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WAGNERIO AKTĄ

Paraguayans diktato
riaus Morinigo valdžia pra
neša, kad jo kariuomene 
kontr-atakuoja sukilėlius 
už 16 mylių nuo Concepcion.

New Yorke, New Jersey, 
Illinojuj, Ohio ir kitose ry
tinėse ir vidurvakarinėse 
valstijose vėtros siautė su 
60 mylių* smarkumu per va
landą, ypač naktį iš antra
dienio į trečiadienį. Nelai
mėse dėl vėtrų žuvo bent 
14 žmonių.

butų naikinimas “žodžio, 
susirinkimų ir rinkimų lai 
svės.”

Vartot prieš unijas įsta
tymus, kurie išleisti prieš 
trustus.

Leist tai pačiai unijai at
stovauti fabrikus tik neto
liau, kaip už 50 mylių nuo 
viens kito, ir samdančius 
nedaugiau, kaip po 100 dar-

komisijos narius. Be to, sa\ 
ko šen. Malone, galima būtų 
priimti į komisiją ir du ci
vilius žmonės.

Senatorius Malone gąsdi
na “gręsiančiu milžinišku 
susikirtimu tarp demokrati
jos ir komunizmo” ir sako, 
jog atominiai ginklai būsią 
didžiausia tame jėga.

Jisai aiškino, kad prezi
dento Trumano siūloma pa
rama Graikijai ir Turkijai 
yųa vienas iš žingsnių, ku
riais prezidentas siekia “ap- 
supti-aptverti” komunizmą 
ištisame pasaulyje. Senato-

lus. Gromyko priminė pi lo
mesnius Sovietų siūlymus, 
kurie, tarp kitko, reikalavo 
sunaikint atomines bombas. 
Bet, girdi, “tūli žmonės visai 
nenori svarstyt mūsų siūly
mu.”

Greenas, Tačiau. Bijo Rau- 
donbaubiškų įstatymų 

Jisai priminė Neameriki- 
niam Komitetui, jog Ranki
ne, to komiteto vado, suma
nymas reikalauja 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 baudos
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Milwaukee, Wis. — Jo
seph F. Walsh, Wisconsino 
valstijos Katalikų Vyčių 
pirmininkas, pasmerkė dar
bo sekretoriaus Schwellen- 
bacho siūlymą uždraust Ko-

i’ ne
1 i gos

1 Washington. — Republi- 
konas senatorius George W. 
Malone su dviem kitais re- 
publikonais ir dviem demok
ratais senatoriais įnešė su
manymą panaikint civilinę 
Atominės Jėgos Komisiją, o 
visą tos jėgos kontrolę ati
duot aukštiesiems karinin
kams. Sumanymas reika
lauja paskirt generolą Mar- 
shallą, armijos štabo galvą, 
pirmininku karinės atomų 
jėgos komisijos, ir siūlo ka
ro sekretorių Pattersoną ir 
laivyno sekretorių Forres- 
talį kaip du kitus atominės

Washington. — Kongreso 
komitetas darbiniais reika
lais, vadovaujamas kong- 
resmano A. Hartley’o, pa
ruošė sumanymą, kuris siū
lo faktinai panaikint Wag- 
nerio Aktą, tai yra įstaty
mą, pripažįstantį darbinin
kams teisę laisvai organi
zuotis į unijas ir streikuoti. 
Apart Hartley’o biliaus, į- 
nešta kongresui apie 250 
kitų sumanymų, atkreiptų 
prieš unijų pripažinimą ir 
streiko teise.

Reikalauja Nepripažint Unijų, Kuriu Vadovybėje Yra Kai 
riiiju; Uždraust Streiką dėl Unijos Pripažinimo

x Prieš tūlą laiką Henry A. 
Wallace parašė ilgoką straips
nį savaitraštyje New Repub
lic, kur jis faktais išrodė, kiek 
daug šimtų miįijonų dolerių 
šiandien Amerikos vyriausybė 
leidžia militariniam mokslui 
tobulinti.

Didžiausių mūsų krašto uni
versitetų laboratorijos užimtos 
“militarinėms paslaptims” na
grinėti, užuot nagrinėjusios 
vėžio ligos paslaptis!

Patys žymiausieji moksli
ninkai dirba militarinėje srity-

Kovo 28 d. vakarą Brook
lyn© Am. Lietuvių . Piliečių 
Kliubo patalpose atsidarys 
pirmoji lietuviškos knygos pa
roda.

Tai bus kas'nors naujo, ne
regėto ir negirdėto Amerikos 
lietuviuose.

Kurie galite
Šiame kultūriniame žygyje

rius Malone teigė, kad 
Jungtinės Valstijos tuo tik
slu ieško vyraujančių pozi
cijų Chinijoj,. Korėjoj, Ira
ne, Arabijoj, Italijoj, Syri- 
joj ■ ir kariniai-svarbiuose 
Europos punktuose. Be to, 
Amerika planuoja pastatyti 
savo laivynui bazes Singa
pore ir kitur Azijos pajū
riuose ir įsteigti karines ba
zes Filipinuose.

“Yra žmonių, kurie tiki
si, kad per penkis metus ga
lima būtų tokiais žygiais

Gromyko Įtaria, kad 
Amerika Atidėlio ja 
Atominę Kontrolę

Lake Success,. N. Y. — 
Frederickas Osborne, Ame
rikos atstovas Jungt. Tautų 
Atominėje Komisijoje, siūlė 
pašvęsti 5 mėnesius taisyk
lėms išdirbti dėl atominės 
jėgos kontrolės pasaulyje. 
Sovietų atstovas Gromyko, 
atominės Komisijos pirmi
ninkas, įtarė, kad Amerika 
delsia ir atidėlioja pamatL 
n į reikalą — tuojau padary
ti tarptautinę sutartį, kuri

bininkų.
Bent 20 iki 30 dienų* šal- 

dyt planuojamus streikus.
Baustinai uždraust uni- 

jistams kalbint kitus darbi
ninkus stoti į uniją. Užgint 
pritariamuosius bei sėdėji
mo streikus; uždraust uni
jai verst darbdavį samdyt 
daugiau- darbininkų, negu 
jam reikią.

Kasmet suregistruot uni
jų finansus ir priduot jų 
apyskaitas darbo depart
mental. Užgint unijoms pi
niginiai remt kandidatus 
rinkimuose į bet kurią vie
tą federalėje valdžioje.

Washington.— Darbo Fe
deracija priešinasi Rankine 
ir Sheppardo biliams-suma- 
nymams, siūlantiems įstaty
mais uždrausti Komunistu 
Partiją, pareiškė William 
Green, Federacijos pirmi
ninkas, kovo 25 d. Liudyda
mas kongresmanų Komite
tui dėl Neamerikinių Judė
jimų, Wm. Green sakė, tie 
siūlymai “nesutinka su 
Jungtinių Valstijų konstitu
cija ir nepasieks savo tiks
lo;” jie, girdi, gali net pa
tarnaut komunistiniam ju
dėjimui.

W a s h i n g t one prasidėjo 
“komunistų ^tyrinėjimo’’ cir
kas. Laikraščiai skelbia sieks
ninėmis raidėmis: “Bullitt’as 
liudija pripš komunistus!”

Kokia ironija!
Pro-fašistas, nacių garbina

mas ir naciams Paryžių per
davęs Bullitt’as negi liudys už 
komunistus! Stebuklų nebuvo, 
nėra ir nebus.

Tolydžio, žymusis rašytojas 
Howard Fast, stebėjęs pirmą
jį n e amerikinio komiteto tra- 
gi-komedijos vaidinimo akta 
pirmadienį, sako:

—Amerikos respublika yra 
lynčiuojama!. . .

Knisamasi, ieškoma paslap
čių, kurios padėtų surasti nau
jų priemonių žmonėms žudyti, 
gi apie išgelbėjimą iš vėžio 
nasrų 17-kos milijonų Ameri
kos piliečių, pasmerktų mirti, 
mažiausiai tepaisoma!

Amerika — turtingiausia 
šalis. Jei Amerika išleisti! ko
vai su vėžio liga bent puse tos 
pinigų sumos, kuri šiandien- 
leidžiama militariniams reika
lams, veikiausiai tos pabaisos 
paslaptys neužilgo būtų su
rastos.

Deja L. .

Mėnuo Vėžio Ligai Kovoti 
17 Milijonų Žmonių Vėžys 

Pakirs.
Knygos Paroda Brooklyne
Tragi-Komedija 

Washingtone.
Rašo R. MIZARA

Kanados ir Amerikos 
Radaru Tinklas

Washington. — Jungtin. 
Valstijos ir Kanada susita
rė įsteigti tolimoje šiaurėje 
platų radarų tinklą, girdi, 
prieš galimą pavojų iš tos 
pusės (suprask, Sovietų Są
jungos). Radaras yra elek
troniškas prietaisas, numa- 
tąs daiktus per šimtus my
lių tamsoje ir bet kokiame 
ore.

Washington. — Neameri- 
kinis kongreso komitetas 
trečiadienį pašaukė Eugene 
Dennisą, Komunistų Parti
jos sekretorių, liudyti 
svarstymuose sumanymų, 
siūlančių uždraust Komuni
stų Partiją. Tą pačią dieną 
buvo pašauktas valdžios 
agentų galva J. Edgar Hoo- 
veris raportuot prieš komu
nistus. Šią savaitę liudys ir 
Peter Cacchione, komunis
tas New Yorko miesto ta
rybos narys.

kia arba rodos, kad pareiš
kia pritarimą arba užgyni
mą komunizmui arba ko- 
munistin. minčiai.” Rankino 
sumanymas visai nesako, 
kas yra komunizmas. Dėl to 
Greenas pareiškė:

“čia yra kuo pavojin
giausia ataka prieš laisvę 
mokyklose ir spaudoje; šis 
pasimojimas aiškiai laužo 
(Amerikos) Konstituciją. 
Dar blogiau. Tatai reiškia 
raganų medžioklę, nuo ku
rios gali nukentėti daug ne
kaltų žmonių. Jeigu moky
tojas tik padarys pastabą, 
atrodančią kaip pritarimai 
komunistinei minčiai, jad/ 
vien už tai jis gali būt bau
džiamas kaip kriminalis-

“Tai negalimas daiktas į- 
statymais panaikinti politi
nius ar religinius Įsitikini
mus, kaip kad ir komuniz
mą, — tęsė Greenas. — 
Kongresas taip pat negali 
aprėžti žodžio ar spaudos 
laisvės.”
Tai Būtu Įnagis Prieš De-

Prezidentas Trmnanas pa 
skelbė: balandžio mėnuo pri 
valo būti “vėžio ligai suvaldy 
ti” mėnesiu.

Tik per J. Tautas 
Padėt Graikams, Sa
ko Trys Senatoriai

Washington. — Demokra
tai senatoriai Claude Pep
per,, Glen Taylor ir John 
Blatnik įnešė 'kongresui su
manymą, kad Amerika pa
skirtų $250,000,000 Graiki
jos žmonėms sušelpti, bet 
kad pašalpos būtų bešališ
kai dalinamos tiktai per 
Jungtinių Tautų organizaci
ją. Jie smerkia prezidento 
Trumano siūlomus 400 mi
lionų dolerių reakcinėms 
Graikijos ir Turkijos val
džioms ir nurodo, kad 300 
milionų iš tos sumos yra 
skiriami kariniams tiks
lams; o tik 100 milionų 
žmonėms pašelpti. Tai ke

lias į naują pasaulinį karą, 
sako šie senatoriai.

“Daugiausia žmonių grieb
tųsi tokių įstatymų, kaip į- 
rankiu, triuškint bet koki c z V

pasipriešinimą politinėms, 
socialėms ar ekonominėms 
jų pažiūroms, — įspėjo Dar
bo Federacijos galva G 
nas. — Juk yra tokių, kurie 
šiandien apšaukia komuniz
mu viską, kas tik jiem nepa
tinka. Jeigu mes išleistume 
įstatymus, uždraudžiančius 
komunizmą, tai tie žmonės 
visomis savo jėgomis per
sekiotų ir teisman trauktų 
liberales (laisvai-demokra- 
tines) grupes šioje šalyje.”

Bet ir Greenas Puola 
Komunistus

Priešindamasis pasimoji- 
mams Įstatymiškai naikinti 
komunizmą, tačiau, Greenas 
smerkė komunistus, lygino 
Į uos su naciais ir pasakojo, 
kad “komunizmas reiškiąs 
diktatūrą ir prievartos vieš
patavimą.” Komunizmo tik
slai, girdi, “priešingi 
k ra ti j ai.”

Greenas primine 
Federacijos valdybos 
važiavimu priimtas rezoliu
cijas, kurios uždraudžia ko
munistams būti Federacijos 
viršininkais ir jos suvažiavi
mų delegatais. Sykiu jis 
pranešė, kad Federacija lei
džia komunistams būti šiaip Į Greenas ir nurodė 
jos unijų nariais.
Užgiria Trumano Įsakymą 
Prieš Kairesnius Valdžios

Tarnautojus
Greenas užgyrė preziden

to Trumano įsakymą iššluo
ti visus' “raudonuosius” 
vykdomosios valdžios darbi
ninkus ir tarnautojus. Jis 
siūlė panašiai “apvalyti” ii 
teisminius ir kongresinius 
valdžios skyrius.

Prezidentas ragina valstijų 
gubernatorius. kad 
kreipti! į tai dėmesio 
tu balandį vėžio ligai su 
troliuoti.

Jis akstiną medikus, 
raštininkus, filmu pramonės 
valdovus, mokslininkus, orga
nizacijas, mokyklas ir visus 
individualus balandžio mene
sį kreipti juo daugiau dėme
sio kovai prieš vėžio ligos pa
voju.

Vėžio liga — pavojingiau
sia liga: Kas metai ji pakerta 
apie 177,000 žmonių Jungti
nėse Valstijose.

Vadovaudamasis USA svei
katingumo saugotoju pateik
tais duomenimis, prezid.' sa
ko : iš šiuo metu Amerikoj gy
venančiųjų 17,000,000 asme
nų mirs vėžio liga, jei nebus 
pastotas jai kelias!...

Kiekvienas, taigi, Amerikos 
pilietis privalo kuo nors prisi
dėti anti-vėžinei kampanijai 
sutvirtinti.

Centralia, III., kovo 26. — 
Pragaištinga dujų eksplozi
ja antradienį vakare užgrio
vė 100 iki 125 inainierių Į 
Centralijos angliakasykloje 
num. 5. Dar ir ant rytojaus 
nebuvo žinoma, kas atsitiko 
107 iki 122 tų mainierių. 
Sprogimo laiku kasykloje 
buvę 135 iki 140 žmonių apie 
540 pėdų gilumoje. Praneša
ma, kad apie 30 jų išėję vir
šun, kai kurie sužeisti. <Vie- 
nas tą patį vakarą išneštas 
negyvas.

Už keturių valandų po 
eskplozijos, dar nepavyko 
jokiem gelbėtojam pasiekti 
tų gyvų bei negyvų palaido
tų angliakasių, kaip sake 
kompanijos atstovas.

Suprantama, jog sprogo 
susikaupusios “j u o dosios 
dujos” — mirtinas viendegi
nio angliadario gesas (car
bon dioxide).

Rauda susirinkusios ne-, 
laimingųjų žmonos, vaikai, 
giminės ir drąųgai. Policija 
artyn prileidžia tiktai dak
tarus, slauges ir kitus gel
bėtojus. ’

Taip Rankino, taip Shep
pardo sumanymai nepasiti
ki amerikine demokratija įr 
iš esmės reikalauja įvesti 
policinę valstybę šioje šaly
je, sakė Greenas. Jis perser
gėjo, kad jei tokie įstaty
mai būtų išleisti, tuomet 
komunistai atrodytų kaip 
kankiniai žmonių akyse, “o 
tai yra istorinė tiesa, kad 
įstatymai niekuomet nepa
jėgė suvaldyti pasiryžėlių 
(karštuolių), kurie visuo
met tarpsta nuo priespau
dos.” Be to, “komunistai 
slaptai veiktų, ir sunkiau 
būtų juos išravėti,” tęsė 

carinės 
Rusijos pavyzdį ; sako, caro 
valdžia turėjo prieš-komu- 
nistinius įstatymus ir tinklą 
policinių šnipų, tačiaus rusų 
komunistai nuvertė cariz
mą. €
Greenas Netiki, kad Komu
nistai Siektų Jėga Nuversti 

Amerikos valdžią
Atsakydamas į kongres- 

mano J. S. Woodo klausimą, 
Greenas nurodė, kad komu
nistai nesiūlo jėga nuversti 
Amerikos valdžią. Girdi, 
“aš jais netikiu, bet aš ne
žinau. Kaip tamsta, gerbia
masis kongresmane, galė
tum įrodyti” (kad komunis
tai peršą jėgos naudojimą 
šiai valdžiai nuversti)?

Taip, vėžys — baisi liga! 
Daug tūkstančiu ir Amerikos 
lietuviu gyvybių ji jryu išrovė, 
sunaikino. Dar daug tūkstan
čių jų bus be laiko nuvaryti Į 
vėžiško smako nasrus.

Gyvename atomo gadynėje; 
neatsargūę aukštieji mūsų 
valdžios pareigūnai švaistosi 
atomo bombų grasinimais; 
leidžiame bilijonus doleriu 
bomboms gaminti, bet surasti 
vėžio ligos paslapties nebepa
jėgiame!

Niekas šiandien nežino. iŠ 
kur, kodėl vėžys žmogų už
puola, — kame tos ligos šak
nys bei atsiradimo priežastys, 
bet kiekvienas esame tos li
gos siautėjimo liudininku ir 
sudrebame pagalvoję, f 
mes būsime sekanti tos 
auka!

Jei būtu surasta vėžio 
priežastis, būtų surasta 
tai bei priemonės 
ti ir tuo būtų galima 
milijonai gyvybių.

Kokia laimės saulutė 
met patekėtų žmonijai!

Kontrolę 
nenorėtų kariauti, — tęsė 
sen. Malone. — Tatai reiš
kia, jog reikės išleisti dar 
iki 5 bilionų dolerių per me
tus (neskaitant reguliarių 
lėšų ginkluotoms jėgoms). 
Ta programa sudarys kari
nį ūki, ir jau dabar daro 
tokį ūkį.”

Malone kartu baugino 
Jungtines Valstijas, kad So
vietai galį savo pusėn su
telkti iki “dviejų bilionų 
žmonių būsimajai kovai.”

hgos 
vais- 

jai išgydy- 
šgelbėti

Ragina Su jungi Visas Gink 
luotas Jėgas

Washington
štabo galva generolas Ei
senhower, kalbėdamas sena- 
tinėje ginkluotų jėgų komi
sijoje, ragino sujungti ar
mijos, laivyno ir oro jėgas 
į vieną departmentą, kurio 

Būsią vėjuota | galva būtų šalies gynimo 
sekretorius.

Komunistų Vadas Den 
i nis Liudija Neameriki- 
niam Komitetui

Hartley’o sumanymas per
ša išleisti štai kokį įstaty
mą:

Nepripažint jokios unijos, 
tarp kurios viršininkų yra 

Į bent vienas komunistas ar- 
' ba žmonės, kurie pritaria 
Komunistų Partijos politi- 

! kai arba komunistinei min- 
i ciai.

Uždraust tai pačiai uni
jai atstovauti darbininkus, 
dirbančius pas du ar dau
giau samdytojų. Atimt 
WJgnerio Akto teises uni
joms, vedančioms streiką 
dėl pilno unijos pripažini
mo.

Vartot federaliu teismu 
indžionkšinus (drausmes) 
prieš streikierius tokiose 
pramonėse, kurios būtinai 
reikalingos visuomenės svei
katai ir saugumui palaiky
ti. (Tatai paliečia angliaka- 
syklas, elektros pramonę ir

• / v ♦ ■
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Darbininkų Apsigynimo Mėnuo
Organizuoti darbininkai puikiai permato, prie ko 

veda sukelta šalyje isterija. Jie žino, ką jiems reiškia 
Kongresan įnešti biliai prieš streikus ir darbo unijas. 
Ginti savo teises ir organizacijas virsta šūkiu visoje ša
lyje, kur tiktai randasi darbo unijų organizacija.

Daugiausia susirūpinimo ir kovingos dvasios, kaip 
ir paprastai, parodo Congress of Industrial Organiza
tions (CIO). Šio sųjudžio vadovybė nutarė paskelbti ba
landžio mėnesį “Darbininkų Apsigynimo Mėnesiu.” Pil
domoji Taryba išleido atsišaukimų į visus CIO narius 
per visų šį mėnesį įkaitus darbuotis prieš reakcija. Boka
lai ir nariai raginami laikyti masinius susirinkimus, leis
ti lapelius, siųsti senatoriams ir atstovams Kongresan 
rezoliucijas ir telegramas. Unijistai raginami prieš an- 
ti-unijinius bilius protestuoti ir duoti valdovams supras
ti, kad organizuoti Amerikos darbininkai nestovės ran
kas susidėję, kai reakcinė klika mojasi atimti viskų, kų 
darbininkai yra laimėję per daugelio metų sunkių kovų.

Nežinia, kaip į tai atsilieps Amerikos Darbo Federa
cija ir Geležinkeliečių Brolijos. Vienas CIO, aišku, nepa
jėgs reakcijų atmušti. Čia yra reikalas visų organizuotų 
darbininkų. Gaila, kad net ir šioje baisioje krizės valan
doje CIO, Federacija ir Geležinkeliečių Brolijos nesu
randa bendrosios kalbos, nesudaro bendrojo fronto. Už 
tai atsako vadovybių užsispyrimas. Daugiausia kalta Fe
deracijos vadovybė. Iki šiol visus CIO bendro fronto 
pasiūlymus Federacija atmetė.

Medžiojimas “Neištikimųjų”
Prieš metus kitus vargiai kas tikėjo, kad šioje šaly

je akloji reakcija taip aukštai pakels galvų. Didysis ka
ras juk buvo vedamas prieš reakcija-fašizmų. Daugeliui 
nesinorėjo tikėti, kad Europoje sutriuškinus fašizmų jam 
bus leista čionai pakelti galvų. . . z

Antra, Roosevelt© prezidentavimo laikais organizuo
tų darbininkų jėga padidėjo keleriopai. Reakcija, buvo 
sakoma, turės gerai pagalvoti pirma, negu išdrįs organi
zuotus darbininkus pulti. Ir abelnai, buvo manyta, Ame
rikos žmonės, keletu metų pagyvenę liberalinėje demokra
tijoje, nelengvai pasiduos fašistinės ideologijos apašta
lams.

Tačiau šiandien paveikslas visiškai kitoks. Jau dau
giau kaip metai vedama negirdėta reakcinė propaganda. 
Pagaliau nuo propagandos pereinama prie konkrečių žy
gių. Tai pasireiškia Kongresan įneštuose anti-darbinin- 
kiškuose biliuose ir Trumano vadovaujamos administra
cijos veiksmuose. Šitie veiksmai daug kų nustebino, pri
trenkė. Jo reikalavimas, pavyzdžiui, kad Kongresas už
gintų paėmimų Amerikos militarinėn ir ekonominėn glo- 
bon Graikijos ir Turkijos, yra aiškus reakcijos laimėji
mas mūsų užsieninėje politikoje. O dabar jo paskelbtas 
valymas valstybės aparato nuo “neištikimų” elementų 
aiškiai parodo mūsų vyriausybės naminės politikos reak
cinį pobūdį.

Tam valymui būsiu išleista dvidešimt milijonų do
lerių. Darban bus paleista Department of Justice, Fede
ral Bureau of Investigation ir visos kitos policinės įstai
gos. Būsiu ieškoma žmonių, kurie protauja netaip, kaip 
nori vyriausybė, darbdavių susivienijimas, prekybos bu
tas ir kitos reakcinės organizacijos. Kiekvienas valdžios 
tarnautojas bus pervarytas per šerengų, turės atlikti vi
suotinų išpažintį, bus sekiojamas ir apuostinėjamas.

Nė valandėlei nereikia vaizduotis, jog tai bus ieško
ma tiktai “raudonųjų”. Visam valdžios aparate gal viso 
labo tesiranda tuzinas kitas komunistų. Faktas yra, kad 
kiekvienų žmogų, prieš priėmimų valdžiai dirbti, būdavo 
atsargiai FBI apuostinėja ir iškvočia. Užtekdavo kam 
nors liežuvį įkišti ir žmogus tarnybos negaus. Todėl, aiš
ku, nei prezidentas Trumanas, nei jo paskelbtosios valy
mo kampanijos pravadyriai nesitiki kažin kiek komu
nistų rasti tarpe dviejų milionų tarnautojų. Nukentės 
žmonės šiaip pažangių, liberališkų įsitikinimų, pasekėjų 
Henry Wallace, sen. Pepper ir kitų anti-imperialistų. To
kių žmonių, aišku, valdžios aparate yra nemažai. Jie 
kris aukomis medžiojimo ir valymo.

Bet kas patikrins ištikimybę valytojų ir medžiotojų? 
O kad jie nešventi, tai niekas neabejoja. Štai tik vienas 
pavyzdys. Kongresmanas Hartley, iš New Jersey yra 
vienas iš tų, kurie neša bilius į Kongresų, kad komunis
tams atimti teisę viešai skelbti savo idėjas ir turėti savo 
politinę partijų. Betgi faktas yra, kad šis žmogus prieš 
pat karų buvo vokiškojo hitlerinio Bundo nuolatinis sve
čias ir ištikimas draugas. Jis kalbėdavo jų piknikuose, 
kur plevėsuodavo svastika ir kur hitlerinis saliutas skam
bėdavo garsiai New Jersey laukuose. Hartley didžiuoda
vosi, kad jis draugauja su hitlerininkais. Dabar šis vy
ras skaitosi Amerikai ištikimu ir visus, kurie abejoja jo 
loįališkumu arba drįsta išsireikšti kitaip, negu jis, apšau
kia neištikimais ir reikalauja juos medžioti ir bausti!

Padėtis labai rimta. Demokratijos ir konstitucinių 
laisvių šalininkams ir mylėtojams tenka nukentėti? .

Lietuvoje nebeliko pony, dvarponių ir carų “rūpintis” darbo 
žmonėmis: dabar jie patys rūpinasi savo krašto gerove; ne 
prievartą, bet aiškinimu ir įtikinimu Lietuvos žmonės trau

kiami į pramonės ir kultūros darbus
Rašo K. Daugirdas.

“Naujienos” savo Nr. 182 kidčenko 
įdėjo žinutę: “Kaune Lais
vės Alėjoj 20 Nr. yra komu
nistų centro patalpos. Čia 
dažnai šaukiami partijos 
agitkolektyvų vadovai, agi
tatoriai, paneškėsių ruošė
jai ir jiems panašūs, ku
riems Pokidčenko ir kiti 
Maskvos atėjūnai duoda in
strukcijas, kaip Lietuvos 
žmonėms aiškinti Stalino 
kalbas ir varyti raudonų

i propaganda.”
Kuomet Lietuvoje dar bu

vo baudžiava, tai baudžiau
ninkų likimu “rūpinosi” jų 
ponai. Baudžiava panaiki
nus, Lietuvos žmonių likimu 
“rūpinosi” caras ir jo či- 
nauninkai. Smetoninio vieš
patavimo metu visų varg
dienių “rūpesčius” pasiėmė 
Smetona ir jo fašistinė gau
ja. Jie rūpinosi, kad jų pa
valdiniai atsikeltų anksti 
ryta ir nesudėję rankų dirb
tų iki vėlyvo vakaro; kuni
gai rūpinosi, bėgiu šešetos 
dienų išmokti, o septintųjų 
pasakyt gerų pamokslų, 
bauginantį pragaru ir vel
niais tikinčiuosius varguo
lius už nesąžiningą darbų 
turtuoliams, už blogas min
tis, o juo blogiau už kal
bas prieš savo “duonda
vius”. Na, o jeigu atsiras
davo nepatenkintų, tai 
jiems numalšinti buvo su
organizuota visai nebloga 
žvalgyba.

Trumpiau sakant, iki 1940 
metų Lietuvos darbo žmo
nėms neprisiėjo rūpintis sa
vo būkle, nes už juos rūpi
nosi Lietuvų valdantieji po
nai, kurie, užgrobę valdžių į 
savo rankas, panaudojo ja 
liaudies eksploatavimui. Y- 
ra dar ir dabar daugelis ša
lių, tame skaičiuje ir Ame
rika, kur liaudis pati “pati
kėjo” valstybės valdymo 
darbų ponams. Lygiai taip, 
kaip ir “Naujienų” skaity
tojai nesistengia rūpintis 
savo laikraščio turiniu, o 
valgo tai, kų to lakraščio 
fašistu© jautis redaktorius 
pateikia.

Aš turiu vienų senų pažį
stamų, kuriam kiek laiko 
tam atgal išdygo šunvotė 
tokioj vietoje, kur jis galė
jo gulėti vien ant pilvo. Ir 
dabar, kuomet šunvotė se
nai jau išgijo, jis gali gulė
ti vien tik ant pilvo — pri
prato. Kapitalistinių šalių 
didelė visuomenės dalis dar 
iki šiolei nesirūpina patys 
savais reikalais, o paveda 
jais rūpintis savo ponams— 
priprato gulėti ant pilvo.

Lietuvos darbo liaudis 
jau šešetas metų tam atgal 
suprato, kad Lietuvų val
dantieji ponai rūpinasi vien 
savo reikalais, o darbo žmo
nių reikalus ignoruoja. Dar
bo žmonės ponus paliuosavo 
nuo tų “rūpesčių” ir patys 
ėmėsi rūpintis savais reika
lais.

Paėmus šalies vairų į sa
vo rankas, Lietuvos darbo 
žmonės suprato, kad rūpin
tis jų reikalais turi jie pa
tus, kad tik bendru darbu 
galima sukurti naujų, ge
resnį gyvenimų. Ir tas nau
jo gyvenimo kūrimo darbas 
eina visai neblogai. Jie su
prato, kad maža turėti ge
rų įstatymų, reikia, kad 
tuos įstatymus pati’liaudis 
pravestų gyveniman. čia 
prasidės mums naujas dar- i it /r • • •

ir pas draugus 
Sniečkų, Paleckį, Gedvilų ir 
kitus, daugiau tais dalykais 
nusimanančius draugus, 
kad jie mums paaiškintų, 
kaip tiksliau ir greičiau ga
lima tuos įstatymus įgyven
dinti, o vėliau jau eisime į 
liaudį, kad padėti jai tame 
svarbiausiame darbe. Tegul 
“Naujienos” šį dalykų vadi
na raudonąja propaganda— 
tai jų dalykas. ‘

Mes jau įsitikinome, kad 
toks aiškinimo darbas duo
da neblogus rezultatus.-Jei
gu darbininkui išaiškinti, 
kokių svarbų visuomenei tu
ri jo dirbiniai, tai jo darbo 
našumas kyla, o darbo pla
nas, kaip taisyklė, būna vir
šijamas; jeigu darbo vals
tiečiui išaiškinti, kad jo 
užauginta duona reikalinga 
miestui, kad ten dirbantieji 
darbininkai nebadautų ir 
be rūpesčių galėtų daugiau 
gaminti kaįmui reikalingų 
prekių, tai jis vykdo įsipa
reigojimus valstybei ir 
trumpu laiku užpildo visus 
valstybės aruodus; jei pa
aiškinti jaunuomenei, jog 
amatų mokyklų reikalinga 
lankyti todėl, kad stato
moms naujoms įmonėms bus 
reikalingi kvalifikuoti dar
bininkai, tai7 tūkstančiai 
jaunuolų bei merginų ateis 
į šias mokyklas, kad grei
čiau užgydytų karo padary
tąsias žaizdas. Didelė aiški
nimo darbo reikšmė jaučia
ma visose gyvenimo srityse.

Apie aiškinamojo darbo 
teigiamąjį pavyzdį rašo net 
“Naujienos”. Minimą laik
raščio Nr. 168 įdėta seka
ma žinutė: “Rudaminos val
sčiaus komjaunuoliai Viš- 
neveckis, Aleksiojevas ir ki
ti suorganizavo sekmadienį 
komjaunimo talkų, kurion 
buvo suvaryta 60 jaunuolių 
su arkliais. Jiems buvo įsa
kyta vežti malkas į mokyk
las. Esu buvo pervežta 180 
kvd. metrų ir dabar malkų 
užteksiu iki mokslo metų 
pabaigos. Panašios talkos 
buvo ir Paberžės valsčiu
je.”

Savaime suprantama, kad 
į talkų suvaryti negalima. Į 
talkų reikia kviesti. O kvies
ti galima tik tada, kada tik 
jaunuoliai supras priežas
tis, kurių dėl iki šiam laikui 
nebuvo galimybės išvežti 
malkų ir kad vienintelis bū
das joms išvežti yra mūsų 
pačių talka.

Apie į talkų suvarymus 
gali kalbėti tik “Naujienų” 
redaktorius, jkuriam, dir-

APIE ANTI-KOMUNIS- 
TINIUS LIUDYTOJUS

Kongrese prasidėjo ap
klausinėjimai dėl anti-ko
munistinių Jbilių, mierijamų 
padaryti USA Komunistų 
Partijų nelegale. Apie tūlus 
pakviestuosius liudyti asme
nis Vilnis šitaip rašo:

“Kongreso atstovas O’- 
Konski, pro-nacis republi- 
konas iš Wisconsin©, kuris, 
kaip jau buvo įrodyta Wis
consin© spaudoje, prieš ka
rų palaikė ryšius su naciais 
Vokietijoje ir buvo jo pro
pagandos įrankiu šioje šaly
je. Ir kaip tai ir buvo įro
dyta spaudoje, jis kitoje 
formoje ta patį darbų tę
sia.

“Edward Rickenbacker, 
buvęs lakūnas didvyris, ku
ris dabar visų savo didvy
riškumų pašvenčia žodinei 
kovai prieš pažangiuosius e- 
lementus ir unijas.

“Eric Johnston, fabrikan
tų ideologinis agentas, vie
nu metu pretendavęs esąs 
šiokiu tokiu liberalu, dabar 
rodųs savo tikrų veidų ko
voje prieš unijas.

Mrs. Julius Y. Talmadge, 
ultra reakcinės i£ rasistinės 
anti-negrinės DAR' (Ameri
kos Revoliucijos Dukterų— 
koks, šventvagiškas 
das!) pirmininkė.

“Tai keli vardai tų 
Rankin o tikriausia 
vils.

“Kviestas FBI direkto
rius Hooveris, kas yra sa
vaime suprantamas daly
kas. Bet kviestas ir darbo 
reikalų sekretorius Schwel- 
lenbachas, kuris, tikriausia

| nebūtų buvęs kviestas kelios 
savaitės atgal. Bet jis stai
ga pasidarė “gera medžia
ga” Rankinui, pareikalau
damas Komunistų Partijos 
uždraudimo. Ponas Schwel- 
lenbachas, matyti, pasisku
bino apleist rooseveltin. sto
vyklų, norėdamas užtikrin
ti, kad jis nepraras darbo.

“Kaip matome, komisija 
nekvietė nei CIO, nei Darbo 
Federacijos žymesnių vadų. 
Taipgi nebuvo kviesti jokie 
atstovai iš Civilių Laisvių 
Sųjungos. Patys komunis
tai išsikovojo teisę liudyti.”

111 Imu1, ii., .........
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“DEMOKRATINĖ TURKI
JA” KAD KIEK BŪTU 
ATVIRAI PRIEŠ MUŠ 
KARIAVUSI

Dienraštyj PM telpa 
straipsnis, parašytas buvu
sio aukšto Turkijos valdi
ninko. (autoriaus pavardė 
dėl žinomų priežasčių nepa
duodama). Pasirodo, jog 
Turkija, kurios “gelbėji
mui” prez. Trumanas prašo 
pinigų iš kongreso, kad tik 
kiek būtų 1942 m. oficialiai 
įstojusi į karų prieš Jungti
nes Tautas!

Straipsnio autorius teigia, 
jog Turkijos valdžia buvo 
viskų paruošusi karui prieš 
Tarybų Sų jungų. Jei tik 
Stalingradas butų buvęs 
vokiečių paimtas, tai tuojau 
Turkija būtų pradėjusi 
veržtis į Tarybų Sąjunga.

Visas dalykas buvęs taip:
1942 m. spal. 17 d. Turki

jos Anatoliškoji Žinių A-

gentūra iš Berlyno pranešė 
Ankarai: “Vokiečiai paėmė 
Stalingradą. Goebbelsas tai 
patvirtino šiandien.”

Žinia buvo perduota val
džiai. Turkijos prezidentas 
Inonu tuojau sušaukė kabi
neto posėdį. Įsakyta armi
jos vadui laikyti paruoštų 
kariuomenę; pradėta prati
mai miestams tamsinti; ap
link Tarybų Sųjungos am
basadų Istanbulyje apstaty
ta tiršta šnipų eilė. Viskas 
buvo paruošta karui!

Tačiau dėl viso ko prezid. 
Inonu dar nutarė paskam
binti vokiečių ambasadoriui 
von Papenui (Istanbulyje), 
klausiant, kų jis žino apie 
Stalingrado paėmimų. Von 
Papenas, nežinia kuriais su
metimais, pareiškė, jog gau
tomis jo žiniomis, vokiečiai 
“truputėlį nuo Stalingrado 
pasitraukę”, bet tai, girdi, 

‘nieko tokio!
Tuomet Inonu ir jo val

džia nuleido nosis ir pabi
jojo lysti į Tarybų Sąjun
gą-

Tačiau Turkija visų karo 
laikų rėmė nacių Vokietijų 
— ištikimai rėmė. Tai žino
jo prez. Rooseveltas, Stali
nas ir Churchillas, — tai ži
nojo ir visas pasaulis.

Bet šiandien Trumanas 
reikalauja Turkijos fašistų 
klikų gelbėti, suteikiant jai 
dideles paskolas, siunčiant 
Turkijon amerikinius eks
pertus ir remiant jų kito
kiais būdais!

KAS SVEIKINA LLD SUVAŽIAVIMĄ?
bančių sau, žmonių iniciaty- 

, va nesuprantama. Jis net 
minimų žinutę baigia seka
mais žodžiais:

“Nepriklausomoje Lietu
voje niekas poilsio dienų 
jaunimui neatiminėjo.”

Apie kokių nepriklausomų 
Lietuvą jis čia kalba? Da
bar Lietuvoje net maži vai
kai žino, kad Lietuva iško
vojo visiems laikams tikrų 
nepriklausomybę vien tuo
met, kuomet išvaikė smeto
ninius Lietuvos pardavinė
tojus ir įsikūrė tarybų 
santvarka. Jeigu “Naujie
nos” vis tik turi mintyje čia 
smetoninę Lietuvų, tai rei
kia priminti žmonėms, tu
rintiems trumpa atmintį, 
kad smetoninėje Lietuvoje 
tūkstančiams jaunuolių ir 
nepoilsio dienomis prisieida
vo vaikščioti be darbo ir 
duonos.

Lietuvoje nustatyta nau
ja santvarka. Lietuva kuria 
naujų gyvenimų. O naujo 
gyvenimo kūrimui reikalin
gos ir naujos darbo for
mos.

Pakol mūsų'oponentai to 
nesupras, su jais ir ginčai 
bus tušti.

Lietuvių Literatūros. Drau
gijos Suvažiavimui pasveikini
mų ir aukų knygų fondui ga
vome nuo sekamų kuopų ir 
draugų:

Lietuvos Draugas sveikina 
suvažiavimų su $100.

LLD 55 kp., Ridgewood, 
per K. Načiunskas prisiuntė 
$40.

LLD 212 kp., Bayonne, per 
P. Janiūnas, $40

LLD 153 kp., San Francisco, 
per B. Sutkus, $35.

Susnikų Jurgis, New Bri
tain prisiuntė $30. Jis padali
no po $10 LLD Suvažiavimui, 
Moterų ir Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimams.

LLD 113 kp., Hamilton, per 
N. Yvanauskienę $25.

LLD 6 kp., Brockton, per 
S. Baronas, $24.

LLD 63 kp., Bridgeport, per 
A. Jocis $11.

LLD 25 kp., Baltimore, per 
J. Deltuva, $10.

LLD 152 kp., Red Lake, per 
M. Deedas, $9.

Po $5 aukavo: LLD 32 kp., 
New Haven, per J. Didjunas, 
LLD 39 kp., Scranton, pnr P. 
Šlekaitis, LLD 217 kp., Win
nipeg, per V. Maciukonis ir 
LLD 236 kp., Washington, per 
M. Yanavičienė.

J. Ragauskas, Shelton, pa
aukavo $10 dėl visų trijų su
važiavimų. D. Galinauskienė, 
Newark, aukavo $3. LLD 20 
kp., Binghamton, per P. Jasi- 
lionienę $2. J. Kazlauskas ir 
V. Raguskienė $1.50, abu iš 
Noxen, Pa., M. Kuchinskas, 
Baltimore, aukavo $1. J. Jac- 
kim ir V. Smith po 50 centų. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū! *

36—La Porte
- 44—Lowell .

69-—Lethbridge
84—Paterson

122—Cadomin
131—Saginaw *
147—So. Brooklyn
152— Red Lake
153— San Francisco
160—Benld
218—Scottville.

Reiškia, jau vienas trečda
lis LLD kuopų yra eilėse gar
bės kuopų. Prašome visus na
rius mokėti duokles balandžio 
mėnesį, nes vasarai užėjus su
mažėja susirinkimai.

Taipgi, darbuokitės, kad 
gavus naujų narių į organi
zaciją. Jeigu mes gausime 
daugiau naujų narių, tai bus 
lengviau išleisti knygas ir žur
nalą ir su mažesnėmis duoklė
mis.

Siųskite pasveikinimų LLD 
Suvažiavimui ir aukų į knygų 
fondą. f

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretor., 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Waterbury, Conn.

Aukščiausio teismo teisėjai Frank Murphy (kairėj) . 
ir Wiley B. Rutledge du prieš kitus septynius teisėjus 
stipriai priešinosi svarstyme bausti John L. Lewis ir 
AFL United Mine Workers už streiką, ar nebausti. Jie
du griežtai išstojo prieš bausmę. Bet didžiuma nubal
savo bausti. Einant nuo seniau gyvavusiu Norris-La- 
Guardia aktu nevalia buvo valdžiai drausmėmis sulai-

Jau Turime 56 Garbe# 
Kuopas

Pirmiau turėjome 36 kuo
pas. Šiomis dienomis į garbės 
kuopų surašą įeina sekamos:

(Kp. Miestas
2—So. Boston
8—Cambridge

12—Pittston-Wyoming
15—Gibbstown
21—Windsor
25—Baltimore
28—Waterbury
31— Auburn-Lewistone
32— New Hayen

Sekmadienį balandžio 13 
d., Kliubo svetainėje, 103 
Green St., įvyksta minėjimas 
400 metų nuo pirmosios lietu
viškosios knygos atspausdini
mo. Tai bus lietuviškųjų kny
gų paroda nuo senos gady
nės. Svetainėje durys atdaros 
nuo 9 valandos ryto.

Tą pat dieną, nuo 3-čios va
landos po pietų bus skaitoma 
ten paskaita — Kelias Lietu
viškosios Knygos, kurią pa
ruošė R. Mizara. Tai bus pa
skaita apie lietuvių knygos at
siradimą, jos kelią ir reikšmę. 
Paskaitą skaitys patsai jos 
autorius — Rojus Mizara, 
Laisvės redaktorius iš Brook
lyn©. Visas ir visus prašome 
kuo skaitlingiausiai atsilanky
ti, nes vėliau nebus progos 
susipažinti su taip svarbiais 
įvykiais lietuvių gyvenime.

Stasys.
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

V------
By FRANK STULGIS

place this 
few days 
sometimes 
all of us

Thoughts About the Conference This Sunday
The Conference of the De- duties of these organizations 

mocratic Lithuanian American would be several fold: 
organizations, clubs and so
cieties will take 
Sunday — only a 
from now. Yet, I 
wonder whether
have thought about the great 
significance of this meeting. 
Whether even those who are 
traveling great distances to 
this meeting know the great 
significance this conference 
can have in Lithuanian Am
erican life and activities.

Let me show you just what 
1 mean.

There is a three point pro
gram around which the spe
cial reports and discussions 
will center. The first one, and 
to my opinion, the one of 
prime importance, involves 
preparations for the 1948 
elections in this country.

Everyone with any political 
understanding, whether he be 
a “leftist” or a “right-wing 
reactionary,” full^’ realizes 
the importance and signific
ance of these elections. A new 
President will be elected.

The ‘Big Three’ Conferences

Many Important Matters Up
Brooklyn BuiLDerS Invite Before Three Lith Confabs

Each political party iš look
ing toward the langu ago 
groups for support these days. 
A new wave of political eon- 
sciousness has been instilled 
in the foreign-born and first 
generation Americans of this 
country about the great im
portance of thpir ballot. The 
unions and PAC did this. 
Both the Republican and the 
Democratic Parties are angl
ing for their vote. They are 

į angling for the Lithuanian 
American vote as well. It is a 
simple enough thing to give 
in and to be seduced by ei
ther one or the other group— 
but to stick up for your own 
rights — that is the import
ant thing today.

As things stand today, wo 
see the reactionary Republic
ans who are de-facto in con
trol of the United States gov
ernment and are practically 
outlawing all the Reosevelt la
bor laws, all the things that 
are important to the average 
citizen who is a working .man, 
often of “foreign extraction.”

On the other hand, the De
mocrats are following in their 
footsteps and say they can do 
the job just as well, if not 
better and President Truman, 
who is head of the Democra
tic Party, went so far to the 
right that he is already talk
ing, in the terminology of the 
“Anti-Komintern Pact” terms 
of the axis about measures 
“shoi*t of war” against one of 
our strongest ally. Witch 
hunts against “Communists,” 
“New Dealers,” etc., are in 
full swing.

Lithuanian Americans 
should be wary of the machin
ations — just as Americans of 
all types should be. Lithuan
ian Americans should not 
commit themselves to any par
ticular party in advance. And 
there are groups at work 
among Lithuanians setting up 

F National and State Republi
can and Democratic Commit
tees. The leaders of these 
groups are well known among 
the Lithuanians as supporters 
of the fascist propaganda 
that is being disseminated 
among the Lithuanians and 
from past experiences know 
that their interest is selfish 
and individual — 
a care as to how 
tical bedfellows 
the country.

Therefore, the
American voters should org
anize themselves into Lith
uanian Voters Leagues and 
Lithuanian Voters Clubs. The

1. They can help non-citi
zens of Lithuanian descent to 
become citizens. Citizenship 
classes, and other means 
which would assist the non
citizen to obtain his first and 
second papers can bo em
ployed.

2. They can teach Lithuan
ian American people on the 
workings of the American 
government. They can ex
plain until everyone under
stands what our government 
consists of, how it functions 
and the reasons for every
thing we have in our Amer
ican governmental set-up.

3. They can teach Lithuan
ian Americans the rights and 
duties of American citizen
ship, teach them how thqy 
can take part in this govern
ment of ours, and teach them 
to vote intelligently and in 
their own interests.

4. ffhese organizations can 
go after the citizens who are 
not registered voters, 
them to register and 
theiy patriotic duty 
erican citizens. There 
ry many Lithuanian
ans who are not voters.

All to Dance
The day you have been I 

waiting for is not far off now! [ 
The Brooklyn Builders Dance 
which will take place this Sat
urday will be the first of a 
series of large scale activities 
on the part of the Brooklyn 
LDS- Builders since the end 
of the war. It will feature a 
very nice program of dancing 
to the melodious tunes of 
Eddie Sparks and His Silver 
Star Orchestra, a seven piece 
band that can play Lithuanian 
polkas with the same skill 
and finesse as they do popu
lar American numbers.

on Saturday Book Exhibit Starts Friday

feature at this

This is Carmella!singers. The 
fea- 

who, 
with

not giving 
their noli- 
will affect

Lithuanian

urge 
vote as 
as Am
are ve- 
Am eric-

5. They can organize meet
ings to bring the issues at 
stake in the elections before 
them and have the issues ex
plained to them in lectures, 
forums, debates, etc.

If this idea can be promul
gated at the conference this 
Silnday, a new field of activi
ty will have been entered into 
and a new understanding of 
the rights and duties of citi
zenship will be evolved 
among the people of Lithuan
ian descent in this country.

But one of the most import
ant things in this connection 
is that the American-born 
people can.jind should be-eiir 
couraged to work in these 
organizations. The future be
longs to them — and they, al
ready framed in the schools 
about the democracy in wįįch 
we live, will be rendering a 
great service toward making 
our democracy work — and 
be democratic.

Another 
dance will be .the, rendition of 
a number of songs by some 
well known
Builders are especially 
taring Carmella Di Cillo 
it is said, will thrill you 
her beautiful voice. Without
a doubt, other Lithuanian or
ganizations will be searching 
her out to feature at their 
future affairs. A largo num
ber of artists from Chicago 
and other cities will be in 
town, too, and a program of 
some popular Lithuanian folk 
singing will be arranged.

There will be many young-' 
er and older out-of-towners 
present at the dance and 
everyone is promised a swell

time — one they will remem
ber for a long time. The Com
mittee has been working hard, 
has completed the finishing
touches on the affair and now jan Language.

* > « I * • 1 • 1 •

BROOKLYN, N. Y. —- The 
annual conference of demo
cratic Lithuanian American 
organizations, scheduled to 
take place this coming Sun
day, March 30th at the Grand 
Paradise Ballroom, corner Ha- 
vemeyer and Grand Streets 
in Brooklyn, will mark a turn 
in Lithuanian American acti
vities,^ it is reported by mem
bers of the committee mak
ing the arrangements.

While the conference it
self will be discussing various 
political and cultural matters 
which confront the Lithuan
ian American people today, a 
Lithuanian Book Exhibit, the 
first of its kind, will be open 
to the public at the Lithuan
ian American Citizens Club 
Hall, 280 Union Ave., Brook
lyn, to mark the 400th anni
versary since the issuing of 
the first book in the Lithuan-

takes this opportunity to ex
tend an invititation to all 
Laisve readers and their 
friends to be present. We 
know a large group of fine 
young people will be present 
from Newark, from Connec
ticut, from Chicago and other 
cities. We want to • have 
Brooklyn make a good show
ing, too.

these two big' 
weekend will be 
with activity, for.
Friday morning,

— Builder.

Los Angeles LDS Leading 
In New-Member Campaign

With the third month of 
the LDS national membership 
drive nearly over the LDS Na
tional Office announced yes
terday that the lead for the 
first three-month Booster 
Prize was still in the hands of 

Į Al Petravich of the new Los

Qne other great service 
which Sunday’s Conference 
can give, Js information serv
ice that is so vital to’ all Am
ericans of Lithuanian • descent 
and not. This is the setting up 
of a Committee on Lithuan
ian Affairs which should col
lect information 
Lithuanian fascist 
this country and 
form 
ian 
who 
cists
ing fascist propaganda and of 
what that propaganda con
sists.

about the 
activities in 
to help in- 
of Lithuan- 

not about
Americans 

descent and 
are the Lithuanian fas- 
in USA, who is spread-

ALDONA POVELON1S 
LDS 2nd Vice President will 

be at the Builders Dance 
from Chicago.

the *Cle-

cratic Lithuanian Americans 
which will take place on Sun
day, starting at 9 a. m., has 
a three-point program:

1. How should Lithuanian 
Americans prepare for the 
1948 elections? Under this 
subject there will be many 
discussions, as there are now 
various proposals being made. 
One of them is the organiza
tion of Lithuanian American 
Voters Clubs for local poli
tical and citizenship activities.

2. Activities of Lithuanian 
Americans to better their eco
nomic status. In this connec
tion a discussion of activities 
of the Lithuanians in the 
field of trade unions and 
other organizations, economic 
in nature, will be held. It is 
foreseen that discussions on 
how to get more Lithuanians 
to become active in their 
trade unions and other econ
omic organizations will be dis
cussed.

3. The marking of the• 
400th anniversary of the first 
Lithuanian book. This will al
so tie in with cultural rela
tions between Lithuania and 
those of Lithuanian descent

on the 
President 
Roosevelt

grave of 
Franklin 
at Hyde

will closeConference 
a huge mass meeting 
concert program at the 
Paradise Ballroom.

in this country, exchange of 
books and literary and cul
tural works.

The Conference is think
ing, among other things, of 
sending a delegation to place 
a wreath 
former 
Delano 
Park.

The 
with 
and a 
Grand
. Many out of town delegates 
are expected, representing 
Lithuanian American Citizens 
Clubs, local societies, singing 
groups, Lodges and Branches 
of national organizations and 
other groups. The confab is 
expected to take a stand 
various important matters 
fore the American people 
day.

on 
be-

Attend the big Mass Meet
ing at Grand Paradise Ball
room in Brooklyn on Sunday 
Night. This Mass Meeting 
will conclude a busy weekend 
of Conventions in Brooklyn. 
Fine Concert Program. Free 
Admission.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

are still ’ of a great many 
younger 
Chicago,

Lodge of
The latest 

that Petravich was 
with 21 new members 
credit’, double the 

while 
J. 
of 
17

Angeles 
people, 
showed 
leading 
to his 
Lodge original quota, 
trailing him w^is Mr. J. 
Mockaitis of Lodge 74 
Bridgeport, Conn., with 
new members already in.

The race for the first $10 
prize for the best showing in 
the drive - during the first 
three month period is nearly 
over, but the final result will 
be announced next month as 
applications coming in 
midnight, March 31st, 
count for this prize.

Other Lodges which 
making a good showing in the 
first three months are Benton, 
Illinois, which has more than 
filled its quota, the Brooklyn

young
tally

until
will

are

Builders Lodge and 
vol and Leaders.

The Lodges which 
lagging, among the 
people, are those of
Massachusetts and Pennsylva
nia. There are many Lodges 
of older people which still 
have not made much of a 
showing, although it would 
appear that they can fill their 
quotas with relative ease.

Detroit, which is busy pre
paring for the National LDS 
Bowling Tourney which will 
be held in the Motor City on 
May 2nd, 3rd and 4.th, has 
thus far sent in only three 
new members, but Lillian 
Gugas, winner of the previous 
drive, has been known to send 
applications In at the last 
minute and surprise everyone.

Applications coming into 
the National Office after 
March 31st will count toward 
the second Booster Prize of 
$10.00 which will be awarded 
to the member enrolling most 
new members during the 
months of April, May and 
June.

Aidas & Sietynas Choruses 
to Sing Together on Sunday

Besides 
events, the 
jam-packed 
starting on
the Lithuanian Women’s Con
ference, with delegates from 
various parts of the country, 
as far west as Chicago, will 
confer at the Lithuanian Ci
tizens Club Hall. That eve
ning, March 28th, the Book 
Exhibit will open, with a 
brief ceremony starting at # 
p. m.

The exhibit, will contain 
books published in the Lithu
anian Language in various 
parts of the world and almost 
every subject will be covered. 
Besides books, first editions 

Lithuanian
language newspapers will be 
on exhibition. Some of the 
papers shown have been pub
lished in the latter part of 
the 19th century in this coun
try.

Books, newspapers 'and al
manacs printed in the United 
States, England, Germany. 
Prussia, Lithuania, Russia, 
and other countries will be 
shown. The exhibition will 
take 
zens 
ture 
tions 
Catechism 
lished by Martynas Mažvydas 
in 1547 in Konigsberg, Prus
sia, -during Duke Albert’s 
reign.

The book exhibit will last 
four days, continuing through 
March 29th, 30th and 31st.

On Saturday, March 29th 
the Lithuanian Literarv Socie
ty, known among the Lith
uanians as the ALDLD, will 
hold its conclave with dele
gates from many sections of 
the country; Thqy will dis
cuss many, of their organiza
tional problems, publishing of

En gland, <
Lithuania, 

countries 
The

up all of the main Citi- 
Club Hall and will fea- 

photostatic. reprod uc- 
of the original book, a 

written and pub-

Things-a-Poppin in LDS Pin League
Last Thursday evening • of the Treasurers with a 225 

things which had been cook
ing for a long time finally be
gan to pop in all directions in 
the Brooklyn LDS Bowling 
League. First of all, the two 
leading teams in the League 
took severe beatings, forcing 
one of them into a tie for 
third place and the other into 
a tie for first. Last Thursday’s 
results caused the biggest 
shake-up in the standings of 
the Brooklyn LDS Bowling 
League to date.

and a 220. This time he 
couldn’t climb above 158, 
Amelia Young, with a much 
lower average, almost match
ing that score with a 152. #

BROOKLYN, N. Y. — The 
Aido Chorus will sing Sunday 
evening, March 30, at the 
Convention of Democratic 
Lithuanian Americans, to be 
held at the Grand Paradise 
Ballroom. The Aido Chorus, 
under the fine and able lead
ership of our beloved con
ductor, George Kazakevich, 
will combine with the mem
bers of the equally able and 
melodious Sietyno Chorus un
der the baton of Walter Žu
kas.

With the completion of ma
ny arduous but enjoyable ses
sions of rehearsal, the mem
bers of the two choruses are 
eagerly looking forward to
ward March 30 wherein they 
will present their combined 
musical abilities. During the 
rehearsals, the Aido Chorus 
missed the-presence of two 
of its members, Joseph Byron 
and Joseph Dagys. AU the

members, especially the girls, 
wish to see their comrades-in- 
arms once more in our midst 
singing lustily.

A former chorus member. 
Albert žvirblys, stationed in 
Japan, pleasantly surprised 
the Aido Chorus with a letter 
of greetings and bes1 wishes. 
It’s wonderful not ■> have 
been forgotten by one so far 
away.

In closing, Aido Chorus 
members’ dress rehearsal is 
at 5 in the afternoon of March 
30. Bring a new member to 
the Aido Chorus for the Chor
us has need of additional 
members.

Join the Aido Chorus, sup
port the Aido Chorus,

—And Watch it Grow!
—Merry Noel.

The newly - strengthened 
Directors, still in last place, 
but piling up gapies in the 
“win” colum with each pass
ing week, trampled the First- 
Place Treasurers so complet
ely that the league leaders 
didn’t look anything like a 
first-place team. Both Howie 
Dobei and Charlie Young co
operated in * putting the vic
tory over, Young rolling 129, 
174 and 144 while Howie did 
159, 185 and 161. The only 
good game on the other side 
was that of Dobinis and only 
the first game when he rolled 
163.

Well, there will be one more 
set of games before new’ 
averages are figured and then 
we may see some more 
changes come about. In the 
meantime the dance which is 
supposed to raise enough mo
ney to send the bowling teams 
to Detroit seems to be pro
gressing very well. It takes 
the Builders to introduce 
something new every time — 
and this time, they are intro
ducing a brand new orchestra 
which guarantees playing 
best American music and 
best Lithuanian music in 
best style to date. • <

the 
the 
the

The Presidents gave the 
Trustees such a resounding 

Lithuanian books and, due to beating that members of the 
the present inflation, the mat- ]ater team even thought of 
ter of raising membership changingter of raising :
dues. The Society now charges 

year dues, for!
members receive 

in the Lithuanian 
published by the

Lithuanian Book Exhibit—
Citizens Club, Brooklyn .
Starts Friday Nite.

$1.50 per 
which the 
one book 
language
organization, and a subscrip
tion to the Society’s quarterly 
magazine “šviesa,” which 
contains literarv, scientific 
and political articles of inter
est to Lithuanians. The last 
issue of “šviesa” was devoted 
to marking the 400th anniver
sary of the first Lithuanian 
Book.

Saturday evening, the 
Brooklyn BuiLDerS are hold
ing a big dance at the Im
perial Palace Ballroom, 790 
Broadway (near Flushing. 
Avenue) in Brooklyn, where 
many of the delegates as 
well as local Brooklyn people 
are expected to attend.

Sunday’s Conference
The Conference of Demo-

They are also introducing 
to a Lithuanian audience, at 
least, Carmella, a singer who 
will thrill all present ,with 
her renditions of some of the 
more popular music, say those 
who have heard her. And so, 
proudly presenting these, two 
numbers, plus some Lithuan
ian talent that may be avail
able from out of town, the 
Brooklyn LDS Bowlers extend 
a most hearty and welcome 
invitation to the Lithuanian 
Americans of Brooklyn and 
vicinity to come to their dance 
on Saturday, March 29th at 
the Imperial Palace, 790 
Broadway, (Near Flushing

— -----r.........  ....... ...........--Ave.) Brooklvn.
end, it was to no avail. The ! event is scheduled

their name to 
“Stinkers.” Losing the first 
game by a mere three pins 
took the heart right out of 
the second placers and al
though Bill Malin regained 
his composure toward the

Presidents added three to the 
win column and not only got 
a foothold on second place, 
but are tied with the Treas
urers for the top position. 
This week, this tie shall be 
settled when the Presidents 
battle the Treasurers with the 
first place in stake.

The Auditor-Secretary game 
went in favor of the Secreta
ries all the way. Here, too, 
the first game was won b.y 
a close margin of four pins 
and Al Ptirvenas, Auditors, 
was nowhere near like he was 
the week before when he con,- 
tributed to t*he dragging down

Treasurers
Presidents
Trustees
Secretaries
Auditors
Directors '

27)Games tonight (March
Directors vs. Secretaries 
Treasurers vs. Presidents 
Trustees vs. Auditors
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1-8-47 FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirka

(Tąsa)

Frankas vaikštinėjo tarp grabų savo 
ofise, kaip tarp gerų, senų pažįstamų. 
Štai, šitie, išdidūs, sunkūs, iš brangme- 
džio, — bus turtingiems Union skvero 
gyVentojams, pakankamai sutaupiu
siems savo pomirtinei kelionei, kurie no
ri prabėgt, pasiūbuot Brukline paskutinę 
parado dieną, iškilmingai ir puošniai, , 
apsipilti gėlėmis iiw vainikais. Kad vienas 
ir kitas pagalvoję pasakytų: — Žiūrėk, 
lydi milijonierių. Žinai, kaip jis pinigus 
dirbo? ...

Praeiviai nuims kepures pro greitai 
bėgančią karietą ar automobilį su aukš
tai iškeltu katafaliu. Kiti *iš jų, žinai, ko
kie neišmanėliai, socialistai lepters, kad 
— žiūrėkite, vienu mažiau. Geras gra
bas, bet visvien kirmėlės suės...

Taip atsikvėpęs Bruklino strytų žmo
gus nudroš toliau, po ranka vesdamas 
žmoną ar vaiką. Po valandėlės jis užmirš 
laidotuves, užmirš ir savo panašų galą, 
kalbės apie akcijų kainas, apie valiutas, 
biznio reikalus, valgys, rūkys, miegos.

Frank Kruk pigiai ir gražiai patar
nauja krikštynoms, vestuvėms, laidotu
vėms. Kam ašaros, o kam džiaugsmas ir 
biznis! Kam gedulo, amžino guolio vieta, 
o kai kam lopšys, gal vestuvinė lova bu
vo reikalinga. Pas Frank Kruką viskas 

' pigiai, švariai ir mandagiai. Padaro, 
kad kūnai pasilieka ilgai nesmirdėdami.

Aveniu plaukė minia ir vaikų vežimė
lių kirmėlynė.

Du žmonės, vyras ir moteris, susitiko, 
įėjo į gyvenimą, ilgai negalvodami, nesi
jaudindami. Įėjo į gyvenimą, kaip šim
tai žmonių, ir jiems, matyt, buvo reika
linga vestuvinė karieta su gėlėmis.

* Franko įstaiga kaupė visą gyvenimo 
džiaugsmą, didybę ir liūdną jo galą. Tai 
buvo poema apdainuota keliais aliumini- 
jaus žodžiais: Frank Kruk, parsamdau 
karietas vestuvėms, krikštynoms ir lai
dotuvėms. Kiekvieną šitą svarbųjį gyve
nimo uostą galima buvo prabėgt, prava
žiuot Franko karieta.

Ir tai buvo visas žmogaus tragikomiš- 
kasai gyvenimas, prasidedąs gimdymo 
kančia, pirmu klyksmu, šypsniu, pirmu 
saulės spinduliu... Paskum dar keliolika 
metų, kol žmogus išmoks kalbėt, dėvėt 
kaklaryšį, užsidės sezonui pritaikintą 
skrybėlę, kol jis sutaupys keliolika dole
rių ir, jei biznieriaus galvą turės, — pa
leis juos į apyvartą. Dar vėliau tas auk
so amžiaus jaunuolis ar mergina, siuvė
jas ar konservų' fabriko darbininkė, kon
toros telefonistė ar banko mašinistė, 
klerkas ar turtingas butlegeris, — vis- 
viena jiems sueis metai, jų žvilgsniai pa
sidarys klaikūs, pilni drėgmės ir ilgesio. 
Visviena, —bare, piknike ar laidotuvių 
eisenoje, prie Hudzono, mėnesienoje, ar 
kaitrią vasaros dieną Coney Islande jie 
susitiks. Juk tai atsitinka dažniausiai 
vienąkart gyvenime. Būna išsiskyrimų, 
bet jie virsta profesija, tik advokatams 
pelningu bizniu.

... Ir Čia jie išnuomoja karietą. Kas 
jauniems per rūpesnis, jei prie vestuvių 
skyriaus, prie-chrizantemų ir orchidėjų 
yra grabų krautuvė ir tamsios, pliušinės 
rožės padėti prie šalies m irusiems.

Tai gyvenimo tąsa. Kuomet žmonės 
mylisi ir sveiki, jie mano, kad niekuomet 
nemirs. Bet neapsirinka tik vieni grabo- 
riai.

Visiems tokiems reikalams Frank 
Kruk savo įstaigoje įruošė po skyrių. Tai 
buvo butlegerių, bosų, milijonierių, sa- 
liūnininkų pradžia ir galas. Žmogaus gy- 

’ venimo niekas daugiau negalėjo apdai
nuot sa,vo poemose, knygose ir raštuose, 
kaip tik Bruklino graborius — trimis, 
keturiais aliumįnijum parašytais žo
džiais.

Grabai.
Greta puošnių, gerai pakuotų, pa

puoštų palmių vainikais, iš brangmedžio 
ir kvepiančių Virdžinijos pušų, su ge
lumbės, šilko ir pliušo vidaus įrengimais, 
buvo du ar trys grabai, į kuriuos turėjo, 

• anot Franko, atsigulti žymūs veikėjai, 
politikieriai ir biznieriai. Dar toliau — 
paprasti eglės lentų grabai airišiams, 
lietuviams, jankiams, kurie nespės gy
vendami užsidirbti ąžuolinėms lentoms, 
kurie pereis kasyklas, skerdyklų smarvę, 
neprasimuš į šaltakošių salionų užlaiky- 
tojus, kurie mirę be didelio‘garso, be pa-

trankų šūvių, ilgų atsisveikinimo kalbų 
ir gyvų gelių vainiku. Kelios ašaros, po
ra žemes saujų.

Grabai. Grabų aristokratija su metalo 
papuošimais, stikliniais antvožais, iš po 
palmių ir juodos gelumbės antklodžių iš
didžiai žiūrėjo į paprastus grabus, su
krautus vienas ant kito, kurių staliai ga
lėjo sukalti keliolika per dieną. Tai bu
vo siauros lovos, kurios pakeis miegą žu- 
vusiems mainų šuliniuose, nusižudėliams 
ir varganiems džiovininkams. Juose gu
lės girtuokliai, ir'nežinomi, be vardo 
žmonės, atrasti grioviuose, metropolite
no urvuose,( nušokę nuo tiltų, nuo aukštų 
namų stogų į strytus. Juos laidos miesto 
lėšomis, miesto mero, majoro parėdymu 
ir palydės paprastu, apmokamu manda
gumu polismenas, ekspeditorius, vienas 
mirties liudininkas ir slaptas agentas.

Franko laidojimo įstaigoje kaupėsi 
visa didmiesčio gyventojų puikybė, puoš
numas, pagal žmonių skonį, išgales, pro
fesijas, užimamą visuomenėje vietą ir 
luomus. Viskas buvo įkūnyta ąžuole, 
marmure, metale ir gėlėse. Grabai — bo
sai, grabai — bučernininkai, grabai — 
lošikai, grabai — sotūs turtuoliai, kyši
ninkai, sukčiai, sukrovę pinigus svetimu 
prakaitu ir darbu, grabai — paprasti 
darbininkai. Plati mirusiųjų visuomenė.

Frankas buvo menininkas; jis turėjo 
gerą skonį. Prastučiai grabai jam buvo 
ne prie širdies; jis žiūrėjo į juos kaip į 
pavainikius, kurių teisių nenorėjo pripa
žinti puošnieji grabai. Jais mažiau ir rū
pinosi, nes žinojo iš užmiesčio, biednuo- 
menės kvartalų graborių praktikos, kad 
neturtingieji visuomet derasi, jie lygsta- 
si dėl grabo, kur, rodos, neprivalo būti 
jokių ginčų. Tokie žmonės, jei galėtų — 
laidotų save maišuose. Frankas, nors ir 
graborius, juk turėjo širdį ir reikėjo su 
tais smulkiais, susirūpinusiais apsiver
kusiais kostumieriais derėtis dėl beržo ar

Mirties įstaigoje buvo dar'mažų grabų 
naujagimiams ir paūgėjusiems vaikams, 
kurie skambiu balsu, nerūpestingomis 
linksmybėmis pripildė Bruklino gatves, 
parkus, mokyklas ir žaislų aikšteles. Tie 
lepšei i ai taip pat buvo pagal skonį, pasi
rinkimą, luomą ir kainą. Mažučiai jie 
buvo, beveik dviejų, trijų sprindžių, kar
tais iki trijų pėdų, beveik kaip žaislų dė
žutės ar smuiko futliarai. Juose galės 
miegoti maži brukliniečiai, nežiną kas 
tai yra mainų darbas, nesutepę savo są
žinės spekuliavimu, plėšimais, korupci
jomis, nematę didingo Naujorko tviskė
jimo ir nepajutę prezidento — sidabrinio 
dolerio nagų; kurių akims nebuvo lemta 
regėt juodųjų pragaro — Harlemo pur
vo, tamsybės, išgirst Getto biednuome- 
nės raudų ir nusivylimo, klausytis nuos
tabaus Brodvėjaus — šito išrinktųjų die
vo ir palaimintųjų rojaus, uostinėt bran
gių saliūnų, viešbučių valgių kvapą, 
jausti didmiesčio ritmą ir plastą, kaip 
nutilusioje po vidurnakčio gatvėje polis
menas lazdute taisyklingai muša kažkam 
į pakaušį. Jie neteks to džiaugsmo. Jų 
geografija ir istorija, teisė, medicina, fi
nansinės spekuliacijos ir Union mergi
nos, karjera ir meilė — bus sukrauta po 
mažu grabo antvožu. Vieną skyrių pas 
graborių jie bus prašokę—vestuvių sky
rių.

Pas Franką buvo * viskas pagal kainą, 
norą ir pasirinkimą: — grabai, vaini
kai, karietos pasivažinėjimui, krikšty-- 
nomš. x

— Gražų biznį, Krukai, padarysite, — 
pabrėžė su raginiais akiniais vietinis 
šaltakošės užlaikytojas. — Duodu žodį, 
aš laidosiuos tik pas tamstą.

— Šiur! — šypsojosi Frankas, užki
šęs pirštus už' liemenės atlapo ir po ja 
tampydamas petnešas bei kramdydamas 
gumą, — lietuvis lietuvio neužmirš. Ma
nau įtaisyt su muzika, ir jeigu tautiečiai 
parems, pas mane bus pats smagiausias 
ir pigiausias patarnavimas.

Frank Kruko įstaiga buvo tikra mir
ties ministerija. Kiekvienas skyrius tu
rėjo savo specialistą ir valdininką. Ilgai
niui visa tai turėjo augti ir plėstis, pagal 
konkurencijos išlaikymą, tautiečių para
mą ir Bruklino mirtingumo augimą.

• (Bus daugiau)

P'• J. " -

ALDLD Reikalai
Finansinė Atskaita už Sausį, Vasarį 
ir Kovą, 1947 m.

Sausio Mėnesio Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė, Miestas Suma

43 B. Radzevičius, W. Barre $1.50
B. Muleranka, Hartford
H. .
S.
P.
P.
J.
K. Viltrakis, New< York ..

Arch. V. Rudaitis, Brooklyn 
104 
187 
147 

20 
207

68
155
10

212
62

l ..... 1.70
Janulienė, Worcester 4.10 

Reikauskas, Phila........... 16.60
Janiūnas, Bayonne .... 43.10 
A. Jatul, Stoughton .... 2.00 
Daubaras, Athol, Mass. 2.00 

.. 2.00 
10.00 

K. Guzevich, Chicago .........' 10.60
P. Burba, Chicago .............. 3.10
M. Kulikienė, Brooklyn .....  3.10
St. Jasilionis, Binghamton 23.20 
J. Kraus, Hart, Mich......... 1.50

Pav. J. Urbonas, Donora ......... 1.50
M. Butvill, Cicero ................ 1.60
S. Meison, Waterbury .......  17.41

Velička, Bristol .............. 1.00
Babarskas, Brooklyn .... 3.00 
Chesna, Chicago ......... 17.00
Matukaitis, Chicago .... 27.40 
Gustaitienė, Minersville 
Kalakauskaite, Maspeth 

S. Janulis, Worcester .........
I. Lesajus, Ansonia .........
J. Deltuva, Baltimore .......
A. Lakickas, Coaldale ....
J. Stasiūnas, Muskegon .... 3.00 

Apsk. 1, S. Veshys, Chicago 10.00
H. Kairienė, Pittsburgh.... 19.80
K. Rušinskienė, Brooklyn 29.00
J. Urman, Chicago ............ 9.20
M. Baltrušaitis, Seattle.... 22.70 
D. Burba, Stamford ...........  7.70
M. Kulikienė, Brooklyn ..... 1.00

Aps. 2—P. Janiūnas, Bayonne 110.00 
185 
145

92
28

55
86
19
14

138
11

117
25
60

S.
P.
M.
K.
O.
B.

1.55
8.90
1.50
2.00

28.30
3.00

87

79 
161 
166 
147

136
50

176
118
221

71
43
24

V. Paukštys, R. Hill .........  19.00
M. Bush, Los Angeles .... 39.00 
G. Kuraitis, Brooklyn .... 164.20 

Ramoška, Harrison .... 26.60 
Stanley, Rochester . 78.20

Daubaras, Athol ...........  3.00
Kraujalis, White Plains 4.60 
M. Lukchis, Bloomfield 6.80 
Mažukna, Bridgewater 12.50 
Radzevich, W. Barre 20.20 
Bender, Brooklyn ....... 24.50

P.
J.

A.
A.

C.

Viso įplaukė ...................  $849.66

Sausio Mėnesio Išeigos:
Sekretoriaus alga už sausį .... $66.50 
Už “Šviežos” išsiuntimą ....... 56.00
Pirkta raštinei reikęnenų .......... 4.23
Už ąpglų kalba knygas jaun. 45.00 
Įvairios knygiaus išeigos .......
Archyvo išeigos ..........................
Atmokėta ateivių kom....... ........
Atmokėta Laisvei prenum.........
Atmok. 2-ro Apskr. duoklės ... 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmokėta 
Atmok. Moterų Suv. aukų 
Už 
Už 
Už

“Liaudies Balsui” .. 
“Laisvei” aukų .....
“Vilniai” aukų .......
Dem. Suvaž. aukų .. 
Meno Sąj. aukų .....

atspausdinimą “Šviesos” 
išsiuntinėjimą knygos ....
spausdinimą knygos .....

Viso išmokėta

47.70
46.00

8.90

17 P. Eidukevičius, Shenand.
68 B. Muleranka, Hartford ..

219 J. Kondrat, Forest City ..
Pav. E. Raulušaitis, Bellmore 5.00

Pav. V. Raguski, Noxen ............ 5.00
Pav. V. Smith, Atikoken .......... 1.00

V. J. Caspar, Newark ........ 7.60
M. Deedas, Red Lake   9.00 
S. Baronas, Montello .......  24.00
Geo. Wareson, Brooklyn 28.20

3 Į. A. Kaulakis, Auburn ....... 31.30
J. Deltuva, Baltimore ......  38.20
J. Danta, Detroit ............. 69.10
M. Paukštaitis, Miami .........  4.80

Šlekaitis, Scranton .......  8.37
V. Kvietkas, Cambridge 25.10

Meison, Waterbury .....  33.10
P. Jasilionienė, Binghamton 2.00 

1.50 
21.10

5
152

6
1

......................... M tas puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Kovo 27, 1947

$1,575.75Viso
Vasario Mėnesio Išeigos:

Sckr. alga už vasarį ...........  $66.50
Baigta mokėti už kn. spausd. 378.27 
Knygiaus išeigos už du mėn. 73.12 
Atmokėta “Laisvei” aukų ..... 18.50
Už anglų kalba knyg. jaun. 106.49 
Už knygos pasiuntimą į Kan. 123.00 
Atmokėta “Laisvei” prenum. 
Už knygų apdarymą .......
Bankas grąžino čekį .....

pašto atvirutes .........
250 konvertų "šviesai 
atspausd. LLD Suv. laiškų 5.10 
atsp. paskaitos apie

liet, knygą ............................ 73.44
išsiuntimą paskaitos ir kitos 
išlaidos 
atsp.

Už 
Už 
Už 
Už

Už

Už

Viso

1,500 konvertų

7.00 
20.00 
4.00 
1.13 

.... 3.00

39.00
7.65

išėjo ..................... $926.20
SUTRAUKA:

buvo ...................... $2,735.11
$1,575.75

Balansas
Vasariu men. įplaukė

Kartu
Išeigų buvo

$4,310.86
... 926.20

Balansas . $3,384.66

Kovo Mėnesio Įplaukos:
F. J. Repšys, Hartford .... 25.25 

Pav. A. Murnik, Fitchburg ..... 9.00
Pav. F. Goodrich, Herrin .........  2.00

12.50 
17.60 
35.20 
16.70 
25.10 
4.70

68

35
218

6
13
20
76
32

K.

K.

Bagdonas, S. Bend .......
Stakėnas, Scottville .. 
Shimaitis, Montello .....
J. Abakan, Easton .....

St. Jasilionis, Binghamton 
A. Kaunas, St. Clair ........
J. Didjun, New Haven .... 9.50 

Apsk. 12 — P. Šlekaitis,
Scranton, Pa........................ 20.00
Ch. Stephens, Cliffside .... 23.30 
P. Burba, Chicago ............. 9.30
V. J. Caspar, Newark .... 21.50 
F. B. Lideikis, Great Neck 32.00 
L. Trakimavičius, Norwood 19.50 
H.
P.

77
187

5
72

9
87
55 

188
29

36.56 
.. .50 
. 3.00 
. 6.50 
. 1.40
10.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00 

375.09 
184.00 
200.0Č

.. $1.,043.78

SUTRAUKA:
Balansas buvo .................... $2,929.23
Sausio mėn. įplaukė ........... 849.66

Kartu
Išeigų buvo

$3,778.89
$1,043.78

Balansas $2,735.11

212
30
17

117
25
20

148 
103 

68 
14

129 
185 
55 
67

141
63
28

6 
198 
39 
38

Vasario Mėnesio Įplaukos: 
J. Ragauskas, Shelton ....
J. Deltuva, Baltimore .....
St. Jasilionis, Binghamton
F. Šaučiulis, W. Frankfort 

Kazlauskienė, Hudson 
Muleranka, Hartford ....
Shčmbcr, Minersville'.... 7.90 
Shafer, Spring Valley 6.60 
Paukštys, Richmond Hill 9.50 
Babarskas, Brooklyn ....

Jamison, Livingston
L. Tureikis, Philadelphia 
A. Jocis, Bridgeport .......
S. Meison, Waterbury .....
G. Shimaitis, Montello .....
K. B. Karosiene, Oakland
P. Šlekaitis, Scranton .....
Ch. Genys, Scranton .....

M.
B.
O.

P. 
Geo.

10.00
15.50
37.70
10.80
24.90
26.20

23.00 
6.40 

12.20 
28.90 
48.70 
31.50 
43.50 
20.10 
18.50

Pav, Ch. Yaseliun, Clyde ....... 2.00
44 J. Blažonis, Lowell ......... 33.20
45 K. J. Tashalis, St. Petersb. 12.60 

Pav. J. A. Dambrauskas,
Springfield .............................. 2.00

Didjun, New Haven .... 22.50 
Urman, Chicago ......... 30.80
Dambauskas, Girardv. 10.50 
Burba, Chicago ............ 10.90

Paulauskas, Me Kces R. 35.10 
Adams, Tacoma ........
Januliene, Worcester ... 
Bush, Los Angeles ....
Guzevičienė, Chicago

Wm. Murphy," Oregon City 
M. Paukštaitis, Miami .....
S. Janulis, Worcester .....
A. Varaneckienė, Detroit 

. J. Žigas, Kamloops ...........
Jarvis, Plymouth .......
Sodeikis, Youngstown 
Lucas, Peoria ..............
Baltrušaitis, Seattle .... 
Matukaitis, Chicago .... 
Andriunas, Elizabeth .... 
Kairys, Pittsburgh .......

J. M. Alvinas, Los Angeles 
J. Pateckas, Chicago .......

Pav. V. V. Smith, Atikokan .... 1.00 
85 A. Račkauskienė, Haverhill 
74 J. Chuplis, Springdale ....

J. Shukis, S. Boston .........
K.

J.
J.
A.
P.

32
79

124
187
40 M.

132 .
155 :
145 :
104
223

75
11 ,

188 
Pav.

97
90
82

161
116
54
87

145
19

H.
M.

R.

F.
M.
A.
C.
H.

12.10 
. 8.65 
. 6.10
21.90
40.40
17.20
31.50
31.65 

. 2.00
10.80
10.80
15.60
17.25
25.80
24.60
19.40
26.50 
29.00

Rušinskienė, Brooklyn
Bakchas, Camden .......

Rinkevich, G. Rapids ....
Kalakauskaite, Maspeth

J. Stupar, Portland ..........
M. Butvill, Cicero ...........

P.
B.

25
52
75
39

8
28
20

Pav. L. Bagdonas, Pittsfield
81 O. Deps, Brooklyn ......
— Ig. Liužinas, Binghamton 1.00.
— J. Ragauskas, Shelton .....  10.00

Pav. J. Podjun, Luther .............. 2.00
63 A. Jocis, Bridgeport .........  20.00

147 M. Kulikienė, Brooklyn 20.80
77 Ch. Stephens, Cliffside .... 1.50

Pav. J. Girdžius, Christopher 1.75 
Pav. J. Jockim, Shelter Is.
87

160
131
44

Už atspausdinimą “š.” No. 1. 372.57 
Pirkta 232 anglų kalbos kn.

jaunuoliams .... ................. 224.28

p.

S.

Viso išėjo ...................... $1,031.28
SUTRAUKA:

Balansas buvo .................... $3,384.66
Kovo mėn. įplaukė .............  1,393.85

Kartu
Išeigų buvo

$4,778.51
$1,031.28

Balansas ...................... M $3,747.23
D. M. šoloinskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Eva Mizara,

ALDLD CK Iždininkė

12

2.00
H. Kairys, Pittsburgh .......  4.50
Wm. Michell, Benld .......... 9.00
S. M. Leesis, Saginaw .... 10.15 
J. Blažonis, Lowell ......... 19.00
M. Kuchinskas, Baltimore 1.00 
A. Valinčius, Pittston .......  26.20

Viso įplaukė $1,393.85

56.15
66.50
29.00
25.00

Kovo Mėnesio Išeigos: 
Už anglų kalba kn. jaun..........

Sckr. alga už mėnesį laiko .... 
Laisvei atmokėta pren. ir aukų 
Dem. Suvaž. atmokėta aukų
Už svetimos laidos brošiūras .... 7.25 
Už antrą knygos ekspediciją 77.00 
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 1 46.00 
Archyvo išeigos ......................... 3.00
Laisvei atmokėta už šėrus ..... 10.00
Laisvei už spaudos darbus ..... 8.16
Atmokėta “L. Balsui” aukų 100.00 
Atmokėta Moterų Suv. aukų .. 3.00 
Atmokėta “L.” bila ........... .■...... 3.37

KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMI
SIJOS RAPORTAS.

Vasario 14 d., 1947 m., ALDLD 
2-ros Apskrities knygų peržiūrėjimo 
komisija peržiūrėjo Centro Komiteto 
knygas už 1946 metus ir rado viską 
tvarkoje.

Komisija:
V. Rudaitis, C Ii. Balčiūnas, 

G. Wareson.

Newark, N. J. — Kong- 
resman. Robertas W. Kean 
nesutinka uždraust Ameri
kos Komunist. Partiją, kuo
met ši partija siūlo atmai
nas valdžioj pagal konstitu
ciją.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAIKairys, Pittsburgh ..... 4.60
Babarskas, Brooklyn .... 7.80 
Varaneckienė, Detroit 12.30 
Liaudanskas, Rockford 24.30 

. 4.23 
. 7.50 
.. 9.40 

3.20 
.. 5.00 

16.95 
18.60 
25.60 
30.40■ 
37.20 

’e 4.60 
Valley, New Britain .... 24.80 
Navickienė, Plymouth 5.00 

12.70 
26.60

K.
M. Motuzą, Winnipeg .....
P. Janiūnas, Bayonne ....
A. Lipčius, Chester .........
P. Eidukevičius, Shenand.

Pav. P. Gcdar, Denver ..........
180 

45 
11 
94 
79 
43 
27 
97 

150

F. Vilkas, Wilmerding .... 
K. Tashalis, St. Peters. 
Janulis, Worcester ....
Pakšienė, Kenosha .... 

Urman, Chicago .........
Radzevich, Wilkes Barr

S.
K.
J.
B.
E.
M.
A. šcšclgis, Chicago

37 V. Trask, Lawrence __  ____
Pav. W. Adomaitis, Mariden .... 3.00 
106 Briedis, Ambridge .....

Visockiene, Kensington 
B. Radzevich, Wilkes Barre 
G. Žukauskas, Newark .......
J. A. Dementis, Chicago ....

J.
O. 5.00

9.30
1.60
5.00

43
5 

187 
185 V. Paukštys, Richm, Hill 12.10
86 ------
29

138
236

15
63
84
— Lietuvos Draugas

M. Chesna, Chicago ......... 46.60
Rulis, Rockford .............  5.00
Kalakauskaite, Masp. 10.90
Yanavičienė, Washingt. 5.00

J. Jackson, Gibbstown .. 6.50
Jocis, Bridgeport ....... 11.00

Dennis, Paterson .........  27.90
200.00

B.
M.

p.

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

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN^y IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Peter Kapiskaa

Pelei
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Teh E Vergreen 4-8174

/j

PALAIKYK JAUNYSTĘ!

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi 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 trond. įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konventą ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

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

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

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

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

f

❖ 
■

$5.00.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš di

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

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

20.00 
19.70 
97.80 
49.70 
12.60 
20.00 
24.50 

. 4.60 
20.40 

1.60
J. Urmanas, Chicago ....... 4.60
A. Gudzin, Schenectady .... 6.30 
Dr. A. L. Graičūnas, Wauk. 18.00 

1.00 
6.50 

16.60 
24.50 
61.30

54

22

2
1

133
66

138
4

92
Pav. T. Brodsky, Elm Grove

79
91

140
— J. Aleksaitis, Essex .......

Pav. A. Zelenka, Frackville
P. Šlekaitis, Scranton ..
C. Andriunas, Elizabeth
J. Danta, Detroit .........
J. Stripeika, Cleveland .... 66.60

LDS J. Siurba, Brooklyn .... 40.00 
Pav. G. Stanley, Amsterdam .... 3.00 
146 B. Galgota, Chicago ......... 34.00
Apsk. 3, W. Brazauskas, Hartf. 5.00 

48 B. Valukas, Mahanoy City 9.00

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

Ręikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

3
J

’•■i

<3



ji-tas puslapis------------------- —
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Kovo 27, 1947

Tik vieną dieną! Sekma
dienį, Kovo 30! Newark 

Opera House!
Nuolat nuo 1 iki 11 P.M. 

Artkino perstato 
Stalino dovanos filmą:

Dirigavo Frederick Ermler
NEWARK OPERA 

HOUSE 
Washington ’ir Court Sts. 

NEWARK, NEW JERSEY

Westover Field, Mass. — 
Išgelbėta visi 9 žmones, ku
rie buvo nukritę su armijos 
lėktuvu i Newfoundlanda. •• c

Washington. — Ameri
kos valdžia stengiasi sulai
kyt telefonistų streiką, grę
siantį bal. 7 d.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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 ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869d

Philadelphia, Pa.
Mirė A. Zavadskas

Kovo 20 d. mirė Adolphas 
Zavadskas, palaidotas 24 d., į 
Šv. Domininko kapus. Bažny
tines apeigas atlaikė šv. Jur
gio bažnyčioj, buvo daug žmo
nių. Velionis buvo religinis, 
bet mokėjo gražiai sugyventi 
su visai žmonėmis. Lai velio
niui būna lengva žemelė, o 
jo giminėms užuojauta.

Velionio šermenims rūpino
si visų mylimas graborius Ka
zys Ramanauskas, velionio 
žentas. Jis savo pareigas la
bai gražiai atliko.

J. S. Rainys.

Akron, Ohio
Vietos organizacijos rengia 

prakalbas ‘ atmušimui reakci
jos pasikėsinimų. Jos įvyks 
antradienį, balandžio 1 d., 
7:30 vai. vakare, South High 
School, 30 W. Thornton St. 
Kalbės komunistų veikėjas J. 
Williamson ir kiti kalbėtojai. 
Bus ir judami paveikslai, 
įžanga veltui. Komisija.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

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

Iš Argentinos SLA 
9-to Suvažiavimo

BUENOS AIRES. — Š. m. 
sausio 25 ir 26 dienomis įvy
ko SLA 9-tasis suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 50 atstovų, 
Centro Valdyba, Revizijos 
Komisija, Bufeto komisija ir 
t.t. Nuo laikraščių dalyvavo: 
nuo Vienybes S. Kažukauskas 
ir nuo A. L. Balso Pr. Ožins- 
kas.

Sausio 25, 18:30 (6:30 vai. 
po pietų) pirmininkas J. Kaž- 
daila atidarė suvažiavimą. 
Dienotvarkė tapo ‘ prjimta. 
Prezidiuman išrinkta Pirm. E. 
Šimkūnas, vice pirm. A. Ar
lauskas, sekr. St. Markūškis, 
vice Restainis.

Užimdamas savo pareigą 
E. Šimkūnas tarė trumpą kal
bą ' pabrėždamas šio susirinki
mo svarbą. Skaitytas sveikini
mas suvažiavimui nuo Drau
gijos “Mindaugas.” Atsistota 
minutė tylos, pagerbimui mi
rusių SLA narių.

Pranešimą apie SLA veiki
mą darė C. Valdybos sekre
torius St. Majauskas, tarp 
kitko, pažymėdamas, koks 
per metus darbas yra .atliktas. 
Per 1946 m. SLA iš ligonių 
kasos išmokėjo aukštą sumą 
pinigų. Vėliau sekė pranešimai 
iš skyrių. Nuo 1-mo Skyriaus 
pranešimą darė ‘Sereika; vei
kimas eina gerai, skyrius turi 
101 narį. 2-ro Skyriaus atsto
vas Kučinskas pranešė, kad 
skyriuje yra 131 narys ir per 
metus darbas yra atliktas su 
perviršiam. 3-čio Skyriaus at
stovas St. Markūškis pranešt, 
kad Skyriuje randasi 63 na
riai ir Skyriaus darbas atlie
kama gerai. 4-to Skyriaus at
stovas K. Urbanavičius prane
šė, kad Skyriuje yra 107 na
riai ir darbas eina gerai. 5-to 
Skyriaus atstovas Butkus pra
nešė, kad Skyriuje yra'71 na
rys ir darbas eina. Sporto

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus r paveiks- 
lūs ir krajavus A 
sudarau su ame-«? 
rikoniškais. Rei-'V 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-fc 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-0191

Kliubo atstovas P. Sereika 
pranešė, kad yra gyvas .reika
las stiprinti Sporto Kliubas, 
nes paskutiniu laiku jame vei
kimas yra žymiai susilpnėjęs, 
matosi pasyvumas ir sporto la
vinimuose.

Nuo ligonių komisijos in
formavo A. Čioklio ir A. Bar
tusevičius, pabrėždami, kad 
ligoniai visi buvo aplankyti, 
nors nekurtuos sunku buvo su
rasti dėl neteisingų, antrašų. 
Nuo Bufeto komisijos davė 
pranešimą A. Muliauskas ir 
J. Janušonis, pabrėždami apie 
atliekamus darbus ir sutinka
mas kliūtis, ką atstovai priė
mė su pagyrimu.

sekančios Komisijos:
Komisija padidinta

J, Budraičiu, 
ir Briščiūnu;

padidinta

Saka- 
Bufeto 
nariais

Po pranešimų priimta da- 
pildyti 
Ligonių 
nariais 
lausku
Komisija
Kucina ir šiaudvyčiu.

ALS pirmininkas J. Každai- 
la pranešė, kad yra reikalas, 
kad atstovų suvažiavimas per
žiūrėtų ir priimtų SLA įsta
tus su nekuriu paragrafų pa
keitimu, dėlei juridinių teisių 
išgavimo. Vicepirmininkas šu
tinis skaitė Komisijos specia
liai paruoštus įstatus, tapo

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

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

Vainikėlis, maža maldų knygelė. I’a- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ... .................................

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

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elcnutč ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

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

ir Darbai .............................................
Kūrykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena I’ūstynčje—ir apie du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

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

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

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

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

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

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

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

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

receptų ............................................... M
Stebūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. !. 
Saulės Ritulys, sp visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

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

Tyra Moslis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Unciją ....................
Dvi uncijos ................... ..... ............ .....

$1.75

75c
$2.50

15c
10c
25c

30c

35 c
75c

35c
25c

25c

35c

35c

30c
15c
35c
25c

35c

35c

15c

25c
35c
35c

25c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

30c
35c

50c 
$1.60

45c

$1.25
$2.25

$2.25

I.igoH, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi 
su paveiksi...............................
Žydas, įdomūs skaitymai ......

$2.50

$1.00
25c

$1.50 
25c

$1.50

$1.00
25c

60c 
85C 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c

$1.25

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

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

lovoje .......................................................
Vidurių valytojas ..................................... .
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo ncsutukiino (eiti kūdyn) .............
Nuo šlapligės diabetų ..............................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka' 

taro (hayfever) ..................... ........
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Nuo ........... , ____ , .............................
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražllimo ..................................... i.....
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų

knygų ar žolių, rašykite į:

$1.25 
85c 

. 60c 
85c 

. 85c 
$1.25

Pailių .....................................
vandeninės ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo .............
surūgusio, pilvo (heartburn)
vcneriškų ligų ......................

60c

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

(UilV.) 

mūsų

vien Vieny- 
L. Balsą, 6 
vien A. L. 
Taigi, dau-

priimti su keletu pastabų.
Spaudos reikalu A. Muliaus

kas siūlo, kad laikraštis Vie
nybė SLA būtų paimtas kaipo 
savo organas, nes jis 
kolonijoje yra plačiai skaito
mas ir iš jo Susivienijimui bū
tų didelė nauda. Pr. Ožinskas, 
A. L. Balso atstovas, išstoja 
prieš. Po diskusijų, esant 
trims nuomonėms, leista ant 
balsavimų. Rezultatai: Kad 
SLA organais būtų laikraščiai 
Vienybė ir A. L. Balsas, 27 
balsai; kad būtų 
be, atmetant A. 
balsai; kad būtų 
Balsas, 15 balsų.
guma balsų nutarta SLA or
ganais laikyti abu mūsų kolo
nijos laikraščiu — Vienybę ir 
A. Ja Balsą.

Vienybės atstovas S. Kažu
kauskas tarė žodį, pabrėžda
mas, kad Vienybė noriai su
tinka organauti SLA, kaip ir 
kiekvienai rimtai organizaci
jai, kad ji suteiks vietos savo 
puslapiuose rašyti apie eina
muosius SLA reikalus, kad 
už gerus darbus pagirs, už nu
krypimus kritikuos, bet kartu 
paaiškino, kad Vienybė yra 
demokratiškos minties laik
raštis ir turi savo liniją, nuo 
kurios nenukryps ir jo orga
nai! jamos draugijos raštų 
prieš tąją liniją jame negalės 
talpinti.

Į Centralinę Revizijos Ko
misiją išrinkta nariai: Šimkū
nas, Restainis, 
Arlauskas. Tuo 
sesija.

Muliauskas ir 
baigėsi 25 d.

8:30 vai.Sausio 26 d.
to, pirm. Šimkūnas atidaro 
siją, dalyvaujant visiems 
stovams .

se
at-

Pirmininkui J. Každailai ir 
Sekr. St. Majauskui padarius 
pranešimus SLA gydytojų 
klausimu, apsvarsčius dalyką, 
priimta tartis dar su nauju 
gydytoju, Fiorito ligoninės 
Dr. Diaz. SLA oficialiais gy
dytojais priimta: Dr. Miguel 
Ilusein, Dr. David Leicach. 
Dr. Lopez ir Dr. Diaz.

Sargo klausimu, priimta pa
likti senasis sargas pakeliant 
jam atlyginimą.

Padaryta sesijos pertrau
ka, kurioje SLA choras vado
vaujamas St. Majausko padai
navo-keletą liaudies dainų.

Klausimuose ir sumanymuo
se buvo įnešta pakelti į gar
bės narius sekanti užsitarnavę 
SLA nariai: St. Majauskas, 
Pr. Stalioraitis, Sereika ir 
Šiaudvytis. Ėmus žodį Pr. Sta- 
lioraičiui, pasiūlymas paliktas 
sekančiam suvažiavimui. Pa
aiškėjo, kad dabar SLA turi 
du garbės narius:. M. Ruseną 
ir E. Šimkūną.

Baigiant suvažiavimo sesi
ją, pirm. E. Šimkūnas tarė 
žodį paragindamas visus ak
tyviau dirbti dėl labo mūsų 
kolonijos.

Suvažiavimo sesijos baigėsi 
12 vai. sausio 26 d. 1947. Po 
to, visi atstovai buvo užkvies
ti į specialiai paruoštą asadą 
SLA patalpose.

Reikia pastebėti, 
Vienybės atstovas, 
važiavimo dalyvių 
tiktas labai draugiškai. Man 
tenka apsidžiaugti, kad atsto
vai rūpinosi sužinoti, kaip 
Vienybė laikysis kas link SLA 
tapus jo organu ir buvo pa
tenkinti išaiškinus jiems, kad 
atėjome į SLA ne biznio vesti, 
bet kad patarnavus šiai orga
nizacijai ir kad su ja tartis 
draugiškai bendrais mūsų ko
lonijos kultūrinio darbo reika
lais. Tartis ne imponuojant 
vieni kitiems savo pažiūras 
arba nuomones, bet kad su
bendrinus mūsų darbą ir pa
stangas ten, kur jos sutampa, 
kur mūsų siekiai yra bendri, 
kad ateityje mūsų kolonijoje 
rimas, kad būdami lietuviai 
savąja kalba, savame laikraš
tyje mokėtume susikalbėti ir 
broliškai sugyventi.

S. Kažukauskas.;

kad kaipo 
iš visų su- 
buyau- su-

Maskva. — Amerikos val
stybes sekretorius Marshal
law siūle Keturių Didžiųjų 
konferencijai sumažint visų 
jų kariuomenes skaičių Vo
kietijoj.

Help wanted—female
REIKALINGOS MOTERYS

Reikia Merginų
Lengvam Sustatymo Darbui

Taipgi:
Diktafono Operatorę

Nuolatinis Darbas Su Gera Alga 
Geros Darbo Sąlygos. Viršlaikiai.

Matykite Mr. Kelly Tarpe 8 ir 5

THE C. O. JELLIFF MFG. CORP 
Southport, Conn.

(73)

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
EDIPHONE OPERATORĖS 

Pradinės Algos 
$148 iki $165 į Mėnesį 
5 DIENŲ SAVAITĖ

Linksmo darbo sąlygos moderniniame Centre esančiame 
ofise, dideles Hartford Kompanijos.

Dėl Pasitarimų 
ŠAUKITE: HARTFORD 2-0033

Los Angeles, Cal
400Kas Naujo Los Angeles ir 

' Metų Jubiliejus
Aš tikiuosi, kad dar 

sieks šis pranešimas Los

yra 
me- 
pir-

jžy-
net

įvyks
2 vai.
Insti-
Įžan-

pa- 
An- 

geles lietuvius laiku, todėl ži
nokite, kad bus nepaprastas 
dalykas.

Svarba šio pranešimo 
ta, kad mes minėsime 400 
tų sukaktį nuo išleidimo 
mos lietuviškos knygos.

Paminėjimas bus labai 
mus, nes prelekcijos bus 
trijose temose:

Pirma tema, atspausdinimas 
pirmos lietuviškos knygos ir 
tolimesni literatūros dėsniai.

, Antra — kada ir kaip at
važiavo į Ameriką pirmieji 
lietuviai ir kaip atsirado pir
mieji mūsų laikraščiai.

Trečia — kokią naudą tei
kia Lietuvių Literatūros Drau
gija.

Apart prelekcijų, bus muzi- 
kalė programa. Prelekcijas sa
kys gabūs nariai LLD 145 
kuopos. Atvykę sužinosite 
daug- negirdėtų dalykų ir ūž
ti krinam, kad būsite užganė
dinti.

Tas didelis jubilėjus 
sekmadienį, kovo 30 d., 
po pietų, International 
tute, 435 S. Boylc Avė. 
ga dykai.

Prelekcijas rengia LLD 145 
kuopa. Visus kviečia atsilan
kyti.

Nominacijų Balsavimas
Los Angeles miesto piliečiai 

turės balsuoti nominacijose 
dėl kandidatų sekantiems ru
deniniams rinkimams. Nomi
nacijų balsavimas įvyks ba
landžio 1 d. dėl miesto ir 
Los Angeles apskričio valdi
ninkų. Piliečiai mažai įverti
na nominacijas ir mažai eina 
balsuoti, bet, mano supratimu, 
daro didelę klaidą, nes nau
jas kandidatas, kad ir geriau
sias žmogus, jeigu negauna 
nominacijose gana balsų, tai 
jis liekasi atmestas. Pasilieka 
valdžioj, kad ir labai nepa
geidaujamas, senas. Todėl pi
liečiai turėtų labai tuo susi
domėti ir eiti balsuoti.

J. K. Alvinas.

CHIANGAS REIKALAU
JA NEKRITIKUOT JĮ

Nanking. — Chinijęs val
dovas Chiang Kai-shekas, 
kalbėdamas valdininkų ir 
savo tautininkų partijos at
stovų susirinkime, reikalavo 
laikytis vienybės, nekriti- 
kuot jos politikos. Vienybė 
esanti labiausia reikalinga, 
kad galima būtų sumušt 
chinų komunistus “iki rug
sėjo mėnesio.”

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(73)

MAŠINŲ OPERATORĖS
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių* dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

. (79)

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UN D ERWOO1) COR PO R ATION 

581 CAPITOL A VE. 
HARTFORD, CONN.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
v Patyrimas Nereikalingas

6 Dienų Savaitė— •
7 :30 iki 4 :30

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus

BETH ISRAEL CEMETERY
ROUTE 25

WOODBRIDGE, N. J.
(73)

Cliffside, N. J
Svarbi Paskaita apie Sovitų 

Rusiją
Sekmadienį, 30 d. kovo, 7 

vai. vakare, rusų TWO Kliu
bo salėje, 324 Anderson Ave. 
ir kampas Cliff St., įvyks la
bai svarbi paskaita apie So
vietų Rusiją. Prelegentu bus 
Chas. Borrows (negras), ku
ris yra Amerikoje gimęs, bet 
per pastaruosius 17 metų gy
veno Sovietų .Rusijoje ir tik 
dabamsugrįžo į šią šalį.

Jis smulkmeniškai paaiš
kins savo 17 metų patyrimus 
Sovietų Rusijoje.

Tie, kurie suprantate rusų 
kalbą, prašomi dalyvauti. Pre
legentas duos ir anglų kalbo
je paaiškinimų. .

Komitetas.

PRANEŠIMAI
NORWOOD, MASS.

Paskaita pamatiniais! sveikatos 
klausimais, jvyks 12 d. balandžio- 
April, Liet. Salėje, 13 St. George 
Avė. Pradžia 7 v. v. Paskaitą skai
tys mūsų gerb. dr. J. J. Kaškiau- 
čius iš Newark, N. J. Tad kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išklausyti svarbios .naudingos pas
kaitos. — Rengėjai — LDS 3 kuopa.

(71-72)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ir LLD 174 kp. kviečia 

vietinius ir iš apylinkės lietuvius iš
klausyti paskaitos — Paminėjimo 
400 m. sukakties nuo pirmos at
spausdintos lietuvių kallMij knygos. 
Prelegentas bus V. Maurukas. Bus 
ir kiti kalbėtojai. Būkite Mainierių 
Salėje, kampas Main ii- Oak Sts., 
balandžio 20 d., 2 vai. dieną. Komi
sija: P. Eidukevičius ir J. Račiaus- 
Hat. (71-72)



Mūsų Darbai ir Iškilmes Šį 
Penktadienį, Šeštadienį 

ir Sekmadienį
Gale šios savaites, kovo 28, 

29 ir 30 Brook lyne Įvyks 
trys svarbūs Amerikos lietu
vių pažangiosios visuomenės 
suvažiavimai-seimai ir su jais 
'surištos sekamos iškilmės:

Penktadienį Knygos Parodos 
Atidarymas

Penktadienio vakarą, kovo 
28-tą, 8 vai., Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo svetainėje, 280 
Union Avė., prasidės Knygos 
Paroda, kuri tęsis visu čia bū
simų suvažiavimų laiku, 29- 
tą ir 30-tą kovo. Atidarymo 
vakarą trumpa dainų ir pra
nešimo programa, o paskui— 
apžiūrinėjimas parodos. Viso
mis dienomis Įžanga nemoka
ma.

Šeštadienį, Kovo 29-tą
LDS jaunimo rengiamas ba

lius, su Įdomia kalbų ir dai
nų programa. Prasidės 8:30 
vai. vakaro. Vieta: Imperial 
Palace, 790 Broadway, hetoli 
Flushing Ave., Brook lyne. 
Įžanga $1. «

Sekmadienį, Kovo 30-tą
Trečio Demokratiniu Ame

rikos Lietuvių Suvažiavimo 
užbaigiamoji masinė sesija. 
Trumpos delegatų ir svečių 
kalbos, sveikinimai. Turtinga 
svečių artistų dainų progra
ma. Įžanga nemokama. Vie
ta: Grand Paradise Ballroom, 
318 Grand St., Brooklyne. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Suvažiavimai Įvyks:
Moterų — 28-tą. Prasidės 

9 vai. ryto, baigsis 6-tą. Nuo 
6 iki 8 bendra delegačių va
karienė. Ją rengia bendrai 
vietinis Moterų Apšvietos 
Kliubas su Literatūros Drau
gijos Moterų Komitetu.

Literatūros Draugijos — 2,9- 
tą. Prasidės 9 vai. ryto.

Moterų ir Literatūros Drau
gijos suvažiavimai turėtų 

MASINIS MITINGAS IR KONCERTAS
Rengia Demokratinių Amerikos Lietuvių Centras

Sekmadieni, Kovo - March 30
Grand Paradise Hall

318 GRAND ST., kamp. Havemeyer St., BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakaro

rciiiravl

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., kuris kartu su Aido Choru dainuos šiame mitinge.

Svečiai kalbėtojai iš Pietų Amerikos, Kanados, ir kiti svečiai.
Dainuos bendrai — Brooklyno AIDO CHORAS, SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vado

vaujami chorvedžių Geo. Kazakevičiaus ir Walter Žuko.
Iš Chicagos bus garsiosios dainininkės Abekiene ir Kenstavičiene; Dočkiene ir Stanevičiene. 

Jos dainuos duetus.
Tai bus daugybės svečių sueiga, nes daug bus suvažiavusių delegatų į 3-čiąjį Demokratinių 

Amerikos Lietuvių suvažiavimą. Bus svarbių prakalbų ir gražus koncertas. Dalyvaukite visi.
RENGĖJAI

'Įvykti Piliečių Kliubo salėje, 
jeigu bus galima išsitekti ten 
išstačius tą didžiulę ir nuosta
biai turtingą knygų parodą.

Demokratinių Lietuvių — 
30-tą. Prasidės 9 vai. ryto. 
Vieta: Grand Paradiso Ball
room, 318 Grand St., Brook
lyne.

Visų suvažiavimų delega
tai prašomi pribūti laiku. Į vi
sus suvažiavimus kviečiami 
yra svečiai, viešnios. Taigi, 
apnakvintus delegatus atly
dėję, brooklyniočiai galės, jei
gu pageidaus, pasilikti posė
džiuose. žinoma, sprendime 
iškilusių klausimų dalyvaus 
tiktai organizacijų rinkti de
legatai. R.

SUSIRINKIMAI
i Sveikatos Kultūros D-jos

Susirinkimas
S. K. D. svarbus susirinki- 

j mas Įvyks ketvirtadieni, kovo 
127-tą, 7:30 vai. vakaro, 419 
i Lorimer St., Brooklyn. Dar tu
rėsime išsirinkti delegatus Į 
būsimus suvažiavimus, kurie 
Įvyks Brooklyne gale šios sa
vaitės, pradedant kovo 28-ta.

S. K. D. Komitetas.

MIRĖ
Elizabeth Armen (buvusi 

Pulokienė), 65 m. amžiaus, 
gyveno 360 Wythe Ave.. 
Brooklyn, N. Y., kur ir mirė 
kovo 26 d. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Avė.. Brooklvne.

♦ *

Laidotuvės Įvyks kovo 29 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Joną Armen, dvi dukte
ris, du sūnus ir 8 an ūk its.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

įrašome Nakvynių
Delegatai į suvažiavimus 

jau pradėjo rinktis. Delegatų- 
svečių iš kitų miestų tikimasi 
apie dviejų šimtų. O nakvynių 
skaičius pas komisija vis dar 
tebėra ribotas. Kurie dar ne
pranešėt, bet galėtumėt per
nakvinti nors 1 delegatą, mo
terį ar vyrą, praneškite komi
sijai telefonu: STagg 2-3878. 
Paduokite jūsų antraša, kiek 
ir ką priimsite. Taipgi komi
sijai palengvėtų darbas, jei 
paduotumėt, kokioje stotyje 
išsesti pas jus vykstant sub
way ar gatvekariu.

D. M. Šolomskas 
R. Mizara

Sasna.

Ims Anie Savaite Laiko 
Išvalyti Collyer’iy 
Užverstą Namą

Kambarys po kambario, 
kampas po kampo tenka po
licijai ir švaros departrnento 
d a r b i n inkams “užkariauti*’ 
vieno mirusiojo, kito dingusio
jo Co'ilyer’ių namą.

Namą rado priverstą, pri- 
griozta senų laikraščių ir vi
sokiausių senienų. Vienos, me
nama, tiksliai Į spąstus pa
spęstos “neprašytiems sve
čiams.” už virsta, užkrinta ant 
tyrinėtojų, sukeldamos ore vi
są jovalą 40 metų senumo dul
kių.

Juo toliau tyrinėtojai kasa
si, juo mažiau jie supranta tų 
visu barikadų tikslą. Ko! kas 
tebėra misterija brolių išsi
skyrimo iš visuomenės tikslas 
ir jaunesniojo brolio b’kimas. 
Vyresnysis buvo atrastas na
me miręs penktadienį, o jau
nesnįjį paskiausiu kartu žmo
nės matę ketvirtadienį. Abe
jojama, ar jaunesnysis ten gy
venęs, gal tik ateidavęs bro
lio pažiūrėti, kadangi jis at- 
rodydavęs gražiai, švariai ap
sirengęs. Tyrinėtojai neįžiūri, 
kaip būtų galėjęs bent kas at
rodyti švariai, gyvendamas ta
me name.

row
Apie 45 metų amžiaus mo

teris,. praeitą sekmadienį už- 
| siregistravusi Woodrow Wil
son apartmentuose kaipo Miss 
E. Davis, praeito antradienio 
rytą rasta uždususi gasu.

Ką Matysime Lietuvių
Knygos Parodoje

Jeigu būtų galima rašte 
jums viską taip pasakyti, kad 
matytumėte taip gerai, kaip 
matydami pačią parodą, ne
būtų reikalo nei parodos 
rengti ar matyti. Tad sunku 
ir pradėti aiškinti, ką matysi
te. Gal užteks priminti, kaip 
ji čia atsirado.

Knygos Paroda atidaroma 
šie penktadienio vakarą, 8 
vai., Piliečių Kliubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Atidaroma iškilmingai, su. 
svečiais dainininkais ir prane
šimu trumpoje programoje. O 
paskui liuosas šimtų knygų ir 
brošiūrų, žurnalų laikraščių 
apžiūrinėjimas.

Knygos Parodos idėja, gi
mė Lietuvių Literatūros Drau
gijai sumanius, kad lietuviai 
bendrai ir iškilmingai paminė
tume 400 metų sukaktį nuo 
išspausdinimo pirmos lietuviš
kos knygos. Pasiūlė minėti 
bendrai, kadangi tai yra visos 
tautos dalykas ir kadangi vi
sos srovės ir visokių pažvalgų 
atskiri žmonės tą literatūrą 
ir spaudą rašė ir leido pagal 
gerinusį savo tuolaikinį supra
timą ir išgalę. .

Knygos Parodai galimybė 
susidarė tos pat L. L. Draugi
jos sumanymu įsisteigus Cen
tral iniam Lietuvių Archyvui, 
kurio centraiiniame komitete 
jau su virš pora metų darba
vosi Jonas E. Gužas, Vincas 
Rudaitis, Jonas Siurba, o ko
lonijose desėtkai draugų rin
ko savas ir nuo kitų knygas, 
siuntė komitetui. Ne vienas iš 
jų. kaip išsireiškė daktarė 
Johanna T. Baltrušaitienė, iš
siųsdami savo brangintas, jau 
niekur nebegaunamas knyge
les, žurnalus, laikraščius, “at
sisveikino kaip su brangiausiu 
savo kūdikiu.”

Taigi, niekas vienas iš lietu
vių visoje Amerikoje neturėjo 
tokios brangenybės, kokią su
darė bendrai, daugiausia pa
žangioji visuomenės dalis. Yra 

šimtai didžiumai lietuvių ne
girdėtų, nematytų knygelių ir 
laikraščių. • Yra beveik visų 
Amerikos lietuvių laikraščių 
pirmosios kopijos, tūlos apie 
50 metų ar virš to amžiaus.

Tą visą lobį rinkdamas Cen
tral in io Lietuvių Archyvo ko
mitetas pašventė šimtus va
landų susirašinėjimams. Atė
jusios literatūros peržiūrėji
mams, suregistravimams, ke
ri o dovanota, didžiųjų atskirų 
archyvų sužymėjimams vėl 
praėjo komiteto daug šventa
dienių ir vakarų.

Suvažiavimus š a u k i a n c i o m s 
organizacijoms paskelbus no
rą suruošti parodą greta būsi
mų suvažiavimų, Cent. Liet. 
Archyvus komiteto nariam 
Gužui ir Siurbei prisidėjo vi
sas knygų paruošimo parodai 
darbas (išskyrus karpen torio 
ir dailininko). Reikėjo visą 
archyvą vėl perkraustinėti, 
suskirstyti rūšimis, metais, ir 
1.1, ir galų gale išdėstyti pa
rodai. Tai vėl daugelio dienų 
ir vakarų darbas, aukojamas 
darbas.

Dailininko darbus parodai 
ruošia artistas Robertas Fei- 
feris.

Staliaus — Jurgis Wareso- 
nas.

Parodą pamatyti Brooklyne 
ši bus tik vienintelė proga. 
Tokios neturėjome pirma, ne
turėsime vėliau, kadangi po 
šių lietuvių knygos sukakties 
minėjimų archyvas bus iš
siųstas Lietuvon. .Norima, kad 
Lietuvos istorikai galėtų juo- 
mi pasinaudoti ir išsaugoti at
eities gentkartėms, kada mū
sų žmonių, kurie tą literatūrą 
išleido, išsaugojo ir surinko, 
jau nebus.

Taigi, būtinai pamatykite 
Knygos Parodą. Pasakykite 
kitiems. Atvykite su šeima, 
draugais ir pažįstamais į Kny
gos Parodos atidarymo iškil-
mes šio penktadienio vakarą.
Pil. Kliubo. Rep.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Specialūs Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystč 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ii' 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.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y. *

Tol.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

/

Valandos: į ?-1^e
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ ' ;

DIREKTORIUS '

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

; fi V* tel Svečiai
Kovo 23-čią lankėsi Laisvėje 

S. S. Tamošiūnas ir du Jokub- 
i kai iš Bridgeport, Conn., nau
jai atvykusio iš Brazilijos Jono 
Jokubkos giminaičiai. Jie čia 
buvo atvykę išgirsti Jono pra
nešimo apie Braziliją brook ly
ti rečių masiniame mitingo ir 
pasigauti jį į svečius. Bridge
port e gimęs, jis mažiuku vai
ku esant buvo išvežtas Lietu
von.

Ta proga svečiai apžiūrėjo 
Laisvės įstaigą, o d. Tamošiū
nas dar ir apdovanojo trimis 
doleriais.

Mitinge, beje, dalyvavo ir 
brooklynietis Jono giminaitis.

R.

Antradienio priešpietį lais- 
viečius atlankė S. Tvarijonas 
ir A. Gotauta iš Detroit, 
Mich., tenykščių Lietuvių Lite
ratūros Draugijos gori dar- f 
buotojai, darbininkų judėjimo 
rėmėjai ir dienraščio Laisvės 
patrijotai, ilgamečiai skaity
tojai.

Gotautai su Tvarijohu teko 
garbė būti pirmaisiais delega- 
tais-svečiais, atvykusiais Į bū
simus suvažiavimus. Tai pir
mosios kregždės didžiųjų są- 
skridžių, Į kuriuos svečiai de
legatai šiandien jau pradės 
rinktis būriais.

Southbrooklyniečiai 
Prašo

So. Brooklyno LDS k p. tu
rės savo metinį parengimą 
gegužės 4 d. Bus suvaidinta 
veikalas “Mikšių Svajonė.” 
šis veikalas jau buvo suvai
dintas visoje • eilėje miestų 
Conn, valstijoje ir visur su ge
romis pasekmėmis. Veikalo 
vaidintojais yra Bridgeporto 
menininkai. Apie tai matysite 
Laisvės vėlesnėse laidose.

Dabar prašome kitų orga
nizacijų toj dienoj jokių pa
rengimų nerengti, kad vieni 
kitiems nepakenktume. Visi 
pasižymėkite 4 d. gegužės sa
vo kalendoriuje, kad nepa
mirštumėte dalyvauti south- 
brooklyniečių parengime.

Koresp.

BIZNIERIAI, SKELBKITRS 
LAISVĖJ

Happy Days Restaurant 
426 SOUTH 5TH STREET BROOKLYN, N. Y.

Po Nauju Management!!

ATIDARYMAS
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL
Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

Happy Days Restaurante Pares įvykstą kiekvie
ną šeštadienį. Prašome užeiti pasilinksminti.

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.

BULOVAI

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

.- ■■—■—--6-taa puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtadienis, Kovo 27, 1947

SEKMADIENI BUS AIDIEČIŲ 
SU SIETYNfEčIAIS MALO
NUS SUS1BENDRAVIMAS

Kad sekmadienį, kovo 30- 
tą dieną Brooklyne įvyks De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimas, tai visiems žinoma. Ko 
dar daugelis nežino, yra tas, 
kad šiame suvažiavime yra 
pasižadėję dainuoti Sietyno 
Choras iš Newarko ir Aido 
Choras iš Brooklyno. Kelias 
pasirinktas daįnas jie dainuos 
bendrai. Del to sekmadienį, 

Į 5-tą valandą po pietų, Laisvės 
salėn atvyks sietynieČiai ir 
aid iečiai ir čia bus turima ben
dros abiejų chorų repeticijos. 
Po jų visi bendrai trauks į 
Grand Paradise Ballroom pil
dyti programą.

Dėl to visi choristai prašo
mi sekmadienį pribūti minėtu 
laiku Laisvėn salėn.

Beje, kalbant apie chorus, 
tenka prisiminti, kad Aido 
choras stropiai ruošiasi ope
retės “Lietuvos žiedai” per
statymui — gegužės 11 ta die
ną, Schwaben Hali salėje.

Brooklyn iečiai ir apylinkės 
dainų ir kultūros mėgėjai pra
šomi šią dieną užsižymėti sa
vo kalendoriuje. Arba, dar 
geriau, įsigyti iš anksto gegu
žės 11-tos dienos perstatymui 
bilietus. Rep.

DABAR IR GYVATES 
SKRAIDO

Sparnų neturi, o vienok 
praeitą sekmadienį iš Cairo Į 
New Yorką į LaGuardia lėk
tuvų stoti atskrido 88 gyva
tės, 500 lizard veislės rėplio
ki? ir kitų gyvūnėlių.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI




