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Savo pranešime Trečiajam 
Demokratiniu Lietuvių Suva
žiavimui Rojus Mizara sutei
kė naują ir labai gražų pa
vadinimą broliams iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos. Jis sa
ko, kad jie yra mūsų laikų 
“sizifai.”

Sizifų darbas gi nėra leng
vas. Jie yra dievų nubausti, o 
•velnių nuskriausti žmonės.

* ★ ★
Mizara rašo:
Graikų mytologijoje • yra lo

bis padavimas: prieš tūkstan
čius metų. Korinte gyveno val
dovas, Sizifo vardu. Kadangi 
jis didžiai nusidėjo savo die
vams. tai po mirties, kai jis pa
siekė graikiška, pragarą, jam 
dievai uždėjo tokią bausme: Si
zifas turįs užristi ant aukšto 
kalno akmenį ir jį paleisti že- 

y myn. Kai akmuo pasiekia dug
ną, tuomet Sizifas ir vėl jį rita 
aukštyn. Užristi ir paleisti, už
risti ir paleisti — taip, be jokio 
atodairio jis ir po šiai dienai 
ten tą patį akmenį teberaicioja!

Mūsų Grigaitis ir šimutis 
sušilę ir kasdien raičioja me
lų akmeni. Apie Tarybų Lie
tuvą jie dar nėra pasakę nei 
žodelio tiesos.

Septynerius metus be jokios 
pertraukos meluoti vra tikrai 
sizifiškas darbas.

y ★ ★
Nepaklausydami mūsų pa

tarimo sau vadu pasirinkti. Mi- 
kolaičiką, lenkai mums labai 
sunkiai nusidėjo. Mes jiems 
už tai niekados nebedovano- 
sime. Jeigu tik pajėgsime, at- 
imsime iš jų visas žemos, ku- 

♦ rias jie po karo atsiėmė iš vo
kiečių.

>*: k ,-k
Mūsų komercinė spauda 

dabar suracjo, kad tos žemės 
nebuvo jiems atiduotos Len
kams buvę pavesta jas tik lai
kinai valdyti. Tai esanti len
kų okupacijos zona.

O iki šiol niekas nebuvo 
girdėjęs, kad Lenkija turi Vo
kietijoje okupacijos zoną. Bu
vo kalbama tiktai apie Sovie
tų, Anglijos, Francūzijos ir 
Amerikos okupacijos zonas — 
tiktai apie keturias zonas. Da
bar atsirado ir penktoji.

Kas kita, jeigu mūsų dikta
vimo lenkai būtų paklausę. 
Mes jiemš^ būtume ir tas že
mes dovanoję, ir dar keleto bi
lijonų dolerių paskolą pridė
ję.

★ ★ ★
Prieš metus laiko Chicago- 

je busas užmušė Fred Abeką, 
nuoširdų veikėją, malonų 
draugą. Girdėjome, kad jo at
minties įamžinimui yra rašo
ma ir bus išleista jo biografi
ja-

Sumanymas labai gražus ir 
remtinas. Lauksime biografi
jos pasirodymo.

Gyvas būdamas Abekas iš
tikimai ir atsidavusiai dirbo 
dėl progreso ir kultūros. Pats 
būdamas darbę'žmogumi, jis 
viską aukojo darbo žmonių 
būklės pagerinimui.

x ★ ★ |
Garsioji Brooklyno beizbo- 

lininkų komanda “Dodgers” 
ą priėmė į savo eiles negrą Jac

kie Robinson. Tai nepaprastas 
įvykis Amerikos sporto pasau
lyje. Iki šiol didžiosios beiz- 
bolininkų komandos negrų 
neprisileisdavo iš tolo.

Dabar toji diskriminacijos 
ir neteisybės siena tapo pra
laužta.

Pažiūrėkite, kiek jūs sura
site proto ir logikos šitoje 
Naujienų redaktoriaus galvo
senoje. Jis sako, kad Ameri
kos okupacinė valdžia puikiai 
ir teisingai pasielgė, kai į mū
sų zoną neįsileido Amerikos 
piliečio ir verkėjo William Z. 
Tosterio, feet ten pat jis gri- 
gaitiškai' pasmerkia Sovietų
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GEN. MARSHALL SIŪLĖ 
STALINUI KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ SUTARTĮ / '

Marshallas Nesutiko su Molotovo Pasiūlymais dėlei 
Vokietijos Sudemokratinimo ir Jos Trnstu Suardymo

FEDERALIS TEISĖJAS 
UŽDRAUDĖ AREŠTUOT 

N. J. STREIKIERIUS
Teisėjas Pareiškė, jog New Jersey Valstijoj įstatymas 

Prieš Streikus, Turbūt, Laužo Šalies Konstituciją
Maskva. — Amerikos val

stybės sekretorius, genero
las Marshallas, galų gale, 
atsilankė pas premjerą Sta
liną bal. 15 d. Jis ypač ra
gino Staliną iš principo už
ginti amerikinį pasiūlymą 
dėl keturių didžiųjų talki
ninkų sutarties Vokietijai 
nuginkluoti ir laikyti jų nu
ginkluotą per 40 metų. Taip 
buvo neoficialiai pranešta 
apie Marshallo pasikalbėji
mo branduolį su Stalinu.

Marshallas nuvyko pas 
Staliną po karštų diskusi
jų, kurios kilo keturių Di

ANGLAI PAKORĖ KETURIS
ŽYDUS TERORISTUS

Jeruzalė, bal. 16. — Ang
lai pakorė Dovą Belą Gru- 
nerį ir tris kitus žydus te-, 
roristus. Gruneris, 
armijos veteranas, 33 metų, 
buvo nusmerktas už tai, kad 
dalyvavo užpuolime ant po
licijos stoties, kur nušauta 
du anglų policininkai. Trys 
kiti pakarrti dėl to, kad an
glai pas juo rado ginklus ir 
bizūnus. Jie buvo areštuoti

Eisleris Paleistas 
Už $20,000 Užstatą 
Iki Teismo

New York. — Federalis 
teismas paliuosavo Gerhar- 
tą Eislerį, austrą - vokieti 
prieš-fašistinį kovotoją, už 
$20,000 parankos iki regu- 
liario teismo. Jis buvo įkai
tintas dviem punktais —už 
“kongreso paniekinimą” ir 
už tai, kad kreivai prisie
kęs, imdamas sau užsieninį 
pasportą netikru vardu.

Eisleris paniekinęs kong
resą tuom, kad jis atsisakė 
liudyti Neamerikinių Veiks
mų Komitetui Washingtone 
po to, kai komitetas neleido 
Eisleriui visųpirm padaryti 
bendrą pareiškimą. Dabar 
paliuosuotas Eisleris prime
na, kaip supliuško kiti įta
rimai, kad jis esąs svetimos 
šalies agentas, atom-bombos 
šnipas ir t.t.

15,000 ŽYDŲ PRAŠOSI
NAMO 1 LENKIJA

Bertih. — Daugiau kaip 
15,000 žydų pabėgėlių ame
rikiniame Vokietijos ruožte 
užsiregistravo grįžti namo į 
Lenkiją, kaip pranešė Len
kijos konsulas ir žydų va
dai. Šie žydai įsitikinę, kad 
dabartinė lenkų valdžia gi
na žydus nuo persekiotojų.

okupacinę vyriausybę už ne- 
įsileidimą j Sovietų zoną Chi
cago® fašistinio “Tribune” 
korespondento ! (N a u j ienos, 
bal. 10 d.).

džiųjų konferencijoj dėl So
vietu užsieninio ministro 
Molotovo pasiūlymų. Molo
tovas sakė: Neužtenka tik 
bendrai iš principo daryti 
sutartį dėl Vokietijos nu
ginklavimo. Turi būti užtik
rinta Vokietijos nunacini- 
mas ir sudemokratinimas. 
Reikia įvest Keturių Di
džiųjų kontrolė Ruhr sri- 
tyj; užtikrint karinius at
lyginimus, išardyt vokiečių 
trustus, o dvarų žemę pada
lint valstiečiam. Anglai ir 
francūzai rėmė Marshallo 
planą prieš Molotovo siūly
mus.

po to, kai žydai nuplakė ke
turis anglų kareivius. O jie 
nuplakti kerštui už tai, kad 

anglųanglai nuplakė vieną žydą.
Ruošdamiesi pakart ke

turis minimus žydus, anglai 
paskelbė, kad visi 400,000 
Palestinos žydų yra tuo tar
pu areštuoti namie ir už
drausta jiems -išeit laukan. 
Anglai bijojo kruvino žydų 
keršto.

Pasitrankė Amerikos Amba
sados Narys: Protestuoja 
Prieš Neapykantą Rusam

Maskva, bal. 16. — Arm- 
ond D. Willis apleido Jung
tinių Valstijų ambasadą, 
protestuodamas, kad amba
sadorius gen. Walter Bedell 
Smithas su visu savo štabu 
nuolat kurstė karčią neapy
kantą prieš rusus. Willis 
buvo ambasados narys ži
nių skyriuje palaikyti kul
tūriniams ryšiams tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos. Jam buvo neleidžiama 
nieko daryti, kas galėtų ar
tinti amerikonus su rusais. 
Jis buvo neigiamas ir už tai, 
kad leido savo vaikus Į Ma
skvos mokyklą.

VALDŽIA KETINA 
NIEKO NEDARYTI 
PRIEŠ WALLACE’A

Washington. — Prezi
dento Trumano sekretorius 
pranešė spaudai, kad prezi
dentas nereikalaus jokių 
teismiškų žingsnių prieš 
Wallace’ą, buvusį Jungtinių 
Valst. vice-prezidentą, ku
ris savo prakalbose Angli
joj smerkė karinę Trumano 
politiką. Anot prezidento, 
Wallace kalba tiktai kaip 
“privatūs pilietis.” Bet ge- 
neralis prokuroras 
Clark aštriai puolė 
lace’ą.

Washington.— Senato ko
mitetas darbiniais reikalais 
daugumu ba|sų atmetė re- 
publikonų senatorių Jose- 
pho H. Ball’o ir Roberto 
Tafto reikalavimą įstaty
mais uždrausti pilną unijų 
pripažinimą ir ūžginti uni- 
jaį atstovauti darbininkus 
derybose su samdytojais 
plačioje^ pramonėje. Prieš 
tokius Tafto-Ballo pasiūly
mus balsavo 7 komiteto na
riai, o už juos 6 nariai.

Tarp balsavusių prieš
ORAS. —- Būsią šalčiau. Taftą-Ballą '-buvo ir trys

Tom 
Wal-

London. — Jau ištemptas 
iš dumblo keleiviu. Anglijos 
didlaivis Queen Elizabeth.

-X--------------------L----

Korporacijų Advoka
tai Parašė Bilių Prieš 

Darbo Unijas
Hartley’o Bilius Visai Panašus
Į Mussolinio Įstatymus, Sako 

Darbietis Kongresmanas
Washington.— Automobi

lių ir kitų korporacijų ad
vokatai Theodore Iserman 
ir Jerry Morgan padėjo re- 
publikonui kongresmanui 
Fredui Hartlev’ui parašyt 
bilių, kuris reikalauja už
draust tikrąsias unijas ir 
užgint streikus plačiosiose 
pramonėse.

Republikonas kongresma- 
nas Ralphas Gwynn, kong
reso darbinio komiteto na
rys, taipgi pripažino, kad tie 
trustų advokatai pagelbėjo 
Hartley’ui pagaminti bilių
prieš unijas. Gwynn nega
lėjo to užginčyti, kuomet 
demokratas kongresmanas 
John McCormack pranešė, 
jog Nacionalė Fabrikantų 
Sąjunga atsiuntė savo agen
tus padėti Hartley’ui para
šyt sumanymą, pagal kurį 
būtų nušluotos visos unijų 
teisės, kurios&Laimėtos prie 
prezidento Rdosevelto. Mc
Cormack nurodė, kaip Fab
rikantų Sąjungos agentai, 
apspitę daugelį kongresma- 
nų ir senatorių, daro jiems 
neatiaidi! spaudimą, kad vis 
labiau varžytų darbininkus.

Darbietis kongresmanas

Demokratinių Lietuvių Centro 
Telegrama Reikalauja Atmest 
Prįeš-Unijinį Hartley’o Bilių

Brooklyn, N. Y., bal.<16. 
— Demokratinių Lietuvių 
Centras trečiadienį pasiun
tė kongresmanui Josephui 
Martinui sekaričią telegra
mą, kurioje ragina dėti vi
sas pastangas, kad būtų at
mestas prieš-darbininkiškas 
'Hartley’o bilius. Martin yra 
kongreso atstovų rūmo pir
mininkas.
Representative 
Joseph Martin,

House of Representatives, 
Washington, D. C.

Center of Democratic Am- 

Senatorių Darbinio Komiteto 
Daugumas Atmeta Per Aštrų 

Tafto Bilių Prieš Unijas

Vito Marcantonio (iš New 
Yorko) tvirtino, kad Hart- 
ley’o bilių parašė patys Fa
brikantų Sąjungos advoka
tai. To biliaus siūlomas įsta
tymas yra toks, kaip fašis
tiniai Mussolinio įstatymai, 
ir “lygiai žiaurus”, sakė 
Marcantonio. Tas bilius 
“palieka darbininką pilnai 
monopolistų valiai.”

“Tokį įstatymą remia mo
nopolistai, kurie pinigauja- 
si, brangindami gyvenimo 
reikmenis. Tai . aršiausios 
rūšies raketas, — tęsė Mar-
cantonio. — šis bilius reiš
kia išpūstą (kapitalistams) 
gerovę, paskui nedarbo kri-

“Prisidengdami skraiste 
kovos prieš komunizmą, jūs 
darbuojatės, kad būtų už
kartas fašizmas Amerikos 
darbininkams”, p a r eiškė 
Marcantonio remiantiems 
tą bilių kongresmanams.

Hatley’o bilių taipgi 
smerkė demokratai kongre- 
smanai Arthur Klein, Ad
olph Sabath, Mary Norton, 
Ray Madden, John Lesinski 
ir Augustine Kelley.

erican Lithuanians, repre
senting hundred thousand 
Americans of Lithuanian 
descent, mi ^e you do every
thing in your power to de
feat Hartley anti-labor bill. 
In times like these rights of 
labor must be maintained.

Center of Democratic 
American Lithuanians 

JOHN GASIuNAS, 
Secretary.

Washington.— Kelios kom
panijos pasižadėjo prezi
dentui nuĮiigint prekes.

republikon. senatoriai: įves 
iš . New Yorko, Aiken iš 
Vermonto ir Morse iš/Ore
gono.

Prieš tą bilių pasisakė šie 
demokratai senatoriai: Pe
pper iš Floridos, Murray iš 
Montanos, Thomas iš Utah 
ir Hill iš Alabamos. Už bilių 
balsavo demokratas Ellen- 
der iš Louisianos ir penki 
republikonai, vadovaujami 
Tafto, darbinio komiteto 
pirmininko.

Komitetas 11 balsų prieš 
2 atmetė senatoriaus Ball’o

Newark, N. J. — Federa- 
lio teismo teisėjas Ykiy L. 
Fake — išleido patvarkymą, 
kuriuomi laikinai uždraudė 
areštuoti ar teisti streikuo
jančius telefonistus, pagal 
naująjį New Jersey valsti
jos įstatymą prieš streikus. 
Uždraudimą teisėjas parė
mė pirmesnių Aukščiausio 
Teismo sprendimu, kuris sa
kė, jog teisė streikuoti yra 
pamatinė konstitucinė lais
vė. Aukščiausias Teismas 
tada pareiškė, jog valstijos 
negali tos teisės varžyjti, 
jeigu “nėra didelio tuojauti-

TRUMANAS RIŠA GINKLŲ 
PARDAVIMU SU POLITIKA

Washington. — Prezid. 
Trumanas ragino kongresą 
pataisyti Amerikos neutra
lumo - bepusiškumo įstaty
mą, taip, kad prezidentas 
galėtų uždraust pardavinėt 
ginklus, amuniciją ii* kitus 
karinius reikmenis tokiems 
kraštams, kuriuos jis laikys 
užpuolikais' arba galinčiais 
užpulti kitas šalis. Prezi
dentas prašo išbraukti tą 
1939 metų įstatymo punktą,

Amerikonas Reynolds Pra
lenkė Aplink-Pasaulinės 
Orb Kelionės Rekordus

/

New York. — Amerikono 
Miltono J. Reynoldso lėktu
vas, po pasaulinės kelionės, 
nutūpė La Guardi jos aikš
tėje vidurnaktį iš antradie
nio į trečiadienį. Jis per 78 
valandas ir 55 minutes atli
ko 20,000 mylių kelionę ap
link žemės rutulį. Tuo būdu 
šis lėktuvas 12 valandų pra
lenkė pirmesnįjį pasaulinės 
oro kelionės rekordą. Lėktu
vą, pertaisytą bombanešį, 
vairavo kapitonas William 
Odom. Reynolds buvo navi
gatorius, o Carroll Stallee 
skridimo inžinierius.

UŽDARĖ JAUNŲJŲ 
KOMUNISTU SĄJUN
GĄ BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Brazilijos prezidentas 
Enrico Gaspar Dutra išlei
do įsakymą, kuriuom už
draudė bent kokį veikimą 
Brazilijos Jaunųjų Komu
nistų Sąjungai. Dutros ge- 
neralis prokuroras reikalau
ja uždaryti ir Komunistų 
Partiją. — Paskutiniuose 
rinkimuose Brazilijos ko
munistai gavo apie milioną 
balsų; be kitko, buvo išrink
tas senatorium komunistų 
vadas Louis Prestes.

pasiūlymą, kuris reikalavo 
baustinai uždraust tokias 
unijos sutartis su samdyto
jais, kur sakoma, kad tiktai 
unijistai gali būti priimti 
darban.

nio pavojaus visuomenei.” 
Dabar teisėjas Fake savo 
patvarkyme tvirtino, kad 
telefonistu streikas dau
giausiai paliečia tik priva
čių asmenų pasikalbėjimus 
per telefoną ir nesudaro jo
kio greito pavojaus visuo
menei.

Kitą savaitę trijų federa- 
lių teisėjų teismas spręs, ar 
tas New Jersey įstatymas 
sutinka su šalies konstituci
ja ar ne. Spėjama, kad šis 
įstatymas bus atmestas, 
kaipo priešingas Jungt. 
Valstijų konstitucijai.

kuris sako, jog Amerika be
šališkai pardavinės ginklus, 
nežiūrint, kokiais sumeti
mais juos pirks svetimi kra
štai.

Tokį pasiūlymą Truma
nas sujungė su senate svar
stomu jo planu dėlei karinės 
paramos Turkijai ir Graiki
jai. Tai reiškia sulaikyt gin
klus nuo kitų kraštų, jeigu 
jie nerems Trumano politi
kos.

Telefonistų Unija 
Kreipiasi Į Prez. 
Trumana

Washington, bal. 16. — 
Pranešama, jog streikuo
jančiųjų Telefonistų Sąjun-> 
ga šiandien ar rytoj prašys 
prezidentą Trumana su- 
ruošt derybas tarp Ameri
kos Telefonų ir Telegrafo 
kompanijos ir telefonistų 
atstovų. Kompanija atmetė 
darbo sekretoriaus Schwel- 
lenbacho planą, kuris siūlė 
sudaryti bendrą kompanijos 
įgaliotinių, unijos atstovų 
ir valdininkų komisiją ir pa
vesti šiai komisijai spręsti 
ginčus dėl algų pakėlimo ir 
kitų sąlygų. Kompanija y- 
pač priešinasi deryboms su 
visa telefonistų organizaci
ja. Kompanija sako, galima 
būtų tartis tik atskirai su 
unijos dalimis įvairiose vie
tose.

NEAMERIKINIS KOMITETAS 
PUOLA DEMOKR. JAUNIMĄ

Washington. — Kongreso 
Neamerikinių Veiksmų Ko
mitetas įtarė, kad Amerikos 
Jaunuolių Organizacija De
mokratijai, .girdi, “yra tie
siogine Komunistų Interna
cionalo ranka.” Komitetas 
ragino įteikti mokytojams 
ir studentu tėvams tokių 
jaunuolių vardus.

London. — Anglų valdžia 
sako, jog kitąmet jau, bus 
sulyginta jos pajamos su 
išlaidomis.
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Du Planai Dėl Suvaldymo Vokietijos
Mūsų sekretorius Marshall Maskvos konferencijoje 

pasiūlė dar sekr. Byrnes patiektą planą dėl Keturių Di
džiųjų Valstybių sutarties suvaldymui Vokietijos. Tame 
plane sakoma, kad per 40 metų Jungtinės Valstijos, Ta
rybų Sąjunga, Didžioji Britanija ir Francija laikysis iš
vien prieš bile kokį vokiečių bandymą atsigriebti ir vėl 
pradėti agresiją prieš kitas šalis.

Marshall nori, kad dabartinė konferencija šį planą 
apsvarstytų, arba sudarytų specialę komisiją išdirbimui 
plano smulkmenų. Šitokios sutarties tikslas esąs tame, 
kad sumažint įvairių šalių baimę dėl atgijimo Vokietijoje 
militarizmo. Tokią sutartį turint, sako, Tarybų Sąjunga, 
Lenkija, Francūzija ir Anglija nebeturėtų pamato bijo-

• ti, kad jos vėl bus už keleto metų prisikėlusio vokiečių 
militarizmo užpultos. Kai bijoti nebereikėsią, tai nebe
būsią pamato nei įvairiems teritoriniams ir reparaci- 
niams reikalavimams iš Vokietijos.

Molotovas konferencijai patiekė prie Marshallo pla
no tiek pataisymų ir pridėjimų, jog faktinai susidaro 
naujas planas. Apart susitarimo, kad Keturios Didžio
sios Valstybės budės ir laikysis išvien, saugos, kad Vo
kietijoj kokioj nors formoj hitlerizmas neatgimtų, Molo
tovas siūlo pravesti tam tikras reformas visoje Vokieti
joje, kad sunaikinus dirvą, kurioj hitlerizmas-militariz- 
mas veisiasi. Pavyzdžiui, Molotovo plane reikalaujama, 
kad visas Ruhr kraštas su jo milžiniškomis industrijomis 
būtų tarptautinėje kontrolėje, kad karinių reparacijų 
kiekis ir atmokėjimo laikas sutartyje būtų aiškiai nus
tatyta, kad visoje Vokietijoje būtų pravesta žemės re
forma, kuri sykį ant visados panaikintų junkerių (dvar
ponių klasę), kad sutartyje būtų užtikrinta darbo uni
joms laisvė ir t.t.

Kaip visais pamatiniais klausimais, taip šiame atsi
tikime Bevinas ir Bidault linkę prie Marshallo plano. 
Anglija ir Francūzija yra aiškioje Amerikos įtakoje. To
dėl, žinoma, kad jos jau yra gavusios iš musų dideles 
ekonominės pokarinės paramos ir tikisi gauti dar dau
giau. Mūsų vyriausybė jau aiškiai įrodė Lenkijos ir Ju
goslavijos reikale, kad jokia šalis, kuri nežada priimti 
mūsų politinę vadovybę, neprivalo tikėtis jokios ekenomi- 
nės paramos.

Tačiau, taip pat'visiems aišku, kad Keturių Didžių
jų Valstybių sutartis bus galima tiktai tada, kada visos 
keturios valstybės priims ir pasirašys. Todėl, norint to
kią sutartį turėti, reikės ieškoti vidurinio kelio tarpe 
Marshallo ir Molotovo pasiūlymų. Be nusileidimų, aiš
ku, nebus sutarties.

Prieš Tarybų, Sąjungos planą Bevin ir Bidault kelia 
tokį klausimą, kad, girdi, Sovietai nori į tą sutartį įra
šyti tai, dėl ko dabar eina nesutikimai ir argumentai 
Maskvos konferencijoje, svarstant taikos sutartį su Vo
kietija. Bet, atrodo, turėtų būti aišku, kad jeigu nebus 
padaryta sutartis su Vokietija, tai anoji 40. ar 50 metų 
apsigynimo sutartis irgi neįmanoma.

Gerai, kad šioje konferencijoje tapo iškeltas ir šis 
tolimesnio apsjsaugojimo klausimas. Tai dar vienas įro
dymas, kad Maskvos konferencija duos teigiamų rezul-

• tatų. Dabar visas pasaulis gali matyt, kur kuri valsty
bė stovi, ir tinkamai kiekvienos poziciją pasverti. Gal 
ši konferencija nepadarys nei vienos sutarties ir greitoje 
ateityje turės įvykti kita konferenciją, tačiau daug kas 
bus pasiekta. Iš Maskvos konferencijos sugrįžę delega
tai turės pasiklausyti savo žmonių balso, rimtai ir šaltai 
persvarstyti savo nusistatymus, plačiau apgalvoti, kiek 
ir kur reikia bei galima nusileisti.

įvairius 
popieros

KLERIKALŲ GARSAS 
JAU GAVO POPIERIO

LRKSA organas Garsas 
praneša: “Galų gale gavome 
šiek tiek popieros ir išlei
džiame šį numerį 4 pusla
pių didumo, vieton įprastų 
6 puslapių ...”

Garsas neišėjo per visą 
kovo mėnesį, nes negavo lai
kraštinio popierio. Laikraš
tis šitaip aiškinasi:

“Garsą” j tokią padėtį įtrau
kė spaustuvė, kuri mūsą laik
raštį spausdino beveik visą lai
ką nuo atsikraustymo iš Brook
lyn©. Ta spaustuvė anksčiau, 
kada laikraštinės popieros bu
vo galima gauti, kiek tik norė
ta, ją užsisakydavo iš popieros 
gamyklų, arba per 
agentus. Prasidėjus
krizei, užsibaigė tokių užsaky
mų galimybės. Dabar vyriausia 
šio rajono popieros aprūpinto
ja Megargee Brothers kompa
nija duoda tokią mažą kvotą, 
iš kurios minėta “Svit” spaus
tuvė nei savo laikraščio, nei 
“Garso” negali reguliariai iš
spausdinti. Pastangos nusipirkt 
popieros iš kitų spaustuvių — 
lietuviškų ir kitataučių — nuė
jo niekais, nes dabar visi laik
raščiai jaučia trūkumą. Par
duodami arba skolindami popie- 
rą kitiems, turėtų pertraukt sa
vo laikraščių išleidimą.”

Mums tik vienas dalykas 
neaiškus: kodėl Garso re
dakcija dėl popierio stokos 
neprakeikė komuftistų?! 
Juk tas laikraštis ligi šiol 
buvo įpratęs daryti taip, 
kaip ir kiti lietuviškų kry
žiokų laikraščiai — už visas 
bėdas kaltę primesti prie 
komunistų durų.

Na, o kai dėl paties po
pierio: jo didelė stoka, nes 
popierio trustas, matyt, mo- 
jasi užduoti smulkiesiems 
laikraščiams mirtiną smū
gį. Stambioji spauda, — to
ki dienraščiai, kaip New 
York Times, kaip Hearsto 
geltonlapiai ir jiems pana
šūs, popierio turi užtenka
mai. Jo negauna tik mažes
nieji laikraščiai, kurių 
daug dėl tos priežasties ga
li visai sustoti ėję.

Be to, kad popierio kaina 
iškilo į negirdėtas aukštu
mas, jo dažnai mebegalima 
gauti nei už jokius pinigus.

PELNAI, PELNAI!
Liaudies Balsas rašo:
‘‘šešios popierio kompanijos 

Kanadoje 1943 metais turėjo 
pelno taksus atmokėjus $12,- 
884,323, o 1945 metais jau 
$14,767,616. Praėjusiais metais 
jų pelnas buvo j|Ul$35>684*,044. 
Taigi,.per keletą metų jų pelnas 
pakilo trigubai.

‘■‘Tiesa, kad pakilo produkci
ja, bet tas ne tiek svarbu.

Mums svarbu tas, kad korpora- į vietinį “Diario Popular”, 
cijų pelnai pakilo labai aukštai.; sario 16-tą išleidome ątsišauki- 
Vadinasi, jos gali pakelti darbi- mą (ispaniškai), apibudinantį 
ninkams algas ir dar turėt už
tektinai pelno. O mes girdime 
vien skundus, kad negali pakel
ti, nes reiktų bankrutuoti.

“Čia galima dar pridėti, kad 
popierio kaina buvo keliama, 
nes jo pagaminimas to pareika
lavęs. Pelnai rodo, kad popie
rio kainos pakėlimas buvo 
kad pakelti pelną. Jokio 
reikalo nebuvo.

“Popierio kompanijos
pavyzd is didžiumos korporaci
jų. Visos gauna daugiau pelno, 
'bet kai kurios labai daug, kaip 
ir popierio kompanijos. Kapita
listų kišenės punta. Bet jie ro
do dar didesnę opoziciją reika
lavimams pakelti algas.

“Jeigu algos nebus keliamos 
taip, kad žmonės galėtų išpirkti 
gaminamas prekes, tai krizis 
bus neišvengiamas. Tegul da
bar prekių perviršiaus nėra, ta
čiau matosi, kad jų kiekis krau
tuvėse auga. Netruks iki gamy
ba pralenks pareikalavimus.

“Gera ekonomija turi balan-
tokios,

tam, 
kito

yra

suotis. Algos turi, būti 
kad prekes išpirktu.”

ĮDOMUS LAIŠKAS
Vienas žymus Urugua

jaus lietuvių veikėjas pri
siuntė Laisvės redaktoriui 
įdomų laišką, kurio kai ku
rias ištraukas čia paduoda
me. Uruguajietis rašo:

“Fašistinio agento Graužinio 
atvykimas į Urugvajų, mus 
privertė paaktyvinti veiklą. O 
tai nelengva mūsų jėgoms, to
kioje neskaitlingoje kolonijoje. 
Be to, pasirodė kitas dalykas: 
kovą su fašistiniai^ elementais 
mums tenka' Iškelti vietos vi
suomenėje, supažindinti ją su 
Lietuvos klausimu ir joje rasti 
pritarimo, šis reikalas mums 
yra nepaprastai sunkus, savo 
tarpe neturint,- intelektualinių 
pajėgų. ' /

“Tuo tarpu . Graužinis, išvy
tas iš Argentinos, čia dedasi 
Lietuvos ‘Nepaprastu Pasiunti
niu,’ jam prieinama visa bur-'su 
žuazinė spauda, jis čia primyg
tinai bandomas pavaizduoti 
kaip ‘kovotojau už Lietuvos lai
svę’ ir p.

“Mums gi tenka visa tai at
šaukti ir parodyti Urugvajaus 
liaudžiai tikrą padėtį, nukauko- 
ti Graužinį, kuris nebeatsto- 
vaulįa jokios Lietuvos, o tiktai 
siaurą fašistų grupelę, šioje ko
voje susiduriame su daugybe 
skerspainių. Neturime medžia- 
'gos ispanų kalba, nušviečian
čios tikrą Lietuvos padėtį, ne
turime žmonių, kurie galėtų ra-

, arba, ku- 
aiškinimo 

visuotnenė-

apie tą datą, kurią smetoninin- 
kai paminėjo tikslu paskleisti 
antitarybinių šmeižtų.

“Vasario 24, sudarę delegaci
ją, aplankėme prezidentą Amė- 
zagą, kuriam įteikėme peticiją 
su apie 1,500 parašų. Peticijoje 
buvo prašoma, kad Urugvajus, 
nutrauktų bet kokius ryšius su 
buvusios fašistinės santvarkos 
diplomatiniais agentais ir už- 
megstų tiesioginius santykius 
su T. Lietuvos vyriausybe. Pa
simatymas su prezidentu buvo 
labai pasekmingas. Buvome ma
loniai priimti, prezidentas mū
sų reikalavimą pažadėjo tą pa
čią dieną perduoti užsienio 
reikalų ministrui, o apie buv. 
Lietuvos valdžią pasakė, kad ji 
yra ‘mirusi ir jai bereikia iš
duoti mirimo metrikus.’

“Amėzaga savo žodį ištesėjo: 
tą pačią dieną ministrų kabine
tas turėjo savo posėdį, kuriame 
buvo patiekta mūsų peticija. To 
pasėkoje Graužinis buvo nepri
imtas dalyvauti valdžios perda
vimo ceremonijose (anksčiau 
'buvo skelbiama, kad Graužinis 
minėtose ceremonijose atsto
vaus-Lietuvą).

“Į talką mums atėjo pažan
gieji Urugvajaus intelektualai. 
Jie pradėjo domėtis šiuo klausi
mu. Antai, per mūsų radijo 
pusvalandį jau išsireiškė, 
smerkdami lietuviškuosius fa
šistus, žurnalistas Ricardo Pa- 
seyro, Teisių Fakulteto profe
sorius Dr’. Guillermo Garcia 
Moyano ir kt. šiuo metu krei
piamės ir į kitus pagarsėjusius 
vyrus. Komunistų senatorė Ju
lia Arevalo de Roche mums pa
žadėjo šį'klausimą iškelti Uru
gvajaus parlamente.

“Graužinio ‘bado streikas^’ 
kovo 10 d. urugvajiečių tarpe 
susilaukė tiktai pajuokos. Sukė
lė visuotino juoko ‘Lietuvos at
stovo’ badavimas ■ >. geriausiame 
Montevidėjaųs hotelyje ...

“Dabartiniu metu mes ruo
šiamės apklijuoti miesto sienas 

atitinkamais afišais, smer
kiant Graužinio gaują. Greitoje 
ateityje suorganizuosime viešą 
mitingą miesto centre ir priim
sime reikiamas rezoliucijas, 
reiškiančias kolonijos nusista
tymą link smetoninių agentų.

“Taip pat ruošiamės aplan
kyti naująjį Respublikos prezi
dentą Berretą, jo valdžios mi
nistrus ir įvairių partijų depu
tatus 'bei senatorius.

“Jums jau žinoma, kad mes 
nuo Kongreso laikų išlaikome 
radijo pusvalandį. Jis ne tik 
nesušlubavo, bet žengė šuolį 
pirmyn. Nuo kovo mėn. mūsų 
pusvalandis .transliuojamas ga
lingiausia . Urugvajaus stotimi 
— iCX 14 ir CXA 19 Radio EI 
Espectador (trumposiomis ir il
gosiomis bangomis). Pusvalan
dį susitarėme išlaikyti kartu su 
argentiniečiais. Iki šiol mūsų 
radijas turi pilnutinai galėtiną 
pritarimą tiek moraliai, tiek ir 
medžiaginiai. Jis išsilaiko auko
mis.
. “Artinantis žiemai, ruošiamės 
įvesti lietuvių kalbos kursus, 
naujai tverti chorą ir visaip 
■paaktyvinti kultūrinę veiklą.

“Nuo pereitų metų spalio mėn. 
pradėjome gauti laikraščių ir 
knygų iš T. Lietuvos. Ši me
džiaga sutirpsta kaip sniegas 
prieš saulę. Tikimės neužilgo 
susilaukti ir lietuviškų filmų, 
kurios čia bus tikra sensacija.

“Daugelis mūsų tautiečių lau
kia tarybinių užsienio pasų. Ki
lę iš Vilniaus krašto tokias pa
sus jau yra gavę ir nekurie jų 
jau ruošiasi grįžti Tėvynėn.”

Tenka pasakyti, pažan- 
' gieji Uruguajaus lietuviai 
savo ryžtumu, savo suma
numu ir energija bene pra
lenkia Argentinos ir Brazi
lijos lietuvius.

Tiesa, Uruguajuje leng
vesnes sąlygos darbui, ta
čiau, atsižiūrint į nedidelį 
uruguajiečių skaičių, vis 
tik jie gerai atlieka labai 
daug svarbaus darbo, Tai 
paliudija net ir paduotosios

Šauksmas Prieš Pasaulį

National Federation of Telephone Workers (nepri
klausomos) viršininkams stengiantis gauti sutarti su 
Bell telefonu monopolija, darbininkai visoje šalyje pa
sižada streiką paremti. Čia matomieji nevvyorkiečiai 
operatoriai užgiria streiką.

syti į vietos spaudą 
rie galėtą vesti šį 
darbą Urugvajaus 
je. x

“Tačiau, rankų 
sudėję. Retkarčiais ;

nelaikome 
aš parašau

Irano Apginklavimas
Aną dieną spaudoj buvo pasirodžius nedidelė žinia, kad 

Irano (Persijos) vyriausybė žada Amerikoje pirkti dide
lį kiekį ginklų. Suprantama, kad Iranas pinigų neturi 
už tuos ginklus užmokėti. Reiškia, mūsų vyriausybė tu
rėtų suteikti Iranui didelių kreditų.

Iranas yra Tarybų Sąjungos kaimynas. Tai būtų tas 
pats, jeigu, pavyzdžiui, Meksikoje būtų mums nepatinka
ma valdžia ir ją Tarybų Sąjunga pasimotų apginkluoti. 
Aišku, kad mes ne tik Tarybų Sąjungos tokį žygį pa
smerktumėme, bet tuojau Meksiką pašauktumėme prie 
tvarkos.

Betgi mes lendame ir ginkluojame Tarybų Sąjungos 
kaimynus, kurie sutinka mūsų klausyti. Tai juk aiški 
provokacija., >

prieš pasaulį. Ku
rie ieškojo pąs Hitlerį glo
bos, tie nebeturi teisės šauk
tis į pasaulį. Pasaulis jų ne7 
klausys.

Taip, žinoma, dabar “de
legatūra” išmeta žodį kitą 
ir prieš nacius. Pasako net, 
kad vokiečiai Lietuvoje ma
siniai žmones žudė.

“Rudieji okupantai,” skai
tome, “per tris okupacijos 
metus Lietuvos ir Vokieti
jos kalėjimuose, koncent
racijos lageriuose, darbo 
stovyklose laike apie 9,000 
žmonių, sunaikino 5,500 
žmonių, išvežė priversti
niems darbams V okietiįon 
apie 110,000 žmonių; išžudė 
daugiau 200,000 . Lietuvos 
žydų; iššaudė pačioj Lietu
voje karo pradžioje ir oku
pacijos metais apie 2,000 
žmonių, kai kur ištisais kai
mais.”

Tai žiauri, kruvina tiesa. > 
Kaip gi, atrodo, Bięliniai, 
Kairiai ir kiti “marksistai” 
galėjo pas tokius krimina- < 
listus glaustis ir bėgti su 
jais iš Lietuvos. O vienok, 
taip atsitiko. /'

Visas atsišaukimas, žino
ma, atkreiptas prieš Tarybų 
Lietuvą ir Tarybų Sąjungą. 
Visas atsišaukime kerštas 
išlietas tai tautai, kuri pa
aukojo milijonus gyvybių, 
kad hitlerinę pavietrę su
triuškinti ir išgelbėti Lietu
vą ir kitas tautas iš naciš
kų žmogėdrų nasrų.

Įdbmu ir tas, kad savo at
sišaukime broliai socialde
mokratai nė žodeliu nepri
simena apie tuos lietuvius

Menševikų laikraščiuose 
tilpo ilgas manifestas, pa
vadintas “Šauksmu i Pa
saulį”. Pasirašo “Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
Delegatūra Užsienyje.” Tas 
gi “užsienis” mums jau la
bai gerai pažįstamas. Ka
daise ten sėdėjo ir viešpata
vo hitlerininkai. Kadaise iš 
ten į pasaulį perkūnijas lei
sdavo Adolfas Hitleris. Iš 
ten pat dabar šaukiasi bro
liai socialdemokratai. Jie 
irgi pabaigoje karo nusi
kraustė pas Hitlerį ant bur- 
do. Pas jį ieškojo užtarimo 
ir užvėjos, o išėjo visiškai 
atbulai. Už tai dabar tenka 
verkti ir šauktis:

“Mes prašome jūsų”, jie 
sak(^: “Pakelkite jūsų balsą. 
už mųsų teisingą bylą, šau
kitės į plačiąją Vakarų vi
suomenę, palieskite pasaulio 
sąžinę, kad jis neleistų į- 
vykt.keršto šaukiančiai ne
teisybei.”

O neteisybė esanti tame, 
kad Lietuvoje nebesi randa 
nei smetonijados, nei poni
jos. Broliams socialdemok
ratams už tai širdį gelią. 
Dabar juos ratyvokite!

Nežinau, kas juos iš • ten 
galėtų beišgelbėti. Kas gi, 
pagaliau, .norėtų juos, gelbė
ti? Kiekvienas juk pasakys: 
Kaip pasiklojote, taip išmie
gokite.

O koks pavalius jus ten 
nešė pas Hitlerį? Kodėl ne
pasiliko te Lietuvoje dirbti 
kartu su visa lietuvių tau
ta, kad kraštą prikelti iš 
griuvėsių, kad užgydyti ka
ro padarytas žaizdas? Lie
tuvoje reikia žmonių, reikia 
darbo jėgų, reikia talentų ir 
gabumų. Ir vietos ir darbo 
visiems yra pakankamai.

Todėl šis socialdemokratų 
balsas yrą ne į pasaulį, bet

*'■

kiems razbaininkams tas 
masines žudynes pravesti. 
Nieko nesako apie kruvinus 
darbus Kubiliūno, Rama
nausko,,Plechavičiaus ir ki
tų lietuviškų parsidavėlių.

Kodėl nieko nesako? Ogi 
todėl, suprantama, kad ir 
anie dabar sėdi Vokietijoje 
ir taip pat šaukiasi į pa
saulį. Visi jie dabar išvien 
eina ir darbuojasi, kad “iš
laisvinti Lietuvą” iš Lietu
vos žmonių. Visiems jiems 
kartu saulė nusileido,/\ kai 

, Hitleris revolveriu ištaškė 
sau smegenis ir nukeliavo 
pas savo sutvertoją rokun- 
dą suvesti. Aišku, jog būtų 
neetiška, negražu vieniems 
prieš kitus kalbėti, vieniems 
kitų darbelius kelti aikštėn. 
Todėl Bięliniai ir Kairiai 
tyli apie Kubiliūnus ir Ple
chavičius, o pastarieji tyli 
apie anuos. Ranka ranką 
mazgoja. B.

Washington, bal. 15. —- 
Valdžia nežada traukti tei
sman Wallace’ą, kuris An
glijoj viešai kritikavo kari
nę prez. Trumano politiką.
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Pikietu kapitonės stovi greta kalno plakatų su ©bal
siais streikuojančiu New Yorko telefonistų centre. Jos 
išklauso streiko komiteto pirmininko George Q/Ieyer- 
sdbygh galutinų instrukcijų ir eis maršuoti pikiete. 
Darbininkės pasiruo:iur.io?. ilgam streikui. Meyerscough 
pastebėjo: “Pi i žiūrėtojai kraustosi Į-operatorių darbus, 
bet jie nepratę sunkiai dirbti; mūsų streikięriai atlai- 

' kys ilgiau už juos.”

Hašišu
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Audra Prieš Henry Wallace
Henry Wallace prakalbos Anglijoje sukėlė visą re

akcinių širšių lizdą. Kongresmanai reikalauja, kad jis 
'užsidarytų burną ir tuojau grįžtų namo. Atsiranda tokių, 
kurie reikalauja, kad prezidentas Trumanajs atimtų iš 
Wallace pasportą, atšauktų namo ir išmestų iš demokra
tų partijos^ Kaip,'girdi, jis išdrįsta Trumano politiką 
smerkti ir kritikuoti!

2k 9^
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iš laiško ištraukos.
Tenka jiems tik palinkėti 

pasekmingai tęsti darbą 
pirmyn!

LA GUARDIA KARŠIA 
KAILĮ MELAGIAMS

Prieš vienerius metus, at
simename, komercinė spau
da ir visi monopolistinio 
kapitalo agentai daug triuk-i 
šmo kėlė dėl panaikinimo 
kaiųų kontrolės reikalin- 
giausiems žmonių gyveni
mui produktams. Jie tuomet 
sakė: tik pašalinkim kainų 
kontrolę, o matysijne, kaip 
greit produktų kainos su- 
normalės ir sumažės.

Praėjo vieneri metai. Ką 
matome? Kainos iškilo į pa
danges!

Tuo klausimu Fiorello H. 
LaGuardia parašė straipsnį 
praeito sekmadienio PM 
dįenraščio laidoj. Autorius 
karšia kailį pelnagrobiams 
ir jų agentams, melagiams, 
taipgi ir aukštiesiems valdi
ninkams, kurie remia go
džius pelnagrobių darbelius.

-u2-ras puslapis
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ENGLISH SECTION Defending Labor’s Rights

B'lieve Me
By FRANK STULGIS

A More Activity Reported in 
LDS Drive for New Members

Philip Murray, CIO Leader, 
Calls Anti-Labor Legislation 
First Step Toward Fascism

Getting a Few Things off Our Chest
Not having been able to get 

an audience in his own coun
try because of the suppression 
on part of the press, Henry 
Wallace went to England 
where he has for the past 
week been telling about his 
ideas on building a peaceful 
world and the organization of 
a world-wide New Deal along 
the lines of the New Deal 
which President Roosevelt 
had organized in the USA 
during its greatest economic 
crisis.

The fact that Henry Wal
lace, a former Vice President 
and former Secretary" of Com
merce is out among the com
mon people of this world, 
preaching the promises and 
ideals of the late Franklin 
Delano Roosevelt has put a 
scare into our reactionary and 
right-wing politicians, and 
newspapers, who say Wallace 
should be put into jail for 
this.

Why are they so fearful? 
What is wrong with a man 
discussing a world New Deal 
that would banish poverty, 
that would end the possibility 
of war? Why should a man 
be threatened to be put into 
jail for preaching the bro
therhood of man?

Some day, there will be a 
preacher.who will arise from 
among the multitude and 
preach brotherhood of man 
— using the words of Jesus 
Christ — explaining the mir
acles that are described in 
the Bible as indications of 
what is happening today. For 
was not Jesus Christ a believ
er in the brotherhood of man?

If Wallace says that it 
would be a dangerous thing 
for us to get into a war, even 
though we have atom bombs 
—then is it not possible to 
paraphrase the saying of the 
Bible: He that lives by the 
atom bomb shall perish by 
the atom bomb? Then what 
about the feeding of the 
hungry? And sharing of the 
food we have for the common 
good ?

It is well to sometimes come 
down to our own organiza
tions of Lithuanian-Americ- 
ans. This is the time when all 
progressive people should be 
getting behind the organiza
tion of Lithuanian American 
“youth.” But the actual thing 
is that this is done rather re
servedly. Only occasionally 
we find adults who are really 
behind organization of young 
people. Sometimes it becomes 
a matter where it is like bat
ting a head against a stone 
wall and they still will not 
understand the necessity of a 
thing like sports or sports or
ganization. It appears that if 
there will be sports in the 
organization of the LDS or 
elsewhere it will be there 
only if those organizationally 
minded young people will 
fight for it — all the way.

But it is not always the 
fault of' the adults. They 
were raised in a country 
where under the czar’s regime 
sports was an unthinkable 
pastime for th ė peasant or 
city worker. To us in Amer
ica where sports are played 
up to such an extent that a 
world series game ranks equal 
in importance with a war, it 
is different. Without sports, 
there can be little organiza
tion of Lithuanian Americans. 
And all that is needed these 
days is a little boošt to make 
our sports events twice as 
successful. There is little ap
preciation of sports Lmong

Lithuanian adults, and it 
seems, we will have to cont
end with this.

However, when one looks at 
it, the LDS is the only organi
zation of Lithuanian Americ
ans wfyich is going in for big 
time national sports activities. 
True, there is not enough as 
yet, but it is building up. We 
had evolved a very good sys
tem before the war. It was in
terrupted and now we prac
tically have to start from the 
bottom again to build it up. 
But it is building up and one 
can be sdre that great- pro
gress will be made, because 
the LDS is becoming predom
inantly an organization of 
American born Lithuanians!

And so, we come to the 
LDS National Bowling Tourn
ament which will be held in 
Detroit, Michigan, on May 
2nd, 3rd and - 4th. Some 30 
teams are expected to partic
ipate in this tournament — 
among them men and women 
bowlers. Although not fully 
appreciated by adults, this 
tournament is being organized 
by American-bom members of 
our organization. It is a sign 
that our younger people are 
organizationally mature — 
much more so than they are 
generally given credit for. 
And it is our hope that from 
this tournament our organi
zation will grow, bringing 
more members into the- LDS, 
and more activities on a local 
and on a regional and on a 
national scale, and in more lo
calities.

Still there are many cities 
where nothing has been tried 
to build up sports and ath
letic activities. And it must be 
started. We suggest that 
those . people in Pittsburgh, 
Philadelphia, Youngs town, 
Hartford, Waterbury, Wor
cester, Shenandoah and a 
whole lot of other cities who 
are sport minded, who want 
to see something dpne put 
their 
as active in young peopled

see whether, something can
not be worked out for organ
ization of activities. .

* ‘ i ' I • *
We believe that an activity 

program of any organization 
must be rounded out and con
tain • a few basic elements. 
There should be, besides 
sports, social activity, educa
tional activity, cultural acti
vity, and hobby activities. But 
any program which eliminates 
sports in an American organ
ization will be eliminating the 
overwhelming number of 
young American people.

Your suggestions or letters 
regarding sports activities 
among Lithuanians in your ci
ty will*- be welcome to this 
column. What has been done 
—what you think can be done 
with the available facilities?

BROOKLYN, N. Y. — With 
many new members already 
enrolled and, on the way in, re
ported the Tiesa English Sec
tion this week, the total num
ber of enrolled new members in 
the current drive is expected to 
soar from 114 where it now 
stands after three months of 
work-in the membership drive.

Al Petravich of Los Angeles, 
California, Tiesa further re
ports, won the first ten dollar 
booster prize by enrolling 21 
new members, but nearly gave 
up that honor to Mr. J. Mockai- 
tis of Bridgeport, Conn., who, 
with the aid of the LDS Young 
Peoples Club of his city, mus
tered a total of 19 members to 
join in the lart three months.

Already a new roster is be
ing started for the second boost
er prize with George Miller, 
William Cherney, and Mrs. Na
valinskas of Chicago, Rochest
er and Binghamton, respectiv
ely, holing two new members 
apiece in the first ten days of 
the contest for the second 
booster prize which will last 
until the end of June, when an
other ten dollar booster prize 
will be awarded.

So far, Al Petravich, of Los 
Angeles, and Mr. Mockaitis, of 
Bridgeport, (Conn., are the lead
ing contenders for the first 
grand prize, but there is still 
a long way to’go dntil the .$150

Sietyno Chorus of Newark
Makes Meetings Interesting

NEWARK, N. J. — Siety
no Chorus at its last business 
meeting discussed at length 
how to make the meetings 
more interesting. I’m sure 
other organizations have run 
into this. If anyone has licked 
this problem successfully, we 
would like to hear about. We 
are going to try this plan:

Instead of donating one 
whole evening to business, we 
will cut one rehearsal a month 
in half at intermission time. 
But we must start at 7:45 P. 
M. At 9:15 we’ll retire to the 
small room downstairs, and 
over a friendly cup of coffee 
and spot of cake, we’ll make 
our future plans. Girls, here’s 
your chance to show off your 
culinary art, cakes, cookies 
and bon-bons will be gra
ciously accepted.

It so happens that our 
teacher, Walter Žukas, and 
four of our executive mem
bers: Ed. Skučas, Harry Mit
kus, Bob Žukauskas and Mild
red Stensler are also on the 
new* Meno Festival Cornmit- 
teeV These people have a very 
busy schedule. This is an ap
peal to the other Choristers 
for help in the preparation of 
our big Cohcert May 10th. 
See your friends and business 
acquaintances for advertising 
space in the souvenir Con
cert Program Book. If there 
are any readers who wish to 
send greetings or advertising 
material to the Chortis, please 
address your letter to R. Žu
kauskas, 673 Self-Master 
Parkway, Union, N. J., 2
weeks before the Concert and 
your name will appear in the 
Program Book.

The Chorus, in turn, is 
working hard on some new 
songs for your pleasure. The 
Octette will present an inter
esting arrangement of “Song 
of the Vagabond” as well as 
several new Lithuanian songs 
written by their‘teacher J. Si- 
meliavičius. Miss Gertrude 
Ulinskas, who guest-soloed for 
us at our Philadelphia Con
cert will make her first ap
pearance here in Newarjc 

I And after the Concert, I Sam

first prize and the $100 second 
prize winners are announced.

In the meantime, the Tiesa 
reports, there are sings of( in
creased activity in many sect
ions, with Cicero reportedly 
taking up the Los Angeles 
challenge, and Cleveland alrea
dy third in the member-drive 
when all their new members 
are in.

Newark, New Jersey’s, Bob 
Žukauskas is reportedly busy, 
and in a short time enrolled 
five new members which are 
on the way; Tex Zebraitis of 
the Chicago Monarchs has en
rolled six which are on the way 
and many other cities are also 
busy.

To aid in the drive work and 
to help working out a program 
of activity in various places, 
John Orman, Secretary of the 
National LDS Activities and 
Youth Committee, is leaving 
shortly on a trip to visit Pitts
burgh, Chicago, Detroit and 
Cleveland to hold meetings with 
members of the organization 
there.

The Brooklyn Builders, says 
secretary Helena Incas, are out 
to make it an even 100 mem
bership in her Lodge by the end 
of the year. It is reported that 
she already has six new mem
bers credited to her for the 
Lodge.

told, dancing to a really fine 
band. So come, all our good 
friends, to the last and best 
affair of the season, Saturday 
nite, May 10th, 7:30 P.M., at 
St. Georges Hall, 180 New 
York Ave., Newark, N. J.

—-Mildred.

Detroit LDS Lodge 208 Gazette:
Everything is in Readiness 
for Nat’1 Bowling Tourney

DETROIT, Mich. — It 
seemeth. that ye entire vil
lage traipseth to Porter Hall 
this past Easter Evening
where the aged and the 
young did hold merry at ye 
most successful LDS affair in 
years. It pleaseth ye editor 
no end to realize that much 
moneys now repose in! ye LDS 
coffers to be disposed of in 
conducting ye approaching 
Bowling Tourney. Much could 
be written about the goings 
on at ye doings but ye editor 
in passing wisheth only to 
comment on how Alfonse Ryę 
earneth his MC degree (Mas
ter of Ye Corn, for the un
initiated) who kept a good 
program moving at a fast and 
merrie pace that tended to 
satisfy even the severest crit
ique.

Noticed ye Committee for 
ye Tourney as they huddled 
about ye bar with longish 
face's because ye hopeful 
bowlers returneth then* entry 
blanks so slowly. Also, hous
ing reservations so far being 
practically uncalled for. It be 
best for all concerned if these 
two items be taken care of 
immediately by hopeful aspir
ants and participants. Ye edi
tor cannot stress these points 
enough. So leave us see some 
quick results. Also when mail
ing your entry and reservation 
in do not forget your ticket 
for ye grandiloquent gastro-, 
nomical gesture scheduled for 
yė Spanish Room of ye fam
ous Fort Shelby Hostelry com
mencing on the half hour past

WASHINGTON. — Some I 
250 CIO leaders today heard • 
president Philip Murray de
scribe the Hartley and Taft 
anti-labor bills as “the first 
real step to the development 
of fascism in this country,” 
last week. Murray told 'the 
CIO leaders, meeting in a Jef
ferson Day national legislate 
ive conference, that the CIO, 
“as the greatest crusading lib
eral organization in the Un
ited States,” must take the 
lead in the fight to prevent 
passage of this legislation.

He demanded of Congress 
that it pass legislation meet
ing the needs of the people in
stead of shackling labor and 
degrading living standards 
“for the benefit of the mon
opoly few.”

Murray warned that emp
loyers in “some of the na
tion’s most vital industries” 
may force major strikes by 
their refusal to bargain with 
unions. He charged this re
fusal to their expectation that 
Congress • would pass anti
labor legislation and thus 
weaken the bargaining posi
tion of the workers.

He hinted that Big Steel 
was involved in this employ
er attitude. The union con
tract with Big Steel is due. to 
expire April 30 and negotia
tions are now stale-mated.

The Taft and Hartley bill 
“will create more confusion 
and industrial disturbances 
than any other bill present
ed during my lifetime,” Mur
ray told the conference.

CIO PROGRAM
The conference coupled its 

demands for defeat of anti
labor legislation with a pro
gram urging enactment of a 
75 cents minimum wage, de
traced . directly to soaring 

three o’clock of May the 
Fourth, the day being Sunday.

Tony Adams, ye charge 
d’affairs where housing be 
concerned,' informs ye editor 
to warn all parents of daugh
ters of marriageable age to 
keep them within ye confines 
of their homes on ye days of 
ye Tourney as Frank Olson’s 
(Ye wolfe from Boston, and 
Chicago) housing reservation 
already being in his hands. If 
more wolves and wolfesses 
would hurry .their entries, bet
ter preparation could be made 
— being ye editor’s only com
ment.

There being some misun
derstanding amongst old tim
ers as to ye whys and where
fores of a Bowling Tournam
ent which ye editor was pre
pared to denounce scathingly 
and sarcastically, but realis
ing their ignorance of such 
affairs feels that ye less com
ment the better. No more 
need be said except that ye 
Tourney, and Banquet be in 
ye hands of a capable and inr 
telligent committee well 
versed in ye modern way of 
things, and that any and all 
contingencies having, been well 
discussed and approved by ye 
branch and , National Head
quarters as a whole before 
ye announcement of ye plans 
for ye Tourney and Banquet.

With naught left in ye 
trusty right arm but cramping 
pains, ye editor again Reiter
ates that he hopes to see you 
At ye Tourney and Banquet.

—Serve.

more than four times the 
193’6-39 level, which was $3.9 
billion.

Profits are particularly high 
in the food industry, he noted. 
Armour & .Co., more than 
tripled its profits in 1946 over 
its 1945 level by taking in 
$30.3 million as compared to 
$9 million. National Dairy 
Products did almost as well, 
its 1945 take of $11 million 
reaching the $25 million mark

prices. . . which have risen 20 
percent in the last nine months 
since the death of OPA—and 
the corporation profits in 
1945 reached $11.8 billion, 
almost triple the “fair and 
reasonable” rates of 1935-36, 
he said. The first quarter of 
1947 indicates this year’s pro
of the poll tax, outlawing of 
lynching, protection of civil 
rights for all and expansion 
of Social Security with provi
sions for adequate medical 
care.

The CIO leader asserted in
dustrial conflict could be 
continuance of rent control, 
a permanent FEPC, abolition 
cent housing program with 
fit ratę will be $17 billion or

Brooklyn Bowling 

Strikes & Spares

Trasurers Topple from First Place
The Presidents toppled the 

Treasurers and caused them 
to fall from first place in the 
Brooklyn LDS Bowling League 
last week when they won one 
out of three games from the 
Auditor^ while the Treasur
ers gave three up, easily, to 
the Secretaries.

The Presidents’ combina
tion, entering its 23rd week 
of bowling, now holds first 
place byx the slim margin of 
one game, and the Treasurers 
are out for Revenge when they 
battle the Auditors tonight. 
The Presidents will have it 
pretty tough, too, bowling 
against the rejuvenated Dir
ectors, whose long winning 
streak was broken only last 
week by the Stinkers (form
erly Trustees).

The outcome of these two 
games may well decide the 
league title for the season is 
rapidly coming to a close. The 
Stinkers will battle the Sec
retaries in a game- that pro
mises to be nip and tuck all 
the way.

In last week’s games, the 
Presidents were able to cop 
only the first game, just bare
ly enough to gain the slim 
margin and a nailhold on the 
upper berth in the league. 
Charlie Sipawitz rolled 126 
and Tony NaVikas a 163 to 
take the game easily, when 
Al Pruvenas turned in a 111. 
In the second game, the Aud
itors recovered with Al Pur- 
venas turning in a 172, while 
the Prexies all fell down. The 
third game was really won 
by Siurba’s 165 while the 
Presidents dropped even fur
ther down.

In ’ the Treasurer-Secretary 
tilt, it was the Secretaries all 
the way with nary a Treas
urer hitting his average.while 
Helen Yeskevi’ch’š scores 152 
and Amelia Young topped a 
140.

The surprise of the evening 
was the Stinkers taking three 
straight from the Directors 
who are anxious to get out 
of the cellar before the seas
on is over. This broke the

a year later*.
Negotiations for wage hikes 

are based on “the need for 
relief from inflationary burd
ens, for sufficient amount of 
money to purchase the neces
sities of life,” he said.

Instead of facing this isssue, 
‘one of the most important 
problems confronting the 
people of the U.S.,” he said, 
the House passed “the most 
vicious piece of tax legislation 
ever enacted” — a. bill that 
saves $17 for a family of four 
earning $2,500 while giving 
$12,000 to a married corpor
ation executive receiving 
$100,000 yearly.

The conference also heard 
Lee Pressman, CIO General 
Counsel, who analyzed the 
Hartley and Taft bills.

long D i r e c t o r s’ winning 
streak.

It is still “anyone’s league” 
as the games are getting to 
be hotter and better and com
petition is very sharp. There 
are only three games separat
ing first *place from fifth and 
although the Directors are in 
the cellar, they do pull plenty 
of’ surprises against the best 
of the other teams.

READY FOR DETROIT.
The team which will repre

sent the Brooklyn BuiLDerS in 
the coming National LDS Bow
ling Tournament in Detroit 
next month consists of: Tony 
Navikas, Capt., Bill Malin, Al 
Dobinis, Al Purvenas and Ho
wie Dobei. All are top notch 
bowlers and the team is out for 
blood in Detroit. The Builders 
are pinning many hopes upon 
them to bring home the bacon 
and we feel sure that they will 
do good there. All Brooklyn is 
rooting for them.

Representing the girls will be 
Helena Jncas, the only one of 
the bowlers who could get 
away. She will bowl in the girls 
singles events. The five-men in 
the team will also enter singles 
events as well as doubles with 
John Orman added to fill in as 
the sixth man.

The boys plan to leave for 
, the tournament on Friday eve
ning, May 2nd and will arrive 
in Detroit on May 3rd ready to 
take part in the biggest LDS 
National Bowling Tournament 
to date.

TEAM STANDINGS
9 IF. L.

Presidents 36 30
Treasurers 35 31
Auditors 34 32'
Secretaries 33 33
Stinkers 33 33
Directors 26 40

Games tonight'.
Presidents vs. Directors

Treasurers vs. Auditors •
Stinkers vs. Secretaries.
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$1.75

Con Edison raportuoja^
savo elektros
garo naudotojams

PER 1946...

30c
35c

Mes pateikėm 11.4% daugiau elektros 
ir 5.4% daugiau geso vartotojams butuose ... 
prisidėjus apie 6,250 naujų geso naudotojų, 
daugiausiai Queens, Bronx ir Westchester.

$1.00
25c

50c
$1.00

45c

DOVANĄ* MOŠŲ VARTOTOJAMS! Kopija mūsų 82 puslapių Metinio raporto už 1046 m., 
smulkmeniškai i>arddariti finansinei pasėkas it, darbus, bus dovanai pasiųsta pagal pa- ' 
prašymu. Tik pasiųskite atvirutę Con Edison, 4 trvirig Placd.New York 3, N. Y.

$2.50

25c

$1.00 
25e

$1.50
. 25c

SANDĖLIS knygų 
IR ŽOLIŲ

pakrantėse. Kuo 
gabalas didesnis, 
brangiau vertina-

Statistiskąi Štai kur nuėjo kiekvienas mūsų 
gautas doleris

Mes atradome, 1 kad 400 didžiausių pra
moninių karinių mūsų kostumečių vartojo 
61% daugiau elektros, negu 1939; m.... įro
dymas sveiko perėjimo “mūsų mieste” nuo 
karinės į taikos meto- gamybą.

Mes pakelėm algas, taip kad aiCT kiekis 
padidėjo daugiau kaip $9,000,000 iki viso 
daugiau kaip $80,000,000 per metus. Viduti
nė alga.savaitei pasiekė $55.68, lyginti su 
$36.38 1937 m.

Mūsų išlaidos kunti Buvo $7,197,782 .ai- 
desnės kaip 1^45 m. Kad būtume saugumo 
pusėje, mes dabar, dauginame kūro’atsargas, 
idant suteikti dar didesnę apsaugą mūsų var- 

: totojams dėl netikėtų įvykių ateityje.

75c 
$2.50

15c

25c

$2.25

30c

35c
75c

Lietuvos Auksas
Rašo L. Sklerytė

Greitais tempais respubli
koje atgimsta išgavimas ir 
apdirbimas lietuviško aukso 
— gintaro, kuriuo taip tur
tinga Baltijos jūra prie Lie
tuvos krantų.

Padarysime trumpą gin
taro istorijos apžvalgą.

Šis gražusis įvairiais ža
liai - geltonais atspalviais 
vertingas mineralas di
džiausiais kiekiais randa
mas Baltijos jūros pakraš- 
tėse tarp Dancigo ir Palan
gos, vietose, kuriose nuo 
senovės gausu gintaro.

Gintaras susidarė iš prieš 
milijonų metų augusių pu
šų dervos. Ši derva tekėda
ma nuo medžių į pilkai žalią 
smėlio ir priemolio dirvą, 
sustingdavo ir, laikui bė
gant, suakmenėdavo. Į šią 
dervą dažnai patekdavo- 
vabzdžiai, spygliai, skujos,

medžių lapai, gėlės. Štai, to
kie gintaro gabaliukai su 
vabalu ir gėlėmis viduryje 
laikomi vertingiausio ginta
ro pavyzdžiai.

Gintaro miškai, kurie au
go daugelyje Europos vie
tų, mokslininkų teigimu, 
dabar yra visiškai išnykę. 
Bet gintaringi smėlynai ir 
priemoliai ir dabar galima 
rasti kai kuriose Europos 
šalyse. Tai yra taip vadina
mas “Žaliasis smėlis”, “žyd
rioji arba mėlynoji žemė.” 
Vandens ardomojo veikimo 
ir kitų geologinių faktorių 
įtakoje, gintaringų smėlynų 
sluoksniai, laikui bėgant, 
buvo išplauti, dervos jungi
niai suardyti ir išnešioti be 
liekanų, Arba padengti įvai
riais ledynų gadynės sluok
sniais. Iki dabartinių laikų 
šie sluoksniai išliko tik kai

kuriose* Europos vietose. 
Dalinai jie išliko pietinėse. 
Baltijos pakrantėse. Štai 
dėl ko jūros krantai . tarp 
Dancigo, ir Palangos litera
tūroje vadinami “gintaro 
krantu.” “Mėlynoji žeme” 
čia eina giliai-' po Baltijos 
jūros vandenimis. Ypatingai 
turtingos gintaru Baltijos 
pakrančių gelmės tie Lietu
va, v

Lietuvos gintaras buvo 
žinomas jau gilioje senovė
je. Senovės Romos rašyto
jas Tacitas Lietuvą pavadi
no “gintaro karalyste”, už 
tai, kad tarpe kitų žemės 
ii*utūlio kampelių, Lietuva 
gintaru turtingiausia. Ir tai 
uždėjo savo antspaudą ant 
senovės papuošalų amuletų, 
auskarų. Skaitlingose seno
vės iškasenose, tarp kasdie
ninio gyvenimo invento
riaus, randami gintariniai 
papuošalai, rakandai papuo
šti gintarų, taip vadinami 
“gintariniai karoliai” (pa
gražinti gintaro gabaliukai) I

tarnavūsieji žvejams if me
džiotojams kaip amuletai.

Ir natūraliai, kad lietuvių 
tautiniai kostiumai išsaugo
jo iki šiol gintarinius pa
puošalus. Lietuvių tautinis 
kostiumas visai negalimas 
įsivaizduoti be gintarinių 
karolių (o dar su keletą į- 
vairaus didumo), apyran
kių, auskarų, o ypač be ka
rolių. Liaudies tarpe yra į- 
sitikinimas, kad' gintaras 
pagydo nuo epilepsijos, kar
štinės ir t.p.

Baltijos jūros “gintaro 
krantas” slepia savyje išti
są masę šio brangaus mine
ralo. Audrai audžiant, jūros 
gelmės išmeta ant kranto 
savo dovanas ir tarp van
dens augalų bei maurų žvil
ga skaidriai geltoni, perma
tomai žalsvi, šviesūs, ginta
ro gabaliukai. Didesni ir 
brangesni gintaro pavyz
džiai pagaunami tinklais, 
arba surandami’ narų, bet 
didžiuma gintaro gaunama 
kasinėjant žemę, turtingose

gintaru 
gintaro 
tuo jis 
mas.

Įgudę auksakaliai iš gin
taro gabalų padaro stebėti
nai gražius dalykus, kurie 
labai brangiai vertinami. 
Smulkesni gintaro gabaliu
kai sulydomi prie 230 laips
nių temperatūros, bet toks 
gintaras jau skaitomas ma
žesnės vertės. Gražiausios 
gintaro rūšys vartojamos 
papuošalams, pasižyminčios 
mažesniu gražumu — per
dirbamos į gintaro rūgštį, 
sunaudojamos lako, reakty
vų, medicinos preparatų ga
mybai.

Senovės lietuvių liaudies 
amatas — gintaro apdirbi
mas Lietuvoj visuomet 
turėjo amatininkišką cha
rakterį. Gintaringi žemės 
plotai Lietuvoje geologiniai 
nebuvo tyrinėjami. Buržu
azinė Lietuva negalėjo iš
laikyti konkurencijos su ki
tomis valstybėmis ir ši pra-

Mes numušėme elektros kainas daugiau 
kaip $9,000,000, antras didžiausias kainų 
numušimas mūsų istorijoj. Šis—mūsų sep
tynioliktas nupiginimas nuo 1929 m.—sekė 
po daugiau kaip $6,000,000 numušimo 1945 
m. Kaipo biznio vedama, taksus mokanti 
įmonė, mes didžiuojamės šiuo rekordu.

iki 86,000 
dėka, mes 
jėgos, ku-

Mes prisidėtom su $1,347,321 prie1 mu
sų' samdinių grupių apdraudos ir medikalio 
aprūpinimo—apie 2/3 visų lėšų. Mes taip pat 
sumokėjome: $1,710,511 sergantiems darbi
ninkams; $360,220 į darbininkų Pašalpos 
Fondų Ligoje; ir pasiuntėme $3)691,566 
pensijų čekius.

Mes paskyrėm $69,664,981 taksams-- 
22c iš kiekvieno jūsų sumokėto mums dolerio 
(neskaitant Miesto Taksų Pardavimams). 
$31,447,540 iš tos sumos teko New Yorko 
Miestui, padedant apmokėti miestinių reika
lų išlaidas.

Mes pergyvenom 6 keblumus del kuro 
per streikus, nepertraukdami patarnavimų 
jokiam vartotojui. Vieną kartą mūsų 800,000 
tonų anglies sandėliai susitraukė 
tonų. Mūsų specialių įrengimų 
pagaminome ketvirtadalį elektros 
rendami žibalą tuo laikotarpiu.

Mes pradėjome penkių metų planą 
išleisti $250,000,000 naujiems pastatams' ir 
pagerinimams, patenkinti didėjantiems reika
lavimams elektros, geso ir garo dabar ir atei
ties metams. Ta suma gali būti padidinta, be
sivystant ateičiai. ; »

'Mes gavome1...................................................
Tatai buvo panaudota:

Algoms ..............................................
Taksams..............................................
Kurui—angliai ir žibalu!, .... 
Medžiagom ir pašaliniam aptarnav 
Įmonių ir jrdhgimiį nusidėvėjimui .
Palūkanoms ūž ilgalaikes paskolas 

Ir kitom* išlaidom . . . ; .
Dividendam — pirminėm Akcijom — 

38,805 akcininkam . ; ...
Dividendam—Paprastom Akcijom— 

121,892 akcininkam
Ištekliui' — įvesdinimui, į naujų 

statybų ir. kitų nuosavybę . .

$313,805,000 . . . roo%

. 80,512,000 . . . 25.6%

. 69,665,000 . . . 22.2%

. 54,344,000 . . . 17.3%
n 23,401,000 . . . ,7.5%
. 34,009,000 . . * 10.8%

. 15,671,000 . . . 5.0%

. 10,945,000 . . . 3.5%

. 18,362,000 . . . 5.9%

. 6,896,000 . ... . 2.2%

M

monės rūšis neturėjo gali
mybės plėstis. Klaipėdoje, 
Kretingoje, Palangoje gyve
no dešimtys gintaro meiste
rių šeimų, kurios iš kartos 
į kartą perduodavo šią pro
fesiją. Lietuv. gintaro mei
sterių menas buvo plačiai 
žinomas už Lietuvos ribų. 
Jie gamino tikrai stebėtinus 
dalykus: paukščių, žvėrių ir 
žmonių vaizdus, grupines 
skulptūras • ir t.t. Kiekvie
nais metais* buvo gaunartia 
3-4 tonos gintaro, gintaras 
buvo gaunamas labai primi
tyviais būdais. Smetoninė 
Lietuva nepalaikė ir neugdė 
gintaro pramonės.

Lietuvoje įsigalėjus tary
bų valdžiai, jaunoje respub- 
koje gintaro apdirbimo 
pramonei atsivėrė plačios 
galimybės. Gintaro pramo
nė buvo perduota į valsty
bės rankas. Vokiškieji oku
pantai padarė didelių nuo
stolių šiai pramonės šakai 
sunaikindami beveik visus 
gintaro meisterius.

Išvijus vokiškus fašisti
nius okupantus, gintaro 
pramonė pradėjo lėtai, bet 
tikrai atsikurti. 1945 metais 
buvo gauta 500 kg. gintaro, 
O .1946 m. kieki padidėjo 
iki 3000 klg. Jau dirba 3 
artelės: Kaune, Klaipėdoje, 
Vilniuje. Pati didžioji iš jų 
“Gintaras”, Kaune, apdirba 
šimtus kilogramų šio gra
žaus ir brangaus mineralo. 
Respublikos parduotuvių 
languose sumirgėjo gintari
niai karoliai, apyrankės, 
mundštukai, dėžutės. Gin
taro meisteriams sudaryti 
specialūs kursai.

Artimiausioje ateityje ge
ologai padarys naujus išty
rimus siekiant surasti nau
jus gintaru turtingus sluok
snius'.

Stalininis penkmetis nu
mato išplėsti šį brangų 
liaudies verslą ir penkmečio 
pabaigoje Tarybų Lietuva 
galės vėl didžiuotis garbin
gu senovės vardu “Gintaro 
Lietuva.”

Chicagos Žinios

skarmali). 
į ligoninę, 
Jo sesuo

kad senis

, Išbadėję Turtuoliai.
Amelia Richter, 89 m., 2548 

E. 109th St., pašaukė savo kai
mynus į pagalbą, nes jos brolis 
August Richter 79 metų staiga 
susirgęs. Kaimynai pasaukė po
liciją, kad suteiktų seniui pa
galbą. Policija rado August su
sirietusį ir nupuolusį ant aslos, 
kur buvo primesta 
Senis buvo nuvežtas 
bet greit pasimirė. 
Amelia yra neregė.

Daktarai nustatė,
mirė nuo išbadėjimo. Toks pat 
likimas laukia ir Ameliją. 'Prieš 
išvešiant ją* į ligoninę, patarė 
jai pasiimti jos brangiausius 
daiktus. Vėliau surasta pas se
nius $140,000 vertės turto. Be 
to, manoma, kad jie dar turi 
daugiau užslėpto turto.

Kaimynai nusistebėjo tokiu 
jų turtingumu. Jie dažnai 
jiems atnešdavo valgyti.

Kol kas nieko daugiau iš jų 
nepatirta, tik tiek, kad jie gimę 
Vokietijoje.

Turint tiek pinigų dr mirti 
badu — tai jau nesuprantamas 
šykštumas. Rep.

“Star” Aptarnauja Kava
N. K. T. W. Streikierius.

Savaitraščio “Chicago Star” 
patalpose, kurios randasi prie 
pat Bell Telephone komunijos 
ant Washington St., streikie- 
riams ir piketams .yra veltui 
duodama kava ir užkandžiai.

Pranešama, kad streikieriai 
įvertina šį darbininkiško sa
vaitraščio pasielgimą. Joks ki
tas Chicagos laikraštis to neda
ro ir dauguma didžiųjų laikraš
čių atsineša į telefdnistus prieY 
šingai. .

Mirė ang-Exetei\ Pa.
liakasis James Jackson, su
žeistas per eksploziją Knox 
kasyjdoj. Pačioj eksplozijoj 
žuvo 3 inainieriai.

4-taš puslapi!

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo. 448 pusi., aiškus d rūkas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais Juo
dais apdarais ...... .......... .....................

Kantiškos, giesmių knyga ....................
Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin

gi Atsakymai; daug juokų ......... ..
Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir Žvaigždes 10c 
ElenutS ir Jonukas, gražios apysakalt. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

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

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

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

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

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

muno Upę .........................................
Eustkchljušas/ apysaka iš pirmutinių 

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

kitokį elgėsiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorlus, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ............................................
Juokų Vežimas, daugelis Juokingų pa

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

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

su paveikslais ......................................
Keliautojai, | Šventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė Ir Planetos, nuspėjimai laimių 

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

knyg. su paveiksi.............................
Nedoras Žydas, {domūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

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

viską paskui žinoti ........... ................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik.

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. jrankių kankinimo .............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ...................................

Noah Ark’as, jdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

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

receptų .................................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams pnpiera, rašyti j Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

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

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas .....................................

Nervų pastiprintojas ................... ..........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nu/> kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo InkMų ir akmenėlio augimo ..... .’...
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ........................
Išvalymui akmenėliai, k4 nešlapinti 

lovoje ......... ............. . ..............................
Vidurių valytojas ............... *.....................
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų .....................  ....
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... I
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

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

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto ................................ -............ 60c
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

35c 
25c

25c

35c

35c

30e 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c.

25c

$1.25
$2.25

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25

$1.25 
Pailių ................................................. 85c
vandeninės ir širdies ligų ................ 60c
neųialonaus kvapo ....................... — 85c
surūgusio pilvo (heartburn) ............ 85c
veneciškų ligų ................................. $1.25

Matthew A. 
BUYAUSKAŠ

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

Egzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius

u

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842



Bostono Apylinkei

a

a

linkėjo 
tolinus, 
tarnau- 
sekret.

yra, kur mes 
susirinkti sa- 
aptarti ir kul- 
Tai pareiškęs

PRANEŠIMAI 
PHILADELPHIA, PA

LDS 5 kp. rengia skanių vakarie
nę, balandžio 20 d„ 5 v. v. 735 Fair
mount Ave. Ta pati gaspadinč ga
mins valgius, kuri suruošė LLD 
10-tai kp. Tai nė nereikia aiškinti 
apie valgių gerumų. — Rengėjai.

(89-90)

ą. Miners Hall, kampas

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia balių, balandžio 20 d., 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Vi
si nariai ir pašaliniai kviečiami da
lyvauti ir paremti ■ Draugiją. Bus ge
ra orkestrą šokiams, turėsime ska
nių užkandžių ir gėrimų. — Valdy
ba. (89-90)

Montello, MassPhiladelphia, Pa

Hartford, Conn

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

V. Saulė-

P.

Waterbury, Conn

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

ir

di-

įvyks

Reikalauk tik

■■■■■■■ ’"T*r

•DEKEN’S OINTM CNT

M.
M.

] Alkani Italai šturmavo 
Miesto Valdybą; Policija 
Nušovė Du Demonstrantus

Indijos tautinis vadas J. 
Nehru stoja už pramonės 
suvalstybinimą.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

Latukienė
Sinkevičienė,

pirmininkė Sti- 
paaiškino,. ką

Diena. Po to se-

RONKONKOMA 
8634

MIKE LEIPUS 
324 DevOe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

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

Tel. SOuth 8-5569

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas 

balandžio 20,d., 11 vai. ryto. Drau
gijų . salėje, 4097 Porter. Bus išduo
tas' raportas iš Literatūros Draugi
jos suvažiavimo ir bus renkami de
legatai i 10-to Apskr. suvažiavimą. 
Svarbu visiems nariams dalyvauti.
—Valdyba. (89-90)

J. Raškiau- 
nuolatinis 

per dien-

ij-taa puslapis ■ - ■ —
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Balandžio 17, 1947

PA.JIEŠKOJIMAJ
Pajieškau savo brolio Juozo Dylio. 

Paskutinį laiškų 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, Av. Paes de 
Barros, 99, Mooca, Sao Paulo, Brazil.

(88-89)

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus/c 
sudarau su ame-ob 
rikoniškais. Rei-Į'f’ 
kalu! esant ir-? 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Washington. — Republi- 
konai ir tūli dešinieji de
mokratai reikalauja atsaukt 
Wallace’o pasportą..

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

’k?.-.i,.' < ':'/•*■■■■ '■ ■ "

jiems “smutkas,” tai 
B. Norkus atsidūrė 

eilėse' Jis buvo vy- 
visoj “koncelerijoj.”

Stone Avė. 
Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn.

Tel. GLenmore 5-6191

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

MįylLmiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

0^ kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 

* mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio 

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.0(Tir 16-oz. $5.00.

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

Literatūros Moterų kliubas 
rengia puikų balių, nedėlioj, ba
landžio 27 d., 2 vai. po pietų, 
155 Hungerford St. šokiams 
turėsime gerą muziką. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Komisija 
stengsis visus ir visas paten
kinti. Dalyvaukite! 

* * *
Kitas svarbus parengimas, 

tai prakalbos sveikatos klausi
mais. Kalbės Dr. J. 
čius iš Newarko, 
sveikatos patarėjas
raštį Laisvę. Prakalbos įvyks 
sekmadienį, gegužės H d., po 
pietų, Lietuvių Kliubo Svetai
nėj, 227 Lawrence St. Įėjimas 
veltui. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti. Daug sužinosite, 
kaip reikia užlaikyti sveikatą.

Moterų literatūros kliubo mi
tingas Įvyks antradienį, balan
džio 22 d., 7:30 vai. vakare, 155 
Hungerford St. Visos narės da
lyvaukite, nes bus išduotas ra
portas iš Trečiojo Demokrati
nių Am. Lietuvių Suvažiavimo, 
taipgi Moterų Suvažiavimo.

* * *

Girdėjau, kad mūsų narė K. 
Plitnikienė, gyvenanti 647 
Broad St. serga. Narės aplan
kykite ją. Linkiu draugei grei
tai pasveikti. M. B.

Pas Joną Grinių atvažiavo jo 
brolis “prezidentas” Kazys Gri
nius iš Berlyno. Jonas atėjo Į 
Lietuvių MuzikalĮ Kliubą ir sa
ko, kad jis “paaukoja” savo 
garbingą brolį Dr. Grinių kliu- 
bui. Jonas manė, kad čia bus 
džiaugsmo, q čia niekas nei del
nais nesuplojo. Kiti dar už juo
ką palaikė. Nei ploja, nei ant 
pietų nekviečia. Na ir ką gi tu 
padarysi, kad “mužikai” neį
vertina tą, kuriam Smetona, o 
vėliau Hitleris pensiją mokėjo.

Kitas 
tas, kad 
bedarbių 
riausias
Būdavo be jo valios negausi jo
kio popierėlio.

Šiemet knygų revizijos komi
sija nustatė, kad mokėti algos 
po $20. Bet B. Norkus nesutiko, 
jis reikalavo $50. Tada nariai 
sako, kad perbrangiai nori. 
Vienas narys perstatė į tą dar
bą Nikį Dailydą, o jis, kaipo 
darbštus narys ir sutiko tar
nauti už $20. Reiškia, Norkus 
neteko., darbo. šab didokas.
\----------------

Sukilo dar 2,500 kareivių 
prieš Paraguayans diktato
rišką valdžią.

WORCESTER, MASS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer 

v Manager
JOHN A. PAULEY

Brooklyn 1,1, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš

dėsnių Į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. 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

Montello lietuvės moterys 
gan gerai atžymėjo kovo 8 die
ną—Tarptautinę Moterų Die
ną. Jos surengė gerą koncertą 
ir šokius. Publikos atsilankė 
skaitlingai.

Pirmiausiai 
gienė trumpai 
reiškia Moterų
kė koncertas. Moterų Grupė su
dainavo kėlės daineles gana 
gražiai. Jauna pianistė Ger. 
Stanley sugabiai paskambino. 
Ji dar jauna ir ateityj galės 
būti ^abi pianistė. Rožė Merke- 
liūtė (Stripinienė), tai visų 
mylima solistė. Ji moka pasi
rinkti dąinas ir publika visada 
ją myli. Ji daugiausiai dainuo
ja lietuvių liaudies dainas, apie 
pievas, lankas, motiną ir kitus 
jaudinančius dalykus, vėl gra
žiai dainavo ir žavėjo publiką.

Jauna akordionistė — Mon- 
kevičiūtė pagriežė klasiško tu
rinio kavalkų, kas publikai la
bai patiko. Ji buvo net ‘kelis 
kartus iššaukta.

Visą koncertinę programą iš
pildė vien moterys, ir dar dvi 
moterys griežė šokiams, tai 
Saulėnienė iš Worcester, kuri 
pirmu sykių pas mus pasirodė 
ir pianu grojo Breiviūtė.

Pelno nuo parengimo liks ne
mažai. Komisija paaukavo 
dienraščiui Laisvei $10, kuris 
nuolatos gerai pasitarnauja 
garsindamas mūsų parengimus.

Rengėjos ačiuoja visoms ir 
visiems, kurie prie šio parengi
mo prisidėjo su auka arba dar
bu, kad jis būtų sėkmingas. Jo 
sėkmingumui pasidarbavo:

J. Valungevičius, K. Skliutie- 
nė, A. Kukaitienė, P. Navickie
nė, N. JZaleckaitė, K. Valunge- 
vičienė, J. Stigienė,
nienė, K. čereškienė, M. Urbo
nienė, A.
dratienė, 
Mickevičienė,
P. Orintienė, 
K. Kūpkienė, 
nė, K. Merkelienė, 
žaliukienė. Komisija dėkinga
visoms draugėms ir draugams.

Milda.

Kun- 
P. 

Vervickienė, 
Banevičienė, 
Tamulevičie- 
M. Balsienė,

- Iškilmės, Sudeginimui 
Morgečiaus.

Balandžio 12 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų broliškos draugi
jos vien tik nariai turėjo pasi
linksminimo vakarą - bankietą 
veltui be įžangos, kaipo iškilmę, 
sudeginimui paskolos dokumen
tų (morgečių) Lietuvių Svetai
nės Namo ir Olympia Parko. 
Reiškia, tos dvi didžiulės įstai
gos yra vertos virš $50,000, 
abi yra minėtos draugijos pilna 
savastimi, be skolų.

Draugija turi arti pusšešto 
šimto narių ir veik visi dalyva
vo bankiete. Buvo pilnutėlė sve
tainė publikos, per du atveju 
prie. stalų galėjo susėsti pasi- 
vaišinimui kalakutiena, pridėč- 
kais ir gėrimėliu.

Antrai pakaitai baigiant 
valgyti, pradėta kalbų .progra
ma. Draugijos .pirm. D. G. Ju
slus pirmininkavo. Jis nurami
nęs publiką pareiškė, kad šį va
karą susirinkome nariai, kaip 
viena didelė šeimyna, kad pasi
džiaugti nuopelnais lietuvių iš
eivijoje. Sakė, per geroką eilę 
metų sunkiai darbavomės, kaip 
tos skruzdėlės, nepaisant, kad 
kelias kartais buvo erškėčiuo
tas. Tačiaus, šiandien matome, 
kad tos dvi reikšmingos įstai
gos nuosavomis 
geriau galėsim 
viems reikalams 
turiniai kiįti. 
perstatė Donininką žemeikį, 
Jr., anglų kalboje pirmininkau
ti, kuris pakvietė Worcesterio 
miesto majoro atstovą John J. 
Kelly.

Kelly visų pirma uždegė pas
kolos dokumentą, kuris sudegė 
jam sakant, kad jūs to laukėte 
per 20 metų. Po to, pareiškė 
gražų linkėjimą Draugijai.

Toliaus Draugijos pirm, iš
saukė pakalbėti buvusius pir
mininkus nuo laiko, kada susi
vienijo Apšvietos Bendrovė su 
Liet., Sūnų Draugija.

Pirmas buvo Stasys Baka- 
nauskas, bet dėl biznyje darbo, 
negalėjo pribūti. Antras pirm, 
buvo Motiejus Stalulonis. Jis 
sake kalbą, kad tuo laiku matė 
reikalo susivienyti organizaci
joms. Per du metus .pirminiu-

ku buvęs. Trečias pirm. — Jo
nas Skliutas pabrėžė savo kal
boje, kaip svarbu buvo susivie
nyti draugijoms. Pirmininkavo 
irgi du metus. Ketvirtas pirm.
—Jonas Petkūnas tris metus 

pirmininkavęs, pareiškė, kad 
ne vien pirmininkai Draugijos 
gerove rūpinosi, bet visi nariai, 
jis ragino, kad ateityje, nesant 
‘morgečių’ dar daugiau veiktu
me, o kuo labiau naujos kar
tos įtrauktume į darbuotę.

Penktas pirm. Jonas žalimas, 
pirmininkavęs per keturis me
tus pažymėjo svarbą įsigijimo 
kliubo laisniuoto su gėrimais, 
kaip savo užeigos, šeštas pirm., 
pirmininkavęs per aštuonis me
tus Juozas Norvaiša negalėjo 
dalyvauti dėl svarbios priežas
ties. Jo vietoj iššaukta jauna- 
kartis Vincas Greblauskas. Jis 
anglų kalboje gražiai 
Draugijai, bujoti ant 
Iššauktas ilgiausi laiką 
jas Draugijai užrašų
Juozas. J. Bakšys, kuris per 18 
metų dirba. Jis nurodė, kad 
L. S. ir D. B. Draugija yra .ge
riausia ir ragino kiekvieną šio 
vakaro dalyvį stengtis daugiau 
naujų narių įrašyti, kad visi 
šeimos nariai, turėtų būti šios 
Draugijos nariais.

Pasibaigus kalbų programai 
tęsėsi šokiai prie Naivos pui
kios orkestrbs. Linksmoj nuo
taikoje visi linksminosi ir šne
kučiavosi. Gaspadinės, patar
nautojos ir patarnautojai iki 
didelio nuovargio turėjo padir
bėti. Štai jų vardai:

J. Petraučienė, M. Petkūnie- 
nė, E. Čeponienė, N. Čeponaitė, 
D. Petraučius, P.‘Jucius, J. De- 
mikis, F. Kuklis, A. Čeponis, M. 
Tamošiūnas, J. J. Bakšys, J. 
Gustaitis, M. Sukackienė, M. 
Navikienė, S. Genatienė, M. Ju
cienė, V. Počesa, L. Valinčiaus- 
kas, Ig. Lozaraučius, N. J. Meš- 
kus, P. Kuklevičienė, H. Kyžiū- 
tė, Mr. & Mrs. Daukšai, šums- 
kiūtė, Galeckienė, Dovidonienė 
ir Vosylienė. Tai tiek, kiek ga
lėjau pasižymėti. Manau, kad 
liko kuris ar kuri neužrašyta. 
Malonėsite atleisti!

Dabar sekanti didelė sueiga* 
turės būti Liet. Svetainėje ba
landžio 27 d. vakare, tai bus 
L. Pruseikos prakalbos. Kadan
gi labai retas svečias ir vienas 
iš geriausių kalbėtojų, tai vi
siems pravartu ateiti į tds pra
kalbas. Nepamirškite* ir kitiems 
pasakykite. D. J.

Maskva, bal. 15. — Ame
rikos valstybes sekretorius 
Marshallas atmetė užsieni
nio Sovietų ministro Molo- 
to siūlymus dėl keturių di
džiųjų talkininkų sutarties 
40-čiai metų, apsaugai nuo 
Vokietijos militarizmo atgi
jimo.

Washington. — < Sovietų 
vyriausybė sutiko tartis su 
Jungtinėmis Valstijomis dėl 
duotų Sovietam paskolų iš 
karinio Lend - Lease fon
do. Tos paskalos siekia 11 
bilionų dolerių. Amerika 
faktinai dovanojo Anglijai 
treja tiek didesnes pasko
las.

Kiekvienas Būkite Pasirengę į

KONCERTĄ IR TEATRĄ
Sckmad., Balandžio-April

Teatrale Grupe iš Hartford, Conn. 
Perstatys Įspūdingą Veikalą

“MIKŠIU SVAJONE”
Pasidarbavus K. Jankeliu- 

nienei, tai waterburieciai gra
žiai parėmė dienraštį Vilnį. 
Nors Vilnis randasi toli vaka
ruose ir pas mus mažai kas ją 
skaito, nes čia skaito dienraštį 
Laisvę, kuris yra arti ir greitai 
gauname, bet suprantame, kad 
ir Vilnis yra mūšų dienraštis. 
Jo pagalbai suaukota $33.80. 
Aukavo sekamai:

Po $5: J. Munkus ir A. Anta
navičius. Po $2: J. Kazlauskas 
ir V. Yakubonis. Pa $1 aukavo: 
M. Grinius, S. Meisonas, K. 
Jankeliūnienė, K. Sabutis, L. 
Račkauskas, M. Paugis, J. Stri- 
žauskas, K. Astromskas ir A. 
Račkauskas.

Po 50 centų: V. Krasnickas, 
K. Krasnickas, K. Denesevi- 
čius, J. Pabelionis, K. Senkevi- 
čienė, P. Mickeliūnas, A. Žilins
kas, A. Rusevičienė,„ M. Kučin
skas, J. :Zeienekas, J. Svinkū- 
nas, A. Ačas, P. Kukonskis, V. 
Povilas, Ch. Cvirka ir Ch. Lu- 
šas. Visiems aukavusiems ta
uriame širdingai ačiū!

Vardus, kurie aukavo.) mažiau 
50 centų neskelbiame, laikraš
tyj taupydami vietą. Jeigu ku
rių vardas būtų nevisai teisin
gai, arba praleistas, tai prašo
me atleisti. J. Strižauskas.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ir LLD 17 kp. kviečia 

vietinius ir iš apylinkės išklausyti 
paskaitos Paminėjimas 400 m. su
kakties nuo pirmos atspausdintos 
lietuvių kalboj knygos. Prelegen
tas bus V. Maurukas. Bus ir kiti 
kalbėtojai. Įvyks balandžio 20 d., 2 
val.č di
Mym ir ^Oak Sts. Komisija: P. Ei
dukevičius ir J. Pačauskas. (89-90)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras ir LLD 28 kp. ren

gia labai juokingų komedijų — Mo
terims Neišsimeluosi. Balandžio 20. 
Venta Hali, 103 Green St. Pradžia 
7:30 v. v. Lošėjai pagal savo geriau
si supratimų stengsis, kad lošimas 
išeitų kuo geriausiai. Apylinkės ko
lonijų draugams patartina kviesti 
šio veikalo lošėjus, o jie jums patar
naus už kelionės lėšas.—Meno Dar
buotojas. (89-90)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 19 d., 7 v. v. 143 Pierce 
Yemans. Visi nariai būkite laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
— Sekr. (89-90)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 19 d., 7 v. v. 143 Pierce 
St. Bus iš Apskričio keletas drau
gų, jie turės ką tai svarbaus mums 
pasakyti. Taipgi turėsime ir kitų 
svarbių kuopos reikalų aptarti. Tad 
malonėkite nariai dalyvauti. 
Tureikis. (89-90)

Ig.. Kubiliūnas J. Karsokienė

Taipgi bus gražus koncertas, kurį išpildys 
sekanti talentai:

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

R. NIAUJA ir P. ŠIMONIS,
iš So. Bostono, dainuos duetus.-

N. ČEPONAITĖ, Soprano
iš Worcester, dainuos solo.

IGNAS KUBILIŪNAS, vietinis
- . dainuos solo. \

AIDO CHORAS, iš Worcester
vad. J. Karsokienės.

Duos gražių liaudiškų dainų.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENtlSTAS
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DUDLEY CLUB SALEJE
23 Kenilworth St., Roxbury, Mass.

Pradžia 2 vai. dieną. Įžanga $1.00 (su taksais)
Tai bus Paminėjimas 10 Metą Sukakties Naujo

sios Anglijos Moterų Sąryšio Gyvavimo.

KELRODIS: Važiuojant gatvekariais arba ele- 
veiteriais, važiuokite iki Dudley St. stoties ir išlipus 
eikite po dešinei Dudley Streetu. Apie pusę bloko 
Kenilworth St. išeina iš Dudley St.
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Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

pasigirdo 
čiepijimo, 

čiepų kainos 
kalbos, kad

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 660
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dus ir per likusią 
stengsimės dapildyti. 
dar kartą primename 
jūsų 1
Gegužės būrys parade.

Barbara Stanwyck ir Humphrey Bogart intensyvėje 
scenoje iš Warner Bros, filmos “The Two Mrs. Car
rolls,” rouomos nonywooci Teatre, joroaciway 
Street, New Yorke.

uk. .I-'.-..

Francūzų filmų žvaigžde Noel-Noel iš grupės sukly
dusių jaunuolių sudaro giesmininkų grupę komedijoje 
“A Cage of Nightingales,” balandžio 2-rą pradėtoje ro
dyti vienu kartu dviejuose teatruose, 55th St. Playhouse 
ir Fifth Ave. Playhouse, New Yorke.

NpwYirkii^zW//#<'7iiiiov

kanan WWW •, • * ,•' • s. • ■ 5 . ■ .■ • t ; •• 7 ‘ , ■* V - • f ' ‘ *• 'iv -u ■ •. P . < ■ l i ' ’ . * , . v • :A . '*■»' • . , • • ■ i

■

' -.7į. jį.j ■ • L - K'
7*:v ■'’•>’/.•<’

si * •X

ii* ■>
> ' y l‘ Yi'- • ♦< ’ • U ’ ’ *

Masinis Ciepijimas 
Atidėtas

Planuotasis masinis ciepiji
mas nuo rauplių atidėtas dėl 
neturėjimo pakankamai čiepų. 
Ciepijimas policijos stotyse 
bus pradėtas vėliau, kada 
gaus reikiamas medžiagas. Net 
čiepijimas ligoninėse 
trauktas trečiadienio 
sumažėjus čiepų

Kaip visada, 
tautos sveikatai 
landoje, padėtį 
pikai. O gal net užslėpė me
džiagų .kiekius, kad iš jų pel- 
nikauti. Kaip tik 
reikalas masinio 
tuojau pradėjo 
kilti ir pasklido 
čiepų pritruksią.

Tai išgirdęs, 
Dwyer susišaukė 
militariškus 
stambiausius 
pasitarti. Iš 
reikalaujama 
dėliojimų ir gavęs 
mą, kad čiepų būsią pakanka
mai. Bėgiu 5 dienų žadėję 
pristatyti 5,750,000 čiepų .

Majoras ir sveikatos komi- 
sioniertus -daktaras Weinstein 
sako, kad atrodo., jog 
epidemijos pavojus 
dėka greitai veikmei, 
buvo veikta susekti, iš 
ga prasidėjo, su kuo 
ji susirgusioj i turėjo kontak
tus ir visu griežtumu nuo tų 
vietų pradėta čiepijimas ir ki
tos apsaugos priemonės.

Nužiūrėtų galėjus turėti 
kontaktą su sergančiais ar jau 
užsikrėtusiais nors dar ir ne
sergančiais, taipgi ir šiaip pu
blikos, kuri suskubo čiepytis, 
nuo balandžio 10-tos iki 16- 
tos įčiepyta 359,339 asmenys. 
Didžiausia dalis skaičiaus įčie- 
pyti sveikatos department'.) li
goninėse, kiti miestavose svei
katos stotyse ir klinikose, ma
žiausia privatiškose ligoninė
se.

čiepijimas bus tęsiamas, ne
atsižvelgiant į tai, kad šio bu
vusio užkrėtimo pavojus pra
ėjęs. Sveikatos viršininkai nu
rodinėja',’ kad New Ydrkas, 
kaipo tirštai apgyventas, taip
gi oru ir laivais atvykstančių 
perėjūnų miestas gali bile ka
da, iš bile kur susilaukei ligos 
perų ir gali kilti naujas epi
demijos pavojus, jeigu gyven
tojai nebus įčiepyti.

per- 
popietį 

ištekliui.
taip ir šioje 

kritiškoje va- 
pablognio lu-

majoras O’- 
sveikatos, 

viršininkus ir 
čiepų išdirbėjus 
gamintojų buvo 
gaminti be ati- 

užtikrini-

Praveda Daliną Cenzą
Keturiuose t ū k s t ančiuose 

namų lankysis apskaičiuotojai 
gyventojų prieauglio ir greti
mų informacijų gavimui. Tai 
dar nebus reguliaris cenzas, 
kuris daroma kas dešimtieji 
metai. Dabar tiktai parenka 
tafn tikras dalis miesto, kurios 
skaitoma jų panašumu atsto- 
vingomis kitoms dalims. Pa
gal tas apklausinėtas, sp>-ęs vi
sas.

Apklausinėjimas užsitęs iki 
gegužės 9-tos. Reikės atsakyti 
24 klausimus. Tarpe tų klaus, 
ar dirbai praeitą savaitę? Jei
gu ne, tai dėl ko? Ar tarna
vai armijoje? Lankytojai tu
rės vyriausybės išduotus liū- 
dymus su skvo fotografija.

MIRĖ
A n a s t a zija Kundroticnė, 

48 m. amžiaus, gyveno 295 
Lorimer St., Brooklyn, mirė 
balandžio 15 d., St. Catherine 
ligoninėje.
Bieliausko
Grand St. Bus palaidota ba
landžio 19 d., St. Mary’s kapi
nėse. Laidotuvių apeigas pri
žiūri1 graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Paliko dideliame nuliūdimė 
vyrą Joną, dukterį Alice, bro
lį Ignotą Gribauską, seserį 
lįarijoną Bukauskienę.

e

Visi Ruošiasi Didžiajai 
Darbininkų Gegužinei

Pagal tą, kaip organizaci
jos, ypatingai darbo unijos, 
ruošiasi, atrodo, jog ši bus di
džiausia ir iškilmingiausia 
Gegužės- Pirmoji iš visų buvu
sių New Yorko mieste. O visi 
žinome, jog čia yra buvusių 
labai gražių ir nuostabiai tur
tingų dalyviais paradų.

Taigi, mieste paradas užtik
rintas gražus ir įspūdingas. 
Svarbiausiu liekasi klausimas: 
kaip atrodysime mes, lietuvių 
būrys.

Rimtai kalbant —-nuo jūsų 
priklauso. Pirmasis mobiliza
cijos mitingas galėjo būti di
desnis. Dėl to ir pasiruošimo

paradui darbas iki šiol buvo 
labai ribotas. Tad likusiomis 
dviem savaitėmis darbas turi 
žymiai pasmarkėti.

Pradžiai didžiosios darby- 
metės, baland. 22-ros vakarą, 
Laisvės salėje, šaukiamas mo
bilizacijos susirinkimas. Visi- 
visos, kam darbininkų reika
lai ir gegužinė prie širdies, 
kviečiami dalyvauti, čia pa
matysime, ką jau turime ir ko 
dar trūksta. Pasiūlysime prie- 

savaitę 
Taigi, 

— nuo 
priklauso mūsų Piriuos

Tuneliui Šildo Naują 
Varda

Suspenduotas Unijos 
Vadas Stack Ragino 
Laikytis Vieningai

Švaros Department 
Darbininkai Atsisako 
Streiklaužiaūti

-----------------------6-tas puslapi*
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Ketvirtad., Balandžio 17, 1947

Remia Demokratijai 
Rinkliava

Macy’s Darbininkai 
Parėmė R. Kryžių

Naujai statomam tuneliui 
tarp Brooklyno ir Manhattan 
smailgalyje esamo Battery 
Parko, newyorkieciai airiai 

vardą Hercules 
pirmojo šalies 

George Washing- 
Airiu kil-

li z gyre, 
rezoliucija p'er- 
parkų ir kelių

ar pasiūlymas

siūlo duoti 
Mulligan’o, 
prezidento 
ton’o sekretoriaus,
mes kanisilmanai miesto ta
ryboje tą pasiūlymą 
Tuo klausimu 
duota tarybos 
komisijai.

Abejojama
praeis, kadangi Brooklyn-Bat- 
tery pavadinimas popu liars- 
kesnis. Kiekvienam, ką nors 
žinančiam apie New Yorką ir 
Bi’ogklyną tas vardas savaime 
pasako, kur to tunelio ieškoti.

Filmos—Teatrai
Gražioji Filmą Atėjo į 

Brooklyną
Išbuvusi1 10 savaičių Stan

ley Teatre ir dar 3 savaites 
Irving Teatre, gražuolė Tary
bų Sąjungos filmą “Stone 
Flower” išeina į susiedijų te
atrus. Apsidairykite: Balan
džio 16-tą pradėta rodyti New 
Hopkinson Teatre, Hopkinson 
ir Pitkin ,Avos., Brownsvilles- 
East New Yorko sekcijoje, 
Brook lyne.

Greta tos, rodoma “Specter 
of the Rose.” Pastarosios te
ma no kokia, bet lietuviams 
ypatingai bus įdomu pamaty
ti ir tą dėl to, kad ten vaidi
na daktaro J. J. Kaškiaučiaus 
sūnus, profesiniu vardu vadi
namas Ivan Kirov.

Susirgusio raudonbau1 izmo 
ir diktatoriškos vadybos ligo
mis Joseph Curran’o pastan
gomis išėstas iš vice-prezidun- 
tystės Joseph Stack, nepasida
vė kerštavimui. Jis išėjo ant 
laivo Cristobal dirbti eiliniu 
marininku ir iš ten atsiuntė 
atsišaukimą į visus mariniu 
kus laikytis patiems ir reika
lauti iš viršininkų vieningumo- 
mo unijoje.

Stack, raudonbaubizmo prie
šas, sako, kad jis nusprendė 
nekovoti už savo teises unijo
je šiuo tarpu, nes tarpusavinė 
kova, kaip ir raudonbaubiz- 
mas, tarnauja tiktai laivų 
kompanijoms prieš marinin
kus ir visus darbininkus.

Stack nurodinėjo, kad Cur
ran o politika pasiduoti rau- 
donbaubizmui, persekioti ko
vingus unijistus, yra piktai 
priešinga konstitucijai ir kad 
teismas jo faktinai buvo teis
mu konstitucijos ir unijos ko
vingos programos. Stack įspė
jo, kad sulaužius konstituciją, 
priėmus Currano programą, 
joks marininkas nebeturės 
saugumo. Jis ragino unijistus 
neatlaidžjai ginti unijos kon
stituciją ir kovingą programą 
kaipo vienatinę garantiją ma
tininkams žmogaus teisių ir 
žmoniško pragyvenimo.

O virš visko, sakė jis, turi 
būti unijos narių vieningumas 
tarpusavyje ir su kitomis ma
rin in kystės 
pat ragino 
viršininkus 
savininkus.

Grupė. CIO Sanitation Work
ers Lokalo 333-čio nariu atsi
sakė išnošti-išvožti atmatas ir 
sąšlavas iš užstreikuoto tele
fonų firmos skyriaus Staten 
Islande. Streiklaužiams pa
tiems teks tai atlikti arba ap
sikrauti sąšlavomis ir 
mis. iki ausų.

Unijos viršininkai, 
Griesi, prezidentas ir 
Garramone, generalis
telegrafu pranešė švaros ko- 
misionieriui William J. Pow
ell, kad “mūsų nariai teisėtai 
atsisako pereiti pikieto lini
jas ar prašalinti atmatas iš 
įstaigų, kurios yra susiginčiju
sios su savo darbininkais.“

Jim Larkin, garsaus airių 
vado sūnus, patsai jau esąs 
Airijos parlamento nariu, kal
bės New Yorko airiams jų 
rengiamame masiniame mitin
ge pagarbai James Connolly, 
airių tautos didvyrio. Mitingas 
Įvyks gegužės 9 d., Manhat
tan Center.

atm at o-

James 
Michael 
vedėjas,

Antradienį, paskutinę die
ną valstijos taksams, miesto 
raštinėse turėta 12,000 mokė
tojų. Apie 25,000 pasiuntė 
mokestį laiškais. Taigi, nežiū
rint matomos newyorkieciu 
paskubos vis dar daug ką vos 
tik daspėjame ar suvėluojamo.

išleisti patvarkymą, kuris 
“uždraustų bile būdu patar
nauti telefonų kompanijai da

Unija prase komisionieriaus ' baigtiniam streike.

Peter Kapiskas

Pelei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

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

unijomis. Jis taip 
vieningai paremti 
kovojo prieš laivų

POLICIJAI ILGINA 
POILSIO LAIKĄ

New Yorko Valstijos Komu
nistų Partijos viršininkai Ro
bert Thompson, Israel Amter 
ir William Norman atsišaukė 
į nevvyorkiečius paremti mies
te būsimą Graikijos demokra
tijai remti rinkliavą. Ji įvyks 
balandžio 17, 18 ir 19-tą, su 
miesto valdžios leidimu. Dė
žutės gaunamos American Re
lief for Democracy in Greece 
raštinėje, 111 W. 52nd St., 
New Yorke.

Atsišaukime sako, kad nors 
“Amerikos imperialistai sten
giasi didvyrišką Graikiją pa- 
klupdyti ant kelių, tačiau 
Graikijos liaudis tebekovoja.”

Shirley Hart, 23 metų, gy
venusi 208 W. 134th St., New 
Yorke, nuteista visą amžių ka
lėti už dalyvumą užmušime 
dviejų chiniečių skalbėjų. Su 
ja kartu dalyvavęs vyriškis 
Enix Bussey, 31 m., seniau bu
vo nuteistas elektros kėdėn.

Macy’s krautuvių ir sandė
lių darbininkai, iš no didžiau
sių savo uždarbių, suaukoję 
Raudonajam Kryžiui $5,155.- 
50. Jie perviršiję savo kvotą 
ir firmos davinį $155.50 su
mai.

Abelna Manhattan darbi
ninkų kvota baigiama sukelti, 
pasiekta 96 nuošimčiai. Kvo
ta buvo $420,000, jau sukel
ta $404,278.

Abelna firmų divizija la
biau .atsilikusi. Nors suma su
kelta didesnė, bet imant nuo
šimčiais turi tik 73 nuošim
čius kvotos sukėlusi.

Kampanija turėjo baigtis 
kovo 31-mą, bet buvo pratęs
ta iki užbaigs sukelti pilną 
kvotą.

Irvinge Reikšmingos Filmos
Irving Teatre, New Yorke, 

šią savaitę rodo francūzų fil
mą “Jericho“ ir Tarybų Są= 
jungos filmą “Two Soldiers.”

O sekamą savaitę, 23-čią, 
pakartos seniau rodytą, pirmą 
Amerikoje išleistą darbinin
kišką filmą “Native Land.” 
galingą dramą. Garsusis dai
nininkas Paul Robeson dai
nuoja dainas ir aiškina veiks
mus.

Policijos komisionierius Ar
thur W. Wallander paskelbė, 
kad miesto policistai gaus 48 
valandų pasilsio po kiekvienų 
šešių šiftų veikliose pareigose 
(duty tours). Iki šiol buvo 32 
valandos. Nauja sistema Įeis 
galion gegužės 4-tą.

JERSEY CENTRAL NORI 
PAKELTI FĖRĄ

Central "Railroad of New 
Jersey, kuriuomi daugiausia 
naudojasi newyorkieciai susi
siekimui’ su kaimynais anoje 
pusėje Hudson įtakos j Atlan
tiką, įteikė valdinei Interstate 
Commerce Commission prašy
mą leisti kelti f erą.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Šv. Jui’gio dr-stės 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 vakariene bus gera. Tad 
prašome dalyvauti. —J. Y. (88-89)

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 1 Vai. Vakaro
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

m

V e t e r a nų Administracija 
skelbia turinti pakankamai 
ratelinių kėdžių pabėgusiems 
veteranams, jeigu daktarai 
pataria jas vartoti. Jeigu kam 
iš ligoninės išleistam, ir toliau 
reikalinga tokia kėdė, VA ją 
duoda.

Praeitą antradienį LaGuar
dia stotyje, buvo išbandyta 
nuleisdinimas lėktuvo si? ra
dar rodykliais kelio. Bandy
mai bus ir ateityje praveda
mi laipsniškai. Iki rudens ir 
audringų orų sezono tikisi 
įpratinti radar operuotojus ir 
lėktuvų vairuotojus prie nusi
leidimo su radar.

DANTŲ GYDYTOJAS .

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergfeen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryteValandos:
Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
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 GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai tmc Republic Teatro)

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

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

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

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

N o

row 
H

DEAN
15 . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATTUOA
I24z’

CAMBRIDGE

MATIKI

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




