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Graži Parama.
Pasiduoda Pagundai.
Savieji Nebesusikalba.
Nesiseka Advokatauti.

Rašo A. BIMBA

šauniai praėjo Lietuviu Li
teratūros Suvažiavimas. Drau
gijos patrijotai gražiai parė-

I

mė Draugijos iždą. Nuo pra
džios metu aukomis ir suva
žiavimo sveikinimais suplau
kė virš $1,500.

Suvažiavime buvo atkreip
tas d ėmęsis j Draugijos bu- 
džetą. Delegatai nutarė pa
matinės narinės duoklės ne
kelti, bėt pasižadėjo pelnu j 
nuo parengimu ir aukomis pa
remti iždą.

Tikiu, kad visi jie savo pa
sižadėjimą ištesės.

★ ★ ★
Reakcijonierių pasikėsini

mas atimti iš Amerikos žmo
nių demokratines teises tūlus 
draugus nuvertė nuo kojų. Pa
vyzdžiui, savo s t r a i p s n yje 
“Kapitalizmas, be Kaukės” 
Darbintas sako:

'“Iš tikrųjų, tas žodis ‘de
mokratija’ taip nuvalkiotas, 
nebeturi reikšmės. Kas ir kaip 
nori, tampo, kaip kokią gu
mą, pritaikydamas savo rei
kalams, kaip kam parankiau. 
Hearstai, Hooveriai. Kankinai 
ir kiti taipgi savinasi tą žodį, 
ir jie, mat, ‘už demokratiją’.” 
(Vilnis, kovo 31 d’.).

Kitais žodžiais, tegul jie 
žinosi. Miųas^to žodžio nebe
reikia.

Bet ne taip klausimą stato 
marksistai. Kaip tik dabar, 
jie sako, kai reakcija taip de- 
mokrątiją puola ir naikina, 
mums reikia Amerikos žmones 
telkti jos apgynimui. Jos atsi
žadėti dabar reikštų Hears- 
tams, Ilooveriams ir Kanki
nama pasiduoti be mūšio.

★ ★ ★
Hooveris išgązdino mūsų 

klerikalus, andai pasakyda
mas, kad “Rusai gali per 30 
dienų užimti visą Europą.” 
Draugas, kuris kiekvieną Hoo- 
verio nusičiaudėjimą ištikimai 
paremdavo, dabar su juomi 
nebesutinka. „

Tiesa, girdi, rusai supliekė 
vokiečius ir “dar spėjo užim
ti dvyliką Europos sostinių,” 
bet po to jie pasidarę ištižę. 
Be to, jie esą apsėsti politinių 
ir ekonominių bėdų. (Drau
gas, kovo 31 d.)'

Dabar mūsų patarimas 
Draugo štabui yra toks: Eiki
te, broliai, ir miegokite ra
miai, taip lengvai ir gražiai 
su rusais apsidirbę. Nebeplūs- 
kite jų, nebemeluokite apie 
juos, nes jie jums nebepavo
jingi. 4

žiūrėsime, ar ilgai iškentė
site.

★ ★ ‘ ★
“Raudonieji” smarkiai už

klupo fašistą Bullittą. Jie, pa
vyzdžiui, primeta jam' ben
dradarbiavimą su Franc i jos 
pardavikais ir hitlerininkais. 
Juk ne kitas, kaip mūsų Bul- 
littas buvo tarpininkas tarp 
Petaino ir nacių pardavime 
naciams Paryžiaus. O paėmęs 
Paryžių, Hitleris pasiėmė ir 
visą Francūziją.

Grigaitis mano, kad šitoje 
išdavystėje iš “Bullitto pusės 
nieko blogo nebuvo padary
ta” (N., bal. 1 d.).

★ ★ ★
Blogo buvo labai daug, bet 

Grigaitis to blogo blogu ne
pripažįsta, nes jis nepripažįs
ta blogu jokio pasitarnavimo 
Hitleriui. Argi jis pats per vi
są karą netarnavo Hitleriui, 
sušilęs kurstydamas lietuvius 
prieš Amerikos talkininkę Ta
rybų Sąjungą? Argi Grigaitis 
šiandien sušilęs negina lietu
vių, kūne okupacijos metu 
parsidavė naciams ir jiems pa
dėjo niokoti Lietuvą ?

Jis ne tik juos užtaria ir gi
na, bet dar jiems aukas ren
ka, juos ant rankų nešioja, 
jiems puotas kelia, jiems al
gas moka iš Amerikos Lietu-
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Kongreso Komitetas 
Remia Bilių prieš 

Telefonistų Streiką
Republikonai Siūlo Duoti Valdžiai “Laikinąją” Galią In- 

džionkšinais Laužyti Streikus Plačiose Pramonėse

UNRRA Protestuoja, kad Chian go 
Lakūnai Puola Pašalpų Laivus, 
Plaukiančius į Komunistų Sritį,

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Telephone: Stagg 2-3878

* * * Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Washington. — Darbinis 
kongreso komitetas 16 bal
sų prieš 3 užgyrė republiko- 
no kongresmano Fredo A. 
Hartley’o pasiūlyma duoti 
valžiai galią laužyti telefo
nistų streiką ir kitus pla
čius streikus, girdi, gręsian
čius visuomenės sveikatai ir 
gerovei. Pirmasis valdžios į- 
rankis prieš tokius streikus 
bus teismo indžionkšinų- 
drausmių panaudojimas, sa
ko Hartley’o bilius; bet gir
di, tokia galia bus duota 
valdžiai “tik dabartiniu lai
kotarpiu”, iki kongresas iš
leis pastovius įstatymus, 
kurie uždraus streikus viso
se plačiose pramonėse. Prieš 
tą sumanymą balsavo tik 
trys demokratai kongresi
nio komiteto nariai: John 
Lesinski, Ray J. Madden ir 
John F. Kennedy.

Republikonai stengiasi 
kuo greičiausiai pagamint 
“laikinąjį” įstatymą, kurio

pagalba būtų laužomas „te
lefonistų streikas. Šis strei
kas skelbiamas nuo ateinan
čio pirmadienio vakaro. Ji
sai apimtų 270,000 telefoni
sčių ir telefonistu visose 
Jungtinėse Valstijose.

Josephas Beirne, pirmi
ninkas Nacionales Telefonų 
Darbininkų Sąjungos (uni
jos), pareiškė, jog Bell te
lefonu kompanija - trustas 
atmetė visus unijos siūly
mus dėl susitaikymo. Kom
panija nenori net derėtis su 
unija. Taip jinai įsitikinus, 
kai valdžia sulaužys strei
ką.

(Telefonų ir Telegrafo 
kompanijos New Yorke ga
bena i savo centrus maista 
ir loveles, girdi, “priežiūros 
darbininkams”, kurie dirb
sią streiko metu; ruošiasi 
tose patalpose migdyti ir 
maitinti streiklaužius, jegu 
pikietininkai kliudytų jų at
ėjimą ar išėjimą.)

Washington. — Tarptau 
tinių pašalpų organizacijos 
UNRRA centras užprotes
tavo Chiang Kai-sheko val
džiai Chinijoje todėl, kad 
Chiang Kai-sheko lakūnai 
bombardavo ir apšaudė UN
RRA laiva “Wanshen”. Tas 
laivas su pašalpiniais krovi
niais buvo atplaukęs į Chih- 
khiuso, chinų komunistų 
valdomą uostą.

Chiango lakūnai sunkiai 
sužeidė anglą laivo kapito
ną. Du kiti laivo įgulos na
riai buvo lengviau sužeisti.

UNRRA sako, Chiang 
Kai-sheko lėktuvai jau ir 
pirmiau, , vasario mėnesį, 
puolė bombarduot ir apšau- 
dyt du UNRRA laivus, ga
benusius pašalpą į chinų 
komunistų užimtas vietas, 
bet puolikai tada nepataikė 
j laivus.

Protestuodama, UNRRA 
primena, jog' Chinijos val
dovai buvo pasižadėję ne- 
kliudyt pašalpinių laivų, 
plaukiančių į komunistines 
Chinijos sritis; reikalauja, 
kad jie vykdytų ‘pasižadėji
mą.

Washingtono Valdžia Neleidžia 
Komunistų Vado Wm.Z. Fosterio 

Į Amerikinę Vokietijos Dalį

Marshallas Dalinai 
Pripažįsta Atpildus 

iš Vokiečių Gamybos
■ ■ «•

Anglai-Amerikonai Priešinasi Vadinamo Raudonojo Fronto 
Organizacijų Įleidimui į Laikinę Vokietijos Valdžią

Mąskva, bal. 3. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
gen. Marshallas pripažino 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoje, kad Vokietija galėtų 
mokėti Sovietams karinius 
atlyginimus dirbiniais iš 
tam tikrų pažymėtų fabri
ku.

Amerikos, Anglijos, Fran- 
cijos ir Sovietų užsieniniai 
ministrai sutiko, kad reikė
tų negaišuojant įsteigt lai
kinąją valdžią visai Vokie
tijai ir paskyrė komisiją, 
kuri mėgins suderinti Įvai
rius pasiūlymus tuo reikalu.

Bet angiai - amerikonai 
siūlo pirma apvienyti ištisos

dalys yra Bavarija, Meck
lenburg, Hesse ir kitos.

Sovietų ministras Moloto
vas siūlė į laikinąją visos 
Vokietijos valdžią įtraukti 
ir atstovus demokratiniu 
politinių partijų, darbo uni
jų ir įvairių prieš-nstciškų 
organizacijų. Jos privalo 
dalyvauti ir konstitucijos 
rašyme Vokietijai, sakė Mo
lotovas.

Marshallas ir užsieninis 
anglų ministras Bevinas į- 
tarė, kad tai būtu “raudo- 
nojo fronto” organizacijos, 
ir pasipriešino jų traukimui 
i valdžia. 4. V

Marshallas siūlė, kad tal-

Sen. Taftas Ragina 
Atsaukt Atom-Pla- 
ną iš Jungt. Tautu

Washington. — Senator. 
Robertas Taftas, republiko- 
nų politikos komiteto galva 
senate, ragino atmesti Ame
rikos - Barucho planą dėlei 
atominės jėgos tvarkymo 
pasaulyje. Tas planas, įteik
tas Jungtinėms Tautoms, 
siūlo, kad Amerika pasilai
kytų sau atominės bombos 
sekretus, iki bus sužiūrėti 
ir pažaboti atominiai dar
bai ir atominių medžiagų 
šaltiniai visuose kituose 
kraštuose; sako, tik po to 
galima būtų atidengti atom- 
bombos paslaptis tiem kraš
tam. Tuo tarpu Amerika ga
mintų sau daugiau atomi
niu boifabų.

Bet sen. Taftas atranda, 
kad ir tas planas esąs “pa
vojingas” Amerikai.
NUMARINTO ŽMOGŽU- ! 
DŽIO AKYS KITIEMS

Columbus, Ohio. — Buvęs 
jūreivis Russell Eugene 
Koons tapo numarintas el
ektros kedėje už motinos 
užmušimą. Jis užrašė savo 
akis taisymui akių kitiems 
veteranams, kurių regėji
mas buvo sužeistas.

įsakyta Uždaryti 
518 Pavojingų 
Angliakasyklu
Washington, bal. 3.—Ame

rikos vidaus reikalų sekre
torius J. A. Kr u g įsakė ne
ribotam laikui uždaryti 518 
minkštųjų angliakasyklu, 
kuriose pavojinga mainie- 
riams dirbti. Taigi tos ka
syklos turės būti saugiai 
pataisytos pirma, negu jos 
galės iš naujo darbui atsi
daryti. Republikonas kon- 
gresmanas Al. L. Reeves ir 
tūli kiti kaltino Mainierių 
Unijos pirmininką Johną 
Lewisa, kam jis leido mai- 
nieriams dirbti tokioje pa
vojingoje kasykloje, kaip 
Centralijos num. 5. Per du- 
jų-dulkių eksploziją šioje 
kasykloje žuvo 111 mainie
rių. Jie smerkė Lewisą už 
dabartinį mainierių liūdesio 
streiką.

WALLACE VYKS I 
FRANCIJĄ

New York. — Henry A. 
Wallace, buvęs -Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas, 
vyks į Franci ją. Jį pakvietė 
vadai francūzų socialistų, 
komunistų, katalikų respub- 
likiečių, radikalų ir darbo 
unijų.

New York. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė neleido 
Komunistų Partijos pirmi
ninkui Wm. Z. Fosteriubat- 
vykti kaip korespondentui Į 
amerikonų užimtas Vokieti
jos ir Austrijos dalis. Dien
raštis N. Y. Daily Worker 
užklausė valstybės depart- 
mentą Washingtone, kodėl 
Fosteris sulaikytas nuo tų 
vietų. Departmento narys, 
majoras Walter E. King 
laišku atsakė tik tiek:

“Visi vykstantieji Vokie
tijon žmonės yra išsijojami. 
P-s Fosteris buvo išsijotas 
ir jo prašymas atmestas.

Mes negalime parodyti, ko
dėl.” v .

Gavęs tokį atsakymą, Dai
ly Workeris telefonu už
klausė majorą Kingą:

“Kodėl jūs įleidžiate į a- 
merikinį Vokietijos ruožtą 
Hitlerio biznio partnerius, 
Standard Žibalo ir General 
Electric konjpanijų atsto
vus? Juzk jie1 yrav ir. vokiš
kų tarptautinių trustų at
stovai, kurie rėmė nacių ka
ro mašiną, kuomet Fosteris* 
rėmė Ameriką.”

Kingas atsakė, jog vals
tybės departmentas spren
džia apie biznierių praleidi
mą į Vokietiją.

Sovietai Atmeta Gen.
Marshallo Pasiūlymą

Maskva Atšaukia Savo 
Atstovą iš Graikijos

Maskva. — Amerikos de
legatas Marshallas davė, 
girdi, “paskutinį” pasiūly
mą, kad Sovietai galės gau
ti tik aprėžtus karin. atpil
dus iš gamybos tam tikrose 
Vokietijos pramonėse. So
vietų atstovas Molotovas 
priminė Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų tarimus ir at
metė tokius aprėžimus.

Žaislinių Sprogimų 
Eksplozija Užmušė 10

Clinton, Mo. — Per eks
ploziją čionaitiniame žaisli
nių sprogimų (fire-works)a 
fabrike 10 darbininkų tapo 
užmušta ir penki sužeisti.

Scranton, Pa. — Chas S. 
Woolworth, mirdamas, pa
liko $15,691,975 turto.

Athenai. — Sovietai pa
šaukė į Mfaskvą savo amba
sadorių Graikijai, admirolą 
Aleksąndrą A. Rodionova; 
nelaukė nė karaliaus Jurgio 
II laidotuvių.

Nežinia, ar ambasadorius 
Rodionovas laikinai ar vi
siškai atšauktas.

Partizanų vadas žadėjo 
tęst kovą, jei naujasis ^kara
lius neduos nuolaidų.

Buboniško Maro Liga 
Amerikos Laive

Bari, I tali turi
jūreiviai susirgo bhbdnišku 
maru dideliame žibaliniame 
Amerikos laive Mountbell 
Hills. Tai baisi limpamoji li
ga.

OkAS. — Būsią vešu.

Vokietijos ūkį-pramonę, ir 
po to steigti centrinę Vo
kietijos valdžią.

Jung. Valst. atstovas Mar
shallas sakė, laikinoji Vo
kietijos valdžia turėtų būti 
sudaryta iš savivaldiškų ša
lies dalių premjeru-prezi- 
dentų; tokios savivaldiškos

Angli ja Valdysianti 
Palestiną, Nežiūrint 
Jungtiniu Tautų

London. — Anglija yra ' 
pasiryžus visuomet pasilai- 

: kyti savo globoje Palestiną.
Anglų valdžia prašė Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bą sušaukti nepaprastą i 
Jungt. Tautų seimą, Pales- i 
tinos klausimams svarstyti. 
Saugumo Taryba sutiko 
šaukti tokį seimą. Bet Ang
lija nežada pasitraukti iš 
Palestinos. Anglų valdinin
kai sakė amerikonų korės- i 
pondentams, jog Anglija at-! 
mes siūlymus, kad anglai j 
pasitrauktų iš Palestinos 
arba pavestų ją Jungt. Tau-1 
tom globoti.

(Jeruzalė. — Pakišta po ' 
vieškeliu, žydų teroristų mi-1 
na suardė karinį anglų tro- • 
ka ties Haifos miestu, Pa-' 
lestinoj, ir sužeidė du ang
lų kareivius.

Amžinas Kalėjimas Jaunuo-. 
liam žmogžudžiam

Columbus, Ind. — Teisė
jas G. W. Long nuteisė du 
keliolikos metų jaunuolius 
kalėti iki gyvos galvos: jie
du užmušė policininką.

kininkų kontrolės taryba su 
paprasta balsų dauguma 
spręstų įvairius laikinosios 
valdžios klausimus. Moloto
vas ' reikalavo vienbalsiai 
tuos klausimus spręsti, taip 
kad kiekvienas iš keturių 
didžiųjų talkininkų galėtų ir 
vetuoti - atmesti daugumo 
tarimus.

Molotovas ragino suteikti 
i Vokietijai panašią demok
ratinę konstituciją, kaip 
kad ■ vokiečių respublikos 
konsitucija po pirmojo pa
saulinio karo. Tai vadinama 
Weimaro konstitucija, pa
gal kurią visa Vokietija bu
vo suvienyta.

Anglai-amerikonai siūlo 
paskirstyti Vokietiją į dau
gelį plačiai-savivaldiškų, be
veik nepriklausomų kraštų, 
kurie tik paviršutiniais ry
šiais būtų apjungti į bend
rąją valstybę.

Jungtinių Valstijų Karo 
Laivai Lankosi Graikijoj, 
Turkijoj ir Egipte

Athens, Graikija. — At
plaukia karinis Jungt. Val
stijų lėktuvlaivis Leyte į 
Graikijos salą Kretą. Nie
ko nepranešama apie- pir- 
mesnius Amerikos*karo lai
vus, kurie lankėsi Graikijoj. 
Leyte ii’ kiti dabar atplau
kiantieji amerikiniai karo 
laivai lankysis ir Istanbule, 
europiniame Turkijos u6s- 
tamiestyje. Savo kelionėje 
jie taipgi staptelės Italijoje 
ir Egipte.

Trumanas ’ “dėl svarbių 
reikalų” atšaukė savo kelio
nę i Missouri.

Trumanas pirm Kelių Savaičių Pašiepė Tuos, Kurie Gąsdina Raudonuoju Baubu
« -------------------------------------------- '■------- S ____________________________ H--------------——----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

Washington. — Preziden
tas Trumanas pirm penkių 

(Savaičių rašė G. H. Earle’ui, 
buvusiam Pennsylvanijos 
gubernatoriui, kad nėra jo
kio pavojaus iš komunistų 
pusės Amerikoje. O už po
ros savaičių po to savo lais

vių Tarybos iždo ir prisispyręs 
reikalauja, kad visi Amerikos 
lietuviai panašiai jiems ran
kas bučiuotų.

ko Trumanas jau šaukė “at- 
remt komunizmo 
pavojų” šioje šalyje ir 
liepė išvalyt visus raudo
nuosius “neištikimuosius” 
tarp 2,300,000 valdžios dar
bininkų ir tarnautojų. '

Prezid. Trumanas rašė 
Earle’ui:
“Gerbiamasai Guberna
toriau :

“žmonės labai susijaudinę

Prezidentas Rašė Buvusiam Pennsylvanijos Gubernatoriui, 
Kad Amerikoj Nėra Jokio Pavojaus iš Komunistų Pusės

dėl ‘komunistinio baubo,’ 
bet aš manau, kad ši šalis 
yra visiškai saugi kas liečia 
komunizmą — mes turime 
perdaug sveikai protaujan
čių žmonių. Mūsų valdžia 
sudaryta žmonių gerovei, ir 
aš netikiu, kad ateis laikas, 
kuomet bet kas tikrai no-

I

retų nuversti šią valdžią.
(Pasirašo)

HARRY TRUMAN.”
Pačiam Trumanui Gręsia 

“Valymas”
Šį prezidento laišką iš

spausdino New Yorko re- 
publikonų laikraštis^ Sun. 
Jis, kaip ir kiti republikonų

laikraščiai ir vadai, sako, 
negalima pasitikėti Tfuma- 
nu, kad jis tikrai vykdys 
“valymo” kampaniją prieš 
raudonuosius. O įrodymui, 
kad Trumanas esąs “pras
tas valytojas”, republikonai 
vartoja tą jo laišką. Jie 
skleidžia mintį, kad ir patį 
prezidentą reikėtų varyt 
per ištikimybės šerengą.

Eina lenktynės tarp Tru- 
mano demokratų ir republi

konų — vieni ir kiti stengia
si pasirodyti geresniais “ne
ištikimųjų valy to jais.” Tuo 
tarpu republikonai miklina- 
si išvalyt laukan ir su- 
trempt visus pažangesnius, 
rooseveltinius demokratus, 
o galų gale apsidirbt ir su 
savo papėdininku Trumanu.

Lithonia, Ga. — Baltieji 
nuplakė du negrus,'o vieną 
dar ir pašovė.
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Graikijos Karalius ir Krizė
Aną dieną labai teisingai Henry Wallace pasakė, kad 

mes šiandien turime ne Graikijos krizę, ne tarptautinę 
krizę, bet Amerikos krizę. Amerika atsistojo ant kryž
kelės. Ją ten staiga pastatė prezidentas Trumanas ir jo 
kolegos iš republikonų ir demokratų partijų — abiejų 
parti jų konservątyviškiausie j i elementai, kurie palaiko 
Trumano užsieninę politiką. Mūsų šaliai siūloma pasi
rinkti agresingo imperializmo kelią. O toks kelias, ne

išvengiamai ir užtikrintai, ilgainiui veda prie naujo 
karo.

Kaip tik tą turėjo mintyje Henry Wallace, kuomet 
jis atsišaukė į Amerikos visuomenę priešintis Trumano 
užsieninei politikai, atmesti jo reikalavimą, kad Kongre
sas paskirtų keturius šimtus milijonų dolerių Graikijai 
ir Turkijai.

Staiga, mūsų Kongrese ir visuomenėje besiargumen- 
tuojant dėl tos paskolos, ateina žinia, kad Graikijos fa- 
šistuojantis karalius Jurgis II numirė. Tai karalius, ku
rį Anglijos ginklais Churchill užtupdė ant Graikijos sos
to. Tai karalius, kuris buvo aklas anglų imperializmo į- 
rankis ir su mielu noru sutiko tokiu paklusniu įrankiu 
būti Amerikos kapitalo.

Dabar mūsų komercinė spauda vėl gieda apie naują 
krizę Graikijoj. Kas dabar bus, kai Jurgis numirė? Ar 
Graikijoj padėtis pasikeis?

Jurgio II vietą užėmė jo brolis kronprincas Povilas. 
Bet naujasis karalius nei kiek negeresnis už senąjį. Tiek 
tik spėjama, kad Povilas daugiau kišis į valdžios reika
lus, kad ją sustiprinus ir pasukus dar toliau į fašizmą.

Jurgio mirtis paakstino mūsų valstybės departmentą 
ir prezidentą Trumaną paskubinti paskolos suteikimą 
Graikijai ir Turkijai. Dabar tai jau tikrai būsianti di
džiausia bėda su Graikija. Pasinaudodami, girdi, pasikei
timu karalių, Graikijos “raudonieji” gali pasikėsinti ant 
valdžios. Tiktai mūsų įsikišimas ir greita finansinė ir 
militarinė pagalba galinti išgelbėti kritišką situaciją.

Todėl su Jurgio II mirtimi tiktai Amerikos krizė pa
didėjo. Čionai pasidarė didesnis pavojus, kad Trumano 
politika gali laimėti ir įtraukti Ameriką į tokius impe
rialistinius žygius, kurie nieko gero nelemia nei mūsų 
šaliai, nei visam pasauliui.

Berlyno Darbo Unijos
Visa mūsų šalies konservatyviškoji visuomenė likosi 

nustebinta įvykiais Berlyno darbo unijose. Miesto uni
jų centralinės tarybos rinkimuose didelę daugumą laimė
jo Socialistinės Vienybės Partija, kuri prieš keletą mė
nesių susiorganizavo iš komunistų ir kairiųjų socialde
mokratų. Iš 45 narių toji partija išrinko 37. O to nebuVo 
laukta ir tikėtasi. Tiesa, buvo sakoma, kad Socialistinės 
•Vienybės Partija turi daug įtakos ir laimės toje Berlyno 
dalyje, kurią turi okupavus Tarybų Sąjungą. Bet jinai 
būsianti gražiai nušluota Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos zonose. Tose zonosė okupacinės valdžios palaikė, 
stiprino ir globojo dešiniųjų socialdemokratų partiją.

Šis Berlyno darbo unijose įvykis labai reikšmingas. 
Jis parodo, kur link krypsta Vokietijos darbininkai, pra
dėję atsipeikėti iš hitlerinioi kvaitulio. Jie nežada eiti tuo’ 
keliu, kuriuomi juos į hitlerizmą ir pražūtį nuvedė so
cialdemokratai po Pirmojo Pasaulinio Karo.

Kruvina Imperija
Didžioji Britanija yra tokia imperija, kurioje nieka

dos nesiliauja žmonių kraujo liejimas. Visa Palestina pa
plūdusi kraujuose. Didžiojoj Indijoje riaušės ir sukilimai 
nesiliauja.

Tai vis anglų plėšikiško viešpatavimo rezultatai. Per 
du šimtu metų anglai viešpatavo Indijoj ir taip “puikiai” 
atsižymėjo, jog dabar indusai nebegali jų pakęsti. Pales
tiną anglai valdo nuo Pirmojo Karo. Ten tiek jie prisi
virė smalos, jog nebepajėgia ją sudoroti.

Armija ir Verstinas Kareiviavimas
Karo pradžioje buvo išleistas įstatymas, kuris reika

lavo, kad kiekvienas jaunuolis eitų ir tam tikrą laiką 
praleistų armijos tarnyboje. Taip buvo pirmajame ka
re, taip buvo antrajame. Savanorių karių neužteko. Ypa
tingai karo metu jauni vyrai nesiveržia armijon.

Dabar tasai verstino kareiviavimo įstatymas pasi- 
maikino. Jaunimas lengviau atsiduso.

‘ Reikia pasakyti, kad verstinas kareiviavimas nebuvo 
populiarus ir visos pastangos jį padaryti pastoviu, nepa
vyko. Amerikos žmonės nemėgsta militarizmo. Kai išky
la karas, verstinas kareiviavimas esti neišvengiamas rei
kalas. Bet dabar žmonės klausia: O kam reikia didelės 
pastovios armijos? Mažai armijai pilnai užteks savano
rių. Užtekdavo praeityje, užteks ir dabar.

Didžioji 'spauda nepasitenkinus. Taip pat nepasiten
kinę militaristai. Netenka abejoti, kad agitacija už ver-

ALDLD CK Sekretoriaus 
Raportas Suvažiavimui

Draugės ir Draugai 
Delegatai!

Mano raportas bus trum
pas, nes lies tik organizaci
nius reikalus. Organizacijos 
pirmininkas išdavė pamati
nį raportą apie mūsų Drau
gijos nuveiktus didžius dar
bus ir kitus, dar tebestovin
čius priešakyje.

LL Draugija dabar turi 
162 kuopas. Narių pas mus 
yra virš 6,500. Dirbant CK 
Sekretoriaus darbą jau 17-ti 
metai, pastebėjau sekamus 
pasireiškimus: (1) Mūsų 
Draugija bėgyj pastarųjų 
10-ties metų paaugo ant 1,- 
000 narių, mokančių pilną 
duoklę. Dešimt metų atgal 
mes spausdinome 3,200 
“Šviesos”, dabar jau 4,200. 
Reiškia, Draugija paaugo 
tais nariais, kurie moka 
pilną mokestį. (2) Draugi
jos kuopos auga didmies
čiuose. Kai kurios kuopos 
į dešimt pastarųjų metų iš
augo du ir net tris kartus. 
Tą galima pasakyti apie 
tokias ~ kuopas, kaip 1 — 
Brooklyn, 2 — So. Boston, 
10— Phila, 19 — Chicago, 
22 — Cleveland, 47— Mon
treal, 50 — Rochester, 79 
— Roseland, 145 — Los An
geles, 162 — Toronto ir ki
tas. (3) Mažesnėse lietuvių 
kolonijose, kai kur mūsų 
kuopų narių skaičius suma
žėjo iš priežasties, kad dau
giau lietuvių neatvažiuoja, 
nemažai miršta, o, jaunimą 
mes nesugebėjome plačiau 
įtraukti. Jaunuolių, imančių 
anglų kalboj knygas. 1946 
metais buvo 368 nariai.

Mūsų Konstitucija reika
lauja, kad nariai duoklę pa- 
simokėtų iki 1 d. liepos. 
Duoklė nedidelė, bet kai ku
rie užvelka iki metų pabai
gos. Tas sudaro nemažai 
bereikalingo darbo kuopose 
ir centre, taipgi nereikalin
gų Draugijai išeigų. Reikė
tų, kad nariai savo duoklę 
pasimokėtų su metų pra
džia. Tas palengvintų kuo
pų valdyboms ir centrui, 
taipgi suteiktų kuopose 
daugiau laiko pasidarbavi
mui gavimui naujų narių. 
Dabar, dažnai kuopų valdy
bų draugai eikvoja energiją 
išrinkimui iš tūlų senų na
rių duokles ir neturi laiko 
pasidarbuoti gavimui naujų 
narių. Žinoma, Draugijos 
auklėjimas — naujų narių 
verbavimas, tai yra pareiga 
kiekvieno nario. Čia turiu 
pastebėti, kad mums labai 
svarbu gauti kuodaugiau- 
siai naujų narių, taip pat'ir 
išlaikyti visus esamus Drau
gijoj- . •

Atsiminkime, kad jeigu 
mes }>er visas kuopa į me
tus netęksime tik po du na
rius, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, kas kuopoj atro
do maža spraga, bet per vi
są draugiją tas sudaro virš 
300 narių! Iš kitos pusės, 
jęigu mūsų kiekviena kuopa 
padidintų savo skaičių po 
kelis narius, tai per visas 
Draugijos' kuopas susidaro 
keli šimtai, arba ir arti 
tūkstyičio h .

Iki dabar yra pasimokė- 
jušių 2,114 pilni nariai ir 
1,068 šeimų nariai, bendrai 
3,182 nariai už 1947 metus. —,  ---------------.------- ; 

Tai mažiai, kaip pusė na
rių. Tuo laiku jau turime 53 
garbės kuopas, tai yra, to
kias, kurios 1947 metais pa- 
simokėjo už tiek pat narių, 
kaip turėjo 1946 metais, bet 
dar yra 47 kuopos, iš kurių 
visai duoklių negauta. Nau
jų narių iki šiol centre yra 
duoklė gauta už 200.

Mūsų Draugijos kuopos 
yra organizuotos į 13 atski
rų apsrkičių ir 3-jų sričių 
veikia pavieniai.. Centras 
stengiasi palaikyti artimus 
ryšius «u visomis kuopomis, 
raginame prie veikimo, tei
kiame informacijas apie 
kuopų stovį ir apskričiams, 
kviesdami juos prie susti
prinimo jų ribose silpnės- . 
nių kuopų. Su kuopų valdy
bomis neturiu jokių nesu
sipratimų. Jeigu kas yra ne
pakankamai atliekama iš 
mano pusės, kaipo CK Sek
retoriaus, tai mielai priimu 
kp. valdybų pastabas. Pu
sę laiko dirbu Draugijai ir 
pusę Laisvės redakcijoj. Su 
Laisvės redakcija nesusi
pratimų neturiu, kada ma
no darbas ten labiau reika
lingas, . tai įdedu ten dau
giau energijos, kada yra 
darbo daugiau prie Draugi
jos, tai tada jai dirbu dau
giau.

Mūsų Knygos. Mūsų 
Draugija yra kultūros ir 
apšvietos Draugija. Kasmet 
surengiame nemažiau tūks
tančio įvairiausių parengi
mų. Karo metu mūsų Drau
gija energingai dirbo karo 
laimėjimui, sumušimui prie
šo. Tik vienos karinės pas
kolos pardavėme karo bonų 
per visas kuopas apie $*500,- 
000. Už ką vėliau iš Jungti
nių Valstijų ’ Finansų De- 
partmento gavome padėka- 
vonę ir specialę garbės me
talinę lentelę. Mūsų Draugi
jos centre yrą velionio Roo- 
sevelto sekretoriaus padė
ka vonės laiškas už Draugi
jos pastangas karo laimėji
mui. Ir aš , patsai turiu 
padčkavonės gromatas už 
darbavimąsi tpafdavime ka
ro bbnų, Raudonojo Kry
žiaus' pagalbai ir kitose sri
tyse.

Bet vyriausias musų dar
bas praeityj ir dabar yra, 
tai apjungimas lietuvių į 
vienetus ir gelbėjimas'jiems 
kultūros ir apšvietos sri- 
tyj. Mūsų draugija jau iš
leido 53-ris skirtingais pa
vadinimais knygas, bendrai 
15,300 puslapių. Jeigu mes 
skaitysime tik po 4,500 kiek
vienos knygos kopijų, o kaip 
kurių du kartus tiek leido
me, tai ’išleidome 240,000 
knygų.

Bet tai neviskas. Greta 
tos apšvietos,. kurią leidome 
nariams, mes leidome bro
šiūras platinimui. Tokių 
brošiūrų bus apie 10. Jų 

•tarpe A. Bimbos suredaguo
ta knyga “Naujoji Lietu
va”, kuri turi 200 puslapių.

Jau 14-ti metai, kaip lei
džiame žurnalą “Šviesą”. 
Šio žurnalo išleidome 53-is 
numerius. Jeigu tą raštą, 
padalinti į puslapius, kuris 
telpa “Šviesoj,” tai tas su
darytų apie 7,000 knyginio 
dydžio puslapių. Mano su
pratimu, žurnalas “Šviesa”

pavaduoja geriausią bro
šiūrą, nes joj narys ir skai
tytojas randa poezijos, mok
slo raštų, politiniais ir eko
nominiais klausimais raštų, 
apysakų ir 1.1. Žinoma, jei
gu mes turėtume daugiau 
literatinių jėgų, tai galima 
būtų dar'žurnalą tobulinti.

Literatūros leidime svar
bų vaidmenį suvaidina ir 
Moterų • Komitetas , prie 
Draugijos CK. Moterų Ko
mitetas taip pat leidžia li
teratūrą, išleido jubiliejinį 
numerį minėjimui “Moterų 
Balso”. Išleido knygą “Virė
ja”, brošiūras “Moteris ir 
Karas”, “Marija Melnikai- 
tė”, o dabar “Salomėja Nė
ris”. Bendrai, mūsų Drau
gija atlieka tokį didelį ap
švietos darbą, kokio visos 
kitos srovės į daiktą sudė
tos negali atlikti. Kitos sro
vės leidžia, dažniausiai, tik 
brošiūras apjuodinimui Lie
tuvos ir kiršinimui vienų 
prieš kitus lietuvių Amen-

Kas Ką Rašo ir Sako

stino kareiviavimo sugrąžinimą nesiliaus, dar padidės. 
Atominės politikos šalininkai Amerikoje norėtų matyti 
keleto milijonų pastovią arnjiją. *

Bet Amerikos ir visų kraštų žmonės reikalauja ma
žinti apsiginklavimą. Tas klausimas buvo iškeltas Jung
tinių Tautų Generaliniam Seime, buvo priimta gera re
zoliucija ir dabar plačiai diskusuojamas rezoliucijos 
pravedimas gyvenimam Nei kuri šalis viena nenori nusi
ginkluoti. Tai suprantama. Betgi pagalba Jung. Tautų 
galima ir turės būti sumažintas pasaulio apsiginklavimas. 
Didelės armijos yra didelė žmonėms našta.

Brangumas ir Narių Duo
klė. Kaip viskas pabrango 
karo laiku, apie tą daug 
nereikia kalbėti. Visi žinom, 
kaip baisiai pakilo kainos 
maisto, drabužių, apsiavų ir 
kitų reikmenų. Bet spaustu
vių darbas ir reikmenys to
li pralenkė anuos reikmenis. 
Štai keli tik pavyzdžiai:

Apie 10 metų atgal už 
“Šviesos” susiuvimą mokė
jom $12, $14, žinoma, kiekis 
buvo mažesnis. Bet dabar 
jau ir $60 neužtenka. Tada 
kietais viršais knygos ap- 
darymas lėšuodavo po 10c 
ar 12 centų, o dabar už to
kią pat knygą ima net iki 
75 centų. Už knygos at- 
spausdinimą m o-' 
k ė j o me už puslapį po 
$1.50, o dabar jau po $2.60. 
Pabrango paštas, šniūrai 
knygų surišimui, popiera 
jų apsukimui ir kitokios 
reikmenys. Storai pasakius, 
tokio pat dydžio knygos ar
ba “Šviesos” numerio išlei
dimas dabar CK atseina 
dubeltavai.

Nereikia aiškinti, kad CK 
padėtis nelengva. Mūsų 
duoklė nario, kuris gauna 
“Šviesą” ir knygą,'yra $1.50 
į metus; kuris ima tik 
“Šviesą” — $1, ir šeimų 
narių tik 10 centų į metus. 
Visi žinome, kad tūlos pa- 
šalpinės organizacijos vien 
lėšų fondan, tai yra, organi
zacijos užlaikymo reikalams 
ima j metus apie $1. M^s gi 
iš nario duoklės turime pa
dengti organizacines išei
gas, išleisti žurnalą, knygas 
ir, reikalui esant, parem
ti labai svarbius kitus dar
bus. ' \

Kad tokia padėtis sudaro 
neretai centre galvosūkį, a- 
pie tai netenka kalbėti. Bet 
Draugija finansiniai gerai 
stovi. 1946 metus mes užbai
gėme su apie $1,600 ižde, 
be archyvo. Dabar Draugi-1 
jos ižde yra virš $3,500. 
Laike' suvažiavimo, nuošir
dus kuopų iv atskirų drau- 
gų parėmimas aukomis 
Draugijos finansus žymiai 
sutvirtins, nes aukų gausi
me- apie $1,000!

Kame “slaptybė”, kad 
Draugija, nepaisant tokio 
brangumo, -gerai stovi fi
nansiniai? -Tas “sekretas” 
yra tik tame, kad mūsų 
Draugija auga tais nariais, 
kurie moka pilną duoklę. 
Aš jau minėjau, kad į 10 
metų tokiais nariais Drau
gija paaugo apie 1,000 na
rių. Ir kuo mes daugiau 
naujų narių gausime, tuo 
bus lengviau finansiniai.

Duoklių klausimas.
Centro Komitetas pakėlė 

duoklių klausimą, šaukda-t 
mas šį suvažiavimą. Mes 
turime visą eilę iš kuopų 
pasiūlymų šiuo reikalu. To-

LIAUD. BALSAS APIE 
RAUDONBAUBIZMĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Šiuo tarpu Jungtinėse 
Valstijose ir Kanadoje ve
dama labai biauri ablava 
prieš komunistus. Ablava 
vedama tap gudriai, kad ne 
vienam darbininkui sumaišo 
protą. Darbo žmogui, norin
čiam teisingai orientuotis, 
kad netapti reakcijos auka 
ir nepakenkti savo intere
sams, reikalinga panagrinė
ti klausimą ir surasti teisin
gą atsakymą į klausimą, ko 
norima atsiekt su šia abla- 
via.

“Jungt. Valstijose ir Ka
nadoje komunistinis judėji
mas labai mažas. Jungtinėse 
Valstijose, iš 140,000,000 
gyventojų, prie komunistų 
priklauso 74,000. Tai tiktai 
lašas jūroje. Ne daug skir
tingesnė .situacija ir Kana
doje. Tiesa, simpatikų skai
čius didesnis, bet ir tai ne
sudaro didelio skaičiaus, ly
ginant su gyventojų skai
čiumi.

f'Kita, iš komunistų prog
ramos kiekvienas gali maty
ti, kad jie nesiekia valdžios 
nuvertimo ar ko kito, kas 
dabartinius valdonus staty
tų į pavojų. Komunistų pro
grama nesiskiria nuo kitų 
darbo žmonių organizacijų. 
Tiesa, jie statosi sau galuti
nu siekiu socializmą, bet da
bar nė nesvajoja apie to sie
kio atsiekimą.

“Dabar kyla klausimas, 
kodėl ponai kapitalistai taip 
šumija ptieš komunistus? 
Turi būti kur nors pamatas. 
Be niekur nieko jie neeikvo
tų tiek daug energijos ir pi- 
higų kovai prieš komunis
tus. Tuo pamatu gali būti 
tiktai jų noras' suskaldyti 
darbininkus.

“Karo metu ir-po karo 
darbo žmonių judėjimas 
smarkiai išaugo. Didieji 
streikai Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoje parodė,

William L. Shirer, vienas iš 
nedaugelio užsilikusių radijo 
bangose liberališkų komenta
torių, tapo išmestas iš progra
mų kovo 30-tą. Jo klausyto
jų buvo aprokuota esant apie 
5 milionai. Išmetamas iš oro, 
Shirer pareiškė: “Ataką skai
tau siekiu užčiaupti mano bal
są.”

ki yra' pasiūlymai. Centro 
Komitetas mano, kad šeimų 
harių duoklę reikia pakelti 
nuo 10 centų nors iki 25c į 
metus. Dešimts centų jau 
labai permaža'duoklė. Pa
likti $1 tiems-, kurie ima tik 
“Šviesą”, kas dėl $1.50, tai 
palieka šiam suvažiavimui 
spręsti, nes CK narių nuo
monė pasidalino.

Tiek galima pasakyti or
ganizaciniais reikalais. Ben
drai, Draugija yra galinga 
narių vienybėj, narių skai
čiumi,^finansiniai ir ji gali 
išaugti į du kartus skaitlin- 
gesnę, jėigu tik visi ir visos 
energingiau padirbėsime po 
šio suvažiavimo.

Mį fin ^Wf;

kad unijistų jėga šiuo tarpu 
yra gana didelė. Fabrikan
tai buvo priversti padaryti 
nuolaidas, pakelti algas, pa
gerinti santykius su unijo
mis. Tą jėgą galima susilp
ninti tiktai suskaldant.

“Fabrikantai ir jų tarnai 
paleido šūkį prieš komunis
tus. Girdi, jie nori paimti į 
savo rankas visas unijas. 
Jie sulindę į valdžios apara
tus. Ką jie blogo daro, jie 
nesako, nes tą būtų labai , 
sunku padaryti. Jie tik rė
kia, kad komunistai ima u- 
nijas į savo kontrolę. Neku- 
riems unijų vadams to tik 
reikia. Jie nori nunakinti 
savo oponentus, tai ko lauk
ti, jeigu fabrikantai ir jų 
valdžia padeda.

“Jeigu fabrikantų siekiai 
laimėtų, aukomis būtų ne 
tiek komunistai, kiek visi 
darbininkai. Jeigu komunis
tas bus išmestas iš unijos 
vadovybės, jam didelės 
svarbos nesudarys. Tuo bus 
paneigtos darbininkų teisės. 
Jie rinko tuos narius už tai, 
kad jiems atrodė taip ge- r 
riau. Gyvenime jie patyfė, 
kad komunistai eina parei
gas sąžiningai ir gina narių 
interesus.

“Darbininkams reikia ne
pasiduoti tai ablavai, nes 
ji atsukta prieš juos. Abla- 
vos tikslas suskaldyti dar
bininkų eiles, kad fabrikan
tai galėtų išsunkti daugiau 
prakaito iš darbininkų. Jie 
kelia kainas ir nori, kad 
darbininkai dirbtų už senas 
algąs. Štai visas tas pakas
tas šuo.”

NE BADAS, BET 
KURSTYMO POLITIKA

Chicagos dienraštis Vii- . 
nis kreipia dėmesį į naujai 
leidžiamus gandus apie ba
dą Tarybų Sąjungoje. Vil- 

Inis sako:
Kapitalistinėje spaudoje 

vėl mirga žinios apie badą 
Tarybų Sąjungoje. Per tris 
dešimtis metų.* kuriuose gy
vuoja tarybinė valdžia, už
sienio spaudos mylimiausia 
tema vis yra,, kad ten badau
jama. . j

Tiesa, po pilietinio karo 
kai kurios sritys ten badavo. 
Taipgi tiesa, kad ir vėliau 
vienu kitu tarpu ten buvo 
sunkumų su maistu tam tik
rose srityse.

Bet mes žinome, kad ka
pitalistinė spauda tai šimte
riopai vis padidindavo. Daž
niausia tos 
Lietuvoje 
raštinėmis 
palais.

Geltonoji spauda vis ieško 
silpnybių Tarybų Sąjungoje. 
Rodos, per 30 metų ji turė
jo pakankamai laiko išmok
ti. 18et visgi ji tų simptomų 
ieško, simptomų — “griuvi
mo,” “braškėjimo,” “bado,” 
ir t.t.

Bet Tarybų Sąjunga per
ėjo sunkiausius bandymus. Ji 
atlaikė galingiausią pasauly
je karinę mašiną — hitleriz
mą — ir vėliau jį sutriuški
no. Vięi geltonosios spaudos 
pranašai turėjo liežuvius pri
kąsti. '

Bet tie plepalai vėl kar
tojami.

Mes nežinome, 
ar kitoje TSRS 
sausros ar kitos 
yra maisto stoka
taip yra? problema bus iš
rišta — 1947 metai, tai ne 
1919, ir su geresnėmis trans- 
portacijos priemonėmis pa
dėtis gali būti lengviau pa
taisyta.

Vieną mes žinome: silp
nėjimo “simptomų” geltono
ji spauda laukia veltui, visai 
veltui...

‘‘žinios” buvo kas 
vadinama “laik- 
antimis” — nie

ar vienoje 
srityje dėl 
priežasties 
ar ne. Jei
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South Ameri- 
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El IN[ Gi LIS11' S E C* T* I IN’'! Surpassins Most optimistic predidi°ns

What His Friends Say About Dr. Grinius

Author of Article: AND. VALUCKAS
a*

. sinar

ii«»

that pro-

in

the

this
was

con- 
that

but it was 
did better.

Photo of Naujienos, Chicago Lithuanian Daily, showing Dr. • 
Grinius had been in the pay of the Nazis and, as their good 
friend, received a pension horn them during the German oc
cupation of Lithuania.

had to pass a “loyalty

in Lithuania before 
by

patron was satisfied 
manner in

polkas
waltzes,

were

Auditors took three
■t _

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

January 20, 1947 (page 4)From NAUJIENOS
K. GRINIUSDRTitle of article:

Maskvoje 
m darNninkii* 
itu sudėtinai 
•• pu-
> bti-
i jj pa* 
i vaMžia

Ir 
h. w WO

Yra žinomo# dNejvpo 
bes. Vienos yr# 
tnatrrialmiakjKMteh k < 

mažiau nyksta tadkttf 
Dalis jų yra gumtw dk 
bet dideli dali* yra 
nių sukuriama.
pianu*!* daWlbb į 
•nelmananui •**

tuvoj. Ftogpiflrm t d. Dr. K, 
Griniui nulrftukiairt**

rn. Vokrtviat pa
skiria Dr. K. Griniui 40 Rm 
mČpenaija*. Dr K> Gri
nin* eina vokiečių okupacijos 
metu Sveikatos Vyr. Valdybos 
Salųtarinio Švie timo Skyriau* 
Vedėjo pareiga* ir fcdp pat 
vadovauja Lietuvon Higieuo* 
muziejui.

We are publishing a photo
static reproduction of a little 
section of an article that ran 
serially thru’ the Chicago 
Lithuanian newspaper Nau
jienos last January, heralding 
the arrival into this country 
of one Dr. K. Grinius, an ex
President of Lithuania. The 
reader will remember we 
stated that this person who 
had a fairly good democratic 
record
the war, was “taken in 
the Nazis upon their arrival 
to occupy Lithuania. We then 
charged that Dr. Grinius had 
received a pension from the 
Nazis when they wore in Lith
uania and that Dr. Grinius 
held several important posts 
in the quisling Lithuanian go
vernment.

many professionals and mem
bers of the intelligensia who 
did not work for the Nazis, 
refused their pensions, and 
posts in the government of 
occupation and they did not 
starve.

Dr. Grinius is a typical spe
cimen of pro-nazi now crawl
ing out from his hiding place 
to assist the American brand 
of reactionaries who are 
working to start an atomic 
war*against the USSR, not
withstanding that civilization 
would probably be destroyed 
in the process.

Brooklyn LDS Lodge Scores 
With Very Successful Dance

'Big Three' Lithuanian Confabs 
WellAttended;WorkedOutGood 
Program; Held Book Exhibition

BROOKLYN, N. Y. — The 
Brooklyn LDS Lodge 200’s 
dance last Saturday, was a 
very successful affair, and 
many expressed that it was 
the finest affair the BuiLD- 
erS had ever put over to 
date. Nearly 400 hundred 
people gathered to make 
merr£, dance, and enjoy 
themselves, and to help sup
port the LDS Lodge of young
er people and help finance 
the bowling teams to thej LDS 
National Bowling Tournament 
to be held in Detroit next 
month.

Eddie Sparks and his Silver 
Stars Orchestra lived up to 
its billing and even the most 
exacting 
with the 
hilarious 
smooth
tangos, etc., 
It can be assured 
Sparks boys made

which, the 
and the 
foxtrots, 

executed,
that Eddie 
a real hit 

last Saturday night with , the 
Lithuanian audience and were 
enjoyed by all. We shall see 
more of Eddie .Sparks in the 
future.

Carmella, the famous sing
er, also made a great hit with

the audience and although 
she sang under several handi
caps (or it seemed so to this 
writer) accompanying herself 
on the piano and singing to 
a dance audience without the 
aid of a microphone, her be
autiful, rich, talented and 
well trained voice rang out 
in the hall: during the inter
ruption for the program.

In the “Case of the Lost 
Weekend,” event put on for 
the benefit of the Brooklyn 
LDS Bowlers, A. Zide, of 
Brooklyn, walked off with 
the prize.

There were many guests 
from out of town, from Chi
cago, Detroit, Binghamton, 
Massachusetts, Pennsylvania 
and New Jersey, but most of 
the crowd was made up of 
Brooklyn Lithuanian Amer
ican .young people. Everyone 
enjoyed themselves and the 
entire c o m m i ttee which 
worked hard to make the af
fair 
one 
ing 
put

BROOKLYN, N. Y. — The 
“big three” Lithuanian Am
erican Conventions which 
were concluded here in 
Brooklyn * last weekend met 
with unexpected success, sur
passing the most optimistic 
predictions in so far as at-1 
tendance and the decisions re
sulting

One 
things 
three 
organizations was the holding 
of an exhibition of Lithuan- 

; ian books and newspapers, the

from the deliberations.
of the outstanding 
accomplished by all 

convent ion sponsor in g

Miss Skeberdis of Chicago, as
sistant secretary.

There were nearly 350 de
legates from all sorts of Lith-. 
uanian organizations, socie
ties, citizens’ clubs ,political 
clubs, women’s organizations 
and national organization.^. 
They represented tens of 
thousands of organized Lith
uanian people.

The Conference decided 
upon a program for action. It 
elected a national Committee 
from the New, York area, and

of Adolph Hitler in attempt
ing to foment a war between 
this country and the USSR.

Fuller accounts of the de
cisions will be published in 
future editions of this paper. 
However, it is necessary to 
state that the Conference was 
looked upon as an important 
event in Lithuanian Ameri
can life and was seen by the 
Lithuanians of 
ca. of Canada, 
other parts of 
important, and

wishes for the Conven- 
success were received 

read to the assembled
first one of its type ever held Į acl°Pted its resolutions. One

a success thanked every- 
for cooperating, promis- 
more good affairs to be 
on in the near future.

—Builder.

Newark Sietynas is Planning 
Concert, May 10th in Newark

The photostat is a section 
of an article which deals with 
Dr. Grinius’ important activi
ties in 1941-1944. The article 
was written by a friend of Dr. 
Grinius, a man by the name 
of Andrius Valuckas, who 
worked with the. Nazi propa
ganda machine in Lithuania 
and whose books against the 
USSR during zthe war were 
gleefully published by the 
German occupants in Lith
uania. The story appeared in 
Naujienos, which registered 
joy supreme on its front page 
when Dr. Grinius ami ved and 
had been very friendly over 
since to Dr. Grinius. No ong 
can state that the article came 
from sources which were an
tagonistic to Dr. Grinius, or 
even to the Nazis, for that 
matter. The story was written 
by a friend of Grinius, pub
lished įn a newspaper that is 
friendly to Grinius, and we 
are publishing a photo of the 
section which reads as follows 
in translation:

“1941-1944. The Germans 
award a 40 Rm. monthly pen
sion to Dr. K. Grinius, Dr. K. 
Grinius, during the period of 
German occupation, performs 
the duties of head of the San
itary Educational Division of 
the Supreme Health Adminis
tration and also headed the 
Hygienic Museum of Lithua
nia.”

As is well known, the Nazi 
government of occupation 
gave pensions only to its 
friends — they had gas cham
bers and concentration camps 
for their enemies arid those 
they least suspected of being 
their enemies. And certainly 
one
test” to get an important job 
like the one Dr. Grinius held.

Recently, the Naujienos, in 
defending Grinius said: 
“Well, did you expect Dr. 
Grinius to starve because the 
Germans were there ?” But on 
the other hand there were

The Conference of the De
mocratic Lithuanian Amer
ican Organizations is over and 
its size, enthusiasm and the 
widespread support for the 
ideals for which it was or
ganized surpassed even the 
most optimistic. Nearly .350 
delegate^? were present at the 
Grand Paradise Ballroom in 
Brooklyn last Sunday, a pro
gram was adopted, a national 
committee was elected, and 
now the delegates having re
turned home are pledged to 
work to carry out 
gram.

NEWARK, N. J. — Greet
ings to my fellow reporters 
from Philadelphia and Worces
ter! Perhaps we can carry on 
some back and forth discussion 
through the columns of the 
Laisve that may not only bene
fit us but bring forth other 
correspondents.

1 am curious about the play 
“Mikšių Svajonė” that’s been 
circling around Conn. I’ve seen 
it advertised on a number of 
occasions, but never once did 1 
run into a review. How was it 
received? How long is it and 
how big the cast? There’s no 
Lithuanian Drama Group in
........................................................... I I

Jersey. I wonder if with a little 
effort we can stimulate some 
dormant acting talent.

The Concert that Sietynas, 
with the help of W. Žukas and 
J. Simeliavičius put on in 
Philly was so well-received 
that we’ve decided to do it 
again in Newark at St. Georges 
Hall on May W, 1947. This will 
give our friends at home a 
chance to hear our able guest 
solist, Gertrude Ulinskas, of 
Waterbury, Conn. And the Cho
rus and Octette will 
pared with more new 
compensate for our 
this Spring to bring 
suitable operetta.

be pre
music, to 
inability 
forth a

—Mildred.

in this 'country, at which 
there were some 1,500 differ
ent newspapers and books on 
exhibition.

The other dramatic thing that 
was done was when the three 
conventions sent a delegation 
consisting of Mrs. Griciunas, 
a Gold Star Mother from 
Philadelphia, Povilas Venta, 
a veteran of the last war, and 
D. M. Sholomskas, one of the 
most active personages among 
the Lithuanian Americans, to 
pay homage to the memory 
of Franklin Delano Roosevelt, 
former president of the Un
ited States, who lead the na
tion to victory in the war 
against the fascist-nazi axis 
and was responsible for the 
New Deal and all its benefits 
that came to the common 
people, by placing a wreath 
on his grave in Hyde Park,

Women’s 
was held 
the Lith-

Citizens 
delegates 

San Fran- 
Massa-

The Lithuanian 
Convention which 
all day Friday in 
uanian American 
Club Hall, had 
from as far west as
cisco, from Chicago, 
chusetts, as well as some re
cent arrivals from South 
America. Greetings to the 
Convention were received 
from Lithuanian people and 
women’s organizations from 
many parts of the world.

of them called for the with
drawal of American recogni
tion of the former Lithuanian 
Minister from Lithuania, Po
vilas žadeikis, ‘as not repre
senting Lithuanians anymore 
and actually sowing seeds 'of 
discord among the Lithuan
ian people in this country; an
other one on organization 
wherein it was suggested that 

' there be formed in each lo
cality, local committees of 
Lithuanian organizations 
through which the National 
Comm|ittee would operate.

It was suggested that, where 
it is possible, the-Lithuanian 
people establish local voters’ 
organizations for a better un
derstanding of their duties as 
citizens of this country and so 
they may better participate in 
the government of this de
mocracy.

There were 
zations which 
the Convention 
various reasons, 
send delegates. Some of them 
sent their greetings and size
able donations to further the 
work of the Convention Con
tinuation’s Committee and 
especially stressing that there 
is a formerly nazi element 
among Lithuanians who were 
collaborators with the Nazis 
during the war when Germ
any occupied Lithuania and 
now are carrying out the will

good 
tion’s 
and 
body.

In so far as finances go, it 
was announced at the Con
vention that nearly $2,500 
was received as contributions 
to carry on the work which 
the Convention decided upon.

j
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many organi- 
fully support 
but were, for 

unable to

The Conventions are now 
over — the work to bring to 
life their decisions must begin 
everywhere.

The Convention ended with 
an evening session wherein 
all the delegates were photo
graphed as well as the im
portant committees and dele
gations. There was a musical
concert program which con
cluded the day’s activities. On 
the program were artists 
from Chicago, Massachusetts, 
from Wilmerding, Pa., and 
included singers, Abekiene 
and Kenstavičiene (Duet), 
Dočkiene and Stanevičiene of 
Cicero (Duet), Balevičius, 
pianist, Mineikiute of Mon
tello, Mass., singer, the Hart
ford Men’s Quartette, and 
the joint singing of the Sie
tynas and Aido Choruses 
which thrilled the delegates 
and visitors.

Speakers in the last session 
were Leonas Pruseika, John 
Orman, A. Bimba while Roy 
Mizara was the chairman.

į
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One thing about 
ference this year 
there was not an increase in 
the size of the American-born 
section of the delegation. 
There are various reasons for 
this, but one thing sure, how
ever, is. that the Lithuanian 
Americans* are no less inter
ested in what is going on than 
they were before. It was dis
cussed and it seems certain 
that in the future, when such 
conferences are called, there 
will be more American bom 
persons present.

Those that were there, took 
an active part in the deliber
ations, were on the important 
committees and some of them 
were elected on the national 
continuations committee. It is 
a good sign. As yet we have 
not fully digested the entire 
program which the confer-' 
ence adopted, but this will be 
done and we hope to present 
our opinions on the decisions 
with a complete analysis of 
the situation in so far as the 
conference is concerned 
our next column.

DETROIT, Mich.—With 
National LDS Bowling Tour
nament about a month away, 
an interesting battle is I going 
on in the Detroit LDS Bowling 
League itself. 'On Sunday, 
March 23rd, the Kilroys took 
two out of three games from 
the league leading Doormats, 
thereby tieing, them for the top 
position. The next nearest team, 
Snafu, is about seven games 
away from this pair.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

The same evening, there 
was a ceremony opening the 
Lithuanian Book Exhibition 
at the Citizens Club. Several 
hundred Lithuanians went 
thru’ it looking over the var
ious books, some of which 
were published before the Ci
vil War and photostatic re
productions of the first Lith
uanian 
shown
strutted pedestal.
were Roy Mizara, Robert Fei- 
feris, Mrs. Karosas, ' and L. 
Pruseika.

Lith Cage Stąrs Take Baltic 
States Baskethall Honors

Treasurers Regain Lead in LDS League
In the Brooklyn LDS Bow- ,The loss set them down in 5th 

ling League, last Thursday was 
a decisive day. The Presidents 
had worked their way up into 
a tie with the Treasurers and 
last week' the two teams met to 
play off the tie in a scheduled 
game. The Treasurers took the 
first tilt by 30 pins, but in the 
second, the Prexies, eager to 
even things up again worked 
like beavers thru’out the game, 
piling up a nice lead. Finally, 
it was figured that the only 
thing that could win the game 
for the Treasurers was; to have 
Orman and Dobinis each end 
up the game with three straight 
strikes apiece — which they 
did, and by which token the 
Treasurers took the game by 
10 pins. After this hard work, 
the Treasurers relaxed while 
Tony Navikas rolled a 2t)3 
game, Charlie Sipawitz a 108, 
giving a margin of 102 pins 
for the Prexies. The Treasurers 
came out with another toe-hold 
on the first place berth.

place, but only three games out 
of second and four out of first.

The Secretaries managed to 
salvage one lone win from their 
encounter with the revitalized 
last place Directors, Howie 
Dobei hitting as high as 183 in 
the final game. Helen’s 146 in 

. the second game saved the one 
win for the Secretaries. The 
Directors are now only four 
games away from getting out 
of the cellar.

The 
straight games from the'Trus
tees, Al Purvenas bowling some 
good above-average games and 
promptly the Trustees went in

do a huddle to change their 
name to “Stinkers.” They didn’t 
do too bad, though, 
the Auditors who

book , which were 
on a specially con- 

Speakers

The next day, the Laisve 
Hall was jam-packed with 
delegates for the Lithuanian 
Literary Association’s Con
vention where delegates from 
the many branches of this 
society discussed the publica
tion of books in the Lithuan
ian Language and the organi
zation’s literary organ “švie-

as well as organizational į playoffs,

Newspapers for December 
from Lithuania arriving here 
after some delay en route re
veal that Lithuanian men’s 
and women’s teams copped 
the Baltic States Basketball 
championship title after a se
ries of cage games with teams 
representing Estonia and Lat
via, in the Kaunas Physical 
Culture Institute. The Liths
had a relatively easy time of mates of the Lithuanian team 
it after a slow beginning, re
maining, however, undefeated 
thru’out the series which de
cided the title 
Baltic States 
playoffs.

In the

with the Latvians easily win
ning 26 to 7. It was the Est
onian men, however, who took 
the Latvians over the hurdles 
to the tune of 28 to 22, both 
teams showing good playing 
ability.

On the final day, with the 
Estonian women eliminated, 
the Li ths and the Latvians de
cided to try it again, Korienė 
and the rest of her team-

in the third 
Championship

The Builders Bowlers all 
thank the patrons who helped 
to finance their teams for the 
National Boivling Tournament 
which will be held in Detroit*on 
May 2, 3 and Ath and all the 
patrons from far and near who 
supported the Builders Lodge 
200 by attending the dance last 
Saturday. You can be sure your 
support for the League and for 
the Lodge is appreciated.
STANDING OF THE TEAMS

W. L.
Treasurers 33 27
Presidents 32 28
Secretaries 30 30
Auditors 30 30
“Stinkers” 29 31
Directors 25 35

day of the
Lith women

the evening the 
200 sponsored a 
Imperial Palace

sa.
matters. In 
LDS Lodge 
dance at
Ballroom which was the only 
social event of the weekend 
and was very successful.

Sunday morning, the dele
gation left for Hyde Park to 
place the wreath on Presi
dent Roosevelt’s grave and 
the big Convention of the de
mocratic Lithuanian Amer
ican organizations took place 
at Grand Paradise Ballrooms.

Roy Mizara, prezident of 
the National Committee called 
the Convention to order and 
Mrs. K. Karosas, of San 
Francisco, was elected Con
vention Chairman, Mr. iZebrys, 
of Cleveland, was elected Vice 
Chairman. Later Mr. <S. Jasi- 
lionis of Binghamton, N. Y., 
was chosen secretary and

first 
the

Latvian Soviet Re
representatives and 
game by the close 

points, the

met the 
public’s 
took the 
margin of three 
final score being Lithuania- 
16; Latvia 13. Karumnaitė, 
Briedytė and Korienė starred 
for the Liths while Karklinė, 
Krūminė and Rainė were the 
chief scorers for the Latvians.

In the men’s game, which 
was against the Estonian five, 
the Liths came out victorious, 
the final score being 29-27. 
The game was hotly contested 
throu’out Sercevičius and Ku
lakauskas as well as Butautas 
leading their men to victory. 
For the Latvians, Press, Kuli
am, and Renar tried hard, but 
in vain to, turn the tide in 
their favor.
* The second day of the meet, 
the Latvian women clashed 
with the Estonian amazons,

wanting to show that the first 
close victory wasn’t a fluke. 
This time the Liths took it by 
a walk — the final score bei- 
irig 32-5 in the Lith team’s 
favor with a newcomer to 
the team, Bartkevičiūte, star
ring and scoring 22 points for 
her team alone. This decided 
the women’s championship.

The clash of the unde
feated as yet Latvian and 
Lithuanian men’s teams also 
went favorably for the Lith
uanians by the landslide score 
of 41 to 11, the Lith five, 
Kulakauskas (capt.), Petke
vičius, Butautas, Sercevičius 
and Lagunavičius having 
worked out an unbeatable 
combination of players, were 
declared the Baltic Champs.

On the Lithuanian women’s 
team were Svetikienė, Bart
kevičiūtė, Pavalkytė, Briedy- 
tė, and Kprienė (capt.). The 
winners were presented with 
trophies s i m b o 1 i z i n g the 
championship.

V -Ay

W3

3-čias puslapis*
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦
Penktad., Balandžio 4, 1947



I!WWO
. i

■

Pietų Amerikos Lietuvių Padėtis
I

$

■»■>

4

<K

M

Argentinie-

The Greatest Value Your Tire Ration Certificate can buy

NORWALK
n

Other Passenger Tires 

Have Only FOUR Plies

puslapU 
Daily * 
4, 1947

-----------------------4-taS
Laisve—Liberty Lith. 
Penktad., Balandžio

yra 
iki 

jau 
tris

vardą svetimuose 
pastoti kelią viso- 
Lietuvos priešams, 
atskristi iš Vokieti- 

proteguojamų

■' ..

WITH A

PLY

FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
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■■■ ■ i ■ Paraše Petras Cvirkai-  ■■■
(Tąsa)

Ką tu dabar pasakysi?! Mes turime ge
riausią beną, mūsų kuopa gražiausiai 
padainuoja. Pamatysi, mūsų “Naujie
nos” dabar skelbia rungtynes dėl gra
žiausios merginos. Kertu ranką, kad mū
sų susaidėje bus gražiausios merginos, 
o paskum jas ateis ir senberniai. Kai visi 
biznieriai pereis pas mus — išnyks kapi
talistų kliasa, ot tada ir socializmas!

— Džoni, po\kiek tu pardavinėji bur- 
geną?

—Po dvylika centų svaras. Šitie yra ge
riausi.

— Šiur. Ar gera jautiena? Ji labai 
liesa, kaip jūsų kuopos merginos.

— Jeigu tu nori užkąst linksmiau, — 
imk inkstus. Yra pas mane kiaulės koja 
ir veršienos nuo šolderio.

— Pirmiausia duok nuo šolderio, rol- 
steką, o paskum — pažiūrėsim. Nais! 
Apie ką tu kalbėjai, Džoni, kai aš rin
kausi veršieną?

— Apie socializmo gadynę, man rodos.
— Okei! — pasakė Frankas dėdamas 

sausos veršienos gabaliuką tarp auksi
nių dantų. — Na, jūsų saušelistai manęs 
netraukia. Jų nekenčiu nuo tų laikų, kai 
jie man sugadino biznį. Mūsų respubli
konų susaidė — kitas reikalas. Pamaty
si, mes išrinksim prezidentą, mes nupirk
sim iš visų negrų ir saušelistų balsus po 
dolerį, todėl, kad respublikonuose patys 
turtingiausi senatoriai ir multimilijo
nieriai. Mes turim du geriausius boksi
ninkus ir mūsų kuopos prezidentas turi 
tokią gerklę, kad gali dvidešimts valan
dų kalbėt neuždaręs burnos. Oratorių 
konteste jis paėmė pirmąją vietą.

— Žinau jūsų oratorius. Dar nepra
dėjo kalbėt — žiūrėk jau vandenį laka. 
Sakyk, o ar jūs paisot idėjas, ar jūs gul- 
dot galvą už žmonijos gerovę ir smagų 
gyvenimą. Jūs esat respublikonai, bet už 
dolerį jūs parduotumėt savo pačią ir tė
vynę.

— Netiesą pasakei. Aš pats aukojau 
dešimts dolerių Atstatymo Fondui ir nu
siunčiau dešimts skrybėlių Lietuvos mi- 
nisteriams. Kas, Džoni, jeigu ne aš 
neseniai suruošiau karo invalidų, tų, ką 
su viena koja, lenktynes ir daviau jiems 
uždirbt.

Frankas visuomet rodė didelį duosnu- 
mą ten, kur jam nieko nekainavo.

— Vat di devil ju vont! Kodėl kitur 
tu neturi širdies? Kai šerifai su šautu
vais ir neperšaunamais rūbais vaiko 
Virdžinijos socialistus, kurie reikalauja, 
kad jiems papigintų alų, jūs sakot, kad 
Amerikoje viskas gerai. Palauk, aš tau 
paskaitysiu ką rašo mūs socialistų edito- 
riale... .

— Nereik, Džoni, — jūsų laikraščiai 
niekus bliauna. Socialistai nori, kad ir 
negrai būtų lygūs su baltais, galėtų sė
dėti už vieno stalo ir šokti su balta mer
gina. Tada jūs ir monkę iš žvėryno atsi- 
yedę už stalo pasisodinkite ir duokit jai 
kalbėt savo mitinguose. Tai ir bus lygy
bė!

— Devil ju! Dempsi pasakė, kad kum
štį Dievas davė boksą daryti, o laikraš
tis yra tam, kad skaityti. Jeigu nori, kad 
dar geriau eitų biznis — būk socialistas. 
Tu negalvok apie tuos socialistus ką bu
vo prieš karą, anie tik streikus darė. Pa
matysi, tu susiprasi ir būsi kada nors 
socialistas.

Frankas įjungė šypseną, šypseną, 
apie kurią pats pasakytų — nuo Maha- 
nojaus iki Čikagos... garsūs mano gra
bai.

—Iš kur tu žinai?
— Žinau, Frankai-, Toki visuomet 

kalba, kada jų biznis gerai. Bet ką tu 
pasakysi, kai tavo ofisas nueis po velnių, 
a darbininkai išeis į gatvę, barzdaskutys 
išsigalandęs* skuustuvą atsietos prie ta
vo lango ir pradės šaukti — duok duo
nos, duok duonos! Tu išsigąsi ir ateisi į 
mūsų partiją.

— Jasar! Bet pirma, negu mano gra- 
borystė užsidarys, aš visus jūsų sauše- 
listus sayo karieta nuvešiu į tokią vietą, 
iš kurios jūs negrįšite į savo mitingus.

— Atsipeikėk, Frankai, aš rodau šir
dį. Ar tu žinai, kad daug darbininkų su
viliojo komunistai^ blmbininkai, visoki 
Maskvos klapčiukai, o komunistų, darbas 
visiems aiškus: jie nori vienu kirčiu nur 
verst kapitalistus. Ne su knyga, ne su

prakalbomis jie veda į gražią gadynę, o 
mano su ginklu tai padaryt. Kam, Fran
kai, kraujas?

—Džoni, ar negalėtum savo merginom 
pasakyti, kad jos man tuojau, iškeptų ly
deką.

— Aš tuojau pasakysiu. Bet kam 
kraujas, Frankai. Mūsų socialistų parti
ja prieš tokį mūšį. Štai, dar prieš keletą 
metų, kai socialistai kitokį buvo, jie irgi 
darė streikus, bet kas iš to! Mūsų vadai 
pamatė, kad Marksas apie kraują nieko 
nerašo. Mes esame demokratiškesni už 
pačius demokratus. Antai, mūsų draugai 
valdo Europoje daugelį kraštų, ir su ka
raliais už vieno stalo sėdi. Pamatysi, 

- mes, padarę socializmą, susitarsim su 
biznieriais, bankininkais, ir bus orait.

Frankas pertraukė Vaitą, tiesdamas 
abi rankas ir skubiai rydamas šolderį, 
kad galėtų tuojau pasakyti svarbius žo
džius:

— Jūsų programa man ima patikti. 
Čia ir mūsų graborių unijos statutas 
neprieštarauja. Klausyk, Džoni! O kai 
jūs padarysit smagią gadynę žemėje, ar 
atimsit iš manęs grabus ir karietas?’

— Nou! Mūsų naujai valstybei irgi 
bus reikalingi graboriai. Mes tavęs ne- 
judinsim, jeigu tu paremsi mūsų idėją.

— Džoni, tada aš pralošiau dešimts 
dolerių; Aš noriu būti saušelistas.

Vaitas turėjo priimt naujo kovotojo 
ranką. Kiekviena paklydusi avelė bran
gesnė, negu visa jų kaimenė. Ypatingai, 
kad Franko ir kailio vertė buvo ne iš pas
kutiniųjų.

— Tu įžeidi mane, sakydamas, kad aš 
neturiu širdies. Pamatysi, aš palaidosiu 
veltui jūsų kokį nors saušelistą. Ar apie 
tai parašys jūsų laikraščiai, įdomu ži
noti?

— Visada, Frankai. Jie parašys, kad 
tu supranti idealus, ir gražiai padėkos.

Graborius kapstėsi lydekoje. Džoni už
vedė kalbą apie biznį. Frankas sakė — 
yes, Džoni sakė — orait. Šią valandėlę 
jie buvo geri draugai,—graborius ir sa- 
liūnininkas.

— Kas yra, — dairydamasis tarė 
Frankas, — aš nebematau pas tave tos 
aukštos merginos, kuri man kepdavo žu
vį.

— Ją paleidau namo. Pamanyk, kokia 
politikierė! — man suagitavo visas sa- 
liūno merginas ir virėjas, kad joms pa
keičiau atlyginimą, ba joms dar perma- 
žai moku. Ar tu girdėjai tokią dūdą! Jie 
to nesulauks. Tegul dabar ji eina į Grand 
strytą vyrų žvejoti.

Frankas vėl sėdėjo savo naujoje ma
šinoje ir lengvai riedėjo tolyn. Ak, jeigu 
kas būtų sužinojęs šią valandėlę grabo- 
riaus mintis! Ne vienas doros brigados 
karys jį būtų čiupęs už pakaušio ir gerai 
pakratęs. Bet jo mintys buvo uždarytos 
po storu kiaušo sluogsniu. Tai buvo ne 
mažiau svarbus ofisas, kuris dirbo be 
pertrūkio: laidojo, skaičiavo, darė apy
vartą, ruošė planus, sanguliavo su gra
žiomis moterimis.

Jis nesustabdęs vežimo išsiėmė iš kiše
nės viena ranka cigarą ir įsidėjo į bur
ną. Cigaro neuždegė, bet kramtė ir vilgė 
liežuviu. Tatai graborius visuomet darė, 
jei buvo kuo užimtas. Kai biznio diena 
gerai pavykdavo, nabašninkų, vestuvi
ninkų skaičius būdavo patenkinamas, — 
graborius sėsdavo vakarop į savo naują 
automobilį ir važiuodavo pasidairyti po 
Brukliną, idant sutiktų kokią patogią 
merginą ar seną pažįstamą. Mėgo jis 
protingai pasikalbėt su protingu. Ir gra
borius sakydavo Krukui, žiūrėdamas į 
patogiai įtaisytą prie automobilio vairo 
veidrodį: — Frankai, tu gražus vyras. 
Šiur! Cigaras šitaip, skrybėlė — taip! 

. Na, dabar važiuosim ir pasilinksminsim 
valandėlę.

Viršuje, apačioje, po žemėmis, trisde
šimts antrame aukšte — gyveno žmonės. 
Žmonės saliūnuose, viešbučiuose, koledž
uose, tramvajuose, bankuose, bažnyčiose. 
Jie kaip moskitai, kaip skruzdėlės, buvo 
matomi iš krautuvių, magazinų langų, 
tarpduriuose. Jie bėgiojo laiptais, stovė
jo būriais,, ėjo. poromis. ‘Bruklinas gimdė, 
verkė,, dejavo,, kentėjo, šypsojosi ir dirbo 
pinigus. Lobo, turtėjo, suko, vogė, plėšė, 
bankrutavo. . (Bus daugiau)

(Tąsa)

Neilgai mes džiaugėmės ir 
neilgai mes jautėmės laimin
gais pasiliuosavus mūsų bro
liams ir sesėms iš po Smetonos 
jungo. 1941 metais birželio 22 
dieną Hitlerio armijos užpuola 
Tarybų Sąjungą ir uždega ka
ro liepsną T. Lietuvoje. Nusi- 
gandom savųjų likimu Lietuvoje, 
bet nenustojom vilties, žinoda
mi, kad darbininkų klase su 
priešakyje savo Raudonąja Ar
mija turi išeiti laimėtoja šiame 
kare. Bet kadangi ko-ne kiek
vienas mes Pietų Amerikos 
lietuvis esame pergyvenę 1914- 
1918 metų karo baisenybes, 
jautėme daugiau kiek reikia, 
ką reiškia pergyventi Lietuvos 
liaudžiai per Lietuvą ritantis 
Hitlerio tankams, divizijų pul
kams ir padangėse ūžiant karo 
orlaiviams, be abejo, negalė
jom sudėję rankų laukti karo 
pabaigos. Nors mus vietinės 
Pietų Amerikos valstybių val
džios, flirtuojančios su hitleriz- 
mu, izoliavo vienus nuo kitų: 
braziliečius lietuvius nuo uru
gvajiečių ir argentiniečių lie
tuvių, argentiniečius ir urugva
jiečius nuo braziliečių, sustabdė 
daugeliui mūsų organizacijų 
veikimą, prispaudė dar kietes
ne reakcijos letena. Brazilijoje 
net uždraudė kalbėti gimtąja 
lietuvių kalba, bet mes vištie
na sukrutom. Sukrutėm nors 
šiek tiek sušelpti pasilikusius 
Lietuvoje mūsų brolius ir seses, 
užpultus rudųjų žmogėdrų — 
Vokietijos nacių.

Tais pačiais metais, t. y. 
1941, Brazilijos lietuviai nors 
ir giliai palysdami palėpėn ir 
grasinami už by kokį laisves
nį pasijudinimą kalėjimu, vis- 
viena paskleidžia tarpusavyj 
obalsį Vienos Dienos Uždarbis 
Tarybų Raudonajam Kryžiui. 
Galų gale saopauliškiams lietu
viams 1943 metais pasiseka Tė
vynės Rėmimui kampaniją pra
vesti viešai — legaliai priside
dant prie Rusų sub Komiteto, 
veikiančio Sao Paulyje, rėmi
mui nukentėjusiųjų nuo karo 
Tarybų Sąjungoje ir kiek 
žinoma Brazilijos lietuviai 
1946 metų liepos mėnesio 
įteikė 187,463 kruzeirus ir 
dešimts centų minėtam Rusų 
sub Komitetui.

Tolimame Brazilijos užkam
pyje — Porto Alegrėje — lie
tuviai Tėvynės Rėmimo vajų 
taipgi pradėjo tuoj po nacių 
užpuolimo ant Lietuvos, 1941 
metais.

Urugvajiečiai lietuviai taipgi, 
tuoj po pirmų dienų, naciams 
užpuolus Lietuvą, griebėsi su
tverti Tarybų Lietuvai Remti 
Komitetą ir apie save suburda- 
mi visus demokratiškų pažiūrų 
lietuvius savo organizaciją, 
centrą ir skyrius. Ir, dėka šio 
komiteto veikimui ir Urugva
jaus lietuvių patrijotiškumui, 
iki pusės 1946 metų Urugva
jaus lietuviai pasiuntė tiesiog 
Tarybų Lietuvon keliais siunti
niais drabužių, apsiavimų ir 
šiaip įvairių daiktų vertėje 
10,000 pėzų. Be to, dar reikia 
paminėti,, kad urugvajiečiai lie
tuviai prisidėjo visu smarkumu 
ir prie Urugvajaus žmonių an
tifašistinės organizacijos “Ac
tion Antinazi,” kampanijomis 
ir veikla.

Argentiniečiams lietuviams 
griebtis gelbėti karo sūkuriu 
įpuolusius savo brolius ir seses 
Lietuvoje buvo sunkiau, net ne
gu pagarsėjusio.) reakcija Bra
zilijoje. Argentina nuo pat ka
ro pirmų dienų prasidėjo būti 
stambiausias nacifašistų šnipų 
ir agentų lizdas Pietų Ameri
koje. Tiesa, Argentina neišsto
jo laike karo prieš Suvienytas 
Tautas, kovojusias prieš Hit
lerio armijas, tačiau veik atvi
rai džiaugėsi Hitlerio laimėji- 

zmais pirmomis karo dienomis. 
Be abejo, esant šalyje tokiai 
valdžios politikai, Argentinos 

['lietuviai taipgi nelegaliai grie
bėsi pardavinėti Tėvynės Rė
mimui Bonus ir aplinkiniais 

i keliais siųsti pinigus į Urugva
jų ir kitur. Tačiau baigiantis 
karui ir šiek tiek krašte atslū
gus reakcijai, Argentinos lie

tuviai 
Lietuvių 
Lietuva” 
kuri imasi sau už pareigą ne
tik paremti savo tėviškę, bet 
kartu kovoti prieš visokiausius 

, tėvynės priešus smetonpalai- 
kius. Ir, dėka argentiniečių 
“Laisvajai Lietuvai,” argenti- 
niečiai lietuviai taipgi jau pa
siuntė keletą siuntinių į Tary
bų Lietuvą. Be to, sukėlė virš 
dvi dešimtis tūkstančių pezų 
nuosavo namo pirkimui vertėje 
33,000 pezų, kurį jau ir nupir
ko prieglaudai Argentinos pa
žangių lietuvių kultūringiems 
užsimojimams.

Nuo pat pirmųjų imigracijos 
dienų, mes Pietų Amerikos lie
tuviai — mūsų organizacijos ir 
kolonijos veikėme ir stengėmės 
išsilaikyti ištikimais Lietuvos 
patrijotais, demokratinių pa
žiūrų žmonėmis ir nepalaužistr 
mais antifašistais, atskirai 
kiekvieni sau, kaip išmanėm ir 
sugebėjom, tik kartas nuo karto 
pasikeisdami laiškais ir pasi- 
klausdami vieni pas kitus, kaip 
dalykai einasi. Tačiau subyrė
jus nacifašistų tvirtovei Vokie
tijoj ir Italijoj, ir pasekmėje to, 
atslūgus Pietų Amerikos kraš
tuose reakcijai, senai pribren
dusi problema, išspręsti mums 
Pietų Amerikos lietuviams bu
vo nebegalima ilgiaus laukti. 
Tai yra, išsiklydusiems mums 
po Braziliją, Argentiną ir Uru- 
guajų susivienyti, pravesti ben
drą liniją ir visiems bendromis 
jėgomis siekti to, kas pridera 
kiekvienam užsienyje gyvenan
čiam lietuviui demokratui: iš
kelti mūsų tėvynės Tarybinės 
Lietuvos 
kraštuose, 
klausiems 
norintiems 
jos lagerių 
UNROS, į Piet. Amerikos kon
tinentą ir stoti talkon Lietuvos 
liaudžiai, kad kaip galima grei
čiau atsistatytų iš po karo griu
vėsių.

Tam tikslui, 1946 metais 
rugpjūčio 24, 25, 26 ir 27 dieną, 
nugalėdami visokiausias kliū
tis suvažiavome į- Montevideo 
Urugvajaus valstybėlėn, kvie
čiami tenykščių lietuvių demo
kratų į Pirmąjį Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Suvažiavo
me 82 delegatai, atstovaudami 
5,000 organizuotų ^lietuvių ir 
pritariančių, jiems ko-ne visas 
šimtas tūkstančių gyvenančių 
Pietų Amerikoje, 
čiai lietuviai prisiuntė į Kon
gresą 34 delegatus, atstovau
jančius 14 jų organizacijų ir 
tų organizacijų skyrių su prie
šakyje jų laikraščiu “Vienybe.” 
Braziliečiai lietuviai prisiuntė 
8 delegatus, atstovaujančius 
Sao Paulo ir Porto Alegros pa
žangiuosius lietuvius. Urugva
jiečiai Kongrese dalyvavo, at
stovaudami Tarybų Lietuvos 
Rėmimui Komitetą ir Centrą su 
jo skyriais.

Per šį Kongresą mes susipa
žinom asmeniškai, pasitarėm 
ir pasisakėm, kad esame- visi su 

1 Tarybų Lietuvos liaudies pasi
rinkta valdymosi tarybine san
tvarka; pasisakėm, kad esame 
prieš naujojo karo ruošėjus ir 
už pasaulinę taiką. Pasižadė
jom pastoti kelią visokiausiais 
būdais ir kiek galimybės' mums 
leis mėginantiems atskristi į 
Pietų Amerikos kontinentą vi
sokiems Lietuvos priešams, 
ypatingai smetonpalaikiams. 
Pasižadėjom prašyti pas vieti
nes valdžias, kad nutrauktų di
plomatinius ryšius su diploma
tais atstovais jau šeši metai ne
sančios Lietuvoje smetoninės 
santvarkos. Pasižadėjom visi 
bendromis jėgomis pravesti va
jų, sukėlimui 25,000 uruguajiš- ■ 
kų pezų, sušelpimui nuteriotos 
karo tėvynės Lietuvos. Pasiry
žom labiau susijungti tarpusa
vyj, sutverdami Pietų Ameri
kos Lietuvių Vienybės Komisi- , 
ją, organą^ mūsų Pietų Ameri
koje visų orientavimui. Pasirį- i 
žom daryti žygius, kad susi
jungti su Tarybų Lietuvos liau-« 
dimi ir su kitur gyvenančiais 
lietuviais, ypatingai su jumis,Į 

.■šiauramerikiečiai. Nutarėm,

Rašo JONAS JOKUBKA
sutveria Argentinos 

Sąjungą “Laisvoji 
1944 metų pradžioje,

kad kreipti kiek galint daugiau 
domės į priaugančią kartą — 
jaunimą, saugoti jį nuo ištau- 
tėjimo ir auklėti demokratinėj 
nuovokoj. Kiek galint labiau 
ugdyti mūsų demokratinę lietu
višką spaudą, taip, kad urugua- 
jiečių laikraštį “Darbą” paskel
bėm Pietų Amerikos Lietuvių 
organu.

Nepraslinko dar nei metai 
nuo to mūsų Suvažiavimo, bet 
jau galim girtis Kongrese pri
imtų rezoliucijų vykdymu ir ne
kuriu jau pravedimu gyveni
mam Pavyzdžiui, išvažiuojant 
man iš Brazilijos drg. Antanas 
Vaivuskas man jau rašo 
džaugdamasis. “Paramos siun
tinį į Lietuvą sudarys vien ar- 
gentiniečiai. Uruguajaus kolo
nija iš savo pusės prisidės su 
kokiais 5,000 pezų.” Aš iš savo 
pusės turiu pridurti, kad Bra
zilijos lietuviai pasižadėtą su
mą, šimtą tūkstančių kruzeirų, 
sukėlė su kaupu ir jau pasiun
tė į Tarybų Lietuvą per Tary
bų Sąjungos ambasadą Rio de 
Janeiro. Parašų rinkimą, pra
šant, kad Pietų Amerikos val
stybės nutrauktų su fašistiniais 
Lietuvos diplomatais ryšius ir 
sudarytų diplomatinius santi- 
kius su Tarybų Lietuva, Uru
guajaus lietuviai taipgi jau iš
pildė, pasirašydami 1,500 lietu
viu. £

Argentiniečiams tie parašai 
nebereikėjo rinkti, kaip žino
me, Peronas su Griaužiniu jau 
persiskyrė. Brazilijos lietuviai 
dar tebepasirašinėja po petici
jomis ir tikisi, kad pasirašys 
apie 5,000 lietuvių.

Jaunimo organizavimas taip
gi puikiai sekasi. Kiek gijdėti, 
Buenos Aires mieste greitu lai-

ku pradės išeidinėti net laikraš
tukas, skirtas Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui. Uruguajie- 
čiai pasitenkina sportu. Brazi
lijos jaunuoliai .taipgi organi
zuojasi pilni ūpo po visus*Sao 
Paulo priemiesčius, tverdami 
kuopeles ir diskusuodami, kuom 
pradėti veikimas. Tik reikia 
paminėti, braziliečiams kur kas 
sunkiau organizuotis, negu jų 
broliams ir sesėms Argentinoje . 
ir Urugvuajuje. Brazilijoje dar 
tebevyrauja įstatymai prieš 
svetimtaučius, neleidžianti 
tverti organizacijas, leisti sa
vo kalba laikraščius ir šiaip ko 
nors kultūringo daryti. Be to, 
dar turiu pridurti, kad per 
Kongresą buvo nutarta turėti 
savo lietuviškas radio pusvalan
dis kai kurioje Montevideo ar 
Buenos Aires miestų radio sto
tyje.

Šiuo klausimu dalykai taipgi 
jau sutvarkyti. Lietuviškas pus
valandis bus išlaikytas urugua- 
jiečių ir aregentiniečių bendro
mis jėgomis. Transliuojamas 
trumpomis ir ilgomis bangomis 
per CX 14 ir CXA 19 iš Radio 
EI Espectador kiekvieną sek
madienį devyniose ir pusė va
landose ryto ir girdžiamas ne 
tik Pietų Amerikoje, bet visam 
pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

Gerbiamieji! Kaip matote, 
mes veikiam ir krutam kiek iš- 
galim ir sugebam. Nors pergy- 
venom sunkius reakcijos lai
kus, visą laiką terioti Pietų 
Amerikos valdovų ir mūsiškių 
begėdžių smetonininkų, bet vis
gi mes išlaikėm keletą pažangių 
organizacijų ir keletą jau su- 
tvėrėm naujų. Pavyzdžiui, ar-1 
gentiniečiai lietuviai pažangieji 
Buenos Aires mieste turi jauną,

(Pabaiga 5-tam pusi.)
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-PLUS the famous oxtro fifth ply. 
exclusive with Norwelk-tho only fac
tory brand 5-ply tiro. This extra pro
tection Insures 25% more mileage- 
safety-longor wear. Nowadays you 
wanAhe most tire for your money... ' 
this is it!

E TH MF ■■■

MORE 
0 MILEAGE

TIRES
Kreipkitės tuoj aus pas

ACME TIRE WORKS
847 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. 

gausite naujų 5 ply tajerų. EV. 7-3548

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
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Binghamton, N. Y.
Ginkime Demokratines Teises.

Reakcijos pasikėsinimas pa
daryti Amerikos Komunistų 
Partiją nelegale tiek įsisiūbavo, 
kad kiekvienas kapitalistinis 
laikraštis, kiekvienas radijo 
komentatorius tik ir rėkia, kad 
“muškime komunistus,” '‘pavo
jus iš komunistų pusės” ir 
taip toliau. Iš to viso šauksmo 
atrodo, kad kur tik reakcionie
riai žengia žingsnį, tai ir užsi
stoja ant komunisto. Jau “šven
tos” vietos Dėdės Šamo žemė
je nebėra nei vienos pėdos.

Reakcionieriai yra pasikėsinę 
sunaikinti, padaryti nelegale 
nevien tik Amerikos Komunis
tų Partiją, bet jie yra pasiryžę 
sunaikinti ir visą progresyvį- 
demokratinį judėjimą. Atimti 
spaudos ir susirinkimų teises iš 
bile grupės demokratiškai nusi
stačiusių žmonių. Kad tą užsi
mojimą paslėpti nuo plačios vi
suomenės, tai jie (reakcionie
riai) ir rėkia, kad “muškime 
komunistus”...

Demokratiją Mylinčią 
Žmonių Pareigos.

Mes, vietos lietuviai demo

kratiniai nusistatę darbo kla
sės kareiviai turime sujungti 
visas savo jėgas, kad atremti 
tą baisų reakcionierių pasikėsi
nimą, kurie nori sunaikinti vi
sas Amerikos demokratines tei
ses. ,Mes demokratijos mylėto
jai ir gynėjai turime būti tų 
kovūnų eilėse, kurie jau pradė
jo tos kovos veiksmus vykinti. 
Mums neužtenka pasisakyti, 
kad aš “stoju už demokratinių 
teisių palaikymą,” bet mes tu
rime įrodyti ir darbais. Mes 
turime prisidėti su aukomis 
tiek, kiek tiktai išgalime, nes 
sumušti reakciją reikalinga pi
nigų, kad už juos būtų galima 
paskleisti teisybės žodis — la
peliais, prakalbomis ir radijo 
bangomis.

Tas visas darbas reikalauja 
finansų. O finansų, mes, demo
kratijos gynėjai galime gauti 
tiktai iš demokratiją mylinčių 
darbo klasės kareivių. Dalis de
mokratiniai nusistačiusių žmo
nių, jau yra aukoję po dideles 
sumas pinigų, bet dar yra'daug 
draugų, kurie dar nėra su au
komis prisidėję nei su vienu 
centu. Tai mes tikimės, kad ir 
tie draugai trumpoje ateityje 
prisidės su savo auka dėl tos 
svarbios kovos vedimo — de
mokratijos išlaikymo. Momen
tas svarbus, reikia veikti grei
tai ir sutartinai. Aukas galima 
priduoti vietos demokratijos 
gynėjams. K.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU PADĖTIS
(Pabaiga)

bet gal stambiausią visoj Pietų 
Amerikoje narių skaičiumi Ar
gentinos Lietuvių Sąjungą 
“Laisvoji Lietuva,” kuri praė
jusiais metais, kaip minėjau, 
jau įsigijo nuosavus namus. 
Turi dar Lietuvių Liaudies 
Teatrą, Lietuvių Jaunimo Kliu- 
bą, Lietuvių Komisiją Tėvynės 
Rėmimui. Rozarijos mieste tu
ri Aušros žvaigždę. Kordobas 
mieste Neptūną. Berisoje, Lie
tuvių Savišalpos, Kultūros ir 
Apšvietos Draugiją “Vargdie
nis.” Be to, argentiniečiai turi 
pažangų dvisavaitinį laikraštį 
Vienybė, gimusį iš Rytojaus, 
Dabarties ir Momento griuvė
sių, apie kurį sukasi visos mi
nėtosios pažangiosios jų orga
nizacijos ir visi pažangieji Ar
gentinos lietuviai.

Uruguajaus lietuviai, be Ta
rybų Lietuvai Remti Komiteto, 
turi didelę organizaciją Uru
guajaus Lietuvių įCentrą, kuris 
turi apėmęs ko-ne visą pažangų 
Uruguajaus lietuvių veikimą ir 
dėl tikslesnio veikimo susiskir
stęs į įvairius skyrius — Mote
rų Skyrių, Jaunimo Skyrių, 
Meno Skyrių Cerros priemies
tyje ir Cerros priemiestyje Jau
nimo Skyrių. • Kaip argentinie
čiai, taip ir uruguajiečiai pra
ėjusiais metais įsigijo nuosa
vus namus ir turi dvisavaitinį

ir pusiau kolonialiuos kraštuo
se, bet įsikibom gyventi kur kas 
geriau, negu gyvenome fašisti
nėje Lietuvoje. Tiesa, dar daug 
lietuvių yra, kurie tebegyvena 
miesto triobų drėgnuose ir pri- 
pelėjusiuose rūsiuose ir vargs
ta vos mėnesio algos galą su 
kito mėnesio algos galu sudur- 
dami, bei, dar vis neturi pasto
vaus darbo ir gyvenimui vietos, 
taip, kaip kad mes visi pirmo
mis imigracijos dienomis netu
rėjome. Tai, žmonės, kamuoja
mi tropiškų ir kitokių ligų, be 
profesijos ir nelaimingų atsiti
kimų aukos. Bet, absoliute mūs 
dauguma jau turime nuolati
nius darbus dirbtuvėse, be to, 
daugelis kvalifikuojamės ir 
pradedame gauti algas ne tas 
prasčiausias, palyginus su pras
to darbininko gaunama alga. 
Nesakau, kad kvalifikuojamės 
inžinieriais, teknikais ir kito
kios aukštos kvalifikacijos dar
bininkais, bet turiu omenyje 
mechanikus, stalius, karpente- 
rius, mūrininkus ir kitokius. 
Taipgi, jau atsirado vienas ki
tas lietuvis, verčiantisis bizniu, 
žinoma, nekokie ten jų bizniai, 
kokia nebūt krautuvėlė valgo
mų produktų pardavinėjimui, 
siuvyklėlė, baldų bei batų dirb
tuvėlės, tik skirtumas, kad jie 
tiesioginiai neišnaudojami, 
kaip kad dirbtuvėje dirbantieji, 
bet labai mažai kuom skiriasi

dėka tam, daugelis Pietų Ame
rikos lietuvių pasirįžę grįžti 
Lietuvon. Tiesa, nebėsam mes 
Lietuvos piliečiai, boikotuoda
mi fašistinės Lietuvos konsu
lus, neširegistravom pasų ir da
bar oficialiai esam pametę pi
lietybes. Tačiau stengiamės šį 
dalyką visi sutvarkyti pas Ta
rybų Sąjungos įgaliotinius Pie
tų Amerikoje ir tikimės, kad 
vėl atgausim pilnas pilietybės 
teises.

žinoma, daug mūs žmonių 
pasiliks gyventi Pietų Ameri
koje ant visados. Esančios mū
sų organizacijos, be abejo sti- 
silpnės kiekybiniai, bet kokybi
niai turim viltį, kad jos pasi
darys kur kas stipresnėmis. 
Gal pasiseks ir mums įsigyti 
mūsų laikraščiams nuosavos 
spaustuvės, organizacijoms na
mai, dideli knygynai, bet kol 
kas to visko neturim, bet sten
giamės ir turim viltį, kad turė
sime.

Labiausiai trokštame, kad mes, 
užsieny j gyvenanti lietuviai de
mokratai, tiek š. Amerikoje, 
tiek Pietų Amerikoje ir kitur, 
kiek galint tampriau susirištu- 
mėm ir visi bendromis jėgomis 
būtumėm 'sargyboje už taikos 
pasaulyje išlaikymą, už esamų 
demokratinių laisvių išsaugoji
mą ir pilnos to žodžio prasme 
demokratijos įkūrimą pasauly
je.

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

RANDASI VIETOS
DĖL ATTENDANT NURSES 

SU PROGA SPECIALIAM IŠSILAVINIMUI 
PRADINE ALGA $1260 SU PRIEDU UŽLAIKYMO. 

CHARLES E. THOMPSON, M. D.
SUPERINTENDENT, GARDNER STATE HOSPITAL 

EAST GARDNER, MASSACHUSETTS

St. Petersburg, Fla.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadienj.

Lake Success, N. Y. — 
Rusija, Franci j a ir Chiinija 
sutinka su Anglijos siūlymu 
sušaukt specialį Jungt. Tau
tų seimą del Palestinos 
klausimo.

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

t

MATTHEW P. BALLAS

laikraštuką Darbas, kuris po 
Kongreso tapo visų mūsų Pietų 
Amerikoje organu ir greitu lai
ku gal pasidarys savaitiniu.

Brazilijos lietuviai dėl esan
čių ten dar drakoniškų įstaty
mų, užsilikusių nuo diktato
riaus Getulio Vargo laikų, 
draudžiančių dar vis svetimtau
čiams organizuotis, turi pasi
tenkinti nacionalizuotu Lietu
vių Meno Rateliu “Rytas,” ku
ris pavadintas, liepiant Brazili
jos policijai, Cruzeiro do Sul. 
Be to, Brazilijoje veikia Spau
dos Komisija, Centralinė Komi
sija vadovybėje Kongreso iš
rinktos Vienybės Komisijos ir 
Ryšių Komisija t— turėjimui 
ryšių su vietinėmis braziliečių 
organizacijomis.

žiūrint iš ekonominio taška- 
regio, mes Pietų Amerikos 
lietuviai visgi šiaip taip, nors

jų gyvenimo lygis nuo dirbtu
vėse dirbančių kvalifikuotų 
darbininkų. Be to, jau daug 
Pietų Amerikoje lietuvių turi 
šiokius tokius ūkelius, kurie 
verčiasi daržovių/** bulvių, ku
kurūzų, bičių, vištų ir kitokiu 
ūkiu, bet jų gyvenimas, man 
rodos, nei kiek nepavydėtinas. 
Gyvena toli nuo miestų, kur, 
vaistinės bei vaikams mokyklos 
daugiau kaip retenybė. Bet jie 
jau įsikibę, nebevaikšto iš es- 
tancijos į estanciją, iš plantaci
jos į plantaciją.

Tačiau dar tebesam labai 
biedni. Savo vaikus neišgalim 
mokslinti. Kad ir yra vienas ki
tas lietuviukas bei lietuviuke, 
lankantieji vidurines mokyklas, 
bet tie keli bei kelios dešimtys 
mokinių,, labai mažai, jeigu mū
sų yra apie šimtas tūkstančių 
lietuvių Pietų' Amerikoje. Gal

Worcester, Mass.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

(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.

Tamstps Ateitis Nebloga •
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

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

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.
PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų 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 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

J

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

MiiilMM

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

'i

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

• visose dalyse įmesto.
Tel Virginia7-4499

DEKEN’S OINTMENT

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a' pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.
, L1. PIANO TUNING & 

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

PALAIKYK JAUNYSTĘ!
.Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagal
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, 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. '

ir Stone Avė.
Broadway Line

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- ■ 
lūs ir krajavus 4? 
sudarau su ame-f 
rikoniškais. Rei-), 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spąlvoną.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St,.,

.JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, ;

Tel. GLenmore 5-6191

ir pavienių.
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Hartfordo Laisvės Choras Mus 
Aplankė. Worcesterio Aido

Choras Vyks į Roxbury.
Neapvylė Hartfordo meni

ninkai Worcesterio ir apylinkės 
publiką, kuri dalyvavo Aido 
Choro parengime 16 d. kovo. Iš
tisai programą išpildė svečiai 
—hartfordiečių Laisvės Choras, 
vadovystėj Wilma Hollis. Jie 
gražiai atsirekomendavo, kaip 
suvaidinime veikalo “Mikšių 
Svajonės,” taip dainavime.

“Mikšių Svajonės” veikale 
yra sveiko humoro. Veikalo pa
mate yra vaizdavimas to gobš- 
tumo turto ir garbės kito žmo
gaus kaina, kuris plačiai pasau
lyj įsivyravęs. Hartford iečiai 
vaidino gerai, kas parodo, kad 
jie į besimokinimą daug darbų 
ir energijos įdėjo.

Koncertinė programos dalis 
buvo tinkamai parinkta ir iš
pildyta. Programa buvo įvai
ri, gyva ir publikoj paliko 
labai gerą įspūdį. Mes, aidie- 
čiai turėtume pasimokinti iš 
Conn, savo kaimynų — meni
ninkų. Ypatingai reikia įsitė- 
myti, kad pas juos visai nesi
girdėjo suflerio, nes vaidinan
ti gerai roles mokėjo. Ir jie la
bai nuoširdžiai kooperuoja su 
savo mokytoja. Didelis aciu 
hartfordiečiams ir atsiprašom, 
jeigu mes kaip ką pražiūrėjome 
ir tinkamai svečiams nepatar
navome. * 4: *

Didelis ačiū priklauso tiems 
iš worcesteriečių, kurie vienaip 
ar kitaip padėjo tame parengi
me, kaip tai: E. A. čeponiai, 
O. Stankienė, M. Deksnienė, Ą. 
Vasilienė, B. Dupša, J. Jaske- 
vičius ir kiti.

* * *
Hartfordo chorui vadovauja 

francūzų tautos mergina, kuri 
jau ir lietuviškai dainuoja. Ar 
mes negalėtume tą pat padary
ti? Aš manau, kad galime ir 
reikėtų, kad pradėti su Barbo
ra Dupša. What do you say, 
Barbora? * * *
' Sekmadienį, balandžio 20 d. 
Aido Choras ruošiasi vykti į 
Roxbury, kad dalyvauti Naujo
sios Anglijos Moterų Sąryšio 
koncerte. Mūsų mokytoja J. 
Karsokienė paruošė gerų dainų 
rinkinį, tai mums tik lieka jas 
gražiai sudainuoti. O pasirody
ti reikia gerai, nes ten bus ne 
vien Mass, valstijos publikos, 
bet ir iš Hartfordo atvyks sve
čių, vėl Laisvės Choras vaidins 
veikalą “Mikšių Svajonės.”

Sveikiname į aidiečių eiles 
sugrįžusius A. L., B. V., F. K. 
A., ir J. A. D. Reikia mums 
daugiau praktikuotis, nes mūsų 
koncertų sezono užbaigimo pa
rengimas jau netoli, jis įvyks 
sekmadienį, gegužės 4 d.

Koresp.

Dar Vienas Lietuvių Piknikas.
Sulig tokia mažyte lietuvių 

kolonija, LLD 45-ta kuopa čia 
gyvuoja labai gražiai. Susirin
kimai įvyksta reguliariai ir 
draugingoj nuotaikoj. Su paša
liniais gražiai sugyvename ir 
turistai mus 'gražiai paremia. 
Kuopa yra nusitarusi laikyti 
paskaitas kiekvienam susirinki
me. Tik pereitą susirinkimą ne
turėjome, nes iš centro jos ne
gavome kaip buvo tikėtasi. Bet 
sekančiam susirinkimui Pranas 
Pakalniškis pasižadėjo mums 
parašyti paskaitą. Jonas Po
cius, kuris buvo rimtai susir
gęs, jau atsilankė į pereitą susi
rinkimą, kuriame visi jam lin
kėjo greito ir visiško pasveiki
mo. Kuopos fin. sekretorius 
Kastantas Tashalis mus aplei
do, išvažiavo į Detroitą. Už po
ros mėnesių išvažiuos ir. dau
giau į žiemius savais reikalais. 
Bet čia randasi apie 9 kuopos 
nariai, kurie čia gyvena pasto
viai, tai jie ir pasiliks rūpintis 
kuopos reikalais iki rudeniui, 
pakol išvažiavusieji sugrįš.

Pereitą susirinkimą kuopa 
nusitarė surengti dar vieną 
pikniką palei vandenį, prie Cie- 
ga Bay, ant Gulfport. Vėsus 
oras mums nedavė pirmiaus 
progos laikyti piknikų prie van
dens. Tie dideli šalčiai, kurie 
siautė žieminėse valstijose, bu
vo atvėsinę ir Floridos orą. Bet 
šį kartą jau gerai sušilo, tai ga
lėsime papiknikauti ant tyro 
oro prie vandens. Tik nepa
mirškite atsivežti maudymosi 
kostiumų, kad galėtume pasi
maudyti jūrių sūriam vandeny 
ir pasivolioti ant puikaus smė
lio po skaisčios saulutės spindu
liais. Čia yra vieta persirengi
mui ir persiliejimui — shower.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
balandžio 13-tą d. Komisija pa
tieks pietus 1-mą valandą p. p. 
Bet tie, kurie nori pasimaudy
ti dar prieš pietus, gali atva
žiuoti anksčiaus. Atvažiavu
siems automobiliais iš kitur 
reikės susirasti 22nd Ave. So. 
ir ja važiuoti į vakarus iki 
55th St. ir čia pasukus į pietus 
važiuoti iki vandenio, kur rasi
te pikniką šalę Gulfport Casi
no. Gulfport gatvekaris irgi at
veža iš miesto iki pikniko vie
tos. Tai malonaus pasimatymo.

J. N. S.

MAŠINŲ OPERATORES 
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(TO)
\ AUTOMATIŠKŲ

Sriubų Mašinų Operatoriai.
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai.

Turi mokėti nusistatyti savo darbui.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

_____________________________ (TO)

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

_____________________________ (TO)

PATYRUSIOS 
CHENILLE 

OPERATORES
Prie Multi Adatos ir 

Vienos Adatos Mašinų 
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

CROWN TUFT 
MFG. CO.

110 CH ACE ST., 
FALL RIVER, MASS.

(79)

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Balandžio 6 d., Liet, salėje, 29 
Endicott St.. įvyks margučių “parė” 
sutikimui delegatų, kurie dalyvavo 
trijuose atsibuvusiuose suvažiavi
muose. Kviečiame visus dalyvauti, 
pasigrožėti lietuviškais margučiais 
ir išgirsti delegatų pranešimus, ku
rie bus mums visiems įdomūs. Pra
džia 5 v. v. — LLD Moterų Kuopa.

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 4 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Bus išduoti raportai iš vi
sų suvažiavimų. — A. Jocis, rašt.

MONTELLO, MASS.
Susirinkimai ir parengimai, kurie 

įvyks balandžio men., Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje, 8 Vine St. — 
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks ba
landžio 7 d., 7:30 v. v. Delegatai iš
duos raportus iš suvažiavimų. Visi 
dalyvaukite.

Balandžio 10 d., LDS 67 kp. susi
rinkimas, 7:30 v. v.

Balandžio 13 d., 2:30 vai. dieną, 
bus Paskaita apie sveikatą, kurią 
skaitys dr. J. J. Kaškiaučius, iš 
Newark, N. J. Įžanga dykai. Rengia 
LDS 67 kp.

Balandžio 17 d. bus rodoma kruta- 
mieji paveikslai “The Tiirning 
Point” ir priedas “Rebirth of Stalin
grad.” Vakare, 6:30 ir 8:30 valando
mis. Įžanga 65c. Rengia IWO Liet. 
Komitetas.

Balandžio 26 d., įvyks prakalbos, 
kalbės L. Prūseika, Vilnies redakt. 
iš, Chicagos, 7 v. v. Rengia LLD 6 
kp. Įžangos nebus.
(77-78) Geo. Slūuiaitis.

VYRAI
NAKTINIAM DARBUI 

SHEET METAL 
MECHANIKAI 

IR STRUKTŪROS PLIENO 
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS. 
GERA ALGA. 

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
Moderninė Šapa 

W. S. ROCKWELL 
COMPANY 

300 ELIOT ST., 
FAIRFIELD, CONN. 

________________ ______ 22? 
NEON TUBE LANKSTYTOJAI 

CLAUDE NEON VISADA 
TURI VIETOS GERIEMS 

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

30 HOLLAND AVE., 
BRIDGEPORT. CONN. 

_____________ \ ■_______________________(79)

REIKALINGAS
1 DIE DARBININKAS.

1-mos Klasės
1 GAGE & TOOL 

DARYTOJAS. 1-mos Klasės 
Turret Lathe Operatoriai 

{galinti nusistatyti patys savo 
mašinas)

Billing Mašinos Operatoriai
JOHNS HARTFORD 

TOOL CO.
390 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

(79)

PAVEDĖ AMERIKAI
PACIFIKO SALAS

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, po įvairių ginčų, 
vienbalsiai pripažino Ame
rikai teisę globoti atimtas iš 
japonų, buvusias mandati
nes salas Pacifiko Vandeny
ne.

NUSLOPINTI SUKILĖ
LIAI MADAGASKARE?

Paryžius. — Francijos^ 
valdžia skelbia, kad jos ka
riuomenė nuslopinus suki
lusius prieš Franciją, Mada
gaskaro salos tautiečius.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, kad būtų blaivininkas, ne gir
tuoklis. Amžius nedaro skirtumo. 
Turi mokėti dirbti su arklių tymu, 
karves melžti su mašina ir su ran
komis. Susitarsime su alga. Rašykite 
T Mrs. B. Blekis, Carter Rd., Ply
mouth, Conn. (78-80)



Svečiai Išvyko Namo

kovo

Murder, Inc., Gaujos Vel 
Siaučia Ant Dokų

Užmušimas Anthony Hintz, 
laivakrovių boso praeito sau
sio mėnesį manoma esant pa
sekmėje Brooklyn© mobsterių 
pastangų užvaldyti ir Man
hattan dokus. Hintz buvo su
šaudytas praeito sausio 8-tą, 
išeinant iš savo apartment© 
61 Grove St. į jį buvo suva
ryta šešios kulkos. Dirbdavo 
jis laivakrovių boseliu Pier 
51, gale Jane St.

Samdymas laivakrovių, kaip 
jis dabar yra, atliekamas per 
taip vadinamą “shape-up” 
sistemą, yra labai pelningas 
boseliams. Nepasidalindami 
teritorijomis ir pelnais, jie 
stengiasi konkurentus praša
linti, jeigu ne kokiu kitu bū
du, tai nudėti.

Tačiau pirmoje vietoje kom
panijos, boseliai ir pasistaty
dinęs save amžinuoju Interna
tional Longshoremen’s Asso
ciation prezidentu Joseph P. 
Ryan’as kovoja prieš eilinius 
unijos narius, 
nieko aršesnio 
up” samdymo 
metais eiliniai 
įsistiprinę prieš tą sistemą ko
voti. Jiems vadovavo Peter 
Panto, kovingas eilinių vadas. 
Tai sistemai gręsė pavojus. 
Tačiau Panto ne už -ilgo dingo 
be žinios. Po ilgo laiko jo kū
ną rado užversta negesytomis 
kalkėmis kur nors New Jer
sey.

Ryanas ir dabar vis užsi
spyrusiai tebepalaiko tą 
“shape-up” sistemą. O eiliniai 
vis labiau nepasitenkinę, mo- 
bilizuojasi tą sistemą iššluoti. 
Požeminio 
taipgi buriasi į pajūrį. Jos ko
vos prieš eilinius unijistus ir 
tarpusavyje už galią.

Gus Scannavino. buvęs anais 
laikais per Abe Reles, Mur
der, Inc., Mvice-prezidentą,” 
įvardintas buvus dalininku nu
žudymo eilinių laivakrovių 
vado Pete Panto, vėl atsira
do pajūryje. Jis buvo dingęs 
iš pajūrio tuolaikiniam dis- 
trikto prokurorui, dabarti
niam majorui O’Dwyer norė
jus jį kvosti. Scannavino da
bar esąs AFL Int. 
men’s Association 
rium.

Kitas, Albert 
tuomet buvęs per 
dytas antruoju matytu maši
noje, kurioje Pete Panto pas
kutiniu kartu buvo matytas

gyvu, 1939 motais, dirbąs prie 
samdymo ir atleidinėjimo lai
vakrovių Brooklyn© pajūryje.

Kas Tas “Shape-Up”?
Pagal tą nelemtąją “shape- 

up” sistemą darbininkai nėra 
samdomi iš eilės, bet turi suei
ti būriu ant dokų, o atėję bo
seliai išsirenka. Reiškia, turi 
įtikti boseliams, turi pirktis 
darbą. Eiliniai kovoja prieš tą 
sistema, o Ryanas ja gina.

R.
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Eiliniams nėra 
už tą “shape- 
sistemą. Anais 

buvo gerokai

pasaulio jėgos

Longshore- 
organizato-

Anastasia, 
Reles įvar-

Komunistai Sukėlė Virš 
200 Tūkstančių

Spaudoje skelbiama, kad ko
munistai šioje kampanijoje už 
$250,000 fondą jau sukėlė 
$202,909.22.

Komunistai neketina sustoti 
prie ketvirtadalio miliono. Sun
ki kova už civilių teisių išlaiky
mą paims visas šias ir gal dau
giau aukų. O reguliarėms, iš 
anksto numatytoms kampani
joms ir organizaciniams dar
bams, taipgi spaudai, rinkliava 
eisianti savo keliu.

Taigi, visus, kurie dar nesi- 
sidejo ar jaučiasi, kad išgalėtų 
pirmiau aukotą sumą dapildyti, 
prašo prisidėti. L. K. N.

Brooklynieciai rasirode 
Labai Puikiai

Kiekvieno suvažiavimo me
mes turime gražaus galvo

sūkio su nakvynėmis svečiams. 
Mat, pas mus nėra priimta 
eiti į viešbučius ir ten nakvo
ti. Visuomet stengiamasi sve
čius apnakvodinti pas geros 
valios draugus ir prietelius.

Tatai būna nesunku, kai tu
rime desėtką kitą svečių. Bet 
kai jų suplaukia koletas šim
tų, pasidaro svarbi ir sunki 
problema. Buvo labai bijota,

tu

Filmos-Teatrai
Nauja Graži Filmą

Teko matyti “preview” fil
mos “The Farmer’s Daugh
ter,” kuri greitoj ateityje pa
sirodys New Yorko teatruose. 
Filmos tema nepaprasta, gry
nai politinė. Farmerio duktė 
tampa tarnaite, 
d id ate 
kongresą 
Filmoje 
Amerikos rinkiminėse kampa
nijose suktumas ir neteisingu
mas.

Filmos žvaigždėmis yra Lo
retta Young (Farmerio duk
ters rolėje), Joseph Cotten 
(kongresmano Morley rolėje) 
ir Ethel Barrymore (rolėje 
Morley motinos). Nereikia nei 
aiškinti, kad visi šie aktoriai 
yra pirmos klasės ir savo už
duotis šioje filmoje atlieka 
gražiai.

Pilnas Vaidintoju Sąrašas
’ (Cast) ‘ '

atras randasi prie Flatbush ir 
DeKalb Avės.

paskui kan- 
į Jungtinių Valstijų 

ir tampa išrinkta, 
gerai atidengiamas

Embassy Newsreel Teatruose
“Fashion Means Business,” 

nauja March of Time filmą, 
perstato vieną iš pasaulio ir 
Amerikos didžiausių ir spal
vingiausių industrijų. Patiekia 
vaizdus iš madų parodų, se
nus ir modcrniškiausius madų 
saliomis. Rodoma ir kitos 
trumpos, žiniškos filmos.

kad ir šį kartą reikės “papra
kaituoti,” kad suradus sve
čiams nakvynes. Bot išėjo la
bai gerai. Kiek man teko gir
dėti, tai visi svečiai gavo nak
vynes, visi buvo brooklyniečių 
gražiai, draugiškai priimti.

Garbe brooklyniečiams’
šį sykį turėjome tikrai ne

paprastas sąlygas. Visi trys 
suvažiavimai buvo skaitlingi, 
entuziastiški, konstruktyvūs. 
Gamta irgi pagelbėjo suvažia
vimų ūpui pakelti. Visas tris 
dienas oras buvo nepaprastai 
gražus, tartum tyčia pataiky
tas dėl suvažiavimų — nei 
per šilta, nei per šalta. Per 
visas tris dienas nei vienas la
šas lietaus neiškrito. Negerai 
suvažiavimus laikyti karščiuo
se, negerai ir šalčiuose. Šio 
suvažiavimai buvo pataikyti 
tikrai geru laiku.

Savasis.

i * n ® * .♦ . Jaunimo Šeiminis
Balius Pavyko

Suvažiavimų metu, 
,29-tos vakarą, Imperial Pal
ace, Brooklyne, LDS jaunimo 
200-nė kuopa buvo surengus 
balių, su Eddie Sparks ir jo 
Silver Star Orkestrą šokiams.

Susirinko gražaus jaunimė
lio ir šiek tiek senimo, vieti
nių ir svečių, suvykusių į su
važiavimus. Buvo jaunimo ir 
iš apylinkių, taipgi vienas ki
tas iš pribuvusių į suvažiavi
mus iš toliau. Turėta smagus 
ir, sakoma, finansiškai pelnin
gas pobūvis. Jeigu būtų pra
mogai turėta nuosava salė, su 
vaišių pajamomis sau, jauni
mo kuopa stovėtų ant visiš
kai stiprių kojų finansiškai, 
čionai viskas, ką jie gavo, tai 
įžangos bilietą, iš kurio 
reikia mokėti taksai.

Jaunieji' dabar gerame 
Jie įsitikinę, kad gerai,
tesne skale rengtos jaunimo 
pramogos gali būti sėkmingos 
Brooklyne, kaip ir bile kur ki
tur. D-č.

dar

ūpe. 
pla-

Šiomis dienomis mūsų pa
stogėje jaučiasi tykumą, tarsi 
po audros — tiek daug mielų, 
svetelių čia turėj bėgiu 
pastarosios savaitės, duTy^ ne

 

spėdavo užsidaryti. Su daige
liu nespėjome nei pasikalbėti, 
su tūlu net rankomis nepasi- 
kratėme, dingo būryje. O da
bar jau nepasiekti iki kito ko
kio didžio sąskridžio. Pasida
rė čia perdaug ramu, nebe- 
pri prasta.

Iki pirmadienio dar buvo 
užsilikę veik visi chicagiečiai. 
Pirmoji grupė išvyko pirma
dienio popietį, išsiveždami ir 
brazilietį Joną Jokubką, ku
rį mes jau buvome pripratę 
skaityti savu, kadangi pas 
mus pirmiausia sustojo. Ir 
rimtai, mes norėjome jį pasi
laikyti. Kita grupė išvyko an
tradienį. Pruseika dar buvo

6-tas puslapis

Penktad., Balandžio 4, 1947

užsilikęs prakalbų-organizaci- 
nių susirinkimų pareigoms 
apylinkėje.
' Taipgi čia dar buvo būrys 
kanadiečių, bostoniečių, tarpe 
jų dainininkas Ignas Kubiliū
nas, darbininkų judėjimo ve
teranė Ramanauskienė iš Phi- 
ladelphijos ir kiti.

Brangus Telefonas '
Pasidėjęs greta savęs valizą 

su $11,700 pinigų, kol pasikal
bės telefonu su kuo nors, John 
G. Hagen, firmos viršininkas, 

pasikalbėjimo a p s i ž i ū r ė j ę s,po 
kad valizą kas išnešęs iš mies- 
tavo būdingo, New Yorke. Ka
dangi tai įvykę netoli vedy
boms leidimus gauti langelio, 
tą dieną ėmęsi leidimus vesti 
būsią perklausinėti.

Radio City Music Hall

Katrin Holstroni ......... ...... Loretta Young
Glenn Morley ................ ....... Joseph Co'.ten
Mrs. Morley ..... ............. ... Ethel P.nrr.vnioro
Clancy ............................. Charles Bickford
Virginia ............................. ............ Rose Hohnrt
Adolph ................ ................. ........ Rhys Williams
De. Matthew Sutven ....... Harry Davenport
Nordick ................................ ............. Tom Powers
Ward Hughes ................... ... William Harrigan
Olaf Holst rom ............... ............. Lex Barker
Mr. Holst rom .................. ..... Harry Shannon

Keith Andos
Wilbur Johnson ........... ....... Thurston Hull
A. J. Finley ................. ............... Art Bilker
Einar ............................... .......... Don Beddoe
Peter Hob.trom .............. ....... James A urn ess
Mrs. Holstrom ............... ... Anna Q. Nilsson

Rep.

Vcrty kiškoj i programa — 
spektaklis “Glory of Easter” 
— ir svietiškė “Wings of 
Spring” scenoje, su filmą 
“The Late George Apley” pa
silieka trečiai savaitei šiame 
teatre, 6th Avė. ir 50th 
New Yorke.

St.,

Roxy Teatre

Liekasi antrai savaitei tech- 
nispalvė filmą “Carnival in 
Costa Rica.” žvaigždėse šios 
20th Century-Fox filmos yra 
Dick ITaymes, Vera Ellen, Ce
sar Romero ir Celeste Holm. 
Scenoje Connee Boswel, Jac
kie Miles ir kiti.

Mrs. Eleanor Fox Petrizzio, 
22 m., gyvenusi 69-18 53rd 
Rd., Maspeth, areštuota kai- Į 
tinimii. kad tinai, būdama ofi
cialiai neatsiskyrusi nuo vieno 
jūrininko, susivedusi su kitu, 
gavinėjusi žmonos čekius ir 
juos naudojusi. ,

PAMESTA

Valetas su svarbiais doku
mentais ir buvo pinigų. Jei kas 
radęs 
būsiu 
9030

sugrąžins dokumentus, 
labai dėkingas: A. B., 
78th St., Woodhaven, 

(75-78)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

138 kp. ir 14 kp. susirinkimai 
jvyks balandžio 3 d., 8 v. v. Rusų 
Name, 56-58 — 61st St. Kviečiame 
nerius dalyva”ti šiame '•usirinkime 
ir atsiveskite naujų narių j šj susi
rinkimą. — V. Kartonas, org.

(77-78)

Carnegie “Pop” Koncertai
A t e i n a n č iame Carnegie 

“Pop” koncertų sezone, pir
madienių vakarais, gegužės 
5, 12 ir 26-tą ir birželio 2 ir 
9-tą, įvesdina jazz’o instru
mentų muziką greta kitų įvai
rumų. Programose pristatys 
daugelį džiazo įžymybių.

“Pop” koncertai skiriasi 
nuo kitų tuomi, kad juose, 
kaip kabarete, gali sau gurkš
noti kokį saldumėlį prie sta
liuko atsisėdęs ir vistiek skai
tytis padoriu koncerto daly
viu, be kaimynų žvairakiavi- 
mo. Gi atėjusius su bonkele 
ar privatišku radiju Į Metro
politan Operą ar į švelnios 
muzikos koncertą kiti ap- 
skersakiuoja, o tūlas marnas- 
čių svieto nepripažįstantis re
porteris dar ir nufotografuo
ja kokioje nemeniškoje pozo-

Atitinkamai, čia ir muzika 
duoda tokią, kurios garsų ne
reikia gaudyti ausį pakreipus, 
nuo jos garso nei po patalu 
palindęs neišsisaugotum.

Vieton Pinigų, Radę 
Daug Guziky

Valantieji mirusio ir dingu
siojo Collyer’ių apartmentą po
licijos ir švaros department© 
darbininkai ir tyrinėtojai pini
gų vis nedasikasę. Už taį tarp 
tonų senų laikraščių ir kitokio 
laužo randą daug visokių kam
panijų guzikučių, liudijančių, 
kad jie buv,o politikieriai, bet 
politikavo ne bile už ką.

Tarpe pastarosios rūšies ra
dinių esą guzikučiai kampani
jos už išrinkimą majoru John 
Purroy Mitchel’io, už išrinki
mą gubernatoriumi William 
Sulzer’io, vientinio New Yorko 
gubernatoriaus, kuris tapo pra
šalintas po įkaltinimu. Taipgi 
guzikučiai už Theodore Roose- 
veltą ir Wilson^.į prezidentus, 
dar kiti raginą balsuoti prieš 
davimą moterims pilietinių tei
sių.

Tačiau visa tai, matyt, buvo 
pasėkoje ne vėplumo, bet gady
nes ir luomo. Name rado ir ke
lis tūkstančius medikališkų ir 
teisinių knygų.

Ims Darbininkę ir Šei
mų Krūtinių Nuotraukas

Brooklyniške kovos prieš 
džiovą organizacija, koope
ruojant Schrafts firmos dar
bininku palaipinei ir krautu
vių savininkams, trauks visu 
darbininkų krūtinės paveiks
lus. Darbininkams už nuo
traukas nieko nereikės mokė
ti. Jų vaikai taipgi galės gau
ti nuotraukas nemokamai.

• Brooklyne kampanija pra
sidėjo balandžio 3-čią ir bū
sianti pravedama visame mies
te.

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKA^kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išno ojame dėl puotų, pokilių, krikštynų 
purių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

\

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

Peter
KAPISKAS

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAIAtvyksta San Carlo Opera

Galop šio mėnesio, dešim
čiai dienų, į New Yorką at
vyksta San Carlo Opera C,o. 
Pradedant šio mėnesio 23-čia, 
baigiant gegužės 4-ta, suvai
dins 12 skirtingų operų, 16- 
koje perstatymų.

“Carmen,” “Madame But
terfly,” “La Traviatą,” “Ai
da” ir “La Boheme” perstatys 
po 2 kąrtu. Perstatysimos po 
1 kartą bus “Rigoletto,” “H 
Trovatore,” “Cavalleria Rus- 
tieana” ir “I Pagliacci,” “La 
Tosca,” “Faust,” “Barber of 
Seville.”

šis jau yra keliaujančios 
operos 36-tas metinis sezonas.

Vaidins Centre Teatre, Roc
kefeller Center. Įžangos po- 
puliarėmis kainomis — nuo 
$1.20 balkone iki $2.40 ložo- 
se ir orkestro j e. Tikietai gau
nami jau dabar.

Speciales Kainos To:

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbyste 
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?

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergrcen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiakas

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI t
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITftJE

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

W. •

komediją 
Spring.” 
Goddard 
Priedams

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Te!. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

Brooklyn© Paramount
Balandžio 3-čią pradėjo ro

dyti romantišką 
“Suddenly It’s 
žvaigždėse Paulette 
ir Fred MacMurray.
rodo “Seven Were Saved,” su 
Richard Denning, Catherine 
Craig ir Russell Hayden. To-

Bob Hope negali atsistebėti, kad jo mčgiamiausioji 
brunetė Dorothy La'mour atsišaukia j jį pagalbos Pa
ramount komedijoj “My Favorite Brunette” Rodoma 
New Yorko Paramount Teatre, prie Times Square. Gre
ta f ii mos yra aktai scenoje.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

BULOVĄ!
ANTHONY ROGERS 

(Raudžius) 
328 Union Avenue 
, Brooklyn, N. Y.

DEAN
15 . . . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

pare KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(^keršai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

CAMBSIDGE

FADUOA
17 |ew«h . . . $24^s

MATIKI

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




