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Sekmadieni, kovo 30 d., pir
mu kartu nuo Amerikos de-
mokratinių lietuvių uždėjome 
vainiką ant velionio Frankli
no D. Roosevelto kapo. Vai
niką uždėjo komisija nuo Lie
tuvių Moterų Suvažiavimo. 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir Amerikos Demokratinių 
Lietu vi ų Su va ž i a v i m ų.

Komisiją sudarė Griciūnie- 
nė iš Philadelphijos. kurios 
sūnus atidavė gyvastį perei
tame kare už žmonijos laisvę. 
Ji ir padėjo vainiką ant Roo
sevelto kapo. Povilas Venta, 
karo veteranas, kuris kovojo 
prieš Hitlerio ir Mussolinio 
gaujas Ispanijoj, ir Japonijos 
imperialistus 
tuose, ir 
rys buvo 
šas.

Failu
ran as Jonas Ormanas ir Chi- 
cagos dainininkės Konstanci
ja Abekienė ir Agotėlė Kens- 
tavičienė. Komisija buvo šil
tai ir prieteliškai sutikta, kaip 
istoriko, kuris mielai priėmė, 
taip ir garbės sargybos.

Tolimuose Ry- 
trečias komisijos na
šiuos žodžius bera-

dalyvavo karo veto-

Kada mirė prezidentas F. 
D. Rooseveltas, tai Mr. Tru
manas, užimdamas preziden
to vietą, sakė, kad jis eis Roo
sevelto keliu, kad vykins jo 
politiką. Bet tai buvo tik žo
džiai. Roosevelto sudarytas 
kabinetas jau seniai prašalin
tas, namų ir užsienio politiką 
nusako Mr. Vandenberg, Dul
les, Hoover ir kiti, kurie bu
vo griežčiausi Roosevelto 
priešai. Mr. Trumanas pasi
skelbė, kad jis atsistoja prie
šakiu kryžiaus karo “sulaiky
ti komunizmą.’1 Rooseveltas 
smerkė anglų imperialistų in
tervenciją į Graikiją, o dabar 
Mr. Trumanas pasiūlė, kad 
mūsų šalis finansuotų tą ang
lų intervenciją ir prisidėtų 
prie užlaikymo Turkijoj milio- 
no armijos. •

Apsilenkta ir su Jungtinių 
Tautų organizacija, kurios 
įsteigimui pamatus padėjo 
Rooseveltas. Nepaisant, kiek 
kalbės Mr. Acheson, generolo 
Marsh alio pagelbininkas, kiek 
teisins tą apsilenkimą komer
cinė spauda, faktas pasilieka.

Mr. Vandenbergas savo pa
taisyme prie Mr. Trumano 
siūlymų suteikti Graikijai ir 
Turkijai $400,000,000 aiškiai 
sako: Jeigu Jungtinių Tautų 
organizacija vykins jo politi
ką, tai gerai, o jeigu ne, tai 
nepaisant jos Jungtinės Vals
tijos darys taip, kaip Mr. Van
denbergas ir jo vienminčiai 
nori. Ir tai dar tik pradžia, 
toliau bus dar daugiau apei
nama taikos palaikymui orga
nizacija, dar mažių su ja be- 
siskaitoma.

Korespond. Dana Adams 
Schmith praneša iš Stuttgar- 
do,‘ Vokietijos, kad vokiečiu 
taikos komisijos pirmininkas 
Dr. Fritz Eberhard, kalbėda
mas apie einančią užsienio 
ministry konferenciją Mask
voj, pareiškė : “Vokiečiai jau
čiasi, kad jie yra gerai atsto
vaujami Maskvoje asmenyje 
Jungtiniu Valstiją Valstybės 
Sekretoriaus Marshall©.”

Manau, kad jokių aiškini
mų prie šio pareiškimo nerei
kia. Taip kalba priešai, kurie 
norėjo užkariauti pasaulį, bet 
kada jiems tas nepavyko, tai 
turėjo besąlyginiai kapituliuo
ti.

Visi trys suvažiavimai pra
ėjo labai gražiai. Laike jų vi-, 
sa eilė Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų įstojo į gar- 

surašą. Jomis yra: 2 kp., 
Boston, sekr. J. Šūkis; 6

bes
So.
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VYKSTA VISUOTINAS TELEFONŲ DARBININKŲ STREIKAS
MAINIERIAI NEGRĮŽTA 
DARBAN Į NESAUGIAS 

ANGLIAKASYKLAS
Valdžia Atmetė Lewiso Reikalavimą Patikrint Kasyklų 

Saugumą Pirma, Negu Jos Bus vėl Atidarytos Darbui -
Washington, bal. 7. — 

400,000 minkštosios anglies 
mainieriu streikavo šešias 
dienas, liūdėdami dėl to, 
kad per eksploziją Centra- 
lijos kasykloje žuvo 111 dar
bininkų. Bet ir liūdesio 
streikui pasibaigus, beveik 
niekur mainieriai negrįžo 
darban į minkštąsias ang
liakasyklas. Pasklido tarp 
jų obalsis: “Kol kasyklose 
nėra apsaugota mūsų gyvy
be, tol nedirbame.” Pirma
dienio vidudienį radijas sa
kė, jog “labai, labai mažai 
angliakasių grįžo darban.”

Mainieriu Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis savai
tės gale pareikalavo, kad 
valdžia uždarytų visas pa
vojingas gyvybei minkštą
sias angliakasyklas, iki jos 
bus pataisytos ir iki valdi
niai inspektoriai užtikrins 
saugumą. Lewis priminė, 
jog dr. R. R. Sayers, valdi
nio Kasyklų Biuro direkto
rius, kovo 28 d. šiemet raš-

tu pranešė Lewisui, kad 
darbui saugios tėra tik dvi 
kasyklos tarp daugiau kaip 
2,000 minkštųjų angliaka- 
syklų, kurios perimtos į val
džios rankas.

Valdinis kasyklų adminis
tratorius Julius A. Krug’as, 
vidaus reikalų sekretorius, 
atmetė Lewiso reikalavimą 
uždaryt kasyklas, iki jos 
bus saugiai pertvarkytos. 
Tuo tarpu tik dvi saugios 
kasyklos tėra, Wyoming

Pennsylvanijoj, Kentu
cky ir kitose valstijose mai
nieriai kalbasi: “ 
nuims būtų už $20 
vaitę gyventi, negu 
atsigulti.”

Valdžia ragino 
šaukti mainierius į 
bendradarbiauti su valdžia. 
Reporteriai klausinėjo, ką 
jis planuoja daryti. Lewis 
atsakė: “Aš nieko neaiškiu-• M siu.

Verčiau 
per sa- 
graban

Lewisa 
darbą,

Trumanas Pasakojo, būk Jo Pa
rama Graikijai ir Turkijai “Stip
rina” Jungt. Tautų Organizaciją

Washington. — Jefferso- 
no Dienos bankiete prezid. 
Trumanas ragino kongresą 
būtinai užgirt 400 milionų 
doleriiL^Graikijai ir Turki
jai, gih*di, tų kraštų “lais
vei išlaikyti.” Prezidentas 
sakė, kad jo siūloma kari
niai - medžiaginė parama 
Graikijai ir Turkijai, 
“stiprina Jungtines Tau
tas.” ’ Jis pasakojo 
Graikijai ir Turkijai 
siąs “ginkluotas užpuolimas 
arba slaptas prasiskverbi-

mas” (iš bolševizmo pusės); 
taigi Amerika turinti sau
goti jų “laisvę.”

(Buvęs Jungtinių Valsti
jų vice-prezidęntas Henry 
A. Wallace ir kiti Booseve^_ 
to politikos šalininkai sakė: 
Trumanas, kišdamašis į vi

esą,

kad 
gvę-

Penki Amerikonai 
Nukauti Chinijoj

jos reikalus, ardo Jungtinių 
Tautų pamatus. Trumanas 
apėjo Jungtines Tautas. 
Jis, nė vienu žodžiu nepra- 
nešdamas Jungtinėms Tau
toms, pasiūlė tas “paskolas” 
prieš-demokratiniams Grai
kijos ir Turkijos valdo
vams.)

Tientsin, Chinija, bal. 7.— 
Pranešama, kad chinai ko
munistai puolė amerikonų 
amunicijos sandėlius Hsin- 
ho ir nušovė penkis Ameri
kos marininkus, sandėlių 
Sargus. 16 marininkų su
žeista. Talkon amerikonams 
atskubėjo chinų tautininkų 
batalionas, kuris, girdi, 
komunistus nukovęs, o 
tus nuvijęs.

6 
ki-

Sekanti Keturių Didžiųjų 
Konferencija Paryžiuje '

Leningrad. — Neoficia
liai pranešama, jog kita Ke’- 
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų konferencija įvyks 
Paryžiuje, liepos mėnesį. Ji 
spręs Vokietijos klausimus, 
kurie dabartinėje Maskvos 
konferencijoje liks neiš-

Sen. Byrd Įspėja Prieš 
“Trumano Mokymą”
Washington. — Demokra

tas senatorius Harry D. 
Byrd įspėjo, kad Amerika 
gali finansiniai sukniubti, 
jei seks “Trumano moky
mą” — remti visus pasaulio 
kraštus, kuriem tik gresia, 
girdi, komunizmo pavojus. 
Trumano reikalavimas “pa
skolint” Graikijos ir Turki
jos valdžioms $400,000,000 
tai būtų tik pradžia pasau
liniam Amerikos turto eik
vojimui, sakė sen. Byrd. Ji
sai siūlė atidėti prezidento 
reikalavimą ir paskirti Ber
nardą M. Baruchą, kad ap
skaičiuotų šios šalies skolas, 
išteklius ir finansines gali
mybes.

JOSEPH A. BEIRJSLE, Na
cionalės Telefonistų Federaci
jos (unijos) pirmininkas.

STREIKUOJA 340,000 
TELEFONU DABININKU 

BEVEIK VISOJ ŠALYJ
Anglies Vežikai ir Telefoninių įrankiu Darbininkai 
Remia Streikierius; Kompanija Atsisako Derėtis

Washington, bal. 7. —Nuo 
6 vai. pirmadienio rytą pra
sidėjo visuotinas telefonų 
darbininkų ir tarnautojų 
streikas. Metė darbą 340,000 
telefonistų. Tame skaičiuje 
yra 287,025 Nacionalės Tele
fonistų Sąjungos unijistai, 
o kiti paskirų, savarankiškų 
unijų nariai.

Iš pritarimo telefonistam 
sustreikavo darbininkai ir 
keliuose Western Electric

tūkstančiai telefonistų.
Streikas paliečia visą šalį, 

apart šešių Naujosios Ang-

APIE PUSE ANGLĮJ DARBO j fabrikuose, kur dirbama te- 

PARTIJOS NARIU SMERKIA lefoniniai įrengimai. Veži-

Washingtono v a 1 d ž ia, 
šiuos žodžius berašant, dar 
nedaro žingsnių dėlei tele
fonų pramonės užėmimo, 
nors generalis prokuroras 
sakė, jog valdžia turi teisę 
užimti telefonus, pagal ne
išsibaigusius karinius įsta
tymus.

Telefonistų Sąjunga rei-

SAVO VALDŽIOS POLITIKĄ
---------- <,--------

London. — Kooperatyvų 
’suvažiavimas Llandudno, 
Wales’e, pasmerkė užsieninę 
darbiečių valdžios politiką, 
nors ‘ir nedideliu balsų dau
gumu. Suvažiavimo priimta 
rezoliucija sako: “Dabarti
nė politika daro Anglijos 
žmones labai priklausomais 
nuo Jungtinių Valstijų; ta
tai gali iššaukt nuolatinį 
tyrinimąsi tarp Anglijos ir 
Amerikos, iš vienos pusės, 
ir Sovietų Sąjungos, iš ant
ros pusės; visa tai gali 
stumti į karą ir ūkinę šui-

Wales kooperatyvų sąjun
ga yra anglų Darbo Parti
jos jungtinė dalis.

Kooperatyvų suvažiavi
mui buvo įnešta rezoliuci
ja, reikalaujanti sumažint 
karines išlaidas. Karo mini
stras A. V. Alexander mal
davo atmest šią rezoliuciją, 
ir jinai tik maža balsų- dau
guma buvo atmesta. Už re
zoliuciją balsavo atstovai

džios politiką dėl Vokieti
jos.

Bendrai skaičiuojama, 
kad 40 iki 50 nuošimčiu 
Darbo Partijos narių nesu
tinka su savo valdžios pasi
jungimu Amerikai prieš So
vietų Sąjungą.

AMERIKOS TANKAI
TURKIJAI

Trumano valdžia žadėjo 
Turkijai tankų, patrankų ir

Anglu-Amerikony Oficieriai 
Duoda Graikijos Karaliui 
Pamokas prieš Partizanus

Athenai.— Kariniai Ame
rikos ir Anglijos pasiunti
niai tariasi su z Graikijos 
karaliaus valdžia, kaip ga
lima būtų sumušti graikų 
partizanus - respublikiečius. 
Amerikonų ir anglų kari
ninkai apžvalginė jo įvairias 
karines pozicijas ir davė 
Graikijos monarchistams

3,025,000 narių, o prieš ją patarimus
delegatai 3,557.000 narių. I jeį Qraipjjos valdžia ir

Škotijos universitetų at- gaus $300,000,000 iš Ameri- 
stovų, Darbo Partijos na
rių’, suvažiavimas pasmerkė supliuškimas, rašo 
darbiečių Attlee-Bevino vai- Times reporteris.

kos, vis tiek jai gręs ūkinis

ją, pagerint atostogų sąly
gas ir t.t. Telefonistų pir
mininkas Joseph as A. Beir- 
ne pranešė , kad American

jistai, New Yorke atsisako 
gabent anglį užstreįkuo- 
toms telefonų įstaigoms. 
Nuo pirmosios streiko va- i 
landos New Yorke susidarė Telefonų ir Telegrafo kom- 
5,000 pikietininkų ties to- panija ne tik atsisakė tie- 
mis įstaigomis. Vienas pi- 
kietininkas areštuotas.

New Jersey gubernato
rius perėmė telefonus į val
stijos vyriausybės rankas. 
To nežiūrint, • streikuoja i nijos atstovų.

siogiai derėtis su unija, bet 
atmetė ir siūlymus pasiduo
ti sprendimui komisijos, ku
ri susidėtų iš unijos Įgalio
tinių ir valdžios ir kompa-

Senatorių Komitetas Tyrinės 
Amerikos Valdžios Permokėjimus 

Už Saudi Arabijos Žibalą
Washington. — Du arba 3 

senatoriai, karinių senato 
tyrinėjimų komiteto nariai, 
lėks į Saudi Arabiją. Ten 
jie stengsis patikrint kalti
nimus, jog karinis Ameri
kos laivynas sumokėjo $33,- 
460,000 daugiau už Saudi 
Arabijos žibalo versmes, 
negu reikėjo. 1941 m. gali
ma buvo tą žibalą pirkti už 
$26,419,000, o kąrinio lai
vyno departmentas 1945 m. 
užmokėjo $59,879,000, kaip 
tvirtina amerikonas žibalo 
pramonininkas James A. 
Moffett.

Amerikos valdžia pervedė 
Standard ir Texas žibalo 
kompanijoms gautas Saudi

Arabijoj žibalo įmones. Be 
kitko, Amerika netiesiogi
niai paskolino $10,000,000 S. 
Arabijos karaliui Ibnui Sa
ndui. Šios kompanijos per
organizavo tekusias joms 
žibalo įmones i Arabian 
-American Oil korporaciją, 
ir paskelbė, kad pamatinė 
korporacijos vertė esanti 
10 bilionu doleriu. * A \

Mainieriu Streikas•r

Krikdo Pramonę

KETURI DIDIEJI PAGAMINO APLtM-iJĮ PL4NJ DĖL 
BUSIMOSIOS CENTRINES VOKIEČIU VALDYBOS

Maskva. — Keturiu Di
džiųjų talkininkų užsieni- 
niąi ministrai nusprendė 
sudaryt bendras įstaigas 
Vokietijos finansams, pra
monei, susisiekimams, va
žiuotei, žemės ūkiui ir mai
sto reikalams apvienyt, pa
gal Potsdamo konferencijos 
tarimus.

Keturi Didieji taipgi suti
ko įkurti patariamąją vo
kiečių tarybą kaip laikiną
ją Vokietijos valdžią už tri
jų mėnesių po ūkio-pramo- 
nės įstaigų sudarymo. Kar
tu. jie nutarė pasiųsti talki
ninkų kontrolės komisijai 
Berelyne planą toms admi
nistracinėms įstaigoms or
ganizuoti; planas pavestas

Nutarta Pirma Sudaryti Vaidybines Įstaigas Vokietijos 
Ūkiui, Pramonei, Finansams ir Važiuotei Apvienyti

Washington, bal. 7. — U. 
S. Plieno korporacija keti
na pusiau sumažint savo 
darbus dėl anglies stokos. 
Valdžia dar nesuranda įsta- 

. i tymo, pagal kurį įgalėtų įsa- 
__ kyt grįžt darban minkštųjų 

angliakasyklų mainieriams.&
valdžią iš atstovų nuo kiek-i jje reikalauja, kad valdžia 
vienos provincijos-valstijos įvestų reikalingas kasyklose

svarstyti.
Nėra užtikrinimo, kad 

Keturi Didieji greitai su
sitartų, kaip adminstracinės 
įstaigos turės būti sudary
tos ir ką jos veiks visuose 
keturiuose Vokietijos ruož
tuose bendrai.

Priimtas francūzų pasiū
lymas, kad tos vokiečių į- 
staigos veiktų pagal nuro
dymus tam tikros visų ke
turių talkininkų komisijos. 
Bet užsieninis Sovietų mi
nistras Molotovas pasiprie
šino kitam francūzų pasiū-

kad dabar planuojamos į- 
staigos dėl Vokietijos ūkio- 
pramonės suvienijimo netu
ri pastoti kelią Ruhr-Parei- 
nio krašto pertvarkymui at-

Sovietai reikalavo dau
giau galios kariniams ko- 
mandieriams kas liečia ad
ministracines vokiečių įstai
gas, o anglai - amerikonai 
norėjo sumažinti komandie- 
rių galią.

Anglai, amerikonai ir 
francūzai siūlė sudaryti pa
tariamąją vokiečių tarybą

vyriausybės. Molotovas rei
kalavo tinkamos atstovy
bės taryboje darbo unijoms, 
demokratinėms partijoms, 
priešnaciškoms grupėms ir 
valstiečių organizacijoms.

Anglai ir francūzai prie
šinosi sprendžiamojo balso 
davimui tokiom organizaci- į 
jom; jie sakė, tik pataria
mąjį balsą galima būtų 
joms duoti.

Amerikos atstovai 
joja, ar šioje Keturių 
džiųjų konferencijoje 
susitarta bet kokiais svar
biais klausimais dėlei ūki- 
nio-ekonominio Vokietijos

apsaugas pirma, negu jie 
grįš.

abe- 
Di- 
bus

Liepia Austrams Grą
žinti Žydu Turtą

Malskva, bal. 7. — Ketu
rių Didžiųjų talkininkų už
sieniniai ministrai nutarė į- 
rašyt taikos sutartin su 
Austrija reikalavimą, kad/ 
austrai sugrąžintų žydams 
ir kitataučiams turtus, ku
riuos naciai užgrobė dėl re
liginių bei tautinių priežas
čių. — Austrų valdžia iki 
šiol nesirūpino tuos turtus

(Tąsa 5-me suvienijimo

Bmm
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Teisingai Atkeršyta
Kruviniausią fašistų siautėjimo laikais, 1924 metais, 

Italijoj buvo nužudytas socialistų Vadas Giacomo Mat- 
teotti. Iš fašistų išlaisvinta Italija nusprendė žmogžu
džiams nedovanoti. Jie buvo sumedžioti ir trys jų nuteis
ti kalėjiman po 30 metų.

Teisingai Italijos liaudis atkeršijo fašistiniams žmog
žudžiams.

Veikiausia tebėra gyvi ir tie budeliai, kurie 1926 me
tais nužudė keturis Lietuvos liaudies vadus — Požėlą, 
Giedrį, Čiornį ir Greifenbergerį. Smetona, tų krimina
listų šaikos vadas, pats galą gtivo. Bet kur kiti? Ar jiems 
ir pavyks išsisukti nuo teisingos baumės?

Trys Problemos Vokietijoje
Jau dabar visiems aišku, kad Maskvos konferencijoje 

pasireiškia labai dideli nuomonių skirtumai. Kiekviena 
šalis turi savo nuomonę ir jos laikosi. Artimiausia stovi 
Jungtinės Valstijos ir Anglija. Viena, kad Anglija ne
drįsta priešintis Amerikai, nes šiuo tarpu Anglija ekono
miniai randasi Amerikos kišenėje; antra—šios dvi šalys 
nenukentėjo nuo vokiečių siautėjimo tiek, kiek kitos ša
lys. Mūsų šalis to siautėjimo visiškai nematė ir nejuto. 
Kas kita su tomis šalimis, kurias vokiečiai nusiaubė ir 
laikė keletą metų okupavę. Pavyzdžiui, Lenkija apskaitė, 
kad karo metu vokiečiai pavogė ir išsivežė apie šimtą 
tūkstančių lenkų vaikų.

Daugiausia nuo vokiečių siautėjimo nukentėjo Tarybų 
Sąjungos žemės — Ukraina, Baltarusija, Lietuva ir tt. 
Francūzija irgi buvo auka dviejų vokiškų agresijų bėgy
je paskutinių trejeto desėtkų metų.

Todėl natūralu, kad*tų įvairių šalių pažiūros į Vokieti
jos ateitį skiriasi. Negali matyti Amerika, už keturių 
tūkstančių mylių nuo Vokietijos to, ką gali matyti ir ma
to Tarybų Sąjunga, Lenkija, Francūzija, Vokietijos kai
mynai.

Šioje konferencijoj reikalingos išsprendimo trys vy
riausios problemos.

Pirmoji problema — karo reparacijos. Amerika, ma
tyt, nori, kad Tarybų Sąjunga visiškai negautų reparaci
jų ateityje, arba kad ji gautų jų kuomažiausia. Kad su 
tuo'negali sutikti ir nesutinka Tarybų Sąjunga, tai vi
siškai natūralu.

Antroji problema — Vokietijos valstybinė santvarka 
ateityje. Esama dviejų nuomonių. Amerikiečiai ir anglai, 
siūlo sudaryti palaidą federatyvę valstybę, kurioje štei- 
tai tvarkytus! beveik savarankiškai, o centralinė valdžia 
turėtų visiškai mažai galios. Jie teigia, kad tokioj Vokie
tijoj negalėtų iš naujo pakilti hitlerizmas. '

Tarybų Sąjunga siūlo daugiau centralizuotą, daugiau 
vienlypišką valstybę. Ji sako, kad suskaldymas Vokieti
jos kaip tik ir sudarytų pagrindą hitlerininkų propagan
dai. Jie šauktų, kad Vokietija padalinta, suplėšyta, kad 
ją reikia suvienyti, o ją gali suvienyti tik jie. Senais lai
kais Bismarkas panašiu šūkiu laimėjo galią. .

Trečioji problema — laikinoji Vokietijos valdžia. Ko
kia jos forma turi būti? Iš ko ji turi būti sudaryta? Koks 
jos vaidmuo būtų? Kurioms vokiečių partijoms ją paves
ti? Tai vis klausimai, kuriuos nelengva išspręsti.

Kai tomis problemomis neišvengiamai konferencijoj ei
na smarkūs, aštrūs ginčai, tai pas mus pakyla amžinieji, 
pemisist&i ir šaukia: Niekas neišeis! Konferencija turi 
iškrikti!

Tuo tarpu Molotovas ir Marshallas yra išsireiškę, kąd 
bus galima susikalbėti ir susitaikyti, arba bent jie labai 
rimtai bandysią susikalbėti. Jau ne kartą mes esame išsi
reiškę, kad jei ši konferencija ir neparašytų sutarties su 
Vokietija, dar tas nereikštų, jog padėtis visiškai beviltiš- 
Ka. Anksčiau ar vėliau susitaikyti reikės. Amžinai Vokie
tijos reikalai negalės kaboti ore. Turės įvykti daugiau 
konferencijų.
Fordo Darbininkai Pasmerkė Raudonbaubizmą

. United Automobile Workers unijos didžiausias loka- 
las, kuris apima 65,000 Fordo Rouge fabriko darbininkų, 
davė šaunų atsakymą visiems “raudonųjų raganų” gau
dytojams. Unijos prezidento Reuther pasekėjai daug nak
tų nemiegojo ir daug tūkstančių dolerių išleido propagan
dai prieš progresyvišką lokalo vadovybę. Ypatingai jie 
plūdo ir niekino lokalo prezidentą Thomas Thompsoną. 
Jie išstatė savo kandidatus ir tvirtino, kad tie jų kandi
datai gražiai nušluos visus “kairiasparnius.”

Dabar jau turime rezultatus. Thompsonas gavo 20,075 
balsūs, o jo oponentas Mike Magee, Reutherio žmogus, 
tesurinko viso labo 6,916 balsų! Komercinė spauda negali 
suprasti, kas čia atsitiko. Ji neabejojo, kad “redbeiteriai” 
laimės.

Dabar toji spauda apgailestauja ir sako, kad šitie For
do lokalo rinkimai uždavė tokį skaudų smūgį jos globo
jamam Walter Reutheriui, jog jam nuo jo atsipeikėti ims 
nemažai laiko.

Šio lokalo nariai parodė sveiką sensą. Jie atsisakė šok
ti pagal reakcijos muziką. Jie griežtai atmetė ir pasmer
kė raudonbaubizmą unijose. Jie davė puikų pavyzdį ki
tiems unijistams.

IlI-čiojo Demokratin. Amerikos
Lietuv. Suvažiavimo Rezoliucijos

AMERIKOS LIETUVIŲ CENTRAS
III-čiasis Demokratinių Amerikos Lie

tuvių Suvažiavimas, įvykęs 1947 m. kovo 
30 d., Brooklyn, N. Y., taria:

1. Sudaryti Amerikos Lietuvių Centrą, 
kurį sudaro 13-ka asmenų, gyvenančių 
Brooklyne ir artimoje apylinkėje. Cent
ras išrenka savo valdybą; centro nariai 
renkasi posėdžiams taip dažnai, kaip 
dažnai mato reikalo. Iškilus svarbesniam 
reikalui, Centras šaukia draugijų; orga
nizacijų bei kliubų atstovus į konferenci
jas arba* į visuotiną suvažiavimą.

2. Amerikos Lietuvių Centras tarnau
ja ryšiu visoms demokratinio nusiteikimo 
Amerikos lietuvių organizacijoms, kliu- 
bams bei draugijoms; jis informuoja jas; 
jis rūpinasi plėtojimu lietuvių kultūros 
ir apšviėtos.

3. Kur sąlygos leidžia, steigiami Bend
ro Veikimo Komitetai, su kuriais ALC 
palaiko ryšius.

4. Suvažiavimas įpareigoja Amerikos 
Lietuvių Centrą juo daugiau rūpintis 
busimaisiais prezidentiniais Jungtinių 
Valstijų rinkimais, 1948 metais, įtrau
kiant į rinkiminę kampaniją juo daugiau 
amerikiečių lietuvių, kad rinkiniuose iš
eitų liaudis laimėtoja.

5. Am. Lietuvių Centras raginamas 
skleisti juo daugiau politinės apšviėtos, 
kad juo didesni sluogsniai amerikiečių 
lietuvių pažintų savo pilietines pareigas 
ir uždavinius.

Kur tik sąlygos leidžia, suvažiavimas 
ragina organizuot Liet. Balsuotojų Kliu- 
bus platesniam Am. Liet. įtraukimui į 
prezidentinius rinkimus 1948 m.
ATMUŠKIME REAKCIJOS RASIMOJI- 
MUS ANT DEMOKRATINIŲ TEISIŲ

Trečiasis Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas, įvykęs kovo 30 d., 
1947, Grand Paradise salėj, Brooklyn, 
N. Y., priėmė sekamą rezoliuciją:

Prezidentas Rooseveltas karo metu sa
kė: laimėję karą, mes pasieksim gerbu- 
višką gyvenimą, kuriam nebus skurdo ir 
vargo, nebus išbadėjusių, benamių, be
darbių. Taika ir ramybė užviešpataus.

Tokio gyvenimo mes troškome, už to
kį gyvenimą mūsų jaunimas kariavo, lie
jo savo kraują, aukojo gyvastį.

Bet šiuo metu ekonominiai rojalistai 
pradeda įsigalėti, mūsų krašto žmonėms 
ir visam pasauliui nori diktuoti. Panieki
nę Roosevelto programą, naudodami sa
vo įtaką ant vyriausybės, monopolifctai- 
imperialistai kursto naują pasaulinį ka
rą. Nesiskaitydami su Jungtinių Tautų 
organizacija, jie pasimojo mūsų krašto 
pinigais ir ginklais remti reakcines 
Graikijos ir Turkijos valdžias. Tuo jie 
pažeidžia draugiškus santykius tarp val
stybių ir tautų. Tuo jie pakenkia Jungti
nėms Tautoms, kur glūdi viltis pasaulio 
apsaugojimui nuo karų ir pastovios tai
kos išlaikymui.

Tūli kongresmanai ir senatoriai, reak
cininkų kurstomi ir remiami, panaudoja 
garbingas įstatymdavystės įstaigas tam, 
kad turčių-monopolistų troškimus paten
kinti. Jie pasiūlė kongresui visą eilę bi- 
lių, kurie 'mierija susilpnint darbo uni
jas, panaikinti darbininkams teisę strei
kuoti; mierija suteikti galią teismams 
indžionkšinus prieš streikierius išduoti, 
suteikti vyriausybei galią paskelbt apgu
los stovį streiko apimtoj teritorijoj, pini
giniai ir kalėjimu bausti streikierius, su
siaurinti daugumai žmonių demokratines 
teises. Tų bilių autoriai visai nepaiso, kad 
tokie jų pasiūlymai yra priešingi Jungt. 
Valstijų Konstitucijai ir Teisių Biliui, 
taipgi visoms mūsų krašto demokratj- 
nėms tradicijoms.

Dar daugiau. Tie reakciniai pasimoji- 
mai yra žalingi mūsų kraštui ir visam 
pasauliui dar ir dėl to, kad jie gali su
tverti ekonominę suirutę ir gali pagim
dyti didelį ekonominį krizį, dar didesnį, 
negu buvo Hooverio laikais. Desetkai 
milionų darbininkų atsidurtų bedarbių 
eilėse.

Demokratinių Amerikos Lietuvių Su
važiavimo dalyviai, atstovaudami dauge
lį lietuvių kolonijų ir draugijų, reikšda
mi didelės amerikiečių lietuvių daugumos 
valią ir troškimus, todėl pasmerkia tuos 
reakcininkų priėšdemokratinius pasimo- 
jimus.

Šis suvažiavimas atsišaukia į kongres- 
manus, senatorius ir vyriausybės žmo
nes, ragindamas juos nepasiduoti mono
polistų - imperialistų spaudimui, atmesti 
atominės bombos politiką.

Mes raginam kongresą atmesti siūly

mą skirti 400 milionų dolerių rėmimui 
Graikijos ir Turkijos reakcinių valdžių, o 
bile tarpvalstybinį nesusipratimą tuo- 
jaus perduoti Jungtinėms Tautoms Svar
styti. Raginam nutraukti Amerikos pa
ramą Kinijos diktatoriui Čiang Kai-še- 
kui.

Visas pasaulis žino tą faktą, kad tai
kos išlaikymas šiandien vyriausiai prigu
li nuo Amerikos ir Sovietų Sąjungos, kai
po galingiausių valstybių. Todėl tarp tų 
dviejų valstybių santykiai turi būti ge
rinami, o ne bloginami. Abi tos šalys turi 
draugingai sugyventi.

Mes raginam kongresą tuojaus atmes
ti bilius, kurie mierija silpninti darbo 
unijas, kurie mierija atimt politines pi
liečių teises, paneigti Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, Teisių Bilių ir mūsų visas 
demokratines tradicijas.

Mes, suvažiavimo dalyviai, atsišaukia
me į visus lietuvius, kviesdami vieningai 
veikti prieš pasimojimus ant žmonių de
mokratinių teisių, prieš karo kurstyto
jus, už pastovią taiką, už gerbuvišką gy
venimą.

Šis suvažiavimas nutaria, kad prie 
pirmos progos kopijos šios rezoliucijos 
būtų pasiųsta kongresmanams, senato
riams, vyriausybės nariams ir spaudai.

Taipgi šis suvažiavimas įpareigoja bū
siantį Centralinį Komitetą šio suvažiavi
mo vardu pasiųsti šalies kongresui bei 
jo komitetams'atatinkamus pareiškimus 
prieš senatoriaus Bali bilių ir prieš ki
tus bilius, atkreiptus prieš darbo unijas.

SVEIKINIMAS PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIAMS.

III-čiasis Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas, įvykęs 1947 m. 
kovo 30 d. Brooklyne (N. Y.) siunčia šil
tus broliškus sveikinimus Brazilijos, 
Uruguajaus ir Argentinos lietuviams.

Mes džiaugiamės, broliai ir sesės, kad 
joki šiurkštumai, net ir žiauriausia re
akcija, siautėjusį Argentinoje ir Brazili
joje, nepalaužė jūsų ryžtingumo kovoti 
dėl savo ir visos liaudies gerbūvio, dėl 
šviesesnio rytojaus.

Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas, 
įvykęs 1946 m. Montevidejuje, atkreipė 
visos pasaulio lietuvių dėmesį; tai buvo 
teisingas ir laiku jūsų atliktas didelis 
mostas, nustatęs Pietų Amerikos lietu
vių veiklai gaires ir sukonsolidavęs juos 
bendram siekimuisi laisvės ir gerovės.

Jūsų spauda, — argentiniečių “Vie
nybe” ir uruguaj iečių “ Darbas ” — at
lieka nepavadūojamą vaidmenį apšviėtos 
srityj.

Jūsų šilti sveikinimai mūsų Suvažia
vimui, suplaukę iš visos eilės Brazilijos, 
Uruguajaus ir Argentinos lietuvių — 
pavienių ir organizuotų — liudija, jog 
tarp mūs ir jūs vis.tvirčiau susimezga 
broliškesni ryšiai; tikėkime, kad jie vis 
tvirtės ir kad mes vieni kitiems padėsi
me ateityje. « x

. Kaip visos taiką mylinčiosios *žmoni- 
jos, taip jūs,v taip ir mūs šiandien vy
riausias siekimas yra vienas ir tas pats: 
kova dėl pastovios taikos pasaulyj išlai
kymo.

Tai dalykas teisingas ir žmoniškas ir 
mes privalome jį laimėti!

Tegyvuoja demokratiniai Pietų Ame
rikos lietuviai, jų spauda ir organizaci- 
jos!

Tegyvuoja broliška vienybe tarp šiau
rės ir Pietų Amerikos lietuvių!

karo Pabėgėlių klausimu
Jau treti metai, kaip pergalingoji rau

donoji armija, kartu su lietuviškaisiais 
daliniais, išlaisvino Tarybų Lietuvą iš 
rudųjų barbarų okupacijos.

Vokiečiai grobikai ir visokie jkaro nu
sikaltėliai fašistai, bėgdami, žvėriškai 
nuteriojo šalį ir baisiai demoralizavo gy
ventojus.

Už savo papildytas masines žudynes 
jie baugino nekaltus žmones prasimany
tu raudonuoju teroru, baudžiamaisiais 
būriais. Jie norėjo kuo daugiausia nūsi- 
varyt su savim nekaltų žmonių, kad už 
jų nugaros paslėpus savo žvėriškus nusi
kaltimus. Ir jie sugebėjo įbaugint ir ap
gaut dešimtis tūkstančių neapdairesnių
jų miesčionių ir inteligentijos dalį — ir 
nusivarė juos į Vokietiją, į koncentraci
jų stovyklas. O jau ten sistematiškai ve
dama purvina propaganda prieš Tarybų 
šalį, prieš grįžimą į tėvynę.

Pabėgėlių stovyklose, žinoma, daug 
yra visokio plauko lietuviškų fašistų ir 

(Tąsa 5-tame puslapyj)
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CIO United Auto Workers Lokalo 348-to nariai grįž
ta į darbą West Allis, Wis., šapose po išbuvimo streike 
prieš Allis-Chalmers Co. p<r 329 dienas. Darbininkai 
nusisprendė sugrįžti į darbą be susitarimo su firma vie
ton priimti jos siūlomas prakaitaunių sąlygas. “Bet 
mes tęsime kovą iki mes laimėsime teisėtai mums pri
klausomą kontraktą,” sako lokalo prez. Robert Buše.,

Kas Ką Rašo ir Sako
“SENATE JOINT RESO
LUTION No. 93”

Niūjorkiškis, dienraštis 
Daily Worker rašo savo įve
damajame (bal. 5 d.) apie 
Jungtinių Valstijų senato 
“Joint Resolution No. 93.”.

Apie šį dokumentą, dien
raštis žymi, Amerikos žmo
nės dar ne sykį girdės, dėl 
to jie turį susipažinti su jo 
turiniu.

Kas gi “SJ No. 93”?
Tai rezoliucija, pateikta 

Jungtinių Valstijų senatui 
Graikijos reikalu. Šią rezo
liuciją įteikė sen. Claude 
Pepper ir Glenn Taylor; 
tolydžio tą pačią rezo
liuciją įteikė atstovų butui 
kongresmanas John Blat- 
nik. 

r

Rezoliucija siūlo, kad 
Jungtinės Valstijos per 
Jungtines Tautas teiktų 
Graikijai pagalbos, bet toji 
pagalba privalo būti tik 
medžiaginė — žmonėms pa
galba, o ne militariniams 
reikalams. Jungtinės Vals
tijos tegu paskiria $250,- 
000,000 ir tie pinigai, per 
tam tikrą Jungt. Tautų ko
mitetą turėtų būti išleisti 
sušelpimui visų Graikijos 
žmonių, kurių padėtis yra 
kritiška.

Apie teikimą pagalbos 
Turkijai rezoliucija visai 
nieko nekalba ir tai gerai, 
kadangi Turkija karo metu 
buvo Jungt. Tautų priešas; 
ji padėjo Vokietijos na
ciams.

Dienraštis ragina Ameri
kos žmones stovėti su “S. J. 
No. 93” rezoliucija, reika
laujant, kad J. V. kongre
sas ją priimtų, tolydžio at
metant . Vandenbergo sky- 
mą, kuriuo mierijama su
tvirtinti Graikijos ir Turki
jos fašistų klikos.

VILNIS APIE NAUJĄ 
CHICAGOS MAJORĄ IR 
MIESTO PROBLEMAS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Demokratų kandidatas Mar

tin H. Kennedy laimėjo majo- 
rinius rinkimus net didesne 
dauguma, negu buvo tikėtasi— 
gaudamas apie 273,000 daugiau 
balsų už savo republikonų prie
šininką. Nežiūrint kraštutinai 
demagogiškos republikonų
priešrinkiminės kampanijos, 
nežiūrint to, kad demokratų 
mašina yra aptepusi savo pre- 
styžą bendradarbiavimu su ne 
visai švariais elementais, Chi- 
cagos gyventojai sudavė smū
gį tiems reakcininkams, kurie 
norėjo ta padėtimi pasinaudoti.

“Rinkimų rezultatas yra 
smūgis Greeno-Brookso reakci
nei koalicijai. Jis yra smūgis

tamsiausiai republikonų klikai.
“Nėra abejonės, kad Kennel- 

ly nebūtų galėjęs pasiekti to 
laimėjimo be organizuotų dar
bininkų paramos.

“Bet ta parama nebuvo be
sąlyginė. Kennedy iki pat galo 
nedavė pakankamai tvirtos ga
rantijos, kad jis tos paramos 
šimtu nuošimčių užsitarnauja. 
Jis buvo remtas imant domėn, 
kas yra jo priešininkas.

“Kennedy perims mūsų did
miestį su tiek ir tiek skausmin
gų degančių problemų. Butų 
padėtis apgailėtina — šimtai 
tūkstančių veteranų dar negali 
dasimušti iki žmoniškų gyveni
mo sąlygų. Mūsų transportaci- 
ja yra viena blogiausių iš visų 
didmiesčių. Mūsų mokyklos 
koruptuotos nešvarios politikos. 
Mūsų gatvės, išskyrus sritį 
miesto fronte, yra tikri šiukš
lynai. Rasinė diskriminacija 
siaučia — net valdžios staty
tuose butų projektuose — o 
policija “pranyksta,” kuomet 
vandalai daužo langus, šaudo į 
negrų apgyventus namus.

“Ir ant to viso mes dar tu
rime kapitono Barneso “polici
nę darbo vienutę,” kurios ofi
cialus užsiėmimas yra. skaldy
ti darbininkų galvas pikietų li
nijose ir net laužyti streikus 
prieš tai, kaip jie pradedami.

“Pašalinti tuos visus negala
vimus, juos taisyti ir daryti 
pagerinimus, — reikalauja 
Chicagos gyventojai, pirmoje 
eilėje organizuoti darbininkai.

“Kaip toli Kenned y eis ta 
linkme, parodys ateitis. Vienaip 
ar kitaip — jam nebus duota 
proga apie tai pamiršti.

“Tiek apie laimėjimą, bet 
rinkimai davė laimėjimų ir ki
tai pusei.

“Visoje eilėje wardų laimė
jo republikonai. Bet republiko- 
niška srovė, kuri beveik nu
siaubė viską praeitų metų pa
baigoje, pradeda atslūgti. Lo
kaliai republikonų laimėjimai 
gali būti skaitomi tos slūgstan- 
čios bangos nuotaškais.”

Tegul Patys Vokiečiai 
Sprendžia, sako Molotov 
Maskva. — Užsieninis So

vietų ministras Molotovas 
sakė, reikia duoti patiems 
Vokietijos gyventojams per 
visuotinus balsavimus pasi
rinkti, ar jie nori visos ša
lies suvienijimo, kaip kad 
siūlo Sovietai, ar, antra ver
tus, jie pritaria anglų-ame- 
rikonų siūlymams suskaldy
ti Vokietiją į daugelį fakti- 
nai nepriklausomų “valsty

bių.” _________
-----------------------2-ras puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 8, 1947
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Sveikinimai Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui

žemiau telpa didokas pluoš
tas sveikinimų, prisiųstų III- 
čiajam Dem. Amerikos Lietu
vių Suvažiavimui, įvykusiam 
š. m. kovo 30 d., Brooklyne. 
Kai kurie sveikinimai, dėl vie
tos stokos, teko sutrumpinti, 
o kai kurios 
vardės, 
prisiėjo 
Red.

sveikintojų pa
de! jų neįskaitymo, 
apleisti. — Laisves

URUGVAJAUS LIETU
VIŲ SVEIKINIMAI

Montevideo, 
kovo 21 d., 19 17 

Trečiajam Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui. 
New York, USA.
Brangūs Broliai ir Sesės:

Daug ko tikisi viso pasaulio 
pažangieji lietuviai iš jūsų III- 
jo Suvažiavimo. Daug ko vi
liamės ir mes, Urugvajaus lie
tuviai. Dvasiniai,1 moraliai, o 
taip pat ir medžiaginiai, mos 
susirišę su jumis tampriais sai
tais, kaip vienos šeimos na
riai, kaip vieno fronto kovo
tojai. Jūsų pažangos kelias, 
jūsų laimėjimai apšvietus, kul
tūros ir laisvės gynimo srityse, 
yra aukščiausiu pavyzdžiu ir 
nuosekliausiu akstinu ir mūsų 
išeivijos demokratiniam sąjū
džiui. ■ F

Todėl visų dėmesys šiuo me
tu nukreiptas į mūsų vyresnių
jų brolių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse pastangas, kurių 
išraiška yra Tretysis Suvažia
vimas. Neabejojamo, jog šis 
jūsų Suvažiavimas atsieks pa- 
simoto tikslo, nes Lietuvos iš
eiviją didžioji dalis eina su 
demokratija ir kovoja su jos 
priešais — atvirais ar dema
gogijos skraiste prisidengu
siais.

Urugvajaus lietuviai, pildy
dami PPAL Kongreso nutari
mus, nesigaili jėgų ugdymui 
antifašistinės vienybės kovai 
su mūsų tautos priešais — 
smetoninės santvarkos lieka
nomis. šia kova mes laimėsi
me, nes teisybe mūsų pusėje!

Brangūs broliai ir seses! 
Laukiame iš jūsų Suvažiavimo 
kuo geriausių rezultatų. Esa
me tikri, kad jūs mokėsite ati
tinkamai įvertinti dabartinę 
padėtį ir, kartu su Amerikos 
darbo liaudimi, paaštrinsite 
kovą prieš naujojo karo kurs
tytojus bei reakcininkus.

Težydi demokratinių lietu
vių vienybė!

Pirmyn, broliai ir seserys!
Antanas Vaivuskas, red. 
Juozas Zuzevičius, adm.

Montevideo, 
kovo 22 d., 1947 

Trečiajam Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.
New York, USA.
Brangūs Draugai Atstovai :

Vardu pažangiosios Urugva
jaus lietuvių kolonijos, — ku
rtos didžiausia ir veikliausia 
organizacija yra Urugvajaus 

- Lietuvių Centras, — sveikina
me jūsų III-jį Suvažiavimą, 
kurio tikslas ir reikšmė pa
teisina pastangas kovoje už 
pažangiosios žmonijos laisvę, 
taiką ir gerbūvį.

Esame tikri, kad šis jūsų 
Suvažiavimas bus apvainikuo
tas naujais laimėjimais, nau
jais įsipareigojimais tęsti kovą 
už demokratinių teisių apgy
nimą jūsų šalyje ir tuo pačiu 
kartu vesti platesnę 
lietuviškojo fašizmo 
mis.

Mes, pasekmingai 
Pirmąjį P. Amerikos 
Kongresą, šiandien turime pil
nesnį supratimą ir apie jūsų 
suvažiavimus, kurių pasėkos 
turi atbalsio ir šio kontinento 
lietuvių demokratiniame judė
jime. Todėl linkime Trečia
jam Amer. Dem. Lietuvių Su
važiavimui suvaidinti istorinį 
vaidmenį, kaip kad praeityje 
yra suvaidinę buvusieji suva
žiavimai.

Smagu mums pažymėti tai, 
kad jūsų m-me Suvažiavime

kovą su
liekano-

įvykdę 
Lietuvių

dalyvauja ir vienas atstovas 
nuo P. Amerikos demokrati
nių lietuvių, būtent, drg. Jo
nas Jokubka. Busimajame P. 
Amerikos Liet. Kongrese mes 
labai pageidautume turėti 
nors vieną brolišką atstovą iš 
jūsų valstybės.

T e g y v u oja demokratinių 
lietuvių vienybė!

T egy v u o j a T re ty s i s Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas.!

Antanas Brelingas, pirm.
Jurgis Janulionis, sekr.,

‘ Romualdas Valionis, ižd.

CERROS SKYRIUS — 
Calle GRECIA 3324 

Montevideo, 
kovo 22 d., 1947 

Trečiajam Amerikos 
Demokratiniu Lietuviu 
Suvažiavimui.
New York, USA.
Brangūs Delegatai:

Sveikiname jūsų Suvažiavi
mo delegatus ir delegates, lin
kėdami, kad jūsų darbai duo
tų geriausių vaisių siekiant vi
su demokratiniu lietuviu vie
nybės ir kovojant su mūsų 
tautos priešais — fašistiniais 
likučiais.

ULC Cerros Skyriaus
Valdyba:
Pranas Kačiušis, pirm., 
Bronius Kaupas, sekret., 
Jonas Čeplikas, iždin.

CERROS SKYRIAUS 
JAUNUOLIŲ SEKO.

Calle Grecia 3324 
Montevideo, 
kovo 20, 1947 

Trečiajam Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui 
New York, USA.
Gerbiamieji Delegatai:

Urugvajaus Lietuvių Centro 
Cerros Skyriaus 
Sekcijos valdyba 
sveikiname III-jo 
Demokratiniu
žiavimo delegatus, linkėdami 
geriausio pasisekimo jūsų už
sibrėžtuose darbuose.
Algirdas Urbanavičius, pirm., 

j Aleksandras Šimanskis, sekr., 
Leonas Abračinskas, iždin.

Jaunuolių 
ir nariai, 

Amerikos 
Lietuvių Suva-

Montevideo, 
kovo 22 d., 1947 

Trečiajam Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui 
New York, USA.
Brangios Draugės ir Draugai:

Urugvajaus Lietuvių Centro 
Cerros Skyriaus moterys siun
čiame širdingus sveikinimus ir 
linkėjimus Trečiojo Amerikos 
Dem. Lietuvių Suvažiavimo 
atstovėms ir atstovams.

Mos, Urugvajaus lietuvės 
moterys, žinodamos jūsų taip 
svarbų darbą, kurį turite užsi
brėžę šiame Suvažiavime, nuo
širdžiai pritariame jam ir lin
kime visiško pasisekimo. Mes 
gerai žinome, kad jūs dirba
te už tą patį tikslą, už tą pa
čią idėją, kaip ir mes. Tad 
trokštame, kad jums pavyktų 
nugalėti visus sunkumus ir at- 
siektumėt didelių laimėjimų.

Tegyvuoja vienybė tarpe vi
sų pažangiųjų lietuvių visame 
pasaulyje! Tik vieningai dirb
dami atsieksime laimėjimų 
prieš demokratijos priešus!

Moterų sekcijos valdyba:
** Elze Revuckienė, pirm., 

Lucija Revuckienė, sekr., 
Kazė Levickienė, iždin.

Montevideo, 
kovo 22 d., 1947

Trečiajam Amerikos
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.
New York.

nijos laisvę, taiką ir gcjrbuvį.
Mes, Urugvajaus lie/uviškas 

jaunimas, stojam už įvykdini- 
mą' PPAL Kongreso, iškelda
mi savo pageidavimus, nors 
siekiai mūsų yra bendri, lietu
vybės palaikymas, sportas ir 
gerbūvis mūsų ateičiai, mums 
ir mūsų tėvynei.

Tad, broliai Amerikos jau

Rengia Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis

Dudley Club Saleje
23 Kenilworth St Roxbury, Mass

Sekmadienį

DM IEp /Wb. ft . MM

Pradžia 2 vai. dieną Įžanga $1.00 (taksai įskaityti)

PROGRAMA: iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm

O. MINEIKIOTE ii- J. BROWN, 
duetas iš Montello

R. NIAURA ir P. ŠIMONIS, 
duetas iš So. Bostono

N. CEPONAITE, Soprano
iš Worcester, Mass.

Taipgi dainuos Ignas Kubiliūnas i 
iš So. Bostono

Teatrine Grupe iš Hartford, Conn 
perstatys veikalą “MIKSI f) 

■SVAJONE” ■

Wofcesterio Aido Choras, vadovaujamas J. KARSOKIENES

nuoliai, stokime 
va — mūsų pergalė

j bendrą ko-
Tegyvuo- 

Liotuvių suva-
žiavimas!

. Tegyvuoja Amerikos lietu
vių jaunimas!

Albinas Jūrele, pirm.
Jonas ^Igirdas Bakšys,

Genei’. Sekretorius.

Montevideo, 
kovo 20 d., 1947 

Amerikos .Jungtinių Valstijų 
Poni. Lietuvių 3-čiam 
Suvažiavimui
Brangūs tautiečiai:

Leiskite jumis pasveikinti

tro, Moterų Skyriaus.

Mūsų Centras Urugvajuje 
veda griežtą kovą su smeton- 
nacių likučiais, kuriuos vado
vauja Graužinis. Pas jumis 
dar daugiau to šlamšto, todėl 
reikia ieškot bendrų kelių tai 
kovai, sujungtai, solidariai ir 
vieningai išstoti prieš minimą

Mes, moterys, kiek išgalim.

3-čias puslapis

Antradienis, Baland. 8, 1947

tiek prisidedam prie tos ko
vos, ir pasižadamo tobulinti 
mūsų veiklą, kad nepasilikus 
nuo kitur gyvenančių ir kovo
jančių mūsų sesučių.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Brangūs Draugai, Atstovai:
Vardu pažangiosios Urugva

jaus lietuvių kolonijos, jau
nuolių skyrius, kurios didžiau
sia ir veikliausia organizacija 
yra Urugvajaus Lietuvių Cen
tras, sveikiname jūsų III-jį su
važiavimą, kurio tikslas ir 
reikšmė pateisina pastangas 
kovoje už pažangiosios žmo-

. I
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FRANK KRUK —61—1-8-47

Grand Rapids, Mich

gerbiamos viešnios 
ačiuoja philadelphie-

arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ . (APYSAKA) ★ ★ ★

■ ■■■■■.........  Parašė Petras Cvirkai ........ ii.-i

J. ir A. Kizauskas, V. Guzia- 
vičius, J. Valantienė, A. Gai- 
liūnas, Laisvietis, Lietuvos 
Draugas, A. Adamaitis.

Po 50c: A. J. Smith, Ch. 
Walant, Keršienė, O. Jaku
bauskiene (Chicago^), K. Bui- 
nauskas, O. Meškauskas, J. 
Potienė, H. Mathis, B. Kaval- 
čiuk, H. Merkienė ir F. Kuo
dis.

Mūsų 
širdingai 
čiams už draugiškumą.

4-tas' puslapi*
Laisve——Liberty Lith. Daily * 
Antradienis, Baland. 8, 1947^

’ (Tąsa)
...— Ką padarysi, missis, — gamtos 

reiškinys. Vilsonas tokią galvą turėjo, o 
mirė...

— Ju devil! — nusikeikė sau Fran
kas. — Jis vis painioja. Sakiau jam, kad 
minėtų Jurgį Vašingtoną.
. Ir paskum: — Orait, missis, kreipki
tės į šunų skyrių, po dešinei.

Toks buvo kasdieninis darbas: kostu- 
mierių priėmimas, nabašninkų dailini
mas, pasikalbėjimas su draugu saliūni- 
ninku, kuris labai dažnai graboriui tele
fonu pranešdavo labai keistą dalyką:— 
Frankai, jau gerklė sausa.

Frankas tuojau suprasdavo, koks rei
kalas ir atsakydavo: — Orait, tuojau bus 
gerklė šlapia.

Skaitytojas tik truputį vėliau sužinos, 
ką tatai turėjo reikšti tas graboriaus ir 
saliūnininko slaptažodis.

if

Frankas gulėjo viename atvožtame 
grabe sudėjęs koją ant kojos ir rūkė ci
garą. Sako, kad Aiva Bursas, blusoms 
naikinti mašinėlės išradėjas, sugalvojo 
savo nemirštamo kūrinio realizavimą at
sisėdęs į elektros kėdę už vieno biznie
riaus nudaigojimą. Kalbama, kad jis ne
buvo susirūpinęs mirtimi ir visą naktį 
prieš savo galą kalėjimo kambary darė 
brėžinius. Atvestas į elektros kėdę, vos 
spėjęs užbaigti savo darbą, suriko: — 
Turiu! Žmonės, kurie jam patarnavo 

, paskutinę valandą, nesuprato šito genia
laus išradėjo testamento. Didžiųjų žmo
nių gyvenime didžiosios akimirkos neži
no laiko ir vietos pasirinkimo. Frankas 
turėjo pamėgimą atsigulti į grabą, jeigu 
jam reikėdavo ką nors sugalvoti. Tai da
rydamas jis sakydavo biznio bendradar
biams: — Malonus, gerai padirbtas!

Grabe gulėdamas jis rūkė cigarą ir 
galvojo kokiu būdu pakloti Levinskį. 
Staiga Frankas pašoko ir pūsdamas di
delius kamuolius dūmų, lyg degantis kū
lys spruko pro duris. Mintis buvo atėjus. 
Už tą mintį kiekvienas reklamos kara
lius būtų užmokėjęs kelis šimtus dolerių. 
Dabar nebuvo gyvenimo graboriaus prie
šams, visiems tiems, kurie kasė Frankui 
duobę.

Union aveniu matė daug procesijų. 
Bruklinas ipatė kažkada senoviškas, auk
štas karietas, kad dar nebuvo automobi
lių. Jis matė pirmuosius pionierius, emi
grantus, kai čia tyvuliavo tušti laukai. 
Jis buvo liudininkas pilietinio karo, aud
rų, bangavimo, demokratijos kilimo, kei
stuolio poeto Uitmano apdainuotas. Reti, 
žemi pirmųjų kolonizatorių namai ir ba
rakai ilgainiui užleido savo vietas dide
liems komfortiškiems įrengimams, pir- 

.mam aristokratijos, pramonės, speku
liantų ir bankininkų žolynui. Demokra
tijos matininkai, architektai ir inžinie
riai išmatavo, suplanavo prospektus, 
aveniu, aikštes, sodus ir strytus, o ilgai
niui retų kolonizatorių vištų kudakavi
mą, šunų lojimą — pakeitė dirbtuvių 
švilpukai, pirmojo gramafono balsas. Iš
augo teatrai, biržos, aludės* trestai', slap
ti paleistuvybės namai; pailgėjo strytai. 
Bet visa tai buvo dabar kasdieniškas, 
įprastas karnavalas. Tačiau šis miestas 
nebuvo dar matęs dvidešimts penkių gra
bų, sudėtų vienas ant kito ir tempiamų 
trijose karietose, su gėlėmis ir aukštais 
katafaliais. Tai buvo reta procesiją. Ka
rietų priešaky ir užpakaly buvo didelė
mis raidėmis užrašyta ant nusitiesusių 
drobulių viso Bruklino džiaugsmui:

Kas šią savaitę mirs — Frank Kruk 
laidoja veltui! Skubėkite į Union aveniu!

Nebaigusiai grabų procesijai savo re
klaminio pobūdžio kelionės, palydimai 
tūkstančių žmonių, Union aveniu gale 
polismenų sustiprintas būrys pastojo ke
lią. Demonstracija su grabais, kaišoma 
nedraugiškais žodžiais, plojimais, juo
ku, — turėjo grįžti atgal.

Franko, guvaus graboriaus vardas pa
kliuvo į visus laikraščius. Daugelis net 
žymių ir storų žurnalų korespondentų jį 
nufotografavo sėdintį 'laidotuvių karie
toje ir įdėjo gana ilgus pasikalbėjimus 
su smagju lietuvių biznieriumi. Kai ku
rie laikraščiai išmargino savo puslapius 
įmantriais pasikalbėjimų pavadinimais: 
Graborius Frank Kruk į mirtį žiūri su 

na... Mirtis turi būti linksma kelio-

nė, — sako Frank Kruk... Graborius 
Kruk, nuo Union avė., laiminguosius šios 
savaitės nabašninkus laidos veltui...

Daugiau Frankas nieko ir nenorėjo. 
Tikslas buvo paniektas. Jo vardas nu
skambėjo kiaurai Ameriką. Vakarinėse 
visų laikraščių laidose buvo^įdėta grabo
riaus fotografija ir daugely užgirtas jo 
reklamos būdas. Tik kai kurie socialistų 
laikraščiai jį išvadino tuščiu bosu.

— Heilo, Frankai! Čia kalba Džoni... 
Skaitau vakariniuose apie tavo grabų 
demonstraciją.' Kertu iš dešimts, nė pats 
Vilsonas nebūtų tokių daiktų sugalvojęs. 
Tu turi senatoriaus galvą.

— Džoni, aš tikrai laimėsiu. Užeik pas 
mane j ofisą, pakalbėsime. Man rodos, 
kad aš pasidariau labai garšus. Tas yra 
gerai mūsų Lietuvai. Šiandien palaido
jau jau du nabašninkus veltui; rytoj no
rinčių laidotis jau aštuoni. Tarp jų vie
na katė. Bijausi, kad mane nesūvarytų į 
skylę tie nabašninkai. Kaip? Heilo! Sa- 
navabič lenkas! Yes. Kaip manai, jeigu 
aš visus pasiųsčiau po velnių. Man perdi- 
delės išlaidos... Levinskis? Šitas'hnonkė 
kris nesulaukęs šeštadienio, jeigu jo ūsas 
nieko nesugalvos. Džoni, gerklė sausa?

Vaitas graboriui atsakė, kad jo gerklė 
sausa ir reiktų ją sudrėkinti. Frankas 
telefonu atsakė, kad jis pasistengs jam 
gerklę sutvarkyti.

r

Pigiai, švariai ir sumaniai laidojant 
nabašninkus, graborius Frankas susilau
kė aštuonių metų jubiliejaus nuo savo 
mirties ministerijos įsteigimo. Per tą 
laiką daugelis iš jo kostumierių dangu
je sėdėjo, ir ką gali žinot, gal taip pat ten 
šiokį tokį biznį vedė. Savo konkurentą 
Levinskį Frankas seniai nušlavė nuo 
Union aveniu. Ta diena — buvo Franko 
biznio laimėjimo diena. Levinskis ilgai 
nepasidavė: jis dėjo į laikraščius sieksni
nius skelbimus, kantriai priėmė kiekvie
ną Kruko ataką ir pasiskelbė esąs šim
to procentų lietuvis. Paskum iš kažkur 
pasklido gandai, kad Levinskio užbalza- 
muoti nabašninkai pradėjo gesti, kad 
daugeliui jo kostumierių, kurie buvo su 
auksiniais dantimis, kažkas išlupinėjo iš 
burnos auksą. Frankas neneigė tų gandų 
ir apie tai du kartus davė pranešimą 
Naujorko ir apylinkės lietuvių graborių 

’ unijai. Lietuviai graboriai vienbalsiai 
nutarė suspenduoti Levinskį ir remti 
tautišką biznį. Frank Kruk pakliuvo į 
unijos pirmininkus ir pasiūlė griežtą re
zoliuciją: — Lietuviai nabašninkai lai
do jasi pas lietuvius graborius. Palaikyki
te irstančią lietuvių biznierių vienybę. 
Per amžius budėję, dabar neužmigsime!

Graborių seimas triukšmingai užgyrė 
Franko, kaipo organizatoriaus, gabumus. 
Žiūrėk,-jau be Franko neapsiėjo joks di
desnis lietuvių sambūris, joks suvažiavi
mas, seimas, piknikas, padoresnės Bruk
lino šeimos vestuvės ar krikštynos.^ Jei
gu jau kur reikėjo mokyklą atidaryti, 
alinę ar saliūną, jeigu kur kamuolio ar 
bokso rungtynes sumanydavo iškilmin
gai pradėti, pagavo vis kviest Franką. 
Graborius su žodžiais ceremonijų neda
rė. Jis išsižiodavo, paplasnodavo ranko
mis, pasakydavo kelis “šiur,” keliasde- 
šimts “gadem polak,” “sanavabič,” gale 
sušukdavo už Nepriklausomą, o toliau 
viskas jau eidavo sena tvarka. Politikų, 
kaip pats Frankas sakėsi, jis nemėgef. 
Pats priklausė beveik visoms partijoms, 
kurios kalbėjo apie idealus ir savo- spau
doje dėjo graboriaus skelbimus. Tokiu 
būdu Frankas buvo tas retas idealistas, 
lietuvių kolonijos vienybės įsikūnijimo 
simbolis. Partijų lyderiai juk taip pat 
miršta, o Franko pareiga buvo jiems pa
tarnauti. Be to, Frankas turėjo tamp
rius ryšius beveik su visomis Bruklino 
lietuvių aludėmis ir saliūnais. Ateidavo 
pas jį slapti kostumieriai, su kuriais 
Frankas labai, trumpai pasitaręs išsiųs
davo grabą į užmiestį ir grįždavo su keis
tu nabašninkų. Pora vainikų, du kaspi
nai ir keli palydovai. Vienu metu Fran
ko barzdaskutys buvo labai susirūpinęs, 
kodėl tūlo nabašninko, klirį Frankas at
veža su nepažįstančiais, juodai Išsipuošu
siais vyrais, jam visai nenori duoti skus
ti ir aprėdyti, o tuojau kiša' į koplyčią.

(Bhs daugiau) .

o
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Ginkluoti buožėmis
kelią CIO pikietams, keliaujantiems prie Newton Steel 
Co. netoli Monroe, Mich., kur buvo vedama darbinin
kų organizavimo kampanija. Tas paveikslas buvo im
tas birželio mėnesi, 1937 metais. Bet jeigu Nacionalė 
Fabrikantų Sąjunga, su jąi tarnaujančiais republiko- 
nais jstatymdavystėse, galėtų, jie sugrąžintų “tas ge
ras praeities dienas” ir dabar.

-------------------- T—a------------------------.----------------- ----------------

Sveikinimai Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui

ir šautuvais, vigilantes pastojo

(Tąsą nuo 3-čio pusi.)
/

Sveikindamos jūsų suvažia
vimą, linkime kuo puikiausių 
pasekmių ir kad, apart jūsų 
kasdieninių organizacijos rei
kalų, nepamirštumėt ir P. 
Amerikos lietuvių. Sudarykim 
d ai’ glaudesnius ryšius ben
dram tikslui.'Sveikiname jūsų 
moteris ir pageidaujame su
eiti į didesnę pažintį.’

Lai gyvuoja solidarumas vi
sų pažangiųjų lietuvių!

ULC moterų skyrius:
A. Valionienė, pirm.
M. Janulonienė, sekr.

kuo tampriau sueiti į bendrą 
veiklą su visų kolonijų lietu
viais prieš smeton-nacių liku
čius. *

Lai gyvuoja visų lietuvių 
anti-fašistinis frontas!

Su didžia pagarba,
J. Janulionis.

Viešnios Išvažiavo

Montevideo, 
kovo 20 d., 1947

Amerikos Jungtinių Valstijų 
Dem. Lietuvių 3-čiam 
Suvažiavimui.
Didžiai gerbiami broliai 
ir seserys:

Priimkite šį mano asmeniš
ką kuklų pasveikinimą dėl vi
sų pažangiųjų organizacijų 
atstovų suvažiavime.

Labai džiugu jausti ir gir
dėti, kai visame pasaulyj lie
tuviai dirba patrijotinį, prakil
nų darbą, keldami mūsų, tėvy
nės garbę svetimųjų tarpe. Ir 
dar d-augiau, kaip patrijotinį 
darbą dirba; jungia ir plečia 
bendrai kovai naujus barus 
prieš bendrą visos žmonijos 
priešą, nežiūrint,, ar tai būtų 
lietuvis, ar kitos taiftos re
akcinis elementas, kuris eina 
prieš pažangą bei progresą. 
Jūsų kovos pavyzdžiai mus 
mokina ir skatina neatsilikti 
nuo aktualijos ir, tuo patim, 
akstiną žygiuoti kartu su gy
venimu. Dėka jūsų, mes, P. 
Amerikos lietuviai, mokina- 
mės dirbti organizuotai tą 
lietuvišką darbą, kurį jūs jau 
seniai dirbate ir plačiai išvys- 
tėte. Pas jumis yra kur kas 
lengviau pravesti tokie dideli 
darbai, dėl to, manome, kad 
jūs turite apsišvietusių inteli
gentų tautiečių, kaip Mizara, 
Bimba, Pruseika, šolomskas,’ 
Kaškiaučius ir eilė kitų. Mes, 
būdami pusiau analfabetai, 
nesugebame to, kas8** reikėtų 
padaryti, bet nenusimename. 
Nors su dideliais vargais ir su 
nemažai klaidų, vis tik moki- 
namės* ir eiųame į priešakį.

Neperdėsiu, pažymėdamas 
apie vieną mūsų tautietį, kuris 
yra nepaprastų gabumų vy
ras, tai Antanas Vaivuskas, 
kuris visada su energija ir 
naujom iniciatyvom' priduoda 
mūsų organizacijai energijos, 
kas stimuliuoja mus visus mo
kintis ' ir tobulintis. Antano 
iniciatyva įvyko PAL pirmas 
kongresais, kuris suvedė visas 
pažangiąsias jėgas į bendrą 
darbą. Po kongreso visi džiau-. 
giamės P. A. lietuviai, suradę 
bendrą kelią lietuviškam ju
dėjime. Todėl, suprasdamas 
suvažiavimų reikšmę, sveikinu 
jūsų suvažiavimą, linkėda
mas didžiausių pasekmių ir

Vieni džiaugiasi, kiti grau
dinasi, treti nežinojo; kaip kas j 
ir boikotavo. Taip pas muši 
yra po atsilankymo dainium-1 
kių - chicagiečių. Važiuoda
mos į suvažiavimus sustojo 
pas mus dainininkės -—• K. 
Abekienė iy A. Kenstavičienė. 
Jos dainavo ir dainavo! Jų 
balsų muzikalė vertybė gana 
aukšta! Susirinkę svečiai jau
tė didelį pasitenkinimą ir 
džiaugėsi gavę tokią reteny
bę pasiklausyti puikiausių so
lisčių.

Vilnies redakcijos narė Ske- 
betdytė pakalbėjo (Jenos 
klausimais, palinkėdama, kad 
philadelphiečiai patys sukur
tų iš vietinių lietuvių savo 
meno skyrių, išlavintų solis
tus ir chorą išauklėtų. Tiesa, 
Lyros Choras jau atsigaivino 
ir daro tinkamą pažangą.

Balandžio. 2-7 d. rengiama 
paskaita apie pirmutinę lietu
višką spausdintą knygą — 
400 metų sukaktį, kuri bus 
paskaityta 1.218 Wallace St., 
kaip 2 vai. po pietų. Naujas 
Lyros Choras užprašytas pa
dainuoti.

Balandžio 12 d., subatva- 
karį, visi kliubiečiai ir jų 
draugai laukia pasirodant lie
tuviškų '-krutamu paveikslų, 
kurie traukti po paskiau,<io 
karo ir kuriuos parsivežė A. 
Bimba iš Lietuvos. Taipgi ir 
šis parengimas įvyks 1218 
Wallace St. Įžangos nebūsią 
nei vienam šių pokilių.

Balandžio 20 d. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 
kuopa žada vaišinti savo na
rius ir svečius skaniais val
giais, 735 Fairmount Ave., 
kaip 5 vai. vakare.

O čia štai eilė geradėjų, su
dėjusių aukų, sąryšyj su, mažu 
puikiu 
$5; II.
Bakšys $2; M. Namčiuk $2; 
Mr. & Mrs. Anderson $2; J. 
Povilaitis $2; A. ir M. Krikš
to ponis $1.25.

Po dolerį aukojo šie: E. Be
itam pienė, M. . Walsky, M. 
Rainienė, M. Scotch, J. Uknas, 
J. Gružauskas. J. Mataitienė, 
J. Meškauskas, Jukniene, M. 
Abraitienė, Paliepiene, U. Ži
linskienė, V. Scotch, J. Butvi-’ 
la, O. Misikonienė, A. J. Pra
naitis, J. Bekampis, S. Kaval- 
čiuk, N. Driga, M. Klimas, J. 
Ivanauskas, J. Balinskas, R. 
Kurliauskas, K. Žilinskas, G. 
Čepelis, P. Kuodis, P. Pupdis,

koncertu: J. Jankus 
Morkūnienė $3; A.

Pabėgėliai už Geležinės 
Sienos

Perdaug skalija apie “gele
žinę” užlaidą Tarybų Sąjun
goj, o apie geležinę sieną su 
taip garbingais, pabėgėliais 
nieko nesakoma. Pas mus yra 
nemažai žmonių, gaunančių 
laiškus nuo bėglių. Kad jie 
rašo veik visai vienodus keiks
mų pilnus laiškus bile kam, 
tai visi žino. Bet štai, ko ne
žino: vienas bėglys rašinėja 
dėdei ir teiraujasi, kaip jo tė
vas ir brolis, pasilikę Lietuvo
je, gyvena? Dėdė susirašo su 
Lietuvoj esančiu broliu ir sa
ko, kad jie gyvena gerai. Dėdė 
rašo bėgliui, kad gyvi ir 
rai gyvena. Tokio laiško 
gauna bėglys. . . štai, kur 
ta geležinė siena!

Viena moterėlė parašė laiš
ką sesutei į Lietuvą, aprašė 
savo gyvenimą ir pridėjo: 
“mudu su vyru abu dirbame, 
nes iš vyro uždarbio sunku 
pragyventi.” Sesutė iš Lietu
vos atsakė ant visko ir pri
dėjo: “Nesuprantu, kaip tai 
gali būti Amerikoje, kad tu 
negali pragyventi iš vyro už
darbio! Mano vyras dirba, 
mokytojauja ir aš pragyvenu 
iš jo uždarbio!” Aš ir to ne
suprantu! Išeitų, mes sunkiau 
dirbame, kaip pokarinėj Lie-, 
tuvoje. O gal mūsų civilizaci
ja, “kultūra” taip aukšta, kad 
vyro uždarbis vargiai moterį

I užlaikyti gali...
M. S.

ge
li e- 
yra

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Veikla

Ši draugija yra žinoma, kai
po progresyve, nes ji yra daug 
aukavusi pinigu įvairiems dar
bininkiškiems reikalams, taip 
ir Lietuvos pagalbai. Ši drau
gija Vėžio Institutui įrengti 
Vilniuje aukavo net $300.

Draugijos patalpose visos 
progresyvės organizacijos ir 
unijos atlaiko savo susirinki
mus. Draugija prie valdybos 
dar turi išrinkus įvairiems 
svarbiems reikalams komisi
jas. Iš tų komisijų labai svar
bi rezoliucijų komisija, kuri 
seka politiką, įvairius bilius ir 
sumanymus. Kaip žinome*, da
bar reakcininkai daro visokias 
žabangas, kad suvaržyti de
mokratiją, liaudies laisvę. 
Kiekviename tokiame atsitiki
me komisija paruošia rezoliu
ciją ir pasiunčia atitinkamoms 
įstaigoms.

Operetė “Kada Kaimas Ne
miega” bus perstatyta šešta
dienį, 19 d. balandžio, virš mi
nėtos draugystės, nes ji susi
tarė su Roselando choru. Ro
selando choras atvyks ir tą 
operetę suvaidins, tai bus la
bai svarbus vaidinimas.

Manoma, kad ne vien Grand 
Rapids, bet ir apylinkių lie
tuviai skaitlingai dalyvaus ir 
pamatys taip gražią operetę. 
Laukiame atvykstant svečiu 
iš Muskigano, Hart, Scottville 
ir kitų miestų.

Berlin. — Tūkstančiai vo
kiečių mokinių negauna 
pusryčių anglų valdomoj 
srity j.

■

licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Amerika pristatė Kolom- 
bijai 23 karo lėktuvus.

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse/miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Matthew A 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Worcester, Mass.
Nežinau, ar taip visiems, ar 

tik mums labai smagu po pa
sekmingų suvažiavimų, kurie 
atsibuvo Brooklyne. Kaip pra
dedi skaityti mūsų spaudoje, 
tai net keliais metais pajali
nėj i, rodos, kad ir tu ten kar
tu su kitais delegatais dalyva
vai. Garbė mūsų organizaci
joms, kad jos taip skaitlingai 
dalyvavo ir tokius gerus tari
mus suvažiavimai padarė. 
Ypač, k^H atlankyta velionio 
Roosevelto kapas ir ant jo pa
dėtas gyvų gėlių vainikas nuo 
lietuvių.

Gaila tik, kad as negalėjau 
sykiu dalyvauti. Kada paskai
tai apie tokius pasekmingus 
suvažiavimus, tai nusiramini. 
Kaip pasiskaitai kitos spau
dos, tai atrodo svieto pabai
ga, visoki užmetimai demo
kratijai, baisus šalyje brangu
mas. Ką tik pirksi ar maistą, 
ar drabužius, tai du, tris kar
tus brangiau, kaip pora metų 
atgal.

Darbininkų būklė su kožna 
diena vis eina prastyn. Jau 
daug darbininkų atleidžia nuo 

‘darbo ir jie jau gyvena imda-

mi pašalpą iš Social Security. 
Kiti dirba po dvi—tris dienas 
į savaitę. Vienos kompanijos 
sako, kad negauna materiolo, 
kitos, kad pasibaigė užsaky
mai ant jų dirbinių. Nenori 
gaminti ir į sandėlius krauti, 
nes jie tikisi, kad neužilgo ga
lės pigiau darbininkus pasi
samdyti.

Gyvennamių ir pas mus la
bai didelis trūkumas. Namų 
savininkai džiaugiasi, kada 
pamatė laikraščiuose, kad bus 
leista pakelti 10 centų ant do
lerio rendos ir taksai pasiliks 
kaip praeitais metais.

Worcesteris su spauda yra 
labai atsilikęs, miestaš su 
200,000 gyventojų, o išeina tik 
vienas laikraštis. Jeigu ir no
rėtum ką parašyti, tai mintį 
iškraipo, arba visai nepriima, 
mat, kitų laikraščių nėra, tai 
nėra kur ir pakritikuoti.

P. Plokštys.

Hamtramck, Mich TREČIOJO DEMOKRATINIU AMERIKOS LIETUVIU HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

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

Išskiriant trečiadieni
ir sekmadieni. •

Gen. Marshalias Netiki, 
Kad Keturi Didieji 
Susitartų Maskvoje 

»

Maskva, bal. 3. — Gene
rolas Marshallas, Amerikos 
valstybės sekretorius, nesi
tiki, kad dabartinei Ketu
rių Didžiųjų ministrų kon
ferencijai pavyks pagamint 
sutartinus planus dėl taikos 
sutarčių su Vokietija ir Au
strija. Jisai sakė, tai bus 
kitos konferencijos darbas. 
Išskrido iš Maskvos gene
rolas Lucius Clay, svarbiau
sias Marshallo patarėjas dėl 
Vokietijos. .

Kovo 27 d. Vilnyje tilpo ko
respondencija, po .kuria pasi
rašo “LLD Narys,” bet ten bu
vo nepilnai aprašyta apie 
draugų ir draugių aukas. Gai
la, kad korespondentas nepa
siklausė komiteto, tai ir įvy
ko klaidų. Atsiprašau visų ir 
atitaisau tas klaidas.

Kovo 23 d. LLD 188 kp. 
surengė apvaikščiojimą minė
jimui 400 metų nuo pirmosios 
lietuviškos knygos atšpaus- 
dinimo, 2938 Yamanes St. sve
tainėje. Paskaitą skaitė advo
katė S. Masytė, plačiai išdės- 
tydama lietuvių literatūros ir 
kultūros istoriją.

Dr. M. D. Palevičius pasa
kė gerą prakalbą, nušviesda
mas darbus tų lietuvių pionie
rių, kurie rūpinosi apšvieta ir 
kultūra. Po prakalbų visi su
sėdo prie stalų, kur buvo pa
dėtas didelis pyragas su užra
šu : “400 pietų pirmosios lie
tuviškas knygos gimtadienis.” 
Visi linksmai vaišinosi pyragu 
(keiksu) ir kava, prisiminda
mi sunkius laikus Lietuvos 
liaudies.

SUVAŽIAVIMO
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

karo kriminalistų, tačiau didžiule dau
guma yra panikai pasidavusieji, suklai
dinti nekalti žmones.

Dūsta jie ir išsigimsta klaikioj melų ir 
prašvinkusios prieštary,bines agitacijos 
atmosferoj, kur nuolat kartojama, būk 

' dar yra galimybių pasukt atgal pažangos 
ratą ir atgriebt smetoninę buržuazinę 
Lietuvą. Ne gyvena jie, bet tik egzistuo
ja, vegetuoja, nieko naudingo neveikia, 
beprasmiškai žudo savo išsimokslinimą, 
gabumus ir energiją, ilgisi tėvynes, bet 
neturi pilietiškos drąsos stačiai .ir griež
tai atsimesti nuo įgudusiųjų saviškių fa
šistinių elementų, kurių užmačioms jie 
tėra bevaliai įrankiai.

Toj pūvančioj “išvietintųjų” atmosfe
roj nelengva susiorientuot, dasižinot tik
rą teisybę ir pasukt į vienintelį tiesų ke
lią — grįžt į tėvynę ir nuoširdžiai dar
buotis jos naudai, karo žaizdoms grei
čiau užgydyt ir liaudies ūkiui sustiprint.

O tėvynė, ištiesusi rankas, išsiilgusiai 
laukia savo tėvynainių, pasiryžusi net 
dovanot ir užmiršt nesužinius jųjų pa
klydimus. Atviras tebėra kelias greičiau 
grįžt į gimtąją šalį ir pašvęst savo gabu-

REZOLIUCIJOS
mus ir jėgas bet kokiam kūrybiniam dar
bui, savo ir visos šalies gerovei.

Tos opios pabėgėlių problemos nuolat 
kiršina ir Amerikos lietuvių sąmonę. 
Pribuvusieji čionai fašistiniai elementai 
dar labiau drumsčia politinį ir ekonomi
nį vandenį ir varo pragaištingą darbą.

Trečiasis Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas ragina pabėgėlius 
greičiau, susiprast, atsimest nuo despe
ratiškųjų saviškių fašistų ir karo nusi
kaltėlių ir grįžt į savo tėvų šalį, ten gy
vent ir tvert naują gyvenimą.

Suvažiavimas taipgi perspėja plačią
sias Amerikos lietuvių mases neklausyt 
fašistinių demagogų propagandos, ne
duot jiems aukų ir neremt jųjų vienmin
čių piktos valios pabėgėlių, bet padėt su
klaidintiems pabėgėliams greičiau su
grįžt į savo tėvynę ir gražiai nuosekliai 
jai darbuotis.

Suvažiavimas kreipiasi į J. V. valdžios 
žmones, kad jie paveiktų savo ir Angli
jos žinioj esamąsias pabėgėlių zonas, kad 
ten nebūtų daroma kliūčių norintiems 
grįžti į Lietuvą, kad tų zonų perdėtiniai 
net ir padėtų tokiems geros valios pabė
gėliams įvykdyt savo tėviškėn grįžimą.

MAŠINŲ OPERATORES 
Milling, drilling, presų darbas. 

Penkių dienų savaitė. Patogi vieta. 
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

(80

, PATYRUSI 
NAMŲ DARBININKĖ IR SKALBĖJA. DA

LIAI LAIKO KASDIEN. MAŽA ŠEIMA.
BUCKMINSTER 2-2082

(81)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NAKTINIAM DARBUI 

SHEET METAL 
MECHANIKAI 

IR STRUKTŪROS PLIENO 
DARBININKAI 

NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA.

* LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
Modernine šapa

W. S. ROCKWELL 
COMPANY

200 ELLIOT ST., 
FAIRFIELD, CONN.

(81)

AUTOMATIŠKŲ
Sriubų Mašinų Operatoriai. 
Naktiniai šiftai. Viršlaikiai. 

Turi mokėti nusistatyti savo darbui. 
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE., 
HARTFORD, CONN.

___ (81) ——■—■ ———HI,

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Newark 4, N. J. 
HUmboJdt 2-7964

Prie' šio parengimo su auko
mis ir darbu prisidėjo seka
mi draugai ir draugės:

Adomas Lu k ašių n as auka
vo $10; A. Djgsas $2.20. z Po 
$1 aukavo: Andrius Kvietins- 
kas, Alex Brazevičius, Braze- 
vičienė. Stasys T vari j on as — 
cukraus, kooperatyvo restau- 
ranas — kavos; N. Belunas ■— 
keiksą, Varaneckienė — keik- 
są ir Aleks. šarka — bandu
kių ir ausukių. Alfonsas Kup
revičius, visus svečius pavaiši
no alumi. Taip gražiai laiką 
praleidome ir pasidarė keletas 
dolerių pelno. Drg. Jareckie- 
nė pasidarbavo užsakydama 
tą jubilėjo pyragą (keiksą). 
Šiuomi atitaisau tą klaidą, ku
ri įvyko Vilnyje, No. 73, De
troito žiniose.

S. Tvarijonas,
Komisijos • narys.

Anglai Atmeta Proporcionalę 
Atstovybę Vokiečiams

Maskva.— Užsieninis So
vietų ministras Molotovas 
siūlė Keturių Didžiųjų kon
ferencijai įvesti tokius Vo
kietijoj rinkimus, kur .įvai
rios partijos gautų tiek at
stovų valdžioj, kiek joms 
proporcionaliai priklauso, 
pagal gautą balsų skaičių.
Siam proportionates atsto- 

I * hvybes pasiūlymui ypač' pasB

Anglijos ministras. Ameri
konai sutinka su Bevinu.

Amerikonai savo užimto
je Vokietijos dalyje nepri
pažįsta jokios atstovybės 
valdybose partijoms, kurių 
kandidatai rinkimuose gau
na mažiau kaip 10 nuošim
čių visų balsų. Tuo būdu a- 
merikonai daugelyje vietų 
užkerta kelią į valdybas ko
munistams ir kitoms ma- 

partijoms.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

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

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

New York. — 200 protes
tantų kunigų reikalauja, 
kad kongresas atmestų Tru- 
mano siūlomą karinę para
mą Graikijai ir Turkijai.

Paraguay’aus sukilėliai 
užėmė Aguerito.

PRANEŠIMAI 
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. sush’inkimas įvyks 
balandžio 9 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite dalyvauti, išgirsite 
raportus iš trijų suvažiavimų, ku
rie įvyko 28, 29 ir 30 dd. kovo Broo
klyn, N. Y. Turime ir kitų svarbių 
reikalų aptarimui. — S. Meison.

(80-81)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 9 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui. — 
V. K. Sheralis, sekr. (80-81)

priešino Bevinas, užsieninis žesnėms

Mrs. James B. Mennell, Amerikos , Moterų Klinljų 
prezidente, stebi velionies. prezidento Franklin Delano
Roosevelto paveikslą po atidengimo jo Angliškai Kal
bančiųjų Unijos ' raštinėj, Londone. Paveikslą nutapė 
Frank O. Salisbury. Moterą Kliubai ji Įteikė minimai 
įstaigai.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT

PASARGA: Neklausyk ne jokių kitų pasiūlymų j 
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 jvargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

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

■■■■M
• >

PALAIKYK JAUNYSTE!
Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
bai, šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi didelį skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laime 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.

New York. — Dabar iš 
departmentinių krautuvių 
esą išperkama 11 nuošimčių 
daugiau daiktų, negu pernai 
šį mėnesį.

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

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6191

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kp., Montello, sekr. G. Šimai
tis; 12 kp., Pittston-Wyoming, 
seki’. A. Valinčius; 16 kp., 
Jersey City, sekr. A. Matulis; 
32 kp./ New Haven, sekr. J. 
Didjunas; 36 kp., La Porte, 
sekr. M. Bacevičius; 37 kp., 
Lawrence, sekr. V. Taraškie- 
ne; 41 kp., Aberdeen, sekr. 
P. P. Grybas; 44 kp., Lowell, 
sekr. J. Blazonis; 49 kp'., E. 
St. Louis, sekr. G. Bendix; 62 
kp., Stoughton, sekre. J. Pe- 
trukaitis; 65 kp., Racine, sekr. 
J. Kvietinskas; 69 kp., Leth
bridge, sekr. A.’ Kazokas; 122 
kp., Codomin, Altą, sekr. J. 
Kondrat; 131 kp., Saginaw, 
sekr. S. M. Leesis; 136 kp., 
Harrison-Kearny, sekr. P. Ra
moška; 153 kp., San Francis
co, sekr. B. Sutkus; 160 kp., 
Benald, sekr. Wm. Mitchell; 
185 kp., Richmond Hill, sekr. 
V. Paukštys; 209 kp., Trenton, 
sekr. A. Jakštonis ir 218 kp., 
Scottville, sekr. L. Stakenas.

Velykų Potviniuose Žuvo 
Vienuolika Amerikiečių

Chicago. — Per velykų 
potvinius ir viesulus žuvo 
11 žmonių Oklahomoj, Kan- 
sase, Indianoj, Illinojuj ir 
Michigane. Potviniai palietė 
ir Pennsylvania, Nebraską 
ir kt. valstijas. Bradforde, 
Pa., potvinis išvijo 350 šei
mynų iš namų.

’ SUSIRINKIMAI
jiBROCKTON, MASS.

LDS 67 kp. susrinkimas įvyks ba
landžio 10 d., Liet. Taut. Namo apa
tinėje salėje, 7:30 v. v. Malonėkite 
trisi/nariai dalyvauti. —G. Shimai- 
tis. (81-82)

DIE MAKERS
Atviros vietos kompetentiškiems 

vyrams.
UNDERWOOD CORPORATION 

581 CAPITOL AVE. 
HARTFORD, CONN.

_________________________________________(81)

VYRAI
DIRBTI FOUNDRĖJE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

FLOCKHART FOUNDRY 
83 POLK STREET 

NEWARK, N.zJ.
(86)

Kiekvienam Amerikiečiui 
Atsieina ph $2,000 Skolos, 
Sako Prezidentas Trumanas

Washington. —. Prezi
dentas Trumanas priešinosi 
taksu numušimui ir reikala
vo, kad kongresas paskirtų 
$37,500,000,000 valdžios lė
šoms per metus, be jokio 
mažinimo. Kalbėdamas Jef- 
fersono Dienos pokily je, 
prezidentas sakė, kiek liks 
nuo valdžios išlaidų, tai pa
skirt valstybės skoloms mo
kėti. Jis priminė, kad dabar 
beveik po $2,000 valsty
binių skolų atsieina kiekvie
nam amerikiečiui, vyrui, 
moteriai ir vaikui.

Pravda reikalauja paro
dyt, kiek anglai - jankiai pa
grobė aukso nuo nacių.

’ Egipto teismas išteisino 6 
darbininkus, kurie buvo 
kaltinami dėl komunistinio 
veikimo.

ir Stone Avė. 
Broadway Line

K. VENCKUS 1
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo] a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi- ; 
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriUoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Vit .ttihi,"; ',,7',■tftfisasiiaaa.t:, i,1,.," "i l,',-..;sasy

Phillipsburg, N. J. — Ba
ker chemikalų kompanijos 
darbininkai, po 4 savaičių 
streiko, nutarė grįžti dar-' 
ban ir tęsti derybas.

Lietuviu , Darbininkų ’ Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 pietų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

įsirašyk dabar ir savo šeimą Įrašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas ,............................:.......................  ,.......................

Antrašas

......    ....           ..p....m..................o   ..........r.....

• *           •••••.   «...      m..

DIDIEJI dienraščio laisves
PIKNIKAI

i i
Žemiau paduodame suvašą, kur jau yra ruošiami 

| Į piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur kitur 
| yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra- 

Į | šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..
-----------------------------------------------

Baltimore, Md.—Birželio-June 8
KARDASH SHORE EVERGREEN PARK

i i

Rengia Liet^Literatūros Draugijos Kuopa
t ; _______________________________ x ______________________________ ____________________ _ __________________________

Brooklyn, N. Y.-Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. L, N. Y.

ji 777 |1 ' Rengia Laisvės Bendrovė s
t : , -- - , - --- -  ■ - ——- ■—------------------------ -------------------------— —-— --------------------

• !

I Bostono Apylinke—Liepos-July 4th
i VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS." 

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos
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Brooklyn o Darbininkai
Išmesti iš Darbo

sietuvos Žiedai”

“Jau būtų laikas Brooklyno 
YWCA direktoriams iš naujo 
persiskaityti savo įstaigos mie- 
rius, išspausdintus ant kiek
vieno nario kortelės ir pradė
ti praktikuoti tą, ką skelbia,” 
rašo angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker reporterė 
Louise Mitchell, surinkusi apie 
tos įstaigos darbininkų padėtį 
sekamus davinius:

Apie 55 negrai ir balti dar
bininkai išmesti iš darbo jau 
šešios savaitės, kadangi direk
torių tarybos nariai atsisako 
tartis algų ir darbo valandų 
klausimais.

t
Tarybos nariai, kurių nau

jos Velykų skrybėles kainuoja 
daugiau, negu tūlų “Y” darbi
ninkų parsinešama namo al
ga, atmetė savo advokatu pa
tarimą susitarti su CIO Social 
Service Unijos Lokalu 19-tu..

Jie 
diena 
gu po 
landą 
kams. 
maistą, guolį, algą ir šalutinį 
paglostymą; bet numažinti po 
4 valandas darbo savaitėje re- 
guliariams darbininkams buvo 
perdaug.

Poniai Frances T. Christy, 
tarybos prezidentei, nieko ne
reiškė vyriausio inžinieriaus 
A. E. Dunham’o 15-ka metų 
ištikimos tarnybos. Jinai 57 
metų amžiaus inžinierių pra
varė iš darbo už tai, kad jis 
atsisakė peržengti pi kieto li
niją.

Tarpe išmestų (locked out) 
yra kambarinės, porteriai, 
keltuvų operatoriai, formanai, 
kafeterijų darbininkai, profe
sionališki ir raštinių darbinin
kai. Streikieriai, kupė atsisakė 
priimt “rudo šunies kontrak
tą,” o taip pat ir tie darbinin
kai. kurie atsisakė peržengti 
pikieto linijas, tapo išmesti.

Streikierių centre, 460 At
lantic Avė., streikuojantieji 
,“Y” darbininkai susirenka 
kas dieną nuo 5 :30 ryto ir ei-

geriau moka po $20 už 
Burns detektyvams, ne- 
15 centų daugiau už va- 
ištikimiems darbinin-

Streiklaužiai gauna

Sveikatos Komisionie 
rius Pataria Čiepytis 
Nuo Raunu

New Yorko mieste praeitą 
savaitę užregistruota trys su
sirgimai rauplėmis (small
pox). šis esąs pirmas tos ligos 
pasirodymas nuo 1939 metų.

Praeitą šeštadienį dar vie
nas asmuo padėta užkrečiamų 
ligų skyriuje. Ligoninės dak
tarai nustatę, kad jis susirgęs 

♦ . rauplėmis ar 
(chicken pox),

S v e i k a t os 
daktaras Israel
taria persičiepyti 
tiems, kurie nuo vaikystės nė
ra čiepyti, kad užtikrinti sau 
apsaugą nuo rauplių.

Nuo paskelbimo čiepijimo 
kampanijos praeitą penkta
dienį keli šimtai asmenų įčie- 
pyta Bellevue ligoninės spe
cialiai tam įrengtame skyriu
je. Čiepija ir kitos ligoninės.

vėjarauplėmis

komisionierius
Weinstein pa-

visiems

Didis Gaisras

f

Praeitą sekmadienį ilgai ir 
toli švietė gaisro ugnys iš M. 
Greenspan Co. lentinės, 1105

• Metropolitan Avė., esančios 
prie pat Newton upelio, tarp 
Greenpoint ir Maspetho. Ke
turi ugniagesiai ląįvukai ir 30 
gaisragesių mašinų nuo saus- 
žemio buvo pašaukti gaisrą 
gesinti.

GEGUŽĖS 2-ra MIESTE 
BUS MEKSIKOS DIENA

<aį> t'

RįįJU'

iftajoras O’Dwyer paskelbė 
gegužės 2-rą būsiant Meksi
kos Diena didžiajame New 
Yorke. Planuojama turėti pa
radą pasitikimui čia atvyk
siančio Meksikos prezidento 
Miguel Aleman. Majoras 
saukė į miestiečius išeiti 
siniafi pasitikti svečią.

na pareigas iki vėlumos. Jie 
eina į pikietą, jie neša iška
bas. Didžiuma iš jų nebuvo pi- 
kietavę ar iškabos nešę savo 
gyvenime. Nei jie buvo strei
kavę iki susirašė į uniją, nors 
streikui priežasčių turėję ne 
nuo vakar.

Jų sąlygos: algos žemesnės 
už gyvenančių ant pašalpos 
pajamas. Jie neturi nedarbo 
ar socialūs apdraudos. “Y” 
neturi pensijų plano.

Tokios Jų Algos:
žemiau paduodamos kelių 

algos atsako maždaug visų tų, 
kategorijų darbininkų algoms:

Mrs. Bella Fahey, kamba
rinė, bėgiu pustrečių metų 
darbe vieną kartą gavusi 
penktuką algos priedo. Pirm 
streiko parsinešdavusi $24 sa
vaitei. “O kaip dirbdavom už 
tai,” sako ji.

Jackson Donnell, 67 metų, 
keltuvo operatorius, gaudavo 
$25.50 savo ir žmonos pra
gyvenimui. “Jūs galite maty
ti, kam mums reikėjo unijos. 
Be unijos jie gali mus mėtyti 
iš darbo iŠ kairės ir dešinės, 
negaunam jokios apsaugos,” 
sako Donnell.

Mrs. Sadie Reed, kambari
nė, mokėjo po $10 už kamba
rį savaitei iš savo $23.70 sa
vaitinio uždarbio. “Ir už tai 
aš turėjau apvalyti 36 kam
barius, gatvės ilgio salę, pen
kias maudynes ir apartmen- 
tą kas dieną. Tai darbas.”

Iš tikro, tai darbas, kurį ne 
kiekviena sugebėtų, ne kiek
vienos moters sveikata ištesė
tų. Už tai darbininkai strei
kuoja. Ir tame jiems kiti dar
bininkai pritaria.

Streiko paramai šaukiamas 
masinis pikietas balandžio 8- 
tą, antradienio prievakarį, 
6:30 vai., prie “Y,” 30 Third 
Ave., Brooklyne. Menkai už
dirbusiems, kelios savaitės iš 
darbo išmestiems, tiems dar-j 
bininkams, be abejo, reikalin
ga ir visokeriopa parama.

. R.

Išmintingas tas/ korespon
dentas, kuris žino savo paties 
mintis ir moka jas sutvarkyti. 
Bet gal dar išmintingesnis yra 
tas, kuris žino savo organiza
cijos mintis ir moka jas tin
kamai išreikšti, aprašydamas 
laikraštyje apie savo organi
zaciją ir jos veikimą.

Šio korespondento organi
zacija yra Aido Choras, ir 
nuo dabar iki gegužės U-tai 
dienai, jis mėgins visuomenei 
pranęšdinėti, kad Aido Cho
ras rengia operetę “Lietuvos 
žiedai” perstatymui.

Operetę parašė Jonas Juš
ka ;

Statys scenon Aido Choras;
Aktoriuose — patys choris

tai ir gabiausi 
d intojai;

Operetė bus 
non — 11-tą 
Schwaben
474 Knickerbocker Ave., Rid- 
gewoode-Brooklyne.

Tolesnius šios operetės ir 
joje dalyvaujančių vaidintojų 
aprašymus sekite po tokiu pat 
antgalviu tolimesnėse Laisvės

pašaliečiai vai-

perstatyta sce- 
dieną gegužės, 

Hali ‘ svetainėje,

Lankėsi Janonienės 
Laidotuvių Dalyvis

Martinas Užunaris iš Bos
tono buvo nuvykęs į Marės Ja
nonienės laidotuves. Janonie
nė buvo draugė Užunario mo
tinos. Pagerbdamas ją, kaipo 
gero darbininkiško nusistaty
mo moteriškę ir kaip savo mo
tinos draugę, jis iš tolimo Bos
tono nuvyko į Baltimore ati
duoti paskutinę pagarbą Ja
nonienei.

Grįždamas iš 
Martinas Užunaris 
Brooklyne, lankėsi
įstaigoje ir dienraščio reika
lams padovanojo $5.

Užunaris pranešė, kad Ja
nonienės laidotuves buvo 
skaitlingos ir buvo daug ge
lių. Jis ten susitikęs žmonių, 
su kuriais buvo seniai nesima
tęs. Velykų dieną Užunaris 
grįžo namo.

šermenų, 
sustojo 
Laisvės

atsi-
ma-

tiek galiu 
operetėje 
yra daug

laidose. Dabar tik 
pasakyti trumpai: 
“Lietuvos žiedai” 
dramos, romanso, juokų, links
mų Lietuvos jaunimo šokių, ir 
dainų, komedijos. ' Be to, kai 
kurie, prisiminę savo pragy
ventus laikus Lietuvoje, nu
šluostys vieną kitą ašarą, ne
jučiomis ant skruostų' išsiver
žusią.

Tikietai jau pagaminti ir 
platinami. Kad užtikrinti sau 
malonų, pobūvį 11-tos d. ge
gužės, 
anksto.
Laisvės raštinėje, pas platin
tojus ir pas visus aidiečius.

įsigykite tikintus iš 
Juos galima gauti

Sekmadienį, balandžio 13- 
tą dieną, 10 vai. ryto, Laisvės 
svetainėje, įvyks operetės 
“Lietuvos žiedai” visų choris
tų ir aktorių praktikos. Taigi, 
prašome visus choristus, pia
nistus, armonistus, aktorius ir 
visus kitus būti laiku. Laiko 
liko jau nedaug iki vaidinimo 
ir katras nebūsite, tai labai 
trukdysite šitam darbui.

Režisierius.

GEGUŽINĖJE?
Tas priklausys nuo mūsų vi

sų. Visi tuo susidomėję atei
kite i Laisvės salę šio antra
dienio vakaro 7:30 vai., ba
landžio 8-tą. Čia visi bendrai 
nusitarsime, kaip lietuviai da
lyvausime Pirmos Gegužės pa
rade. Ypatingai organizacijų 
valdyboms svarbu čia būti.
LAIKINASIS KOMITETAS

Gegužinė laida angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker išeis iš spaudos ba
landžio 27-tą.

Raud. Kryžius Prašė 
Moteris j Talką

TIK SAVAITĖ VALSTIJOS 
TAKSAMS

Prasidėjo Svarstymas 
Miesto Budžeto

Pirmadienį, City Hali, pra
sidėjo viešos diskusijos mies
to budžeto. Jos tęsis per tris 
dienas. Tomis dienomis pilie
tinių ir kitų organizacijų at
stovai turės teisę pasisakyti 
už ar prieš budžeto atskiras 
dalis. Pasisakyti už ar prieš 
būdus gavimui pajamų ar pa
siūlyti kitus ir pasisakyti už 
kai kuriems reikalams išlaidu 
didinimą ar mažinimą. Arba 
pareikšti ųžgyrimą.

šis majoro O’Dwyer’io pa
siūlytas budžetas yra didžiau
sias iš visų buvusių. Tačiau 
darbininkų ir kitų visuomeni
ninkų yra skaitomas konstruk- 
tyviškiausiu, priimtinu. Jie sa
ko, kad pajamos numatoma iš 
ten, iš kur galima gauti ir iš
laidos skiriamos visuomenei 
re i k a 1 i n gi em s ti k slams.

Daug Atakų
Už tai budžetas labai nepa

tinka Wall Strytui ir stambių
jų žemių-namų savininkams. 
Nors ant nejudomo turto tak
sai, paskiausiame, pilno,snia- 
me aprokavime, būsią apie 
$2.88 ant šimto vertybės, ne

$2.95, kaip iš sykio buvo sa
kyta, tačiau vistiek jau būtų 
žymus pakėlimas virš per
nykščio, arti įstatymais leistos 
aukštumos. Stambiosioms fir
moms reikštų stambias išlai
das.

Wall Stryto interesai ban
dys išsiderėti numažinimą tak
sų ant nuosavybių, o uždėti 
padidintas išlaidas ant bied- 
nuomenės, siūlys kelti 1'ėi’ą iki 
10 centų. Tačiau tikimasi, kad 
to reikalausiančių organizaci
jų ir kalbėtojų bus mažuma.

Viešos budžeto diskusijos 
baigsis trečiadienį. Po to mies
to taryba persvarstys ir spręs. 
Iš tarybos, kapotas ir lopytas, 
budžetas eina majorui užgirti 
arba atmesti.

—--------------------- 6-ta« puslapis
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Virš Milionas Ant 
Garsiosios Avenės

Velykų parade ant garsio
sios New York o Fifth Avenue 
buvę išėję apie 1,250,000 žmo
nių. Vieni ėjo į ten esančias 
puošnias bažnyčias pasimelsti, 
kiti pasišvitinti saule, kuri po 
ilgo ir gausaus lietaus (penk
tadienį ir šeštadienį) sekma
dienį skaisčiai švietė. Na ir di
džiuma, ypatingai jaunimas, 
išėjo parodyti savęs/ir pama- 
tyti kitų naujus pavasarinius 
kostiumus ir skrybėles.

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

Junior Red Cross jaunukai 
nariai esą pasimoję sukelti po 
visą Ameriką $22,575 ir pa
siųsti tiek vertės sėklų Rumu
nijos vaikų darželiams prie 
mokyklų.

Anthony Visi, 13 m., 170 
E. 106th St., New York, atsi
dūrė ligoninėje pašautas. Jis 
sakė, kad jį pašovę apie to 
pat amžiaus berniukai, namie 
darytu šautuvu.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAU S GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II E I N G O L D 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Mrs. Fergus Reid, Jr., ve
dėja Raud. Kryžiaus vajaus 
moterų divizijos, sako, kad 
moterys vajuje pralenkusios 
vyrus skaičiumi darbuotojų ir 
nuošimčiais gautų dovanų. Mo
terų organizacijos ir apart- 
mentinių namų grupės gerai 
pasižymi.

šešios moterų organizacijos 
perpildžiusios kvotas, kelios 
kitos tikisi perpildyti.

Tačiau vajus abelnai *yra 
atsilikęs, tad yra pratęstas, ( 
aukos ir dabar teberenkamos. 
Mrs. Reid buvo atsišaukusi į 
moteris gerai vartoj ančias 
kalbą ir telefoną šiomis dviem 
savaitėmis talkinti prašyme 
aukų telefonu. Vienok dauge
lis moterų abejoja ar galės* 
šiame patarnauti, jeigu užsi
tęs telefonų streikas.

Tiktai savaite laiko beliko 
sumokėti valstijai taksus. Tu
rintieji mokėti virš $5 gali 
mokėti dalimis, bet pirmoji 
mokestis ir blankus vis vietų 
turi būti įteiktos ar pasiųstos 
pirm 15-tos balandžio.

Vis dar« tebedraudžiama 
New Yorko miesto gatvėse pa
likti automobilius per naktį, 
nežiūrint spaudoje rašymo, 
būk drausmė panaikinama. 
Aukšti policijos viršininkai 
tikrina nieko apie panaikini
mą negirdėję, įsakymo nepa
skelbę.

Coney Island ir Brighton 
Beach srities menininkai, pro
fesionalai ir mėgėjai, kviečia
mi išstatyti savo kūrinius su- 
siedijos skale rengiamame 
dailės festivalyje, gegužės 18- 
22 dienomis. Vieta • 
Brighton Beach Ave.

— 2271

Brian Aherne, Laraine Day ir Gene Raymond žmog
žudystę vaizduojančioje filmoje “The Locket,” rodo- 
moj RKO Palace Teatre, Broadway ir 47th St., New 
Yorke.

DANTŲ GYDYTOJAS

8 )r. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: j
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONĄS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
' DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALES dėl Baily, Koncertų, Bnnkietq, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos

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

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

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

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

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

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

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

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

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

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

Salę išnomuojame del puotų, pakilių, krikštynų 
parių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiaiJaiką 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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
i

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos /

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
BrocWyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

i

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

lei. EVergreen 4-SJC8

Steven Augustine & Frank Sanko
. SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
(

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

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

B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas • 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAH

15 . . . $2475

. FATWCJA
17 &•**•*» . . • $247S

CAMWUOG* 
ui»w*b . . . $297*

MAUKI

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