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Bet raudonoji Maskva pa

Anglai-Amerikonai Siekią 
Paverst Norvegiją-Švediją j 
Karo Baze prieš Sovietus

Valdžia Sugrąžino 
Korporacijoms Tris 
Bilionus Dol. Taksu

Bombanešiu Pratimai 
Ties Šiaurės Polium

Formoziečiai Plačiai 
Sukilo prieš Chiango 
Tautininkų Sauvalių

Egiptas Prašo Anglus 
Visai Išsikraustyti

8 ir 9 
metinis

Didžiulis Juodosios Rinkos 
Biznis Hamburge ir Kitur 
Anglu Užimtoj Srityj

Stalinas dėl Kitų Darbų 
Pasitraukė iš Ginkluotų 
Jėgų Ministerijos

Audra netoli Maine vals
tijos krantų pusiau perlaužė 
prekini laivą Alexander, už
varydama jį ant po jūrinės 
uolos. Visi 37 laivo jūrinin
kai tapo išgelbėti.

Hitlerio Padėjėjas 
Laisvai Švaistosi 
Po Ameriką

Lenkai Nusmerkė Mirt 
3 Nacius Žudikus

Prof. Peffer Tvirtina, kad 
Amerikos Parama Chiangui

O

Neša Chinam Tik Nelaimę

Floridoj sekmadienį kai 
kur buvo 32 laipsnių tempe
ratūra.

šiliko Maskva. Ji ne tik prie 
šą atmuša, bet vėliau jį visiš 
kai sulamdė Berlyne.

Dabar Maskvoje bus spren 
ūžiamas Vokietijos likimas!

Argi tai ne simbolinga? 
Argi tai ne reikšminga?*!
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In the Eastern States. 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Starffc 2-3878

kaip kad Japonija. 
1920 metų sutartis 
veikmės, sako So-

Amerikos 
rimtam

Darbo Žmonių 
Dienraštis

aina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Paryžius.— Franci jos sei
mas užgyre užsieninio mi
nistro Bidaulto pareiškimą 
del jo vedamos politikos.

Syracuse, N. Y., sekma 
dienį prisnigo 32 colius.

New York.— Sviestas pa 
brango 2 centais.

Taksų sugrąžinimais taip
gi buvo apmokėti fabrikan
tų sėdėjimo streikai prieš 
darbininkus 1945-46 metais, 
pagal naująjį taksų įstaty
mą.

■

Jeruzalė, kovo 3- 
lų kareiviai nušovė 
važiavusi dviračiu. Karinis 
anglų stovis aklinai uždarė 
žydus namuose Tel Avi v ir 
Jeruzalės srityse.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX

Varšava.— Lenkijos linu 
dies teismas nusmerkė mir 
ti nacių vadą Ludwiga Fi 
scherj buvusį Varšuvos gu 
bernatorių, ir du hitlerinių 
kų policijos vadus, Josep

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tėnų valdžia įsakė savo at
stovams Jungtinėse Tautose 
reikalaut, kad Anglija visai 
ištrauktų savo kariuomenę 
iš Egipto. Kitas Egipto rei
kalavimas, tai užtikrinti, 
kad Anglija neatskirs Egip- 
tinio Sudano nuo paties E- 
gipto. 1

Egiptėnų delegatai įteiks 
šiuos reeikalavimus Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius gen. 
Marshall perdavė kongres- 
manų komisijai Anglijos at
sišaukimą, kad Amerika 
prisiimtų išlaidas dėl “tvar-

New York. — Buvęs ge- 
neralis Hitlerio konsulas 
New Yorke, dr. Hans Bor
chers atvyko iš Vokietijos 
liudyti byloje prieš tūlą D. 
M. Stewarta. Jo sekretorė 
sako, kad jis savu-noru at
keliavo i Jungtines Valsti
jas ir laisvai šioje šalyje va
žinėja ir gyvena, kur tik 
jam patinka.

Borchers buvo preziden
to Roosevelto įsakymu 1941

Duesseldorf, Vokietija.— 
Hamburge ir Schleswig- 
Holsteine, angių užimtoje 
Vokietijos dalyje, labai pla
čiai išsivystė juodosios rin
kos biznis. Pradėjusi veikti 
vyriausybė dabar užgrobė 
daug tos rinkos prekių, ta
me skaičiuje 1,500,000 ciga- 
retų ir cigarų, daugiau kaip 
800 galvijų ir 700 kiaulių, 
400'arklių, 1,800 tonų mais
to dalykų, 32 automobilius, 
9,000 jardų audeklų ir t.t.

New York. — Jeigu Ame
rika dar rems Chinijos Chi- 
ąng Kai-sheko valdžią me
džiaginiai ar kitaip, tai tik 
“pablogins tas savo klaidas 
ir blogas pasėkas, kurias a- 
merikonų politika ten jau 
padarė, ir dar labiau pa
kenks Chini jai,” — pareiškė 
Columbijos* Universiteto 
profesorius Nathaniel Pef
fer, kalbėdamas to univer
siteto mokslo ir meno insti
tutui.

umbą. Pagal jų įsakymus 
naciai išžudė milioną Lenki 
jos žydų.

Graikų Karalius Skiria 140 Milionų 
Amerikos Dolerių Savo Armijai Didini

Prof. Peffer yra specialis
tas Chinijos ir kitų Tolimų
jų Rytų kraštų klausimuo
se. Jis buvo Amerikos vals
tybės departmento pasiųs
tas į Chiniją dėl kultūrinių 
ryšių -ir tik dabar iš ten 
sugrįžo.

Peffer, be kitko, sake:

Maskva. — Sovietu Są
jungos premjeras Stalinas 
per paskutinius šešis metus 
buvo ir ginkluotų jėgų mi
nistras. Dabar jis pasitrau
kė iš ginkluotų jėgų minis
terijos. Tai todėl, kad jis 
“perdaug apsunkintas ki
tais, pamatiniais, savo dar
bais,” sakė Maskvos radijas 
kovo 3 d.

Naujuoju ginkluotu jėgų 
ministru tapo generolas Ni
kola j us Al eksandrovičiu s 
Bulganinas, kuris iki šiol 
buvo ginkluotu jėgų minis
tro pavaduotojas. Pirmiau 
gen. Bulganinas veikė kaip 
liaudies komisarų tarybos 
pirmininko pavaduotojas. 
Kuomet vokiečiai 1941 m. 
tiesioginiai grūmojo Mas
kvai, Bulganinas buvo kari
nės to miesto tarybos narys 
ir pasižymėjo kaip reikalų 
tvarkytojas.

London.— Pirmadienį at
sidarė darbui tūli Anglijos 
fabrikai, kurie per tris sa
vaites nedirbo dėl anglies ir 
elektros stokos, per šalčius

Washington. — Federalis 
taksų biuras pranešė, kad 
tapo sugrąžinta 3 bu ienai 
dolerių 1946 metu taksu i- 
vairioms k o r poraeijoms, 
trustams ir tūliem laimin
giems asmenims. Aiškina
ma, kad vieni taksai grąži
nami kaip “permokėjimai” 
—nepaprasti taksai, kiti at
skaitomi už buvusių karinių 
fabrikų nusidėvėjimą ir t.t.

Aluminum korporacija at
gavo 47 mil i onus doleriu 
taksu, General Motors — 
$2,662,608, R epublic Plieno 
kompanija — $4,500,000, 
Cramp laivastatyklų kom
panija Philadelphijoj apie 
10 milionų dolerių, Pennsyl- 
vani j os geleži nke • i o wkompa- 
nija — $9,869,697: Southern 
Pacific geležinkelio kompa
nija daugiau kaip 18 milio
nų, Santa Fe geležinkelis a- 
pie $18,000,000, General El
ectric $4,675,018; Shell žiba
lo kompanija — $9,359,395

Anglų ir Amerikonų Paveikta 
Norvegija Atmeta Sovietų 
Siūlymą del Špicbergeno

kos, kaip pavojingas Hitle
rio agentas, ir jo konsula
tas uždarytas.

Laisvai gyvena ir atvykęs 
iš Vokietijos Herbertas von 
Strempel, buvęs Vokiečių 
ambasad. sekretorius Jung
tinėse Valstijose. Jis taipgi 
liudys Stewarto byloje.

Stewart, amerikinis fašis
tas, nacišku laikraštuku lei- 
dejas, pernai rudenį buvo 
patrauktas teisman, kad jis 
gavo $15,000 nuo vokiečių 
valdininkų. Jis bandė užsi
ginti. Dabar Borchers ir 
von Strempel žada liudyti 
prieš Stewarta, kaip tų pi
nigų gavėją.

Trečiadienis, Kovo-March 5, 1947

kos” palaikymo Graikijoje 
prieš kovojančius partiza- 
nus-respublikiečius. Tam 
tikslui Anglija pernai išlei
do 240 milionų dolerių, ne
skaitant anglų armijos lai
kymo lėšų Graikijoj. Bet 
Amerika turėsianti ten iš
leisti 250 iki 350 milionų per 
metus.

Kongreso lėšų komitetas 
atidėjo kitus klausimus ir 
slaptame posėdyje svarstė 
tokią paramą Graikijos val
džiai.

Repu bli ko n as ko ng r osma
nas C. E. Morrow pasako
jo, kad Graikijos monarchi
stų valdžios išlaikymas tai 
esą • “vienintelė demokrati
jos viltis Balkanų kraštuo
se” prieš komunistus ir So
vietus. Demokratas Eugene 
Cox šaukė remti Graikijos 
karaliaus valdžią ir Angli
ją;. pasak jo, “jeigu žlugtų 
Anglijos imperija, tai ir mes 
viską prarastame.”

Reikalauja Visuomet 
Pasilaikyt Atom-Bombg

Washington. — Amerikos 
admirolas William S. Par- 
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sons, laivyno atominio ap
sigynimo direktorius, parei
škė: Net jeigu Jungt. Tau
tos priimtų amerikinį planą, 
dėl atominės jėgos pažaboji- / 
mo pasaulyje, ši šalis turi 
visuomet pasilaikyti sau 
atom-bombas.
JAU 6 MILIOnTgYVEN- 

TOJŲ MASKVOJ.
Maskva. — 1926 metais 

Maskva turėjo 2,025,900 gy
ventojų, 1939 metais — 4,- 
137,000. O dabar Maskvoje 
jau 6 milionai žmonių gy
vena.

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų seimas slaptoje sesijo
je nutarė nevesti derybų 
vien tik su Sovietų Sąjunga 
dėl pasiūlymo, kad Norvegi
ja ir Sęvietai išvien saugotų 
ir gintų Špicbergeno salas, 
už 400 mylių į šiaurę nuo 
Norvegijos. Prieš derybas 
su viena Sovietų Sąjunga 
dėl tų salų balsavo 101 Nor
vegijos seimo narys, o už 
derybų tęsimą balsavo 11 
komunistinių seimo narių.

Norvegijos valdžia pir
miau jau artėjo prie sutar

tis tiek, ar mes skolin
sime Chinijai 500 milionų 
dolerių ar 500 centų, tie pi
nigai bus išeikvoti karui. 
Po vienū metu ir vėl bus tas 
pat. Chinijos pinigai beveik 
visai susmuks ir mes turė
sime vėl pasirinkt' vieną iš 
dviejų — skolint Chinijai 
dar 500 milionų dolerių ar 
leist jos pinigams žlugti.

“Jeigu tik Amerika duos 
jiems (Chinijos valdovams) 
pinigų, tai jie nesiliaus ka
riavę ir stums tą šalį į vis 
didesnę suirutę.”

Amerika daug prisidėjo 
prie Chinijos tragedijos, sa
kė prof. Peffer. Pagaliaus, 
jis kaltino ne tik Chiang 
Kai- sheko tautininkus, bet 
ir shinų komunistus, kad 
girdi, nei vieni nei kiti ne
norį, taikytis.

Kongreso Komisija Svarsto Pla 
Duot iki 350 Milionų Graikijc 

Monarchijai Palaikyti

Salonika, Graikija. — 
Jungtinių Tautų tyrinėjan
čioj! komisija klausėsi liu
dijimų iš fašistinių monar- 
chistų pusės. Jai taipgi liu
dijo demokratas Periklas 
Petimezas, buvęs ministras 
liberalų valdžioj 1945 m.

Monarchistai pasakojo, 
kaip partizanai - respubli- 
kiečiai, girdi, terioją ištiki
mus dabartinei karaliaus 
valdžiai graikus. Pasak mo
narchistų, tai Bulgarija ir 
Jugoslavija, girdi, 
partizanus.
' Petimezas savo liudijime 
sfnerkė anglų armiją už fa
šistinių monarchistų palai
kymą ir vadįpo monarchis- 
tus apgavikais. Jis nurodė, 
kaip monarchistai laužė sa
vo pasižadėjimus dėl taikos 
derybų su partizanais.

Maskva 
laikraščiai rašo, kad Angli
ja ir Amerika planuoja pa
verst Norvegiją ir Švediją 
į didžiulę kal’inių-rakieti- 
nių lėktuvų stovyklą prieš 
Sovietų Sąjungą. Anglai- 
amerikonai taip pat norį 
pertaisyti Norvegijos ir 
Švedijos uostus, kad jie tik
tu didžiausiems karo lai-’ 
vams. Ir švedų-norvegų re
akcininkai, anot Maskvos 
laikraščių, pritaria tiem 
planam.

Athenai, Graikija.—Grai
ku karaliaus valdžia ketina 
savo armijai panaudot 140 
milionų dolerių iš paskolos, 
kurią tikisi gauti iš Ameri
kos. Pranešimas iš Wash- 
ingtono tvirtina, kad Ame
rika, be kitko, padės apmo
kėt ir anglų armijos lėšas 
Graikijoje. Graikijos mo
narchistų valdžia planuoja 
amerikiniais pinigais išvvs- 
tyti savo armiją iki 200,000 
vyru.

Neoficialiai pranešama, 
kad amerikonai organizuos 
monarchistų oro jėgas 
prieš partizanus, kuomet 
anglų kariuomenė ir polici
ja dabos monarchistų “tvar
ką” Graikijoj.

Graikų Monarchistai Prievarta 
Ir Grūmojimais Pasidirbą 

Sau “Liūdytojus”

Mūsų valstybes sekretorius 
gen. Marshall’as trečiadienį 
išvyksta i Maskvos konferen
ciją, prasidėsiančią kovo 10 d.

Po Potsdamo ši konferenci
ja bus pati svarbiausia. Ji 
spręs Vokietijos likimą.

Labai simbolinga, kad ši 
konferencija įvyks Maskvoje. 
Atsiminkime: karo metu vy
riausiu vokiečių siekimu buvo: 
paimti Maskvą!

1941 m. jie tai tikrai manė 
padarysią: su nacių armijo
mis, supančiomis Maskvą, bu
vo gabenta vagonai medalių, 
taikytų “Maskvos užkariauto
jams. . v

Shanghai. — Sukilimas 
prieš Chinijos tautininkų 
valdžią apėmė ir pietinę di
džios Formozos salos dalį. 
Formoziečiai šturmavo val
dinius chinų rūmus. Chini
jos. spauda rašo, jog susi
kirtimuose tarp chinų ka
riuomenės ir policijos,' iš 
vienos pusės, ir formozie- 
čių, iš antros, užmušta 3,000 
iki 4,000 žmonių.

Formoziečiai skundžiasi, 
kad Chinijos kareiviai ir 
valdininkai grobia sau jų 
nuosavybę, sukčiauja, ima 
kyšius ir bendrai smaugia 
Formozos žmonių gyveni
mą. Formoziečiai reikalau
ja bent pusės valdiškų vietų 
saloj. Iki karo pabaigos ja
ponai valdė Formozą.

Prieš pakratysiant kojomis, 
tačiau, britiškas liūtas ieško 
įpėdinio Amerikoje.

Jis nori, kad Wall Stryto 
imperialistai pasiimtų jo .pa
laikus, kitaip Europa, Azija ir 
Afrika gali pereiti liaudies ži
nion, — britų imperializmo 
engiamos tautos gali būti lais
vos !

Londonas nori įtraukti Ame
riką į Palestinos biznį: Lon
donas siūlo Amerikai Graiki
ją, kaip savo koloniją!

Atvirai, be jokių dvejojimų 
ir abejojimų Attlee - Bevino 
valdžia sako Amerikai: “glo
bokite” Graikijos fašistų val
džią, ją finansuodami, nes mes 
nebepajėgiame, patys esame 
ligi galvos bankrote; jei jūs 
arba mes Graikijos fašistų ne- 
gelbėsime, tai ten liaudis juos 
nuvers ir pati šalį valdys, pa
našiai, kaip Bulgarijoj, Jugo
slavijoj, Lenkijoj.

Atrodo, kad Amerikos val
dovai siūlymą priims.

Taigi britų imperialistų bal- 
nan rįžtasi įsisėsti amerikinis 
imperializmas.

Visa tai teikia 
žmonėms medžiagos 
pagalvojimui.

ties su Sovietais dėl bendro 
Špicbergeno salų gynimo. 
Tuomet Jungtinės Valstijos 
ir Anglija įspėjo norvegų 
valdžią, kad jos nepripažins 
tokios sutarties. Tie įspėji
mai paveikė Norvegijos val
džią ir seimą prieš Sovietų 
planą.

Dabar norvegų seimas 
101 balsu prieš 49 nutarė, 
kad galima būtų vesti dery
bas su Sovietų Sąjunga tik
tai kartu su kitais kraštais, 
kurie 1i920 metais pasirašė 
tarptautinę sutarį dėl Špic
bergeno salų. (Tarp pasira
šiusių buvo ir tūli kraštai, 
kurie antrajame pasaulinia
me kare kovojo prieš talki
ninkus, 
Todėl 
nustojo 
vietai.)

Washington. — Jungtinių 
Valstijų bombanešiai skrai
do virš Lediniuotojo Van
denyno t a r p Alaskos, 
Greenlandijos ir šiaurinio 
žemės ašigalio. Jie ten ren
ka naudingas karui žinias 
apie orą ir galimas pozici
jas ir bando naujuosius sa
vo įrengimus. Tuose žval
gybiniuose oro manevruose 
dingo amerikinis bombane- 
šis B-29 su keliolika lakū-

Š. m. kovo mėn. 7, 
dd. Brooklyne įvyks 
Laisvės bazaras.

Bazaras — didelis 
ir šis darbas sunkiausiai gula 
ant brooklyniečių 
mų Laisvės kaimynų pečių. Jie 
aukoja bazarui daiktus, jie 
renkasi į bazarą ir tuos daik
tus perka. į

Toliau nuo Brooklyno gyve
ną laisviečiai negali įsivaiz
duoti, kiek daug gerų brook- 
lyniečių bazare pasiaukojusiai 
dirba.

Taigi, rodos, nebus perdaug, 
jei mes sakysime toliau nuo 
Brooklyno gyvenantiems lais- 
viečiams: padėkite bazarui ir 
jūs!

Aktyviu darbu jūs negalė
site prisidėti, bet galite baza
rą •’padaryti turtingesnių, pri- 
siųsdami jam dovanų — daik
tais ar pinigais.

O visi Didžiojo New Yorko 
ir apylinkės lietuviai nuošir
džiai prašomi bazare skaitlin
gai dalyvauti.

New Yorko mokytojai 
siunčia savo delegaciją į 
valstijos sostinę Albany, 
kur jie reikalaus algos pa
kėlimo.

Britu Imperija Miršta.
Kam Teks Jos Palaikai?
Mūsų Bazaras.
Gen. Marshall’as Vyksta 

Maskvon.
Rašo R. MIZARA

Esame liudininkais vieno iš 
įdomiausių įvykių: štai, prieš 
mūsų akis bankrutuoja, įra, 
miršta Didžiosios Britanijos 
imperija.

Tai mato pasaulis, tai jau
čia, mato ir supranta patys 
Britanijos imperialistai ir jų 
priešai.

Tačiau būtų klaida manyti, 
kad britų liūtą pakirs apo
pleksija; ne, jis serga vėžiu, 
gi vėžio liga savo auką naiki
na palaipsniui.

Egiptas, Indija, Burma. Pa
lestina griežtai rįžtasi nusikra
tyti britų imperializmo jun
gu; pačiose Anglijos salose 
žmonių gyvenimas, užuot ge
rėjęs. prastėja.

Britų imperializmas yra su
temose, — gyvena saulėleidį! 
Neišgelbės jo nei Bevinai!

Komisija gavo du laiškus 
su parodymais, kaip monar- 
chistai grūmojimais priver- A?, 
tė tūlus žmones liudyti už; * 
juos ir įmokino, ką tie “liu- 
dytojai” turi šnekėti. Laiš- 
kų rašytojai bijojo savo 
vardus paduoti. Sovietų at- 'U 
stovas Aleksandras Lavriš- 
čevas ir Lenkijos atstovas 
reikalavo, kad komisija pa
sistengtų surasti tų laiškų 
rašytojus. Anglai-ameriko- 
nai tam priešinosi-. Taip | 
dauguma komisijos narių ir 
nubalsavo nesiteirauti apie j 
laiškų rašytojus.
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Graikijos Bankrotas
Anglija nebepajėgianti globoti ir išlaikyti Graikijos. 

Graikijos valdžios sustiprinimui ir jos ekonomių, gyve
nimo išlaikymui Anglija tūrėtų išleisti $320,000,000. Bet 
Anglijos finansinė ir ekonominė padėtis gyvena didelę 
krizę. Šios žiemos šalčiai ir sniegas dar daugiau pasunki
no visą padėtį.

Baisiai daug anglams kaštavo sutriuškinimas Graiki
jos žmonių ir užkorimas ant jų monarchistinės-fašistinės 
valdžios. Jiems tenka finansuoti ne tik savo okupacinę 
armiją Graikijoj, bet ir pačios Graikijos valdžios aparatą. 
Jau du metai taip daroma ir galo nesimato. Užkartoji 
monarchistų - fašistų valdžia gali pasilaikyti tiktai anglų 
ginklais.

Kas bus, kai Anglijos armija iš Graikijos pasi
trauks? Ar ilgai dabartinė valdžia pasilaikys prieš liau
dies opoziciją?

Antras klausimas: Kaip tvirtas yra Graikijos parti
zaninis judėjimas?

Visi šitie klausimai baime purto anglus imperialis
tus. Jie mato, kad iš jų įtakos gali išsprukti paskutinė 
Balkanų šalis. Tas grūmoja jų interesams Viduržemio 
jūrose.

Todėl anglai kreipiasi į Amerikos kapitalistus ir pra
šo juos gelbėti. Sakoma, kad mūsų valdžia tuomi be galo 
susirūpinusi. Prezidentas atlaikęs pasitarimą su sekre
torium Marshallu ir abiejų Kongreso butų vadais. Ten 
jie svarstę Graikijos padėtį. Ar ši šalis siųs savo armiją 
Graikijon ir teiks milžinišką paskolą? Reiškia, ar Ameri
ka stos į Anglijos čeverykus ir taps finansuotoja ir glo
botoja monarchistų - fašistų valdžios? Kaštai, supranta
ma, bus milžiniški.

Ką toji slapta konferencija yva nutarusi, svietui 
skelbiama. Konferencijos dalyviai atsisako kalbėti.

OŠ

f $*$&■ 

JJM 
»l K>J 
,4F^L

AW.0SW
’**' CXV”*~ '' . - 

friw^ ws

4^Wjo°?mo$ i
|

I
Mint) • V k &l

Cutout Corp, šapas New Yor-CIO ir AFL unijos bendrai pikietuoja Freedman
ke firmai atsisakius tartis su Pulp, Sulphite & Paper Mil! Workers, AFL. Tiems 
išėjus i streiką, jiems Į talką atėjo CIO united Paper Workers Lokalas 292. Jie 
išėjo bendrai pikietuoti, parodydami savininkui, kad jie nesileis skaldomi ir val
domi. • , j.'i •

KAS KA RAŠO IR SAKO

ne-

Prancūzų - Anglų 50 Metų Sutartis
Francūzija nebemano eiti tuo keliu, kuriuomi ji ėjo 

po Pirmojo pasaulinio karo. Anas kelias pasibaigė di
džiausia šalies nelaime. Neaiški, svyruojanti politika pa
dėjo išauginti Vokietijoj fašizmą. Dabar francūzai yra 
jiusistatę pastoti iš vokiečių pusės pavojui kelią ant vi
sados.

To paties, suprantama, trokšta Tarybų Sąjunga. 
Prieš pavojų iš Vokietijos pusės tolygiai nori apsisaugoti 
Anglija. Juk visos tos trys šalys baisiai nukentėjo abie
juose karuose.

Tokioje šviesoje reikia imti pranešimą, kad anglai ir 
francūzai jau sudarė 50 metų apsigynimo sutartį. Ei
nant deryboms, sako, buvo pilnai informuojama Tarybų 
Sąjunga ir todėl tikimasi jos pilno pritarimo. Sutartis 
atkreipta išimtinai prieš Vokietiją.

Panaši, tik trumpesniam laikui, sutartis jau kelinti 
metai veikia tarpe Tarybų Sąjungos ir Anglijos. Taip pat 
yra susitarusios bendrai gintis Tarybų Sąjunga ir Fran
cūzija. Manoma, kad neužilgo bus sudaryta viena visų 
trijų šalių apsigynimo sutartis.

Pagaliau francūzai laiko pasitarimus su lenkais ir 
čechoslovakais dėl apsigynimo sutarties.

Šitos sutartys neprieštaraujančios Jungtinių Tautų 
konstitucijai, nes Jungtinių Tautų sistemoje numatomos 
sritinės įvairių šalių sutartys bei sąjungos taikos palai
kymui.

CHARLES E. 
RUTHENBERGAS

Š. m. kovo 2 d. sukako ly
giai 20 metų, kai mirė 
Amerikos komunistų parti
jos kūrėjas,'Charles E. Ru- 
thenbergas. Jis mirė 1927 
m. kovo mėn. 2 d. ir jo pa
laikai buvo sudeginti, o pe
lenai (velioniui prieš mirtį 
prašant) buvo nugabenti į 
Maskvą ir palaidoti Raudo
nojoj Aikštėj, Kremliaus 
pasienyj — ten, kur ilsisi 
Heywoodas, John Reeęl ir 
daug kitų pasaulio darbo 
žmonių vadu.

Charles E. Ruthenbergas 
buvo uolus veikėjas Ameri
kos socialistų partijoj, o vė
liau, antrojo 'pasaulinio ka
ro metu ir po jo jis kovojo 
už komunistų partijos įkū
rimą. Kai ši partija buvo į- 
kurta, Ruthenbergas buvo 
jos generaliniu sekretorium 
ligi savo mirties.

Iš viso Ruthenbergas da
lyvavo darbininkų judėjime 
per 18-ką metų.. Jis buvo 
daug sykių valdančiosios 
klasės persekiotas ir kalin
tas, vienok tai nepalaužė jo 
tvirtos valios ir ryžtingumo. 
Mirdamas, Ruthenbergas 
tokį pareiškimą padarė prie 
jo buvusiesiems: ‘^Pasaky
kit draugams, kad jie tvir
tintų partiją. Kova turi būti 
tęsiama pirmyn!”

Šiuo metu Amerikos ko
munistų partijos sekreto
rium yra Eugene Dennis, o 
pirmininku JWm. Z. Foster, 
vienas žymiausių Amerikos 
darbininku klasės sūnų. V A-

ševikai ir klerikalai pataps 
atvirais Hearsto vergais. 
Hearsto spauda, kaip žino
ma, Amerikoje yra šlykš
čiausią, juodžiausia spauda. 
Bet p. Grigaitis ryžtasi eiti 
Hearsto pėdomis ir tiek!

The

ele-

jog 
eina

ATVIRAS LAIŠKAS 
LIBERALAMS

Praeito sekmadien. “ 
Worker” išspausdino-atvirą
laišką Amerikos liberalams, 
kreipiantį jų dėmesį į tai, 
kas dedasi Amerikoj, kur 
link Ameriką bando pakrei
pti fašistinio plauko 
mentai.

Laikraštis pažymi, 
Amerikoje šiuo metu
lenktynės tarp demokrati
nių pajėgų ir reakcinių. 
“The Worker” 'redakcijos 
žodžiais:

“Tai yra lenktynės tarpe 
demokratinių pajėgų ir 
naujojo hooverizmo. šis 
naujasis hooverizmas nebus 
tas, kas buvo senasis —re
pu blikoninis torizmas. Jis 
sieksis pakreipti Ameriką į 
vokiškąjį kelią link kokios 
nors fašizmo rūšies.”

Amerikos reakcininkai, 
nurodo laikraštis, deda pa
stangų padaryti nelegale 
Komunistų Partiją. Jei jiem 
tai pavyktų, tuomet jie, 
kaip kadaise Hitleris Vo
kietijoje, pradėtų kryžiaus 
karą prieš liberalus ir visus 
pažangiuosius žmones.

Šiuo metu Amerikos re
akcininkai suruošė ameriki
nį “reichstago padegimą” 
ir juo pasiremdami suareš
tavo Gerhartą Eislerį. Re
akcininkai tik tuo' nesiten
kins, — jie dar ne vieną 
“reichstago padegimą” su- 
klastuos.

Ką daro liberalai? Kur 
jie stovi? Argi jie neturi su
prasti, kad jų pareiga stoti 
į bendrą kovą prieš bendrą 
priešą — į kovą už išlaiky
mą Amerikoje Teisių Bi- 
liaus, — demokratinių tei
sių ir civilinių laisvių?

Taip stato klausimą “The 
Workeris.” Mums rodosi, 
jog teisingai statomas klau
simas. «

Kiekvienas demokratinio 
nušiteikimo žmogus privalo 
juo* susirūpinti.

DAILININKAS ANT. ŽMUIDZINAVIČIUS

Artėjant Trečiajam Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 

Suvažiavimui

Prezidentas Trumanas Meksikoje
Jungtinas Valstijos ir Meksika yra kaimynai. Tačiau 

iki šiol nė vienas mūsų prezidentas nebuvo kojos perkė
lęs per Meksikos rubežių. Tik dabar prezidentas Truma
nas padarė ekskursiją į Meksiką. Jį ten, suprantama, iš
kilmingai pasitiko ir priėmė Meksikos vyriausybė. Mek
sikos prezidentas Aleman svečią gerai pavaišino.

Viskas gerai ir viskas tvarkoje. Džiugu, kad kaimy
nai nesipyksta, gražiai sugyvena. Atsimename, kaip bū
davo anais laikais — laikais Coolidgeaus ir. Hooverio. 
Meksikai nuolatos būdavo grumojama. Rooseveltas mūs 

| šalies politiką linkui ^leksikos griežtai pakeitė ir mūsų 
vaidai su Meksika pasibaigė. Būtų džiugu, jei prezidento 
Trumano misija būtų buvus tai ruzveltinei politikai su
stiprinti, ją sucementuoti. Tačiau tūli faktai kalba ki
taip. Štai, dar nespėjus Trumanui su Alemanu atsisvei
kinti, musų komercinė spauda jau garsiai pradžiugo, 
kad Meksikos durys vėl plačiai atsidarančios Jungtinių 
Valstijų investmentams. Ypatingai, girdi, prez. Aleman 
norėtų gauti Amerikos investmentų Meksikos žemės 
ūkio sumodernizavimui.

O mes žinome, ką tas reiškia. Mes dar nesame pa
miršę labai karčių patyrimų su mūsų kapitalo įsigalėji
mu Meksikos žibalo pramonėje. Niekas kitas, kaip tie 
mūsų kapitalo interesai per keletą desėtkų metų neleido 
Jungtinėms Valstijoms ir Meksikai būti gerais kaimy
nais, gražiai sugyventi. *

Ar Meksikos prezidentas jau pamiršo šitą liūdną is
torijos lapą?

SAKO: HERBERT MOR- 
RISONAS SUNKIAI 
SERGĄS

Niūjorkiškio Daily Wor- 
kerio kolumnistas, Bernard 
Rubin, rašo:
“Herbertas Morrison, Bri

tų Darbo Partijos lyderis, 
serga kur kas sunkiau, ne
gu komercine spauda drįs
ta paskelbti. . Jo artimieji 
draugai bijosi, kad jis gali 
iš šitos ligos neišlikti.

“Jei Morrison’as mirtų, 
tai jo mirtis giliaiatsiliep
tų i visą Darbo Partiją, nes 
jis* buvo jos smegenys.”

DAROSI HEARSTINė- 
MIS KOPIJOMIS

Praeitą savaitę Hearsto 
šunlapis Chicago j e išspaus
dino karikatūrą, žinoma, 
pašiepiančią Tarybų Sąjun
gą, — ant rytojaus toji ka
rikatūra tilpo Naujienose ir 
Drauge, abiejų pirmuose 
puslapiuose!
Palaipsniui lietuviški men-

Dailinink. Antanas Žmui
dzinavičius, vienas žino
miausių ir vienas mylimiau
sių Lietuvoje žmonių, gimė 
gražiojoje Dzūkijoje 1876 
metais valstiečio šeimoje. 
Iš mažų dienų busimasis 
dailininkas pamilo žavingą, 
nors neturtingą Dzūkų kra
što gamtą.

1898-1906 metais A. Žmui
dzinavičius mokėsi Varšu
voje dailės meno, prieš tai 
kelerius metus mokytoja
vęs. Iš pradžių Varšuvos 
meno mokykloje, o vėliau 
meno akademijoje A. Žmui
dzinavičius mokosi to meno, 
kuris užkariauja jam gilų 
lietuvių liaudies pripažini
mą ir dėkingumą.

1906 metais jaunas daili
ninkas dalyvauja pirmojoje 
lietuvių dailės parodoje ViL 
niuje, žiūrovus sužavėda
mas nepaprastu Lietuvos 
gamtos pažinimu ir įsijau
timu. Žmuidzinavičius eks
ponuoja savo paveikslus 
kiekvienoje. Lietuvos daili
ninkų parodoje, o 1922-1924 
metais įvairiuose Amerikos 
miestuose organizuojamos 
jo kūrinių parodos, kurios 
susilaukia aukšto įvertini
mo.

Nuo 1926 metų ligi šiol A. 
Žmuidzinavičius • sėkmingai

Ar mūsų prezidentas lankėsi Meksikoj įtikinti Ale
man, kad mūsų investmentai abiems šalims4ygiai reika
lingi ir naudingi?

Jei taip, tai šita pono Trumano misija neteks ilgai 
džiaugtis nei Jungtinių Valstijų, nei Meksikos žmonėms.

dėsto Kauno Meno Mokyk
loje (šiuo metu Kauno Val
stybiniame Taikomojo ir 
Dekoratyvinio Meno insti
tute) išleidęs iš jos ne vieną 
dešimtį naujų gabių dai
lininkų.

A. Žmuidzinavičius — ne
paprasto darbštumo žmo
gus. Per savo gyvenimą jis 
yra nutapęs ne mažiau kaip 
1,700 paveikslų. Daugelis jų 
didelio formato Lietuvos 
gamtovaizdžiai.

Pastaruoju metu Žmui
dzinavičius sukūrė liaudies 
rašytojos Žemaitės, LTSR 
nusipelniusios artistės A. 
Staškevičiūtės ir kitų port
retus, o taip pat piešia nau
jus gimtojo krašto peiza
žus, kupinus šviesos, 
džiaugsmo.

Lietuvos TSR vyriausybė, 
įvertindama didelius daili- 
įlinko A. Žmuidzinavičiaus 
nuopelnus* ugdant tautinį 
lietuvių meną, jo 70 metų 
sukakties proga neseniai 
apdovanojo jį aukštu LTSR 
nusipelniusio meno veikėjo 
titulu.

A. Žmuidzinavičius visus 
savo gabumus, ilgų jnetų 
darbą ir neišsemiamą ener
giją atidavė lietuvių liau
dies menui, o į mūsų tapy
bos istoriją įrašė naują, 
puikų puslapį kaip geriau
sias Lietuvos peizažistas.

Įžymų Lietuvos meninin
ką Antaną Žmuidzinavičių; 
Alytaus apskrities, Simno 
rinkiminės apygardos darbo

Susidomėjimas Trečiuoju 
Demokratinių Amerik. Lie
tuvių Suvažiavimu reiškia
si visose lietuvių kolonijose. 
Atstovų rinkimai ir Suva
žiavimui sveikinimai rodo, 
jog Suvažiavimas bus dide
lis ir sėkmingas. Atstovybė 
bus plati; iš saulėtosios Ka
lifornijos atvyks žymi CIO 
Unijos darbuotoja Ksavera 
B. Karosienė, kuri atsto
vaus tą darbščią ją lietuvių 
koloniją.

Iš Montrealio, Kanados, 
atvyks žymūs darbuotojai 
L. ir P. Kisieliai ir J. Lese- 
vičius. !

Iš Toronto K. Kilikevičius 
ir Z. Janauskas.

Baltimore, Md., LDS 48 
kp., sveikina Suvažiavimą 
su $5; taipgi kuopa išrinko 
atstovą į S-mą.

Great Neck, N. Y., Povi
las Beeis rašo: “Vietos Lie
tuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas išrinko tris delega
tus ir sveikina S-mą su $5.”

Philadelphia, Pa., veikėja 
J. Šmitienė rašo, jog jų ko
lonija bus skaitlingai repre
zentuota. Northside Lithu
anian Republican Alliance 
of Philadelphia siunčia at
stovą ir sveikins Suvažiavi
mą su $25. LDS 5 kp. išrin
ko 4 delegatus. LDS 10 kp. 
siunčia dvi atstoves ir pažy
mi, jog bus reprezentuoja
ma kelios kitos organizaci
jos.

Iš New Kensington, Pa., 
rašo: “Turiu primint tamis- 
tai, kad mūs LDS 10 kp. sa
vo susirinkime, laikytame 
26 d. sausio išklausė prane
šimą, kad įvyks 3-čias DAL 
Suvažiavimas. A p svarstę 
taip svarbų klausimą, priė
jom tik prie to,' kad delega
to pasiųsti neišgalim. Svei
kinam S-mą nors su $5.

“Aš, LDS 10 kp. finansų 
sekretorius, linkiu - noriu, 
kad S-mas būtų pasekmin
gas. C. Stosinsky.”

Iš Newark, N. J.', V. J. 
Kasper rašo: “Prisiunčiu 
pašto notą vertės $5; tai 
pasveikinimas DAL Trečio
jo Suvažiavimo nuo LDS 8 
kp.'. Kartu siunčiu ir atsto
vų mandatą.”’

s Iš Racine, Wis.: “Daug 
gerbiami draugai, čia įdedu 
money orderį vertės $3.50, 
tai auka nuo LDS 164 kp.,

dėl padengimo surengimui 
Trečiojo Suvažiavimo lėšų. 
Su draugiškais linkėjimais, 
Charles Kiselis.”

ALDLD 2 Apskritys svei
kina S-mą per P. Janiūną 
su $10.

ALDLD 3 Apskrit., Hart
ford, Conn., sveikina S-mą 
per W. Brazauską su $5.

Chester, Pa., LDS 30 kp. 
ir A. Lipčius sveikina S-mą 
su $5.

Iš Cleveland, O., J. Zeb- 
rys rašo: “Į būsimą Suva
žiavimą jau turime išrinkę 
6 delegatus: J. Zebrys, D. 
Petrauskas, P. Radžeris, A. 
Gendrėnienė, M. Mačionienė 
(Moterų Choro mokytoja) 
ir D. Menkauskienė, nese
niai pribuvusi iš Brazilijos. 
Ši draugė turi atvežus gra
žiu dovanu Amerikos Lietu
vėms moterims nuo Brazili
jos moterų, kurias jinai at
veš ir priduos Moterų Su
važiavimui.

“Taip viskas neblogiau
sia, dabar prie kiekvienos 
progos renkame Suvažiavi
mams pasveikinimus, ku
riuos atveši-ne.

“I ,aimim;o pasimatymo 
New Yo”\c.”

Iš Chicagis atvyks netik 
skaitlinga .delegacija, bet jų 
atstovu tarpe bus mūsų my
limos dainininkės-Konstan- 
cija Ahekienė ir Agotėlė 
Kenstavičienė, kurios dvi, 
Suvažiavimui b a i giantis, 
koncertinėje dalyje, pasiža
dėjo dalyvauti programos 
pildyme.

Čionai sužymėjau kelias 
tolimesnes kolonijas, iš ku
rių jau išrinkti atstovai. Ge
ras kiekis mandatų jau pri
siųsta iš tolimesnių ar arti
mų kolonijų. Jeigu kuriai 
draugijai nebuvo pasiųsta 
oficialis pakvietimas, tai 
neturėta komiteto narių 
antrašo. Į Suvažiavimą yra 
kviečiama siųsti atstovus 
nuo kiekvienos demokratin. 
nusistatymo draugijos. At
stovybė: vienas nuo organi
zacijos ir . po vieną nuo 25 
narių. Mandatus prašome 
siųsti tuojaus, po išrinkimo 
atstovų.

K. Petrikienė,
DALC Sekretorė. 

221 So. 4 St.
Brooklyn 11, N. Y.

Prisidėdami prie vis augančio mokytojų protesto, 
Detroito Mokytojų Federacijos (AFL) nariai balsuoja 
streikuoti, “jeigu visi kiti budai negelbės.” Už streiką 
pasisakė 4,108 prieš 1,717. Vidurinės mokyklos moky
toja Katherine Doherty įmeta savo balotą, John Otten 
tėmija.

žmonės išrinko deputatu į
LietUV. TSR Aukščiausiąją Laisvė—Liberty Lith. Daily *

L. Rutenas. Trečiadienis, Kovo 5, 1947

2-ras puslapis

Tarybą* -



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau piMklausO- 
te dąrbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Iš Moterų Dienos 
Istorijos

Ko mes siekiame šią Mo
terų Dieną? — klausia 
draugės, susiėjusios pla
nuoti Tarptautinės Moterų 
Dienos programą. Ataky- 
mui jos suranda—

Siekiame to, ko mums la
biausia trūksta; kiek mūsų 
jėgos išneši; tokiais būdais, 
kurie mums prieinamiausi. 
Kitais žodžiais, minėjimuo
se keliami tokie reikalavi
mai, kokių išpuola reika
lauti gyvenamoje gadynėje, 
šalyje ir sąlygose. Kad ši 
taisyklė būtų aiškesnė, aki
mirka peržvelgkime, ką da
rė, ko reikalavo moterys 
praeityje. Pamatysime, kad 
tai buvo gadynės reikalavi
mai.

Amerikietės moterys su
manė įsteigti Moterų Dieną 
1908 metais, kovai už bal
savimo ir kitas pilietines 
teises.

1910 m. tarptautinėje so- 
cialisčių konferencijoje, 
Danijoj, amerikiečių diena 
tapo priimta tarptautine.

1914 m. ta diena buvo žy
miausiai paminėta Vokieti
joje, su ūbaisiais prieš karą, 
kadangi šalis buvo įkaršty
je rengimosi karui. Val
džiai tas žygis nepatiko, 
demonstracijos vadovė Rožė 
Luxemburg buvo areštuota.

1917 m. atsižymėjo caris- 
tinės Rusijos moterys išei
damos masiniai į gatves 
reikalauti sugrąžinti vyrus 
iš karo, duonos ir laisvės.

darbo

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

©

O
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Minint Tarptautinę 
Moterų Dieną

Pasiryžimas Nugali 
Didžius Sunkumus

4

Ant demonstracijos caris- 
tai užleido žandarmeriją, 
raitelius. Tačiau tais pat 
metais tapo nuverstas ca
rizmas ir vi ša išnaudojimo 
sistema.

1936 m. galingos demon
stracijos Ispanijoje, vado
vaujamos garsios komunis
tės Pasionarijos, reikalavo 
respublikos valdžios suval
dyti keliantį galvą fašizmą. 
Tais metais fašizmas už
puolė respubliką. Ispanija 
ir šiandien tebekenčia žiau
rią diktatūrą.

Visais sekamais metais 
Moterų Dienos obalsiu bū
davo kova prieš fašizmą ir 
karą, bet demokratijų val
džioms neišklausius, mi
nioms masiniai neparėmus, 
turėjome karą, kurio pasek
mės dar neišdilo iš mūsų 
atminties.

Šiais metais mums reikia 
pastovios taikos per Ketu
rių Didžiųjų ir visų pasau
lio demokratijų vieningu
mą; išlaikymo darbininkų 
per kovas laimėtų ir velio- 
nies prezidento Roosevelto 
aiškiai nusakytų ir užtik
rintų keturių laisvių, ku
rias republikonai ir pieti
nių valstijų reakcininkai 
siekia atimti. Reikia dau
giau valstybinės paramos 
motinoms, kūdikiams ir 
jaunimui. Viso to ir daug 
ko kito Amerikos moterys 
reikalaus, minėdamos Tarp
tautinę Moterų Dieną.

M-tė.

išmestu iš namu net vidurvasary] yra pakanka-Būti
mai bloga, bet brooklyniečių Smith’ų šeima tapo išmes
ta pačiame didžiųjų šalčių siautime. Savininkas juos 

' ' išmetė aiškindamasis turis daryti pataisas tik šalto van
dens “patogumus” teturinčiame bute/Žinoma, jis tik
rino jokiu būdu negalįs laukti šiltesnio oro. Jam at
rodė, kad Smithienei su vaikais lengviau palaukti gat
vėje, kol oras atšils. Tokia jau mūsiškė privatiškos 
nuosavybės sukurta galvosena.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

PHILADELPHIA, PA.
IŠ Lietuviu Moterų Kliubo Su
sirinkimo, Įvykusio Vasario 28 

Draugių atsilankė gana gra
žus būrelis. Buvo kviestos at
virutėmis iš priežasties neįvy
kusio susirinkimo vasario 20- 
tą, nes tą dieną siautė baisi 
sniego audra, Philadelphijoj 
nebuvo galima niekur važiuo
ti tą vakarą. Atvirutėms iš
siųsti įdėjo darbo H. Merkie
nė, Anna žalnieraitienė. Tu
rėjom svarbių tarimų pervesti 
ir tai atlikom gana sėkmin
gai.

Buvo laiškas iš Liet. Lite
ratūros Draugijos Moterų Ko
miteto, — užkvietimas į suva
žiavimą. Išrinkome 4 drauges: 
A. žalnieraitienę, H. 
M. Jurkšaitienę ir P. 
tienę.

Prisirašė 3 naujos 
M. Rūbe, F. Pūkis, M 
šaitis. Jas prikalbino
žalnieraitienė. Tai darbšti 
kliubietė. šiais metais jinai jau 
prirašė 6 naujas nares. Pasiro
do, kad mūsų kliubas auga 
narėmis gana gražiai ir visos 
veikiam draugiškai, sutartinai.

Mūsų Sekantis Parengimas
Visos drauges ima dalyvu- 

mą gelbėdamos draugėms ko
misijoje. Katros tik buvo pa
klaustos, nei viena neatsisakė 
dirbti parengime. Smagu yra 
veikti, kad yra toks draugišku
mas r»ūsų veikime. •

Esame pilnai pasiruošusios 
segamam 
įvyks kovo 
Green St. 
prirengia:
šokiams muzikantai.

O apie patį koncertą visas 
miestas kalba. Iš Newark, N. 
J., atvyks Sietyno Choras. Jis 
nepaprastai mus smagins su 
dainomis solų, duetų, kvarte
tų, vyrų okteto ir visas cho
ras. Ir dar tas ne 
arko dainininkai 
busą norintiem

dainininkais sykiu į Philadel- 
pią ir aš pilnai tikiu, kad jie 
suorganizuos ir visi bus čio
nai kovo 8-tos vakarą.

Mes. philadelphiečiai ir iš 
apylinkės lietuviai, dalyvauki
me skaitlingiausiai su svečiais 
pasimatyti, šis yra mūsų, kliu- 
biečių, paskutinis užkvietimas. 
Kurie nespėjote iš anksto nu
sipirkti tikietų, dar gausite, 
atėję į parengimą, pas duris. 
Tad, —

Iki pasimatymo kovo. 8, 7 
vai. vakare!

Kliubo korespondentė,
P. Walant.

Jau Tik Keletas Dienų Be
liko, iki Mūsų, Metines 

Konferencijos.
yKiek girdisi iš kolonijų, 

tai draugės ruošiasi skait
lingai dalyvauti sąryšio 
metinėje, konferencijoje 9 
kovo, Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo salėje,, 823 Main St., 
Cambridge, Mass. Yra 
džiugu tai girdėti, nes kuo 
skaitlingesnė delegacija, tai 
sėkmingesnė esti konferen
cija. t

Prie progos noriu prašy
ti darbuotojų kolonijose, 
kur nėra išrinktos atstovės 
(jeigu dar tokių , kolonijų 
rastųsi), kad draugės pasi
tartų būtinai turėti atsto
vybę konferencijoj. Drau
gės prašomos prisiųsti ir 
sumanymų.
šį metą konferencijai yra 
paskirta ištisa diena.

Praeityje mes visuomet 
rengdavom savo metines 
kultūrines pramogas ta pa
čia diena, kuria įvykdavo 
konferencija. Tas versdavo 
mus taupyti laiką, skubotai 
perbėgti kiekvieną klausi-

mą, kad užbaigti konferen
ciją paskirtu laiku pirm 
prasidėsiančio parengimo.

Kadangi praeita konfe
rencija nutarė nerengti 
koncerto ta pačia diena, tai 
šį metą mes jau turėsime 
pakankamai laiko diskusi
joms, tarimams pateiktų 
klausimų. O turėsim mes jų 
daug ir svarbių. Todėl pra
šom delegačių nevėluoti. 
Pribūkit, draugės, 10 vai. 
ryto.

Kviečiam dalyvauti ir 
viešnias, kurios įdomauja 
mūsų veikla ir moterų rei
kalais. M. S.

Ateinantį šeštadienį, ko
vo 8-tą, Lietuvių Literatū
ros Draugijos moterys ap
vaikščios moterų tarptauti
nę kovos dieną'.

Minėdamos šių metu ko
vo. 8-tą, taip vadinamu tai
kos laikotarpiu, mes susi
duriam su daug naujų pro
blemų, prieš kurias turime 
kovoti.

Įsigalėjus reakcinei re- 
publikonų partijai,’ prasidė
jo naujos atakos prieš'dar
bo unijas, kad sugriovus 
jas ir pavergus visą darbo 
žmonių klase, c v

Kad dar daugiau padidi
nus savo besotiškus pelnus, 
mūs pelnagrobiai nesvietiš
kai iškėlė kainas ant maisto 
ir kitų būtinųjų pragyveni
mo reikmenų taip, kad dar
bininko 
juodas, 
m as.

Stoka 
perpildyti, griūnanti' laužy
nai ir tuose nėra vietos grį
žusioms iš karo mūs vetera
nams, kurie kovojo už lais
vę, demokratiją, dėl gražes
nio rytojaus. Grįžę rado tą 
patį juodą gyvenimą ir bau
ginančiai artinantis naują 
depresiją.

Turėdamos prieš akis 
šias ir daug kitų .problemų, 
mes negalime ramiai ilsė
tis. Tad švenčiant šių metų 
tarptautinę moterų kovos 
dieną, sueikime visos-visi į 
tos dienos minėjimo susi
rinkimus, pramogas. Aps- 
varstykime savo klasės rei
kalus. Išdirbkime planus ko
vai prieš reakciją, prieš ne
svietiškai kylančias kainas 
ant maisto produktų. Sto-

kime į talką ginti 
unijas ir tuomi apsaugoti 
darbo žmonių, tarpe tų ir 
darbo ’ moterų šimtmečiais 
sunkių kovų, iškovotas tei
ses. Bostonienė.

Mattis, 
Walan-

narės;
Jurk-

parengimui, kuris 
8 d., 7 v. v., 411 
Viskas atsargai 
maistas, gerinai,

Su šypsą veiduose^ Elizabeth* Brisco, prezidentė CIO 
Food, Tobacco & Agricultural Workers Lokalo 145-to 
ir Kenny Smith džiaugiasi laimėjimu balsavimų Libby 
šapoje, Portland, Ore. Mažasis penkmetis “vyrukas” 
Buddy Hutchinson irgi linksmauja.

VOTE 
FTACIO

viskas. New- 
orgar.izuoja 
važiuoti su

• ■' \ r M,:/'-
■ ■

šeimynai, liko tik
pusbadis gyveni-

gyvenamų namų

Šeimininkėms
Pakaita Sandvičiuose

Turint keptą “hamę” ar pa
našų gabalą mėsos virtuvėje, 
netikėtas svečias ar grupė sve
čių nėra problema. Bet pasi
taikius be to, norint svečius 
pamylėti nors su mažesniu už
kandžiu, jau prisieina sunkiau 
planuoti, kad sudaryti ką 
nors iš to, ką turime namie.

.Veik pas kiekvieną šeimi
ninkę randasi namie produk
tai sekamiems dviem:

Sūrio Sandvičiai
Puodukas malto American 

sūrio
pusantro šaukštuko sviesto \ 
1 suplaktas kiaušinis 
pusė puoduko pieno 
žiupsnelis druskos 
šaukštas^ kukurūzų krakmolo

(valgomoj o-cornstarch) 
šaukštukas muštardos milteliu 
pusė šaukštuko sukapoto pi- 
miento. (šių pastarųjų dviejų 
prieskonių galima dėti po ma
žiau ar visai nedėti, jeigu at
rodo, kad kam bus peraštrūs).

šio kiekio užteks šešiems 
sandvičiams. Padaugink pagal 
reikalą.

Sumaišyk sūrį, sviestą, kiau
šinį ir pieną. Sumaišyk atski
rai krakmolą su biske.liu pieno 
ir dadėk prie sūrio. Dadėk 
druską ir mušfardą. Virk du- 
beltavame puode iki sutirštės. 
Nukėlus, plak su kiaušinių 
plaktuvu ir dadėk pimiento. 
Atšaldžius, tepk ant pašvies
tu otos duonos.

Bananų su Pynatų Sviestu
Pusė puoduko peanut butter 

ketvirtadalis puoduko sviesto 
ketvirtadalis puoduko mayon

naise
pora bananų

salotos. Kiekio užteks 6 sand
vičiams.

Sumaišyk riešutinį sviestą 
su sviestu. Mayonnaise irgi 
galima įmaišyti kartu, jeigu 
visi mėgsta. Jeigu ne, už
tepti atskirai tik ant tūlų 
sandvičių. Apteptas riekutes 
apdėstyti bananų griežinėliais, 
užkloti salota. u

SIENŲ PLOVIMAS

N-ne.

Maliavotų sienų gerai 
plovimo sekretas: plauk ne po 
didį plotą vienu kartu; neleisk 
vandeniui varvėti per sieną; 
turėk pakankamai muiluotą 
vandenį,, bet . ne per daug 
muiluotą. Per daug muiluotas 
nuės maliavą, .nedamuiluotu 
reikės daug trinti ir tiktai 
murzinsią ir braižysis, ne plau- 
sis. Paprastai ant pakelių pa
duotos direkcijos atitinka rei
kalui. Jeigu sienos per daug 
įnikusios, dėti biskį daugėliau. 
Jeigu nesuodinos, tik biskeiį 
apdulkėjusios — maželiai!.,

nu-

Paminėjimas Moterų Dienos

Kovo 9 dieną, Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubas rengia 
paminėjimą Moterų Dienos. 
To paminėjimo kliubietės nė
ra praleidusios nuo pat susior- 
ganizavimo savo kliubo, taip 
ir šiemet jos tą patį atlieka.

Parengimas atsibus Ispanų 
Svetainėje, kada tai buvusioje 
lietuvių, prie 25-tos ir West 
Vernon. Pradžia 5 vai. po piet. 
žinant Moterų Dienos praei
ties parengimus per kliubie- 
tes, patariama visiems pasku
binti į svetainę, nes pavėlavu
sieji .gal turės pastovėti laike 
programo.

Dr. Johanna Baltrušaitiene
Iš Pittsburgh, Pa.

Šį metą jos užkvietė daly
vauti sykiu su Detroito publi
ka daktarę Baltrušaitienę. Ji, 
tai veteranė pažangiųjų mote
rų judėjimo Suvienytose Vals
tijose. Tai bus linksma su ja 
iš naujo pasimatyti. Turėsime 
viešnią net iš dūmuoto Titts- 
burgho, nors ir Detroitas ne 
goresnis.

Be dr. Baltrušaitienės, pro
gramoje dar dalyvaus Mote
rų Pažangos Choras, Aido 
Choras, mūsų geriausiai išgar
sėjęs Merginų Sekstetas, du
etai Gugo su Jeski 
bausko 
trio,
ne, taip

Be to 
Choro 
smuiko
klasiškais šokiais.

Tai, kaip matosi, programa 
iš tikro bus labai įdomi.

Prie to, žinoma, prisidės 
jau mums gerai žinomas Mo
torų Pažangos 
sumanumas 
vaišinti 
riausiais 
publika 
nėdinta.

O įžanga į tą visą pasilinks
minimo vakarą tiktai 75c.

Pastoviai Dalyvaująs.

Prieš 23 metus mieste 
Tulsa, Oklahomoj, gimė 
mergiūkštė be abiejų ran
kų. Tai, be abejo, buvo 
skaudus smūgis jos tėvams. 
Daugelis simpatingų šei
mos draugų apgailavo jos 
likimo jai paaugus. O ji pa
ti ne tiek jau tų simpatijų 
pasigedo.

Joan augo visapusiškai 
normaiiška visais kitais at
žvilgiais ir dar graži. Ir ji 
ryžosi gyventi normališku 
gyvenimu. Berniukai mielu 
noru siūlėsi - jai panėšėti 
knygas, einant į mokyklą. 
Bet jos už vis pasirenka
muoju patarnautoju buvo 
James Corbett Beach. Ji bai
gė vidurinę mokyklą 1941 
metais ir Joan su James su
sivedė sekamai metais. O 
praeitų metų rudenį jiedu 
susilaukė dukrelės.

Kaip Joan apsieina be 
rankų šeimininkystėje ir 
dar motinystėje?

Sunkiausia, sako 
jai yra užsegti sagas 
jus kūdikiui palutę, 
jinai gali dukrytę panešio
ti. Bonkutę su pienu jinai 
dukrytei palaiko įsprau- 
dus tarp kairės kojos pirš
tų. Ir abelnai jos kairė ko
ja taip išlavinta, kad jinai 
stovėdama ant vienos deši
nės su kaire atsidaro duris, 
ruošia valgį, prosina, tele
fonuos a, vairuoja masiną, 
atsiskleidžia knygas ir laik
raščius,. iškerpa iškarpas, 
sutaiso vyro kojines ir atlie
ka aibę kitų darbų.

Neseniai tūlai motinai 
Anglijoje, kuriais gimė be
rankis kūdikis, Joan para
šė suraminantį laiškutį, sa
kydama: “Ko mes niekad 
neturėjome, to mes niekad 
nepasigendame.”

Joan, 
uždė- 
Neigi
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ir Vasi- 
su Price ir M ąsyte 

Krakaitytė su Palevičie- 
lygiai ir Zigmantyte. 
dar dalyvaus Moterų 
mokytoja Erickson 
solo ir jos duktė su

Vaikam Žaislus Reikia 
Rūpestingai Parinkti

Nestipriai subudavoti suda
ro pavojų išardyti ir susižeisti 
aštriais kampais ir vinimis. 
Elektriški taipgi turi būti ge
rai subudavoti, kad nepadeg
tų ir nesukrėstų. Medinius 
reikia tankiai apžiūrėti, kad 
nebūtų pašinų-atplaišų. Sulū- 
žusius-sugedusius tuojau pa
taisyti 
pratinti 
pasidėti 
vietoje 
pačiam
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ar išmesti. Ir • reikia 
patį vaiką visuomet , 

žaislus vietoje, nes ne 
padėti gali būti jam 

ir net suaugusiems
priežastimi skaudaus 
mo.

..Nelaimių visiškai 
negalima. Aną dieną

A

,'JB

Kliubo narių 
po programo pa- 

visus svečius su ge
li žkandžiais, kuomi 

visados liekasi užga-

uzsigavi-

išvengti 
skaitėme 

spaudoje, kad vaikas bėgo ne
šinas paišeliu, virto ir persi
smeigė širdį. Taigi, nelaimių 
pasitaiko neieškant, tačiau 

! prie didesnės sargybos visgi 
i būna mažiau.

Gabaliukas medžio anglies 
šaldytuve sutraukia į save 
maisto kvapsnius, apsaugo vie
nus produktus nuo persigėri-, 
mo kvapsnimi kitų produktų.

Ilgiausia pasinaudosi karpe- 
tais, jeigu apsakinėsi vis nau
ją kampą ton, vieton, kur dau
giausia minasi kojomis ar tri
nasi kokiu rakandu.

8 
, 318 
rengia

3-čias puslapis-
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Kovo 5, 1947

Stalčiams pradėjus užkliūti, 
geriausiu vaistu bus smėlinė 
popiera, jeigu siūlės bieišniru- 
'sios. Jeigu išnirusios, gal už
teks plaktuku ar tik spaudimu 
rankose atvaryti į vietą ir su
kalti ar suklijuoti. Nušvelni- 
nus popiera ir nušluosčius dul
kes, slidinėti turinčius kraštus 
ištrinti parafina.

Nuo maliavotų sienų pirma 
reikia nugerti dulkes su siurb
liu. To neturint, nušluostyti su 
vilnoniu minkštu skuduru ar 
šeriniu Šepečiu. Tik tada per- 
maliavoti ar plauti.

. So. Boston. Mass
Ateinanti šeštadieni, kovo 

dieną, 8 vai. vakare, 
Broadway, moterys i 
gražią sueiga. Bus skanūs už
kandžiai, graži muzika ir mo
teris kalbėtoja. Tad būkime 
visi ir sykiu su moterimis ap
vaikščiokime tarptautinę mo
terų kovos dieną.

Bostonietč.

Mrs. Frances Coover, 51 : 
m., kuri matė New Yorko dan- 
gorėžius iš blogosios pusės 
(saužudys ant jos užkrito iš 
Empire State bildingo sausio 
26-tą), praeitą sekmadienį iš- 
vyko namo į Iowa valstiją. Iš- 
vyko ant neštuvų, su kuriais ją 
įkėlė į New York Central va- 
goną per langą.



■■■ FRANK KRUK =
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)
— Man rodos, jeigu juos suporuot 

Naujorke, būtų geras biznis iš tokių* 
runtynių...

Įėjo į saliūną, — ir čia karas. Saliū- 
nas ūžė. Daugelis gėrė limonadą sumer
kę laikraščius ant prilaistyto baro, kiti 
su kąsniu burnoje ilgai nesiskyrė, kol ne
pabaigė puslapio, ir tik paskum kramtė. 
Saliūnininkas sakė *•

— Allo mister, aš manau, kad Ameri
kos kareiviai gali tą visą Europą sunai
kint. Kiek ten jos yra!

— Nau! Ai beč jur laif. Amerika turi 
kanuolių, iš kurių gali šauti keturis šim
tus mylių! Bet mes nesipešim! Taip sa
kė mūsų prezidentas, ir taip aš galvoju!..

—Mes darysim iš to biznį... Girdėjai, 
mister, pakilo plieno akcijos. Jas vakar 
biržoje gaudyte gaudė. Du šimtai virš- 
vertės, — kur jūs girdėjote! Mes dirbsi
me Europai ginklus ir paraką — tegul 
jie ten plėšosi...

Į kalbą įsitterpė vis nauji ir nauji:
— Niekus, misteri, šneki. Žmogus pa

lieka žmogumi. Mes neturime kalti ir lie- 
dinti ginklų, mes turime sakyt — šalin 
karas, šalin ginklų fabrikantai! Negali
ma duoti žudyti žmonių, jeigu iš to tik 
ginklų fabrikantai pelnosi.

— Ė, žiūrėk, socialistas!
—Naujo krikšto man nereikia; kokiu 

esu, — tokiu ir pasiliksiu! Tegyvuoja 
taika!

Tarp storų misterių, saliūnininkų ir 
bosų niekas jam neatsiliepė. Jie kalbėjo 
apie kylančias plieno, maisto produktų, 
gyvulių, karo medžiagų kainas. .Ameri
ka nenori kariauti. Amerikos preziden
tas, senatas, ginklų fabrikantai ir stam
bių įmonių magnatai juk turi širdis. Jie 
nesikiš, jeigu Europa sumanys ištikrųjų 
pažaisti karu. Dėdė Samas parodys savo 
gailestį: kad Rusijos kareiviai nesušaltų, 
— jų armijai Amerika parduos rūbų ir 
avalynės, kad prancūzų nesušaudytų vo
kiečiai, —jiems parduos ginklų, kad vo
kiečiai apsupti priešų nenumirtų badu, 
jiems teiks maistą.

Kalbančiųjų, juokaujančių, rėkaujan
čių,. geriančių, valgančių akis saliūno ša
lutinėje salėje/ patraukė naujas įvykis. 
Vienas prieš kitą stovėjo du žmogeliai ir 
taip skėtravc/rankomis garsiai rėkdami, 
kad rodos turėjo vienas kitam kirsti į 
ausį. Abu jie bliovė darkyta anglų kalba, 
vis karščiau ir karščiau. Vienas, liesas, 
juodais ūsais, panašus į daugelį Naujor- 
ko kirpėjų, nusitvėręs šakutę, dešine 
ranka suko aplink storulio, raudono pli
kio ausį.

— Mūs armija, — sakė ilgasis, — pa
mokins jūsų Vilelmą nekišt ūso į sveti
mus reikalus!

—Zo, zo!—rėkė storulis, kurio balsas 
girgždėjo kaip neteptas i;atas, pakaušį 
šluostydamas raudona skarute. — Jūs 
negalite kariauti, jūs neturite anglies. 
Jūsų kareiviai moka tik merginas viliot, 
bet jie nežino, už kurio galo šautuvą pa
imt. Zo, zo, vyre!...

— Ei, jūs ten bošai, jūs kiaulienos 
priėdę ir alaus prigėrę nepasivelkat. Jūs 
košon, jūs kaizeršvain! Mūs armija — 
Napoleono armija!

—Švain, prancūzai! Ko jūs kišatės į 
mūsų reikalus! Švain! Mes jum parody
sim, plepių tauta!

—Košon! Aba, Vilhelmas! Šalin!
Abiejų tautų atstovai pradėjo stum

dytis pečiais, paskum vokietis su kumš
čiu uždavė ilgajam į kaktą, bet ilgasis 
storuliui pradėjo smeigti šakute.

Žiūrovai pasidalino į dvi dalis: vieni 
puolą ir norėjo besipešančius išskirti, bet 
kiti stojo už tai, tegul raujasi, tegul pa
rodo, kurių armija stipresnė. Karas ma
žame maštabe labai geru daiktu. Pats 
saliūnininkas užlipo ant baro ir vadova
vo mūšiui. Dabar buvo matyt aiški ilgo
jo persvara, • kuris parvertė storulį ant 
žemės ir sausais pirštais minkė jo tauki
nę burną. Bet vokiečiui pavyko stipriai 
įsikabint į prancūzo ūsą. Stalus reikė
jo patraukt į šoną, nes abu raičiojosi 
grindimis. Vokietis išsiveržė ir atsistojo 
drauge su prancūzu. Dabar prasidėjo vi
sai kitos rūšies kova: kiekvienas tempė 
savo priešą už ausų ir taip purtė, kad iš

tolo tratėjo kremzlės ir, dievai žino, kaip 
jos dar laikėsi.

— Košon! Kiaulės jūs! Norite atimt 
mūsų žemes!

— Švain, negausit jūs Elzas Lotarin
gijos. Tai mūsų! Tai mūsų!

Barzdaskutys su kepėju kovojo iš pas
kutiniųjų, kiekvienas už savo tėvynę, už 
savo žemes ir armijos garbę. Amerika 
lydėjo Europos miniatiūrišką mūšį juo
ku, delnų plojimu. Barškėjo vokiečio gin
tariniame pakaušy duslūs žodžiai ir 
šauksmai; kepėjas alarmavo patranko
mis, nors jo( pakaušis buvo panašus į ge
rai nutekintą kamuolį. Prancūzas, at
virkščiai, šaudė stragiais, skambiais, 
meliodingais žodžiais, ir pats jis buvo 
kaip Napoleono laikų mušketierius.

Gatve, pro saliūną, praėjo polismenas. 
Šeimininkas šoko skirti susipešusių. Vie
nas cigarą rūkantis sakė, — tegul, čia 
panašu į boksą! Ir taip viens kitam į 
ausis buvo įsikibę, kad tik ant susipešu
sių išliejus kelis stiklus pamazgų, viens 
kitą nenoromis paleido. Vokiečio kaktoje 
nagais buvo išbraižytas imperijos žemė
lapis ir jis užsirišęs ant lazdos spalvuo
tą skepetaitę, kruvinomis ausimis, karo 
žingsniu perėjo saliūną, išbėgo į gatvę 
dainuodamas Deutschland ūber alles... 
Prancūzas, tvarkydamas nupeštą ūsą, 
atsistojo prie baro Mažojo Korsikiečio 
pozoje, užkišęs ranką už švarko atlapo, 
rėkdamas patetiškai, užmerkęs akis, 
plasnodamas skvernais, kaip gaidys, sa
vo Marselietę.

Amerika plojo Prancūzijai. Barzda
skučio ausys buvo sveikos. Jis .pasisten
gė suvaidinti nugalėtoją, vis tvarkyda
mas savo ūsą. —Tegyvuoja, viv, — sakė 
jis, — Amerikos ir Prancūzijos preziden
tai, tegyvuoja respublika! — Plojo ir 
saliūnininkas.

— Ei, — beveik dainuodamas rėkė 
jis, — alaus! Visiems draugams alaus! 
Kiek čia jų yra? Respublika — respubli
kai ! Šalin kaizeriai!

Netrukus tautų draugiškumas tiek su
stiprėjo ir suliepsnojo didele neapykanta 
prieš kaizerį ir vokiečius, kad vienas sto
rulis jankis, kuris Frankui atrodė pažįs
tamas, siūlė iš saliūno patraukti į vokie
čių apgyventą skverą ir jiems parodyti, 
kaip respublikos moka muštis. Prancū
zas, vos laikydamasis prie baro, pasiūlė 
visiems sugiedoti pirma Amerikos, o 
paskum Prancūzijos himnus. Amerikos 
himnas suskambėjo sklandžiai ir gyvai iš 
Abraomo Linkolno vaikų krūtinių, ap
laistytų pigiu alumi ir užgrūdintų biržų, 
kontorų, spekuliavimo kovose už prezi
dentą — dolerį. Bet kai Mažojo Korsikie
čio prototipas užvedė Marselietę, su ku
ria imperatorius ant balto žirgo pervedė 
savo pusnuogius kareivius per Alpius, 
Nemuną, į Rusijcg gelmes, pasijuto, kad 
šitą revoliucijos aainą skardino tik jis 
pats vienas, barzdaskutys, o sąjunginin
kai plėšė kažką panašaus į Mahanojaus 
angliakasių polką. Himnas vis dėlto išėjo 
kaip nereik geriau, pilnas prancūziško 
dramatizmo ir amerikoniškos linksmy
bės.

— He! — rėkė apsižergęs aukštą kėdę 
prancūzas, — Mister, dar kartą alaus. 
Prancūzija myli Ameriką! Šalin bošai!

— Jeigu šitoks karas bus, Džimai, — 
butų smagu nuvažiuot pasižiūrėt.

— Bijausi, — tarė Frankas įsimaišęs 
jankių būry ir stengdamasis šitą iškil
mingą momentą būti visiems po nosimi, 
— kad vokietis nebus apdraudęs savo 
ausų. Į karą einant reikia apsidrausti, 
ba, gerus pinigus gali gauti. Pažinojau 
vieną žmogų, kuriam jautis perdūrė pil
vą...

— Frankai,/tų čia?! Ką aš matau! — 
atsigręžė į jį glėbiu, kiaušinio išvaizdos, 
pailgas veidas, su pakibusia mėlyna, it» 
slyva, nosimi, po kuria jis su liežuviu kil
nojo dirbtinius dantis,, matyt, dar prie 
jų gerai nepripratęs. — Sač iz di biznis ! 
Parodyk savo pilvą! Rodos, tau gera 
Brukline? Ko taip žiūrį? Nepažįsti ma
nęs? Atsimink, kaip šaukėme: — Epa- 
minondai, bėk! Stellat, bėk!

— Šiur, tu man matytas. Nais. Tu esi 
tas pats vyras, su kuriuo iš arklių lošė
me. Koks, tavo nuomone, dabar geriau
sias arklys Amerikoje?

(Bus daugiau)
I ’

....

ų SIŪLO ALDLD KUOPOS 
BŪSIMAM SUVAŽIAVIMUI?

Nesvietiškai kylant kainoms 
ant spaudos reikmenų,' Lietu
vių Literatūros • Draugijos 
Centro Komitetas . pasiūlė 
kuopoms ir nariams išsireikš
ti kas dėl mūsų narinių duok
lių, kad suvažiavime, kuris 
įvyks kovo 29 d., galėtume ži
noti narių nusistatymą.

Eilė kuopų ir narių jau iš
reiškė savo mintį, čia tuos pa- 
sįūlymus paskelbiame kitų na
riu žiniai." v

LLD 1 kp., Brooklyn, pla
čiai diskusavo nariui duoklių 
pakėlimo klausimą ir nutarė 
dar plačiau aptarti būsimame 
susirinkime. Didžiuma išsireiš
kė už pakėlimą šeimos narių 
duoklių iki 25 centų metams.

LLD 19 kp. Chicago. Drg. 
Pruseika rašo, kad kuopoj iš
sireikšta už pakėlimą ' nario 
duoklių iki $1.75 metams, bet 
šeimų narių duokles palikti tas 
pačias.

LLD 39 kp., Scranton. Se
kretorius P. Šlekaitis rašo, kad 
duokles pakelti reikalinga, nes 
viskas pabrango, kad reikia 
pakelti duoklę nuo $1.50 iki 
$1.75 metams, bet garbės na
rių, tai yra, kurie moka tik po 
10 centų metams, tai palikti 
tas pačias.

LLD 116 kp., Chicago. Kuo
pos sekretorius A. Matukaitis 
rašo, kad reikėtų palikti seną 
duoklę, bet stengtis kitokiais 
būdais pakelti LLD centro 
knygų leidimo fondą, tai yra 
parengimais ir aukomis.

LLD 161 kp., Seattle. Sekre
torius M. Baltrušaitis rašo, 
kad kuopoj aptarė ir mano, 
kad reguliavę duoklę reikia 
pakelti nuo $1.50 iki $1.75 
metams, o šeimų narių duoklę 
nuo 10 iki 25 centų metams.

LLD 218 kp., Scottville. Se
kretorė Anna Stakėnas rašo, 
kad žurnalą Šviesą reikia leis
ti, nes ūkio moterys ypatingai 
jį brangina. Sutinka, kad šei
mų narių duokles pakelti nuo 
10 centų iki 25 centų į metus..

Prašome kitas kuopas ir na
rius išreikšti savo nuomonę 
per spaudą arba siųsti suma
nymus centrui, o mes, surinkę 
eilės kuopų nusistatymą, vėl 
spaudoje pareikšime. Centro 
Komitetas perstatėme nariams 
dalyką, kaip yra ir kviečiame 
kuo daugiau narių pasakyti 
jūsų nuomonę.

Daugiau Garbės Kuopų
Pereitą kartą skelbėme, 

kad jau turime 30 garbės kuo
pų. Nuo to laiko iki pabaigai 
vasario dar 10 kuopų įstojo į 
garbės kuopų eiles. Jomis yra: 
Kp. Miestas

17—Shenandoah
20—Binghamton
35—So. Bend

39—Scranton
48—Mahanoy City
76— St. Clair
77— Cliffside
91—Schenectady

133—Camden
219—Forest City

Reiškia, jau turime ^0 gar
bės kuopų. Prašome ir kitus 
narius mokėti duokles, kad iki 
Draugijos suvažiavimo būtų 
kuo, daugiausia garbės kuopų.

Kas Sveikina Draugijos 
Suvažiavimą

Gavome daugiau aukų su 
pasveikinimais Draugijos su
važiavimui.

LLD kp., Hartford pri
siuntė pasveikinimą per kp. 
sekretorių 13. Muleranką ir 
$25.25 aukų. Aukavo iš kuo
pos ir nariai.

LLD 12-ta Apskr. prisiuntė 
per sekr. P. Šlekaitį $20 aukų: 
$10 LLD suvažiavimui ir $10 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimui.

LLD 3-čia Apskr.,* Conn., 
per sekr. W. Brazauskas pri
siuntė aukų $5.

Po $2 aukavo: J. Shukaįtis, 
Brooklyn ir A. Zelenka, 
Frackville. Po $1 aukavo: J. 
Ruskis ir J. Urbonas, Brook
lyn ir E. Raulušaitis, Bellmore, 
L. I.

Visiems už sveikinimus ir 
aukas tariame širdingai ačiū! 
Prašome kuopas, apskritis ir 
narius paaukoti į Draugijos 
knygų fondą.

D. M. Šoldmskas,
LLD CK Sekreto)’.,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Worcester, Mass.

Tas vis yra vertės apie $5,- 
000.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija:

J. Stančikas, R. Baratfikas,
A. Lekavičienė ir
B. černauskas.

Komitetas susidarė, iš seka
mų draugijų : Didžiojo Lietu
vos Kunigaikš&o Gedimino;

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 11-tos kuopos;

Draugiškas Politiškas Kliu- 
bas;

Literatūros Draugijos 50 kp.
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 167 kp. E. Rochesterio 
ir Mčzgėjų Kliubas.

Komitetą sudarė sekami as
menys: P. Andrašunas, K. 
Andrašunienė, E. Duobienė, G. 
Daukas, R. Barauskas, P. Bu- 
gailiškis, B. černauskas, R. 
Černauskienė, A. Lekavičienė, 
P. Malinauskas, L. Baronas, 
P. žirgulis, J. Ivonaitis ir L. 
Totorienė.

Paskutiniame parengime au
kavo maistu: P. A. Malinaus
kai, J. Polskis, A. Usevičienė, 
F. žirgulienė, A. Lekavičienė, 
R. černauskienė, K. Andrašū- 
nienė, A. Bachulienė ir H. Mė
lius.

Pinigais aukavo: P. K. An- 
(jrašunai $2, ir po $1: F. Kur- 
kulis, F. Kontenis ir J. Toto- 
ris. . .

Maistą gamino: R. Černaus
kienė, A. Lekavičienė, K. An
drašunienė ir F. žirgulienė. 
P. žirgulis leido alų. P. An-

Pažangių Draugijų Komiteto 
Veikimo Pranešimas 1

Sausio pradžioje, 1947 m., 
Draugijų Komitetas išrinko 
komisiją knygų pėržiūrėjimui 
iš dviejų ir pusės metų dar
buotės. Komisija raportavo se
kamai : 
Aukomis sukelta $1,086.35
Vilu.* Ligoninės Tusti. $824.30 
Nuo parengimų $823.60

Viso pinigais $2,716.25
Išleista sekamai:

Pinigais pasiųsta į
Centrą • $2,401.75

Sudaryta 25 pundel. $75.00 
Nupirkta 180 vienetų

naujų darpanų $135.25
Avalinės pataisymas $18.75 
Persiuntimas drapa

nų, avalinės ir odos $85.55

Viso ’ $2,716.25
Drapanų surinkta 4,300 sv.
Čeverykų surink. 420 porų
Odos puspadžiams 970 svar.

BROOKLYNO LIETUVIŲ •*
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
*

Telephone EVergretfn 4-8573
’ • t

: WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tei. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y./______ s

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tei. EVergreen 4-8003

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gr&žiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Rar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

VARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ '

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y. i
Telefonas EV. 4-869d

-------  ---------------4-tas puslapi*
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Antradienis, Kovo 4, 1947

drušūnas pardavinėjo barče- 
kius. Su šiuomi užbaigiamas 
darbas Lietuvos pagalbai.

Didelis dėkui visiems veikė
jams ir rėmėjams.

č.

Dover-Foxcroft, Me.
čia daug sniego nukrito ir 

tas labai apsunkino ūkinin
kus. Labai sunku išvežti mal- 
kas iš miško ir pienas pristaty
ti į gelžkelio stotį. Pereitą mė
nesį Čia sudegė ūkis su 3,000 
vištų. Nuostolių gaisras padarė 
apie $20,000. Dėl tos priežas
ties atsiliepė ir vištų mėsos rin
koj.

JACKMA&, ME.

Vasario 24 d. katalikiškoj 
mokykloj sprogo boiler ir kilo 
gaisras. Tas įvyko apie 4 :30 v. 
ryto. Ten mokėsi 233 vaikai ir 
mokė 33 katalikiškos mokyto
jos. Nuostoliai siekia apie 
$200,000. Farmery s.

Washington. — Daugelis 
politikierių ragina Ameriką 
visais galimais būdais rem- > * 
ti Graikijos monarchist^ 
valdžią, girdi, prieš pavojų 
iš komunistų ir Sovietų pu
ses.

MONTELLO, MASS.
----------- e e------------

Koncertas, Šokiai ir Vakarienė
Programą Pildys

Motery 'Dainininkių Grupe
Vadovaujant O. Mineikaitei

Solistė R. Merkeliute-Stripirus
Šokiams gros Akordionistė M. Saulčnas 

iš Worcester, Mass, ir Olga Breiva, 
Falcon Pianistė

Šeštadieni, Kovo 8,1947
— 7:30 v. v. —

Liet. Taut. Namo Salėje
Kampas N. Maine ir Vine Sts.

Apart Programos bus duodama Silkių ir Ku
gelio Vakarienė. Kviečiame Brocktono ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. Įžanga 75c.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Laidotuvių 
Direktorius

RONKONKOMA
MM

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio 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.



di-

ir žurnalo 
pakilo.
laukiamą
Lietuva.”

Senatas nubalsavo, kad 
ateinančiais metais Ameri
ka turėtų atmokėti $2,600,- 
000,000 naminių skolų.

“Žinoma, kad mes 
siant savo darbą—mums.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

jis

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

vėlinu draugams ir draugėms 
pasveikti ir vėl kartu su mumis 
darbuotis.

režimas, tai abi šios grupės 
tu rengdavo ir tą režimą 
davo.

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

S-tas puslapis---------------------- -
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Waterbury, Conn.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. | 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

1 Visko Po Biskį.
Vasario 16 d. buvo surengę 

net du Lietuvos “nepriklauso
mybės” apvaikščiojimus. Bet 
būtų geriau, kad jie savo pa
rengimus būtų užvardinę: Lie
tuvos žmonių prakeikimo.” 
Mat, d&bar Lietuvoj pati liau
dis tvarko šalies reikalus, tai 
tas nepatinka tarybininkamę ir 
smetoniniams misionieriams.

Matote, net du parengimai 
įvyko, nes surinktais pinigais 
“Lietuvos gelbėjimui” jie nega
li pasidąlinti. Seniau, kada ten 
viešpatavo Smetonos fašistinis 

k ar
gi r-

Serga Viktoras Satulas, 
išbuvo ligoninėj 6 dienas ir 15 
d. vasario grįžo į namus. Serga 
ant abiejų kojų. Ir jo žmona 
nesijaučia gerai, kiek laiko at
gal turėjo operaciją ant akių.

Waterburio ligoninėj yrą Ur
šulė Grinienė, jai padaryta ope
racija 13 d. vasario. Nuo savęs

Kovo 9 d. bus suvaidintas 
veikalas “Mikšių Svajonės” ir 
bus koncertas Lietuvių Svetai
nėj, 103 Green St. Pradžia 3 v. 
po pietų. Visą programą išpil
dys Laisvės Choras iš Hartfor
do. Kartu bus apvaikščiota ir 
moterų tarptautinė diena, kal
bės K. Stanislovaitienė. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti.

Po velyki] bus suvaidintas an
tras teatralis veikalas, kurį 
stropiai mokinas Vilijos Choro 
nariai. Dalyvaus seni vaidinimo 
mėgėjai. Kiek girdėjau, tai 
hartfordiečiai yra Vilijos 
Chorą užkvietę ir pas juos tą 
veikalą suvaidinti. Tai labai ge
rai, kad viena kitai kolonijos 
padeda savo išsilavinimu. Visi 
dalyvaukite parengimuose.

Buvęs Choro Narys.

SMUNKA NAKTINIŲ 
KLIUBŲ BIZNIS

Washington. — Jungtin.- 
se Valstijose bendrai užsi
darė apie trečdalį visų nak
tinių linksmybių \kliubų. 
Tiek jiem per metus biznis 
nupuolė.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Petei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

■RMSCMi

Oakland, Cal.
Vakarai Išrinko Delegatą į. 

Amerikos Demokratinių Lietu- 
vių, LLD ir Motertį 

Suvažiavimus.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 198 kp. susirinkime'svars
tyti laiškai Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Trečiojo Suva
žiavimo, Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir Moterų Suvažiavi
mo reikale.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mas ir išrinkta delegate K. Ka- 
rosienė, kuri atstovaus mūsų 
kolonijas. Ji tuo laiku vyksta 
į unijos suvažiavimą, tai galės 
ir mūsų organizacijas atstovau
ti taip svarbiuose lietuvių su
važiavimuose.

LLD kuopa įgaliojo delegatę 
remti pakėlimą narinių mokes
čių. Tas buvo plačiai svarstyta 
ir nariai sutiko, kad reikia pa
kelti, nes LLD mokestys yra 
labai žemos,, o knygų 
išleidimo kaina daug

Nariai gavo ilgai 
knygą “Prisikėlusi 
Visi džiaugiasi, vien dėl tokios 
knygos verta kiekvienam lietu
viui prigulėti prie Draugijos.

Nutarė surengti paskaitą pro
ga 400 metų nuo pirmosios lie
tuvių kalboj išleistos knygos. 
Paskaita yra parašyta R. Miza- 
ros. Parengimas palikta suruo
šti kuopos valdybai.

Kuopa yra užsakius Vilnies 
kalendorių,1 bet dar negavo. Pa
sitikime, kad iki sekamo susi
rinkimą sulauksime. Galima 
pasididžiuoti, kad LLD 198 kuo
pa su pradžia metų jau turi 41 
pasimokėjusį narį, visi seni na
riai pasimokėjo duokles ir gau
ta naujų. Vis tai ačiū mūsų 
darbščiai organizatorei K. Jan
kauskienei, nes ji nuolatos rū
pinasi kuopos reikalais. K. M.

HELP WANTED—-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel.' ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTdRIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmones skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, Šildydama ga
linga šiluma sunaikins- minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
1‘. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

pasitikime kongresą gerai atlik- , 
»

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs ir kra javus/fe 
sudarau su ame-W 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-\? 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kumpas Broadway Ir Stone Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Knygų Apdarymo Darbininkai
MERGINOS—MOTERYS

POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANKSTYTOJOS 
SŪSTATYTOJOS—INSPEKTORĖS

PRIE BINDERY STALŲ DARBININKĖS 
INDEX TABBERS

Taipgi
DARBININKĖS POPIERINIŲ DĖŽIŲ DEPARTMENTUI
9 Pageidaujama Patyrusios, bet Tarsimos ir su be 

Patyrimo Darbininkėmis • 5 Dienų Savaitė
• Nuolatinis Darbas • Linksmos Darbo Sąlygos

Kreipkitės
WILSON JONES CO.

122 E. 23RD ST., 3-ČIOS LUBOS •
Arti Lexington Avenue

(63)

Worcester, Mass.

Nashua, N. H.
Nashua dvi lietuvių draugi

jos, Šv.’ Kazimiero Draugija su 
339 nariais ir šv. Petro ir Po
vilo Draugija su 101 nariu jau 
ilgai veda derybas dėl vienybės, 
bet vis buvo kliūčių. Bet šiemet 
jau imtasi vienybės darbo rim
tai. šv. Petro ir Povilo Draugi
jos, buvo sušauktas special is su
sirinkimas vasario 9 d. ir per
statytas vienybės dalykas. Pa- 
diskusąvus nutarta vienytis.

Vasario 23 d. buvo sušauktas 
abiejų draugijų susirinkimas, 
kuris atsibuvo bažnytinėj sve
tainėj. Abiejų draugijų nariai 
buvo sušaukti atvirutėmis. Šv. 
Kazimiero Draugijos pirminin
kas T. Bakanas paaiškino tiks
lą ir prašė draugijų narius 
svarstyti vienybės klausimą. 
Buvo iškelta* daug klausimų. 
Prieita prie vienybės, nes iš vi
sų dalyvavusių priešingų vieny
bei nesirado. Taigi, Šv. Kazi
miero ir šv. Petro ir Povilo 
draugijos apsivienijo ir bus ži
noma tik kaip viena draugija, 
Šv. Kazimiero Draugija.

Abieju draugijų nariai suei
na; i vieną ir turtas suvienija
mas kuris yra virš $15,000. C ’ Kadangi, abiejų draugijų narių 
yra įvažiavusių i kitus mies
tus, tai ir pranešu spaudoj, kad 
jie žinotų.

Pirmiau Šv. Kazimiero Drau
gijos mokestis buvo 50 centų Į 
mėnesį ir susirgęs narys gau
davo $6 i savaitę per 6 mėne
sius, o per kitus 6 mėnesius po 
$3 į savaitę ir $150 pomirtinės. 
Seniau ir Šv. Petro ir Povilo 
Draugijoj buvo taip pat, tik 
pomirtines gaudavo $50. Bet 
pereitą vasarą buvo nutarta, 
kad ligoj tik per 13 savaičių 
narys gautų po $6 j savaitę, o 
per kitas 13-ką savaičių po $3.

Dabar
susivienijo, 
mokestis bus 7!j centai, o Hgo.j 
pašalpos gaus po $9 per 15 sa
vaičių ir 'pomirtinės $200. Tik 
dabar nenustatyta, už kiek laiko 
galės vėl ją gauti antru kartu 
susirgęs, jau sirgęs narys ir, 
ėmęs pašalpą. Taigi, jau vieny-: 
bes darbas užbaigtas.

Užbaigus vienybės darbą rei
kia visiems nariams rūpintis, 
kad dirbti dėl gero draugijos ir 
žmonijos. Jeigu bus laikomasi 
demokratinės tvarkos, rūpina
masi visuomenės gerove, tai ir

Draugija galės augti ir stiprė
ti, nes dar yra tokių, kurie ga
lės įstoti.

Ir aš, kaip buvęs pirminin
kas šv. Petro ir Povilo Drau
gijos vėlinu viso labo apsivieni
jusiai draugijai ir kviečiu vi
sus narius dirbti dėl "lietuvių ir 
visos visuomenės labo!

Su kovo mėnesiu, 1947 me
tais, jau visi nariai, priklausą 
prie Šy. Petro ir Povilo Drau
gijos, mokės duokles į apvienytą 
šv. Kazimiero Draugiją po 75 
centus į mėnesį. Kurie esate iš
važiavę į kitus miestus, tai 
gausite apie tai pranešimą. 
Jeigu kuriems būtų kokių ne
aiškumų, tai prašau kreiptis 
pas mane, kaipo buvusį Šv. Pe
tro ir Povilo Draugijos pirmi
ninką,

Vasario 16 dieną surengta
me Komunistų Partijos mitin
ge minėjimui Lenino 23-jų me
tų sukakties, pusėtinai skait
lingai lietuvių dalyvavo. Bet 
galėjo būti daugiau. Buvo pa
imta didelė svetainė, prie1 jo 
gerai rengtasi, bilietai iš kal
no platinti. Svetainėje gali 
įtilpti apie 600 žmonių, prisi
rinkę buvo apie 300. Jų tarpe 
lietuviai sudarė apie trečdalį.

Mūsų mieste yra apie 200,- 
000 gyventojų, daug industri
nių darbininkų, oras patogus, 
tai kodėl tik tiek susirinko? 
Seniau būdavo i tokius paren
gimus miesto vyriausybė pri- 
siųsdavo daug policijos, dabar 
nebuvo nei vieno policininko.

Kalbėjo trys kalbėtojai, po
ra gerų dainininkų iš New 
Yorko gražiai padainavo, pri
taikindami dainas prie paren
gimo dvasios. Aukų surinkta 
virš $100, nors ir įžanga bu
vo 60 centų asmeniui.

Reikalingos 
PATYRUSIOS 
OPERATORES
Prie geresnio pasiuvimo 

marškinių
NUOLATINIS DARBAS 
Prie Vienokio Stiliaus

Finišerės ir Rankinės Siuvėjos 
Taipgi Reikalingos

13

Kreipkitės Asmeniškai

DIANE 
SPORTSWEAR 

' CO.
NORTH HAMILTON ST., 

POUGHKEEPSIE, N. Y.
(54)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APTARNAUTOJAI
VYRAI & MOTERYS

<

F. Vitkauskas,
37 Fairmount Si., 

Nashua, N. H.

Washington.— Darbo de- 
partmentas paskelbė, jog 
per metus dolerio verte nu
puolė 15 centų.

Valstija Suteikia Aprūpinimus

ŠVENTĖM
VAKACIJOM

LOWELL, MASS
PALIUOSAVIMUS LIGOJE

Duodama Gyvenimui Vieta,

žjęma stebėtinai graži irši
šilta. Jeigu kada sniegas ir iš
puola, tai greitai vėl nutirpsta, 
saulei pašildžius, arba lietui 
užlijus. Tai rekordinė žiema. 
Niekas neatmena kitos tokios 
žiemos.

Newyorkietis turėjo pasi
skubinti, pasimokėti $23 už 
vieną pamiegotą valandą ir 
užleisti vietą kitiems.

Nors šiemet žiemos čia kaip 
ir mėta, tačiau pradžioje va
sario trys 'dienos parodė, kad 
visgi žiemos sezonas ir juokų 
krėsti negalima, — reikia būti 
tinkamai \ apsirengusiam. Ki
taip, gali stambiai apsigauti.

į 1
Miesto' gražioje dalyje, va

dinamojo: “Highlands” atras
tas apyjaunis žmogus krūmuo
se sušalęs. Jis buvo be apati
nių rūbų ir be palto, tik. su 
vasariniu švarku. Kaip tas įvy
ko ir kas jis toks buvo, nesu- 

, , , . , •• .žinoma, kol kas. žmogaus kū-kada abi draugijos nas atrastas vasal.io 17 dieną 
tai nano mėnesinė, Kajp’ten nebūtų, bet žiemą

LIETUVIS PIANO 
. TUNERIS

Perbudavoja pianus iš 
dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N.Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Vistiek į Floridą nevažiuo
sime vasaros ieškoti, ji tuo
jau ir čia ateis ir mes jąja 

i grožėsimės. ,
štai vienas newyorkietis, pa

viliotas Floridos gamtoš pui
kumo, nuvažiavo ten į miestą 
Miami, kuriame priskaitoma 
600,000 gyventojų. Jis pradė
jo ieškoti sau kambario apsi
stojimui, kaip paduoda “The 
Lowell Sun,” — net po $$0 už 
dieną, arba, kad ir už tik -vie- 
ilą naktį. Bet kai kurie buvo 
ir po $25 ir po $23, kad ir ne 
už visą parą.

Newyorkietis pasiėmė pi
giausią kambarį tik dėl nak^ 
ties, o toliau jis ieškos dar pi
gesnių kambarių. Bet, palikęs 
savo valizą, išėjo į taip vadi
namą “gay party,” kur jis pra
leido visą naktį, o jau buvo 
6 vai. ryto, 
lė į lovą.

Nespėjęs 
šaukia, jog 
pagal sutartį, turi apleisti, nes 
kiti žmonės užima kambarį 
nuo 7-tos valandos.

kaip turistas gu-

užmigti, kaip jį 
jau 7 valanda ir,

Na, pagaliau galima jau 
pranešti visiems Lietuvių Pi
liečių Kliubo nariams ir tiems, 
kurie Kliubu interesuojasi ir 
mano greitu laiku įstoti, 
Kliubas išgavo laisnes 
cense) dėl vyno ir alaus, 
sario 19 dieną, šių, 1947, 
tų. 
savą 
vos i 
mis,

KREIPK1TES

C. L. McCABE

N. J. STATE HOSPITAL
TRENTON, N. J.

(52)

Kliubas pasipirkęs

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kad 
(Li- 
va- 
me- 

nuo-
nama, kliubiečiai darba- 
patys savomis pastango- 
pakol taip puikiai įsitaisė 

svetainę, po No. 
ir gražiai įrengė 
tovę, kur dabar 
ras atidarytas.

Po tiek didelių pastangų, 
laisnes išgautos ir tikslas pa
siektas." Kiekvienas gali su
prasti, kokis lengvas atsikvė
pimas kliubiečių ir kliubui ge
rą velijančių! Bet rūgščiai 
raukosi tie, kurie kitaip vėli
no ir pakampiais prunkšdami 
tvirtino, jog mes niekad lais- 
nių negausime. Mat, mes sto
vime su Lietuvos liaudimi ir 
neremiam fašistinių pabėgėlių.

14 Tyler St. 
apatinę vie- 
nariams ba-

Pačiam viduryj vasario mė
nesio čia pasimirė tūlas Jonas 
žebrys. Tai buvo senas* Lo- 
wellio gyventojas. Nors buvo 
katalikiškai nusiteikęs ‘žmo
gus, bet buvo sukalbamas. Lai 
jis sau ramiai ilsisi šios šalies 
žemelėje.

Nors tokio žmogaus kliubas 
niekad nebūtų atstūmęs, vie
nok reikia pasakyti, kad žeb
rys niekad nepriklausė ir ne
buvo nariu Lowellio Lietuvių 
Piliečių Kliubo. Tačiau žeb- 
riui pamirus, nežinau, .ar tai 
pats graborius W. Mikša, ar 
jį kas taip informavo, bet vie
tinėje spaudoje net atkartoti- 
nai buvo aprašyta, būk žeb
rys priklausę prie Lietuvių Pi
liečių Kliubo.

Velionis Jonas žebrys pri
klausė prie Didžiojo Lietuvos.

Turi

STALIOR1AI
PRIE STALŲ DARBININKAI

SUSTATYMAM VYRAI
būt patyrę. NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA
TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE

JONATHAN FURNITURE MFG. CO.
390 CAPITOL AVE., HARTFORD, CONN.

HARTFORD 7-2905
(W

25 PATYRĘ MŪRININKAI 
NE UNIJISTAI 

Mokestis $2.25 Į Valandą
Kreipkitės Po 

Phillips Avenue & New Road 
Elsmere, Delaware

- ar
Telefonuokite WILMINGTON 3-1002 

Tarpe 6 & 9 P. M.
> (6S)

PAJIEŠKOJIMA1
Linas Valbasys ieško Kazimiero 

Ječkos ir Jono Valbasio (pastarasis, 
rodosi, gyveno Čikagoje). 'Jis nori su 
jais susirašinėti. Adresas:

Linas Valbasys, Caixa postal. 6170, 
Sao Pfeulo, Brazil. (52-53)

PRANEŠIMAI
^PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 9 
d. kovo, 6 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Ateikite užsimokėt duokles ir atsi- 

delegatai 
įvyks 29 
Šmitienė,

imt knygą. Bus renkami 
J LLD suvažiavimą, kuris 
d. kovo, Brooklyne. — J.
sekr. (52-53)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. kovo, 7:30 v. v., 407 Lafayette St. 
Meldžiu visų narių dalyvauti susi
rinkime, ųes reikės rinkti delegatus 
į nacionalinius suvažiavimus. Kurie 
dar neužsimokėję į LLD draugiją, 
prašome užsimokėt ir pasiimt kny
gas. — A. Jocis, F. R. (52-53)

BIZNIERIAI. SKELBKITftS 
LAISVĖJ

Kunigaikščio Vytauto Kliubo. 
Taip reikėjo ir į spaudą pa
duoti.

Jonaą M. Karbonas.

į

I

I

&
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Vaiginienei Padaryta 
Operacija

Mrs. Vaiginis, kriaučių kon- 
traktoriaus žmona, kovo 3-čią 
pasidavė operacijai. Ji randa
si Evangelical Deaconess Hos
pital, 027 Chauncey St., 
Brooklyne. Room 312. Galima 
atlankyti bile diena nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vakaro.

Linkime greit pasveikti.
M. K.

Dėl lietų ir miglų praeitą 
sekmadienį sulaikyta atskridi- 
mai į LaGuardia stotį ir iš
skridimai virš dešimčiai va
landų. Palietė 379 naminius 
skridimus ir kelis užrubeži- 
nius.

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.
LDS 159 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks kovo 6 d., 7:30 v. v. Nariai 
dalyvaukite, nes žinote, kad mūsų 
vakarienė įvyks kovo 15 d., tai rei
kia sužinoti kiek bilietų jau išpla
tinta. Taipgi reikės išrinkti ir darbi
ninkus prie vakarienės. — P. 
nis, F. R. (52-53)

Wag-

ko-

tai

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

vo 6 d., Laisvės salėje. Nariai nepa
mirškite dalyvauti. Dabar jau LDS 
vajaus laikotarpis, atsiveskite ir 
naujų narių į kuopą prirašyt. Šis jau 
trečias susirinkimas šių metų,
apsižiūrėkite su duoklėmis, kad ne- 
liktumėt suspenduoti. Pradžia' 7 v. v. 
— M. Stakovas, Prot. Rašt. (52-53)

RICHMOND HILL, EAST 
NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkifhas įvyks 
kovo 6 d., 8 v. v. pas dd. Misevičius, 
115 Montauk Ave., Brooklyne. Kvie
čiame narius dalyvauti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
M. Klimas. (52-53)

MASPETH, N. Y.
LLD 138 kp. ir 14 kp. susirinki

mas įvyks 6 d. kovo. 8 v. v. Rusų 
Name, 56-58 61st St. Kviečiame 
narius dalyvauti, nes turime daug 
pasitarimų. Reikės išrinkti delega
tus į suvažiavimus. Taipgi reikia už
simokėti duokles, kad galėtumėt pa
siimt knygą “Prisikėlusi Lietuva.” 
Stengkimės visi gauti naujų narių. 
— V. Kartonas, org. (52-53)

Laisvės Bazaras
Kurie dar nepridavėte baza- 

rui dovanų, malonėkite tuojau 
supakuoti ir priduoti. Kurie 
skiriate pinigines dovanas, 
tuojau pasiųskite arba paduo
kite asmeniškai, nes bazaras 
prasidės šią savaitę penkta
dienį.

Bazaras bus tris dienas, ko
vo (March) 7, -8 ir 9, Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyne. Visus tris va
karus bus šokiai, visus vaka
rus Pavidžio .orkestrą gros šo
kiams.

Pinigais
Nuo A. Jurevičienei sureng

tos gimtadienio pares, Eliza
beth, N. J., $25.

Kriaučius, Brooklyn, N. Y., 
$10.

ALDLD Antra Apskritis, 
$10.

J. Cibirka, Far Rockaway,

iKazys Milinkevičius, B’klyn, 
N.|Y., $5.

Frank Yakštys, East New 
York, N. Y., $5.

Anna Phillipsie, Stamford, 
Conn., $2.

J. Ski paris, Bayonne 
$1.50.

Alekas Giedra, White

Daiktais
Varpas Keptuvės 42 

St., Brooklyne, savininkas A. 
Balčiūnas žadėjo duoti pyra
go.

Ignas Sutkus, savininkas lie
tuviškos užeigos, po num. 492 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
davė bonka Cordial ir bonka 
Sauterne vyno.

J. Mokola, savininkas Bar 
& Grill, po No. 518 Grand St., 
Brooklyne, davė bonka Cor
dial.

Gražus skaičius asmenų pui
kiai apdovanojo savo dienraš
ti. Aišku, kad suplauks ir dar

Stagg

r? II ra 1 °Zdanevicius Randasi 
Ligoninėje

daugiau dovanų.
Nėra abejonės, kad sniegas 

gerokai nutirps iki sekmadie
nio. Keliai bus švarūs ir iš to
liau bus lengva atvykti į Lais
vės bazarą. Pasiruoškite maši
nas ir būkite pasiruošę trauk
ti i bazarą.

Zaidai Ilžkviečia Visus, kurie 
Mėgsta Lietuviškus Valgius

Ona ir Juozas 'Zaidai, kurių 
skelbimas telpa kasdien Lais
vėje, dabartiniu laiku, susidė
jus tam tikroms aplinkybėms, 
gėrimų nepardavinėja, o ga
mina tikrai lietuviško stiliaus 
valgius ir jais vaišina savo 
k oštum orius.

Taigi visi, kurie tik mėgsta 
skaniai pagamintais ir gerais 
lietuviškais pietumis ar vaka
riene save ar savo draugus pa
vaišinti, prašomi užeiti pas 
Zaidus, kurių restauranas ran
dasi 411 Grand St., Brooklyne.

Konosūras.

Kezohucija USA Kongresui Del Siekimosi 
Suvaržyti Neanglišką Spaudą

6-taš puslapis

Trečiadienis, Kovo 5, 1947

Joseph Zdanevich, gyvenąs 
353 Schenck Ave., East New 
York, Brooklyne, Laisvės skai
tytojas, tūlas laikas serga 
skausmingu kojos 'įdegimu. 
Jau pora su virš savaičių jis 
būna Kings County ligoninėje. 
Jo sveikata pamažu gerėjanti.

Zdanovičių atlankyti galima 
trečiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 po pietų. Jį rasite 
Main Building B-Tl, pirmame 
aukšte.

New Yorko nėangliškų laik
raščių redaktoriai, 'susirinkę 
š. m. vas. 20 d. į mitingą Ho
tel Capitol, Nqw Yorke, pri
ėmė sekamo turinio rezoliuci-

Journalism since 1739 and 
has played a major part in 
the development of these 
United States of America; 
and

Lietuvių Teatrininkų 
“Bohemiškas” Vakaras

Susan Petraitis.

Victoria Teatre
Toberodoma m e 1 o d r a ma 

“Bedelia,” 1. G. Goldsmith’o 
filmą, jo pirmoji gaminta Hol- 
lywoode. Gimęs Austrijoj, iki 
pabaigos pirmojo karo buvęs 
diplomatu, jisai pradėjo fil
mų skleidėju-atstovu, paskui 
gamintoju Austrijoj, Vokieti
joj, o nuo 1931 m. Anglijoj.

Joan Marie Lardner, 16 me
tų, studentė, praeitą ketvirta
dienį dingusi iš namų, 84-12 
35th Ave., Jamaica.

VALGIS JŪSŲ SVEIKATAI
Tikrai Gaspadiniškai Valgius Gamina

JUOZAPO ZEIDAT
Ręsta u rante

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
I

Nesiteiraukite kas ką sako, bet užeikite patys ir 
persitikrinkite ZEIDAT’Ų restaurante gamintų val
gių gerumu ir skanumu, taipgi maloniu patarnavimu.

WHEREAS: The Committee 
on Un-American Activities 
of the House of Represent
atives of the 79th Congress 
has recommended the en
actment of a bill “forbid
ding the use of the United 
States mails under second- 
class mailing privileges to 
any and all newspapers and 
periodicals printed in any 
language other than Eng
lish, which do not carry a 
full English translation in 
parallel columns next to the 
foreign language context;” 
and

WHEREAS: This proposal, if 
enacted into law, would im
pose physical and financial 
hardships on more than 
1400 foreign language pub
lications in this country and 
force most of them to su
spend ; and

WHEREAS: The foreign lan
guage press has been an 
organic part of American

WHEREAS: During World 
War II the foreign language 
press was commended by 
the Office of War Informa
tion as “the very symbol of 
freedom for which we are 
fighting;” and

WHEREAS: The right to read 
and the right to print have 
been liberties of the Amer
ican people since the Con
stitution was adopted and 
the subject proposal of the 
Rankin Committee would 
be violative of our Constitu
tion ;

SOLVED: That the Confer
ence of Foreign Language 
Newspaper Editors held at 
the Hotel Capitol in New 
York City on February 
20th, 1947, go on record as 
unalterably opposed to this 
legislation and that copies 
of this resolution be sent to 
all members of the House of 
Representatives.

Ar Bus Sukniasiuviu 
Streikas?

Unija Darbininkams 
Gavo 82 Milionus

j Dienraščio __ _ „ 3 Dienos iI ™ DdZdldD
I

Daug yra sudovanotų gerų daiktų, kurie bus parduodami ir išleidžiami bazare 
lengvom kainom.

/

Bazaras Įvyks Penktadienį, Šeštadien į ir Sekmadienį

Kovo-March 7, 8 ir 9,1947

3 Naktis

Visus Tris Vakarus Bus Muzika
Pavidis Radio Orkestrą

GRAŽIOJOJE SALĖJE

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St Kamp. Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

PUIKI DAINŲ PROGRAMA:

* ‘ .
Penktadienio ir Sekmadienio Vakarais

DAINUOS AIDO CHORAS
Direguojant George Kazokevičiui

Kas Vakarą Karšti Valgiai ir Visokie Gėrimai

LEWIS TAUčIUS, lietuvis radio versli ninkas žemom kainom aprūpino bazarą nau
jais brangiais dviem Portable radijais. Jo įstaiga:

TAUCHUS RADIO SALES & SERVICE, 355 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Bazaro pradžia kiekvieną dieną 5-tą va landą po piętų.
Muzika penktadienį ir šeštadienį nuo 7-tos vai. Sekmadienį nuo 6-tos vai. vakare.

Įžanga penktadienį 35e, šeštadienį ir sekmadienį 40c.
.........................................   . " . ----------------- . ■ .1 ■ ■ ...........I.— ................................... i -'UI1 .n. U.. H—"

Kovo 4-tą per pietus buvo 
laukiama iš City Hall, New 
Yorke, pranešimo apie pasek
mes derybų tarp moteriškų 
suknelių fabrikantų ir unijos 
viršininkų.

Atstovai industrialistų trijų 
sąjungų ir ILGWU Dress 
Joint Board , viršininkų bu
vo susirinkę Park Central 
Hotel tiesioginėms deryboms 
vieni su kitais. Majoras O’
Dwyer abiejus pašaukė pasita
rimui pas jį antradienį, pasku
tinės valandos pastangose iš
vengti streiko.

Jeigu nebus buvę susitarta 
ar kaip nors pratęsta derybų 
terminas, sukniasiuvių unija 
buvo nusistačiusi skelbti strei
ką kovo 5-tą.

Unija reikalauja pakėlimo 
mokesties 20 nuošimčių. Bosai 
pasiūlė 5 nuošimčius. Taipgi 
reikalauja, kad samdytojai 
mokėtų po du nuošimčius į. 
pensijų fondą ir pratęstų kon
traktą į penkius kitus, dar ne- 
kon traktuotus amatus.

Isidore Weisberg, Lokalo 
22-ro eilinių narių vadas, pa
reiškė, kad jo grupė pilniau
sia kooperuos su unijos valdy
ba už sukniasiuvių reikalavi
mus, atidedant visus eilinių su 
valdyba nesusipratimus 
po laimėjimo./

rišti

Miesto viešųjų įstaigų 
bininkai unijistai gavo 
000,000 metinio algos priedo.

dar- 
$11,-

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR 0VERK0UTA1

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28,75 ir $33.50 
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų. 

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksi te dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. v Y.

Tel. SOuth 8-5569

Miesto, valstijos ir apskričių 
darbininkai - tarnautojai gavo, 
bendroje sumoje, $82,000,000 
priedo algomis dėka CIO 
United Public Workers of Am
erica pastangoms.

Stambiausios sumos atitoko 
šiems skyriams:

Po $240 iki $400 priedai per 
asmenį 87-nicms tūkstančiams 
miesto darbininkų sudaro 
$32,000,000. Priedas pradėta 
mokėti nuo sausio 1. 1947 m.

Mokytojams mieste ir -vals
tijoje, taipgi nuo sausio 1-mos, 
kiti $30,000,000.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. I ’etrika
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergieen 7-6868 
221 South 4th Street

Aną dieną gaunu pakvieti
mą užeiti į Lietuvių Liaudies 
Teatro pobūvį, kovo 1-mos 
vakarą, Laisvės salėje. Ir dar 
ne į bet kokį. Kvietimas sako, 
kad bus bohemiškas. Nors aš 
nevaidinu, tačiau, kad jau 
kviečia, o dar į tokį, kokiame, 
kaip svietas svietu, niekad pir
miau nebuvau, nukiūtinu.

Tikėsite ar ne, nieko čia ne
lietuviško neradau. Svečiai — 
žinomieji vaidylos ir daininin
kai. Mintys, reikalai labai lie
tuviški — lietuviškesnių nie
kur nerasi. Net pats rudasis 
alutis, kurio užsigėrimas posė
džiaujant pavadintas bohemiš
ku, gryniausia lietuviškas, 
kaip kad ir kriaučiškoji “viš
ta,” kumpis ir duonutė “mūsų 
visu dienu.”

Ypatybė šios sueigos, man 
rodos, buvo ta, kad svarstyda
mi savo reikalus teatrininkai 
nepamiršo kitų organizacijų 
reikalų, kaip kad kartais kitur 
entuziazme už savąją; užmirš
tama ar paneigiama kitos.

Teatrininkai karštai disku- 
savo, ar pasitenkinti pasiruo
šimu anksti rudenį perstatyti 
didįjį veikalą “Naująją Va
gą.” Ar dar ant greitųjų su
vaidinti kokį trumpesnį, kad ir 
kokią lengvutę komediją, dar 
gale šio sezono. Minčių buvo 
visokių, sutraukoje susivedan
čių maždaug į dvi:

Vaidinti ir trumpučių, leng
vų veikalų, jeigu tiktai galima 
surasti jėgų, nepakenkus pir- 
myneigai ano didžiojo, taipgi 
Aido Chorui. Chorą, reikia 

į pripažinti, visi teatrininkai 
stato -pamatine meno organi
zacija.

Vaidinti tiktai atitinkančius 
laikams, turiniu ir vaidyba to
bulai apdirbtus veikalus, sta
tant pirmoje vietoje kokybę, 
ne kiekybę.

Kadangi abieji svarstė va
du o d am i esi gerove ne vien te
atro, bet ir viso judėjimo abel- 
nai, tad sutikta vaidinti dau
giau tikslu patarnauti organi
zacijoms sudaryme programų 
ir teikti publikai nors šio to. 
Tame kooperuos ir siekiantieji 
tobulumo. , \

Dalyvaus Suvažiavimuose
Teatrininkai / nutarė daly

vauti Trečiame Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
me, taipgi ir Dem. Am. Lietu
vių Moterų Suvažiavime ir 
kiekvieną pasveikinti su pen- 

’ kine, f pirmąjį delegatais iš- 
- rinkti Adelė Rainienė, Aldona 

Alekna, Vincas Bęvinas. J mo
terų — Adelė Rainienė.

O po darbo sekė linksmos 
dainos ir dainelės prie gerų 
vaišių, kurių paruošime teatri
ninkams patarnavo Elena Fei- 
ferieną ir Anelė Venta.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos: Mūsų skaitytojai raginami 

remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN 

is !•**<< • ♦ * $2475

CAM1UDOI

PATVOA
17 • $2475

MATBOI

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




