
Tie mūsų broliai paklydė
liai.

Valio, šiam kunigui!
Paragavus svetimos duo-
“Dolerio liga.“ [nos.
Raudonasis Kryžius.
Mūsų parengimai.

Rašo A. Bimba

New Yorke gyvuoja “Drau
gija Sulaikymui Trečiojo Pa
saulinio Karo.“ Ją sudaro li
beralai. Ji tuo pačiu pavadi
nimu leidžia y* žurnalą.

Edgar Ansel Mowrer bara
si ant gen. Clay ir ragina 
valstybės sekretorių Acheson 
jį suvaldyti. Tasai generolas, 
kaipo amerikinės zonos dikta
torius, eina tuo kėliu, kuris 
griežtai skiriasi nuo Trumano 
kelio! Taip mafio Mowrer.

Tą patį rašo ir Frank King
dom > Jis buvęs Vokietijoje ir 
savo akimiš matęs vėl aukštai 
galvą bekeliantį fašizmą.

Mowrer ir Kingdon yra 
karšti Trumano šalininkai. 
Jie bando prezidentą padary
ti nekaltu avinėliu. O faktas 
yra, kad prezidentas atsake 
už visą Amerikos politiką Vo
kietijoje.

Liberalai dar kartą pasirodo 
dideliais minkštakošiais ir iš
tižėliais. Jų politinis susipra
timas labai žemas. Galvoti lo
giškai jie nepajėgia. Tikrųjų 
kaltininku jie nemato.

i

Kaip vežime šieno sunku 
surasti adatą, taip kataliku 
bažnyčios dvasininkų tarpe 
kunigą, kuris turi drąsos at
virai .kalbėti už pažangą ir 
žmonių laisvę. Ir kai pasitai
ko toks kunigas, apsimoka už 
jį šaukti “valio!“

Aš tokiu kunigu , skaitau 
kun. Charles Carow. . Vyras 
jis dar jaunas ir geras spor
tininkas. Jis labai mėgsta 
“bowling.”

Skaitau pranešimą, kad 
kun. Carow pateko į Ameri
can Bowling Association suva
žiavimą Atlantic City. Jis 
ten pakėlė klausimą, kad iš 
to sporto organizacijos būtų 
iššluota laukan diskriminacija 
prieš negrus. Jis pasakė, kad 
negražu, nežmoniška jon ne
įsileisti žmonių tik todėl, kad 
jų oda yra juoda.

Kun. Carow pastangos ne
pavyko, jo sumanymas buvo 
suvažiavimo atmestas. Bet jo 
žygis gražus, prakilnus. Iš jo 
turėtų pasimokyti lietuviški 
klebonai.

pir-
pus-

Ar jau visi skaitėte 
madienio Laisvės Pirmam 
lapyje tūpusį Lietuvon sugrį
žusiu iš Belgijos lietuvių atsi
šaukimų? Būtų gerai/ kad 
atsišaukimą perskaitytų kiek
vienas naujasis imigrantas.

Tas būrelis lietuvių buvo 
patekęs Belgijon, pąragavo 
kapitalistinio verko duonos ir 
užteko. Jie dabar laimingi 
savo tėvynėje. Jie aria savo 
žemę, jie valgo savo duoną— 
niekam nei dėkui, nei iš- 
graužk.

I

Tysliava sako, kad Ameri
kos lietuviai smarkiai susirgo 
“dolerio liga.“ Ja serga se- 

4 nieji lietuviai, ją jau pasigavo 
_ ir naujai pribuvusieji, 

tik vaikosi tą prakeiktą 
rį!

Tai šventa tiesa, kas 
tysliavinės politinės
žmones; Bet pažangioji Ame
rikos lietuvių visuomenė tokia 
liga neserga. Tai puikiai įro
do jos neapsakomas duosnu- 
mas visokiems geriems, pra
kilniems, kultūriškiems reika
lams.

Visi- 
dole-

liečia
vieros

it . Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus už 1949
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o Lietuviai neatsiliks 
{r tautinių grupių.

metų bu- 
paramos. 
nuo kitų
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MAINIERIAI LIŪDESIO 
STREIKU GINA SAVO 
IR DRAUGU GYVYBES

-----------------------(--------------------------------------------------------------

Senatorių Komitetas Užgyrė Jamesą Boydą kaip Valdinio 
Kasyklų Biuro Direktorių, Kuri Mainieriai Pasmerkia

Pittsburgh. — Mainierių 
vadai ir eiliniai angliaka
siai sako:

— Šis mūsų dviejų savai
čių streikas atliktu savo 
pareigą, jeigu apsaugotų 
bent vieno mainierio gyvy-

M. Boydą. Boydas, pirmiau 
būdamas Colorado valstijos 
kasyklų direktorium, jau 
gana pasižymėjo kaip mai- 
nierių priešas.

Komunistų Partija Šaukia 
Trumaną Grįžt iš Atostogų, 
Sulaužyt Filibuster^

VERDA MASINES ITALU 
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
KARINĮ ATLANTO BLOKĄ

DaUgiau kaip 425,000 
mainierių į rytus nuo Mis
sissippi upės streikuoja, 
reikšdami liūdėsi dėL 1,015 
angliakasių, kurie pernai 
liko užmušti kasyklose per 
kompanijų apsileidimą. Be 
to, pernai buvo sužeista 
bent 50,000 mainierių dėl 
to, kad samdytojai neįveidė 
reikalingų apsaugų darbe.

Streikieriai skundžiasi, 
kad nei valdžia nei Kong
resas nekreipė dėmesio j 
reikalavimus įtaisyti kasy
klose įrengimus, kurie ap
saugotų mainierius nuo to
kių skaitlingų užmušimų ir 
sužeidimų. ;

Šis kasyklų darbų sustab
dymas per dvi savaites 
taipgi yra protestas .prieš 
prez. Trumano paskirtą 
Jungt. Valstijų Kasyklų 
Biuro direktorių Jamesa

Washington. — Senato 
vidaus reikalų komisija 10 
balsų prieš 1 užgyrė Jame- 
są Boydą, prezidento pas
kirtą Federalio Kasyklų 
Biuro, direktorių. Už Boy
dą balsavo 5 demokratai ir 
5 republikonai senatoriai, 
o prieš jį tik vienas Colora
do senatorius Eugene Mil- 
likin, republikonas.

Kongreso Reakcininkai 
Prieš Rendu Kontrolę

Washington. — Truma- 
niški demokratai kongres- 

;su- 
na-

Piety Korė ja vis Dar 
Neįveikia Sukilėlių

Seoul, Korėja. — Deši
nysis pietų Korėjos prezi
dentas Syngman Rheę jau 
kelintą kartą skelbia ofen- 
syvą, žadėdamas “nušluo
ti” partizanus sukilėlius 
saloje Cheju ir pietiniame 
Korėjos kampe.

Rhee’o valdžia pripažįs
ta, jog po kelių pirmesnių 
jos ofensyvų dar bent keli 
tūkstančiai partizanų už
puldinėja valdinę armiją ir 
policiją miestuose ir kai
miškose srityse.

(Pietinė Korėja yra *a-‘ 
merikonų užimta. .Sovietai 
sake, kad “jos valdžia iš
rinkta po jankių durtu
vais.”)

manai siūlo pratęsti ir 
stiprinti” gyvenamųjų 
mų rendų kontrolę per 
mėnesiu, v

/ Republikonai perša 
laikyti federalę rendų kon
trolę tik 90 dienų po to, kai 
išsibaigs dabartinis kontro
lės įstatymas kovo 31 d. Su 
republikonais eina reakci
niai demokratai iš pietinių 
valstijų.

Valdiniai demokratai ti
kisi gauti šiokią tokią kon
gresmanų balsų daugumą 
už rendų kontrolę 15 mene-

’ New York. — Komunis
tų Partijos komitetas pa
siuntė telegramą, šaukda
mas prezidentą Trumaną 
sugrįžt iš Floridos atosto
gų, stabdyt linčiškų pieti
nių “demokratų” filibuste
rs Senate ir daryt tam tik
rus žingsnius, kad būtų 
vykdomi pasižadėjimai, ku
riuos prezidentas davė rin
kiminiame savo vajuje.

Pietiniai demokratai se
natoriai savo filibusteriu— 
nesiliaujančiais plepalais— 
jau daugiau kaip dvi savai
tes sustabdė Senatą nuo 
bet kokio pasiūlymo svars
tymo.

Komuniątų Partijos, cen
tro sekretorius Eugene 
Dennis ir organizacinis se
kretorius Henry Winston 
sekamąja telegrama krei
pėsi į prezidentą:

TELEGRAMA
— Filibusteriuotojai Se

nate lengviau laimėjo to
dėl, kad tamsta - apleidai 
rinkiminius pasižadėjimus. 
Jeigu tamsta būtum pasili-

kęs Washingtone, jeigu bū
tum reikalavęs įkūnyti de
mokratų platformos priža
dus dėl pilietinių teisių ir 
jeigu būtum stipriai telkęs 
sau visuomenės paramą, tai 
filibusterio jėgos būtų su
muštos.

Dabar mes reikalaujame, 
kad tamsta sugrįžtum į 
Washingtoną, kad surikiuo
tum demokratus senato
rius eilėn su įsigyvenusia 
prezidento galia ir kad pa
darytum tikrų žingsnių iš
leisti pilietinių teisių įsta
tymus, pagal rinkiminius 
pasižadėjimus.

Kad būtų sumuštas fili- 
busteris ir kad būtų rimtai 
pradėta kova už darbinius 
ir socialius įstatymus, ku
riuos tamsta žadėjai pirm 
lapkričio 2 d., tačiaus, rei
kia visiškai pakeisti dabar

Darbo Unijos Tikisi Visuotinais Streikais Pastot Kelią 
Valdžios Traukimui j Tą Priešsovietinę Santarvę

Roma.— 20,000 darbinin-| damas miniai Turine, pa-
kų demonstravo Turine, 
reikalaudami sulaužyt val
džios pasinešimą, traukian
tį Italiją į karinę šiaurės 
Atlanto santarvę. Bangavo 
demonstracijos ir kituose 
miestuose.

Generalės Darbo Federa
cijos (unijų sąjungos) ko
mitetas planuoja visuotinus 
streikus, kad sulaikytų I- 
taliją nuo įjungimo į tą ka
rinį bloką, nukreiptą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Komunistas senatorius 
Celeste Negarville, . kalbė-,

pa-

Trumanas maudosi Flo
ridoj ir nepadeda kovoti už 
žadėta kontrolę.

Gaisras Sunaikino Laivyno 
Sandėlius Oaklande

Oakland, Calif. — Per 
smarkų gaisrą supleškėjo 
karinio laivyno sandėliai ir 
prieplauka; apdegė du lai
vai, sudegė tam tikri kie
kiai žibalo, traktorių ir ki
tų daiktų. Nuostoliai skai
čiuojami .milionu dolerių.

Burmos Sukilėliai 
Užėmė Mandalay

' Rangoon, Burma. — Ka
ren gentės sukilėliai-parti- 
zanai per įnirtusias trijų 
dienų kautynes sumušė val
džios kariuomenę ir užėmė 
Burmos sostinę Mandalay, 
200,000 gyventojų miestą.

(Įvairūs pranešimai tei
gė, jog komunistai išvien 
su tais sukilėliais kovoja 
prieš dešiniąją Burmos 
valdžią.)
Sukilėliams laimėjus Man

dalay, valdžia pasiūlė- Ka
ren gentei savivaldybę 
Burmos valstybės ribose.

Anglija ginklais remia 
Burmos valdovus prieš 
kilėlius.

ORAS.—Vesi giedra.

su

Izraelis Urmu Atgriebė
Kia visisxai paKeisti aaoar- m -.i a i 
tinę šovinistinę, didžiojo DlStllcĮ I11I0 ArSuŲ
biznio ir aukštųjų karinin
kų politiką. Toks tai yra 
naujasis kelias,

Tel Aviv, Izraelis. — A- 
kurio vis rabiškas Transjordanas 

labiau reikalauja Amerikos paskutiniu laiku slaptai su- 
darbininkai ir pažangūnai. siuntė kariuomenę į Ela-

Transjord anas

PAKEISTI DAR 5 SOVIETŲ 
VALDININKAI; UŽGIRTA 
PAJAMŲ IŠLAIDŲ SĄMATA

Maskva. — Tapo pakeisti’ 
dar penki Sovietų valdi
ninkai, jų tarpe Nikolajus 
A. Voznesenskis, premjero 
pavaduotojas ir 
nio planavimo 
pirmininkas.

Voznesenskis, 
amžiaus, tačiaus 
rys Politinio Biūro, Komu
nistų Partijos vadovaujan
čios įstaigos. Jo vietą, kaip 
premjero pavaduotojas ir 
valstybiniu planavimo ko
misijos galva, užėmė Mak
simas Z. Saburovas.

Aukščiausio Teismo pir
mininku paskirtas Ivanas 
Goliakovas vieton Anatolio 
Golino.

Vasilius Kozlovas užėmė 
vietą Nikiforo Natalėvi- 
čiaus, kaip vicė-pirminin- 
kas Baltarusijos Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo.

valstybi- 
komisijos

45 metų 
tebėra na-

Paliuosuotas iš pareigų 
Georgi Sturua, Gruzijos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo vice - pirmininkas. 
Jo vieton paskirtas Vasi
lius Gogua.

Vasilius Andrianovas ta
po Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo nariu vieton Peterio 
Popkovo.

i

Tuos pakeitimus patvir
tino Aukščiausia Taryba, 
Sovietų Sąjungos seimas.-

Aukščiausia Taryba vien
balsiai užgyrė lėšų sąmatą- 
biudžetą einamiesiems me
tams.

Sąmata numato 455,208,- 
000,000 rublių valstybės iž
do pajamų ir 415,355,000,- 
000 rublių išlaidų.

(Penkių rublių
skaitoma vienu doleriu.)

thą, siaurą Izraelio žemės 
ruožtą, tiktai 7 mylių ilgio, 
prie Raudonosios Jūros. 
Transjordanas tikėjosi už
imti tą sklypą ir pasilaiky
ti. Bet Izraelio armija už
klupo ir išvijo Transjorda-

niai rytiniame Negevo 
kamputyje.

Antrapus Raudonosios 
Jūros įlankos, tik už pen
keto mylių nuo Elatho, yra 
Transjordano uostas Aqa
ba, kur anglai atsiuntė 
naujus savo kariuomenės 
junginius.

Jungt. Tautų tarpinin
kas Ralph Bunche pareiškė, 
kad Izraelis, užimdamas 
Elathą, sulaužė paliaubas 
su Trans j of danu.

Izraelis tikisi įsitaisyti 
uosta Elathe. v

verte

Tokio. — Generolui Mac- 
Arthurui įsakius, pertrauk
tas telegrafas tarp Japoni
jos ir Sovietų Sąjungos.

TEISĖJAS MEDINA ATMETĖ NUO DŽIŪRĖS ŽMOGŲ 
TODĖL, KAD JIS PAŽINO ARTISTĄ ROBESONĄ

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina byloje prieš 11 
komunistę vadų atmetė 
nuo džiūrės Williamą Har- 
risą todėl, kad Harris pirm 
24' metų buvo suėjęs Paulą 
Robesoną, garsųjį daininin
ką ir aktorių.

Teisėjas, laikydamas Ro
besoną “raudonuoju”, už
klausė Harrisą, ar jis tikė
tų Robesono liudijimu, jei 
pastarasis būtų pašauktas 
liudyti iš komunistų pusės. 
Harris atsakė, kad jis tikė
tų Robesono žodžiais. Dėl 
to teisėjai Medina ir atme
tė Harrisą kaip kandidatą į 
džiūrimenus. 

z .

Teisėjas yra leidęs 
.munistų advokatams

ko
pa-

naudoti 15 pasipriešinimų- 
reikalavimų pašalint netin
kamus džiūrės narius. Ad
vokatai iki pirmadienio po
sėdžio pabaigos pavartojo 
9 reikalavimus, kuriais ir 
buvo atmesta toks skaičius 
prieškomunistinių džiūri- 
menų. Tad komunistams ' 
buvo likę dar 6 reikalavi
mai - pasipriešinimai.

Teisėjas Medina savo 
pasipriešinimais pašalino 4 
džiūrimenus, kuriuos jis 
nužiūrėjo kaipo palankius 
komunistams. Jis turi dar 
2 pasipriešinimus.

Džiūrės Sąstatas.
Pirmadienio posėdžio pa

baigoje buvo džiūrėje 8 
moterys ir 4 vyrai, 
tos džiūrės nariai

nieriai ir esamieji ar buvu
sieji kompanijų pareigū
nai; vienas inžinierius, 
prieškomunistinės ' Libera
lų Partijos narys; negrė 
Thelma Dial, orkestro va
do žmona, ir Eugenie Ob- 
erwager’ienė, automobilių 
taisymo dirbtuvės savinin
ko moteris, kuri prisipaži
no skaičius “Out of the 
Night” knygą, aršiai nie
kinančią ir plūstančią So
vietus.

Visi 12 džįūrės narių sa
kė, kad jie ęsą bešališki, 
girdi, nenusiteikę nei už 
nei prieš kaltinamuosius ko
munistus.

Komunistų advokatai rei
kalavo plačiau klausinėti 
.būsimus džiūrimenus apie 
jų politiką ir įteikė teisėjui

klausimus raštu. Teisėjas 
Medina praleido svarbius 
politinius klausimus.

Medina* iš anksto pareiš
kė, jog tik jis pats klausi
nės kandidatus į džiūrę, ir 
žadėjo perskaityti kandida
tams surašytus komunistų 
advokatų klausimus. Bet 
teisėjas neišlaikė savo žo
džio, užgniauždamas įvai
rius klausimus.
Advokatai kartotinai pro

testavo, kad teisėjas už
draudė jiems tiesioginiai 
apklausinėti kandidatus j 
džiūrę;

11 komunistų vadų tei
siami, pagal įkaltinimą, 
būk jie raginę nuversti A- 
merikos valdžią jėga ir 
prievarta.

r.

reiškė, jog demokratiniai 
liaudies veiksmai gali su- 
turėt Italiją nuo įsivėlimo į 
Atlanto , santarvę, nepai
sant, jeigu šalies seimas ir 
užgirtų valdžios brukimąsi 
į tą santarvę.

Seime dėl to tebeverda 
ginčai tarp komunistų, ir y/.1 
kitų kairiųjų, iš vienos pu
sės, ir klerikalų — dešinių
jų, iš antros pusės.

Valdžia apstatė žanda
rais Amerikos ir Anglijos 
ambasadas ir konsulatus, 
kad apsaugotų juos nuo de
monstrantų. — Amerika ir 
Anglija yra Atlanto , san
tarvės meistrai.

Kariniai- ginkluota poli
cija šarvuotuose automobi
liuose ir “džypsuose” dun
da Romos, Milano ir kitų 
pramonės miestų gatvėmis; 
grūmoja šūviais ir ašarinė
mis bombomis išblaškyt de- , 
monštracijas prieš Atlanto 
santarve. • /

Gubičev Protestuoja 
Prieš “Inkviziciją’.’

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Simon 
H. Rifkin įsakė vėl atvest 
antradienį teisman Valen
tiną Gubičevą, sovietinį in
žinierių, Jungtinių Tautų 
pareigūną, kuris kaltina
mas kaip neva Sovietų šni
pas.

Pirmadienį Gubičevas at
sisakė duoti bet kokį atsa
kymą j teisėjo klausimą: 
Ar esi kaltas ar. nekalta/?

Gubičevas atmetė ‘ir tei
sėjo pasiūlymą, kad teis
mas gali paskirti jam ad
vokatą arba tegul Gubiče
vas kreipiasi į privatų ad
vokatą.

Gubičevas užreiškė, kad 
jo areštas yra “inkvizici
ja”, kurila amerikonai nau
doja, “kurstydami neapy
kantos ugnį prieš Sovietų 
Sąjungą.”

Gubičevas pakartojo, kad 
jis, kaipo Jungtinių Tautų 
samdomas pareigūnas, turi 
diplomatinę neliečiamybę 
nuo amerikiniu areštu“ ar 
teismų.

Gubičevas buvo suimtas 
dėl to, jog kalbėjosi su a- 
merikone valdžios tarnau
toja, pas kurią FBI šnipai 
“radę pekretnus valdinius 
popierius.”

Japonijos Raudonbaubiai 
Seka Neamerikinį Komitetą

J*

i

Jo
Washington. — Japoni

jos premjeras Šigeru Yosi- • 
da ketina įnešti savo sei
mui sumanymą, kad įkurtų 
“nejaponiškos veiklos ko
mitetą” prieš komunistus 
ir kitus kairiuosius.

Tai būtų kopija Ameri
kos kongresmanų Neameri 
kinės Veiklos Komiteto.

■*

■

Penki
— biz-.
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“Wire Tapping” New Yorke. ,
New Yorke kilo savotiškas skandalas. Skandalui sig

nalą davė pats miesto majoras O’Dwyeris, paskelbda
mas, kad jo ir kitų miestų viršininkų kažin kas “tappi- 
no” telefonus.

“Wire tapping! Wire tapping!” aliarmuoja spauda. 
Baisus dalykas, girdi, surastas.

Ką reiškia “wire tapping”. “Vertimo” lietuvių kalbon 
tiems žodžiams mes neturime. Bet galime tiek pasakyti: 
kuomet jūs kalbate telefonu, nežinote, ar kas nors'ne
klauso, ką jūs kalbate. Dažnai gali būti taip, kad klauso. 
Klausytis kitų telefonu kalbėjimosi gali visaip; yra viso
kių priemonių tam tikslui pasiekti.

Naujoji technika suteikė naujų priemonių slaptam 
klausymuisi kitų pokalbių, atliekamų per telefonus. Prie 
telefono vielų prijungiami (žinoma, slapta) tam tikri 
prietaisai, su kurių pagalba ne tik galima klausytis kitų 
žmonių kalbų, bet taipgi galima tie pokalbiai įregistruo
ti plokštelėn. Tokiais prietaisais klausymas kitų žmonių 
pokalbių ir yra žinomas, kaip “wire tapping”..

New Yorko miesto policija jau senai tuos prietaisus 
naudojo klausymuisi piliečių pasikalbėjimų — ypačiai 
progresyvių žmonių pokalbių. Faktinai, nei vienas pro- 
gresyvis žmogus, kuris nenori, kad jo pokalbis būtų šni
pų išgirstas, niekad per telefoną nekalbės kokių nors 
“slaptų’’ dalykų. Jis visuomet pasakys: geriau pasikalbė
sime apie tai asmeniškai, kai susitiksime.

Tiek miesto, tiek valstijos, tiek federalinės valdžios 
,šnipai “wire tapping” naudojo, naudoja ir, veikiausiai, 
ateityje naudos.

Bet, štai, atsiranda drąsuolių ekspertų, kurie tą pati 
ginklą atsuko prieš pačius miesto viršininkus, — majo
rą ir kitus!

Dabartinės miesto administracijos oponentai pasamdė 
buvusį miesto policijos šnipą, “wire tapping’o” ekspertą, 
kad jis slapta klausytųsi ir “užregistruotų”, ką kalba 
majoras, ką kalba kiti mūsų “miesto tėvai.” Tuo eskper-1 
tu buvo tūlas Kenneth Ryan. Jis klausėsi majoro per 
telefoną pokalbių jau per ilgoką laiką ir daug tų pokal
bių “užfotografavo” plokštelėn. Kas tie buvo do pokal-1 
biai? Kol kas niekas nežino.

Ryan buvo suimtas, bet iš nelaisvės jis pabėgo į New ,

Visas dalykas dvokia Hollywoodu!
Mr.,O’Dwyer sušaukė spaudos korespondentus ir jiems 

pranešė šią “baisią žinią”. Pastarieji be mieros ir čienios 
ją išpūtė. Na, ir taip tas visas biznis tebestovi.

Sakoma, būk kaltininkai būsią teisiami ir baudžiami, 
bet abejojama, ar jie, einant New Yorko valstijos įstaty
mais, galės būti nors kiek pabausti.

Štai, kas yra tasai “wire tapping”!

Kardinolas Spellman Laimėjo!
\Na, tai duobkasių streika's tapo sulaužytas. Streikuo

jantieji darbininkai buvo priversti grįžti darban tomis 
sąlygomis, kurias pasiūlė Kalvarijos ir Vartų į Dangų 
kapiniti bosas, kardinolas Spellmanas.

Darbininkams buvo biskelį pakelta algos, bet jie turės, 
dirbti 48 valandas per savaitę, kaip dirbo ligi šiol. < 
dabar priklausys tokiai unijai, kuri tarnaus ne darbinin
kams, bet ju bosui, kardinolui Spellmanui.

Spellmanas gali pasididžiuoti, nes jo šiuo pavyzdžiu 
paseks ne vienas kapitalistas.

Dabar klausimas: ar ši kardinolo streiklaužystė nepa- 
akstins katalikus darbininkus, esančius darbo unijose, 
skebauti ?

Mums rodosi, jog ne!
Milžiniška katalikų darbininkų dauguma yra padorūs 

žmonės: skebavimui netiki ir jį smerkia. Todėl ir kardi
nolo streiklaužystė jų nepaveiks.

Mes manome, jog daug, labai daug katalikų darbinin
kų iš šio kardinolo “žygio” gerokai ko pasimokys. Tarp 
kitko, jie pasimokys, kad net ir labai aukštas dvasiškis, 
net “bažnyčios kunigaikštis”, gali suklupti, gali atlikti 
labai bjaurių “žygių” darbininkų klasės nenaudai.

Mes manome, jog šis kardinolo Spellmano “žygis” pa
dės Amerikos katalikams ryškiau suprasti Vengrijos 
Mindszenty’o “žygius” dėl kurių to krašto liaudies teis
mas nusmerkė jį kalėti, dėl kurio, beje, streiklaužys 
kardinolas Spellmanas liejo... ašaras.

Padorus Kunigas.
South Norwalk (Conn.) metodistų bažnyčios klebonas 

kun. Charles W. Lee pakvietė Henry A. Wallace pakal
bėti per parapijos radijo pusvalandį,- skirtą metodistų 
bažnyčiai. Wallace kalbėjo praėjusį sekmadieni iš radijo 
stoties WNLK.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
NENORI KOVOTI Už 
SAVO PAŽADUS

Dienraštis Vilnis mano, 
kad Trumanas ir demokra
tai nenori kovoti už savo 
pažadus, sudėtus Amerikos 
žmonėms laike rinkimų. 
Jeigu jie norėtų savo plat
formą pravesti," tai visi fi- 
libusteriai būtų nugalėti. 
Vilnis rašo:

Washingtono kolumnistas- 
Marquis Childs rašo, jog Se
nate pasireiškia “kas nors pa
našu i domokratu, demoraliza
cijų.'' Nors demokratai turi 
daugumą, jie nieko neprave
dė ir nepraveda, ir jų laimė
jimas rinkimų pasirodo tuš
čias, bent kiek tai liečia vyk
dymą Trumano programos, 
žadėtos laike' rinkimų vajaus.

žmonės 
nariams

- mėnesiai 
kia, bet i 
pravedė 
pravesti, 
darbo unijos nusivylė.

Pietinių demokratų ir repiv 
blikonų filibusteris nieko ne
reikėtų, jei demokratų admi
nistracija griežtai jam pasi
priešintų. Pagaliau net ir 16 
republikonų senatorių pasira
šė prieš filibuster}. Rastųsi jų 
ir daugiau, jei kas daugiau 
stengtųsi surasti.

Childs mato tame demo
kratų bejėgę. Girdi, jie susi
dera orai ižu o j a.

Atrodo tačiaus, kad lai bus 
(laupiau nenoras, kaip bejėgė.

Prezid. Trumanas pasiėmė 
progresyvę 
pask utinėmis 
kampanijos 
laimėti darbo žmonių balsus. 
Jis laimėjo rinkimus. Nežino
me, ar jis manė pildyti paža
dus bet žinome, kad jie nepil
domi.

Jei demokratų administraci
ja tikrai stengtųsi, jei ji norė
tų, surastų būdus pildyti tai. 
Ir prezidentas Rooseveltas juk 
turėjo sunkumų su pietiniais 
demokratais ir reakciniais re- 
publikonais. Vienu tarpu prieš 
ji išstojo net ir senatorius 
Barkley, dabartinis vice-prezk 
(lentas, bet Rooseveltas jų ne
nusigando ir priversdavo re
akcininkus Kongrese nusileisti.

Su prez. Trumanu yra kas

; siunčia Kongreso 
laiškus. Daugiau du 
kaip Kongresas vel
nioko žadėto jis ne- 
ir nesimato plano 
Farmeriai nusivylė,

programą tik 
savo rinkimų 

savaitėmis, kad

—i-------- :------------------------- (

GYNIMAS IK TEISINI
MAS BAISAUS BUDELIO I 

'Smetonininkų “Elta” iš
leido, o menševikų Naujie- 

Jie rnos į pirmąjį puslapį įsidė
jo tokį raštą, kuriuo turėtų 
pasipiktinti kiekvienas su 
žmoniškumu neatsisveikinęs 
lietuvis. Ten begėdiškai at
virai teisinamas ir ginamas 
“profesorius” St. Žakevi
čius, kuris, Sovietų Armijai 
pasitraukūs iš Vilniaus, 
buvo Vilniaus miesto komi-! 
teto pirmininku ir šuniškai 
ištikimai padėjo naciams 
skersti mases žmonių. Tai 
jis pasirašydavo mirties de
kretus.

Tasai baisus budelis da
bar randasi Anglijoje ir 
“profesoriauja” Birming
ham universitete. Apie tai 
sužinoję Vilniaus Universi
teto profesoriai ir moksli
ninkai, pakėlė protesto bal
są. Jie išleido pareiškimą, 
kuriame reikalauja, kad 
Žakevičius būtų sugrąžin
tas Lietuvon ir stotų prieš 
liaudies teismą už savo kri- 
minalystes.

V i 1 n i aus Universiteto
• 'Mr. Wallace kalbėjo, kaipzir visuomet, taikos reikalu. 
Jis, kaip žinia, yra didelis karo priešas; jis stoja už tai, 
kad Amerika gali ir privalo draugiškai sugyventi su T. 
Sąjunga. '

Na, ir to užteko!
Dabar kunigas Lee yra puolamas iš reakcijos pusės,

darbuotojų ' reikalavimas

“Hitlerinį šnipą ir budelį dinolo Spellmano streiklau- 
■— teisman” tilpo Vilniaus 
Tiesoje 1948 . metų lapkri
čio 28 d. Jį pasirašė:

Prof. Mjnkevičius, doc. žė
ruolis, prorekt. Jankauskas, 
doc. Meškauskas, doc. Serben
tą, vyr. dėsd. Končius, doc. Ba
le sičius, prof. Jonynas, prof. 
Sezemanas, prof. Vabalas Gu
daitis, prof. Baldžius, doc. 
Gulbinas.

žiavimą. Tai toks bjaurus 
ir negarbingas darbas,, jog 

kiekvienas 
ir padorus

jį . pasmerkia 
sveiko proto 
žmogus. Vilnis rašo: .

Aukos Civilinių leisiu 
Kongresui per Lietuvių 

Komitetą
gavome Į

Savo pareiškime Lietuvos 
mokslo vyrai, tarp kitko, 
sako: “pirmieji žvėriškieji 
potvarkiai, pradejusieji is
torijoje nematytą taikią 
gyventojų naikinimą, mote
rų, vaikų ir 'senelių žudy
mą buvo paskelbti seno vo
kiečių šnipo Lietuvoje, iš
gamos ir žmogžudžio Žake
vičiaus, kuris vokiečių buvo 
paskirtas ^Vilniaus miesto 
komiteto pirmininku.’ "

“Elta” paneigia tuos jam 
daromus kaltinimus. Girdi, 
Žakevičius tik paskelbė na
cių įsakymus! Girdi, prieš 
jį “kaltinimai, matyt, MVD 
suformuluoti.”

Streiklaužiškas kardinolo 
užsidegimas sukėlė prieš jį 
net konservatyviškiausius žmo
nes. Bet jis tuomi didžiuojasi. 
Toliaus jau eiti negalima. Kar
dinolas prilipo liepto galą. Ka
da mes kalbame apie jį, tai, 
žinoma, turime . omenyje .ne 
tiktai jį, kaipo asmenybę. Mes 
turime omenyje visą katalikų 
hierarchijos mašineriją. Visoj 
šalyj nesusiradę nei vienas 
kardinolas, nei vienas vysku
pas, nei vienas prelatas, kiwis 
būtų pasmerkęs tą ekscelenci
ją. Koks visų ją solidarumas 
streiklaužiškam fronte!

Pereitą savaitę Spellmanas 
dar aiškinosi, kad duobkasių 
unijai vadovauja komunistai, 
kad ta unija “raudona.” Bet 
dabar ir' tuo fygos lapu, ir ta 
demagogijos skraiste jisai 
gali prisidengti.

Duobkasių unijos nariai 
šai pareiškė, kad jie ne
munistai, kad jie nesutinka su 
komunistais. Išrodo net, kad 
jie “atgailauja.”

Kuo į tai? atsako kardino
las? Jis ciniškai pareiškia, 

kad su atgaila jie pasivėlino!
Spellmano tikslas, kaip ir 

visų openšaperių, visų kieta
kakčių kapitalistų tikslas - 
sudaužyt darbo unijų judėji
mą ! *-

Šiomis dienomis 
daugiau, aukų pagalbai 
linių Teisių Kongreso, 
šome pasiskaityti:

Rumford, Me.
“Gei'b. Drauge: šiuomi pri

siunčiu kad ir mažą auką C. 
T. K. $20.50. LDLD 34 kp. 
aukavo $15,' o nariai sudėjo 
$5.50. Draugiškai, S.’ Pui
dokas.” ‘ -

Scottville, Mich.
“Drauge t

auką $10.00
Civil Rights
Draugiškai, Mrs. Peter 
ko.”

Newark, N. J.
“Drauge: čia randate

Pra

čia prisiunčiu
nuo 218 kp..

Congress’ui.
Sis-

ne-

vie
ko-

Ir šitokį begėdišką to 
žmogžudžio teisinimą talpi
na Naujienos be jokios pa
stabos ir kritikos. Reiškia, 
Naujienos ima lygią atsa
komybę, kaip ir toji “Elta.”

APIE STREIKLAUŽĮ 
KARDINOLĄ

Dienraštis Vilnis aštriai 
kritikuoja New Yorko kar-

Amerikos Lietuvių 
Centro Veikla

Per ilgoką laiką mūsų 
spaudoje beveik nieko nesi
matė apie Amerikos Lietu
vių Centrą ir jo valdybos 
veiklą. Tiesa, nedaug val
dyba kaip tokia ir veikė, 
nedaug kuo ji savo darbais 
dėl to ir spaudoje rodytis 
galėjo;

Praėjusieji metai buvo 
mūsų krašto prezidento rin
kimų metai. Rinkimuose, 
deja, mūsų Centras dėl kai 
kurių rimtų priežasčių sa
vo vardu, oficialiai negalėjo 
dalyvauti. Jo tūli nariai, 
tačiau, rinkiminėje kampa
nijoje dirbo daug, tik dirbo 
Nacionaliame Wallace-for- 
President Komitete. Po rin
kimų, metų gale, tasai ko
mitetas nustojo veikęs.

< Šiemet, prieš keletą sa
vaičių, Amerikos Lietuvių 
Centras, vyriausiai jo val
dyba, ir vėl sUsiripko ir nu
sitarė pradėti daugiau dar
buotis tam, kam šis Komi
tetas buvo įkurtas.

Mūsų Centrą įkūrė, kaip 
žinia, IlI-čiasis Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Su
važiavimas, įvykęs 1947 
metų kovo mėnesį Brųokly- 
ne.

Centras yra įkorporuotas 
New Jersey valstijoje. Ta
čiau, įkurporuojant, buvo 
padaryta kai kurių gal ir 
nelemtų aprėžimų jojo veik
lai, jojo darbų apėmiui. 

'Tatai ir kliudė-ALC plačiai 
veikti rinkiminėje kampa
nijoje.

Savo susirinkime,* ALC 
1 nariai nutarė imtis kai ku
riu kultūriniu ir visuome
ninių darbu. Pirmiausiai:

taikomą naujai atvykstan- 
tiesiems iš Europos žmo
nėms, d i p u k a is vadina-, 
mlems, arba pabėgėliams.

Brošiūra, spėjame, bus 
gatava už trejeto-ketverto 
mėnesiu.

Be to, buvo svarstytas ki
tas klausimas, būtent,, ar 
nereikėtą šiemet, kada, nors 
rudenį, sušaukti Amerikos 
lietuvių konferencija kai 
kuriems svarbiems klausi
mams aptarti.

Konferencija, jei jai mū
sų visuomene' pritars ir jei 
ji bus šaukiama,- turėtų 
įvykti Brooklyhe, kada nors 
lapkričio mėnesį.

Būtų gerai, jei dabar 
mūsų visuomenininkai ir 
veikėjai dėl to pasisakytų, 
per spaudą arba laiškais, 
savo nuomonę.

Šiemet pažangieji Ame
rikos lietuviai, rodosi, netu
rės jokio didelio seimo bei 
suvažiavimo, taigi tokia 
konferencija/ mano nuomo
ne, būtų vietoje.

Gyvenam nepaprastą lai
kotarpį, — laikotarpį, kuris 
deda ant mūsų pareigą vie
nyti, jungti visas mūsų pa
jėgas krūvon ir išvien veik- 
ti. . .

Prašome visus,, .besido
minčius mūsų visuomeniniu 
gyvenimu, pasakyti .savo 
nuomonę. . , .

. Ro jus' Mizara, 
Amerikos Lietuvių 
Centro 
Prezidentas^

1949 RED CROSS FUND

mo- 
ney-orderį sumoje $10.00, tai 
auka nuo ALDLD 136 kp. 
(Harrison - Kearny) CTK-ui. 
Draugiškai, P. Ramoška, k p. 
sekr.”

West Frankfort, Ill.
“Lithuanian / Citizens Club 

matė reikalą . paaukoti $5.00 
dėl Civilinių Teisių apgynimo. 
Taipgi surinko aukų $10. Čia 
randate čekį sumoje $15.00. 
Su pagarba, Anna Sapalaš, 
sekr.”

Waterbury, Coi^n.
“C. T. K. Liet. Ko>m-tui: 

čia randate money-orderį už 
$5.00. Tai auka nuo ALDLD 
28 kp. Draugiškai, Charles 
Crasnitski.”

Bridgeport, Conn.
“L. K—-te: Čia siunčiu’ 

blanką ir pinigus C. T. K. 
Aukavo : A. Jocis, $3. Po $2 : 
M. Kairis, M. yalacka, A. 
Švėgžda. Po $1': J. Mockai- 
tis, J. Yasunas (Stratford). 
Viso $11.00. Draugiškai, J. 
Mockaitis.”

Detroit, Mich.
“Prisiunčiu blanką ir pini

gų. Tai likęs pelnas vajinin- 
kių (spaudos), bendrai ’per 
LLD 52 kp. ir LLD 188 k p. 
Viso $41.30v Prisiuntė J. Arą- Į 
nuk.”

Scranton, Pa.
“Drauge L. IG-*te : Prisiun

čiu čekį vertės $21.50. Pini
gai surinkti per ALDLD 12- i 
tos apskrities konferenciją. 
Aukavo sekami asmenys: Po

’ Wilkes- 
Valinčius, 

Po $1: John 
Wilkes - Barre, 

Krutu lienė, Ply- 
Pa.; nuo serantonie- 

- Peter Shlekaitis. Peter 
Pėstininkas, Mr. & Mrs. Trui- 
kis, Mrs. Medelis, Paul Le
vine, Mrs. Elinckas, f. Kle- 
vinskas, J.' Elinskas, D. šle- 
kaitienė, E. Geležauskienė, 
Chas. Yefiušaitis. Po 50c: 
Mrs. Kaspavienė, Wilkes-Bar
re, Pa. ; M. Pacenkienė ' ir 
Mrs. Radišauskienė Wyo
ming, Pa.; St. Rauduvė, Pitts
ton, Pa.; nuo serant. — A. 
Čerkauskąitė, Larry Yenušai- 
tis ir Mrs. Vanagaitis. Drau
giškai, P. Šlekaitis, Apskr. 
Sekr.”

Detroit, Mich.
“Gerb. Drauge: čia rasite 

money-orderį wertes $23.50 ir 
kartu blanku.' Aukavo: J. 
Gudims, $5. A. Benson, $3. 
K. Rinkimas, $2. Po $1: 
John Rudzevich, Frank Bakai
tis, Draugas, D. Grina, P. Ba- 
binas, J. Sedanis, John Bą- 
tenis, M. Serkunes, F. Bar- 
žines, J. J. (neįskaitoma). 
Draugiškai’, J. Danta.”

New Kensington, Pa.
“D.* Kavaliauskaite

rasite čekį vertės- $41.50. Tai 
mūs LDS 10 kp. ir natių au
ka Civilinių Teisių gynimun 
Ant blankos surinkta seka
mai: LDS 10 l<p*, $20. Po $5 ; 
J. ir Ą. Yasądavičia1!, P. Kris-

prisiunte 
Aukavo:
C. Ydic-
V. Ling-

Va.

Pa.
prisiuntė
Aukavo :
K. Pet-

A. Apo-
S. Kur-

III.

kaip komunistas! Tai ne.juokas: jis leido žymiam* ame
rikiečiui pasisakyti už taika! O kas tik šiandien už-taiką, 
tas jau yra komunistas!... ' ' ,

Tegu “protestuotojai” rėkia. O mes iš savo puses pri
valome pripažinti kunigui Lee nuopelną, už pilietinę drą
są ir žmoniškumą! ■. '' /

GIVE

$2: J. Grušelionis, 
Barre, Pa.; 
Pittston, Pa. 
Stankevičius, 
Pa.; Ona 
mouth, 
č.iu

Detroit, Mich.
“Gerbiamoji Drauge: Čia 

rasite' Postal ’Order sumoje- 
$8.00, tai auka C. T. K. nuo 
LDS 86 kp. aukotojų. Kartu 
ir blanka — Magdė Shunski, 
$2. K. Belunas, $1. Po 50c: 
S. Pangonis, 1. Steponkevičius, 
W. Daubaras, N. Grabauskas, 
W. Ūdras, J. Latoza; I. Anu
sevičius, M. Skriebys, J. Ta
rnais ir M. Waitkevičienė. 
Draugiškai, N. Belunas, sekr.”

Sheboygan, Wis.
J. Zaleskas, prisiuntė $4-50 

ir blanką, aukavo: S. Brazai
tis, $1.50. Po $1: Chas. Go
bei!, Ona Zaleskas, Po 50c: 
Auna Makarevicz ir Joseph 
Bcnulis.

Easton, Pa.
K. J. Abakan 

blanką ir $18.00. 
Po' $5 : V. Danielius, 
kis, K. J. Abakan, 
vinas, $3.

Summerlee, W.
Ann Ne u bert, LDS 149 kp. 

fin. sekr. prisiuntė $12.00 ir 
blanką: LDS 149 kp., $5. Po 
$1 : Mike Bendinsky, Chas. 
Starisky, Chas. Stanevich, 
John Stanevich. Mike Karo- 
sis, Mrs. Geo. Romansky, Ann 
Neubert.

Carnegi®, Pa,
Nuo J. Cernisko gauta blan

ka ir $2.50. Aukavo: Po $1: 
Anthony Martin, J. Cerniskas. 
J. Gatayeckas, 50c.

Mahanoy City,
S. Kuržinskas 

$27.00 ir blanka. 
LDS 104 kp., $20.
kevičius, $2. Po $1: P. Gur
klys, B. Raulinaitis, 
nikas, J. Mikalonis, 
žinskas.

Benld-Gillespie,
Nuo Stella JKatkauski gavo

me blanką ir $16.25. Auka
vo: LDS 63 kp., $5. Po $p 
J. Moleski, N. Bartkus, Mary 
Mitchell, Anna Baltrušis, 
Wm. Mitchell, Mary! Bartkus, 
Stella Katauski. Po 50c: J. 
Ditchman, J. Ambrozaitis, F. 
Papevis, J. Banulis, Mačalie- 
nė, J. Yurelionis, Mrs. Rikart, 
J. Mikalitis. Katrina Baim
ins.

Nuo Pavienių Gauta 
Sekamai;

Per Frank šiaulį, Elizabeth, 
N. J., $40.00.

Stasys Jasilionis, Bingham
ton, N. Y., $25.

ALDLD 45 kp., St. Peters
burg, Fla. (per K. J. Tosha- 
lis), $10.00.

J. Unskas, West Frankfort, 
111., $5.00.

Peter Shukis, Philadelphia, 
Pa., $3.00.

A. Romanauskienė, Ed
wardsville,. Pa., $1.00.

Viktoras Gaidis, Bingham
ton, N. ‘Y., $1.00.

čia

čiunas, Po $2: Ch. W. Shu 
kys, M. ir C. Stashinsky. Pc 
$1: K. Tamas, J. Kaupas, S 
Martinkus, M. Muckus, O 
Stanienė, ,J. Rudis, A. Petrai
tis. J. Virbickienė, 50c 
Draugiškai, C. Stashinsky, F. 
Sekr?*

Gražus įplaukimas finansų, 
bet vis laukiame 'daugiau, nes, 
kaip anksčiau buvo minėta, 
organizacijoms ir pavieniams 
išsiųsta blankos, o dar ne visi 
grąžino blankas. Gerokas 
skaičius blankų dar nesugrą
žinta. Prašome ilgai nelaiky
ti ,tuoj sbrinkę aukas siųskite 
CT Komitetui. Reikalas svar
bus, kiekvienam turėtų rūpė
ti jo civilinės teisės. Tad su- 
bruskite, ir pakolektųokite 
aukt] šiam taip svarbiam dar
bui. ' 1 . '

Kitas dalykas, prašome au
kų rinkėją peržiūrėti pavar
des ant blankų. Jeigu- neaiš
kios, parašykite aiškiai. Mes 
gavome kejetą blapkų’ ant 
kurių neįskaitomos pavardės;

Dėkojame širdingai už pa-
sidarbavimą aukų rinkime 
prašome* įsitėmyti
čekius ar money orderius, iš
rašykite Civil Rights Congress 
vardu ir pasiųskite CTK, Liet. 
Kom., 46 Ten Eyck St., Brook
lyn 6, N. Y.

L. Kavaliauskaite, sekr.

siųsdami



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

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

Dešimtis Moterų
Šiandien paštininkas at

nešė man laišku, kurį jau 
atidarant pasirodė moterų 
veidai. Galėtum lakštelį pa
skaityti grožės saliono rek
lama ,ar kad ir kokia pre
kybine reklama, jei ne kai
riajame lakštelio kampe 
kažkaip išgąstingai nustel
bia žodžiai: v

“Joms Gręsia 
Deportavimas’’

Už ką jas nori deportuo
ti? Jas ir arti 70 kitu to
kių pat moterų ir vyrų.

A m e r i k inis Sveturgi- 
miams Ginti Komitetas ta
me pat lakštelyje, kuris gal 
būt tapo atsiųstas ir jūsų 
klubui ar kuopai, o gal ir 
jums asmeniškai, kaipo ka
da nors parėmusiam tos or
ganizacijos kampanijas, ra
šo:

“Dešimčiai moterų graso 
deportavimas iš Jungtinių 
Valstijų. Joms graso atsky
rimas nuo jų vaikų, jų vy
rų, jų šeimų ir draugų šio
je šalyje.

“Kuo galėjo jos prasi
kalsti pastatymui jų trem
ties pavojuje, atskyrimui 
nuo jų* mylimųjų? Jų pra
sikaltimas — kova už ge
resnį gyvenimą ir darbo są
lygas sau ir savo susiedi- 
jbms, už lygias teises negrų 
liaudžiai ir kitoms mažu
moms.

“Dvi moterys yra karo 
veteranų motinos. Trys iš i 
jų jau turi anūkus. Kelios 
turi mažus kūdikius, kurie 
liktųsi be motinos.

- “Visos tos moterys -nori 
tapti Amerikos pilietėmis ir 
gyventi čionai su savo šei
momis. Jos bandė tapti pi
lietėmis, bet joms nedavė 
tos teisės dėl to, kad jos vei
kliai dalyvavo demokrati
niame šios šalies gyvenime.

“Ar galime praleisti to
kį neteisėtumą toms drą
sioms moterims neatsakytu? 
Niekuo Amerikos istorijoje

Prie Kąpitoliaus, Washingto- 
rfe, Mrs. J. C. Alicoates pikie- 
tuoja proteste prieš taksavi- 
mą oleomargarine, kongresi
niam žemdirbystės komitetui 
svarstant tę klausimą. Oleo
margarine, yra svarbus pava
duotojas sviesto ant biednuo- 

menės stalo.

ar tradicijose nepateisinti
na toks piktas neigimas 
liaudies žmoniškumo teisių.

“Kiekvienas p a do r u s 
amerikietis vyras ir mote
ris privalo reikalauti, kad 
deportacijos bylos prieš tas 
dešimtį moterų būtų panai
kintos tuojau ir kad joms 
būtų leista pasilikti čionai 

•— kur jos priklauso — su 
savo šeimomis.

“Tos i moterys randasi 
tarpe virš 70 nepiliečiųj 
kurie tapo areštuoti ir su
laikyti deportavimui už jų 
politines pažiūras. Teisių 
Rilius — laisvė žodžio ir 
laisvė įsitikinimų — stato
ma pavojun tuomi deporta
vimų vajumi.”

Kas Tos Moterys?
Ada Crewe iš San Anto

nio, Texas, gimė Anglijoje. 
{ Jungtines Valstijas atvy
ko ( prieš 28 metus. Motina 
dviejų mūsų šalyje gimu
sių vaikų.

Theresa Horwath iš Fair
mount, West Virginia, gi
musi Vengrijoje. Ji gyvena 
Jungtinėse Valstijose jau 
26 metai. Motina dviejų 
Amerikoje gimusių moterų, 
kurių viena yra karo vete
ranė.

Katherine Hyndman iš 
Gary, Ind., kilusi iš Jugo
slavijos, atvežta ' buvo šion 
šalin būdama 6 metų am
žiaus. Ji vidurvakariuose 
vadovavo kovoms už teises 
negrams ir kitoms mažu
moms.

Beatrice Siskind Johnson, 
newyorkiete, atvykusi iš 
Lenkijos, motina penkerių 
metų amžiaus kūdikio. At
vykusi šion šalin prieš 36 
metus, ji veikliai dalyvauja 
darbininkų ir progresyvių 

‘judėjimuose per’ pastaruo
sius 25 metus.

Claudia ‘ Jones, newyor
kiete, gimusi British West 
Indijose, iš kur buvo atver
ta 6 metų amžiaus. Ji yra 
komunistų partijos moterų 
komiteto sekretorė ir vado
vauja kovoje už teises neg
ru liaudžiai. c

Dora Lipshitz, newyor
kiete, gimusi Rusijoje, gy
vena Jungtinėse Valstijose 
jau 42 metai. Ji veikliai da
lyvauja darbininkų judėji
me per 40 metų ir yra nare 
International Ladies Gar
ment Workers Unijos.

/
Esther Sazer iš Los An

geles, gimusi Rusijoje, mū
sų šalyje jau ' išgyveno 43 
metus. Yra motina trijų 
vaikų ir jaut turi anūkų. Ji 
yra narė United Office 
and Professional Workers 
of America.

Anna Taffler, brookly- 
nietė, irgi gimusi Rusijoje, 
bet mūsų šalyje jau gyvena 
36 metai. Yra motina dvie
jų sūnų, kurių vienas yra 
karo veteranas.

Šios, kaip minėta, — ne 
viskas. — Desėtkai kitų as
menų, panašių šioms, taip
gi randasi po gręsme išde- 
portuoti. Ne tik joms, bet

Kalvarijos kapinių, Maspethe> streikuojančių duobka
sių žmonos išeina iš kardinolo Spellrna.no namų po ne- 
pasekmingų pastangų prikalbinti ji tartis su darbininkų 
unija. Darbininkai tebesilaikė solidariai, nežiūrint, 
kad kardinolo priežiūroje apie 200 Šv. Juozapo se
minarijos. Yonkers’e, klierikų siunčiami streiklaužiauti, 
kasti duobes vietoje streikierių. Darbininkai buvo nariai 
United Cemetery Workers Lokalo 293-čio, palaikan
čio ryšius su CIO žemdirbių unijos sekcija. Kardino
lui juos apšaukus komunistais, pasakius, būk nesitars 
kitaip, kaip išsitraukus iš CIO, lokalas, pagaliau, iš
sitraukė. Tačiau kardinolas ir po to atsisakė tartis su 

unija. Girdi, ateikite po vieną, o jis išrankios.

LOS ANGELES, CALIF
Iš Moterų Parengimo

Kovo 6 d. Lietuvių Mpte- 
rų Apšvietos Klubas atžy
mėjo Moterų Tarptautinę 
Dieną su šauniu parengimu 
— su muzikale ir prakal
bos programa ir su gerai 
prirengtu baliumi.

Šiuomi moterų klubas, 
tikrai atliko savo pasibrėžtą 
tikslą, nes davė publikai 
visko po biskį. Pateikė įvai
rumų ir pasirūpino gauti 
gerą kalbėtoją, kuri puikiai 
žino unijų veikimą, moterų;Tai buvo mums dar naujas 
veikimą ir klasių kovas. Ji 
gali puikiai apsakyti publi
kai praeities ir dabarties 
darbo žmonių kovos istoriją. 
Tą kalbą atliko mūsų myli
ma d. K. Karosienė. Ji mū
sų publiką labai sužadina.

Meniškoji programa irgi 
buvo gerai atlikta, todėl 
mūsų publika buvo pilnai 
užganėdinta. Prie baliaus 
veik buvo ir gana tokio il
gio programos.

Programos Eiga
Pirmiausia mūsų pirmi

ninkė d. A. Bernotienė pa
kvietė publiką ramiai užsi
laikyti laike programos, ir 
pakvietė mūsų mylimas dai
nininkes, jaunų moterų sek
stetą padainuoti. Jis susi
deda iš C. Casper, J. Bog-

visaų giminei, visiems jų 
artimiems tektų kęsti šird
gėla, nemalonumai.

“Jūs Galite Pagelbėti”’
Primena mums komitetas,' 

jog parašymu prezidentui 
Harry S. Truman’ui ir Jus-

Pirkti ar Nepirkti
Doleris kiekvienam dar

bo žmogui brangiai atsiei
na, o išmokėti reikia daug.

Kuomet prisieina kas nors 
būtinai įsigyti, mus kamuo
ja klausimas, kas geriau 
pirkti. Daugelis senųjų ga
minių ’ ateina po naujais 
vardais. Tam priežasčių! Dar neteko patirti jos prak- 
yra daug — kartais pri
dengti negarbingą praeitį, 
kitu atveju nuslėpti faktą, 
kad pakelta kaina, ir t.t. Ir 
pagaminama naujų — kar
tais pagerintų (kai kada ir 
pablogintų) prekių.

Vienam atskiram asme
niui neįmanoma viskas iš
tirti, tam neturime reikia
mo mokslo nei laiko prie
monių. Menkas tyrinėjimui 
ko nors aparatėlis atsieina 
daug pinigų.

Prieš eilę metų įsikūrė 
V a r t o t ojų (Consumers) 
Unija, kuri bent kai kurias 
prekes ir jų kainas tyrinėja 
organizuotai. Ant kiek pa
jėgiai ir ryžtai ji atlieka 
savo užduotį, sunku būtų iš 
šalies spręsti. Tačiau ji vei
kia pagal savo išgalę ir iš
tirtas prekes paskelbia savo 
leidinėlyje Consumer Re
ports. Jo kaina metams $5. 
Gaunamas 38 E. 1st St.,

paskelbtų tos organizacijos 
ištirtų ir užgirtų prekių.

Asmeniškai pastebėta, iš 
pažiūros atrodanti gera 
naujove, yra skaurada, ku
rios kepimo karštis ir kie
kis nustatomas rodyklių,.

tiškumo.

Labai naudinga smulk
mena yra Golden Fleece — 
nedidelis keturkampis lank
stus, bet aštrus skuduriu- 
kas, kurin įlieta auksui pa
našus lyg ir žvyras. Leng
vai ir greit valo puodus, 
riebalais prikepusias ble
fas. Tuo šlapiu skuduriuku 
gali momentaliai “nuskus
ti” morką, bulvę, be nu- 
draskymo požievinio klodo. 
Parduoda po lf)c, virtuvės 
reikmenų skyriuose.

Philadelphijoje Kalbės 
Žymi Brooklyniete

Margaret Krumbein
Pagaliau ir mes philadel- 

phiečiai susilauksime žy
mios kalbėtojos ir veikėjos, 
dalyvavusios Pasauliniame 
Demokrat. Moterų Kongre
se, įvykusiame Budapešte, 
Vengrijoje. Ji mums papa
sakos, kaip kitur pasaulyje 
moterys kovoja prieš karą, 
už taiką. Ir ko viso pasau
lio moterys tikisi iš mūsų, 
amerikiečių moterų.

Ta viešnia kalbėtoja bus 
Margaret Krumbein. Mūsų 
laimei, ji pas mus kalbės 
lietuviškai, nors jos kalba, 
su kuria ji užaugo ir mokė-

dal, S. Baited, Hellen Zel- 
lin, I). Uston ir mokytojos 
Virginia Wonder. Virginia 
ir pati gražiai j dainuoja. 
Šiuo sykiu joms akompana
vo kitatautė moteris. Dai
navimas buvo labai armo- 
ningas, publika jį priėmė 
gausiu delnų plojimu, visi 
grožėjosi.
Antrą punktą atliko jaunų 

moterų trio: V. Wonder, J. 
Bogdal, C. Casper (jas jr- 
gi sumokino d. Wonder).

Spaudimu Virti Katilai
Vartotojų Unija pataria 

nepirkti tokio, prie kurio 
dirbant yra pavojus apside
ginti ar eksplozijos.

dalykas, aš tik pirmu sy
kiu girdėjau jas tris dai
nuojant. Jų visų malonūs, 
gražiai skambanti balsai la
bai užžavėjo klausytojus, 
publika jas šiltai palydėjo.

Trečiuoju punktu prog
ramoje sekė d. Karosienės 
kalba. Ji aiškiai išdėstė Mo
terų Tarptautines Dienos 
reikšmę, moterų kovas gy-l 
venimui keičiantis. Palietė ■ 
dabartinių laikų darbo žmo-1 
nių gyvenimą, mūsų šalies 
valdančiosios klasės siauti
mą prieš darbo žmonių kla
sę. Taipgi trumpai nušvie
tė viso pasaulio . įvykius, 
kas dedasi kitose šalyse. •

Drg. Karosienė verta pa
garbos už ;
ačiū jai už nuoširdų patar
navimą Los Angeles lietu
viams.

Angela Adams ' užbaigė 
programą, akompanuojant 
d. Wonder, maloniai sudai
nuodama tris dainas. Kaip 
visuomet, taip ir šį sykį, jos 
malonus balsas viliojančiai 
natraukė klausytojų atydą,

išskyrus 2, buvę 4 kvortų 
talpos) 15 buvę priimtini iš 
atžvilgio į saugumą, bet ne 
visi vienodai patogūs varto
ti, valyti.

Geriausiais, anot VU, at
radę AMC Dream po $12.- 
95, Mirro - Matic, taipgi 
Wearever 3604K, ir Nesco, 
visi tokia pat kaina.

Rašomos Plunksnos
Iš 27 rūšių fontaninių 

plunksnų — su plieno ir su 
aukso smailgaliu — .radę 
didžiumą tinkamomis. Tū
los net 69 centų’ plunksnos 
patirtos esant priimtinomis. 
Daugelis pagerintos.

Plieninės, gaunamos nuo 
69c iki. $2.70, pripažintos 

į taip geros, kaip auksinės, 
bet ne taip ilgam — tūli 

l rašalai iššaukia rūdyjimą. 
Tarpe geriausių (palyginus 
su jų kaina) skelbia Sphinx 
27 ir 300, po 69 ir 79c; 
Stratford Regency, Wear
ever Deluxe (vidutinės ra
šalo talpos), ir Eagle Mo
derne (daug rašalo) po $1; 
Esterbrook Renew - Point

jos gabumą. Iri (d rašaio) po $2.70.' 
nnneirdn x ° _ . ' x

tice Dbpartmentui (abiejų1 J.„aflo« nublika Daeėidauia w-Mwi-.n ;c■> •SffiSEį* 
mes galėtume sustabdyti tąi
.žiaurų deportacijos planą. I Kaip matom, ir muzikalę

Kitas būdas pagelbėti visą programą išpildė drau- 
yra informuoti visupmenę ges moterys, ir labai gerai, 
apie tai paskleidimu to la- Kaip moterų dienos. atžy- 
pelio, išleisto American Co- mėjime, tas labai atitiko, 
mmittee for Protection of į Verta tarti didelę padėką 
Foreign Born, 23 W. 26th visiems programos pildyto-

Kaip moterų dienos atžy-

St., New York 10, N. Y.
A.

jams.
(Pabaiga. 5-tam pusi.)

A u k s i n iu smailgaliu 
plunksnų kainos eina nuo 
$3.50 aukštyn. Tačiau di
džiuma aukštųjų kainų yra 
ne būtinai už pačios plunks
nos buvimą geresne už pi
giąją. Aukštoji mokestis pa
prastai buna už naują ma
dą, kotelio gražumą ir ki
tus pridėčkus.

Tarpe VU rekomenduotų 
tinkamiausiųjų už paduotą 
kainą yra JSheaffer Crafts
man (vidutiniai rašalo) ir 
Vends President 0666H 
(daug rašalo) po $3.50; 
Waterman’s Stalwart 402 
(daug rašalo) $4; Water
man’s Crusader 517 (vidu
tiniai rašalo) $5.
Paminėjau tik kelis iš VU

Dešimtukinėse atsirado 
puskvortiniai ir kvortiniai 
stikliniai indeliai, taip pat 
su stikliniu viršeliu, su me
taline sprendžina skersai 
viršelio. Ji lengvai prispau- Sų yra angliškoji kalba, 
džia ar atliuosuoja 'viršelį. 
Viršus platus, lygus su šo
nais. Pritaikyta ir guminė 
rinkė, rodant, jog taikomas 
ne tik laikinai pasidėti 
maisto mažmenoms šaldytu
ve, bet ir kenavimui.

Neteko išbandyti, kaip 
patvarūs jie būtų kenavi
mui, bet šiaip vartoti prak
tiški, sanitariški,'lengva bi
le ką įdėti ar išimti, pato
gu išplauti. Dar brangoki— 
po 19 c. V-a.

Obuolių košė būna geres
nė virta iš viso obuolio — 
skanesnė ir spalvingesnė, 
bet ilgiau persunkti užtrun
ka, negu nulupti obuolį.

' Martin Johnson, 36 m., ta
po užgautas traukinio Junc
tion Boulevard stotyje.

Today’s Pattern

Margaret Krumbein buvo 
viena iš apie 40 amerikie
čių moterų, kurios ameriki
nės moterų organizacijos 
— Amerikos Moterų Kong
reso — buvo sumobilizuo
tos taikos išlaikymo sie
kiančias amerikietes atsto
vauti pasauliniame moterų 
sąskridyje.

Po sugrįžimo iš Vengri
jos ji sakė prakalbas — ra
portavo — jau virš dviejo
se dešimtyse masinių mi
tingų angliškai kalbantie
siems. Ji taipgi kalbėjo ir 
Brooklyno lietuviams lietu
viškai jų labai sėkmingame 
Tarptautinės Moterų Die
nos minėjime Liberty Audi
torijoje, kur jos raporto iš
klausyta didžiu susidomėji
mu.

Mūsų mieste viešnia kal
bės kovo (March) 27-tą, 2 
vai. po pietų, 735 Fair
mount Ave., viršutinėje 
svetainėje. Taipgi dainuos 
Lyros Choras. įžanga ne
mokama.. Rengėjos — Lie
tuvių Moterų Klubas — 
kviečia visus. C-nč.

'9093
k SIZES

.12—20

kovemis ar tik su antpetėmis) 
Forma 9093, bliuzės (su ran- 

gaunama 12 iki 20 dydžio.

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Šeimininkėms
Šį Skyrių, Veda E. V.

BULJONAS
Svaras' ir pusė kudos 

jautienos
svaras veršienos su kaulu
3 kvortos vahdens 
vienas svogūnas

• šaukštas* druskos 
čielų pipirų, keli lapeliai 
pora stiebų selerių 
pora morkų 
pastarnoko (parsnip) ša

knį, petruškų (parsley) 
žiupsnelis curry miltelių. 
Gerai nuplauk mėsą, su

dėjus į puodą užpilk šaltu 
vandeniu, užvirink ir virk ’ 
ant mažos ugnies porą va
landų. Sudėk visas daržoves 
ir dar pavirink apie valan
dą. Jei ant viršaus nusistos 
daug riebalų, nugraibyk su 
šaukštu. Iškošk per sietuką 
ir duok karštą puodukuose, 
prieš valgį. Arba gali var
toti sriuboms su virtomis 
daržovėmis.
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Brazilijos Atžagareiviai Kartu
Su Hitlerio Kolaborantais

✓ k

Paminėjo Vasario Šešioliktą

(tąsa)
— Aš to negaliu pasakyti, — atsakė 

Endrius Stiuartas, — bet, šiaip ar taip, 
žemė yra‘labai plati.

— Seniau tai buvo plati... — pus
balsiu prabilo Filijas Fogas. Ir tuojau 
pridėjo, įduodamas kortas Tomui Flana- 
ganui:

— Tamstai dalinti.
Prasidėjo lošimas, ir kalbos nutilo. Bet 

netrukus Endrius Stiuartas neiškentęs 
vėl pasakė:

— Kaip tai ‘/seniau”? Ar dabar žemė 
sumažėjo?

— Be abejojimo, — atsakė Gotjeras 
Ralfas: — aš visai sutinku su pono Fogo 
nuomone. Žemė sumažėjo, nes ją dabar 
apvažiuoja dešimt kartų greičiau, negu 
prieš šimtą metų. Dėl tos priežasties mes 
ir vagį daug greičiau galėsime sugauti.

— Bet dėl tos pačios priežasties ir va
gis galės greičiau išbėgti!

— Tamstai eiti, —’tarė Filijas Fogas 
Stiuartui.

Bet Stiuartas buvo neperkalbamas 
žmogus ir, pabaigus partiją, vėl prabilo:

— Tamsta, ponas Ralfai, be. jokio pa
mato galvoji, kad dabar žemė sumažėju
si! Vien dėlto, kad dabar galima žemę 
apvažiuoti per tris mėnesius.-..

— Tiktai per aštuoniasdešimt dienų,
— atsiliepė Filijas Fogas.

— Tikrai per aštuoniasdešimt dienų,
— pridėjo Džonas Siulivanas. — Padir
bus didžiojo Indijos geležinkelio šaką 
tarp Rotalio ir Alabado, galima apva
žiuoti žemę per aštuoniasdešimt dienų. 
Štai Momipg Chronicle duoda sąrašą.

Iš Londono į Suezą per Mont-Senį ir 
Brindizį geležinkeliu ir garlaiviu 7 die
nos.

Iš Sue/o į Bombėjų garlaiviu 13 dienų.
Iš Bombėjaus į Kalkutą geležinkeliu 

3 dienos.
Iš Kalkutos į Hong-Kongą (Kinuose) 

garlaiviu 13 dienų.
Iš Hong-Konąo į Jokohamą (Japoni

joj) garlaiviu G dienos.
Iš Jokohamos į San-Franciską garlai

viu 22 dienos.
Iš San-Francisko į Niujorką geležin

keliu 7 dienos.
Iš Niujorko į Londoną garlaiviu ir 

geležinkeliu 9 dienos.
Iš viso 80 dienų.
— Taip, per aštuoniasdešimt dienų!

— sušuko Endrius Stiuartas. — Bet at
siminkite, vyrai, kad gali pasitaikyti 
prastų orų, priešingų vėjų, kad garlai
vis gali nuskęsti, o traukinys ♦nušokti 
mfo bėgių! Ar tuomet nuvažiuosite per 
tiek laiko?

— Čia viskas numatyta, — atsakė loš
damas Filijas Fogas.

Lošėjai taip karštai ėmė ginčytis, jog 
vistas pagaliai/ maža jiems berūpėjo.

—Bene yra numatyta, kad indai arba 
indėnai gali kartais išardyti geležinkelį, 
sustabdyti traukinį, apiplėšti keleivius ir 
nuimti jiems skalpus? (skalpas — gal
vos oda su plaukais. — Vert.) — sušu
ko Endrius Stiuartas.

— Viskas numatyta, — vėl atsiliepė 
Fogas mušdamas kortą.

Endrius Stiuartas, kuriam priėjo ei
lė dalinti kortas, maišydamas atsakė:,

— Teorija tai taip, bet ne praktika...
—Ir praktika.

— Norėčiau matyti, kaip tamsta ke
liautum.

— Nuo tamstos priklauso. Važiuojam 
kartu, — tarė Fogas.

— Saugok dieve! — sušuko Stiuartas,
— bet aš statau keturis tūkstančius sva
rų, kad neapvažiuosi.

— Labai apvažiuosiu! — atsakė'Fo
gas. *
— Tai važiuok gi!

— Aplink žemę per aštuoniasdešimt 
dienų?

— Taip.
— Gerai.
— Kada?
— Tuojau. Tiktai aš važiuoju tamstų 

pinigais.
— Tai beprotystė! — sušuko Stiuar

tas, kurį ėmė net pykdyti Fogo-atkaklu
mas. —; Geriau loškime kortomis.

— Tai prašom iš naujo padalinti, — 
atsakė Filijas Fogas, — nes tamsta blo
gai išdalinai.

Stiuartas surinko kortas drebančiomis

rankomis, bet jas vėl staiga padėjo ant 
stalo ir tarė:

— Gerai, važiuok tamsta, aš statau 
keturis tūkstančius svarų!

— Nesikarščiuok taip tamsta, —- tarė 
Falentinas Stiuartui: — juk tai juokai!

— Aš visai rimtai kalbu!
— Sutinku, — atsakė Fogas.
Paskui jis tarė savo draugams:
— Beringų banke aš turiu padėtų sa

vo pinigų dvidešimt tūkstančių svarų 
(arti $100,000), kurių aš nebijau rizikuo
ti...

— Dvidešimt tūkstančių svarų! — 
sušuko Džonas Siulivanas. — Dvidešimt 
tūkstančių svarų dėl kokios netikėtos ne
laimės galima nustoti!

— Nebijau jokių nelaimių! — ramiai 
jam atsakė Fogas.

— Juk aštuoniasdešimt dienu — tai 
mažiausias laikas, reikalingas tai kelio
nei.

— Mokant naudotis, visai gana to lai
ko, — atsakė Fogas.

— Bet kad nenusivėlintum, reikės 
kaip pasiutusiam šokinėti iš geležinkelio 
vagonų j garlaivius, iš garlaivių į vago
nus !

—- Aš moku taip šokinėti.
, — Tamsta juokiesi!

— Geras anglas niekuomet nedarys 
juokų, kada eina kalba apie tokį svarbų 
dalyką, kaip derybos, — atsiliepė Filijas 
Fogas. — Aš deruosi iš dvidešimt tūks
tančių svarų, su kuo norite, kad apva
žiuosiu žemę per aštuoniasdešimt dienų 
arba per tūkstantį devynis šimtus dvide
šimt valandų, arba per šimtą penkiolika 
tūkstančių du šimtus minučių. Ar tinka
te, vyrai?

— Tinkame! — atsakė Stiuartas, Fa
lentinas, Siulivanas, Flanaganas ir Ral
fas.

—'"Gerai, — atsakė Fogas. — Duvro 
traukinys išeina po aštuntos keturiasde
šimt penkios minutės. Aš juo išvažiuoju.

— Ar šį vakarą? — paklausė Stiuar
tas.

— Šį patį vakarą, — atsakė Fogas. — 
Šiandien trečiadienis, spalio 2 diena; va
dinas, aš turiu grįžti į Londoną ir at
vykti į tą pačią salę gruodžio 21 dieną, 
šeštadienį, vakaro devintos keturiasde
šimt penkios minutės. O jei aš nusivėlin- 
čiau, tai dvidešimt tūkstančių svarų, 
kurie guli Beringų banke, turite teisę 
atsiimti sau. Štai tos sumos čekis.

Čia tuojau buvo surašytas protokolas, 
po kuriuo pasirašė visi šeši. Filijas Fo
gas nė kiek nesikarščiavo. Jis derėjosi iš 
pusės savo turto — iš dvidešimt tūkstan
čių svarų; kitus dvidešimt tūkstančių 
svarų jis skyrė tai sunkiai kelionei. Jo 
priešininkai karščiavosi; tik ne dėl dery
bų didumo, bet dėlto, jog jie buvo visai 
įsitikinę laimėsią.

Išmušė septynias. Fogo draugai norė
jo nustoti lošti, kad jis galėtų susidėti 
daiktus kelionei.
)---- Mano viskas sudėta, — atsakė šal-
ę/ai džentelmenas. Ir, išdalinęs kortas, ta- 
' rė Stiuartui:

— Tamstai eiti.•
IV

FILIJAS FOGAS BAISIAI NUSTEBI
NA SAVO TARNĄ PASPARTŲTĄ
Astuonios dvidešimt penkios minutės 

Filijas Fogas, laimėjęs vistu dvidešimt 
ginių (ginė — auksinis pinigas, lygus 21 
šilingui. — Vert.), atsisveikino su savo 
draugais ir išėjo iš “Reformų Klubo.” 
Aštuntos penkiasdešimt minučių jis ati
darė duris ii» peržengė savo namų slenks
tį.1 '

Paspartutas, kuris buvo sąžiningai iš
mokęs savo programą, labai nustebo pa
matęs grįžtant Fogą nepaprastu metu. 
Sąrašas rodė, kad jis teturėjo grįžti ly
giai nakties dvylikėje.

Filijas Fogas tiesiai nuėjo į savo kam
barį ir ėmė^šaukti:

— taspartutai!
Paspartutas neatsiliepė, nes progra

moje .nebuvo įrašyta, kad tuo" metu jį 
šauktų. . *

—Paspartutai!—vėl pašaukė Fogas ne-x 
keldamas balso.

Paspartutas atėjo.
— Tamstą šaukiu jau antrą kartą,— 

tarė Fogas.
(Daugiau bus)

Smetonines eros Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbimo 
diena pripuola 16-ta vasario, 
kuri, mums nepakenčiantsme' 
toniško persekiojimo' ir prie
spaudos, su mumis persikėlė 
j emigraciją. Koki puikūs bu
vo laikai, kuomet atmuštas 
ant lietuviško pinigo narsus 
raitelis atjodavo Brazilijon! 
Čia legaliai prisiųstiems val
dininkams, legaliai algų for
moje sulesdavo į jų ne visai 
gilų kišenių. Buvo ir ne al
gos reikalams siunčiamas tam 
tikras bumaškų skaičius, ■ ku
ris irgi sušliuoždavo į kišenes. 
Taip, sušliuoždavo į smetoni
nes propagandos didvyrių už
sienyje kišenes.

Pastariesiems vzsgi reikėjo 
duoti šiokią tokią atskaitomy
bę, parodyti nuveiktą darbą, 
nors ir muilo burbulo apvalu
me, kad tuiorni užmaskuoti 
girtuokliavimo ir orgijų kėli
mo išlaidas ir tuo pačiu susi
daryti galimybę gauti dau
giau bumaškų su raiteliu ii 
su šimto bei tūkstančio pažy
mėtomis skaitlinėmis.

Kaip kurių tautinių, švenčių 
atžymėjimai (prie jų priklau
so IG-ji vasario), tai ir buvo 
geriausi patrijotizmo įrody
mai užsienyje naujoms su
moms gauti iš valstybės iždo. 
Ak, tai buvo puikūs laikai! 
Bet... nutrūko... nebėra.

★
Šiais metais vasario 16-ji 

buvo stengiamasi kiek galint 
plačiau išpropaguoti'. Jau iš
vakarėse ex-konsulas A. PoH- 
šaitis pateikė braziliškai 
spaudai pranešimus apie ofi
cialų paminėjimą. O vasario 
16-tos vakare Skandinavų sa
lėje buvo surengta diploma
tinė arbatėlė, kurioje dalyva
vo “aukšti svečiai,” k. t,: ak- I
cininkas' K. Uckus & A. Dut- 
kus, batų fabrikantai Juozas 
ir Jurgis Matelioniai, kunigė
lis Ragažinskas, vienas-ki- 
tas* antraeilis garsonas ir dar 
keletas be jokio titulo, žino
ma, nepamirštant iv kai. ku
rias poniutes. Apie “aukštus 
svečius” galima pasakyti tiek, 
kad jų tarpe nebuvo nė vieno, 
kuris kada nors kuomi rfors 
būtų prisidėjęs prie nunioko
tos tėvynės atsistatymo, ar 
prie tautinio 'kultūrinio judė
jimo čia, Brazilijoj. Visi pir
maeiliai d Tarybinės santvarkos 
priešai, sąmoningi gandų 
skleidėjai, mažesni ar dides
ni anti-demokratiniai mela
giai. Ir su tais žodžiais gali
ma užbaigti diplomatinę ne- 
p r i k 1 a u s o m y b ės paminėjimo 
arbatėlę.

Kolonijai minėtos dienos at- 
žvmėjimas buvo nukeltas į 
sekmadienį, 20 vasario. Gali
ma laukti gausybės svečių, 
kad v.ėliau būtų galima būb- 
nyti puikiausiu pasisekimu. • 3 
vai. po pietų Mokos priemies
tyje Dariaus ir Girėno vardo 
mokykloje matėsi būrelis sve
čių, kurį sudarė moterys, se
nesnieji emigrantai ir nema
žai išvietintųjų—karo pabė
gėlių. Gal dėl to šis minėji
mo aktas buvo daugiau; pana
šus į Hitlerio kolaborantų mi
tingą, kurį atidarė dipukas H. 
Valavičius. Jis buvo kartu ir 
programos pranešėjas. Už 
prezidiumo stalo sėdėjo pora 
ilgaskvernių ir dar kelctas^pa- 
žįstamų ir nepažįstamų ponų. 
Ex-konsulas Polišaitis tuojau 
išdrožė kalbą, nesigailėdamas 
žodžių Tarybinės santvarkos 
niekiiiimui. Spjaudėsi tikrai 
smetoniškai, net iki įkaitimo. 
Baigęs lietuviškai, lyg ir tą 
patį kalbėjo portugališkai. 
Tik nežinia, ar dėl nesugebė
jimo išversti, ar su tam tikru 
sumetimu, kad neparodžius 
vietiniams savo biaurių ilčių, 
kalba buvo pusėtinai sušvel
nintą. Aišku, “diplomatas” 
žino, įuir ką daro.

Trumpą kalbą pasakė S. 
Paulo gubernatoriaus Adhe- 
mar de Barros kanceliarijos 
prisiųstas atstovas: Išgyrė lie
tuvius kaipo darbščius ir sąži
ningus žmoūes, kurių 'dėka 
nemažas progresas matosi 
Mokos priemiestyje. Priminė 
apie kelis policijos . pažymė
tus, bet jų tinginiais, ifė val
katomis neišvadino, nieko 
apie jų spalvą ^neprisiminė. 
Jam lietuviai visi vienodai 
darbštūs.

“čia seniai atvykę ir gyve
nantieji lietuviai,” sakė jis, 
“išaugino savo sūnus, yra pil
nateisiai šios šalies piliečiai, 
jokiu būdu negalima skaityti 
ateiviais”'. . . Bet nuoširdi val
džios atstovo kalba aiškiai pa
rodo nuomonę apie lietuvius 
Brazilijoj, tik gaila, kad tu
rime niekšų, kurie nesigėdino 
skundais užversti saugumo 
organų stalčius savo tautiečių 
nenaudai.

Pabėgėlis, ukrainų ilga
skvernis, nemokėdamas vieti
nes kalbos, kaž ką pliurpė 
apie T. Sąjungą, bet buvo ga
lima suprasti,- kad ir jo pabė
gimas surištas su kolaboravi
mu naciams, J. Antanaitis, ir
gi dipukas, su paskaita “Lie
tuvių Nepriklausomybės Die
na,” išpildamas lietuvių nar
sumą praeityje, gerokai pa
verkė praeitų laikų, kuomet 
tokiems, kaip jam, gyvenant 
Lietuvoje tik paukščio pieno 
tetrūko. O dabar jie ten 
“skriaudžiami...” Bet die
vulis padės ir grįš tie geri 
laikai, ir tt. •

Bendrai suėmus visas kal
bas, gavosi tam tikra išvada, 
kurią galima prilyginti nuo 
karvės atitrauktų veršių blio
vimui. Galima ir kitaip pa
lyginti. Tai su Lietuvos vai
kėzų pasaka apie vilką: Bu
vo vilkas, senas, senas, lie
tai p senas, kaip žilas. Ėjo 
pro vartus, paliejo barščius 
ir. . . vėl paseksiu iš pra
džios... Visi kartojo tą patį ii 
dar ilgai kartos tą patį, nes 
troškimas lietuviškų litų ne
nugalimas.

Vėliau sekė meninė progra
mos dalis, dešrininkas poetas 
K. Jūra skaitė savo kūrybos 
eilėraštį, į padanges kelda
mas Lietuvos liaudies žudi
kus. Bet nieko negalima ge
resnio iš tokio poeto laukti, 
kuris tėvynę pavojuj palikęs 
apleido. ’ *

Lietuviškos dainos, kam jos 
ne prie širdies, Ibet geriausiai 
visiem patiko, tai “Mes grį
šim ten.” Taip ir baigėsi di
pukų minėjimas taip vadina
mos Lietuvos nepriklausomy
bės.

Nugirsti Komentarai
Ex-konsului besakant kalbą 

ir beliejant tulžį ant tarybinių 
žmonių, pašalyje palei moky
klos duris stovinčių būrelyje 
vienas pasiūlo: Įkišk galvą 
pro duris ir surik: “Meluoji/ 
rupūže.” Kitas atsako: “Rik
telėjęs ir neškis per vertus.” 
Trečias prisideda ir patvirti
na : “Kam bėgti, mūsų čia 
daugiau.” Jie visi čia palik
ta, lygiai kaip ir Berlyne, kad 
pasiliko.
' Kai valdžios atstovas kalbė
damas gražiai atsiliepė apie 
lietuvius, vienas savo draugo 
paklausė: “Kažin, ar ^is-žino, 
kad turi reikalą su lietuvių' 
kolonijos išdavikais ir ėdi
kais?” Jo draugąs nieko ne
atsakė. “Jei jis žinotų,” tę
sė toliau paklausėjas, “tikrai 
su šitais niekam tikusiais dva
siniais išgverėliais nebūtų su
sidėjęs.”

Kaip pranešėjas “apziiaimi- 
no,” kad ,dabar dainuos ponia 
žibienė, neseniai atvykusi iš 
Vokietijos,” salėje . visi suju
dėjo, o palei duris kaž kas

balsiai išsitarė: “Vokiškas ta- 
voras neįdomu” ir patrauko 
durų link. Paskuti nusekė 
apie 25 svečiai. >

Kai hitlerinis prelegentas 
pasigardžiuodamas džiaugėsi, 
kad “dabar pasaulinė padėtis 
mūsų pusėje,” užpakalyje sto
vintieji kalbasi: “Ar žinai, 
kad šitas nerštas — lakinas 
kapitono laipsnyje ?” , L

Ir tęsia toliau : “Jis man la
bai panašus į Mussolinio sū
nų, kuris buvo lakūnas ir su 
didžiausiu malonumu iš orlai
vio šaudė beginklius abisinus. 
Pasižiūrėk gerai, jo veide jo
kių pasigailėjimo bruožų ne
simato. Manai, kad jįs mažai 
mūs brolių nužudė?”

Bendra Išvada

Sao Paulo mieste ir apy
linkėse gyvena apie 15,()Q0 
lietuvių. Paminėjime buvo 
apie 6-7 šimtai. Tame skai
čiuje apie pusė moteriškos ly
ties. Bendrame skaičiuje bu-1 
vo tam tikra dalis hitleri- 

‘nių žmogžudžių ir jų kolabo
rantų čia, Brazilijoj. Iš šių 
skaičių galima gražiai spręs
ti apie atžymėjimo pasiseki
mą, t

Daina “Mes Grįšim Ten” 
visiems labai patiko ir buvo 
iššaukta pakartoti. Tai pro
gramos nulemiamas pasiseki
mas. Po to visi besiskirsty- 
dami kartojo : * “Taip, mes 
grįšim ten...”

A. Gaisriūnas.

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė, skelbia,- 
kad davus $1,000,000,000 
vertės reikmenų vakarinės 
Vokietijos gyventojams.

. Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS UAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

, (Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų,’šermenų ir tt.,
telefonuokite:

SHoreroad 8-9330 '
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
' Specialistai Pritaikymui^ 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354'Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Kovo 16, 1949

V. Andrulis Kalbės 
Sekamose Vietose

Rochester, N. Y., penkta
dienį, kovo 18 d., 8 vai. va
kare, Gedemino Draugijos 
Svetainėje, 575 Joseph Ave.

So. Boston, nedėlioję, kovo 
20 d., po pietų.

Worcester, nedėliojo, 20 d. 
kovo, vakare, Lietuvių S. ir

V. Andrulis

D. Draugijos Svetainėje, 29 
Endicott St? .

Visus ir visas raginame at
silankyti Į šias prakalbas. 
Vincas Andrulis yra dienraš
čio Vilnies redaktorius, iš Chi- 
cagos, retai šiose kolonijos,e 
būna su prakalbomis. Jis 
daug naujo pasakys Amerikos 
ir bendrai pasauliniais klausi
mais.

Džiovintus vaisius reikia 
nuplauti, po to pamirkyti ir 
virti tame pačiame vande
nyje, kuriame mirko.
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BLAIR NAMAI
deliabras Mėlyname Kamba- 

skambčti nuo 
vibracijų iš viršaus. Marmu- 

vartojami visiems
te 1uri nuo
kana “Prezi- ro laiptai,

lapo vadžios priėmimas ir arbatėlėms, pa- 
š’emet, kada Baltieji tvirtinti • plytomis

Rcosevelto 
pavadinti) 
preziden- 

i gyvena 
ir Name, 
vias būti

1886 m.,
kurios niekad nebuvo suce
mentuotos, jau 'netvirtos. Ir 
dar yra visokių kitų pavojų.

Common Council.

Respublikos pirmose dieno
se Jungtinių Valstybių prezi
dentai .turėjo daugiau priva- j ryje pradeda 
tiškumo, negu 
Naminio Karo 
dent o. Namai” 
cent-u. 
Rūmai
pirma kartą taip 
yra remontuojami, 
tas sn savo šenr. 
skersai gatvės l’k 
kuri j buvo pastai 
šeimos centru.

Prezidentas Trumanas su i 
savo šeima jau oirnnau gyve- ■ 
no Eiair Namu. Ten nusi- { 
kraustė tuoj pe nrezidento 
R'oo^evelto laidotuvių ir ten 
jie pasiliko naujos adminis
tracijos pumose keliose savai
tėse. Kaip ilgai jie dabar ten 
pasiliks, priklauso nuo to,kaip 
ilga’ ims išremontujti Baltuo
sius 
nuo
reikalingus pinigus 
pakeitimus ir 
yra reikalingi rpsai 
tuosius Rūmus.

Blair Namas (su 
Blair-Lee-Namu) 
J11 ng t i n i ų V a 1 s ly b i 11 
Buvo nupirktas 1 
džios garbingiems
ten apsistoti. Originali Blaii 
šeima ten gyveno suvirs šim
tą metų ir ji buvo aut niai su
rišta su sostinės isto»»ja ir po
litiniu gyvenimu. Blair-I.ee 
Namas buvo pastatui at Blair 
dukrai, kuri ištekėjo už Lee, 

i mos iš

Detroit, Mich
Moterų Pažangos Kliubo 

Koncertas

Sekmadienyj, kovo 6 d., bu
vusioj 
Moterų 
Choras

Lietuvių Svetainėje, 
Pažangos Kliubas ir 

minėjo Moterų Dieną.
geras programas.

Rūmus. Ir tas priklauso 
to, kada Kongr. paskirs 

padengti 
pataisas, kurie

Buvo
Pradėjo programą su Ame

rikos Himnu; paskiaus Mote
rų Choras sudainavo kelias 
dainas vadovaujant Mrs. Alt- 
schuler 
Seksteto 
Smith.

ir akompanuojant 
mokytojai Stella

jungiamu 
priklauso 
\ aidžiai.

1 m. val- 
svečiams

I.e.

privatiš- 
gu Bal- 
d augiau 

rių ir ma*
vietos priimti svečius, ir 

1948-1949 m. ofici--

•nario garsios 
Virginijos.

Blair Namas ir 
Namas turi daugiai 
kūmo prezidentui, 
tieji Rūmai. Turi 
miegamųjų kaml 
žiau
todėl visi 
alūs pietūs ir piiėnnmai buvo 
atšaukti.

Gyvendamas Blair Namuo
se, prezidentas vis vyksta į 
savo ofisą West Wing Baltuo
se Namuose. “Wed ir “East 
Wings” buvo pridė’i. kada 
Theodore Roosevelt buvo pre
zidentu ir jie m->du» uiškesni, 
negu kiti namo kambariai.

Daug žmonių
Baltieji Rūmai tūtų ic 
ti tik val.-.ty 
funkcijoms i 
tas su šeima 
vent i. Be*
kiečių prašo, 
m ai būtų tik 
Kambaryje,
priėmimai laikomi,

norėtų, kad 
ervuo- 

r oficiaiėms 
■i preziden- 

neti.rėtų ten gy- 
ilidži’ima ameri-

ligoti. Rytų 
vis: didesni 

lubos jau

M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

jiena girdėti apie Švilpos mostis, 
nes yra pastebėję daug sykių gar
sinant jas. Bet ar visi bandėte joms 
pasinaudoti? .Dėlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ir nenorite jų pa
bandyti, tai patys sau darote 
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą j 
šį patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti savo namuose M. J. švilpos 
Mifacle Ointments, 5.rūšių, kurios 
prašalina keletą dėsėtkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. Svilpa's Mostis nuo 
dantų ir smegenų (gums) nesveiku
mo. Tuoj pagelbsti. Kaina 50c. ir $1.

No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ex- 
ternal- Pains, ši mostis prašalina 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina $1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Foot, Sinus, 
sužeidimą.
Kiekvienas
Kaina $1.

No. 4-M. 
very Salve 
Poison Ivy.

(Tik ne vėžio ligas) 
turėtumėt įsigyti.

J. Svilpa’s New Disco- 
for Itching Skin 
Ši mostis greitai pra

šalina įvairius odos niežėjimus.
Kaina $1.

No. 5»M. J. Svilpa's New Disco
very Salve for Piles. Ši mostis nau 
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik $2.

Sisųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money orderį ar čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 

pašto ženkleliais. Adresuokite:
M. J. ŠVILPA

1>. O. Box 73. Siu. A 
Hartford 6, Conn.

Hartfordiečiai galite pirkti
Beirs (vaistinėj), 158 Park St., 

arba pas Zertlbą, 168 Sheldon St.
(Adv.)

and

30c

pas

Pirmininkė perstatė 
gos priemiesčio C. 
čienę ir A. Dočkienę.

sykiu

Stanevi- 
Jos su

dainavo pirmu sykiu kelias 
dainas, taip pat antru: jų dai
nos publikai patiko.

Man teko girdėt pirmą syk 
jas dainuojant. Jos išpildė 
muziką labai gerai.

Po minimu dainininkių se
kė ukrainų šokikių grupė. 
Pirma pasirodė šeši jauni vai
kinai ir labai mikliai šoko 
kazokiškus šokius; jiems pa
sitraukus nuo scenos pasirodė 
šešios merginos, jos taipgi 
šoko savo tautos šokius. Pas
kiau visa 12 šoko ukrainiš- 
kus šokius. Jų grupės va
das traukia akovdioną, iš ku
rio pylėsi šokių melodijos, o 
šokikai vieni šoka į aukštą, 
kiti ant grindų sukasi, 
šokiai sukėlė .publikoj 
džiausį aplodismentų.

Aido. Choras dainavo nau- 
jas melodijas, kurios skambė
jo labai gerai. Kadangi jų 
mokytojas Altschuler yra ki
tos tautos, tai chorą .mokina 
dainuot’ ir amerikoniškas ir 
rusiškas dainas. Na, choras 
Moterų Dienoj ir sudainavo 
vieną kitą svetimkalbę dainą. 
Tai tūli sako, “per daug sve
timumo.” Dėl manęs, tai me
lodija neturi tautos, bile tik 
gražiai skamba, o žodžiai 
tankiausia nė nesigirdi.

Aido Choras labai gerai 
dainavo.

su-

Palevičiūtė.
'vedėja buvo
Ji kalbėjo mi- 
kvietė moteris

Chorui akompanavo moky
tojo moteris Mrs. Altschuler.

Cicero dainininkėm akom
panavo R.

Program o 
Demskįenė.
nutę kitą ir 
prisidėti į pažangiųjų grupę 
ir sykiu veikti ir dainuoti.

Moterų Chorui dainuojant 
kartais Palevičiūtė su Beliū- 
niene ir su Zigmantiene; U- 
leckienė su Zigmantiene dai
navo duetus, į kurių balsus 
įėjo choras. Choras gerai 
dainavo.

Moterims visoms pažangie- 
tėms priklauso pagarbą, o 
ypatingaj toms, kurių jau vai
kai turi vaikus.

Visi programų patenkinti;
sakant: 
įžangos

girdėjau daugelį 
“programas vertas 
dolerio.”

Gal būtų buvę neGal būtų buvę ne pro šalį, 
jei moterys būtų turėję kalbė
toją kokiai 20-30 minučių. 
Jeigu iš pažangiečių’ nesirado, 
tai reikėjo pakviest prokuro-' 

advokatę 
vie- 

pra-

vien 
šokiais,

ro pagelbininkę 
Stephanie Musytę, 
nais metais pasakė gerą 
kalbėlę.

Paminėt Moterų Dieną 
tik su dainomis ir 

t

man rodos, neužtenka.
Na, tiek to. ' Tas jau pra

ėjo*.
Pažangietės turės biskį pel

no.
Po programai — šokiai ii 

pa ūžimas. V. Z.

Mary (Jglianitza (kairėje), 22 metų, iš Bayonnčs, 
pasikeitusi mėnesiui darbais tos pat fir*mos panašia
me fabrike su anglike darbininke, pastebi, kad dar
bo baigos laikas ir Anglijoje toks pat—5 valanda.

Pakaitą suruošė firma.

Bridgeport, Conn,
Nuo lapkričio 14 dienos, 

1948 m., Bridgeporto , Lietu
vių veikime buvo kaip ir ap
mirimas. Priežastis to apmi
rimo, tai apdegimas Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos Kliubo 
ir svetainės, kurioje atsibūda
vo įvairūs parengimai.

Dabar, kuomet baigiama at
remontuoti Kliubą ir svetai
nę, tai ’j’a u pradeda rodytis 
gyvumo įvairių organizacijų 
planuose. LDS ir LLD vieti
nės kuopos ruošia teatrą ir šo
kius, balandžio 30 d., tai yra, 
antrą subatvakarį po Velykų.

Mokinamasi perstatyti Br. 
Vargšo trijų aktų dramą 
“žmonės.” Tai bus atžytmė- 
jimas 60 metų sukakties nuo 
pirmo perstatyto veikalo lie
tuvių kalboj', šioj šalyj. Taip
gi bus atžymėta 33 metų su- 

I kaktis nuo Br. Vargšo-Lauce- 
vičiauis mirties, kuris net 14 
dramų . už vardytų visokiais 
Vardais yra parašęs, be to, di
delį lobyną apysakų ir kito
kių raštų yra sukūręs. Br... 
Vargšas savo raštais užsitar
navo lietuvių visuomenės nie
kad neužmirštamos atminties.

Viršminėtos kuopos turi ko
mitetą kviesti waterburiecius 
su jų perstatymu, tik laukia
ma žinių, kada svetainė jau 
bus galima naudoti.

Reikalu “Laisvės” dienraš
čio 30 metų sukakties atžy- 
mėjimo LLD 63 kp., apkal
bėjus tą klausimą, išrinko ko
misiją, kuri tarsis su kitomis 
organizacijomis ir prie pirmos 
progos rengsis tinkamai atžy
mėti “luaisvės” taip svarbų vi
siems j’ūbi lieju.

Pasižvalgius lietuviškų or-, 
ganizacijų bei draugijų vei
kėjų sąstatu, atrasime, k a d 
labai daug laisvė yra užsitar
navus už išauklėjimą didelio 
skaičiaus organizacinių vei
kėjų. Todėl, ne tik LLD ir 
LDS kuopos turėtų įeiti į ren
gėjų skaičių, bet kožna švari 
lietuvių draugija turėtų būti 
rengėjais Laisvės jubiliejaus.

Prie vasarinio pikniko taip
gi rengiamasi, kuris atsibus- 
birželio (June) 26 d., Gyno- 
vich Parke. Jis rengiamas 
bendrai LLD, LDS ir LDS 
jaunuolių.

' Kaip visi dalykai pavyks— 
sunku atspėti, nes kaip dabar 
atrodo, tai darbai visur ma
žėja taip smarkiai, kad kito
kio išaiškinimo nesiranda, 
kaip tik korporacijų pasikėsi
nimas unijas sulaužyti ir pri
versti darbo žmones vėliau už 
pusdykį dirbti.

Dar kartą pasirodo piliečių 
klaida už išrinkimą savo prie
šų į įstatymdavystes, kurie sa
vo prižadus greitai užmiršta", 
kaip tik tampa išrinktais. Pa
matys reikalingumą H. Wall
ace su jo Progresyve Partija, 
tik jie tai galėtų pažaboti 
tuos, kurie siekia krizę sukel
ti, unijas 
įtraukti.,

išardyti, šalį į karą 
Laikas iš klaidų mo- 

Prolctaras.

Waterbury, Conn
s Pasirodo, kad pabėgėliai at

vykę iš Vokietijos jau prade
da pykti ant savo vadų, čia 
buvo parengimas “dipukų” 
pagalbai, ten kalbėjo ir Dr. 
Colnis ir prašė aukų. * Vienas 
iš pabėgėlių atsistojo ir pa
reiškė; kad neduotų aukų, nes 
paprasti pabėgėliai -— darbi
ninkai ir valstiečiai Vokietijoj 
tų aukų negauna. Jis ten bu
vo ir žino. Tada vadukai pra
dėjo rėkti, kad “lietuviai ne
klausyti! jo.” Mat, jie ten ne
buvę nuduoda, kad 'geriau ži
no, negu žmogus iš' Vokieti
jos atvykęs.

Būtų gerai, kad ir kiti žmo
nės, atvykę iš Vokietijos, kurio 
ten gyveno, pasakytų teisybę, 
nes Amerikoj perdaug lietu
vius apgaudinėja tautininkų, 
katalikų ii- socialistų vadai, 
aukas rinkdami neva “dipu
kų” pagalbai , Reporteris.

New Haven, Conn
Lietuvių Literatures Drau

gijos 32 kuopa rengia prakal
bas sveikatos klausime. Pra- 
k a 1 b os' į v.y k s se k m a d i e n į, 3 d. 
balandžio, 2 vai. po pietų. 
Lietuvių Svetainėje, 243 N. 
Front St.

Kalbės Dr. J. J. Kaškiau- 
čius 
savo

Los Angeles, CaL
(Tąsa nuo 1-ino pusi.)

Turėjome Daug Svečių
Kadangi publikos buvo 

kupinai pilna svetainė, mes 
moterys buvom užimtos į- 
vair. reikalais, todėl nebuvo 
progos visų svečių - viešnių 
pamatyti, tinkamai pakal
binti. Trumpai aklbėjausi 
su d. Kodis - Kodiene iš 
Lawrence, Mass. Ji tuo lai
ku viešėjo pas dukterį San 
Francisco; su dd. E. Vilkai
te ir Maryte Strauss iš San 
Francisco. Dalyvavo dd. 
Kunskiai su sūnum, rodos, 
iš Mich. valstijos; dd. Gli
kai, chicagiečiai. Ir dauge
lis kitų, kurių pavardžių 
nespėjau įsitėmyti.

Smagu, kad atvykę į Los 
Angeles draugai atsilanko į 
mūsų parengimus.

Rūpestinga Komisija
Parengimas, jo gerumas 

priklauso nuo sumanios ko
misijos. Mūsų šios pramo
gos komisijoje buvo P. Me- 
telienė, B. Shalingienė, A. 
Bernotienė, J. Rudaitienė, 
A. Marcinkienė. Visos dir
bo sutartinai ir pilnu pasi
šventimu. Taipgi baliaus 
laiko darbininkai atliko 
darbą labai pagirtinai.

Tikiuosi, kad šis mūsų 
parengimas bus davęs ir 
pelno, kurį klubietės visa
dos sunaudoja geriems tik
slams.

Laike baliaus keletas 
žmonių norėjo gauti Vilnies 
kalendoriaus; 1949 metų, 
bet buvome visus išpardavę 
pirm to. Dabar vėl galėsite 
gauti.

Pataisau Klaidą
Pirmesnėje mano kores

pondencijoje įvyko klaida. 
Buvo pasakyta, kad sausio 
mėn. susirinkimuose už
kandžius aukavo d., Slesa- 
riūnienė, o vasariu mėn. dd, 
Bernotienė ir Alma Brent. 
Iš tikrųjų, buvo taip: mi
nėtos draugės viską priren
gė, savo rūpestingą triūsą 
aukavo, bet lėšps buvo ap-z 
mokėtos iš klubo iždo. Gai
la, kad įvyko tokia negeisti
na klaida.

M. Alvinienė.

KRISLAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

iš Nekvark o, pagarsėjęs 
patarimais apie sveikatą, 
ir visos ateikite pasiklau- 

Galite iš anksto pasira- 
klausimus jus interesiib- 

sveikatos reikalais,

syti, 
syti 
jaučiais 
daktaras atsakys.

LDS vakarienė jau visai ne
toli. Bilieto kaina $1.50 ypa- 
tai. Girdėjau, kad jau daug 
parduota, bet norinti dar ga
lite gauti. Įsigykite ir daly
vaukite.

Statyba Tarybiniame Ūkyje
MAŽEIKIAI, 48. XII. 26.— 

Medemrodės tarybinio ūkio 
darbininkų butuose yra elek
tros šviesa, ūkis įsirengė ra
dijo mazga. Būtai šiemet ka- f"* 1pitališkai atremontuoti, vyks
ta ir kiti darbai. Į ^naujus 
tvartus perkeltos žiemoti 105 
karvės. Baigiaipos atstatyti 
930 kvadratinių metrų ploto 
kiaulidės.

A. Pūkas.

Tumosa dabar sve- 
Kalifornijoj. 
labai patinka, 

ketina
Parvažiuo-

Rašo, 
Matė 

dar |

Jonas 
čiuojasi 
kad jam 
daug draugų ir
daugiau susitikti, 
damas parveš daug žinių.

Pas mus bedarbė vis dide- 
Fabrikaiitai daugiau dar- 

paleidžia iš darbo, 
tų, kurie jau daug 
išdirbę. Tai sudaro 
rūpesčio darbinin-

bin inkų 
ypatingai 
metų ten 
didelio
kadis, ypatingai senesniesiems 
amžiumi.

1948 metais, sausio 8 d. 
apdegė šešių šeimynų namas. 
Gi dabar, kovo mėnesį, 1949 
metajs, viename kambaryje 
atrado žmogaus kaulus. Nie
kas jo nepasigedo 
nesisavina. Matyti, 
vienis.

ir dab at
buvo pa-

Kovo 8 d., Mr. P. M„ 80 
metų senutė, užstatė kavą 
virti ant pečiaus ir pati atsi
sėdo pasilsėti. Vanduo užvi
ręs užgesino liepsną ir ji mi
rė nuo gazo. Reikia daugiau 
pasisaugoti su xgazu.

J. S. 'K.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

x žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. 

BU—U — »*— «K—— M—-M — M—M

»{«4>»j«4(4ii|i4>4>4tif«4*4*4*4,4)4*4,4'4,4*4,4*4'4"

Egzaminuojant Akis,
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
4> 4* 4''i14’4’4* 4’4’4* 4’4" 414* 4’4* 4’4’4* 4* 4’4’4’4’4*

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

veikimo sezonas labai “tirš
tas.” Neatsimenu, kad kada 
nors būtų buvę tiek daug pa
rengimų. Seniau vietos paren
gimams neturėjome. Dabar 
gi turime. Kultūrinį Centrą.

štai pereitą sekmadienį bu
vo šauni Moterų Kliubo pra
moga. ' Buvo daug žmonių.

Ateinantį sekmadienį įvyks 
Laisvės Bazaro užbaiga, 
bus visko.z Tikimasi 
žmonių. Būkite visi.

Kovo 26 dieną įvyks
re” pagerbimui mūsų senojo 
veikėjo Juozo Kairio.

VALYTOJOS NAKTIMIS
Su Department Krautuve 

Pageidaujama Valymo Patyrimas 
6 Dienos. Valandos maždaug nuo 

5 iki 12 vai. naktį.
Kreipkitės

EMPLOYMENT OFFICE
HEARN’S

689 Broad St., Newark, N. J.
. (64)

Ten 
daug

pa-

Bronė šalinaitė-Su- 
O tą pačią dieną

Kovo 27 dieną didelės iš
leistuvės mūsų seniems ir nuo
širdiems Bro'oklyno veikėjams 
Vincui ir Anastazijai Paukš
čiams.

Balandžio 3 dieną Meno 
Sąjungos ruošiama paskaita. 
Ją duos mūsų žymioji veikėja 
ir muzikė 
kackienė.
tuojau po paskaitos ten pat 
Kultūriniam Centre žuvų va
karienė*
- Balandžio 1.0 dieną vaidi
nimas “Gieda Gaideliai.” Dar
buojasi Liaudies Teatras.

O balandžio 24 d. vaidini
mas d*ramos “Mūsų Gyvenimo 
žaizdos.” Darbuojasi Meno 
Sąjungos Trečioji Apskritis.

Pasiryžkime visi šiuose pa
rengimuose dalyvauti. 

 i-----------
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAPUOTOJAI
Su Department Krautuve 

Pageidaujama Valymo Patyrimas 
6 Dienos. Valandos maždaug nuo

5 iki 12 vai. vakaro.
Kreipkitės

EMPLOYMENT OFFICE
HEARN’S

689 Broad St., Newark, N. J.
(64)

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Kovo 20 d., bus rodoma įdomi So
vietinė filmą ‘Miračle of Dr. Petrov/ 
Russian National Center, 166 Vil
lage St., pradžia 3 vai. dieną. Bus 
rędoma du sykius. Kurie negalėsite 
ateiti 3 vai., ateikite 6 V. v. Įžanga 
65c. Rengėjai — Rusų, Lietuvių ir 
Ukrainų bendras komitetas. Pelnas 
skiriamas svarbiem visuomeniškiem 
reikalam. — Kom. (62-63)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

(iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiflimiHHiiiinHB

RES. TEL. *

HY. 7-3631

TRUiiiiiuiimniiuiiiittiiuiittHwmuinuHfflKi

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

IOIOIOIOIOT

LAISVES 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenimis galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.-

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau ' 
rūpesčio iš ankstę atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik feikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. *- 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

f************************' ■

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y. :
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499
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Ridgewoodo Kriaučių 
Bankietas

Kovo (March) 26 d., šešta
dienį, Įvyksta • Ridgewoodo 
kriaučių šaunus bankietas 
šapalo - Vaiginio svetainėje, 
147 Thames St., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia 7 :30 vakaro.

Gerbiamieji - gerbiamosios, 
kurie
malonėkite atsiteisti 
grąžinti tikietus atgal iki 
einančio šeštadienio, kovo 
tos, kadangi tikietai bus 
daryti po tos dienos.

Pas komitetą tikietai 
yra pasibaigę, gal tik 
pardavinėtojai tikietų
Turite ar neturite tikietų, ko
mitetas reikalauja visų parda
vinėjusių tikietus pabaigoje 
šios savaitės atsiliepti.

turite paėJmę tikietus, 
arba 

at- 
19- 
už-

jau 
tūli 

turi.

s.

Pirmosios Gegužės 
Konferencija

kvie-organizacijos
j Pirmosios Gegužės 

pasiruošimo konfe- 
Ji Įvyks šio mėnesio

Visos 
čiamos 
paradui 
renciją.
26-tą, šeštadienį, 1 valandą, 
Manhattan Center, W. 34th 
St., netoli nuo 8th Ave., New 
Yorke. Delegato registracija 
$1 (iš to padengs konferenci
jos šaukimo lėšas).

Organizacijos privalo 
rinkti delegatus. O kurių 
sirinkimai praėję, valdybų 
duotis’ pasirūpinti pasiųsti
stovus arba patiems dalyvau
ti. kad balandžio mėnesio su
sirinkimuose, kurie bus pa
skutiniai pirm gegužinės, tu
rėtume pilnus raportus, 
reikalinga tinkamam 
Šimui gegužinei .

Laikotarpis dabar 
prieš darbininkų ir
demokratinių judėjimų 
stovinčios problemos yra sun- 

.kiosz Sėkminga gegužinė de
monstracija yra svarbiu fak
toriumi kovoms už taiką ir už 
gerovę.

su- 
už- 
at-

Tas 
pasiruo-

svarbus, 
bendrai 

akis

va-
108

Skubi Konferencija 
' Kovo 16-tos vakarą (šj 
karą) Hotel diplomat, 
W. 43rd St., New Yo
United Committee for.Demo
cratic Rights paskubomis šau
kia nepaprastą konferenciją. 
Jos tikslas yra išjudinti ma
ses veikti prieš papliūpą re
akcinių bilių valstijos seime
lyje ir kongrese.

Tie biliai, jeigu prieš juos 
nebus skubiai ir smaųkiai 
veikta, yra pavojingi. “Jie 
taikomi sunaikinti Teisių Bi
lių,” sako konferencijos šau
kėjai savo manifeste.

Ruošiasi “Pasilsėti”
Turtuoliai, sunkiai prakai

tavę per žiemą tropiškose ša
lyse, jau ruošiasi vėsiai pagy
venti vasarą. Skandinavų lėk
tuvų linijos jau turinčios pa
kankamai 
mui po 5, 
9 lėktuvus 
jon ir Į 
valstybes.

keleivių išsiunti- 
o kai kada ir po 
per savaitę švedi- 
kitas skandinavų

PARK
AVENUE
TH E AltE 
•t 59th Street 
PLaza 9-7242

JLate Show 
Sat. Evea. 
at 11:30

Detękty vas Ryan 
Pasidavė Policijai

Dr. A. Petrikos Referatas 
Šj Sekmadienį

Dar Smagiai Pabaliavosime 
Su Savo Dienraščiu

Po sėkmingo ir labai gra
žiai praėjusio didžiojo dien
raščio Laisvės bazaro, šį sek
madienį, kovo 20-tą, prade
dant 3 vai., jvyks “mažasis 
bazarukaš.” Tai bus bazaro 
užbaigtuvės. Joms susitiksi
me gražiojoje Liberty Audi
torijoje.

Užbaigtuvėse dar turėsime 
progos Įsigyti kai kurių gra-

žiu ir vertingų daiktų, kurių 
aną syk nespėjome išleisti ar 
kurie atėjo po bazaro. Ta
čiau šj kartą mažiau turėsi
me darbo ir dėl to veik visi 
pradžioje bazaro sunkiai dir
busieji dabar, užbaigtuvėse, 
galėsime smagiai pabąliavoti 
—pasivaišinti ir pašokti prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trus. įžanga tik 40 c.

Petras Taras 
Pasidavė Operacijai

Teismas Užtarė
Pažangią Dvasiškių
Persekiotojus

Pakilęs Doleriu Kitu 
Uždarbis Jiems 
Tik Nelaimė

Elizabetho (N. J.) miesto 
lietuvių veikėjas, Petras .Ta
ras, pasidavė operacijai.

Jis bus operuotas trečia
dienį, kovo 16 d., 8 vai. ry
to., Wykoff Heights Hospi- 
talyj, Brooklyno.

Operaciją atliks Dr. chi
rurgas Rosario Mulo, o ligonį 
prižiūri Dr. A. Gustaitis.

Lankyti galima bus kiekvie
ną dieną tarp 2-3 v. po pie
tų ir tarp 7-8 v. vakare.

Ligonis bus paguldytas 305 
kambaryj, trečiajame aukšto.

Linkiu draugui Tarų i 
sėkmingai ir greit pagyti.

pa-
N.

Kenneth Ryan, buvęs mies
to detektyvas, praėjusį šešta
dienį prasišalinęs iš City Hali, 
kur -ji kamantinėjo dėl peri- 
minėjimo valdininkų pasikal
bėjimų telefonais, pirmadienį 
pats pasidavė. Jis atėjo 
prokuroro Hogan raštinėn 
lydimas savo advokato James 
D. C. Murray.

Perki aušinėjęs, prokuroras 
jį paleido užsistačius $7,500 
kaucijos iki sekamo kvotimo. 

y Taipgi sulaikytas • kvotimui 
Edward M. Jones, buvęs iž
dinės agentas,. kuris, sakoma, 
samdęs detektyvą Ryan per- 
irrtinėti majoro ir kitų 75 
aukštų valdininkų pasikalbėji
mus, telefonais. Juos kaltina 
dalyviais $100,000 suokalbio 
diskredituoti valdininkus.

Clendenin J. Ryan milio- 
nierius, kuris nužiūrimas esąs 
to visko
rįs tame serą, 
nematomas, irgi 
'klausinėtas, bet išeidamas iš 
to pokalbio neskelbė jo turi
nio., 

, Ryano vyriausiu kąltinimu 
majorui O’Dwyeriui ir jo ad- 
ministrącijai yra rišimas jo 
su raketieriumi Frank Costel
lo. Jie sako, kad majoras 
turįs su juomi artimus ryšius' 
ir kad jo šaikos “sufiksina” 
Tapimanei laimėjimus. Gi 
majoras ir jo šalininkai sako, 
jog tie kaltinimai yra politi
nių priešų suokalbiu prieš 
juos.

Sekamą sekmadienį, kovo 
20 diena, dr. A. Petriką pa
teiks referatą anie kunigą-po- 
etą Antaną Strazdą-Strazdelį.

Paskaita ruošia LMS 111-

Paskaita, kaip ir visuomet, 
jvyks Liberty Auditorijoje 
(Lietuvių Kultūriniame Cen
tre). Prasidės 3 vai. p. p.

Greta paskaitos bus. ir dai
nų : dainuos Suzanna Kazo- 
kytė ir Amilija Jeskevičiutė- 
Young.

Visi, besidomi lietuvių lite
ratūra, o taipgi žymiojo liau
dies dainiaus Strazdelio gyve
nimu ir darbais, kviečiami da
lyvauti.

teismoVyriausio vietinio 
teisėjas parėmė brooklyniečių 
Holy Trinity episkopalų pa
rapijos devynių komitetninkų 
reikalavimą • neleisti parapi- 
jonims susirinkti ir nubalsuo
ti tą komitetą prašalinti, o 
išrinkti Į komitetą kitus as
menis.

Tie devyni komitetninkai, 
neatsiklausę parapijonių, pa
reikalavo vyskupo prašalinti 
dvasiškį ' daktarą John How
ard Melish už tai, kad jo sū
nus, taipgi dvasiškis, William 
Howard Melish, remia judė
jimus už taiką, yra National 
Council of American - Soviet 
Friendship pirmininku.

Vyskupas De Wolfe prita
rė tiems devyniems reakci
ninkams, Įsakė Melish’iams 
apleisti. parapiją.' Bet susi
rinkę virš du šimtai parapi- 
jonų nubalsavo (veik 
balsiai), kad jie nori 
sh’ius pasilaikyti.

Praėjusį pirmadienį
įvykti kitas parapijonių susi
rinkimas tikslu išbalsuoti lauk 
tą dvasiškius persekiojusį ko
mitetą ir išrinkti naują. Išsi
gandę demokratinių parapijo
nių valios, itie komitetninkai 
nubėgo į valdinį teismą ir teis
mas jiems bent laikinai pa
gelbėjo prievarta pasilikti val
donais.

Parapijonys ir jų mylimi 
dvasiškiai, aišku, kovos tą 
teisėtumą atitaisyti.

siu.

Gaisragesiai Kitaip 
Pažiūrėjo i Majorą

• d vašia šventa,” tu- 
bet oficialiai 

buvo' per-

vien-
Meli-

turėjo

ne-

Railway Express 
Stotys Piketuojamos

Atstatyti iš darbo Railway 
Express unijistai darbininkai 
pradėjo pikietuoti tos agentū
ros stotis: West Side Termin
al prie 10th‘Ave. ir 32nd St.; 
New Haven Express Terminal 
prie 132nd ir St. Ann’s Ave., 
Bronx, taipgi Sunnyside, 
Queens. Pikietuojamos ir 
New Jersey stotys Hoboken, 
Jersey City ir Wehawken.

Unijistai tebelaukė iš unijos 
viršininko Harrison leidimo 
pikietuoti Grand Central ir 
Pennsylvania stotis.

Apie 650 šeimų, gyvenančių 
New Yorko miestavuose namų 
projektuose gavo ar ne už il
go gaus įsakymus apleisti l^h- 
tą bėgiu trejeto \mėn
Priežastis — jų uždamtšGšiek 
tiek perviršijo tą sumą, kokią 
u ž d i r b autieji 1 e i d ž i a m i
venti tuose projektuose.

Išsigandę, pasipiktinę, tūli 
iš jų ėjo' pikietuoti miesto 
Housing Authority, 63 Park 
Row, New Yorke.

Menkai 
praktikoje, 
kimo galią, 
žiau vertės
žesnius uždarbius, 
kia 
cius 
mis 
kai 
riu.

gy-

pakilę
imant pagal pir- j 
dažnai turi ma- 1 

*už buvusius ma- 
Jie netei- 

ištekliaus brangius palo- 
pasinuomoti, o prieinamo- 
jiems kainomis darbinin- 
hiekur neranda kamba- 

Jiems gręsia benamystė.

uždarbiai

Darbo Partija Siunčia 
į Albany Delegaciją

Amerikos Darbo Partijos 
delegacija v vyksta Į Albany 
kovo 15-tą protestuoti prieš 
norimus paskubomis pervary
ti .per seimėlĮ aršius bilius, 
žinomus po vardais McMullen 
Bill, Scanlan Bill, Board of 
Regents Bill.

Paskelbdamas delegaciją, 
American Labor Party pirmi
ninkas kongres/nanas Vito 
Marcantonio sako, jog pilieti- 
ja privalo smarkiai ir sku
biai > mobilizuotis “atmušti 
tuos pavojingiausius iš seri
jos labiausia varžančių bilių, 
kokie kada nors buvo Įteik
ti mūsų valstijos seimeliui.”.

Biliai viešumoje įmatomais 
punktais yra atkreipti prieš 
komunistus. Tačiau žinant, 
jog net parapijonys Kalvari
jos kapinėse duobkasiai tapo 
apšaukti komunistais, kuomet 
pareikalavo trumpesnių darbo 
valandų ir geresnės algos, ne
sunku numatyti, kaip tolį Į 

, varžymą žmonių teisių pasiek- 
. tų prieš komunistus taikomi 

biliai.

. Antradieni į Brooklyno 
uostą prie Brooklyno Army 
Base vėl parvežti mūsų mi
rusieji kare. 2,918 kariškių 
kūnai.

Voted by Foreign Lang. 
Press Film Critics' Circle 

as Best Actor

OETHE YEAR!

Laurence
Olivier

II "Mr*** prtfnts -----Prei*n'i K "■ Ji $9

Hamlet I
JHL JH. '*•/• 1KT»U» tANK INTtKFgltt

Tickets Now Available for Neri 16 Weeks! 
Matinee Every Day at 2:30 • Evenings 
Daily at 8:30 • Extra Mats, on Sats., 
Suns. 6 Hols, at 5:30 • All Mats. $1.20, 
1.50,1.80 "AU Evenings: $120,1.80,2.40

Mail Orders Filled Promptly 
check or gtonoy ordor payobl* 

•• Pork Av*. Ihoatro. Float* *ncloi» 
llomptd, ialf-*ddr«ii«d *nv*lop*.

WEEK!

Dainos-Muzika

minėta/ 
paskel-
pragy- 
duotų 

gaisra- 
palikti 
priedu.

Laisvėje jau buvo 
kad majoras O’Dwyer 
bė numatąs laikinųjų 
venimo brangumui 
priedų ųolįcistams ir 
gesiams didesnę dalį 
pastoviuoju algos
Taipgi minėta, kad poTicistų 
sąjunga /pasiūlė už tai majo-

I rą nominuoti iš 
I k imu i majoru.

Skirtingi a v. į 
gaisragesiai. Jų 
siuntė reikalavimą, 
jęras leistų jięms perbalsuoti 
algos pakėlimo klausimą. Leis
tų ne vien tik jiems, bet ir 
visiems miesto piliečiams re
ferendumu pasisakyti apie 
tuos priedus.

Gaisragesiai reikalauja vi
są sumą laikinųjų metinių 
bonų — $750 — padaryti 
stoviuoju algos priedu.

naujo išrin

tai atsinešė
sąjunga pa

le a d ma-

pa-

City Fusion Statys 
Savo Kandidatus

ribose
staty-

Į visas
renkami

June Allyson vienoje iš žy
miųjų rolių filmoje “Little 
Women,” technispalvėje, Ra
dio City Music Hall. Scenoje 

melodingas spektaklis 
“Curtain Time.”

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuolas kamba

rys pavieniam asmeniui. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis: 
Mrs. Jaciniėnė, 105 South 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (62-64)MATTHEW L BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

□ □ n
426 Lafayette St 
«Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Jvyks kovo 17 d., 8 v. v. Liberty 

Auditorijos patalpose, 110-06 At
lantic Ave. (kamp. 110th St.) Rich
mond Hill. Raportas iš pramogos ir 
kiti svarbūs reikalai. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba. (62-63)

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučerne ir grosernė. 

Geroj vietoj. Biznis išdirbtas per 
virš 20 melų. Galima pirkti vientik 
biznį, o Jeigu kas norėtų, tai gali
ma pirkti ir su namu. Noriu greitai 
parduoti, kaina ne aukšta. Priežas
tis pardavimo, silpna sveikata. 
Kreipkitės: V. Bubėnas, 58 North 
Ave., Garwood, N. J. (Ideal Food 
Market), Tel. WE. 2-1210. (59-64)

» ------------------ i
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BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA '

VSalčs dėl Balių, Koncertų, Ban- 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.. 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. ’

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS.
Kainos Prieinamos.

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

v
M Ari. j

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

518 Grand Street, ’ Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

Didžiojo New Yorko 
veikianti City Fusion 
si anti savo kandidatus 
valdvietes, kurioms 
valdininkai.

Fusion, pirm atėjimo mies
to politinėn scenon Amerikos 
Darbo Partijos buvusi galinga 
pajėga, bendrai su kitais li
berališkais elementais buvo 
išrinkusi - Įgalinusi mieste ve- 
lionies LaGuardijos valdžią. 
Tačiau jam pačiam (LaGuar- 
dijai) išsitraukus iš valdžios 
ir bendrai politiniame partijų 
persigrupavime paskiausiais 
laikais City Fusion nebesusita 
re su pažangesniais elemen
tais. Tie parėmė O’Dwyer’io 
kandidatūrą ir jis tapo išrink
tas. ,

Kokie dabartiniai fuzijos 
siekiai? Kas būsią tais jos 
kandidatais ? Su kuriomis 
grupėmis sieksis bendros vei
klos? Tas viskas kol kas te
bėra nenustatyta ar bent ne
paskelbta.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

. Telefonas EVergreen 4-0203*

Valandos:

. t

'JT DD’C P t I) 411 GRAND STREETZJ I 1 D 15 A Ii BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Peter Kapislcas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

Kovc 14-tą pasibaigusiose 
šio sezono Metropolitan O- 
pera Auditions of the Air lai
mėtojais išėjo Lois Hunt iš 
Philadelphijos, lyriškas sopra
no, ir Denis -Harbour, bass- 
baritonas iš Oka, Kanados. 
Jiedu dainavo duetus iš Mo- 
zart’o operos “The» Marriage 
of Figaro.”

Laimėjusieji’ gauna Cape- 
hart stipendą — $1,000, taip
gi kontraktus dainuoti opero
je. Juos parinko iš 900 kon- 
testantų, dalyvavusių pradinė
se audicijose. Anot to švent
raščio: “lengviau kupranuga
riui būtų perlyst; per adatos 
skylę,” negu mūsų liaudies 
talentams Įeiti Į operą. Iš 
didelio skaičiaus gyventojų 
talentų randasi daug, gi ope
rų skaičiumi 
džiai.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ^are

Penktadieniais uždaryta

TONY’S JL
UP-TO-DATE -^**3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

tebesame skur-

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
i Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
Il A I? FIT 895-897 BroadwayIl j/IIIJLFJ Vi V. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kiirie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą, kainose.

EVergreen .8-2^139-2240
T:——-w—--------------- 11 1 1 11 .............

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank . Sanko

SAVININKAI <
PUIKIAUSIA LIETUVIUI RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612
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