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Pirmu Sykiu Mūsų Krašto 
Istorijoj.

Ryšiai su Pietiečiais.
Kunigas Zappaterreni.
Mussolinis ir Al Capone.

Rašo R. MIZARA

Washington. — Mainierių 
Unijos pirmininkas John
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Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.Amerika šusilaukė ko tai 
nepaprasto, daugeliui žmonių 
niekad netikėto: pirmą sykį 
mūsų krašto istorijoje išstojo 
streikan 325,000 telefonų dar
bininkų ! *

Stebi žmogus ir tarytum sa
vo akimis netiki: banguoja 
didmiesčio šaligatviais ilgos 
eilės pikietininkių, šventadie
niškai pasipuošusių su didelė
mis iškabomis: “Mes esame Į 
streike!...”

Tūkstančiai telefonisčių — 
jaunos mergaitės: daugumas 
jų baigusios vidurines mokyk
las, kuriose joms mokytojai 
niekad nedrįso prabilti apie 
tai, kad jos kada nors turės 
stoti kovon greta vyrų darbi
ninkų, kad jos turės būti ko
vingomis unijistėmis.

Marksistai visuomet teigia: 
klasių kova prasideda su kova 
už didesnį duonos kąsnelį; go
džių samdytojų pelnagrobiš- 
kumas verčia darbininkus or
ganizuotis ir kovoti.
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Man štai kas neaišku: Ko
dėl telefonu trustas ir jo agen
tai nepradeda skelbti, kad už 
šį streiką atsakomingi komu
nistai ?

Matyt, raudonbaubizmą jie 
mano pradėti naudoti tuomet, 
jei streikas pasitęs ilgiau ne
gu jie tikisi.

Na, o mes tik tegalimo pa
linkėti streikuojantiems tele- 
f on ų d ar b i n i n k ams :
mingai laimėkite visus 
reikalavimus!

pasek-
savo

suva-Demokratiniu lietuvių 
žiavimas pasisakė už glaudes- 
nių ryšių palaikymą su lietu
viais, gyvenančiais Pietų Ame
rikoje.

Tarp jų ir mūs ryšiai, aišku, 
tegali būti tik kultūriniai: mes 
galime Pietų Amerikos, lietu
viams padėti literatūra; mes 
g/ilime jiems duoti sceniškų 
veikalų ir dainų.

Bet mes esame perdaug už
siėmę savais reikalais-reikalė- 
liais ir dėl to dažnai pamirš
tame pietiečius.

Reikalinga tam įstaiga, kūri 
nuolat sielotasi Pietų Ameri
kos lietuvių būkle, kuri jiems 
darbuotųsi.

Ir štai, mūsų suvažiavimu 
proga kild auksinė mintis: 
Kodėl atvykusieji iš Pietų 
Amerikos lietuviai negali su
daryti tam tikro savo komite
to glaudesniems su pietiečiais 
ryšiams palaikyti ?

Neseniai iš P. Amerikos at
vykę Venskūnai, Feiferiai, 
Mankauskienė, Jokubka ir ki
ti, — kodėl jie negali būti tuo 
ryšiu ?

Atrodo, kad taip ir bus, nes 
jie tarėsi ir gal neužilgo viešai 
paskelbs, ką- nutarė.

Mussolinio jau nebėra, bet 
kunigas, pas kurį dučė ėjo iš
pažinties, tebėra gyvas ir gy
vena Argentinoje.!

Kunigas Eusebio Zappater
reni buvo artimiausias Musso
linio sėbras; jis klausydavo jo 
nuodėmių ir už jas Mussoli- 
niui teikdavo “griekų atleidi
mą.”

Kai Zappaterrenis duodavo 
Mussoliniui išrišimą už vienas 
kriminalystes, tai ans dar dau
giau griešindavo ir tuomet vėl 
eidavo pas tą patį kunigą iš
pažinties, prašydamas kito iš
rišimo, — kurį visuomet gau
davo. . .

Taip dalykai ėjo ligi Mus
solinis buvo italų patrijotu su
šaudytas.

Po to. kai Italija tapo iš-( 
laisvinta, kun. Zappaterreni 
buvo teistas; liaudies teismas 
jį nusmerkė 20 metams kalė
ti, bet ne ilgai , teko jam ka
lėti: De Gasperi valdžios pa
skelbta amnestija jį paleido iš

(Tąsa 5-me pusi.)

Athenai. — Graikų parti
zanai atėmė iš monarchistų 
Avgherinos ir Pentalofos 
miestus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

ANGLIAKASIAI GRĮŽTA 
TIKTAI Į PATIKRINTAS 
SAUGESNES KASYKLAS
L. Lewis Pašaukė Mainierius i 

c. 

Valdžios Už girtas Kasyklas

kad minkštųjų angliaka- 
syklų mainieriai negaišuo
dami grįžtų darban į tokias 
kasyklas, kurias federalės 
valdžios kasykliniai inspek
toriai patikrina, kaipo ne
pavojingas m a inieriams. 
Savo pareiškime angliaka
siams Lewis pageidauja, 
kad valdžia iš tikrųjų vyk
dytų saugumą kasyklose. Jis 
sako, kongresas turi išleišti 
verstinus įstatymus dėl ap
saugos mainieriams.

Federalės valdžios inspek
toriai patikrino kaip sau-

Kongresmanas Kaltina! Telefonistai Numato
Republikonus už 111 
Mainieriij Žuvimą

Washington. — Derųokra- 
tas kongresmanas Ray J. 
Madden rtigino general] 
Jungtinių Valstijų prokuro
rą Toma Clarka ištirti nu- v v v
rodymus, kad kasyklų kom
panijos Illinojuje papirkinė
jo kasyklinius tos valstijos 
inspektorius. Užtai jie ne
vertė įvest reikalingas mai
nieriams apsaugas; dėl to 
ir žuvo 111 mainierių per 
eksploziją Centralijos ka
sykloje.

Kongresmanas Madden 
kaltino visą IIlinojaus 
publikonų valdžią.

re-

VIEŠBUČIŲ DARBININKU 
UNIJOS RINKIMAI

Milwaukee, Wis. — Darbo 
Federacijos Viešbučių ir 
Valgyklų Darbininkų Uni
jos suvažiavimas išrinko li
nijos sekretorium - iždinin
ku tą pati Edwarda S. Mi- 
llerį. Už jį buvo paduota 2,- 
419 balsų, o pažangiųjų 
kandidatas C. T. McDo
nough gavo 1,759 balsus. 
Millerio šalininkai vadino 
McDonoughą “komunistiniu 
pavojum.”

NEAMERIKINIS KOMI
TETAS TRAUKIA TEIS
MAN KOMUNISTŲ VADĄ

Washington, bal. 9. — 
Kongreso N e a merikinių 
Veiksnių Komitetas vien
balsiai ikaltino Komunistų 
Partijos sekretorių Eugene 
Dennisą, girdi, už “kongre
so paniekinimą.” Dennis 
buvo šaukiamas trečiadie
nį liudyti tam komitetui, 
bet neatvyko. Užtai.bus ati
duotas teismui. Pirmiau 
Dennis atmetė to komiteto 
reikalavimą pasakyt “tikrą
jį savo vardą.” Dennis ne
pripažįsta to komiteto; sa
ko, jis nekonstitucinis.

gias 38 iš tų 518 kasyklų, 
kurias valdinė anglies ad
ministracija pirm keleto 
dienų pripažino pavojingo
mis gyvybei.

Skaičiuojama, kad grįžo 
darban į minktąsias anglia- 
kasyklas apie 66,000 Jungti
nės Mainierių Unijos na
rių. Be to, dirba jose apie 
34',000 P r o g r e s y v ė s 
Mainierių unijos na
rių. Kol kas yra iškasama 
900,000 tonų minkštosios 
anglies per dieną, o pirm 
400,000 jungtinių mainierių 
streiko buvo kasdien paga
minama po 2,390,000 tonų 
tokios anglies.

Ilgoką Streiką
Washington. — Komerci

nė spauda ir radijas prana
šauja, kad turbūt, greitai 
baigsis visuotinas telefonų 
darbininkų streikas • prieš 
Bell kompaniją. Valdžia de
da pastangas sutaikyt strei- 
kierius su samdytojais.

Bet telefonistu vadai le
mia, kad streikas galėsiąs 
ilgokai užtrukti ir praneša, 
jog sąlydžiai streikuoja ko
kie 90 nuošimčiu telefonis
tu, v

PLIENO DARBININKŲ 
UNIJA RUOŠIASI 
STREIKUOTI

Pittsburgh, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
vykdomoji taryba yra šau
kiamą balandžio 19 d. susi
rinkti ir aptarti planuoja
mą streiką.

(Washington. — 
reso republikonai žada greit 
priimti bilius, kurie siūlo 
uždrausti pilną unijų pripa
žinimą, o indžionkšinais lau
žyti streikus.)

(New York. — CIO Ra
dijo Rašytojų Gildija nu
balsavo streikuoti.)

Kong-1 jersey 
i frj’Pii !

KETURI DIDIEJI SVARSTYS VOKIETIJOS SIENAS
Maskva. — Amerikos val

stybės sekretorius Marshal
las paragino keturių didžių
jų užsieniniu ministru kon
ferencija užbaigti aplamą- 
sias diskusijas apie Vokie
tiją. Sovietų .užsienio rei
kalu ministras Molotovas 
sutiko. Taigi dabar konfe
rencija ims paeiliui spręsti 
tokius klausimus, kaip Vo
kietijos rubežių nustaty
mas, kariniai atlyginimai, 
ūkinis - ekonominis Vokie
tijos apvienijimas ir laiki
nosios vokiečiu valdžios i- 
steigimas.

Kariniai Atpildai
Marshallas sakė, reikia 

pirma pakelti vokiečių pra- mu snu uuo wwAummauK 
monės našumą, o paskui ga-1 pramonės įrengimus iš Vo-
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PARAMA GRAIKIJAI IR 
TURKAM TIK PRADŽIA 

SAKO VANDENBERG
Amerika. Girdi. Turi Remi ir 
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Kitus Kraštus prieš Sovietus

išneša mainierio kūną iš Centralia, Ill.,Gelbėtojai
kasyklos po to, kai ten 111 AFL United Mine Workers 
narių žuvo požemio eksplozijoje. UMW advokatas 

. Welly K. Hopkins kaltino vidaus sekretoriaus Julius 
A. Krug departmentą už nęprašalinimą pavojingo ne
saugumo, kuris jau buvo atrastas ir federally kasyklom 
vinspektorių raportuotas dar lapkričio 4-tą, 1946 m. 
Žuvo ir bent keturi lietuviai.

Anglija “Pardavė” Turkam 500 
Karinių Lėktuvų; Didelė Anglų 
Unija Pasmerkė Trumano Planą
London, bal. 9. — Angli

jos valdžia paskelbė, kad 
jinai “pardavė” Turkijai 5 
šimtus karinių lėktuvų ry
šium su prezidento Truma
no siūloma karine pagalba 
turkų valdžiai.

Tuo tarpu Paskirstymo 
Darbų Darbininkų Unija, 
viena svarbiausių Anglijos 
Darbo Partijos sudėtinių 
dalių, pasmerkė 
peršamą paspirtį Graikijai 
ir Turkijai. Tų darbininkų 

9

Trumano

N. J. Seimelis Skiria 
Kalėjimą už Streiką

Trenton, N. J. — New 
’ valstijos seimelis 

priėmė republikono guber
natoriaus Driscoll’o pasiūly
mą bausti iki 30 dienų kalė
jimo ir $10,000 streikierius 
telefonų, elektros ir kitų 
visuomenės aptarnavimo į- 
moriių.

Įima bus mokėti Sovietam ir 
kitiem talkininkam dalį at
pildų veikiančiosios pramo
nės dirbiniais. Anot Mar- 
shallo, tokie atpildai būtų 
skiriami tiktai kaip atlygi
nimas už sulaikytus vakari
nėje Vokietijoje fabrikų į- 
rengimus, kuriuos Potsda
mo - Berlyno konferencija 
skyrė talkininkams.

Sykiu Marshallas, siūlė 
susitarti kas liečia apvieni- 
jimą visos Vokietijos ūkio, 
pramonės, važiuotės ir fi
nansų, ir tik po to imti ka
rinius atlyginimus. Užsie
ninis Francijos ministras 
Bidault reikalavo tuojau 
imt ’ skirtus talkininkam 

suvažiavimo priimta rezo
liucija sako, Trumano prog
rama gręsia karu. Sykiu re
zoliucija šaukia anglų dar- 
biečių valdžią atmesti Tru
mano planą ir visomis jė
gomis stiprinti demokrati
jos ir taikos jėgas pasauly
je.

Suvažiavimo delegatas 
Jack Patching pareiškė: 
“Trumanas paskelbė karą 
prieš socialistus ne tik savo 
šalyje, bet ir prieš viso pa
saulio socialistus.”

Franc. Socialistai Taip 
Pat Smerkia de Gaulle

Paryžius, bal. 9. — Fran
cijos Socialistų Partija pa
smerkė generolo de Gaul- 
le’o šaukimą, kad visi fran
cūzai vieny tusi jo vadovybė
je. Tai pavojus demokrati
jai, sako socialistai. Ko
munistų Partijos vadai die
na pirmiau pasmerkė de 

kietijos. Molotovas pritarė 
Bidaultui. Užsieninis anglų 
ministras Bevinas tam prie
šinosi.

Molotovo Nuolaida dėl 
Policijos

Molotovas iš pradžios sa
kė, visos Vokietijos policija 
turėtų priklausyt nuo busi
mosios laikinosibs centrinės 
valdžios ir siūlė įvest, bend
rą biudžetą (pajamų-išlai
dų sąmatą) .visai šaliai. An
glai, amerikonai ir francū
zai argumentavo, kad cent
rinės valdžios komanduoja
ma policija taptų politine 
policija ir būtų pavojingas 
dalykas. Molotovas, paga
lios, atšaukė savo pasiūly
mą dėl policijos priklausy-

Washington. — Republi- j yra Sovietų žinyboj.) Da- 
konų vadas senatorius Van- {bar Graikijai (monarchis* 
denberg, senato pirminin-| tam) siūloma $300,000,000, 
:as, karštai piršo užgirt i bet turėsime, girdi, jai duo- 
Trumano mokymą” —duot į t. i dar kitą tiek.
Graikijai ir Turkijai 400 i Vandenbergas tvirtino, 

milionų dolerių “atspirčiai kad Amerika, remdama (re- 
prieš bolševizmą.” Čia jau i akcines) Graikijos ir Tur- 
Vandenbergas įspėjo, kad ' kijos valdžias, neatsiklausus 
parama Graikijai ir Turki- Jungtinių Tautų, esą, kuo 

labiausia “jas stiprina.” Jis 
pasakojo, būk “gręsias so
vietinis užpuolimas ne tik 
Turkijai, bet ir visiems Vi
duriniams Rytams.” Van
denbergas pareiškė, kad jei 
prezidentas paskelbtų karą, 
tai kongresas “turi jį tuo-

jai yra tiktai pirmutinis 
žingsnis vykdyti Trumano 
planui, kuris, girdi, turi bū
ti ir republikonų planas. 
Pavyzdžiui, reikėsią netru
kus “padėti” Korėjai ir su
stiprinti amerikonų pozici
ją pietinėje to krašto pusė
je. (Šiaurinė Korėjos pusė i jau užgirti.

Karininkai Gązdina
Atominiais Pavojais

Washington. — Amerikos 
karo departmentas gąsdina 
šią šalį atominio užpuolimo 
pavojais. Jis išleido doku
mentą, kuriame sako, jog 
tam tikros valstybės, girdi, 
galėtų atom-bombomis už
pulti Ameriką po kokių 6 
metų, jeigu net Jungtinės 
Tautos ir įvestų pasaulinę 
atomu jėgos kontrolę, pagal 
amerikinį p lamą. Karo de-’ 
partmentas'ragina iš anks
to ieškot talkininkų...

MARSHALLAS SIŪLO 
VOKIETIJAI DALI 
SILEZIJOS

Maskva, bal. 9. — Jung
tinių Valstijų delegatas 
Marshallas siūlė Keturių i 
Didžiųjų konferencijai “pa 
taisyti” dabartinį rubežių | ]<įti reikalauja bausti Jung- 
tarp Lenkijos ir Vokietijos. į tinęs Mainierių Unijos pir- 
Tai rubežius, kuri nustatė ' mininką Lewisa už tai, kad 

jis patarė mainieriams ne
dirbti pavojingose kasyklo
se. Pasak Nixono, tai Le
wis sulaužęs Aukščiausio 
Teismo įsakymą dirbti.

Potsdamo k o n f e rencija. 
Marshallas sakė, turėtų bū
ti Vokietijai sugrąžinta 
Aukštoji Silezija su jos 
derlingais laukais; bet jis 
pripažino Lenkijai pietiniai- 
rytinę Prūsijos dalį.

mo nuo centrinės valdžios.
Prancūzai nesutiko ir su 

viena bendra lėšų samata
C v

visos Vokietijos reikalams. 
Anglų ministras Bevinas 
priešinosi‘net Sovietų siūly
mui demokratiniais pagrin
dais sudaryti laikinąją Vo
kietijos valdžią.

Amerikonai, francūzai ir 
anglai siūlė padalint Vokie
tiją j eilę atskirų, beveik 
nepriklausomų kraštų, ku
rie tik paviršutiniais saitais 
būtų sujungti į bendrą Vo
kietijos valstybę. Sovietai 
reikalavo vienos vyriausios 
demokratinės visai Vokieti
jai valdžios, tiktai su vieti
nėmis provincijų - valstijų 
valdybomis.

LA1SVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878
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A. Gromyko Sutinka su 
Atomy Jėgos Kontrole, 
Bet Tik ne iš Oro

r-a

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko pareiškė, jog So
vietai iš esmės sutinka, kad 
tam tikra Jungtinių Tautų 
įstaiga kontroliuotų atomi
nę jėga visuose kraštuose. 
Gromyko sakė, turėtų būti 
tarptautiniai kontroliuoja
mos atominės medžiagos ir 
darbai nuo kasyklų iki fab
riku. Bet Sovietai atmeta 
siūlymą, kad ir iš lėktuvų 
būtų apžvalginėjami atomi
niai darbai. (Nes oro žval
gai galėtų būti pavojingi 
kariniai šnipai.)
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REPUBLIKONAS ŠAUKIA 
BAUSTI LEWISA

Washington. — Republi- 
i konas kongresmanas Rich- 
i a rd M. Nixon ir kai kurie

r ?

KONGR. MUNDTO SU
MANYMAI PRIEŠ KO

MUNISTŲ PARTIJĄ
Washington. — Republi- 

konas kongresmanas Kari 
E. Mundt siūlė išleisti tokį 
įstatymą prieš komunistus: 
Visus juos verstinai suregi
struoti, esą, kai]) “svetimo 
krašto agentus”; deportuoti 
iš Amerikos visus nepilie- 
čius komunistus; atimti bet 
kokias įstatymiškas teises 
iš unijų, kurioms komunis
tai vadovauja; neduoti ko
munistams jokių pasportų į 
užsienius.

Paryžius, bal. 9. — Gar
sus francūzų a tomistas Jo- 
liot - Curie, komunistas, pa
skelbė, kad bent septyni 
francūzų mokslininkai žino 
atomines bombos slaptybes.
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LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878

President ............................ George Kuraitis
Secretary Treasurer ....... Niek Pakalniškis
Editor ......................................... Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES ,
United States, per year ....................................$7.00
United States, six months -.......................... $3.75
Brooklyn, N. Y., per year .............................. $8.00
Brooklyn, N. Y., six months .......................... $4.00
Canada and Brazil, per year ........................ $8.00
Canada and Brazil, six months.................. - $4.00
Foreign countries, per year ..........................   $9.00
Foreign countries, six months ...................... $4.50

Sekami sveikinimai buvo prisiųsti 
III-čiajam Dem. Amerikos Lietuvių Su
važiavimui 1947 m. (kovo 30 d.) Brook
lyn© ir skaityti vakarinėje jo sesijoje:

Sao Paulo, Brazilija.
Arti šimto Sao Paulo lietuvių aktyvis

tų susirinkimas sveikina Tretįjį Demo
kratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą.

Prezidiumas: S. Bendzius,
K. Jokubauskas, P. Sijauskas.

^Telefonistų Generalis Streikas
Beveik netikėtai kilo milžiniškas telefonistų strei

kas. Darbą metė 325,000 darbininkų, Streikas apima be
veik "visą šalį. Telefonu patarnavimas nusmuko iki 20 
nuoš. Reakciniai isterikai jau reikalauja, kad valdžia 
skubintųsi streiką sulaužyti.

Sunku pasakyti, kaip ilgai šis streikas tęsis. Darbi
ninkai laikosi gražioje vienybėje.

Įdomu tas faktas, kad kol kas komercinė spauda ne
drįsta šio streiko vadovybės paskelbti komunistine. Dar 
tiktai prieš keletą savaičių Jungtinių Valstijų Jaunųjų 
Prekybininkų Butas dabartinį telefonistų vadą Joseph 
Beirne paskelbė pavyzdingiausiu unijų vadu visoje Ame-

Streikui vadovauja National Federation of Tele
phone Workers, kuri susiorganizavo nelabai seniai iš 39 
atskirų unijų. Federacijos pašaukimas į streiką susilau
kė nepaprasto atsiliepimo. Streikierių daugumą sudaro 
jaunos merginos.

Tai pirmas visuotinas telefonistų streikas Amerikos 
istorijoje. Apskaitoma, kad viso prie telefonų dirba virš 
600,000 darbininkų. Ne visos telefonistų unijos priklau
so minėtai federacijai. Kai kurios jų yra kompaniškos, 
bosų kontroliuojamos unijos, kurios, suprantama, prie 
streiko nesideda. Tačiau svarbu, kad dauguma darbi
ninkų išėjo streikan, metė darbus ir stojo pikieto linijon.

Telefonistų kova-yra sunki. Jie turi reikalą su mil
žinišku trustu, American Telephone & Telegraph korpo
racija, kurią kontroliuoja Morgano bankiniai interesai. 
Šis telefonų trustas yra septynių bilijonų dolerių vertės. 
Mokėdamas savo darbininkams mažas algas, karo metu 
trustas neapsakomai nutuko. Dabar jis streiko laužy
mui gali išmesti keletą šimtų milijonų dolerių.

Visos pastangos laimėti telefonistų reikalavimus, ku
rie, visi pripažįsta, yra teisingi ir pagrįsti, derybų keliu 
nedavė pasekmių. Streikas beliko vienintelė darbininkų 
priemonė laimėti tai, ką kitų pramonių darbininkai jau 
yra laimėję.

Vidutinė telefonistų alga yra $43.1$ savaitėje. Kai 
valdžia išima taksus, ta alga pasilieka'per maža nors vi
dutiniam pragyvenimui. Darbininkai reikalauja pakelti 
algas $12 savaitėje.

Reikia žinoti, kad telefonistų darbas yra įkyrus ir 
reikalingas tam tikro prasilavinimo.

Gromyko Atsakė Aastinai
Prieš porą savaičių Jungtinių Tautų Saugumo Tary

boje kalbėjo mūsų atstovas Austin. Jis gynė ir teisino 
mūsų prezidento siūlomą ekonominę ir militarinę para
mą Graikijai ir Turkijai, apsilenkiant su Jungtinių Tau
tų organizacija. Visas pasaulis laukė Tarybų Sąjungos 
oficialaus žodžio tuo svarbiu reikalu. Pirmadienį Tarybų 
Sąjungos atstovas Gromyko davė atsakymą, tai yra, iš
dėstė savo šalies poziciją.

Gromyko kalbėjo atvirai ir griežtai. Jis nurodė, kad 
šis Amerikos žygis nesuderinamas su Jungtinių Tautų 
gerove ir principais. Prezidento Trumano programa 
veda prie konfliktų.

Gromyko pripažįsta, kad Graikijai, kaipo talkinin
kei pereitam kare ir baisiai nukentėjusiai nuo nacių oku
pacijos, ekonominė parama yra reikalinga. Bet toji pa
rama turi eiti per Jungtines Tautas. Jis griežtai atme
tė reikalingumą bet kokios paramos Turkijai, kuri karo 
metu padėjo Vokietijai su visokiais žaldaikčiais ir pra
lobo.

Gromyko prakalba padarė gilaus įspūdžio. Komer
cinės spaudos reporteriai stebisi, kaip didelė dauguma 
amerikiečių, dalyvavusių Saugumo Tarybos susirinkime 
ir girdėjusių Gromyko prakalbą, jo kritiką ir siūlymus 
užgiria. The New York Times korespondentas sakosi pa
siklausęs nuomonės 25 žmonių tuojau po to, kai Gromy
ko baigė kalbėti. Iš jų net 20 užgyrė Gromyko prakal-

Daugiausia ir stipriausia Amerikos žmones paveiks 
Gromyko argumerftas,' kad Amerikos apsilenkimas su 
Jungtinėmis Tautomis šiame reikale nėra ir negali būti 
pateisinamas. Tarybų Sąjungos atstovas priminė tai, kad 
Amerika buvo pirmutinė, per prezidentą Rooseveltą, sto
ti už Jungtinių Tautų įkūrimą. O dabar jinai numoja 
ranka ir jas ignoruoja. Tai kas belieka iš Jungtinių 
Tautų? Kur pasaulis vėl atsidurs, jeigu visos didžiosios 
šalys eis Jungtinių Valstijų keliu?

Tai klausimai, kuriais kiekvienam amerikiečiui ten
ka rimtai pagalvoti.

Štai naujas “argumentas”. New York Times, kad 
rusai laukią Amerikoje ekonominės krizės. Todėl Times 
reikalauja, kad darbininkai klausytų samdytojų, o unijos 
nekeltų streikų.

, Vilnius, LTSR.
Dienraščio “Tiesos” personalas siun

čia nuoširdžiausius sveikinimus Trečia
jam Dem. Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mui.

Linkime jums pasekmių jūsų kovoje 
už pastovią taiką ir demokratiją, taipgi 
prieš karo provokatorius fašistus ir viso
kius rasistus.

Pasirašo: Zimanas i^ Jonas Karosas, 
Tiesos redaktoriai.

Vilnius, LTSR. —
Sveikinimai visiems broliams ir sesu

tėms, Amerikos lietuvių demokratinių 
organizacijų atstovams, sudarantiems 
suvažiavimą. Linkime jums didžiausių 
pasekmių demokratinio fronto sutvirti
nime ir sumezgime stipresnių kultūrinių 
ryšių su mūsų kraštu.

Pasirašo: Petras Rimša, pasižymėjęs 
LTSR respublikos dailininkas,

A, Žmuidzinavičius, LTSR aukščiausio
sios tarybos deputatas.

Vilnius, LTSR. —
Šilčiausi sveikinimai mano daugeliui 

prietelių, dalyvaujančių Trečiajame De
mokratinių Am. Lietuvių suvažiavime! 
Pasitikiu, kad jūs pastangos taikai su
tvirtinti atneš geriausių vaisių, kaip jū
sų žygiai karo metu atnešė vaisių bend
rai mūsų pergalei!

Povilas Rotomskiš.

ros įstaigas, patapo tik liūdnais prisimi
nimais. Laisvoje tarybinėje Lietuvoje, 
mes, meno darbininkai, turime visas 
priemones mūsų kūrybiniam darbui ir 
laisvam gyvenimui.

Dėka tarybinės vyriausybės pagalbai, 
mes jau atstatėme ir naujų pastatėme 
tryliką teatrų Lietuvoje? Be to, mes tu
rime naują valstybinę Filharmoniją ir 
Tautinį Ansamblį. Lietuvoje niekad ne
buvo tiek daug teatrų, kaip šiandien. 
Džiaugdamiesi mūšfi pasiekimais, deda
me visas pastangas naujiems laimėji
mams pasiekti. • *

Pasirašo: Kipras Petrauskas,
M. Bukša, A. Zaukas, K. Kelbauskas,

J. Mažeika, M. Juozapaityte,
A. Sodeika ir J. Olekienė.

Vilnius, LTSR. —
Lietuvos Valstybinis Liaudies Dainos 

ir Šokių Ansamblis siunčia demokrati
niam Amerikos lietuvių suvažiavimui ir 
visiems toli nuo savo gimtinės gyvenan
tiems broliams ir sesutėms nuoširdžiau
sius sveikinimus. Liaudies Ansamblis gy
vuoja jau šešerius metus, — jis įsikūrė 
tarybinėje Lietuvoje.

Žlugus Smetonai ir jo klikai, plačiai 
atsidarė durys mokslui ir menui visiems 
darbo žmonėms. Vokiškųjų fašistų inva
zija pertraukė Lietuvos liaudies kūrybi
nį darbą. Okupantai užgniaužė daugybę 
mūsų krašto kultūrinių įstaigų, jų tarpe 
ir Liaudies Ansamblį.

Naujasis Liaudies Ansamblis, buvo 
“įkurtas karo metu Tarybų Sąjungos gilu
moje. Mūsų Ansamblis dažnai dainuoda
vo ir šokdavo Lietuviškajai Raudonosios 
Armijos divizijai, josios kariams, taipgi 
dainuodavo per radiją Lietuvos žmo
nėms, vargstantiems vokiečių priespau
doje.

Po to, kai Tarybų Lietuva buvo išlais
vinta, Liaudies Ansamblis pagyvino savo 
veiklą. Šiuo metu mes turime visas są
lygas kūrybiniam darbui. Po to, kai mes 

; parodėme didžiulio pasisekimo savo ša
lyj, buvome pakviesti gastroliuoti į kitas

Vilnius, LTSR. —
Tarybų Lietuvos baletas ir opera siun

čia nuoširdžiausius sveikinimus demo-, Tarybų Sąjungos dalis,, taipgi gražiai 
kratinių Am. Lietuvių Suvažiavimui, — 
siunčiame juos iš mūsų senosios sostinės 
Vilniaus.

Mūsų baletas ir opera pirmu sykiu 
vaidina naujai atstatytame teatre Vil
niuje. Mūsų krašto žmonės didžiai mėgs
ta lankytis į baletą ir operą; tie melan
choliški laikai,'' kai vokiškieji fašistai vis
ką griovė ir teriojo mūsų meno: ir kultu-

pasirodėme Tarybų Sąjungos sostinėje 
Maskvoje, kur lietuviška daina ir šokiai 
buvo nepaprastai karštai sutikta.

Savo mintimis mes spaudžiame jūsų, 
broliai ir sesės Amerikos lietuviai, ran
ką ir linkime jums jūsų darbuose di
džiausio pasisekimo!

Pasirašo: J. Švedas, K. Tarakevičius,
S. S v er dūlis.

L. Pruseikos Kalba Demokratin 
Lietuviu Suvažiavime

* Didžiuma mūsų tautos žmonių negimė 
su sidabriniu šaukštuku burnoj'e. Mūsų 
išeivija buvo ir tebėra darbo žmonės, prie 
kurių, iš esmės, reikia priskaityti ir 
smulkiuosius biznierius ir farmerius. To
dėl mūsų veikimą Amerikos lietuviuose 
ir nustato tas pamatinis supratimas, kad 
mūsų keliai nesusisiekia su didžturčių ir 
milionierių keliais. Kas aniems naudinga 
ir sveika, tas mums nenaudinga ir ne
sveika.

Didelė didžiuma mūsų tautiečių dirba 
anglies kasyklose, plieno liejyklose, audi- 
nyčiose, drapanų gamybos įmonėse, auto
mobilių ir gumos gamybos įmonėse, stak- 
jarduose ir šiaip jau prie įvairių sunkių 
ar sunkesnių darbų. Prie tos pat darbo 
žmonių kategorijos reikia priskaityti ir 
mūsų farmerius, kurių skaičius laipsniš
kai didėja.

Kovose už teisę, organizūotis į darbo 
unijas lietuviai nemažai pasižymėjo. Kie
tais, kaip titnagas, pasirodė mūsų ang
liakasiai, mūsų audėjai, mūsų kriaučiai, o 
vėlesniais laikais automobilių ir plieno 
industrijų darbininkai. Net vakarų val
stijose, kur savo laiku nemažai lietuvių 
dirbo miškuose ir kasyklose, jie buvo 
persiėmę kovingomis unijizmo tradicijo
mis.

Kada aštuoni-devyni metai atgal pra
dėjo organizuotis plieno ir auto darbinin
kai, mūsų žmonės Pittsburgh©, Detroite 
ir kt., sykiu su visų kitų tautų ateiviais, 
labai daug prisidėjo prie to, kad 'CIO 
atsiekė milžinišką pergalę, suorganiza
vusi tų pamatinių industrijų darbinin
kus. Tai buvo metai ryžtingiausio darbo 
ir pasišventimo!

Ta proga, draugai, aš noriu jums pri-

minti, kad Fredas Abekas buvo vienas iš 
tų, kuris aktyviai padėjo plieno darbi
ninkų unijai stiprintis Chicagos apielin- 
kėse ir Indianoj. Tūlam laikui mes jį bu
vom paliuosavę -iš “Vilnies” redakcijos, 
kad jis galėtų dirbti tą atsakomingą dar
bą. Ar jūs girdėjot, į<ad klerikalų ir so
cialdemokratų laikraščių redakcijos ka
da nors būtų bent pagalvojusios apie 
panašias užduotis?

Kęvoje už teisę organizuotis į unijas 
tūli mūsų tautiečiai net savo gyvastį pa
lydėjo. Aš priminsiu chicagiečius rūb- 
siuvius Lazinską ir Nagrecką ir detroi- 
tietį Baroną, kuris mirė kompanijos 
gengsterių sumuštas.

Taip, lietuvių kilmės amerikiečiai yra 
kūnas nuo kūno, kraujas nuo kraujo tos 
klasės, kuri sudaro nugarkaulį Ameri
kos demokratijos. . Šiandien tos klasės 
darbo unijose jau yra apie Į5-ka milionų 
organizuotų vyrų ir moterų. Mums rei
kia eiti ir mes eisim tuo didžiuoju prog
reso vieškeliu.

Didžio Abe Lincolno žodžiai, dar dar
bas stovi aukščiau kapitalo ir kad kapi
talas yra tik darbo vaisius, mums turi 
gyvybinės reikšmės. “Viskas, kas ken
kia darbui, yra išdavikiška Amerikos at
žvilgiu.” Tas rūstus Lincolno įspėjimas 
nevalia užmiršti ypač dabar, kada mo
nopolinis kapitalas, kada ekonominiai ro
jalistai, kaip juos vadino velionis Rbose- 
veltas, akiplėšiškai pasimojo supančioti 
ir sukaustyti darbininkų judėjmą.

Tie monopolistai ir jų trustai ir jų 
korporacijos .turi savo klusnių tarnų ir 
gizelių ir lietuvių tarpe.

Čia jūs girdėjote pranešimą, kaip tie 
(Tąsą 4-me pus.)

tu nesirūpiname savais rei
kalais, savo piliečiais.

Amerikai gėdą daro, kad 
kas metai išsilieja upės ir 
padaro už šimtus milionų 
dolerių, arba ir bilionus* do
lerių piliečiams nuostolių. 
Dabar ta rykštė jau vėl 
plaka Pennsylvania, Ohio, 
Michigan, Iowa, New York

Kitais Besirūpindami— 
Save Pamiršome

Mr. Trumano politika 
“gelbėti Graikiją ir Turki
ją” veda prie gelbėjimo Chi
ang Kai-sheko ir visų valdo
nų. Jo išstojimai prieš Ta
rybų Sąjungą atpalaidavo 
liežuvius tų, kurie provo
kuoja karą ir daro didžiau
sią žalą mūsų šaliai, mūsų 
šalies gyvenimui. Tą nuro
dė Roosevelto draugas, bu
vęs vice - prezidentas H. 
Wallace, tą nurodė senato
rius C. Pepper ir kiti de
mokratai.

Nereikia nei kalbėti, kiek 
žalos daro toki pareiški
mai, kaip buvusio Pennsyl
vania gubernatoriaus Ge
orge, H. Earle, kuris reika
lauja karo prieš Tarybų Są
jungą, arba generolo Deane, 
kuris to paties reikalauja. 
Žinoma, jų piktų kalbų ne
nusigąs Tarybų Sąjungos 
žmonės ir vadai, bet tas blo
gina santykius tarpe abiejų 
šalių. Aišku, kokį nerimą 
sukeltų Amerikoj, jeigu So
vietų vadai reikalautų bom
barduoti mūsų šalį!

Buvęs New Yorko majo
ras F. H. LaGuardfe parei
škė, kad, jeigu mūsų šalis 
suteiks Graikijai įr Turki
jai $400,000,000 paskolą, o 
kaip jau patsai Mr. Acheson 
pripažino, grynai karinių 
reikmenų bus duota $250,- 
000,000 vertės, tai bus tik 
pastūmėjimas Graikijos ir 
Turkijos į karo provokaci
jas.

Pranešama, kad Turkijos 
fašistai, dar negavę tos pa
skolos, jau pradėjo ruoštis 
karan, nes juos drąsina A- Į politikos, jeigu būtų plecia- 
merikos karo laivų nuolati
niai atplaukimai į jų priep
laukas. Jungtinių Valstijų 
armėnų komitetas, kuris at
stovauja 150,000 čia gyve
nančių armėnų, pasiuntė 
Trumanui protestą prieš 
siekimą suteikti turkams 
karo pagalbą. Armėnai pri
mena, kad vien laike 1914- 
1918 metų karo turkai iš
pjovė milioną armėnų ir 
gruzinų, kad turkai yra pa
vergę didelius Armėnijos ir 
Gruzijos plotus.

Senatorius Harry F.‘Byrd 
iš Virginia, kuris reikalauja 
kuo greičiau suteikti Tur
kijai ir Graikijai paskolas, 
sako, kad po karo mūsų ša
lis jau “išskolino” $7,043,- 
100,000! Vis tai gula sunkia 
našta ant mūsų šalies pilie
čių, vis tai turėsime sumo
kėti taksais.

Bilionais dolerių skolina
me kitoms šalims, kad ten 
palaikyti valdžias, prieš ku
rias tų šalių žmonės kariau
ja, kaip Graikijoj, tuo kar-

čius — upės išsiliejo iš savo 
krantų ir naikina žmonių 
turtą! O vis tai todėl, kad 
kongresas ir administracija 
per daugelį metų kalba-apie 
upių “aptvėrimus,” *bet tas 
ir pasilieka tik pažadais.

Dar didesnį smūgį da
vė, kada Centralia, Ill., ka
syklose katastrofa įvyko 
vien todėl, kad kasyklos bu
vo apleistos, kad į mūsų pi
liečių saugumą nebuvo krei
piama atydos. Ir kada Uni
ted Mine Workers 
mainierių paskelbė 
savaitę — atsisakė 
darbą, — tai Mr.
Krug buvo priverstas pa
skelbti 518 kasyklų kaipo 
pavojingomis, kur yra pa
vojus žmonėms dirbti.

Jeigu prie šių nelaimių 
pridėsime beartėjantį eko
nominį krizį, tai bus aišku, 
kad Mr. Trumano nusista
tymas nieko gero nežada 
mūsų šalies žmonėms. 'Blo
ginimas politinių santykių 
su kitų šalių demokratinė
mis valdžiomis yra blo
ginimas Amerik. prekybos 
reikalų su tomis šalimis, o 
tas neišvengiamai turės pa
aštrinti krizį ir padidinti 
nedarbą. Jeigu būtų prisi
laikyta velionio Roosevelto

M

WILLIAM L. SHIRER, vie
nas iš ilgiausia užsilikusių ra
dijo programose liberalų,

mi sugyvenimo santykiai su 
Tarybų Sąjunga, Lenkija, 
Bulgarija, Jugoslavija, Če- 
choslovakija ir kitomis šali
mis, tai mažesnis būtų ir 
būsimas krizis. Dabar gi, 
krizis artėja didelis ir su 
baisiomis pasekmėmis.

Chinijoj Amerikos mari
nai apšaudė “komunistus’® 
nes, sako, kad būk chinai 
komunistai “užpuolė ameri
kiečius.” Chiang Kai-shekas 
džiaugiasi, kad jeigu Mr. 
Trumano pasiūlymas bus 
priimtas, bus suteikta Grai
kijai ir Turkijai $400,000,- 
000 paskola, tai jis mano, 
kad tada Washington© val
džia jam duos tiek ginklų ir 
pinigų, kiek tik jis norės 
“išgelbėjimui Chinijos nuo 
komunizmo”.

Chiang Kai-shekas šaudo 
ir karia Formosos gyvento
jus, kurie nenori pasiduoti 
jo valiai. Formosa yra di
delė sala, 13,944 ketvirtainių 
mylių ir turi apie 4,000,000 
gyventojų. *

Chinijoj randasi Ameri
kos rašytoja Anna Louise 
Strong. Ji rašo, kad gene
rolas Chiang Kai-shekas 
niekaaos karo nelaimės, ne
paisant kokios paramos jis 
gaus iš užsienio, nes tos ša
lies darbininkai, valstiečiai, 
inteligentai ir visi demokra
tai nusistatę kovoti, kol re- 
akcija bus nugalėta._____

Anglija deda pastangų, 
kad parsigabenti iš Vokieti
jos 500,000 bėglių įvairiems 
darbams Mat, iš Anglijos 
grįsta apie 500,000 vokiečių 
belaisvių. Kada britai užlai
ko didelę armiją, karo lai
vyną ir orlaivyną, tai ne
užtenka darbo rankų įvai
riems darbams. Gal būti to
dėl anglai darė viską, kad 

pabėgėlių 
grįžtų atgal į savo tėvynes.

D. M. š.

taipgi tapo išmestas per Co-’^kuomaziausiai 
lumbia Broadcasting Sistemą, 
nors jo klausovų buvo apie 
5,000,000. Išmestas, Shirer

• pareiškė, kad išmetimą 
skaito “pastangomis mane 
čiaupti.”
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B'lieve Me
By FRANK STULGIS

Coal Miners’ Lives and Politics
solicit funds from the opera
tors. The story in the St. 
Louis Post Dispatch reported 
how Robert M. Medill, direc
tor of the Illinois State De
partment of Mines (who has 
since the Centralia disaster 
resigned “for the good of the 
service”), directed his in
spectors to solicit contribu
tions, and himself approached 
the large operators, on “ex
press orders” from Governor 
Dwight Green — for the re
cent Republican mayoralty 
campaign in Chicago.

The campaign wound-up 
one week after the 111 lives 
were snuffed out at Centralia 
— and ironically, the Repub
licans lost, the Chicagoans 
electing a Democrat over the 
Republican Russell W. Root 
who was backed by Govern
or Green.

When some gangsters, evid
ently, in an election in New 
York City murdered a Repub
lican ward captain last fall, 
there were tales of (orce and 
violence. But in Illinois, in an 
election which cost
'miner’s lives, there 
an investigation of 
rupt politics there.
Green, of course, says that he
did not know that his mine 
inspectors were soliciting 
funds.

wire that is exposed, it 
be a cave-in, it can be 
number of dangers. There 
possibility that the minor 
make an error and it will

111 coal 
is hardly 
the cor- 
Governor

in a matter of a

was up to 
committees 
mines were 
union then

One of the mine inspectors, 
Driscoll Scanlon, charged in 
the meantime, according to 
the Post Dispatch, that he had 
begged Medill to close the 
Centralia mine predicting that 
a dust explosion would sweep 
from one end of the mine to 
another. Scanlon, according to 
the interview in the St. Louis 
paper, quoted Medill as 
ing: “we1 
that chance.”

Scanlon also charged 
he was berated by his 
who asked that the size of his 
reports be cut on March 13th, 
1946.

“He said that ‘those damned 
hunks’ at the Centralia mine 
wouldn’t know the conditions 
of the mine if I (Scanlon) 
didn’t bring them to their at
tention. When I left, he told 
me T think you understand 
now what kind of reports I 
want to come in here? ”

And so the story goes. The 
Republicans who have, of 
late, eyed the great voting 
power of “those damned 
hunks” in the coming presid
ential elections of 1948, and 
have gone so far as to organ-

say-

Stage Set for Biggest LDS 
Bowling Tourney in Detroit

DETROIT, Mich. — Aside 
from the LDS Membership 
Campaign, the biggest thing 
in the LDS this year is the 
coming National Bowling 
Tournament to be held at the 
L u c k y Strike Recreation 
Bowling Alleys here in the 
Motor City on the first week
end in May.

All questions will be ans
wered before, during and af
ter the Tourney by Joe. Those 
who want to enter teams and 
have some questions would do 
well to drop him a- line. His 
address: Joseph S. Adams, 
9536 Dearborn Ave., Detroit 
9, Mich. If you have just de
cided to enter the tournament, 
you can contact him for entry 
blanks, which, by the way, 
must be in on April 19th. 
Housing and banquet reser 
tions should also be made 
soon as possible.
* Eligibility Rules

Rules for eligibility to 
pete in the National 
Bowling Tournament are 
simple. The following persons 
are eligible:
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AH LDS Insurance Mem-

2.

Teams from Chicago, De
troit. Cleveland, Pittsburgh, 
Brooklyn, and Massachusetts 
will all bo there besides some 
others to vie for the honor of 
the LDS Bowling Champion
ship. There will be three sets 
of events in each division — 
Team games, Doubles and 
Singles for both the men and 
the women. From the looks of 
things, upwards of 30 teams 
will take part.

The prizes to be awarded 
are trophies plus cash prizes 
for the winners in each divi
sion. The games will start on bers 
the evening of Friday, May 
2nd and will continue thru’ 
Sunday afternoon when the 
Tournament will end at 3 p. 
m., just in time to prepare for 
the Big Bbwlers Banquet to 
honor the winners and to 
award the trophies to the win
ning teams and individuals.

Among those who will be 
present will be John Orman, 
Secretary of the LDS National 
Activities and Youth Comit- 
tee, Tony Vasaris, LDS First 
Vice’President, Aldona Pove- 
lonis, Second LDS Vice Pre
sident, Lillian Gugas, Maxine 
Matelis, George Kwain and 
Joseph Sacal, members of the 
National LDS Activities and 
Youth Committee. These 
members, it was learned, will 
hold a brief 
change views 
the next big 
Event during

meeting to ex
about holding 
LDS National 

the course of
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’ll just have to take thc Bowling Tournament.

that 
boss

Local Detroiters who are 
.busily engaged in the. prepa
rations for the National meet 
are Joseph Adams, who iš 
chairman of the Tournament 
Committee and chief secreta
ry for the tournament itself.

All LDS Associate Mem- 
who have been in the or

ganization at least for six 
months.

who 
LDS 
the 

sanction of the bowling league 
and the tournament commit
tee.

The tournament will have 
handicaps, so even a bowler 
who does not generally hit a 
200 game, still" has a chance. 
The scratch score for men is 
200, for women 180. Seventy 
percent of the difference bet
ween your average and the 
scratch score is your handicap 
which is added on to what
ever ^you bowl. For example, 
if your average is as low as 
100,- for men, your handicap 
will be 70. If you bowl a 150 
at the tournament your tour
ney score wįll be 220.

For all other details, bowl- 
el’s should write to Joe Ad
ams, get the rules, entry 
blanks and other information 
they need about the tourna
ment.

The tournament has the 
moral sanction of the Amer
ican Bowing Congress.

3. All LDS Bowlers 
have participated in an 

; Bowling League with

The Growing Lith-American Fraternal Organization

LDS Drive io Enroll 2000 
Gains Momentum; Activity of 
Youth Helps Get Members

Drive, a 
2,000

BROOKLYN, N. Y. — Re
ports from the LDS National 
Office indicate that the cur
rent Membership
campaign to enroll 
new members by the time of 
the Cleveland Convention 
which will be held in 1948, 
is gradually gaining momen
tum, as more and more Lod
ges are getting their forces 
organized and drawn into the 
work of enrolling.

The biggest enroilers thus 
far are the young people’s 
Lodges and Clubs and, final
ly, Chicago is being heard 
from. Quiet until ,now while 
they were getting their forces 
lined up, news comes that the 
Monarchs of Marquette PaYk

Activities Aid Enrollment I know each other better
The LDS offers manjr acti

vities. These activities are not 
being organized by any other. 
Lithuanian American groups. 
That is the reason for the 
large influx of new members 
into the organization. Among 
these many activities are:

1. Sports activities. The cur
rent hot sport is Bowling. 
There are several bowling 
leagues functioning in the 
LDS at present. New York, 
Cleveland, Detroit and Chi
cago are continuously on- 
gaged in this sport. The Mas
sachusetts LDSers are organ
izing their bowling (candle 
pins) party on a state-wide 

I scale next month. Next month,
have begun enrolling and that | too, the National LDS Bowl
soon the applications for this ing Tourney in ten pins will 
Lodge will be in the National take place in Detroit with 
Office. From the Northerners, I about 30 teams participating, 
comes news that the National Various Lodges bowl with 
Office can expect a goodly each other thru’ correspond- 
number of applications and ence. 
that members of this Club are 
going in for one of the boost
er prizes. Also, Cicero, which 
has been challenged by the 
Los Angeles Lodge 205, the 
best drive workers thus far, 
tells the National Head
quarters to stand by for an 
atomic attack that will sur
pass the “clinker” dropped on 
Hiroshima. In the meantime, 
Los Angeles reports that they 
have run out of applications 
and asked for more to be air
mailed to them.

Newark, N. J., with 
Žukauskas leading the

in

of- 
in,

their work.
3. Dramatics. Every so 

ten another Lodges goes 
for dramatics, and another
activity is added to the list 
we have already shown. The 
LDS goes in for other cultural 
activities—many of the mem
bers are good singers and at
tempts are being made to or
ganize singing groups in ma
ny LDS Lodges.

4. Educational Activities. 
Lectures, debates, discussions 
are held whenever members 
want them. Thru’ these acti
vities (he members become 
better acquainted with the 
world around them and they 
become better informed citi
zens of their country.

5. The LDSers get their of
ficial organ with a four page 
English Section free of 
charge. The English Section of 
Tiesa began the pastime of 
picking an annual Lithuanian 
All America football team, 
one of its popular annual feat-

Activities, newsbriefs 
and general

2. Social activities. There is
no other Lithuanian American ures.
organization that organizes so about members
many social activities for its articles are featured here. No 
members. And this is just the'other Lithuanian organization 
beginning of LDS post-war devotes so much space for the 
activities. Members get ac- younger, for the American 
quainted with each other here born people in its official pu- 
and as a result they get to | blication.

Brooklyn Bowling

Strikes & Spares

The recent mine explosion 
at Centralia, Illinois, has 
brought out some very reveal
ing and horrible states of af
fairs in that unfortunate., in
dustry — unfortunate for the 
coal miners, particularly, 
without the product of whoso 
labor we cannot get along, 
and with whose very lives we 
have been a bit too playful.

Being a coal miner, the 
Centralia explosion and the 
subsequent events which it 
started off show, is not just a 
tournament of roses. The men 
who go down to the bowels 
of the earth to eke out a liv
ing not only are perhaps the 
most underpaid group of 
working people in the land 
whose leaders are not always 
of inife best, whose rights as 
union members are curtailed 
by our government, whose 
lives are in danger'every time 
they get into the pit that is 
their place of living for about 
eight hours per day.

Very many hazards are, 
faced by these underground 
borrowers; it can be an ex
plosion, it can be a live elect
ric 
can 
any 
is a 
will
cost him his life. On the other 
hand, ho may be as careful 
as he can possibly be, but an
other miner will make an er
ror and you are a cripple for 
life or dead 
few minutes.

There are certain safety re
gulations set up by the Fed
eral Bureau of Mines. Various 
states have their bureaus of 
mines, and these bureaus, 
when they investigate condi
tions, give reports. One of the 
recent surveys has shpwn that 
out of all the soft coal mines, 
only two were reported com
pletely safe, in so far as gov
ernment standards go. 519 of 
them were so bad that it was 
taking your life into your 
own hands to enter them. 

. One of them had an explosion 
which killed 111 miners be
cause the government per
mitted them to remain open. 
After that explosion, the re
mainder of the 519 were 
closed down by the govern
ment with an admonition to 
the union that it 
the union safety 
to see that unsafe 
not worked. The
did the obvious thing — it de
cided that all mines but the 
two okayed by the govern- ize a National Lithuanian Re- 
ment inspectors were to re- publican Committee with 
main closed until the safety | some Lithuanian fascists and 
violations were removed. This pro-Nazis at its head, snuffed 
brought condemnation of the ; out 111 lives of “those damned 
mine ownere, of the press and 
certain . responsible govern
ment officials upon the union.

Well, in the meantime an 
interesting bit of information 
was brought out by the StH 
Louis Post Dispatch — whose 
enterprising reporter brought 
out that the operators were 
undergoing political shake
down at the risk of having 
their mines closed as unsafe 
unless they “kicked-in” with 
a goodly sum to the campaign 
fund to elect a Republican as 
mayor of Chicago. What the 
downstate Illinois miners and 
operators had to do with the 
Chicago elections is a bit far 
fetched, but there is evidence 
that there was pressure 
brought upon the operators 
that if they kicked in with a 
sizeable sum, their mines were 
to be okayed as safe.

The Republican governor 
Green, so beloved by our Lith
uanian fascists, gave the or
der to the Mine inspectors to 

;,r j.

hunks,” among whom there 
were at least three Lithuan
ians, Frank Paulauskas, John 
Mažeika, Anthony Tiekus, 
and Joseph Zinkus.

The time has come when 
we must get back on our feet 
— when the working people 
must make their counter-of
fensive against reactionary 
politicians whose interest is 
not good government, but the 
old tin box out of which Re
publican election • campaigns 
are financed.

BROOKLYN, N. Y.—Brook
lyn Aido Chorus will present 
an operetta “Lietuvos žiedai” 
(Blossoms of Lithuania) at 
the Schwaben Hall, Knicker
bocker Ave., Ridgewood, 
Brqoklyn, on May 11th. The 
Chorus has begun practicing 
in earnest and is now polish
ing off the rough spots for 
the performance. It is some
thing to plan for. You will 
not want to miss it.

Massachusetts LDS Council 
Bowling Party

BOSTON, Mass. — With 
the Bay State dormant, or 
nearly so in so far as the LDS 
is concerned except for the 
brief flurry during the Con
vention time, a new spirit has 
been evolved among the mem
bers and they are beginning 
an ambitious program that 
spells a good time and good 
activities for all who care to 
participate.

The first thing on the pro
gram was getting out the Bay 
State LDS News — and this 
publication is now a regular 
monthly visitor again to sub
scribers, the Mass. Activities 
Council having a swell time 
putting it out each month.

But the big thing that i$ 
being planned for next month 
is the Mass. LDS Bowling Par
ty. We have been practically 
eliminated from the National 
Bowling Tournament because 
we bowl candle pins here, so 
we have decided to get to
gether ourselves and hold a 
candle pin party in Boston on 
May 18th. And here is the 
plan: .

The date: Sunday, 'May 
18th, starting at 2 p.m.

The Place: Lithuanian Club, 
318 Broadway, South Boston.

Eligibles: Everyone, espe
cially LDS members and those 
interested in LDS. , ' .

And the plan for action is 
thusly described:

The doors at the 
in Southie open up

un-

—May 18th
We shall enjoy ourselves 
til 4 :30 waiting for the whole
crowd from all the cities 
where there is an LDS group’. 
There will be various ways to 
amuse ourselves until 4:30 
rolls around, with a juke box, 
checkers, ping-pong and even 
a friendly game of bridge or 
something. At 4:30 we leave 
for the bowling alleys and the 
first ball will be rolled down 
the alleys at 5 p.m. When the 
bowling is over, it’s back to 
the Club for merriment, re
freshments and a nice socia
ble reunion, get-acquainted' 
evening. All this will cost 
each participant only one dol
lar, and we feel you. will be 
getting the best bargain in en
tertainment, you ever had.

And put a red circle: around 
June 14th on your, calendar 
for that’s the date of our first 
annual post-war Spring Frol
ic, at Hotel Gardner!

Mass. LDS Activities
7 Council.

Lith Club 
at 2 p.m.

z BROOKLYN, N. Y. — Pass
ing almost unnoticed during 
the week-end of the big three 
conferences, the LMS active 
persons held a brief meeting 
in Brooklyn on May 29th 
where they decided to hold a 
Cultural Festival in Brooklyn 
during the Thanksgiving holi
days this year. Choruses and 
other cultural groups from a JI 
eastern states will be on hand 
to participate.

The Brooklyn Builders, who 
have recently held their big 
dance, are looking toward a 
big concentrated effort' to 
build up their membership 
past the 100 mark this year. 
The work has already begun 
with a gain of six new mem
bers. 
Bob
foray, has been filling appli
cations of late that will soon 
be listed in the new-member 
lists in the official LDS publi
cation, and Massachusetts has 
begun large scale activities 
which will liven things up 
over there. ,

Detroit has started, as yet 
on a small scale, but as soon 
as the National LDS Bowling 
Tournament being hold in 
their city is over, they are 
going in for honors in the 
drive, too.

Cleveland has embarked on 
an “each member get a mem
ber” campaign that this far 
has netted them nine new 
members with more on the 
way.

Bridgeport, Connecticut is 
working, too, building up 
membership with the able as
sistance of Mr. Mockaitis, the 
“father” «of the LDS Club 

i there.
All in all, so far, it has been 

a “youth” drive, with most of 
i the oldsters lagging far be
hind. Perking the oldsters up 
for the drive is the problem 
for the LDS leadership, and 
once that is done, the 
is merrily on its way 
great success.

Enrollment of 2,000 
bers ipto the LDS will 
building up of the total num
ber of members beyond the 
10,000 mark, which had been 
the aim of the LDS for the 
last few years, and a figure 

been 
war iri-

lot. In 
Malin 

both

on hand

drive 
to a

mem
mean

which would have 
achieved had not the 
terrupted the plans.

There are many 
people who as yet do 
long to this fine organization.1 
Their duty is to immediately 
enroll and become active, en
roll their friends, and gener
ally work to build up the fin
est and largest Lith-American 
fraternal organization.

young 
not be-

was i and Helena Incas 
result | brought in above 140’s, which, 
when coupled with Olga Joneliunas* 

114, sunk the Treasurers when 
both Orman and Dobinis 
dipped below average. They 
came back again in the third 
when Orman’s 138 and Dobi
nis’ 148 pulled them up again 
for another 12 pin margin vic
tory when Bill, Helena and 
Olga could not keep up the 
pace of the earlier game. And 
so there is .a deadlock for first 
place again.

Seldom does Howie fall 
down to a 129, but he did in. 
the opener last Thursday and 
Charlie Young’s 131 did not 
save the game for them. But 
when Charlie Young soared 
to the ceiling 192 score, ba
rely missing a 200 game by a 
split, Siurba’s 122 and Purvė
nus’ 133 did no good, al
though the winners took their 
lone win by a mere 34 pins. 
Purvėnus’ 158 helped the Au-. 
ditoi’B out of the hole in the 
last string when 
Young’s 149 merely 
margin of victory.

Tonight’s game will 
tale of the League, when, if 
the Treasurers take the Sec
retaries for a ride, and the 
Auditors whip the Presidents 
three straight — they will 
have a better grip on the top 
rung again, but who can say

when 
th ree

LDS League Deadlocked Again
Rolling along at its regular average 149 helped a 

heated pace, the Brooklyn į the second game, Bill 
LDS Bowling League 
again deadlocked as a 
of last week’s games 
the Presidents took
straight from the Secretaries, 
some by very close scores, 
while the best tjie league
leading Treasurers could do 
was eke out a two to one vic
tory over the “Stinkers,” 
formerly known as Trustees.

The Auditors began to 
climb up again when they 
took two out of three games 
from the rejuvenated Direct
ors, halting the later’s climb 
out of the cel lai* on two oc
casions. While all this was 
going on, Secretaries dropped 
below the Auditors in the 
league standings, being tied 
with the Stinkers while the 
Auditors climbed within three 
games of first place.

It was a clean sweep for 
the Presidents when they bat
tled the Secs, but the going 
was not too easy for them. 
Tony Navikas had to run up 
a score of 180 while Charlie 
Sipawitz had a 118 for the 
first game to win it by a mere 
14 pins when Helen Yesk 
rolled 145 and Amelia turned 
in a score of 122. In the se
cond game, there was no 
question as to the winner 
when Charlie Sipawitz bowled 
the best game in his*career— 
a 175, allowing Navikas to 
relax, and Helen’s 153 did 
little good when Amelia fell 
down to below 100. The sis
ter-act at 116 apiece was not 
enough to throw the third 
game in their favor when Sip
awitz came up above aver
age again and Navikas rolled 
167. The last game, again, 
was taken by the Prexies by 
14 pins.

Twelve pins was the margin 
’ as 
kill 
the 
Or
th e

held by the “Money Bags 
they went in for the first 
in their game against 
newlv 
man’s 
game

named “Stinkers.” 
141 helped to put

Al Dobinis’over while

Charlie 
cut the

tell the

that the reverse will not be
true? It’s hapenned before!
Games tonight:

Treasurers vs. Secretaries
Presidents vs. Auditors
“Stinkers” vs. Directors.

TEAM STANDINGS
W.

Treasurers 35 28
Presidents ,35 28
Auditors 32 31
Secretaries 30 33
“Stinkers” 30 33
Directors 26 37
—. w • • •
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1-8-47 FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

..  i Parašė Petras Cvirka— i   -
(Tąsa)

Union skvero vaistininkai iš karto pa
juto smarkų smūgį savo bizniui ir ne
gaišdami paskelbė per vienų laikraštį 
protestų, kuriame šie aiškino, kad medi
cinos mokslas dar nežino tos paslapties, 
jog per penkias minutes būtų galima pli
kiams atauginti pakaušį. Vaistininkai 
reikalavo plačiai lietuvių kolonijai pada
ryti žygių dėl tokio nežmoniško reklamos 
būdo.

Frankas ruošė ataka po atakos. Jis 
kalbėjo Vaitui ir kitiems geriems kaimy
nams: — Kaip matau, reikia remti lie
tuvybę. Man žydeliai ir airiai vėl kiša 
kojų.

— Frankai, aš irgi smarkiai pradėjau 
darbuotis mūsų išeivių tarpe. Vakar sa
vo saliūne pasakiau prakalba už demo
kratiška miesto majoro vieta. Ar tu gir
dėjai, respublikonai nori ir toliau laikyti 
prohibicija.

—Tada aš už respublikonus.
— Kaip tu gali taip kalbėti, juk demo

kratiška valdžia geriausia pasaulyje.
— Kvailas šnekas varai. Jeigu tie de

mokratai leis pardavinėti viešai munšai- 
nų — koks mums iš to biznis? Ką tu pa
sakytum, jeigu aš pakeičiau vėjų prieš 
tuos žydelius vaistininkus?

Frankas atpūškavo pas Vaitų su gera 
žinia. Jis prašė saliūnininkų, kad jų laik
raštis paskelbtų sensacija. Gudmano 
vaistinėje, kuri darė biznį tik per sprindį 
nuo Franko plaukų želdinimo įstaigos, 
įvykęs baisus daiktas: vienas Franko pa
žįstamas, kuris užlaikė Čikagoje lietu
viškų saldainių krautuvę, atvykęs pasi
pirši į Bruklinu pas merginų, nupirko iš 
Gudmano vaistinės tokių miltelių, kurie 
išvalytų pleiskanas ir padarytų galva 
kvepiančia. Negirdėtas dalykas! Čika- 

r gietis ištepė savo galvų iš vakaro. Sekan
čių dienų jis turėjo susituokti su savo su
žadėtine. Kavalierius pabudęs laimingų
jų dienų išvydo visus savo plaukus nukri
tusius ant pagalvio.

“Ramybės žvaigždėje” tilpo istorija 
apie lietuvį su gražiais plaukais, kuris 
atvyko į Bruklinu, idant čia susirastų 
pačiutę. Ir kaip jam plaukai nusmuko... 
ir kaip jaunoji, pamačiusi savo išrinktąjį 
baisiai plikų, atsigręžė nuo jo galvos ir 

. sekančią diena ištekėjo už polismeno. Ai, 
kokių istorijų aštri Vaito raštininkų 
plunksna apsakė, dėl kurios pačiam vais
tininkui Gudmanui vos plaukai nenu
smuko.

— Frankai, tu girdėjai, — tas žydelis 
nori įrodyt per teismų, kad čikagietis iš 
jo neėmė miltelių plaukams. Mūs laik
raštis atsidūrė negeroje vietoje.

— Čia mes galim greitai sutvarkyt. 
Aš ne prie dolerio, o prie idealo noriu 
stovėt, kaip tu pasakytum. Paduok man 
tų žydelį. Kur tu matei, jis lietuvių biz
niui kojų kiša. Kitam jūsų laikraščio nu
mery mes'duosim dar tris atsitikimus su 
jo vaistais.

— Nou! Perdaug Frankai. Miesto 
majoras ir teismas mus gali įkišti į džė- 
lą. Juk tu žinai, kad aš redaktoriaus 
vardų prisikabinęs. Už tavo šposus, aš 
neišeisiu iš Sing-Sing. Reikia įrodymų.

— Jūs vis sakot už idealus norit mirti, 
o kai idealas po nosimi — bėgate kaip 
nuo grabo.

— Idealai, Frankai, yra tada, kai ati
duodi save visiems žmonėms. Štai, tu pa
tarnauji savo grabais ir skleidi lietuvy
bę. Aš patarnauju užkandžiais ir šaltais 
gėrimais. Čia taip pat neblogi idealai. 
Bet pasakyk, koks man reikalas faitytis 
su tuo žyduku?!

— Tu vėl nesupranti manęs. Senato
rius PrenČkubas pernai kongrese pasakė, 
kad idealas yra tada, kai gerai pataikai 
į vietų. Man rodos, kad mes gerai patai
kysiu) ir nuo to mūs biznis nenuklyps.

—Nenoriu ginčytis. Tu, Frankai, tu
ri pristatyt tų žmogų į teįsmų, kuriam 
plaukai nusmuko. Aš jo nesu matęs. Bi
jausi, kad ta istorija man nebrangiai 
kainuos.

— Neverk, Brukline po du dolerius 
sužvejosiu) tiek plikų to žydelio koštu- 
mierių, kad jis tuojau išsikraustys 
mūsų kolonijos.

iš

Dabar, kai Frankas atsisėdo pačiame 
kraige, kai jo biznio ir gyvenimo karje
ra putote putojo atnešdama naujas 
įplaukas, pasisekimus ir užkariavimus 
naujų nabašninkų ir jo gausių įmonių 
klijentų sluogsmuose, nežinanti kritimų, 
bąnkrotų ir mirties, — parūpo pačiam 
autoriui tarstelti keletą žodžių skaityto
jui, atsiprašyt tų, kuriuos jis privargino 
liūdnais dijalogais ir begalinėmis istori
jomis. Toli gražu, jeigu mes su skaityto
ju akylai ir rūpestingai būtumėm žengę 
paskui graboriaus Kruko karietų, būtu
mėm pamatę dar daug linksmų jo gyve
nimo užkampių, dalyvavę daugely dra
mų ir komedijų. Būtumėm turėję išklau
syt Franko kalbos Bruklino teisme, kaip 
jis surietė savo konkurentų vaistininkų 
ir į teisėjo kamera atgabeno du autobu
sus liudininkų, papirktų plikių. Kaip vė
liau Frankas palaidojo vienų nabašnin
kų, o jo gražias laidotuves aprašė laik
raščiuose, ir kaip tas nabašninkas pas
kum atsiliepė per spauda, dėkodamas 
Frankui už rūpestingų patarnavimų. 
Nemažiau vertas dėmesio dalykas įvyko, 
Kai Frankas statė savo kandidatūrų nuo 
Bruklino lietuvių į miesto majoro vieta 
ir savo konkurentui airiui Neiliui nu
siuntė nemalonių dovana, — grabų, dėl 
ko šis išsigandęs skubiai pasimirė.

Tačiau pati istorija toliau susiklostė 
skaitytojų ir autoriaus naudai. Viena 
gražių dienų graborius gavo iš Lietuvos 
pranešimų, kad tenai mirė jo senutė mo
tina ir visų turtų, dvidešimts penkis hek
tarus žemės, užrašė savo vienatiniam sū
nui Amerikoje —Pranui Krukeliui. Be 
to, saliūnininkas Vaitas išvykęs prieš 
metus su ekskursantais į tėvynę susiieš
ko! patogių ir idealių merginų apsivedi- 
mui, parašė Frankui laiškų, kad Lietu
voje prosperity, kad .pigus munšainas, 
amerikonai visur priimami kaip guber
natoriai, bet kas svarbiausia — už dole
rį čia gali pusę Lietuvos nupirkt. Ben
drai, bizniui daryti gal nėra niekur kitos 
tokios geros vietos. Daugelis amerikonų 
čia parvykę su keliais doleriais tiesiog 
stebuklus daro.

Nepasakytumėm, kad didelis tėvynės 
ilgesys staiga .paėmė Franka. Jis sugal
vojo aplankyt tėvynę ir nukakt ten nors 
porai mėnesių, pasidairyti po ta Lietu- 
vų, kurios atstatymui pats kelis dolerius 
aukavo. Žinia, kad palaidojus tiek nabaš
ninkų, tiek priešų sukišus į maišų, rei
kėjo ir graboriui pailsėti, padaryti trum
pas atostogas, kurios turėjo būti jo biz
nio apvainikavimu. >

Graboriaus mintį pagavo kelios Bru
klino biznierių organizacijos; graborių 
unija vienbalsiai nutarė išrinkti Franka 
sekantį pavasarį Didžiosios Amerikos 
lietuvių ekskursijos vadovų, — plačiai 
žinoma, populiarų veikėjų, darbuotojų ir 
biznierių, garsų ne tik Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje.

Tuojau laikraščiai įdėjo ekskursijos 
kvieslį:

...Niujorkas — Klaipėda. Per Gothen- 
burgų į Lietuvų. Pavasario ekskursija į 
tėvynę Baltuoju Švedijos Laivynu. Biznie
riai, seni lietuviai, visi visi skubėkite šį 
gražų pavasarį aplankyti savo tėvynę, 
pasiklausyti lakštingalos ir pabėgioti po 
žalias panemunės pievas. Ekskursijai 
vadovauja žinomas Bruklino lietuvi# 
veikėjas, populiarus ir mylimas visoje 
lietuvių kolonijoje graborius, žymus pa
triotas — Frank Krukas. Kelionėje: 
judomi paveikslai, koncertai, šokiai. Val
gyti duos keturis kartus, per dienų. Ke
lionė bus trumpa, nevarginanti ir links
ma todėl, kad jai vadovauja visiems žino
mas biznierius. Kreipkitės tiesiog į eks
kursijos vadų — Frank Kr’uk Brukline, 
jo graborystės ofisai), o garantuojame, 
kad visiems mandagiai patarnaus...*

Ir mums, skaitytojau, laikas atsisvei
kinti su Bruklinu, su Franko įmonėmis, 
su jo grabais, linksmomis aveniu, ilgais 
strytais, kramtoma guma, triukšmingais 
saliūnais, piknikais, judriomis patriotų 
ir socialistų draugijomis, su visa biznie
riška lietuvių kolonija ir grįžti drauge 
su graboriumi į gimtųjį kraštų.

Mums svetimas buvo kfaštas — Ame
rika. Nemokėjom mes taip guviai suktis, 
kaip mūsų tautietis Frankas, nesugebė-

• * •• • • \ • ■' ......................

sikvepti gimtojoj, nepriklausomoj šaly, 
pauostysim sukniubę Lietuvos pievų kva-

jom Bruklinu ir jo žmonių gyvenimų pa
vaizduot visoje savo biznieriškoje platy
bėje; Neuažįstame gerai jo ir'lietėme to- pa, pabėgiosim, pagainiosim peteliškes, 

pauliosim drauge su graboriumi, saliū- 
nininkais tėvynės rožių ir pinavijų — 
išrinktųjų visuomenės šulų, veikėjų mar
game darželyje.

Sveiks, graboriau, Lietuva laisvų iš
vydęs! Sveiks ir tu, skaitytojau, sulau
kęs mylimo svečio!

del tik pirštų galais, kaip neįprastų 
daiktų. Atsiras ne vienas smarkus gra- 
boriaus Franko konkurentas, kuri§ pa
skubės autorių palaidoti jau, dėl neau
tentiško Amerikos pavaizdavimo, jau dėl 
kitokių dūdų — dūdelių. Labai gaila, 
kad šita pomirtinę teisę autorius taip 
pat atidavė savo mylimam herojui Kru- 
kui.

Gal laisviau, pilna burna galėsime at-
Antrame tome — Graborius Lietuvoje.

(Bus daugiau)

I. Pruseikos Kalba Demokratin. lietuvių Suvažiavime
(Tąsa nuo 2 puslapio)

I 

lietuviški ponai muilina žmonėms akis, 
žadėdami “išvaduot” Lietuvų, grąžinant 
joje senųjį režimų.

Bet mes, progresyviai Amerikos lietu
viai, privalome kreipti daug daugiau do
mės ir daug geriau išaiškint Amerikos 
lietuviams tų pamatinį mūsų gyvenimo 
faktų, kad reakcijos inžinieriai yra ir 
depresijos inžinieriai.

Tūli net ir mūsų žmonės jau užmiršo 
hooverinės depresijos laikus. Ta depre
sija iš pamatų supurtė Amerikos gyve
nimų. Rooseveltui ir visiems progreso 
draugams reikėjo imtis nepaprastų prie
monių, kad gyvenimas pasidarytų bent 
kiek žmoniškesnis.

Lietuviški reakcijos pakalikai ir jų 
spauda ne tik užsieninės politikos fron
te eina imperialistų uodegoje. Ir nami
nės politikos srityje tie gaivalai pučia 
vienon dūdon su darbo žmonių priešais.

Lietuviškų reakcininkų laikraščiai ir 
visi tie reakcijos patrūbočiai, lyg užke
rėti, tyli apie pavojų prisiartinančios be
darbės, apie dabar jau pasireiškiantį 
biznio atoslūgį.

Tai nėra tik šiaip jau atsitiktinumas, 
kad tiktai “Laisvė”, “Vilnis” ir “Tiesa” 
rašo ir paduoda davinius apie nesvietiš
kai išpurtusius didžiųjų biznio korporaci
jų pelnus, apie trustų pasakiškus lobius. 
Lietuvių atžagareivių spauda — “Drau
gas”, “Naujienos”, “Vienybė,” “Keleivis” 
— sąmoningai užtyli kapitalistinės eko
nomijos siatftėjima, akiplėšiškumų, agre
sijų.

Ar tai ne išdavimas darbo žmonių rei
kalų? Ar tai, pagaliau, ne išdavimas net 
smulkiųjų biznierių reikalų?

Tegul Amerikos lietuviai gerai įsikala 
sau galvon, kad busimųjų depresijų ir 
tas negeroves gimdo ne tik monopolinis 
kapitalas. Moraliai ir politiniai už tas 
negeroves atsakomingi ir kapitalo bat- 
laižiai, kurie sužiniai ir tiksliai skaldo 
darbo žmonių vienybę/ silpnina 
darbo žmonių jėgas ir kelia demagogiškų 
isterikų, baubdami prieš “raudonuosius”, 
komunistus. Na, o komunistais, kaip ži
note, jie vadina visus, kurie stovi į kai
rę nuo Vandenbergo, Tafto ir Trumano. 
Jų akyse net Henry Wallace, net Mrs. 
F. D. Roosevelt beveik komunistai.

Štai kodėl mes skaitom savo pareiga 
griežtai įspėti Amerikos lietuvius, kad 
jie nepasiduotų apgaudinėjami tų mo- 
nelninkų, tų demagogų, kurie ardo vie
ningumų Amerikos lietuvių tarpe, kurie 
parduoda mūsų liaudies interesus, skaly
dami už didžiaturčių interesus. Nea
pykanta ir politinis sadizmus iššlavė iš 
jų galvos paskutinius logikos trupinius.

Draugai ir draugės, šio Demokratinio 
Suvažiavimo dalyviai! Manau, jog mes 
Visi esame giliai įsitikinę, kad Lietuvos 
problema galutinai išsisprendė jos liau
dies pareikšta valia, jog ji pasirenka 
socialistinės demokratijos kelių. Bet šioj 
šalyj mes turėsime sunkių kovų kol ap
galėsime lietuviškų profašistų, klerika- 
lų-socialdemokratų - smetonininkų kons- resyvė spauda!

piratoriškas užmačias prieš lietuvių tau-' 
ta.

Tų sunkia kovų Demokratiniai Lietu
viai laimės tuo greičiau, juo tampriau 
bus susijungta su Amerikos demokrati- 
tijos avangardu, su Progresyviais Ame
rikos Piliečiais.

Mūsų pamatinis šūkis kaip buvo taip 
ir tebėra. Visi išvien — pradėjus roose- 
veltinės politikos šalininkais, baigiant 
komunistais! Šalin visus ir visokio plau
ko raudonėdžius, kurie kėsinasi įvaryt 
kylį progresyvūs koalicijos vienybei!!

Mes, lietuviai darbo žmonės, turime 
dirbti glaudžiausiam kontakte su darbp^. 
unijų sųjudžiu ir visų pirmiausia su 
CIO. Lietuviai darbininkai, kurie pri
klauso prie CIO, Darbo Federacijos ar 
kitų unijų, privalo veikti aktingai ir pa
vyzdingai. Dafbo unijų sųjudį reikia sti
printi visais galimais būdas, nei valandė
lei nepamirštant tos pamatinės perspek
tyvos, jog visos darbo unijos vėliau ar 
anksčiau susilies vieningon organizaci
jom

Šia proga aš noriu primint tų labai 
nemalonų faktų, kad ir lietuvių unijistų 
tarpe yra politinių makliorių, reakcijos 
pakalikų, kurie, prisidengdami unijinio 
judėjimo skraiste, begėdiškai apgaudinė; 
ja lietuvius darbininkus. Progresyviai 
unijistai su pasipiktinimu žiūri į tokius 
ponus kaip Buivydas (Brooklyne) ir Kai
rys (Chičagoje), kuriems menševikiško 
kromo reikalai rūpi nepalyginamai dau
giau negu progresyviai savos unijos rei
kalai. Kur tai matyta, kad politiniai 
ožiai būtų daržininkais!

Gerbiami Suvažiavimo dalyviai! Mes 
visi turime įsipareigoti sunkiems dar
bams. Mūsų laukia dideli išmėginimai. 
Mes privalome būti ištvermingi ir ryž
tingi. Bet mūsų reikalas teisus ir perga
lė bus darbo žmonių pusėje. Amerikoje 
laimės rooseveltiniai idealai. Demokra
tijos priešų atakos bus atremtos.

Baigdamas aš noriu atkreipti jūsų vi
sų domę į vienų iš didžiausių užduočių, 
kurios mes niekad, niekad neprivalome 
pamiršti: Auklėkime ir stiprinkime mū
sų progresyvę spaudų, nes ji kovoje už 
demokratijos idealus yra stipriausias 
idėjinis ginklas.

Šiandien, šioje konvencijoje, kurion su
sirinko mūsų veikėjai iš visos plačios ša
lies, aš noriu prabilti į jus visus ne pa
prastos agitacijos žodžiais, ne šiokiu to
kiu paraginimu, kad reikia remti spau
da.

Kol kas dar nei vienas ią mūsų, nei iš 
“Laisvės”, nei iš “Vilnies” štabo, nei iš 
redakcinio štabo, nei iš biznio persona
lo nepatiekė, nesudėjo krūvon visų ar
gumentų, visų faktų, visos idėjinės amu
nicijos — kodėl mes turime dešimterio
pai smarkiau mobilizuotis už “Laisvę”, 
“Vilnį”, “Tiesa”, “Liaudies Balsų.”

Tas pats ryžtingumas ir pasišventi
mas, kurį Amerikos demokratiniai lietu
viai parodė sukeldami $85,000 Vilniaus 
Medikalio Instituto įrengimui. Mums rei
kia to paties ūpo.

Tegyvuoja mūsų darbininkiška, prog-

LietiivdL Pagalbos Tėikirtio Komiteto Chicagos Skyriaus Komitetas ir Jojo sąndarbi 
ninkai darbo užbaigos sueigoje, _ ____ _
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Lowell, Mass
Svarbu Visiems Lietuviams

šį sekmadienį, balandžio 
13 dienų, 2 vai. po pietų, 
įvyksta Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystės mėnesinis su
sirinkimas, Liet. Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 14 Tyler Street.

Susirinkimas bus labai trum
pas, o tuoj po susirinkimo bus 
duodamas labai svarbus pra
nešimas iš Trečiojo Demokra
tinio Lietuvių Suvažiavimo, 
kuris atsibuvo kovo 30 d., 
Brooklyn, N. Y. Pranešima 
privalo išklausyti visi vietos 
lietuviai, nes tas liečia visus 
bendrai.

Todėl visi, ar kas priklau
so, ar nepriklauso prie minė
tos draugystės, — sueikite į 
svetainę 3 valandą po pietų. 
Apie tą laiką jau baigsis drau
gystės susirinkimas ir bus pa
siruošta prie išklausymo svar
baus pranešimo.

Šaukia,
Suvažiavimo Delegacija.

Strasbourg, Francija. — 
Prancūzų generolas de Gau
lle sake, kad jie, girdi, “iš
vien su Amerika visur ka
riausiu prieš tironijų.”

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudinio, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................................

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

gi Atsakymai; daug juokų ...........
Apie Dangų, Saulę, Menes) ir žvaigždes 10c 
Elenutč ir Jonukas, gražios ap.vsakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

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

ir Darbai .... ........................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

provn su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži Apysaka ...............
Duktė Gyvenai Pustynėje—ir apie du 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rašant paikutes ......................_........
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi..........................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

visk* paskui žinoti .........._................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų

Praloto OliŠausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, -ųu pa
veiksi. įrankių kankinimo ..??■./.....

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 
, duris, rasi visas tavo gyvenimo lai

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

Kristaus pasekėjas ..................... . ....
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ...................................   $1.00
Stebūkiingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks....................................................   50c
Sapnų knyga, Apdaryta, su paveiksi. .. $1.60 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ...................................... 25c

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ...................
Dvi uncijos ..........................................

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

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

lovoje .......................................................
Vidurių valytojas .......................................
Nuo visokių reumatlškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...........
Nuo šlapligės diabetų ..............................

$1.75

75c 
$2.50

15c

25c

$2.25

30c

35c 
75c

35c 
25t

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c .

25c 
35c

•5c 
50c 
25c

, 25c 
10c

25c

$2.50

26c

3Oc 
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.25 
$2.25

l
60c 
85c 
••c 
60c 
6Oc 
60c

75c

60c 
60c 
6Oc 
85c 
85c 

Gimdos tonikos, pataiso kliūtis nevalslng. 75c 
$1.25

$1.25
Pailių ............................................... .. 85c
vandeninės ir širdies ligų ........ -. 60c
nemalonaus kvapo ..............................85c
surūgusio pilvo (heartburn) ......... 85c
veneriškų ligų ................................ $1.25

Vyriškumo Pataisymai .......................... I
Nuo užslscnfjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .........................-...... I
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo _
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų lt nuo 
pražilinto .......... .‘......................-............ 60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų »ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAJTIS,
834 Dean St., Spencerport,
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Bridgeport, Conn.
Konferencija, Vakarienė, 

Šokiai *
Balandžio (April) 20 d., š. 

m., LDS 5 apskrities atsibus 
metinė konferencija, Liet. Jau
nų Vyrų svetainėje, 407 La
fayette St., 10 vai. ryto. LDS 
kuopos kviečiamos prisiųsti 
atstovus nuo visų apskrities' 
kuopų. Bridgeporto jaunuo
liai prašo prisiųsti daug jau
nuolių nuo kuopų, chorų, net 
ir tokių jaunuolių laukiama, 
kurie nepriguli prie LDS ar 
chorų. Norima turėti specialę 
jaunuolių sesiją, pasitariant 
organizacijos bei sporto reika
lais. Iš centro nuo jaunuolių 
komiteto bus K. Michelsonas< 
ar kas kitas, kuris prigelbės 
pasitarimuose!

LDS 74 kp., bendrai su jau
nuoliais, rengiasi atstovus gra
žiai priimti, kad apvainikuoti 
gražią pradžią LDS vajaus ir 
kad artimiau susipažinti su ki
tų kolonijų atstovais ir sve
čiais, yra rengiama skani va
karienė ir po vakarienės šo
kiai prie geros orkestros.

Vakarienė turės prasidėti 5 
vai. po piet. Todėl, visi at
stovai prašomi būti laiku, nčs 
konferenciją turime pradėti 
skirtu laiku, 10 vai. “sharp.” 
Jaunuolių sesija gal bus apie 
2 vai. po pietų. 1

Padarykime, kad mūsų pa
siruošimai būtų LDS organiza
cijai ant naudos.

J. J. Mockaitis, rast.

Sveikinimai Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui

(Tąsa) brėžimams. Mes su jumis, už
Lietūvių Jaunimo Kliubas 

Buenos Aires, 
Argentina
Kovo 20 d., 1947 m. 

Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui, Brooklyn, N. Y.
Brangūs broliai ir seserys, 
amerikiečiai:

Siunčiame šilčiausius mūsų 
sveikinimus jums taip svarbiu 
momentu, revizuojant Tre
čiąjį Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą.

Mes, Argentinos pažangu
sis jaunimas, su atyda seka
me. visą demokratinių Ameri- 
ko lietuvių judėjimą ir semia
me pamokas iš jų, stengiamės 
jūsų pavyzdžiu dirbti, judi
nant visą pažangųjį demokra
tinį Argentinos lietuvių jau
nimą. Mes džiaugiamės visais 
jūsų atsiektais laimėjimais ir 
taipgi siekiame kuo didesnių 
laimėjimų d e m o k r atiniame 
fronte.

Priimkite šį jaunųjų Argen
tinos lietuvių sveikinimo žo
dį, kaipo išraišką mūsų visa
pusiško pritarimo jūsų Suva
žiavimui ir kilniems jo užsi-

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

demokratijos pergalę, už visų 
demokratinių lietuvių vienybę, 
už visapusišką pritarimą lais
vajai Tarybų Lietuvai. Taipgi, 
kartu su jumis pasireiškiame 
prieš naujo karo kurstytojus, 
kad išlaikius taiką pasaulyje 
ir draugišką tautų sugyveni
mą. c

Tegyvuoja Trečiasis Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas!

Argentinos Lietuvių
Jaunimo Kliubas,

Pirm., V. V. Lukšas.

šiaurės Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui, New Yorke, 
Pasveikinimas
Gerbiami Broliai ir Sesutės:

Jūs su važiavot aptarti svar
biausius lietuvių tautos reika
lus. Ta proga leiskite nuošir
džiai pasveikinti šio jūsų su
važiavimo dalyvius ir visus 
Šiaurės Amerikos demokrati
nius lietuvius. Apie du tūks
tančiai čionai, Berisse, Ar
gentinoje, gyvenančiųjų lietu
vių, kurie daugumoje yra pa
žangūs ir demokratiški, gyve
na tais pačiais troškimais, 
kaip ir jūs, broliai, šiaurės 
Amerikos demokratiniai lietu
viai.

Tegyvuoja šiaurės Ameri
kos Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas !

Juozas Mėšlius, 
Marcelinas Sabalis, 
Vincas Janst»uskas, 
Zigmas Prieskienis, 
Viktoras Žaunerauskas.

• 4

Svėikinam visas jūsų demo
kratiškas organizacijas —* 
kultūrines, meno ir parajnos.

Sveikinam jūsų visą demo
kratinę spaudą, ypač dienraš
čius Laisvę ir Vilnį, kuriais 
džiaugiasi viso pasaulio lie
tuviai demokratiškų pažiūrų.

Sveikinam visus atstovus D. 
A.L. Suvažiavimo, linkėdami 
jums kuo geriausių pasekmių 
šiame kilniame demokratiška
me suvažiavime.

Broliškai,
ALKT Remti Komisija:

Pirm. Pranas Dumbliauskas,
Sekr. Bolys Šnioka,
Iždin. Olga Goriene.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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Buenos Aires;
1947 m., kovo 14 d.

Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui —
Pirmininkui gerbiamam 
draugui ROJUI MIZARAI:

Mos, Argentinos Lietuvių 
Komisija Tėvynei Remti, Siun
čiame D.A.L. Suvažiavimui 
nuoširdžius broliškus sveikini
mus, linkėdami jūsų šiam kil
niam, demokratiškam suva
žiavimui geriausių, pasekmių.

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
SVEIKINIMAI

šiaurės Amerikos Lietuvių 
Demokratų, Suvažiavimui- 
Kongresui, New York, USA.
Brangūs broliai, lietuviai:

Šis menkas lietuvio išeivio 
Brazilijoj žodis trokšta, kad:

š. Amerikos Lietuvių De
mokratų Suvažiavimas atsiek
tų visus savo užsimojimus; 
tiek mūsų išeivių, tiek myli
mos tėvynės Lietuvos reikalu.

Tegyvuoja Demokratinis 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Su
važiavimas !

Visos pastangos taikai ir 
vienybei!

Su širdingiausiais linkėji- 
jnais,

Kapso Sūnus.
11 kovo, 1947 met.,
Sao Paulo — Brazil.

Santo Andre, 17-3-1947 
Ėst. d e Sao Paulo, 
Brazil.

Trečiajam šiaurės Amerikos 
Lietu vi ų D e m o k rati n i am 
Suvažiavimui.

Santo Andre Lietuvių Ko
misija . širdingai sveikiname 
jumis, brangūs tautiečiai, Lie
tuvių Suvažiavimo atstovai. 
Linkime geriausio pasisekimo 
atlikti užsibrėžtus darbus. Tu
rime viltį, kad šis suvažiavi
mas sustiprins visoje šiaurės 
ir Rietu Amerikoje gyvenan
čiųjų lietuvių vienybę — mū
sų bendram kultūriniam dar
bui ir pasaulinę taiką.

Ldi gyvuoja demokratinių 
Amerikos lietuvių vienybė'

Stasys Pelenis, 
Paulina Čornauskiene, 
Apolinaras Kulnys, 
Bonifacio Josiūnos, 
Amelia Josiūnaitė, 
B. Jeskevičius. a

Gerbiamam draugui 
Rojui Mizarai:

Šiunčiu širdingiausius svei
kinimus šiaurės Amerikos De
mokratinių Lietuviu Suvažiavi
mui, linkėdama geriausio pa

sisekimo taip didžiai svarbio
je darbuotėje šiuo momentu. 
Antra, tai noriu tarti jums 
keletą žodžių apie mūsų San
to Andre jaunimą. Turėjome 
platesnį jaunimo susirinkimą, 
kuriame dalyvavo 10 asmenų: 
susitvėrė pirma Santo Andre 
jaunimo grupė. Išrinkta jau
nimo valdyba.

Svarstant tolimesnę veiklą, 
pirmoje vietoje jaunuoliai no
ri mokintis vaidybos, dainos; 
tais reikalais nutarta kreiptis 
į Sao Paulo esančią lietuvių 
kultūrinę organizaciją. Nau
jai išrinkta valdyba užsibrėžė 
pirmą darbą, tai pasiųsti svei
kinimą šiaurės Amerikos lie
tuvių motinų suvažiavimui, 
antra, organizuoti Santo And
re jaunimo ekskursiją, kad 
tuo sutraukti plačiau lietuvių 
jaunimo į savo būrį.

Ir tikrai jie pildo savo užsi
brėžta darba — brenda kilo
metrus purvu iš vienos vilos į 
kitą, iš triobos į triobą, kvies
dami dalyvauti visus jaunuo
lius.

Paulina Arnauskienė.
Brazilija.

17 d. kovo, 1947 m.
Sao Paulo, Brazil

Organizacijos Artištika Kul
tūrai “Kruzeiro do Sul” Jau
nimo Komisija, sveikiname 
Trečiąjį šiaurės Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimą, įvykstantį š. m. kovo’ 
men., New Yorke.

Sveikinam visus atstovus ir 
atstoves, atstovaujančius de
mokratines Amerikos organi
zacijas bei draugijas.

Trečias demokratinių Jung
tinių Valstijų mūsų tautiečių 
suvažiavimas, tebūna atsieki- 
mu viso to, ko šiandien demo
kratinis pasaulis trokšta.

Lai gyvuoja Trečias šiaurės 
Amerikos lietuvių demokrati
nis suvažiavimas!

Lai gyvuoja pasaulinė taika 
ir vienybė!

Lai gyvuoja mūsų Tarybinė 
Lietuva!

Pirm., Affonso Kučinskas,
Sekr.

i (pavardė neišskaitoma)

laisvės leisti savo spaudą. Ne
turime laisvės nei savo vaikus 
mokinti lietuviškose mokyklo
se. Neturime laisvės laisvai 
susirinkti aptarimui mūsų ko
lonijos reikalų. Jei tai kada 
padarome, tai tik ne laisvai. 
Viskas su baime.

Dabar, kaip niekados, reika
linga viso pasaulio lietuviams 
demokratams vienytis, organi
zuotis.

Lai gyvuoja šiaurės Ameri
kos pąžangūs lietuviai.! Lai gy
vuoja šis didis 3-čiasis Š. Ame
rikos lietūvių kongresas, ku
riame randasi atstovas ir iš 
Pietų Amerikos, drg. J. Jo- 
kubka.

Lai gyvuoja mūsų tėvynė 
Lietuva!

Jumis sveikina,
Jonas Butauskas.

(Bus daugiau)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kalėjimo ir popiežius kunigą 
išsiuntė į Argentiną, patalpin
damas ten vienan klioštoriun.

Tas pats kunigas, b-ųe, lai
mindavo Mussolinio kareivius, 
vykstančius į Tarybų Sąjun
gą; sykį .pats ten buvo nusi- 
baladojęs, bet stovėjo toli nuo 
fronto, tai raudonarmiečiai jo 
nesučiupo. Vadinasi, Mussoli
nio laimintojas — giliukingas 
paukštis.

★ ★ ★
šie faktai, beje, vieną da

lyką pabrėžia: kriminalistai 
— labai tiki gaivalai.

“Al” Capone buvo karštai 
religingas; Mussolinis — taip
gi.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
DIRBTI FOUNDR£JE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

FLOCKHART FOUNDRY 
83 POLK STREET 

NEWARK, N. J.
(86)

PRANEŠIMAI

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

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

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

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

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

kPALAIKYK JAUNYSTĘ!

pasek-

Palaikyk jaunystę su pasaulio geriausiu 
Deken’s Cold Cream. Ačiū mokslo pagel- 
baų 'šis Cold Cream yra sudarytas iš 6 
skirtingų grožio palaikymo daiktų. Pa
vartojus per tūlą laiką, matysi didelį skir
tumą savo veidrodyje. Deken’s Cold Cream 
daro stebėtinai velvetinį ir malonų veidą. 
Grožis yra tavo laimė ir turtas. Dėl mo
teries gražumo ir jos veido skaistumo, ka
ralius atsižadėjo ir karališko trono. Įver
tink savo grožį, vartodama Deken’s Cold 
Cream. Tuojaus dėk $1.00 į konvertą ir 
siųsk Šiuo antrašu, o aplaikysi didelę dėžę 
Deken’s Cold Cream. Užtikrinam 
mes.

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

FotografasO
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus
sudarau su ame-|| 
rikoniškais. Rei-!>7, 
kalui esant irft 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas BroadwAy ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Tel. GLenmore 5-6161

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo ja pianus iŠ di

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

L. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
, OZONE PARK, N. Y.

Tel. Michigan 2-3123
ss

Sao Paulo, 
1947, 111, 16 dien.

Brangūs draugai, šiaurės 
Amerikos lietuviai ir lietuvės:

Leiskite išreikšti pasveikini
mo žodį, šio jūsų suvažiavimo 
proga.

Jūs gerai žinote, broliai ir 
sesės, sunkumų yra dirbti de- 
'mokratišką darbą svetimame 
krašte. Dar sunkiau yra pas 
mūs, Brazilijoje, kur peturi- 
me laisves .laisvai susirinkti, 
aptarti mūsų kolonijos demo
kratinius reikalus. Neturime

Pranešama, kad kai kurie 
West Virginijos mainieriai 
grįžę darban.

Klaidos Pataisymas
Tarpe LLD suvažiavimo 

sveikinimų praleista auka 
LLD 8 kp., Cambridge, Mass., 
kuri aukavo $15. Aukas pri
davė delegatė V. Kviotkas. 
Klaidą pataisome ir atsipra
šome.

D. M. Šolomskas.

, Detroit Mich
' Hamtramcke, rytinėje mies

to dalyje gyvuoja Lietuvių Li
teratūros Draugijos 1.88 kuo
pa ir LDS 86 kp. Karo laiku, 
dėl įvairių darbų mūsų veiki
mas buvo apsilpęs, bet dabar 
imamės vėl organizacijas tvir
tinti fr veikti. Į LLD 188 kuo
pą, kaip pereitais metais, taip 
ir šiemet nemąžai naujų na
rių gavome. Į LDS kuopą irgi 
stengiamės naujų narių gauti.

Nedėlioj, balandžio 13 d., 
5 vai. po pietų, 3014 Yemans 
St. svetainėje, ruošiame labai 
svarbų veikalo “Pirmyn” per
statymą. Tai veikalas iš 1905 
metų revoliucijos, vaizduojąs, 
kaip dvarų darbininkai kovo
jo prieš ponus už geresnį gy
venimą . ir šviesesnę ateitį. 
Jiems vadovavo lietuvių tau
tos vadas Vincas Kapsukas, 
Leonas Pruseika ir kiti.

Veikalas labai svarbus, 
kviečiame visus lietuvius, kaip 
Detroito, taip Windsoro. ir 
apylinkės. Svetainės durys at-

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvos Dukterų ir Sūnų Pašal- 

pinč Drg. rengia savo 34 m. jubi< 
lejinį parengimą, balandžio 13 d., 6 
vai. vak., Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėje, kamp. E. ir Silver Sts. Bus 
skani vakarienė ii’ gera -orkestrą. 
Tai kviečiame visų dalyvauti ir sma
giai praleisti vakarą — Rengėjai.

(83-84)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. balandžio, 3 vai. dieną. 408 Court 
St. Visi nariai būkite susirinkime, 
nes bus išduodama raportai iš trijų 
įvykusių suvažiavimų. — A. Skai- 
rius, sekr. (83-84)

WILMERDING, PA.
Moterų Kuopa ir Lietuvos Sūnų 

kp. rengia bankietą, balandžio 13 d. 
Lietuvių Salėje, 110 State St. Pra
džia 5 v. v. Bus įvairių ' valgių ir 
įsigėrimų. Kviečiame visus dalyvauti, 
užtikriname, kad linksmai praleisi
te laiką.’ (83-84)

MAHANOY CITY, PA.
' LDS 104 kp. rengia balių, balan

džio 12 d. Aidukaičio salėje, 1139 E. 
Mahanoy Avė. Pradžia 8 v. v. ir tę
sis iki ryto. Šokiam gros lietuviška 
orkestrą. Jžanga 50c asmeniui. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Komi
sija. (83-84) *

SCRANTON, PA.
Liet. Lit. Drg. .39 kp. susirinkimas 

įvyks 13 d. balandžio. Pas drg. E. 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 2 v. 
dieną. Draugai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taip 
pat delegatai išduos raportą iš pra
ėjusių susivažiavimų. — P. Šlekai
tis, sekr. (83-84)

SO. BOSTON, MASS.
Paskaita sveikatos klausimais 

įvyks balandžio 13 d. Municipal Hali, 
E. B’way. Pradžia 7 v. v. įžanga 
veltui. Koncertine dalį programos 
išpildys Ignas Kubiliūnas ir Ruth 
Gittzus. pianistė Emma Chulada, abi 
iš Bedford, Mass. Paskaitą skaitys 
gerb. dr. J. J. Kaškiaučius, iš New
ark, N. J. Kviečiame visus dalyvau
ti. —Kom. (83-84)

PHILADELPHIA, PA.
Pamatykite krutamus paveikslus 

iš Lietuvos. Balandžio 12 d., 7:30 v. 
v. Bus rodomi kalbiniai paveikslai, 
iš po karinės Lietuvos. Ateikite į 
Liet. Republikonų Kliubo salę, 1218 
Wallace St. Po to bus ir šokiai. — 
Kom. (84-85)

BROCKTON, MASS.
Balandžio 13 d., 2:30 vai. dieną, 

įvyks paskaita apie sveikatą. Skai
tys dr. J. J. Kaškiaučius. Įžanga 
veltui. Rengia LDS 67 kp. —Kviečia 
Komisija. (83-84)

NORWOOD, MASS.
Paskaita, sveikatos klausimais. 

Rengia LDS 3 kp. Skaitys dr. J. J. 
Kaškiaučius, iš Newark, N. J. Liet. 
Salėje, 13 St. George Avė. Pradžia 
7 v. v. Kviečiame visus dalyvauti, 
išgirst naudingų, svarbių dalykų. — 
Kom. (83-84)

WATERBURY, CONN.
Balandžio 13 d.. 3 vai. dieną. 103 

Green St. įvyks paskaitos apie Lie
tuvos pirmo spausdinto žodžio, su
kaktis 400 m. nuo pirmos spausdin
tos knygos. Tai bus svarbu’’ visiems 
išklausyti. Prelegentas bus R. Miza- 
ra, Laisvės redaktorius. Daug nerei
kia aiškinti apie jį, nes jis yra vi- 
sicYns gerai žinomas. Dalyvaukite 
visi. — Kom. (83-84)

WILKES-BARRE, PA.
Svarbi Paskaita ir skani vakarie-

T

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

w; Laidotuvių 
Direktorius

daros nuo 4 valandos, vaidi
nimas prasidės lygiai 5 valan
dą, o vėliau bus šokiai prie 
geros muzikos. Į vaidinimą ir 
šokius bilieto kaina su taksais 
$1, o tik į šokius 50 centų. Vi
si ateikite.
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Liūdesio valandoj . kreip
kitės prie,, manęs dieną 
ar naktį, greit-suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai i? gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti*

A

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110

LLD Narys.

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

426 LAFAYETTE STR 
/

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

nė. Rengia LDS 7 kp. ir LLD 43 kp. 
Balandžio 13 d., Liet. Progr. Kl. Sa
lėje, 325 E. Market St. Paskaita 3 
vai. dieną, vakarienė 6 vai. Po vaka
rienės šokiai. įžanga nemokama vi
siems. Kviečiamo išgirsti svarbią pas
kaitą. kaip vystėsi lietuvių tautos 
kultūrinis darbas per 400 m. nuo pa
sirodymo pirmo spausdinto žodžio. 
Taipgi galėsite po išklausymo ska
niai pavalgyti, pasišokti. — Kom.

(83-84)

HARTFORD, CONN.
Paskaita ir prakalbos paminėji

mui 400 m. sukakties nuo išleidimo 
pirmos spausdintos itnygos lietuvių 
kalboj* Balandžio 13 d., Liet. Kl. sa
lėje, 227 Lawrence St. Paskaitą 
skaitys Petras Baranauskas, iš 
Bridgeporto. Be to, delegatai, kurie 
dalyvavo Dem. Am. Liet, suvažia
vime išduos savo raportus. Kviečia
me dalyvauti. Pradžia 2:30 vai. die
ną. — I^om. (83-84)

BOSTON, MASS.
Jaunuolių LDS kp. vėl rengia to

kią pat pariukę kaip ir pereitą mė
nesį. Įvyks balandžio 11 d., 8 v. v. 
Bus dovanų ir užkandžių. Visi kvie
čiami ateiti praleist linksmą vakarą. 
(Vieta?—Adm.) — Komitetas.

(8?-83)
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Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko balan
džio 3 d., Laisvės svetainėje. 
Narių atsilankė nedaug. Na
riai turėtų įsitėmyti, kad šis 
mėnuo 4-tas. Reikalinga už
simokėti. Visa eilė netoli gy
venančių biznierių ir profe
sionalų suspenduoti. Paskubė
kite užsimokėti. Matykite V. 
J. Senkevičių, Laisvės įstaigoj, 
kas dieną.

Laiškų Skaitymas
Nuo Vilnies bendrovės di

rektorių praneša apie dienraš
čio Vilnies dalininku, suvažia
vimą, kuris įvyks gegužės 11 
d. LDS 1-ma kuopa pasveikino 
su $5. Taipgi po $1 pridėjo 
V. J. Senkevičius, A. Velička, 
M. Stakovas.

Ateivių teisių gynimo komi
tetas šaukia konferenciją ba
landžio 27 d., New Yorko 
mieste. Delegatais išrinkti J. 
E. Gužas ir George Kuraitis.

Delegatų Raportai
Iš Demokratinių Moterų Su

važiavimo delegatės raporta
vo, kad suvažiavimas buvęs 
geras visais atžvilgiais. Buvo 
apie 130 delegačių ir daug 
svečių. Daug finansų įplaukė 
su pasveikinimais.

Trečiasis Demokratinių Am. 
Lietuvių Suvažiavimas buvo 
didžiausias iš visų įvykusių, 
322 delegatai atstovavo daug 
tūkstančių organizuotų lietu
vių. Veikimui prieš reakciją ir 
lietuvius fašistus sugelta au
komis ir sveikinimais su virš 
du tūkstančiai.

Kuopos stovis: nariai plati
na tikietus 3 apskrities vasari
nio pikniko, kuris įvyks liepos 
27 d., Linden, N. J. Ligonių 
nėra. Susispendavę 11.

J. K., koresp.

Tie $26 Savaitei 
Mane Čia Atvedė

18-kosStephanie Golewicz, 
metų jaunuolė, graži telefonis
tė, buvo biskį nustebus, kada 
angliško darbininkų dienraš
čio Daily Workerio taip pat 
graži ir dar jauna reporterė 
užklausė, ko jinai pikietuoja 
Bell Telephone Co., raštinę 
prie 14th St. ir Third Ave., 
New Yorke.

“Kaip aš galiu išgyventi su 
$26, o tai viskas, kiek aš par
sinešu namo? Tai dėl to aš 
čionai.”

Išsiaiškino, kad ji kompa
nijai dirba metus laiko. Pasi- 
mokėjus už kambarį ir maistą 
nedaug lieka. O juk kompani
ja dar tikisi, reikalauja, kad 
merginos gražiai rėdytųsi, ny
lon) kojinėmis dėvėtų, mad- 
nias plaukų šukuosenas turė
tų ir visą tai iš fų 26 dolerių. 
Merginos nėra priešingos gra
žiam, geram drabužiui, tad 
jos ir streikuoja, kad turėti tą 
viską nebadavus taupant ap- 
rėdams. *

r
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Energingai Pasiriioskime 
Gegužines Paradui

Gegužės Pirmos paradui pa
siruošti susirinkime, įvykusia
me balandžio 8-tą, nusitarta, 
kad atidėlioti neliko laiko. 
Ant vietos išrinktas nedide
lis komitetas ir įgaliotas ves
ti visą darbą. To darbo eigo
je ieškoti talkos pas visus ir 
kiekvieną, kuris supranta Pir
mos Gegužės svarbą, kuris 
norės kooperuoti.

Lietuvių Mobilizacijos 
Masinis Mitingas

Nusistatyta, kad šiemetinis 
lietuvių būrys parade, atitin
kant viso parado dydžiui ir 
dvasiai, turi būti didesnis ir 
gyvesnis ir kad jis toks gali 
būti. Tad išrinktasis komite
tas įgaliotas:

Tuojau parūpinti atitinka
mus ©balsius ir šūkius;

Gauti iškabas;
Ieškoti dainorių, muzikos 

ar kito kokio įvairumo;
Pagaminti bent porą tūks

tančių lapelių lietuvių kalbo
je ir paskleisti lietuviuose, 
taipgi tgauti geros angliškos 
literatūros.

Sušaukti masinį visų lietu
vių mobilizacijos mitingą už 
dviejų savaičių, balandžio 22- 
ra, 7:30 vai. vakaro, Laisvės 
salėje.

pa-

Mobilizacijos s u s i r inkime 
privalo būti jau gatavi lape
liai, iškabos, šūkiai, parinktos 
maršavime tinkamos dainuoti 
dainos, kad atsilankiusieji ga
lėtų su tuo viskuo susipažinti, 
gauti visas instrukcijas. Dau
giau apie šio susirinkimo pro
gramą matysite sekamose lai
dose.

Po šio mobilizacijos susirin
kimo bus likusios dar arti de
šimtis dienų, bus laiko pasi
darbuoti sukvietimui į paradą 
daugiau lietuvių ir dar daug 
ko dadėti pagražinimui-page- 
rinimui parado.

Tad visi esate prašomi šiam 
mitingui rengtis — pamatyti 
tą, ką bus spėjęs paruošti ko
mitetas ir plariuokite atnešti 
savų pasiūlymų.

Pirmos Gegužes Paradas
įvyks gegužės (May) 1-mą, 

nuo piet iki vėlumos. Lietuvių 
maršavimo laikas paprastai 
būna prievakarį. Kam galima, 
yra prašomi tą dieną nedirbti, 
nes tai Amerikos darbininku 

I

tradicinė šventė, kovos diena. 
Tačiau, kam negalima išlikti iš 
darbo ar iš mokyklos, galės 
suspėti tiesiai iš įstaigų atvyk
dami į mobilizacijos punktą. 
Valandą ir vietą praneš vė
liau. Rep.

Telefonistai Pasiruošia
Ilgai Kovai

Telefonistų streiko vadai 
sako, kad patenkinančių dar
bininkus pasiūlymų kol kas 
nėra iš kompanijų pusės ir 
darbininkams reikia būti pasi
ruošusioms ilgai kovai.

New York Telephone Co., 
sakoma, neva pasiūliusi dery
bas. Bet Empire State Tele
phone Unija, atstovaujanti tos 
firmos darbininkus, jos pre
zidentas William McQuade 
sako, kad unija į derybas eis 
tik tuomet, kada bus pateikti 
rimti pasiūlymai. Be pasiūly
mų, sako unijistai, derybos — 
tik savęs apsigaudinėjimas.

Protestavo prieš Policijos 
Taktika

Unijos vadai praeitą antra
dienį turėjo susirinkimą su tei
sėju Edward Maguire, miesta- 
vuoju darbo santykių eksper
tu. Jie skundėsi jam, kad po
licija kliudo pikietams. Taipgi 
protestavo, 
misionierius 
džia vartoti

kad policijos ko- 
Wallander nelei- 
garsiakalbių.
trukdymo, streL

Gegužinės Istorijos 
Nauja Laida

šių die- 
Istorija

Nauja, d avesta iki 
nu, Pirmos Gegužės 
(angliškai) ką tik 
spaudos. Išleido International 
Publishers. Kaina 10 centų.

Alexander Trachtenbergo 
parašyta, knygelė pirmu kar
tu buvo išspausdinta 1929 me
tais. Nuo to laiko knygelės 
išparduota virš ketvirtadalis 
miliono kopijų. Knygelė per 
metų, 'metus buvo tuo doku
mentų, kuriuo remiantis buvo 
sumobilizuota tos daugtūks- 
tantinės masės žmonių į para
dus, demonstracijas, masinius 
mitingus. Ji suglaustoje for
moje, dokumentais paremtais 
daviniais, apsako Pirmosios 
Gegužės istoriją nuo jos pra
džios 1886 motais. Dabartinė
je laidoje, ta istorija d avesta 
iki pat paskučiausių dienų.

Visiems norintiems pasitar
nauti darbininkų gegužinei ir 
jos kilniems tikslams reikia 
knygelę įsigyti. Ir įsigyti ne 
tiktai sau, bet turėti po ran
ka parduoti ar šiaip įteikti ir 
kitiems žmonėms, kurie apie 
gegužinę išgirs gal pirmu kar
tu. O tokių bus daug.

šeši kongresmenai, pašto 
viršininko Quigley svečiai, at
lankė Brooklyn© pašto centra- 
linį skyrių, 271 Washington 
St., praeitą pirmadienį. Paštas 
turi 32 skyrius. Aptarnauja 
‘>,000,000 gyventojų.

Streikuojantieji telefonistai 
visais atžvilgiais prisilaiko 
įstatymų. Po pusiaunakčio, vi
sas moteris pikietes pavadavo 
vyrai pikietai, bet pikietasi ne
sustojo.

o

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-68G8 
221 South 4th Street

Streiką Veda Bendrai
Devynios nepriklausomos 

New Yorko unijos įsisteigė 
bendrą streiko fondą ir pra
dėjo radio programas infor
mavimui visuomenės. Keturių 
unijų vadai buvo numatyti 
pirmai tokiai streiko progra
mai balandžio 9-tą, 3:45 po 
piet, iš stoties WLIB.

Balandžio 9-tos vakarą su
šauktas visokių New Yorko 
amatinių ir industrinių unijų 
atstovų mitingas Hotel Diplo
mat, New Yorke, nusistatyti 
visų miesto darbininkų santy
kiams su streiku.

Nežiūrint 
kieriai palaikė masinį pikietą 
ir pravedė masinį susirinkimą 
St. Alphonsus klebonijoje, 308 
W. Broadway, f z

Greta streiko vadų, strei- 
kieriams kalbėjo kelių tikybų 
dvasiškiai. Streikieriai ypatin
gai šiltai sveikino rabino Sid
ney E. Goldstein iš Laisvosios 
Sinagogos išsireiškimą, kad 
kompanija “privalo* savo eko
nominę autokratiją ir politinę 
diktatūrą” statyti žemiau 
žmonių demokratiškų troški
mų, nusileisti žmonių valiai. 
Presbyterijonų kunigas John 
F. Duffy šakė, kad niekas ne
turi teisės “žaisti Dievą su jū
sų gyvenimu.” Kun. Philip A. 
Carey iš St. Francis Xavier 
Darbininkų Mokyklos sakė, 
kad laimėjimas ar pralaimėji
mas streiko priklausys nuo 
streikierių vieningumo. Jis sa
kė, kad streikas jam atrodo 
“teisėtu.” ! ‘

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F A R M E R I S
AMERIKOS ŽEMĖJE—

TVIRTYBĖS IR SAUGUMO ŽENKLAS!

Pagal mėgiamąjį scenos veikalą

Pra
nu© 

Brooklyn,

- ------- —....—6‘taa puslapio 
Laisve—Liberty Lith., Daily * 
Ketvirtad., Balandžio 10, 1947

visus 
yra ba
lę oncer-

30 asmenų balalaikų 
bus pagelbstima dai- 
Dora Boshoer, kuri 
rusų liaudies dainas.

jau Tėvukai
Ridgewood© veikėjai, 

nas ir Justina Varaškai, 
290 Suydam St.,
(Ridgewood© sekcijoj), 
tėvukai,' nes jų duktė Nellie 
Woelfle,s kovo 30 d., 'Wyck
off Heights ligoninėje, pagim
dė sveiką ir gražų sūnų, ku
riam skinamas vardas Wal
ter.

Naujagimio motina baigia 
pasveikti, o mažytis pradeda 
sveikas augti. Linksma visa 
šeimyna. ’ Naujagimio tėvas 
Walter 
saulinio karo veteranas, links- 1 
mas, susilaukęs Įpėdinio. O i 
Varaškai linksmi, susilaukę 
anūko. Na, o jau motinos — i

Puikių Koncertų 
Mėgėjams

Alexander Kutin, Rusų Ba
lalaikų Muzikališkos Draugi
jos vadovas, užkviečia 
tuos, kuriems maloni 
lalaikų muzika, į savo 
tą. štai jo kvietimas:
Gerbiamieji:

Ir vėl mes tikimės neužilgo 
su jumis pasimatyti, šį kartą 
Academy of Music , salėje, 
Lafayette Avenue, Brooklyn©, 
mūsų koncerte. Koncertas bus 
penktadienį, balandžio d., 
1947.

Mūsų 
orkestrą 
nininkės 
dainuos
Taipgi garsus Philadelphijos 
Rusų Vyrų Choras, susidedan
tis iš 20 vyrų, dainuos. Be to, 
bus Polyanka Choral En
semble ir, kaip visuomet, Ra- 
dischev’o Liaudies šokių šo
kikų Grupė. '

Užsirezervuokite sėdynes iš 
anksto telefonu ar laiškais.

Tel. Gramercy 7-7962 (va-, 
karais).

Laiškus rašykite:
Alexander Kutin, 
218 East 12th Street, 
New York 3, N. Y.
Tikietų kaina: $1.20, $1,80 

ir $2.40 (taksai įskaityti).

Alexander Kutin, dirig.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

BROOKLYN

LABQR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS dčl Balių, Koncertų, Bnnkletų,
Vestuvių, Sunirinkimų ir t.t. Puikus

Bteičiua bu naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos* Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. \
Tel. STagg 2-3842

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTA1

Speciales Kainos Po:

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

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

Brooklyn, N. Y. \ 
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-8550-1-2

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

T

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 GI WAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

RAUDONASIS KRYŽIUS 
MOKINA NAMUOSE 
SAUGUMO

Praeitais metais 1,724 new- 
york iečiai prarado gyvastis 
nelaimėse namuose.t Iš tų 1,- 
081 mirė pasekmėje pavirti
mo*, kaip sakė Norman Engel- 
son'savo raporte. Jis už gyrė 
majoro O’Dwyer pasiūlymą 
nuo gegužės 5-tos, skirti mies- 

Woelfle antrojo pa-|t° saugumo laikotarpį.
Tarpe patarimų saugumui 

namuose, Engelsonas siūlo: 
aukštumą siekti tik pasistojus 

gimdytojos džiaugsmą gali vi-!an^ laiptelių, ne ant ko kito: 
si suprasti.

Ta proga linkiu goriausių 
laimių naujagimiui, jo tėvams j 
ir tėvukams.

4f
i sunaikinti aliejuotus, vaškuo
tus skudurus; vartoti nedega
mus valytuvus: saugoti nuo 
vaikų degtukus, vaistus, nuo
dus. 'C. N.

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

d

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

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

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
%

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

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

BULOVĄ!
Bill Cimiello, nuvairavęs su 

autobusu į Floridą, tapo par
gabentas detektyvų, šį kartą 
kitam vairuojant tą patį busą. 
Jo žmona jį pasitiko su šyp
są, nežiūrint visko. O anot 
spaudos, žmona būk žadėjusi 
prieš jį’ užkurti tokią ir tokią 
pirtį. Jį paleido po $1,000 
kaucija.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

DEAN
15 . . >2475

JUHANI TERVAPAA'

cambjudge

Būtinai pamatykite šią filmą!

U’WAY ir 51 8T.

riitoADrt Ar 
ir STREET

“Širdžiai šilta ir smagi komedija, kur juokai laimin- * #
gai maišosi su romansu!” — SUN. MIKE LEIPUS 

324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Te!. BVergreen 4-8003

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

“THE FARMER’S DAUGHTER

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

/

Prez. Trumanas sušaukė 
nepaprastą savo kabineto 
posėdį, kuris svarstys kainų 
piginimo reikalą.

su žvaigždėmis
LORETTA YOUNG 
, JOSEPH COTTEN

ETHEL BARRYMORE
HUMPHREY BOGART 

BARBARA STANWYCK 
ALEXIS SMITH , 
“THE TWO 

MRS. CARROLLS” 
Warner Bros. Įspūdinga Drama!

Dabar rodoma.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų įstaigos rATtlOA 

IT • • - >2475

MATIKI

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Ayenue 
Bi-uukiyxs, N. Y.

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




