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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX

go. Nariai tebesvarsto suva
žiavimo darbų dienotvarkį 
kuopų mitinguose ir per spau
dą.

Mūsų draugija įsikūrė 1915, 
metais — daug vandens patil-1 
temis nubėgo per tą laikotarpį, i 
Bet mūsų nariai mokėjo meti- j 
n i u draugijai mokesčių $1.50 
1915 metais ir tik tiek pat 
tebemoka šiandien !

Tuomet, aišku, pragyveni
mas buvo kur kas pigesnis: 
tuomet nariai gaudavo po vie
ną knygą per vienerius metus. 1

Dabar pragyvenimo reikme
nys iškilo į padanges; dabar 
nariai gauna, be vienos kas 
vieneri metai knygos, dar ir 
“Šviesą”---- bertaininį žurnalą.

Argi draugija gali pasek
mingai gyvuoti, tegaudarna 
nuo nario tik po $1.50 nėr mo
tus ?

Tūli vadovaują Literatūros 
Draugijai asmenys sutinka, 
jog $1.50 metinių mokesčių 
permaža, jei draugija nori pa
sekmingai gyvuoti ir leisti žur
nalą “šviesą,” taipgi kas vie
no ri metai vieną knyga, tei
kiamą nariams nemokamai. 
Bet jie mano, jog nedateklių 
galima bus padengti aukomis 
ir visokiomis nepaprastomis 
pajamomis, gautomis, sakysi
me, iš pramogų, kurias kuo
pos bei apskritys surengia.

Man rodosi, tai klaida. Au
kos ir pajamos iš pramogų ga
li eiti savo keliu, bet draugija 
vyriausiai privalo remtis meti
nėmis narių mokestimis, kurios 
turi būti didesnės.

Be jokio dvejojimo suvažia
vimas turėtų pakelti narių mo
kestis, sutvirtinti draugiją, 
kad ji galėtų pasekmingai gy
vuoti ateityje.

Praeitais metais įvykusiame 
LDS Seime Bostone buvo iš
kilęs klausimas dėl pakėlimo 
vienu penktuku per mėnesį 
narių mokesčių.

^Atsirado saujelė delegatų, 
sakiusių, būk pakelti lėšų fon
do mokestys nereikia, bus, esą, 
galima ir be to apsieiti. Tačiau 
daugumas delegatų su tuo ne
sutiko.

Šiandien kiekvienam aišku, 
jog žygis buvo geras. Jei tai 
nebūtų buvę padaryta, neži
nia, kaip LDS nūnai verstųsi.

Los Angeles’u 
Stanley Moffat-

Įsidėmėtini 
miesto tėisėjo 
t’o žodžiai:

“Jei USA Komunistų Parti
ja gali būti nelegalizuota, tai 
kodėl, einant tuo pačiu sam
protavimu, republikonų dau
guma Jungtinių Valstijų kon
grese negalėtų paskelbti ne- 
legale demokratų partijos ir 
palikti Amerikoje tik vieną 
politinę partiją — republiko
nų?. . .”

Teisėjas Moffatt skelbia, 
jog karo metu komunistai pa
sirodė didžiai lojaliais Ameri
kos’piliečiais. Gi Roosevelto 
prezidentavimo laikais kon
gresas ir valdžia priėmė daug 

t visuomeninių projektų, ku
riuos anksčiau buvo siūlę ko
munistai.

Tenka priminti, kad šis tei
sėjas yra Los Angeles miesto 
demokratų partijos pirmasis 
vice-pirmininkas.

Nelaimė su Amerikos kieta
kakčiais ir jų politika glūdi 
tame, kad jie, atrodo, patys 
nežino, ko siekiasi ir kur ei
na.

Jie šiandien skelbia kry
žiaus karą Graikijos ir Turki
jos komunistams (nors Turki- 
ojje komunistinis judėjimas 
dar vis labai silpnas).

Jie skelbia kryžiaus karą 
Amerikos komunistams.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Melams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopi ja 5c

DENNIS REIKALAUJA
ŽODŽIO DĖL BIUIŲ

PRIEŠ KOMUNISTUS
Komunistu Partijos Sekretorius Sako, kad Jis Turi Būti 
Pakviestas i Liudytojus Kas Liečia Tokius Sumanymus
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos centro 
sekretorius Eugene Dennis 
pasiuntė i Washington^ te
legramą, kurioj reikalauja, 
kad jj į liudytojus pakvies
tų kongresinis Komitetas 
dėlei Neamerikinių Judėji
mu. Tas komitetas kovo 24 
d. pradės svarstyti kongres- 
manų Rankine ir. Sheppardo 
bilius - sumanymus, siūlan
čius panaikint Komunistų 
Partiją ir uždraust bet ko
kį pritariantį komunistam 
veikimą.

Komiteto pirmininkas J. 
Parnell Thomas yra žadėjęs 
neleist komunistams liudyti 
tuose svarstymuose. Užtat 
Thomas pakvietė į,liudyto
jus jėzuitų kunigą Fultoną 
J. Sheaną, darbo sekretorių

J. LEWIS ATŠAUKĖ 
ANGLIAKASIU 
STREIKĄ

Washington, kovo 19. — 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis pasidavė 
Aukščiausio Teismo įsaky
mui ir atšaukė minkštųjų 
angliakasyklų m a inierių 
streiką, kurio pradžia buvo 
skiriama balandžio 1 d. Bet 
unija turės sumokėti $700,- 
000 pabaudos, o Lewis — 
$10,000 už tai, kad pernai 
rudenį neatšaukė streiko, 
pagal apskrities teisėjo 
Goldsborough į s a k ymą. 
Goldsborough buvo skyręs 
net $3,500,000 baudos uni
jai, bet Aukšč. Teismas ją 
sumažino.
Negras Priimtas į Senato 
Korespondentus

Washington. — Senato 
tnisvkliu komitetas vienbal
siai atmetė korespondentu 
komiteto nutarimą nepri'm- 
ti negro korespondento Lo-j ir Turkijai taip daugėja, 
uiso R. Lautier’o į renorte-' kad Trumanas mato pavojų 
rių galeriją senate. Taigi į savo planui, jeigu jis nebū- 
Lautier priimtas. ! tų tuojau priimtas.

PARAGUAY SUKILĖLIAI 
LAIMĮ PRIEŠ DIKTATO

RIŲ MORINIGO
Asuncion, Paraguay. — 

Paraguay’aus prezidentas 
Higinio Morinigo (diktato
rius) paskelbė griežtą karo 
stovį visoje šalyje prieš su
kilėlius ir įsakė išbraukt iš 
armijos visus dalyvaujan-

Pasakius A, prisieitų saky
ti ir B: jie turėtų skelbti ka
rą komunistams Francijojc, 
Chinijoje, Lenkijoje, etc., etc., 
na, ir galop Tarybų Sąjungo
je.

Argi neaišku, kur link tas 
viskas Ameriką nuvilktų ?

Hitlerinė politika vestų 
Ameriką hitlerinės Vokietijos 
keliu. <

Va, kur keri pats didžiau
sias Amerikai pavojus!

Schwellenbachą ir valdžios 
agentų direktorių J. Edga
rą Hooveri. Schwellenba- 
chas jau pirmiau siūlė už
draust Komunistų Partiją 
ir pašalint komunistus iš 
darbo unijų ir kooperatyvų.

Komunistų Partijos sek
retorius Dennis savo teleg
ramoje primena, kad mini
mi pasiūlymai “kliudo ne 
tik komunistų pilietines tei
ses, bet visu demokratiniu 
amerikiečiu teises.” Todėl 
jis reikalauja sau žodžio to 
Neamerikin. Komiteto svar
stymuose.

2 Senatoriai Smerkia 
Trumano Plana

Washington. — Demokra
tas senatorius Edwin C. 
Johnson ir republikonas se
nator. H. Al. Smith diskusi
jose per radiją kritikavo 
prezidentą Trumaną, kad 
jis apeina Jungtines Tautas 
su savo siūloma karine 
$400,000,000 parama Grai
kijai ir Turkijai. Senatorius 
Johnson stojo tik už pašal
pas Graikijos žmonėms; o 
kas liečia turkus, tai jis pa
reiškė jiem tik panieką. 
Johnsonas priminė, jog Tur
kija tarnavo naciam pasku
tiniame kare. Jis įspėjo, kad 
Trumano planas gaii įvesti 
i naują pasaulinį karą.

Valdžia Skubi Stiprinti 
Graikiją ir Turkiją

Washington. — ' Prezid. 
Trumano valdžia daro 
spaudimą, kad kongresas 
kuo greičiausiai užgirtų 
400 milionu doleriu Graiki
jai ir Turkijai.

Piliečių protestai prieš 
karines paskolas Graikijai 

čius sukilime oficierius.
Sukilėliai ypač įsitvirtinę 

Concepcion mieste, bet grū
moja Morinigo jėgoms ir 
pačioj Paraguay’aus sosti
nėj Asuncion.

Valdžia siuntė keturis 
lėktuvus bombarduot suki
lėlius Concepcione, bet lakū
nai su savo lėktuvais prisi
dėjo prie sukilėlių.

(Brazilijos spauda prane
ša, jog sukilėliai užėmė jau 
visą Paraguay’aus ruožtą 
palei Brazilijos sieną. Dik
tatorius Morinigo skelbia, 
kad sukilimui vadovaują 
“Paraguay’aus ir Bolivijos 
Komunistų Partijos.”)

Andrius Višinskis, Sovietų užsieninio ministro pa
vaduotojas (pačioje dešinėje), sveikina atvykusį Mask
von Amerikos valstybės rekretoriu, generolą Geo. Mar- 
shallą (pačioje kairėje). Marshallas yra amerikinės 
delegacijos vadas dabartinėje Keturių Didžiųjų konfe
rencijoje Maskvoje. Konferencija svarsto planus dėl 
taikos sutarčių su Vokietija ir Austrija.

Federacijos Elektrininkų 
CIO Judžių Darbininkų 
Sutartys Silpnina Unijas

Indianapolis, Ind. — Čio- 
naitinis RCA Victor fabri
kas padarė savotišką sutar
ti su Darbo’Federacijos E- 
lektrininkų Brolija (unija). 
Sutartis sako, jog kompani
ja pripažins unija tik tol, 
kol darbininkai vykdvs šias 
tris sąlygas: 
atlikt tiek darbo, kiek su
tartyje nustatyta, ir įrodyt, 
kad uniįistai visais atžvil
giais taip bendradarbiauja 
su kompanija, kaip kontrak
tas nusako.

Universitetu Moterys 
Reikalauja Panaikinti 
Neamerikinį Komitetą

Kansas City, Mo. — A- 
merikos Universitetų Mo
terų Sąjunga pasiuntė atsi
šaukimą kongresui, kad pa
naikintų kongresinį komite
tą, tyrinėjanti neva neame- 
rikinius judėjimus. Tų inte
lektualių pareiškimas sako:

“Mes esame nepartijine 
Amerikos universitetų mo
terų organizacija. Mes pro
testuojame prieš neameriki- 
nius to komiteto veiksmus. 
Mes jaučiame, kad ko
mitetas sudaro didžiausią 
pavienį pavojų pilietinėms 
laisvėms Jungtinių Valstijų 
istorijoj.”

Tai Būsįąs “Nekaltas” 
Karo Laivą Vizitas

Washington. — Laivyno 
departmentas p a tvirtino, 
kad Amerikos Jėktuvlaivis 
Leyte ir kiti kariniai laivai 
lankysis Graikijos ir Tur
kijos uostuose, bet sako, jų 
lankymasis ten neturės ry
šio su prez. Trumano siūlo
ma $400,000,000 paskola 
Graikijai ir Turkijai stip- 

pa-rinti prieš bolševizmo 
vojų.

New York. — CIO Juda
mųjų Paveikslų Raštinių ir 
Profesionaliu Darbininku 
Gildija (unija) taipgi pada
rė pavojingą unijistams su
tartį su Columbia judžių 
kompanija. Sutartis reika
lauja, kad tiktai trys ketvir
tadaliai visų naujų darbi- 

Nestreikuot; ninku - tarnautojų įstotų į 
uniją, o kiti naujieji gali 
būti neunijistai. Senieji u- 
nijistai turi priklausyt uni
jai, bet nereikalaujama, kad 
neunijiniai senieji darbinin
kai įstotų į uniją.

Prancūzą Reikalavimai 
Dėl Taikos Sutarties 
Su Vokietija

uz-
Bi-
su

sakė,

Maskva. — Franci jos 
sienio reikalu ministras 
dault,' po pasikalbėjimo 
premjeru Stalinu, 
Franci ja nesipriešintų ūki
niam Vokietijos suvieniji
mui, pagal Sovietų reikala
vimą, jeigu vokiečių Saar 
kraštas būtų prijungtas 
Francijai, jeigu Ruhr-Rhei- 
no sritis būtų laikoma tarp
tautinėje kontrolėje ir jei
gu Francijai būtų užtikrin
tas anglies gavimas ‘ iš tos 
srities. .

Bidault pageidavo, kad ’ 
Francija, o ne Vokietija bū
tų didžiausia plieno gamin-; 
toja Europos žemyne. Jis 
nesipriešino Sovietų reika
lavimui karinių atpildų iš 
einamosios vokiečių gamy
bos.

1)1/ RUSAI NUŠAUTI 
KORĖJOJ 

nės Korėjos pusės nušovė 
du rusu kareivius. Pietinė 
Korėja yra amerikonų kon
trolėje, o šiaurinė — Sovie
tų. Tiedu rusai buvo nušau
ti per ginčą dėl to, ar tūlas 
pasieninis kaimas priklau
so rusiškai ar amerikinei 
Korėjos pusei.

MARSHALLAS ATMETA 
JALTOS SUTARTĮ DEL 
ATPILDO SOVIETAM

Amerikos Atstovas Maskvos Konferencijoj Tvirtina, kad 
Potsdame Buvo Pakeista Roosevelto-Stalino Sutartis

Maskva. — Įvyko ginčai 
tarp Amerikos valstybės 
sekretoriaus Marshallo ir

i Sovietų užsienio reikalų mi-
I nistro Molotovo dėl Jaltos- 
j Krymo ir Potsdamo konfe-
* rencijų nutarimų. Ginčai , nesisavina net aukso, kurį 
j palietė karinius atpildus So- 1 jankiai pagrobė Vokietijoj, 
! vie tams iš Vokietijos. ' o laiko ta auksa sprendimui
! Molotovas parodė Jaltos | Wtautines atlyginimų ko- 
konferencijos (W4o m. va- teJnt tai Amerika juos 
sario) protokolą, pas.rasytą i ’ skelbg h. dovįnai 
(Imvusm) Anglijos premje- teikia uos jvairiems kraš. 
ro Churchillo prezidento tams (imdama tik ju iš.ro Churchillo, j 
Roosevelto ir Stalino. Pro
tokolas sako, Rooseveltas 
priėmė Sovietų reikalavimą 
10 bilionų dolerių atpildo iš 
Vokietijos kaipo pamatą, 
kuriuo remsis talkininku 
komisija, kuomet jinai 
spręs karinius atlyginimus. 
(Tai būtų atpildas ne pini- 

bet pramonės dirbi- 

kad
ne-

gaiš, 
niais ir fabrikiniais įrengi
mais iš Vokietijos.)

Jungtinių Valstijų atsto
vas Marshallas atsakė, jog 
paskiaus įvykusioji Potsda
mo konferencija pakeitė 
Jaltos konferencijos tarimą. 
Todėl Marshallas nesutiko 
net į svarstymų pagrindą
imti 10 bilionų doleriti ka- valdžia skelbia, kad jų ar- 
rinių atlvginimų Sovietams. ; 
Marshallas, galų gale, pa
reiškė: “Mes neseksime p. 
Molotovo pasitraukime 
Potsdamo į Jalta.”

• Molotovas tvirtino, 
Potsdamo konferencija
pakeitė Jaltos; jis sakė, pa
ti Potsdamo konferencija 
buvo tik "Jaltos sutarties 
pratęsimas ir papildvmas. 
Molotovas, pasiremdamas 
“spaudos pranešimais”, tei
gė, kad Amerika ir Angli-*
ja jau atsiėmė bent 10 bi- Chinijos Chiang Kai- 
lionų dolerių iš savo kont- slieko valdžia praneša, kad 
roliuojamos vakarinės Vo- jos armija jau užėmė chinų 
kietijos. Anot Moltovo, ame- komunistų sostinę Yenana. 
rikonai ir anglai tiek ver
tės iš ten gavo auksu, fab- London. — Anglijos vai
Ūkiniais įrengimais bei dir- džia taipgi skiria pinigų a
biniais, išradimų patentais 
ir medžiagomis.

Marshallas atsakė
Potsdamo sutartis niekuo-

CHINIJOS TAUTININKAI 
KELIA TRUKŠM/i PRIEŠ

SOVIETŲ S/JUNGĄ
Nanking. — Chinijos tau

tininkų - Kuomintango va
dai įsakė studentams de- 
monstruot prieš Sovietų 
ambasada. Todėl ir buvo su
ruošta demonstracija, kur 
jie protestavo, girdi, prieš 
Rusijos kišimąsi į Chinijos 
reikalus. D e m onstrantai 
smerkė Sovietų pasiūlymą, 
kad Keturių Didžiųjų už
sieniniu ministru konferen
cija Maskvoj svarstytų 
Chinijos įvykius.

(Sovietų ministras Moloto
vas dabar- priminė, kad 
Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas nevykdo Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų 
atstovei nutarimo 1945 m.
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met nežadėjo Sovietam 10 
bilionų atlyginimo. Jis pa
reiškė, kad Jungtinės Vals- ' 
tijos dar neėmė jokių kari- >

Marshallas sakė, Amerika

jų iš
spausdinimo ir persiuntimo 
lėšas). Pati Sovietų vyriau
sybė yra pirkusi gana daug 
tų patentų, pridūrė Mar
shallas ir paragino Sovietų 
Sąjungą parodyti talkinin
kams patentus, kuriuos So
vietai sučiupo rytinėje Vo-

CHIANGAS KETINA 
UŽIMT CHINŲ KO
MUNISTŲ SOSTINE

Nanking, Chinija. — Chi- 
anir Kai-sheko tautininkų

mija užėmė Kinfenwan mie
stą, 13 mvliu nuo chinu ko- 
munistu sostinės Yenano. 
Tautininkai iš anksto garsi
nasi, kad per porą savaičių 
paimsią Yenana; sako, kad 
jiem sekasi ir Mandžurijoj. 
Tautininkai ketina netru
kus pramušt komunistų ap
gulą aplink Nungan mies
tą, Mandžurijoj, kur chinų 
komunistai apgulė tautinin
ku kariuomene, e e 

I 
v

teminiams tyrimams, bet 
slepia, kiek.

ORAS.—Bus nešalta.

Tas nutarimas reikalavo 
sudemokratint Chinijos val
džią ir pašalint svetimą ka
riuomenę. Jungtinės Valsti
jos neseniai pasižadėjo at- 
šaukt beveik visus savo ka
rius iš Chinijos.)

f>
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GEORGUOS GUBERNA
TORIUS THOMPSON, 
O NE TALMADGE

Atlanta, Ga. — Praneša
ma, kad aukšč. Georgijus 
valstijos teismas pripažino 
išrinktąjį leitenantą - gu- 
bernatorių kaip teisėtą gu- 
bernatorių, o ne kukluksą 
Hermaną Talmadge’ių, ku
ris buvo pasisavinęs tą vie- ., > 
ta.
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Kas Daryti su Perviršiu Vokiečių?
Francūzijos užsienio reikalų ministras ir Maskvos 

konferencijos dalyvis Bidault siūlo sumažinti Vokietijos 
gyventojų skaičių. Jis nurodo, kad Vokietija daug tirš
čiau apgyventa, negu kitos šalys. Ypatingai dabar po ka
ro, kai apie penki milijonai vokiečių iš Lenkijos, Čecho- 
slovakijos ir kitų šalių tapo sugrąžinti į Vokietiją, Vokie
tijos gyventojų tirštumas padidėjo. Jei prieš karą Vokie
tijoje ant kiekvienos ketvirtainės mylios išpuldavo po 140 
gyventojų, tai šiandien jau išeina po apie 200. Tuo tarpu, 
girdi, Francūzijoj ant kiekvienos ketvirtainės mylios te- 
išpuola 75 gyventojai, o Lenkijoje tiktai 62.

Vokietijos gyventojų skaičių Bidault siūlo mažinti 
emigracijos keliu. Francūzija sutiktų prisiimti keletą 
milijonų vokiečių. Jis siūlo kitoms šalims padaryti tą 
patį.

Kaip į šį klausimą atsineš Maskvos “Keturių Didžių
jų” konferencija, dabar dar sunku pasakyti. Nesinori ti
kėti, kad Vokietijos kaimyniškos šalys norėtų įsileisti 
kiek didesnį skaičių vokiečių. Čechoslovakija atsimena, 
kaip trejetas milijonų jos vokiečių buvo Hitlerio įrankis. 
Net ir Tarybų Sąjunga turi kartaus prityrimo su vokie
čiais. Ji irgi turėjo pavolgėje vokiečių respubliką. Ne
paisant to, kad ten jie buvo išgyvenę ilgus metus, vokie
čiai pasirodė Hitlerio simpatikais ir turėjo būti išsklaidy
ti po visą šalį.

Bet, pavyzdžiui, yra vietų Afrikoje, Pietų Amerikoj ir 
ant įvairių salų, kur vokiečiai imigrantai galėtų įsikurti. 
Ten jie nebūtų pavojingi pasaulio taikai.

Politinis Ofensyvas Visais Frontais
Iš Washingtono ateina dar viena pavojinga žinia. 

Atstovų Bute reakcijonieriai esą pasirengę iškepti dar 
vieną bilių, atkreiptą prieš organizuotus darbininkus. 
Tame biliuje esąs punktas, kuris uždraudžia darbo uni
joms savo iždus panaudoti politinei veiklai bei aukoti po
litinėms kampanijoms.

Reakcijonierių rūstybę darbo unijos užsitraukė dar 
Roosevelto prezidentavimo laikais, kuomet jos gerai pa
sidarbavo dėl demokratų partijos laimėjimo. Jiems jau 
seniai neduoda ramybės CIO Politinės Veiklos Komite
tas. Išleisdami įstatymą prieš darbo unijų politinę veik
lą, reakcijoniąriai tikisi sunaikinsią organizuotų darbi
ninkų įtaką politikoje.

Kad toks įstatymas yra pavojingas, tai netenka abe
joti. Bet koks suvaržymas darbininkams pilietinių ir de
mokratinių teisių yra pavojingas. Visa Amerikos darbi
ninkų judėjimo istorija pilna kovų prieš visokius tokius 
įstatymus. Tačiau taip pat netenka abejoti, kad tokiais 
įstatymais tik laikinai reakcija galėtų pakenkti darbinin
kų politinei įtakai. Ji nesulaikys organizuotų darbininkų 
nuo politinių kovų. Jie suras priemones ir būdus panau
doti savo organizuotą galią prieš tuos, kurie sėdėdami 
valdiškose vietose jaučiasi amžinais viešpačiais ir pesi- 
skaito su darbo žmonių balsu.

Toje pačioje kategorijoje, suprantama, randasi įvai
riausi biliai prieš “raudonuosius” ir komunistus.

Paneigimas bei atėmimas demokratinių teisių žmonių 
grupei dėl jų politinių pažiūrų bei įsitikinimų reiškia 
smūgį pačiai demokratijai. Komunistų Partijos konsti
tucijoj nėra tokio punkto, kuris skelbtų nuvertimą val
džios arba santvarkos spėka. Tai kas gali užtikrinti, kad 
rytoj kam nors valdžioje nepatiks bile kuri kita partija 
ir bus sumanyta ją įstatymais uždrausti? Ko jau čia be
reikia, kad darbo unijas padarius nelegališkomis organi
zacijomis. Tai kaip tada su pačia demokratija?

Šitie klausimai labai svarbūs. Logiškai ir sveikai pro
taują amerikiečiai šitą pavojų gerai įmato ir todėl prie
šingi Komunistų Partijos uždraudimui. Tokią nuomonę 
išreiškė ponia Rooseveltienė ir kiti liberalai. Jie nesutin
ka su komunistų idėjomis, bet jie tiki demokratinėmis 
komunistų ir kitų politinių grupių teisėmis.

Mes visi žinome seną posakį apie “velnią ir pirštą.” 
Sako, paduosi velniui pirštą,, jis pasiims tave visą. Taip 
ir su reakcija bei fašizmu. Žmonės, kurie šiandien taip 
šūkaloja prieš komunistų ir kitų radikalų demokratines 
teises, visiškai pamiršta, kad rytoj jie patys gali būti tos 
reakcijos aukomis. Niekados nereikia pamiršti Vokie
tijos, Italijos ir kitų fašistinių šalių. Ten irgi visur fa
šizmas gimė po demagogine anti-komunistine maska. 
Pradėjo su paneigimu komunistams teisių, baigė su su
naikinimu visiems demokratinių teisių. Sveikai protau
ją amerikiečiai neprivalo jmmiršti šios skaudžios^ lekci
jos. Jie jau dabar turi ei Jrgingai ginti politinių mažu
mų teises, jeigu jie nori apsaugoti Amerikos demokrati
ją nuo fašizmo. ' . • • .

-...........  2-ras puslapis Laisvė—Liberty Lith. Daily *
Ketvirtadienis, Kovo 20, 1947
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gsšš KAS K a RAŠO IR
BUDENZ’O
“THIS IS MY STORY”.♦

Išėjo iš spaudos Buden- 
z’o knyga,’ pavadinta “This 
Is My Story”, išleista kaip 
tik tuo metu, kada Ameri
kos reakcininkai pradėjo 
kryžiaus karą prieš komu
nistus.

Louis F. Budenz’as —pa
bėgėlis iš komunistinio ju
dėjimo. Jis įstojo į kompar
tiją 1935 m. ir joje išbuvo 
apie desėtką metų. Budenz
— vienas didžiųjų veidmai
nių. Būdamas komunistų 
partijoje, jis mokė partijos 
narius katalikus, kaip rei
kia veikti tarp katalikų ma
sių; jis, mat, pats buvo ka
talikas. Jis dirbo Daily 
Workerio redakcijoje ir iš 
ten ėmė algą. Dirbdamas re
dakcijoje, jis gynė partijos 
politiką ir skelbėsi esąs 
marksistu, komunistu. Puo
lančius komunistus, Buden- 
zas kritikavo, — dažnai 
šiurkščiai kritikavo.

Bet per* tą patį laikotar
pį, Budenzas slapta lendžio- 
io pas katalikų dvasiški ją ir 
jiems sakė: aš dirbu Daily 
Workeryj veidmainingai; 
ką aš rašau — veidmainiau
damas rašau ir jūs tuo ne
tikėkit; aš esu komunistų 
^riešas, bet ten dirbu kaipo 
komunistų išdavikas, k a ip 
Judesius....

Na, ir, katalikų dvasiški- 
jai tai labai patiko:—Veid
mainiauk, kiek tik tu nori, 
sakė jam katalikų kunigija.
— Imk iš komunistų pini
gus, algą, rašyk, kaip ko
munistai rašo, — būk Judo- 
šius; vieną gražią dieną, 
niekam nieko nesakęs, ateik 
į bažnyčią, mes tau duosi
me šventą komuniją ir pa
sauliui paskelbsime,, kad tu, 
kaip tas šv. Povilas (padė
jęs pagonims užmušti šv. 
Steponą), praregėjai šviesą 
ir patapai kataliku; tu būsi 
garbingas ir šviesus mūsų 
tarpe asmuo; mes tau mo-' 
kėsime didesnę algą, negu 
tu gauni Daily Workeryj; 
tau Hearstas mokės dide
lius pinigus už raštus.,.

Budenzas taip ir padarė! 
Jis veidmainiavo, jis viešai 
sakė taip, o slaptai — ki
taip; jis vienaip manė, o ki
taip darė.

Šiandien Budenzas —“di
delis žmogus.” Jis patapo

dideliu komunistų priešu. 
Jis meluoja, šmeižia tuos 
asmenis, su kuriais vakar 
sykiu dirbo ir kuriuos vadi
no draugais; jis, kaip tikras 
Judošus, išduoda savo mo
kytojus, išduoda savo buvu
sius draugus, juos visaip 
apmeluodamas, apjuodinda
mas ir trokšdamas, kad juo 
greičiau jo buvusieji vakar 
dienos bendradarbiai būtų 
persekiojami, kankinami ir, 
jei ko, žudomi.

Visa tai Budenzui suteik
tų didelio malonumo, —kai
po “geram katalikui,” kaipo 
“katalikizmo gynėjui” ir sy
kiu Judošiui!..»•

Šiandien Budenzas gauna 
daug pinigų iš Hearsto už 
raštus, iš kunigų — už jų 
biznio garsinimą, iš reakci
ninkų kapitalistų — už ko
munistų išdavinėjimą! Bet 
kas gali juo tikėti? Koks 
padorus katalikas gali imti 
Budenzo žodį už “gryną pi
nigą”?!...

Na, ir šis pats Budenzas 
parašė paminėtą knygą, 
prakeikdamas komunistinį 
judėjimą ir garbindamas 
kapitalizmą.

Be to, savo knygoje jis 
siūlo Amerikai priimti “ka- 
talikizm'o mokslą”, o tas, 
girdi, išspręs visus nesusi
pratimus ir Amerika gyven
sianti laimingai.

Kokis nususimas!
Argi pasaulis nežino, kur 

katalikizmas nuvedė Ispa
niją, Italiją? Ar jis nemato, 
kas darosi katalikiškuose 
Lotynų kraštuose?

Visur baisus skurdas. Vi
sur vyrauja reakcija —jei 
ne atviras fašizmas, tai ar
tima jam “santvarka”, — 
apart Italijos,, kuri šiuo me
tu atsistoja į naują gyve
nimą (jei klerikalai su A- 
merikos reakcininkais ne
pastos tam kelio)..

Netenka nei aiškinti, jog 
nei vienas padoresnis žmo
gus su Budenzo žodžiu ne- 
siskaitys — kas gi gali skai
tytis su žmogumi, kurio už
nugary nėra nieko daugiau, 
kaip tik veidmainybės ir 
judošystės?!

MINNESOTOS
DEMOKRATAI

Minnesotos valstijos De
mokratų - Farmerių - Dar
bininkų Associacija laikė

M

“Myliu unijistą taksiko vairuotoją,” sako gražuolė 
Jan Sterling, Broadway aktorė, įteikdama jos valentine 
Armand’ui Oneta, CI0 Transport Workers Unijos Lo- 
kalo 300-nio nariui. Lokalo prezidentas Harry Ellis tė- 
mija. Lokalas yra pasimojęs suorganizuoti visus 30,- 
OOO taksiky vairuotojus New Yorko mieste.

SAKO
savo metinį suvažiavimą 
praeitą sekmadienį. Jis įvy
ko Minneapolyj. Suvažiavi
mas buvo tuo įdomus, kad 
jame buvo pasisakyta—tvir
tai pasisakyta — bėgamai
siais svarbiais klausimais.

Suvažiavimas tarė savo 
žodį prieš reakcininkų mo- 
jimąsi nelegalizuoti USA 
Komunistų Partiją, taipgi 
prieš prez. Trumano politi
ką Graikijos ir Turkijos 
klausimu.

Buvęs Minnesotos guber
natorius — energingas ir 
pažangus vyras — išstojo 
suvažiavime su kalba, ku
rioje jis pabrėžė, jog ame
rikinė reakcija “patapo drą
si ir neatsakinga— fašisti
ne.”

Toliau 
Amerikos 
sant, kas
publikonai, demokratai ar 
komunistai — veikti išvien 
prieš reakcininkus, nes tik 
veikiant išvien bus galima 
atmušti fašistinis pasimoji- 
mas prieš amerikines lais
ves.

“Ne tik Vokietija turėjo 
Hitlerį, ne tik Norvegija 
turėjo Kvislingą,” pabrėžė 
buvusis g u b e r natorius, 
“mes jų turime ir mūsų ša
lyj.”

Priimtos atitinkamos iš
keltais klausimais rezoliuci
jos.

jis. ragino visus 
žmones, nepai- 

jie bebūtų —re-

New Yorko valstijos sei
melis nutarė uždraust valdi
nius darbus nariams tokių 
organizacijų, kurios, girdi, 
perša per prievartą nuverst 
Amerikos valdžią.

Trys Svarbūs Suva
žiavimai

Pabaigoj kovo mėnesio 
atsibus trys labai svarbūs 
suvažiavimai. Suvažiavimų 
rengimo komisija, aišku, 
rūpestingai ruošiasi, kad 
suvažiavimai būtų tinkamai 
prirengti ir kad suvažiavi
mai pavyktų visais atžvil
giais. Organizacijos taipgi 
stengiasi, kad pasiųsti kuo 
daugiausia delegatų.

Gaila, kad iš mūs koloni
jos nebus galima pasiųsti 
delegato, nes pusėtinai toli, 
o antras dalykas tai, jeigu 
suvažiavimai būtų šaukiami 
vasaros laiku, tai, be abejo
nės, ir iš Miami, Floridos, 
būtų buvę bent keli delega
tai. Bet mes pilnai pasiti
kim, kad bus užtenkamai 
delegatų ir be minėtos ko
lonijos. Suvažiavimo rengi
mo komisijos pridės daug 
didelio rūpestingo darbo ir 
energijos pakol viską tin
kamai priruoš.

Minėti svarbūs suvažiavi
mai yra šaukiami labai 
svarbiu momentu.

Moterų' suvažiavimas pri
taikinta tame mėnesyje, ku
riame yra tarptautinė mo
terų diena. Kiekvienais me
tais svarbūs įvykiai padaro 
moterų tarptautinę šventę 
dar svarbesne ir žymesne. 
Dabartim momentu pasauli
nė politika labai aštri, kuri 
sudaro naują rūpestį kiek
vienai moteriai ir motinai. 
Nes purvini politikieriai ir 
pelnagrobiai kursto naują 
karą, deda visas pastangas, 
kad atgaivint parblokštą fa
šizmą. Neužtenka pelna- 
grobiam ir fašizmo šalinin-

kam nekalto kraujo ir aša
rų, išlietų antrajame pasau
liniame kare. Neužtenka 
protinių ir fizinių ligonių, 
kuriuos karas paliko. Ir vėl 
planuojama užkurt pasaulis 
dar didesne liepsna. Mes, de
mokratinių pažiūrų žmonės, 
norim pastovios taikos ir 
ramybės. Todėl ir šie svar
būs suvažiavimai yra šau
kiami, kad būtų išdirbti pla
nai, kaip būtų galima prisi
dėt prie viso pasaulio kovo
tojų už palaikymą pastovios 
taikos, kad apsaugot pasau
lį nuo galutinos pražūties, 
nuo atsteigimo fašizmo, ku
ris tapo parblokštas per di
delę, sunkią kovą, kurioje 
žuvo daug brangių gyvy
bių.

Taigi, jeigu norim, kad 
daugiau nepasikartotų ta 
baisi tragedija, kuri prarijo 
milijonus nekaltų brangių 
gyvybių, tai prisidėkim prie 
bendros kovos už išlaikymą 
pastovios taikos ir ramybės 
pasaulyj.
Pilnai pasitikiu, kad drau

gės moterys, laikydamos sa
vo suvažiavimą, pasekmin
gai atliks nubrėžtus darbus. 
Tą patį, be abejo, atliks ir 
demokratinių lietuvių suva
žiavimas.

Pilnai pasitikiu, kad dele
gatai ir delegatės bus pa- 
rinktiniai žmonės ir mokės 
padėt tvirtą pagrindą dėl 
geresnės ateities ir kad visų 
trijų svarbių suvažiavimų 
tarimai bus vykinami gyve
nimam

Geriausių pasekmių!
E. K. Sliekienė.

Lietuvos Kario Laiškas
Sekamą laišką gavo drau

gė Žilinskienė, Kearny, N. 
J., iš Lietuvos nuo savo 
brolio sūnaus:

Sausio 6, 1947 
Mylimi giminėlės:

Aš, Julius, jūsų sūnėnas, 
sveikinu jus, tetuke ir tetė
nai, linkėdamas daug, daug 
gero ir pasisekimo jūsų gy
venime. Dabar jau gavau 
nuo jūsų laiškutį, už kurį 
labai dėkoju jums, kad ne
pamiršote manęs.

Dabar aš noriu biskutį 
parašyti apie save ir savo 
gyvenimą.

Dabar aš jau esu grįžęs 
į savo gimtą kraštą pas sa* 
vo tėvelius, brolius ir senu
tes. Visi kartu gyvename 
savo namuose.

Žinote, brangieji, turėjau 
didelę laimę, kad galėjau 
padėti sumušti fašistus ir 
visas Hitlerio gaujas ir vėl 
sugrįžti namo sveikas pas 
savuosius.

Dabar aš jaučiuosi, kad 
šimtą kartų mums geriau 
negu buvo prie fašistų. Ke
turiasdešimtais metais at
rodė, kad bus sunku prie 
rusų gyventi, ir mūsų tėve
liui labai nepatiko. Aš ir 
taip pat galvojau. Bet tai 
netiesa. Aš dabar viską ge
rai pamačiau ir žinau, nes 
man teko apvažinėti visą 
Rusiją. Tai man labai pa
tinka ir gera gyventi, nes 
visi draugai, ponų nebėra, 
nebėra kam prie darbo uiti 
ir nebereikia pas buožes 
tarnauti. Visi lygūs, visi 
draugai, visi kartu dirbam. 
Aš pats išbuvau du metus 
Raudonojoj Armijoj. Ten 
daug geriau gyvenau, kaip 
namie. Buvau gerai paval
gęs, gerai, šiltai apsirengęs.

Aš visiems sakau, kad 
dabar tikrai atėjo mūsų 
valdžia ir sakau, kad šitai 
valdžiai reikia padėti kiek

Julijonas Čeponis.

broliukai dar nepajėgė 
dirbti, tėtukas labai tankiai 
sirgdavo, tai nieko neparuo
šė. Bet dabar kaip nors 
pragyvensime, nes aš pats 
dabar ūkį prižiūriu, jau ir 
broliai padeda dirbt, nors 
dar maži. O sesutės tai jau 
pusmergės.

Kol kas dar pas mus sun
ku su viskuo, žinote, dar 
visko stokuoja, viskas bran
gu. Bet su laiku viskas su
sitvarkys...

Pergales Rytas

galint, kad reikia mylėt 
dirbt ir teisingai žiūrėt į 
gyvenimą.

Bet, tiesa, yra dar daug 
banditų žmogžudžių. Tie 
yra visi fašistai. Kaip jūs 
mums rašėte, tai tikra tie
sa. Taip pat yra iš Lietuvos 
pabėgėlių, storapilvių, kurie 
savo gyvenime nedirbę ir 
dabar nenori dirbti, tai ei
na, žmogžudžiauna, užmuši
nėja žmones, pinigus, dra
bužius atimdinėja, baliavo- 
ja ir sako, “vis tiek susi
lauksime vėl savo senosios 
valdžios.” Betgi aš sakau, 
kad nelaukite, nesulauksite.

Štai aš parėjau iš kariuo
menės, parsinešiau drabu
žių, tai atėjo fašistų gauja 
ir viską atėmė, apiplėšė, ga
lima sakyt, kad beveik nuo
gą paliko.

Bet nieko nepadarysi, aš 
manau, kad jiems ir Dievas 
nepadės, galą kur nors 
gaus. Labai daug jų jau iš
gaudė ir daug patys parėjo 
iš miškų ir pasidavė, kurie 
patys susiprato.

. Žinoma, mūsų namuose 
dar gana sunku, nes kai aš 
buvau 'kariuomenėje, tai

Visuomet atsiminsiu tą 
rytą,

Kai pavasario saulė tekėjo, 
Rūkai išsisklaidė, išnyko, 
Kai pergalės diena atėjo.
Patrankos nebešaudė į 

priešą, t

Sprogimas perkūniškas
dingo,

Ramybė visur užviešpatavo,
Tai buvo diena iškilminga! |
Niekad nepamiršiu to ryto, j
Džiaugsmas veiduose mūs

švietė, /!
Visiems pasidarė jau aišku,
Kad kraujas nustojo jau 

lietis. Ii
Nesirūpink, motinėle,
Greit sugrįš sūnus,
Nes jau priešas nugalėtas, i
Kurs užpuolė mus!
Mūsų rankos kietos, tvirtos, 
Šautuvas taiklus.
Nugalėjome žiaurų priešą, 
Grįžtame pas tėvus. 
Vilniaus kalne plevėsuoja 
Vėliava kovos, 
Niekas daugiau nedrįs 

užpulti
Mūsų Lietuvos.
Stalinas apginti šalį 
Vedė mus pulkais, 
Užtat liaudyje jo vardas 
Amžiais bus skaistus.

Atminčiai tikros teisybės,
Julijonas Čeponis.

r.
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B'lieve Me

By FRANK STULGIS
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Henry Wallace Speaks Out!

i

J

British Stakes in Greece & Turkey
A good friend of mine came 

over to see me the other day 
and talk drifted to the Creek 
situation, to Wallace’s recent 
radio talkJ which called upon 
the American people to fight 
Truman’s betrayal of FDR’s 
foreign policy of cooperation 
rather than fighting with the 
USSR.

“The British are playing a 
curious game here, as I see it,” 
my friend told me. “And it 
isn’t the first time they are 
doing it.”

“What do you mean?” was 
my reaction. “The facts as 
given to us are simple enough. 
Britain went bankrupt in car
rying on her imperialist po
licy, can afford no more mo- 

- noy to maintain her empire 
and is involuntarily permitting 
the empire to crumble.”

“Not to my way of think
ing,” my friend said. “I, for 
one, will never believe the 
British Empire is bankrupt. 
There may appear manufac
tured signs of bankruptcy, but 
they are only placed there for 
us to see and believe that 
Britain is ‘down and out.’ 
Don’t forget that Britain 
came'out of this war a no 
longer first rate power. The 
United States and the Soviet 
Union are the two big powers, 
both stronger than Britain.”

“That may be true enough. 
But what does that have ’to 
do with the Greek situation?” 
I asked.

“Well, just this: Britain, 
the way I figure it, has just 
calculated a new and a cheap
er way of defending her im
perial life-line. What, actually, 
has Britain to lose? American 
dollam and American men 
will be defending her life-line. 
The United States will worsen 
relations with the USSR, and 
isn’t such a situation favorable 
to Britain ? Isn’t that just what 
England has been doing for 
centuries? And you will admit 
that England has always tried 
to play off nations more pow
erful than she 
other.”

“That may 
looking at some
of the situation, what about 
the economic troubles in Eng
land today. They surely can
not all be staged to convince 
the United States of its bank
ruptcy.”

“Having studied British po
licy in the past, I wouldn’t be 
too sure of that,” my friend 
answered.

“Then there are the Ameri
can business interests in Ara
bia, Iran and other coun
tries. Of course ‘American 
business interests’ is the nice 
way of saying American im
perialist interests. The profits 
which are derived from these 
‘business interests’ may have 
to be some day defended by 
American soldiers. That would 
embroil us into a war, and it 
seems that we are talking 
about it right now in Wash
ington.”

“Yes, but will not the Brit
ish Empire benefit from such 
a war?”

“Hold on, my friend, there 
is more to it than that. Ame
rica, without a doubt, has em
erged from this war the -most 
powerful nation in the world, 
industrially and militarily. She 
was not invaded, and it is pre
sumed that she alone has the 
secret of the atomic bomb. 
What is to provent those busi
ness interests which have 
strong influence in our govern
ment to become ‘aggressive 
and expansionist’ and to try 
to win over the British impe
rial interests and to build an 
American empire?

against each

be true. But 
other aspects

“In this case, British capi
tal will become subservient to 
American capital, and this 
would lead to the disintegra
tion of the British • Empire, 
would it not?”

“You mean, it would substi
tute the American empire in 
place of the British empire, 
don’t you?”

“Yes, it would lead to that 
eventually. But you see, Eng
land has nothing to gain from 
the present situation if it goes 
on to its logical conclusion and 
America takes over the British 
Empire.”

“On the other hand, is it not 
possible that the British are 
holding out that bait to Ame
rican capital and want them 
to believe they will be able 
to cut in on some of the em
pire profits?”

One thing that that is clear 
from the above conversation 
is that there are many things 
involved. Our democratic for
eign policy evolved by Frank
lin D. Roosevelt appears to 
have been shelved. Instead of 
being a force for the good, 
for democracy and for peace, 
America is itself, seemingly,, 
becoming intoxicated with its 
great power.

While our ministers and 
United Nations delegates have 
been telling the USSR that her 
policy is aggressive and ex
pansionist, and condemning 
the USSR for that, we, our
selves are going in to play 
the game the way that we are 
accusing Russia of playing it.

Even when we assume that 
what our State Department 
says about the USSR’s policies 
is so, then certainly, two 
wrongs will not make a right.

In the Greek situation, as in 
the Turkish situation, our in
fluence and our power must 
be exerted to help those un
fortunate suffering people, 
pawns in a game bigger than 
themselves, to establish a gov
ernment of their own choos
ing — one that will be sup
ported by all elements of the 
people there. And that job 
must be done in friendly con
sultation with the USSR and 
others thru’ the United Na
tions. Isn’t that what the U.N. 
is for ?

We shall not further the po
licies of democracy in this 
world by supporting the Brit
ish-picked King George II in 
Athens when most of the 
Greeks hate him. Nor will we 
further the policies of demo
cracy by supporting the fascist 
Turkish government which 
was not d e m o c r atically 
minded enough to join with 
world democracy against the 
Axis in the last war.

Philadelphia Lyros Chorus
Resumes Regular Rehearsals

re-potah-elect, 
will attempt to 
nuzz plus doit 
‘bout the Lyros

PHILADELPHIA, Pa. — 
For some time now, the Lyros 
Chorus has been, shall we say 
— “vacationing?” But now, 
due to the inspiration from 
the fine and enjoyable con
cert which the Sietynas Chor
us of Newark, N. J., gave in 
our fair City of Brotherly 
Love, we have lit the spark 
and are raring to go.

Being the 
this sad sack 
dish out the 
nonchallantly
Chorus in his own inimitable 
mannah...

We held our first meeting 
on March 13th, 1947 and had 
quite a turnout due to the un
dying efforts of Al Merkis 
who penned the notices to the 
prospective membra (to use 
an old expression) to start the 
ball rolling.

We had elections and here, 
are the returns:

Pres. — Al Merkis
Vice Pres. — Eddie Pildis 
Sec’y — Millie Phil lys 
Treas. — Aldona Kutra 
For our chorus and music

al director, Rožytė Behmer 
was selected. If you old timers

recall, Rose was the Chorus 
director a few years back but 
left because the stork was call
ing with a bundle from heaven 
on the Behmers.

Now, — here’s a note to all 
you guys and gals, so take 
heed! We meet at 735 Fair
mount Ave. (Russian Hall) 
every Thursday evening. Re
hearsals start at 8 p.m. sharp! 
To all you old chorus mem
bers: We’ve tried to reach 
you by mail, that is, the ones 
whose addresses we had but 
it seems that through the fic
kle finger of fate you didn’t re
ceive the cards. So-o if you’re 
reading this, make it a point 
to drop down this coming 
Thursday. You’ll be a greatly 
asset in the building of the 
Lyros Chorus (are you read
ing, Eddie Griciunas?) There 
is dancing after the rehears
al aųd you’ll renew old friend
ships.

Well, guess I’ll close this lil 
col-yum and see yoii all 
Thursday. You may think me 
all w,et, but nevertheless — 
Aw-Reservoir!

Philly Doc.
............ *

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

LDS Bowlers Ready for Tourney & Dance
The Treasurers and Audit-, ęlus Surba’s 116 and made the, 

ors of the Brooklyn LDS 
Bowling League had it out at 
the Schumacher Bowling Al
leys last Thursday and al
though both teams turned in 
good scores, the Auditors took 
the three games and were 
congratulated by their oppon
ents. The reason for this was 
the exciting pin-toppling per
formance of Al Purvenas who 
started the evening off with 
his high score of the season— 
a 225. Al continued with a 
220 and ended up with a 163. 
An average of 202 for the 
evening which wasn’t bad 
bowling at all. And especially 
when compared 
score of the previous 
when he dipped 
91. Al is one of t 
the Brooklyn team, which will, 
go to Detroit, and we do hope 
he is hot then, for when he’s 
hot, he is hot!

with the 
week 

down to a 
te hopes of

In the first game, Al Dobi- 
nis, anchor man of the Treas
urers rolled a ’ 194, and 
coupled with Orman’s 107 
would have been a sure win 
had the Treasurers rolled 
against any other team in the 
league. But Purvenas 225

Connecticut Chorus Charms 
W orcester, Mass., Lithuanians

WORCESTER, Mass. — 
Hello everybody, I finally got 
up enough courage to write, 
and what gave me that cour
age was the Laisve’s Chorus 
from Hartford, Conn., with 
their famous ‘‘Chicago Quin
tette,” we got a good sample 
of their music.

It was great, especially the 
teacher who is not Lithuan
ian, but sang and spoke like 
a true Lithuanian (even better 
than some of our Lithuanian 
people). Every one was 
pleased, when they learned 
about her nationality: French! 
Her name is Mrs. Wilma Hol
lis and she teaches the Hart
ford Laisves Chorus.

The play “Mikšių Svajone” 
was very well presented. All 
characters knew their parts

very well.
They also had an Italian 

girl in the Chorus who sang 
in Lithuanian, Mrs. Erma 
Kishkiunas, who said she 
picked up Lithuanian from her 
husband.•

died
f^ 

just

)hn Roman, 
, notwith- 
ct that his 

six weeks

the 
had

party and con- 
a supper which

The violinist, J< 
played very wel 
standing the 
mother 
ago.

After 
cert we
was enjoyed by all (I hope1). 
Anyway, ask any one of the 
Hartford Laisves Chorus. I 
really think a good time was- 
had by all, I enjoyed the 
whole affair; now all of you 
express yourselves, see if we 
agree. — U.N.J.

grade when added to Pop Na
vikas’ score.

In the second game, Al Do- 
binis went to his low of the 
evening and Surba dropped 
also, but again Purvenas saw 
his team thru’ to another vic
tory. The Treasurers tried 
again, but again in vain los
ing the last one by 17 pins.

The Trustees took the Sec
retaries over the hurdles twice 
before the latter recovered. 
Bill Malin and Helena of the 
Trustees did some very fine, 
bowling as did Secretary He
len Yeskevich. The high 
games respectively were 159, 
136 and 140.

Continuing their show of 
strength after 
was added to 
which perked 
Young to some 
bowling, too, they took the 
Presidents for a ride twice 
out of three times, losing the 
lone game by merely two pins. 
Tony Navikas came thru’ with 
a 203 game to cop one for his 
team.

The games described above 
cut down the Treasurers’ lead 
from four to two games, but 
it was only the Auditors who 
changed places with the Se
cretaries in the stadings. The 
Directors have been piling up 
points in the win column dur
ing the last few weeks and 
expect to come out of the 
cellar before the season ends. 
There are only five games bet
ween the Secretaries and the 
first-place Treasurers, while 
the Directors ąre six games be
hind them. Pretty close, we’ll 
say, and anything can yet hap
pen.

While the girls team is still 
in doubt in so far as the De
troit National LDS Bowling 
League is concerned, the 
men’s team is gradually shap
ing up. Plans are being made 
by the top bowlers of the 
Brooklyn LDS League for the 
long journey westward and it 
is hoped that Detroit will live 
up to 
when 
merit, 
make

Howie Dobei 
the Directors, 

up Charlie 
more ‘normal

all the promises made 
asking for the touma- 
Our teams we feel will 
a good showing and

>:w

Crisis

sup

of

Only 
fully

with 
frec-

Former Vice President Says 
Truman's Greek Policy Leads 
United States to World War III

On March 13th, Henry Wal
lace, former Vice President of 
the United States, made the fol
lowing speech over a national 
radio hook-up in answer to 
President Truman’s request for 
financial and military aid to 
Greece and Turkey:

. An AMERICAN

12, 1947, 
point in

Yesterday, March 
marked a turning 
American history. Follow Ame
ricans, it is not a Greek crisis 
that we face, it jis an American 
crisis. It is a crisis in the Ame
rican spirit.

That which I feared when 1 
wrote President Truman last 
July has come upon us.

American people 
aroused and promptly 
can prevent disaster.

Yesterday President Truman, 
in the name of. democracy and 
humanitarianism, proposed a 
military lend-lease program. 
He proposed a loan, of $400,- 
000,000 to Greece and Turkey 
as a down payment on an un
limited expenditure aimed at 
opposing Communist expansion.

He proposed, in effect, that 
America police Russia’s every 
border. There is no regime too 
reactionary for us provided it 
stands in Russia’s expansionist 
path. There is no country too 
remote to. serve us the scene of 
a contest which may widen un
til it becomes a world war.

of these
there be?
foreseen ?

President Truman calls for 
action to combat a crisis. What 
is this crisis that necessitates 
Truman going to . Capitol Hill 
as though a Pearl Harbor had 
suddenly hit us?

How many more 
Pearl Harbors will 
How can they be
What will they cost?

President Truman says that 
the people of Greece are home
less, hungry and ravaged by the 
losses of war. We all know this. 
It is not only the Greek people 
who are suffering from the 
war. It is the people of all Eu
rope, of Russia, of China and 
of many lands.

Americans agree with Presi-

there is no doubt in any Build
er’s mind that the Brooklyn 
team will make a good show
ing.

In the meantime, plans are 
being completed for the big 
dance which will be held on 
March 29th at the Imperial 
Palace Ballrooms, 790 Broad
way in Brooklyn, part of the 
funds raised at this dance be
ing earmarked for the financ
ing of the trip westward to the 
Motor City.

All friends of the Brooklyn 
LDS Bowlers are invited to 
come, they are all assured of 
a good time dancing to the 
fine Eddie Sparks and his Sil
ver Stars and hearing brief 
top-notch program which will 
be just suited for the occas- 
sion. The program will feature 
Carmella, a singer of repute, 
for every patron‘s enjoyment.

Last Week’s Summary

(March 20)

Auditors—3; Treasurers—0
Trustees—2; Secretaries—■1
Directors—2; Presidents—-1

Team Standings
W. L.

Treasurers 31 23
Trustees 29 25
Presidents 28 26
Auditors 27 27
Secretaries 26 28
Directors 20 34

Games Tonight
Auditors vs. Secretaries 

Directors vs. Treasurers
Presidents vs. Trustees 

The Place:
' Schumachers’ Bowling Al

leys, cor. Myrtle Ave., and 
Broadway, Brooklyn, from 8 
p.m. - ,

On March 12th, President Truman asked a joint session of Congress 
for $400,000,000 for relief and military aid to Greece and Turkey. The 
purpose.of this money was to keep the Greek Communists from taking 
over the,country and destroying Greek independence, he said. The next 
day, Henry Wallace, former Vice President and former Secretary of 
Commerce, who was asked to resign from the latter position because he 
thought the policy of our State Department was leading this country 
toward war, gave a sharp answer and called upon the people of the 
United States to answer with protest. Because the text of Mr. Wallace’s 
speech was “buried” in most newspapers, we are herewith publishing 
its entire text. We feel that it is of such great importance that every 
American should read it and think about it. 1

One year ago at Fulton, Mo., 
Winston Churchill called for a 
diplomatic offensive against 
Soviet Russia. By sanctioning 
that speech Truman committed 
us to a policy of combatting 
Russia with British resources. 
That policy proved to be so 
bankrupt that Britain can no 
longer maintain it.

Now President Truman pro
poses we take over Britain’s 
hopeless task. Today Americ
ans are asked to support the 
governments of Greece and 
Turkey. Tomorrow we shall be • 
asked to support the govern
ments of China and Argentina.

I say that this policy is 
terly futile. No people can 
bought.

America cannot afford 
spend billions and billions 
dollars for unproductive pur-

ilt-

dent Truman that we must aid What do the activities of Ame- 
the people beside whom we rican Army officers in Greece 
fought. Americans ask: If aid have to do with peaceful recon- 
to the people of the world is struction?
our objective, why did the Pre
sident and the Congress allow 
the United Nations Relief ąnd 
Rehabilitation Administration 
to die?

Why are we doing nothing to 
help the million displaced per
sons without homes in Europe?

Why are we speaking of only 
$400,000,000 when the need is 
far greater? Why is $150,000,- 
000 of those $400,000,000 to be 
given to Turkey which was no 
ally of ours and which is in no 
urgent need of food and 
plies?

All Americans agree 
President Truman that
dom is the most cherished of 
human goals, and should be 
helped to grow in all countries. 
These same Americans ask: 
How does support given to 
undemocratic governments 
Greece and Turkey aid 
cause of freedom?

Turkey is a nation 
fought against us in the first 
World War and which in this 
war refused to help the United 
Nations. Turkey fattened her
self off the Germans and the 
Allies by offering her vital sup
plies of chrome to the highest 
bidder. Out of these sales she 
built up a gold reserve of a 
quarter of a billion dollars.

Turkish neutrality lengthen
ed the war by months. Turkey 
was a haven for Nazi leaders at 
the war’s end. It is utter non
sense to assert today that the 
Turkish government is repre
sentative or democratic.

Turkish sources state that 
the $150,000,000 that President ( 
Truman proposes to give Tur
key is to be used to maintain 
her army of a million men — 
equivalent to seven million men 
in terms of the United States.

In what sense is this an ar
my of freedom? Many allied 
divisions were immobilized 
throughout the war because we 
never knew on whose side this 
same Turkish army was pre
paring to fight.

Everyone admires the Greek 
people who fought on our side. 
They urgently need economic 
aid. I would be strongly for 
economic aid to Greece. As Sec
retary of Commerce I was for 
a Greek loan for such purposes 
when most of the administra- ‘ and the leadership of the great 
tion was against it. | American who preceded him.

But President Truman has Coming two days after the 
made it clear that very little of opening of the Moscow Con

ference, President Truman’s 
speech has undermined General 
Marshall’s assignement of co
operating with Great Britain^ 
France and Russia in writing 
the peace.

The United 
great hope for 
the continued 
these nations and will be grave
ly weakened if America follows 
the course that Truman recom
mends.

The United Nations Commis
sion is now in Greece invest
igating the threat to Greek se
curity. If Greece is in danger 
let the United Nations tell us 
the facts and recommend ac- / 
tion. America will do what the

(Continued on page 4)

na-
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the 
of

the poses. The world is hungry and 
insecure, and the peoples of all

which lands demand change. Americ
an loans for military purposes 
won’t stop them.

FDR Betrayed
President' Truman cannot 

prevent change in the world 
any more than he can prevent 
the tide from coming in or the 
sun from setting. But once 
America stands for opposition 
to change we are lost. America, 
will become the most hated 
tion in the world.

Russia may be poor and 
prepared for war but
knows very well how to reply 
to Truman’s declaration of eco
nomic and financial pressure.

All over the world Russia ■ 
and her ally, poverty, will in
crease the pressure against us.

Who among us is ready to 
predict that in this struggle 
American dollars will outlast • 
the grievances that lead to com
munism ?

I certainly don’t Avant to see 
communism spread. I predict 
that Truman’s policy will ’ 
spread communism in Europe 
and Asia. You can’t fight some
thing with nothing.

When Truman offers uncon
ditional aid to King George of 
Greece, he is acting as the. best 
salesman communism ever had.

In proposing this reckless ad
venture Truman is betraying 
the great tradition of America I ' _

the $250,000,000 loan to Greece 
is for economic reconstruction. 
It is a military subsidy to the 
Greek government to continue 
its efforts to stamp out all op
position.

It is utter nonsense to sug
gest that the present Greek go
vernment is a democratic one.

%

Three weeks ago. our Secretary 
of State, Gen. Marshall, 
demned many aspects of 
government.

He called for a political 
nesty, substantial unity 
many reforms in the govern
ment as the conditions of Ame
rican aid to Greece. Why did 
President Truman abandon the 
conditions set by his own Sec
retary of State?

The President asks only that 
American civilian and military 
personnel supervise the use 
made of American supplies.

Nations, our 
peace, rests on 
cooperation of

*21
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(Tąsa)

Taip sudužo Anos ir Jono svajonės į 
namus, į baltus namus ir mažą sodą. 
Kiek beliko jiems dar gyventi?

Ne! Jie vėl dėjo centas prie cento. Ji 
bėgo pro skrybėlių krautuves užsimer
kusi, kad nepaviliotų, nesugundytų gra
žūs, madni daikteliai. Savo vaikams siu
vo rūbus iš savo sunešiotų rūbų. Vyras 
vėl įsikinkė į darbą. Jis sudžiūvo, išblyš
ko ir girdėjo kaip skystas kraujas teka 
jo gyslose, o akys dažnai aptemsta. Ne
dirbsi — nevalgysi. Bijojo, kad nereiktų 
gilioje senatvėje jam ir jo vaikams el
getomis eiti.

Jų svajonėse vėl augo namai: sienojus 
prie sienojaus, čerpė prie čerpės, — balti 
namai prie upės.

Vieną gražią dieną Jonas susmuko nuo 
kėdės kniūpsčias. Pro burną išsiveržė 
kraujo klanelis. Jis pasakė žmonai: — 
Baigta.
GRABORIUS

FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA) ★ ★ ★

isParašė Petras Cvirkn^ -
4 *

ten, kur iš tikrų jų reikėjo paleisti į dar
bą kumštį, pečius.

Ir Frankas kovojo. Viską, ką jis už
dirbo, sutaupė, buvo paimta kovoje. Jis 
stengėsi būti geras bosams, viršininkams. 
Jis stebėjo jų palinkimus, jų silpnąsias 
vietas, jų mėgiamiausius daiktus ir už
gaidas. Vienam laiku pakišdavo po eiga-, 
ru ugnį, kitam pasilakdavo kėdę, trečiam 
taikėsi įtikti kalbėdamas apie beisbolą ai* 
boksą, kuriuos dėl taupumo ir šykštumo 
atprato lankyti ir mažai ką nusivokė.

Frankas saugojo draugus, kurie stovė
jo viena pėda aukščiau jo. Jis taip pat 
žiūrėjo ir stebėjo jų nepriteklius, jų žaiz
deles ir, gerai progai pasitaikius, stengė
si pakišt jiems koją, parodyt bosų, virši
ninkų akyse juos nesugebančius) dirbti, 
tada skubiai išlįst su savo projektais ir 
atsistoti jų vietoje.

(Bus daugiau)

vai pasitaiko kiekvjeno luomo viršūnėse, 
gina savo buvimo esmę ir veikia gyveni
mą slopindama pažangą. Ir demaskuoti 
tamsos karalijos atstovus, parodyti jų 
tikrąjį veidą nevisada įmanoma. Ir Gur- 
myžskienė, Bulanovas, Vosmibratovas. 
Ir Višnevskis, ir Jusovas, ir Bielogubo- 
vas, ir Kukuškina stengiasi paglemžti iš 
gyvenimo ką prieidami, ir stato savo ger
būvį, skriausdami kitus.

Ir gyvenimo tiesos spinduliu švysteli 
N'esčastlivcevas, ir Petras, ir Žadovas, ir 
visa galerija nepaprastų žmogaus asme
nybių. *

Nors jie ne visuomet laimi, bet jauti, 
kad tiesa jų pusėje, kad jie žino ją, o jei 
ne visuomet gali įkūnyt, tai todėl, kad jie 
vieniši, kad neįgudę kovoti, kad neužsi
grūdinę. Bet ateis laikas ir pergalė bus 
jų pusėje, nes jų protestas labai jaudina 
tamsos karalijos viešpačius.

Ir Jei Ostrovskis stengiasi išvengti 
“Žmonių teismo,” tai gal todėl, kad jo 
laikais nebuvo galimybių viešai pasmerk
ti riusikaltimą. Ir jis tai daro “privatiš- 
kai,” jis kaltuosius pasmerkia moraliai. 
Aišku darosi, kad jie trukdo “gyvenimo 
džiaugsmą” kitiems, nes jų pačių sielose 
jo nėra'. Ir negali būti, kol savo gerbūvį 
jie stato ant nuskriaustųjų ir paniekin
tųjų vargo, kol jų etiniai pradai remiasi 
savimyla bei savanaudiškumu.

Tokie minties galiūnai, kaip A. N. Os
trovskis, peraugo savo epochos rėmus, ir 
jo kūriniai, greta N. Gogolio, A. Puškino, 
L. Tolstojaus, A. Čechovo, M. Gorkio su
daro ne vien rusų tautos, 'bet viso pasau
lio kultūros lobyno puošmenas. Ir reikia 
tikėti, kad ateity jo veikalųx naujoji in
terpretacija mūsų teatruose leis visapu
siškai ir pilnai išryškinti juose glūdin
čius tiesos ir grožio pradus.

A. Mackevičius.

Amerikos Raudonasis Kryžius Padeda Henry Wallace
Užsienio Biednuomenei

i

K?

A. N. Ostrovskis Lietu
vos Teatro Scenoje

not bring peace.
I recognize that there is 

grave danger of eventual war 
in our present policy of drift. 
All nations are responsible for , 
this drift to war; all nations 
must work together for peace.

Century of Fear
No one wants war. If war 

comes one day, it will be be
cause we have failed to think 
on< the scale required for peace. 
Roosevelt thought on that scale. 
He foresaw generations of 
peace and plenty.

Two years later 
Truman asks us to 
ward to generations 
and war. President Truman has 
summoned in a Century of 
Fear. I say this can be the cen
tury of the fulfillment of the 
American dream.

This is the time for an all- 
out worldwide reconstruction 
program for peace. This is 
America’s opportunity. The 
peoples of all lands say to Ame
rica: Send us plows for our 
fields instead of tanks and 
guns to be used against us. The 
United Nations is waiting, rea
dy to do the job.

We should start with an eco
nomic plan for the Near East 
financed by the Intel-national 
Bank and backed by the United 
Nations. The dollars that are 
spent will be spent for the pro
duction of goods and will come 
back to us in a thousand dif
ferent ways.

Our program will be based on 
service instead of the outworn 
ideas of imperialism and power 
politics.

It is a fundamental law of 
life that a strong idea is merely 
strengthened by 'persecution. 
The way to handle communism 
is by what William James cal
led “the replacing power of 
the higher affection.”

In other words, we must give 
the common man all over the 
world something better than 
communism. I believe we have 
something better than commu
nism in America.

But President Truman has 
not spoken for the American 
ideal. It is now the turn of the 
American people to speak.

Common sense is required of 
all of us in realizing that help
ing militarism never brings 
peace. Courage is required of 
all of us in carrying out a pro
gram that can bring peace. 
Courage and common sense are 
the qualities that made Ameri
ca great. Let’š keep those qua
lities now.

President 
look for- 

of want

Daugiau negu 75 milionai 
vyrų, moterų ir vaikų, 46 
šiose svetimose šalyse buvo 
sušelpti Raud. Kryžiaus per 
praėjusius septynerius me
tus. Tas pranešimas pada
rytas Raud. Kryžiaus pir
mininko Basil O’Connor.

Amerikos, Raud. Kryžius 
pristatė drabužių, medika
mentų ir koncentruoto mai
sto vaikams ir sergantiems 
papildydami programą kitų 
organizacijų. Daugiau negu 
3|9,OOO,OOO kostiumų, 1,193,- 
000 porų batų, 4,000,000 ma
stu audeklo ir milžiniškas 
kiekis pieno buvo parūpin
ta. Nuo karo pabaigos, apy
tikriai 9,000,000 maisto pa- 
kietų buvo išdalinti tremti
niams, našlaičių prieglau
doms ir kitoms įstaigoms 
išlaisvintose ir okupuotose 
šalyse.

Devynios svetimos šalys 
gaus tiesioginę pagalbą per 
kelis mėnesius ir per naujai 
nustatytą programą. Ven
grijos Raud. Kryžius gaus 
per Amerikos Raud. Kryžių 
pagalbos ligi $1,750,000 ver
tės. Jie gaus drabužių, me
dikamentų ir automatinių 
reikmenų.

Šalys, kurios dabar gau
na Raud. Kryžiaus pagalbą, 
yra Suomija, Norvegija, 
Austrija, Vokietija (tremti
niai) Lenkija, Rumunija,

Jugoslavija ir Kinija.
Užsienių pagalba 

giausia susidaro iš vaistų, 
drabužių ir maisto, kurie 
yra išdalinti per vietines 
šalpos įstaigas. Visas dar
bas eina per vietinį Raud. 
Kryžių ir Amerikos Raud. 
Kryžiaus atstovai prižiūri 
ir tvarko visą programą.

Am. Raud. Kryžiaus at
stovai taipgi duoda speciali
zuotą pagalbą Prancūzų, 
Belgų, Olandų, Norvegų, 
Kinų ir Čekoslovakų Raud. 
Kryžiaus draugijoms.. Jie 
padeda įvykdinti kraujo au
kojimo, slauginimo ir Ju
nior (jaunimo) Raud. Kry
žiaus programą. 200 lovų li
goninė yra rengiama Grai
kijos Raud. Kryžiui, o Aus
trijai pasiųsta įvairūs auto
matiniai įrengimai.

Manoma, kad stipendijų 
ir studijų vizitų keliais Am. 
Raudonasis Kryžius galės 
sustiprinti visą bendrą Rau
donojo Kryžiaus programą 
kitose šalyse.

Visą tai įvykdinti, reika
linga aukų — minimumas 
yra 60 mil. dolerių. Kiek
vieno asmens pareiga yra 
suteikti pagalbą tiems, ku
riems ji yra reikalinga. Tą 

.galime geriausiai atlikti, 
aukodami Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

dau

Frankas gulėjo savo lovoje su atsegta 
liemene, nusiavęs batus, pasidėjęs ran
kas ant pilvo, sunkiai pū
tuodamas. Jis perbėgo teki
nas keletą aveniu, atliko labai svar
bius reikalus ir valandėlei atsigulė, kad 
galėtų nutarti ir sugalvoti, ką toliau da
ryti. Storas kaklas ir sprandas lipo la
šinių rievėmis, kaip tešla, iš po apikaklės. 
Per metus jis pakeitė tris apikaklių rū
šis. Pilvukas stipriai kilnojosi, lyg kad 
jame būtų buvusi antroji gyvybė. Karš
tis jam trukdė galvoti.

Yra žmonių, kurie kiekvieną akimirką 
kažko perpildyti, kurie kiekvieną sekun
dę turi apgalvoti kokį nors veikimo pla
ną. Frankas, to nežinodamas, buvo visuo
meninio mechanizmo ratas, kuris turi 
be paliovos suktis ir bėgti. Jeigu nustos 
sukęsis — nustos egzistavęs. Žuvimas, 
bankrotas!

Frankas dirbo dolerius. Viešpatie, kaip 
jis juos dirbo per dešimts ištisų metų. 
Kojomis, rankomis, liežuviu. Gyveno vi
suomet savo siaurame kambarėly, vieni
šos pelės gyvenimu, grauždamas men
kus uždarbio trupinius. Tik pinigai Fran
kui galėjo duoti vienintelį pasitenkinimą, 
galią laikyti aukštai iškėlus galvą, jaus
ti savo vertę. Nuo jų jis niekuomet nega
lėjo atsisakyti, arba sustoti juos dirbęs. 
Jis mintyse stengėsi suskaityti, kiek guli 
padėta banke, kiek toji suma padidės 
dar per vienerius metus, įskaitant pro
centus ir naują uždarbį.

Jis žinojo, kad jį dabar brangino jo 
biznio šeimininkai. Tokie žmonės ne 
taip lengvai suieškomi. Ir žinojo, jeigu 
būtų pakėlęs sau atlyginimą — nuo jo 
negalėjo atsisakyti. Biznio šeimininkas 

• būtų tuojau sutikęs. Frankas žinojo, kad 
nuo to laiko, kai jis pradėjo visa savo 
esybe dirbti ir suprasti savo paskyrimą, 
nebuvo baimės nustoti, prarasti darbo 
arba vietos. Dabar jam buvo lengva bet 
kur surasti naują, su tokiu pat atkaklu
mu, sumanumu iškilti naujų šeimininkų 
akyse ir pasidaryti tokiu, be kurio neap
sieinama. Juk ne be reikalo Gatavų Na- 
mų Pardavimo bendrovės vedėjas Dulbis 
jam sakė: — Frankai, jūsų liežuvis ver
tas milijono dolerių.

Pagaliau, kada nors turėjo baigtis jo 
amžino agento, svetimų prekių rekla
muotojo darbas. Juk Frankas negalėjo 
dirbti visą savo gyvenimą kokios nors 
firmos naudai, atiduoti jai visas proto 
jėgas, liežuvį, ausis, akis. Kiaurus de
šimtį metų bėgioti nuo ryto iki vakaro, 
niekuomet nepavėluoti, atsiskaičiuoti, vi
suomet būti vietoje, meluoti ir girti sve
timą prekę, visuomet į šeimininkų klau
simus ir reikalavimus atsakyti — yes. 
Ištisas dienas dirbti darbą, kuris susidė
jo iš vienų plepalų, saugoti save nuo už
puolimų, nuo papeikimų, stengtis, kad 
visiems įtiktum, siūlyti namus, giedoti 
lakštingala ir bijotis, kad tave už api-. statęs savo scenoje du Ostrovskio veika

lus. 1925 m. III. 28 d. K. Glinskio buvo 
pastatytas “Miškas” ir 11939 m. B. Daugu
vietis pastatė “Pelningą vietą.” Dabar, 
šio sezono teatro darbų plane numatytas 
dar vienas veikalas “Be kaltės kalti.”

Buvusieji cenzūriniai varžtai neleido 
tinkamai atvaizduoti Ostrovskio veikalų 
dvasios. Šiandien tiems veikalams stato
mi visai kitokie reikalavimai.

Tamsioji jėga, kurios galingieji atsto-

A. N. Ostrovskis Lietuvos teatro scenoje
Rusų teatro gyvenime Ostrovskis su

darė ištisą turtingą ir turiningą epochą.
Ostrovskis buvo liudytojas stambiau

sių istorinių įvykių. Pradėjęs rašyti ta
da, kai griuvo feodalinė santvarka, žiau
rios reakc. metais, baigdamas savo kū
rybinį kelią jis matė pirmuosius organi
zuoto rusų proletariato judėjimo žygius.

Milžiniško skaičiaus faktų, įvykių, as
menų ir nuomonių liudytojas, jis surado 
savaimingą kūrybinį kelią, ir ėjo tuo ke
liu plėšdamas kaukes, atverdamas pū
liuojančias visuomenės žaizdas, kovoda
mas tiesos vardu. Vienas jo veikalo veikė
jų sako: “Parodykite mane publikai, pa
rodykit, koks aš vargšas, koksai nelai
mingas. Parodykite mane visoje mano 
šlykštybėje, ir pasakykite jięms, kad aš 
toks pat žmogus kaip ir jie, kad mano 
širdis gera, siela šilta.”

Ostrovskis nuskriaustųjų dainius. Vi
sos jo simpatijos jų pusėje. Jisai skriau
dėjų kaltintojas. Ir visų pirma jis kalti
na tą santvarką, kurioje žydi skriaudėjų 
sauvalė.

Jis ieškojo gyvenimo tiesos, ieškojo to 
etinio principo, kuriame viską apimda
ma glūdi toji tiesa. Jis ieškojo tikrų prie
monių, kurios padėtų įveikti tą tamsos 
karaliją, kuri smaugė tuometinį Rusijos ’ 
gyvenimą. Jis norėjo surasti tuos paslėp
tus šviesiuosius žmogaus sielos pradus, 
kurie viską nugali.

Savo literatūrinės veiklos pabaigoje, 
1880 metais, kalbėdamas apie Puškiną, 
Ostrovskis pasakė:

“Poetas veda su savim publiką į nepa
žįstamą jai grožio šalį, į kažkokį rojų, 
kurio švelnioje ir kvapioje atmosferoje 
pakyla siela, gerėja mintys, .švelnėja jau
smai. Kodėl tokiu nekantrumu laukia
mas kiekvienas naujas didžio poeto kūri
nys? Todėl, kad kiekvienam morisi kil
niau mąstyti ir jausti drauge su juo: 
kiekvienas laukia, kad štai jis pasakys 
man ką tai puikaus, naujo, ko aš netu
riu, ko man trūksta; bet jis pasakys, ir 
tai tučtuojau taps mano. Štai kodėl ir 
meilė ir nusilenkimas didiems poetams; 
štai kodėl ir didis liūdesys 
pasidaro tuštuma, protinis 
mas; nėra su kuo galvoti, 
jausti.”

Ostrovskis — realistas,
stambiausių realizmo atstovų XIX amž. 
Europos rašytojų tarpe. Tai, ką apmetė 
savo dramose Balzakas, tai, ką teoreti
niai pagrindė švietimo atstovai savo dra
maturginiuose monifestuoSė, jis įvykdė 
tokiu mastu, kad toli paliko, bendrai 
imant, skurdoką XIX amž. vakariečių 
dramaturgų — realistų kūrybą.

Lietuviškas teatras praeityje yra pa-

New Britain, Conn.
Vieša Padėka.

• Širdingai dėkavoju visiems 
draugams ir draugėms iš. New 
Britain ir Hartfordo, kurie

I

mane aplankėte laike ligos li-

goninėj ir suteikėte gėlių ir 
dovanų. Taip pat širdingai dė
kinga už prisiuntimą laiškelių 
ir atviručių su užuojauta i ligo
ninę ir namus. Didis ačiū vi
siems, jūs brangūs draugai ir 
draugės! Veronika Yokimienė.

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagal
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matyki didelį skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laimė ir turtas. Dėl mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. Įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam 
mes.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

West, he is 
leaders that 
for eventual

by measures

Speaks Out
(Continued from page 3) 

United Nations recommends. 
Why should President Truman 
undercut its’ action ?

War of Nerves

How can we wage a war of 
nerves against Russia and ex
pect her to take in good faith 
our proposals to the United 
Nations on atomic energy? 
When President Truman pro
claims the worldwide conflict 
between East and 
telling the Soviet 
we are preparing 
war.

They will reply
to strengthen their position in 
the event of war. Then the task 
of keeping the world at peace 
will pass beyond the power of 
the common people everywhere 
who want peace.* Certainly it 
will not be freedom that will be 
victorious in this struggle.

Psychological and spiritual 
preparation for war will follow 
financial preparation; civil li
berties will be restricted; stand
ards of living will be forced 
downward; families will be 
divided against each other; 
none of the values that wo hold 
worth fighting for will be se
cure.

Hypocritical Appeal

Most Americans fear that the 
actions proposed by President 
Truman will lead to disaster. 
That is why congressional lead
ers were prepared in advance 
for the President’s message.

That is why the program was 
presented piece by piece, and 
not as an overall program 
that Americans could look at 
and judge as a whole.

No hypocritical appeal to the 
generosity and decency of the 
American people should be per
mitted to draw us into a com
mitment for which there is no 
end in sight.

Americans 
cy and for
strucTion. As one American ci
tizen I say: No loan to unde
mocratic and well-fed Turkey; 
no loan to Greece until a repre
sentative Greek government is 
formed 
ca that 
for the 
people.

To authorize the loans pro
posed by President Truman ir visoms didelis ačiū už užuo- 
will bring the world nearer to jautą ir suteiktą pagalbą laike 
war. To defeat these loans will šermenų!

Hartford, Conn
’ v

are for demoera-
economic recon-

and can assure Ameri* 
our funds will be used, 
welfare of the Greek

Vieša Padėka.
širdingai ačiuoju visiems gi

minėms, draugams, draugėms 
ir pažįstamiems, kurie dalyva
vo mano vyro Kazimiero Vilko 
šermenyse ir ačiū už suteiktas 
gėles. Jūsų tokis nuoširdus at- 
sinešimas buvo didelis man su
raminimas. Ačiū Laisvės Cho
rui už svetainę, kurią suteikė 
dykai, taipgi ačiū J. Baukui ir 
W. Brazauskui už pasakytas 
atsisveikinimo kalbas. Visiems

pasek-

Jis vienas Marcelio Will tas.

di-

fe

jų netekus; 
našlaitišku- 

nėra su kuo

< kaklės paėmę neišmestų, kai atsiras ge
resnis, su plonesnių liežuviu agentas, ku
ris pralenks tave ir atsisės patogioje vie
toje.

Žinoma, buvo galima pereiti tada į ki
tą vietą, vėl būti punktualiu, dirbti kojo- 

■c mis, liežuviu ir rankomis, kentėti jį ap
supančių pajuoką, nuoskaudas, savo šei
mininkams vėl sakyti — šiur, yes... Su
kandus dantis tramdyti ir valdyti save

■ jfe. /. ■

t

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

"visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNĘRIS
Perbūdavo]a pianus iš 

dėsnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

RONKONKOMA 
8684

TELEPHONE
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.



S-ta* puslapis —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Kovo 20, 1947

gis iš Chicagos, kurie Pitts- 
burghe sustos važiuodami į 
Demokratinį Suvažiavimą. Pra
šome visus ir visas atsilankyti.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Kovo 2 d. atsibuvo LDS 160 
kp. susirinkimas savajame na
me, 1320 Medley St. Iš komite
to nepribuvo užrašų raštinin
kas ir iždininkas, nes turėjo 
persikraustyti į savo namą. 
Raštininko vietą užėmė Karso- 
kienė.
Nutarta paaukoti $25 su pa

sveikinimui Demokratiniam 
Lietuvių Suvažiavimui ir $45 
apmokėti delegato lėšas.

Tą pat dieną turėjo susirin
kimą LLD 87 kuopa. Raportuo
ta, kad yra paimta piknikui 
daržas and 26 d. liepos — Ser
bų Sodas — Adams Grove. Bus 
išleista dovanomis $75 karo bo- 
nų. Nutarta paaukoti $10 LLD 
suvažiavimui, kuriuos delegatas 
nuveš. Iždininkas J. Kazimier 
gavo 3 naujus narius į kuopą.

Nutarta nukelti kolonijų at
stovų suvažiavimas iš 16‘d. ko
vo į gegužės mėnesj. Diena ir 
svetainė bus pranešta vėliau.

Sekmadienį, kovo 23 d., 3 v. 
po pietų, Lietuvių Mokslo 
Draugystės Svetainėj, 142 Orr 
St., įvyks labai svarbus koncer
tas ii’ vakarienė. Dainuos gar
sūs dainininkai — A. Kensta- 
vičienė, K. Abekienė ir P. Sto-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais juo* 
dais apdarais ...................................... 75c

Kantiškos, giesmių knyga ..................... $2.50
Ofieierių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c
Apie Dangų, Saulę, Mėnesj ir žvaigždes 10c 
Elenute if Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................ $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ...........  30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................ 35c
Dainų Knyga, hu apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais....................................................... 35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pfistynėje—ir apie du 

brolius .......................................   25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............................................ 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros (Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant* 

salos per 17 metų .............................. 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ......................................   25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1.................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ...................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškus Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi........................ 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai. Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................................. 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............... 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ............................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................. $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla. Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .................................... $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1,50
Trys Užkeiktos Karalaitės ..................... 25c
Velnias Kapitonas, 8-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ...................................................... $1.00
Stebūklingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks................................................... „....... 50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.60 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo, 

apie 350 visokių augmenų ir kam
jio tinkami ...............   25c

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

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ..................... $1.25
Dvi uncijos .... .................................-.... $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ...................................... 60c
Nervų pastiprintojas ............................... 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ......................... 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ......... 60c
Talangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ............................  75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ................   60c
Vidurių valytojas ...................................... - 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo ndsutukimo (eiti kūdyn) ..............   85c
Nuo šlapligės diabetų ...............................’ 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c
Vyriškupto Pataisymai ........................... $1.25
Nuo užsisenčjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ......................... -....... $1.25
Nuo Pailių ............................  85c
Nuo vandeninis ir širdies ligų ............. 60c
Nuo nemalonaus kvapo ........................... 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ......... 85c
Nuo veneciškų ligų ................................ $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilįmo ....................................-............ fiOc
Norintieji įsigyti bile vieną iŠ virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS,
834 Deau 8U, Spencerport, N* Y-

■ '• (a4v.)

, ■-

Pora savaičių atgal mirė J. 
Simaitis. Senelis ilgai sirgulia
vo. Mirė ir Stulginskienė, apie 
75 metų. Abu palaidoti į šv. 
Kazimiero kapus.

Kovo 9 d. mirė A. Janulevi- 
čių (Johnson) sūnus — Jonas. 
Jis buvo apie 25 metų. Mirė po 
operacijai, kuri jam buvo pada
ryta. Labai gaila jauno vaiki
no.

Soho dalyj mirė sekami lie
tuviai : saliuninkas — Kazimie
ras Šinkūnas, J. Norkus, P. 
Paulikonis ir Dan Dambaus- 
kas. D. P. Lekavičius.

karas, galima sau įsivaizdinti, 
kad nė vienas lietuvis nepraleis 
šios parankios progos gerai 
“silkių” pavalgyti ir jas su 
alum pavaišinti.

Ir po to, pirm negu eisi na
mo, bus muzikantai dėl tų, ku
rie norės savo kojas pamiklinti,

Newark, N. J..
Dalyvaus L. Pruseika.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 8-tos kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, balan
džio 1 dieną, 7:30 vai. vakare, 
Šv. Jurgio Svetainėj, 180 ’New

DETROITO ŽINIOS
Iš Organizacijų Veikimo.

Lietuviams 1947 metai turi 
didelę svarbą. Palengva vardas 
lietuvių Suvienytose Valstijose 
pradėjo plačiau skambėti kul
tūriniuose ir apšvietos dalykuo
se. Ne taip, kaip kelios dešimtys 
metų atgal kad buvo, kada lie
tuviai buvo težinomi tik kaip 
“polacks” su savo peštynėmis 
ir kitais blogais pasielgimais.

Šiandien laikas persikeitė, 
taip lygiai ir lietuvių atvaizdas 
pakitėjo.

Pastaruoju laiku, Detroito 
pažangios organizacijos, atmi
nimui 400 metų nuo atspausdi
nimo pirmos lietuvių kalboj 
knygos laikys paskaitas tame 
klausime.

Pirmutinė paskaita atsibus 
po priežiūra LLD 188 kp., ne- 
dėlioj, 23 d. kovo (March), 
2934 Yeamans gatvė, svetainėj 
viršuj kooperatyviškos valgyk
los. Prasidės 6:30 vai. vakare; 
Paskaitą išpildys ądv. C. Masy- 
tė ir dr. M. Palevičius. _

Antroji paskaita atsibus 30 
d. kovo, nedėlioj, 6:30 v. vaka
re, Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter, po LLD 52 kp. iniciaty
va. Skaitys paskaitą J. Danta.

Kadangi miestas Detroito yra 
labai platus, tai dėl parankamo 
tų, kurie gyvena rytinėj daly, 
galės dalyvauti ant Yeamans 
gatvės, o gyventojai vakarinės 
dalies miesto — ant Porter.

Paskaita yra gana svarbi, 
tai tikimės viršminėtose dienose

ir vietose lietuviai atsilankys 
kuoskaitlingiausiai. J. K. D.

PAGARSĖJĘS SILKIŲ 
BALIUS

Draugiją Sąryšis Rengia Ran
kiotą Delegatą Išleistuvėms.
Kelios savaitės atgal buvo 

spaudoje minėta, kad Draugi
jų Sąryšis parengs balių dele
gatų išleistuvėms į Brooklyn, 
N. Y., dėlei labai svarbių šiame 
momente suvažiavimų — tai Li
teratūros Draugijos, Pažangių 
Moterų ir Amerikos Demokra
tinių Lietuvių.

Dabar galiu konkrečiai pra
nešti, kad išleistuvių Bankie- 
tas, užvardintas “Silkių Ba
lium,” atsibus 22 dieną kovo 
(March), subatos vakare, 
Draugijų Svetainėj, 4097 Por
ter.

Valgiai prasidės lygiai kaip 
6:30 vai. vakare.

šį sykį gaspadinės man pa
kuždėjo į ausį, kad be tų lietu
viam gerųjų silkių, stalai* bus 
pilni ir visokių kitokių pasirin
kimų, pagal atskiro skonio 
kiekvienos ypatos.

“Bet to neužtenka,” jos pasa
kė. Mat silkės pastoviai reika
lauja dėlei savęs ir ko kito, tai 
mylėtojai silkių galės jas pa
plukdyti geru alum, kuris sykiu 
eis prie to paties bankieto bilie
to. Taigi, nesibijokite nė vie
nas, kad silkės užtrokš. Nebus 
joms, rodos, progos.

Tą tai gaspadinės užtikrino.
Kadangi, tai bus subatos va-

1XL*1 ■■"ijy'i1 t. į r:;?'.'; "r;:1.;" ;r.'

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos/

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573 

»

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeina 
pas “Gr«en Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti,

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

1
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Tamstos Ateitis Nebloga
A

Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 

* mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
“^/^kMostis! sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
LDlgiU aliejų, iš skirtingų kraštij svieto, šildydama ga- 

linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
N teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
i) ) jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio
Galingos Mosties, Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

Reikalauk tik dekėN’S ointment
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

o tie “senieji,” kurie myli “pi
nocle,” ę nemoka šokti, galės ir 
“pinocliui” sprandą nusukti.

Ir tai, tas visas bankieto va
karas su viskuom lėšuos tik
vienas doleris ir pusė!1

Ateikite visi į svetainę ii* pa
sakykite man, kur už tiek galė
tumėt gauti daugiau.

Kvieslys.'

York Avė.
Į šį susirinkimą kviečiame 

atsilankyti ne vien visus LDS 
narius, bet visus Laisvės skai
tytojus, visus pažangiuosius, 
nes susirinkime dalyvaus Leo
nas Prūseika, Vilnies redakto
rius iš iChicagos. Jis padarys 
pranešimą svarbiais dienos 
klausimais. Visus kviečiame 
atsilankyti. Komitetas.

Žinios iš Lietuvos
KETVIRTĮ AMŽIAUS 
VIENAME FABRIKE

KAUNAS. — Prieš 25 me
tus atėjo Vladas Pužauskas į 
Kauno “Ringuvos” fabriką. 
Ankštame ceche tuomet stovė
jo tik vienas mažas presas. 
Vladas Pužauskas ilgus metus 
dirbo ’mašinistu. Lietuvai ta
pus tarybine, drg. Pužauską, 
kaip prityrusį darbininką, pa
skyrė fabriko technikiniu ve
dėju.

Daug pastangų padėjo drg. 
Pužauskas atstatant vokiškųjų 
grobikų apgriautąjį fabriką. 
Kartu su 70 metų šaltkalviu 
Girkaičiu ir šaltkalviu čeps- 
kiu, technikinis vedėjas įrengė 
garo mašiną ir dinamą.

Pužausko iniciatyva atstato
mųjų darbų metu buvo įgyven
dinta eilė vertingų racionali
zacijos pasiūlymų. Padidinta 
žaizdro talpa, kas pakėlė jo 
našumą 35 nuoš., didelio mas
to valei] įrengimas pakele jų 
išdirbį 40 nuoš. Technikinio 
vedėjo projektu padarytas 
prietaisas sėkloms sijoti ir 
jom paduoti lukštenamajai 
mašinai.

PLEČIAMA MALŪNŲ IR 
KEPYKLŲ PRAMONĖ

1946 metų pabaigoje buvo 
atstatyti ir paleisti į darbą du 
stambūs miltų malimo pramo
nės objektai.

Intensyvus darbas vyko Pa
nevėžio valciniame malūne. 
Neseniai čia buvo perduota 
eksploatacijon antroji atstaty
tosios įmonės eile. Atstatyto- 
jai dirbo ir prie stambaus Vii-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D J

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIHI^

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavtis 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLeninore 5-6191

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

niaus malūno Nr. 4. čia pa
leista į darbą įmonės pirmoji 
eilė. Atstatymas vykdomas to
liau. 1947 metų, pabaigoje ma
lūne bus sumalama ligi 60 to
nų ruginių miltų per parą.

Statybos ir išplėtimo darbai 
vyksta taip pat kituose ob
jektuose. žymiai padidinamas 
Vilniaus kepimo kombinato 
Nr. 3 pajėgumas. Naujai sta
tomose patalpose bus įrengtas 
makaronų cechas. Pirmoje me
tų pusėje numatyta baigti 
dviejų mechanizuotų kepimo 
krosnių įrengimą.

Kauno priemiestyje — Šan
čiuose — statomas moderniš
kas duonos kepimo fabrikas. 
Tokia pat įmonė šiais metais 
turi būti įrengta ir Šiauliuose. 
Prasidės galingo duonos fabri
ko statybos darbai Klaipėdoje.

Per 1947 metus miltų mali
mo ir duonos kepimo pramo
nė Lietuvoje pagausės naujo
mis, moderniškai įrengtomis 
įmonėmis.

INTELIGENTIJA STUDIJUO
JA MARKSIZMO-
LENINIZMO TEORIJĄ

keli neseniai įgytieji Lietuvos 
dailininkų darbai — Dobu- 
žinskid, Žmuidzinavičiaus, Ei
dukevičiaus, šklėriaus. Iš nau
jųjų kūrinių drobėje, kuriuos 
gavo muziejus, pažymėtinį 
dailininko Mackevičiaus “Par
tizanai,” Gudaičio “Skulpto
riaus Mikėno portretas,” Pa
laimos “Vilniaus ^išlaisvini
mas,” du Ušinskio vitražai ir 
t.t. Numatoma įgyti vertinges- 
niuosius Lietuvos TSR dailės 
parodos eksponatus.

Naujai įgyta taip pat kele
tas taikomosios dailės kūrinių: 
baldų komplektas, pagamintas 
pagal dailininko Prapuolenio 
eskizus, o taip pat keramikos 
dirbinių bei meniškų audinių.

Praėjusiais metais visuome
nė gyvai lankė muziejaus su
rengtą ekspoziciją. Per penkis 
mėnesius salėse išstatytus kū
rinius žiūrėjo daugiau kaip 
30,000 žmonių. Šiuo metu eks
pozicija laikinai nėra ruošia
ma, kadangi Dailės muziejaus 
rūmuose vyksta respublikinė 
meno paroda.

KĖDAINIAI. — Daugelis 
apskrities mokytojų, gydytojų, 
agronomų sistematingai kelia 
savo idėjinį - politinį lygį. 35 
miesto gimnazijų bei progim
nazijų mokytojai lanko ratelį 
VKP(b) istorijai studijuoti. 
Gydytojai Sergiejus ir Gaidys, 
inžinierius Baltuška ir kiti vie
tinės inteligentijos . atstovai 
mokosi apskrities partinėje 
mokykloje.

Partijos apskrities komitetas 
organizavo miesto inteligenti
jai paskaitas ir konsultacijas 
marksizmo-leninizmo teorijos 
klausimais, z -- r----- ... .  ——,
DAILĖS MUZIEJUJE

VILNIUS. — Gražią dova
ną gavo Vilniaus Dailės mu
ziejus iš valstybinės meno kū
rinių užpirkimo komisijos Le
ningrado skyriaus, ši įstaiga 
perleido muziejui eilę origina
lių senosios rusų dailininkų 
kartos tapybos kūrinių. Jų tar
pe yra Petrovo - Votkino, Kus- 
todijevo, Petrovo, Burlenko ir 
kitų, menininkų darbai. Drau
ge su jais muziejus gavo kele
tą tarybinių dailininkų pa
veikslų — Grinbergo “Lenin
grado uostą,” Chrustskio “Pei
zažą” ir kitus.

Muziejaus kolekciją papildė

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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.

Telefonas Poplar 4110

GAMYBINIS PAKILIMAS

KLAIPĖDA Praėjusių metų 
planą vienas iš pirmųjų Klai
pėdoje įvykdė mėsos kombi
natas “Maistas.” šis kolekty
vas jau 1946 metų spalio 20 
d. buvo užbaigęs dvylikos mė
nesių gamybinę programą. 
Kombinate iškilo eilė pirmū
nų. Tatai *visų pirma darbinin
kai Baltrūnas, Bubulas, Korie- 
nė ir kiti, įvykdantieji pusan
tros - tris dienines normas.

SAVIVEIKLOS KOLEKTY
VAS RUOŠIASI 
KONCERTAMS

ZARASAI. — Meno savi
veiklos kolektyvą suorganiza
vo apskrities pramkombinato 
tarnautojai. Jiems aktyviai 
padeda gimnazijos dėstytojai. 
Vadovaujant muzikos ir dai
nų mokytojui Uogintui, kolek
tyvas ruošiasi koncertams.

A. Galinis.

ĮSTEIGTAS KNYGYNAS

RADVILIŠKIS. — Mieste 
suorganizuotas knygynas. Jis 
aprūpins Radviliškio ir apy
linkių gyventojus politine li
teratūra, vaizdinės agitacijos 
priemonėmis, o taip pat vado
vėliais, grožinės literatūros lei
diniais, rašomąja medžiaga. Iš 
Vilniaus į Radviliškį išsiųsta 
pirmoji partija rinkimams 
skirtos literatūros.

Leonas Prūseika Kalbės 
Buffalo] ir Rochesteryj

Vykdamas į suvažiavimus 
(Brooklyne), Vilnies redak
torius Leonas Pruseika sa
kys prakalbas Buffaloj ir 
Rochestery (N. Y.).

Buffaloj prakalbos įvyks 
sekmadienį, kovo 2$ d., 2 v. 
p.p., Stumm’s salėj e, 2805 
Niagara St. Rengia LDS 
kuopa.

Rochesteryj prakalbos į- 
vyks trečiadienį, kovo 26 d., 
7:30 v.v. Gedimino salėje, 
575 Joseph Ave. Rengia 
LLD 50 kuopa. I

Abiejų miestų lietuviai 
> raginami atvykti į prakal
bas — tai reta proga išgirs
ti gerų kalbėtojų kalbantį 
bėgamaisiais svarbiais klau
simais. Gi šiandien tie klau
simai yra labai dideli ir pa
liečia kiekvienų žmogų.

(65-66)

Pirmojo Pasaulinio Karo 
metu J. xV. Marinų Korpuso 
aviacija susidėjo iš 282 ofi- 
cierių ir 2,180 eilinių.

Lt. Harvey Olson iš Seattle, 
Wash., vairavo pirmąjį marinų 
korpuso lėktuvą, nusėdusį ant 
Iwo Jima po užėmimo Moto- 
yama lėktuvų aikštės No. 1 
per marinus.

Nuo 1775-tų metų J. V. Ma
rinai yra buvę išsikėlę ant 
svetimų žemių virš 200 kartų.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

... .................. .... ^——Wl, iii —————e,

VYRAI
Gamybos Darbas

Augantis Fabrikas

Kreipkitės tuojau j
PERSONNEL OFISĄ

SLOANE BLABON CORP.
Hutchinson Mills, 
TRENTON, N. J.

Važiuokite Route “A” busu iki fabriko.
(«n

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS tilOTERYS

MERGINOS 
Prie 

PATIKRINIMO 
SANDING 

ABELNAM SUSTATYMUI
Gera alga besimokinant, grupinė apdrauda, 
medikalis aprūpinimas, apmokamos vakacijos 

Ir Šventes.
PANELYTE DIVISION 
ENTERPRISE AVĖ. 

TRENTON, N. J. 
_______________________________________(65) 

PATYRUSIOS OPERATORĖS
* Reikalingos prie lerfgvų vaikams 

aprėdalų.
Nuolatinis Darbas. Puiki Alga. 

Vakacijos su alga.
VAŽIUOKITE WEST SHORE 

RAILROAD NEWBURGHE IKI 
CORNWALL LANDING. 

TRAUKINYS EINA 8 MINUTES 
Kreipkitės j .

PLAIKINS, INC.
Mead & Taft Building, 

3-čios Lubos
CORNWALL LANDING, N. Y. 
Telefonas CORNWALL 508.

(«7)

Dar pirm respublikos laikų, 
1740 m., New Yorke buvo su
mobilizuoti trys marinų bū
riai ir komandoje gen Alex
ander Spotswood iš Virginijos 
pasiųsti tarnauti Britanijos 
Karališkam Laivynui Vakarų 
Indi jose.

Jungtinių Valstijų marinai 
jau 1854 metais buvę pasiųsti 
Chinijon svetimšalių, tame 
skaičiuje ir amerikiečių, sau
goti nuo namiškių chiniečių.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kovo 20 d., įvyks Komunistų Par
tijos nepaprastas masinis mitingas, 
dėlei pastarosios prez. Trumano 
kalbos kongresui. Pradžia 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Svarbu ateiti į mi
tingą ir išgirsti svarbius šių dienų 
bėgamus klausimus. Prašome daly
vauti. — Partijietis. (64-65)

HARTFORD, CONN. y
Laisvės Choras rengia puikią va

karienę su šokiais, kovo 23 d., 3 vai. 
dieną. Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Turėsime skanių valgių ir gėri
mų. Gaspadinės užtikrina, kad va
karienė bus viena is geriausių*, Ti- 
kietus galimągaujj pas Choro na
rius arba salėjer Turėsimc gerą mu
ziką šokiams, tad kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (65-66)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbią prelekciją sveikatos klau

simais daktaras J. F. Borisas duos 
mums kovo 23 d., 3 vai. dieną, 318 
Broadway. Jis rašo daug patarimu 
per LDS organą Tiesą, o dabar gir
dėsimo jo prelekciją ir atsakinės į 
klausimus. Rengia LLD 2 kp. ir 
kviečia visus. Bus ir pamarginimų. 
įžangos nebus. — Rengėjai. (65-66)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks kovo 23 d., 3 vai. dieną, 
735 Fairmount Ave. Draugės, daly
vaukite, nes bus raportas išduotas 
apie balių. Taipgi turėsime ir už
kandžių. — Sekr. Mattes. (65-66) '

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 23 d., 3 vai. dieną, Kliubo sa
lėje. Kviečiame narius dalyvauti, 
svarbu. — Kom. (65-66) .

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. kviečia vietinius ir 

iš apylinkės lietuvius išklausyti pa
skaitos, paminėjimas 400 m. sukak
ties nuo pirmos atspausdintos lietu
vių kalboj knygos. Prelegentė bus 
adv. S. Masytė. Taipgi kalbės ir dr. 
M. Palevičius. įvyks kovo 23 d., 6:30 
v. v. salėj po 2934 Yeamans St. (virt 
Kooperatyviškos Valgyklos) Ham
tramck, — Kom. (65-66)

GREAT NECK, N. Y.
Filmos, bus rodoma svarbūs kru- 

tamieji paveikslai iš Lietuvos.- Ren
gia buvęs Liet. Pag. Kom., viet. sk-, 
kovo 23 d., A. J. Kasmočių salėje, 
91 Steamboat Rd. Pradžia 5 v. v. 
įžanga 60c -asmeniui. Apart filmos 
bus skaitoma paskaita —"Lietuviš
kos Knygos Kelias,” 400 m. pirmos 
lietuviškos spausdintos knygos su
kakties proga — prelegentas bus iš 
Brooklyno. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Kom.

(65-66)

HARTFORD, CONN. x
Labai graži" spalvuota sovietų fil

mą bus rodoma V Colonial Teatre, 
Farmington Ave. Filmą “Russia on 
Parade.” Taipgi bus ir antra įdomi 
filmą — "Moscow Music Hall.” Nei 
vienas nepraleiskite šios progos. Bus 
rodoma ir Tarybinės Lietuvos Spor
to Tymas. Rodys kovo 23, 24, 25 dd.

(65-66)
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Dvi Merginas
Jaunimas Pikietuos
Graikijos Konsulatą
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Juozo Byrono Užpuoli
kas Turės Stoti į Teismą

Lietuviai Komunistai Stojo 
Ginti Teises ir Laisves

Gavo iš Lietuvos
Liūdną Žinią

vienas

būdinga 
jo buvę 

po kitam

Juozo Byrono byla pradeda 
susiformuluoti: praeitą antra
dienį, kovo 18, Williamsburgo 
Magistrato Teisme, teisejas- 
magistratas įkaitino užpuoli
ką ir byla ėis į aukštesnį teis
mą. ♦

Pats užpuolikas, aišku, yra 
pačiame to visko sūkuryje, 
nors jis nėra vyriausiu fakto
riumi. Jis tik paprastas užpuo
likas, kartais įeinantis į “dva
sios” pagavimus. Vyriausiu 
faktoriumi yra jo “draugai,” 
kuriu agituojamas ir kartais 
pagelbimas, šis be sielos žmo- 
gutis galėjo atlikinėti tam tik
rus “darbelius.”

Kas yra labiausia 
dabar, tai tas, kad 
“draugai
pradeda ji apleisti, jam esant 
bėdoje. Pavyzdžiui, net tas 
užpuoliko “draugas,“ kuris 
laikė Bvrona užpuolikui jį ata
kuojant, gali kada nors dabar, 
patį užpuoliką laikyti, kuomet 
kiti mėgins užčiaupti jam 
burną, savo saugumui, kad šis 
teisme neišduotų savo “frontų” 
ir gal kai kurių, jų planų. 
Tas. žinoma, priklausys nuo 
to, kiek užpuolikas apie sa?o 
“frentus” žino ir ant kiek jis 
teisme išsiplepėdamas jiems 
pakenktų. Užpuolikas, aišku, 
pats būdamas neapdairiu, to 
negali numatyti, kaip negali 
numatyti, dėl ko jis yra kurs
tomas prieš tam tikrus asme
nis.

Atrodo, bėda būti pačiam 
fašistu ar vien paprastu pikta
dariu ar net būti tik jų tarpe 
yra tame, kad negalima* savo 
“frontams” pasitikėti 
“frontais” pasitikėti

Lietuviai komunistai, kaip 
kad ir visi Amerikos komunis
tai ir kiti darbo žmonės yra 
labai susirūpinę republikonų ir 
kitų reakcininkų pasikėsini
mais ant darbo žmonių teisių 
ir laisvių.

Susibėgę į grupę, pasitarę, 
jie nusprendė, kad jeigu kada 
buvo didelio reikalo smarkiai 
veikti, tai tas laikas yra da
bar. Kad reikia pasiaukoti 
nors darbu ir aukomis už iš
laikymą to, už ką mūsų jau
nimas didvyriškai kariavo ir 
mirė. Peikia ginti demokrati
ją. joje turimas teises ir lais
ves.

Sutikę, kad reikia ginti liau
dies teises ir laisves, čia pat 
pradėjo ir praktišką darbą. 
Mažame būrelyje draugų su
dėjo $517. Kaip tai galėjo?

Mažiausia keturi draugai 
aukojo daugiau jų savaitės 
uždarbio, po penkdešimkę, 
bent vienas savaitės uždarbį.

Penki kiti — po $25. Dar 
kiti trys po dvidešimkę, liku
sieji 8 dešimkėmis ir dar 6 
penkinėmis. Daugelis ' davė 
penkines ir dešimkes apgai
lestaudami, kad su savimi ne
turėjo daugiau, žadėdami da- 
dėti už dienos kitos.

Komunistai tarėsi sekamo
mis keliomis dienomis pasiek
ti kiekvieną darbininkams tei
sių ir laisvių gynėją, kiekvie
ną kovotoją, darbininkų judė
jimo veteraną su prašymu pri
sidėti pagal išgalę daugiausia. 
O kurio nespės pasiekti, ko
munistai pasitiki, kad tie pa
tys atneš savo Šerą, kadangi 
visiems dabar aišku padėties 
rimtumas. Jie tikisi sekamomis 
keliomis dienomis gauti nuo 
draugų tuos $700, dar trūks
tamus užbaigimui kvotos.

Komunistai sako, kad jie 
niekad pirmiau, jokiems rei
kalams, tokioje mažoje grupe
lėje vienu vakaru nebuvo tiek 
daug sukėlę aukų.

Sukėlimą dvylikos šimtų do
lerių komunistai nori užbaigti 
bėgiu savaitės.

Teiravausi, — ko jiems taip 
skubėti? Atsakė, jog sąlygos 
nelaukia. Dabar laikas eiti į 
minias aiškinti reakcininkų 
daromą demokratijai skriau
dą. O tuščiu kišenių negausi 
radijo laiko, didlapiuose vie
tos; nepasiųsi delegacijų pas 
kongresmanus ir valdininkus. 
Komunistai veikia, gauna ge
ru talkininku ir tikisi laimėti.

Rep.

na laišką iš Lietuvos. Prane
ša, kad mirę abu jos tėvai, Ig
nas ir Teofile Sirgedai, gyve
nę Pakalnių miestelyje, Ute
nos apskrityje. Jiedu abu bu
vo viršaus septynių dešimtų 
metų amžiaus.

Emilia Liepicnė yra žmona 
Mikolo Liepos, kuris.laiko ta
verną po No. 324 Devoe St., 
B rook lyne.

Liepienė turi Amerikoje se
serį Oną Kvartūnienę, gyve
nančią Central Brooklyne ir 
du brolius Joną ir Vladą, ku
rie taipgi gyvena Brooklyne. 
Lietuvoje dar turi vieną seserį 
ir du brolius.

Liepai yra plačiai žinomi 
kaipo geri rėmėjai dienraščio 
Laisvės ir abelnai pažangiojo 
Amerikos lietuvių judėjimo. 
Reiškiamo širdingos užuojau
tos Liepienei, Kvartūnienei ir 
.jų broliams dėl tėvų mirties.

Laisvės Reporteris.

Minni Echelman, fotografė 
ir jos draugė Lea Wormann, 1 
raštinės darbininkė, abi 20 m. 
amžiaus, tapo išmestos iš 3 
kambarių, Now Yorke. Už 
kambarius, kuriuose duodama 
tik šaltas vanduo, jos mokėju
sios $15 mėnesiui.

Jas išmosdinęs savininkas 
sako, kad jos pavėlavusios su
mokėti vendą. Merginos abi 
Youth for Democracy narės, 
sako, kad savininkas bandės 
jų nusikratyti jau ne muo va
kar. Jis bijojęs jų progresyvių 
pažiūrų ir suorganizavimo 
rendauninkų. .

Merginas ir jų rakandus 
priglaudė kaimynai. Ant vie
tos įvyko protesto demonstra- 
cijulcė, kada virš šimtas kai
mynų susibūrė aplink išmestus 
rakandus priešais 101 McDou
gal St. Pasipiktinimas matėsi | 
ir girdėjosi visuose. Jeigu lei
sime ramiai užbaigti su jomis, 
kalbėjosi jie, kas žino, ku
ris būsime sekamas.

Septynios jaunimo organiza
cijos šaukia demonstraciją 
prie Graikijos konsulato šį 
penktadienį, vakaro. Newyor- 
kiočių jaunimas protestuos 
prieš reakcines Graikijos val
džios suvaržymą graikų jau
nimo organizacijos EPON. To
ji organizacija, jos nariai ko
vojo prieš nacius.

Transportininkai Statys
Reikalavimą Vėl
Pakelti Alps

ATIDARYS NAUJĄ 
LIGONINĘ

Balandžio 1-mą Queens ap
skritis gaus naują ligoninę; 
Naujoji Horace Harding Hos
pital bus plytinis 6 aukštu bil- 
dingas. Talpins 160 lovų. Tai 
bus pirmoji toje apylinkėje 
pastatyta ligoninė po Jjard.

Nauinii Pakiety Siuntimo į 
Rusiją įstaiga

Eiliniai Rūbų Kirpėjai 
Gavę Daug Balsaji

Vienintele Tokia Proga., 
Nepra leiskime!

Brazilija ir Jungtinės Vals
tijos — abi randasi Ameriko
je. Vienok Amerika taip išpli
tus, vandenų perskirta, kad iš 
ano krašto, lietuvio atvykimas 
pas mus būna retenybė. O vis
gi iš ten šiomis dienomis turi
mo svečią — žymų svočią, Jo
ną Jokubką, atstovingą Pietų 
Amerikos lietuvių veikėją.

Jonas Jokubka papasakos 
apie Brazilijos lietuvių gyve
nimą . visiems, kurie sueis j 
Laisvės salę šio* sekmadienio

Parcels For Russia — tokiu 
vardu tapo atidaryta nauja, 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
vyriausybių autorizuota įstai
ga, kurios adresas: 251 W. 
40th St., York City. N. Y. ši 
įstaiga siunčia pakietus (pun-

. delius) į visas Tarybų. Sąjun
gos dalis. Kiekvienas ameri
kietis gali siųsti po pakietą 
(pundelį) maisto ir rūbų savo 
giminėms bei draugams, gyve- stotyje, sako, kad be regalia-

limas daiktas, kad bus net jū
sų artimą kaimyną, o gal net 
brolį ar sesutę artimai pažinęs.

ir'tik šį sekmadienį bus ta 
vienatinė proga, kadangi sve
čias Brook lyne pabuvos tiktai 
iki suvažiavimų, kurie Čia 
įvyks 28k 29 ir 30-tą šio mė
nesio. žinoma, jisai dalyvaus 
ir suvažiavimuose. Be abejo, 
jisai juos aprašys brazilie- 
čiams, tad mažai tuomet tu
rėsime progų su juo kalbėtis.

Charles Stein, eilinių narių 
vadas 1LGWU Kirpėjų‘bokale 
10-me, šiuose rinkimuose kon
vencijos delegatų gavęs 1,334 
balsus iš 5,772 balsavusių.

Eiliniai nariai patys- nuste
bę tokiu savo laimikiu, links
mi ir padrąsinti. Jie sako, 
kad manadžerio Isidore Nag- 
lor jėgos pačios vienos visiš
kai kontroliavo šiuos rinkimus. 
Tačiau per eilę metų eiliniai 
nebuvo gavę tiek balsų.

Stein pareiškė, kad tai ro
do narių protestą prieš admi
nistraciją ir raudonbaubius. 
Jis ragino unijistus vienytis ir 
reikalavo, kad pirmu žingsniu 
link to vieningumo būtų at- 
steigti su pilnomis teisėmis 
suspenduoti 7 eilinių vadai.

Miesto tarybos narys Mi
chael J. Quill praeitą antra
dienį pranešė tarybai, kad 
tranzito darbininkai reikalaus 
kito algų pakėlimo kada nors 
šį pavasarį, gal pirm liepos 1- 
mos.

Quill, Transport Workers 
Unijos internacionalis prezi
dentas sakė, kad prašymas pa
kelti algas bus formaliai įteik
tas pirm pasibaigimo budžeto 
metų, pirm birželio 30-tos.

Atmok ėjimu i 32,000 trans
porto darbininkų pirmesnių 
algos priedų miesto taryba nu
tarė išleisti taip vadinamas 
“budget notes” $19,000.000 
sumai. Už tų uotu išleidimą 
balsavo 22, prieš 1. Tuo vie
nu buvo Manhattan republi- 
konas Rager.

Fred MacMurray ir Paulette Goddard scenoje iš ko
miškos filmos “Suddenly It’s Spring,” rodomos New 
Yorko Paramount Teatre, prie Times Square.

Reguliarė Duoklė Batvaliui IPAREMS neregius

vedėjasAnthony Ruopoli, 
dvi sėdynes turinčios batų va- 

| lytuvės LaGuardia 
• e»4*r\4-ir i

lėktuvu

nantiems Tarybų Sąjungoj.
Per šią įstaigą siunčiant, 

pasakoma, kiek reikia apmo
kėti už pakieto persiuntimą ir 
taipgi apmokami muitai; adie- 
suotojas gauna pakietą be jo
kio primokėsimo iš savo pu
sės.

Norį per šią įstaigą siųsti 
pakietus į Tarybų Sąjungą, 
tesikreipia paminėtu adresu. 
Beje, Brooklyne ši įstaiga tu
ri skyrių — 341 Eastern Park
way, Brooklyn, N. Y.

rių koštu merių negalima esą 
gerai išsiversti net io “bizny
je.” Tad jis suplanavęs įvesti 
dolerinę mokestį mėnesiui lai
ko. Esą, nedarys skirtumo, kiek 
kartų kostumeris ateis batus 
valyti. Jeigu nori, lai ateis ir 
kas dieną. Neateis — jo daly
kas, tačiau valytojo kišenini 
apie trys centai bus užtikrinti 
tai dienai.

New Yorko neregiams remti 
institutas pradėjo kampaniją 
sukelti $50,0,00 neregių vaikų 
kempei, Vermont valstijoje. 
Kempė teikianti vasaros metu 
atostogas dviem šimtam nere
gių vaikų. Priimami nemoka
mai ir be diskriminacijos.

Gaisras sunaikino S lėktu
vus, stovėjusius Chapman Fly
ing Field stoties sandelyje. 
Stotis randasi netoli East Mo
riches, L. 1. Nuostolių padary
ta apie $100,000. Savininkas 
tuo tarpu atostogavęs Florido-

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

►•4

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & -ALES

32 Ten Eyck St,
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

LMS III Aoskrities 
Komiteto Posėdis

3 dSekmadienį, koVo 2 
vai. dieną, Laisvės įstaigoje 
įvyks LMS 3-čios Apskrities 
Komiteto posėdis. Visi komite
to nariai būtinai turi dalyvau
ti. Būkite laiku.

Šiame posėdyje apskrities 
komitetas, kaipo iniciatorius 
platesnio menininkų pasitari
mo, kaipo sumanytojas ruoši
mo LMS festivalio rytuose, tu
ri pasiruošti, pateikti, darbų 
surašą minėtam pasitarimui.

LMS III Apskrit.
Sekret.

Laisvės įstaigoje galite 
gauti bitininko Končiaus 

* jnedaus. Turime 3 ir penkių 
arų bonkose.
Į kitus miestus nesiunčia- 
p Pardundame tik ant

“The

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-0868 
221 South 4th Street 

valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

[ig

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50 
Naujai įsiteigusi rūbų išdirbystč 
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.

BULOVAI

DEAN
15 . • • $247S

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekniadienį.

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

Tel. SOuth' 8-5509

MEDUS
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

’ EaisVerAdifL

Brooklyn 11, N. Y.
Tel EVergreen 8-9770Betty Grable, filmu aktorė, scenoje iš filmos 

"Shocking Miss Pilgrim,” muzikališkos-komedijos.

CAMBRIDGE

&IATKK1

17 Hw*I* . . . I2475
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY

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

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.




