad dabartinis spe
cialia Jungt. Tautų seimas 
neišspręs kivirčų tarp žydų 
ir arabų Palestinoje.

NAUJOS AUTOBUSŲ 
LINIJOS

Lietuvos .miestuose atsiran
da vis daugiau autobusų. Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ke
leivių susisiekimo linijos ati
darytos 1946 metais. Praėju
sią vasarą atnaujinta eilė 
tarpmiestinio susisiekimo ruo
žų : Kaunas - Ukmėrgė; Vii- 
nius-Ukmergė; Kadnas-Biršto- 
nas-Alytus; Kaunas-Marijam- 
polė-Vilkaviškis - šakiai; Klai- 
pėda-Palanga-Kretinga.

Sausio mėnesį autobusai 
pradėjo kursuoti Šiauliuose, o 
taip pat Klaipėda-Liepoja ir 
Vilnius-Ašmena ruožu.

New York. — Vadinamo
ji “liberalų” partija remia 
gen. Eisenhower Į kaip kan
didatą prezidento vietai.

‘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 “Bešvintantis Rytas” galima gauti 
Laisvės knygyne ir kaina tik 50c. 
dar neturite pirmosios knygos, 
dabar, užsisakykite abi kartu, 
$1.50. ' .

Abiejose knygose yra daug 
gaus sielą žavėjančių eilių, 
kurios turėtų
žmogaus namuose.

Užsisakydami adresuokite:

Kurie 
užsisakykite 
prisiųsdami

giliai žmo- 
Tai knygos, 

būti kiekvieno kultūriško

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

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 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs didną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis' būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
valan-

4 pusl.-vLaisve (Libertyt Lith. Daily)-* Trec:acL, Bal. 21, 1948



CHICAGOS ŽINIOS PITTSBURGH’O ŽINIOS
ATSISAUKIMAS Į LLD 
VAJININKUS IR KUČPU 
SEKRETORIUS

Išnaudokime Trumpą Likusį 
Laiką Gavimui Naujų Narių
Su pirma diena gegužes mė

nesio vajaus skirtas laikas už
sibaigia. Iš praeitų vajų jau 
turime' patyrimo, kad naujų na
rių aplikacijos pasiųstos vėliau 
nepriskaitomos prie vajaus 
Centre. Todėl, draugai, kurie 
dalyvaujate vajuje pasidarbuc^ 
kime per likusias kelias dienas, 
kad galėtumėm sėkmingai už
baigti mūsų organizacijos va
jų ir laimėtumėm lenktynes' su 
rytiečiais konkurentais. Pasi
rūpinkime, kad pirma apskri
tis pasiliktų ir šiais metais 
pirmoj vietoj.

Vajininkai gavę naujus na
rius priduokite duokles ir apli
kacijas jūsų kuopos sekreto
riui prieš pirmą dieną gegužės, 
nelaukdami jūsų kuopos susi

rinkimo., O kuopų sekretoriai 
irgi nelaikykite naujų narių 
duokles pas save iki po pirmos 
gegužės, bet pasiųskite į Cen
trą tuojau.

Jau nekartą buvo minėta, 
kad šiais metais Centras duo
da puikias dovanas dėl pasi
darbavusių vaj įninku, taipgi ir 
apskritis.

Kad organizacija augtų, mes 
rūpinamės gavimu naujų na
rių. Palaikymas esamų taip jau 
svarbu, todėl pasirūpinkime, 
kad visi seni nariai pasimokė- 
tų duokles. Jau ketvirtas mėne- 
sis šių metų, tai atrodo' buvo 
pakankamai laiko pasimokėti 
duokles ir būti geram stovyje. 
Taipgi pagelbėti draugams 
Centre išleisti knygą anks- 
čiaus, kad nereikėtų laukti iki 
pabaigai metų.

A. Yuris,
LLD 1-mos Apskr. Pirm.

Vilniečių Akys Ylukreiptos į 
Šėrininkų Suvažiavimą

F. W. Slialins
(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

Chicagietis Pranas Jurevi- 
1 čius, pasipirkdamas dar vieną 
Šerą, rašo “Vilnies” adminis
tracijai :

“Skaičiau pereito šeštadie
nio ‘Vilnyje’ editorialą apie 
bendrovės šėrininkų suvažia
vimą, kuris įvyks 9 dieną ge
gužės. Suvažiavimas, kaip 
matau, bus svarbus.. Nese
niai aš įsigijau serų už $50. 
Matydamas reikalą sveikinti 
‘Vilnies’ dalininkų suvažiavi
mą, pasiperku dar vieną šėrą 
už $10. Pasižadu dalyvauti 
suvažiavime ir raginu kitus, 
kad dalyvautų. Suvažiaviman 

j turime sutraukti kuo daugiau
sia šėrininkų.

Franas Jurevičius.”
Pabaigoj pereitos savaitės 

chicagietis A. Matūnas išpil
dė savo pirmiau padarytą pri
žadą. Jisai energingu balsu 
prabilo: “Ruošiantis prie 
‘Vilnies’ šėrininkų suvažiavi
mo perku ‘Vilnies’ šėrą už 
dešimts dolerių. Be to, užsi
rašau ‘Vilnį’' ir dar''aukoju 
r,——..... -.■'!'.»■?! .. ....... T.!?1!1".'.......... !■ =?E

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių • Direktorius

Liūdnojo valandoje Simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

v...... ■- ■---..... —...........  ' ..........—

■—■—■—•*—■—r—*—**—•—■—■- • •

| August Gustas
BELTAIRE. FLORIST

____  I

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

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

ir tt., telefonūokite
SHoreroad 8-9330

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

• Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

—4.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTASGRABORIUS
Telefonūokite dieną ar naktį v

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 šeimom sulyg parei- • 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. j

dolerp Taip pat išanksto sa
kau, kad dalyvausiu šėrinin
kų suvažiavime.”

F. Jurevičius ir >A. Matū
nas rodo gerą pavyzdį visiem 
vilniečiam. «Suvažiavimas jau 
netoli ir laikas pradėt rūpin
tis jo pasekmingurnu.

La Porte, Ind., draugai jau 
prisiuntė sveikinimais apie 
$50.

Rodosi/ jau pirmiau buvo 
minėta, kad Wisconsino far- 
merys S. V. įteikė $15.

Šie chicagiečiai pribuvo su 
aukomis: M. ir J. Zlatkai $5.' 
žadėjo daugiau, prie progos, 
pridėti.

Viktorija Zaveckienė auko
jo $5. (Zaveckai pirmiau au
kojo $10.)

J. Plack, pirmiau aukojęs 
$10, dabar vėl pridėjo $5.00.

Detroitietis J. Savickas $3. 
East St. Louis veikėjas George 
Bendikas, pradžioj vajaus už 
stiprinimą fondo davęs šimtą 
dolerių, pridėjo dar $5.

Čhicagoj apsilankęs A. Ta
mošiūnas parėmė “Vilnį” su 
$10.00.

Štai jau ir turime pradžią. 
Neabejojame, kad šiuos pir
muosius suvažiavimo sveikin
tojus paseks šimtai ir šimtai 
progresyvių lietuvių kaip Chi- 
cagoje, taip ir už Chicagos 
ribų.

Stokime darban drausmin
gai ir energiškai I Rep.

MIAMI, FLORIDA
Mūsų įvairumai.

Kadangi Florida yra šiltas 
kraštas, tai daug žmonių žie
mos laiku, kuriems tik aplinky
bės leidžia, atvažiuoja pasilsėti. 
Na, ir vieniems patinka Flori
da, kitiems ne. Vieni sako, kad 
Kalifornijoje yra geriau x gy
venti, kaip Floridoje, kiti su 
tuo nesutinka.

Dabartiniu laiku Miami mie
ste svečiuojasi drg. Šatas, atvy
kęs iš San Francisco, Kalifor
nijos. Jam plačiai žinoma Kali
fornijos valstija ir lietuviai, 
nes ten išgyveno 14 metų ir 
plačiai darbavosi lietuvių kul
tūrinėje progresyvių veikloje. 
Jis gerai susipažinęs su tos 
valstijos ekonominiais reikalais 
ir daug žingeidžių dalykų papa
sakojo.

Drg. Šatui patinka Miami 
miestas ir Florida. Sakė, kad 
vasaros laiku važiuos į šiauri
nes valstijas, aplankys draugus 
ir drauges, o rudenį sugfįš į 
Miami miestą ir pastoviai apsi
gyvens.

Drg. Stankai sako, kad jie ir 
apsigyvens Miami mieste, nes 
jie plačiai išvažinėjo Floridos 
valstiją ir pasirinko Miami 
miestą gyvenimui. Tai geros 
žinios, kad daugiau sąmoningų 
lietuvių čia pasirenka apsigy
venti.

Kiek laiko atgal turėjau lai
mę susipažinti su Antanina ir 
Jonu Sidarais, atvykusiais iš 
Mass, valstijos, Bostono apylin
kės. Jie išauklėjo gražius vai
kus — sūnų Edmundą įr dukrą 
Aldoną. Tai pažangi šeima. Al
dona iš profesijos yra laikraš
čių reporteris. Bet, kaip dabar 
vedama šalyje politika, tai su
daro jaunuolei nesmagumo. 
Vienok, mergina nenusimena. 
Mat, dabartiniu laiku tik tiems 
turčių spaudos reporteriams 
yra lengva, kurie nepaiso šalies 
ir liaudies gerovės, kurie prieš 
savo įsitikinimus tarnauja tur
čių" spaudai. Aldona su tuo ne
sutinka, todėl jai teko finansi
niai nukentėti. Pastaruoju lai
ku ji dirba CIO sraštinėje. 
Taipgi ji ir jos brolis veikia 
kiek tik gali* mūsų šalies ge
rovei, žmonijos labui, kad bū
tų Henry Wallace išrinktas j 
šalies prezidentą.

Sidarai apsigyveno 471 N. E. 
31st St,, Miami ir turi gražų 
namą svečiams. Atvykstanti iš 
kitų valstijų į Miami' galėtų 
sustoti pas Sidarus, susipažin
ti ir turėtų gerą, vietą poilsiui.

Čia randasi ir daugiau jaunų 
žmonių. Tūlas laikas Miami 
mieste viešėjo drg. Kušleikienė 

"iš Philadelphijos ir jos sūnus 
su žmona. Kušleikienė pasisve
čiavus išvažiavo atgal, bet jos 
sūnus ir jo žmoną pasiliko ir

Visokios ižnios.
Balandžio 4 d. atsibuvo LDS 

160 kuopos susirinkimas, sava
jame name, 1230 Medley St. 
Narių atsilankė gerokai. Buvo 
perskaityta iš centro laiškas, 
raginant gauti naujų narių j 
LDS, Jaunuolių reikalas palik
tas sekamam susirinkimui, j 
kurį nariai bus pakviesti atvi
rutėmis.

Balandžio 10 d. ^turėjo įvyk
ti LLD 87 kuopos susirinkimas. 
Atėjau skirtu laiku, 2 vai. po 
pietų. Ilgai išlaukiau, niekas 
neatėjo, nei iš komiteto, nei na
rių. Tai jau antras mėnesis 
taip atsitinka! Ar tai nėra ap
sileidimas? Kodėl nariai nepai
so taip garbingos organizaci
jos susirinkimų, ar tai ne sar
mata? 1

Pereitą mėnesį įvyko LDS 
8-tos Apskr. surengtas koncer
tas ir vakarienė. Dainavo K. 
Menkeliūnaitė. Koncertas gerai 
pavyko, tik gaila, kad žmonių 
permažai buvo. Taipgi, kai ku
rie Skundėsi, kad programas 
buvo biskį per trumpas.

Vakarienė buvo vištienos — 
gera. Prakalbėles pasakė J. 
Mažukna, J. Miliauskas, Dr. 
Baltrušaitienė, Kairys ir sve
čias iš Clevelando — Pūkas, 

pastoviai apsigyveno Miami 
mieste. Pasitikime, kad šie jau
nuoliai veiks su kitais pažan
giais mūsų miesto lietuviais ir 
darbuosis gerovei liaudies ir 
demokratijos.

Drg. Daminaičįų dukrelė yra 
gabi pianistė. Ji daug priside
da* prie kultūrinio darbo. Labai 
malonu ir garbė mūsų tautai 
turėti jaunuolių, ^urie kartu sp 
kitų tautų jaunuoliais’ darbuo
jasi šalies gerovei. Drg. Dami- 
naičiai gyvena 45 N. E. 42nd 
St., taipgi Cvirkai, 7945 N. W. 
6th Avė. ir pas abiejus yra vie
tos svečiams apsistoti. Todėl, 
atvykę lietuviai iš šiaurinių 
valstijų ras draugišką pas juos 
patarnavimą ir tinkamą vietą 
pasilsėti.

Taigi, į mūsų miestą vis 
daugiau atvyksta ir apsigyvena 
lietuvių. To proga auga ir kul
tūrinės lietuvių organizacijos. 
Gi dabar laikas tokis, kad kiek
vieno piliečio, kuris tik myli 
laisvę, demokratiją, tai reika
las būti organizuotam ir dar
buotis pagal išgalę. Visi turi
me pilnas rankas darbo. Da
bartiniu laiku draugiškumas, 
susitarimas, gražus sugyveni
mas pažangiųjų tarpe yra rei
kalingesnis, kaip bent kada 
pirmiau. Todėl, bent kokis 
siauras į dalykus žiūrėjimas, 
nepasitenkinimas, arba prieka
biavimas yra labai žalingas da
lykas. Kultūros Mylėtoja.

Peiping, Chinija. — Mi
sionieriai bėga į Peipingą iš 
tų šiaurinės Chinijos vietų, 
iš kurių chinų komunistai 
veja tautininkų armijų.

Pajieškojimai
i Tėvas, Simas Navickas ir brolis 
barnasius Navickas pajieško Kazi- 
micro Navicko, kuris gyvena Brazi
lijoj. Paskutinį jo antrašą žinojome 
sekamai: Rua da Mooca 363, Sao 
Paulo, Brazil. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Kauno apskr., Rumšiškes miestelio. 
Prašome jo paties atšiliepti arba 
kas žinote apie jį ar jo antrašą, 
malonėkite pranešti sekamu adresu: 
B. Navickas, 76 Fourth St., Ply
mouth, Pa. (90-95)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Malinger

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

/

Tel. BVergreen 8-9770

Kalbėtojai palietė' daug svarbių 
dalykų, ypatingai organizacijų 
svarbą ir reikalą darbuotis, 
kad prezidentu būtų išrinktas 
H. Wallace. *

Balandžio 8 d. mirė Pranas 
Urbonas, senas South Sidės gy
ventojas. Daug metų dirbęs už
eigose už bartenderį, tai brolis 
Jurgio Urbono iš Braddock ir 
Jono Urbono iš Donora, taipgi 
Marijonos žvirblienės. Palaido
tas šeštadienį po pietų., Iš Lie
tuvos paėjo iš Suvalkijos, Kro- 
kelaukio parapijos. Ilsėkis, 
Pranai, Amerikos žemelėje. Gi
minėms reiškiu užuojautą.

Sekmadienio rytą, 11 d. ba
landžio, nusišovė Blaskio duk
tė. Jos tėvą nušovė vagis per
eitais metais, o motina neseniai 
mirė. Jie turėjo savo nuosavą 
namą ir buvo seni North Sides 
gyventojai.

šie lietuviai pardavė savo 
biznius: Jonas Mažukna “bo- 
lįngo” įrengimus, Rupsliaus- 
kas, Medvikienė ir Walp savo 
saliūnus ir Andrejauskas na
mą.

Apsivedė Pranas Valkaus
kas su kitataute, taipgi Stepas 
Plopa — našlys su našle Dam- 
brauskiene. D. P. Lekavičius.

Fort Greene Houses pradė
jo kampaniją sukelti $12,000 
į metinį fondą išlaikymui pro
jekte mažamečiams vaikams 
centro. Jame talpinsis 2,200 
susiedijos vaikų. Patalpas da
vė miestas, bet pinigai reika
lingi pasamdymui lavintų pri
žiūrėto,) ų-mokytoj ų.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Turkes vakarienė. Rerigia LDS 11 
kuopa balandžio 24 d., 6:30 v. v., 
Gedemino salėje. Kviečiame visus 
dalyvauti. Specialis užkvietimas 
Binghamtonui dalyvauti vakarienėje. 
Lauksime svečių. —• W. Chcrncy.

(94-95)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir LDS 49 kp. ren

gia teatrą — “Ponas Amerikonas” 
parašytas Rojaus Mizaros. Komediją 
suvaidins Hartfordo Laisvės Choro 
artistų grupė. Įvyks 2 d. gegužes, 
Venta salėje, 103 Green St., 3 vai. 
dieną. Kviečiame visus dalyvauti. — 
Reng. Kom. (94-95)

NEW HAVEN, CONN.
Gog. 23 d., bus sudaivinta trijų 

veiksmų komedija — “Ponas Ameri
konas.” Vaidins Hartfordo Laisvės 
Choras. Liet. L. Bendrovės salėje, 
243 N. Front St. Pradžia 3:30 vai. 
Įžanga 55c. (su taksais). Prašome 
kitų organizacijų jsitčmyli šį pra
nešimą ir nieko nerengti tą dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Ren
gėjai. (94-95)
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i Egzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptus
{Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger &-Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

1

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 lr Stone Ave., prie 
ChaUncey ’ St., Broadway Lino.

Tei. GLenmore 5-6191

Francuzai Dar Nenori Ap- 
vienytos Vakar. Vokietijos

Paryžius. —.Francūzijos 
valdžia esanti šiuo tarpu 
priešinga pilnam politiniam 
apvienijimui trijų vakarin. 
Vokietijos zonų — ameri
kiečių, anglų ir francūzų. 
Kai neužilgo Londone susi
rinks atstovai Francūzijos, 
Anglijos, Amerikos, ' Belgi
jos, Luksemburgo ir Ho- 
landijos Vokietijos reikalus 
svarstyti, tai Francūzijos 
delegacija1 pasiūlys tas»tris 
zonas apvienyti tiktai eko
nominiai. Manoma, kad 
Francūzijos valdžia bijo į- 
sigalėjimo Vokietijos ir su
darymo naujo pavojaus 
Francūzijos saugumui. O 
kaip žinoma, Arųerika ir 
Anglija stoja už greitą ir 
pilną trijų zonų susivieniji
mą į vieną vakarinės Vo
kietijos valstybę. •

Dar esąs ir kitas sumeti
mas, kodėl šiuo tarpu fran
cuzai priešingi pilnam ap- 
vienijimui. Jie sako, kad vo
kiečių akyse toksai žygis 
reikštų, jog vakarinės de
mokratijos perskėlė Vokie
tiją į dvi valstybes. Tas, 
girdi, nukreiptų vokiečius 
prieš Francūziją, Angliją ir 
Ameriką. k

GERI PIETŪS!
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 1 
gražus pasirinkimas.

į-------------------------------------a

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. 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. r

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR RAR & 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. I
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

5 pusi.-—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)— Trečiad., Eal. 21, 1948

HELP WANTED—FEMALE
RElKALINęOS MOTERYS

OPERATORES
Patyrusios nrie moteriškų apatinių.

prie svIbų marinų.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 

Vakari.ios su alga. Ligoje Patalpos.
PARAMOUNT UNDERGARMENT

219 HIGH ST., ELIZABETH. N. J. 
ELIZABETH 2-5623

(95)

MERGINOS
Kabinėjimui Suknelių ant Rakečių

5 Dienos. 40 Valandų. Nuolatinis Darbai. 
Linksmos Darbo Sąlygos

LOEHMANN’S
1476 BEDFORD AVE.. BROOKLYN, N. Y. 

(Arti Sterling PI.)
(93)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJAI
Prie geres rūšies vyriškų koatų.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
MARKOWITZ

17 E. 16TH ST., N. Y. C. s
(96)

UŽBAIGIANTIEJI 
PROSYTOJAI

prie dailesnės rūšiet- koatų 
AUKŠTOS ALGOS 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS

TAYLORED CLOTHES 
321 Greenwich Street

(Arti Chambers St.) '
(NEW YORK CITY)

- (95)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

KRAUJO AUKUOTOJAI
Sveiki Vyrai ir Moterys 

Kreipkitės su pirmadienifl baigiant 
•' i>enktadieniu 1 :30 iki 3:30 P. M.

APMOKAMA

BLOOD TRANSFUSION ASSOC.
155 CENTRAL PARK WEST (105TII ST.) 

NEW YORK CITY
(98)

Užsidarys viena New Yor- 
ko valstijos kolegija — Mo
hawk—dėl tos pačios nudėvė
tos giesmės —■ nėra pinigų, 
brangiai kainuoja.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street g 

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

, (9—12 ryteValandos: j g v'kare

Penktadieniais uždaryta. ,
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Vartotojai Pikietuoja 
City Hall Protestui 
Prieš Kėlimą Fėro

Masinis vartotoju pikietas 
praėjusį pirmadienį juosė 
New Yorko City Hali nesibai
giančia juosta pikietuotojų ir 
šūkių prieš kėlimą fėro mies
to važiuotės linijose. Tipiš
kais iš nešamų plakatuose šū
kių buvo:

Pakėlimas fėro yra pakėli
mu nuomos;

Nenukapokite mūsų maisto 
budžeto;

Išgelbėkime 5 centų fėrą;
Neatiduokite pieno pinigų 

bankieriams.

Iš Moterą Apšvietos 
Kliubo Susirinkimo

Susirinkimas įvyko balan
džio 15 d., Laisvės Svetainėje. 
Narių atsilankė nemažas bū
relis ir visos rimtai svarstė da
lykite.

Draugė K. Petrikienė su
grįžo iš Chicagos suvažiavimo 
dėl Henry Wallace, kur buvo 
daromi planai pasekmingam 
ateinančių rinkimų vajui. Ji 
išdavė platų .raportą, pažymė
dami, kad konferencija buvo 
didelė ir labai pasekminga vi
sais atžvilgiais, žinoma, apie 
tai daug daugiau sužinosime 
ateinantį ketvirtadieni, balan
džio 22-rą, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Salėje, kur, 
apart d. Petrikienės, kalbės ir 
kiti kalbėtojai.

Moterų Kliubas rengia mo
tinų pagerbimui vakarą gegu
žės 9 d., 5-tą vai. vakaro. Tu
rėsim gerą įvairią programą, 
gerų valgių ir gėrimų. Galit 
nebijoti ateiti be vakarienės, 
nes visiems užteks valgių. 
Taipgi turėsime taip vadina
mą “grab-bag,” pilną įvairių 
dalykėlių už labai pigia kai
ną. Katros draugės turit at
liekamų dar gerų dalykėlių, 
prašomos ateinant atnešti pa
dovanoti.

Draugė J. Augutienė rapor
tavo iš buvusios konferencijos 
-pasiruošti Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimui. Sakė, kad 
smarkiai rengiamasi prie tos 
iškilmės ir būsiąs didžiausis 
paradas iš visų, kokie kada 
buvo. Kelios draugės rapor
tavo1 jau išpardavusios gegu
žinės guzikučių, kitos dar 
pardavinėja.

Skaitytas ’ laiškas nuo Lie
tuvių Literatūros Draugijos 2- 
ros apskrities. Prašė paimti 
tikietų pikniko, jų rengiamo 
birželio 6 d. Vieta: Lithuani
an Liberty Park,. Linden, N. 
J. Tikietus narės žadėjo pa
imti pardavinėti.

Daugelis kliubo narių yra 
■ dar neužsimokėjusios už šiuos 
metus savo narystės mokes
nes. Ateikit, draugės, į susi- 

1 rinkimą ir užsimokėkite.
E. V.

LLD185 Kp. Nariams
Trečiadienį, 21 balandžio, 

8 vai. vakare, įvyks LLD 185 
kp. susirinkimas Kultūros 
Centro name< kampas Atlan
tic Avė. ir 110th St., Rich
mond Hill. Nariai, kurie tik 
galite, malonėkite ateiti^ nes 
turime daug svambių reikalų. 
Kurte dar neužsamokėję, ma
lonėkite užsimokėti. Įėjimas į 
namą iš 110 gatvės, per ma- 

j žąsias duris. V. P.
(93-94)

r SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas j vyks 20 
' d. balandžio, 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 

salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Dalyvaukite visi nariai šiame susi
rinkime. Turime daug svarbių daly
kų aptarti. — P/ Babarskas, sekr. 

d ’ (92-93)

LIETUVIŲ WALLACE FOR PRESIDENT 
KOMITETAS SAKO:

Henry A. Wallace’o kandi
datavimas prezidento vietai 
išjudino visą Ameriką. Tai 
milžiniškos svarbos dalykas!

Shook lyne įsikūrė Naciona- 
lis Lietuyių Wa’llace for Pre
sident Komitetas. Jis pasiun
tė į Chicagą du savo atsto
vus — Katriną Petrikienę ir 
Vincą Čepuli — dalyvauti vi
sos Amerikos veikėjų konfe- 
rencijon, kuri išdirbo planus 
rinkimų • kampanijai, kad iš
rinkus Henry A. Wallace’a 
prezidentu.

Jiedu, grįžę iš Chicagos, pa
darys mums pranešimą ir pa

Svečias iš Kalifornijos
Laisviečius atlankė Antanas 

Šatas, seniau gyvenęs tūlą lai
ką. Brooklyne ir vidurvaka- 
rinėse valstijose, šiuo tarpu 
gyvenąs Kalifornijoje. Sve
čias buvo nuvykęs pamatyti ir 
naują Lietuvių Kultūros Cen
trą, kuriam jis, kaip kad ir 
daug kam kitam visuomeniš
kam, yra Įdėjęs savo darbo ir 
dolerių.

Taipgi atlankė keletą pa
siilgtų miesto įdomių vietų, 
matėsi su' būriu draugų ir 
draugių Kačergiui pagerbti 
pramogoje Jersey City ir bu
vo nuvykęs pasimatyti su bu
vusia Oaklandiete - sanfrancis- 
kiete Mrs. Eugenia Stanley 
(Karosaite), kurią jis labai 
gerbia ir myli, kaip dukterį.

Grįždamas Kalifornijon. d. 
Šatas žadėjo apsilankyti 
Detroite, Chicagoje ir gal ki
tur pakelyje, o galop kelio 
dar užsukti pas draugus ir 
Oregon valstijoje. Rep.

Augučiams Suruošta 
Graži Puota

♦

# Balandžio 17-tos vakarą, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, Brooklyne, įvy
ko šauni puota pagerbti-pa- 
mylėti Juozą ir Juozapiną 
Augučius proga jų vedybinio 
gyvenimo 20 metų.

Puotą suruošė Josephines 
draugės Kastancija Čileius ir 
Ona Sukauskienė. Gaspadi- 
nystėįe joms talkino Anelė 
Kanopa, o prie išdavimo vai
šių ir aptarnavimo svečių jos 
turėjo didelę grupę merginų 
ir vaikinų. Svečius labai vai
šingai priėmė ir gerai aptar
navo.

Svočia buvo Josephinos il
gametė Elena Paraščikienė, 
svotu — Juozas Mickevičius. 
Iškilmėms ir šokiams grojo 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą. Gi Antanas Jokubaus- 
kas sukinosi po salę fotogra
fuodamas celebrantus ir sve
čius.

Trumpą sveikinimų progra
mą pravedė Chas. Kundrotą, 
iškvietė grupę asmenų. Be 
abejo, buvo pasakyta gerų 
linkėjimų celebrantams, ta
čiau man, buvus atstokai nuo 
garbės svečių stalo, pavyko 
išgirsti tik vieną sveikinimą, 
tai Laisvės gaspadoriaus Pra
no Buknio. Ir girdėjosi Au
gučių padėkos žodis puotos 
rengėjoms, darbininkams ir 
svečiams. ,

Svečių atvyko daugiau, ne
gu rengėjos norėjo įleisti, o 
norinčių ateiti, bet pavėlavu
sių,- likosi dar daugiau. • Per 
virš savaitę jos nebepardavę 
tikietų. Dalyvavo tūli jų ar
timieji net iš Minersvillės, 
Philadelphi.jos, Mastic Beach 
ir kitur. Celebrantai gavo 
gražių dovanų.

Draugai Augučiai abu yra 
ramūs, draugiški žmonės. Ji
nai — žymi pramogų gaspa- 
dinė, patarnaujanti privatiš- 
kiems pokiliams, taipgi auko- 

sakys kalbas apie visą daly
ką, susijusį su šiuo svarbiu 
vajumi.

Bus ir daugiau kalbėtoju, 
kurie aiškins šių dienų pasau
linę ir amerikine padėti.

Todėl kviečiame plačiąją 
Brooklyne lietuvių visuomenę 
dalyvauti prakalbose ir susi
pažinti su svarbiaisiais dienos 
klausimais.

Prakalbos įvyks jau šio ket
virtadienio vakarą, balandžio 
22-rą, Lietuvių Amer. Piliečių 
Kliubo Salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga ne
mokama. Pradžia 7 :30 vak.

Bendrai Perkasi Namą
Baysidėje steigiamas ko- 

operatyviniais pamatais namų 
projektas, kuriame būsią 800 
apartmentų. Pirmoji pasira
šiusi kooperatyvo dalininku 
Rapaport šeima įmokėjusi 
$965 įnašo už trijų ir pusės 
kambarių apartmentą, kurio 
pilna mokestis būsianti $8,280.

Projektas randasi tarp 
Springfield 'ir Bell Boulevards 
ir 67th ir 73 rd Avenue.

Kooperatyviai namai — ge
riausia išeitis, jeigu jie nepa
virsta į korporatyvius. Rei
kia gerai apsižiūrėti, kad jie 
nepavirstu tokiais.*

Tik kelios dienos atgal skai
tėme spaudoje pranešimą, kad 
11 šeimų, bendroje sumoje 
įnešusios 23 tūkstančius dole
rių Į tūlą neva kooperatyvą, 
gavo įsakymą išsikraustyti. 
Sudaryme to neva kooperaty
vo slypėjusi kokia apgaulė- 
kilpa, kuri leido keliems pa
siglemžti ir saviškai,, be atsi- 
klausimo visų prisidėjusių, 
valdyti namą.

Prakalbos Sveikatos 
Klausimu Nebetoli

Įvyks sekmadienį, balandžio 
25-tą, 2 valandą po pietų, 
naujame Lietuvių Kultūros 
Centre, 110-06 Atlantic Avė., 
kampas 110-tos gatvės, Rich
mond Hill, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J., pateiks pre- 
lekciją sveikatos klausimu. 
Pasitikime, kad daktaras at
sakinės į klausimus.

J. W. Thomson as kalbės 
maisto klausimu.

Norintieji pasimokyti susti
printi savo tą brangiausi tur
tą, sveikatą, nepamirškite at
eiti ii* ateikite laiku, kad gir
dėtumėte tuos gyvu žodžiu 
aiškinimus sveikatos srityje. 
Per tris dešimtis su virš metų 
daktaras Kaškiaučius nenu
ilsdamas, raštais ir kalba, mo
kina, kaip apsisaugoti nuo 
Įvairių ligų ir loaip nuo jų gy
dytis.

Rengia Sveikatos Kultūros 
Kliubas.’ Įžanga veltui.

Galėsime ir Pasivaišinti
Po prelekcijų, nebus reikalo 

skubėti namo, nes čia pat nau
jame centre — pirmu kartu 
—bus galima gauti užkan
džių, karštos kavos ir šaltų 
švelnių gėrimų. Ir bus proga 
apžiūrėti' naują centrą.

Komisija.

j ant i daug savo darbo orga
nizacijų ir dienraščio Laisvės 
bankietų ir balių gaspadinys- 
tėse. Tad visai nenuostabu, 
kad jiems pagerbti ruoštame 
bankiete norintiems dalyvauti 
pritrūko vietos.

Publika buvo mišri, yisokių 
pažiūrų, bet tai nekenkė sma
giam pobūviui, draugiškai ir 
linksmai praleidome vakarą.

Draugams Augučiams lin
kime laimingų ilgų metų po
roje. O draugei Josephinai 
dar ir ištvermės darbams atei
tyje. L. Rep.

įsigykite
‘Tono Amerikono” 
Tikietus iš Anksto

Aido Choras — pats seniau
sias Amerikos lietuvių liaudies 
choras.

K i e k v i e n am e did esu i am e 
parengime jūs matysite Aido 
Chorą dainuojantį. Jis links
mina Brooklyno lietuvių vi
suomenę jau nuo 1911 metų!

Visi Aido Choro parengimai 
būva Įdomūs, gražūs. Nei sy
kio atsilankiusieji Į jo pramo
gas nenusivylė.

Gegužės 2 diena Aido Cho
ras stato trijų veiksmų kome
diją “Ponas Amerikonas.” 
Veikale yra dainų, kurias at
liks aidinčiai.

Po vaidinimo tęsis šokiai.
Parinkti geriausi aktoriai- 

mėgėjai.
Kviečiama Brooklyno lietu

vių visuomenė skaitlingai atsi
lankyti šin parengiman.

Tikietų ’ kaina $1.25 ir $1. 
Tikintai po $1.25 yra nume- 
riuoti. Tad Įsigykite juos iš 
anksto.

Tik i etai gaunami Laisvės
raštinėje ir pas ąidiečius.

Brooklyno Lietuvių 
Kalbos Mokyklėle 
Naujoje Vietoje

Praeitą šeštadiepį, balandžio 
17-tos popietį Brooklyno lietu
vių kalbos mokyklėlės klasė jau 
buvo laikoma Lietuvių Kultūri
nio Centro patalpose, 110-06 
Atlantic Ave, Richmond Hill.

Kadangi yra taip didžiumos 
mokinių pageidaujama, tai nuo 
šiol ten bus laikoma lietuvių 
kalbos pamokos pastoviai, kiek
vieno šeštadienio popietį, nuo 
antros iki 4-tai valandai po pie
tų, iki mokyklėlės sezono užbai
gimo; o tas sezonas bus užbai
giamas Jean Mollierės komedi
jos perstatymu, kurią sulietu
vino Šarūnas—“Meilė—Visų Li
gų Gydytoja.”

.Birželio 12-tą Mokyklėlės 
Parengimas

Seniau buvo pasirinktais 
Liudo Giros veikalas “Be
auštant! Aušrelė.” Bet visgi pa
sirodo, kąd to veikalo turinys 
per daug gilus ir žodžiai gana 
sunkūs jaunamečiams Ameriko
je gimusioms jaunuoliams iš
mokti ir tinkamai perstatyti, 
dėl to ir pasirinkta šis veika
las. “Meilė — Visų Ligų Gydy
toja” bus scenon pastatyta bir
želio 12 d. (šeštadienį), Lietu
vių Kultūros Centro patalpose.

Be to, gal mokiniai prisi
rengs duoti ir kitokių pamar
gini m ų programą.
Didinamas Mokiniu Skaičius

Kadangi tikimasi turėti dau
giau veikimo,’ tai reikalinga, 
kad kuo didesnis būtų mokinių 
skaičius. Kiekvienas iš mokinių 
pasižadėjo pakalbinti savo drau
gus ateiti Į mokyklėlę. Taipgi 
organizacijos yra prašomos 
.prisiminti mokyklėlę savo susi
rinkimuose; paraginti jaunuo
lius eiti Į mokyklėlę.

Organizuojama Sporto 
’ Veikla

Padaryti šiam veikimui pra
džią bus suorganizuota krepši
nio jauktai. Bet ir tam reikia 
didesnio skaičiaus mokinių, kad 
būtų iš ko sudaryti žaidėjų gru
pes. Vėliau, manoma, pagal mo
kinių reikalavimą, gal bus ga
lima turėti ping-pong žaidimai. 
Gal ir “soft-ball” žaidimas. O 
kuomet bus oficialiai atidaros 
“bowling alleys,” tai gal tarpe 
mokinių atsiras ir bolininkų 
jauktas, kuris atstovaus mokyk
lėlę. ,

Šiuo tarpu užteks apie tai ra
šyti ; vėliau bus daugiau.

Dabar tik dar kartą reikia 
paraginti jaunuolius kuo skait
lingiausiai lankyti mokyklėlę.

Veiksnys.

Vienuolikos metų amžiaus Yura Yankin pirmu kartu 
išstoja vaidinti Artkino filmoje “Son of the Regiment,” 
Tarybų Sąjungos filmininkų gamintoje remiantis pa
skelbusia Valentin Katayevo novele. Pirmu kartu 

Amerikoje pradėta rodyti balandžio 17-tą, Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

“Son of The Regiment” 
—įdomi, Jautri Drama

Dabai- rodomoje Stanley Te
atre. 7th Ave. ir 42nd St., 
Now Yorke, Tarybų Sąjungos 
filmoje “Son of the Regi
ment” žvaigžde aktoriumi yra 
11-kos metų berniukas Yura 
Yankin . Jo' padėtyje tarybi
niai filmininkai norėjo pa
vaizduoti likimą tūkstančių 
vaiku, kuriu tėvus išžudė na- 
ciai. Tuo patimi norėjo ir 
pagerbti tūkstančius tų jau
nukų, kurie Įvairiausiais bū
dais prisidėjo mūsų pergalei.

Filmą matęs drąsiai pasa
kys, jog tarybiniai filminin
kai tikslo atsiekė, filmą intri
guojanti ir jaudinanti. Juo la
biau ji šiltai jautri žinančiam, 
jog jinai imta iš tikrojo gy
venimo ii1 kad žvaigždė Va
iri u šk a (Jonukas) yra karo 
našlaitis. Ruošdamiesi dary
ti filmą, jie nuvyko Į Mask
voje esančius karo našlaičių 
namus, išbandė šimtus vaikų, 
iš kurių išrinko Yurą Yankin.

Ir visi kiti aktoriai parinkti 
atitinkamai tikroviškam gyve
nimui karo laiku. Simpatin
guoju kapitonu parinko sce
nos aktorių Alexander Moro- 
sov, kuris buvo artilerijos ka
pitonu. Skautų komandieriu- 
mi.— Gregory Plushnik, ko
mandavusį skautus Stalingra
do fronte. Direktoriurhi — 
Vassili Pronin, buvusį vy
riausiu vaikų filmuotoji! ga
minant “Road to Life.”

Filmą vaizduoja vaiko atra
dimą girioje, jo pastangas lik
tis su kariškiais ir jiems pa
dėti, kariškių bergždžias pa
stangas jį pasiųsti Į užfi;ontį. 
Pagaliau, pulkas priėmė jį sū
numi. Visa tai teikia gailių 
ir juokingų momentų. Džiaug
sitės pamatę. G—ė.

Organizacijoms
Nepaprasta konferencija 

(antroji), šaukiama Pirmosios 
Gegužės Komiteto, įvyks šio 
trečiadienio vakarą, Webster 
Hali, 119 East 11th St., New 
Yorke. Nepaprasta padėtis, 
reikalauja * atitinkamo pasi
ruošimo, sako komitetas. Vi
soms organizacijoms svarbu 
ten turėti savo atstovus.

Sveikatos Departmentas pra
dėjo tyrinėti priemiesčių pa
jūrių vandenis nustatymui ga
limybės juose maudytis.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 24 d., bus parodytos ne- 
apsakdmai interesingos trys filmos: 
It’s Your America, New York May 
Day Parade ir vėliausiai gauta iš 
Lietuvos — Lietuviai Sportininkai 
Maskvoje. Įvyks Laisvės salėje, 419 
Lorimer St. Pradžia 8 v. v. Įžanga 
dykai. Po parodymo pirmoj filmos 
bus renkama po 50c Rodys G. Kli- 
mas, ,_______ (94-95)___________

PARDAVIMAI
Parsidt/oda mūrinis kampinis na

mas, sueina šeši kampai; 4 šeimy
nų po 5 kambarius ir viena krautu
vė (store — Bar & Grill su sale). 
Kas nupirks namą, , tai galės vėliau 
ir krautuvę nupirkt. Savininkas 
namo lease daugiau neduoda. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės pas < 
Joseph Dobrow, 580 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. ST. 2-8862. 
Skambinkite apie 10 vai. ryte.

(90-95)

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

T

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

Jerome Hurwitz n. s. a. <>.
OPTOMETRISTAS

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

EV. 8-2123 
»

Atdara kas vakara iki 8-tos — Penktadieniais uždara *- f

Peter Kapiskas

Man’s BULOVĄ...richly atylod 
always accurate and depend- 

•Me- **2.M

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
' BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: die"om.I 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

TONY’S

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

įvairybė kostu- 
džiulerių. S ūk
sėtai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Beurus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
žiedai.

Daimontinlai

701

modemUdy’s BULOVĄ

333.7*

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laiavė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Bal. 21, 1948




