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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
šimtu procentų.
Kur jie?
Gražūs sveikinimai, geri 
linkėjimai.
{piršimo propaganda.

Rašo A. BIMBA

je, taip lengva ant širdies! 
Visi trys suvažiavimai iš
degė šimtu procentų.

Dabar pasisakysiu: Aš la
bai bijojau, kad suvažiavi
mai bus maži ir neūpiški. 
Apsirikta. Jie buvo ir skait
lingi, ir tokiu pakeltu ūpu. 
jog geriau niekas nebegalė
jo nė norėti.

Iš kur pas mus tiek daug 
darbščių, gyvų ir sąmonin
gi! moterų? Kai jos nesusi
eina, darbuojasi atskirose 
kolonijose, žmogus pama
nai, kad mūsų veikliųjų 
draugių labai mažai. Bet 
kai jos suvažiavo Brookly- 
nan ir pradėjo seimavoti, 
tai buvo kuo pasigėrėti ir 
pasidžiaugti!

Labai gerai, kad suvažia
vimai įvyko vienas po kito. 
Vienas kitą papildė. Nors jų 
dalyviai nemažai pavargo, 
bet kiekvienas, tikiu, ateity
je žiūrės į šias tris dienas, 
praleistas Brooklyne suva
žiavimuose, su pasididžiavi
mu ir jausis buvęs laimingu 
juose dalyvauti. Žinau, kad 
aš taip jausiuosi.

Tačiau būtų negerai, jei
gu suvažiavimų pasisekimas 
mus apsvaigintų. Svarbiau
sias darbas laukia po suva
žiavimų. Pasidarėme daug 

> nutarimų. Juos reikės gyve- 
niman pravesti. Čia irgi rei
kės gero ūpo ir didelio ryž
to.

Neabejoju, jog tas irgi 
pavyks šimtu procentų. Su
grįžę į savo miestus drau
gai imsis už darbo. Nėra 
pamato jais nepasitikėti. 
Gero, susipratusio žmogaus 

t žodis geresnis už patį auk- 
’ sa!

★ ★ ★

Visus nustebino ir suža
vėjo knygų paroda. Gaila, 
kad nebuvo laiko parodą 
gerai išstudijuoti. Buvo iš
statyta daugiau kaip vienas 
tūkstantis knygų, brošiūrų, 
žurnalų, laikraščių! Reikėtų 
daugelio valandų kiekvieną 
jų įsisąmoninti, įsidėti at- 

! mintin, persiimti gadynės 
* dvasia.

Knyga nėra iš debesų iš
kritęs dalykas. Knyga į mus 

•kalba. Ji pavaizduoja tuos 
laikus, kuriuose buvo su
kurta. O- tie keturi šimtai 
metų nuo pasirodymo pir
mosios lietuviškos knygos 
matė labai daug!

Demokratiniai lietuviai
puikiai pasirodė. Jiems rū
pi lietuviška kultūra, švari 
lietuvybė, • lietuvių tautos 
ateitis.

O kuomi gali pasirodyti 
klerikalai, menševikai ir 
smetonininkai? Viskas, ką 
jie turi, tai ilgus liežuvius, 
kuriais gali garsiai girtis, 
ir kiaurus kišeniuš, į ku
riuos gali iš nesusipratusių 
žmonių dolerius kaulyti.

Mane labai jaudino šimtai 
sveikinimų iš kolonijų, iš 
Pietų Amerikos, iš Tarybų 
Lietuvos.

Apie mūsų Literatūros 
Draugijos suvažiavimą iš
girdo ir visos Tarybų Są
jungos rašytojai ir suva
žiavimo dalyvius nuošir
džiai pasveikino. Sužinojom, 
kad lietwWskos knygos ke-

(Tftsa 5-me pusi.)
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Marshallas Kelia 
Klausimą dėlei 
Lenkijos Sienų

Maskva. — Amerikos val
stybes eekretorius Marshal- 
las kalbėjo apie maisto rei
kalą vokiečiams ir, prikišo, 
kad Potsdamo konferencija 
paskyrė Lenkijai derlingąją 
rytinę “Voiketijos dali.” Ki
tame sakinyje Marshallas 
vadino Potsdamo sutartį 
dėl Voiketijos, kad visi bū
tu pasiryžę sutartį vykdyti.

Kas liečia Lenkiją, tai 
Marshallas tęsia savo pirm- 
takūno Byrneso politiką. 
Byrnes pernai Stuttgarte, 
Vokietijoj, rugsėjo mėnesį 
pareiškė, kad Jungtim Val
stijos nelaiko galutinai nu
statytu Lenki jos-Vokieti jos 
rubežium ątą sieną, kurią 
pripažino Potsdamo konfe
rencija. Sovietai gi ne kar
tą pareiškė, kad tas buvęs 
rytinis Vokietijos ruožtas 
galutinai prijungtas Lenki
jai.

TITO SAKO, KAD 
AMERIKA - PAVOJUS 
DEMOKRATIJOMS

Belgrad. — Jugoslavijos 
premjeras maršalas Tito 
pareiškė savo seimui, kad 
Amerika “atvirai grūmoja 
karu demokratinėms ša
lims, kurios nepasiduoda 
amerikonų diktatūrai.” Jis 
itarė, kad Amerika bandė 
maistu papirkti Jugoslaviją, 
bet kai to negalėjo pada
ryti, tai sulaikė bet kokią 
maisto pagalbą jugoslavam. 
Tito tvirtino, kad demokra
tinės tautos atsilaikys.

GINČAI DĖL ATPILDU 
SOVIETAMS

Maskva. — Gen. Marshal
las, Amerikos valstybės se
kretorius, atmeta Sovietų 
reikalavimą mokėti jiems 
atlyginimus iš einamosios 
vokiečių gamybos, nors Jal
tos konferencija užgyrė 
juos. Marshallas-sąko, Pot
sdamo konferencijai tatai 
“panaikino.” Sovietai sako, 
Jaltos sutartis galioja.

ORAS. — Bu šiltoka.

Trumano "Mokym as" Gręsia Karu ir
Viso Pasaulio Nustatymu prieš Šią 

Šalį, Pareiškė Henry A. Wallace' A

a
New York. — Trumano 

“mokymas” lemia tiktai ka
ro nelaimes, sakė Henry A. 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice-prezidentas, 
kalbėdamas Madison 
Square Garden salėje kovo 
31 d. Trumano politika grę
sia “suvienyt pasaulį .prieš 
Ameriką, o Amerik. žmo
nes padalint vienus prieš 
kitus”, įspėjo Wallace.

Prez. Trumano valdžia, 
kišdamasi su karine parama 
Graikijai ir Turkijai prieš 
Sovietų Sąjungą, apeina 
Jungtines Tautas, silpnina 
jas, kuomet tik per Jungtim 
Tautas turėtume spręsti 
tarptautinius klausimus, pa
reiškė Wallace..0 jei ne, tai 
“Jungtinės Tautos sutru
pės, ir žmonijos viltis pra
žus.”

Wallace’o kalbos salėje 
klausėsi 30,000 žmonių, tar
pe jų 10,000 susigrūdusių 
stačių. Dar didžiulė minia ne
sutilpo vidun ir bangavo ap
link Madison Square Gar
dena. Sykiu milionai ameri
kiečių girdėjo jo kalbą per 
radiją.
Elliotto Roosevelto Kalba
Tame pačiame didžiame 

susirinkime kalbėjo ir ve
lionio prezidento sūnus El- 
liottas Rooseveltas. Jis kai-

................    —..y—. ■ ■ ■ i

Mirė Graikų Karalius; 
Kongresmanai Biją 
Revoliucijos

Athenai, Graikija, bal. 1. 
— Mirė Graikijos karalius 
Jurgis II “del širdies susto
jimo.” Jis buvo 56 metų am
žiaus. Po jo mirties, tuojau 
sostą užėmė Jurgio brolis 
Povilas. Jurgis dviem atve
jais buvo išvytas per tauti
nes revoliucijas. Pernai ru
denį jis, per anglų armijos 
pastangas, vėl sostan su
grąžintas.

(Washington. — Daugelis 
Amerikos kongreso narių< 
bijo, kad karaliaus mirtis 
nepatarnautų revoliucijai 
prieš Graikijos monachis- 
tus.)

Buvęs Vice-Prezidentas Smerkia Trumaną už Reakciniu 
Valdžių Rėmimą, už J. Tautii Ardymą ir Naminę Reakciją

tino prez. Trumaną ir re- 
publikonus jo rėmėjus už 
sutrempimą prezid. Frakli- 
no D. RooseVelto politikos 
dėlei trijų didžiųjų talkinin
kų vienybės įr taikos.

Elliottas Rboseveltas pa
reiškė, kad Trumano val
džia “ardo Jungtiniu Tau- 
tų pamatus”, kad ji pasako
ja, būk negalima esą susi
tarti su Sovietų Sąjunga, 'o 
iš tikrųjų nebando susitar
ti. Elliottas Rooseveltas už
ginčijo dabartinių Amerikos 
valdovų tvirtinimus, būk 
šiai šaliai gręsiąs “naminis 
komunizmo pavojus”. Jis 
sakė: “Jungtinių Valstijų 
žmonės nenori pakeisti mū
sų valdžios santvarkos. Jie 
tiktai nori, kad demokratija 
geriau veiktų.”

Elliottas Rooseveltas per
sergėjo, kad jeigu demokra
tų partija nepakeis Truma- 
“kovingųjų pažangūnų bal
su”, tai bus sumušta 1948 
metų rinkimuose, ir ją at
mes Amerikos žmonės.

Wallace’o Kalba
Wallace, tarp kitko, sake:
— Krizio vardu preziden

tas (Trumanas) prašo Ame
riką padėti Graikijos ir 
Turkijos valdžioms, nepai
syti pasaulinio Jungtinių 
Tautu Tribunolo.

Krizio vardu slepiami 
faktai, neduodama laiko, 
kurstoma isterija. Preziden
tas ragina kongresą kuo 
no politikos, jeigu ji netaps 
greičiausiai urmu padaryti 
begaliniai svarbų sprendi
mą, tartum jau didžios ar
mijos karan maršuotų. Aš 
negirdžiu tų armijų niarša- 
vimo. Aš girdžiu pasaulinį 
šauksmą —taikos! c-

19 dienų atgal Jungtinių 
Valstijų prezidentas pasakė 
kongresui, kad Graikijos 
žmonės alkani ir jiems rei
kia mūsų pagalbos. Ar tai 
buvo prezidentui naujiena?

Šiandieną siaučia alkis ir 
skurdas Lenkijoj, Italijoj, 
Jugoslavijoj, Ukrainoj, Bal
tarusijoj ir vidurinėj Euro
poj.

Mums turėtų rūpėti visų 
tautų gerovė. Bet preziden
tas siūlo išnaudoti despera
tiškų žmonių vargus ir ame
rikiečių duosnumą skirtin
giem tikslam.

HENRY A. WALLACE , 

ŽIBALAS
Iš tiesų prezidentui ir 

republikonam jo rėmėjam 
ne tiek rūpi Graikijos žmo
nių reikalai, kiek žibalo rei
kalas kariniam Amerikos 
laivynui.

Kuomet Anglija varžosi 
dėl (svetimų) žibalo vers
mių, mes susitariame kaip 
draugai. Kuomet Rusija sie
kia tu versmių, tai mes ke- 
liame gaisrinį alarmą ir dė
kojame Dievui, kad turime 
atomine bombą. Bet didžio
sios šalys, jų tarpe Rusija 
ir Amerika, varžėsi dėl ži
balo jau kur kas pirmiau, 
negu korhunistai pasirodė 
Kremliuje (Maskvoje). .

JALTA IR TURKIJA
Amerika ir Anglija pasi

dalino žibalą Viduriniuose 
Rytuose taip, lyg jos būtų 
užkariautojai. Jaltoje mes 
iškilmingai sutikome, kad 

Turkijos smauglys ant Dar- 
danellų sąsiaurio turėtų bū
ti atliuosuotas per bendrus 
pasitarimus po pergalės lai
mėjimo. Potsdamo konfe
rencija patvirtino tą sutar
tį. Bet dar nė vieno žings
nio dėl to nepadaryta per 
18 mėnesiu taikos. 

4»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franko Nekliudomas
Jungtinių Tautų seime 

senatoriai Vandenbergas ii' 
Connally (Trumano parink- 
tiniai) sakė, nieko negalima 
daryti Ispanijos žmonėms 
laisvinti, nes Jungtinės Tau
tos neturi teisės kištis į bet 
kurios šalies vidujinius rei
kalus. Bet pagal kokią tei
sę tie patys amerikonai už
gina vienpusišką Amerikos 
įsikišimą į Graikijos ir Tur
kijos reikalus?

Gruodžio mėnesį (pernai) 
senatorius Vandenbergas 
būtų sutikęs išleisti vienuo
lika milionų dolerių Jungti
niu Tautu reikalams. Šian
dien jis pasiryžęs išeikvoti 
nesuskaitomus milionus do
lerių, kad sustiprinti prieš- 
sovietines valdžias.

Ankščiau ar vėliau Tru
mano programa dėl besąly
ginės paramos prieš-sovieti- 
nėms valdžioms sujungs pa
saulį prieš Ameriką, o pada
lins Ameriką pačią prieš sa- 
vę.
BANKAS FAŠISTINIAMS 

DIKTATORIAMS
Kai tik mes duodame be

sąlygines paskolas nedemo
kratinėms Graikijos ir Tur* 
kijos valdžioms, tai kiek
vienas fašistinis diktato-

(Tąsa 5-me pusi.)

Anglai Baudžia Pales
tiną Milionu Doleriu už 

Teroristą Gaisrą
Jeruzalė. — Anglai už

dėjo Palestinai milioną do
lerių specialių taksų už tai, 
kad žydai teroristai sudegi
no anglų žibalo sandėlius 
Haifos uoste ir susprogdino 
žibalinius vamzdžius. Tuos 
taksus anglai rinks ypač 
iš žydų gyventojų, kurių 
dauguma nepritaria terori
stams. Žibalo sandėliai buvo 
padegti tuo laiku, kai anglų 
kareiviai grūdo į savo lai
vus 1,600 slaptai atplauku
sių žydų. Šie žydai, po įnir
tusio pasipriešinimo, buvo 
nugabenti į koncentracijos 
žardžius Cyprus saloje. Na
cius ten anglai gana laisvai 
laikė.

Angliakasiai iš 
Anksto Pradėjo 
Liūdesio Streiką
Washington.— 35,000 pir

madienį iš anksto pradėjo 
liūdesio ir protesto streiką 
dėl 111 Centralijos mainie
rių, žuvusių per valdžios ap
sileidimą, per nepaisymą 
būtinųjų gyvybei apsaugų 
kasykloje. Toks šešių dienų 
streikas buvo skirtas prasi
dėti antradienį, kuomet jau 
400,000 mainierių metė dar
bą. Dėl to per savaitę liks 
neiškasta kokie 10 milionu 
tonų anglies.

Centralijoj ir kitur ang- 
liakasyklų srityj mainieriai 
kalbasi, kad gal reikės ne- 
grįžt darban iki bus paša
lintas vidaus reikalu sekre
torius Julius Krug. Jis yra 
valdinis minkštųjų kasyklų 

I administratorius. Inspekto
riai jam ne kartą pranešė 
apie pavojus gyvybei ir rei
kalingus pataisymus nelai
mingoje Centralijos kasyk
loje num. 5. Bet Krugas nie
ko dėl to nedarė.

AUKA KRUČUI, PO 
$1 UŽ KIEKVIENA 
ŽUVUSI MA1NIERI

Nanonsburg, Pa.— West
land angliakasyklos mainie
riai su karčia pašaipa sudė- 

’ jo $11 ir pasiuntė vidaus 
reikalų sekretoriui Krugui 
Washingtone — po dolerį už 
kiekvieną numarintą mai- 
nierį per eksploziją Cent
ralijos, III., kasykloje. Tie 
$111 skiriami į fondą $700,- 
000 pabaudos. Teismai už
dėjo pabaudą Mainierių li
nijai dėl to, kad unija per
nai rudenį neatšaukė strei
ko pagal teisėjo paliepimą.

FRANKO ĮPĖDINIS BOSIĄS 
KARALIUS

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius Franko paskyrė re
gentų (karaliaus pavaduo
tojų) tarybą. Franko įsa
kymas skelbia, kad jam mi
rus, ta taryba galės pa
kviest į sostą karališkos gi
minės asmenį, kuris turės 
būti katalikas ir prisiekti, 
kad vykdys Franko išleis
tus įstatymus.

Lietuvos Mokslininkai Sveikina Demokratinį Amerikos Lietuvių Suvažiavimą
Tarybinės Lietuvos mok

slo darbuotojai atsiuntė se
kančią sveikinimo 
yramą Trečiajam Demo
kratinių Amerikos Lietu
vių SiLvažiavimui Brookly
ne, N. F., kovo 30 d.:

Vilnius.-
Vardan didžiausių Tary

binės Lietuvos mokslo įstai
gų, mes visa širdim sveiki
name 3-čią Demokratinių 
Amerikos Lietuvių. Suva
žiavimą. Vardan Lietuvos 
Mokslų Akademijos, Vil
niaus ir Kauno Universite
tų, Dotnuvos Žemdirbystės 
Akademijos, Kauno Veteri
narų Akademijos ir kitų 
aukštesniojo mokslo ir mok
slinki tyrimų įstaigų ir 
Muzikos Konservatorijos,

radio-

mes linkime Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui kuo 
didžiausio pasisekimo.

Visi Lietuvos žmonės su
sidomėję seka demokratinių 
lietuvių organizacijų veiklą 
Amerikoje ir jų pastangas 
kovoje dėl pažangos idėjų.,

Mes didžiuojamės savo 
broliais ir seserimis anapus 
vandenyno, kurie išlaikė 
meilę gimtajam savo kraš
tui

Sunkiųjų Lietuvai išban
dymų metais jinai atvejų, 
atvejais patyrė jūsų meilę 
jai. Jūs padėjote jai kovoti 
prieš carinę priespaudą, lei
sdami pirmuosius lietuvių 
laikraščius ir knygas. O da
bar jūs atsiliepėte į atsišau

kimą savo tėvynės, kuri bu
vo nuteriota fašizmo ir ka
ro.

Mes giliai įvertiname jū
sų paramą Lietuvos mokslo 
įstaigoms atkurti. Visi Lie
tuvos mokslo darbuotojai už 
tai pareiškia jums gilią pa
dėką.
'"'Lietuvos darbo žmonės 
deda didžias pastangas sa
vo kraštui atstatyti ir penk
mečio planą įkūnyti. Mokslo 
ir meno įstaigų darbuotojai 
eina priekyje tos milžiniš
kos darbo armijos.

Socializmas suteikia dar 
negirdėtas progas mokslui 
if dailei. Nors griuvėsiai — 
karo ir fašizmo reiškiniai—- 
dar visur matyti ir dar ne-

pasiekta pirmkarinio laipsni siryžimą savo tėvynei at- 
nio ūkyje, tačiau Lietuvoje Į gaivinti ir jos gerovę su- 

’ v ■ kurti.
Brangūs broliai ir sese

rys!
Įrengimai, kuriuos juos 

atsiuntėte Tiriamosios Me
dicinos ir Vėžio Institutui, 
paskatino mus išvystyti 
mokslinius tyrimus L 
srityje Tarybinėje Lietuvoj.

Dar kartą mes dėkojame 
jums už suteiktą paramą 
mokslinėms pastangoms 
Lietuvoje ir sveikiname jū
sų suvažiavimą, kuris pasi
rinko teisingą kelią — de
mokratijos kelią. Mes tiki
mės, kad jis pataYnaus mū
sų krašto ir viso pasaulio

jau veikia vienuolika aukš
tojo mokslo įstaigų. O skai
čius gimnazijų, paruošia
mųjų mokyklų ir specialių 
mokyklų, taip pat ir lankan
čių jas jaunuolių skaičius 
jau daugiau negu dvigubai 
padaugėjo, lyginti su prieš
kariniais laikais.

Plačiai moksliniai yra ti
riama gamtiniai Lietuvos 
turtai, Lietuvos istorija, 
lietuvių kalba ir kultūra; 
kuriama naujos mokslinių 
tyrimų įstaigos. Mokslo ir 
kultūros pažanga — pama
tinės' sąlygos mūsų šaliai 
atsteigti — duoda mums sti
prybės ir didina mūsų pa- gerovei.

Valio Trečiajam Demok
ratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui!

(Pasirašo)
Prof. Matulis, Lietuvos 

Mokslų Akademijos prezi
dentas; Liet. Mokslų Aka
demijos nariai: Žiugžda, 
Bičiukas, BalČiukonis, Iva- 

šioje ! nauskas, Budrys, Purenąs, 
Didžiūnas; profesoriai že
maitis, Kupčinskas, Mikas 
Grybauskas, Jonynas, Va
balas, Gudaitis, Pakarklis, 
Raukis; docentas Vytautas 
Andrius Greičiūnas.

O
j
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Francijos socialistai pa 
skelbė gen. de Gaulle res 
publikos priešu.
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Laikas Patapti Gerais
Amerikos Patrijotais

Lietuvos Atstatymo Laimėjimai
Lietuvos “Valstiečių Laikraštis” entuziastiškai kal

ba apie didelius laimėjimus per du metu Lietuvos at
statymo pastangose. Laikraštis sako:

“Per laikotarpį, praslinkusj nuo Lietuvos TSR išva
davimo iš vokiečių fašistų vergijos, partinės ir tarybinės 
respublikos organizacijos nuveikė nemažą darbą. Šis 
darbas pasiYeiškė valstybinių valdžios organų kūrimo, 
tarybinės santvarkos stiprinimo, tarybinio žemės naudo
jimo, pramonės, transporto bei kultūros įstaigų atkūrimo 
baruose.

“Likviduota dvarininkų klasė, pakirsti ekonominiai 
buržuazijos pagrindai. Iš dvarininkų, buožių ir vokiečių 
pakalikų paimta daugiau, kaip milijonas hektarų žemės. 
78 tūkstančiai samdinių, mažažemių ir bežemių gavo že
mės, jiems neihokamai atiduotas didelis kiekis gyvulių, 
žemės ūkio inventoriaus, pastatų, suteikta valstybės pa
rama, išskiriant kreditą įsikurti. Dėl šių priemonių su
mažėjo varguolių ūkių skaičius, žymiai išaugo vidutinis 

-valstietis.
“Respublikoje sukurtos 58 mašinų — traktorių sto- 

’ tys, 286 mašinų — arklių nuomojimo punktai ir 101 tary
binis ūkis.

“Atstatyta ir paleista darban 1,700 respublikinių, 
vietinės pramonės ir gamybinės kooperacijos įmonių, 
kuriose dirba daugiau kaip 45 tūkstančiai darbininkų.

“Sukurta Lietuvos TSR Mokslo Akademija, įvestas į 
normalias vėžes aukštesniųjų, vidurinių bei pradinių mo
kyklų darbas. Pradinėse ir vidurinėse mokyklose moko
si daugiau kaip 300 tūkstančių moksleivių. Atidarytos 
172 masinės bibliotekos. Veikia 10 teatrų, filharmonija, 
53 kinoteatrai. Išeina 5 respublikiniai ir 26 apskričių laik
raščiai, šeši žurnalai.”

Puikūs Suvažiavimui, Dideli Pasimojimai
Kas sakė, kad mūsų jėgoš pradeda išsisemti, kad mes 

jau pavargstame ?
Kaip tik priešingai įrodė mūsų trys suvažiavimai, 

įvykę Brooklyne pereitos savaitės pabaigoje. Jie gražiai 
įrodė Amerikos demokratinių lietuvių judėjimo rimtumą 
ir aukštąpakilimą. Jie pavyko geriau, negu geriausi iš 
mūsų optimistai—tikėjosi ir laukė. Jie tiesiog visus mus 
nustebino. Nustebint ne tik tuo, kad visi trys suvažia
vimai buvo nepaprastaL-skaitlingi. Daugiausia šie suva
žiavimai visus mus nustebinmsavo entuziazmu ir ūpo pa
kilimu. Nesigirdėjo nė žodeli^ dejavimų, svyravimų bei 
abejojimų. Eisime, dirbsi 
me iki debesų! Štai kokia dvasia viešpatavo šiuose suva
žiavimuose. \

Tiktai vienas nusiskundimas girdėjosi visuose trijuose 
suvažiavimuose: laiko per mažai. Viskas turėjo praeiti, 
taip sakant, trumpai ir drūtai. Ilgoms šnektoms nebuvo 
laiko. Kiekvienas dalyvis jautėsi atsakingu taupyti laiką 
ir sakyti tiktai tai, kas turi būti pasakyta. Kiekvienas 
stengėsi mušti į tašką.

Tokiuose suvažiavimuose smagu ir malonu dalyvau
ti. Nėra laiko pavargti. Nėra laiko tuščiais žodžiais ąvai- 
dytis, kas dažnai pasitaiko suvažiavimuose, kuriuose lai
kas nereikia taupyti.

Šie suvažiavimai parodė ne tik didelį demokratinių 
lietuvių organizacinį pakilimą ir aukštą kultūrinį lygį, 
bet ir retai kada bet kuriam sąjūdyje pasiekiamą vienin
gumą. Nė su žiburiu nebūtų niekas radęs nė mažiausio 
pasidalinimo pagrindiniais reikalais. Tiesa, buvo skirtin
gų nuomonių įvairiais pakeltais klausimais, bet tie 
skirtumai buvo išdiskusuoti draugiškai, rimtai ir nuošir
džiai. Tas ir sudarė suvažiavimuose maloniai jaukią at
mosferą.

Suvažiavimai padarė daug gražių, naudingų nutari
mų. Moterų suvąžiavime buvo plačiai kalbėta apie tai, 
kaip praplėsti apšvietos darbą tarpe moterų, kaip sustip- 
rint esamąsias moterų organizacijas ir apvienyti jų vei
kimą. Labai gerai suvažiavimas padarė, kad praplėtė, 
padidino Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų Komi
tetą. Jam pavesta didelis, atsakingas darbas pakelti ir 
praplėsti lietuvių moterų organizacinį ir kultūrinį dar
bą. Komitetas įpareigotas susisiekti ir palaikyti ryšius 
su moterų kliubais bei šiaip organizacijomis. Suvažiavi
mo mintis buvo, kad moterų kliubai galėtų įstoti į Litera
tūros Draugiją nario teisėmis^ tai yra, kliubas, pasimo- 
kėjęs $1.50 per metus, gauna vieną draugijos išleistą kny
gą ir žurnalą Šviesą. Taipgi kliubų narės ir šiaip moterys 
raginamos asmeniniai įstoti į Draugiją.

Literatūros Draugijos sūvažiavime buvo plačiai dis- 
kusuotas duoklių klausimas. Gerai pasikalbėjus, suvažia
vimas pamatinę Draugijos nario duoklę paliko tą pačią, 
būtent, $1.50 per metus. Bet taip vadinamą “šeimos duok
lę” nutarė pakelti penkiolika centų. Tai reiškia, kad 1948 
metais “šeimos nariai” jau mokės 25 centus, vietoj 10 
centų. i

Delegatai entuziastiškai išklausė Centralinio Komi-

Visose lietuvių kolonijose 
pažangieji, demokratiniai 
nusistatę lietuviai darbuo
jasi labai gerai. Mes daug 
darbo įdedame palaikymui 
įvairių organizacijų: savi
šalpos, apšvietos, chorų, 
kliubų ir kitų organizacijų.

Stengiamasi pastoti kelią 
lietuviškiems išgamoms, ku
rie, suklaidinę lietuvius, 
renka iš jų aukas sušelpi- 
mui Lietuv. neprietelių, ku
rie kartu su hitleriniais gal
važudžiais žudė ir kankino 
Lietuvos žmones. O užvis 
geriausiai mes pasidarbavo
me Lietuvai pagalbos teiki
me. Nekurios kolonijos net 
nustebino savo darbštumu 
ir duosnumu Lietuvos žmo
nėms.

Bet mes, besidarbuodami 
lietuvių draugijiniame dar r 
be, nei ant minutės nepri
valome pamiršti, kad mes 
gyvename Amerikoj ir kad 
mes čia baigsime savo die
nas. Todėl mes ir privalome 
patapti gerais Amerikos pa- 
trijotais ir privalome tamp- 
riaus susirišti su tais Ame
rikos žmonėmis, kurie vei
kia už šios šalies demokra
tiją bei prieš įsigalėjimą 
reakcijos ir fašizmo. Apie 
30 metų tam atgal, nors ne- 
kurie iš mūsų buvome nese
niai atvykę į šią šalį ir ma
žai dar galėjome susikalbė
ti angliškai, bet mūsų veiki
mas tuomet buvo susirišęs 
su Amerikos demokratiniu 
veikimu įvairiais ryšiais ir 
tada mūsų mintys buvo dau
giau atkreiptos į Amerikos 
gyvenimą, negu dabar. Tik 
pastaruoju laikotarpiu, rei
kia su apgailestavimu pasa
kyti, kad nekurios ir iš di
džiųjų lietuviiį kofonijų jau 
yra atsipalaidojusios nuo 
bent kokio amerikoniško 
veikimo ir jau visai nebetu
ri ryšių su Amerikos demo
kratiniu veikimu. Net ir 
prieš rinkimus niekuo nebe
sirūpina, pasitenkindami 
tais valdininkais, kuriuos 
jiems kiti išrenka.

O reakcija jau staigiai 
pradėjo kelti savo galvą ir 
gali užpulti Amerikos de
mokratiją visai nepasiren
gusią apsiginti. Mūsų šalies 
monopolistų ir visokių pel- 
nagrobių spaudimu ima pa
sukti šalies vairą nuo Jur
gio Washingtono, Thomas 
Jeffersono, Abraom. Lincol- 
no ir F. D. Rioosevelto įgy
vendintų tradicijų ir jau 
pasimojo pasmaugti Teisių 
Bilių. Per demokratinių 
žmonių apsnūdimą į Kong
resą prilindo torių republi- 
konų ir polltaksinių demo
kratų, kurie jau pateikė 
Kongresui apie 250 įvairiau
sių bilių sulaužymui darbo 
unijų ir panaikinimui to vi
so, ką darbininkai buvo lai
mėję bėgyje šimto metų ar 
daugiau. O prieš pelnagro- 
bius tie torės neprisirengia 
nei žodelio pasakyti. Ko
munistų Partiją, kuri stovi 
priešakyj kovų su reakcija, 
darbo sekr. L. B. Schwellen- 
bach pasiūlė kongresinei 
komisijai uždrausti ir 
prašalinti komunistus iš u- 
nijų. O. kongresmanas John 
Rankin įteikė Kongresui bi- 
lių H. R. 1884, kuris, pata
pęs įstatymu, ne vien atim
tų visas K. P. teises, bet ir 
už pareiškimą simpatijos 
komunistinei ideologijai by 
kuris J. V. pilietis gali pa
pulti po 10 metų kalėjimo 
bausme. O kadangi Komu
nistų Partija didžiumoje 
susideda iš paprastų rank
darbių, tik iš daugiaus pra
silavinusių politinėj ekono
mijoj darbininkų bei dalis 
profesionalų ir mokslininkų, 
tai ir jos ideologija yra dar
bo žmonų ideologija — už 
pagerinimą darbininkų gy
venimo.

Mussolinis ir Hitleris tuo- 
jaus po įsigalėjimo sunele- 
galizavo savo, šalyse Ko
munistų Partijas, vėliau 
sunaikino darbininkų uni
jas, o po to sekė tos baisios 
pasekmės, kurių viso pasau
lio žmonės nepamirš.

Čia kitų tautų organiza
cijos jau įžiūri tą reakcijos 
pavojų ir jos daro atsišau
kimus^ raginant prie greito 
veikimo: Šaukti sueigas, 
konferencijas išdiskusavi- 
mui esamos padėties. Šauk
ti masinius mitingus. Išneš
ti rezoliucijas savo kongres- 
manams ir senatoriams Wa
shingtone. Diskusuoti su 
kaimynais ir darbininkais 
dirbtuvėje esamą padėtį. 
Amerika privalo pasilikti 
demokratiška! Amerika pri
valo maršuoti link didesnio 
progreso, o nė atgal linkui 
hooverizmo ir paniekos! — 
sako tas atsišaukimas.

Lietuvių organizacijos ir
gi negali atsilikti nuo šio 
Amerik. .demokratinių žmo
nių veikimo. Tenka paremti 
gausiau mūsų Apšvietos 
Fondą ir kitas įstaigas, ku
rios veda kovą su monopo
listų pasikėsinimu sunaikin
ti Amerikos žmonių laisves. 
Vienas antr< pasaulinio ka
ro veteranas, paaukauda
mas į Komunistų Partijos 
apsigynim. fondą $1,000, pa
reiškė, kad demokratijos iš
laikymas yra daug brange
snis už tuos pinigus.

J. N. S.

Compton, Calif, — čia už
drausta jitterbug šokiai.

Chester, Pa. — Mary Car- 
teriene prisipažino kirviu 
nudėjus savo vyrą.

Dėl Amerikos žmonių Demokratinių Teisių Gynimo
Šiuo tarpu Jungtinių Valstijų Kongresan yra įnešta 

virš du šipitai bilių, -nukreiptų prieš Amerikos žmonių 
demokratines teises, kurias jiems laiduoja Konstitucija ir 
Teisių Bilius. Vieni biliai uždraustų darbininkams indus
triniai organizuotis ir derėtis su samdytojais; kiti atim
tų teisę streikuoti, panaikintų unijines sąlygas įmonėse, 
uždraustų darbininkams organizuotai dalyvauti politinė
se kovose, neleistų darbo unijoms naudoti savo iždus bei 
aukoti rinkiminėms kampanijoms ir t.t.

O visų pavojingiausi biliai yra Rankin Bill — H. R. 
1884 ir Sheppard Bill — H. R. 2122, kuriais siekiama už
daryti darbininkų politinę partiją. Jeigu šitie biliai būtų 
priimti ir taptų įstatymais, tai ne tik Komunistų Parti
ja, bet visos politinės grupės bei partijos, kurios nepa
tiktų viešpataujančiai partijai, tai yra, partijai galioje, 
galėtų būti uždarytos, netektų teisės viešai gyvuoti ir 
veikti.

Visų šalių bilių tikslas yra vienas: panaikinti visus 
Amerikos darbo žmonių ekonominius ir politinius laimė
jimus, kuriuos jie yra atsiekę paskutiniais keliolika me
tų. Šitą pavojų aiškiai numato net ir Amerikos Darbo 
Federacija, ir tuos bilius pasmerkia ir prieš jų priėmimą 
kovoja.

Gal niekados pirmiau, visoje Amerikos istorijoje, ne
buvo paleista darban tiek propagandos prieš darbininkų 
demokratines ir civilines teises, kiek šiandien. Komerci
nė spauda, radijas, judomieji paveikslai, mokykla, sakyk
la ir kitos informacijų bei apšvietos priemonės kursto 
visuomenę prieš darbo žmonių organizacijas ir jų pastan
gas nedaleisti numušti jų gyvenimo lygį.

Reakcija aukštai pakėlė galvą. Amerikos žmonių de
mokratinės teisės ir civilinės laisvės atsidūrė didžiau
siame pavojuje.

Šis Lietuvių Literatūros Draugijos suvažiavimas vie
ningai pasmerkia visus priešdarbininkiškus bilius ir ragi
na Kongresą juosius atmesti.

Suvažiavimas įpareigoja Centralinį Komitetą visais 
galimais legališkais būdais kovoti prieš tuos bilius, susi- 
rišant ir bendradarbiaujant su visomis kitomis Amerikos 
žmonių grupėmis, kurios tolygiai, kaip mes, nenori ma
tyti Amerikoje fašizmą-hitlerizmą užviešpataujant.

Suvažiavimas ragina visus Draugijos narius ir kuo
pas savo kolonijose užmegsti ryšius su visomis progresy- 
viškomis žmonių grupėmis ir darbuotis išvien.

Tegul teisingą Amerikos lietuvių balsą išgirsta vy
riausybė ir Kongreso nariai!

Jauno Tarybinio Lietuvio 
Laiškas Giminėms Chieagoj

įjudinsime žemę, pakilsi-
tėto pranešimus apie gražų, tvirtą draugijos stovį. Be 
galo džiugu išgirsti, kad karo audrose ši garbinga or
ganizacija ne tik nesusilpnėjo, bet dar gerokai nariais 
ir įtaka paaugo. Draugijoje gražiai žydi draugiška vie
nybė. , .

Suvažiavimas savo atsišaukime į narius ragina dar 
kiečiau susiglausti po Draugijos vėliava ir sistematiškai 
verbuoti narius į jos eiles. Suvažiavimas nutarė atkreipti 
narių dėmesį į parėmimą Centro finansiškai. Kai duoklės 
pasiliko tos pačios, tai tiktai taip bus galima pravesti 
Draugijos literatūros leidimo programą ir sustiprinti 
Draugijos finansinį stovį.

Su nepaprastai pakeltu ūpu praėjo Amerikos Demo
kratinių Lietuvių 3-sis suvažiavimas. Patys šaukėjai ste
bėjosi tokiuo pksisekimu. Visos suvažiavimo diskusijos 
sukosi aplinkui du klausimu: kaip atmušti reakciją ir 
išlaikyti pasaulinę taiką. Suvažiavimas ragina kolonijas 
visur, kur tiktai sąlygos leidžia, organizuoti bendrus lie
tuvių veikimo komitetus, susisiekti su vietinėmis ameri
kinėmis pažangiom, grupėmis, smarkiai ruoštis prie 1948 
metų prezidentinių rinkimų. Pasekmingam įtraukimui 
lietuvių į rinkimines kampanijas, suvažiavimas nutarė 
patarti lietuviams spiestis į balsuotojų kliubus, veikai iš
vien . su visomis darbininkiškomis ir liberališkomis gru
pėmis išrinkimui tokio prezidento, kuris tarnaus Ameri
kos žmonėms nuoširdžiai ir teisingai, atsisakys nuo im
perialistinių avantiūrų ir atsteigs Amerikos gyvenime tą 
liberalizmą, kurį mes matėme Roosevelto prezidentavimo 
laikais. Tokie balsuotojų kliubai, suprantama, puikiai pa
sidarbuos vietiniuose rinkiminiuose reikaluose. Pagaliau 
suvažiavimas išrinko Centrą iš trylikos darbščių, sąmo
ningų žmonių.

Visuose trijuose suvažiavimuose turėta daug gražių, 
šiltų sveikinimų ne tik iš visų šalies kampų, bet taipgi 
iš Tarybų Lietuvos ir Pietų Amerikos. Visus suvažiavi
mus susipratusioji visuomenė gražiai parėmė aukomis.-

Suvažiavimų metu surengtoji Brooklyne lietuviškų 
knygų ir spaudos paroda buvo gražiausias, ilgai atminti
nas kultūrinis įvykis. Šimtai lietuvių iš arti ir toli paro
dą aplankė ir savo akimis pamatė keturių šimtų metų 
'lietuviškos knygos kelią! Žiūrovai stebėjosi dideliu kny
gų gausumu ir įvairumu.

Suvažiavimų dalyviai sugrįžo namo sušildyta dvasia, 
sustiprintu pasitikėjimu demokratinių lietuvių jėgomis 
ir idealais. Netenka abejoti, jog suvažiavmų nutarimai 
bus pilnai ir entuziastiškai pravesti gyvenimam

Iš Smalininkų, prie Pagėgių, Jaunuolis Rašo Savo Dėdei 
Apie Naująjį Gyvenimą

bet ir tūkstančių į mane pana
šių jaunuolių svajones ir pla
nus. Visą okupacijos metė 3- 
jų metų laikotarpyje, aš pats 
ir *visa mūsų šeima buvome 
ant duobės krašto už tai. kad 
buvom lietuviai, kad nenorėjo
me tarnauti vokiškiems gal
važudžiams. Aš pats du kartu 
pažiūrėjau mirčiai į akis, sto
vėdamas ant duobės kranto, 
bet likimas mane savo nema
tomomis rankomis ištraukė iš 
mirties nasrų ir vėl atidavė 
gyvenimui.

Vokiečių nelaisvės metais 
mokslo tęsti negalėjau, nes 
buvau perdaug nusistatęs 
prieš baisų vokiškąjį režimą, 
karo neapkenčiau visa savo 
jaunystes energija, todėl trys 
metai praslinko mano nenau
dai ir to laiko jau man niekas 
nebegrąžins. Mokyklą, kurio
je aš mokinausi, vokiečių vy
riausybė visiškai sunaikino ir 
net pastatus, kurie buvo lie
tuvių tautos meno kūrinys, vi
siškai susprogdino.

Per visus tuos metus išgy
venau ztėviškėje mažai' tema
tydamas saulės šviesos ir mė
lyno dangaus, švogeris Stasys 
Bukauskas irgi per visą vo
kiečių okupaciją buvo perse
kiojamas ir niekinamas, o se
sutę Oną per mažą biskį vokie
čiai tik nesugaudė, kadangi ji 
gynė savo turtą, uždirbtą sa
vo kruvinu prakaitu ir pūslė
tomis rankomis.

Ir slenkant per mūsų Tary
binę Tėvynę vokiško maro 
siaubui, aš nenustojau vilties 
ir mačiau išpūstos vokiškos 
galybės, paremtos nekaltų 
žmonių kaukolėmis ir vokiš
kais dui^uvais, artėjanti galą, 
kaip išpūsto muilo burbulo, 
kuris bematant pranyksta ir 
lieka be žymės.

Ir štai, Brangus, Dėde, koks 
buvo džiaugsmas visai lietu
vių tautai, kada 1944 m., spa
lio mėn. 7 d. mūsų draugiško
ji Raudonoji Armija išvadavo 
mūsų tėvynę. Koks buvo 
džiaugsmas mums, tiesiog ver

Čia pilnai, be sutrumpinimą, 
paduodame laišką jauno lie
tuvio veikėjo iš Klaipėdos 
krašto savo giminėms Chica- 
goje. Laiškas kalba už save ir 
jam1 aiškinimų nereikia. Ga
vo Jonas Jurgela, 2085 Ca
nalport Ave., Chicago, Ill.— 
RED.

Brangus Dėde!
Aš, Jurgela Jonas, sūnus 

Juozo, po gana ilgo laiko 
siunčiu Jums savo širdingiau
sius sveikinimus ir linkėjimus 
su naujais 1947 metais ir nau
ju mūsų tarybinės Tėvynės 
pokariniu gyvenimu.

Paskutinį laišką, kada nuo 
manęs gavote, tai buvo 1941 
metais ir nuo to laiko mes 
daug pergyvenome ir daug 
ko matėme, ir tas praslinkęs 
laikas jau niekada nebeišdils 
iš mano sąmonės ir atminties. 
1941 metų birželio mėn. 22 
dienos rytą visa mano tėvynė 

►Lietuva paplūdo nekaltų aukų 
kraujuose. Fašistinės vokiečių 
gaujos, ginkluotos iki dantų 
tankais ir lėktuvai, įsiveržė į 
Tarybinę Lietuvą ir pradėjo 
savo geležiniais > . batais min
džioti tą, kas lietuviams am
žiais buvo šventa ir brangu. 
Aš pats savo akimis mačiau, 
kaip nekaltai sušaudė būrius 
nekaltų žmonių, kurie vien tik 
slėpėsi nuo jų, prakeiktų kul
kų, gelbėdami savo gyvybę. 
Ištisi kaimai- ir miestai buvo 
paversti griuvėsių ir pelenų 
krūvomis, palaukėse atsirado 
ištisi kapinynai tų, kurio ne
norėjo jiems vergauti ir tar
nauti jų išgalvotai, pilnai me
lo, kančių ir absurdo “Nauja
jai Europai.”

Kada prasidėjo karas ir 
-užėjo vokiečių okupacija, aš 
pats jau buvau savo tėviškėje 
ir buvau baigęs Kėdainių Sta
tybos Technikumą, .buvau ta
da atostogose ir turėjau pla
nus visomis savo jaunomis jė
gomis būti naudingas savo tė
vynei, Tarybų Lietuvai. Bet 
prakeiktoji fašistinė banga 
pavertę niekais ne tik mano,

kiau apsikabinęs savo sesutes 
ir švogerį, bet tai buvo 
džiaugsmo ašaros. Nebuvo ta
da baimės' dėl rytojaus, nerė
mė niekas automato į krūtinę 
ir jąų. .nereikėjo žiūrėti mir
čiai į akis.

1944 m. spalio mėn. 7 die
nos rytą buvo išvaduota ir ma
no, o taip pat ir Jūsų gimti
nė Paklevio kaimas. Ūkio mū
sų nesudegino, nes nespėjo ir 
•vokiečiams nebuvo kada, nes 
:bėgo laukais, kaip pamišę, be 
ginklų, be kepurių ir be visos 
buvusios “galybės,” tik ret- • 
karčiais uždusęs paklausdavo 
ar dar toli “faterlandas.”

Tą rytą pirmas mūsų sutik-, 
tas raudonarmietis - išvaduo
tojas draugiškai mus pasvei
kino ir pasikalbėjęs vėl nu
žygiavo vykdyti savo užduo
čių, kad pasivytų ir sunaikin
tų priešą.

Jums, Brangus Dęde, gal 
bus šie mano žodžiai keisti ir 
neįtikėtini, bet pas mus, Lie
tuvoje, buvo visa šita pergy
venta, o gal dar ir daugiau, 
nes šitame laiške neįmanoma 
viską surašyti. Jūs, Dėde, lai
mingas esate, kad 
šio karo žiaurumų 
bių, kurios mums, 
gyvenantiems, teko 
pergyventi.

Jau antri metai,
baigė karo baisenybės., mūšų 
Tėvynė Lietuva įžengusi į 
naują pokarini gyvenimą, 
sparčiai užgydo padarytas vo
kiško fašizmo žaizdas. Iš griu
vėsių keliasi miestai ir kaimų 
sodybos, atstatomi ir praple
čiami fabrikai ir zavodai, gy
venimas gerėja kasdieną ir 
žengia plačiu mastu pirmyn.

Aš pats dabartiniu metu 
dirbu atvaduotame iš vokie
čių Klaipėdos krašte už vals
čiaus Vykd. K-to sekietorių 
ir tose atsakomingose parei
gose jau dirbu nuo 1945 m. 
sausio mėn. 15 dienos, ir jau
čiu kaip vyksta mūsų tėvynės 
kūno dalies atstatymas, kuris 
buvo žiauriai atplėštas nuo 
Lietuvos.

Mokytis toliau jau nema
nau, jeigu prisieitų tik pato-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

nematėte 
ir baiseny- 

Lietuvoje 
pernešti ir

kaip pasi-

puslapis 
Daily ♦ 
2, 1947

—— ............ 2-ras
Laisve—Liberty Lith. 
Trečiad., Balandžio



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

' ■ ' ' \

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

Lietuvos Moterys Sveikino 
Amerikos Lietuves

Brangios Sesės Užjūrictės:
Priimkite mūsų širdin

gus sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus sėkmingai 
apvienyti progresyves Ame
rikos lietuves moteris į ge- 
neralį demokratinį frontą.

Mes išgyvenome baisų ka
rą, kuriame mūsų vyrai, 
sūnūs, broliai ir tėvai ka
riavo. Daugelis jų padėjo

Amerikos lietuvių gautomis 
reikmenimis aprengta ir 
apauta tūkstančiai žmo
nių, ypatingai vaikų, nu
kentėjusių nuo vokiečių 
okupacijos. Neseniai gau
tieji iš Amerikos daiktai

>

Sveikinimai Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavimui

ir Parama Moterų Darbui

Sveikinimas Pietų Amerikos 
Lietuvėms Moterims

nepriklausomybę mūs ša
lies, už džiaugsmą ir pro
gresą, už kultūrą visos 
žmonijos. Visos mūsų min
tys ir pastangos privalo bū
ti pasuktos išvengimui pa
sikartojimo paskiausio ka
ro baisumų. Desėtkai milio- 
nų moterų po visą pasaulį 
susivienijo kovai už taiką, 
progresą ir demokratiją, už 
veiklią kovą prieš reakciją, 
prieš tautų ir rasių diskri
minaciją ir neapykantą.

Mums džiugu, kad jūs 
aktyviai stojote j tą šventą 
kovą už skaistesnę ateitį 
Lietuvos žmonėms, už 
džiaugsmą mūsų .vaikams. 
Naudojąmės šia proga pa
dėkoti jums už paramą, 
teiktą mums karo ir poka
riniu laikotarpiu. Nuo

buvo išdalinti daugiavai
kėmis
“Didvyrės Motinos,” 
čios du ar daugiau vaikų, 
gavo dovanas. Mes randa
mos toli vienos nuo kitų, bet 
mes esame vieningos mūsų 
meilėje mūsų šaliai Lietu
vai ir mūsų bendrai kovai 
už progreso laimėjimą.

Genovaitė Paleckienė, 
Tarybų Liet. Raudonojo 

Kryžiaus Patronažo 
Komiteto pirmininkė; 

*M. Meškauskienė, 
vice-pirmininkė; 

B. Girienė;
V. Motėkienė, 

Vilniaus Patronažo 
Komiteto pirmininkė;

F. Vabalevičienė, 
Kauno Patronažo 

Komiteto pirmininkė.
Kovo 24, 1947.

P. S. Kitas Lietuvos Mo
terų sveikinimas, gautas 
radiograma, tilpo Laisvėje 
kovo 31-mos laidoje.

motinoms. Visos
turin-

REZOLIUCIJOS
Rezoliucija — Mūsų. ryšiai 

su Lietuvos Moterimis ir 
su Lietuvėmis Kitose 

Šalyse.
Mes, delegatės Demokra

tinių Lietuvių Moterų Su
važiavimo, įvykusio 28 d. 
kovo, 1947 m., Brooklyn, 
N. Y., plačiai aptarusios 
mūsų ryšius su Lietuvos 
moterimis ir su lietuvėmis 
kitose šalyse, pasisakome:

1. Mes sveikiname Tary
bų Lietuvos moteris. Mes 
žinome ir atjaučiame kiek 
jūs, draugės, vargote per 
baisų antrąjį pasaulinį ka
rą, bet jūsų kovos nebuvo 
bereikšmės — šiandien jūs 
gyvenate socialistinėj lais
voj Lietuvoj. Mes trokšta
me palaikyti glaudesnius 
ryšius su jumis ir išgirsti 
jūsų balsą apie jusi] veikia
mus darbus.

2. Mes įpareigojame Li
teratūros Draugijos Mote
rų Komitetą rūpintis susi
siekti su Lietuvos moteri
mis ir susižinoti ar būtų ga
lima mums įtaisyti kamba
rį motinoms kurioje Lietu
vos ligoninėj, arba kur nors 
įrengti vaikams darželius. 
Kuomet darbas bus pradė
tas, mes visos stosime jin su 
visa jėga.

3. Su Pietų Amerikos 
moterimis mes taipgi nori
me palaikyti pilnus'ir tam
prius ryšius. Mūsų Centra
linis Moterų Komitetas įpa
reigotas susirašinėti su Pie
tų Amerikos draugėmis ir 
padėti joms kultūriniai. 
Mes norime siųsti joms mū
sų literatūros, pranešti 
joms apie mūsų veikimą 
šioje šalyje ir taip pat gau
ti žodį kitą apie jų veiklą.

4. Kanados draugės irgi 
kviečiamos palaikyti glau
desnius ryšius su mumis. 
Su kanadietėmis galime 
kartais net susieiti jų arba 
musų susirinkimuose ir gy
vu žodžiu pasidalinti min
timis.

Taigi, viso pasaulio lietu
vės moterys, suglauskime 
savo jėgas. Stokime vienin
gai prieš imperialistų mo- 
jimąsi įtraukti pasaulį į 
tretįjį karą; stokime prieš 
visokius pasikėsinimus ant 
darbo liaudies!

Worcester, Mass.
Margučių “Partė” Sutikimui 

’ Delegatų iš Atsibuvusių Trijų 
Suvažiavimų.

Jau per eilę metų LLD mote
rų kuopa yra išdirbusi savo rū
šies tradiciją turėti margučių 
“partę” Velykų dieną. Prie to 
yra rūpestingai rengiamasi ir 
šį metą, balandžio 6-tai.

Rengiantis margučių “partei,” 
visuomet įsisiūbuoja tam tik
ros rūšies sujudimas. Mat, mū
sų sesės lietuvės ateivės visuo
met ima lenktyniuoti pasirody
mui, kuri gražiau iškaišys mar
gučius raštais-kvietkais.

Šiuose parengimuose, visuo
met susidarydavo pati savaime 
programa. Bet šį metą “partė” 
yra skiriama svarbiam, įdo
miam tikslui ir ji tuomi įgyja 
gražią svarbą, šį metą margu
čių “partėj,” balandžio 6-tą, 
bus kiekvienam įdomu-svarbu 
išgirsti pranešimus sugrįžusių 
delegatų. Suvažiavimai įvyko 
taip svarbiu momentu ir jų 
nuosprendžiai turės didžiulės 
svarbos visiems. Būkite visi 
partėj,” 29 Endicott St., 6-tą 
balandžio, 5 vai. po pietų.
' LLD Moterų. Kuopa.

Sodins Daugiau 
Medelių

Kaip žinia, rytinėje Man
hattan© dalyje Jungtinės Tau
tos statys savo pastovius pa- 
locius, kur rinksis tarptautinis 
parlaftientas (jei imperialistai 
Jungtinių Tautų nesugriaus). 
New Yorko miesto vyriausybė 
deda pastangų, kad Jungtinių 
Tautų pastatai būtų apaugę 
medžiais, — todėl neužilgo 
bus imtasi sodinti medeliai 
Pirmojoj Avenue ir kt.

SEATTLE, WASH. 
LLD Centro Moterų 
Komitetas.
Malonios draugės:

Mes iš Pacifiko pakran
čių — tolimų vakarų —, 
Seattle, Wash., Siuvimo 
Kliubo moterys sveikiname 
LLD Moterų Suvažiavimą 
ir vėlinėm jums stiprios 
sveikatos ir gero nusiteiki
mo atlikti ir įvykdyti jūsų 
nuspręstą programą reališ- 
kai ir pasekmingai.

Jūsų laiškas buvo skai
tytas mūsų susirinkime 
praeitą mėnesį. Dėkavojam 
labai, kad mus kviečiate. 
Mūsų yra tik'"maža grupė 
ir neturim pinigiškos spė
kos siųsti delegačių taip to
li, bet mes dvasioje būsime 
su jumis ir veiksime su ju
mis visuose klausimuose. 
Jūsų programa tikrai pa
dengia svarbius klausimus 
ir šiandieninius reikalus, 
mes neturime nieko dau
giau įteikti sumanymų, 
kaip tik, kad jūs pasvars- 
tytumėt veteranų klausi
mą. Kaip žinote, jų padėji
mas labai apgailėtinas, net 
ir tragiškas. Negali rasti 
namų, ne visada gauna dar
bo sugrįžę, žodžiu sakant, 
prisitaikymas prie civilio 
gyvenimo labai sunkus su- 
grįžusiems iš karo po trijų 
ir keturių metų kariavimo. 
Jie tikrai verti mūsų rūpes
čio ir pagelbos jų gerovei.

Su gilia pagarba nuo Siu
vimo Kliubo visų narių.

Lillian Gajauskienė, 
Kl. Koresp.

Juozas Balčiūnas, Brook
lyn, N. Y. $1.00

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopa svei

kinam Moterų Suvažiavimą 
$6 ir linkime viso gero. 
Draugiškai, Fin. rašt.

A. Jocis.
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. siunčia $5 
aukų delegačių pasveikini
mui. Mes linkime kogeriau- 
sių pasekmių ir ištvermės, 
svarstant taip svarbius rei
kalus. Sekr. P. Šlekaitis.

WATERBURY, CONN.
Mrs. J. Staneslow, $11.25.
BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių moterų vienybė 

ir veiksmas už išlaikymą 
demokratinių teisių šioje 
šalyje — yra sveikintinas 
dalykas! Siunčiame suva
žiavimui dovanėlę $2.

Paulina Jasilionienė,
ALDLD 20 kp. ižd.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubas 

sveikiname suvažiavimą. 
Linkime draugėm geriau
sių pasekmių užbriežtam 
darbe ir tvirtai laikytis ide
alo, dėl kurio sušauktas su
važiavimas. Ir paskyrėme 
$5 darbų paramai.

Sekr. V. Kazlau.
ST. PETERSBURG, FLA.

Mes LLD 45-tos kuopos 
narės susitarėme pasveikin
ti Moterų Suvažiavimą ir 
tam tikslui surengėm pik- 
nikėlį, kuriame, su pagelba 
gerų žmonių, sukėlėme $30 
suvažiavimo pasveikinimui.

Mes St. Petersburgo ir 
apylinkės moterys linkime,

su

kad jūs draugės pravestu- aukoju knygučių išleidi
mui. Taipgi prašom, kada 
išeis iš spaudos knygutės 
Salomėja Nėris, prisiųskite 
man.

Draugiškai,
Alex Sherbin.

Gerbiamos Amerikos lietu
vių Moterų Suvažiavimo 
Dalyvės:

Sveikinu jumis už jūsų 
nenuilstantį apšvietus ir 
progresyvį veikimą.

Linkiu, kad šis Moterų 
Suvažiavimas būtų ko pa- 
sekmingiausias gerais nu
tarimais. Linkiu, kad tie vi
si geri nutarimai pasiektų 
savo tikslą.

Su draugiška pagarba,
J. K. Mažukna.

P. S. Skiriu penkinę su
važiavimo reikalams.
SAN FRANCISCO, CAL.

Sveikinimas Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavi
mui su $10 nuo LLD 153 
kuopos. V. Sutkienė.

LLD. Org.
Alena Raulušaitienė, 

Worcester, Mass. $5.00.
NEW HAVEN, CONN.
LDS 5-ta Apskritis svei

kiname LLD Moterų Suva
žiavimą su $5 ir linkime pa
daryti svarbių ir gerų tari
mu.

Draugiškai,
Iždin. J. Didjun.

(Bus daugiau)

mėtė gerus tarimus dėl 
naudos moterų ir del nau
dos viso pasaulio darbinin
kų. Už pastovią taiką ir de
mokratiją.

Varde St. Petersburg 
apylinkės moterų,

Eva Simans.
KENOSHA, W1S.

LLD 8-ta Apskritis dėl 
tūlų priežasčių negalėjom 
prisiusi delegatės, tad svei
kinam Moterų Suvažiavimą 
ir velinam, kad pravestu- 
mėt geriausius tarimus kas 
liečia moterų ir visos darbi
ninkų klasės reikalų. Pride
dam $5.

Draugiškai, K. Pakšicnė.
Jonas Ragauskas, Shel

ton, Conn., $3.00.
Susnikų Jurgis, New Bri

tain, Conn., $10.00.
HAMILTON, CANADA
Mes ALDLD 113 kuopos 

nariai širdingai sveikiname 
jūsų suvažiavimą su 5 dol. 
auka. Linkime bendromis 
jėgomis ir toliau dirbti dar
bo klasės ir visos žmonijos 
naudai, energingai vado
vauti ir šviesti laimėjimui 
gražesnio rytojaus.

Pirm. A. Petronis,
Sekret. M. Doveikienė. .

PITTSBURGH, PA.
. Prisiunčiu $5. Tai bus $3 

už knygutes, o likusius $8

ir

Demokartinių Lietuvių 
Moterų Suvažiavimas, įvy
kęs 1947 m. kovo 28 d. 
Brooklyne, atstovaująs 
daugelį Šiaurės Amerikos 
moterų grupių, — kliubų, 
ALDLD ir kitų organizaci
jų kuopų, — sveikina Pietų 
Amerikos lietuves moteris, 
gyvenančias Brazilijoj, Ar
gentinoj ir Uruguajuj.

Jūsų, brangiosios 
gės, prisiųsti mūsų 
žiavimui sveikinimai 
kė mums džiaugsmo
dėsnio noro tęsti mūsų pasi- 
Vėžtą darbą. Mums labai 
linksma, kad mūsų drau
gės lietuvės, nepaisant, ku
rioje pasaulio daly j jos gy
vena, nepamiršta savo idė-

drau- 
Su va- 
sutei- 
ir di-

jos draugių kituose kraš
tuose.

Mes, Suvažiavimo dalyvės, 
nusitarėme palaikyti arti
mus ryšius su jumis ir dar
bininkėmis lietuvėmis ki
tose pasaulio šalyse. Dabar
tiniu laiku pasaulis yra 
toks mažas ir sudėtingas, 
jog kiekviena skriauda, pa
daryta darbo klasei bent 
kur, atsiliepia ‘ viso pasau
lio darbininkams. Todėl 
privalome stengtis padėti 
vienos kitoms, jei ne me
džiagiškai, tai bent mora
liai.

Tegyvuoja lietuvių mo
terų vieningas darbas ir 
bendradarbiavimas visame 
pasaulyj!

£

•F'm

Naujos Anglijos Moterų

Sėkmingai, 
mūsų metinė 
trys didieji

Moterų Suvažiavimo Darbų 
Sutrauka

Philadelphijos, Aukso žvai
gždės motiną, padėti vaini
ką prie prez. kapo bendrai 
su delegacijomis iš kitų 
dviejų suvažiavimų — Lite
ratūros Draugijos ir Demo
kratinių Am. Lietuvių.

Pasisakė prieš persekioji- \ 
mą darbo unijų ar darbinin- į 
kų politinių partijų; prieš / 
paskolą Graikiiai ir Turki- | 
jai; pasmerkė lietuvių pro- I 
nacišku bėglių veikla ir iš- į 
naudoiima lietuviu visuome- \. 
nes jų fašistinei propagan- Į 
dai remti.

Užgyrė LLD Moterų Ko
mitetą ir dapildė. išrenkant 
Helen Merkiene iš Pbiladel- 
phijos. Lillian Sheralienę iš 
New Jersev, Julija Stmienę 
iš Mass., Marijona Meison iš 
Conn, veikti kaipo dalis * 
LLD Moterų Komiteto ko
ordinavime moterų darbo. 
Ir įgalino jungti aplink L. 
L. D. Moterų Komitetą vi
sokias moterų draugijas ir 
grupes; susijungti su Am. 
moterimis per Amerik. Mo
terų Kongresą ir veikti už 
pastovią taiką.

Demokratinių Am. Lietu
vių Moterų Suvažiavimas, 
pirmas po karo, ivvkęs ko
vo 28-tą, L. A. Piliečių Kliu- 
be, Brooklvne, turėjo dide
lio darbo dieną:

Išklausė sveikinimus nuo 
Lietuvos moterų, nuo Ar
gentinos, Brazilijos, Uru- 
guajaus, Kanados moterų ir 
kitų organizacijų ir nuo vi
sokių organizacijų iš visos 
Amerikos kraštų. Braziliios 
ir Kanados lietuviu atstovės 

i su
važiavimą, o brazilietės dar 
atsiuntė ir dovana — albu
mą. Gavo apie $700 aukų 
moterų darbui.

Pasveikino Lietuvos mo
teris ir lietuves išeivijoje, 
naši žadant per suvažiavimo 
išrinktąjį komitetą koope-

, ir jxaiinuu& lietuviu aus 
' pasveikino asmeniškai

praėjo dyme mes turėsime ir Laisvės

Sąryšio Žinios
gražiai 
konferencija ir
suvažiavimai — 

Moterli, Literatūros Draugijos 
ir Trečias Demokratinių Lie
tuvių, — Brooklyne. Juose mes 
ėmėm dalyvumą, skyrėm laiką.

Šiuo tarpu svarbiausis mūsų 
darbas yra 10-tas metinis mū
sų sąryšio koncertas, kuris 
įvyks 20 balandžio, Latvių sa
lėj, 23 Kennilworth St., Rox
bury, Mass.

J. KARSOKIENĖ
■ worcesterieciu Aido Choro 

mokytoja.

Draugės darbuotojos mūsų 
sąryšio ribose, šio koncerto pa- 
sekmingumas yra mūsų visų 
rankose. Sąryšio komitetas ir 
rengimo komisija pasitiki, kad 
jūs, draugės, ateisit mums į 
talką kaip visuomet praeityje. 
Devyni įvykę mūsų kultūriniai 
parengimai - koncertai sudarė 
garbingą, atmintiną rekordą. 
Tai šį 10-tą savo koncertą ben
drom jėgom padarykim apvai
nikavimu pirmesnių 9-nių. O 
tai, mes žinom, iš praktikos, 
galime atsiekti.

šio koncerto programos išpiL

Choro grupę iš 
Conn. Jie mums 
“Mikšių Svajonę.” 
grupė vaidino viršminėtą vei-

Hartford, 
suvaidins .

ši artistų i’uoti su .lomis kultūros sri
tyje, o kur reikalas ir gali-

kalą Worcesteryje kovo 16-tą (ma, remti ir medžiaginiai, 
ir ve kokį įspūdį paliko — wor- Pagerbė velionį preziden- 
cesteriečiai ruošiasi masiniai tą Rooseveltą, kaipo didi 
vykti į Roxbury matyti juos liaudies teisių ir gerovės 
vėl vaidinant. globėją, pasiunčiant delega-

iš
vėl vaidinant.

Koncertinę dalį programos tę Anelę Griciūnienę 
pildys solistai O. Mineikytė, J. 
Brown, N. čiaponaitė, Bostono 
Vyrų Grupė, Worcester Aido 
Choras ir jo grupės, vadovybėj 
J. Karsokienės.

Pradžia 2 vai. po pietų.
M. S.

PHILADELPHIA. PA

Aš dar prisidedu su $5.” 
Pasirodo ne 

ir

.JM

LLD 20-tos kuopos Moterų 
Įvyks 

die- 
315 
vai.

i -

S kyriaus susirinkimas 
'penktadienį, balandžio 4-tą 
ną, Lietuvių Svetainėj, 

' Clinton St. Pradžia. 7:30 
vakare.

Šis susirinkimas 
svarbus, 
tus iš 
Lietuvių 
kuriame 
terų Skyriaus atstovės. Tai yra 
pageidaujama, kad visos Mote
rų Skyriaus narės dalyvautu- 
mėm. Apart to, yra ir daugiau 
svarbių reikalų, kurie reikalau
ja greito atlikimo. Taipgi ne
pamirškime ir naujų narių at
sivesti prirašyti prie Moterų 
Skyriaus.

Moterų Skyriaus Sekretorė
O. Girnienė.

bus gana 
nes girdėsime rapor- 
atsibuvusio Amerikos 
Moterų Suvažiavimo, 
dalyvavo ir mūsų Mo-

Gyventojai 368 Rodney St., 
Williamsburge, per saviškę 
Rendauninkų 'Į’arybą* patraukė 
savininką atsakyti teisme už 
nesutaisymą gaso suvadų ir ne
davimą karšto vandens.

Lietuvių Moterų Kliubo su- kad mes moterys padarėm tiek 
sirinkimas įvyko kovo 23-čios pelno, pakilo nuo kėdės ir sa- 
vakarą. Pirmininkei H. Mer- ko: 
kienei atidarius susirinkimą, Ir vėl plojimas,
draugė .užrašų raštininkė VIa- tik mes darbuojamės, bet 
dislava Paliepienė perskaitė draugai vyrai, matydami mūsų 
tarimus iš praeito susirinkimo, gerus darbus, mums pritaria ir 
o paskui sekė naujų narių pri
ėmimas. A. žalnieraitienė pri
rašė Marijoną Globienę, Helen 
Gespiaro, Elzbietą Severino, 
Anna Pavilukaitienė perstatė 
Marijoną Rainienę, Helen Mor
kūnienė — Karoliną Cheplin, 
Helen JMattis — Marcelę Wals- 
ky, P. Valantienė — Elzbietą 
Keršienę.

Vico prisirašė 7 naujos na
rės. Tai vis tos geros pasekmės 
iš pereito parengimo kovo 8-tą, 
Tarptautinės Moterų Dienos
minėjimo. Buvo daugiau drau-Į . 
gių pasižadėjusios ateiti prisi-l1?1^ 
rašyti. Linkime, kad jos tai pa
darytų sekamame susirinkime.

Komisija raportavo iš paren
gimo — koncerto ir šokių, at
sibuvusių kovo 8-tą, kad buvo 
šimtu nuošimčių sėkmingas vi
sais atžvilgiais. Ir pelno davė 
$223.06. žalhieraitienei šiuos 
žodžius ištarus, pasigirdo di- 
džiausis delnų plojimas.

Mes turėjome ir svečių vyrų 
šiame susirinkime. Drg. A. 
Galkus buvo iš pat pradžios su
sirinkimo ir kaip tik išgirdo,

gelbsti visokiais būdais.
Apie Lyros Chorą.

Į antras pamokas atsilankė 
daug daugiau choristų. Moterų 
kliubas prieš tūlą laiką buvo 
surengęs pramogėlę sukelti 
kiek finansų sustiprinimui cho
ro. Tuomet pelnė bene $19. Da
bar, turėdamos pinigų, nuta
rėm duoti Lyros Chorui $50 
pradžiai jų reikalų. Nusitarėm 
paaukauti $10 Moterų Suvažia
vimui ir po $5 Lietuvių Litera- 

I tūros Draugijos ir Demokrati- 
'--'i Lietuvių Suvažiavimams.’ 
Ir buvome išrinkusios 4 delega
tes į Moterų ir Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimus, kovo 28 
ir 30-tą, Brooklyne.

Nutarėm prigulėti Lietuvių 
Meno Sąjungoje pasimokant 
$5 ir įgaliavo delegates daly
vauti menininkų pasitarime ko
vo 29 d. Išrinkom komisiją rū- 

(Tąsa 5-me pusi.)

3-čias puslapis

■
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

(APYSAKA)
Parašė Petras Cvirkai............. . ......................murk

(Tąsa)
Frankas visiems patarnavo kaip galė

damas, pildydamas nabašninkų norus ir 
kapryzus. Vieniems į grabą dėjo munšai- 
ną, kitiems rašė: “Čia atsigulė pailsėti 
Tarnas Alijošius, grojęs Šv. Teresės pa
rapijos orkestre klerneta dvidešimts me
tų ir visada pataikęs su koja į taktą. Su 
kalbėkit tris Sveika Marija.” Vienas po
lismenas, kurį audyklos streikininkai ge
rokai aplaužė, dėl ko jis ir pasimirė, bū
tinai įsakė įdėt jam į grabą guminę laz
dutę. Polismenas tvirtai tikėjo, kad ana
me gyvenime jam teks tos pačios parei
gos. Pypkoriai nenorėjo mirdami skirtis 
su pypkėmis, o salūnininkas Vaitas sakė, 
kad jeigu jis mirtų, jam į grabą turėtų 
įdėti knygą: “O vis dėlto žmogus iš bež
džionės’, gi antkapy parašyti: “Šis vy
ras netiki į Dievą ir dabar.” Vaito nuo
mone, tai būtų smarkus kerštas Šv. Te
resės parapijos kunigams, kurie per pa
mokslus ragino neiti į saliūnus, ypatin
gai į bedievių aludes, o lankyt dažniau 
bažnyčią ir skaityt katalikų laikraščius. 
Vaitas buvo bedievis. Jis kovojo už lais
vę, ir todėl negalėjo toleruoti agitacijos, 
nukreiptos prieš jo kultūrinę įstaigą.

Vaitas Bruklino lietuvių socialistų 
tarpe buvo labai žinomas. Jis pats pasi
darė socialistu tik po karo, anksčiau gi 
buvo aršus demokratas. Prie socializmo 
jis priėjo labai iš lėto, kaip ir patys socia
listai ėjo iš lėto, vis atgal ir atgal. Įvyko, 
kad Bruklino socialistų susaidė išnuo- 

. mavo kelis kartus jo aludės salę savo 
prakalboms. Vaitas iš pradžių mažai 
paisė, ką jie ten kalba. Ir socialistai išti
sus metus nuomavo jo salę ir šaukė, kad 
socializmo gadynė jau visai netoli, jau 
matyt ateinant. Pakolioję kunigus, pa
šnekėję prieš kapitalą, jie urmu įgriū
davo į Vaito barą ir išgerdavo alaus. 
Paskum išsiskirstydavo kas sau. Vienas 
ėjo tuoktis, antras išpažinties, .trečias 
miegoti, ketvirtas prie savo biznio. So
cialistai Vaitui ėmė patikti jau vien dėl 
to, kad baisiai keikė visokius bolševikus, 
bimbukus, arba bimbininkus, o stovėjo 
už laipsnišką, gražų, su muzika ir pra
kalbomis, atėjimą į šviesią gadynę. Tuo 
jie buvo panašūs į Gelbėjimo Armijos 
kalbėtojus ir dažnai sakė, kad Kristus 
buvęs didžiausias socialistas, tik popie-z 
žiai jo mokslą iškraipę. Vaitas sužinojo, 
kad jie dažnai mini Marksą. Ir jis pats 
nejučiomis sprūdo į socialistų glėbį, nes 
geriantiems sakydavo:

— Gerkit, rodos, Marksas nėra para
šęs prieš saliūnus. Alus prohibiciškas!

— Kodėl tau, Džoni, nepabandžius į- 
stot į mūsų socialistų susaidę?! — kalbi
no jį draugijos pirmininkas. Turim gra
žių merginų, rengiam piknikus, šnekam 
apie idėjas.

— Gal būt... Tik man nepatinka vienas 
punktas, kur jūs kalbat apie privatiškų 
biznių panaikinimą. Su tuo Marksas nie
kad negalėjo sutikti.

— Yes, Džoni! Kalba palieka kalba. 
Mes taip tik sakom, bet kur tu matei, 
kad socialistai taip darytų. Tai bolševikų 
darbas. Juk mes esame biznieriai ir biz-

I Knio neliesime. Svarbu graži ir kilni idė-' 
ja...

. Visas abejones Vaitui išsklaidė vienas 
atsitikimas. Kaimynystėje atidarė kaž
koks rusas didelę svetainę ir Bruklino 
lietuvių socialistų susaidės mitingams 
pasiūlė savo salę dukart pigiau. Tuo pa
čiu metu Vaitas atvirto per pusę valan
dos į socialistus ir pilstydamas alų savo 
susaidės nariams pradėjo taip kalbėti 

Įajpie gražią ateities gadynę, kad jie tik 
plojo sugavę savo idėjomis tokią stambią 
žuvį. 1

Praslinkus keliems mėnesiams, jau 
Frankui graboriaujant, Vaitas iš po nak
ties pabudo pažangios ir demokratiškos 
minties savaitraščio atsakominguoju re
daktorium, kuris vadinosi “Bruklino 
Žvaigždė.” Pirmame laikraščio numery*’ 
Vaitas įdėjo gana socialistiško turinio 
skelbimą apie savo saliūną: “Užsukite 
išsipagirioti į mano saliūną. Minkšti gė
rimai. Socialistai vienykitės ir eikite pas 
vienmintį Vaitą”.

Laikrašty buvo ir šventakurpių sky
rius, kurio redaktorium taip pat buvo į- 
rašytas Vaitas. Nors Vaitas neparašė 
nė vieno straipsnio, bet savo vardu leido 

'visiems rašyti, kiek tilpo.

Praslinkus metams, “Bruklino žvaigž
dė”, kurios tikslas buvo suburti pas Vai
tą socialistų jėgas, staiga užgęso dėl vie
nos labai paprastos aplinkybės: “žvaigž
dė”, pritrūkusi medžiagos apie t šviesią 
ateities gadynę, o taip pat norėdama pa
kelti skaitytojų skaičių ir užbaigti įsise
nėjusius tikybinius ginčus su katalikų 
savaitraščiu “Ramybe”, staiga išleido 
ekstra numeri, kuriame “Ramybei” pa
siūlė tūkstantį dolerių, jei ši įrodys vel
nio buvimą, ir jeigu tą velnią atves se
kantį ketvirtadienį į Vaito saliūną, kur 
atsibus eilinis socialistų mitingas.

Tai buvo didelės Vaito triumfo dienos. 
Visi socialistai — paprasti kostumieriai, 
graboriai, grinoriai, — plūste plūdo į 
Vaito saliūna ir su nekantrumu laukė 
karo paskelbimo iš katalikų pusės. Bet 
kadangi katalikų laikraštis turėjo išeiti 
iš spaudos tik po kelių dienų, — vakarais 
Vaito saliįnas virto įvairaus ginčo ir 
peštynių vieta. Tatai jie'vadino luomų 
kova. Kas valandą socialistų žmonės 
grįždavo su pranešimais iš katalikų fron
to, kuris buvo išsitiesęs kitoje stryto 
pusėje/Šv. Teresės parapijos klebonijo
je. Kai kurie telegramų išnešiotojai pa
sakojo, kad ten vykstąs kažkoks negirdė
tas dalykas, arba, tikrų tikriausiai, ga
minamas velnias, nes esąs toks triukš
mas ir spiegimas, kad trys polismenai 
saugoja parapijos svetainę ir nieko ne
prileidžia.

Pagaliau išėjo katalikų laikraštis “Ra
mybė”, kurio pirmajame puslapy jos re
daktoriai juodomis, stambiomis raidė
mis pasiūlė “Bruklino žvaigždei” penkis 
tūkstančius dolerių, jei nurodys tą bež
džionę, iš kurios išsirito šventakuprių 
redaktorius, saliūnininkas Vaitas.

Union aveniu padėtis buvo įtempta du 
mėnesius. Perskaitęs tokią žinią, saliūni
ninkas vos neapsiverkė ir apgailestavo, 
kad' toks katalikų žygis gali pakenkti jo 
bizniui. Iš savo pusės socialistai saugojo 
bene nutvers kokį kataliką, kad galėtų 
viešai išlupti kailį. Už kiekvieną kailį 
Vaitas siūlė visiems unijos nariams po 
puskvortę čirškalo. Saliūne nuolatos bu
vo paruoštos barikados — stalai ir kėdės.

Ginčo ugnis užgeso tik rudeniop, kai 
Bruklino biznierių suvažiavimas, iškėlęs 
visų lietuvių vienybės šūkį, į prezidiumo 
kėdes pasodino “Ramybės” redaktorių 
vargoninką Klumpį ir “Bruk, žvaigždės” 
redaktorių Vaitą, kurie praėjo į valdybą, 
kaipo daug pasidarbavę išeivy bes labui. 
Abu. laikraščiai buvo nutarta sujungti į 
vieną. Nuo to laiko Vaito saliūnas ir 
klebonija pasidarė du kultūros židiniai, 
kurie nejudino socialistų mokslo — bež
džionės, ir katalikų — velnio. Sujungtas 
laikraštis buvo perkrikštytas į “Ramybės 
Žvaigždę.”

Negalima, vis dėlto, tvirtinti, kad Vai
tas tokiu būdu nukrypo nuo kilnių idėjų. 
Jis tik išplėtė fronto ribas. Daug kam dėl 
šitų socialistiškai - katalikiškų sutuoktu
vių pats sakydavo:

— Biznis, mister, savo keliu, politika 
— savo.

Su šitokiomis giliomis mintimis visuo
met sutiko ir graborius, kuris, nežiūrint 
Vaito atvirtimo į socialistus, pasiliko jo 
geriausias draugas. Giminystė jų prasi
dėjo nuo to, kai Frankas “įsiavė į savo 
batus” ir Vaitas padarė protekcijų Bru
klino lietuvių visuomenėje, supažindinęs 
per laikraščius ir piknikus naują idėjos 
draugą, paieškantį kostumierių tarp bū
simų nabašninkų.

Ypatingai Frankas mėgo Vaitą tą die
ną, kai šisai pakviesdavo jį eiti į pirtį. 
Ginčų tarp Vaito ir Franko būdavo labai 
daug. Jie kartais viens antrą išvadindavo 
net Kentukio valstijos asilais arba men
kėmis. Praėjus kiek laiko — pasiilgdavo 
biznieriai viens antro, — žiū, ir ateina 
iš savo ofiso per gatvę graborius, arba 
saliūnininkas. Jie susitikdavo visuomet 
su tais žodžiais:

— Frank', būtų gera šiandien pasišla- 
pint lietuviškoje.

— Džoni, apie tai aš jau galvojau.
— Frank, socializmas ir politika —sa

vo keliu, o biznis — savo.
— Kertu iš dešimts dolerių, Džoni, tu 

turi puikią galvą*. Kitą pavasarį balsuoju 
už tave, kad išrinktų į merus.

(Bus daugiau)

v

Atgimstantis Miestas
Sužvėrėję fašistiniai oku

pantai padarė viską, kad ša
kių miestas, kuriame prieš ka
rą gyveno 8 tūkstančiai gy
ventojų visiškai negalėtų at
sistatyti. Taip ir būtų atsiti
kę, jei Lietuva būtų, buvusi 
buržuazinė. Mieste neliko nė 
vieno sveiko pastato, 
tarybinė santvarka, 
žmonių jėga, 
šiam miestui 
mą.

šių metų
vos TSR vyriausybė 
nutarimą dėl paramos 
apskričiai ir įpareigojo šakių 
apskrities vykdomąjį komite- 

miesto atsta-

Tačiau 
tarybinių 

jų pasiryžimas 
leme kitokį liki-

pradžioje Lietu- 
priėmė 

šakių

pradžioje vi- 
mi esteriuose,

.tą pradėti Šakių 
tymo darbus.

Kovo mėnesio 
suose apskrities
valsčiuose, apylinkėse ir kai
muose vyko masiniai darbinin
kų, naujakurių, mažažemių ir . 
vidutiniųjų darbo valstiečių 
susirinkimai. Darbininkai ir 
darbo valstiečiai entuziastin
gai sutiko ir pritarė šiam vy
riausybės nutarimui, paslža-1 
dėdami visomis priemonėmis 
padėti atstątyti savo gimtąjį 
miestą. Jau balandžio mėne
sio pradžioje iš visų apskrities 
kampelių darbininkai ir spe
cialistai vyko į šakius.

Apskrities vykdomojo ko
miteto pirmininko Matušaičio 
ir statybos kontoros vyr. inži
nieriaus drg. Grigorjevo pa
stangomis, miesto atstatymo 
darbams vykdyti buvo suor
ganizuota 19 specialistų bri
gadų. Pastoviam darbui pa
laikyti, prie brigadų paskirta 
300 % pagalbinių darbininkų. 
Dirbančiųjų aprūpinimui su
organizuotas v i s u o m e ninis 
maitinimas, įrengta virtuvė ir 
valgyklą. Taip prasidėjo pir
mieji šakių miesto atstatymo 
darbai.

Dar prieš prasidedant pa
vasario sėjai, apskrities dar
bo valstiečiai savanoriškai iš
vežė dešimtis tūkstančių veži
mų plytgalių, ir kitokio laužo, 
kuriuo išgrįsta 6 km. vieške
lio. Baigę sėjos darbus, vals
tiečiai į šakius atvežė dau
giau kaip tris tūkstančius ku
binių metrų statybinės miško 
medžiagos, 700 kubinių met
rų žvyro, iš Gelgaudiškio ply
tines atgabeno 500 tūkstančių 
plytų ir 50 tūkstančių stogams 
dengti čerpių. Daugiau kaip 
4,000 apskrities darbo valstie
čių prie miesto atstatymo iš
dirbo po 40 darbo valandų.

Daug energijas ' ir organi
zuotumo atstatymo darbuose 
parodė šakių apskrities mote
rys. 1,202 apskrities moterys 
miesto atstatymo darbuose 
laisvanoriškai išdirbo po 3 
dienas. Sintautų valsčiaus mo
terys (moterų organizatorė 
drg. Murauskaitė) iki Spalio 
Švenčių buvo suorganizavusios 
net penkias sekmadienines 
darbo talkas, šiose talkose da
lyvavo 500 moterų, kurios 
įvairiuose miesto atstatymo 
darbuose išdirbo daugiau kaip 
3,000 valandų. Puikų darbo 
pavyzdį parodė Būblelių, Gel
gaudiškio, Griškabūdžio ir ki
tų valsčių moterys.

Prie savo mylimojo miesto 
atstatymo darbų daug prisi
dėjo ir šakių apskrities kom
jaunimo organizacija (sekre
torius drg. Mačiulaitis). Gel
gaudiškio valsčiaus komjau
nuoliai (komjaunimo sekreto
rė 'drg. Velfškaitė) pirmieji 
apskrityje suorganizavo savai
tinę jaunimo darbo talką. Tal
kos metu komjaunuoliai, ir 
jaunuoliai, kuriems vadovavo 
valsčiaus skaityklos vedėja 
drg.( Petkevičiūtė, surinko ir 
sukrovė į štabe liūs 5 tūkstan
čius plytų, išvalė dešimtis ku
binių metrų griuvėsių. Sekma
dieninėmis talkomis, kuriose 
iki Šiol dalyvavo 809 jaunuo
liai, išrinkta iš griuvėsių 18,- 
700 plytų, išnešta 587 kubi
niai metrai laužo. Jaunieji en
tuziastai paruošė vietą nau
jai statomai lentpjūvei bei at
liko daug kitų statybai paruo
šiamųjų darbų.

Sunaikintasis šakių miestas 
pradėjo keltis iš griuvėsių 
naujam gyvenimui. Kęstučio, <

Kudirkos, šakių gatvėse, tur
gavietės rajone, naujai atsta
tyta ir atremontuota 34 na
mai. 12' gyvenamųjų namų bei 
kiltą pastatų dar šiuo metu 
baigiama atstatyti. Pilnai at
statyti ir įrengti partijos ap
skrities komiteto, apskrities 
vykdomojo komiteto, ryšių 
kontoros, komjaunimo, paruo
šų įstaigos mūriniai namai. 
Mieste veikia naujai atremon
tuotas ir gerai sutvarkytas su 
12 lovų viešbutis, gimnazija, 
pradžios mokykla, lentpiūvė, 
mechaninė stalių dirbtuvė ir 
pirtis. Spalio Socialistinės re
voliucijos švenčių išvakarėse, 
po ilgokos pertraukos, pirma 
karta mieste vėl sužibo elek
tros šviesa. Pradėjo veikti 
naujai sumontuota elektrinė. 
Baigiamas atstatyti metalo 
apdirbimo fabrikas, kuriame 
jau įrengta ir paleista į darbą 
metalo liejykla ir mechaniš
ka kalvių dirbtuvė.

— Kai prieš pusę metų pa
likau buožę ir stojau dirbti 
prie fabriko atstatymo darbų,' 
—pasakoja darbininkas drg. 
Mikšta, — nesitikėjau, kad 
per tokį trumpą laiką galima 
bus atstatyti šį gigantą. Neti
kėjo ir visi kiti darbininkai, 
kai fabriko direktorius drg. 
Lechandrovas dar liepos mė
nesyje mums pasakė: ‘’Nau
jasis stalininio penkmečio pla
nas įpareigoja mus, kad 1947 
metais šis fabrikas vėl pradė
tų gamybą. Jis turi duoti nau
jas žemės ūkio mašinas kai
mui, darbo valstiečiams. ° 
šiandien direktoriaus žo
džiams mes tikime. Sekan
čiais metais fabrikas tikrai 
pradės dirbti pilnu pajėgumu.

Miesto centre esančioje 
“Garbės lentoje” matome ge
riausių miesto darbo žmonių, 
pasižymėjusių miesto atstaty
me, pavardes. čia randame 
staliaus Jarušaičio, dailidės 
Zobielos, tinkoriaus Baziliaus- 
ko ir daugelio kitų spartuolių 
pavardes.

“šių spartuolių ir šimtų ki
tų pasiryžėlių dėka, mūsų 
miestas kasdien įgauna vis 
gražesnį, jaukesnį ir malones
nį vaizdą. Apskrities darbo 
žmonės — dėkingi jums, drau
gai!” — rašoma garbes lento
je.

J. Žalionis ir A. Jūraitis.

Žinios iš Lietuvos

Jauno Tarybinio
Lietuvio Laiškas

—....—" . .. . ......4-tas puslapio
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(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
bulinti įgytas žinias ir aš 
bartiniu metu, kartu su savo 
vienminčiais draugais, atiduo
dame visas* savo jėgas grei
tesniam mūsų Tarybinės Tė
vynės atstatymui, kad būtų 
mums ir visiems gera ir ma
lonu gyventi. Mano seserys 
Ona Bukauskienė ir Petrė 
Jurgėlaite, švogeris Stasys 
Bukauskas gyvena ir ramiai, 
be baimės, darbuojasi ūkyje, 
nes žino, kad jie dirba sau, 
bet ne kažkokiems vokiškiems 

• patrak ams.
Gyvenimas pas mus Lietuvo

je, kaip iš po tokio baisaus 
karo, yra neblogas, vyriausy
bė padeda visiems nukontė- 
jusiems įvairiais būdais, vie
nu žodžiu i sakant, pradeda 
normuotis ir artėti prie prieš
karinio lygio. Aš pats pragy- 
'venu neblogiausiai iš savo 
darbo ir esu pilnai patenkin
tas gyvenimu, nes žinau, kad 
būsiu naudingas savo tėvynei.

Buvau apsilankęs namuose 
ir radau Jūsų parsiųstą siun
tinį, už kurį esame visi dėkin
gi, o ypatingai džiugu mums 
visiems, kad Jūs tebeesate gy
vas ir sveikas ir neužmirštate 
mūsų.

Dėdė Mykolas parašė mums 
kelis laiškus iš Tarybų Rusi
jos, ir jis sakosi esąs gyvas, 
tik per šį karą sužeistas ir tu
ri armijos pulkininke laipsnį. 
Jo sūnus yra aviacijos leite
nantas ir stovi Gardino mies
te, Tarybų Baltarusijoje. Dė-

Plečiamas “Silvos” Kojinių 
Fabrikas

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis iš Tūlos geležinkeliu gau
ta brangi siunta: 60 kojinių 
mezgimo automatų, skirtų 
“Silvos”

Tūlos 
myk los 
įgalins padidinti “Silvos 
jėgumą 30 nuošimčių.

automatų, 
fabrikui.
mašinų statybos ga-
atsiųstieji įrengimai

pa

Gyvulių Prieauglio Parodos
Siekiant labiau išvystyti 

produktingą veislinę gyvuli
ninkystę valstiečių ūkiuose ir 
parodyti pasiektuosius šioje 
srityje laimėjimus, eilėse res
publikos apskričių bei valsčių 
centrų buvo organizuotos 
stambiųjų raguočių ir arklių 
parodos.

28 veislinių arklių parodose 
buvo 647 eksponatai, iš jų 
263 gavo premijas, kurių ben
droji suma siekė 36,500 rub
lių. Geriausią prieauglį patei
kė Kėdainių apskrities vals
tiečiai.

Visuotinį susidomėjimą Tau
ragės ir Kauno apskričių pa
rodose sukėlė ardėnų veislės 
“Valdoch” eržilo vaikai. Di
delė dalis dalyvavusiųjų pa
rodoje gyvulių įtraukti į eliti
nę klasę.

Kėdainių, Telšių ir kitose 
apskrityse įvyko 45 stambiųjų 
raguočių prieauglio parodos. 
Jose buvo pateikta 888 ekspo
natai. Išduota 
62,900 rublių.

Šiais metais 
ta dar keletas 
auglio parodų.

548 premijos

bus organizuo- 
dešimčių prie-

da

pa- 
nu-

ne-

dė Mykolas žadėjo Jums 
rašyti laišką, ir mes jam 
siuntėme Jūsų antrašą.

žiema pas mus šiemet
labai šalta, kartais pašąla iki 
30 laipsnių, tik labai mažai 
sniego, todėl dar rogių kelio 
pas mus mebuvo. Praeita va
sara irgi nebloga buvo, der
lius buvo neblogas, nes lie
taus ir šilimos buvo pakan
kamai.

Aš esu sveikas ir linksmas, 
nes dabar jaučiu gyvenimą po 
savo kojomis ir esu tikras, nes 
likimas mane gelbėjo, kada 
norėjo mane pražudyti be lai
ko.

Todėl, baigdamas rašyti Šį 
laišką, atsiprašau tavęs, Dė
de, gal bus nuobodus skaity
ti, bet, žinoma, taip ilga! nie
ko nežinojęs apie Jus norė
jau nors biskį parodyti, ką 
mes pergyvenome ir ką ma
tėme.

Linkiu viso gero, lauksiu 
Jūsų atsakymo.

Jūsų sūnėnas
Jonas Jurgėla.

1947, I, 25 d., 
Smalininkai.

VOKIEČIAI STREIKUOJA 
PRIEŠ ANGLUS

Ruhr srityje sustreikavo 
keli tūkstančiai vokiečių 
mainierių prieš anglus. 
Streikieriai reikalauja dau
giau maisto. Anglai, girdi, 
juos taip alkiną, kad mai- 
nieriai nepajėgią dirbti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir .kojų gėlimo skausmuose. 
t/ĮH? Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
* mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
^/3\Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran- 
jYjrgių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

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

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

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų i 
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 J 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- 1 
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei nefcv 
Adomo klaida. *V1

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 066, NEWARK, N. 3.

I-*’?'5*?
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Montreal, Canada
Cartier Rinkimų Eiga

Reakcionieriai, nerdamiesi 
iš kailio, įvairiais būdais sten
giasi atbauginti balsuotojus 
nuo Darbo Progresyvės parti
jos kandidato, M. Buhay. 
Apart bauginimo komunistiniu 
baubu, vartoja įvairius kitus 
būdus ir metodus: daugelis 
balsuotojų gauna registruotus 
laiškus, kur pranešama, kad 
jiems nėra galima balsuoti, 
kitiems atimamos balsavimo 
teisės vien tik dėl to, kad ant 
pilietybės popierių neužrašy
ta viena ar dvi raides balsuo
tojo pavardėje. Kiti balsuoto
jai negauna progos prieiti už
siregistruoti, nes biuras per
pildytas vienuolėmis. Išstovė
ję kelias valandas ant gatvės, 
sušalę, daugelis grįžta namo, 
kiti laukia iki vakaro 10 va
landos, bet irgi turi grįžti na
mo negavę progos užsiregis
truoti, nes biuras užsidaro.

Daugiausiai tenka nukentė
ti ateiviams, nes daugelis jų, 
ukrainų, rusų ir žydų, tame 
distrikte gyvena. Reakcionie
riai stengiasi įvairiais būdais 
jų neprileisti prie balsavimų. 
B«t tokie balsuotojai. z kaip 
vienuolės ir vienuoliai, kurie 
neturėtų kištis į politiką, yra 
gavę specialų leidimą iš vys
kupo ir užsiregistravo balsuo
ti. Taipgi ir patarnavimas 
jiems pirmoje eilėje. 200 tų 
vienuolių dalyvaus rinkimuo
se. Tai bene bus pirmą kartą 
Kanados istorijoje, kad vie
nuoliai ir vienuolės dalyvaus 
rinkimuose .

kuris ap-
savo pra-

. viename
fabrikus

džiausią kaltė esanti, kad 
valdžia nesteigia kliubų, kur 
jaunuomenė galėtų praleisti 
laiką kultūriniai.

Valdžiai kainuoja $50,000 
į metus išlaikymui tik vieno 
policijos automobiliaus viena
me distrikte, sako Mr. C. Wy
lie, gi vaikų kliubas tik $10,- 
000. Valdžia išmoka 
000 išlaikymui 1,500 
gi už tą sumą būtų 
tinkamai kultūriniais
aprūpinti 25,000 vaikų. Iš to
kių kliubų , valdžiai 
tautai būtų nauda.

Statistikos rodo, 
yra vaikų kliubai,
mažesnis prasikaltimų 
čius.

$3,500,- 
kalinių, 
galima 

kliubais

Žinios is Lietuvos
Broliška Pagalba Tarybiniams 

Ūkiams
Respublikos tarybiniai ūkiai 

gavo iš broliškų respublikų 40 
traktorių “ST-NATI.” Kelyje 
yra dar 10 naujų traktorių, 
pagamintų Vladimiro ir Char
kovo gamyklose.

teisejas už šu- 
jį trim metam

Nusižudė
užsismaugusi savo

marškiniais viena

ir visai

kad kur 
ten yra 

skai- 
I. N.

Liberalai Gerinasi Fašistams
Liberalai, norėdami pa

traukti į savo pusę- Cartier 
distrikto italų tautybės gyven
tojus, kurių čia yra nemažai, 
prižadėjo grąžinti italų fašis
tams karo pradžioje uždary
tą jų salę, Casa D’Italia. Už 
tokį liberalų žygį, DPP kan*.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. |
530 Summer Avenue.530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

''UmiUUUWlMmiHIWiliWMHIUlWJnnfflHMHIIIMUIIHIHWHIHIHIlHIIHIHIIHIHHIIIIHfHIlUHII

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
’ Tel Virginia7-4499

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

didatas Buhay pasiuntė pro
testo telegramą valstybiniam 
sekretoriui C. Gibson. Buhay 
pareiškė, kad “atidavimas sa
lės fašistiniams elementams 
padės sustiprinti italų fašisti
nį judėjimą.”

“Grafas” Gavo 3 Metus
Buvo šiose - skiltyse rašyta 

apie tūlą “grafą,” 
gaudinėjo žmones 
simanymais statyti 
Kvebeko' miestelyje
ir grafo titulu. Dabar įvyko 
jo teismas ir 
nystes nuteisė 
kalėjimo.

Netyčia
Rasta 

naktiniais
Carterville gyventoja, Mrs. E. 
Weaver, 49 metų amžiaus. Ją 
atrado vyras, parėjęs iš dar
bo. Ji atrasta užsikabinusi už 
gelžgalio, kuris buvo lyg koks 
kablys ir naudojamas pečiui 
maišyti. Jos naktinių marški
nių. kalnierius buvo už to kab
lio užsikabinęs.

Atvykęs daktaras padarė 
analizą ir pripažino, kad mo
teris buvusi girta ir kad tas 
užsikabinęs marškinių kalnie
rius ją užsmaugė.

Nesiseka Boyer Teismas
Čia prasidėjus teismui moks

lininko Boyer, kuris yra kal
tinamas išdavimu slaptų infor
macijų Sovietų Sąjungai. — 
prasidėjo teisėjų ligos. Trim 
dienoms praėjus nuo pirmo 
teismo, tuojau susirgo vienas 
teisėjas. Jo vieton buvo išrink
tas kitas ir vėl teismas pra
dėtas iš naujo. Bet netrukus, 
suserga ir kitas teisėjas. Teis
mas nutraukiamas nuo pietų. 
Po kiek 
Čias.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tūrių šimtų metų sukaktis 
bus plačiai atžymėta ne tik 
Tarybų Lietuvoje, bet viso
se tarybinėse respublikose! 
Tuomi didžiuosis kiekvienas 
lietuvis. *

Artėjant Pavasariui
LAZDIJAI. — Pasirengimo 

pavasario sėjai kampanija 
Šventežerio valsčiuje prasidė
jo gausiais vietos aktyvo ir 
darbo valstiečių susirinkimais. 
Juose buvo apsvarstyta sėklų 
fondo sudarymo ir eilė kitų 
klausimų.

Valstiečių tarpe atlikus plak
tų aiškinamąjį darbą dėl sa
valaikio pasirengimo pavasa
rio sėjai valsčiuje, pradėtas 
organizuoti sėklų fondas, ku
riame jau turima 3 tonos grū
dų. Sėklų fondas nuolatos di
dėja.

28 Vagonai įrengimų
JONAVA — Jonavos bal

dų fabriko statybai iš bro
liškų tarybinių respublikų 
gauta 28 vagonai įrengimų. 
Fabrikas pradės veikti šiais 
metais. Mieste atstatytoji lent
pjūvė, perdirbanti per pamai
ną daugiau kaip 20 kubinių 
metrų žaliavos, pilnai aprū
pins fabriką miško medžiaga.

laiko apserga ir Ire-

stebėtina, Guzenko 
gali visus apsargdin-

Nieko 
istorijos, 
ti, ne tik teisėjus, bet ir klau
sytojus, paklausius jų-

Kriminalystės Daugėja
C. Wylie, berniukų draugi

jos pirmininkas, draugijos me
tiniame susirinkime, kuris įvy
ko Windsor viešbutyje, kalbė- ; 
damas-pareiškė, kad Montre- 
ale jaunųjų kriminalistų skai
čius per pastaruosius 10 mie
tų, paaugo 50 nuošimčių. Di-

Kiekvienos šalies valdan
čioji klasė stengiasi savo 
idėjas ir sistemą įpiršti ki
tų šalių žmonėms. Nemany
kite, jog Amerika yra kokia 
nors išimtis.

Kasmet propagandai už
sieniuose mes išleidžiame 
po šešis milijonus dolerių! 
Šiemet Graikijoj tokiai pro
pagandai išleisime $115,000, 
Turkijoj $192,000. Daugiau
sia tenka Pietų Amerikos 
respublikoms.

Kongrese yra sumanymas 
propagandai užsieniuose 
skirti dvyliką milijonų dole
riu.

Tikslu užtikrinti savalaikį 
žemės dirbimo įrankių remon
tą, valsčiaus vykdomasis ko
mitetas nutarė įsteigti prie že
mės ūkio kooperacijos draugi
jos kalvių arteles, kuriose pri
einamomis darbo valstiečiams 
kainomis bus atliekamas rei
kalingas įrankių remontas. 
Tas užkirs kelią privačių kal
vių lupikavimui, kurie už re
monto darbus iš darbo vals
tiečių plėšdavo aukštas kai
nas, ir todėl kalvės buvo pri
einamos tik buožėms, o- ne 
naujakuriams ir mažaže
miams valstiečiams.

Lietuvių Kalbos Žodyno 
Redakcijoje

VILNIUS. — Moksli nių 
bendradarbių kolektyvas in
tensyviai dirba, ruošdamas to
lesnę lietuvių kalbos žodyno 
medžiagą. Paštu kiekvieną 
dieną atsiunčiamas didelis 
kiekis kortelių, kuriose re
dakcijos talkininkai - moky
tojai, moksleiviai bei kitų 
profesijų asmenys surašd žo
džius ir būdingesnius saki
nius. Vien tik praėjusiais me
tais tokių kortelių gauta dau
giau kaip 30 tūkstančių. Re
dakcijoje gerai pažįstami ak
tyviausieji šio darbo talkinin
kai. Tauragniškis moksleivis 
Albertas Ruzgas 
apskr.) atsiunčia
mėnesį po 100—200 ir dau
giau kortelių. Daug nuveikia 
Vilniaus universiteto studen
tas Zigmas Zinkevičius ir kiti. 
O buvęs šio darbo talkininkas 
Dilyž, baigęs universitetą, ta
po .moksliniu lietuvių kalbos 
žodyno redakcijos bendradar
biu.

šiuo metu jau surinkta ir 
sulaužyta keturiasdešimt au
torėj o tomo lankų. Spaustuvė
je baigiamas žodžių, praside
dančiu raide “D” rinkimas. 
Artimiausiu laiku bus laužo
mi likusieji antrojo tomo lan
kai.

(Utenos 
kiekvieną

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins
C

' r

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. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SENATORIUS PEPPER 
ŠAUKIA TRIS DIDŽIUO 
SIUS SUSITARTI

Washington. — Pažangus 
demokrat. senatorius Clau
de Pepper kalboje per radi
ją ragino prez. Trumaną 
sušaukt Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų atstovų sueigą, 
kur jie turėtų susitart svar
biausiais ginčijamais klausi
mais.

Ne u ž m i ršta m a š ve n te ž ery - 
j e ir sėklos valymas. Jau šiuo 
metu valsčiuje veikia trys sėk
lų valymo punktai. Juose iš
valyta nemažas sėklų kiekis. 
Geriausiai dirba Teizų apylin
kės sėklų valymo punktas.

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

h
di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L1. PIANO TUNING 
REPAIRING CO.

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

Sparčiai Ruošiamasi 
Pavasario Sėjai

BIRŽAI. — Saločių valsčiu
je suorganizuota 10 grūdų 
valymo punktų. Juose valstie
čiai jau išsivalė 204 tonas 
grūdų, kas sudaro 90 nuošim
čių pavasario sėjai reikalingo 
sėklos kiekio.

žemės ūkio inventoriaus re
montą vykdo 5 kalvės. Arti
miausiomis dienomis jis bus 
pilnutinai baigtas.

Dabar valsčiuje sudaromas 
sėklų fondas. Į sėklų fondą 
jau surinkta dešimtys tonų va
sarinių' kultūrų grūdų.

Palangoje Sužibo Elektros 
Lemputes

KRETINGA. — Aukštos 
įtampos elektros tiekimo li- 
nijos Kretinga — Palanga 
įrengimas užbaigtas. Kurorte 
ir miestelyje sužibo elektros 
lemputės.

sureng- 
kursus. 

Panevė- 
pieninių

Pienininkystės Darbuotojų 
Tobulinimosi Kursai

Apie 3,000 pieno perdirbi
mo bendrovių darbuotojų 
lanko “Pienocentro’ 
tus pasitobulinimo 
Vilniuje, Šiauliuose, 
žyje ir kitur įvyko
direktorių ir technologų kur
sai. Kaune šiuo metu ruošia
mi laborantai. Jie mokosi pa
žinti pieno kokybę, nustatyti 
riebumo nuošimtį ir t.t. Apie 
70 žmonių dalyvaus 
grade įvyksiančiame 
me pieno produktų 
klausimais.

Lenin- 
pasitari- 
kokybės

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

pintis meno reikalais,, surasti 
tinkamus veikalus, paruošti 
juos dėl sekančio rudens. Į ko
misiją apsiėmė žalnieraitienė, 
Mattis, H. Merkienė, Anelė 
Griciūnienė, Valantienė.

Pastebėjom, kad Baltimore, 
Md., rengia pikniką dienraščio 
Laisvės naudai birželio 14-tą. 
Nusitarėm organizuoti busą. 
Tam darbui apsiėmė H. Turei- 
kienė ir žalnieraitienė ir visos 
pasižadėjo pardavinėti tikietus. 
Tai norintieji važiuoti į Balti
more birželio 14-tą,. kaip tik pa
matysite garsinimus, tuojau 
užsisakykite vietą buse pas dd. 
Tureikienę, 143 Pierce St. ir 
pas žalnieraitienę, 1009 Jack- 
son st.

Šis susirinkimas buvo šauk
tas atvirutėmis, tai draugių at
silankė gražus būrys, apie 30 
su virš. Tai buvo smagu ir len
gva tie visi tarimai padaryti, 
nes narės neatsisako bile ką 
padirbėt ir nėra vargo išrinkti 
komisijas.

Po susirinkimo turėjom ir 
užkandžių, kad draugės narės 
geriau susipažintų. Turėjom 
biskutuką likučių nuo praeito 
koncerto ir baliaus, taipgi 
draugės naujai iškepė pyrago, 
pagamino arbatos. Maisto au
kojo Mattis, žalnieraitienė, V. 
Urbienė, H. Merkienė, Valan- 
tienė. Mes turėjom ir svečių 
vyrų, buvo dd. S. Reikauskas, 
J. Meškauskas, S. Kavaičiuk, 
F. Walant, R. Merkis, A. Gal- 
kus.

Turėčiau priminti, kad mūsų 
kliubas turi virš 60 narių, pil
nai pasimokėjusių duokles. Ir 
mes manom, kad mums nebus 
sunku greitoje ateityje dapil- 
dyti visą šimtą, kad tik dar 
biskutį padirbėsime.

Susiorganizavus Lyros Cho
rui ir jie laiko pamokas kas 

‘ketvergą. Moterų Kliubas irgi 
turi susirinkimus trečią ket- 
vergą. Tai aš dabar abejoju, ar 
mes neturėsime mainyti susi
rinkimų dieną, nes mūsų veik 
visi choristai yra vedę ir augi
na šeimynėles, tad jų motinė
lėm reiks daboti vaikučius ir 
negalės ateiti į moterų susirin
kimą. Man atrodo, kad mes nu
sitartume 3-čią subatą arba 
taip, kaip didžiuma sutiks. Tai 
draugės kliubo narės, visos da
lyvaukite sekančiame susirin
kime, kuris atsibus balandžio 
(April) 17 d., 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. ir atsiveskite 
po vieną naują narę.

Kliubo korespondentė 
P, Walant.

Washington. — Senato 
komitetas patarė palaikyti 
rendų kontrolę iki 1948 m. 
vasario 28 d.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

UNDERWOOD CORPORATION 
581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(79)

NAMŲ DARBININKE
Nakvoti ant vietos. Mažas apartmentaS.

Neteikia virti. Pagelbėti su kūdikiais.
SI25 į mėnesį. Skambinkite 

Nightingale 5-2452.
(77)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
Patyrimas Nereikalingas

6 Dienų Savaitė— 
7:30 iki 4:30 

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės Tuojaus

BETH ISRAEL CEMETERY 
ROUTE 25 

WOODBRIDGE, N. J.
(77)

NEON TUBE LANKSTVTOJAI 
CLAUDE NEON VISADA 
TURI VIETOS GERIEMS

VABZDŽIŲ LANKSTYTOJAMS 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS. NUOLAT.
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS. 
CLAUDE NEON OF CONN., INC.

SO HOLLAND AVE., 
BRIDGEPORT, CONN.

/ (79)

■

Klaipėdiečių įsipareigojimai
KLAIPĖDA. — Leningrado 

įmonių kolektyvų kreipimasis 
į visus Tarybų Sąjungos pra
mones dirbančiuosius prieš 
laiką įvykdyti antrųjų naujo
jo penkmečio metų planą 
Klaipėdos įmonių kolektyvų 
tarpe rado didelį atgarsį.

Jūrų prekybos uosto ko
lektyvo visuotiniame susirin
kime nutarta pirmojo ketvir
čio planą įvykdyti 116%, o 
metinį — iki Spalio sukaktu
vių, sutrumpinant laivų pra
stovėjimą 35%, visu šimtu 
procentų panaudojant greito 
laivų iškrovimo metodus. Taip 
pat įsipareigota iki gegužės 1 
d. savo jėgomis sumontuoti ir 
atiduoti eksploatacijai porta
linius kranus, o iki metų galo 
dar sumontuoti dešimt galin
gų portalinių kranų ir pasta
tyti keletą gelžbetoninių san
dėlių.

K r a n i įlinkai Borisevičius, 
Paulauskas, Juzakas, Sakavi
čiūtė ir kiti įsipareigojo 1947 
metų planą įvykdyti 160%, o 
krovėjai Gusevas ir Dovidovas
— 200%.

— Savo įsipareigojimus, •— 
sako kranininke Sakavičiūtė,
— uostininkai įvykdys su kau
pu. Mūsų troškimas kuo grei
čiau atstatyti Klaipėdos uostą, 
kad jis ne tik pasiektų prieš
karinį lygį, bęt jį ir viršytų.

Klaipėdos Nemuno laivinin
kystės kolektyvas, pritarda
mas leningradiečių iniciaty
vai, įsipareigojo 1947 metų 
planą įvykdyti per devynius 
mėnesius 140%.

— Aš šių metų planą, — 
susirinkime pareiškė laivų re
monto dirbtuvių cecho vedė
jas drg. Naruševičius, — įvyk
dysiu 200%.

N e m u n iečiai įsipareigojo 
pasirengti šių metų, navigaci
jos sezonui iki kovo menesio 
15 dienos pasiekti 5% kuro 
su taupymą, išvengti prastovė
jimų pakraunant bei iškrau
nant laivus.

Nuo pirmosios įsipareigoji
mų dienos nemuniečiai pakėlė 
darbo našumą 15% ir stojo į 
stachanovinę sargybą vykdy
ti savo įsipareigojimus.

Leningradiečių iniciatyva į 
visas ą jungines socialistines 
lenktynes įsijungė ir “Gulbės” 
bei “Trinyčių” fabrikai, ke
taus liejykla “Liejinys” ir kt.

nors

Maskva. — Sovietų įsaky
mas ragina padidint šieme
tinį derlių.

London. — Įsakyta anglų 
vaikam lankyti mokyklą iki 
15 metų amžiaus.

New York. —• Sovietai 
lėktuvu atsiuntė $500,000 
auksu Amtorgui, savo pre
kybos įstaigai.

Trumano “Mokymas”
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

rius, laisvės vardu, žinos, 
kad paskola jam yra mūsų 
banke. šiandien parama 
Graikijos ir Turkijos val
džioms. Rytoj galės būti pa
rama Peronui (fašistuojan- 
čiam Argentin. valdovui) ir 
Chiang Kai-shekui. Mūsų 
bankai duos jiems dolerius, 
mūsų arsenalai duos jiems 
ginklus. Kada to neužteks, 
tai bus pareikalauta, 
mūsų žmonės duotų 
vo sūnus.

Trumano programa 
nustatyti amerikiečius 
nūs prieš kitus. Keliama ir 
neapykanta vienų prieš ki
tus.

kad
sa-

turi 
vie-

O
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INKVIZICIJA
Jeigu tas vajus bus tęsia

mas, kas gi bus inkvizitoriŠ- 
kai nusmelktas? Nagi, 
kiekvienas amerikietis, ku
ris skaito ‘netinkamas’ kny
gas; kiekvienas amerikietis, 
kuris mąsto netinkamas 
(valdžiai) mintis; kiekvien. 
amerikietis, kuris stoja už 
pilietines teises; kiekvienas 
amerikietis, kuri kalba už 
pasaulio vienybę; kiekvie
nas amerikietis, kuris tikė
jo Willkie; kiekvienas ame
rikietis, kuris rėmė Roose
velt. Tiktai tie praleidžiami 
pro vartus, kurie šneka se
niai nudėvėtomis frazėmis. 
Neapykanta ir prievarta už
sienyje, neapykanta ir bai
mė namie bus Trumano mo
kymo vaisiai. Stipri Jungt 
Tautų organizacija gali at
nešti taiką. Ką mes pasiren
kame? Nes Amerika TURI 
pasirinkti.

Šalin imperialistinės a- 
vantiūros! Remkime Jung
tines Tautas!

Milionai dolerių alkaniem 
maitinti! Nė vieno cenįo 
tironijai ginkluoti!

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau Juozo Ta voro. Išvyko j 

Jungtines Valstijas 1914 m. Iš Lietu
vos kilęs nuo Tautgailių kaimo, Pa
pilės vaisė. Sūnus Benedikto Tavo- 
ro. Pajieško sesuo Anelė Tavoraitė, 
gyvenanti po sekamu antrašu: Ane
lė Pelcienė (Tavoraitė), Rua Sao 
Christovao, N. 935, c. 6, Rio de Ja
neiro, Brazil. (76-77)

* Bidonų Baltinimo Dirbtuves
ŠIAULIAI. — Atstatytame 

pastate įrengiamos vonios, ka
tilai ir kiti bidonų baltinimo 
dirbtuvės įrengimai. įmonė 
pradės veikti pirmoje šių me
tų pusėje. Per sezoną čia bus 
išbaltinama apie 1,200 bido
nų.

A

PALAIKYK JAUNYSTĘ!

ir
žymiai 

esančias 
mašinas

Stone Avė. 
Broadway Line

JONAS STOKES
:■ 512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191
e* H a a a a

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 trono. įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą • ir 
siųsk šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam pasek
mes.

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

&

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- . 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-'r, 
rikoniškais. Rei->r 
kalui esant ir | 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-^f 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

Mašinos iš Broliškų 
Respublikų

KAUNAS. — Keleriopai 
padidės “Jėgos” trikotažo 
įmonės galingumas: čia iš bro
liškų respublikų gauta 40 
“MT” tipo mašinų.

Naujieji įrengimai 
moderniškesni už 
įmonėje užsienines 
“Iriterlokusi”

1

J

Jeruzale.—Aukštasis ang* 
lų teismas galutinai spręs 
likimą žydjo teroristo Dovo 
Grunerio, kuris nusmelktas 
pakarti

Simonas Miliauskas pajieško sa
vo duktės, Onos. Po vyru Shafkia- 
vič, taipgi ir brolio Zidoriaus Mi
liausko. Paskutiniu laiku gyveno 
Scranton, Pa. Iš Lietuvos paeina 
nuo Kaunb apskr., Rumšiškių vals., 
Baniškių kaimo. Prašome rašyti j 
Simoną Miliauską, Rua Barra Doti- 
baji, N. 784, Bom Rėtiro, Sao Pau
lo, Brazil. . (76-77)

Pajieškau brolio Juozo Lukascvi- 
čiaus, kilusio iš Alytaus apskr., Me
telių Bažnytkaimio. Jo pajieško se
serys Elzbieta ir Veronika. Adre
sas: ,E. ir V. Lukasevičiūtės, Caixa 
Postal No. 4118, Sao Paulo, Brazil.

(76.77) 
--------------------1--------------------------------- 
įmonės. Jos įsipareigojo 1947 
metų planą įvykdyti su kau
pu per dešimtį mėnesių .
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mažyti Dmit-
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lietuvių 
Zigmas

suvažiavimai 
buvo svarbios 
paskutine pa- 

maloniu

siems 
i kurie 
nes.

Wareson 
išvažinėj i- 
jam ir vi-

Garnienė, A. Maldai- 
A. Žemaitienė,’ H. Žu- 
P. Jasilionienė, O. Gir- 
Vaicekauskas ir Jasi-

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Piliečių Unija pasmerkė at- 
mokėdinėjimą firmoms pinigų 

iš bedarbiams apdraudų fondo.- -

HELEN TAMOŠAUSKIENĖ 
iŠ West Roxbury, Mass., vie
na iš daugelio puikiu Naujo
sios Anglijos moterų darbuo
tojų, dalyvavusių suvažiavi
muose, Brooklyne.

, Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

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

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

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

6-ta« puslapis 
Lith. Daily *' 
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Motery Suvažiavimas 
Praėjo Entuziastiškai, 
Nuodarbiai

(Pradžia tilpo kovo 
31-mos laidoje)

Būrys Delegačių Buvo 
Panirusios Da rbuose.

• Atidarydama suvažiavimą, 
LLD Moterų Komiteto pirmi
ninkė K. Petrikienė pasakė įva
dinę kalbą. Bėgiu suvažiavimo 
pateikta keli glaudūs, rašyti re
feratai dienotvarkiui pateiktais 

'klausimais. Būrys jaunų ir vy
resniųjų draugių sunkiai dirbo 
mandatų, sveikinimų, rezoliuci- 

jų-sumanymų komisijose. Apie 
visą tai bus plačiau kalbama se
kamose laidose.

Pagerbė Velioni Roosevelta.
Referenčių ir delegačių kal

bose girdėjosi didelis ryžtas iš
laikyti darbininkų laimėjimus 
ir liaudies teises ir laisves. Są
ryšyje su tuo išreikšta gilus 
įvertinimas velionies preziden
to Franklin Delano Rooscvclto 
suvaidinto vaidmens liaudies 
gerovei. Tad suvažiavimas nu
tarė pasiųsti delegaciją į Hyde 
Park, padėti vainiką ant Roose- 
velto kapo.
Sudaryta Didesnis Komitetas.

Konst ruktyvėse diskusijose 
buvo pareikšta pageidavimų 
daugiau direktyvų iš centro ir 
daugiau organizacinių ryšių ko
lonijose esančių moterų drau
gijų, kliubų, nacionalių draugi
jų kuopų ir skyrių.

Tuo klausimu pateikta gerų 
sumanymų. Dapildyta Lietuvių 
Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas su atstovėmis iš {irti-! adresuota 
miausių apylinkės valstijų -' 
centrų. Visą tai matysime su
važiavimo tarimuose.

Užbaigoje, draugės delegatės 
ir viešnios gavo po kopiją nau
jos knygelės Salomėja Nėris, 
su prašymu, kad sugrįžusios į 
savo miestus praneštų jas siun- 
tusioms draugijoms ir drau
gėms apie tą knygelę ir su jų 
talka paskleistų po Amerikos 
lietuvius.

Pietų pertraukoje fotografas 
Jonas Stokes nutraukė suvažia
vimo dalyvių paveikslą. O už
baigai, vietinis Moterų Apšvie- 
tos Kliubas su LLD Moterų 
Komitetu pakvietė visas dele
gate ir svečius į Laisvės salę 
vakariniam 
vakarienei.
šiam pobūviui pasidarbavusios.

Gi po viskam, delegatės di
deliu būriu dar dalyvavo Kny
gos Parodos atidarymo iškil
mėse, Pil. Kliubo salėje, žodžiu, 
turėta didelės darbymetės, gerų 
nuoveikių ir gražių nuotaikų 
kupina diena. Bep.

užkandžiui-bufeto
Vertos kredito

PARDAVIMAI
BATAI

JŪSŲ ŠALIAI
MAŽAIS IR DIDELIAIS KIEKIAIS 

PARDAVIMUI
Vyrų, Moterų & Vaikų Batai
NUO 50c IR AUKŠČIAU UŽ PORĄ 

ATEIKITE PAS
LUCKY TRADING CO., 

INC.
53 WALKER ST., N. Y. C.

IR SUTAUPYKITE DAUG
TELEFONAS CANAL 6-0839

AT FOREST FIRE

.Americnn Red Cross Photo 
Rec! Cross mobile canteen workers, 
serving at a recent California forest 
fire, provided food and coffee, kept 
scores of fighters on the Job, thus 
tielprd minimize rtitmijr. contribu
tions to Red Cross enabled the organ
ization’s trained workers to assist at 

205 disastoro last year.

Iškilminga Suvažiavimų 
Užbaiga

(Pabaiga)
Kalbėtojas karštai atsišau

kė dabar sukoncentruoti visas 
savo darbo ir finansines pajė
gas i savo reikalus, išlaikymą 
demokratijos — apgynimą 
liaudies teisių ir įsteigimą pa
stovios taikos. Po jo atsišauki
mo, pirmininkui paprašius, 
Demokratinio Centro darbui 
aukų sudėta virš $900, ne
skaitant į pati suvažiavimą 
atsiųstų-atvežtų pasveikinimų.

Ormanas ypatingai atsišau
kia į delegatus ir svečius rū
pintis gavimu jaunimo į savo 
eiles, į darbus, į atsakomybę. 
Jis sako, kad. nepamatuotos 
mintys tų draugų, kurie lietu
vių judėjirąą Amerikoje ribo
ja dešimtmečiu. — Jeigu mes 
gausime ir paliksime tame ju
dėjime Amerikoje gimusių lie
tuvių kartą, lietuvių judėjimas 
dar gyvuos ilgus metus, nes 
juk ir mes auginame vaikus. 
Patsai esu tėvas, — sakė Or
manas.

Mizara skaito (tiesioginia
me iš angliškų kablegramų ir 
radiogramų vertime) sveikini
mus suvažiavimui nuo Lietu
vos mokslininkų, teatrininkų, 
artistų, valstybinės operos ir 
baleto, nuo Povilo Rotomskio, 
taipgi nuo Brazilijos lietuvių.

Varde kanadiečių 
asmeniškai sveikina 
Janauskas, torontietis.

Eva Mizarienė skaito.trum
pą telegraminę rezoliuciją, 

Acheson’ui, mūsų 
šalies valstybės departmento 
sekretoriaus pavaduotojui. Re
zoliucijoje ragina atšaukti pri
pažinimą žadeikio ir jo kon
sulų ir atašių. Jie nuo 1940 
metų nieko neatstovauja, tik 
Lietuvos čia padėtą turtą eik
voja. Rezoliucija priimama 
vienbalsiai.

LLD 1-mos Kuopos 
Nariai Sveikino 
Suvažiavimą

Kurių sveikinusių suvažia
vimą vardai buvo skelbti spau
doje, tų nepakartoj u. Sekami 
dar neskelbti. Juos pridavė d. 
V. Bunkienė, surinkus ant blan- 
kos.

Po $1: J. Vitkūnas, C. Juk- 
nys, D. M. šolomskas, V. Čepu
lis, A. Tamošiūnas 75c. Po 
50c: A. Velička, V. ižlinskas, 
Lietuvis 25c.

Ačiū draugams už auką ir 
draugei V. Bunkienei už pasi
darbavimą.

LLD 1 kp. organiz. G. K.

Dvasiškiai Pagelbėjo 
Streikieriams

Try^ dvasiškiai praeito pir
madienio rytą pagelbėjo Pa
rents Institute streikieriams 
nukreipti policijos atakas nuo 
streikierių asmeniškai atvykę 
pagelbėti streikierius dalinime 
lapelių prie 52 Vanderbilt Ave., 
New Yorke.

Praeitą savaitę policija čia 
areštavo du streikierius ir ke
lios moterys unijistės buvo nu
varytos nuo įėjimo į bildingą, 
kada jos 'bandė išdalinti lape
lius ir kalbėti su einančiais į 
bildingą darbininkais, 
pakvietė dvasiškius 
kais tėmy tojais” ir 
streikierių nebekliudė.

Firma, leidėja kelių 
yra užstreikuota jau 
Vaičių.

Detroitiečiai Kaso 
Pataisa

Visiems laisviečiams ir broo- 
klyniečiams labai ačiū už nuo
širdų draugiškumą link mūs.

Detroitiečiai:
Pr. JoČionis,
S. Tvari] onas,
Antanas Gotautas,
A. Damskis,
N. Astrauskienė.

* $ *
jie dalyvavo Brooklyne

įvykusiuose suvažiavimuose ir 
buvo viena labiausia savistovių 
delegacija.

Visi

Unija 
“bešališ- 
. policija

žurnalų, 
pora sa-

Raud. Kryžius Skubina 
Užbaigti Kampaniją

Kai kurios bizniškos firmos 
artėjančios link užbaigos savo 
kvotos, kaip skelbia Mr. Felton, 
Komercijos ir Industrijos įstai
gų sekcijos šiame Raud. Kry
žiaus vajuje vedėjas.

Balandžio 1-mą per pietus 
sušaukta valstijos tarnautojų 
masinis mitingas į Foley Sq., 
New Yorke, komisionieriaus 
Lois Hunter pastangose sudo
minti šios srities darbininkus 
vajumi, gauti jų paramą.

PATAISA:
REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti keptuvė- 
(Bakcry). Gali kreiptis ir nemo

kantis darbo, mes išmokinsime. Gera
alga. Dėl daugiau informacijų pra
šome kreiptis į Scholes Bakery, S32

vo vien koncertinė.
Skambiai ir publikos jaut

riai įvertintos cicerietės due- 
tistės ir veikėjos, delegatės 
Anelė Dočkienė .ir Konstanci
ja Stanevičienė sudainavo po
rą dainų ir, labai prašomos 
daugiau, pridėjo trečią.

Gyvai ir sėkmingai sudai
navo Hartfordo kvintetas., su 
lietuviškai dainuojančia ir dai
nas pranešančia gražuole 
f ra n c ū z a i te vadovybėje, 
taipgi atvyko delegatais.

Jautriai ir švelniai dainavo 
solo Ona Mineikytė iš Montel
lo.

Nuostabiai galingos ir jau
dinančios muzikos ištraukė iš 
čia esamo eilinio piano ir su
teikė mums jaunas pianistas 
ir kompozitorius Balovičius, 
pittsburghietis.

Paskutinėmis išstojo mums 
jau pirmiau pažintos duetistės 
ir veikėjos Konstancija Abe- 
kienė ir Agotėlė Kenstavičie- 
nė. Jos buvo publikos prašo
mos kur kas daugiau jų ori- 
ginalio pažado. Ir dadėjo.

Minei kaitei akompanavo 
jaunas svečias pianistas Bale- 
vičius, visiems kitiems daini
ninkams Bronė Sukackienė- 
Šalinaitė. Šis bene buvo jos 
pirmas viešas muzikališkas 
darbas po išėjimo iš tų darbų 
sūkurio auklėti 
rinką.

Abelnai, visi 
ir visos sesijos 
ir įdomios, ši
gražinta švelnučiai 
Įdomumu dėka mūsų svečių ir 
vietinių menininkų suteiktai 
dainos ir muzikos grožei greta 
visuomet svarbių pranešimų ir 
sveikinimu.

Sveikinimus priminėme tik 
prabėgomis, kadangi jie visi 
talpinami spaudoje.

Rep.

Padėkos Žodis 
Nakvynią Davėjams

Bendra nakvynių suradimo 
komisija dėkuoja draugams ir 
draugėms, kurie pernakvino 
delegates-delegatus. Daugelis 
patys atėjo parsivesti, iš to
liau automobiliais parsivežė. 
Pas kai kuriuos nebuvo pasiųs
ta delegatų, nors buvo užsire
gistravę priimti. Tariame ačiū 
visiems užsiregistravusiems, 
kaip ir tiems, pas kuriuos nak
vojo.

Tas parodo, kad brooklynie- 
čiai ir netolimų apylinkių lietu
viai atsiliepė į komisijų prašy
mus. Turėjome daugiau guolių, 
negu nakvotojų.

Draugas George 
daug dirbo delegatų 
me į nakvynes. Ačiū

kitiems automobilistams, 
nuvežė delegatus į nakvy- 

Komisija.
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LAISVES 
PIKNIKAS

ĮVYKS 

PENKTADIENĮ

LIEPOS

Fourth of July

(Jinton Parke

Koncertinė Dalis
Antroji dalis programos bu-

Albinas Bepirštis, pametė 
lėtą su labai svarbiais doku
mentais ir buvo pinigų. Jei kas 
radęs sugrąžins dokumentus, 
■būsiu labai dėkingas: 9030 
78th St., AVoodhaven, N. Y.

(75-78)

Maspeth, L L, N. Y
WM W iAi WW Iftf W 4AIKW W «AI IOI

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERlAI

Valandos:

iš

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

--- -------------------------------------------

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

J. K. NAVALINSKIENĖ
Binghamton, N. Y., dalyvė 

visų suvažiavimų. Kiti to mie
sto organizacijų atstovai bu
vo N. 
kienė, 
kienė, 
nienė, 
lionis.

VYRIŠKI T0PK0UTA1 
IR OVERKOUTAI

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

Skaičius gyvenančių iš pašal
pos New Yorko valstijoje pa
daugėjo 25 nuošimčiais begiu 
1946 metų.

Balandžio 1-mą sušaukta 
virš 2,000 CIO unijinių šapų 
steward ų konferencija pasitar- 
ti-suplanuoti veiklą atmušimui 
priešdarbininkiškų bilių.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK,

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 3 d., 8 v. v. Pas dd. Mise
vičius, 115 Montauk Ave., Brook
lyne. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes svarstysime svarbius kuopos 
kalus. — M. Klimas.

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

d. balandžio, Laisvės salėje, 427 Lo
rimer St. Nariai dalyvaukite. Da
bar LDS narių .gavimui vajus, tai 
pasistengkite atsivesti ir naujų na- 

< rių į kuopa prirašyt. Svarbiausia, tai 
apsižiūrėkite, kad nesusispenduotu- 
mėt. — M. Stakovas, prot. sekr.

(76-77)

Vakar dienos Laisvėje, apra
šant Juozapines, buvo minėta, 
kad jose pirmininkavo d. Krei
vėnas. Turėjo būti — pirminin- 
kavo draugas Juozas Draugelis. Grand St., Brooklyn, N. Y. (74-76)

k

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskaa
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

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

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

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

Po Nauju Managementu

ATIDARYMAS
Bei Pavaišinimo Pare Įvyks

BALANDŽIO 19 APRIL
Pare Prasidės 7:30 vai. vakaro

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

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas.

Studentai Nesirengia j 
Milionierius.

Brook lyno Kolegijos studen
tai, matyt, nesiruošia tapti mi- 
lionieriais. Toks aprokavimas 
gavosi sekamai:

Du studentai pardavinėda
vo Daily Worker prie kolegi
jos. Įstaigos laikraštukas Van
guard pašiepė juos, įtalpin-. 
damas braižinį, kuriame būk 
Maskvos Universiteto studen
tai pardavinėja Pravdą ir 
Wall Street Journal. Sekamą 
dieną ir prie Brooklyno Ko
legijos pasirodė pardavinėto
jai su abiemis — Daily Wor
ker ir Wall Street Journalu. 
Pasekmės: Daily Workerio 
pardavė 74 kopijas, Journal 
8.. Vakare studentai nuspren
dė, kad su Journalu neapsi
moka užsiimti — nėra biznio.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. E Vergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. IDVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CAMUIPGE
I297*

DEAN
is hw»i* . . . $2475

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 Bfooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

FATWOA 
ir hw*i* . . , $247S

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




