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Tlie Only Lithuanian Dally 
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Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Energingai dirba Tarybų 
Lietuvos Mokslų Akademija. 

• Istorikas Juozas Žiugžda ruo-
jk šia Lietuvos Istoriją. Akade

mijos sekretorius Kazys Be
lin kas dirba tyrime Lietuvo- 
voj ežerų, kurių yra virš 2,- 
000. Vincas Mykolaitis-Puti
nas ir Kostas Korsakas ruošia 
didelį veikalą apie Lietuvos 
literatūrą. Kiti mokslininkai 
užimti kitais darbais.

★ ★ ★
Vilniaus Taryba jau priė

mė architekto Mikučaičio pro
jektą naujam Vilniui. Pagal 
tą planą. Į penkis metus tary
binės Lietuvos sostinė — Vil
nius bus visai kitas miestas. 
Nėries paupiai dabar apleisti, 
ten, kaip ir užkampiai miesto. 
Pagal naują planą Vilnius pa
sisuks veidu j Neries upę, ten 
bus pastatyti nauji gražūs na- 

* * mai, įrengta puikūs parkai, 
pravesta nauji keliai, pastaty
tas Kultūros Palocius, sporto 
ir pionierių namai. Bus pasta
tyta ir nauja gelžkelio stotis.

★ ★ ★
Lietuvos vyriausybė yra pa

ruošus ‘ didelius planus dar
bams. Jie bus įgyvendinti, 

» liaudis pilnai juos remia. Bet 
reikės daug sunkaus darbo ir 
energijos padėti vien tam, 
kad atstatyti Lietuvos indus
triją ir žemdirbystę iki to 
laipsnio, kurio ji buvo pasie
kus pirma hitlerininkų užpuo
limo.

★ ★ ★
Pilnai duokles pasimokėjo 

sekamų Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopų nariai: 15-B 

4 kp., Fort William-Port Arthur, 
sekr. A. Juraška: 171 kp., Au
rora. sek r. M. Paulauskas ir 
205 kp., Westville, sekr K. P.

1 Jakubaitis. Už gerą skaičių 
narių duoklių prisiuntė 57 kp., 
sekr. A. Jasiunas iš Clevelan- 
do.

★ ★ ★
I garbės surašą įeis tik tos 

kuopos, kurios pilnai pasimo
kęs duokles ne vėliau 1 d. lie
pos. Kuopos, kurios užvilks 
duoklių, pasimokėjimą po 1 
d. liepos, tai nebus priskaito- 
mos prie garbės kuopų, nes 
mūsų konstitucija reikalauja, 
kad iki tos -dienos visi nariai 
sumokėtų duokles.

• Komercinė spauda dažnai 
apgaudinėja skaitytojus. Bet 
Graikijoj spauda, kontroliuo
jama fašistų, visai nusmuko 

> nuo koto. Pradžioj šio mėne- 
šio paskelbė, būk United Press 
atstovas turėjo pasikalbėjimą 
su maršalu Stalinu ir būk 
Stalinas pripažino, kad Sovie
tai teikia graikams partiza
nams pagalbą.

Tą išmislą užginčijo ne vien 
Tarybų Sąjungos atstovas 
Graikijoj, bet ir United Press 
žinių agentūra.

Francijoje generolo De 
Gaulle šalininkai provokuoja 
netvarką. Jie ant žūt-būt nori
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Republikonai. Žada 
Greitą Verguvės 
{statymą Unijom

Republikonų Bilius Gręsia Pa 
jungi Unijas Kompanijoms

Washington. — Republi
konas kongreso atstovų rū
mo piriuininkas Joe'Martin 
tvirtina, kad kongresmanai 
po dienos kitos užgirs Hart- 
ley’o bilių prieš unijų pripa
žinimą ir prieš streikus. 
Martinas pranašauja, kad 
šis bilius bus priimtas dide
sniu balsų daugumu, kaip 2 
prieš 1. Jis sako, sykiu su 
republikonais balsuos už tą 
bilių ir bent 80 demokratų 
kongresmanų.

Kongresmanų taisyklių 
komitetas 9 balsais prieš 1 
paskyrė tiktai šešias valan
das šiam biliui svarstyti at
stovų rūme. Patys biliaus 
rėmėjai pripažįsta, kad jei
gu jis taps įstatymu, tai li

nijos turės, tik tiek “teisių”, 
kaip konipaniškos unijeles. 
Darbo unijų vadai todėl va
dina jį verguvės įstatymu.

250 CIO unijų vadų, da
lyvavę įstatymdaviškoje sa
vo konferencijoje, dabar 
eina pas senatorius ir kon- 
gresmanus; ragina juos at
mesti tą bilių, kurį CIO pir
mininkas Philip Murray pa
vadino “tikruoju žingsniu į 
fašizmą.”
' Demokratas kongresma- 
nas John Lesinski pareiškė, 
jog Hartley’o bilHus grūmo
ja “vėl užkart darbininkam 
rudojo /šuns kontraktus, 
samdytojų juodraščius prieš 
darbininkus ir vaikų grąži
nimą į kasyklas ir fabri
kus.” .

NEAMERIKINIŲ VEIKSMŲ 
KOMITETAS RAGINA 

AREŠTUOT WALLACE’A
Atkasė Nusenusi Įstatymą, pagal 
KurĮ Kalima Esą Baust Wallace 

Už Jo Prakalbas Anglijoje

Molotov Reikalauja 
Pataisyt Amerikos 

Planą 40 m. Sutarčiai _ _ '
Sovietai Sako, Reikia Platesnes 

Sutarties J

Neamerikinis Komi
tetas Reikalauja 
Teismo Dennis ui

Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinis Komi
tetas reikalauja, kad kong
reso atstovų rūmas balan
džio 22 d. nutartų traukti 
teisman Komunistų Parti
jos sekretorių Eugene Den- 
nisa ir komunistą advokatą 
L. Josephsoną. Tas komite
tas įkaitino Dennisą už tai, 
kad Dennis atsisakė jam 
liudyti ir taip “paniekino 
kongresą”. Josephson įkai
tintas, girdi, už klastingą 
pasportų išgavimą.

100,000 Egiptenų Demon
stravo Prieš Anglijos 
Pataikūnų Valdžią

Kairo, Egiptas. — Belai
dojant Sabry Pašą, Wafdo 
tautinės partijos vadą, 100,- 
000 studentų ir darbininkų 
demonstravo prieš dabarti
nę Egipto valdžią, kuri An
glijai pataikauja. Demons
trantai reikalavo išvyt ang
lų armiją iš Egipto ir ne
leist Anglijai kištis į jo rei
kalus. Buvo susidūrimų su 
policija. -

Telefonistai Kreipias 
Į Teismą Prieš N. J. 
Verguvės Įstatymą

Trenton, N. J. — New 
Jersey Telefonistų Sąjunga 
kreipėsi į aukštesnįjį teis
mą, kad uždraustų'valstijos 
valdžiai vykdyti naująjį 
(verguvės) įstatymą prieš 
streikierius. Tuo tarpu Dar- 
bp Federacijos, CIO ir gele
žinkeliečių unijų vadai su
darė bendrą komitetą, ku
ris organizuoja miliono uni- 
jistų protesto streiką šį 
penktadienį kovai dėl to į- 
statymo panaikinimo.

Kruvina Anglą Kova 
Su Benamiais Žydais

Haifa. — Kariniai anglų 
laivai užklupo slaptai Pale
stinon plaukiantį laivą su 
2,700 benamių Europos žy
dų. Anglai juos varė į savo 
laivus deportuoti į belaisvių 
žardžius Cyprus saloj. Žy
dai priešinosi. Per įnirtusią 
kovą anglai pašovė ir kitaip 
sužeidė 31 žydą. Sužeista 
ir keli- anglai.

Washington. — Kongreso 
Komitetas dėl Neamerikinių 
Veiksmų paragino generalį 
prokurorą Tomą Clarką 
traukti teisman Henry A. 
VVallace’ą, buvusį Jungtinių 
Valstijų vice-prezidėntą, už 
jo kalbas Anglijoje.

Tose kalbose Wallace 
smerkė prez. Trumano siū
lomą $400,000,000 karinę pa
ramą reakcinėms Graikijos 
ir Turkijos valdžioms. Jis 
tvirtino, kad dabartinė A- 
merikos politika ardo Jung
tinių Tautų pagrindus, ske
lia pasaulį į dvi priešingas 
dalis ir veda link naujo ka
ro.

Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
J. Parnell Thomas atkasė 
nusenusi įstatymą (Logano 
Aktą), išleistą pirm 148 me
tų ir pataisytą 1932 m. Pa
sak Thomaso, šiš* įstatymas 
“padengia Wallace’a kaip 
blanketas.”

Minimas įstatymas reika
lauja iki 3 metų kalėjimo ir 
$5,0p0 piniginės baudos už 
šitokį nusikaltimą:

Jeigu Amerikos pilietis be 
leidimo tariasi su svetimo 
krašto valdžia ar jos agen
tais dėl ginčo tarp savo ša
lies ir kito krašto arba dėl 
“Jungtinių Valstijų valdžios 
žingsnių sumušimo.”

Wallace'o Atsakymas
Wallace jau pirmiau atsa

kė kritikuojantiems ji kon
greso nariams, kad jis neda
rė jokių sąmokslų su Ang
lijos valdovais prieš Ameri
ką, taigi ir tokie įstatymai 
negali būti prieš jį panau
doti, ypač taikos metu.

Kartu jis pareiškė: “Aš 
nematau jokio karo stovio” 
(tarp Amerikos ir kitos ša
lies). Aš sakau, jog Ameri
ka, kaip ir visi kraštai, gali 
pasirinkti vieną iš dviejų 
politikų: Viena politika sto
ja už stiprią Jungtinių Tau
tų organizaciją ir veda į 
pastovią taiką; kita politi
ka stoja už pasaulio padali
nimą ir veda, galų gale, į 
Rara. Kol yra vilties taikai 
išlaikyti, aš ir toliau kovo
siu už taika.”

Gromyko Smerke Vandenbergo 
Manevrą Graikijai ir Turkijai

ORAS. — Būsią lietaus.

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegatas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, 
Andrius Gromyko tvirtino, 
kad senatoriaus Vandenber- 
go pataisymas prie paramos 
plano Graikijai ir Turkijai 
reiškia tik panieką Jung
tinėms Tautoms ir juo la
biau blogina tarptautinę pa
dėtį.

Republikonas Vandenber- 
gas, Amerikos valdžios var
du, siūlė šitokį pataisymą 
biliui dėl $400,000,000 “pas
kolos” Graikijai ir Turkijai: 
Jeigu Jungt. Tautų Seimas 
arba Saugumo Taryba pa
prastu daugumu balsų pri
pažins, kad tolesnė Ameri
kos parama Graikijai ir

Turkijai “nereikalinga arba 
nepageidaujama”, tai Ame
rika sustabdys tokią para
ma, v

“Tai yra panieka Jung
tinėms Tautoms ir ardo jų 
galią,— sakė Gromyko. — 
Jokia šalis neturi teisės nu
spręsti, kaip Jungtinės Tau
tos gali veikti.”

Gromyko ragino Saugu
mo Tarybą greitai paskirti 
komisiją, kuri užtikrintų, 
kad bet kokia pagalba Grai
kijai būtų vartojama tik ci
viliams jos žmonių reika
lams.

Chechoslovakijos teismo 
sprendimu, sušaudytas išda
vikas Aug. Precuil.

Maskva. — Amerikos val
stybės sekertorius Marsha- 
llas pasiūlė Kepurių Didžių
jų konferencijai iš principo 
užgirti amerikinį planą su
tarčiai, pagal* kurią turėtų 
būti Vokietija laikoma nu
ginkluota per 40 metų. To
kia Amerikos, Anglijos, So
vietų ir Franci jos sutartis 
galėtų būti taisoma, pritai
kyta prie (talkininkų taikos 
sutarties su Vokietija ir tu
rėtų tapti įstatymu Vokieti
jai ir jos piliečiams, sakė 
Marshallas.

Molotovo Pasiūlymai
Sovietu užsienio reikalų 

ministras Molotovas davė 
savo pasiūlymus, kurie žy
mia dalim pakeičia Marsha-

CIO ir Federacijos 
Vadai Išvien Remia 
Telefonistų Streiką

Detroit, Mich.— 205 Dar
bo Federacijos ir CIO unijų 
vietinių skyrių vadai įstei
gė bendrą komitetą padėti 
streikuojantiems telefonų 
darbininkam ir darbinin
kėm. Pasitarime' su telefo
nistų atstovais jie nuspren
dė ruošti didžiulius bendro 
fronto pikietus, taip kad bū
tų uždaryta visos telefonų 
Įmonės, ir atsisaukt į unijas 
finansiniai paremt streiką.

“Prisrilo” Anglijos 
Didini cis Elizabeth

Southampton, Anglija. — 
Prie seklumos “prisvilo” 
milžiniškas keleivinis anglų 
laivas Queen Elizabeth, 85,- 
000 tonų. Jis už 8 mylių nuo 
kranto taip įklimpo į pojū- 
rio dumblą, kad reikėsią 
bent trijų dienų iki tas lai
vas galės būti išvilktas iš 
dumblo. Queen Elizabeth 
plukdė 2,446 keleivius.

. _• r

Washington. — Nėra vil
ties greit sutaikyti strei
kuojančius telefonistus su 
kompanija.

llo planą. Jis užgyrė ameri- , . • 
kinio plano tikslą, bet kriti
kavo jo turinį. Molotovas 
sakė: ' -.'duj

Amerikos planas nesutin- % j
ka su Jaltos ir Potsdamo.. • 
sutartimis ir nežada pakan
kamų užtikrinimų dėl Vo
kietijos nuginklavimo. So
vietai, iš savo pusės, todėl, 
siūlo dar tokius veiksmus:

Įsteigti keturių didžiųjų 
talkininkų . kontrolę Ruhr 
kraštui, pramoningiausiai 
Vokietijos sričiai; visiškai 
panaikint ir uždraust tarp- • 
tautinius vokiečių trustus 
(karteles) ir bankines mo
nopolijas.

Užtikrinti tam tikras de
mokratines laisves vokie
čiams ir laisvą veikimą jų 
darbo unijoms; pamatiniai 
pertvarkyti žemės nuosavy
bę (paskirstant dvarų že
mes bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams).

Klausimą dėl Vokietijos 
paliuosavimo nuo talkininkų 
okupacijos svarstyti tik po 
to, - kai Vokietija sumokės 
“nusakytus karinius atlygi
nimus” talkininkams.

Savo pasiūlymuose Molo- 1 
tovas praleido tą ameriki- - 
nio plano posmą, kuris sa
ko, jog bendroji komisija 
Vokietijoje, atstovaudama 
Keturių Didžiųjų sutartį, 
darys sprendimus paprastu 
balsų daugumu. Šio posmo 
praleidimas reiškia, jog So
vietai reikalauja veto teisės, 
taip kad bet kuris sutartyje 
dalyvaująs talkininkas gale- * ’ 
tų atmesti daugumo tari- • 
mus.

Labai abejojama, ar ame
rikonai iu anglai priims 
šiuos Sovietų siūlymus.
CHINŲ KOMUNISTAI 
MUŠA TAUTININKUS

Peiping. — Chinų komu
nistų armija apsupo Shih- 
kiachwang miestą ir daug - 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų kariuomenės jame. Ko
munistai taipgi perkirto 
tautininkams geležinkelį 
ties tuo miestu, 172 mylios 
nuo Peipingo.

STALINAS KALTINA AMERIKONŲ KORESPONDENTUS UŽ SUŽINIUS MELUS
nuversti koalicinę valdžią, ku
rioj yra komunistai ir socia
listai.

Pastaruoju laiku jie be ga
lo aktyvūs.

’ ★ ★ ,
Anglijos imperialistai skel

bė, kad jie būtinai turi įvežti 
500,000 bėglių, kitaip Angli
jai “kaput,” nes ranku trūks
ta. Bet štai, Mr. C. E. Egan 

- praneša iš Londono, kad 300,- 
000 anglų tik laukia laivų 
plaukti į Pietų Afriką, Kana
dą, Australiją ir Naująją Ze
landiją — savo kolonijas’, kad 

4en sutvirtinti Londono vieš
patavimą. Išeina, kad ang
lams trūksta tik paprastų dar- 

, bo rankų. Tokių, kurie* nori 
valdyti pasaulį ir diktuoti bri- 
tų politiką, tai ten stokos nė
ra. »

• Maskva. — Buvęs Minne- 
sotos gubernatorius, repub
likonas Haroldas E. Stasse- 
nas kalbėjosi ąu premjeru 
Stalinu apie amerikinius ko
respondentus Sovietuose.

Štassenas pageidavo, kad 
Sovietų vyriausybė necen
zūruotų korespondentų pra-z 
nešimų. Jis sakė, jog pilna 
laisvė amerikonams kores
pondentams tarnautų san
tykiams gerinti tarp Ame-

Stebėtina, kad Skagerrako 
srityje “ledai sulaikė” net 55- 
kis laivus, plaukiančius .į Len
kijos prieplaukas. Mat. tie 
laivai veža apie $50,000,000 
vertės reikmenų į Lenkiją.

Atrodo, kad tai1 bus dau
giau “politiniai ledai.’/

rikos ir Sovietų žmonių. 
Štassenas taipgi priminė, 
kad Sovietai nepriėmė pas
tovaus N. Y. Herald Tri
bune, republikonų laikraš
čio, korespondento.

Stalinas atsakė: Dalis a- 
merikinių korespondentų 
piktai nusiteikę prieš mus. 
Kas liečia Herald Tribune, 
tai atsitiktinas dalykas. Tai 
yra žymus laikraštis. Tatai 
buvo atsitiktinas įvykis, o 
ne mūsų politika.

Stassenaš sakė, jog Her
ald Tribune dabar stengiasi 
gauti nuolatinį lęidimą savo 
korespondentui, ir pridūrė: 
— Tai yra vadovaujantis 
republikonų laikraštis ■ • ir 
juo svarbesnis dabar, kuo

Nėra Didelio Skirtumo Tarp 
Republikonų ir Demokratų

met republikonai turi kon
greso daugumą.

Stalinas (su šypsą): — 
Mums vistiek. Mes nematom 
jok’io didelio skirtumo tarp 
republikonų ir demokratų. 
Mes laikėme trijų valstybių 
konferenciją Teherane, kur 

| gerą darbą atlikome drau
giškoje dvasioje; tačiau vie
nas Amerikos koresponden
tas pasiuntė kablegramą, 
kurioje jis sakė, kad marša- 
.las Timošenko .dalyvavęs ir 
kad per pietus aš sudavęs 
maršalui Timošenkui vei
dan. Bet faktas yra, kad Ti-

Ji

mošenko ten nebuvo. Apie 
30 žmonių matė, jog nieko 
panašaus neatsitiko; tarp 
tų žmonių buvo Churchillas, 
feldmaršalas Alan Brooke, 
admirolas William D. Leahy 
ir kt. Tačiaus koresponden
tas pasiuntė tokį melagingą 
pranešimą, kuris ir buvo pa
skelbtas Amerikoj.

Štassenas pripažino, jog 
pasitaiko panašių neteisin
gų pranešimų, bet kiti ko
respondentai paskui juos 
“pataiso.” Be to, girdi, laik
raštis atšaukia tokį korės-* 
pondentą, kuris tyčia skel- panaikinta, ir jie pradėjo

0--------------------------------------------------------------------- --------------—-------------------------- -

bia neteisingus pranešimus.
Stalinas (nusišypsojęs);

— Visų pirma koresponden
tai rašo sensacingas pasa
kas. Laikraščiai jas skelbia, 
pinigaujasi iš jų, o paskui 
pašalina jų rašytojus.

Štassenas; — Man rodos, 
kad jeigu pranešimai būtų 
necenzūruojami, tai būtų 
geresnis pamatas bendra
darbiavimui tarp mūsų 
žmonių, v

Stalinas;— Sunku bus ap
sieiti be cenzūros mūsų ša
lyje. Molotovas kelis kartus 
mėgino taip daryti, ir kiek
vieną kartą mes gailėjomės. 
1945 metais cenzūra buvo

rašyti istorijas, kad Molo
tovas privertęs mane išva
žiuoti atostogoms; paskui 
jie rašė pasakas, kaip aš 
turėčiau grįžti ir išvyti Mo
lotovą. Tos pasakos piešė 
Sovietų valdžią, kaip kokį 
žvėrinčių. Mūsų žmonės, su
prantama, supyko ir vyriau
sybė turėjo iš naujo įvesti 
cenzūra. c

Sausyje Amerika nusiun
tė Anglijai reikmenų už 
$108,000,000.

New Jersey telefonistų 
streike iš pradžios dalyvavo 
12,000 žmonių, o dabar jau 
19,000.
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Sveikos Mintys
Atlanta, Georgijos valstijoje, tapo nubaustas vadas 

teroristinės organizacijos “Columbians, Inc.” Teisėjas Al- 
mand, pasiųsdamas tą sutvėrimą kalėjiman, tarp kitko, 
pasakė:

“Tos priemonės, kuriomis jūs bandėte pravesti savo 
filosofiją apie gyvenimą, neturi vietos tokioj visuomenė
je, kurios tikslas yra gyvenimas, laisvė ir siekimas 
džiaugsmo. 1

“Savo pastangose pagerinti būklę vienos dalelės vi
suomenės, jūs pasirėmėte neapykanta, netolerantiškumu 
ir ignoracija, atseit, kaštais kitos dalies.’.. Mūsų tauta 
išaugo didelė todėl, kad ji buvo įsteigta mažumų gru
pių, kurios siekė įsteigti tokią valdžią, kurioj laisvi žmo
nės, nepaisant jų rasės, tikėjimo arba kilmės, galėtų 
gyventi saugiai ir taikingai po nustatytais įstatymais. 
Lygus teisingumas pagal įstatymus visiems yra mūsų or
ganizuotos visuomenės kertinis akmuo.”

Tiktai gaila, kad šitos visiškai sveikos mintys nėra 
visur pravedamos gyvenimam Pavyzdžiui, toje pačioje 
Georgia valstijoje šimtai tūkstančių negrų laikoma pa
niekoje ir beteisėje. Kitose pietinėse valstijose tas pats. 
Niekas ten nesiskaito su šalies konstitucija ir įstaty
mais.

Kelias į Fašizmą
Pabaigoje praeitos savaitės Washingtone įvyko svar

bi CIO legisliatyvė konferencija. Joje dalyvavo pustrečio 
šimto unijų vadų. Nepaprastai svarbų pranešimą kon
ferencijai padarė CIO prezidentas Philip Murray.

Konferencijos tikslas sumobilizuoti Amerikos darbi
ninkus prieš Kongresan įneštus fašistinius bilius. Api
budindamas tuos bilius, Murray teisingai pasakė, jog jie 
sudaro pirmą žingsnį į fašizmą Amerikoje.

Konferencija priėmė rezoliuciją, kurioje kreipiamas 
visos Amerikos dėmėsią,. į-tą faktą, jog šis reakcijos pa
kėlimas galvos ir kėsinimasis ant organizuotų darbinin
kų yra pavojingas ne tik vieniems darbininkams. Tie bi- 
liai, tie pasikėsihimai pirmiausia taikomi darbininkams, 
organizuotiems į unijas ir kitokias grupes, tiesa, bet jie 
kerta smūgį visai Amerikos liaudžiai. Įsigalėjęs fašizmas, 
kaip rodo visa istorija, nepasigailės nei vieno, kuris tiki 
į progresą ir kultūrą.

Rezoliucija nurodo, kad Kongresas susirūpinęs ap
saugojimu monopolistinio kapitalo interesų. Paskutiniais 
pora metų stambiųjų korporacijų pelnai buvo nesvietiš
ki, tačiau Kongresas ima nagan ne kapitalistus, bet dar
bininkus. Rezoliucija pasmerkia Kongreso poziciją lin
kui taksų “sumažinimo”, tai yra, kad taksai mažinami 
taip, jog iš to daugiausia naudos turės pelnagrobiai, o ne 
darbo žmonės.

Riliai prieš darbo unijas siekia nušluoti viską, ką 
• Amerikos darbininkai yra iškovoję per paskutinius 50 

metų. Jeigu Tafto bilius, įneštas į Senatą, o Hartley bi
lius, įneštas į Atstovų Butą, būtų priimti ir taptų įsta
tymu, tai samdytojams- būtų suteikta teisė kovoti prieš 
darbo unijas taip, kaip jie kovojo 50 metų atgal. Dar 
daugiau, mūsų valgios visas aparatas būtų pavestas 
samdytojams naudotis kovoje prieš organizuotus darbi
ninkus.

Pabaigoje rezoliucija ragina Amerikos žmones su
glausti savo eiles ir neleisti reakcijai vesti Ameriką į fa
šizmą. Unijistų konferencija ragina kongresmanus at- 
krepti dėmesį į Amerikos žmonių reikalus.

Reikia tikėtis, kad šitoji CIO vadų konferencija su
žadins Amerikos žmones į grūmojantį pavojų. Ypatingai 
degantis yra reikalas visomš*darbo unijoms sudaryti ben
drą frontą prieš reakcijos pasimojimus. CIO, Amerikos 
Darbo Federacija ir geležinkeliečių brolijos turėtų veikti 
išvien padarymui masinio spaudimo ant Kongreso ir vy- 

. rjausybės,

Trečiosios Partijos Klausimas
Savaitė po savaitės artėja 1948 metai. Visi mano, 

kad tai bus istorinės svarbos metai Amerikos žmonėms. 
Šioje tarptautinėje krizėje mųsų prezidentiniai rinkimai 
palies opius reikalus visos žmonijos.

Beveik jau visiškai aišku, kur stovės republikonų 
partija. Niekas nemano, kad nominacijas laimėtų Stas- 
senas, arba kuris kitas pažangesnis žmogus. Republikonų 
konvencijoje viešpataus Taft ir Vandenberg. Arba vienas 
iš jų, arba jų plauko žmogus bus republikonų kandidatu.

Tuo tarpu demokratų partijoj randasi galingas kai
rysis sparnas. Jis priešingas prezidento Trumano politi
kai — tiek naminei, tiek užsieninei. Tam sparnui vado
vauja Claude Pepper, Henry Wallace ir Elliott RooseveL 
tas. Netenka nei aiškinti, jog didelė organizuotų darbi
ninkų dauguma nusistatę prieš reakcijonierius abiejose 
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Kas Ką Rašo ir Sako Pietų Amerikos Lietuvių Atstovo Žodis
VIENERI METAI NUO 
FREDO ABEKO MIRTIES

Balandžio 10 d. sukako 
lygiai vieneri metai, kai tra
giškai mirė Vilnies redakto
rius ir visuomenininkas 
Fredas Abekas. Ta proga 
Vilnis parašė įvedamąjį, ku
riame skaitome:

“Vieni metai yra trumpas 
laikotarpis laiko bėgyje, y- 
patingai, kuomet įvykių 
tempas yra tokio greičio 
kaip dabartinis, kuomet pa
kaitos veja pakaitas, kuo
met naujos kovos, naujos 
viltys ir nauji sunkumai 
dygsta pakelyje — pražai- 
buoja pro akis ir vakar die
ną padarp tolima praeitimi.

“Bet per šį greitą tarpą 
mes kartu jaučiame ir jo su
dėtingumo ilgį — ir jame 
mes matome mums brangią 
asmenybę, kurios netekome, 
jo pradžioje.

“Lygiai metai atgal nus
tojo plakusi širdis vieno 
mūsų geriausių kovotojų, F. 
Abeko. |

“Šiandien, kuomet mes 
susiduriame su besikeičian
čiomis padėtimis ir aplinky
bėmis ir rytdienos klausi
mais, mes klausiame savęs: 
ką jis sakytų? Kaip jis pa
sielgtų? Ką jis darytų?

“Mes galime įsivaizdinti 
jo dinamiškumą šiame aš
trėjančių kovų laikotarpyje, 
mės galime jausti jo karš
tai plakančią širdį, jo skar
dų ir nedvejojantį balsą, jo 
pasitikėjimą ir nepalaužia- 
mumą.

“Minėdami vadovaujančio 
draugo mirties sukaktį, mes 
vien giliau pajuntame ką 
jaučiame per visą jo nete
kimo laikotarpį — pasigedi- 
mą Abeko kovotojo, širdin
go bendradarbio, skatintojo, 
nepailstamo darbuotojo ir— 
virš viso — kovose užgrū
dinto marksisto.” ;

Vilnies adminstratorius 
M. Žaldokas tame pačiame 
dienraščio numeryj prime
na, jog vėliom Abekas “pla
čiai veikė ir tarptautinėje 
dirvoje, darbavosi veik vi
suose streikuose.” Toliau:

“Kuomet stakjardų dar
bininkai išėjo į streiką, A- 
bekas kasdieną buvo su 
darbininkais pikieto eilėse. 
Neužteko jam, kad jis gel
bėjo jiems organizuotis į 
unijas, bet taipgi padėjo 
jiems ir kovos lauke. Jis 
skleidė apšvietą, tvirtino jų 
moralę. Kuomet Internatio
nal Harvester* darbininkai 
išėjo į streiką, F. Abekas 
netik rašė korespondencijas 
apie jų kovą, bet ir pats 
ten buvo pikietų eilėje. Jei 
buvo reikalinga pagelba, jis 
ėjo ir rinko maistą dėl ko
vojančių darbininkų, žo
džiu sakant, jis visas savo 
pajėgas visur aukojo, kad 
tik darbininkai laimėtų ko
vą.”

Taip, laikas smarkiai bė
ga ir mes nei nepajutome, 
kai prabėgo vieneri metai’

nuo žymaus veikėjo mirties.
Girdėjome, kad vilniečiai 

ruošia velionio Abeko bio
grafiją ir ją mano išleisti 
knygoje; būtų gerai, kad tai 
įvyktų neužilgo.

KAS TIE “GRAIKIJOS 
LAISVINTO JAI”?

Constantine Poulos yra 
amerikietis ‘žurnalistas, ki
lęs iš graikų imigrantų. Jis 
moka kalbėti graikiškai ir 
jis šiuo metu yra Graikijo
je kaipo Overseas News 
Agency korespondentas. 
Mr. Poulos rašo iš Athenų 
apie dabartinį Graikijos 
valdžios ofensyvą prieš par
tizanus.

Kąs ofensyui vadovauja? 
’Mr. Poulos atsako: jam va
dovauja dešinieji monarchi- 
stai. Visoki buvę Hitlerio 
garbintojai; sadistai skiria
mi “apvalyti” tas sritis, iš 
kurių partizanai esti išvyti. 
Dėl to šitie hitlerininkai 
“naudos žiaurų terorą prieš 
tuos miestelių ir kaimų gy
ventojus, kurie pirmiau bu
vo partizanų okupuoti...”

Graikijos monarchistų 
valdžia, sako koresponden
tas, yra dviveidė. Ji skelbia
si neturinti nieko bendro su 
buvusiais Hitlerio bendra
darbiais, tačiau realybėje 
ji juos garbina prie kiek
vienos progos.

Karo metu, kai Graikija 
buvo okupuota nacių, 1|944 
metais tūlas monaręhistas 
graikų pulkininkas, Diony
sius Papadongonas, pasiun
tė Hitleriui pasveikinimo 
telegramą tuojau po to, kai 
Hitleris išliko ne
sudraskytas bombos, kuria 
jam buvo padėję vokiečiai 
karininkai. Vadinasi, *Papa- 
dongonas*>buvo aiškus hitle
rininkas. Bet kai jis gavo 
galą (1945 m.), tai jo šer
menyse dalyvavo aukštieji 
valdžios pareigūnai, o Athe
nų valdžia Papadongonasą 
(po jo mirties) paaukštino 
net į majorūš-generolus!

Monarchistų valdžia vi
saip veidmainiauja: pasau
liui ji sakosi, jog neprita
rianti hitlerininkams, — 
tiems, kurie mėsinėjo Grai
kiją, kai ji buvo okupuota 
vokiečių, — bet gyvenime jį 
hitlerininkus remia, juos 
palaiko, juos stato į atsakin
gas valdžios vietas; juos 
aukštai vertina.

Graikijos monarchistų 
valdžia yra veidmainių, fa
šistų valdžia. Anglijos Att
lee, Bevinas ir kiti tai labai/ 
gerai žino, bet ją palaiko, ją 
visaip remia!

Pastaruoju laiku prez. 
Trumanas siūlo Amerikos 
žmonėms, kad ir jie stotų 
gelbėti tą valdžią, — gelbė
ti milijonais dolerių ir gin
klais !

Jono Jokubkos,'Pietų Amerikos lietuvių broliško atstovo III-čiajam Dem. Am.

Los Angeles, Calif.— Ser
gančiai ypatinga mažakrau
jyste Laurai Sandmanienei 
jau 200 kartų įleista sveti* 
mo kraujo per 8 metus.

partijose. ' f
Klausimas yra, ką pažangiečiai darys, jeigu abiejose 

partijose pilnai įsiviešpataus reakcijonieriai ir jei de
mokratai savo kandidatu statys Harry Trumaną? Su 
Trumano užsienine politika pažangiečiai negali sutikti. 
Jo naminė politika taip pat pasirodė anti-darbininkiška. 
Kalbama, kad. 1948 metais visiškai rimtai gali‘iškilti tre
čiosios partijos organizavimo reikalas.

Apie tai prisiminė ir Wallace Anglijos koresponden
tams. Jis pasakė, kad tokiai trečiai partijai galėtų vado
vauti senatorius Claude Pepper. Bet sen. Pepper dar nėra 
nustojęs vilties demokratų partiją sugrąžinti į nabašnin- 
ko Roosevelto liniją. Jis darbuosis, jis sako, kad demok
ratuose progresas paimtų viršų ant reakcijos. Tačiau ir 
jis neatmeta galimybės trečiosios partijos. Jeigu, girdi, 
“demokratų partija atsisakys misijos tarnauti žmonėms 
prieš specialius interesus, tai trečiosios partijos judėji
mą pradės ne Henry Wallace arba Claude Pepper, bet 
žmonės patys.” >

Taip šis reikalas dabar ir stovi, klausimas, kaip 
matome, rimtai p’ą^ęltą^ bet atsakymo tenka dar gerokai 
palaukti.

Lietuvių Suvažiavimui, įvykusiam š.
Gerbiamieji Suvažiavimo svečiai, delega
tai, delegatės ir Suvažiav. Prezidiume!

Visiems Pietų Amerikoje gyvenan
tiems demokratinių įsitikinimų lietu
viams nepaprastai džiugu, kad Pietų 
Amerikos pažangieji lietuviai susilaukė 
to, kad gali Jus, šiauramerikiečiai, pa
sveikint gyvu žodžiu, su Juųiis susipažin-. 
ti asmeniškai ir šį tą pasipasakoti apie * 
savę.

Gerbiaihieji! Pietų Amerikos pažan
giųjų lietuvių ir jų organizacijų reikalai 
skirtingesni, negu kad Jūsų. Pietameri- 
kiečiai lietuviai, kraštuose, kuriuose, gy
vena, tebėra kone visi svetimtaučiai, ne- 
piliečiai tų kraštų. Kone visi vos apie 
dvidešimts metų kai išvažiavę iš Lietu
vos ir visi-gerai ją pažįsta. Be to, Pietų 
Amerikos lietuviai dar tebesiorganizuo- 
ja. Absoliute dauguma pažangūs žmonės 
ir karšti Lietuvos patrijotai.

Įsivaizduokite tik: 1941 metais, tuoj 
po nacių užpuolimo ir uždegimo karo 
liepsnų Lietuvoje, pietamerikįečiai lietu
viai, nors ir neturėdami palankių sąlygų, 
dėka vyravusiam semifaŠizmui nekuriuo- 
se Pietų Amerikos kraštuose pradžioj 
karo, sukruto rikiuotis į gretas, kad pa
dėti triūsu ir kitkuom laimėti karą prieš 
nacius Susivienijusioms Tautoms ir kiek 
galint sušelpti sunkiai uždirbtais centais 
nukentėjusius nuo karo Tarybų Sąjungo
je lietuvius ir visus kitus.

Pavyzdžiui, Brazilijos lietuviai, nors 
ir giliai palysdami palėpių, nelegališ- 
kuman, ir grasinami už by kokį ta link
me pasijudinimą kalėjimu, vis viena pa
skleidė tarpusavyje obalsį Vienos Dienos 
Uždarbis Tarybų Sąjungos Raudonajam 
Kryžiui. Tik 1943 metais braziliečiai lie
tuviai pradėjo Tėvynės Rėmimui Kam
paniją vesti legaliai. Nors ir^nedaug, bet 
iki 1946 metų liepos mėnesio braziliečiai 
visgi sukėlė 187,463 kruzeirus, kas reiš
kia Brazilijoje didelę pinigų sumą.

Tolimame Brazilijos užkampyj, —Por
to Alegrėj, — lietuviai Tėvynės Rėmimo 
vajų taipgi pradėjo tuoj "po nacių už
puolimo ant Lietuvos 1941 metais.

Uruguajiečiai lietuviai irgi, tuoj, pir
momis karo dienomis, griebėsi sutverti 
Tarybų Lietuvai Remti Komitetą ir apie 
savę burti visus demokratiškų pažiūrų 
lietuviūs, savo organizacijų Centrą ir jo 
skyrius. Ir, dėka to komiteto striopumui, 
Uruguajaus lietuviai taipgi iki pusės 
1946 metų, nors ir visai maža ten jų ko
lonija, pasiuntė tiesiog į Tarybų Lietuvą 
keliais siuntiniais drabužių, apsiavimų ir 
šiaip įvairių daiktų vertėje 10,000 uru- 
guajiškų pezų.

Kaip žinote, Argentinoj nuo pat karo 
pirmų dienų prasidėjo būti tvirčiausis 
nacifašistų šnipų ir agentų lizdas, tole
ruojamas vietinės valdžioj bet argenti- 
niečiai, kaip ir braziliečiai, nebodami jo
kių grąsinimų irgi griebėsi pardavinėti 
Tėvynės Rėmimui Bonus, nelegaliai, nors 
ir gręsė už tai keli metai kalėjimo.

Gerbiamieji! Tas viskas padaryti, sle
piantis nuo policijų ir būti tiek pasirįžu- 
siais, nebuvo lengva. Reikėjo .daugeliui 
daug naktų nemiegoti. Daug patamsy 
braidyti gatvėmis ir daug kartų slėptis 
nuo šnipų akių.

Žinoma, tas viskas buvo veikiama ne- 
sutartinai. Tiek argentiniečiai lietuviai, 
tiek braziliečiai ir uruguajiečiai, veikė 
ir stengėsi kaip katrie išmanė, bet visi 
suprasdami, kad sudėjus rankų negalima 
sėdėti. Tačiau, užsibaigus karui ir at- 
slūgus Pietų Amerikoje reakcijai, nors ir 
vėlai, bet pietamerikįečiai lietuviai susi
jungė. 1946 m. rugpjūčio 24, 25, 26 ir 
27 dienomis išsklydę kur katras, suvažia
vo į Uruguajų, Montevidejun, į Pirmąjį 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongresą su
vargę ir ilgus metus kentėję reakciją;

Jie ten susipažino asmeniškai. Pasita-; 
rę, pasisakė, kad visi sutinka su Lietuvos 
liaudies pasirinkta valdymosi forma t- 
tarybine santvarka. Pasisakė prieš nau
jojo karo ruošėjus ir už taiką pasauly
je. Pasižadėjo pastoti kelią visokiau
siais būdais ir kiek galimybės leis me

ni. kovo 30 d., Brooklyne, kalba:
'‘tverdami Pietų Amerikos Lietuvių Vie
nybės Komisiją — organą apvienijimui 
lietuviško judėjimo ir orientavimui Pie
tų Amerikoje. Pasiryžo daryti žygius, 
kad sujungti arba užmegsti tampresnius 
ryšius su Tarybų Lietuvos liaudimi ir su 
kiįur gyvenančiais lietuviais, ypatingai 
su . jumis, šiauramerikiečiai. . Nutarė 
kreipti kiek galint daugiau domės į lie
tuvišką jaunimą. Saugoti jį nuo ištautė- 
jimo ir auklėti demokratinėje nuovoko
je; kiek galint labiau ugdyti demokratinę 
lietuvišką spaudą Pietų Amerikoje taip, 
kad uruguajiečių dvisavaitinį laikraštį 
Darbą paskelbė Pietų Amerikos lietuvių 
organu.

Ir, ištikrųjų, nepraslinko dar nei metai 
nuo to Suvažiavimo, bet jau gali girtis 
Kongreso priimtų rezoliucijų vykdinimu 

(ir nekuriu pravedimu gyveniman. Para-, 
mos siuntinį į Lietuvą 25,000 Urugua
jaus pezų vertėje sukėlė vien argentinie
čiai lietuviai. Uruguajaus lietuviai, nors, 
ir maža kolonija, iš savo pusės prisidėjo 
irgi su kokiais 5,000 pezų. Brazilijos lie
tuviai pasižadėtą sumą*, šimtą tūkstančių 
kruzeirų, kuriuos pasirįžo sukelti tuoj 
p.o Kongreso, sukėlė su dideliu kaupu ir 
jau pasiuntė į Tarybų Lietuvą per Tary
bų Sąjungos ambasadą Rio de Janeire.

Parašų rinkimą prašymui, kad Pietų * 
Amerikos valstybės nutrauktų ryšius su 
fašistinės Lietuvos diplomatais, užsili
kusiais nuo prieškarinių laikų Pietų 
Amerikoje, ir sudarytų diplomatinius 
santykius su Tarybų Lietuva, Urugua
jaus lietuviai jau išpildė, pasirašydami 
1,500 lietuvių ir, rodos, jau įteikė Uru
guajaus vyriausybei. Argentiniečiams , 
nebereikėjo pasirašyti po tuo prašymu, 
kai ir patys girdėjote. Argentinos Pero
nas su Griaužiniu jau persiskyrė geruoju. 
Brazilijos lietuviai dar tebepasirašinėja 
po peticijomis ir tikimasi, kad pasirašys 
viršaus 5,000 lietuvių.

Jaunimo organizavimas taipgi puikiai 
sekasi. Buenos Aires mieste greitu laiku 
pradės išeidinėti net laikraštukas, skir
tas Pietų Amerikos lietuvių jaunimui. 
Uruguajiečiai pasitenkina sportu, kuris 
lietuviško jaunimo 'būrimui į krūvą duo
da puikius rezultatus.'Brazilijos jaunuo
liai taipgi organizuojasi, tverdamiesi į 
kuopeles. Tik reikia paminėti, kad brazi- 
liečiams lietuviams kur kas sunkiau or
ganizuotis, negu jų broliams ir sesėms 
Argentinoje ir Ūruguąjuje. Brazilijoje 
dar tebevyrauja užsilikę nuo Getulio . 
Vargo laikų drakoniški prieš svetimtau
čius įstatymai, ' neleidžianti svetimtau
čiams organizuotis, leisti savo kalba laik
raščius ir p.

Turiu dar pasakyti, kad per Kongre
są buvo nutarta turėti savo lietuvišką 
radio pusvalandį kai kurioje,Montevideo 
radio stotyje. Šiuo klausimu dalykai taip
gi jau sutvarkyti. Lietuvišką pusvalan
dį pasiryžo išlaikyti argentiniečiai ir • 
uruguajiečiai. Transliuojamas trumpo
mis ir ilgomis bangomis (per CX 14 ir 
CXA 19 iš Radio EI Espectador) kiek
vieną sekmadienį 9:30 v. ryte Urugua- J 
jaus laiku. Jis girdimas ne tik Pietų < 
Amerikoje, bet visam pasaulyje, taipgi ir 
Lietuvoje. '

Taigi, gerbiamieji: Pietų Amerikos lie
tuviai dar tebesiorganizuoja. Jų organi
zacijos dar nėra *masinės. Bet, kaip mi
nėjau, absoliute dauguma pažangūs žmo
nės, džiaugiasi Lietuvos liaudies laimėji
mais . ir* daugumas turi viltį sugrįžti at
gal Lietuvon. Masiniai rūpinasi išgavi
mu Tarybų Sąjungos pilietybės pas Ta
rybų Sąjungos įgaliotinius Pietų Ameri
koje ir pasiryžo būti ištikimais Tarybų 
Lietuvos žmonėmis, gyvenančiais užsie
nyje. / s i - i

Ypatingai, Pietų Amerikos lietuviai 
trokšta, kad kiek galint tampriau susiriš
ti visiems užsieniuose gyvenantiems lie- > 
tuviams ir būti visients dorais lietuviais, 
mylinčiais savo ir savo tėvų kraštą, Ta
rybų Lietuvą. Trokšta, kad visi užsie
niuose gyvenanti lietuviai demokratai

ginantiems atskristi į Pietų Amerikos 
kontinentą visokiems Lietuvos priešams 
ir Vokietijos lagerių ir iš kitur, pabėgu
siems iš Lietuvos nuo liaudies. Pasiryžo 
prašyti pas vietines Pietų Amerikos kra
štų valdžias, kad nutrauktų diplomati
nius ryšius su diplomatais - atstovais jau 
šeši metai nesančios ,Lietuvoje smetoni
nės santvarkos. Pasižadėjo bendromis 
jėgomis pravesti vajų sukėlimui 25,000 
uruguajiškų pezų sušelpimui nuteriotos 
karo Tęvynės Lietuvos. Pasiryžo kiek 

gąįįųi labiau pasijungti tarpusavyje, sų^

būtų sargyboje už taikos pasaulyje išlai
kymą, už esamų demokratinių laisvių 
išsaugojimą ir jų tobulinimą.

Gerbiamieji! Man rodos, kad- Pietų 
Amerikos lietuvių troškimai sutampa su 
Jūsų, šiauramerikiečiai lietuviai, troški
mais. Tad, vardan Pietų Amerikos' lie
tuvių, aš šaukiu:

Lai gyvuoja ta^p mūs, užsieniuose gy
venančių lietuvių, vienybė!

Lai gyvuoja tarp mūs pasklydusių 'po 
įvairius pasaulio krąštus kuo tampriausi 
ryšiai!



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

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

Sveikino Mot. Suvažiavimų 
Ir Parėmė Jo Darbus

Demokratinių Amerikos Lietuvių Moterų 
f Suvažiavimo Protokolas

(Tąsa) 
NAUJOJI ANGLIJA.
Sveikiname jumis, seses, 

Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Moterų Suvažiavi
mo atstoves, susirinkusias 
iš visų mūsų šalies kraštų. 
Pasitikim, kad jūs, susirin
kusios šiuo taip svarbiu mo
mentu, pravesit tarimus, 
iškelsit šūkius, kurie vie
nys, žadins Amerikos lietu
ves moteris į bendra kovą 
prieš kylančią reakciją, į 

. bendrą kovą už žmogaus 
teises, prieš kylantį karo ir 
fašizmo pavojų, į bendrą 
veiklą už 'šviesesnį rytojų 
visiems.

¥ Didiesiems darbams siun-. 
čiam $25 aukų.

Naujos Anglijos 
Moterą Sąryšis.

WORCESTER, MASS.
•Sveikiname suvažiavimą, 

į kurį viltingai žiūri visos 
demokratiniai nusiteikusios 
Amerikos lietuves moterys. 
Jos laukia iš šio suvažiavi
mo išplaukiant planų, tari
mų, šūkių, kurie skatintų 
ir vienytų Amerikos lietu
ves moteris didiem darbam 
už gynimą moterų ir visų 
žmonių teisių, vienytų kovai 
prieš kylančią reakciją, kuri 
žada fašizmo vergiją mote
rim ir visiem žmonėm. Kar- 

4 tu siunčiam 25 dolerius.
Literatūros Draugijos 
155 Moterą Kuopa.

ROCHESTER, N. Y.
Moterų Kliubas linki pra

vesti gerų tarimų ir darbų, 
kuriij paramai per mūsų 
delegatę Leokadiją Bekešie- 
nę siunčiame $50.

Jonas Vaivada per L. Be- 
kešienę, $1.00.

Ona Zeidat, Brooklyn, 
N. Y., $2.00

MIAMI, FLA.
Širdingai sveikinam šį 

svarbų moterų suvažiavi
mą, linkedamos draugėm 

e delegatėm svarstyt svar
bius klausimus, kurie šian
dien stovi prieš mūsų akis. 
Jūs, draugės, padarykit 
naudingus tarimus, o mes, 
gyvendamos tolimoje kolo
nijoje, padėsim vykint gy
venime pagal savo geriausį 
supratimą. Taipgi prisiun- 
čiam aukų $8. Aukaujam 
mes trys draugės:

M. Valilionienė $5.00,
M. Liaudanskienė $2.00,
E. K. Sliekienė $1.00.

ROCKFORD, ILL.
. Lietuvių Moterų Kliubas 

• sveikina nacionalį lietuvių 
Moterų Suvažiavimą ir vė
lina pravesti' daug svarbių 
dalykų. Prisiunčiu $5. Mū
sų naujas kliubas turi už 
garbę pasveikinti tokį svar- 

4 bų suvažiavimą.
Kliubo pirm. M. Rulicne.GRAND RAPIDS, MICH.

• Kareivių Motinų Kliubas 
sveikinam progresyvių Mo
terų Suvažiavimą ir siun
čiame $5 dėl lėšų padengi
mo.

Draugiškai,
V. Rinkevicienč,

Nut. sekretorė.
Didžiuma pirm suvažiavi

mo gautą sveikinimą su au
komis tilpo šio skyriaus kovo 
12-1 os ir balandžio 2-ros lai
dose. Kiti svarbūs sveikini
mai (be auką) tilpo kovo 31-

mos ir balandžio 9-tos laido
se.
x žemiau telpantieji buvo 
gauti pirm pat suvažiavimo ar 
la;ke suvažiavimo, įvykusio 
kovo 28-tąs Brooklyne:

Lietuvos Draugas sveikino 
su šimtine.

CHICAGO, ILL.
We salute the American 

Lithuanian Democratic Wo
men’s Conference with greet
ings and best wishes.

We, the Lambda Delta Sig
ma Sorority (sesučių) girls 
from Chicago respect and ad
mire the HraVe courageous wo
men of this assembly. May 
your plans and decisions fur
ther unite all women of Am
erica and the World!

—$5 greetings from the de
legate, Aldona Povelonis.

Sveikinimas varde Chicagos 
LDS Antros Apskrities. Linki
me pasekmingai veikti ateity
je.

čia rasite $5 paramai.
Delegate,

Aldona Povelonis.
Ona Jokubauskienė sveiki

na su $3.
LLD 79-ta kuopa, per P. 

PeŠkaitienę, $5.
Roselando Moterą Kliubas 

ir Choras, per P. PeŠkaitienę, 
$5.

Greetings from Cicero Lith
uanian Women’s Club and 
Chorus. Best of wishes and 
good luck! We are sending 
$5 with our delegate Con
stance Stanevich.

Marquette Park Lietuvių 
Progresyviu Moterų Kliubas, 
Chicago, Ill.,

Sveikinam Nacionalį Lietu
vių Progresyvių Moterų suva
žiavimą ir linkime išdirbti 
kuo puikiausius planus dėl 
veikimo ateičiai, šiam tikslui 
aukojam $5.

Pirm., A. Zixiene,
Sekr. A. Grigienė.

Lietuvių Moterų Kultūros 
Kliubas, per M. Plečkaitienę, 
sveikina su $5.

Vidurvakarinių Valstijų Mo
terų Sąryšis, per J. Skeberdy- 
tę, $5.

BROCKTON-MONTELLO, 
MASS.

9 Sveikiname — su penkiais 
doleriais •— Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Moterų su
važiavimą ir linkime daug ge
rą pasisekimą jūsų darbe.

Birutės Draugyste, 
Ona Mirieilciūtė, sekr. 
ir delegatė.

Moterų Apšvietos Kliubas 
sveikina su $10.

LLD 6-ta kp>su $5.
Delegatės: ♦

K. Čereškienė,
J. Stigienė.

Pranas čereška $2.
CAMBRIDGE, MASS.

Pasveikinimas nuo Lietuvių 
Moterų Kliubo su $15.

NORWOOD, MASS;
Norwoodo Lietuvių Moterų 

Apšvietos Kliubas sveikina 
Lietuvių Moterų suvažiavimą 
su $5. Linkim geriausio pasi
sekimo.

Draugiškai,
Olga Zaruba, sekretorė.
SO. BOSTON, MASS.

Sveikinam Demokrat. Liet. 
Moterų Suvažiavimą. Ir veli
jant pravesti gyveniman ge
rinusius tarimus, išdirbti pla
nus kovai pri'eš žiauriai ky
lančią reakciją; prieš ne
svietiškai iškilusias kainas 
ant pragyvenimo reikmenų; 
prieš artėjantį antrą hooveri- 
nį bado ir skurdo pavojų; už 
demokratiška i“r taikų pasau
li.

(Tąsa 5-me pusi.) «

Pavargusios pikiete, dvi philadelphietes telefono' 
operatorės, Dolores Chambers ir Regina Hickey ilsina 
kojas. Trim šimtam tūkstančių telefonistų esant strei
ke, šios scenos pasikartoja visur, moterims ir vyrams 
telefonistams maršuojant už aukštesnes algas ir page
rintas darbo sąlygas.

Lietuvių Moterų Suvą^iavi- 
mo Delegačių Sąrašas

‘Suvažiavimo dalyvės paste
bėsite skirtumą skaičiuje de
legačių. Komisija gerai dirbo 
ir raportavo, o jūs gerai bu
vote nugirdusios. Netikslumas 
glūdėjo tame, kad tūli sekre
toriai iš anksto atsiuntė dele
gačių liūdymus ir pačioms de
legatėms įteikė kiekvienai pa- 
skyrium liūdymą ne su jos vie
nos, bet su visos grupės dele
gačių vardais. Tuo būdu tūlos 
delegacijos d u p 1 i k a vosi1.

Patikrinus, galutinas skai
čius delegačių buvo 105, at
stovaujančios 73 organizaci
jas. Suvažiavimo dalyvių, ypa
tingai' antroje sesijoje, buvo 
arti kita tiek, bet buvo daug 
viešnių ir svečių. Užregistruoti 
buvo y

CANADA
Montreal: LLD 47 kp., de- 

leg. B. Malinauskienė;
LLD 147 — P. Kisielienė. '
Toronto: Liet. Moterų Kliu

bas — B. Janauskienė.
CALIFORNIA

Los Angeles: Liet. Moterų 
Apšvietos Kliubas;

Oaklando LLD 198 kp.;
San Francisco LLD 153 kp. 

—Ks. B. Karosienė.
CONNECTICUT

Bridgeport: LLD 63 kp. — 
Jean Rigely-Mureikaitė.

Hartford: LLD Moterų 
Kliubas — L. Mankienė.

New Britain: LLD 27 kp.— 
J. Malinauskienė.

New Haven: LLD 321 kp., 
—B. Vikšrienė.

Waterbury: LLD 28 kp. — 
M. Meisonienė.

ILLINOIS-CHICAGO
Bendras Chicagos Lietuvių 

Organizacijų Komitetas — K. 
Abekienė, A. Kenstavičienė, 
J. Skeberdytė.

LDS 2 apskr. — Aldona' 
Povelonytė.

Am. Liet.' Moterų Kliubas— 
M. Plečkaitienė, M. Kirstukie- 
nė.

LLD 86 kp.
LDS 112 kp.,
LDS jaunuolių kp. North

erners — M. Chęsnienė.
Cicero Liet. Moterų Kliubas 

ir Choras — Anelė Dočkus, 
Constance Stanevich.

Marquette Park Liet. Mote
rų Kliubas — N. Vaičiulis, O. 
Jokubauskienė.

Roseland Moterų Kliubas ir 
Choras — P. Peška.tienė.

MARYLAND
Baltimore: Motorų Mezgė

ją Kliubas — O. Deltuvienė.

Į MASSACHUSETTS
Boston: LLD 2 kp. — II. 

Simanavičienė, P. Žukauskie
nė, II. Tamašauskienė.

Brockton-Montello: Birutės 
Draugystė — O. Mineikiute:

Moterų Apšvietos Kliubo— 
K. čereškienė;

LLD 6 kp. — J. Stigienė.
Cambridge: Am. Liet. Mo

terų Kliubas N. Grigaliū
nienė, E. Freimontienė.

Lowell: LLD 44 kp.,
LDS 110 kp.,
Lietuvių Piliečių,
Lietuvos Sūnų ir Dukterų— 

U. Daugirdienė, Z. Janauskic- 
n ė.

Naujos Anglijos Moterų Są
ryšis — J. Rainard. P. Micke
vičienė.

Norwood-: Liet. Motorų Ap
švietos Kliubas — M. ■ T Jaki
mavičienę, Anna Casper.-

Worcester: LLD Casper. .
A.< Vasilienė, M. Stankūnienė;

LDS 57 k p. — M. Novickie
no.

MICHIGAN
Detroit: Moterų Pažangos 

Kliubo — N. Astrauskiene ir 
A. Belūnienė;

LLD 52 kuopa — O. Doms- 
kienė ir N. Astrauskienė.

NEW JERSEY
Elizabeth : LLD 54 kp. —- 

M. Burkauskienė, B. Makutė- 
niene, L. Sheralienė, M. Ta
ras.

Linden: LDS 135 kp. — A. 
Vertelienė, V. Deivienė.

Newark: LLD 5 kp. — K. 
Žukauskienė. '

NEW YORK
Binghamton: LLR 26 kp. 

M'terų Skyrius: N. Garmienė. 
A. Maldaikienė, A. žčmaitie- 
nė.

LLD 20 kp. — J. K. Nava- 
linskienė, J. Vaičikauskas;

LDS 6 kp. — O. Girnienė, 
P. Jasilioni'enė.

Rochester: Moterų Kliubas 
— L. Bekešienė.
BROOKLYN IR APYLINKE

Aido Choras — H. Feife- 
rienė, A. Augulienė.

Moterų Apšvietos Kliubas 
—T. Levaniene, O. Reinhardt,, 
F. Stupurienė, M. Thomas, M. 
Z e ak as.

LDS 1 kp. •— E. Kasmočie- 
ne, S. Petkienė, V. Pranaitie
nė, V. Šibeikienė, A. Višniaūs- 
kienė. •

LDS 200 (jaunimo) — H. 
Incas.

LDS Sorority — F. Pakal
niškienė, A. Ormaniene.

(Tąsa 4-me pusi.),____
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PIRMA SESIJA
Suvažiavimą atidarė LLD 

Moterų Komiteto pirmininkė 
K. Petrikienė, 10:20 vai. ryto, 
pasakydama įvadinę kalbą ir 
ragindama delegates nuosek
liai apdiskusuoti šiame suva
žiavime pakeltus klausimus, 
išdirbti planus tolimesniam ir 
platesniam veikimui.

P. Kisielienė ir O. Girnienė 
sutiko eiti sekretorių parei
gas.

Buvo pakviestos A. Kensta
vičienė ir C. Stanevičienė pa
puošti delegates ženkliukais- 
gėlėmis. ;

Mandatų komisijon siūlyta 
ir sutiko J. Rainardienė, O. 
Mineikaitė ir A. Radzevičie
nė.

Pirmininkės pareigas ėjo 
Ks. Karosienė, o još padėjė
ja buvo K. Abekienė.

Rezoliucijų komisiją suda
rė : J. Skeberdytė, II. Tama
šauskienė ir J. K. Navalinskie- 
nė.

J sveikinimų komisiją įėjo: 
M. česnienė, N. Astrauskienė 
ir E. Mizarienė.

S. Sasna, LLD Moterų ko
miteto sekretorė, perstatė die
notvarkę suvažiavimui, pažy
mėdama, kad bus referatai se
kančiais klausimais: 1) Lie
tuvės moterys politiniame ir 
ekonominiame Amerikos gyve
nime; 2) .Amerikos lietuvių 
moterų organizaciniai reika
lai ir ryšiai su kitomis Ameri
kos moterimis; 3) Mūsų ryšiai 
su Lietuvos moterimis ir su 
lietuvėmis kitose šalyse ir 4) 
bus kalbama apie mūsų spau
dą ir literatūrą.

Sf Sasna taipgi davė išsa
mų pranešimą-darbų peržval-’ 
gą, kas buvo atlikta nuo pir- 

1 mesnio suvažiavimo, kuris 
įvyko 1939 m., iki šiai dienai. 
Iš jos pranešimo buvo aišku, 
kad komiteto pastangomis 
buvo atlikta gana daug ir gra
žių darbų. Trumpa atliktų 
darbų sutrauka sekanti: 1940 
m. išleido vienkartinį laikraš
tuką; 1941 m. ’išleido jubilie
jinį “Moterų. Balsą;” 1944 m. 
— “Moteris ir Karas;” 1945 
m. — “Lietuvių Tautos Did
vyrė — Marija Melnikaitė” 
ir šiais metais išleido “Salo
mėja Nėris.” Pastarasis leidi
nys dar tik išėjęs iš spaudos, 
ir ragino delegates šį leidinį 
pasistengti kuo plačiausiai pa
skleisti po kolonijas.

Ks. Karosienė skaitė refe
ratą “Lietuvės moterys politi
niame ir ekonominiam Ameri
kos gyvenime,” pažymėdama, 
kokią didelę rolę lošia Ame
rikos moterys, ragindama ir 
lietuves , moteris įsitraukti į 
platesnį veikimą, ypač į uniji
nį veikimą. (Jos referatas 
tilps žurnale Šviesoje. — Sk. 
Ved.)

J. Skeberdytė skaitė refe
ratą “Amerikos lietuvių mote
rų organizaciniai reikalai ir 
ryšiai su kitomis Amerikos 
moterimis,” kuriame atžymėta 
sunki lietuvių moterų kovos 
kelio istorija. Amerikos lietu
vės moterys turėjo pralaužti 
pirmuosius politinio veikimo 
ledus tokiose sąlygose, kurios 
iš visų pusių joms buvo labai 
sunkios. Vienok jos nugalėjo 
visus sunkumus ir šiandien 
Amerikos progresyvių moterų 
veikla yra didelė ir plati. Mo
terų veikla ypač pasmarkėjo 
2-ro pasaulinio karo metu. Jos 
nesitenkino vien prigulėjimu 
prie LLD, bet steigė įvairius 
kliubus, ratelius, chorus, nes 
karo padėtis uždėjo ant mote
rų pečių didesnius uždavinius. 
Didele! ją dalis . darbavosi 

Raudon. Kryžiui, didelį vaid
menį suvaidino teikime para
mos savo tėvynei, Raudonosios 
Armijos pulkams fronte ir kt. 
(Jos referatas, pilnumoje, til
po Laisvėje, bal. 9-tos laidoje.
Sk. Ved.)

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius, sveikino suvažiavi
mą, linkėdamas kuo geriausiu 
pasekmią ir išdirbti planus 
kuo platesniam moterų veiki
mui.

A. Bimba, Laisvės redakto
rius, taipgi karštai sveikino 
delegates, pagyrė ją, veikimą 
praeityje ir ragino dar dau
giau jį praplėsti, įtraukiant 
kuo daugiausiai moterų, ir 
stiprinti savo organizacijas, 
kliubus, chorus ir t.t., ir tamp
riau susirišti su LLD centru.

E. Mizarienė skaitė refera
tą “Mūsų ryšiai su Lietuvos 
moterimis ir su lietuvėmis ki
tose šalyse.” Savo referate pa
žymėjo, kad amerikietėms mo
terims ne tik reikalinga pra
plėsti savo veikimas vi’etoje, 
bet dėti didžiausias pastan
gas užmegsti kuo glaudžiau
sius ryšius ir su moterimis mū
sų senoje tėvynėje Lietuvoje, 
taipgi kitose šalyse, k. t.: Ka
nadoje, Argentinoje, Brazili
joje ir kt. (Referatas tilps 
Šviesoje. — Sk. Ved.)

Skaityti sveikinimai: iš Ar
gentinos, nuo demokratinių 
lietuvių moterų, po kuriuo pa
sirašo ; Kairienė, Undraitienė 
ir Mac Kay. Toliau seka svei
kinimai iš Brazilijos, lietuvių 
moterų vardu; iš Tarybų Lie
tuvos nuo Raudonojo Kry
žiaus.

Danutė „Mankauskiene, bu
vusi brazilijietė, gyvu žodžiu 
sveikina Amerikos lietuves 
moteris, perduodama šiltus 
sveikinimus nuo Brazilijos lie
tuvių moterų, prašydama, kad 
amerikietės moterys užmegstų 
glaudesnius ryšius su tenykš
tėmis moterimis, joms sutei
kiant literatūros ir palaikant 
kultūrinius ryšius. Ji perstatė 
suąkią Brazilijos lietuvių mo
terų ekonominę ir politinę pa
dėtį. Ji taipgi perdavė nuo 
Brazilijos moterų amerikie
tėms ^gražią dovaną — albu
mą, su kai kurių moterų at
vaizdais — nuotraukomis.

J. Jokubka, kuris dar tik 
3 savaitės, kai atvyko iš Bra
zilijos, taipgi sveikino suva
žiavimą ir papildė drg. Man- 
kauskienės pranešimą apie 
vergišką brazilijiečių moterų 
gyvenimą, apie jų sunkias są
lygas organizuotis ir jų dide
lius pasiryžimus visuomeninia
me darbe, nugalint visus sun
kumus.

Mandatų komisijos narė — 
O. Mineikaitė pranešė, kad vi
so šiame suvažiavime randasi 
105 delegatės, kurios atsto
vauja 73 įvairias organizaci
jas, kliubus ir t.t. '

1 vai. pirmininkė pranešė, 
kad dabar vyks pertrauka — 
pietūs ir po pietų nufotogra
fuos visas suvažiavimo dply- 
ves-ius. Ragino negaišti, greit 
sugrįžti.

ANTRA SESIJA
2 s 30 val^po piet

E. Mizarienė skaito rezo
liuciją “Mūsų ryšiai su Lietu
vos moterimis ir su lietuvėmis 
kitose šalyse,” kurioje pasisa
koma užmegsti 'tampresnius 
ryšius su Lietuvos moterimis, 
joms teikti moralę ir materia- 
lę paramą; tampriau susirišti 
su Pietų. Amerikos moterimis 
ir padėti joms kultūriniai, iš
girsti apie jų veikimą. Kana-, 
dos lietuvės moterys taipgi 

kviečiamos palaikyti artimus 
ryšius su amerikietėmis ir, 
reikalui esant, pasikeisti' vie
nos su kitomis susirinkimuose 
ir t.t.

Skaitytas sveikinimas iš Lie
tuvos nuo darbinihkių, valstie
čių ir intelektualių moterų,

M. česnienė skaitė eilę svei
kinimų ir pranešė, kad jau 
yra gauta aukų viso $268. Ki
ti sveikinimai ir aukos bus 
perskaityta vėliau.

Diskusijos ant 1-mo ir 2-ro 
Referatu

Diskusijose dalyvavo eile 
delegačių ir vyrų ir visi pasi
sakė už didesnį ir platesnį mo
terų veikimą, už glaudesnius 
ryšius su Lietuvos moterimis 
ir su kitų šalių lietuvėmis mo
terimis, už didesnį unijinį vei
kimą, už stiprinimą esančių 
moterų organizaciją, įvairią 
kliubą, chorą ir t.t., už geri
nimą moterų skyrių Laisvėje 
ir Vilnyje, už išleidimą laiks • 
nuo laiko buletino.

Rezoliucija veikimo klausi
mu :

1) Siūlyta užgirti esantį cen
tro komitetą, jį papildant, kad 
tas komitetas duotų direkty
vas moterų veikimui ir steng
tųsi tą veikimą apvienyti;

2) Moterų kliubai vienokiu 
ar kitokiu būdu* turėtų susiriš
ti su moterų centru;

3) Centro komitetas turėtų 
dėti pastangų įtraukimui dau
giau jaunuoliu-moterų ir mer
ginų į įvairius kliubus, sesu
čių grupes, ir t.t.;

4) Moterų kliubai turi: už
megsti tamprius ryšius su 
Amerikos Moterą Kongresu;

5) Amerikietės lietuvės mo
terys turi užmegsti tamprius 
ryšius su užsienyje gyvenan
čiomis moterimis;

6) Kad visi lietuvių mote
rų kliubai stotų darban vedi
mui neatlaidžios kovos prieš 
naujo karo rengėjus, prieš fa
šistinį veikimą.

Sveikinimų komisija rapor
tavo, kad aukų su pasveikini
mais gauta viso $622.50.

K. Petrikienė kalbėjo spau
dos ir literatūros klausimu, 
pažymėdama, kokį didelį 
vaidmenį lošia progresyviam 
gyvenime ir judėjime mūsą 
spauda. Spauda, tai yra nepa
vaduojamas įrankis. Pažymė
jo ir mūsų spaudos silpnumus, 
t. y., vedami moterų skyriai 
Vilnyje ir Laisvėje galėtų bū
ti daug geresni, politiniai tvir
tesni, jei1 mes daugiau tuo rei
kalu susirūpintume, daugiau 
įsitrauktume į darbą. Siūlė 
išleisti daugiau brošiūrų įvai
riais moterų klausimais ir šio 
suvažiavimo klausimu.

Priimta rezoliucija pasko
los Graikijai klausimu, taipgi! 
tarta pasiųsti Tautų Sąjungai 
ir prezidentui. • /

Rezoliucija atbėgėlių klau
simu.

Protesto rezoliucija prieš 
pasimojimus griauti darbo 
unijas ir pažangias organiza
cijas.

šis suvažiavimas, atiduoda
mas didelę pagarbą velioniui 
prezidentui Rooseveltui, kaipo 
buvusiam dideliam demokra
tijos šalininkui, nutarė nupirk
ti gyvų gėlių vainiką ir už
dėti ant jo kapo. Tai garbin
gai pareigai suvažiavimas pa
skyrė drb. Anelę Griciūnienę, 
iš Philadelphijos, kurios sū
nus šiame kare žuvo.

Papildymui centro komite
to, buvo išrinktos iš artimų 
kolonijų sekančios draugės:’ 
H. Merkienė iš Philadelphijos, 

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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arba Graborius Pranas Krukelis
★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

■■i ............... - Parašė Petras Cvirkai .. . . s
(Tąsa)

O, jūs senovės medum tepti laikai! 
Kiekvienas moksleivis, tragedijos žiūrė
damas, galėjo papildyti savo istorijos 
kraitį su kaupu apie siaubingai nuosta
bią gėrybių šalį praeityje. Kaip gyveno, 
kaip linksminosi anais gražiais barzdo
čių laikais! Nuo ryto iki vakaro gėrė, vi
sur skraidė keptos žąsys, laikydamos 
snapuose lėkštele^, puodukus su taukų 
padažu, medumi, ir kitais skanėsiais. 
Žąsys tada buvo patenkintos karžygių 
valgomos. Šen bei ten soduose, aplink pi
lis, augo spindį nuo sviesto skanūs pyra
gėliai, lyg sauležolės, be rūpesčio gurgė
jo sriubų, vyno, midaus upeliukai, kur- 
karžygiai, už nieką tokį gėrimą laikyda
mi, arklius maudė, vyžas plovė. Valgė, 
gėrė, šluostė ūsus, barzdas, vėl valgė, 
gėrė ir miegus miegojo, gražų rojų sap
navo, o pabudę vėl susikibę linksminosi, 
žaliose pievose vaikštinėjo, paukštelių 
ulbėjįma graudenose. Ir jeigu viens ki
tam ant kojos užmynė, — nusilenkę atsi
prašė, žemai skverną lenkdami, skvernu 
žemę brėždami: — Praamžiaus vardu, 
prašau dovanoti! Ir atsakė tada pirmasis 
antrajam, sujaudintas pirmojo širdies 
turumu: — Dėl šitokių niekų, karžygį, 
man nė kiek neskauda. Jeigu žemaitis 
užmynė, man tik malonu!

Taigi, mielas skaitytojau, gerai ma
tau, kad tu jokio supratimo neturi apie 
mūsų senovę. Tau reikėtų pažiūrėt tos 
dramos drauge su graboriumi ir pakvė
puot garbingos praeities dvasia.

Užuolaidai pakilus, Frankas pamatė 
miglotos pilies vidų, kur degė žibintai ir 
susėdę stori, spalvingai apsirengę žmo
nės po truputį dainavo. Čia pat buvo ir 
valdovas, kuris, iš karto rodydamas savo 
jėgą, smarkiai plėšėsi ir rovė dvariškių 
barzdas. Graboriui atrodė, kad tuojau į 
sceną turėjo įbėgti plikų šokėjų būrys ir 
tuo viskas pasibaigti. Bet išėjo visai ki
taip. Praslinkus gerokai laiko, vienas iš 
sėdinčiųjų pakilo, priėjo prie valdovo 
sosto, puolė kniūpsčias ir, kiek pasipur
tęs, nužemintai tarė:

— Šviesusis valdove! Tu, kurio žemės 
plotų niekas nežino, o turtų nė vienas 
pasaulio gyvasis nesuskaitė . . . eikliais 
žirgais apjodinėjome girias, sakalais iš- 
skraidėme dangų ir ...

— Meluok, meluok, bjaurus niekše!— 
treptelėjo koja valdovas, — paliepsiu 
sargybai tave surišti, nupjauti liežuvį ir 
vėl prisiūti.

Graborių pradėjo jaudinti /‘-šitoks po
kalbis, o kai pastebėjo, kad valdovas pik
tai pastūmė valdinį, iškėlęs kardą dar 
pradėjo siusti, Frankas kumštelėjo į pa
šonę Vaitui, klausdamas:

— Kaip manai, Džoni, ar tie jų peiliai- 
tikri? ...

— Sugaukit tą lenką plikbajorį, nes 
kitaip mano dieyai jums atkeršys! — 
taip siaubingai, klaikiai sušniokštė val
dovas, kad dalis pilies lubų atplyšo ir nu
krito į vidurį ąslos.

— Matai, — pamanė sau graborius, 
— ir čia gadem polak bus biznį sugadi
nęs. Pažiūrėsim, kaip) toliau bus.

Kai valdovas, ar tai supykęs, ar neras
damas durų išbėgti su svarbiu reikalų iš 
scenos, pradėjo šokinėti po aslą, Frankui 
visai juokinga pasirodė šita figūra meš
kos kailyje, ir jis pačiame tragiškame lū
žime nusišvengė kiaurai visą teatrą. Jį 

.pasekė keli brukliniečiai.
Per pertrauką graborius, kaip Ameri

kos kultūros žmogus, išsinėrė iš švarko- 
rankovių ir pasijuto sėdįs laisvas, vien
marškinis. Saliūnininkas, šiek tiek dro
vus, pastebėjęs besišaipančių, permetęs 
draugo ryškių spalvų petnešas, ramiai 
pasakė:

— Į tave žiūri, Frankai, ir, rodos, kad 
čia nepriimta nusirengti.

—Džoni, tu vis idėjų paisai. Maa'ro- ♦ 
dos, už tai brangiau mes nemokėsim. Aš 
rtegaliu sėdėt kitaip šitoje pirtyje.

—Tas pat, Frankai, jeigu tu Brukli
no stadijone nusimautum kelnes. Nat 
rait!

— Džoni/ rodos, mes esame Nepri
klausomoje.

—Gerai, Frank. Su tavim negiginčiju, x 
neš Čia esi didelis žmogus. Skaičiau laik
raščiuose tavo mintis dėl Lietuvos. Sa
kyk, kaip tau patinka vaidinimas?

— Programoje jie rašo, kad tokie bu
vo senovėje mūsų tėvai. Jeigu taip, — 
bijausi, kad mes tikrai iš monkės’paeina
me. Kiek jie už tokius juokus gali sužve
jot pinigų?..,

Tuojau prasidėjo ir antras veiksmas i 
garbingu vieno pliko referento žiovuliu, 
kuris taip stipriai iki ausų atsivėrė, kad 
buvo rimto pavojaus atsidurti jo gerklė
je ne tik mūsų brukliniečiams, bet ir pu
sei parterio. Gal būt, tai buvo tik jo ska
nus nujautimas miego ar valgio, nes tuo
jau į sceną pradėjo nešti alų, midų, visi 
stvėrėsi šokti ir uliavoti, Čia pat atvilko 
surištą išvirkščiaias kailiniais apsivilku
sį vaizbūną, prie kurio puolė valdovas, 
che, che, che —kvatodamas ir panašiai 
bylodamas:

—Aš užkariausiu tave, išžudysiu ta
vo žmones, pilis į pelenus paversiu, jei 
nepasakysi, kur padėjai kunigaikštytę!

Antrasis, nemažiau įžuliu balsu, atrė
žė, kad jo tuo nepagąsdinsią ir jis už sa
vo tautą galįs numirti. Tarp kitko, šisai į 
publiką atsisukęs, baisiai sušuko:

— Kad aš nesulauktau tos dienos, kad 
aš pasakytau!

Valdovas su raudona nosimi ir ilga 
barzda nuėjo prie stalo, atsigėrė midaus 
ir perbraukęs per ūsą delnu, liepė atrišt 
virves ir paleist belaisvį, o visiems ki- . 
tiems su vyžomis pasitraukti. Pasiskyrė 
viens antram po kalaviją ir tas, kuris 
baisiai išsižiojęs, tarė:

— Na, smirdėliau, tu nebe belaisvis, 
bet karys. Parodyk, kad nesi bailys, ir 
kaukis! Žemaičiai! — tarė atsigręžęs į 
likučius, — jeigu aš žūsiu, mokėkit gin
ti savo kraštą. Nehūstinkit dievų, atna
šaukite jiems! ♦

Kariai puolė ne juokais vienas kitą. 
Graborius buvo beatsištojąs, — gerai 
negalėjo matyti pro vieno galvą. Frankas 
ėmė siūbuoti, visi jo judesiai rodė, kad 
vienam iš besikaujančių jis padeda. Jo' 
batas makalavo ir spyrė misteriui Vaitui 
į pakinkį, kurio būta jau užsnūdusio.

— Kertu iš penkių dolerių... mažasis 
grius, Džoni! — bakstelėjo Frankas 
draugą, akylai sekdamas abiejų kovą. 
Tiesa, ji nebuvo taip gyva, kaip erdviuo
se Bruklino stadijonuose, kur susiimda- 
vo žymūs ristikai, kur graborius, nekar
tą buvo lošęs, statydamas dolerį už vieną 
ar kitą partnerį, bet vis dėlto iš visos 
dramos'tai buvo vienintelė verta dėmesio 
vietelė.

Vienam iš besikaujančių lūžo kalavi
jas. Antrasis taip pat numetė savąjį. 
Stvėrė viens kitą rankomis. Frankas vos 
susivaldė nesušukęs: — Šitas, gadem, 
kerta per žemai!

Drama baigėsi vieno mirtimi, kuris 
pakratęs kojas, dar pasakė:

— Mylėjau tėvynę, bet likimas kitaip 
lėmė. O Praamži, o Perkūne, atkeršykit 
mano priešams!

Pačiame gale, graboriaus džiaugsmui, 
buvo parodytos valdovo laidotuvės, ta
čiau be karietos. Frankas visai pasiten
kino dalykų eiga ir, dar uždangai nenu
sileidus, jisai'atsistojo ir garsiai pareis-r 
kė:

—Džoni, kelk, man rodos, čia nepri
imta miegot.

Po vaidinimo Frankas 'susipažino su 
teatro vadovybe ir patarė - stątyti dau
giau komedijų, kad žmonėms pilvus 
skaudėtų nuo smagių juokų. Esą tada 
būsiąs biznis.

Vienam artistui jis nepašykštėjo dole
rio, o tarp kitko paklausė,. ar galima čia 
būtų suruošti boksininkų susitikimą^ Jei
gu taip —- jis išrašytų iš Amerikos kokį 
nors negrą.

★ ★ *
APSKRITIES MIESTAS

Prie nedidelės, pavasariop plačiai iš- 
tvinstančios, išsįliejančios į lėnas lankas, 
vasarą išsenkančios, nukrentančios į 
siaurą, gilĄ vagą upės, gulėja rpiestas. 
Prieš karą tai buvo nedidelis apylinkės 
miestukas, užvažiuojamas, patogus prie 
plento keleiviui, ypatingai žiemos metu 
pakeisti pastotėje arklius, senoje smuk
lėje išgerti keletą gurkšnių arbatos ir 
lygiais,, pūgos išdailintais, laukais tolyn 
patraukti.

(Bus daugiau)

Demokratinių Am. Lietuvių 
Moterų Suvažiavimo 

Protokolas
Lietuvių Moterų Suvažiavi

mo Delegačių Sąrašas
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

L. šeralienė iš New Jersey, M. 
Mėisoniene. iš Conn, ir J. Sti- 
gienė iš Mass.

Mandatų Komisija pranešė, 
kad viso suvažiavime dalyvau
ja 105 delegatai-tės, kurios at
stovauja 73 įvairias organiza
cijas, 3 moterų chorus, 20 
moterų kliubų, LLD ir LDS 
kuopas, -kelis apskričių ar 
miestų bendro veikimo komi
tetus ir kt.

Baigiantis suvažiavimui, S. 
Sasna tarė žodį—dėkavojo vi
soms moterims už nuoširdžią 
kooperaciją, kviesdama ir at
eityje stengtis kooperuoti su 
centru. Pranešė apie tik išėju
sią iš spaudos knygelę “Salo
mėja Nėris,” ragino moteris 
šią knygelę kuo plačiausiai 
paskleisti savo kolonijose. Gi 
delegatės gavo po vieną kny
gelę dovanų.

Iš įvairių kolonijų visa eilė 
draugių ir draugų buvo iš
šaukti tarti paskutinį žodį — 
pasveikinimą, būtent:

L. Pruseika, Vilnies redak
torius. Jis pagyrė moterų vei
kimą ir ragino veikti dar di
desne plotme, atkreipiant 
daugiau atydos į jaunimo veik
lą.

Aldona Povelonis, jauna, 
gabi veikėja iš Chicagos.

-Senutė Marijona Ramanaus- 
_ _________ i----------- ;------- 1--

kienė, kuri dar pilna energijos 
ir didelio pasiryžimo veikti.

B. Janauskienė — kanadie
tė

L. Bekešienė — rochesterie- 
tė

J. K. Nava4inskienė — bing- 
hamtoni'etė

J. Stigienė — montellietė
M. česnienė — čikagietė
K. Abekienė — čikagietė.
Ks. Karosienė, suvažiavimo 

pirmininkė, tarė savo pasku
tinį žodį ir uždarė suvažiavi
mą, pranešdama, kad visoms 
delegatėms bus vakarienė 
Laisvės svetainėje, 6 vai., o 8 
vai., šioj pačioj P. L. Kliubo 
svetainėj vyks knygų paroda. 
Kvietė visas dalyvauti. Sesija 
baigėsi 6 vai. vak.

Protokolo sekretorė,
P. Kisieliene 
(Matulaitytė).

(Tąsa nuu 3-čio pusi.)
LLD 2 apskr. — O. Depsie- 

nė.
LLD 1 kp. — V. Bunkienė, 

B. Vitart.
LMS 3 apskr. — N. Buknre- 

ne, E. Mizarienė.
C. Brooklyn LDS 46 k p.— 

M. Juškienė. -*
Maspeth LDS 14 kp.,
LLD 138 kp. — -O. Kalvai

ti en ė.
Richmond Mill LLD 185 kp. 

-- A. Paukštienė, A. Daugė
lienė.

Ridgewood LLD 55 'kp. — 
M. Kalvaitienė, O. Nečiunskie- 
ne, S. Vaitkienė.

So. Brooklyn LDS 50 kp.—- 
31. Kulikienė.

LLD Mot. Komiteto — K. 
Pctrikienė, S. Sasna.

OHIO-CLEVELAND
30,000 General Motors 

elektrininkų, CIO unijistų, 
išgavo 15 centų priedo va
landai.

Shanghai. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
šaukė greit sutriuškint du
rtų komunistus.

Dublin. — Airija žada de- 
portuot 11 nacių.

Am. Liet. Moterų Kliubo,
LDS <55 kp. — O. Radzevi

čienė.
LDS
LLD
LLD

D. Mankauskienė.

138 kp.,
57 kp. — A. Passon.
190 kp. — Dempsienė,

PENNSYLVANIA

Scranton: LLD 39 kp. — E. 
Geležauskienė, M. Truikiene, 
V. Valukas.

Wilkes Barre: LLD 43 kp. 
— Aldona Grigaitienė.

You Can Get 
COLE’S “5000” 

LONG-LIFE 
PHONOGRAPH 

NEEDLE

i Bostono Apylinkei
i Kiekvienas Būkite Pasirengę į

KONCERTĄ IR TEATRĄ
I

į Sekmad., Balandžio-April 20
! Teatralė Grupė iš Hartford, Conn.
į Perstatys Įspūdingą Veikalą

j “MIKŠIU SVAJONĖ”
f
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Ig, Kubiliūnas J. Karsokienė

Taipgi bus gražus koncertas, kurį išpildys 
sekanti talentai:

O. MINEIKIUTE ir J. BROWN,
iš Montello, dainuos duetus.

R. NIAURA ir P. ŠIMONIS,
iš So. Bostono, dainuos duetus.

N. ČEPONAITE, Soprano
iš Worcester, dainuos solo.

IGNAS KUBILIŪNAS, vietinis •
dainuos solo.

Philadelphia: Moterų Khu- 
bas — P. Valantienė, II. Mat- 
t.'S ,’

LDS 5 kp. — J. Šmitienė;
LLD 10 kp. — M. Rama

nauskienė ;
Veikiančio Komiteto 

Anelė Griciūnienė. IT. Merkie
ne.

Pittsburgh : Moterų Apšvie- 
tos Kliubas — S. Karsokienė, 
A. Kairienė.

Pittston: LLD 12 kp. — A. 
Radišauskienė.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

FOR ONLY

MONEY BACK 
GUARANTEE

★ Each needle packed in a 
beautiful Lucite case.

★ Made by skilled engineers 
to the finest precision and 
care... Each needle is 
checked and inspected.

★ This needle is fitted with 
a special OSMIUM POINT

■ — a metal alloy designed 
to give e>«tra long life and 
a finer tonal quality with 
a minimum of surface 
noise.

★ THERE’S NOTHING 
FINER IN PERFOR
MANCE AT ANY PRICE.

MAIL COUPON and $1.00 to
E. H. Ellison Company 

127 N. Dearborn St.
CHICAGO 2, ILL. — DEPT 614L
NAME....................................................

ADDRESS.............................................

CITY ............................ STATE........

AGENTS - DEALERS —
Write for Special 

Money Making Proposition.

CHARLES J. ROMAN
* .. . . , , ' ; , (RAMANAUSKAS)

BROOKLYN) LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue ,

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

ANTHONY ROGERS 
(^Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008 |

Laidotuvių 
Direktorius. AIDO CHORAS, iš Worcester ■

j1 : vad. J. Karsokienės. į
i V ’ Duos gražių liaudiškų dainų. i
Į * ’ |

i DUDLEY CLUB SALEJE Į
■ 23 Kenilworth St., Roxbury, Mass.
I ‘ Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga $1.00 (su taksais/ 
j Tai bus Pamihėjimas 10 Metų Sukakties Naujo- į 
f sius Anglijos Moterų Sąryšio Gyvavimo. |

—------------------- y------- -;-------------------------- -- Į
KELRODIS: .Važiuojant gatvekariais arba ele- | 

■ veiteriais, važiuokite iki Dudley St. stoties ir išlipus Į 
į ęikitę po dešinei Dudley Streetu. Apie pusę bloko į 
j Kenilworth St. išeina iš Dudley St. . - , j

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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



Iš Brazilijos

Darbui
Kliubas

Moterų

CONTESTANTS

137

231 Bedford Avenue

ir pavienių

Brooklyn, N. Y.—Liepos-July 4th
Rengia Laisves Bendrove

Reikalauk tik

Ml

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Los
Los

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

ir Stone Avė.
Broadway Line

Franci'sco-Okland Mez 
• Rėmėjų Kliubas svei

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

LLD 185 kp. sekr.
V. Paukštys.

o-ta« puslapis------------------—
Laisvė-—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Baland. 16, 1947

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisves. Jei kur kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gret pranešti, o mes pažymėsime. ..

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

Tel. SOuth 8-5569

Licensed Undertaker

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

Rengia Liet. Literatūros Draugijos Kuopa

RONKONKOMA 
8634 Waterbury, 

su savo gra- 
Dalyvaus ir 
Oktetas iš 

skambus 
iš Wor- 

Gi mūsų choro jauna

Washington. —Grįžo ad
mirolo Byrdo ekspedicija iš 
Antarktikos tyrinėjimų.

nes redakcijoms.
Eiliniai dar darė praneši

mus nuo sekančių organi
zacijų: nuo P. C. B. (Ko
munistų Partijos) drg. Jur
gis Junevičius.

Nuo Ryšių K-jos plačiai 
kalbėjo drg. A. Marma. Pa
starasis nurodė šios k-jos 
gyvenimo reikalą, vertę ir 
kokis sunkus darbas šiai ko
misijai stovi prieš akis nu
dirbti. ‘

Slaptais balsavimais buvo 
renkama nauja faktinė val
dyba, kurion įėjo 9 asmenys, 
pasižadėję energingai dirb-

Darbo Pelė
Brasil - Sao Paulo,

CLEVELAND, OHIO
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

jvyks balandžio 17 d., 7:30 v. v. 
Sachsenheim salėje, 1400 E. 55th St. 
Draugės, malonėkite dalyvauti. Ku
rios dar neužsimokęjote duoklių, 
prašome užsimokėti, išgirsime svar
bių raportų. Valdyba. (87-88)

LDS 86 kp. sveikina 'Mote
rų Suvažiavimą ir .linki jums 
gero pasisekimo visuose dar
buose. Įteikia $5.

Alex Brazevičius $1.
PHILADELPHIA, PA.

Phila* Bendro Veikimo Ko
mitetas $10.

Lietuvių Moterų

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

Sveikinimai Lietuvių Moterų 
Suvažiavimui ir Parama

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

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
%

Perbudavoja pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutunipa. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. L PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

pranešimai: Pirmas prane
šimas buvo nuo “Cruzeiro 
de Sul” organizacijos, ku
rios pirmininkas yra vieti
nis tautietis, tai ir praneši
mą padarė vietos kalba. 
Pranešėjas ragino visus lie
tuvius dirbti kultūrinį dar
bą, lietuvių ir šio krašto 
naudai.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Departamento prane
šimą padarė Ant. Raulėnas. 
Apibūdino D e partamento 
nuveiktus darbus, huo pat 
savo gyvavimo pradžios iki 
šiai dienai. Pažymėjo, kad 
vyriausis darbas buvo rėmi
mui mūsų Tarybinės Tėvy
nės ir josios nukentėjusios 
nuo karo liaudies. Per 3-rius 
savo egzistavimo metus šis 
Departamentas yra parė
męs mūsų Tėvynės nukentė
jusią liaudį, surinkdamas ir 
pasiųsdamas aukų sumoje 
2,349,432 kruzeirų.

“P.P.A.L. Kongreso”, — 
pranešimą padarė drg. J. 
Klebonas, paaiškindamas

me $5 nuo Brooklyno .Lietuvių 
Komunistų Kliubo. , '

Komitetas.
RICHMOND HILL, N. Y. .
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 185 kp. sveikina Moterų 
Suvažiavimą/ o kad sveikini
mas nebūtų tuščias, prideda ir

MILIONAI DOLERIŲ 
BULVĖMS NAIKINTI

Washington. — United 
Press skaičiuoja, kad val
džia šiemet išleis 93 milio- 
nus dolerių supirkinėt bul
vių perviršiams iš farmerių, 
taip kad bulvių kainos pir- 
kikams perdaug nenupintų. 
Milionai bušelių pirmiairsu- 
pirktų bulvių perviršių pū
va valdžios sandėliuose ir 
skiriami sunaikint.

VALANDOS
9 A. M. — 12 N.; 1 - 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

KALIFORNIJA
Mes, Los Angeles Li’etuvių 

Moterų Kliubas, siunčiame šir
dingus sveikinimus ir linkėji
mus suvažiavimui pravesti pa
žangius tarimus, kad surastu- 
mėt būdus organizavimui lie
tuvių moterų dėl jų giedres
nes ateities. Sykiu siunčiame 
ir mažą auką moterų suvažia
vimui iš mūsų tolimos koloirr- 
jos, $10.

Kliubo valdyba:
Pirm., M. Alviniene,
Fin. sekr. U. Petruliene,
Ižd. Anna Bemat,

r. sekr. U. Bagdoniene.
Angeles LLD; 145 kp.— 
Angeles LDS 35 kp.—

Jugoslavijoj Smerkiama 
Jazz ir “Džaiv” Muzika

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų spauda niekina 
amerikinių šokių jazzo ir 
“džaiv” muziką; sako, ta 
muzika yra “besmegeniškas 
garsų sujaukimas krūvon ir 
žadina žemiausius, lauki
nius jausmus, kuriems atsi
duodavo necivilizuoti žmo
nes tamsioje senovėje.” To
kia muzika, girdi, ypač tai
koma jaunuoliams kapitalis
tinėse šalyse, kad atitraukt 
juos nuo protavimo.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau savo brolio Juozo Dylio. 

Paskutini laišku nuo jo gavau apie 
7 metus atgal, tai buvo iš Cleve
land, Ohio. Taipgi pajieškau Antano' 
Žvirblio ir Julės Žvirblytės. Būsiu 
dėkingas, jeigu patys atsišauktų ar
ba kas man praneštų jų adresus. 
Klemensas Dylis, ^kv. Paes de 
Barros, 99, Mooca, Sao Paulo, Brazil.

(88-89)

PORTAGE, PA.
LDS moterys, per Mrs. Sa- 

vukas, $2.50.
SCRANTON, PA.

E. Geležauskiene $5.
WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kuopa linki jums 
gero pasisekimo. Čia įteikiu ir 
auką $2.

Draugiškai,
Aldona Grigaitiene.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kuopa sveikina 

Moterų Suvažiavimą su $5.
. Sekr., A. Skairus.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos 

Kliubas sveikina su $5.
Pirm., O. Demskis,
Sekr., V. Smalstienė.

P. Jočionis sveikina su $5.
Surinkti nuo draugų per 

ALDLD 52 kp., pridavė Ona 
Demskiene, $8.

j ome su šiuo kongresu Uru
gvajuj.

Spaudos Komisijos prane
šimus padare drg. J. Mačiu- 
laitis, kuris kalbėjo apie 
skubų reikalą įsigyti savą 
mūsų kolonijos spaudą. Be 
to, ragino visus daugiau 
kreipti domės į gaunamą 
užsienio spaudą. Kalbėtojas 
apipasakojo spaudos svar
bą, josios reikalingumą ir 
nurodė skirtumą tarp dar
bininkiškos ir kapitalistinės 
spaudos. Kartu prašė, kad 
vis dori lietuviai bendradar
biautų su Spaudos K-ja.

Moterų K-jos pranešimą 
padarė drgė M. Valantienė, 
apibūdindama šios k-jos nu
veiktus ir dar veikti užsi
brėžtus darbus. Kartu ragi
no, kad būtų visų jėgų ben
drai daromas atsilaikymas 
prieš fašistinę propaganda 
Pasižadėjo, kad ši komisija 
dirbs už darbo klasės švie
sesnę ateitį.

Jaunuolių K-jos praneši
mą padarė drg. Alf. Kučin
skas, kuris apibrėžė jau
nuolių organizavimosi rei
kalingumą. Kartu pabrėžė, 
kad dėl uždarymo šalyje 
svetimšalių jaunimo organi
zacijų, mūsų jaunimas labai 
moraliai nukentėjo. Daugu
ma /jaunuolių nei žodžio ne
moka savo tėvų kalbos. Čia, 
žinoma, sako, kad dėl nu
tautėjimų daug kalti tėvai. 
Ragino dar, kad visi jau
nuoliai dirbtų su Spaudos 
K-ja, rašytų kad ir vietine 
kalba, o Spaudos K-ja iš
vertus tuos raštus išsiunti-

Ridgewoodo LLD 55 kp. $5.
Lietuvių Liaudies Teatras, 

per J. E. Gužą, $5.
S. Sasna $2.
Aido Choras sveikina De

mokratinių Lietuvių Moterų 
Suvažiavimą. Choristai tikisi, 
kad dd. moterys atliks daug 
naudingų tarimų mūsų judėji
mo labui, o sugrįžusios i savo 
kolonijas vykins šiuos tarimus 
gyvenimai! su pilna energija.

Aukojam suvažiavimui 810.
Aido Choras,
Eva T. 'Mizariene, 
Pirmininkė.

Sveikiname Lietuvių Mote
rų Suvažiavimą ir linkime pa
daryti daug naudingi^ tarimų 
ir planų ateities veiklai.

Su pasveikiiĮįmu priduoda-

Iš Laisvės Choro Veikimo.
Hartfordo menininkai šiemet 

yra labai užimti. Jie sųsimokino 
veikalą “Mikšių Svajonės,” pir
miausiai perstatė Hartforde. 
Paskui gavo užkvietimus per
statyti jį kitur. Jau suvaidino 
Waterbury ir Worcestery, o 20 
d. balandžio vaidins W. Roxbu
ry, Mąss. šį kartą važiuos tik 
lošėjai, o choras nedalyvaus.

Mūsų apsilankymas į Wor
cester!, kur Mass, draugai ir 
draugės taip gražiai priėmė, 
padarė į choriecius ir chorietes 
gilų įspūdį. Jie ir spaudoj tą 
atžymėjo. Bet Conn, valstijos 
korespondentai “gražiai snau
džia,” jie nieko neatsiliepia, 
kaip veikalas ir dainos pavyko. 
Mes, menininkai, tą norime ži
noti —išgirsti nuomonę.

Laisvės Chorui jau sukako 20 
metų, kaip jis susiorganizavo 
ir veikia. Per tą laikotarpį 
daug pergyventa. Buvo daug ir 
sunkumų, bet menininkai juos 
nugalėjo ir eina su visos žmoni
jos progresu. Dabartiniu laiku 
choras yra skaitlingas ir gra
žus ir atžymėjimui 20-ties me
tų sukakties ruošia koncertą, 
kuris įvyks gegužės 4 d., Kliubo 
Svetainėj.

Į koncertą yra užkviestas ir 
Vilijos Choras iš 
kad ir jis prisidėtų 
žiomis dainomis, 
pagarsėjęs Vyrų 
Newarkcx Dalyvaus 
tenoras Sabaliauskas 
cesterio 
mokytoja Wilma Hollis ir pir
mininkė Graice Gailen dirba 
net sušilę, kad tik choras galė
tų gerai pasirodyti laike savo 
jubiliejaus.

Atminkime, kad mūsų chore 
augo ir lavinosi tokia stambi 
dainininkė, kaip Biruta Ramoš
kaitė, kuri buvo eilinė Choro 
narė, o vėliau jo mokytoja. Tai
gi, yra garbė lietuvių jaunimui 
prigulėti prie Laisvės Choro ir 
rūpintis jo ąugimu.
. Taipgi, mes pasitikime, kad 
suaugę lietuviai ne vien Hart
fordo, bet ir visos apylinkės 
nuoširdžiai parems mūsų jubir 
lie jaus koifcertą., Programa bus 
gera ir įvairi. Visus ir visas 
kviečiame atsilankyti, o visi bū
site patenkinti. Valerijonas.

BROOKLYN IR APYLINKĖ
Sveikinam Progresyvių Mo

terų Suvažiavimą. Linkime, 
kad suvažiavimas padarytų 
gerus tarimus šiame svarbia
me momente.

Dėl paramos prisidedame 
su $6.

France Ka^okienė 
su dukrelėm
Suzanna ir Aldona,
Jamaica, L. I.

Anna Ti'tanis, Woodhaven,

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Balandžio 17 d., bus rodoma kru- 
tamieji paveikslai “The Turning 
Point” ir “Rebirth of Stalingrad.” 
6:30 ir 8:30 y. v. Įžanga 65c. Rengia 
IWO ir Lietuvių Kom. Kviečiame 
dalyvauti. (Vieta? — Adm.) (87-88)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais. Rei-1 f• tS 
kalui esant irUu* 
padidinu toki o "į 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kanapas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

per Deltuvienę, $5.
CLEVELAND, OHIO

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubas sveikiną Lietuvių Mo
terų Suvažiavimą su $5.

K. Romandienė, pirmininkė,
M. Kilikevičiene, fin. rast.
Auka nuo LDS Moterų 138- 

tos kuopos $5.
Rast., U. Kutka,
Pirm., B. Mikalajūniene.

Pasveikinimas nuo J. M. 
Žebrauskų su $5.

A. Rodgers sveikina Ameri
kos Lietuvių Moterų Suvažia
vimą su geriausiais ■ linkėji
mais, kad būtų pasekmingas. 
Aukoja $1.

Julija žiburienė sveikina su

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

• visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas jvyks balandžio 17 d., 735 Fair
mount Ave., s 8 v. v. Draugės visos 
dalyvaukite, nes delegatės išduos ra
portus iš suvažiavimo.—

Sekr. Mattes. (87-88)

LDS 5 kp. sveikina 
Suvažiavimą su auka

Sekretorė J. Šmitiene.
PITTSBURGH, PA.

Mes Pittsburgho Lietuvių 
Moterų Apšvietos Kliubas 
sveikiname šį garbingą Mote
rų Suvažiavimą sd $10. Ir ve
lijame geriausio pasisekimo.

Sekr., H. Kairiene,
Fin. Sekr. S. Karsokienė.

LDS 142 kuopa (Esplen) 
sveikiname jūsų Dem. Am. 
Liet. Moterų Suvažiavimą su 
$10 aųkų ir linkime jums ge
rų pasekmių. Su pagarba.

> Komitetas.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
/

Sykiu su sveikinimu dėl 
pradžios darbo siunčiame $10.

LLD 2-ros k p.
Moterų Skyrius.

HARTFORD, CONN.
F. J. Repšys sveikino su $5 

(kadangi jis yra LLD 68 kp. 
iždininkas, jo auka pirmesnia- 
me skelbime buvo priskaityta 
.kuopos kreditui).

MILFORD, CONN.
Nuoširdūs sveikinimai ir lin

kėjimai1 sėkmingo suvažiavi
mo. Siunčiu $5.

A. Mureikienč.
NĖW HAVEN, CONN.

LLD 32 kuopa sveikiname 
LLD Moterų Suvažiavimą ir 
linkime padaryti gerų tarimų. 
Įteikiame $5. \

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopa sveikina Pro

gresyvių Moterų Suvažiavimą 
su $5. Linkjm geriausių pa
sekmių ir naudingų tarimų vi
suomenės labui.

• Sekretorius S. Meison.
Ona Marozienė sveikina 

Progresyvių Moterų Suvažia
vimą su $2 ir trokšta, kad 
būtų pasekmingiausias visuo
se klausimuose. Kad būtų iš- 
diskusuoti visuomenės reika
lai, ypačiai, kad būtų kaip 
nors prašalinami tie baisiausi 
ir nuožmiausi karai, kurie su
naikina tiek daugybes turto 
ir gyvasčių.
, BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kuopa, per Oną 
Deltuvienę, $10.

Moterų Mezgėjų Kliubas,

American Re.t Cross Photo
Sponsored by the American Red 
Cross in the Far East, the “Star. 
Your State” contest provided occu
pation troops and civilian employees 
of the Army and Navy an opportu
nity to compete for more than 200 
prizes offered by the military for 
suggested soc’ai and economic im
provements in home -.tates. Here a 
nurse, a serviceman patient, and a 
Red Cross girl discuss contest ideas 

at Clark Field.. P. I.

BINGHAMTON, N. Y.
Sveikiname jus, draugės de

legatės. Tegyvuoja solidaru
mas prieš bekylančią reakciją 
ir fašizmą, už išlaikymą Ame
rikos demokratijos. Praveski- 
te gerus tarimus, kad kuo 
daugiausiai įtraukus moterų į 
organizacijas ir veikimą prieš 
naujo karo ruošėjus, prieš 
pro-nacius atbėgėlius iš Vo
kietijos ir kity šalių.

Aukojame po $1: V. Ka
minskienė, J. K. Navalinskie- 
nė, M. Bekerienė, L. Mainio- 
nienė, V. Kapičauskienė, B. 
Zmitraitė, K. "Vaicekauskienė. 
Po 50c: M. Luzinienė, Anna 
Kastravickienė. Viso $8.

Rinkėja sveikinimų J. K. N.
Mes, LLD 20-tos kuopos 

Moterų Skyrius, sveikiname šį 
Moterų Suvažiavimą. Esame 
pilnai įsitikinusios, kad pada
rys atitinkamų tarimų, kaip 
pasekmingiau išvystyti' plates
nį veikimą, apimantį plačias 
darbininkių moterų mases. 
Kaip įtraukti jas į visuomeni
nį veikimą dėl visos žfhonijos 
gerovės.

Sykiu siunčiame 
auką, $2.

Su geriausiais linkėjimais 
pasiliekame,

Moterų Skyriaus Komitetas
Pirm., A. Maldaikiene, 
Sekr., O. Girniene, 
Ižd. M. Kazlauskiene.

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

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijos
........ .................................. ........................................................................ n.......... . ..............................

MATTHEW P. BALLAS \ 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

San 
gėjų ir 
kiną suvažiavimą su $10 auka

CANADA
Sveikinimas nuo LLD 

kp., iš Montreal, su $5.
P. KisielienėJ. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. |

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboidt 2-7964

Pirmas Ryšių K-jos 
Susirinkimas

Sao Paulo. — Viename 
Sao Paulo saįione atsitiko 
neseniai (bet jau ir gero
kai seniai) nelauktas atsiti
kimas. Neseniai susitvėrė 
“Ryšių” k-ja, kad palaikius 
ryšius ir kontaktą ne tik su 
vietos esančiomis organiza
cijomis, bet kartu ir su. už
sienio organizacijomis bei 
dorais pažangiais lietuviais. 
Tad 23 d. kovo apie 9 vai. 
ryto,Jau buvo pilna Qui- 
tandinha salė pažangių ak
tyvistų, kurie atsilankė ap
tarti mūsų kolonijos eina
muosius reikalus, ir sutver
ti tokį komitetą, kuris ben
drai galėtų palaikyt “tikrus 
ryšius”, su visomis demok
ratinėmis šakomis.

Atidarymą padarė, drg. J. 
Klebonas, nurodydamas, ko
kiu tikslu buvo sušauktas 
šis “aktyvistų” susirinki
mas.

Po perskaitymo dieno
tvarkės, tarė žodį drg. A. 
Marma, kuris aiškiais bruo
žais apibūdino lietuvių de
mokratinį bendradarbiavi
mą.

ToliauS' ėjo organizacijų

■■■«
Tamstos Ateitis Nebloga

. Ha, mafau milijonus besikankinančius Reumatiš-
S kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose.

W Nuovargio, rankų ir' kojų tirpirho, šalčio ir nesmagu-
mų var8inarni žmones skundžiasi. Deksnio Galinga 

Vx^^iT>i^Mostis- sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran- 
jYKgių aliejJ4» skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

linga š^urna sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
\ teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 

Ta Į t f) J jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
\A J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku- 

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

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų i 
vietą' tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip ‘
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- įVl Cc 
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 7N
Adomo klaida. XfĮ JlLA |

DEKEN’S OINTMENT



LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
ant

New

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Tedtro)

Didžiojo new Yorko Fondas 
siekia sukelti $6,000,000 meti
niam budžetui. Iš to fondo tei
kiama parama bažnytinėms ir 
svietiškoms labdarybėms.

am- 
St., 
ba-

Ave. - prie 170th St., 
Menama, kad ją pašo- 
šiaip sau šaudant nuo Joseph Sibal, 62 m., rastas 

pasikoręs namie, New Yorke.

Mūsų skaitytojai raginami 
reipti tuos biznierius, kurie 
«kelbiasi dienraštyje Laisvėjedarbiečių ir vartotojų

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9613

Yorke, 
blikos. 
mann, 
torius 
taipgi
veikėjai Arthur Schutzek, se
natorius Kenneth Sherbell, 
Bonita Williarfis.

5 9—12 ryte’ Valandos. į 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

jausdavęsis,

*

H

if

»■ -
A

B’WAY ir 51 ST.

r

HUMPHREY BOGART 
BARBARA STANWYCK 

ALEXIS SMITH 
“THE TWO 

MRS. CARROLLS”
Warner Bros. Įspūdinga Drama! 

Dabar rodoma.

WARNER BROS’.
Nauja RomantiSka Drama!

Ronald Reagan ❖ Alexia Smith * 
ZACHARY SCOTT 

“STALLION ROAD”
♦ Ir Puikua Asmenį? Vaidinimas Scenoj *

Cab Calloway
Ir Jo Jumpin’ Jive Orchestra 

Extra Patrauklus Priedas 
Dusty Fletcher

“OPEN THE DOOR,RICHARD” kūrfjas
STRAND Broadway Ir 47 St.

’ ' r/" ’ “J”# 11 . '
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Niekelis Prisi
pažino Kalta's

William Arthur. Nickel, 49 
m.> praeitą pirmadienį teisme 
prisipažino kaltu. Jam buvo 
iškelti 202 kaltinimai.

Niekei dirbo Mergenthaler 
Linotype Co. kasininku. Už
dirbdamas po $64 savaitei, jis 
visgi panorėjo gyventi ne blo
giau už tuos ponus, kurie ma
žiau už jį dirbo ar gal ir vi
sai nedirbo, bet daugiau pini
gų už jį turėjo. Jis buvęs įsi
taisęs palocių Freeporte, įreng
tą su $20,000 vertės senienų. 
Turėjęs pasivažinėjimui dvi1 
puošnias valtis (yachts), du 
limozinus. Ir visa tai ne iš pas
kutinio skatiko. Banke buvę 
gryno grašio $83,000 ir pači Li
lei zdar buvęs supirkęs 840,- 
000 vertės gražmenų- (visgi 
gera ypatybė, — pačią mylė
jęs. O gal tik nusileidęs, kad 
tylėtų ?).

Tam viskam, aišku, jis vog- 
čiojęs iš firmos kaso®. Bet 
kartą prie jo darbo priėjo ki
tas darbininkas ir surado, kad 
galas su galu nebesusiveda. 
Nickel paspruko iš New Yor
ko. Bet kompanijos ir valdžios 
detektyvai atsekė-jo pėdomis 
į Detroitą, į Chicagą ir į Mia
mi Beach, kur jį areštavo 
spalių 2-rą. Dabar prasidėjo 
teismas.

Kartu su juo teisiami Irving 
Cohen ir Julius LobelI, kitaip 
vadinęsi Izzy the Eel ir Jimmy 
Collins, talkinę jam tbse suk
tybėse. Bendrai jie esą iš fir
mos nusukę $780,000.

Nežinia, koks Niekelio atsi- 
nešimas į visuomenės reikalus 
dabar. Bet kada jis gyveno 
poniškai, nors ir su vogčiotu 
doleriu, Niekelis 
kad jo dalis — su milionie- 
riais, pritardavęs zurzėtojams 
prieš unijas ii* “raudonuosius/’

Mi

Užuojauta J 
Lazauskui

šiomis dienomis iš Lietuvos 
atėjo liū d nežinia Jonui La
zauskui, žymiam lietuviško 
teatro srityje veikėjui. Jonas 
Lazauskas sužinojo apie savo 
motutės, gyvenusios Lietuvoje,, 
mirtį ir apie tai1 pranešė Lais
vės reporteriui. Jo pranešta ži
nia tilpo balandžio 15-tos d. 
Laisvės laidoje.

Taigi, dabar reporteris, var
du visti su Jonu bendrai1 dirbu
sių ir tebedirbančių meno sri
tyje draugų, kaip ir kitų lais- 
viečių, reiškia Jonui’ nuošir
džiausią užuojautą šiame, jo 

'gyvenime liūdname, momente.
Rep.

MIRĖ
Wm. Warnaitis, 81 m. 

žiaus, gyveno 172 No. 6th 
Brooklyne, mirė namuose,
landžio 15 d. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave. Laidotuvės įvyks 
balandžio 17 d., Holy Trinity 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime du 
sūnus, 5 dukteris) 4 anūkus. Jis 
buvo seniausias narys šv. Jur
gio Dr-stėje, Brooklyne.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Alexis Smith ir Ronald Reagan žvaigždėse su Za
chary Scott Wamer’iu jaudinančio} dramoj “S|allioir 
Koad/' rodomoj Strand Teatre, Broadway ir v' 
New Yorke. Priedams yra scenos aktai.

Civilių Leisiu Kongresas 
Šaukia į Svarbų Mitingą

Trečiadienio vakarą, ba
landžio 16-tą, Hotel Biltmore, 
Church, ir Flatbush Avės., 
Brooklyne, įvyks masinis mi
tingas, šaukiamas Civiliui Tei
sk] Kongreso, po obalsiu:

“Nelaidokit Demokratijos!”
Mitingas yra vienu iš dau

gelio rengiami] po visą šalį. O

Peter V. Cacchione

Virš du tūkstančiai kailin- 
siuvių praeitą pirmadienį ati
dėjo savo pietų užkandį, kad 
išeiti pietinėje darbo pertrau
koje į masinį mitingą, jų or
ganizacijos suruoštą pagerbti 
velionį prezidentą Rooseveltą 
jo mirties dviejų motų sukak
tyje.

Tūkstančiai Kailiasiuvių 
Suėjo Pagerbt Roose veltą

Mitinge taipgi buvo pagerb
ti Varšavos ghetto kankiniai, 
kuriuos naciai išžudė tūkstan
čiais, tačiau, kurie mirė did
vyriškai, mirė kovodami prieš 
žudytojus, paklodami nema
žai ir savo kankintojų nacių. X

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, vienas iš kalbėtojų, 
aštriai pasmerkė priešdarbi- 
ninkišką, prieškomunistišką, 
priešrusišką reakcfriinkų kam
paniją. “Mes tikimės sulaukti 
pasaulio, apvalyto nuo rasi
nės neapykantos, išnaudoji
mo, imperializmo ir priespau
dos.

“Bet dabar,” sakė toliau 
kongresmanas, prieš mus sto
vi išbandymas, “ar mūsų ša
lis bus vergiška ar laisva.”

Marcantonio pasižadėjo vi
somis išgalėmis kovoti kongre
se, kad mūsų šalis liktųsi lais
va, bet pažymėjo, kad tas dar 
labiau priklauso nuo eilinio 
piliečio pasiryžimo ir veiksmų 
šapose, gatvėje, unijos ir kiti] 
organizaciji] susirinkimuose.

Mitinge taipgi atgiedota-at- 
kalbėta nepaprastos maldos, 
specialiai pritaikytos šiai ne- 

X / <
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kadangi komunistų’ partija 
yra viena iš pirmiausių užpul
tų jii atakose ant demokratu 
jos, kad yra pripažinta, jog 
leidimas atimti teises komu
nistams, jų persekiojimas bū
tų tik pradžia atimdinėjimo 
teisių bile kam ir visiems, tad 
Civilių Teisių Kongresas leis 
komunistams turėti savo at- 
stovą-kalbėtoją visuose tuose 
masiniuose mitinguose.

Šiame mitinge kalbės nuo 
komunistų New Yorko miesto 
tarybos narys 'Peter V. Cac
chione. Paties CTK kalbėto
jais bus garbės pirmininkas 
Dr. Harry F. Ward, autorius 
Howard Fast, kunigas Ben 
Richardson. Pirmininkaus Sa
muel A. Neuburger, darbinin
kų advokatas.

Pradžia 8 vai. Kviečia visus 
susidomėjusius demokratijos 
gynimu ir norinčius išgirsti ge
ras prakalbas ir informacijas 
apie asmens ir organizacijų 
teises ir priemones toms tei
sėms ginti.

b 
k 
vii 
n i 
su

paprastai sukakčiai ir gady
nei dvasiai per giesmininką 
Piifitorman ir kunigą Wm. 
TP&yMrd Melish.

tSa&i Burt, Irving Potash, 
šėįh Winogradsky ir Her- 
įijKurzer, unijos viršinin- 

įdai atsišaukė į unijistus 
i>gai laikytis prieš reakci

jų pasimojimus stumti mū
šai] į fašizmą ir karą.

Kampanija už 
Rendu Kontrolę

Trijų dienų kampanija su
kelti fondą kovai už rendų 
kontrolę ir prieš evikcijas pra
dėta praeitą pirmadienį su 
masiniais mitingais miesto cen
tre ir po visa miestą. Juose 

r en
tiles-.

tre ir po visą miestą, 
aiškina reikalą ir būdus 
du kontrolei ginti ir tam 
lui1 parenka aukų.

Mitinge, įvykusiame
38th St., prie 7th Avė., 

dalyvavo apie 350 pu-
Kalbėjo Ira Hirsh- 

buvęs UNRRA inspek-

Williamsburge 
Mokykla-Kursai

Paskilbusios po visą šalį so
cialių mokslų mokyklos — Jef
ferson School of Social Science 
— centras teikia virš šimtą 
skirtingi] kursų įvairiose mok
slų šakose. Keli iš tų kursų ga
lima imti mokyklos skyriuje, 
naujai įsteigtame Williamsbur
ge, 13 Graham Ave.

* Registracija kas vakaras nuo 
8 iki 10 iki 26-tos šio mėnesio. 
Klasės prasidės 21-mą.

Tarpe Williamsburge teiksi
mų kursų yra visiems darbo 
žmonėms būtinieji darbo unijų 
principų ir praktikos, apie vi
suomenę, politinė ekonomija, 
marksizmo principai ii* keli k,i- 
ti.

Teisėjas Patterson išlaisvino 
Melchior Bucci, 39 m., buvusį' 
nuteistą iki 1.5 metų kalėti bar-! 
nyje už žmoną užmušus jos pa
sirinktąjį kitą vyrą Jock Salati. 
Teisėjas apgailavo, kad jis ne
galįs įkalinti jo žmoną, kurią 
jis skaito kaltininke sugriovi
mo dviejų šeimų.

Mrs. Rose Feld, našlė, 67 m., 
tapo pavojingai pašauta j vidu
rius einant skersai gatvę ant 
Jerome 
Bronx, 
vė kas 
stogų.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

Scena iš dramatiškos filmos “Ivan the Terrible,” šeš
ta savaitė sėkmingai rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St.,; New Yortce. Nikolajus Čerkasovas vaidina 
caro Ivan’o, o Ludmila Čelikovskaja--- carienės rolę.
Kad visos caru šeimos vedybų, karūnavimo ir kitos ap
eigos atitiktų 16-to šimtmečio laikotarpiui, kurį filmą 
perstato, Tarybų Sąjungos garsusis direktorius Sergė
jus Eisenstein, kuris parašė, gamino ir dirigavo filmą, 
buvo pasikvietęs i talką Maskvos dekaną Pavel Cvet
kova, prižiūrėti, kad viskas būtų atlikta taip, kaip tų 
laikų bažnyčios nuostatuose nusakyta. , x

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 
hfei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Šv. Jurgio dr-stes vakarienė 

arti. įvyks gegužės 3 d., Liet. Am. 
Piliečių salėje, 280 Union Avė. Va
karienė 7:30 v. v. šokiai 9 v. v. prie 
Pelėdų orkestros. Prašome įsigyti 
bilietus iš anksto, nes parduosime 
tiktai iki balandžio 27 d. Bilietus ga
lite nusipirkti Piliečių Kliube. Užtik
riname, kad vakarienė bus gera. Tad 
prašome dalyvauti. —J. Y. (88-89)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
svarbus susirinkimas įvyks balan
džio 17 d., 8 v. v. 419 Lorimer St. 
Visos nares prašomos dalyvauti. 
Kviečiame ir viešnias. Bus raportai 
iš suvažiavimų; paskutinė proga su
sitarti kaip maršuosime gegužinėje; 
taipgi apie pirmų pavasarinį savo 
apskrities pikniką. — Sekr. (87-88)

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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 GTVTAIS. ”
Geriausias Alus Brooklyne ’

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

CAMBJUDGK .

Batsiuviai • 
Maršuos 
Gegužinėje

dirbs iki 
mes dar- 
maršuoti 
Taip pa- 
Workers 
atstovai!-

Dešimtys tūkstančių batsiu
vių gegužės Į dieną 
pietų, o nuo to laiko 
bą ir masiniai išeis 
Gegužinės Parade, 
reiškė United Shoe 
District Council 13, 
jas 10,000 unijistų.

Tai bent “būrelis!”
Parado eisena prasidės 

1:30, pirmiesiems būriams, su 
Bendros Gegužinės Komitetu 
galvinyje. O po to seks būrių 
būriai, pulkų pulkai. Prieva
kariais pradės eiti tie, kurių 
šaposę susipratę darbininkai 
dar mažose mažumose, kurie 
bus priversti dirbti visą dieną.

Prievakarinėje parado da
lyje susirinks ii’ tautinės gru
pės, tame skaičiuje ir lietu
vi ii būrys.

Tikisi ir Siuvėjų
Siuvėjai irgi yra raginami 

nutraukti darbą pietų laiku, 
kaip ir batsiuviai.

ILGWU nariams (moteriškų 
rūbų siuvėjams) ii’ skrybėli- 
niams paskirta vieta ankstybų
jų maršuotojų rikiuotėje. Jiems 
susirinkti vietą skiria ant 39th 
St., tarpe 8 ii’ 9th Avės. Gar- 
mentįečiai turės mažiausia ke
turis benus, daugelį floatų ir 
šimtus šūkių.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

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

Prašo Gegužinei 
Džypsų

“Prašome Džypsų,” “Jeepsai 
laimėjo karą, lai dabar laimi 
taiką,” šaukia Bendros Geguži
nės Parado Komitetas. Jis pra
šo visus turinčius tokius veži
mus panaudoti juos Gegužinės 
Parade.

Reikalingi ir Crosleys ar Wil
lys, sako komitetas. Savinin
kus - vairuotojus prašo susi
siekti su komitetu, Room 508,

Yorke,13 Astor Place, New 
Tel. GRamercy 7-2573.

m. ir 
m., 

mirti

George C. Moore, 31 
Raymond Haughton, 1 
ncwyorkieciai, nuteisti 
elektros kėdėj už mirtinai pa- 
šovimą detektyvo Burke. Teis
me sakyta, kad jiedu buvę už
tikti apiplėšime ir atsišaudant 
papildę žmogžudystę.

BULOVĄ!

WAN
is . . . >247S

PATOQA
I2473

MATXKS

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. 2-2178 (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarai*.

puslapis 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečiadienis, Baland. 16, 1947

Kreditas Mote 
rims, Sako R. K
Vedėjas

Raudonojo Kryžiaus vajaus 
vedėjas New Yorke, Mr. James 
M. Cecil paskelbė, kad Apart
ment House ir Field Workers 
divizijos perpildė savo kvotas 
šiame vajuje. Abi šios divizijos 
buvo moterų vadovybėje. Pir
mosios kvota buvo $240,000, 
sukelta tūkstančiu . daugiau. 
Antrosios kvota buvo $40,000, 
sukelta $4,821.46 daugiau./

Field divizija skaitosi vei
kiančioji teatruose, bankuose, 
stotyse.

BIZNIERIAI, SKELBKITfcS 
LAISVEI

Petei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

i ViR snE




