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Silpnas Pasiteisinimas.
Po Mūsų Ginklais.

Rašo A. BIMBA

Su geriausiais visų liberalu 
ir progresyviu linkėjimais 
Henry Wallace lėktuvu išskri
do Europon. Daugiausia laiko 
praleisi ąs Anglijoj ir Prancū
zijoj.

Francūzijoj Wallace pasiti- 
kimui susidarė gražus vienin
gas frontas. Ji pakvietė Į sve
čius komunistai, socialistai, 
radikalai socialistai ir repu- 
blikonai.

Henry Wallace šiandien 
simbolizuoja visas šios šalies 
anti- i m per ia 1 ist i n es tra d i c i j as. 
Jis puikiai supranta, kad ko
va prieš imperializmą ir nau
jo karo pavoju nėra vien tik 
Amerikos žmonių reikalas. Jo 
misija padės sukelti Europos 
žmonių opiniją, prieš Truma
no politiką.

★ ★ ★
Chicagos Vilnyje didelėmis 

raidėmis ant pirmo puslapio 
skaitau:

“Ministrai susitaiko dėl val
džios Vokietijai. Marshallas 
darys kompromisus reparaci
jų klausimu; priims rekalavi- 
rną.” (V., bal. 4 d.).

Apsidžiaugta peranksti. Ta
sai žinių rašytojas pamiršo at
sargumą ir objektyviškumą. 
Iš savo troškimu jis padarė ži
nią.

★ ★ ★
Chicagiečiai gali dabar lais

viau kvėpuoti. Jie laimėjo di
delį mūšį. Savo miesto majoru 
jie išrinko pažangu demokra
tą Kennelly.

Republikonu kandidatu bu
vo koks ten Root. į miesto ro- 
tužę jis jojo mums puikiai pa
žįstamu senu raudonbaubiz- 
mo kuinu. Bet kuino kojos nu
lūžo ir vargšas Root rotužės 
nepasiekė!

Chicagos rinkimai parodo, 
kad raudonbaubizmu ne visur 
galima žmones už nosies ve
džioti.

★ ★ ★
Italija gyvena sunkius lai

kus. Įvairios partijos kovoja 
už pozicijas. Sunku joms tei
singai orientuotis. Kai kurių 
jų tūlus žygius sunku mums 
suprasti.

Štai, pavyzdžiui, man nesu
prantamas Italijos Komunistų 1 
Partijos balsavimas už palai- j 
kymą Italijoj katalikų religi-' 
jos valstybino religija, už kon- • 
kordatą su popiežium ir, vei
kiausia, už kunigams mokėji
mą algų iš valstybės iždo.

Partijos vadas Togliatti šį 
keistą nusistatymą aiškinąs 
tuomi, kad komunistai nenorį 
leisti klerikalams uždegti Ita
lijoj civilinio karo gaisrą. Bet 
ar šis komunistų žygis kleri
kalus nuramins?

Labai abejotina. Visa istori
ja kalba priešingai.

Velniui neužtenka ‘ piršto. 
Tą seniai visi žino. Italijos 
klerikalai nebus pasitenkinę, 
kol jie neįves moderniškos 
klerikalinės inkvizicijos.

Popiežius pats tebesapnuo
ja apie pasaulį be Šviesos ir 
progreso.

★ ★ ★
Pirmadienio k o m e r cinėje 

spaudoje pasirodė toks ant- 
galvis apie Japonijoj įvyku
sius vietinių valdžių rinkimus: 
“Komunistai ir s o c i a 1 i s t ai 
triuškinančiai supliekti.”

Rinkimus laimėję dabarti
nės pusiau fašistinės valdžios 
šalininkai, O tą valdžią su
tvėrė ir palaiko mūsų ginklai.

Gen. McArthur vėją sėja. 
Gal jis to nemato ir nesupran
ta. šiandien socialistų ir ko
munistų pralaimėjimu džiau
giasi, rytoj turės ^verkti. Fašis
tinė Japonija niekados nedo
vanos Amerikai.
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Mainieriai Tęsia 
Streiką Dėlei 

Apsaugą Darbe
VALDŽIA GAL REIKALAUS Iš UNIJOS $2,800,000, 

KURIUOS AUKŠČIAUSIAS TEISMAS ATLEIDO
Washington. — Valdinin

kai praneša, kad “54,000 
mainierių sugrįžę” darban į 
500 minkštųjų angliakasyk- 
lų. Jeigu taip ir būtų, tai 
dar tebėra užstreikuota 2,- 
100 angliakasyklų ir negrįž
ta 346,000 mainierių. Strei
kas eina dėl to, kad vidaus 
reikalu sekretorius Julius 
Krug’as atmetė unijos pir
mininko Lewis’o reikalavi
mą patikrinti apsaugas vi
sose kasyklose pirma, negu 
mainieriai bus pašaukti dar
ban. Tuo tarpu Mainierių 
Unijos centras Washingto
ne sako, streikas tęsiasi vi
su plotu — Pennsylvanijoj, 
West Virginijoj, Ohio vals
tijoj ir kitur. Valdžios in
spektoriai pripažino saugio
mis keturias kasyklas Indi
anoj, bet mainieriai ir į jas 
neina dirbti.

Pranešama, kad jeigu Le
wis nesušauks mainierių 
darban, tai būsią pareika
lauta iš unijos ir tų $2,800,- 
000 baudos, kuriuos apskri
ties teisėjas Goldsborough 
skyrė, bet Aukščiausias 
Teismas atleido. Goldsbo
rough uždėjo $3,500,000 pa-

Angly Kooperatyvai 
Smerkia Kišimąsi į 
Graikiją, Turkiją

London. — Anglų Koope
ratyvų Partija metiniame 
suvažiavime priėmė rezoliu
ciją, kurioj pasmerkė prezi
dento Trumano kišimąsi į 
Graikiją ir Turkiją su 
$400,000,000 “paskola” prieš 
bolševizmą. Kooperat. Par
tija yra didžiausia sudėtinė 
Darbo Partijos dalis. To su
važiavimo rezoliucija sako, 
jog Trumano kišimasis grę- 
sia pavojum pasaulinei tai
kai. Vadai prašė atmesti tą 
rezoliuciją, girdi, kad nepa- 
kenkt užsieniniam anglų 
ministrui Bevinui Maskvos 
konferencijoj; bet delegatai 
vis tiek priėmė rezoliuciją.

St. Joseph, Mo. — Stuart 
Allen, 16 metų, nužudė savo 
augintoją, episkopalų baž
nyčios kleboną J. S. Allleną. 

Sovietų Atstovas Tvirtina.; kad Trumano Politika Pažeidžia Jungtines Tautas
4 Lake Success, N. Y. —So

vietų atstovas Andrius Gro
myko bal. 7 d. pareiškė, jog 
prezidentas Trumanas su 
savo siūloma $400,000,000 
parama Graikijai ir Turki
jai apėjo Jungtines Tautas; 
tuo būdu Trumanas labai 
silpnina ir pažeidžia Jungti
nių Tautų įtaką; o jo suma
nyta pagalba Graikijai ir 
Turkijai yra skraistė, ku
ria jis pridengia karinę pa
spirtį Graikijos monarchis- 
tams ir reakciniams Turki
jos valdovams. Toks vienpu
siškas prez. Trumano žygis

baudos unijai ir $10,000 
Lewisui dėl to, kad jie per
nai rudenį neatšaukė strei
ko, pagal jo įsakymą. Aukš
čiausias Teismas sąlyginiai 
numušė unijai pabauda iki 
$700,000.

Sako, Iškriks 4-riy 
Didžiųjų Sueiga

Maskva, bal. 8. — Vienas 
amerikonų delegacijos na
rys sakė, jei Sovietai dar 
nesutiks su anglų-ameriko- 
nų planais dėl Vokietijos, 
tai greit iškriks Keturių Di- ' 
džiųjų konferencija Mask
voje. Amerikonai, anglai ir 
francūzai atmetė Sovietų 
siūlymą, kad patys vokiečiai 
rinktųsi laikinąją valdžią.

DEWEY PASIRAŠĖ 
BILIŲ, TAIKOMĄ 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Albany, N. Y. — Republi- 
konas New Yorko valstijos 
gubernatorius Dewey pasi
rašė seimelio nutarimą už
drausti veikimą organizaci
joms, kurios slaptai prisaik
dina priimamus narius, jei
gu tos organizacijos nepri
duoda visų savo narių sura
šo ■ valstijos sekretoriui. 
Toks įstatymas pradiniai 
buvo išleistas 1925 m. prieš 
Ku Klux Klaną; dabar jis 
pakeistas taip, kad tiktų, 
girdi, prieš Komunistų Par
tiją. Komunistų vadai sako, 
jog Komunistų Partija ne
reikalauja priesaikos; todėl 
sunku būsią šį įstatymą 
prieš ją panaudoti.

Kokie Mainieriai Dirba 
Ulinojaus Kasyklose

Washington. — Praneša
ma, kad Ulinojaus valstijoj 
dirbą tiktai vadinamos 
“Progresyvės” Mainierių 
Unijos nariai, bet streikuo
ja Lewiso Jungtinės Mai
nierių Unijos angliakasiai. 
“Progresyvė” Unija varžosi 
su Lewiso unija.

yra “pavojingas smūgis, 
kertamas Jungtinių Tautų 
galiai” ir taikai, sakė Gro
myko: “Tatai neišvengiamai 
kelia nepasitikėjimą tarp 
valstybių—Jungtinių Tautų 
nariu.”

Tik po to, kai prezidentas 
Trumanas įsikišo į viduji
nius Graikijos reikalus, A- 
merikos valdžia mėgino su
rišti Trumano žygį su Jung
tinių Tautų speciale komisi
ja, kuri pasiųsta tėmyti na
minį graikų karą, — tęsė 
Gromyko, kartu jis kritika
vo Amerikos atstovo W.

6R0MFK0 SAKO, AMERIKA 
IR ANGLIJA TRUKDO 

NUSIGINKLAVIMĄ
Sovietai Reikalauja Uždraust Atomines Bombas ir Vykdyt 

Jungtinių Tautu Tarimą Dėlei Bendro Nusiginklavimo
Lake Success, N. Y. — 

Amerika ir Anglija išradi
nėja “dirbtines kliūtis, kad 
galėtų tolyn nustumti” tarp
tautinį nusiginklavimą, sa
kė Sovietų delegatas And
rius Gromyko, kalbėdamas 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje bal. 7 d.

Tos anglų-amerikonų sta
tomos kliūtys yra reikalavi
mas patenkinti ypač sekan
čias sąlygas, pirm pradė- 
siant nusiginkluoti:

1) Pirma sužiūrėti ir pa
žaboti atominę jėgą (visur 
kitur, apart Amerikos, An
glijos ir Kanados); 2) su
daryti tarptautines karines 
jėgas, kaip policiją, taikai 
ir saugumui išlaikyti; 3) už
tikrinti, kad paskirose šaly
se jau sukontroliuotos kari
nės jėgos.

Gromyko priminė vien
balsį Jungtinių Tautų sei
mo tarimą, padarytą per

TELEFONISTU STREIKAS 
APIMA 11 -X \ VALSTIJA

Washington. — Naciona- 
lės Telefonistų Sąjungos 
streikas suparalyžiavo bei 
apšlubino telefonų veikimą 
41-je valstijoje. Streike da
lyvauja apie 340,000 mote
rų ir vyrų. Valdiški tarpi
ninkai tariasi su Telefonis
tų Sąjungos pirmininku Jo- 
sephu Beirne ir kitais va
dais. Antradienį buvo pra
nešta, kad padaryta žings
niu linkui-streikieriu sutai
kymo su kompanija.

Teigiama, kad įvairiose 
valstijose bei apskrityse ve
damos derybos tarp vietinių 
telefonistų unijų ir kompa
nijos atstovų ir kai kur su
sitaikoma.

Telefonistų Sąjunga susi

Kai Kur Sušlubavęs 
Telefonistu Streikas

Washington. — Praneša
ma, kad Schenectady ir Ja- 
mestowne, N. Y., telefonis
tai grįžę dirbti; jiem esą 
pridėta 9 nuošimčiai algos. 
Binghamtone, Albany ir 
Troy, N. Y., jie nėję strei
ką n.

R. Austino pranešimą Jung. 
Tautų Saugumo Tarybai 
kovo 28 d., jau po prezid. 
Trumano įsikišimo. Gromy
ko sakė:

“Austinas bandė mus įti
kinti, kad tas (Trumano) 
žingsnis stiprina Jungtinių 
Tautų organizaciją, kad jis 
atitinka jos principus ir tik
slus. Bet ar tai galimas da
lykas, kuomet Jungtinių 
Valstijų valdžia ignoravo 
Jungtines Tautas ir paneigė 
šios organizacijos įtaką? 
Juk Amerikos valdžia visai 
neatsiklausė Jungtinių Tau

nai gruodžio 14 d. Tas tari
mas nesiūlė jokių delsiančių 
žingsnių ir ragino negai
šuojant mažinti apsiginkla
vimą. Gromvko todėl sakė, 
ginklų mažinimas turi būti 
vykdomas tuo pačiu laiku, 
kaip tarptautinių policinių 
jėgų sudarymas ir atominės 
kontrolės įvedimas. Kartu 
turi būti padaryta tarptau
tinė sutartis, pagal kurią 
privalo būti sunaikintos vi
sos atominės bombos, už
drausta bet kokie atominiai 
ginklai ir nutarta, kad ato
minė jėga bus naudojama 
tiktai taikiems, civiliniams 
reikalams.

Gromyko priminė, jog pa
vojingieji užpuolikiški kraš
tai, Vokietija ir Japonija, 
yra “i dulkes parblokšti, to
dėl nėra jokio pamato tal- 
kininkišk. šalim laikyti to
kias dideles armijas ir* tiek 
pinigų eikvot kariniams tik
slams.” 

daro iš 39 unijų, susijungu
sių gana laisvais ryšiais. 
Vienos unijos pažangesnės 
bei kovingesnės už kitas.

Telefonistai ir telefonis
tės reikalauja pridėt po $12 
algos savaitei, pilnai pripa
žint uniją, pagerint atosto
gų sąlygas, pakelt mėnesinę 
pensiją nuo $50 iki $100, ir 
t.t.

Vidutinė jų alga New 
Yorke iki šiol buvo apie $43 
savaitei. Patiems pradi
niams buvo mokama $22 
pietinėse valstijose ir $28 
New Yorkd per savaitę; po 
8 metų tarnybos New Yor
ke savaitinė alga ‘siekė $44, 
o pietinėse valstijose $31.

# ■

Dar 3 Mėnesius Darbai 
Gerai Eisią

Washington. — Didžiojo 
biznio vadai pranašauja, 
kad darbai dar 3 mėnesius 
gerai eisią, o paskui pa
smuksią žemyn, bet, girdi, 
neperdaug. Trumanas ragi
na piginti kainas.

tų apie paramą Graikijai ir 
Turkijai, o apėjo šią orga
nizaciją.”

Gromyko stojo už pagalbą 
Graikijos žmonėms tik per 
Jungtines Tautas, taip kad 
jokia šalis negalėtų daryti 
savo spaudimo tam kraštui. 
Jis pareiškė Graikijos žmo
nėms pagarbą ir reikalavo, 
kad niekas nesikištų į jos 
vidujinius reikalus; sako: 
“Graikijos žmonės yra už
sipelnę, kad mes duotume 
jiems pątiems laisvai išsprę
sti savus klausimus. Mes 
turėtume paklausyti demok

Žiaurus Sen. Tafto 
Sumanymas prieš 

Darbo Unijas
REPUBLIKONU VADAS PERŠA TEISMU DRAUSMĖMIS 

LAUŽYT STREIKUS, UŽGINT UNIJŲ PRIPAŽINIMĄ
Washington. — Republi

konu vadas senatorius R. 
Taftas darbiniam senato 
komitetui įteikė žiaurų bi- 
lių prieš darbo unijas ir 
streikus. Jis pats yra to 
komiteto pirmininkas. Taf-

Mirė Henry Ford, 
Auto. Fabrikantas

Detroit, Mich. — Nuo 
kraujo pratrukime galvoje 
mirė didysis automobilių 
fabrikantas Henry Ford, vi
dunaktį iš pirmadienio į an
tradienį. Jis buvo 83 m. am
žiaus. Jo laidotuvės įvyks šį 
ketvirtadienį. Tą dieną bus 
sustabdyti visi Fordo fabri
kai. Bilioninis Fordo biznis 
lieka jo anūkui Henrv For
dui II.

GRAIKU VALDŽIOS 
DARBININKAI 
STREIKUOJA

Athena. — 80,000 Graiki
jos monarchistų valdžios 
darbininkų ir tarnautojų 
nubalsavo dvi dienas ir dvi 
naktis streikuoti. Jie ypač 
reikalauja, kad valdžia pa
didintų jiems velykinius bo
nus. — Graikų pravoslavų 
velykos dar neatėjo.

Athenų laikraščių rašyto
jai ir spaustuvininkai nuta
rė 24 valandas streikuoti. 
Tai protesto streikas dėl to, 
kad monarchistų, valdžios 
agentų, šaika praeitą savai
tę užpuolė komunistų dien
raštį Agonistis Salonikoje ir 
nužudė tris spaustuvės dar
bininkus. 7 kiti spaustuvi
ninkai buvo sužeisti.

7,000 Norėjo Asmeniškai 
Išgirst Gromyko Kalbą

Lake Success, N. Y.—Apie 
7,000 žmonių sugužėjo, no
rėdami ameniškai pasiklau
syt Sovietų delegato Gro-1 
myko kalbos Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboj bal. 
7 d. Bet bilietų vietoms už
teko tik vienam tūkstan- 1 
čiui. Kiti nesutilpo.

ratinių Graikijos atstovų 
balso, kurie" protestuoja 
prieš tęsiamąjį svetimųjų 
kišimąsi į vidujinius Graiki
jos dalykus.”

Gromyko- ypač aštriai 
smerkė planuojamą karinę 
paramą Turkijai ir nurodė, 
kaip veikliai Turkijai- rėmė 
hitlerinę Vokietiją karo me
tu.

Anglijos atstovas Sir Ale
xander Cadogan ir Austra
lijos delegatas Wm. R. 
Hodgson karštai gynė prez. 
Trumano politiką. Cadogan 
tvirtino, kad Amerikos pla

tas siūlo išleist tokį prieš- 
darbininkišką įstatymą:

Teismų indžionkšinais už
draust plačius streikus per 
60 dienų po to, 'kai darbi
ninkai nutaria streikuoti. 
Leist samdytojams atsisa
kyt nuo derybų su unija dėl 
pilno unijos pripažinimo. 
Duot fabrikantams teisę 
samdyt tokius, kuriuos uni
ja išmetė už streiklaužiavi- 
mą arba priešdarbininkišką 
veikimą. Suteikt samdyto
jams “žodžio laisvę”, taip 
kad jie galėtų bauginti dar
bininkus. Leist unijai derė
tis su samdytojais tiktai 
apribotose, atskirose vieto
se, bet uždraust unijai de
rybas plačiuoju pramonės 
mastu.

Neduot farmu darbinin
kams ir darbvedžiams (for- 
manams) unijinių teisių dėl 
derybų su samdytojais. Už
gini profesionalams -pri
klausyt tai pačiai unijinei 
organizacijai su šiaip dar
bininkais.

Priverst visas unijas už
siregistruoti pas valdžią, 
duoti valdžiai metinius pa
jamų - išlaidų raportus, ir 
t.t.

Amerika Išlavinus 
700,000 Kareivių . 
Chiang Kai-Shekui

Maskva. — Sovietu radi
jas paskelbė Tass žinių a- 
gentūros pranešimą iš ILon
dono, kad Jungtinės Valsti
jos išlavino ir apginklavo 40 
divizijų Chiang Kai-sheko 
Chinijos tautininkų armijos 
nuo karo pabaigos su Japo
nija iki šiol. O 40 chiniškų 
divizijų tai daugiau kaip 
700 tūkstančių kareivių.

Tas pranešimas tvirtino, 
kad Jungtinių Valstijų ar
mijos ir laivyno mokyklos 
Chinijoje išlavino Chiarig 
Kai-sheko armijai daugiau 
kareivių po Japonijos pasi
davimo, negu per ištisą ka
ro laiką prieš Japoniją.

Pittsburgh. — Dėl anglies 
stokos žymiai sumažinti 
plieno darbai.

nuojama parama Graikijai 
ir Turkijai, girdi, “pilnai su
tinka su Jungtinių Tautų 
tikslais ir teisėmis.”

Bulgarijos atstovas Boja- 
nas Athanassovas sakė, A- 
merikos kišimasis dar pa
blogins sąlygas Graikijoje. 
Jugoslavijos delegatas Stan 
Krasovec pareiškė, jog sve
timos kariuomenės ištrauki
mas iš Graikijos tai būtų 
kuo geriausia pagalba tai 
šaliai.

ORAS. — Būsią šilčiau.
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Amerikos Armėnų Balsas
Amerikos armėnų taryba, kuri atstovaujanti 150,- 

000 asmenų, išleido pareiškimą del prez. Trumano per
šamos paramos Turkijai. Taryba esanti griežtai prie
šinga bet kokiai finansinei paramai turkams. Viena, da
bartinė Turkijos valdžia nieko bendro neturinti su demo
kratija. Antra, Turkija siekianti kitų žemes užgrob
ti. Trečia, Turkijoje tautinės mažumos esančios barba
riškai persekiojamos.

Be to, -armėnai puikiai atsimena, kas dėdavosi, kai 
jie būdavo po turkais. Armėnų kraujas upeliais liedavo
si. 0 Turkijos valdančioji klasė mažai tepasikeitė nuo 
tų laikų. Ta pati ponija tebeviešpatauja. Amerika sun
kiai nusidėtų prieš visokį žmoniškumą ir prieš visokią 
laisvę bei demokratiją, armėnų supratimu, jeigu jinai da
bar Turkijai suteiktų ekonominę ir militarinę paskolą.

Tam pačiam pareiškime Amerikos armėnai pritaria 
suteikimui Graikijai ekonominės pagalbos. Bet pirmiau
sia graikai turį nusikratyt monarchistinę fašistinę val
džią.

Mainierių Naujas Reikalavimas
Mainierių unija nežada ilgiau toleruoti kasyklose to

kias sąlygas, kur mainierių gyvybei kas minutė grūmoja 
pavojus. Unija reikalauja, kad valdžia tuojau uždary
tų visas 2,500 kasyklų ir atidarytų tiktai tuomet, kuo
met jas federalinės valdžios inspektoriai pripažins sau? 
giomis darbui. Jeigu ponas Krug uždarė 518 kasyklų dėl 
nesaugumo, tai jis gali uždaryti ir kitas kasyklas ir leisti 
tuojau inspektoriams jas patikrinti. Visas minkštosios 
anglies kasyklas kontroliuoja valdžia. Todėl uždarymas 

l . kasyklų dėl inspekcijos nesudarytų jokių legališkų keb
lumų.

Komercinė spaudą jau muša trivogą dėl tokio mai
nierių unijos reikalavimo. Toks iš •valdžios pusės žygis, 
sako, užduotų beveik mirtiną smūgį visai Amerikos eko
nomijai. Šis mainierių reikalavimas esąs John L. Lewiso 
.užsispyrimas šokinti valdžią.

**; ' Centralia kasykloj tragedija, kur žuvo 111 mainierių' 
> davė puikią progą mainierių unijai sykį ant visados mai

nų saugumą padaryti dienos reikalu. Atidėlioti nebega
lima ir neberęikia. Jokia kasykla neprivalo operuoti, kol 
tos pačios valdžios inspektoriai nepripažįsta, kad joje 
viskas padaryta, kas tik galima pagal modernišką moks
lą, apsaugojimui mainierių gyvybės. Tai juk paprasčiau
sias ir teisingiausias darbininkų reikalavimas.

Dabar visi pripažįsta, kad Centralia kasykloje tra
gedija įvyko todėl, kad valdžia nekreipė dėmesio į mai
nierių protestus ir reikalavimus. Mūsų kasyklos turi liau
tis buvusios mainierių skerdyklomis!

Visi Amerikos darbo žmonės užgirs šį mainierių uni
jos reikalavimą.

Socialistų Baimė
Dabar jau kiekvienam aišku, kad gen. de Gaulle ski

nasi kelią prie diktatūros. Jis nori tapti naujuoju Napo
leonu. Jis mano, kad dabar jam puiki proga pakilti virš 
masių galvų ir pasigrobti galią į savo rankas.

Šitie fašistiniai generolo pasimojimai, matyt, labai 
išgąsdino Francūzijos socialistus. Jie taip išsigandę, jog 
nebeišmano už ko griebtis. Tai parodė premjero Rama- 
dier kelionė pas de Gaulle prašyti jo nesikišti į politiką! 
Toks jau vergiškas pasižeminimas!

O iš tos kelionės niekas neišėjo. Gen. de Gaulle gie
da savo ir grūmoja dabartinei valdžiai.

Tuo keliu eidami, aišku, socialistai nepastos de Gau-‘ 
llei kelio. Prašymo jis neklausys. Jis pilnas diktatoriškų 
ambicijų. Jis pyksta, kąęl jis. buvo iš valdžios išstumtas 
per socialistų įr komunistų vienybę.

Ko Franci joj šiandien* reikia, tai dar stipresnės vie
nybės tarpe socialistų ir komunistų. Suvienyti darbo 
žmonės nesibijos jokių de Gaullių. Ar tą tiesą laiku su-

* pras Ramadier ir jo kolegos iš Socialistų Partijos?

Dvt Skirtingos Filosofijos
Vargšas Thomas Jeffersonas negali nė po žeme ra- 

b miai miegoti.
• Prez. Trumanas giriasi, kad jis einąs Jeffersono ke-

■ liais, kad .Jeffersono filosofija esanti jo filosofija, Gir- 
*di, Jeffersonas buvo priešingas izoliacijai. Trumanas ir
gi, žinoma, priešingas Amerikos izoliacijai* nuo svieto 
reikalų. Jęffersonas raginęs Ameriką remti žmones vi
sur, kur tik jie pakelią ranką už laisvę ir prieš tironiją. 
Prezidentas irgi siekiąs ištiesti pagalbos ranką žmo- 

I*,'; nęms, kurie gina laisvę ir demokratiją.
Geriausias įrodymas esanti Trumano siūloma para- 

f. ma. Graikijai ir Turkijai.
■Bet tai juk pasityčiojimas iš Jeffersono filosofijos, 

ž ? Jeffersonas ragino kovoti prieš tironiją, o Trumanas rei
kalauja tironijas apginkluoti ir; joms padėti liaudį smaug- 

LVv ti,r
Daug geriau būtų, jeigu musų prezidentas su savo 

anti-jeffersonine politika tylėtų ir neniekintų to didžiojo 
laisvės gynėjo skaisčiosios atminties. • '

IlI-čiojo Demokratin. Amerikos Kas Ką Rašo ir Sako
Lietuv. Suvažiavimo Protokolas

Suvažiavimas įvyko 1947 mėty kovo 30 
d., Grand Paradise Salėje, kamp. Grand 
ir Havemeyer gatvių, Brooklyn, N. Y.

Suvažiavimą atidarė centro pirminin
kas R. Mizara 10:30 vai. ryto. Amerikos 
ir Lietuvos himnus sugiedoti pakviestas 
Stasys Kuzmickas, o pianu akompanuoti 
— Ona Mineikiūtė.

Maršalkų pareigas eiti pirmininkas 
paskyrė K. Briedį ir S. Penkauską.

Suvažiavimo pirmininku išrinkta K. 
Karosienė 105 balsais, o jos pagelbinin- 
ku — J. Žebrys 91 balsu.

Sekretorium vienbalsiai išrinktas St. 
Jasilionis, jo pagelbininke — J. Skeber- 
dytė.’

Skyrimas komisijų. Mandatų komisi- 
jon įeina: W. Brazauskas, V. Čepulis ir 
P. Paserskis.

Sveikinimų komisijon: M. Chesna, J. 
Šmitienė ir A.. Grigaitienė.

Organizacinė komisija: A. Bimba, J.
A. Bekampis, S. Kuzmickas, Aldona Pa- 
velonis ir V. Stanys.

Rezoliucijų komisija: adv. K. Michel- 
sonas, Dr. J. J. Kaškiaučius, J. Mažeika,
B. F. Kubilius, E. Mizarienė, J. Mockai- 
tis ir-į Siurba.

Pranešta, kad nuo Liet. Moterų Suva
žiavimo, nuo Liet. Literatūros Draugijos 
Suvažiavimo ir kartu nuo šio suvažiavi
mo siunčiama delegacija uždėti vainiką 
ant Jungt. Valstijų prezidento Roosevel- 
to kapo. Šį suvažiavimą atstovauja vete
ranas Povilas Venta. Pranešimas vien
balsiai užgirtas.

Pirm. Karosienė pakvietė mandatų 
komisiją raportuoti apie delegatų skai
čių. Mandatų komisija paskelbė, kad iki 
šiol suregistruota 343 delegatai nuo 88 
organizacijų. Bet delegatų skaičius dau
ginasi''— vis atvyksta naujų.

DALC pirmininkas R. Mizara duoda 
pranešimą apie esamąjį amerikinį gyve
nimą, žvelgia Lietuvos būklę, mūsų pa
ramą Lietuvai ir pronacinių lietuvių 
veiklą Amerikoj.

K. Petrikienė, DALC sekretore, ra
portuoja apie komiteto veikimą ir mūsų 
uždavinius ateičiai.

J. Gasiūnas, DALC iždininkas, papil
do einamojo gyvenimo peržvalgą ir ra
portuoja DALC finansines įeigas ir iš
laidas.

Įeigų buvo $5340.45 
Išlaidų 2621.26 
Balansas , $2719.19

Duotas įnešimas, kad visi trys prane
šimai būtų priimti. Prasidėjo diskusijos. 
Kalba J. Juška, Prūseika, P. Jočionis, 
A. Gilmanas.

Apribotas kalbėtojams laikas — 3 mi
nutės.

Kalba B. F. Kubilius, J Karsonas, V. 
Valukas, Stigienė, Žebrys, Karosienė, 
J. Bimba, I Kubiliūnas, P. Beeis, D. Pet
rauskas, G. Stasiukaitis, J. Tamsonas. 
R. Mizara dapildo DALC raportą, 
smulkmeningiau pažymėdamas, kas bu
vo yeikta. Raportai priimti.

Pirmoji sesija uždaryta vienai valan
dai pietums.

SESIJA ANTRA
Sesiją antrą atidarė pirm. Karosienė 

2:45 po pietų. Ji perstatė reikalą nutar
ti, kur turės būti DALC buveinė. Nomi
nuota vietos Chicaga ir Brooklynas. Už 
Chicagą kalba J. Bekampis, už Brookly- 
ną — V. Stanys. 'Balsuojant, už Brook- 
lyną paduota didžiuma balsų.

L. Prūseika skaito pranešimą apie 
mūsų veikimą unijose.

*
Jonas Jokubka sveikina suvažiavimą 

nuo pažangiųjų Ęietų Amerikos lietuvių 
ir pažymi tenaitinių liętuvių veiklą.

Pakviečiama E. Mizarienė skaityti re- 
zoliuciją-sveikinimą Pietų Amerikos lie
tuviams. Rezoliucija priimta vienbalsiai. 

' Pakviečiamas kalbėti Zigmas Janaus- 
kas iš Kanados. Jis dėkoja mūs šalies pa
žangiems lietuviams už kooperavimą jų 
darbe ir už rėmimą Liaudies Balso.

Sveikinimų komisijos narė M. Chesna 
praneša, jog su sveikinimai^ jau yra 
gauta aukų $1289.05.

J. Siurba skaito rezoliuciją, kviečian
čią Amerikos lietuvius kovoti prieš reak- 

ei jos pasimojimą slopinti demokratines 
teises. Rezoliucija priimta. .

Dr. J. Kaškiaučius skaito rezoliuciją 
Lietuvos pabėgėlių klausime. Rezoliucija 
priimta.

Sugrįžęs delegatas Povilas Venta nuo 
prez. Roose vėl to kapo, pranešė, jog vai
nikas tapo nuvežtas ir įrekorduotas isto
riniuose užrašuos. Tai pirmas pagarbos 
vainikas tapo nuvežtas, nuo lietuvių, sa
kė Venta. Jis, be to, kvietė ginti demo
kratines teises.

Sveikinimų komisijos narės Šmitienė 
skaito visą eilę sveikinimų.

Mandatų komisijos narys Čepulis pra
neša, kad jau suregistruota dalyvau
jančių suvažiavime 163 organizacijos su 
322 delegatais.

Sveikinimų komisijos narės Česnienė, 
Grigaitienė ir Šmitienė, pasivaduodamos 
skaito daugiau sveikinimų.

V. Stanys duoda organizacinės komisi
jos raportą ir veikimo planą ateičiai. Pa
tiektą planą diskusuoja Gilmanas, Kubi
liūnas, Balčiūnas, Žebrys, A. Bimba, 
Stakovas, Karosienė, J. Bimba, Savičius 
ir Bunkus. Veikimo programa priimta 
vienbalsiai.

V. Stanys perskaito organizacinės ko
misijos pasiūlymą narių į Centrą. Siūlo
mieji yra: Dr. J. J. Kaškiaučius, adv. K. 
Michelsonas, Dr. P. Gustaitis, D. M. Šo- 
lomskas, J. Gasiūnas, V. Bunkus, V. Če
pulis,, J. Ormanas, A. Bimba, R. Mizara, 
E. Mizarienė, K. Petrikienė ir Ona Stel- 
mokaitė. Pasiūlymas vienbalsiai priim
tas. Be to, suvažiavimas įgalioja komi
tetą, esant reikalui, daryti komiteto pa
pildymą.

Sveikinimų komisija praneša, jog su 
sveikinimais gauta aukų $1352.05.

Pirmininkė pakviečia R. Mizara pasa
kyti užbaigos kalbą.

Sesija antra uždaroma 6 vai. vakare.
SESIJA TREČIA.

Sesija trečia — masine. Ją atidaro ir 
pirmininkauja R. Mizara. Ji prasideda 
7:45 vai. vakare. Traukiami paveikslai. 
Skaitomas sveikinimas iš Vilniaus nuo

■ mokslininkų ir meno konservatorijos.
Aido ir Sietyno Chorai, V. Žukui va

dovaujant, sugieda Amerikos ir Lietu
vos himnus ir sudainuoja keletą dainų.

R. Mizara skaito sveikinimą iš Vil
niaus nuo dailininkų Pėtro Rimšos ir 
Žmuidzinavičiaus; nuo “Tiesos” redakci
jos štabo; nuo Povilo Rotomskio.

Pakviestas pakalbėti L. Prūseika.
Skaitoma Sao Paulo, Brazilijos, lietu

vių sveikinimo telegrama.
Pakviestas pakalbėti J. Ormanas.
Skaitomas sveikinimas nuo dainų ir 

šokių ansamblio iš Lietuvos. Sveikinimas 
nuo Lietuvos valstybinės operos ir bale
to.

Eva Mizarienė skaito paruoštą tele
gramą valstybės sekretoriaus pavaduo
tojui Dean Achesonui, raginant nutrauk
ti ryšius su Smetoninės valdžios atstovu 
P. Žadeikių ir jo konsulais. Rezoliucija 
priimta vienbalsiai.

Kalba A. Bimba apie buvusį reikalą 
šelpti Lietuvos žmones, apie mūsų nu
dirbtą didelį darbą toje srityje ir apie 
mūsų tolimesnį bendradarbiavimą su 
Lietuvos žmonėmis. Jis pažymi, jog šel
pimo darbas gražiai baigtas ir Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas yra pasiun
tęs $371,000.00 vertės reikmenų.

Renkamos aukos Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Centro darbams. Surink
ta $904.90.

Gražiai padainuoja Dočkienė ir Sta
nevičienė (duetas) iš Cicero, III.; grupė 
dainininkų, Vilmos Holins vadovybėj, iš 
Hartford, Conn.; Ona Mineikiūtė iš 
Brockton, Mass. Puikiai paskambina 
pianu savąs kompozicijas Frank Balevi- 
čius iš Wilmerding, Pa. Programa bai
giama A. Kenstavičienės ir K. Abeklenės 
(duetu) skambiai sudainuotomis daino
mis. ,

Vakarinę sesiją, dėkodamas atvyku- 
siems ir visiems demokratinio darbo rė
mėjams, koncertinės programos pildyto
jams ir svečių priėmėjams, uždaro pirm. 
R. Mizara.

Sekretorius Stasys Jasilionis.

KAIP ATRODO IR DIRBA 
“PRAVDOS” PERSO
NALAS?

Maskvos “Pravda” — ži
nomiausias pasaulyje laik
raštis ir dažniausiai kvotuo- 
jamas (cituojamas). O tai 
yra dėl to, kad šis dienraš
tis leidžiamas Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
ir yra jos organas. “Prav- 
dos” žodis, taigi, svarus, 
reikšmingas ir su juo turi 
pasaulis skaitytis, — patin
ka tai kam ar ne.

^Pravdą” rusų bolševikų 
partija įkūrė dar carizmo 
viešpatavimo metais ir ja 
labai rūpinosi Leninas, Sta
linas, Molotovas ir kiti bol
ševikų vadai. Po Didžiosios 
Spalio Revoliucijos šis laik
raštis patapo tarybinės vy
riausybės neoficialiu orga
nu. Oficialis vyriausybės 
organas yra “Izviestija” — 
dienraštis, taipgi išeidinėjąs 
Maskvoje.

Praeitą savaitę “Prav- 
dos” leidyklą aplankė ame
rikonų ir britų korespon
dentai, dabar beesantieji 
Maskvoje, Keturių Didžių
jų konferencijos proga. Jie 
ten buvo užkviesti svečiais.

Associated Press’o kores
pondentas Wes Gallagher 
paduoda (bal. 4 d.) įdomių 
žinių apie tai, ką jis matė 
ir girdėjo savo apsilankymo 
“Pravdos” leidykloje proga. 

x Pastatas, kuriame “Prav
da” spausdinama, yra 9-nių 
aukštų ir užima visą kvar
talą (bloką). “Pravdos” 
spaustuvėje spausdinama ne 
tik šis dienraštis, bet dar du 
kiti laikraščiai ir 20 žurna
lų.

■ Iš viso “Pravdos” spaus- 
džiama 2,500,000 egzemplio
rių, 1,800,000 Maskvoje ir 
700,000 kituose aštuoniuose 
miestuose, į kuriuos lėktu
vais pristatomi steretypuoti 
puslapiai.

“Pravdos” spaustuvė turi 
36 linotypus ir 19-ką rota- 
rinių presų.

Laikraštis įeigų daugiau
siai gauna iš prenumeratų 
arba parduotų pavienių eg
zempliorių — kasdieninės į- 
eigos siekia apie 500,000 
rublių; vadinasi, susidaro 
pelno, kuris liekasi leidėjui 
— Komunistų Partijai.

Visoje “Pravdos” įstaigoj 
dirba 2,000 darbininkų, — 
redakcijoje 430 asmenų. 
Kiekvienas redakcijos dar
bininkas turi savo paskirą 
ofisą, o nemažai redaktorių 
turi ir po vieną sekretorių. 
Visi “Pravdos” personalo 
nariai dirba po 6 dienas sa
vaitėje, bet yra ir tokių, ku
rie dirba septynias dienas.

Redakcijos personalo na
rių darbo valandos nėra 
pilnai nustatytos, — kai ka
da tūliems tenka dirbti per 
parą po 16-ką valandų, o kai 
kada — po dvi, priklauso 
nuo to, kiek kada kokio es
ti darbo (Redaktoriams taip 
visur tenka dirbti).

Redakcijos personalo ai-' 
gos—visokios — pradedant 
nuo 1,500 rublių mėnesiui ir 
siekiant ligi 8,000 rublių. Be 
to, greta algos, kiekvienam 
redaktoriui mokama už spe
cialius straipsnius, parašy
tus tuo ar kitu specialiu 
klausimu.

“Pravda” nespausdina 
jokių žinių apie kriminalys- 
tes, divorsus ir kitokius sen- 
sacinius įvykius, — ji rašo 
tik apie svarbius visuomeni
nius reikalus, politinius, e- 
konominius, istorinius, etc.

“Pravdos” personalo na
riai — tarnautojai, darbi
ninkai —- gauna po vieną 
mėnesį pilnai apmokamų a- 
tostogų kas metai; jie vyks

ta į pajūrį — prie Juodosios 
jūros jiems yra atostogoms 
leisti užlaikomas viešbutis; 
be to, dienraštis užlaiko tre
jus poilsio namus netoli-Ma
skvos, į kuriuos darbininkai 
gali vykti dažnai poilsiui.

Vienas ketvirtadalis re
dakcijos personalo priklau
so Komunistų Partijai.

Skersai gatvės nuo “Prav
dos” leidyklos yra dviejų 
aukštų pastatas, kuriame į- 
taisytas teatras iiz “Pr.” >
darbininkams kliubas; ten 
jie renkasi pasiskaitymui, 
šachmatais palošti, po kai-1 
biams.

Vyriausiuoju “Pravdos” 
redaktorium yra Petras 
Pospelovas, — su juo ir ki
tais redakcijos nariais ame
rikonai ir britai korespon
dentai turėjo pasikalbėjimą, 
suruoštą prie arbatos ir už
kandžių.

Redaktorius buvo užklau
stas apie cenzūrą — ar 
“Pravdos” red. vyriausybe 
cenzūruoja? Jiems buvo at
sakyta: karui pasibaigus, 
laikraščio niekas necenzūra
vo ir necenzūruoja.

Kokiu būdu “Pravdos” re
dakcija išreiškia Komunistų 
Partijos pažiūras, — kas re
dakcijai įsako rašyti tą ar 
kitą?

Nieką neįsako. Pospelo
vas yra Partijos Centro Ko
miteto narys, be to, jis yra 
aukščiausiosios tarybos na
rys; jis seka visą šalies vy
riausybės politiką ir bend
ruosius kompartijos tari
mus, na, -ir juos praveda. 
Redaktoriai kasdien susi
renka posėdžiui, kuriame 
apsvarsto dieninius klausi
mus ir pagal juos reiškia sa
vo nuomonę, kuri yra bend
ra redakcijos nuomonė.

Ar pasitaiko tokių įvykių, 
kad “Pravdoj” būtų kas 
nors parašyta, kas tarybinei 
vyriausybei bei komunisti
nei partijai nepatiktų?

Taip, pasitaiko.
Kas tokiu atveju daroma 

su nusikaltusiais — ar jie 
baudžiami? ,

Ne!
Ar “Pravdos” redakcija 

gauna iš savo skaitytojų 
daug laiškų? Jeigu gauna, 
tai ką dienraščio skaityto
jai mano apie “Pravdos” re
dakcijos aštrų toną, taiko
mą Vakarų valstybėms?

Bendrai, “Pravdos” re
dakcija kiekvieną mėnesį 
gauna apie 15,000 laiškų. O 
kai dėl laikraščio nusistaty
mo link vakarinių valstybių 
(Amerikos, Anglijos)—taip, 
skaitytojai kritikuoja re
dakciją, bet kritikuoja zdėl 
to, kad jos nusistatymas e- 
sąs dar peršvelnus.

Visi “Pravdos” leidykloje 
dirbą darbininkai priklauso 
profesinėms sąjungoms.

Jugoslavai Reikalauja 
150 Miliony iš Austru

Maskva. — Jugoslavijos 
vice-premjeras Ed. Kardelj . 
reikalavo $150,000,000 atly
ginimų iš Austrijos už nuo- »• 
stolius, kuriuos austrai pa
darė Jugoslavijai, kariauda
mi išvien su naciais. Tuos 
atpildus austrai turėtų su
mokėti dirbiniais iš einamo
sios savo gamybos, sako 
jugoslavai. Jie taipgi reika
lauja prijungt Jugoslavijai 
pietinę Karintiją, kurią aus
trai savinasi.

Pernai New Yorko valsti
joj buvo 682 streikai.

.——---------------- 2-ras puslapis
Laisve—Lib^ty Lith. Daily ♦ 
Trečiadienis, Baland. 9, 1947
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Demokratinių Amerikos Lietuvių Moterų 
Suvažiavimą, Kovo 28,1947, Brooklyne

kliubams 
“Praeities 
kontrastas

Žiedų”)

London
sto įpėdinis” Don Juan rei
kalauja, kad Franko tuoj 
pasitrauktų.

■ V

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

vaizdelis 
‘Meilė ir 

To vaizdelio auto- 
Bružienė

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisves!

Kaip tai naivu. Rusijoj 
caristinė sistema irgi buvo 
pajungusi visokias reakci
jos' jėgas kovai su kylančia 
socializmo - komunizmo idė
ja. Kas atsitiko su caristinė 
reakcija, visi žino. Hitleris 
taip pat savo idijotiškus žy
gius pradėjo neva- priešais 
komunizmą., Tdkis pat liki
mas laukia ir kitų reakcijo- 
nierių, kurie bando pasukti 
gyvenimo eigą atgal.

Velionis prezidentas Fran
klin Delano Rooseveltas pa
skutinėje savo nepasakytoj 
kalboje parašė — “Šiandie
ną mes susiduriame su gar
bingais faktais, būtent, ci
vilizacijos išgelbėjimui mes 
turime pritaikyti mokslą ir

siųskite fotografui Mr. J.
Stokes, 512 Marion St

iš dabartinio taško reikia 
pažymėti, kad tikslas tuomi 
nebuvo atsiektas. LLD turi 
savo tikslą, kuris yra savai
me pakankamas. Specia- 
lėms moterų problemoms 
visuomet buvo ir yra vietos 
savystovei organizacijai, 
kuri vienytų ir koordinuo
ti! visų moterų pažangiečių 
kliubų, chorų ir kitų politi
nių bei kultūrinių grupių 
veikimą, v

Kad moterų veikimas ne
galėjo išsitekti LLD ribo
se liudija pats faktas, kad 
veiklesnės moterys

Filomena Dulskienė, 
Lydia Pumputienė, 
Mjagd. Š. Valentienė, 
Teresė Frančkevičlus, 
Birutė Latvėnaitė, 
Anelė Daniliauskaitė, 
Ona Zockseika, 
Maria Leščinskienė, 
Zofija Kukučionienc, 
Vikt. Saračinskienč, 
Elena Slivinskienė, 
Uršulė Prančkunienė, 
Julija Grodienė, 
Marija Kilotaitiene, 
Ona Zarubauskienė, 
Anelė Markevičiūtė, . 
Ona Jokubkienė, 
Wilma Jakubkaitė, 
Ana Bislis Jokubkienė, 
Emilija Sakalauskienė, 
Julija Ankodavičienė, 
Jieva Ambrazevičienė, 
Birutė Ambrazevičienė,

dvyliką 
Sovietų 

nukentėjo skaudžiau- 
jos daugiausiai žmo- 
ir turto sunaikinta, 
šalis neteko vien tik

Buvo suloštas 
(dviejų atidengimų) 
Likimas 
re d. Alena Bružienė įdėjo 
daug triūso mokindama suvai
dinti, taipgi ji pati ne tik bu
vo režisiere, bet turėjo ir mo
tinos rolę ir labai gerai atlik
ta lošimas ir dainos. Lošime 
kaip kurie aktoriai turėjo di
deles roles ir pagirtinai atli
ko; tėvo rolėje Petras Griško- 
nis, motinus — A.. Bružienė 
Nastutės, jų dukters — He
len Zellin-Zelniekienė; Petro, 
samdininko — Mikas Pūkis; 
Makabulskienės — Uršulė 
Bagdonienė; pamergių, — Al-

draugėmis. Bet, dėka pir
mutinio Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso, kuris 
įvyko Urugvajuje ir laiky- 
damies kongreso nutarimų, 
kad apvienijus visus pažan
gius Amerikos lietuvius, tai 
ir mes, moterys, pradėjome 
organizuotis (žinoma, tik 
prie laisve ,nės atmosferos).

Kad ir mažomis jėgomis, 
bet kad susijungti su kitų 
šalių draugėmis, kad padėti 
išlaikyti stiprią demokrati
ją ir taiką visame pasauly
je. Nes, brangios draugės, 
nuo mūsų taip pat priklau
so pasaulinė taika. Iki da
bar kankinusio imperialis
tų nacių-fašistų karo, išžu- 
džiusio tūkstančius mūsų 
brolių ir veik visiškai nu
niokojusio mūsų tėvynę 
Lietuvą — tų žudynių — 
niekuomet neužmiršime.

Dar ir šiandie nenudžiū-

Protokolas, delegačių są
rašas, paskutiniai sveikini
mai ir likusios rezoliucijos 
tilps sekamojo skyriaus lai
doje.

B. K. Karosienes refera
tas apie lietuves moteris 
politiniam ir ekonominiam 
Amerikos gyvenime ir E. 
Mizarienes referatas apie 
mūsų ryšius su Lietuvos 
moterimis ir lietuvėmis ki
tose šalyse tilps sekamoje 
šviesos laidoje.

Suvažiavimo paveikslai

Gerai Atžymėjom Moterų 
Diena *•

Kovo 9 d. Lietuvių Moterų 
Kliubas turėjo didelį viešą 
parengimą su programa ir 
balium, minėjimui 
Tarptautinės Dienos,

Sao Paulo, Brazil. 
Brangios Draugės 
Amerikietės!

Mes, brazilietės Sao Pau
lo lietuvių kolonijos mote
rys, sveikiname šiaurės 
Amerikos lietuves moterų 
kongrese ir linkime jums 
kuo geriausių pasisekimų 
jūsų nutarimuose ir dar
buose.

Mes, Brazilijoje gyvenan
čios,* daug metų po fašistine 
diktatūra, neturėjome jo
kių susirišimų su kitų šalių

venti kartu viename pasau
lyje, taikoje.” Kilniuosius 
Roose velto siekius reakcija 
pasimojo sugniuždyti.

Spauda ir radijas yra vi
suomenės opinijos nustaty
mo priemonė. Spaudą, kaip 
žinome, kontroliuoja grupė 
pelnagrobių, ji tarnauja 
valdančiajai klasei. Kaip

(Tąsa 4-me pusi.)

Dabar paskutinė proga pa
gerinti tuos gėlinius krūmokš
nius, kurie yra perdaug išty
so, peraugę į aukštį, bet ap- 
nuogėję, be šakelių ir lapų iš 
apačios.

Norint tokius nuogalius stie
bus prašalinti, priversti juos 
leisti lapus ir žiedus arčiau 
žemės, reikia nupjauti galū
nes, paliekant tik 12 iki 24 
colių nuo žemės. Gaivūs pava
sario syvai visuomet šauna į 
jauniausias krūmokšnio dalis, 
Į galūnes. Jų nesant, syvai 
koncentruosis apačioje, vers 
leisti naujas šakeles, lapus.

Labai reta krūmokšnių veis
lė teiks žiedus pirmais tų jau
nų šakelių gyvenimo metais^ 
Tad, kad nesilikti visai be žie
dų, genėkite planingai — kas 
mętai po stiebelį ar porą, atsi
žvelgiant į skaičių-turimų krū
mokšnio šakelių-atžalų.

Kitiems tikslams, kaip, pa
vyzdžiui, praretinimui krū
mokšnių, galima genėti ir 
krūmokšnių žydėjimo metu, 
kuris būna bile kada nuo šiol 
iki galo gegužės ir net birže
lio mėnesio. Tada galima ne- 
bepageidaujamą’ visą šaką iš
pjauti ir tuo pat kartu pa
naudoti žiedus dekoracijai na
mų ar pramogos.

Daržui Daigai
Jeigu dar nepasėjote, dabar 

paskutinis laikas pasėti raso- 
dą. Kai kurios sėklos streikuo
ja, nedygsta lauke kol ne
gaus pakankamai šilumos. To
kias galima pasėti dėžėje, vi
duje. Bet tada daigai gauna 
permažai saulės, auga iškry
pę, išstypę, kaip voro kojos.

šaltį ir stoką saulės galima 
apeiti. Naktimis dėžės laiky
ti viduje, o dienomis iškelti į 
kiemą ir vis statyti skirtingu 
šonu į saulę, tuo būdu augs 
stiprūs, nesukrypę. O atėjus 
laikui augti darže bus visu 
šuoliu ankstybesni už pasėtus 
atvirame lauke orui atšilus.

Iš netarpstančių šaltyje, vė
liau persodinamų yra agurkai, 
tomatoes (pomidorai), egg- 

• plants, pipirai. Tų sėklas ge
riausia sėti atskirose lyg ir 
pintinėlėse, padarytose iš sa
manų ir džiovinto mėšlo arba 
į popierinukes. Abiejos gau
namos daržininkystės krautu
vėse. Tas dėželes galima so
dinti su visu daigu į žemę, ne
sujudinus šaknelių. Greičiau, 
stipriau prigyja ’ daigas^ Tos 
samaninės už vis geresnės, ka
dangi dėželei nykstant žemė
je iš jos daigas jau gauna ir 
maisto.

tai mūšiuose, virš 
milijonų gyvasčių, 
šalis 
šiai;
nių 
Mūs 
armijos 309,975 vyrų. Tai 
tik paviršutinės skaitlinės.

Bėgyje paskutinių mėne
sių, šioj šalyje reakcija itin 
pasistiepė. Po priedanga 
apgynimo demokratijos, vi
sokie reakcionieriai ruošia
si plačiam pasimojimui. Di
džiuoju siaubu, kaip ir vi
suomet, piešiama 'sovietinė 
šalis, kuri būk tai yra skel
bėja ir skleidėja komunis
tinių idėjų, ir tik sunaiki
nus tąją šalį kapitalizmo 
viešpatavimas bus užtikrin-

tūkstančius invalidų ir na
šlaičių, tai. ir mes turime 
atjausti jų kančias ir var
gus, nes esame lietuvės ir 
turime motiniškas širdis. 
Užtai negalime sėdėti ran
kas nuleidusios; mūsų visų 
pareiga jungti jėgas į bend
rą frontą, į taikos frontą.

Tad siunčiame jums kuo- 
karščiausius linkėjimus ir 
tikimės kuo geriausių pasi
sekimų jūsų sumanymuose 
ir darbuose.

Lai gyvuoja draugių ame
rikiečių (kongresas) suva
žiavimas ir lai gyvuoja vi
sos Tarybų Lietuvos mote-

Gerbiamos Delegatės!
Varde Lietuvių Litera

tūros Draugijos Moterų 
Komiteto atidarau Ameri
kos Pažangių Moterų Suva
žiavimą.

Praslinko geras laikotar
pis nuo atsibuvusio Moterų 
Suvažiavimo, kuris įvyko 
1939 m., taipgi Brooklyne. 
Toji eilė metų gerokai iš
raižė mūs veidą gyvenimo 
patyrimų giliais bruožais’. 
Kada mes posėdžiavom Su
važiavimo sesijose, tiesėme 
planus link laisvės ir žmo
nijos gerbūvio, reakcija 
baigė kalti ginklus, ruošėsi 
kruvinam žygiui, kuris už
siliepsnojo trijuose žemės 
kontinentuose, įtraukė į ka
ro sūkurį visą pasaulį.

Karui užsiliepsnojus, pa
saulis pasidalijo į dvi dali 
— laisvės-demokratijos, ar
ba fašizmo—vergijos. Tre
čio pasirinkimo mums ne
buvo, pasukome pirmuoju | 
taku. Visose kolonijose mūs 
kliubai pasinėrė darbuose. 
Nekurios veikėjos parodė 
nepaprasto asmeninio pasi
aukojimo, pavyzdžiui, Ksa
vera B. Karosienė iš Kali
fornijos karo frontui 24 
kartus davė kraujo. Kliu
bai visur organizavo krau
jo davėjų grupes, kliubų 
veikėjos buvo pavyzdžiais.

Raudonojo Kryžiaus nau
dai aukojo visokį darbą. 
Pačios pirko ir vajuose at
sižymėjo Karo Bonų parda
vinėjime. Visur mūs mote
rys dirbo su tyru pasiauko
jimu, kad tiktai greičiau 
nugalėjus fašizmą.

Ryškiuose prisiminimuo
se mes pergyvenome du pa
saulinius karus. Pirmame 
kovojo mūs vyrai ir broliai, 
gi antrame mūs sūnai. De
mokratija karą laimėjo, 
taika dar nepasirašyta, bet 
jau girdis šauksmai pradėt 
tretįjį karą, karą ne galuti
nam fašizmo sutriuškini
mui, bet karą tai šaliai, ku
ri sulošė sprendžiamą rolę 
vokiško nacizmo sutrėmi- 
me.

Karas ir tarptautiniai 
klausimai daugiau nėra 
vien tiktai tam tikros val
dininkų grupės pareiga-rei- 
kalas; tieji klausimai skau
džiai liečia visą liaudį. Mo
teris, kaipo auklėtoja ir 
globėja, pirmiausiai pajun
ta’pasaulinės buities eigą; 
taikos išlaikymui' moterims 
teks pasauliniai įvykiai bu
driai tėmyti, nuolatos sar
gyboje budėti.

Aukštai ištobulinus ko
munikaciją, pasaulis likosi 
viena tėvyne: vakarienę ga
lima pavalgyti Amerikos 
kontinente, gi pusrytį turė
ti Europoje; Tarptautiniai 
santykiai daugiau negali 
būti, įtempti. Didėsės šalys 
nepajėgia gyventi izoliaci
joje, reikalinga tautų ben
dradarbiavimas, vienos ki
tų nuodugnus supratimas, 
bet ar einąma prie to? 
Emersonas pasakė, kad r— 
“vienintelis būdas turėti 
draugą yra būti juomi.”

Ši šalis yra mūs tėvynė, 
mes esam ištikimos savo 
pasirinktosios tėvynės duk
ros. Mes Čionai praleidome 
savo geriausią gyvenimo

nos merginos pradėjo kurti 
kliubus ir grupes už LLD 
ribų. Tas vyko 1935-tais— 
1937-tais metais.

Kai kuriuose rateliuose 
galima buvo jausti tiems 
veiksmams nepritarimo. 
Ironiškai tiems 
buvo 'duodami 
Žiedų” (kaip 
vaikų “Ateities 
vardas ir kiti dar labiau ne
tinkami. Bet moterų veiki
mas pažangioje lietuvių vi
suomenėje Amerikoje, gy
vas ir nesulaikomas, spon
taniškai veržėsi prie la
biau definuoto pobūdžio.

Antras pasaulinis karas 
rado Amerikos lietuvių mo- 

organizuotas 
visoje 'eilėje organizacijų, 
kliubų ir chorų. Tos grupės, 
tiesa, neturėjo oficialio cen
tro, išskyrus sritinius sąry
šius, bet visgi veikimas bu
vo neblogai koordinuoja
mas.

Karo padėtis uždėjo ant 
moterų organizacijų dides
nius uždavinius. Moterų or
ganizacijoms prisiėjo ant 
savo pečių išlaikyti veikimą 
daugelyje vietų, kur kitos 
bendros organizacijos dėl 
karo aplinkybių silpniau 
veikė. Fašizmo sumušimo 
kare Amerikos lietuvės pa- 
žangietės gali didžiuotis su
vaidinusios svarbią ir gar
bingą rolę.

Nors didelė jų dalis sun
kiai dirbo karinių reikme
nų dirbtuvėse, jos rado pa
kankamai laiko darbuotis 
Raudonajam Kryžiui, au
koti ir raginti kitus aukoti 
kraujo, siųsti paramą ka
riams ir tuo pačiu laiku ne
apleisti kultūrinio veikimo 
choruose ir kliubuose.

Šalia to, moterys suvaidi
no svarbiausią rolę judėji
me už paramą Lietuvai — 
pirma lietuviškiems Raudo
nosios Armijos pulkams 
fronte ir pasitraukusiem į 
Tarybų Sąjungos gilumą 
lietuviams, vėliau, po išlai- 

(Tąša 5-me pusi.)
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Porto Alegre,
Porte Alege, 
kovo 15, 1947 m.

Brangios Sesutės 
Amerikietės!

Mes, lietuvės moterys 
darbininkės, sveikiname šį 
jūsų suvažiavimą, ir linki
me jums šio suvažiavimo 
nutarimus sėkmingai pra
vesti gyveniman, nes jūsų 
lai mė j i mas užsibriež ta j a m 
darbe yra sykiu ir mūsų 
laimėjimas už laisvesnį ry
tojų.

Mes gyvendamos šioje ša
lyje dar neturime tokios 
laisvės, kad galėtumėm su
važiuoti ir dirbti organi
zuotai, kad bent, kiek pa
lengvinus savą sunkią gyve
nimo naštą, kaip jūs; drau
gės, kad dirbate nei kieno 
nevaržomos.

Mūsų brangiojoj Tėvy
nėj Lietuvoje moteris yra 
galutinai, pasiliučsavusi iš vo ašaros mūsų motinų, se- 
vergijos ir drauge su vyrais siu ir draugių, kurios mato 
atstato ant karo griuvėsių 
naują, laisvą, darbo žmonių 
socialistinę tėvynę. Kiekvie
nos lietuvės moteries parei
ga yra stoti prieš kapitalo 
ruošiamą tretįjį karą. Ga
na kančias kentėti, gana 
ašaras lieti. Tik būdamos 
vieningos, mes pastosime 
karo dievaičiams kelią. Ir 
žingsnis po žingsnio mes ei
sime taikos keliu. Tai yrą, 
tuo keliu, kurį mums nuro
dė darbo žmonių, genijai 
Leninas - Stalinas.

Garbė Šiaurės Amerikos 
Lietuviu Moterų Suvažiavi
mui !

Lai gyvuoja lietuvių mo
terų vienybė!

Porto Alegre lietuvių mo
terų darbininkių vardu:

Ona Liechavičienė, 
Kazemira Janauskis. 
Marija K. Kuzmickienė, 
Br on ė J anauskaitė.

ma Brent ir A. Bernotienė. 
Čion paminėtos rolės pagirti
nai gerai atliktos. Taipgi ma
žesnes roles turėjo: jaunikio, 
turtingo dvarininko — Simas 
Šatas; piršlio — J, Alvinas; 
muzikanto — d. Maceika.

'Pabaigoj lošimo Lietuvių 
Choras gražiai sudainavo dvi 
dainas, vadovaujant rąokyto- 
jui Vėl. Babičiūs.

Pradedant programą, Lie
tuvių Moterų Kliubo pirminin
kė pasakė trumpą prakalbą, 
kuri pilnai tiko tos dienos sen
timentui, moterų kovai už jų 
teises, dėl kurių kovojo per ei
lę metų.

Po programos tęsės links
mi šokiai prie geros muzikos, 
o draugai ir draugės, kurie 
buvo prašyti ir apsiėmę prie 
darbo, visi gerai darbavosi.

Pirmiausia norisi priminti ir 
tas, kad prieš lošimą

(Tąsa 5-me pusi.)

Amerikos lietuvių mote
rų istorija yra istorija sun
kaus kovos kelio, ir tuo pa
čiu istorija didelių pergalių 
prieš aplinkinius sunku
mus. "Amerikos lietuvės 
moterys turėjo pralaužti 
pirmuosius politinio veiki
mo ledus sąlygose, kurios iš 
visų taškų joms buvo nepa
lankios ir sunkinančios.

Absoliute dauguma Ame
rikos lietuvių moterų, atvy
kusios į šią šalį keli dešimt
mečiai atgal, buvo bemoks
lės valstiečių klasės dukros, 
kurios, nors turėdamos sa
vyje sveikus darbo žmonių 
klasės jausmus, savo dau
gumoje buvo prietarų ir da
žnai religinių nusistatymų 
supančiotos. Taipgi stiprus 
buvo ant jų spaudžiantis 
įsitikinimas, kad moterims 
dalyvauti politiniame veiki
me yra kas tai nepriimtina, 
nedora' ir kenksminga.

Bet naujos gyvenimo ap
linkybės, įsijungimas į šios 
didžios naujos šalies miestų 
darbininkti klasės eiles, ne
galėjo neturėti įtekmės į 
buvusias bemoksles emi
grantes. Laipsniškai jos 
pradeda įsijungti į politinę 
kovą už savo teises, ir kar
tu su ta politine kova jų 
tarpe auga ir tautinės sa- 
vygarbos jausmas, pagar
ba savo kalbai i)’ kultūrai, 
lietuviškajam menui, sce
nai, vaidybai, muzikai.

Taigi, lietuves moteris iš, 
bendrai kalbant, apatiškų 
kaimo dukrų į kovingas in- 
dustripės šalies darbo kla
sės nares pavertė pačios gy
venimo sąlygos. Tuomi ne
norime pasakyti, kad tos 
emigrantės jų senojoje tė
vynėje visai nepažino klasi
nės kovos arba savo tauti
nės kultūros. Toli ne — ne 
viena mūsų senesnės kar
tos lietuvių moterų Ameri
koje savyje neša tradicijas Į teris tvirtai 
lietuviško kaimo, kuris 1905 
metais, šhlia visos caro im
perijos liaudies, revoltavo 
prieš priespaudą ir savus 
klerikalinius migdytojus.

Bet, visgi, tame paties 
gyvenimo akstintame pro
cese reikėjo ir drąsuolių- 
avangardisčių, kurios stotų 
kovos pirmose eilėse. Ame
rikos lietuvių moterų vei
kimas pažangos judėjime 
turėjo ir ’ tebeturi sunkias 
kliūtis. Daug kas pabūgo ir 
nuleido rankas. Kitos buvo 
kovos . palaužtos. Bet visgi 
skaičius drąsių atsidavusių 
mūsų veikėjų tęsia tą jaunų 
emigrantų moterų pradėtą 
darbą visose srityse — ben
dros politinės kovos, lietu
viškos kultūros, meno ir 
fratemalio judėjimo.

Neapsistosiu čia smulk
meniškai prie to, kaip mo
terų judėjimas formavosi 
organizaciniai, nes tam rei
kėtų ne paskaitos, o ilgo 
paskaitų cikliaus.
x Žvilgterėsiu į tą laiko
tarpį, kuomet A. Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimas 
buvo prijungtas prie A. 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos. Plahas 
buvo tuo sujungimu pagy
vinti politiniai - kultūrinį 
veikimą moterų tarpe, bet 
žiūrint atgal į tą laikotarpį

Julijos Skeberdytes Kalba Demokratinių Pietų Am. Lietuvės Sveikino K. Petrikienes Kalba, Pasakyta Atidarant 
Amerikos Lietuvių Moterų Suvažiavimui,

Kovo 28 Dienų, 1947, Brooklyne
dalį, išauklėjome šeimas, 
kūrėme - budavojome. Mei
lę savo naujajai tėvynei 
reiškiame ne tuščiais žo
džiais, bet darbais. Kas my
li savo tėvynę, jis bei ji my
li visą pasaulį, visus gerus 
žmones. Mes negalime ra
miai žiūrėti, kuomet Antro
jo Pasaulinio Karo žaizdos 
dar neužgijo, jau kraunama 
atomo bombos naujam ka
rui, skamba šūkiai skelbti 
karą Sovietų šaliai.

Metropolitan Life Ap- 
draudos Kompanijos pa
duotos skaitlinės rodo, jog 
praeitas karas paėmė, tik-
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1-8-47 FRANK KRUK 
arba Graborius Pranas Krukelis
, * * * (APYSAKA) *' * * .
—■ = Parašė Petras Cvirka— — u   

(Tąsa)
Tuo reikalu jis teiravosi pas .graborių, 
bet šis labai nenoromis atsakė, kad na- 
bašninkas esąs labai liesas, neturtingas 
ir jį laidos be jokių papuošimų.

Pervežęs nabašninką Frankas praneš
davo Vaitui ir kitiems saliūnininkams, 
kad jo gerklė jau šlapia. Tie tuojau susi
griebdavo koks reikalas ir atsiųsdavo sa
vo atstovus apraudoti nabašninką.

%

Bet kai tokių slaptų kostumierių Fran
ko ofisas vis daugiau ir daugiau vežė, o 
grabą lydėdavo beveik tie patys butlege- 
riškos išvaizdos vyrukai, žinia, kad barz
daskutys, nors ir nebailus, papratęs su 
negyvėliais, ėmė purtytis. Jis klausinėjo 
vieną ir kitą savo įmonės bendradarbį, 
kur gali dingti tie nabašninkai, jei gra
borius jų visai nesirūpina palaidoti, o 
parveža ir padėjęs į koplyčią juos laiko 
be jokių balzamavimo pastangų. Vienas 
sakė, kad gal būt Krukas iš jų taiso kokį 
nors maskaradą, o kiti — kad ruošia 
naują reklamą. Priėjo iki to, kad klien
tūra Frenkas ėmė mažai rūpintis, o am
žinai vežė iš užmiesčio nabašninkus ir 
juos be paliovos krovė į savo koplyčią. 
Vieną ir kitą kartą susijaudinę Franko 
mirties įmonės valdininkai stengėsi gra
žiu būdu ^sužinoti koplyčios paslaptį, bet 
graborius liepė jiems nesikišti į ne savo 
reikalus. Tai esąs naujas balzamavimo 
būdas: kai nabašninkai šaltoje vietoje 
pabūna keletą mėnesių, jie pasidaro vėl 
jauni ir gražūs. Kai kurie net atsistoja 
ir išeina namo.

Bet taip atsitiko kartą, kad. į Franko 
įstaigą vakare įgriuvo du vyrai. Jie tuo
jau pareikalavo graboriaus. Dar du vy
rai vaikščiojo prie ofiso.

— Hello, mister! — Vienas linksmai 
tarė pamatęs grabe gulintį Franką, — 
įai jūs būsite tasai Kruk. Malonus poil
sis grabe!

Frankas dar nespėjo pasakyti “šiur,” 
tiktai didysis, kramtąs gumą, rauplėtas, 
tuojau atlenkė švarko atlapą ir Frankui 
staiga pasidarė aišku kaip kortomis pra- 
kišus. Bet jis nesusvyravo. Gal valandėlę 
stovėjo, bandė šypsotis, valandėlę nežino
jo, kad likimo rankos prisiartino prie jo 
kaklo, bet jis tuojau paėmė linksmas gai
das ir kreipėsi į slaptos policijos agentus 
kaip į gerus kostumierius.

— Kuo galiu patarnauti?
Bet didysis, rauplėtas, kurios ausys 

krutėjo bekramtant gumą ir kuris vieną . 
akį primerkęs gudriai žiūrėjo į grabo
rių, nesidavė palaidojamas.

—Mes turime žinių, kad jūs grabuose 
vežate munšainą... .

Frankas savo protu turėjo išsklaidyt 
bet kokį įtarimo šešėlį ir parodyti, kad 
čia jam pasakė didelę naujieną. Jis taip 
papliupo juoktis, kad net įsidrąsino su 

* kumštimi bakstelėt slaptam agentui tie
siog į pilvą.

— Šiur, manau, kad jūs esate Brodvė
jaus komedijantai. Mano nabašninkai 
munšaino negeria.

Butlegerių žvejojimo- agentas kreiva 
akimi mirktelėjo vienam jį lydėjusiam, 

. ir šis susiklaipęs pasišalino už durų. Vi
sa tai įvyko kaip kinematografe.

— Klausykite, mister, — dabar pasa
kė sėsdamas ant stalo nepatogus svečias, 
Žiūrėdamas į savo batų galus, kyšančius ' 
kažkur kitame kambario gale, — mes 
tuojau padarysime kratą... Gudrus bū
das gabenti munšainą grabuose. Mūsų 
praktikoje pirmas toks atsitikimas... Ne
seniai mes sugavome didelę partiją svai
galų...

: Frankas nedavė baigti linksmą pokal
bį pradėjusiam agentui savo istorijos ir 
tikrai įsižeidęs šoko, kad čia apsiriki-
mas, kad toks polismenų elgesys kenkiąs 
jo bizniui. Tai eikite,’ieškokite, žiūrėkite.

Bet agentas buvo linkęs juokauti, ka
da Frankas su ašaromis, kryžiuodamasis 
savo nekaltybe puolė prie šito.

—Sakykite, — vėl agentas tarė pasiū-' 
lydamas Frankui krarntomos gumos ga
balėlį, — ar seniai jūs šitą butlegerišką 
darbą varote?1 Prašom paklausyti, nesi- 
baidykite krata, jei nieko nerastumėm... 
Turiu vieną žmogų, kuris prisipažino iš 
tamstų pirkęs. Jis sėdi jau džėloje. Sa- 
liūnininkas Vaitas... Mister,

Dabar Frankas, gal būt, išblyško, gal 
būt, prakaitą pašluostė nuo kaktos, bet 
gudriam graboriui atėjo į pagalbį pats 
velnias, kol jis dar nespėjo ir nesumetė 
ką daryti.

— Šiur, trumpai ir aiškiai, — tiesda
mas ranką pasakė slaptas agentas,—no
rite priimti mane savo kompanijonu?

Tai galėjo būti naujas agento maniev- 
ras, kuris tokiu būdu stengėsi pražudyti 
savo auką, bet Frankas iš karto'patikėjo 
jo nuoširdumu ir padavė ranką. Jie buvo 
be liudininkų. Bandymas iš abiejų pu
sių labai gerai pavyko, nors Frankas iš 
pradžių buvo benusigąstąs, bet greitai 
pamatė, kad jo būkštavimas be pagrin
do. Naujas kompanijonas tęsė:

— Pažįstu šitą butlegerių biznį nuo 
seniai. Kam mums konkuruoti, galima 
varyti iš vieno. Garantuoju geriausią 
mūsų apsaugą. Iš širdies prisipažįstu, 
jūsų nabašninkų rūšis man labai patin
ka. Kiek galima sukrauti munšaino bon- 
kų į vieną grabą?...

Nuo tos dienos Vaito ir visų Bruklino 
saliūnininkų gerklės buvo nuolatos drėg
nos. Frankas aptarnavo su savo grabais 
ne tik padorius nabašninkus, bet ir but- 
legerius. Jam padėjo tame biznyje Bruk
lino policijos viršūnes. Vaitas po trum
pos kvotos buvo paleistas iš,džėlos ir jau
tė ypatingą dėkingumą graboriui.

Praėjo dar pusė metų. Užsidariusiose 
Levinskio graborystės patalpose išdygo 
nauja įstaiga su aliuminijaus iškaba: 
Frank Kruk vaistinė, vedama seno, įgu
dusio provizoriaus ir žymaus slaptuose 
degtindarių rateliuose specialisto Ake
laičio. *

— Mano idėja, — tavo pinigai! — 
mėgo sakyti Frankas, sugalvojęs kokį 
naują trinką. Bet čia buvo drauge idė
jos ir pinigai.

Kuklus Lietuvos* miestelių vaistiniu-' 
kas būtų pasitenkinęs su trimis keturio
mis bonkutėmis lange musėms naikinti 
ir milteliais kojų nuospaudoms gydyti. 
Būtų dar vienas antras receptas, gal ir 
skelbimėlis laikrašty, kad tokio ten pro
vizoriaus pagaminti žirniukai sustabdo 
kosulį ar lengvai virškina. Amerikoje, — 
naujoje Franko tėvynėje — kitas reika
las. 'Nesvarbu, ar vaistas žmogui sustab
do kosulį, ar kosulys žmogų, — svarbu 
žodis. O geras žodis, įstatytas geroje vie
toje, veikia stipriau negu ricina, ar 
strichninas.

Ir tu, lietuviškas vaistininke, biznie
riau, skubėk pasimokint, kaip graborius 
laidoja ir gydo, kaip pamažu visą Union 
aveniu paima į savo rankas ir plačiai už
raizgo sidabrinį savo biznio voratinklį. 
Žiūrėk, graborius ėmė ir parašė viršum 
savo naujos įstaigos, kad vaistinė veda
ma įgudusio provizoriaus, o prie langų ir 
laikraščiuose — dideli skelbimai... Ne 
tušti žodžiai, •— sidabro siūlės, kiųjos 
kiekvienam plikiui turėjo plaukus šiauš
ti:

.. . Sustok, tu esi išgelbėtas! — rašė 
Franko skelbimuose demokratų ir kata
likų laikraščiai — Kas nenori būt jau
nas, nenori būti gražus kaip gėlė. Visi!' 
Bėkite urmu, dori lietuviai, į Frank 
Kruko vaistinę, ant kampo prie. Union 
aikštės ir reikalaukite stebuklingos 
“Franko Mos ties.” Kas turite pliką gal
vą, — Per penkias minutes atauginsim 
plaukus. Taipogi turime įvairiausių, gy
duolių pasirinkimą, kurios grąžina ape
titą, norą žaisti ir miegoti. Atkreipkite 
dėmesį į mūsų naują išradimą, užpaten
tuotą U.S.A. Sveikatos Department), — 
į suliesėjimo diržą. Diržas buvo išbandy
tas riebiausių, Naujorko ir Bruklino 
žmonių, ir visi pripažino, kad tai geriau
sias ir smagiausias vaistas nuo nutuki- 

' m6, kokį by kada sugalvojo medicina nuo 
Amerikos atradimo. Mes turime gyduo
lių nuo patrūkimo*, nusilpnėjimo strėnų, 
slaptų ligų, taip pat visokių, lakelių, žolių 
ir dielių iš. Lietuvos. Be to, gausite ge
riausiai padarytų, lietuviškų trejųAdevy- 
neriųt Mūsų vaistinėje geriausias patar-' 
ravimas todėl, lead jos biznį veda senas 
lietuvių darbuotojas, veteranas Frank 

■ Kruk, o vaistinę rėdo prityręs specialis
tas Akelaitis.'

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

teisingai* spauda informuo
ja visuomenę, galima sprę
sti iš sekamų faktų:

Princeton Universiteto 
pravestoje anketoje pasiro
dė, jog Amerikoje du iš tri
jų nežino, jog Sovietuose 
asmuo gali turėti nuosavą 
stubą, rakandus, automobi
lį, jog ūkininkai naudojasi 
nuosavais žemės , sklypais. 
Anketoje pasirodė: netol 64 
nuošimčiai suaugusių ame
rikiečių nežino, jog Sovie
tuose už darbą mokestis nė
ra visiems lygi, bet pagal 
išdirbį ar profesiją; 83 nuo
šimčiai nežino, jog Sovietų 
gyventojai nėra komunistų 
partijos nariai. Septyni iš 
devynių nežino, jog "Raudo
nosios Armijos vartotų gin
klų dauguma buvo pačių so
vietinių šalių pasigaminti.

Tiek apie Sovietus; žvilg- 
telkime į naminius klausi
mus. Trys tūkstančiai žmo
nių buvo apklausinėta apie 
Byrnes - Wallace argumen
tus, ir tiktai keturi iš de
šimties 
si tais 
tiems
Bing Crosby 91 nuošimčiu 
prięš Albert Einstein 55 
nuošimčius. Charlie Chap

lin 90 nuošimčių prieš 27 
Nicolas Murray Butler. 
Frank Sinatra 84 prieš 49 
Sinclair Lewis. Komercinė 
spauda gerai informuoja 
skaitytojus apie miegkam- 
barių skandalus, gengste- 
rių siautimą, kuomet gyvie
ji visuomeniniai klausimai, 
nustatanti žmonių gyveni
mą, yra nustumiami į už
kampį, perstatoma klastin
goje šviesoje arba 
apie juos nutylima.

Moralis klausimas 
pat mums tenka vis 
niau nagrinėti. Apie 
savaičių atgal, netol 
ny, N.

- Wallace argumen-

pareiškė domėjimą- 
klausimais. Papras- 
piliečiams žinoma

visai

jį pažįsta- noriai

taip 
daž- 
pora

Alba- 
f., keturiolikos me

tų berniukas miške pakorė 
savo 9 metų draugą. Klau
sinėjant, piktadaris prisi
pažino, jog beskaitydamas 
jaunuoliams skiriamą lite
ratūrą, jis gavo impulsą 
irgi nužudyt ką nors. Kri- 
minatystę papildęs 14 metų 
berniukas bus nuteistas, gi 
kriminalysčių auklėtojas, 
tos rūšies literatūros leidė
jas liks nepaliestas.

Panašiais klausimais ten
ka susirūpinti moterų orga
nizacijoms. Tokio klausimo 
kaip “moterų reikalai” 
daugiau nėra, bet moteriš
kų reikalų randasi labai 
daug. Kožnas visuomenę 
liečiantis klapsimas yra 
moterų klausimu. Reakcijo- 
nierių proponuojamas, tre- 
čiasai karas, atomo bomba 
■yra moterų klausimai. Lai
kraščio pirmas puslapis 
tiek yra moterų puslapiu, 
kiek ir vyrų. Ko mums rei
kia, tai daugiau teisingų 
informacijų, žinių apie tik
rąją pasaulinę situaciją. 
Apvalius žinias, teisingai 
jas perduodant publikai, vi
suomenė pati , deramai rea
guos į naminius ir tarptau
tinius klausimus.

Moterų kliubai visuome
niniame gyvenime vaidina 
labai , svarbų vaidmenį; 
kartais mes net neįkainuo
jame jų reikšmės.. Minėjau, 
kaip kruopščiai mūs kliu- 
bai darbavosi karo, ųietu 
įvairiuose vajuose, gi teiki
me Lietuvai pagelbos labai 
daug' moterų nuveikė tiek 
daug, jog kartais yra sunku 
ir tikėti, kad žmogus liuos-

K. Petrikienes Kalba, Pasakyta Atidarant 
Demokratinių Amerikos Lietuvių Moterų 

Suvažiavimų, Kovo 28> 1947, Brooklyne

HELEN G. DOUGLAS 
demokrate kongresmanč 
Kalifornijos. atsinešė pintinę 

į J. V. Kongreso po
sėdį, kad praktiškai parodyti, 
ką reiškia pakilimas kainų. Ji 
įspėjo, kad kylančios kainos 
gali atgabenti baisią depresi- 
ją- .r1

700 ,porų kojinių, 3-4 šim
tus sveterių, pasiūtų šimtus 
ir desėtkus kavalkų- drabu
žių. Tokių moterų buvo 
daug Brooklyne, Rocheste- 
ryje, Bostone, Philadelphi- 
joj, Los Angeles ir daugely
je kitų vietų. Gal kada ir 
pajėgsime jų triūsą dera
mai įvertinti, nors jos tai 
dirbo ne dėl garbės, o kla
sinio samprotavimo veda
mos.

Šiame Suvažiavime mums 
teks svarstyti - j ieškoti bū
dų bendrai7 su visa pažan
giąją visuomene pasaulinės 
taikos išlaikymui, kasdieni
nio gyvenimo sąlygų gerini
mui, jaunimo auklėjimui ir 
daugeliu kitų, liaudies gy
venimą liečiančiais klausi
mais.

Asmeniniai, skaitau sau' groserių į 
didele garbe atidaryt šį, to-' 
kių rūpestingų - kruopščių 
moterų suvažiavimą. Lin
kiu, idant šis sąskridis pa
žangiajam lietuvių judėji
mui atneštų gražaus pasi
sekimo.

Washington. — Demokra
tas senatorius Ed. C. John
son duos kongresui pasiūly
mą, kad Amerika kariniai 
nesikištų į Graikiją ir Tur- 
kiją.

Sovietų atstovas Gromy
ko reikalavo tuoj uždraust 
atom-bombas.

Washington. — Menama, 
kad gales ilgai tęstis> mink
štųjų angliakasyklų mainie- 
rių streikas del saugumo.

Kada Jie Sako, Uždraust Komunistų Partiją, 
Tai Prieš Jus Jie Mojasi

Jeigu Komunistų Partija bus uždrausta 
arba konstitucinės jos teisėj sulaužytos, tai 
bus padarytas didelis žingsnis link fašizmo 
Jungtinėse Valstijose. 'Kaip nacių Vokieti
joje ir Franko Ispanijoje, taip lygiai ir čia 
po žygio komunistams nuslopinti seks prie
spauda prieš darbo unijas ir visas pažan
gias organizacijas ir asmenis.

Kas gi nori atimti komunistams 
konstitucines teises?

Ogi didysis biznis ir jo atstovai.
Jie nori atimti darbininkams teisę dėtis į 

unijas. Jie nori užginti darbininkams strei
kuoti arba darbo žmonių teises ginti per 
sąvarankišką politini veikimą. Jau Įnešta 
dabartiniam kongresui daugiau kaip 200 
bilių prieš darbininkus. Jie nori atimti bet 
kokias demokratines teises negrams ir kitų 
tautinių kilmių amerikiečiams.

Jie nori padaryt taip, kad jūs negalėtu
mėte priešintis Trumano-Vandenbergo pla
nui dėl imperialistinio įsikišimo į Graikiją 
ir Turkiją. Ta prieš-rooseveltinė politika 
mėgina atgal pasukti istorijos ratą po to, 
kai žmonės daugelyje kraštų Vidurinėje ir 
Rytinėje Europoje pradėjo^ statyti sau de
mokratinį gyvenimą. Trumano-Vandenber
go politiką reikštų didesnius taksus ir kito
kias naštas Amerikos žmonėms; ji reikštų 
paramą reakcijai, fašizmui ir monarchijai 
ištisame pasaulyje ir naujo karo pavojų.

Štai kodėl Wall Strytas ir jo atstovai įtūžę 
puola Komunistų Partiją.

PAVOJUS YRA TIKRAS, 
PAVOJUS DĄBAR

Kovo 24 d. pradėjo savo nagrinėjimus 
kongresinis Neamerikinių Veiksmų Komite

-JŪSŲ PAREIGA YRA

VEIKITE DABAR!

Protestuokite prieš bandymą sudraskyti 
Teisių Bilių!

: Telegrafuokite arba rašykite šiems:

1.

2.

President Harry S. Truman, 
White House, Washington, D. C.

Fred Hartley, ,
Chairman, Labor Committee, 
U. S. Congress, Washington, D. C

3. Savo Apskrities Kongresmanui!

'!’ i IRU.JW

-----------------------4-tai puslapi!
Laisve—Liberty Lith. Daily *
Trečiadienis, Baland. 9, 1947

Hartford, Conn
Minėsime Lietuviškosios 

Knygos Sukaktį
Minėjimas 400 metų sukak

ties lietuviškosios knygos 
Įvyks, sekmadienį, 13 d. ba
landžio, Lietuvių Kliubo Sa
lėje, 227 Lawrence St. Ta pro
ga paskaita yra sutaisyta įžy
maus literato — Rojaus Mi- 
zaros. Hartforde ją skaitys ir 
jos reikšmę dėstys Petras Ba
ranauskas iš Bridgeporto. Jis 
yra jaunas veikėjas, ilgus me
tus dirbęs Laisvės įstaigoje.

Kiekvienam yra svarbu ži- f 
noti apie 400 metų lietuviško
sios knygos istoriją, lietuvių, 
kultūros ir apšvietos kelius 
per tą laikotarpį. Tai nepa
prastos reikšmės sukaktis. Bū
tinai turi išgirsti kiekvienas, 
kuris tik brangina apšvietą ir 
lietuvišką žodį.

Delegatai išduos raportą iš 
neseniai atsibuvusio Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 
Trečiojo Suvažiavimo, kuris 
įvyko Brooklyne, 30 d. kovo. 
Tai ir bus labai svarbu išgirs
ti jų raportas ir suvažiavimo 
nutarimai. Gyvename labai 
svarbiu laiku, kada reakcija 
siaučia, kada liaudies veiki
mas yra būtinas.

Pradžia paskaitos 2:30 vai. 
po pietų. Įėjimas veltui vi
siems. Paskaitą rengia LLD 
68 kuopa. Visus ir visas kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.

tas, vadovaujamas republikono J. Parnell’io 
Thomas’o. Jis nagrinėja tuziną ar daugiau 
sumanymų, reikalaujančių uždaryti Komu
nistų Partiją.

Kongresmanas Kankinas davė pasiūlymą, 
kuris paverstų prasižengėliu kiekvieną pa
doriai mąstantį Jungtinių Valstijų pilietį, 
kaip vądinamą komunistą. Kongresmanas 
Fred Hartley, prieš-darbininkiškas republi- 
konas, kongreso darbinio komiteto pirminin
kas, sako, kad jis dar pasiūlys savo bilių.

Vis tai yra gana neamerikiniai veiksmai. 
Bet kuomet prezidento Trumano kabineto 
narys, darbo sekretorius Louis 
bach as atvirai šaukia uždraust 
Partiją... tatai turėtų 
demokratinį amerikietį 
greitąjį pavojų.

AMERIKOS ŽMONĖS
Reakcininkai Washingtone smarkiai vei

kia. Jie tikisi tuos begėdiškus pasįmojimus 
įvykdyti pirma, negu žmonės pabus ir pa
matys, kas dedasi.

Bet mes, komunistai, pasitikime Ameri
kos žmonėmis. Jau beveik trys dešnmtmečiai 
kai komunistai darbuojasi pagal geriausius 
mūsų šalies padavimus. Mes nuolat kovojo
me už Amerikos darbininkų klasės reikalus. ’

Mes pasitikime, jog amerikiečiai turi gana 
daug supratimo, ir neleis atimti iš jų demo
kratiją po raudpnbaubiškų dūmų priedanga.

Ar jūs norite fašizmo Jungtinėse Valsti
jose? Jeigu jo nenorite, tai vardan jūsų rei
kalų, vardan jūsų vaikų labo, vardan Ame
rikos gerovės...

Schwellen-
Kom unistų 
kiekvieną 
tikrąjį ir

padiegt 
suprast

NĖRA KVAILIAI

DABAR PRABILTI!-------------------------------
Communist Party U.S.A.,
35 East 12th Street, New York 3, N. Y.

Čia aš įdedu $.............. kaip savo auką
apmokėti už šį ir kitus panašius skelbi
mus, kad išjudinti Amerikos žmones prieš 
pavojų tos neamerikinės kampanijos, kuri 
grūmoja jų laisvėms ir kuri yra vedama 

*pox skraiste siekimo uždraust Komunistų 
Partiją.
Vardas______________________________
Adresas________ i.--------------,-------------
Miestas ir Zona__________Valstija____
( ) Malonėkite atsiųsti mąn platesnių 

žinių, apie Komunistų Partiją ir jos 
programą.

čekius rašykite išmokėt šiuo vardu:
Elizabeth Gurley Flynn, 
Treasure^, Defense Fund .

(advertisement)
h midumi Umr wįf
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jaunas vaikinukas, apie 12 
metų, Mindy Bagdon-Bagdo- 
nukas, jis atsinešė visas savo 
reikmenis dėl lošėjų grimera- 
vimo ir labai puikiai darbą 
atliko. Taipgi Mindy Bagdo
nas yra geras magikas, jis jau 
yra pasižymėjęs lietuvių pu
blikoje. Man atrodo, kad rei
kalui esant, turėtume vėl pa
sikviesti tą jauną lietuvį ar
tistą, Mindy Bagdoną. Jo ant
rašas: 2043 W. 42 St., Los 
Angeles. Tai garbė mums tu
rėti tokį gabų vaikiną ir gar
bė jo tėvams.

Antras dalykas malonu pri
minti, tai mūsų gerus rėmė
jus, kurie labai gausiai parė
mė mūsų parengimą su savo 
didelėmis, aukomis.

Jaunas draugas, George 
Chesnovitch, 11213 S. Broad
way St., tik neseniai atsidarė 
naują dirbtuvę naminių ra
kandų; jis jau ne pirmą ir ne 
paskutinį sykį mus remia. Jis 
mums padarė naują krėsluką 
kojom pasilsėti (footstool) 
apie $15 vertės ir aukavo mū
sų parengimui. Didelis ačiū už 
tokią gausią auką, George!

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Kitos geros draugės irgi 
prisidėjo su auka: d. Julia 
Rupienė rankomis išsiuvinėtą 
žiurstą; Julia Rudaitienė pui
kų išsiuvinėtą abrūsuką; J. E. 
Babičiai, 3917 Sunset Blvd., 
bonką vyno (Babičiai aukoja 
veik visiems parengimams). 
Taipgi mūsų gera draugė Ur
šule Davis-Davienė, ji visados 
aukoja, ką tik ji gali ir savo 
triūsu ji daug mums pasitar
nauja. Ji šiuo sykiu aukavo 
cukrų, kuris mums buvo labai 
reikalingas dėl kavos laike 
baliaus. Todėl nors yra pigu 
ištarti ačiū, bet jūsų visų pa- 
sitarnavimas organizacijai la
bai brangus.

Darbininkai laike parengi
mo visi nuoširdžiai dirbo. Ir 
mes esame labai dėkingos 
draugams vyrams, kad jie 
mums pagelbsti, tai d. Berno
tą ir d. Peters, ir J. Alvinas.

Parengimo komisija: A. 
Bernotienė, N. Petrulienė, M. 
Alvipienė ir A. Babrauskienė. 
Abelnai prie patarnavimo dir
bo sekamos draugės: M. Bu- 
šienė, A. Radienė, P. Lalienė. 
Mary Peters, A. Marcinkienė, 
M. Mužnikienė ir Antanina 
Russ.

Mes, parengimo komisija, 
širdingai tariame ačiū visiems, 
kas tik mums pasitarnavo, au
kavo, programoje dalyvavote 
ir sunkiai dirbote per visą va
karą.

Parengimas gerai pavyko 
visais atžvilgiais ir liks gra
žaus pelno.

Trumpai apie Praeitą 
Susirinkimą

Nors biskį suvėluota, bet, 
manau, nebus pro šalį pami
nėti kelis Moterų Kliubo svar-

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

besnilis tarimus. Mdms labai 
malonu, kad mes galėjome su
sitarti su drauge K. B. Karo- 
siene iš San Leandro, Cah’f. Ji 
su svarbiais reikalais vyko į 
rytines valstijas ir ji sutiko 
būti delegate nuo Lietuvių 
Moterų Kliubo Moterų Suva
žiavime, kovo 28 d., Brook
lyn, N. Y. Mes taipgi jai įtei- 
kėm širdingą sveikinimą nuo 
mūsų kliubo Moterų Suvažia
vimui ir sykiu sveikinimus 
LLD ir Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimams 
su mūsų nuoširdžia auka.

I.

Kadangi Moterų Kliubo su
sirinkimai įvyksta sekmadie
niais, todėl dabar mūsų, kliu- 
bas gražiai auga narių skai
čiumi ir esti skaitlingi susirin
kimai.

Mūsų kliubas niekados ne
pasilieka nuo gerų visuomeni
nių reikalų, todėl ir praėju
siam susirinkime, kovo 2 d., 
priėmė atsišaukimo laišką 
link velionies Fredo Abeko 
paminklo pastatymo.> Kliubas 
iš iždo aukavo $5 ir d. A. 
Bernotienė sutiko gauti aukų 
nuo pavienių žmonių ant blan- 
kos.

Buvo pakeltas klausimas ar 
nebūtų galima prisidėti prie 
Ispanijos lojalistų našlaičių 
šelpimo ir buvo pakviestas J. 
Alvinas apie tai plačiau pa
aiškinti, nes jis turėjo gerų 
informacijų iš minėtos įstai
gos. Po plataus apkalbėjimo, 
Moterų Kliubas sutiko aukoti 
iš iždo $10.

Į Moterų Kliubą gavom jau
ną naują narę, d. Sofie Nori
mam Mums malonu yra tas, 
kad mes gauname į Kliubą ne 
tik ateives merginas ir mote
ris, bet taipgi reikėtų gauti 
kiek daugiausia galima’ ameri
koniškų elementų, tai *yra, 
Amerikoj augusių jaunų 'mo
terų ar merginų,. Mes tikimės, 
kad būsimas Moterų Suvažia
vimas sumanys ir pateiks bū
dus, kaip būtų geriau įtraukti 
į moterų kliubus lietuves jau
nas moteris ar merginas. 
Lauksim suvažiavimų rezulta
tų.

Malonios draugės, darbuo
kimės, kiek yra galima, nes 
d a b a r t inėje kapitalistinėje

Julijos Skeberdytes Kalba Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Motery Suvažiavimui, 

Kovo 28 Dieną, 1947, Brooklyne
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

svinimo, pačiai Lietuvai ir
jos gyventojams. •

Moterų mezgėjų grupės 
savo atsidavusiu kruopš
čiu darbu įrašė gražų lapą 
į Amerikos lietuvių istori
ją. Taipgi prie kitų Lietu
vai Pagalbos Teikimo dar
bų moterys suvaidino vy
riausią rolę.

Ir tuo pačiu laiku jos ra
do bendrame politiniame 
veikime laiko kovoti prieš 
pro-nacinius elementus lie
tuvių tarpe.

Dabar, naujose pokari
nėse sąlygose, didelė dalis 
tikslų, prie kurių karo me
tu buvome taip pripratu- 
sios, prarado savo reikšmę. 
Visokios karinės pagalbos, 
kaip mūsų šalies karinėse 
pastangose, taip pagalboje 
Lietuvai, yra pabaigtos.

Bet nauji dideli tikslai 
stoja prieš mus.

Kova už taiką, už Jung
tinių Tautų pastovumą, ko
va prieš reakcininkų užsi
mojimus prieš darbo uni
jas, kova už specialius mo
terų reikalus — mes toli 
neesame į tas sritis įsitrau
kusios, kaip buvome į kari
nes pastangas karo metu.

Mūsų visos pastangos da
bar turi būti dedamos ant 
mūsų kliubų, organizacijų 
ir grupių įtraukimo į ben
drą judėjimą už taiką, 
prieš reakciją.

Kitos delegatės jau išsi
tarė ir be abejo išsitars

bendrą Amerikos moterų 
veiklą. t

Pirmi žingsniai buvo pa
daryti mūsų delegatėms 
dalyvaujant Tarptautinio 
Moterų Kongreso veikloje.

Bet mes toli neesame tik
rai į tą judėjimą įsijungu
sios.

Supraskime, draugės, kad 
dabar šiuo lemiamu laiku, 
mes negalime ilsėtis ant 
praeities nuveiktų darbų 
laurų. Pavojai tyko iš visų 
pusių, ypatingai karo pade
gėjų pastangos sudaro pa
bojus. Mums,- kaip mote
rims, vieta pirmose eilėse 
tų, kurie kovoja už taikos 
palaikymą.

Tad, brangios sesutės, 
kelias aiškus: daugiau dar
bo ir susidomėjimo veikloje, 
kartu su Amerikos Moterų 
Kongresu, šalia darbo uni
jų, Komunistų Partijos ir 
to viso galingo judėjimo, 
kuris kovoja už geresnį 
darbo žmonių rytojų.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
DIRBTI FOUNDREJE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
. NUOLATINIS DARBAS 
FLOCKHART FOUNDRY 

83 POLK STREET 
NEWARK, N. J.
* (««)

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.

santvarkoje reakcija siaučia 
prieš darbininkų teises. Lietu-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves'

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Mūsų moterų organizaci
jos kaip praeityje, taip d$- 
bar yra pakankamai veik
lios lietuviškame kultūri
niame veikime. Jos sudaro 
mūsų chorų ir dramos veik
los nugarkaulį, jos veiklios 
fraternaliame judėjime, 
kiek mažiau Literatūros 
Draugijoje. ,

Bet bendras politinis ju
dėjimas, su jo dabartiniais 
reikalavimais, mūsų mote
ris dar mažai palietė. . * 

viski niekšai taipgi pasikvietė 
su savim pabėgėlius Hitlerio 
agentus, šmeižia visus teisybę 
mylinčius žmones, šmeižia T. 
Lietuvą ir jos sovietinę san
tvarką. Vietoj pagelbėti Lietu
vos liaudžiai, jie gelbsti tik 
save ir Hitlerio agentus, kurie 
žudė ir naikino nekaltus Lie
tuvos žmones. Pilni jų laikraš
čiai melų ir neapykantos prieš 
tikrus Lietuvos patrijotus. To
dėl mes visomis jėgomis rem
kime darbą platinimui laik
raščių Vilnies ir Laisvės ir 
rengkime lavinimosi prelekci- 
jas ir prakalbas, kurios duotų 
gerą supratimą moterų gyve
nimo ir abelnai politinio su
pratimo, kurio labai trūksta 
tarpe mūsų.

Korespondentė,
M. A.

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.

Reikalauk tik DEKEN’S OINTMENT

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 vargstametuž jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

ir pavienių.tuvių, kitokių grupių 
Iš senų paddrau x 
naujus paveiks 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-? 
rikoniškais. Rei- \ 
kalu! esant ir £ 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

ir Stone Avė. 
Broadway Line

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway ■
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

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 dideli skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetini 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 groži, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 i 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.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių j 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
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apie priemones, kurių turi
me imtis tam tikslui. Vie
na priemonė, neabejotinai, 
yra kaip nors labiau įjung
ti mūsų moterų veikimą į

Sveikinimai Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuviu Suvažiavimui

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
SVEIKINIMAI 

Buenos. Aires. 
1947 metų, 
kovo mėnesio 20 d.

Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui
Brangūs broliai ir sesės, 
amerikiečiai:

Realizuojant jums Trečiąjį 
Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimą, siunčiame 
jums karščiausius mūsų svei
kinimus ir linkime geriausių 
pasisekimų šiame taip svar
biame jūsų šuva žiavime, 
trokštame, kad prieitumėte 
prie pažangiausių nuospren
džių, kad užsibrežtumėt kil
niausius darbus ir juos vykin
tumėte į’ gyvenimą.

Šiandienine padėtis reika
lauja nuo visų domekratinių 
žmonių didelio jėgų Įtempimo 
konsolidavimui taikos, kad iš
gelbėjus pasaulį nuo naujo 
karo. Jums, broliai ir sesės, 
gyvenantiems Amerikos Jung
tinėse Valstijose, stiprioje im
perialistinėje šalyje, grūmo
jančioje pasauliui sudrumsti- 
mu taikos, siekiančioje užval
dyti vis didesnius žemės plo
tus ir tuo būdu dominuoti pa
saulį, jums broliai, tenka iš
kelti protesto balsas prieš jū
sų šalies imperialistinių gru
pių planavimus Ir tuo prisidė-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

CHARLES .1. ROMAN
(RAMANAUSKAS)..,

Laidotuvių 
Direktorius

, U,! „i

ti prie visame pasaulyje ei
nančios kovos už taikos ir de
mokratinių baudžiu teisių ir 
laisvės išlaikymą.

Amerikoje ir visame kapita
listiniame pasaulyje eina nuo
latinė kova už demokratinių 
teisių ir darbo klasės reikalų 
apgynimą, už gavimą geres
nių gyvenimo sąlygų. Tikimės, 
kad jūs, kaipo pažangioji — 
demokratinė , Amerikos lietu
vių dalis, atstovaujanti didžiu
mą to krašto lietuvių, iškelsite 
savo balsą tuo klausimu, prisi
dėdami prie bendros Ameri
kos liaudies kovos už būvio 
pagerinimą.

Mūsų norai yra, kad jūs at
siektumėte geriausius rezulta
tus ir tautinėje lietuviškoje 
veikloje, lietuviškos kultūros 
populiarižKvime, kėlime mūsų 
meno, rašto ir 1.1. Ypač šiais, 
lietuviškos knygos 400 metų 
sukakties, 1947 metais.

Mes pageidaujame ir mano
me, kad šis mūsų pageidavi
mas sutampa su Jūsų norais 
ir siekiais, su troškimais viso 
pasaulio dorų lietuvių, turėti 
kuo tampriausius ryšius su 
mūsų gimtine Lietuva, suartė
ti daugiau ir jausti kaip savo 
visus mūsų gimtojo krašto 
pojūčius, jų džiaugsmą, rū
pesčius ir sielvartus. Svarsty
kite, broliai, kaip geriau tuos 
ryšius palaikius, kaip daugiau 
suartėjus su Lietuvos liaudimi, 
kad nors dvasiniais ir kultū
riniais ryšiais gyvenus arčiau 
mūsų tautos be*ndro kamieno.

Pagaliau, mūsų troškimai 
yra gyventi artimesniame kon
takte su jumis, kaipo su vy
resniaisiais mūsų broliais. Di
džiai esame jums dėkingi už 
iki šiolei mums suteiktą kultū
rinę, dvasinę ir medžiaginę 
paramą. Tikimės ir toliau to
kios brangios paramos mums 
negailėsite; Mes, gyvendami 
taip.nepaįankiose sąlygose, se
kame jūsų pavyzdžiu ir sten
giamės palaikyti pažangią, 
demokratinę dvasią . šiame 
krašte gyvenančiuose lietu
viuose. Nuo jūsų gaunami pa
drąsinimai, jūsų mums- pri
siunčiamos knygos ir laikraš
čiai, tai didelė pagalba, stam
būs prisidėjimas prie mūsų 
sunkaus lietuviško patrijoti- 
nio darbo, už ką nerandame 
žodžių jums tinkamai atsidė-

koti.
Priimkite dar kartą karšto 

mūsų dėkingumo ir sveikinimo 
žodžius, širdingiausius mūsų 
linkėjimus.

Tegyvuoja Tretysis Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas!

Už Amerikos ir viso pasau
lio lietuvių vienybę!

Už mūsų brangiąją gimtinę 
Tarybų Lietuvą!

Už taiką ir brolišką tautų 
sugyvenimą!

Pažangiųjų Argentinos 
lietuvių laikraščio Vienybės 
vadovybė:

Antanas Kisielius 
Jonas Januška, 
Danielius Jakubonis 

--- ------ z i 
•Rep. Argentina, 
Buenos Aires, 
1947, kovo 16 d.

Jungtinių Valstijų Trečiajam 
Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui. 
Pirmininkui gerbiamam ' 
draugui ROJUI MIZARAI.

Vardu Argentinos Lietuvių 
Sąjungos “Laisvoji Lietuva” 
Centro Valdybos, siunčiame 
jūsų šiam kilniam broliškam 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimui nuoširdžiau
sius' sveikinimus, linkėdami 
jums kuo geriausių pasekmių 
šiame kilniame demokratiška
me suvažiavime.

Sveikinam visą jūsų pažan
giųjų minčių spaudą, prieša
kyje su laikraščiais Vilnimi ir 
Laisve, kuriais džiaugiasi viso 
pasaulio progresyviai lietuviai.

Sveikiname visas jūsų pa
žangiųjų minčių organizacijas 
— kultūros, meno ir kitas, ku
rios yra lopšys viso Amerikos 
lietuvių judėjimo, vienos iš di
džiausių išeivijos lietuvių tar- 

»po.
Sveikinam jus, broliai atsto

vai šio kilnaus Demokratiškų 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo ir linkime jums pravesti 
idarbą už laisvę, demokratiją, 
už pasaulinę taiką ir lietuvių 
vienybę. \

Broliškai,
Argentinos Lietuvių Sąjun* 

ga “Laisvoji Lietuva” Centro 
Valdyba:

Pirm. Antanas Kisielius,
Sekr., Juozas Balčiūnas.

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

... n<n r*

Matthew A. i
BUYAUSKAS j

LAIDOTUVIŲ i

DIREKTORIUS

v (

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

• ’ Tel. MArket 2-5172
1-uuuiJULi.ruiM rąaan — -į---—-*■*

Buenos Aires, 
1947, kovo 14 d. 

Didžiai gerbiamas DAL - 
Suvažiavimo Pirmininke 
Drg. ROJAU MIZARA:

Argentinos Lietuvių Liau
dies Teatras sveikina nuošir
džiai šį garbingą jūsų suva
žiavimą.

Sveikinam jūsų visas pro- 
gresyves'organizacijas — kul
tūros, meno ir sporto.

Sveikinam jūsų galingąją 
lietuvišką spaudą, su jos prie
šakyje dienraščiais Laisve ir 
Vilnimi.

Sveikinam jus, broliai atsto
vai, šio kongreso dalyviai ir 
linkime jums kuo geriausių 
pasekmių, einant demokratiš
ku keliu. Už laisvę, demokra
tiją ir už Tarybinę Lietuvą.

Nors su menka dovanėle, 
10 dolerių, sveikinam šį gar
bingą D.A.L. suvažiavimą.

Draugiškai,
Lietuvių Liaudies Teatro 

Direkcija:
Pirm. Kostas Plepys;
Sekr. Silva Kažukauskas.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
BOSTON, MASS.

Jaunuolių LDS kp. vėl rengia to
kią pat paniukę kaip ir pereitą mė
nesį. įvyks balandžio 11 d., 8 v. v. 
Bus dovanų ir užkandžių. Visi įšvie
čiami ateiti praleist linksmą vakarą. 
(Vieta?—Adm.) — Komitetas.

(82-83)

BROCKTON, MASS.
LDS 67 kp. susrinkimas įvyks ba

landžio 10 d., Liet. Taut. Namo apa
tinėje salėje, 7:30 v. v. Malonėkite 
risi nariai dalyvauti. —G Shlpiai-
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Talką Telefonistams
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si-

Teisių Bilius Nedalomas, 
Pareiškė Dennis

ABC ryšiais balan- 
vakarą, 10:15 iki

kalbėjo, aiškinda-

Amerikos Teisių Bilius yra 
toks tikslus ir brangus doku
mentas, toks aukštas turiniu 
ir savo suformulavimu įstaty
mas, kad jo negali vienam 
duoti, kitam ne, vienam pritai
kyti, kitam ne.

Tokią maždaug išvadą pa
darė Eugene Dennis, Ameri
kos Komunistų Partijos geno- 
ralis sekretorius, kalbėdamas 
per radiją 
džio 7-tos 
10:30.

Dennis
mas neįstaty m iškurną pasiūly
mo apriboti teises komunistų 
partijai, protestuodamas prieš 
tą pasimojimą. Jis, tarp kitko, 
sakė:

“Mes, komunistai, sakome, 
kad demokratija, kaip ir tai
ka, yra nedaloma.” To paro
dymams jis pasakė ^elis paly
ginimus :

“Baltųjų viršžmogiškumas” 
smogia negrams tiesiog, bet 
tuomi baltieji ir negrai lygiai 
praranda teisę laisvų rinkimų.

Darbininkai .nukenčia pir
miausia, kada didžiosios kor- 
poracijos sulaužo Wagner i o 
Akta, bet farmeriai ir miestu 
vidurinė klasė “nubaudžiama 
mokėti aukštas monopolijų

Brooklyne Minės 
Armijos Savaitę

Brooklyne minima Armijos 
Savaitė. Pradėta 6-tą, baigsis 
12-tg balandžio, kaip pranešė 
Įeit. Leo. D. Dulberger, vedė
jas armijon rekrutavimo sto
ties, 246 Graham Ave., Brook
lyn©..

Armijos Diena mieste minė
ta balandžio 7-tą. Miesto pre
zidentas John Cashmore tos

ne-

ko-

kainas ir kęsti ekonomjpį 
saugumą.”

“O tuo būdu, jeigu mes, 
munistai, būturr^e subrukami i
kokį lyg ir politinį ghetto, 
daug kitų amerikiečių neišven
giamai pasijustų nebeturint 
čiais Teisių Biliaus užvėjos.”

Jis taip pat stipriai atsakė 
į neteisingą primėtinėjimą ko
munistams s v e t imšališkumo, 
sakydamas:

“Jeigu Amerikos Komunis
tų Partija yra ‘svetimos šalies 
agentu kaip yra, kad bėgiu 
dviejų dešimtų metų jos pa
laikymo ryšių su Komunistų 
Internacionalu nei -1------
Amerikos komunistas nebuvo 
niekad teistas kaltinimu esant 
‘svetimos šalies agentu?’ 
kuomi galima paremti 
kaltinimą dabar prieš 
partiją?”

Ir daug kitų primetinėjimų 
Dennis atsakė trumpoje, bet 
brandžioje ir logiškoje kalbo
je. O ta kalba, girdėta po vi
są šalį, sako komunistai, “bu
vo galima dėka daugelio ko
munistų ir ne komunistų duo
damoms duosnioms aukoms 
gynimui Amerikos liaudies

Telefonistai Pikietuoja 
Centralinę įstaigą

Nevvyorkiečiai telefonų ope
ratoriai, didžiumoje gražuolės 
merginos su tuo maloniu balsu 
(paprastai tokiais balsais te
priima dirbti telefonų firmai 
ar telefonistėmis šiaip biznio 
įstaigose), ilgomis, ištisų blo
kų linijomis, nešinos iškabo
mis, pirmadienį maršavo per 
visą dieną prie American Tele
phone & Telegraph Co. cen
tral i nes 
prie 32 
ricas.

raštinės. Ji randasi
Avenue of the Ame-

90,000 darbininkų te-Apie
lefonistii ir telegrafistų palies
ta didžiajame Now Yorke ir 

vienas ai^įmose apylinkėse.

Tad 
toki 
visą

Yorko 
nuteistas

Paris Nuteistas
Metus Kalėti

Alvin J. Paris, New 
Broadwes gembleris,
metus kalėti už bandymą papir
kimu pasukti profesionalės fut- 
bolės lošio laimėjimą kitam ty
mui. Jį kaltino bandžius pa
pirkti Frank Filchok ir Merle 
Rapes, New Yorko Giant tymo 
žvaigždes. *

Nuteisęs jį teisėjas Saul
dienos proga pasakė prakal-1 SU’eit sakė, kad jis galėjęs teis- 
bą veteranams medalių įteiki- ‘ M ^i 5 metų, bet kad bausmė 
mo iškilmėse, kuriose dalyva-:jam švelninta už “kooperavi- 
vo daug žymių armijos parei- nuteisti kitus suokalbi- 
gūnų, taipgi miesto valdinin- ■ ’rinkus. Pirmiau teistieji Har- 

. ! vey Stemmer ir David Krakau-
er nuteisti po 5 iki 
kiekvienas, o Jerome 
— neribotam laikui, 
daugiau 5 metų.

Dviejų metų amžiaus ber
niukui tapus suimtam konvul
sijų, nėščia jo motina Lillian 
Kurčias prileido maudynę šil
to vandens ir ten įkėlusi vai
kutį pradėjo vandeniu šlaks
tyti. Išsigandusi ir pavargusi, 
gelbėdama vaiką, ji pati 
alpo, 
kutis

Kada atsipeikėjo, 
buvo prigėręs.

MIRE

ap- 
vai-

m.
Wythe
balan-

am-Helen Brostovicz, 38 
žiaus. Gyveno 281 
Avė., Brooklyne. Mirė 
džio 6 d., St. Catheripe’s ligo
ninėje. Kūnas pašarvotas na
muose. Laidotuvės įvyks ba
landžio 10 d., šv. Jono kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

Petronė Padolsky, 62 m. 
amžiaus, gyveno 1588 St. 
Marks Ave., Brooklyne. Mirė 
balandžio 7 d., namuose. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks balandžio 11 d., šv. Jo
no kapinėse. Velionė paliko 
nuliūdime vyrą Antaną, sūnus 
Joną ir Antaną, marčią, sese
rį Isabellą Monkus, du brolius 
J. V. ir vieną Vokietijoje. Lai-, 
dotuvių pareigomis 
graboriuš J. Garšva.

rūpinasi

Streikas sustabdė paprastą
jį telefonu ir telegrafu susi-

L. Island Komunistai 
Kovoja prieš Kėlimą 
Gelžkelio Fėro

Long Island Railroad firmos 
reikalavimas leisti 1'~u‘ ****** 
sutiko organizuotą 
nimą iš tos srities 
partijos. Nassau ir 
skričių komunistai 
•bėti prieš kėlimą

10 metų 
Zarowitz 
bet ne

.> ĮtartiejiRapes ir Filchok, 
derybų su papirki- 

tapo suspenduoti - iš
dasi leidus 
neto jais, 
profesionalų žaidėjų tymo neri
botam laikui, manoma, kad 
ant visados.

John Arman, 56 
žiaus, gyveno 361 
Avė., Brooklyne. Mirė balan
džio 7 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
balandžio 9 d., Long Island 
National kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime 4 povaikius. 
Laidotuvių pareigomis rūpina-, 
si grab. J. Garšva.

m. am- 
Wythe

w t.k*.

siekimą kuone’ visiškai, išsky
rus nepaprastos padėties pa
šaukimus, kuriuos unijos le
galizavo.

Taipgi tebetarnauja dial 
sistema, kuri veikia automa
tiškai. Bet ši pastaroji siste
ma, sako unijistai, negalės 
ilgai veikti be gerai prityrusių 
mechanikų priežiūros. Kur 
nors mechanizmui sukliuvus, 
greit sustos visas aparatas. 
Būrys administracinio štabo 
žmonių, iš anksto aprūpinti 
raštinėse / guoliu ir maistu 
kompanijų pastangose laužyti 
streiką, nesugebės nei suspės 
pavaduoti ekspertų padary
mui pataisų nei tūkstančių vi
suomenei patarnavusių darbi
ninkų.

Visos darbininkų unijos šau
kiamos į susirinkimą šio tre
čiadienio vakarą, balandžio 
9-tą, Hotel Diplomat, Now 
Yorke, pasitarti, kaip parem
ti streikuojančius telefonistus 
ir kaip kovoti prieš bandomą 
pravesti Hartley bilių, kuris 
uždraustų streikus.

Tokius planus paskelbė 
Herman Krause, telefonistų 
streiko direktorius šioje apy
linkėje. Krause sako, kad 
kvietimai išsiųsti virš šimtui 
CIO, AFD ir Gelžkeliečių Bro
lijų lokalų.
Kitos Organizacijos Talkina 

Streikui
Amerikos Darbo Partija pa

skelbė, kad visos jos patalpos 
yra atviros visokiausiom strei- 
kierių reikalams: susirinki
mams, pikietų užeigoms, kavi
nėms.

iš CIO Wholesale and Ware
house Workers Lokalo 65-to 
patalpų, 13 Astor'Place.
Faktai apie Telefonistų Unijas

Telefonistų unijos yra ne
priklausomos nei vienai iš di
džiųjų unijų sąjungų. Net ir 
pačios tarpusavyje tebėra ne
susijungusios į vieną, tačiau 
streikui susitarė bendrai. New 
Yorko srityje streikui vado
vauja devynios skirtingos uni
jos, streiko vadovybei apsi
jungusios į New York Region 
Central Strike Committee.

Centralinio Streiko Komite
to vadovybėje yra George 
Meyerscough, pirmininku ir 
Herman Krause, direktorių.

Keturios iš minėtų 9 unijų 
palaiko šiokius tokius tedera-

---------------------- 6-ta8 puslapio 
Laisve—Liberty Lith, Daily * 
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Komunistą Kovos Fon
das Sukeltas; Dirbs Sa
vo Partijai ir Spaudai

Skelbiama, kad komunistų 
partija jau sukėlusi civilėms 
teisėms ginti kovos fondą, viso 
jau gavę $258,581.32. Tačiau 
su tokiu pat įtempimu dirbsią, 
kad sukelti ne mažiau kasdieni
niam savo organizacijos darbui. 
Taipgi deda daug svarbos į sti
prinimą angliško darbininkų 
dienraščio Daily Worker.

tyvius ryšius su National Fe
deration of Telephone Work
ers. Newyorkietes unijos skai
tomos labiausia disciplinuoto
mis telefonistų unijomis ir ko- 
vingiausiomis.

kelti ierą 
pasiprieši- 
komunistų 

Suffolk ap- 
išstojo kal- 
fėro State

vedamame viešame svarstyme 
to klausimo.

Gelžkelių firma įteikė tai ko
misijai prašymą leisti pakelti 
mokestį už važiuotę retkarti- 
niams ir nuolat važinėjantiems 
į darbus ir į mokyklas.

Komunistų nuomonę prieš 
kėlimą fėro perstatė Oscar Ro
des, dviejų apskričių komunis
tų organizacijos įstatymdavys- 
tei atstovas. Jis sakė, kad ši 
firma yra dalimi Pennsylvania 
Railroad ir kad svarstant vie
nos išteklius išsiversti be kėli
mo fėro reikia imti abi kartu.

Rodes’ą perkirtinėjo Suffolk 
apskrities 
laudamas 
ti. Rodes 
nūs kare,
ir atsiprašė.

Majoras Prižadėjo 
Palaikyti Vaikams 
Priežiūras

N e ž i ū rint gubernatoriaus 
Dewey atsisakymo skirti pini
gų vaikų priežiūroms, miestas 
kaip nors ras pinigų palaikyti 
vaikų priežiūras po spalių 1- 
mos, kada valstijos guberna
torius ir republikonų kontro
liuojamas seimelis yra no
sine rkęs jas uždaryti.

Pažadą- išlaikyti priežiūras 
davė majoras O’Dwyer grupei 
moterų, atsilankiusių į posėdį 
svarstymui miesto budžeto. 
Tūlos moterys apsiverkė išgir- 
dusios majoro ryžtą pritari
mą. Taip svarbu yra moti
noms, ypač dirbančiosioms, 
palaikymas tų centrų. Ir 
Miesto Salėje nuaidėjo aplo
dismentai.

Viešas svarstymas budžeto 
vyksta City Rali balandžio 7, 
8 ir 9-tą.

Daugelis bažnytinių grupių 
taipgi pasisiūlė kooperuoti su 
streikieriais ir su visomis kito
mis streiką remiančiomis gru
pėmis. Pavyzdin, didysis pi- 
kietas prie centraiinės A. T. 
& T. raštinės, 32 Avenue of 
the Americas, formavosi šv. 
Alphonsus klebonijoje, 308 
W. Broadway, Now Yorke.

Kitas streiko centras veikė

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet, Lit. Draug. 1 kp. susirinki
mas įvyks balandžio 10 d., 8 v. vak., 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes bus išduoda
ma raportai iš suvažiavimų. Kurie 
dar nepasiėmėto knygą “Prisikėlusi 
Lietuva” ir žurnalą “Šviesa,” ateiki
te pasiimti. — G. K., org. (82-83)

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8174

DIDELIS ATIDARYMAS

prokuroras, reika- 
uždrausti jam kalbė- 
priminė savo nuopel- 
Tada prokuroras lyg

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. 8 *etrika
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į ?~“ry‘e
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Mūsų skaitytojai raginami 

remti tuos bižnierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

Wright žvaigždes drąRobert Mitchuiji' ir Theresa 
moję “Pursued.”

m&i

komunistų
CIO ir kitu darbo 

organizacijų atstovai

Darbo partijos, 
partijos 
žmonių 
gyrė budžetą, kaipo vieną iš 
geriausių, pirmoje vietoje at
sižvelgiantį į miesto gyvento
jų reikalus.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* au naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Grand Opening
Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St Brooklyn, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 £outh 5th Street, 

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

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

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

i Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivatšinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

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 ŠEŠTADIENĮ

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

sf
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
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. EVergreen 4-9612

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
h .

(Raudžius) 
328 Union Averiūe 

Brooklyn, N, Y.

DEAN 
13 . . $2475

i7 . 12473

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyh, N. Y. 
Tel. EVergrėen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tek. EVergrten 4-800o

BBMW.i! jn i.i\ 2

CAMBRIDGE

MATMC8

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




