
THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo-March 6, 1947No. 53

Prašau, Kiek Jūs Jiems 
Mokate?

Nebuvę Jokio Grieko.
Smunka Ten ir Visur.
Kodėl Būtinai Jiems, o ne 

Kitiems ?
Rašo A. BIMBA

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Naujienos supykusiai bara 
mane, kam aš pasakiau, kad 
Griniui, Skipičiui, Padalskiui 
ir kitiems Hitlerio burdingie- 
riams bendrasis klerikalų, 
frontas moka po $200 į mėne
sį.

Naujienos nesako, kad ne
moka. Tai reiškia, kad moka. 
Nežinau, gal kiek daugiau, 
gal kiek mažiau. Tas nesvar
bu.

Svarbu, kad šitie sutvėrimai 
yra aukomis užlaikomi.

Naudingo 
jų nedirba.

Smetona 
Smetonai,
dirbo Hitleriui,

Kadangi tų žmogžudžių 
nebėra, tai jie atbėgę čia gy
vena parazitiškai, minta Ame
rikos lietuvių aukomis..

darbo nei vienas

buvo, jie dirbo 
Hitleris buvo, jie

PIL. LAISVIŲ SĄJUNGA 
RAGINA ATMEST BILIUS 

PRIEŠ KOMUNISTUS
Keliolika Riliu Kongrese Reikalauja Baust Žmones Vien 

Priklausymą Komunistu Partijai arha Pritarimą Jai
UZ

Senatorius Pepper Smerkia 
Paramą Graikijos Valdžiai

Washington. — Amerikos 
1 Pilietinių Laisvių Sąjungą 
(American Civil Liberties 
Union) ragino kongresą at
mesti ' eilę sumanymų, rei
kalaujančių bausti žmones 
vien už priklausymą Komu
nistų Partijai. Ta Laisvių 
Sąjunga sako, tokie įstaty
mai prieš komunistus būtų 
tiktai žingsnis į pilietinių 
laisvių naikinima abelnai.

Neamerikinis kongreso 
komitetas ruošia 10 iki 15 
pasiūlymų kalinti ir perse
kioti amerikiečius, kurie 
bus Komunistų Partijos na
riai arba tik pritars komu
nistams.

Dešinysis demokrat. kon- 
gresmanas Harry R. Shep
pard įnešė bilių, reikalau
jantį baust iki 5 metų kalė
jimo ir $10,000 piniginės 

■ baudos vien už narystę Ko- 
j munistų Partijoj. Jo bilius 
l kartu siūlo atimti visas pi
lietines teises komunis
tams. Jis pasakoja, kad vien 
priklausymas Komunistų 
Partijai reiškiąs pasimoji- 
ma nuversti Amerikos val
džią.

Republikono kongresma-

Tos pačios Naujienos kovo 
1 d. sušilusios gina Dr. Grinių, 
kaipo Hitlerio pensininką ir 
valdininką. Jos nematančios 
jokio nusidėjimo iš Griniaus 
pusės imti iš Hitlerio pensiją 
ir būti jojo teroristinio režimo 
valdininku.

Ką, girdi, grinius turėjo da
ryti, ar badu stipti ?

Bet gal Grigaitis atsakys: 
Ką darė kiti Lietuvos inteli
gentai, darbininkai ir valstie
čiai, kurie negavo Hitlerio 
pensijos ir nebuvo valdinin
kais? Ką, pavyzdžiui, darei 
Kipras Petrauskas?

Arba, ką, pavyzdžiui, darė ; 
Grigaičio sesuo, dentistė, su l 
kuria būdamas Kaune gražiai 
pasikalbėjau ? Jinai negavo 
pensijos nei iš Smetonos, nei iš 
Hitlerio. Jinai' nebuvo valdi
ninke. Bet jinai badu nenu
mirė. Ji geriau būtų sutikus ei
ti i kaimą ir tarnauti už mer- 
ga. jeigu ’iš profesijos nebebū-1 no Gordono L. MeDonough 

! sumanymas ragina visus 
asmenis, “remiančius komu
nizmo intencijas, paskelbti 
Jungtinių Valstijų priešais 

: ir pasielgti su jais kaip su 
priešais.”

Kiti sumanymai reikalau-

tu galėjus išsiversti, negu par-1
• i

siduoti Hitleriui.
Tai kodėl Dr. Grinius nesu

rado kitos išeities, kaip tik 
parsiduoti Hitleriui?

New York Times korespon
dentas praneša, kad Lenkijos 
banditinis judėjimas baigia 
susmukti. Po rinkimų šimtai 
miškinių pasinaudojo valdžios 
paskelbta amnestija ir pasida
vė. Pasiliko tiktai nebepatai
somi 
džiai

Valstybės Sekretorius
Išskrido Maskvon

kriminalistai, žmogžu- 
ir plėšikai.

tuo “pagrindžiu” panašiSu
istorija Lietuvoje ir kitur. Jo 
smukimas — neišvengiamas. 
Jam vadovauja išsigimę krimi
nalistai. Jų siautėjimo dienos 
suskaitytos.

Jeigu Amerika negelbėsian- 
ti, tai Graikijoje užviešpatau
sią komunistai.

šituo baubu dabar grumoja
ma Amerikai ir visoms buržu
azinėms šalims.

Bet kodėl Graikija būtinai 
turi pasilikti rankose kapita
listų, monarchistų ir fašistų ? 
Argi mums, Amerikos žmo
nėms, būtų geriau, kad Grai
kija pasiliktų jų kontrolėje?

Paniūrėkime į istoriją. 1914- 
1918 metais mes' kariavome 
prieš kapitalistų-monarchistų 
Vokietiją. 1941-1945 metais 
mes kariavome prieš kapitąlis- 
tų-fašistų Vokietiją ir monar- 
chistų-fašistų Italiją. Tuose 
karuose praliejome upelius 
kraujo.

Tuo tarpu su komunistine 
Tarybų Sąjunga mes jokios bė
dos neturėjome. •

Tai kodėl dabar mes vėl 
turime Europoje palaikyti fa
šistus, kapitalistus ir monar- 
chistus? Ar tam, kad vėl už 
keleto metų reikėtų su -jais 
kariauti ir amerikiečių kraują 
lieti ?

Washington, kovo 5. — 
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas trečiadie
ni išskrido kelionėn į ketu
rių didžiųjų talkininkų 
konferenciją, kuri įvyks 
Maskvoj ir prasidės šio mė
nesio 10 d. Pirm išlėkda
mas, Marshallas ragino se
natą užgirti taikos sutartis 
su Italija, Bulgarija, Ven
grija ir Rumunija.

Marshallas tikėjosi, kad 
Maskvoj bus užbaigtą tai
kos sutartis su Austrija, 
bet nuhiatė, jog dabar ne
pavyks susitarti dėl Vokie-

New York. — Garsusis 
šiaurinių kraštų tyrinėtojas 
Stefanssonas įžiūri, kad nau
jojo karo centras būsiąs ap
link šiaurinį žemės ašigalį.

Ashley, Pa.
Mirė Al. Vernalis

Kovo 3-čią mirė Al. Verna
lis, 28 m., sirgęs džiova, sa
natorijoj išbuvęs 5 metus. 
Pašarvotas pas uošvį J. 
Adomaitį, 65 No. Main St. 
Laidos penktadienio rytą, 
kovo 7-tą.

sekmadienį pasimatysime Lais
vės bazare. Tai bus didelė,

Penktadieni, šeštadienį iri maloni lietuvių sueiga.

ja panaikinti įvairius prie 
Rposevelto išleistus visuo
meninius įstatymus, kuriuos 
jie vadina “komunistiniais.”
Perša Samdytojams Sau

valių Išmest Komunistus 
Eric Johnstonas, buvęs

Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmų pirmininkas, ra
gino kongresą išleist tokį į- 
statymą, kad samdytojas be 
ceremonijų galėtų išmest iš 
darbo visus tokius asmejiis, 
kurie jam atrodys komunis
tais arba komunistu rėmė
jais.

Indusy-Mahometo- 
ny Riaušėse Užmuš
ta 30, Sužeista 47

New Delhi, Indija. —Per 
susikirtimus tarp mahome
tonų ir “pagoniškų” indusų 
kovo 4 d. Lahore mieste bu
vo 30 žmonių užmušta ir 47 
sužeisti. Lahore yra Indijos 
Punjab provincijos sostinė. 
Punjabo gyventojų daugu
ma'— mahometonai.

Kruvinos riaušės kilo iš 
to, kad mahometonai stu
dentai suruošė demonstraci
ją. Jie reikalavo sudaryti 
Punjabo provincijos minis
terija vien tik iš mahometo
nų. Tam karčiai priešinosi 
indųsai. Policija kartotinai' 
šaudė į riaušininkų minias. 
— Per riaušes praeitą va
sarą Kalkuttoj indusai ir 
mahometonai išžudė vieni 
kitu 5,000. v 7

GRAIKŲ DEMOKRATAI 
PROTESTUOJA

Athenai. — Demokratinis 
Graikų Tautos Laisvinimo 
Frontas pasiuntė Jungtinių 
Valstijų kongresui protesto 
kablegramą. Jie protestavo, 
kad Amerika padeda Angli
jos armįjai laikyti jų šalį 
užimtą ir pavergtą Graiki
jos monarchistams.

ANGLIJA MAŽINA SAVO 
LAIVYNO LešAS

London. — Anglijos val
džia pasiūlė seimui 60 nuo
šimčių sumažint savo kari
nio laivyno lėšas per metus. 
Nes dabar jau Amerika i- 
masi “saugot pasaulį nuo 
komunizmo.”

Washington. — Pažan
gus demokratas senatorius 
Claude Pepper priešinosi 
Anglijos pasiūlymui, o grai
kų monarchistų prašymui, 
kad Amerika savo milionais 
dolerių remtų fašist. Grai
kijos monarchiją. Tas pa
siūlymas yra “imperialisti
nis , žingsnis”, atkreiptas

per. “O jeigu mes vesime 
nepaskelbtą karą prieš Ru
siją visuose kritiškuose pa
saulio punktuose, tai nebus 
jokios vilties taikai”, pabrė
žė Pepper. Jisai kartu pa
reiškė :

“Vienintelis būdas išlai
kyti Graikijos laisvę ir sau
gumą yra tiktai per Jung
tines Tautas.”

ANGLAI PRAPLĖTĖ KARO 
STOVĮ PALESTINOJE

Jeruzalė. — Anglų ka
riuomenė medžioja žydų te
roristus ne tik namuose, bet 
ir orindžių miškeliuose. Nes 
teroristai iš vieno tokio miš
kelio puolę anglų kareivių 
stoti. Sprogo dar dvi minos, 
žydų teroristų pakastos po 
vieškeliais ir sužeidė važia
vusius trokais 3 anglus ir 
4 arabus. Šaudymais terori
stai sužeidė dar porą anglų

kareivių. Anglai paplatino 
karini stoti Tėl Aviv srity
je, pajūryje ir Jeruzalėje 
taip, kad karo stovis suver
žė jau visą trečdali Pales
tinos. Daugelis žydų, ap
tverti spygliuotomis vielo
mis ir apstatyti anglų ka
reiviais, jau per tris dienas 
nieko negavo valgyti.

Alkaniems žydams net a- 
rabai nešė maisto, duodami 
jį pro tvoras.

Meksikiečių Iškilmėse Trumąnui 
Mirtinai Sutrėkšta 2 Žmonės

Mexico City. — Du mek
sikiečiai buvo mirtinai su
trėkšti, kuomet tūkstančiai 
jų grūdosi Į stadiuma, verž
damiesi pamatyt atsilankiu
sį prezidentą Trumaną. A- 
pie 40 kitu buvo sužeista. 
Viso į stadiuma sugužėjo 
41,000 žmonių.

Įeinant Trumąnui į sta
diuma, buvo iššauta 21 salvė 
(zalpas) iš patrankų jam 
pagerbti. Orkestrai grojo 
tautinius Meksikos ir Jung-

tinių Valstijų himnus. Iškil
mingoj programoj šoko ir 
dainavo 1,000 mergaičių ir 
gimnastikavo šimtai jau
nuoliu. Mergaitės nešė pre
zid. Trumąnui gėlių dova
nas. Nuolat aidėjo šūkiai: 
“Valio prez. Trumąnui!” 
“Tegyvuoja Harry!” Tru
manas sakė, tai buvo gra
žiausia, n u o š i rdžiausia 
žmonių pareikšta pagarba 
Jungt. Valstijų prezidentui 
iš visų, kokias jis bet kada' 
matė. ‘

Marshall ir Bevin už 
Turky Ginklavimą

CIO Veteranai Peikia 
Gub. Dewey o Bonus

-------------- 1 -------------- ■■-'..■■r,-.-,...........-m

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

GEN. MARSHALLAS SAKO, 
‘LABAI SVARBU” REMT
GRAIKIJOS VALDŽIA

Graikijos Monarchistai Prašo iš Amerikos Ginklu, laivu, 
Maisto ir Kitu Reikmenų, kad, Girdi, J« “Tauta” Ncžhigtįi

Washington. — Graikijos 
monarchistų valdžia atsi
šaukė Į Jungtines Valstijas, 
kad tuojau duotų Graikijai 
ginklų, maisto, drabužių, 
kuro, seklu ir kitu reikme- 
nu. Jei Amerika nesuteiks 
greitos pagalbos Graikijai, 
tai gresia “susmukimas jai 
kaipo tautai”, sako Graiki
jos monarchistų valdžia.

Amerikos valstybės sek
retorius, generolas Marsha
llas, pritardamas tam atsi
šaukimui, pareiškė: “Atsi
žvelgiant ,į pasaulinę padė-

tį, tas dalykas (Graikijos 
valdžios rėmimas) turi di
džią istorinę lemiamąją 
reikšmę Jungtinių Valstijų 
politikai.”

Graikijos monarchistai, 
be kitko, prašo iš Amerikos 
ir 50 Liberty laivų. Kartu 
jie “pageidauja” amerikinių 
technikų - specialistų, kurie 
padėtų tiksliai naudoti gau
namą iš Jungtinių Valstijų 
paramą.

(Jie prisimena, kaip Ame
rikos valstybės sekretorius 
Marshallas andai kritikavo 
betvarkę ir, pinigų eikvoji
mą Graikijos valdžioje. Tai
gi dabar graikų monarchis
tai neva pageidauja amer. 
specialistų, kad Jungtinės 
Valstijos n e d vejodamos 
remtų Graikijos valdžią.)

Jeigu Amerika taip stip
rins Graikijos monarchis- 
tus prieš respublikiecius 
partizanus, tai Anglija ir 
toliau palaikys savo kariuo
menę tenai, kaip sakė tre
čiadienio pranešimas iš 
Londono, — nors kiek pir
miau Anglija kalbėjo, kad 

juos. Tie laivai buvo Sovie- i teksią, ffirdi, atšaukti ang- 
tam paskolinti arba duoti Graikijos.
karo metu.

Amerika buvo 
juos atidavus Sovietams,; 
kaip pripažino kongresma- : „
nas Bradley. Tačiau atida- i durzęmio 
vimas buvęs “tik ant popie- "Z ZZ 
rių,” sako jis. Tokių popie-; .
rių, girdi, reikėję todėl, kad tas omas Twitty. 
Sovietai tais laivais gabeno-! ZZ"- Z ~'
si amerikinius 
pro Japoniją, iki jie paskel-' 
bė japonam karą.

Republikonas Siūlo 
Sulaikyt Siuntinius 
Sovietam dėl Laivu

Washington. — Kongres- 
manas Fred Bradley, re
publikonas iš Michigano, ra
gino kongresą uždraust bet 
kokių daiktų siuntimą ,į So
vietų Sąjungą, iki Sovietai 
sugrąžins Amerikai 95 pre
kinius laivus arba nupirks

Washingtono poli tiku 
oficialiai 'dauguma laiko Graikiją 

' “ “ ‘ ' 1 prieš ko- ‘; “rytine tvirtove
i munizmo skleidimąsi Vi-

* > Jūros srityje,” 
i kaip rašo New Yorko He- 
, raid Tribune koresponden-

i eikmenis i Chinijos Tautininkai 
Sakosi Atsigriebią

ĮKALINTA DAR 570
GRAIKŲ DEMOKRATŲ ar(g Kai-sheko tautininkai

Nanking, Chinija. — Chi-

London. — Iš diplomati
nių šaltinių patirta, kad A- 
merikos valstybės sekreto
rius Marshallas tarsis su 
Anglijos užsienio reikalų 
ministru Bevinu, kiek dar 
siųsti Turkijai karinių reik
menų. Marshallas, skrisda
mas i Maskvos konferenci
ją, staptelės Londone pasi
kalbėti su Anglijos valdo
vais. Karinė anglų pasiunti
nybė naujoviškai lavina 
Turkijos armiją.

New York. — CIO Vete
ranų Komitetas vadina gu
bernatoriaus Dewey’o su
manymą dėl primokėjimų 
veteranams “gryna veid
mainyste.” Veteranai peikia 
Dewey’o planą naujais, pa
didintais taksais sukelti 
$400,000,000 šios valstijos 
„veteranams. Jie ragina pil
nai atsteigt taksus turčiams 
ir korporacijoms, kuriuos 
republikonai politikieriai 
numušė 25 iki 50 nuošimčiu. ♦ *"

Athenai. — Graikijos mo
narchistų žandarai urmu 
suėmė dar 571 demokratinį 
graiką, tuojau juos nuteisė 
ir išgabeno kaip kalinius į 
Graikijos salą Nikariją.

Žydu Maldos, Pasnikas ir 
Grūmojimai Anglams

Washington. — Geležin
kelių kompanijų atstovas 
Owen Young teigė, kkd “į- 
matomas” vakarinių talki
ninkų karas prieš Rusiją.

skelbia, kad jie atmušę chi- 
nų komunistų armiją, kuri 
artėjo prie Changchuno, 
•Mandžurijos sostinės. Tau
tininku komandieriai sako, 
kad jie taipgi pralaužę ko
munistų apgulą aplink Teh- 
wei miestą, kur tautininkai 
buvo visomis pusėmis ap
supti. Kartu tautininkai gi
riasi, būk jie sunaikinę bei 
apsupę “dešimtis tūkstan
čiu” komunistu.

Bet Chinų komunistai vis 
laimi rytinėje Chinijos pro
vincijoje Shantunge ir iš vi
sų pusių artėja prie Tsina- 
no, Shantungo sostinės, 

amerikiniai

Jeruzalė. — Vyriausioji 
žydų rabinų taryba paskel
bė maldų ir pasniko dieną 
dėl žydų, kuriuos “karinis 
anglų stovis kankina.”

Žydai teroristai telefo
nais į anglų įstaigas grūmo-

Washington. — CIO 
stovai reikalavo atmest 
sus prieš unijas atkreiptus jo pradėti atvirą karą prieš 
pasiūly mus kongresui.

vi

anglus Palestinoje.
į kaip praneša

i korespondentai.

Meksikos Prezidentas Sveikino Prezid. Trumaną kaip
^Amerikinių Respublikų Vienybės Čampioną”

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Miguel Aleman 
per pokilį prezidentui Tru- 
manui pagerbti sveikino 
Trumaną, kaip “naująjį 
vienybės ir susitarimo čam- 
pioną tarp amerikinių res
publikų.”
Trumanas Pagerbė Didvy
rius Meksikos Jaunuolius
Prez. Trumanas uždėjo

vainiką ant paminklo did
vyriškiems Meksikos jau
nuoliams Chapultepec kal
ne.. Tai buvo 15-metiniai 
berniukai, karinės akademi
jos studentai, kurie visi žu
vo, begindami Chapultepec 
tvirtovę nuo puolančios 
Jungtinių Valstijų kariuo
menės 1847 metais. Dėl Tru- 
mano pareikštos pagarbos

tiem buvusiojo priešo ka
riūnam, daugelis meksikie
čių taip susijaudino, kad 
verkė.

Tame kare tūli Meksikos 
vadai buvo parsidavę Jung
tinėms Valstijoms. Jankiai 
sumušė ir nuvijo meksikie
čių kariuomenę nuo Cha- 
pultepeco. Tada į kovos ug
nį metėsi karinės akademi-

jos berniukai. Visus juos 
amerikonai užmušė, apart 
septynių. Kad jankiai nepa
imtų jų į nelaisvę, šeši ber
niukai nusidūrė, o septintas, 
apsisupęs Meksikos vėliava, 
nušoko nuo skardžio ir už
simušė, šaukdamas: “Tegy
vuoja Meksika!”

Trygve Lie Siūlo Tyrinėti 
Palestinos Ginčus

Lake Success, N. Y. — 
Generalis Jungt. Tautų se
kretorius Trygve Lie pa
siūlė penkiems didiesiems 
talkininkams, kad sudarytų 
komisiją Palestinos klausi
mams tyrinėti.,

ORAS.— Snigsią ir lysią.

New Yorko valstijos gu
bernatorius Dewey siūlė 
leisti miestams pakelti vie
tinius taksus viso $110,000,- 
000 per metus. ’ .
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Britanijos Imperijos Komunistai
Šiomis dienomis Londone įvyko dvi komunistų kon

vencijos. Viena buvo Anglijos Komunistų Partijos, kita 
Britanijos imperijos komunistinių partijų. Pirmojoje da
lyvavo įvairių šalių broliški delegatai. Amerikos Komu
nistų Partiją joje atstovavo William Z. Fosteris.

Imperijos komunistų konferencijoj dalyvavo 31 par
tijos atstovai. Abiejuse sąskridžiuose plačiai kalbėta apie 
Anglijos ir visos imperijos krizį. Komercinė spauda ga
na daug apie tai rašo. O tas tik parodo, kad ir Anglijoje 
ir jos kolonijose ir pusiau kolonijose komunistų įtakos e- 
sama smarkiai pakilusios.

Ko fie komunistai nori? Už ką jie kovoja?
Komunistai Britanijos imperijos negelbės. Tegul ji 

baigia savo dienas. Tegul visos kolonijos tampa nepri
klausomomis šalimis. Anglų imperialistų plėšikiškiems 
interesams muša paskutinės valandos.

Komunistai priešingi, kad Amerikos imperialistai 
užimtų vietą anglų imperialistų. Jie prieš Amerikos ki
šimąsi į svetimų kraštų interesus. Komunistai priešingi 
naujiems imperialistų planams apsupti Tarybų Sąjungą.

Militarizmo Našta ir Budžetas
Nesvietiškai sunkūs taksai slegia Amerikos liaudį. 

Jau du metai po karo, o tebemokame karinių laikų tak
sus. Pereito rudens rinkimų metu republikonai buvo ža
dėję tuojau, laimėję rinkimus, nukirsti taksus 20 nuoš., 
bet dabar apie tai vis mažiau ir mažiau šnekama. Viena 
dalis republikonų jau atsisako savo platformos. Jie ne
matą galimybės tiek daug taksų nukirsti.

Dabar Kongrese eina smarkios diskusijos dėl val
džios budžeto. Prezidentas Trumanas reikalauja $37,000,- 
000,000 valdžios išlaidoms. AtstoVų Buto dauguma mano, 
kad turėtų užtekti $31,000,000,000. Bet Senato dauguma 
nori budžetą nukirsti tiktai $4,500,000,000. Abudu pasiū
lymai dabar svarstomi bendrame abiejų butų komisijų 
posėdyje.

Daugiausia ginčijamasi dėl išlaidų militarizmo rei
kalams. Pradedant prezidentu Trumanu ir baigiant gen. 
McArthur, visi originalaus budžeto šalininkai grūmoja 
Amerikai liūdnais rezultatais, jeigu Kongresas sumažin
tų militarines išlaidas. Pasaulis, girdi, Amerikos nebebi-

• jotų ir visur įsidrąsintų komunistai. Tai tas pats raudo
nasis baubas, kurio vardan dabar Amerikoje ir kitur re
akcija nori užčiaupti kiekvieną padoresnį ir laisvesnį žo
dį. Raudonasis baubas puikiai patarnauja militaristams 
ir naujo karo šalininkams laikyti dideles armijas.

Mokytojų Vienybės Reikalai
Buffalo mokytojai streiką laimėjo. Jie privertė val

džią pakelti jiems algas. *
Šis Buffalo mokytojų streikas buvo pirmas toks di

delis mokytojų streikas Amerikos istorijoje. Jis plačiai 
diskusuojamas. Jo laimėjimas, be abejo, bus didžiuliu pa- 
aksti'nimu kitų miestų mokytojams. New Yorko miesto

* mokytojai taip pat kalba apie streiką, jeigu valstija ne
pakels jiems algų iki reikalingo lygio.

Šios svarbios profesijos žmonių solidarumą puikiai 
pademonstravo Nacionalės Apšvietos Asociacijos konfe
rencija, kurioj dalyvavo apiė dešimt tūkstančių mokyto
jų ir profesorių. Konferencija buvo pasižadėjus visais 
būdais ginti Buffalo mokytojus, jeigu valdžia imtųsi ko
kių nors disciplinariškų priemonių. Konferencija pareiš
kė, kad mokytojai, kaip ir visi kiti darbo žmonės, turi 
teisę streikuoti, jeigu kitokiais keliais jie nebegali pa
siekti savo teisingų reikalavimų.

Su mokytojais didelė bėda tebėra tame, kad jie be
veik neorganizuoti. Paimkime New Yorko miesto mo
kytojus. Kadaise čia buvo gana tvirta, su desėtku tūks
tančių narių. Amerikos Mokytojų Federacijos Unija. Bet 
ją suskaldė menševikai, pasivadinę socialdemokratais.

Šis mokytojų pasidalinimas dabar neleidžia New 
Yorko miesto mokytojams pasekti Buffalo mokytojų pa
vyzdžiu. C. I. O. Unija reikalauja, kad tuojau būtų leis
ta mokytojams streiko klausimą nubalsuoti. Bet 
kitos grupės delsia ir nesutinka. Unija viena bijo rizi
kuoti. Jos pakvietimo streikuoti gali nepaklausyti moky
tojų dauguma. . .

Buffalo mokytojams taip gerai pasisekė todėl, kad 
jie buvo geriau organizuoti, negu bile kuriam kitam mies
te. Ten jie turi nepriklausomą mokytojų uniją, kuriai pri
klauso mokytojų dauguma. Mažuma priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai. Toji mažuma bandė priešintis strei
kui, bet kai pamatė, kad tenka prieš vėją pūsti, ir šie 
mokytojai prisidėjo prie streiko. Antrą dieną jau visos 
Buffalo mokyklos buvo uždarytos.

Visur darbo žmonėms reikia vienybės. Kur tokia vie
nybė atsiranda, ten jiems laimėti teisingus reikalavimus 

’ nesti didelio vargo.

GINA HITLERINĮ PEN
SININKĄ IR TIEK!

Naujienų redaktorius, sa
vo įprastu “mokslingumu” 
(koliotis) tebegina Hitlerio 
pensininką Kazį Grinių, va
dindamas “šuniškais... Joji
kais” tuos, kurie Grinių už 
tai smerkia. Bet juo dau
giau jis jį gina,, tuo giliau 
pats įklimpsta fašistinėj ba- 
loj.

Naujienų menševikiškas 
lyderis bando apsimesti 
žiopliu ir neatskirti juodo 
nuo balto.

P. Grigaitis dūksta dėl 
to, kad mes iškėlėme tą fak
tą, jog Kaziui Griniui, kuris 
dabar yra Amerikoje, Sme
tona mokėjo pensiją už tai, 
kad-Grinius užleido Smeto
nai prezidento vietą (1926 
m.) — užleido be jokio pa
sipriešinimo * tuomet, kai 
Smetona vienus Lietuvos 
darbininkų vadus galabino, 
o kitus siuntė į katorgą.

Kai Hitleris okupavo Lie
tuvą, tuomet jis, vietoj 
Smetonos, Griniui mokėjo 
pensiją, ką pripažįsta ir 
pats Naujienų redaktorius!

Vadinasi, Grinius buvo 
pensininkas dviejų bjaurių, 
šlykščių fašistinių režimų 
Lietuvoj: Smetonos ir Hit
lerio.

Kiekvienas padorus žmo- 
gus turėtų tuo tik pasišlyk- 
stėti, bet sušunėjęs (jo pa
ties žodžiais) menševikų re
daktorius visomis pajėgo
mis Grinių teisina.

Daugiau: kad pateisinti 
Smetonos - Hitlerio pensi
ninką Grinių, jis sumini kai 
kuriuos Lietuvos žymius 
asmenis, kurie Hitlerio oku
pacijos metu gyveno Lietu
voj ir kuriuos šiandien ta
rybinėje Lietuvoje liaudis 
gerbia ir myli. Jis sumini 
tokius vardus, kaip prof. J. 
Matulis, dailininkas B. Dau
guvietis, Kipras Petrauskas 
ir kitus, ir sako: žiūrėkit, 
argi šitie vyrai negyveno 
Hitlerio okupacijos laikais 
Lietuvoj? Taip, jie, girdi, 
gyveno ir šiandien juos Ta
rybų valdžia gerbia, užuot 
baudusi.

Tik politinis idijotas gali 
gretinti tokius žmones .prie 
Hitlerio, pensininko Gri
niaus. Nei vienas tų intelek
tualų, kurie šiandien Lietu
voje yra pagerbti, negavo 
Hitlerio pensijos. Jie gyve
no Lietuvoje, jie dirbo tai, 
ką galėjo dirbti, kad pada
rius sau pragyvenimą, bet 
visomis priemonėmis palai
kė ryšius su liaudimi. Kip
ras Petrauskas buvo pasi
traukęs į savo ūkį ir jokio 
darbo mene nedirbo, bet ne
kantriai laukė Raudonosios 
Armijos. Jam vokiečiai ža

Indjjstrijos ii; filmų magnatai neužsileidžia viens ki
tam atakose ant darbininkų. Ira Mpsher (kairėje), Na- 
cionalęs Fabrikantų Sąjungos atstovas, būdydamas Se- 
natiniam Darbo Komitetui nepagailėjo priešdarbinip- 
kiškų pasiūlymų. Neužsileisdaiigias, Cecil B. DeMille, 
filmų gamintojas, suspenduotas iš American Fedėra- 
tion of Radio Artists, kritikavo uždaros? šapos leidimo 
įstatymus, reikalavo juos panaikinti. C .

dėjo daug pinigų, pensiją, 
bet jis nuo to atsisakė!

Tas pats yra ir su kitais 
Lietuvos intelektualais: tū
li ju vyk° į kaimą ir ten 
dirbo išvien su valstiečiais; 
kiti atlikdinėjo kitokias sa- 
-vo profesijose pareigas, ta
čiau pensijų jie nuo Hitlerio 
negavo.
x Kazys Grinius juk yra 
gydytojas — jis lengvai ga
lėjo duoną pelnyti žmones 
gydydamas, tačiau jis tai
kėsi prie žvėriško Hitlerio 
režimo, laukdamas iš jo 
pensijos!

O kai Raudonoji Armija 
pradėjo artėti prie Lietu
vos, tai Hitlerio pensininkas 
Grinius — dūi į Vokietiją. 
Atvažiavęs į Ameriką, jis 
paskelbė, būk, girdi, “jis bū
tų ištremtas į Sibirą, jei 
sugrįžtų Lietuvon.” Ištrem
tas — už ką? /

Kodėl niekas netremia ra
šytojo Putino - Mykolaičio? 
Kodėl Kipras Petrauskai

........ "V .................................................. ................. I, ~.. .

Laiškas iš Lietuvos
M. Bekerienė, Bingham

ton, N. Y., gavo laišką nuo 
pusseserės iš Pušaloto, Pa
nevėžio apskr. Laišką deda
me sutrumpinę.

1947 m. sausio 8 d.
Brangioji Sesute!

Širdingai sveikinu jus ir 
bučiuoju, linkiu daug lai
mės ir džiaugsmo. Esu šian
dieną laiminga, kad gavau 
iš tamstų laiškutį, kurio 
laukiau lyg saulės nušvin
tant. Dėkoju, kad nepamir
šot.

Kai praūžė.> baisioji karo 
audra, kaip pasijutome lais
vi, visą laiką galvojau apie 
tamstas.

Karo metu nusibodo vo
kiečių žiaurūs grąsinįmai ir 
gązdinimai, vežimas į Vo
kietiją. Daug sykių teko 
kentėti nuo vokiečių. Atei
davo jie ieškoti brolių, bet 
šie spėdavo pasislėpti, tai 
atsakydavau aš su mamyte. 
Kaip užėjo raudonoji armi
ja, pasijutom laisvi. Tada 
broliai Kazys ir Jonas stojo 
į armiją ir žuvo už tėvynę. 
Likome mes dvi su mamyte, 
— taip ir gyvenam. Mamy
tė jau sena, dirbti nieko ne
gali, dažnai serga,— ji gy- 
ven jau 68-tus metus, o man 
19 metų. Dirbu Pušaloto pa
šte už telefonistę.

Kaip rašei, sesute^ kad 
mylimas dėdė Juozas mirė, 
tai taip širdis nuliūdo... 
Siunčiu tamstai širdingą už
uojautą tėveliui mirus. Lin-

dirba Lietuvoje ir yra iš
rinktas į Aukščiausiąją Ta
rybų Sąjungos Tarybą? Ko
dėl prof. J. Matulis darbuo
jasi Lietuvoje? Kodėl kiti 
šimtai Lietuvos intelektua
lų šiandien laisvai gyvena 
Lietuvoje ir yra pagerbti, 
mylimi ?

Todėl, kad jie ištikimai 
dirbo ir dirba lietuvių tau
tai, todėl, kad jie nebuvo 
Hitlerio sėbrai, nepadėjo 
jam lietuvių tautą mėsinėti, 
bet padėjo Lietuvos liau
džiai.

Jiems nereikėjo bėgti į 
Vokietiją, jiems nereikėjo 
nuogąstauti Raudonosios 

•Armijos. Jie buvo ir pasili
ko ištikimais lietuvių tautos 
sūnumis ir pavyzdingais 
Tarybų Lietuvos piliečiais!

Taigi kiekvienam protau
jančiam bešališkam žmogui 
tuojau bus aišku, kad (pa
ties Grigaičio žodžiais) . jis 
šunišku lojimu Smetonos- 
Hitlerio pensininko nenu
baltins !

kiu tamstai ilgai ir laimin
gai gyventi.
Jei kada nors sėsi gėles 
Arba liesi ašarėles, 
Nors ir tolimam krašte, 
Prisimink, sesut, manė.
Skriskit, jūs mintys 

begalinės,
Į tą kampelį tos šalies, 
Neškite ilgesį krutinės, 
Kur mintim skrendu 

visados.
Kokiom mariom neplauks 

mūsų dienos,
Nesuprasit nei jūs, nei aš.
Bet tikėkim,
Kad mirštančiam žemė 
Daug laimės žiedų atneš.

Vaicekauskaite Stasė.

Jeruzalė. — žydų terori
stai grūmoja atviru karu 
anglam.

PASTATYKIME F. ABEKUI PAMINKLĄ
—1 ■■■     ■ H '■■■■    

Balandžio 10 d. sukaks 
metai, kaip tragiška mirtis 
išskyrė iš gyvųjų tarpo F. 
Abeką. Abekas buvo vienas 
iš tų draugų, kuris atsida
vusiai dirbo dėl darbo žmo
nių klasės. Jis ėjo visur ir 
visada.' skelbė marksistinį, 
leninistinį mokslą, kvietė, 
ragino darbininkus stoti į 
darbo klasės organizacijas, 
į CIO uniją ik kovoti prieš 
išnaudojimą, prieš pavergi
mą.

i

Kaip tik naciai užpuolė 
ant Sovietinių Respublikų, 
drg. F. Abekas pasakė eiles 
prakalbų kolonijose; ragi
no organizuotis, kovai prieš 
nacius, kad karas būtų lai
mėtas talkininkų, nes jei 
fašizmas užviešpatautų, tai 
būtų didžiausia nelaimė pa
saulyje. Progresas būtų ne
tik sulaikytas, bet nustum
tas šimtams metų atgal.

"Bet Abekas pilnai pasiti
kėjo Sovietų Sąjunga ir jos 
Raudonąja Armija. Jis tvir
tino, kad rudieji naciai ne
nugalės Sovietų Sąjungos; 
nors jie milžiniškus nuosto
lius padarys. Sovietų kraš
tui, tačiau nenugalės. Ru
dieji naciai gali nueiti iki 
Maskvos ir toliau, tačiau jie 
nesunaikins Sovietų Respu
blikų neigi Raudonosios Ar
mijos, sakydavo jis.

F. Abekas netik prakal
bas sakė, bet jis ir raštu per 
Vilnį ir Laisvę aiškino svar
bą laimėjimo karo ir taikos, 
žodžiu sakant, jis buvo tas 
asmuo, kuris taip tvirtai 
buvo nusistatęs, jog, reakci-,

Laikas jau visai trumpas 
iki trijų suvažiavimų: Mo
terų, Literatūros Draugijos 
ir Trečiojo Demokratinių 
Amerikos Lietuvių.

Visiems trims suvažiavi
mams laiko skirta tik po 
vieną dieną. Nejaugi mes į- 
pratom į “prodūkšion” me
todą?

Man atrodo, kad tas sku
bus darbas neatneša tiek 
naudos, kiek reikėtų. Jeigu 
būtų, sakyčiau, brooklynie- 
čių vienų suvažiavimas, tai 
gal to laiko ir užtektų. Bet 
dabar yra suvažiavimai vi
sų Amerikos didesnių lietu
vių kolonijų veikėjų, kurie 
turi ką nors sumanę, norė
tų pateikti dėl diskusavimo 
delegatams. O ar tas galima 
į tokį trumpą laiką? Abejo- 
ju!

Iš praeities žinau, kad 
daugelis delegatų vis nusis
kųsdavo, kad jie negavę 
balso tame, ar kitame klau
sime. Ir vis rūgojančiai leis
davo mintis. Rodosi, kad 
dalyviai -turi teisę taip sa
kyti.

Kam, kam, bet Demokra
tinių Amerikos Lietuvių Su
važiavimui, tai būtinai tu
rėjo būt nuskirta nors po
ra dienų.

Tiek to šiuo klausimu.
Drg. R. Mizara rašo Kri

sluose, kad: “jaU prieš tūlą 
laiką buvo iškeltas anglų 
kalba savaitraščio leidimo 
klausimas amerikiečiams 
lietuviams, teskaitantiems 
tik angliškai.”

Dar toliaus priduria:
“Net ir vardas — ‘Ame

rican Lithuanian’ — buvo 
savaitraščiui sugestuotas.”

Labai gerai, kad nors to
kia prąjlžia buvo padaryta. 
Ir ta pradžia buvo padaryta 
po Pittsbūrgho suvažiavi
mo. Dabar, ateinančiame 
Trečiame Demokratin. Lie
tuvių Suvažiavime būtinai 
reikia tą sumanymą užgir- 
ti.

Prie laikraščių dirbanti 

ja negali laimėti, bet turi 
laimėti pažanga.

Be to, F. Abekas į savo 
ypatišką gyvenimą mažai 
kreipė domės. Jam svar
biausia buvo stiprinti darbi
ninkų judėjimą ir kovoti 
prieš fašizmą. Tad Chicagos 
ir apylinkių draugai nu
sprendė, kad F. Abekui rei
kia pastatyti paminklą. Ir 
darbas jau pradėtas. Jau 
nemažai draugų iš kolonijų
atsiliepė su aukom. Tad 
prašome ir kitų kolonijų or
ganizacijas bei draugus pri
sidėti sulyg išgalės. Prašo
me organizacijas paaukoti 
iš iždo ir parinkti nuo pa
vienių. Aukas siųskite sek- 
retor. A. Jonikienės vardu, 
3116,S. Halsted st., o money 
orderį ar čekį rašykite iž
dininko, S. Vėshys, wardu.

M. Zaldokas.

Redakcijos Atsakymai
Anelei S-tai. — Norint 

rašyti poeziją, reikia lietu
vių rašybą pažinti. Tams
tos prisiųstais rašinėliais 
nepasinaudosime.

M. M. — “Tikra apysaka 
iš senų laikų” — nėra apy
saka. Sunaudoti negalėsime. 
Nežinodami, kokią apysaką 
išvertėte iš angliško žurna
lo, negalime nieko apie ją 
sakyti. Visvien, ačiuojame 
už gerus norus.

Trys marinų divizijos gavo 
Prezidentines Unit Citations 
už veiksmus Pacifike: pirmoji 
u f Guadalcanal, antroji, už 
Tarawa, trečioji už Saipan-Ti- 
nian.

draugai, kurie per metų 
metus yra įgavę patyrimo, 
tokio savaitraščio leidimui 
turėtų prirengti planus: 
kiek tas laikraštis atsieitų 
išleisti, ar yra galimybės su* 
kelti tam reikalingą sumą 
pinigų ir taip toliau.

Ar yra reikalas tokį laik
raštį leisti Demokratiniams 
Amerikos lietuviams? Dau
gelis pasakys: mes turime 
Laisvę ir Vilnį, dar ir Tie
są su angliškais skyriais, tai 
kam dar pradėti kitą laik-, 
raštį leisti, daugiau iškaš- 
čių turėti?

Šitokiam argumentui yra 
pamato, žiūrint iš finansi
nio atžvilgio.

Bet kaip dabartinė padė
tis yra susidėjusi, tai leidi
mas propanuojamo savait
raščio yra būtinas.

Trys Amerikos lietuviš
kos srovės tampriai susijun
gę kovoti, būk tai prieš ko
munistus. O tikrenybėje, jie 
kovoja prieš tarybinę Lie
tuvą, o labiausiai suvargin
tą Lietuvos liaudį. Lietuvos 
liaudis buvo ir yra nieko 
nekalta, kad ją taip biauriai 
naikino Vokietijos naciai. O 
dabar dauguma pabėgėlių 
Vokietijoj, jau ir čia atvy
kusių, kartu keikia dabar
tinę Lietuvos valdžią ir vi
siškai nei centu nepagelbsti 
suvargusiai Lietuvos liau
džiai. Ne tik nepagelbsti, 
bet dar kenkia demokrati
niams Amerikos lietuviams, 
kurie gausiai sušelpė, tik 
vieni, Lietuvos liaudį. De
mokratiniai Amerikos lietu
viai yra gavę visokios rū
šies būdvardžių nuo tos 
“Šventos Traicės.”

Taipgi Amerikoj mūs au
gantis jaunimas galėtų 
daug naudos turėti iš “Am
erican Lithuanian.” Ir netik 
mūs srovės jaunuoliai tokiu 
savaitraščiu naudotųsi, bet 
abelnai visas lietuviškas 
jaunimas.

Dar turiu pridurti. Ko
vos tarpe Amerikos liau
dies eis aštryn, ar mums 
tas patinka, ar ne. Tas sa
vaitraštis galėtų daug pa
gelbėti kovojantiems.

Gal čia ir ne vietoj bū
siu, bet vistiek išreiškiu sa
vo mintį.

Jau galybės visokių įne
šimų yra prirengta kongre
sui. Daugiausiai suvaržy
mui darbininkų teisių.

Jau yra net įnešimai, 
kad svetimkalbiai laikraš
čiai būtinai turi spausdinti 
straipsnius, korespondenci
jas, editorialus, žodžiu sa
kant, ką parašei lietuviškai, 
būtinai turi šalę tilpti ir 
angliškai.

Ir jeigu tokį įnešimą pa
darytų įstatymu, natūralu, 
daugelis svetimkalbių laik
raščių turėtų užsidaryti.

Turint kad nors ir savai
tinį laikraštį, mes, lietuviai, 
turėtume nors mažą atspa
rą. O gal su laiku ir dien
raščiu liktų.

Ar dabartiniu laiku yra 
galimybių leisti tokį savait
raštį, kaip “American Lith
uanian”?

Man rodosi, kad taip. 
Mes jau turime daug demo
kratiniai nusistačiusių lie
tuvių, kurie turi savo čionai 
gimusius vaikus. Be abejo
nės, tokį laikraštį jie pa
mėgtų skaityti. Toks laik
raštis turėtų rastis kiekvie
nam lietuviškos šeimos na
me.

Finansiniai, aš manau, 
demokratiniai Amerikos lie£ 
tuviai pajėgtų laikraštį už
laikyti.

Pr. Jo—mis.

------------------------ 2-ras puslapis 
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Writing in the Brooklyn, 
Vienybe, which generally has 
been a paper that apologized 
for Lithuanian as well as other 
fascists, Vitalis Bukšnaitis, 
points to the children in the 
DP camps of Germany and 
says: “And these are the 
‘bloody fascists, nazi, and re
actionary traitors’ whose ex
termination is openly advo
cated ... ”

This is exactly the point 
that we are trying to make 
and have been for a long 
time. The “bloody fascist, nazi 
and reactionary traitors’’ who 
are among the DP’s in Germ
any are hiding behind the 
diapers^of the innocent child
ren and the skirts of the in
nocent women whom the na- 
zis as well as the fascist crim
inals stampeded in panic as 
the Red Army approached to 
liberate them from nazi slav
ery.

V. B. knows that he is us
ing a cheap demagogic trick 
by chortling about the women 
and children when all the 
time the BALF and the other 
Lithuania’s “saviours” are 
more interested in the dis
placed politicians who are in 
those camps.

The recent .attack by a 
criminal upon Biruta Ramoška 
was a profound shock to all 
who know and who like and 
admire her. Biruta Ramoška, 
who has struggled for a long 
time to build herself a career 
on Broadway, has always been 
a very fine person and has 
never forgotten her friends— 
those whom she knew in her 
younger days when she lived 
in Hartford. She is now an 
actress-singer in the current 
Broadway hit “Street Scene.” 
There are criminals, however, 
in every race dnd in every 
nationality. The fact that in 
this case it happened that the 
criminal was of the Negro 
race, does not mean that all 
the Negroes are to be con
demned. Just as the Lithuan
ian Americans as a whole can
not be condemned because 
Alvin Karpis, a Lithuanian 
American, was a gangster, or 
because General Kubifiunas 
was a Nazi quisling. However, 
Mrs. Tysliava, writing in 
“Vienybe” has this profound 
advise to offer: “Is it possible 
to condemn southerners who 
lynch Negroes for this?”

This is the old Vienybe race 
policy again and we believe 
that Biruta Ramoška would 
be the last person in the 
world to agree with the above 
sort of reasoning. The crim
inal has been apprehended 
and arrested and will stand 
trial for his crime or crimes 
and shall be punished accord
ing to the law of the land. 
Advocating “lynch law” on 
a group of people or on a 
race, is advocating the same 
lynch law-upon yourself. Al
vin Karpis was caught, tried 
and sentenced. But the Lith
uanian Americans would be 
the last ones to take respon
sibility for his crimes, just as 
the Negro race, as such, can
not take responsibility for any 
criminal who happens to be 
of their race. The criminal is 
to be punished, but the whole 
race is not.

Nor do the Negroes condone 
the act of a criminal in their 
midst. There were some 25 
Harlem taxj drivers who 
worked round the clock to ap
prehend the criminal, and 
helped the police to capture 
him. Their action demons
trated that they do not con
done or tolerate crime. In the 
event of “lynch law,” how
ever, some of the 25 would 

probably have met with tor
ture and death and would not 
have been able to help cap
ture the criminal.

Now there is Greece that 
the British are asking us to 
take over. The question *is not 
of Greece alone, but, in the 
near future, it could mean 
Palestine, India and other 
colonial possessions of a 
bankrupt empire. This is a 
bad time to start gathering 
the pieces of a crumbling em
pire which has to, drop some 
of the looted hot potatoes be
cause it could not carry them 
anymore.

The whole question of 
Greece, - Palestine and all 
other questions of a similar 
nature must be turned over to 
the United Nations. Here a 
commission should be' estab
lished to guarantee that the 
type of government that the 
majority of the people of a 
given country or territory want 
would be established. That is 
the only solution. If we are 
going to pull British hot po
tatoes out of the fire, we are 
apt to get our fingers burnt.

Our country will not be 
able to build up its prestige, 
nor will our way of life nor 
our democratic traditions if 
■ve take ovei* where the Brit
ish stop and continue the same 
policies that have brought Bri
tain into disrepute. The Un
ited Nations was created for 
the purpose of keeping order 
in the world — and the job 
would be to organize a gov
ernment in Greece that the 
people of the country would 
support and not a British pup
pet set up by Churchill by 
armed might in Greece at a 
time when the forces would 
have been very valuable in 
the Belgian Bulge in Decem
ber 1944.

Laisves Three Day 
Bazaar Begins 
Tomorrow Night

1 ■ ■ ■-

BROOKLYN, N. Y. — The 
annual Laisve Bazaar will 
start tomorrow night at the 
Grand Paradise Ballrooms, 
corner Havemeyer and Grand 
Streets, in Brooklyn. The 
Bazaar, an annual gala social 
event for Brooklyn’s Lithuan- 
nians will last for three days: 
March 7th, 8th and 9th. There 
will be many attractive feat
ures there and you will be 
able to Come home feeling 
that you have not lost that 
weekend even if you attend 
each night.

The admissions are low for 
each evening and the Pavidis 
Radio Orchestra will provide 
the music each night. You just 
cannot miss.

And here is what a little 
birdie told us. Thosą LDS So
rority girls who had been 
busy during the war sending 
out packages and letters to 
the members in the service, 
this year decided to do some
thing about the Bazaar. They 
have been busy every night, 
baking, sewing and twisting 
little wires round and round. 
Well, the result is going to be 
a booth which the girls are 
going to manage themselves- 
We shopld give these girls a 
hand, and when we come to 
the bazaar, be sure to ask 
for the LDS Sorority Booth, 
What say, gang? Let’s be 
there and shake the hand pf 
every sorority member — and 
on the side, we believe, they 
will have plenty of tickets 
around for that March 29th 
danęe, too.

NEWARK, N. J. —) Sietyno 
Chorus of Newark has gone 
all out in making preparations 
for the concert in Philadelphia 
on March 8, 1947. In fact, not 
only is it preparing a full con
cert, it is preparing a good 
one. i

The chorus, under the lead
ership of Walter Žukas, has 
practiced hard on some new 
songs to present. It has ar
ranged an old favorite with 
Ann Stellman singing the sop
rano solo and obligato ’ with 
the chorus. There is no doubt 
that listeners will really go 
for “My Hero” in Lithuanian.

Of course, the Men’s Oct
ette will play a big part in 
the concert. The boys, besides 
singing with the, chorus, have 
worked hard in learning new 
and better songs. And from 
the various selections of Am
erican and Lithuanian songs, 
chosen, they can’t very well 
miss.

The chorus, with their de
termination to give a fine con
cert, has persuaded the tal
ented Miss Gertrude Ulinskas 

Brooklyn Bowling 

Strikes & Spares
The Brooklyn LDS Bowling 

League ended the month of 
February with the Treasurers 
still in first place, but slipping 
fast. The Trustees gained 
three games on the top-berth- 
ers when they romped all over 
them in three straight en
counters.

With their new team-mate, 
Olga Joneliūnas, assisting 
them in a sensational victory 
and Bill Malin and Helena 
Incas rolling their best joint 
scores of the season, it was 
a cinch for the Trustees. The 
first game, the Treasurers 
(with Al Dobinis absent) 
rolled below average, giving 
the Trustees the advantage. In 
the second game, the Treas
urers picked up, but sorely 
lacked the Dobinis score to 
put them over the top when 
Olga Joneliunas bowled her 
high league score. Her low 
average and high score in this 
game as in the previous one 
helped to put the Trustees 
over the top. In the last game, 
both present Treasurers turned 
in low scores while Bill Malin 
turned in a 176 and Helena 
Incas rolled a 134, which fin
ished the Treasurers for the 
time being. Starting the eve
ning with a four game lead, 
the 'treasurers were cut down 
to a one game lead last Thurs
day.

The other sensation was 
the Secretaries’ rise from a tie 
for third to get a real foot
hold on third, when they took 
two out of ‘three from the 
Presidents. The Presidents lost 
the first tilt by only three 
pins, and then came back 
when. Charlie $ipawitz rolled 
a 122 and Tony Navikas built 
up a 165, taking the second 
came. In the final frame, Tony 
Navikas bowled perhaps his 
low of the season, turning in 
a 115, which gave the game 
to the Secretaries, by 30 pins. 
The Secretaries, as a result, 
for the first time this season, 
took a lead over the Auditors 
and the Presidents in League 
standings.

The erstwhile top-team in 
the league, the Auditors, took 
a shellacking from the last
place Directors in two out of 
three games. Assisted by 
Howie Dobei, a newcomer to 
the league roster, Charlie

from Waterbury, Conn., to be 
guest artist at the concert. 
Miss Ulinskas, teacher of the 
Vilijos Chorus, sang at the 
Chicago Menas Festival and 
was highly acclaimed.

We will introduce Lillian 
and Walter Simelavičius as a 
harmonious brother and sister 
duet. Most people have seen 
Lillian only as the pianist for 
the Octette. But she has a fine 
mezzo-soprano voice.

Finally, our new girls’ duet 
will make its public bow. Ann 
Stellman and Doris Denecka, 
much through their own ef
forts, have worked out several 
interesting arrangements.

We have done our part in 
preparing this concert. Now 
we want to meet all our neigh
bors down Philly way not only 
as an audience, but presonally 
as well. Perhaps we can give 
them a few suggestions for 
cultural activity of their own. 
The place, 414 Green St.; the 
time, 7 P.M. Dancing and re
freshments after the concert.

Harry Mitkus.

Young did well, too, his side 
romping all over the Auditors 
in the first two games. Only 
in the last game of the eve
ning did the Auditors settle 
accounts with the Directors 
when both Siurba and Al Pur
vėnus soared above their aver
age scores and Howie Dobei 
dropped to a 124 after turn
ing in 170 and 148 in the pre
vious games. 

%

Three new bowlers came to 
bowl with us last week — 
all girls. And we do need 
more girls to help make up 
our team which We plan to 
send to the Detroit Tourna
ment come May. Valerie Ka
zakevich left her hubby to 
tend the baby and turned out 
fpr her first bowling session 
of the season. Not up to par 
yet, but with a little practice, 
we are sure Valerie will re
gain her old form. Lou and 
Ann, two more prospective 
LDSers, didn’t do so bad ei
ther, and promise to come 
back again this week to show 
what they can do after their 
initial practice session of the 
season last Thursday.

The gang is. gettin gall ex
cited1 about the coming trip 
to Detroit — and as to who 
will make the team. The play
ers from the men and the 
girls sides to make up the 
team will be those with the 
highest averages that can get 
away for the weekend of the 
Tournament. Five men and 
five ladies will be chosen for 
the trip.

The bowlers are working 
hard to make a success of 
the first Builders Post War 
Dance which will be held at 
the Imperial Palace Ballrooms, 
790 Broadway, on March 
29th, in order to help finance 
the team.

“Lost weekend” tickets are 
also being sold very vigorous
ly by players.

The time to make the dance 
a success is pow. There are 
three more weeks to go to 
sell tickets. An advance sale is 
very important — and helps 
to guarantee the success of 
the affair, go, sell your tickets 
and' get more from Helena In
cas, the ticket manager. Be 
sure to have all your frieitds 
come, and remember Eddie 
Sparks and his Silver Star Or-

By ROB F. HALL

Since I am not a scientist I 
cannot tell you exactly what 
happened that December 
night. Someone said a group 
of young army . officers were 
experimenting with a small 
model of a new atomic rocket 
gun and fired it by accident. 
I don’t know. But at any rate 
the Lincoln memorial was re
duced to a pile of rubble.

1 scrambled over chunks of 
marble to get a better view 
of Lincoln’s statue, which, al
ways sat squarely in the cen
ter of the memorial. You pro
bably remember it. The figure 
of Lincoln sat in a large arm 
chair, his head bent slightly 
forward as he gazed thought
fully out across the reflecting 
pool toward the great dome of 
the Capitol.

From my new point of vant
age I could see into what was 
once the memorial building. 
The chair was there — but. 
empty! How long I stared, I 
don’t remember. But I recall 
dragging myself down to the 
bank of the pool to reflect 
this strange event.

Suddenly someone touched 
my arm. I turned to confront 
a great gaunt fellow, a head 
taller than I, with unruly hair 
and a beard. His coat reached 
to his knees and, like his pist
ol-legged pants, needed press
ing. But his face was kind 
and his voice reassuring.

“I am not wholly a stranger 
to your city,” he said, “but it 
has been a long time since I 
worked here. Could you per
haps guide me to the Capi
tol?”

“Well, I’m going there,” I 
said. “You can come along if 
you wish.”

“What transpires today?” 
he asked.

Eddie Sparks is 
Featured at Big 
BuiLDerS Dance

'BROOKLYN, N. Y. — What 
is the big affair everyone is 
waiting for? The first post
war dance of the Brooklyn 
BuiLDerS, that’s what!

This really big dance which 
the Builders are giving on 
March 29th will feature Ed
die Sparks and his Silver Star 
Orchestra — a seven piece 
band — no less, at the Impe
rial Palace Ballrooms, 790 
Broadway, Brooklyn. The 
place is not usually used by 
Lithuanians for their affairs, 
so note this: It is near Flush
ing Avenue. The Broadway 
line has a local station at 
Flushing Avenue and that is 
where you’re to get off if you 
come that way. From Mas- 
peth, you take the Flushing 
Avenue street car and get off 
at Broadway.

So, start now to organize 
that party and order your 
tickets for The affair. , You 
can get them from any mem
ber of the) Builders, or from 
the members of the Builders 
Bowling League.. Remembęr it 
is to .be oh the last Saturday 
of this month.

chestra will provide the music 
which will tickle the toes of 
all present.

The league standings today
are:

j'i W. L.
Treasurers 28 20
Trustees 27 21
Secretaries ' 25 23
Auditors / 24 24
Presidents 24 24
Directors ‘ 15 33
Games Tonight (March 6) •

Treasurers vs. Secretaries 
Trustees vs. Directors 
Presidents vs. Auditors

“The big story is the House 
Un-American Activities Com
mittee,” I said. “They’re hold
ing a hearing, to expose the 
red menace.”

“Indeed,” exclaimed my 
companion. “I thought the 
problem of the American Ind
ians was long ago settled.”

“Not Indians, Communists,” 
I said.

“Young man,” said my new
found friend, “you interest 
me. Lead on.”
The Hearing

In 30 minutes we pushed 
into the committee room of 
the House Un-American Com
mittee, and found seats.

“Perhaps you better not sit 
with me,” I whispered. “I’m 
the correspondent of the Daily 
Worker, and these storm 
troopers may get the idea 
you’re a Communist.”

“I don’t understand,” he 
said, not bothering to whisper. 
“I used to know a Communist’ 
named Karl Marx. In fact, I 
wrote a letter to him. And 
there was a Communist named 
Joseph Wedemyer, who was 
made a general in our army.”

“Sh-sh,” I muttered. But too 
late. Mr. Robert Sapling, the 
committee counsel, glared 
down at my friend. “So you 
had correspondence with Com
munists. You don’t by any 
chance work for the govern
ment?”

“Well, yes, I guess I do. At 
any rate I did work for the 
government and I never was 
discharged,” said my friend. 
“Why do you ask?”

“You’ll find out soon 
enough,” growled Sapling. He 
turned to the committee chair
man, Rep. K. Tarnell Pomp
ous, who had just taken the 
chair.

“The committee will come 
to order,” yelled Pompous, 
pounding the gavel.

“Mr. Chairman,” said Sapl
ing, “we have a witness here, 
a government employee who 
is thick with Communists.”

“Swear him in,” shouted 
Pompous.

Rough hands were laid on 
imy friend. He was pushed up 
to the witness chair.

“Tell the clerk your name, 
raise your right hand and 
swear to tell the whole truth, 
nothing but the. ..” 

4

His Name
“Mv name is Lincoln, Abra

ham Lincoln,”’ said the tall 
stranger.

I started with amazement. 
But I was alone in my. surp
rise. The name, coming form 
a living man, meant nothing 
to the audience, it seemed. 
Anjl I reflected on the new 
wonder of the age, atomic 
poweri which reduced the liv
ing to putrescent death and 
made statues of stone come 
to life. But I had little time 
for reflection. The question
ing had begun.

“Yes,” Mr. Lincoln was say
ing, “I wrote to Mr. Karl 
Marx and other officers of the 
International Workingmen’s 
Association. This organization 
of workers — Communists, I 
believe — had hailed my elec
tion. They felt our war against 
the slave power carried the 
destiny of their class.

“I was not displeased by the 
sentiment. I had myself 
reached the conclusion that 
labor is prior to, and inde
pendent of capital. Capital is 
only the fruit of labor. Labor 
is the superior of capital and 
deserves much the higher con
sideration.”

“We don’t permit witnesses 
to make statements,” said 
Chairman Pompous, “that is, 
unless he’s Gerald L. K. Smith 
or the kleagle of the Ku Klux 
Klan. You accepted support 
of a foreign labor organiza
tion. Now tell me, yes or no,

do you favor the Communist 
International ?”

“The strongest bond of hu
man sympathy, outside of the 
family relation, should be one 
uniting all working people, of 
all nations, tongues and kind
reds,” said Lincoln. “That is 
what I wrote Marx.” 

I

“This man has had very 
frequent contacts with for
eigners, Mr. Chairman,” said 
Sapling. “Swedes in Illinois 
called him ‘arbetaresonen 
Lincoln.’ That”s an alias.” I

“Yes,” said Lincoln, “that 
means ‘Lincoln, son of the 
workingman.’ The German- 
American workers organized 
Lincoln-for-President clubs.”

“Is it true that a Russian • 
named Tolstoy said that ‘Linc
oln as the wonderful hero of 
America is known by the most 
primitive nations of Asia?’ 
Answer yes or no,” yelled 
Pompous.

“If he did, I’m grateful,” 
said Lincoln. (
The Right to Strike

“If the chairman will per
mit me,” interrupted Sapling, 
“I would like to establish that 
the witness fomented strikes.”

“I was always glad,” said 
Lincoln, “to see a system of 
labor prevailing in our coun
try under which laborers can 
strike when they want to, 
where they are not obliged to 
work under all circumstances. 
I like the system which lets 
a man quit when he wants 
to.

“Ask him about the Com
munist plot to have everybody 
vote in the South,” piped up 
Rep. John E. Hankin of Mis
sissippi.

“True democracy makes lio 
inquiry about the color of the 
skin, or place of nativity, or 
any other similar circum
stance or condition. 1 regard, 
therefore, the exclusion of the 
colored people as a body from 
the elective franchise as in
compatible with true demo
cratic principles,” said Linc
oln..

“That settles it,” said Hank
in. “This man’s a Soviet ag
ent.” Then scowling at Linc
oln he said. “Do you or do 
vou not believe in revolu
tion ?”

“Any people anywhere be
ing inclined and having the 
power have the right to rise 
up and shake off the existing 
government and form a new 
one that suits them better.” 
said Lincoln. “This is a most 
valuable, a most sacred right 
— a right which we hope and 
believe is to liberate the 
world.”

“What did I tell you!?’, 
shouted Hankin.

“This country, with its in
stitutions, belongs to the peo
ple who inhabit it,” continued 
Lincoln. “Whenever they shall 
grow weary of the existing 
government, they can exercise 
their constitutional right of 
amending it, or their revolu
tionary right to dismember or 
overthrow it... ”

“Take him away!” cried 
Pompous, getting very red in 
the face. “Call Tom Clark, 
Call Edgar Hoover. Call some
body quick!”

Two husky guards leaped 
to their feet and in a mo
ment had handcuffs on Linc
oln.

“And you say he works for 
the government?” a mild- 
mannered man sitting by my 
side asked me.

“Yeah,” I said. “Twice he 
was elected President of the 
United States by the people.” 

. (Editor’s Note: Lincoln’s 
statements are taken from his 
speeches and writings.)
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= FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) * * ★
—  ^iParaše Petras Cvirkai    

(Tąsa)
—No, dabar aš esu Amerikos armi

jos pirmo šaukimo kapitonas. Savo kar
dą ir sermėgą aš palikau namie, bet ti
kiuosi, kad ją greitai reiks užsidėt. Ma
tei tu tą ausų karą? — ir jis tai pasakė, 
kad visi girdėtų, atsigrįžęs į publiką.

— Lai gyvuoja Amerikos armijos ka
pitonas! — sušuko barzdaskutys, kabin
damasis su alaus bokalu jam ant kaklo. 
—Duodu žodį, Garbės Ordeno kavalie
riau, jeigu germanas puls Ameriką ar 
Prancūziją, aš pirmas bėgsiu su skustu
vu, ir šimtą šitų košon paskersiu!

Saliūnininkas Vaitas pasakė:
— Mes pasiųsim negrus, mes sukelsim 

prieš juos tokį vajų, kad jie visi nueis 
pas savo liuteronišką Dievą. Aš nesutin
ku su tais socialistais, kurie dabar pra
dėjo šaukti, kad nereikia muštis. Jeigu 
pradėjo — vokietį reikia pagąsdinti.

— Turiu su jumis pakalbėti, — vėl į 
visus tarė nupiepięs kapitonas, kurio žo
džiai lakstė kaip, nuo punšo bonkų kamš
čiai, — girdėjau ir klausiau, Frankai, 
aną savaitę jūsų kalbos Gelbėjimo Armi
jos susaidėje. Turi galvą, jaunuoli. Ar 
nenorėtum su manim išgert ir pasitart 
apie naują biznį?

Tuo metu Franko veide, vienintelį kar
tą, ir tai netyčia, nusmelkė šypsukas. 
Kaip saulėje lino žiedas mėlynavo jo 
akys. Kodėl nepakalbėt, neišgert, jeigu 
ištikrųjų kalbama apie geresnį, pelnin
gesnį biznį!

Frankas linksmai žvilgterėjo į kapito
ną. Jo ūsai krutinėjo: matyt, kad jis 
kramtė kartųjį tabaką. Su ūsais jis atro
dė vienas iš tų drąsuolių — imperatorių 
ir princų, kurie gali lygiai gerai lošti vi
sur: lenktynėse, biržose, kare:

— Prisipažinsiu, — Gelbėjimo Armi
ja man nusibodo. Su mielu noru paieš-

Philadelphia, Pa

visa
P*gi,

St., 
tai 
tik

irgimus 
žada at-

Laukiam Svečių ir Kas Naujo?
Jei mūsų pažangūs lietuviai 

kenčia laikiną skurdą dėl sto
kos meniškų spėkų, tai mes 
turtingi užuojauta iš. kitų lie
tuviškų kolonijų. Neseniai mus 
netikėtai linksmino draugai 
Chicagos dainininkai. Dabar 
mus linksmins Newarko didy
sis ir garsusis Sietyno Choras. 
Jie atvažiuoja net dviem bu- 
sais. Turėsime puikų koncertą, 
o po to ir balių. Seniai čia tas 
buvo, o dabar štai subatvaka- 
rį, 8 d. kovo, 414 Green 
kaip 7 vai. vakare, 
įvyks. Įžanga labai 
75c.

Chicagos draugai 
atjaučia ir neužilgo
lankyti ir palinksminti. Jie va
žiuos į didžiuosius suvažiavi- 
•mus, žinoma, pro Philadelphia, 
mes juos pasigausime. Drg. L. 
Pruseika žada daug ką pasa
kyti. Juos turėsime 26 d. kovo.

Taipgi, mes čia turėsime ki
tą svarbų dalyką, tai jau taip 
seniai belaukiamus kalbinius 
paveikslus iš Lietuvos, kuriuos 
drg. A. Bimba parvežė. Tokio 
dalyko, kaip krutamieji lietu
vių kalboj paveikslai, kol kas 
niekas Amerikoje neturį. Daug 
kas plepa visokių nesąmonių, 
o mes, philadelphiečiai ir 
chesteriečiai pamatysime savo 
akimis, kas Lietuvoje daroma. 
Tas lauktinas dalykas įvyks 
12 dieną balandžio.

Taipgi mes turėsime svar
bią paskaitą apie pirmutinę 
lietuvišką knygą, pasirodžiu
sią pasaulyje jau 400 metų at
gal. Tai svarbūs kultūriniai už
daviniai. Mes 
sime raportą 
iš darbuotes 
bos Teikimo 
tuojau bus po Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo. O mūsų 
miestas bus skaitlingai atsto
vautas visuose suvažiavimuo
se. Ta atstovybe didžiumoje 
—moterys, kas dar sykį paro
dys, kad moterys labai svarbų 
vaidmenį vaidina darbininkiš
kame judėjime.

tuojau paskelb- 
smulkmeniškai 

Lietuvai Pagal- 
Komiteto. Tai

M. S.

kočiau ką nors pelningesnio... politikie
riams arba kitokios vietos... Džiaugiuosi 
susitikęs.

Gatvėse staiga užsidegė žiburiai. Jis 
matė kiekvieną namą, kiekvieną krautu
vės iškabą, artėjančius, išnykstančius, 
skęstančius šviesose ir spindinčiuose as
falto refleksuose veidus. Tai buvo mies
tas, jo miestas, svetimas miestas. Gat
vės, kuriomis išsivalkiojo tiek dienų su 
viltimis, troškimais, kur dideli dangorė- 
žiai, bankų milžinai ir masyvai sutraiš
kė paskutinį jo tikėjimą geresniu gyve
nimu. Miesto pulsas plakė jame, mėtė ir 
blaškė. Paskum darėsi silpnas, ir atrodė, 
kad jį neša didelė upė pasroviui, — ne
bėra noro ir pastangų gelbėtis, tik gera, 
šilta, tingu. Ir alkio nebėr... Jis krūpte
lėjo: priešais jį tysojo Bruklino tiltas, į 
kurį beveik tekinas atbėgo. Ir ko jis taip 
laukė ir su įnirtimu bėgo, kad greičiau, 
greičiau viską užbaigtų, panaikintų, da
bar pasirodė atgrąsu, beveik šalta, bai
su... Bet tik valandėlę. Mirti vandeny?... 
Apačioje mirgėjo juodomis rainomis vil
nimis platus vanduo. Plaukė, vijosi, įnir
tęs tiško į tilto pastatus, o dar toliau, jis 
buvo visai juodas, kaip smala, ir tik so
drūs žiburiai, liepsnelės rašė jo paviršiu
je ugnies paukščius. Tekėjo ir plaukė 
kaip vanduo neaiškūs jaunystės vaizdai: 
Nemunas, miškai, tėvynės ilgesys. Švel
nūs, be skausmo. Už miškų kilo vėl miš
kai, tirštai prižėlę varpučių dirvonai ir 
remunėse vieversėlio lizdas. Berno die
nos. Bet jie nebuvo jam baisūs dabar, 
nuo kurių bėgo ieškodamas'duonos į sve
timą kraštą. Visa tai gaudė širdyje kaip 
parapijos varpai, ten toli už kalvų, nyks
tančių ir tirpstančių vis naujų atsimini
mų mariose. Varpai gaudė vis stipriau...

(Bus daugiau)

LDS 1-mos Apskrities Pra 
kalbų Maršrutas LDS 

Prez. Gasiūnui
LDS 1-mos Apskrities ruo

šiamas LDS prez. J. Gasiūnui 
prakalbų maršrutas įvyks se
kamose dienose ir vietose :

Lawrence, Mass., kovo 9 d., 
2 vai. po pietų, L. U. Kliube, 
41 Berkley St.

Lowell, Mass., kovo 9 d., 7 
vai. vakare, 14 Tyler St.

Montello, Mass., kovo 15 d., 
7 :30 vai. vakare, Liet. Tautiš
kame Name, kampas 
ir Vine St.

So. Boston, Mass.,
d., 2 vai. po pietų, 
Broadway.

Norwood, Mass., kovo 16 d., 
7 vai. vakare, Lietuvių ;
13 St. George Avė.

Lynn, Mass., kovo
7:30 vai. vak., Liet.
Kliube, 25 Camden St.

Stoughton, Mass., kovo 19

Main St.

kovo 16
318 W.

salėje,

18 d., 
Taut.

Worcester, Mass
Susirinkime LLD 11 kp. visi 

atsilankę nariai gavo po nau
ją knygą už 1946 metus, pa
rašytą d. A. Bimbos, “Prisikė
lusi Lietuva.” ši knyga labai 
lengva skaityti ir skaitant šir
dis dreba iš baisių atliktų vo
kiškų darbų mūsų gimtajam 
kraštui ir žmonėms.

Drg. S. Janulis daug dirba 
iškolektavime duoklių. Susi
rinkimas užgyrė d. Janulį va- 
jininku gavime naujų narių. 
Drg. J. Bakšys davė šaunų 
raportą iš Laisvės metinio su
važiavimo.

J. Jaškevičius likosi išrink
tas į LLD ir Amerikos Demo
kratinių Lietuvių suvažiavi
mus atstovauti LLD 11 kuo
pą.

400 metų lietuviškos kny-

Naujosios Zelandijos kariai 
marinus vadina “Cobbers,” 
reiškiant bendrą ar draugą.
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MONTELLO, MASS
d., 7:30 vai. vak., 24 Morton 
St.

Bridge water, Mass.., kovo 20 
d., 7:30 vai. vakare, Piliečių 
Kliube, 60 Hale St.

Cambridge, Mass., kovo 21 
d., Liet. P. Kliube, 823 Main 
St., 7:30 vai. vak.

Worcester, Mass., kovo 23 
d., 2 vai. po pietų, 29 Endi
cott St.

Hudson, Mass., kovo 23 d., 
7:30 vai. vakare, L. P. Kliu- 
bo svetainėje.

Tos kuopos, kurių miestuo
se prakalbos įvyks, turėtų ge
rai jas išgarsinti, kad į jas su
traukti daug lietuvių ir tuomi 
išgarsinti mūsų Susivienijimą.

šis prakalbų maršrutas tu
rėtų žymiai pagelbėti Mass, 
valstijoje įrašyti didelį skaičių 
naujų narių.

gos kelias ir knygų parodos 
klausimas palikta ateinančiam 
susirinkimui aptarti. Sekantis 
susirinkimas įvyks kovo 9 d., 
29 Endicott St., 10:30 vai iš 
ryto. Visų narių prašome at
eiti, atsiimti knygą ir pasimo- 
kėti duokles už 1947 metus, 
taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti. J. M. L.

Lawrence, Mass.
Svarbus Susirinkimas

Kovo 8 d., šeštadienį, 7 
vai. vakare, L. U. Kliube, 
įvyks labai svarbus pasitari
mas, kuriame dalyvaus ir Jo
nas Gasiūnas. Visi LLD 37 kp., 
LDS 125 kp. ir Maple Parko 
Bendrovės nariai yra prašomi 
ateiti. Būkite laiku, nes yra 
daug svarbių

Komisija:
S.
P.

reikalų aptarti. .

Penkauskas,TEATRAS IR KONCERTAS
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 43 KUOPA

BUS SUVAIDINTAS VEIKALAS

"MIKSIU SVAJONE”
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALEJE

103 Green Street Waterbury, Conn.
Sales durys bus atdaros 2 vai. dieną. Lošimas 3 vai.

Slftt

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn.
Po lošimo prasidės Koncertas, kurį išpil dys Laisvės Choras, iš Hartfordo, vadovybėje 

WILMA HOLLIS. Taipgi dainuos LAISVES CHORO KVINTETAS, kuris dalyvavo Me
no Sąjungos Festiyale, Chicago j e.

Bus atžymėta Moterų Tarptautinė Diena šiame parengime. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Įžanga 75c (įskaitant taksas). — RENGIMO KOMISIJA.

Koncertas, Šokiai ir Vakarienė
Programą Pildys

Moterų Dainininkių Grupe
Vadovaujant O. Mineikaitei

Solistė R. Merkeliute-Stripinis
Šokiams gros Akordionistė M. Saulenas 

iš Worcester, Mass, ir Olga Breiva, 
Falcon Pianiste

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGCNAS^
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N.-Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVe^green 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 DevOe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsi© 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.

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.



<< . . ■ -• £*« ' 4. i5 e,

New Britain, Conn

Los Angeles, Cal

Lowell, Mass

S-tas puslapis—.................
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Kovo 6, 1947

Re-
A1 

PatNaujos LDS Kuopos Parengi
mas Sekmadienį, Kovo 16 d.

Pereitą rudenį čia susitvė
rė nauja LDS kuopa, kuriai 
buvo įteikta numeris 205. Jei 
ši kuopa būtų susitvėrus 10 
metų atgal, ji būtų buvus pa- 

. vadinta “jaunuolių” kuopa, 
bet šiandien jau didžiuma šios 
kuopos narių, nors ne seniai, 
bet, vis vien, jau ir jaunuoliai. 
Todėl ji čia vadinama “Eng
lish-Speaking Lodge.” šiuo 
būdu pritraukta ir nemažai 
svetimtaučių ir, paskutinėmis 
žiniomis, jau yra perviršijus 
savo kvota LDS narių vajuj.

Sausio mėnesį 205-ta kuopa, 
sykiu su LDS 35-ta kuopa ir’ 
LLD kuopa, surengė šokių va
karą, kuris buvo labai pasek
mingas. Kuopa atsiekė savo 
tikslą sukėlimui kiek nors pi
nigų. Bet visų narių atyda vi
są laiką yra atkreipta į kovo 
16 dieną.

Ta diena buvo parinkta, 
kaipo diena pirmo parengimo 
šiai kuopai. Visi natiai dirbo ir 
tebedirba dėl pasisekimo šio 
parengimo. Jean Bogdal, bu
vusi narė Chicagos “Sparks” 
kuopos, prirengė ii> nupiešė 
puikiausią posterį garsinimui 
parengimo ir nupiešė atvaizdą 
lapeliams. Yra sutrauktas įvai
rus talentas pamarginimui 
perstatymo, kaip tai:

Mindi Bagdonas, jaunas 12 
metų amžiaus stebuklų dary
tojas (magician) ; Aldona (Sa- 
rapas) Klasčius, buvusi toron- 
tietė ir Angela Adams, buvusi 
detroitietė, kurios savo švel
niais balsais linksmins susirin
kusius su solo ir duetais; Wal
ter Raila, jau gerai žinomas 
lietuvių scenoj, ir Gloria 
Mokslaveckas, čia gimusi, kaip 
sakant, “native daughter,”

perstatys vaizdelį, “The Road 
to Reno,” .kuris nupiešia menk
niekius, kurie priveda prie 
“Reno” ir divorso. Ir, prie to 
viso, dar ir vieno veiksmo ko
medija, kurioje dalyvauja pui
kus talentas, kaip tai: Hal 
peckas, Stanley Adams, 
Petravičius, Jane Walker, 
Kamp ir Jean Bogdal.

Šios visos programos “pro- 
duseris” ir režisierius yra chi- 
cagietis, irgi buvęs “Sparks” 
narys, Al Casper. Daug laiko 
yra pridėta prie šio parengi
mo ir, jei darbo prakaitas ką 
nors reiškia, tai parengimas 
turėtų būti ne tik pasekmin
gas, bet toks, kokio Los An
geles lietuviai, nėra matę!

šis parengimas įvyks sek
madienį, kovo 16 d., 3-čią vai. 
popietų, North Star Auditori
joj, 1631 W. Adams Street, 
Los Angeles. Yra kviečiami ne 
tik Los Angeles lietuviai, bet 
ir įvairių apylinkės miestelių 
lietuviai, kaip tai, Long Beach, 
Pasadena, Glendale, Azuza, 
Cucamonga ir San Francisco, 
praleisti linksmai sekmadienio 
vakarą su naujos kuopos na
riais. Užtikriname, nebūsit su- 
vilti!

—Saulės Mylėtojas.

Kelinta diena, kaip šio 
miesto žmonės gyvena be laik
raščio, o to viso priežastis, 
kad “New Britain Herald” 
dienraščio savininkai nepaten
kina savo darbininkų reikala
vimų. Raidžių rinkėjų, unija, 
AF of L, lygiai per keletą 
mėnesių vedė derybas su laik
raščio savininkais, kad rai
džių rinkėjų alga būtų pakel
ta ir kiti pagerinimai įvesti. 
Bet savininkai visu griežtumu 
priešinosi tam, tai kitos išei
ties laikraščio gaminto jams- 
darbininkams neliko, kaip tik 
išeiti į griežtą kovą. Jie su
streikavo 21 d. vasario, nes 
unijos kontraktas su savinin
kais jau seniai išsibaigęs, per
eitą metą gruodžio mėnesį.

Kaip ilgai laikraščio savi
ninkai varinės savas užmačias, 
kol kas sunku pasakyti, bet 
laikraštis neišeina ir streikie- 
ria randasi gerame ūpe. ' Jie 
laikraščio įstaigą pikietuoja, 
kad priversti pelnagrobius 
skaitytis su unijos išstatytais 
reikalavimais.

venimui vieta. Tame susbnnki- 
mėlyj teko daug nusiskundimų 
išgirsti iš negrų žmonių. Kada 
nors bus pabrėžta daugiau 
apie negrų gyvenimą šiame 
mieste.

Mūsų darbščioji aldietė J. 
Malinauskienė sutiko dalyvau
ti Lietuviu Moterų Suvažiavi
me Brooklyne kovo mėn. Jos 
širdyje dega liepsnelė, kad 
dar lietuvės moterys turėtų 
Sukrusti ir padidinti lietuvių 
pažangių moterų judėjimą, 
kuomet reakcija kelia galvą. 
Moterų prisidėjimas prie ak
tyvaus darbo galėtų atnešti 
džiuginančių vaisių.

Koresp.

Vieša, Padėka
Širdingai ačiū S. Januliui 

už aprašymą Jono Liaudans- 
ko gyveninio, jo kovų ir per
gyvenimų laike 
Uncijos. Taipgi 
čiui 
tos. 
vės

1905 m. revo- 
dekui dienraš- 
suteikimą vie- 
pagalbai Lais-

Laisvei už
Aukoju $2 
dienraščio reikalams.

Anele Liaudanskiene.

Svarbus Susirinkimas
Lietuvių Piliečių Kliubo 

mitetas daro pranešimą 
siems nariams, jog sekmadie- 
dienį, kovo 9 d., 11 vai. ryte, 
yra šaukiamas labai svarbus 
susirinkimas.

Draugai nariai, kadangi 
pereitą sekmadienį, dėlei tam 
tikrų priežasčių, susirinkimas 
negalėjo Įvykti, o reikalų su
sikaupė daug, tad* šį sekma
dienį reikia būtinai visiems su
sirinkti ir nusistatyti savo rei
kaluose.

Pamatę šį pranešimą Lais
vėje pasakykite ir kitiems na
riams apie šį susirinkimą.

J. M. Karsonas.

ko- 
vi-

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

CIO unijos su keliomis kom
panijomis irgi veda derybas, 
kad darbininkams būtų pridė
ta daugiau algos, bet pros
pektai veik tokie patys. Kom
panijos vilkina derybas ir ki
ša įvairias pinkles, kad tik 
nereiktų pridėti algos savo 
darbininkams. O tuo pačiu 
kartu pragyvenimas vis eina 
brangyn, to negana, dar prie 
esamos naštos valstijos seime
lis siūlo įvesti sales taxes ant 
visų reikmenų. Kaip matyt, 
turčiai tikisi malonės iš repu- 
blikonų ntstovų įstatymdavys- 
tėse. Jų gerovei gal bus prieš 
darbo žmones — prješ liaudį 
pravesti žiaurūs įstatymai, tai 
jie galės žertis turtą be jokio 
galvosūkio. Tik vargu darbi
ninkai tylės! Jau dabar eina 
per CIO visas lokalines unijas 
prisiruošimas apsijungti bend
rai su mieste esamomis Darbo 
Federacijos, Gelžkelių unijo
mis ir kitomis organizacijo
mis, kad pastoti kelią tiems 
negeistiniems biliams.

Daugelis iš lietuvių negrus 
vadindavo atsilikusiais, bet ir 
šie jau metasi į kovą už ma
lonesnį gyvenimą ir prieš dis
kriminacijas. Netyčiomis teko 
dalyvauti baltų, ir juodų žmo
nių viename susirinkimėlyje, 
kuriame negrai kėlė balsą už 
vieningą veiklą ir tam padary
ta pradžia.

Kaip gaila, kad daugelis ir 
iš pažangesnių lietuvių 
jaučia negrų, nebežino, 
žįsta jų gyvenimo, kaip 
yra sunku gauti darbas

ANGLIJA LAIKYS 
1,210,000 ARMIJOS

London. — Anglija laikys 
1,210,000 vyrų nuolatinėje 
armijoj ir išleis jai 1 bilioną 
ir 552 milionus dolerių per 
sekamus finansinius metus. 
Bet tai būsią 43 nuošimčiais 
mažiau armijai lėšų, negu 
1946-47 metais.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

neat- 
nepa- 
jiems 
ir gy-

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. V.
Tel. EVergreen 8-9770Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. | 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. • 
HUmboldt 2-7964
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Fotografais
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų, padarau 
naujus ‘ paveiks
lus ir kra javus
sudarau su ame- |C, 
rikoniškais. Rei-ft 
kalui esant ir O 
padidinu tokio;/ 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie ChAuncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, ;

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
Matthew A. 

BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

426 LAFAYETTE STR.,

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, .jnatau 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 

Galingos Mos ties. 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 ži6plai 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. '

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 9 
d. kovo, 6 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Ateikite užsimokėt duokles ir atsi
imt knygą. Bus renkami delegatai 
į LLD suvažiavimą, kuris įvyks 29 
d. kovo, Brooklyne. — J. Šmitienė, 
sekr. (52-53)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. kovo, 7:30 v. v., 407 Lafayette1’St. 
Meldžiu visų narių dalyvauti susi
rinkime, nes reikės rinkti delegatus 
į nacionalinius suvažiavimus. Kurie 
dar neužsimokėję į LLD draugiją, 
prašome užsimokčt ir pasiimt kny
gas. — A. Jocis, F. R. . (52-53)

PHILADELPHIA, PA.
Koncertas ir šokiai. Rengia Mote

rų Kliubas, kovo 8 d., 314 Green St. 
Pradžia 7 v. v. Įžanga 75c. Dalyvau
ja Sietyno Choras iš Newark, N. J., 
ir Sietyno Vyrų Oktetas, taipgi ir 
kiti talentai. Dainuos ir Gertrude 
Ulinskas, pasižymėjusi solistė iš Wa- 
terburio. Bus šokiai po koncerto, 
taipgi ir užkandžių-gėrimų. Kviečia
me dalyvauti. — Kom. (53-54)

WATERBURY, CONN.

Kovo 9 d. bus suvaidinta veikalas 
“Mikšių Svajonė,” po lošimo bus 
koncertas. Tą visą išpildys Laisvės 
Choras iš 
kp. Liet. 
St. Salės 
mas 3 v. 
ti. Taipgi
Moterų Dienos šventė, tad kviečia
me waterburiečius ir iš apylinkės 
dalyvauti. įžanga 75c. Kom. (53-54)

Hartfordo. Rengia LDS 49 
Kliubo salėje, 103 Green 
durys adaros 2 vai., loši- 
dieną Prašome nesivėluo- 
bus atžymėta Tarptautinė

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. moterų skyr. susirin

kimas įvyks kovo 7 d., Liet. Salėje, 
315 Clinton St., 7:30 v. v. Visos na
rės esate kviečiamos dalyvauti šia
me susirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalų atlikti. Prie progos, 
nepamirškite ir naujų narių atsives
ti. — O. Girnienė, sekr. (53-54)

(60)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STAUORIAI
PRIE STALŲ DARBININKAI 

SUSTATYMAM VYRAI
Turi būt jiatyrę. NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA 
TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE 

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

HARTFORD 7-2905
(53)

25 PATYRŲ 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.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
Patyrę Eyelet Darytojai 

IR 
Patyrę Vinių Darytojai 

PLAČIAI PRAMONEI
Praneškite Pilnai Smulkmeniškai Apie Save Ar Patyrimus 

ARBA KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT. 
NORTH & JUDD MANUFACTURING CO. 

NEW BRITAIN, CONN.'

(53)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(63)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Knygų Apdarymo Darbmmkai
MERGINOS—MOTERYS

POPIERIŲ SKAITYTOJOS IR LANKSTYTOJOS 
SUSTATYTOJ OS—INSPEKTORĖS 

PRIE BINDERY STALŲ DARBININKĖS 
INDEX TABBERS

Taipgi
DARBININKĖS POPIERINIŲ DĖŽIŲ DEPARTMENTUI
° Pageidaujama Patyrusios, bet Tarsimes 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 AvenueLINDEN, N. J.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo pare 
įvyks kovo 8 d. Liet. Laisvės Parko 
B-vės salėje, 340 Mitchell Ave. Pra
džia 8 v. v. Kviečiame visus daly
vauti, kartu smagiai praleisti laiką,

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 418 dus]., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................................

Kantičkos, giesmių knyga ....................
Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elcnutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

kų jie reiškia ...............................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .......................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du. 

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

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

amž. krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusitn. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

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

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

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

su paveikslais ......................................
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jeruzoliinų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspejimai laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, 

priveda žmogų ........
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti .......................... .!
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .. ,...................................<.........

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugima Savo Meilužės, su paveik.

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

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

Kristaus pasekėjas ............................
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų .................................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir Ainių knyga su 
paveiks............................................ ................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, .eu visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Unęija ....................
Ųvi Uncijos ...........  ,..........

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

užpilti ant degtinės .. ......................
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje .......................................... ............
Vidurių valytojas '............. .........................
Nuo visokių reuinatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ....f..........
Nuo šlapligės diabetų ...........,.................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ..».......................
Nuo užsisonėjusio nosies ir galvos ka- 
i taro (hayfeVer) .................  ,..... I

Nuo Pailių ........ .........................................
Nuo vandeninės i c širdies ligų ...........
Nuo nemalonaus kvapo ..........................
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ...,......
Nuo veneciškų ligų ................................ :
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto .................................... ..........
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtu 

knygų ar žolių, 'rašykite į:

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiks].................. .............
Žydas, įdomūs skaitymai ......

prie ko jie

$1.75

75c 
$2.50

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c

35c
25c

25c

35c

35c

30c 
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25c

5c

25c

35c
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35c

6;»c 
50c 
25c

' 25c
10c

25c

$2.50

25r

30c
35c

$1.00
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

vauti, kartu smagiai praleisti laiką, 
bus duodama kaTos ir pyrago. — 
Kom. (53-54)

Detroit, mich.
Puikus koncertas ir prelekcija.j 

moterų, dienos apvaikščiojimui, įvyks 
kovo 9 d. Programoj dalyvauja: Mo
terų Pažangos Kl. choras, Aido Cho
ras, Merginų Sekstetas, Moterų 
Trio, W. Gugas ir M. Gaski, duetas; 
smuikininkas Clarence Erickson. Dr. 
J. Baltrušaitienė iš Pittsburgho duos 
paskaitą Įvyks buvusioj Liet, salėje, 
25th ir Vernor Įly. Durys adatos 5 
v. v. Programa 6 v. v. Įžanga 75c. 
Gros gero orkestrą šokiam. Kviečia
me dalyvauti, turėsime gėrimų 
užkandžių. —■ Kom. (53-54)

Montello, Mass

ir

WORCEST ER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

d., 10:30 vai. ryto, 29 Endicott St. 
Draugai dalyvaukite, atsiimkite 
knygą už 1946 m. “Prisikėlusi Lietu
va.” Taipgi užsimokėkite duokles už 
šiuos metus. — J. M. Lukas, sekr.

(53-54)

9

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Progresyvių Organizaci

jų parengimai, kurie įvyks Liet. 
Taut. Ndmo apatinėj salėj, No. Main 
ir Vine Sts., kovo mėnesį..

Moterų Apšvietos kliubas rengia 
silkių ir kugelio vakarienę, su šo
kiais, kovo 8 <1., 7:30 vai. vak. Įžan
ga 75c.

IWO ’ir Progr. Liet. Kom., rengia 
krutamus paveikslus “Russia On 
Parade” ir “Moscow Music Hall.” 
Kovo 13 <1., 7:30 v. v. Įžanga 65c (su 
taksais).

Liet. Literatūros Drg. 6 kp. Kom. 
rengia Koncertą si/ šokiais. Kovo 
22 d., 7v. v. Koncertą pildys Mote
rų Choras, vad. O. Mineikiūtės, Ri
chard Barris, accordionistas iš Ded
ham. Solistės R. Merkeliūtė (Stripi- 
nis), Jean Brown-Zmuidin, Ona Mi- 
neikytė; duetas R. Merkeliūtė, P. 
Kundrotienė, vietinės, I. B. Kubi
liūnas, So. Bostdno; Norwood© Vyrų 
Choras; pianistė Olga Falcon (Brei- 
vyte). Įžanga 55c (su taksais). Da
lyvaukite visi. — G. Shimaitis.

(53-54)

BOSTON, MASS.
dien., 8 vai. vak. naujai 
Moterų Kl. salėje, 318 
įvyks svarbus parengi-

SO.
Kovo 8 

išpuoštoj 
Broadway
mas. Bus apvaikščiojimas Moterų 
Tarptautinė Diena. Turėsime skanių 
užkandžių ir gražią muzikalę prog
ramą. Dainuos Ignas Kubiliūnas. 
Bus ir kitokių pamarginimų. Rengia 
LLD Moterys. Įžanga veltui. Kvie
čiame dalyvauti. (53-54)

Dalyvausime Suvažiavimuose
Vasario 28 d. įvyko skait

lingas susirinkimas Moterų 
Apšvietos Kliubo. Išrinko de
legatę į tris mūsų suvažiavi
mus, kurie pabaigoje menesio 
įvyks New Yorke. Taipgi išrin* 
ko 5-kias delegates dalyvauti 
Naujosios Anglijos Moterų 
Suvažiavime, kuris įvyks ko
vo 9 d., Lietuvių Piliečių Kliu
bo svetainėje, Cambridge, 
Mass, ir paskirta $10 pasveiki
nimui.

Bus minėjimas Moterų Die
nos, kuri pripuola kovo 8 d. 
Bus skani vakarienė, koncer
tinė ir šokių programa, o įžan
ga tik 75 centai ypatai! Visą 
programų pildys vien tik mo
terys, dainuos moterų grupė, 
solistė R. Merkeliūtė, šokiams 
gros moterys, atvažiavusios iš 
Worcesterio, bus akordijanis- 
tė M. Saulėnienė, jai pianu pa
lydės — Breivaitė — Falcon. 
Tikrai bus gražus moterų die
nos parengimas! Jis įvyks 
šeštadienį, kovo 8 d., Lietuvių 
Tautiško Namo Svetainėje, N. 
Main St. ir Vine St. Visi pra
šomi atsilankyti.

Birutės Pašalpinė Draugystė 
išrinko delegatę į mūsų suva
žiavimus, kaip tai: Moterų ir 
Amerikos Lietuvių Demokrati
nį suvažiavimą ir paskyrė $5 
pastarojo pasveikinimui. Taip
gi, išrinko 4 delegates į Naujo
sios Anglijos Moterų suvažia
vimą. <

Į LLD ir Demokr. Lietuvių 
suvažiavimus LLD 6 kuopa iš
rinko 3 delegatus ir aukavo 
$10 pasveikinimui. Liuosybės 
Choras išrinko delegatą — A. 
Vasarį į Demokr. Liet. Suva
žiavimą ir nutarė pasveikinti 
su $10. Reiškia, mūsų koloni
jos organizacijos smarkiai ren
giasi prie suvažiavimų.

Biruta.

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.
(64)

VIRĖJA—SEIMININKĖ Al
Guolis ant vietos, 2 Suaugę. Vaikas 2 metų.

Retkarčiais Pagelbėti. 4 Kambariai.
Nėra skalbimų. Alga. $175 j mėnesį 

ENDICOTT 2-3064.
___________________________ •__________(55)

NAMU DARBININKĖ
Prie mažos šeimos. Turi būti patyrusi, aku- 
ratna ir sugabi. Nuosavas kambarys. Priva
tinis namas Brooklyne. ŠAUKITE TARPE

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4647.
(55).

' ' ......! 11 1 1 ...........

Maskvos Spauda Sako, 
Amerika ir Anglija 
Glosto Nacius

Maskva.—Sovietinė spau
da kritikuoja anglų-ameri- 
konų politiką Vokietijoj; 
sako, jie nesistengia vokie
čių nunacinti ir pataikauja 
fašistams; todėl hitlerinin
kų palaikai jau buvo suda
rę sąmokslą nacizmui su
grąžinti.

Maskvos laikraščiai rašo, 
kad amerikonai ir anglai, 
ūkiniai apvienydami savo 
užimtas sritis vakarinėje 
Vokietijoje, stengiasi pasto
ti kelią politiniam ir eko
nominiam visos Vokietijos 
suvienijimui. Tuo būdu jie 
jau pastatė skerspainę iš
sprendimui. Vokietijos klau
simo, kuris bus svarstomas 
ateinančioj keturių didžiųjų 
ministrų konferencijoj Mas
kvoj, kaip rašo Maskvos 
Bolševikas.

New Yorko Times mask
viškis korespondentas Drew 
Middle ton praneša, jog ru
sai kalba, kad Amerika ir 
Anglija nori suorganizuoti 
vakarinę Vokietiją kari
niams tikslams prieš Sovie
tų Sąjungą.

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 9 d., pas E. Geležauskienę, 
.1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Drau
gai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Taip pat 
kviečiami nauji nariai prisirašyti 
prie Draugijos. — P. Šlekaitis, sek.

s .(53-54)

VOKIETIJOS IR GRAIKI
JOS RĖMIMAS PRIEŠ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Washington. — New Yor
ko Herald Tribune kores
pondentai rašo, kad žymieji 
Washingtono politikai ma
to reikalą gausingai remti 
vakarinę Vokietiją ir Grai
kijos monarchistų valdžią, 
girdi, atspirčiai prieš So
vietų Rusiją.

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c
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60c
fDEKEN’S OINTMENT

. P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

Reikalauk tik

ir Stono Ave. 
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. 60c 

. 60c 
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75c

$1.25

$1.25
85c

. 60c 
85c
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VIS DAR ŠTOKUOS 
PASAULIUI MAISTO

Washington. — Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės de- 
partmentas skaičiuoja, kad 
per paskutinius 12 mėnesių 
pasaulyje pagaminta 7 nuo
šimčiais daugiau maisto, 
negu per tokį pat laikotar
pį pirmiau. Bet daugeliui 
šalių dar neužteks maisto.

PAJIEŠKOJIMA)
Linas Valbasys ieško Kazimiero 

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

Linas Valbasys, Caixa postal, 6170, 
§ąo Pąulo. Ęrąįį.



DVASIŠKIAI SMERKIA KOLEGIJOS
Ketvirtadienis, Kovo 6, 1947PREZIDENTO UŽKAR1NE KALBA

kliu-

BROOKLYN, N. Y.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen. 4-8174
Peter Kapiskaa

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Martha Stewart ir Sidney Greenstreet

BULOVĄ!Laisvės Bazaras
Tris Dienas ir Tris Naktis

Kovo 7,8 ir 9 March, 1947

CAMBRIDGE

•IATKK3I
K

sutaupins 
sekamų 22 
$1,803,000 
išpirkimui

mažėjimo 
ne stoko- 
kompani- 
sumokėjo

sū
ri e- 
su-

Per New York o paštą iki 
kovo mėnesio pasiųsta 30,000 
pundelių maisto visokiems “iš- 
vietintiems” asmenims Europo
je.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Open City, vaizduojanti Ita
lijos partizanų - laisvintoji! 
šalies nuo savųjų ir vokiečių 
fašistų, rodoma World Teatre, 
New Yorke, jau 54-ta savaitė.

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

Daug
vertingų 
rankdarbių
Jie bus išleisti-išparduoti mūsų
darbininkiškai visuomenei pri
einamomis kainomis.

Washington. — Pasakoda
ma. kad Sovietai perka ka
rinius amerikonų patentus.

Dane Clark, 
žvaigždės romantiškoje komedijoje “That Way With 
Women,” rodomoje Strand Teatre, Broadway ir 47th 
St., New Yorke. Taipgi yra scenos aktai.

DEAN
U . >2475

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel .EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Visomis trimis dienomis ir vakarais bus duodami 
karšti valgiai ir bus didelis pasirinkimas 

įvairių gėrimų.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ateičių* su naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

BUS BAZARE?

bran gių, gra ž i ų ir 
dovanų, ypatingai 

d abi n imu i namų

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 pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

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

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, tai 
apsižiūrėkite su duoklėmis, kad ne- 
liktumėt suspenduoti. Pradžia 7 v. v. 
— M. Stakovas, Prot. Rašt.y (52-53)

richmoneThill, east 
NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas 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)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Kliubo svarbus 
susirinkimas įvyks kovo 7 d., 8 v. v. 
Kliubo patalpose, 168 Marcy Ave. 
Nariai dalyvaukite, nes laikas mo
kėti duokles į L. A. Kl. ir YMCA, 
kurie tose organizacijose yra na
riais. — Valdyba. (53-54)

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. Wag- 
nis, F. R. (52-53)

Bazaras Bus Laikomas

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

’ j 'rt'Jr 7 v • V?..*'? *7 TTVTVi 'i *• '"i v? 1 L* <» rĄ” » i5 faE.f

htffe ’As ‘ '•. rfv *<&•'

rY t“. h • ' 'V-

_ .    . Į 

NewYirko^MfeZInioi
Dr. Kaškiaučius Vėl 
Kalbės Brooklyne
Iš Sveikatos Kultūros Draugi

jos Susirinkimo
Susirinkimas, įvykęs vasar. 

27 d., buvo sėkmingas. Nuta
rėm dalyvauti Trečiame De
mokratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavime, kuris įvyks ko
vo 30-tą, Grand Paradise Ball
room, Brooklyne. Delegatu iš
rinktas S. Griskus.

Sekiyadienį, kovo 16-tą, 2 
vai. po pietų, 419 Ix>rimer St., 
Brooklyne, kalbės daktaras J. 
J. Kaškiaučius iš Newark, N. 
J. Tema: Aukštas ir žemas 
kraujo spaudimas ir kaip ga
lima jo išvengti ar pasigydyti 
nuo jo.

Visi, kurie jaučiate kokius 
negerumus ir nesmagumus at
eikite pasiklausyti minimos 
prelekcijos. Bus galima duoti 
raštiškus klausimus. Pasitiki
me, kad prelegentas atsakys 
kiekvieną. Komisija.

Piliečių Unija Išstojo 
Prieš Majoro Planą 
Butams Viršenybėje

Piliečių Unijos sekretorius 
George II. Hallett, Jr., pareiš
kė tos organizacijos pasiprie
šinimą majoro O’ Dwyer pa
siūlymui perorganizuoti New 
Yorko Miesto Housing Autho
rity.

Viršininkas sako, kad majo
ro siūlymas pervest autoritetą 
kokiam nors statybos kontrak- 
toriui yra “nelaimingiausias” 
pasiūlymas, kadangi pareiga 
nėra plytų ir cemento klausi
mas. Tam, sako jis, “reikia ge
ro gaspadoriaus, žinančio vi
suomenei namu reikalus.”

Dabartinis autoritetas tokius 
vadus turi, pareiškė Hallett, 
tad būtų visuomenei didis nuo
stolis ju netekus.

VISUS TRIS VAKARUS GROS

Pavidis Radio Orchestra

Laukiame bazarui dovanų. Dienraštis Laisve yra 
visos Amerikos pažangiųjų lietuvių vadas. Tad visos 
Amerikos Lietuviai privalo 
siųsti dovanas bazarui.

privalo

LAISVES BAZAR AS PRASIDĖS JAU ŠI
PENKTADIENI -

Ta didžioji dienraščio Lais
vės tridieninė iškilmė — BA
ZARAS — jau čia pat'. Prasi
dės šio penktadienio vakarą, 
kovo 7-tą ir tęsis per tris die
nas. Baigsis sekmadienį 9-tą 
kovo, vidurnaktį.

KAS

lengva Bus Atminti 
Kaimyno Vardą

Kovo 6-tą, New Yorke, 
ruošta pokilis, septynios 
šimt penktas iš eilės, tikslu 
kelti Smith Kolegijos paramai 
fondą. Keturi šimtai užkvies
tų svečių esą nereikalingi nei 
perstatinėjimo viens kitam — 
visi arba arti visi esą Smith’ai. 
Iš tų ’50 parinkę iš telefonų 
knygos, kuris pirmasis po aki
mis papuolė, o kitus jau pa
rinkę iš žinomų biznierių ir 
profesijų.

New Yorko miesto mokyk
lose būsiančios teikiamos fak
tiškosios lyties instrukcijos 
greta bendrojo mokslo, sako 
mokyklų viršininko padėjėjas 
Whalen. Esą prieita išvados, 
kad mokyti reikia ir kad at
skirai dėstymas nebūtų prak-

Kas vakaras šokiai prie Pa- 
vidžio Radio Orkestros.

Kas vakarą praktiški karšti 
ir šalti valgiai ir gėrimai ir 
retai gaunami namie gaminti 
skanumynai, kuriais bazarą 
apdovanos geriausios brookly- 
nietės gaspadinės.

ir visuomet, o ypatingai šeš
tadienį ’ir sekmadienį turėsime 
svečių iš apylinkės miestų ir iš 
toliau.

’ Visomis dienomis bazaras 
bus Grand Paradise Ballroom^ 
318 Grand St., Brooklyno.

Kliūty Savininkai 
Kovos už “Tipsus”

New Yorko naktinių 
bų savininkai ir koncesionie- 
riai baisiai išsigando, kada 
valstijos senatas 41 balsu už- 
gyrė Wicks-Butler bilių. Tas 
bilius, jeigu praeitų ir seime
lyje, uždraustų imti iš skry
bėlių padėjėjų (hat check) 
merginų gautas “tipsais” 
įplaukas.

Prasižengusieji tai taisyklei 
galėtų būti baudžiami iki $1,- 
000 pinigais ir metus kalėti.

Kaip dabar yra, tūlos skry
bėlių padėtuvės nešančios iki 
$55.000 metinių pajamų. Skry
bėlių padėjėjomis samdomos 
gražiausios merginos. Iš jų rei
kalaujama meiliausią] šypso
tis, nors dantį geltų. Jos turi 
gauti daugiausia “tipsų,” ku
riuos po darbo dienos turi su
pilti i samdytojo delmoną.

Sėkmingiausias i$ jų , Abe 
Ellis,, už tas šypsenas nusipir
kęs mums gerai žinomąjį Man
hattan Center, New Yorke ir 
Steel Pier garsiajame pajūrio 
re z orto Atlantic City.

Gaso Komuaniiai Gerai 
Sekasi ir Be Kėlimo 
Gaso Kainu

Company įteikusi State Public 
Service Komisijai prašymą 
leisti pakelti gaso kainas. Ap
likacijoje, įteiktoje praeitą tre- . 
čiadienį, aiškina, kad pakilu
sios kainos kuro ir darbo jė
gų numažino pelnus.

O visgi pelno dar likę gra
žaus. Pačios kompanijos pa
teiktos skaitlinės, kaip nurodo 
angliškas darbininkų dienraš
tis Daily Worker, pasako, kad 
po užmokėjimo taksų firmai 
liko $1,630,000.

Tiesa, tai esą apie $400,000 
mažiau, negu buvo 1944 ir 
1945 metais. Likę tik apie tiek, 
kiek likdavę pirmkariniais me
tais. Firmos Šero vertė 1945 m. 
buvusi $2.79, o 1946 tik $2.19. 
Bet, rašo Workeris, ir tokius 
pelnus turint nėra ko raudoti. 
f Tačiau to pelno 
didžiausias sekretas 
je pajamų, bet kad 
ja praeitais metais
$1,803,000 bonų atmokėjimui. 
O tas numažina ‘firmai išmo- 
kesčius palūkanomis (procen
tais) ateityje $34,000,000 ver
tės bonams nuo pusketvirto ir 
4 nuošimčių iki 2 ir % nuo
šimčių. (

Minėtasis atmokestis, sako 
laikraštis, firmai 
$5,088,600 bėgiu 
metų. Taigi, tie 
pernai sumokėti 
pripuolusių daug vėliau atmo
kėti bonų, kad nemokėti už 
juos palūkanų. Tai reiškia pa
didinimą ateities pelnų, o ne 
tiesiogines, neišvengiamas iš
laidas.

Prie to, priskaičius tuos, arti 
du milionus atmokesČių už bo
nus išlaidomis, sutaupo kom
panijai už 1946 metus tak
sais dar apie $1,100,000.

Taigi, firmai dar ne bėda.

suknelių industrijos 
sutiko pridėti 8 nuo- 
mokesties priedo ant 
darbo ir po apie $5 
savaitiniams. Unijos 

pasiūlymą

Sukniasiuviu Streiko 
Išvengta

, ——
Praeitą antradienį, išvakarė

se skelbto 80,000 sukniasiuviu 
streiko, 
atstovai 
šimčius 
štukinio 
iki $6 
viršininkai sutiko 
priimti ir streiką atšaukti.

Unija originaliai reikalo 20 
nuošimčių algos priedo.

Tą pačią dieną, Manhattan 
Center, įvyko šapų pirmininkų, 
mitingas, kuriam apie derybas 
raportavo Jungtinės Tarybos 
vedėjas Julius TTochman, siū
lydamas sutartį priimti. Ją pri
imti ragino ir tarybos prezi
dentas David Dubinsky ir vice- 
prez. Luigi’Antonini. Pirminin
kų susirinkimas nutarė sutartį 
priimti.

Į unijistų pensijų fondą sam
dytojai mokės 1 nuošimtį, bu
vo reikalauta mokėti po du.

VALGIS JŪSŲ SVEIKATAI

Tikiai Gaspadiniškai Valgius Gamina

JUOZAPO ZEIDAT

411 GRAND STREET

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Valandos:

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

Išskiriant trečiadienį 
ir, sekmadienį.

Jgjfc

N. Y. Kongresmanai 
Prašė Nekelti Veteranų 
Adm. i Washingtona

Astuoni New Yorko miesto 
kongresmanai prašė preziden
to Trumano nekelti Veteranų 
Administracijos C e n t r alinio 
Ofiso New Yorke esamo sky
riaus.į Washingtoną, kaip yra 
sumanyta. Prašė atidėti iki še
šiem tūkstančiam tos įstaigos 
darbininkų bus ■ parūpinti 
Washingtone butai.

Kongresmanai pasirašė pre
zidentui prašymą CIO United 
Public Workers Lokalui 20- 
tam į juos atsikreipus. Unija 
sako, kad be aprūpinimo bu
tais tiem darbininkam gręsia 
išmetimas iš darbo, nes būda
mi be buto negalės nei dirbti.

Unijistų prašymą pasirašė 
kongresmanai 'Bloom, Keogh, 
Kline, Lynch, Marcantonio, 
O’Toole, Potts, Rayfiel.

Numato Stoka Pieno
Npw Yorko. miestui pieną 

pristatančios firmos skelbia, 
kad miestui pieno kiekis kelio
mis sekamomis dienomis bū
siąs daug mažesnis, negu pa
prastai. Priežastis—gilus snie
gas nutraukė susisiekimą su 
daugeliu pieną pristatančių 
centrų šešiose valstijose.

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- 
slinokčtl duokles', kad galėtumėt pa
siimt knygą “Prisikėlusi Lietuva.” 
Stengkimės visi, gauti naujų narių. 
— V. Kartonas,~org?"' (52-53)

Grupė žymių brooklyniečių 
dvasiškių pasmerkė Brooklyno 
Kolegijos prezidento, Gideonse 
karu grasinančią kalbą, pasa
kytą vasario 26-tą, Montclair, 
N. J. Toje kalboje Gideonse 
linkėjo Maskvos konferenci
jai nieko nenuveikti. Ragino 
Amerikos vadovybėje įsteigti 
vakarinės Europos bloką.

Dvasiškiai pareiškė viltį, kad 
“konferencija gali pavykti ir 
prisidės prie pasaulio taikos, 
mūsų delegatams ieškant tei
singų ir priimtinų susitarimų 
su delegatais iš kitų didžiųjų 
valstybių.”

O apie Gideonse kalbą dva
siškiai sakė:

“Tas jo pareiškimas mums 
atrodo labai neatsakomingu ir 
priešingu Amerikos siekimui

Garbintojai Sužeidė 
Aktorę

Filmų aktorė Jacqueline Da- 
lya tapo sužeista kokio gru
bi jono autografų gaudytojo, 
pagriebusio ją už kojos einant 
į Rivoli Teatrą. Ji virto ant 
šaligatvio ir susižeidė galvą.

Negražu. Bloga mūsų “mei
lė,” jeigu mylimąjį pasiunčia 
j ligoninę.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

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

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

Tel. SOuth 8-5509

vertingos tarptautinės tvarkos. 
Mes toki samprotavimą, kokį 
išreiškė Brooklyno Kolegijos 
prezidentas, skaitome neatsto
vaujančiu mūsų susiedijos ir 
mes pasitikime, kad visuome
nės opinija greitai prieš tai pa
sireikš.

“Mums atrodo,” sako toliau 
pareiškimas, “kad Gideonse 
daleido jo asmeniškam pykčiui 
prieš Tarybų Sąjungą pažeisti 
jo visa pažiūrą. Kokios bebū
tų sunkenybės tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos, 
kelias į taiką neina per suda- 
rinėjimus blokų ir atsidėjimą 
ant smurto, bet per sudarymą 
įgyvendinamų sutarčių...”

Pareiškimą pasirašo 20 
dvasiškių, atstovai daugelio 
bažnyčių ir religijų.

Mūsų Byronui Atėjo 
Liūdna Žinia.

Praeitą antradienį Juozas 
Byronas, Laisvės linotypu rai
džių rinkėjas, gavo telegramą 
nuo savo brolduktės (Adomai
tytės) iš Ashley, Pa., kad mirė 
jos vyras Al Vernalis, tik 28 
metų amžiaus. Tai skaudus 
smūgis Laisvės skaitytojų Ado
maičių šeimai ir liūdna gimi
nei. Abiejiems reiškiame užuo
jautą.

Jimmy Tascione, 15 m., pa
šautas gatvėje einant Myrtle 
Ave., tarp Marcy ir Tompkins 
Avės. Menama, kad jį pašovė 
koks padykėlis, šaudantis bile 
kur.

Peter 
KAPISKAS »

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

Uį

LIPTON, Jeweler 
t. Brooklyn, N. Y. 

(Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




