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x Taigi' šios savaitės pabaigo
je Antanas Bimba jau bus 
New Yorke! šia žinia apsi
džiaugs kiekvienas, kuriam 
tik rūpi juo daugiau smulk- 
meniškesnių žinių gauti iš Ta
rybų Lietuvos.

Brooklyniškis Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas ruo
šia masinį mitingą ir koncer
tą, kuris įvyks kovo 31 d. Tai 
bus Antanui pasitikti mitingas.

Masiniai Antanas buvo iš
leistas, masiniai jis bus ir su
tiktas.

Kai tik Antanas sugrįš, tuo
jau bus nustatytas jam pra
kalbų maršrutas, kad visos 
Amerikos lietuviai galėtų suži
noti, ką jis matė 
Tarybų Lietuvoje.
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Naciai Plačiai Paskleidė 
Karinę Churchillo Kalbą 

Prieš Sovietų Sąjungą
Vokiečiai Persispausdino Churchillo Kalbą ir Pavardino Ją 

“Karas tarp Rytą (Sovietu) ir Vakarą Neišvengiamas”
Geneva, Šveic. — Vokie

tijos naciai išsivertė savo 
kalbon ir plačiai paskleidė

40 TŪKSTANČIU 
NACIU FRANKO 
KARIUOMENEJE

Anglija ir Amerika Daro 
Spaudimą Iranui, kad Jis 
Nesusitartu su Sovietais

NORIME TAIKOS, I
NE IMPERIJOS, 1
SAKO MASKVA

______________________

Bimbos grįžimas jau pradė
jo varyti kinkų drebėjimą tū
liems Tarybų Lietuvos prie
šams. štai SLA organo redak
torius rašo:

“Aišku, jis (Bimba) parsi
veš pilną bagažą visokių melų 
anie tai, kaip ‘gerai ir gražiai 
Lietuvos žmonės gyvena!’. . . ”

Matome, p. Bajoras jau iš 
anksto žino, ką Bimba pasa
kys!. . .

n* girdėjo i (jhui*chillo, buvusio Angli
jos premjero, kalbą, pasa- 
kytą Fultone, Mo. Slapto
se savo spaustuvėse naciai 
persispausdino C h u r chillo 
kalbą ir išleido ją kaip kny
gelę, pavadintą “Karas tarp 
Rytų (Sovietų) ir Vakari-

nių Valstybių Neišvengia
mas,” —rašo N. Y. Posto 
korespondentė B. Wyler iš 
Šveicarijos'. A m e r i k onų 
oficieriai sakė jam, kad na
ciai slaptai išplatino Chur
chillo kalbą visoj Vokietijoj.

(Toj kalboj Churchillas 
šaukė Ameriką^į karo san
tarvę prieš Sovietus.)

London. —1 Žinia iš Pary
žiaus sako, jog Ispanijos 
diktatorius Franko subūrė 
400,000 savo kariuomenės į 
Francijos pasienį pirmiau, 
negu Franci j a uždarė savo 
rubežių su Ispanija. Toje 
pasieninėje Franko armijo
je yra ir 40,000 ginkluotų 
nacių, buvusių Hitlerio ka
rių.

96 Bilionai, Dolerių Statybos 
Darbam Sovietuose

Jei Iranas Susitartą su Sovietais, kol Neatšaukti iš ten Visi 
Sovietu Kariai, Amerika ir Anglija Atmestą Sutartį

Washington. — Praneša
ma, kad Jungtinės Valstijos 
ir Anglija paveikė Irano 
valdžią nesusitart su Mas
kva, o duot Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybai skun
dą prieš Sovietus ir reika
laut tuojau atšaukt visą so
vietinę kariuomenę iš šiau
rinės Irano srities. Saugu
mo Taryba susirinks New

Ybrke ateinantį pirmadienį. 
Pranešimai iš Londono tei
gia, kad Amerika ir Angli
ja atmestų Irano sutartį su 
Sovietų Sąjunga dėlei žiba
lo versmių naudojimo šiau
riniame Irane, jeigu sutar
tis būtų padaryta pirma, 
negu bus ištraukta visa So
vietų kariuomenė iš Irano.

Maskva. — Maskvos ra
dijas pareiškė, jog Sovietų 
Sąjunga nori tik taikos ir 
nesiekia jokių svetimų že
mių užimti, kaip kad'pasa
kojo Churchillas. “O Rau
donosios Armijos stiprini
mas tarnaus ne tik ramaus 
Sovietų Darbo saugumui, 
bet ir taikos palaikymui vi- | 
same pasaulyje,” sakė šis 
radijas.

Priešai Maitinami, Talkininkai 
Alkinami, Kaip Mato Sovietai

Reikalauja Išduoti Naciy 
Agentą Argentinoje

Aš nežinau, ką Antanas sa
kys, bet vieną tikrai galiu ži
noti : jam nereikės sakyti jo
kių apie Tarybų Lietuva me
lų; užteks teisybės.

Trumpi Bimbos praneši
mai, daryti iki šiol iš Lietu
vos, buvo daug maž toki: Lie
tuvos žmonės duonos turi, bet 
trūksta kitų gyvenimui reik
menų. Kai kuriuos tų reik
menų mes, amerikiečiai, gali
me jiems suteikti: pav., rūbų, 
apavų, medikalinių jrarikių,

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinės' Valstijos, Angli
ja ir Kanada dažnai siun
čia daugiau maisto ir an
glies buvusiems priešams ir 
“bepusiškiems” k r a š tams, 
negu kovojusiems prieš fa
šistų Ašį talkininkams, pa
reiškė Sovietų delegatas Fe- 
onovas čionaitinėje UNRR 
A (Jungtinių Tautų Šelpi
mo ir Atstatymo) konferen
cijoje. Jis priminė, kad tos 
o r g a n i z a ei jos komitetas

Londone paskyrė fašisti
nėms Ispanijai ir Portuga
lijai 122,000 tonų riebalų -ir 
valgomųjų aliejų, o visiem 
kitiem kraštam 169,000 to
nų.

J u g o s 1 avi jos prašymas 
anglies buvo atmestas. Tuo 
tarpu paskirta 500,000 tonų 
anglies vienai šaliai, kuri iš
vien su Hitleriu kariavo 
prieš talkininkus. Sovieti
nis delegatas neminėjo tos 
šalies yardo.

Maskva., -4- Aukščiausia 
Sovietų Tatfyba (seimas) 
užgyrė 484 bilionus rublių 
(apie 96 bilionus dolerių) 
vien tik naujai statybai ir 
atkūrimo darbams pagal 
naująjį Penkmetės Planą.

KAIRIEJI LAIMI MIES
TINIUS ITALIJOS 

RINKIMUS
val-
675

Eisenhower Sako: Rusai Nenori t
Karo, ir Mes Jo Nelaimėtume

Na, bet palikime viską Bim
bai. Kai jis sugrįš, šimtai 
tūkstančių Amerikos lietuvių 
girdės jo kalbas <ir patys susi
darys iš jų nuomonę apie esa
mąją padėtį Tarybų Lietuvoj.

Ispaną Respublikiečiai 
Tariasi su Komunistais 
Dėl Vienybės Valdžioje

Chiang Kai-shekas 
Ardo Vienybę, Pa
reiškė Gen. Chou

Atsimenu 1932 m., kai aš 
grįžau iš Tarybų Sąjungos, 
kalbėdamas, visur ir visuomet 
pabrėžiau, kad toje šalyje, 
pradėjus vykdinti pirmąjį pen- 
kerių metų planą, susidarė kai 
kurių gyvenimo produktų trū
kumų. Tai pabrėžiau kietai.

Tačiau, toki ponai, kai p. 
Bajoras, ir tuomet skelbė, būk 
“Mizara meluoja!”

Nesakiau tuomet nei vieno 
neteisingo apie Tarybų Sąjun
gą žodelio: užteko pasakyti 
tiesą. Bet argi tu gali pataiky
ti tam, kuris kiekvieną minu
tę pasirengęs spjaudyti į Ta
rybų Sąjungą?!

Panašiai, galimas daiktas, 
bus ir su Antano Bimbos pra
kalbomis.

Todėl iš anksto patariu tūk
stančiams Amerikos lietuvių: 
lankykitės į Bimbos prakalbas 
ir išgirskite tai, ką jis pasa
kys, nekreipdami dėmesio į 
anti-sovietinės spaudos sapa
liojimus.

Paryžius. — Diego Marti
nez Barrio, Ispanijos Res
publikos užsieninės valdžios 
prezidentas, tarėsi su Ispa
nų Komunistų Partijos va
dais apie busimąją tautinės 
vienybės valdžią Ispanijoj. 
Jie kalbėjosi apie bendros 
valdžios sudarymą iš res- 
publikiečių, komunistų, so
cialistų ir kitų demokrati
nių partijų po to, kai bus 
nuversta Franko diktatūra.

Amerikonų ir Rusų 
Derybos Korėjoj

Seoul, Korėja. — Šį tre
čiadienį prasideda pasitari
mai tarp Sovietų karinių at
stovų iš šiaurinės Korėjos 
ir amerikonų karinių vadų 
iš pietinės Korėjos. Jie ta
riasi, kaip galima būtų su
daryt visai Korėjai bendrą 
laikinąją demokratinę Val
džią. — Pasitraukė iš vie
tos reakcininkas dr. Syng 
Rhee-, neva demokratinės 
tarybos pirmininkas pieti
nėje Korėjoje.

Chungking.—Chiang Kai- 
shekas, vidurinės Chinijos 
valdovas, ir jo Kuomintan- 
go tautininkų partija lau
žo Politinės Patariamosios 
Tarybos nutarimus ir sten
giasi palaikyt tiktai tos vie
nos partijos viešpatavimą, 
kaip kad1 juos kaltino chinų 
komunistų generolas Chou 
Ein-lai. Politinė Pataria
moji Taryba sudaryta iš 
įvairių partijų, bet Chiang 
Kai-sheko klika nesiskaito 
su kitomis partijomis, trem
pia “tautinę chinų vienybę, 
demokratiją ir. taiką,” sako 
gen. Chou.

Jis, tarp kitko, nurodė, 
kaip Chiang Kai-sheko ka
riuomenė puolė komunistų 
valdomus miestus, nežiūrint 
pasirašytų paliaubų.

London. — Anglija skleis 
savo radijo žinias rusų kal
ba į Sovietus.

Mes seniai ma-

Aną dieną kalbėjausi su vie
nu ukrainiečiu veikėju. Klau
siau jį:

—Kaip jums atrodę 4,000,- 
000 ukrainiečių unijatų pasi
traukimas Iš “Vatikano impe
rijos?”

—Nesistebiu, — atsakė už
klaustasis.
nėme, jog taip bus. Ameriko
je tarp ukrainiečių jau yra 
net vienuolika kunigų, viešai 
pasisakiusių už sutraukymą su 
Vatikanu ryšių.

—Kiek unijatai Vatikanui 
moka metinės donės?

—Kiekvienas p a r a p ijietis 
per metus sumoka mažiausiai 
$5, — atsakė jis.

Taigi, 4,000,000 asmenų po 
penkis dolerius mokančių do
nės — bus apie 20 mil. dole
rių! iNe dyvai, kad popiežius

MASINIS PIKIETAS 
PRIEŠ BUICKĄ

. Flint, Mich.— CIO unijis- 
1 tai masiniai pikietuoja Ge- 
, neral Motors Buicko fabri

ką, kuris laužo sutartį .su 
unija vadinamais “antraei
liais” klausimais.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir būsią lietaus.

“unijatų dūšiomis” taip susi 
rūpino..». •<

Roma. — Miestinių 
dybų rinkimus laimėjo 
komunistų - socialistų-kan
didatai Italijos miestuose ir 
miesteliuose. K r i kščionys 
demokratai į valdybas pra
vedė 492 savo kandidatus. 
Socialistai ir komunistai, 
pagal susitarimą, išstatė 
bendrus savo kandidatų są
rašus rinkimams. Visų kai
riųjų išrinkta 719 į miesti
nes valdybas, o dešiniųjų 
586.

Washington. — Žinomas 
laikraštininkas Drew Pear
son paskelbė pastabas, ku
rias padarė generolas Ei
senhower, Amerikos armi
jos štabo galva, kalbėdamas 
karinėm kongreso komite
tu i. *E i s e n h o wer sakė: 
“Rusija nenori karo; nela- 
biau jo nori ir mūsų žmo
nės. O tie, kurie nori ka
ro, turėtų minutę pamąs- 
tyt apie milžįniškas Rusijos 
aukas per 5 metus.

“Jeigu mes mėgintume 
užkariaut Rusiją, nežinia 
kada mes galėtume įsteigt 
savo pozicijas jos žemėje. 
Mes nieko nelaimėtume. Ar 
mes vartotume atomines 
bombas ar nevartotume, tie 
žmopės, nukentėję tokius 
nuostolius kare, nebėgs nuo 
jokios jėgos pasaulyje. Jie 
nenori naujo karo. Bet mes 
matėme, kas atsitiko pui
kiausioms pasaulio ' armi
joms” (naciams). <

Washington. — Amerika 
j ir Anglija vėl pasiuntė Ar> 
gentinos valdžiai reikalavi
mus, kad perduotų talkinin
kam nacių š.nipą Ludwigą 
Freude, Argentinos diktato
riaus Perono draugą.

RACIONAVIMĄ PANAI
KINUS, BADAS DI 
DEJA EUROPOJE

Jankiai, Girdi, Planavę 
įsiveržt Ispanijon

Washington. — Atsiliep
damas į kaltinimus iš Ame
rikos pusės, ispanų diktato
rius gen. Franko bando iš- 
simeluot, būk jis nerėmęs 
nacių ir Italijos fašistų 
prieš talkininkus. Kartu jis 
mėgina įkaltint1 Jungtines 
Valstijas, kad amerikonai 
šnipinėję Ispanijos koloni
jas šiaurinėje Afrikoje, pla
navę įsiveržimą į Portuga
liją, o per ją — į Ispaniją.

Detroit. — Turčių duktė 
Sužanne Froedtert, 16 me
tų, pabėgo su bedarbiu tro- 
kų vežiku O. Williamsu.

Kanada Tebegąsdi- 
na "Sovietinių Šni

pu” Baubais
Ottawa.— Kanados prem

jeras Mackenzie King pa
sakojo seimui, kad Rusijos 
agentai, girdi, bandę Kana
doj sudaryt lyg ir “penktą
ją koloną” kariniams sekre
tams išgauti iš Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos. Anot 
Kingo, tai sovietinės amba
sados slaptraščių raštinin
kas Igor Gouzenko išdavęs 
valdžiai kanadiečius, kurie 
perleidinėję Sovietam slap
tas žinias.

(Gouzenko nuėjęs tarnau
ti slaptajai Kanados polici- 
jai.)

Profesorius Fred Rose, 
Progresyvės Darbo Partijos 
atstovas, užėmė savo vietą 
Kanados seime. Jis pir
miau buvo areštuotas, gir
di, kaip karinių sekretų 
perdavėjas Sovietam. Jis 
po paranka ir laukia teis
mo.

LIETUVOS PRAMONĖ SPARČIAI AUGA
Tarybinių Žinių Biuras 

praneša, jog Lietuvos Res
publikos pramonė ir važiuo- 
tė nuolat didėja ir gerėja.

Traukiniai veikia jaū vi
sais Tarybinės Lietuvos ge
ležinkeliais, nežiūrint, kad 
naciai buvo juos taip suar
dę bei sunaikinę. Prekiniai 
traukiniai 1945 metais pus

trečio sykio daugiau krovi
nių pergabeno, negu 11940 
metais, ir pusketvirto kar
to daugiau, negu 1939 me
tais. Lietuvos geležinkelie
čiai, panaudodami stacha-

dabar

varo sunkiuosius traukinius 
tokiu greičiu, kokiu pirmiau 
tiktai lengvieji traukiniai 
tegalėjo važiuoti.

Pavenčių cukraus fabri
kas laimėjo varžytinių vė
liavą ir pirmąją dovaną — 
30,000 rublių — už gamy
bą. Šis fabrikas, iš griuvė
sių atstatytas, patį pirmą
jį mėnesį pagaminb 96 to
nus daugiau cukraus, negu 
planas numatė. Maskva pa
dėjo tą fabriką atsteigti, 
skirdama jam 2,500,000 rub
lių ir pristatydama metalą,

medžiagas, taip pat atsiųs
dama inžinierius, suteikda
ma anglies, gazolino ir kitų 
reikmenų.

Per pirmuosius šešis 1945 
metų mėnesius Lietuvos 
pramonė pagamino dveja 
tiek daugiau įvairių dirbi
nių, negu per ištisus 1944 
metus. O per kitus 1945 
metų šešis mėnesius Lietu
vos pramonė davė už 15 mi- 
lionų rublių daugiau pro
duktų, negu per pirmąjį 
1945 pusmetį.

vamzdžius žinių 5-me pu

Amerikos Atstovas
Tarptautinėje Atominės S

Atlantic City, N. J. — As
sist a t y dinantis UNRRA 
pašalpų organizacijos gene
rally direktorius, Herbertas 
H. Lehman pareiškė, jog. 
panaikinus maisto racioną

Jėgos Komisijoje
Washington. — Preziden

tas Trumanas paskyrė Ber
nardą Baruchą kaip Ame
rikos a t s tovą Jungtinių 
Tautų komisijoje atominei 
jėgai kontroliuoti. Kon- 

‘gresmanas Frank Haven- 
ner įnešė sumanymą išleis
ti įstatymą, pagal kurį per 
6 mėnesius Jmtų tyrinėja
ma, kaip galima būtų pa
naudoti atominę jėgą civi
liams reikalams.

produktų, kuriuos galima 
būtų išgabenti į užsienį. 
Tuo būdu didėja alkis va
karinėje Europoje. Lehma- 
nas šaukė įvairias Jungt. 
Tautas geriau remti UNRR 
A fondą.

Teisia Daktarą, Nužu- j 
džiusį 63 Žmones

Sovietinis Planas 
Mokslam Išvystyti

Maskva. — Sovietų Są
junga pasiryžus ne tik pa
sivyti, bet ir pralenkti kitų 
kraštų mokslą įvairiose jo 
šakose. Pagal mokslinį So
vietų planą, yra skiriama 
100 milio'nų rublių vien tik
tai Ukrainos moksliniams 
įrengimams. Sergejus Va- 
v i 1 o v a s, Sovietų Mokslų 
Akademijos pirmininkas, be 
kitko, priminė, jog reikės iš- 
vystyt atominę jėgą civi
liams reikalams.

Paryžius.—Prasidėjo by
la prieš daktarą Marcelį 
Petiotą, kuris prisipažino 
nužudęs 63 žmones. Jis pa
sakoja, kad jie buvę Franci- 
jos išdavikai, todėl jis juos 
sunaikinęs. Petiot pasiėmė 
300,000 frankų turto iš nu
žudytų žmonių vien 1940 
metais. Jis sakė, žudynėms 
naudojęs savo išrastą pa
būklą, kurio planus parodęs 
Amerikos atstovybės nariui.

REMIA FRANCUOS 
SKUNDĄ PRIEŠ 

FRANKO

London. — Franci j a duos 
skundą Jungt. Tautų Tary
bai prieš Ispanijos diktato
rių Franko, kaip pavojų 
taikai. Skundą remia Sovie- ' 
tai, Meksika ir Lenkija.

FRA N 0 AG N T AI

Paryžius. — Francijos vi
daus reikalų ministeris pra
nešė, jog suimta dar 12 
slaptų Ispanijos fašistų 
agentų, kurie buvo siunčia
mi šnipinėt francūzų armi- 
ją-

DVILYPĖ KINGO KALBA 
KANADOS SEIME

■

Ottawa.—Kanados prem
jeras King seime gąsdino g 
vadinamais kariniais “So
vietų agentais.” Kartu jis 
sakė, “aš manau, kad gene- 
r a I i s s i mas Stalinas apie 
juos nežino.”

Washington. — Spėjama, 
kad verstinas rekrutavimas 
bus pusmeti pratęstas.

Fordas statys automobi 
lių fabriką Metuchene, N. J
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Liaudis Nori Taikos
Reakcijos ir Qhurchillo šauksmas už karinį bloką 

prieš Tarybų Sąjungą, Mr. Byrnes’o kalbos už “kietą 
politiką,” generolo MacArthuro ir generolo Chiang Kaį- 
sheko diktatoriškas viešpatavimas Tolimuose Rytuose 
ir visa eilė kitų žygių, vedančių prie karo—sujudino tai
kos trokštančią liaudį ir jos vadus.

Senatoriai ir kongresmanai, politiniai veikėjai ir 
unijų vadai kietai pasisakė už taikos politiką—atmetė 
Mr. Churchillo ir jo pasekėjų karo obalsius.

Neseniai grįžusi iš Tarybų Sąjungos C. I. O. delega
cija, pateikė raportą apie Tarybų Sąjungos liaudies troš- 

• kimą gerų santykių su Amerikos žmonėmis. C. I. O. 
unijų vadai, kaip ir nariai, reikalauja sustabdyti pro
vokacijas prieš mūsų talkininkę—Sovietų Sąjungą ir ben
drai dirbti taikos išlaikymui.

< Atominės Politikos Pavojus
Visi turčių spaudoj skandalai, politikų ir generolų 

barškinimas ginklais prieš Tarybų Sąjungą vis susieina 
su ta nelaiminga atomine politika. •

Tūli imperialistai apsvaigo. Jie serga ta pačia li
ga, kaip sirgo Hitleris ir Mussolinis. Pastarieji manė, 
kad jie turi tokius ginklus ir išmoko tokią “blitz-kriego” 
taktiką, prieš kurią niekas negali atsilaikyti. Taip ma
no dabar tie, kurie susirgo atominės bombos liga.

Atominės bombos kontroliavimas pavedamas veik 
išimtinai generolams. Tas grūmoja Amerikos laisvėms. 
Buvęs vice-prezidentas H. Wallace prieš tai kelia protes
tą, nes tokia politika veda prie generolų diktatūros.

Churchillo “misijos” tikslas dabar žinomas visiems. 
Jis siekė pakinkyti Ameriką, kad ji stotų apgynimui 
krinkančios Anglijos imperijos. Kurstymas Irano, Tur
kijos, buržuazinės Opozicijos Bulgarijoj, Lenkijoj, Ru
munijoj ir Jugoslavijoj, palaikymas reakcijos Chinijoj 
ir Japonijoj, visa tai sudaro taikai pavojų!

(Tąsa)
Bet, paklausiau, kas 'jūs 

per viena tokia, kad taip 
“triukšmaujate?” Nu, ir ji
nai pasiaiškino. Jinai esan
ti Graikijos pasiuntinybės 
Maskvoje sekretorė. Va
žiuoja dirbti. Rytoj išva
žiuos į Maskvą. v <

Manau sau: Ir vežasi su 
savimi pusę Graikijos! •’

Bet jos vargšės planas 
neišdegė.

Pribūiiam į stotį, du sto
ri vyrai ateina, išsineša jos 
ir mano čemodanus, sudeda 
ant rankinio troko. , Jie sa
ko, kad tuojau pribus auto
busas iš Intūristų ir mus ir 
mūsų bagažą paims. Vienas 
iš jų nuėjo ir paskambino, 
kad tikrai atvažiuotų pa
imti.

Nuvežė jie mūsų bagažą 
visai .ant kitos platformos.

Laukiame. Mašina neat
vyksta. Toji mano “sekre-’tos 
tore” užsideda ant pečių ir 
kitus kailinius. Sakau, mo
ki šokti, tai pašok, nenu
šalsi kojų. Trepsime aplin
kui troką. Net keli vyrai 
priėję siūlęsi, kad jie auto
mobiliais gali mus ir mūsų 
valizas nuvešti į viešbutį. 
Bet mes jų nežinome, jie ne
turi jokių uniformų, mes 
laukiame tos organizacijos 
vežimo, kuri turi mumis pa-

Rašo A. Bimba.
manęs du smarkūs vyrai ir 
vienas iš jų į mane:

“Tai jūs esate draugas 
Bimba? Aš esu Albertas 
Knyva, Tarybinės Lietuvos 
Užsienio Reikalų Komisaro 
Rotomskio . p a v a d uotoj as. 
Karštai sveikinu j įimis Ta
rybinės Lietuvos vardu! O 
čia' yra draugas Nikolas 
Liubimcevas, Vilniaus mies
to Vykdomojo Komiteto 
pirmininko pavaduotojas.”

Karštai, kietai pasispau- 
džiame vieni kitiems ran
kas. Liubimcevas pasveiki
na Vilniaus valdžios ir žmo
nių vardu. Atsiprašo, kad 
pavėlavo. Važiavo tuoju In- 
turistų autobusu, bet, kaip 
tyčia, pakelyje ėmė ir suge
do. Prabėgo .keletas minu- 
tų. Pribus automobilius ir 
mus paims.

Nežinau, žodžiais sunku 
išreikšti tąjį džiaugsmą,

tasai sapnas pagaliaus išsi
pildė. Albertas Knyva dar 
jaunas vyras, universiteto 
žmogus, nevedęs, pilnas 
'energijos. Apart Užsienio 
reikalų komisaro svarbių 
pavaduotojo pareigų, jis 
dar yra vedėju gyventojų 
su Lenkija apsimainymo. O 
tai labai atsakingas ir mil
žiniškas darbas. Iš Vilniaus 
jau esą iškelta Lenkijon 
apie 20,000 žmonių. Alberto 
brolis, žuvo fašistinių besti
jų hitlerininkų rankose.

THESE ARE THE TIMES
< By Jfatt Sholomskas

IN OTJR brief life-time we 
have gotten to know two 

types of bankrupt politicians. 
There is the perennial red-bait
er and then the petticoat poli
tician. Most readers know the 
behavior and the purpose of 
red-baiters. But a petticoat po
litician is something else again.

----- o-----
In many cases the former 

brand will yell “Communist” 
at anyone he may disagree 
with. The red cry is intended do

trick of shedding false tears for 
the weaker sex and the citizens 
of the future.

---------T-O ■ v.--

This is an old trick in the 
stock of bah 
Some years as 
had a similar experience. Chi
na stood alone against Japa
nese imperialisn}1, 
business was

apt politicos, 
this columnist

Tiktai staiga prieina prie

Tuo tarpu, kai tie barbarai >be sufficient argument to s£ 
užplūdo Lietuva, Knyva sir- , lence anyone disagreeing with 
go plaučių uždegimu, nega- the guy who. shouts wolf. > 
Įėjo evakuotis Tąrybų Są
jungos gilumon su kinais 
draugais. Hitlerininkai < • jį 
baisiai kankino ir'reikalavo 
išduoti jam žinomus drau
gus ir valstybės planUs. Bet 
jis jiems atsakęs: Nieko iš 
manęs neišgausite, veltui 

kurį aš jaučiau ten ant šal-jjūsų pastangos. Tada žiau-
> platformos, pasitikęs rusis priešas jį sušaudė, 

tuodu laisvos, socialistinės | Nikolas Liubimcevas ne- 
Lietuvos atstovus. Po išti- ‘ - - - .............
so mėnesio negirdėta jų lie
tuviška kalba man ausyse 
skambėjo kai kokia žavė
jau ti muzika.

Pagaliau susitikome! Jie 
ir aš: Jie iš Lietuvos, aš iš 
Amerikos! Prieteliai, drau
gai ! Tiek vandens perplauk
ta, tiek žemių pervažiuota, 
kad susieiti, pasikalbėti, pa
sitarti jų ir mūsų bendrai
siais reikalais! Toji svajonė,

teko dviejų brolių šiame ka
re. Žuvo karo fronte. Ir
gi dar tik pabaigęs 40 metų 
amžiaus vyras, vedęs, augi
na sūnų. Ant jojo pečių su
versta pati sunkiausioji Vil
niaus miesto atstatymo naš
ta. Jisai pilnas vilčių, kad 
už metų, už kitų Vilnius pa
kils ir jo grožiu ir paranku- 
mais galės didžiuotis ir nau
dotis visa Lietuva.

(Daugiau bus)

; ——o—r^.. \
The latter ubrand approaches 

an argument somewhat diffe
rently. He1 probably doesn’t be
lieve that the term “wolf’’ is 
sufficiently frightening in it
self. It’s too damned common, 
he reasons. Then too, there is 
always the possibility of being 
labeled a fascist in return for 
tagging someone as red. So the 
petticoat politician employs a 
different method, when he 
finds that facts have pinned 
him against a wall. This me
thod is a deep, but phony, con
cern for womanhood and child
ren.

RAŠYTOJO JULIAUS BUTĖNO LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
šiomis dienomis dr. A. iratūros mokyklą (jos 100 gą vyrą. 

Petriką gavo laišką, rašytą ^metų gimimo sukaktuvių

I-

Vagysčių Skandalas
Turčių spauda ir radijo šaukia apie tai, būk Tarybų 

Sąjunga “išvežė mašineriją iš Mandžurijos,” būk “ji ap
vogė Chiniją.’ Kiek ten išvežta mašinerijų, mes nežinome. 

| Ta pati spauda pirma rašė, būk Sovietai išvežė 80 nuoš. 
mašinerijos. Kovo 16 d., iš Chungkingo rašo Mr. Till
man Durdin, kad jau “tik 50 nuoš.” Galimas dalykas, 
kad greitai apsižiūrės, kad tie išvežimai turi tiek “tie
sos”, kiek jų pirmesnės pasakos apie mūšius Mukdeno 
mieste.

Bet vienas dalykas žinoma: Sovietai japonų staty
tus karo fabrikus skaitė kariniu lobiu. Tokius fabrikus 
amerikiečiai sprogdino Vokietijoj. Gal būti Sovietai juos 
iškraustė iš Mandžurijos.

Tarybų Sąjungos spauda rašo, kad Amerika taip 
pat veža mašinas ir brangdaikčius iš Japonijos ir Vokie
tijos. Ir tą tvirtinimą remia citatomis iš Amerikos kon- • 
troliuojamos spaudos. Tass rašo, kad amerikiečiai veža 
iš Japonijos, Vokietijos ir Austrijos auksą, platiną ir ki
tokį turtą. Pagal Amerikos armijos laikraštį “Stars and 
Stripes,” iš lapkr. 7, 1945 m., į Ameriką įvežta tų turtų 
už $500,000. '

“Nipon Times,” iš vasario 8, 1946 m., rašė, kad iš 
Japonijos į Ameriką išvežė 400 plytų sidabro. Kiekvie
na plyta svėrė po 75 svarus. Gi lapkr. 10, 1945 m., tas 
ir kiti Japonijoj laikraščiai rašė, kad į Ameriką išvežė 
650 svarų platino, apie tiek pat aukso ir 248 tonus si
dabro.

Prie to, amerikiečiai išvežė iš Japonijos nemažai 
lėktuvų, žiūronų, 465,260 šautuvų, atplukdė į Perlų Už
lają kelis submarįnus ir kitokius karo laivus.

Kaip žinome, tai Vokietijoj naciai, bėgdami nuo 
Raudonosios Armijos, auksą, sidabrą ir brangakmenius 
sugabeno į amerikiečių zoną. Net laivus suplukdė į 
Elbą ir kitas upes, kad tik netektų rusams.

Dabar iš Austrijos praneša, kad austrai krausto 
fabrikus iš rusų zonos į amerikiečių zoną.

Todėl skandalas apie Sovietų “plėšimus” ir “vagys
tes” yra niekas kitas, kaip bėgančio vagies šauksmas: 
“Laikykite vagį.”

Demokratinė Konvencija
Vilnis rašo:
Balandžio 5 dieną Washingtone susirinks konferen

cija, kuri turės didžiausios reikšmės visai demokratinei 
Amerikai. Tos konferencijos iniciatoriais yra dvidešimts 
trys kongresmanai, trys senatoriai ir keli šimtai žymių 
visuomenininkų ir organizuoto darbo vadų.

Ši konferencija šaukiama šiuo kritišku momentu, 
kad prabilti už taikos išlaikymą, už trijų didžiųjų vals
tybių vienybę ir didžiu balsu priminti Amerikos žmo
nėms roose veltinės politikos ir diplomatijos principus.

Atombombiška diplomatija ir imperialistinio griež-

Juliaus Butėnp, kuris šiuo 
metu Vilniaus universitete 
dėstę lietuvių literatūrą. Ju
lius Butėnas yra jaunesnešės 
kartos rašytojas ir išleidęs 
keletą knygų, be 
laikraščiams ir 
daug straipsnių. 
Alytaus apskr. 
kaime. Mes čia 
kai kurias 
kas. —“L.” Red.

Dr. A. Petrikai, 
Brooklyne.

Iš Sveiko laišką gavau ir 
skubu atsakyti. Dabar gy
venu jau Vilniuje. Merkinė
je gimnazijos direktorium 
pabuvau tik kelis mėnesius. 
Kai sužinojo iš Maskvos 
grįžę draugai, kad aš gyvas, 
tuoj iškvietė į Vilnių.

Vilniaus universitete dės
tau lietuvių literatūrą, dir
bu prie literatūros žurnalo 
Pergalės. Pačiam kaip nors 
atsiųsim porą numerių.

Kaip pergyvenau okupa
ciją? Ilgai reikėtų rašyti. 
Buvau ir kalėjime ir slaps
čiausi—visaip. Iš Kauno iš
vykau tik prasidėjus karui 
—kai vokiečiai užėmė mies
tą. Taigi visą laiką pralei
dau provincijoj, nors ir ten 
nebuvo ramumo. Jei būčiau 
iš Kauno pirmomis dienb- 
mis neišsprukęs, žinoma, 
kad būčiau praradęs gyvy-

to, parašęs 
žurnalams 

Jis gimė 
Galintėnų 

paduosime
jo laiško ištrau-

Paties knygą apie Br. 
Vargšą mačiau pas drg. 
Korsaką.

Nors gyvenu Vilniuje, bet 
literatūros srity nieko ypa
tingo nenuveikiau. Parašiau 
ilgoką straipsnį Pergales 
žurnalę apie Žemaitės lite-

proga). Tame pačiame nr. 
yra ir kitų autorių straips
nių apie Žemaitę (Pergalės 
3-4 nr.).

Okupacijos metais vienus 
metus gyvenau tėviškėj 
Alytaus aps., Merkinės vai. 
Galintėnų k. Bet kai visoki 
šunes pradėjo kandžioti, iš
sikėliau į Lazdijų apskritį 
ir buvau Leipalingio pro
gimnazijos mokytoju. Te
nai vėl prikibo šunes — bu
vau suimtas išvežti į Vo
kietiją, bet iš kalėjimo šiaip 
taip ištrūkau. Po to negalė
jau Lazdijų . apskrity gy
venti. Persikėliau į Merki
nę. Tai buvo 1943-1944 
mokslo metai. Visi ėdikai 
atkando dantį, nes vokie
čiai — gestapo suiminėjo ir 
vad. patriotus, ne tik tary
biškai nusiteikusius. Šiaip 
taip, gerų žmonių prilaiko
mas, išbuvau iki 1944 m. 
birželio mėn. — mokslo me
tų galo. Čia pat ir frontas 
priartėjo. Lengviau atsi
dusau. Nors frontas man 
atėmė mylįmą vyriausiąjį 
brolį Juozą, kuris su šeima 
žuvo, užvažiavęs ant vokie
čių prieštankinės minos 
1945 m. liepos 14 d., kada 
čia pat jau buvo Raudonoji 
Armija.

Reikia pažymėti, kad 
Merkinės gimnazija nelai
minga. Užėjus vokiečiams 
11941 m."Vasarą buvo sušau
dytas tos gimnazijos direk
torius Aleks. Osmolskis, jau 
pagyvenęs žmogus. Vokie
čiai išgabeno į darbo sto
vyklą ir ten nužudė dįr. 
Praną Kulį, jauną, energin-

tumo politika veda Ameriką į labai didelių pavojų sū
kurį. Demokratinė Amerika negali užsimerkti tų pa
vojų akyvaizdoj. Ji turi stovėti liaudies reikalų ir taikos 
išlaikymo sargyboje.

Lietuvių demokratinė visuomenė karštai sveikina 
šios konferencijos sumanytojus. Jų pasiryžimas duos 
tuo didesnių pasekmių, jeigu darban išsijudins milioni- 
nės minios.

Lietuvių demokratinės organizacijos privalo siųsti 
Washingtonan savo delegaciją. Dėl delegacijos siuntimo, 
reikia pagalvoti stipriai ir greitai, :/

Ką dabar veikiu? Daug 
laiko užima tiesioginiai dar
bai—paskaitos. Reikia juk 
pasirengti. Tas darbas ten
ka dirbti iš naujo. Tarybi
nių Rašytojų Sąjunga daro 
kas savaitę susirinkimus, 
kurių metu skaitomi ir kri
tikuojami nauji kūriniai.

Intelegentinės jėgos po 
audrų smarkiai praretėju- 
sios. Todėl esantiems pri
reikia dirbti už kelis: bė
gioti ir šen ir ten. Tačiau 
vis tiek esu užsimojęs šį 
tą naujo padaryti, nes ke
letą metų tylėjus pirštus 
niežti... Dabar pas mus 
yra sunkumų su spaustuvė
mis — vokiečiai sugriovė 
miestus ir įmones, sunaiki
no elektros stotis, na, o li
no tipas nei spausdinamoji 
mašina negali be elektros 
'srovės judėti. Sunaikino 
popieriaus fabrikus — ka
me spausdinti? Bet vis tiek 
yra vilties atstatyti padėtį. 
Jau spaustuvės juda geriau. 
Pįrmiausįa leidžiami mo
kykloms vadovėliai. Bet ne
paisant to, pasirodo ir gro
žinės literatūros dalykų. 
Antai išėjo A. Venclovos 
poezijos knyga “Obelis kur 
augalota,” S. Nėries “Lakš
tingala negali nečiulbėti,” 
bet autorė tepamatė rinkinį 
atspausdintą ir netrukus, 
sunkios ligos nukankinta, 
mirė. Tur būt, apie tai gir
dėjote. Išėjo K. Korsako 
straipsnių rinkinys “Prieš 
amžinąjį priešą,” vertimų ir 
kt.

Vienu žodžiu, judama, 
krutamą. Jau pasimačiau su 
visais rašytojais. Buvau 
Anykščiuose pas A. Vienuo
lį. Dažnai sutinkami V. My
kolaitis-Putinas (jis tebėr 
prof. Vilniaus u-te), P. Vai
čiūnas; Balys Sruoga lai
mingai išlikęs grįžo iš Vo
kietijos konclagerių. Pergy
veno jis pragarą. Rašo at
siminimus, kurie bus at
spausdinti greičiausia Per
galės žurnale. Kiek skai
čiau, šiurpingai įdomūs. 
Jo akyse tūkstančiai buvo

----- o-----
Being unable to refute unde

niable facts, the petticoat poli
tician, like the kid who got in 
trouble, clings to a skirt. Thus 
when John Orman and this 
columnist were taken to task 
recently for their opinions on 
DP’s, a certain columnist in
jected his “concern” for women 
and children among the DP’s.

----- o-----
Complaining of our “blood

thirsty attitude,’’ Mr. Buksnai- 
tis, in a recent English column 
in Vienybe, noted that “at least 
half of these are women and 
children.” The point in discus
sion was the ' character of 
Lithuanian DP’s in Europe. It 
had previously been pointed out 
that many of the DP’s were 
nazi - collaborators and war 
criminals. Vienybe’s columnist 
chose to ignore this fact, but 
countered by supposedly com
ing to the defense of women 
and children amongst the DP’s. 
He could not deny the allega
tions, and being caught with 
his pants down he elected to 
hide1 behind the innocence of 
womanhood and children.

—,—o-----
But this self-styled defender 

of womanhood and children had 
something else in mind also. He 
had. to prove that we were 
“bloodthirsty” and to put his 
conscience to rest. So he scur
ried to the petticoat and diaper. 
Thought he, give the impres
sion that these guys are direct
ing their- fire against innocent 
women and children and not at 
nazi - collaborators and traitors 
then you can kill two birds 
with one stone. First you give 
the unsuspecting reader the im
pression that these guys are 
really bloodthirsty. Then you 
conveniently shield the crimi
nals. All this is accomplished 
by the simple and old stock

American 
business was shipping scrap 
iron and ojj to the Japs, and 
conveying our sympathy to the 
Chinese. During\those difficult 
days the inferior armed Chi
nese had taken some severe lac
ings at the hand Af the Japs. 
The Chinese were feeing pushed 
deeper and deeper into‘the in
terior. It seemed so one-sided 
that it was' pitiful. But one day 
the Chinese struck back. The 
exact locale of the Chinese suc
cess is now forgotten, but in 
the battle 
Chinese 
tration 
troops.

This 
couraging news from China in 
a long time, and this columnist, 
then writing for a paper in 
Chicago, thought it worthy of a 
comment. The now defunct 
“Jaunimas” took this writer 
over the coals for that piece. 
Wailed “Jaunimas,” in wprds to 
the effect, “But the Japanese 
soldiers who were killed by the 
Chihese have wives and child
ren too!” Then “Jaun.,” with 
which Vitalis Buksnaitis was 
connected as associate editor, 
also considered us “blood
thirsty” and professed itself 
the champion of womanhood 
and children. But oddly enough, 
when Hitler was running 
roughshod over Europe and his 
U'oops were raping and exter
minating both womanhood and 
childfen,t. “Jaunimas” shouted 
“Three cheers for Hitler.” 
“Jaunimas” hailed the same 
Hitler who was responsible for 
the greatest -extermination of 
women 
history

išžudyti, ir jo tas pats lau
kė, jei ne Raud. Armijos 
greitas atėjimas.

Na, bet visko vis tiek ne
aprašysi.

Linkėjimų R. Mizarai, ku
inam prašau pranešti, kad 
iš Merkinės vokiečiai pada
rė griuvėsius, nes dar 1941 
m., karo pradžioj, smarkiai 
subombardavo. Jo brolis 
Povilas gyvas ir sveikas. Su 
jais matydavaus, kai buvau 
Merkinėj...

* Daug linkėjimų!
J. Butėnas.

Beje, J. Jurginis dabar 
yra Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Bibliotekos di
rektorius Vilniuje.
Vilnius, 1945-IX-20.. '
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that followed the 
wiped out a concen- 
•of 30,000 Japanese

was the first bit of en-

“The 
sharply

and children in all the 
of mankind!

----- o-----
“Jaunimas” episode 
illustrates the true

stripe of the “defenders” of 
womanhood. They are not so 
much concerned with the mo
thers and future mothers of 
the world and their children as 
they are with putting over a 
definite program, which by its 
very nature is repulsive to a 
person of average intelligence. 
They appeal to the human in
stincts and sentiments of the 
people only to conceal the fact 
that their program leads ulti
mately to destruction of the ve
ry things they arc defending.

"You have all seen the shame
ful effects of such crusaders 
upon the American horizon. 
Lynch mobs in the south have 
committed the most horrifying 
brimes in the name of women. 
• ----- o_

Moreover, since when is it 
“bloodthirsty” to demand that 
those guilty of crimes be 
brought to justice for their 
deeds. Apparently Mr. Buks
naitis is interested in justice, 
too. But do come out from be
hind the skirt, Vitalis, and be 
man enough to put forward 
your program.

------o-----
Headlines in the newspapers 

in recent weeks and days have 
been mentioning Spain and 
Franco almost daily. To-mor
row Laisve will carry a story 
by an American Lithuanian 
who was a prisoner of Franco. 
It is a story by a Lithuanian 
Catholic, a former member of 

‘the United States Army and a 
recent recipient of a high Ca
nadian Army honor for gallant 
action against the enemy in the 
Sicily campaign. We believe 
that the account of Joseph Gri
gas ' is both timely and irifprma- 
dive. It should help many of our 
readers to understand some of 
the things at stake in Spain. ;

>
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Tautos Didvyrė.”
J. K. N.,
Moterų Skyriaus Koresp

(Simo-
Kasmauskienė

Iš Moterų Susirinkimo
LLD 20 kuopos moterų sky

riaus susirinkimas įvyko kovo 
3 d., Lietuvių svetainėje. Na
rių dalyvavo vidutiniai. Komi
tetas išdavė raportus. A. Mal- 
daikienė raportavo, kad daug

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?

Avižinių Kruopų (Oatmeal) 
Duona

Atsipeikėjęs, atsisėdo po žaliu berže
liu. Jam liūdna, beviltinga. Juodų min
čių rūkas prieš akis. Kur jis dabar pasi
dės? Šeimininkas nesargins jo: jam rei
kia darbininko, ne ligonio. Dabar jam iš 
naujo prisiminė tėvas, motina, jam pri
siminė geroji teta. Bet jie visi mirę ir jis 
jiems neberūpi. Jis paliktas globoti var
gui ir tas jo nepalieka niekada. Ir, su
smukęs, sieloje ir kūnu, atrėmęs galvą į 
berželio stuobrį, užsidėjęs ranka akis, 
pradėjo gailiai verkti.

Tik, staiga, jis pajuto šiltą ranką ant 
savo pečių ir sykiu pasigirdo motiniškas 
balsas:

— Jonuk, tai tu čia verki? Sakyk, kas 
atsitiko?

Jonukas atmerkęs akis pamatė Tutkie- 
nę, jo šeimininkų artimą kaimynę. Ji 
grįžo nešusi pusryčius Marytei.

— O tu, vaikeli, atrodai ligotas, — ji 
traukė jo ranką nuo akių, glostė ir sklei
dė uždrikusius už akių plaukus.

Jonukas jai viską pasipasakojo: kad 
jis serga, o šeimininkas jį vistiek išva
rė dirbti.

Moteriškė suraukė kaktą, akys pradė
jo degti kažkokia keršto ugnimi ir dan
tis sukandus pradėjo: — Tie prakeikti

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

Sugrįžo Pasisvečiuoti 
šiomis dienomis parvažiavo 

pasisvečiuoti pas savo tėvelius 
jūreivis Richard Buividas, sQ-

• ’X 

mis mūsų draugų Buividų, gy
venančių 63 Woodraw Ave., 
Dorchester, Mass. Richardas 
savo gražia muzika daug sy
kių yra linksminęs mūsų pa
rengimus.

Veliju jaunam jūreiviui lai
mingai užbaigti Dėdės Šamo 
tarnystę ir greitai grįžti pas 
savuosius.

Vos šešerrų metų Jonukas liko be sa
vo tėvelių.

Nors skurdžiai gyveno jo teta, bet pa
ėmė Jonuką auginti. Paaugusį iki devy
nių metų išleido už piemenuką. Taip au
go našlaitis pas svetimus niekeno neuž- 
jaučiamas ir stumdomas. Nors dažnai jį 
teta lankydavo, bet sunkios jo dalies pa
lengvint negalėjo, nes ir pati buvo bied- 
na ir ligota. Dažnai ji prikalbinėdavo Jo
nukui, kad būtų paklusnus savo gaspado- 
riams, kad lytais ir vakarais nepamirštų 
atkalbėti poterių.

Pagaliau, užaugęs iki penkiolikos me
tų, Jonukas jau tarnavo pusberniu. Sun
kūs darbai kamavo jo jaunas jėgas, bet 
vis džiaugėsi, kad jis galės daugiau pa
gelbėti geraširdžiai tetai. Kita, neaiški 
mintis — noras mokintis, skaityti, viską 
žinoti, graužė jo smegenis, neduodama 
ramybės. Gal jis dabar žiemos metu ga
lės lankyti mokyklą?! Ta viltis jame nie
kados neužgesdavo. Pradinę mokyklą jis 
jau buvo baigęs su savo motiniškai rū
pestingos tetos pagalba. Dabar Jonukui 
kas kita. Jis jau pusbernis. Nebereikės 
ganyti gyvulius apsivilkus sulopyta gas- 
padoriaus sermėga, basam. Niekas nebe- 
daužys užpakalio už mažiausį nieką.

Bet negailestingai žiauri Jonuko dalis 
ir vėl išdraskė jo prieglaudos lizdelį.

Vieno jauno pavasario rytą, vos tik 
spėjus saulutei patekėti, kada linksmus 
paukštelių chorai dainavo ir krito nuo 
medžių naktinė rasa, tada užgeso jo te
tos gyvybės žvakelė, jau senai silpnai ži
bėjusi.

Tetos mirtis Jonuko širdį skaudžiai 
pažeidė. Noras gyventi jį visai paliko. 
Jis gailiai verkė suklupdamas prie jos 
šalto lavono. Vaikščiojo lyg be sąmonės. 
Jautėsi likęs vienų vienas, niekam nepri
klausąs, visų apleistas. Kur beprisiglaus, 
baigęs tarnybos metą? Kas priglaus 1L 
goję ar nelaimėje?

Ir neilgai trukus, sunkiai dirbdamas, 
gailiai liūdėdamas, per dieną kirtęs ru
gius, nakčia Jonukas pradėjo sirgti. Jį 
krėtė šiurpas, kaulus tarsi kas laužė.

Vos tik praaušus rytui, Jonuką ir vėl 
žadina grabių kasti. Jis norėjo pasiaiš
kinti sergąs, bet šeimininkas rūsčiais žo
džiais įkirto:

—Sergi, gal ir tinginio liga.. . prie val
gio tu netingi ir nesergi. w »

Atsikėlė Jonukas visas išbalęs, eina 
per laukus lopata nešinas lyg ne savo ko
jom. Kiek pakasęs, visai pristigo jėgų. 
Lopata iškrito iš rankų, akyse tamsu pa-

Forma 9108 gaunama 14 
iki 20 ir 30 iki 40 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 ceo* 
tų, siųskite: Mary Sincut, 421 
Lorimer St, Brooklyn 6, N.

gailėjimo, už tuos kelis centus pasamdę 
žmogų nesisarmatytų į žagrę pasikinky
ti. Kelkis, vaikeli ir .eiva pas mus. Pa
gulėsi keletą dienų, pasitaisysi ir vėl ga
lėsi eiti. x (

Jonukas susimaišė moters gerumu ir 
nebežinojo, ką sakyti. Springdamas aša
ra, atsikalbinėjo: — Bet, kad ir tamsta 
neturtinga, neišsimaitinate iš savo ma
žo sklypelio, turite uždarbiauti kitur.

—Taip, aš neturtinga.' Bet niekados 
neleisiu buožei užbaigti žmogų, — tarė 
moteriškė. — Užteks, kiek turiu, pasida
linsiu, kad ir mažu duonos kąsneliu. Kel
kis, eiva tuojau.

Ji prilaikė Jonuką už rankos, kad ne
parpultų. Parsivedusi, Jonuką paguldė 
kamaraitėje, baltoje lovoje, o pati nusi
skubino atnešti liepžiedžių arbatėlės.

Pasveikęs, Jonukas vėl grįžo pas ūki
ninką. j ■

Naujieji globėjai, išleisdami, jam pa
sakė, kad Jonukas turįs būti jiems sū
numi. Bet kokiame atsitikime turi pra
nešti jiems, ateiti Sekmadieniais ar bet 
kada liuoslaikiu.

— Baigęs metus pareik pas mus,—pa
rodė Tutkus ranka į kamaraitę, — ten 
bus tavo lova;

Jonukas stvėrė Tutkienei už rankos.

Lietuvos jaunimo, toje gražioje melodijo
je pasigirdo skaudi dejonė mūsų myli
mos tėvynės, draskomos įsiutusio tigro 
vokiečio. < .

Jonukas negalėjo pakęsti,*matydamas 
draskomą savo tėvynę ir žudant nekaltus 
žmones. Skubiai iškeliavo tėvynę ginti. 
Marytė atlydėjo jį į stotį. Jonukas už
dėjo ant jos kaklo baltų perlų eilutę, kaip 
tyros meilės paminklą. Marytė prisegė 
prie jo krūtinės raudoną rožę. Karštai jį 
pabučiavusi, žadėjo jam būti ištikima 
amžinai. Taip jiedu atsiskyrė. Atsisky
rė ... ant visados.

Išleidusi Jonuką, Marytė pasiryžo ir 
pati kovoti, ginti savo tėvynę nuo atkak
lių užpuolikų. Ji įstojo į partizanų eiles.

Tolimoj lytų šalyje, ties Oriolu, nar
siai kovėsi Jonukas su priešu. Kovėsi tol, 
kol jis buvo išgintas iš mūsų tėvynės Lie
tuvos ir galutinai sumuštas. Nepaisant, 
kiek aukų liko, bet mūsų tėviškėj išaušo 
naujas rytas, senai lauktas ir svajotas. 
Vėl grįžo visi' tėviškėn su smagia daina 
ir džiaugsmu.

Grįžo ir Jonukas. Bet savo Marytės 
rado tik šaltą kapą. Ji atsidavusiai ko
vojo ir mirė smaugiko vokiečio kartuvė
se dėl tėvynės, dėl žmonijos labo, dėl ge
resnės, dėl laimingesnės ateities.

Išgirdus šią skaudžią žinią, Jonukui 
lyg kulka pervėrė širdį. Radęs jos kapą, 
padėjo raudonų rožių vainiką ir suklu
po prie jo.'Galva nusviro žemyn. Lyg gi
lus ežeras, įaudrintas audros, suvirpėjo 
nuvargusi širdis. Jo akyse pasivaidino 
Maiytės mirties kančios. Jam pasivaidi
no keleriopa scena jų laimingos praei
ties. Svajingos galvutės baltas plaukų 
pluoštas tarsi palietė jo karštą veidą ir 
jis girdėjo tylius žodžius: Mūsų kova lai
mėta, mūsų tėvynė vėl atgimė, atgimė 
naujai...

Toli nuo besiblaškančio gyvenimo, ten, 
tylioje, ramioje vietoje/ į jį meiliai žiū
rėjo jos viliojančios akutės, nušviečia
mos, virpančios baltos nakties šviesos. 
Jos buvo žydrios, kaip dangaus žydru
ma ir gilios, kaip kalnų ežeras, liejo 
švelnų spindesį jo niūriam ir tamsiam, 
kaip rudens naktis* gyvenimui. O dabar 
kas benušvies beviltišką, ilgesyje pasken
dusį gyvenimą?

Slėgiąs rūkas tiesė savo kabius glė
bius, mintys pradėjo • kartoti: neverta, 
neverta begyvent! Numirt. Baigt viską.

Bet greit ir vėl atsipeikėjo:
— Juk būtų silpnybė negyventi, pa

neigti šį naują pasaulį, už katrą Marytė 
ir tūkstančiai kitų gyvybes paaukavo, 
katro senai troškome ir svajojome.

Dabar tik gyventi!
Palangos Birutė.

kiu vietų, į kurias tradiciniai 
nepriimta leisti moteris be ko
kio nors gobtuvo. J tokias vie
tas einant, jeigu ne dėl savo 
patogumo, tai pagarbai tų, 
kurie tai tradicijai tiki, gerinti 
užsidėti kepurę. Viena iš tų 
moters aprėdą tebevaržančių 
įstaigų yra bažnyčia.

? - G. M.

Keturiolikos metų mergiščios, New Yorko vidurines 
mokyklos studentes, nuėjo prie Phelps Dodge Refining 
Corp, pikietų su jais pasikalbėti ir iš jų pačių sužinoti, 
ko jie streikuoja. Nuo dabar darbininkų priešų bliovi
mai negalės jų sukurstyti prieš streikierius. Darbinin
kai, CIO nariai, buvo priversti streikuoti firmai atsisa
kius išpildyti jų teisėtus ir Karinės Darbo Tarybos pri
pažintu reikalavimus.

čių su dideliu vargu, bet su-tvirta vilti
mi, su pasiryžimu. Dabar jis ir pats, lyg 
per įšėlusią jūrą perplaukęs, galvoda
mas apie sunkią savo praeitį stebėjosi, 
kaip jis galėjęs atsilaikyti nuo įvairiau
sių sunkumų, katrie jį blaškė, daužė lyg 
jūros vilnys plaukiantį laivelį. Jąrh ro
dėsi, kad daugiau jis nebegalėtų tokių 
sunkumų pernešti.

Jonukas suaugo į gražų vyrą: aukš
tas, stambus, gražaus veido, dailaus nu- 
augimo. Daug dirbdavo darbininkų nau
dai ir visuomenės labui.

Marytei baigus gailestingosios sesutės 
mokslą, jiedu karštai įsimylėjo.

Marytė buvo neturtingų, bet susipra
tusių darbininkų tėvų vienturtė dukrelė, 
šviesiaplaukė, mėlynakė, smagi, lyg auš
tantis rytas. Jiedu pynė savo ateitį iš 
gražiausių vilčių. Su džiaugsmu laukė tos 
laimingos dienos, kada gyvens drauge, 
kaip vyras ir žmona. Bet niekados nepa
galvojo, kad jų gyvenimo laimės žvaigž
delė pražu plėšriųjų budelių naguose, 
nespėjusi sužibėti.

. Ir vieną gražią birželio dieną, kada 
visa gamta pasipuošusi vasaros rūbu 
kyepęjo,. kada girdėjosi malonios dainos

bus ir namie gamintų lietuviš
kų kilbasų.

Kviečiame atsilankyti visus, 
ne tik vien Bostono ir iš apy-r 
linkės draugus, bet ir iš to
limesnių kolonijų, nes savo at
silankymu jūs paremsite šį 
taip svarbų tikslą. Ir smagiai 
laiką praleisite.

Serga
Koletas savaičių atgal buvo 

smarkiai susirgus plaučių įde
gimu mūsų drauge B. Lazic- 
kienė. Tik ačiū dr. J. Repšio 
pastangoms ji šiandien jau 
sveiksta, savo namuose, 266 
Gold St., So. Bostone. Drau
gės, kurioms laikas pavėlina, 
atlankykite sergančią draugę. 
Veliju drg. Lazickienei grei
tai pasveikti ir vėl grįžti prie 
visuomeninio darbo.

Žiurstelio 
narna mažo 
ir didelio (L) dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite; Mary Sincus, 427 
I^orimer St.. Bronklvn 6. N V

So. Bostonietės Gražiai Dar- 
Lietuvos

norėdamas ją pabučiuoti, širdyje jaus
damas jiem begalinę užuojautą, simpati
ją ir dėkingumą. Taip pat norėjo ir Tut
kui padaryti, bet šis gynėsi, nedavė:

— Geriau, pasisveikinkim, Jonuk, ir 
būkime geri draugai. Mėgink ateiti penk
tadienio vakarą, eisim visi į susirinkimą.

— Gerai, aš ateisiu, — tarė Jonukas.
— Ir smagumo perimtas, ugningos 

jaunystės ūpe, tarsi vėjo nešamas, švil
paudamas nubėgo per laukus. Tada jis 
jautėsi daug tvirtesnis, daug pastoves
nis, turėdamas kur prisiglausti.

Jonukas buvo labai jautrus, darbštus 
ir nuolankus berniukas. Turėdamas liue
so laiko vis lankė savo naujus globėjus. 
Radęs Tutkų ką dirbant, visada Jonu
kas jam padėdavo. Tutkienei padėdavo 
galvijus pašerti, prinešdavo vandens, 
prikapodavo malkų. Marytei padėdavo 
numazgoti langus, suolus,, prilaužydavo 
beržo šakelių dėl šluotos. Abu skaityda
vo knygas, abu troško mokintis. Dainuo
davo gražias daineles apie raudonarmie
čius.

Visi lankydavo progresyviškus susi
rinkimus ir visokias pramogas. Tutkai 
Jonuką labai pamilo, laikydavo kaip tik
ru savo sūnum u.

Sunkiai dirbdamas, Jonukas protar
piais lankė mokyklą. Siekėsi link švieses
nio gyvenimo. Daug vargo jam teko pa
nešti, daug dienų teko badauti ir men
kai apsirengusiam šalti lig jis tapo mo-

• Į pusę puoduko drungnoj 
vandens įdėk 2 plytukes mie
lių, 1 šaukštuką cukraus. Pa
dėk šiltai, lai kyla.

Užpilk karštu vandeniu 2 
puoduku smulkių avižinių 
kruopų, kad aptektų. Lai su
plinka 10 minučių.

2 šaukštu 
ba aliejaus

2 šaukštu 
1 šaukštą 
1 šaukštą 

Pusę puoduko šalto Vandeny 
Išmaišyk (mediniu šaukštu).

Supilk iškilusias mieles, dėk 
kvietinių mįltų tiek, kad mai-^ 
šytųsi lengvai. Gerai išmaišyk, 
padėk šiltoj vietoj, kad pakil
tų — valandą ar ilgiau. Da
bar dėk tiek miltų, kad plak
tųsi kietai. Gerai išplak, su
dėk į taukuotas ir miltuotas 
blėtas, padėk šiltai, kad iškil
tų. Kepk karštame pečiuje. Už 
15 minučių karštį sumažink.

J. Stigienė.

buojasi Pagalbai 
Žmonių

Kadangi kovo 
diena yra Moterų 
nė Diena, tad moterys, ap- 
vaikščiodamos savo šventę, 
pasiryžusiai dirba per visą 
mėnesį. ,

Praeito penktadienio vaka
rą, kovo 15 d., draugės kultū- 
rietės turėjo- parengimą — 
Whist Party, — nuo kurio 
pelnas buvo skirtas pagalbai 
Lietuvos žmonių. Publikos bu
vo veik pilna LPT Komiteto 
svetainė. Buvo daug puikių 
dovanų, ‘ kurias suaukavo pa
čios draugės. O draugė Ona 
Kvietkauskienė pavaišino sve
čius skaniais pyragaičiais. Tad 
liks gražaus pelno.

Vakarienė
ALDLl) moterys rengia va

karienę, nuo kurios pelnas yra 
skiriamas įrengimui Vilniuje 
Medikalio Instituto —r pagal
bai Lietuvos žmonių, ši vaka
rienė įvyks ateinantį šeštadie
nį, kovo 23 d., 8 
218 Broadway, 
yra pasirengusios 
skaniausių valgių,

Mados, ypatingai vakari
nėms suknelėms, gįržta prie 
lėliškumo ir nuogumo. Tačiau 
ne visos jos duoda kredito jų 
dėvėtojoms, kaip teko matyti 
praktikoje. Ak, kad nors kar
tą moterys įsitėmytų pirktis 
drabužius sau, ne madai! Kar
tą tūloje sueigoje, kurioje bu
vo nemažai poniulių, tėmijau 
ir prisiekiau—

Nepirksiu pusnuogės sukne
lės, jeigu turėsiu :

Pjūkliškai aštrius sąnarius; 
Rumbuotus volus riebumo;
Spuogais ar jų randais su

gadintą odą, vilnonę odą ar 
tam panašią. Lai tos angeliš
kos suknelės būna scenai ir 
grakščioms, lakioms mergy
tėms, jų dailutėms formoms, o 
no išstatymui nelemtai paro
dai mano ar mano vyresnių 
seserų išvaizdos blogumų.

Ir, jeigu būčiau toji jauna, 
žvilgančių plaukų savininkė, 
niekad nepirkčiau ir nesidė
čiau skrybėlės, nors ir gra
žiausios. Niekas taip nepuošia 

forma 9244 gau- «alvos ar »eČil’’ ,!aip tie 'au- 
-J • /m ni» žvilgantieji plaukai(5), vidutinio (M) i .. v . y. . , i • •v ' jie šviesučiai ar auksaspalviai,

anglies juodumo ar eiliniai ru- 
d ūkai.

žinoma, mandagumo dėlei 
ir jaunoms reikia turėti kepu
raite — dėl viso ko. Yra to-

narių jau užsimokėjo metinę 
mokestį. Tos, kurios dar ne
užsimokėjo, prašomos prie pir
mos progos užsimokėti. Iždi
ninkė raportavo, kad ižde yra 
virš $40.

Ligonių lankytojos pranešė, 
kad dar tebeserga 
naitienė 
jaunuolė Lillian Mikolajunai- 
tė. O. Girnienė jau sveiksta 
po operacijos. L. Tinkuniene 
taipgi sveiksta.

Atstovės raportavo iš LPTK 
vietinio skyriaus parengimo, 
kuris įvyko vasario 16 d., Lie
tuvių svetainėje, žmonių buvo 
nemažai. Pelno padaryta 
$117.04. Aukų surinkta $56.- 
65. Viso pasidarė $173.69 dėl 
Lietuvos žmonių pagalbos.

Drabužių išvežta 440 sva
rų; če ve rykų . trys baksai. 
Daug pasidarbavo M. Beke- 
rienė. Jai gelbėjo Bakšienė 
sutaisyti ir išvalyti drabužius. 
J. Vaičekauskas . atvežė savo 
troku sukolektuotus drabu
žius.

Nutarta rengti parengimą 
motinų dienos paminėjimui, 
gegužės 18 d., Lietuvių sve
tainėj. Prašome kitų organi
zacijų jokio parengimo ne
rengti tą dieną. Dalyvaukite 
moterų parengime. Nutarta 
pusę pelno skirti Vilniaus Me
dicinos Institutui. Nutarta par
duoti už pusę kainos knygelę 
“Marija Melnikaitė, Lietuvių
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AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS —34

(Tąsa)
Iš kondoro į palaipą atėjo svečių pa

sitiktų ir pats šeimininkas Jao’as. Pa- 
laipa, matyt, buvo pastatyta tam, kad iš 
čia gėrėtis stebėtinais kaimo gamtovaiz
džiais. Vipnoj pertvaroj buvo įtaisy
tos keturios marmurinės lentos, su seno
vės valdonų parašais.

Čia tyčia tapo atnešta keli juodmedžio 
stalai arbatai gert. Keistos išvaizdos 
ketvirtuoti chiniško šlyno puodeliai ga
ravo kvepiančia arbata.

Jao’ienė pasitiko Tseng’ų senelę ir sve
tingai ją kalbino. Jao’ienė žila-žilutėlė, 
nervinga, įtimpusia veido išraiška. Visi 
susėdo ir gaudė akim gamtos gražybę.

—Anava lelijos lapai knita ant van
denio, — patėmijo Afei’jus: — tai žuvys 
juos krutina. Matyt buvo7ir burbuliu
kai apie žalius vandeninių lelijų lapus, 
kurie taip ryškiai kėpsojo ant mėlyno 
vandens.

Močou’a irgi atėjo: jis su Linksmąja 
Giesme buvo pasilikusios rūmuose tvar
ką daryt su tarnaitėmis. Močou’a pri
siartino prie senelės, pasisveikino kuk
liai. Senelė ją išgyrė, — girdi, su to
kiom gražiom rankom mergina atneš lai
mę namams, kur jai teks ištekėt.

Ir Tseng’ienė patvirtino, kad tikrai, 
nes Močou’os sesutė Mulan’a ir šiaip 
jaunuomenė valdo visą jų namą.

Mulan’a juokom patarė, kad šitie var
tai—apsistojimo vietelė ties slyvų debe
siais—ir būtų daugiausia vartojami. Mo
čou’a užginčijo, kad tai būtų pertoli eiti 
į gyvenamuosius kambarius, ypač kai lie
tus lyja. Mulan’a vėl savo sąmojų va
rė: girdi, kad ir lietus, tai juk čia plytom 
grįsti takai, o vėl galima apsisiaust ne- 
peršlapiamu apsiaustu, — jų galima bū- 
tų laikyt budelėj prie vartų.

Bejuokaujant, atėjo ir Kung’ienė su 
Lifum ir sesute Huan’a, dabar jau 18 
metų mergaite, moderninės studentės 
rūbeliais apsitaisiusia. Lifu’s vikriai, 
bet mandagiai pasisveikino pirma su vy
resniais, paskui užkalbino Sunią ir Mu- 
lan’ą. Jis atsistebėt negalėjo, kad Mu
lan’a vis taipo pat atrodė jauna ir gra- 

• ži, nors jau ir su dvejetu vaikų.
Besiartinant Lifu’i, Močou’a šypsoda

mos pasitraukė truputį atšakiau: mat, 
sužadėtiniams skaitėsi nepritinkama ma
tytis ligi pat santuokos.
z|Sunia pasakė Lifu’i jog čia eina kalba 
apie vartus, kurie būtų tinkamiausia var- 

\ toti. Lifu’s patėmijo, jog, lietui lyjant, 
jis eitų per priekinius vartus, o gražiam 

H ore — per užpakalį.
' Šitam stebėtinam sode pilna buvo vi
sokių staigmenėlių, visokių įdomybių.

“Negali gyventi užtrinomis,” sako San Francisco lai- ' - 
vakroviai dvylikai milionu klausytojų ČIO Cross-Sec
tion USA programų. Neseniai įvykusiuose balsavimuo- t 
se unijistai, didele didžiuma balsų, pasisakė už streiką. , , 
Iš kairės: Leon Barlow, Bill McGee, Roine Erkillą ir * ’’ 
CBS komentatorius Bill Downs, transliuoja iš Long- > - 
shoremen’s & Warehousemen’s Unijos Lokalo 10-to 
(CIO) salės.

Skaitytojų Balsai

Čia 
pa

ant'

PITTSBURGH, PA.
Visokios Žinios

Kovo 10 d. atsibuvo LDS 
160 kuopos mėnesinis susirin
kimas, 1320 Medley St.

' Išrinkta trys delegatai į Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto šaukiamą metinį suvažia
vimą, kuris įvyks 28 d. balan
džio. Išrinkta M. Velienč, P. 
Macena ir D. P. Lekavičius.

Pakeltas klausimas kas link 
LDS konstitucijos pataisymo. 
Padiskusuota keletas pataisy
mų, kurie bus pasiųsti LDS 
Įstatų Komitetui. Priimta vie
nas naujas narys Pranas Lem- 
čauskas, 53 metų amžiaus.

beveik visos jau susitaikė su 
unija ir pradėjo dirbti.

Dabar valdžios prokurorai 
jau kelintą dieną ima nagan 
juodojo marketo raketierius, 
cukraus ir moteriškų pančiakų 
pardavinėtojus.

Svečiai sau iš lengvėlio kiūtino tolyn, 
,,perėjo per pertvaros duris ir staiga pa-perėjo per pertvaros duris ir staiga pa- 

r matė beesą ant aukštokos kauprės, su
parašu “Stebėjimo bokštas.” Buvo čia 
priderintas pastatas teatrams vaidinti. 
Kanalas ėjo aplinkui tos kalvos vakarinį

Mulan’a iš čia parodė Saldžiai Kvaps
niai į pastatą anapus prūdo: tatai “Sal
džios Kvapsnies seklyčia.” Saldi Kvaps
nis, nustebusi, net Aman’uką pastatė ant 
žemės ir svajingai žiūrėjo į jos vardu 
pramintą svetainę. Koks čia keistas su
puolimas, stačiai pranašingas!

O kogi ten pakalnėlėj vieniša taip sto- 
Ivi Raudonrožė ir akim, ką tai seka ? Mu

lan’a tuoj pamatė, kad tai ji seka Afei’jų 
ir Lilien’ą tenai už tilto. Raudonrožė 
pasakė, kad ten Afei’jus laukiąs pribū-

Grįstu taku, su krūmais iš abiejų šo
nų, svečiai pasiekė “Apmąstymo savo 

laidų” seklyčią. Tai nemažas pastatas, 
‘duj žirgiais padalytas į daugybę kam

barėlių. Kiekviename buvo šilkinės už- 
idos, indauja, stalas, sofa, kėdės.
Iš lauko pusės sukėsi akmenėliais nu- 
'stas takas, ir ten tolėliau, stačiais ak

meniniais laiptais, fevečiai užėjo ant kai
lelio ! Sena pušis laikė nuleidusi savo 

kas ant uolų krūvos, lyg norėdama pa- 
ekt apačioj vandenį. Iš čia buvo ma
rt didžiųjų rūmų stogai ir anam šone 
ūdros — teatrinis pastolis. Ant uolos 
raižytas vardas: “Išraudus saulė vaka-

” Matyt, čia buvo vieta saulėleidžiui

Leisdamiesi žemyn, jie įėjo į dengta 
ilga koridorą, kurs buvo kaip ir tiltas 
paskersai kanalą. Spalvuotų stiklų lan
gai darė slaptingą atmosferą. Taip jie 
įžengė į plačią svetainę su gonkais, iš 
kur buvo galima matyt anapus kūdros 
teatrinis pastolis. Sėdynės, kėdės liu
dijo, jog čia esama tėmijimo vietos. Iš 
čia pats kunigaikštis su svečiais, su šei
ma tėmydavo perstatymus. Iš čia siau
rais akmeniniais laipteliais galėtum nu
sileist iki pat vandens, kur pakrašty 
stūksojo molinė berniuko stovyla, su pa
rašu: “Geros laimės ir širdingų linkėji
mu.” v

Senis Tseng’as patenkintai patėmijo, 
kad čia gera vieta: paskersai vandenį 
muzika ir daina žavingiau skamba.

-Tuokart Mulan’a išgirdo ką tai besi
juokiant ten kur toli—ir pamatė, kad 
Afei’jus su Lilien’a iriasi laivėj.

—O mes manėm, kad jūs laukiat Niū, 
—sušuko Mulan’a.

Raudonrožė dadėjo rūpestingai:—Sau- 
gokitęs, vanduo,

Jao’as patarė lukterti čia Niū, nes iš 
čia galima užmatyt juos* įeinant. Visi 
sutiko, susėdo patogiai ir ėmė sau są
mojus varinėti, galvosūkius atspėlioti, 
net ir eiles eiliuoti. Jao’as pats pirma- 
sai pasakė iš galvos eilę ir kvietė kitus 
pritaikyti da eilę, kad abi tiktų sąlydžiai 
ir prasmingai.

Lifu’s, kiek patylėjęs, kaip tik pataikė 
į tašką. Paskui Mulan’a—irgi mikliai 
sugalvojo savo eilutę. Ir taip iš eilės 
visi bandė savo poetinius gabumus.

Kas tai pamatė Afei’jų ant teatrinio 
pastolio, o paskui jį ir Lilien’a: — 
yra peiliamečiai už tvoros. Ar juos 
šaukt?—sušuko Afei’jus.

Šeimininkas sutiko. Ir neužilgo’
pastolio užėjo ketvertas pareivų vaidilų. 
Gal trylikos metų mergiotė su \aštuonių 
metų broliuku. Motina, parišusi kelines 
apie riešus, su pririštu už nugaros vai
ku. Tėvas, kopėčiomis ir bugnu nešinas.

Perstatymas prasidėjo senovišku juo
kingu kaimišku šokiu. Tėvas muša būg
ną ir visi keturi šoka, priešais vienas ki
tą. Šokdami, dainuoja ir vis pirštu tak
tą muša:

Terrrlata piao i piao,
Terrrlata piao i piao.

Mergaitės ir berniuko jauni balseliai 
skardėjo maloniai, • kaip tie skudučiai 
prie vandens.

Dainos ir šokiai pasibaigė. Dabar tė
vas ėmė smarkiai barškint būgną, o mer
gaitė priėjo artyn ant pastolio, taip kad 
iš tolo atrodė stovinti ant paties krašte
lio kriaušio, ir, kad kiek, tai ir vande
nin. .. Ir ji pradėjo mėtyt viršun ir gau
dyt rankom tris peilius. Visi stebėjo su
sijaudinę, kad mergaitė arba nenukris
tų stačia galva žemyn į vandenį arba 
rankų nesusipiaustytų. Bet nieko tokio 
neįvyko. Visi jai smarkiai plojo katu
tes.

O dabar tėvas, išėjęs arčiau, nusilen
kė prieš publiką anapus kūdros, paskui 
užkėlė sau ant galvos kopėčias ir prilen- * 
kė kelius. Ir tuoj, kaip matai, pradėjo 
berniukas lipti, kol prilipo iki pat vir
šaus. Sukabino kojytėm kopėčias ir, 
rankytes iškėlęs viršun, pradėjo lanks
tytis, mojuoti, ant galo visai nukabo gal
va žemyn. Paskui vėl atsitiesė ir, kaip 
voverytė, nulipo žemyn ir nusilenkė pub
likai.

Jdo’as pasiuntė tarnaitę su dolerine, o 
senelė dar ir nuo savęs pridėjo dolerį. 
Vaidilos prasišalino labai patenkinti.

Mulan’a tėmijo perstatymus su Am- 
an’ukų ant kelių ir Atung’yte ant ran
kų. Staiga ji užmatė, kad čia nebesama 
Saldžios Kvapsnies. Ji nubėgo laipte
liais žemyn ir rado merginą ant akme
ninio suolo besėdinčią po slyva, užsimąs
čiusią.

Ką ji mąstė, vargšelė? Ogi mąstė, kaip 
tai stebuklingai išvedė ją likimas, iš 
žiaurių vargų atvedė į šitą rojaus sodą. 
Suraukusi ančiakius krūvon, Saldi 
Kvapsnis pareiškė- Mulan’ai, kad nori vi
są gyvenimą su ja būti... taip kaip ir 
Auksuotoji Šilkinė.

J Daugiau bus)

Bažnytinė Vergija
Bandysiu nupiešti vaizdelį, 

kuris iš esmės nors ir nemalo
nus, tačiau paremtas ant tikre?. 
nybės; ne pasaka, bet tikras 
atsitikimas. Jeigu vardų nemi
niu, tai ne todėl, kad bijau im
ti už tai atsakomybę, bet todėl, 
kad neužgauti netyčia suklai
dintų žmonių jausmų. '

Prieš porą metų tūlame mies
te mirė nuo vėžio ligos lietu
vis. Kaipo žmogus, jisai, galima 
sakyti, pavyzdingas, nes jisai 
dirbo savo darbą ir į kitų reika
lus niekada nesikišdavo; jisai 
stengėsi sugyventi su visokių 
pažiūrų tautiečiais. Lietuvių 
tarpe draugų turėjo nemažai ir, 
išimant savo šeimą, priešų ne
turėjo.

Minimos čionai šeimos gyve
nimas buvo tvarkomas velionio 
moters, kuri nors ir labai tan
kiai Jankė bažnyčią, vienok jos 
naminis gyvenimas buvo nela
bai malonus, neigi pavyzdin
gas : moteris labai mėgsta be
santi ir elgiasi siauraprotiškai. 
Užtat ji užima pirmaeilę vietą 
bažnytinėse draugijose, o kas- 
link bažnyčios rėmimo, tai ge
resnio pavyzdžio ir būti negali: 
kur tik dolerį, kitą pagauna, 
tai deda sau į tam tikrą dėžutę 
ir kai susidaro šimtas ar dau
giau dolerių, tai ji neatidėlio
jant neša juos į bažnyčią ir, pa
bučiavus kunigėliui ranką, ati
duoda jam visus pinigus. Kuni
gas, gi vietoj padėkos, neretai 
ją net išplūsta. Bara moterį ne 
už pinigus, bet už tai, kad jų 
negana atnešė. Bet našlės su
pratimu tai viskas yra “Dievui 
ant garbės,” nes ji jaučiasi 
esanti “griešninkė.” Negana, 
kad ji savo visą uždarbį atiduo
da kunigui, kas svarbiausia, la
biausia apgailėtina ta aplinky
bė, kad ji savo pačios šeimą 
skriaudžia. Savo vaikus išauk
lėjo bejėgiais vergais; jos jau 
suaugęs sūnus ant tiek silpna
valis, kad ir šiandie dar visą 
savo algą atiduoda motinai, ku
ri be atidėliojimo didžiąją algos 
dalį neša strimagalviais ir ati
duoda kunigui.

Vyrui mirus, minima čionai 
bažnyčios vergė rado kur tai 
paslėptą vyro banko knygutę, 
kur buvo matyti, kad velionis 
buvo įdėjęs keletą tūkstančių 
dolerių. Tačiau, prieš pačią 
mirtį, velionis geroką įdėlio da
lį yra iš banko ištraukęs ir kur 
juos dėjo — niekas nežino. Ko
dėl jisai tai slėpė nuo savo pa
čios? Velionio pasielgimas liu-

ką 
ir, 
ir
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dija, kad jam buvo žinoma, 
jo žmona su pinigais daro 
aišku, jai tame nepritarė; 
tai buvo priežastis jų šeimyniš
ko nesutikimo; nors abudu gy
veno viename name, bet ne kai
po vyras su pačia ... Iš .viso 
matyti, kad nors iš šalies žiū
rintiems šeimos gyvenimas iš
rodė pavyzdingas, bet tikreny
bėje šeimos narių tarpe buvo 
didelis nesutikimas. Laikui-bė
gant paaiškėjo priežastis tos ža; 
lingos šeimyniškos suirutės.

Pasirodo, kad prieš keletą 
metų tame mieste lankėsi 
koks tai lietuvis kunigas “mi- 
sijonierius” ir savo “misijas” 
beskelbdamas jisai, matyti, dė
jo pastangų, kad šeimynišką 
lietuvių gyvenimą suardyti. Ka
dangi tas “misijas” lankydavo 
beveik išimtinai mažai mąstan
čios moterys ir merginos, tai 
“misijonierius” pasinaudoda
mas proga moterims įkalbėjo, 
kad gyvenimas 
ra i s
mus; gulėjimas kad ir vedusių 
moterų su vyrais esąs nepado
rus, 
tai 
vių
džiausiąs nesutikimas ir suiru
tė. Ir tas viskas įvyko ačiū lie
tuvio misijonieriaus pastan
goms.

Tai tas ne išimtinas atsitiki
mas. Kitas panašus atsitikimas 
įvyko kitoj gana pavyzdingoj 
šeimoj, čia taipgi vyras ir jo 
moteris eina dirbti. Skirtumas 
tiktai tame, kad moteris uždir
ba daugiau negu vyras; vyras 
parneša viską namon, o moteris 
užperka mišias ir kitą savo 
uždarbį “iš pilno iš tikro,” pa
bučiavus ranką kunigui, atiduo
da jam — “Dievui ant garbės!” 
Šitokia tai pasėka lietuvių ku
nigų “misijų.” Ir šeimas supju
do, ir pasipelno. Svečias.

Tą pačią dieną įvyko posė
džiai LDS 8-tos Apskrities ir 
LLD 4-tos Apskrities komite
tų.

Nutarta sušaukti metinę 
konferenciją 26 d. gegužės ir 
išsiuntinėti kuopoms laiškus, 
kad išrinktų delegatus ir pa
gamintų raportus iš veikimo. 
Toliau nusitarta aplankyti ma
žai veikiančias kuopas, o Mid
land, Pa., sutverti naują kuo
pą. Kurie nariai ten nuva
žiuos, turi agituoti už abi or
ganizacijas — už LDS ir LLD.

Nutarta surengti liepos mė
nesį abiejų apskričių bendrą 
išvažiavimą. Į komisiją įėjo J. 
Purtikas, M. Paulauskas ir J. 
Urbonas. Kai suras vietą, tai 
vėliau sušauks apskričių ko
mitetų posėdį.

Aleksandras Urbonas buvo 
užgautas automobilio ir nu
vežtas į ligoninę pasimirė. Bu
vo 69 metų amžiaus. Paliko 
žmoną, dukterį, sūnų ir brolį.

McKees Rocks; Pa., pasimi
rė Jonas Kačinskas, apie 78 
metų amžiaus. Buvo pavienis.

South Side dalyj pasimirė 
Kazimieras Normantas. Taip
gi automobilio buvo užgauta 
N. Radvilienė.

moterų su vy- 
yra labai nepageidauja-

Kai “misijos” pasibaidė, 
nekuriu vietos lietu- 

šeimų tazpe iškilo di-

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti., užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
' Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ SESTADIENJ
’ □□□ .

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatrg) Telefonas EV. 4-86^8

wiTM'irrv

Pittsburghe plieno dirbtuvės

Pastaruoju laiku Pittsbur
ghe įvyksta daug apiplėšimų. 
Du plėšikai užpuolė, apie 11 
vai. dieną, mano kaimyną 
Markausą (žydų tautybės), 
kuris turi valgomų daiktų 
krautuvę. Plėšikai sudaužė 
jam galvą, atėmė 4 šimtus do
lerių ir pabėgo, žmogus išbu
vo ligoninėj kelias dienas.

D. P.* Lekavičius.

Slepia Žinias apie Suimtus 
Indėnų Streiko Vadus

Bombay, Indija. — An
glai nepraleidžia jokių ži
nių, kur jie nudėjo areštuo
tus indėnų jūreivių streiko 
vadus prieš anglus. Strei
kas įvyko praeitą mėnesį. 
Jie streikavo dėl algos ir 
kitų teisių lygybės su anglų 
tautos jūreiviais.

REIKALAUJA ATIMT 
NACIAM PILIETYBĘ

Washington. — Draugija 
Pastoti Keliui į Trečią Pa
saulinį Karą reikalauja at
imt Amerikos pilietybę iš 
618 amerikinių vokiečių 
nacių ir deportuot juos.
LENGVINA

® STRĖNŲ GĖLĄ
> X. GREITAI!
f . \ I Štai švarus, naujas būdys liuosuot 
/ / / ' /l J>aJ>rast9 strėnų gėlą, Johnson’s 
' / _ į Back Plaster 1 lengvina skausmą,

| sustingimą, jveržimą. Jautiesi pul- 
' kiait Visose vaistinėse. Reikalauk

Johnson & Johnson kokybės.

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave, Newark, N. J.

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

NOT AKY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-50*3

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvotl Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
-----------------------------------------------------------------------— _________2--L_______LJJJ-’J

: CHARLES J. ROMAN Ė
• (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių ;
Direktorius S

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną 9 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai ,e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

* •

1113 Mt Vernon St 2
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110

■■■
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HELP WANTED—,MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED-^MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(

New York. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba, 
kuri susirinks ateinantį pir
madienį New Yorke, tarp 
kitko, svarstys šiuos ^daly
kus: Franci jos skundas 
prieš Ispanijos fašistų val
džią; Jugoslavijos atsišau
kimas pašalint lenkų fašis
tų generolo Anderso armi
ją iš Italijos; Jugoslavijos 
reikalavimas tuojau priimt 
Albaniją į Jungtinių Tautų 
Organizaciją.

Washington. — Amerika 
davė $2,942,451,254 Jungti
nių Tautų Šelpimo ir Atsta
tymo fondui, kuris trumpai 
vadinamas UNRRA; Angli
ja pasižadėjo duoti $624,- 
650,000 ir dalinai davė. Iš 
visų nukentėjusių nuo įsi- 
veržimo kraštų Sovietai 
daugiausiai prisidėjo prie to 
fondo — jie suteikė $1,750,- 
000. Po Sovietų seka Chi- 
nija su $875,000 ir Franci- 
ja su $700,000.

KOMISIJA OFICIERIAM 
TYRINĖTI <

Washington. — Karo se
kretoriaus Pattersono pas
kirta komisija tyrinės, kaip 
oficieriai paniekoj laiko ka
reivius. Toj šešių vyrų ko
misijoj yra ir du saržentai.

Number g, Vokietija. — 
Teisiamas kaip karinis vo
kiečių kriminalistas, mar
šalas Goeringas sake, kad 
jis buvo pasiryžęs mirti už 
Hitlerį.

Išvaizda užmuša meilę, 
bet išvaizda taipgi meilę 
atgaivina.

Wm. Shakespeare.

REIKIA
PLYTNYČIAI UGNIAKURIŲ

PLYTŲ SUDESTYTOJŲ
IB

PLYTŲ METYTOJŲ
Sayre & Fisher Brick Co.

SAYREVILLE, N. J.
(69)

ROOSEVELTO - STALINO 
CHURCHILLO SUEIGOS 

PAVEIKSLAS DIVONE 
Alma-Atoj, Sovietiniame 

Kązachstane, yra artistiškų 
kilimų - divonų dirbykla. 
Tuose divonuose įaudžiama 
ir įpinama įvairūs dideli 
paveikslai. Taip antai, bu
vo pagamintas 20 ketvirtai
nių metrų divonas, vaizduo
jąs fizinės kultūros paradą 
pasaulinėje New Yorko pa
rodoje. Dabar darbininkai 
gamina divoną su didžiuliu 
paveikslu Roosevelto - Sta
lino - Churchillo sueigos, 
įvykusios Teherane. Jie jau 
suplanavo ir divonus, pa
veiksluojančius didvyrišką 
Stalingrado, Leningrado ir 
Sevastopolio gynimą.

Washington. — Kai kurie 
senatoriai siūlo tik .šešiomis 
savaitėmis pratęsti verstino 
rekrutavimo įstatymą po to, 
kai išsibaigs jo laikas.

Unijos prezidentystėje yra ir šviesiu momentų, kaip 
1 matosi šiame vaizde. Merginos, drabužių padėjėjos 

viešbutyje, linksmai apsupo New Yorko Hotel Trades 
Council prezidentą Jay Rubin, reikšdamos padėką už 
naują kontraktą, kuriuomi jos gaus nemokamą apdrau- 
dą ir ligoje priežiūrą ligoninėje.

Keturių Miestų Rengiamas Puikus Kon 
certas Lietuvos Žmonių Paramai

REIKALINGI
LAIVŲ STATYTOJAI » 

SUDURĖJAI
DAILYDĖS

—NAUJOS AUKŠTOS KAINOS— 
$1.22—$1.38 į Valandą 

NUOLATINIS DARBAS 
44 VALANDŲ SAVAITĖ
LUDERS MARINE 

CONSTRUCTION COMPANY 
Stamford, Conn.

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

LINKSMOS APLINKYBES
(68)

I

i

REIKIA CASTERS
Patyrusių Prie Lempų 

Nuolatinis Darbas
Gera Alga

HORO-LITE
104 SOUTH 4TH STREET

BROOKLYN.
EVERGREEN 8-3064

*

(67)

ODOS DIRBINIŲ 
DARBININKAI

PATYRĘ
PRIE IŠTISINIU DIRBINIŲ

NUOLATINIAI DARBAI
A. C. THOMAS & CO.

33 W. 30TH ST., 
NEW YORK CITY.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

ALLENTOWN, PA. 
/

PHONE: ALLENTOWN 2-7189
NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

(72)

(67)

L. M. S. Suvažiavimo Reikale

1F
%
¥

T

ty VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablets, 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complcx 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, flrisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies Įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 1Q0 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusi protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas. v‘

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—-Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Lawrence, ' Lowell, Haver
hill ir Nashua lietuviai dar 
kartą turės progą pasigrožėti 
nepaprastai dailiu koncertu šį 
sekmadienį, kovo (March) 24 
d., 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Ukėsų Kliubo svetainė
je, 41 Berkely Street, Law
rence, Mass.

Koncertą rengia virš minėtų 
miestų pažangieji lietuviai la
bai svarbiam labdaringam 
tikslui. Tai pagalbai Tarybi
nės Lietuvos žmonėms, kurių 
pokarine padėtis dar vis teb
ėra labai sunki ir visokie trū
kumai dar tebėra neišgyventi. 
Todėl mūsų, amerikiečių, ge
raširdžių lietuvių ištiesta jiems 
pagalbos ranka bus neapsaky
tu džiaugsmu.

Pasidžiaugsime ir mes. Gra
žiai pasidžiaugsime, kad šir
dingai parėmėm savo brolius 
ir seseris senojoj tėvynėj. Pa
sidžiaugsime i)' tuomi, kad su
važiavę iš visų keturių miestų 
lietuviai klausysimės nepa
prasto dailumo koncertinės 
programos.

Sakau, bus nepaprasto dai-i 
lumo koncertas. Taip, nes jį 
pildys labai geri dainininkai, 
mums, lietuviams, dar pirmą 
kart bus girdėta didelio gabu
mo jauni akordionistai. Tai 
brolių Bilietų kvartetas. Du 
broliai ir jų žmonos. Visi jau
ni, kaip žydinčios gėlės ir pui
kiausi muzikantai. Aleksand
ras ir Povilas, abu veteranai, 
neseniai sugrįžę iš karinės tar
nystės, ir dabar jie pirmą kart 
pasirodys lietuvių dideliame 
parengimo. Tai bus naujenybė 
visiems, kas koncerte daly
vaus. Kovo 24 diena bus nepa
prastas įvykis Lawrence lietu
vių svetainėj.

Reikia ir kitus kviesti, kad 
visi pasigrožėtų 
dainų ir muzikos

Kas gi nemyli 
ninkus, kaip tie, 
So. Bostono “Bevardį Kvarte
tą?” Kam nesudaro didelio

Pereitą savaitę, skaitant Lai
svę, patėmijau aprašymą Lietu
vių Meno Sąjungos suvažiavi
mo klausimu. Viskas‘gerai, iš
skyrus vietos keitimą į Brook- 
lyną. Tai būtų gana didelė klai
da laikyti suvažiavimą Brook- 
lyne. Tas gerokai susilpnintų 
suvažiavimą. Mes, chicagiečiai, 
nesipriešintum^ .Clevelandui ir 
Pittsburghui, jeigu tenai būtų 
pakankamai lietuvių ir būtų 
stiprios organizacijos, kad galė
tų pakelt tokią naštą kelių die
nų
kalbėjome, 
Detroitas viena iš 
vietų. Galėtų ir Kanados 
vių meno spėkos lengvai 
vauti.

Laisvėje kalbama apie 
ganizavimą dar 4 chorų,
suvažiavimas būtų Brooklyne. 
Na, o jeigu mes sakytume, jei
gu suvažiavimas būtų Chicago j, 
tai mes galėtume suorganizuot 
chorus Wisconsine, Rockforde, 
Springfielde, St. Louis ir dar 
kaip kur. Bet toks argumentas

šventės.” Kuomet mes ap- 
tai pasirodė, kad 

geriausių 
lietu- 
daly-

suor- 
jeigu

čia dar ne vi
ri alyvius iške
li krų priežas- 
pasilieka “se-

malonumo, kuomet dainuoja 
R. Niaura, S. Paura, P. šve
das ir L. Zelsonas ?

Taipgi koncerto programą 
pildys žavėjančios dailės pa
jėgos, kaip štai seserys Gi- 
cevičiutės iš Bedford; J. 
Skruodis, M. Pauliukaitis, A. 
Sidlevičius ir Rūta Sukackai- 
tė iš Lawrence. Taipgi Ekvile 
Šiauriutė ir Milda Anestaitė 
solistės ir duetas iš Boston, 
Mass.

Kaip matote, koncerto pro
grama bus labai įvairi, imant 
persionaliai. Ji susideda iš pro
fesionalių dailės pajėgų ir iš 
paprastesnių.

Gąl būt, kad 
sus programos 
Ii ame del tam 
čių. Tai Jai .jau
krėtė,” kuris pačiai publikai 
išsiaiškins. Dėl to niekam 
skriaudos nebus. Kas dalyvaus, 
tai visko gaus, nes tokie žmo
nes visko verti. Jie pasirengę 
kai]) galint geriau pagelbėti 
savo tėvų krašto liaudžiai.

No tik vietiniai lietuviai, ne 
tik iš visu kaimyninių miestų, 
Nashua, Haverhill, Lowell ir 
Lawrence, bet taipgi ir iš to
liau yra prašomi dalyvauti. 
Nes pats reikalas y^a labai di
delis ir labai svarbus.

Nejaugi tik mums privalu- 
pavažiuoti pas kitus 

namų, o kiti, tai ne
kaip Amerika išrodo, 
ir iš tolimesnių ko

mes lauksime ir

neišlaiko kritikos. Jeigu numa
toma, kad galima suorganizuo
ti chorą, tai kam laukt suvažia
vimo? Kodėl negalima tas pa
daryt dabar? Arba, kodėl ne
būtų galima tas padaryt, jeigu 
suvažiavimas bus Detroite? O 
kas svarbiausia, mes. nekalbam 
apie tai, ko nėra, nes suvažia
vimas bus Meno Sąjungos na
rių ir svarbu, ką nariai nuveiks 
po suvažiavimo. Jeigu tokios 
grupės bus ir jos stos su Meno 
Sąjunga, tada mes turėsime 
skaitytis su jomis, nes jos bus 
gyvas kūnas.

Jeigu numatoma, kad tose 
kolonijose galima suorganizuot 
chorai, tai kodėl nejudint jų, 
kad jie pasistengtų bent po vie
ną atstovą atsiust į suvažiavi
mą, iš kur jie galės gaut daug 
medžiagos ir galės lengvai pra
dėt organizavimo darbą. At
siuntimas atstovų nesudarys 
nei kiek didesnių kliūčių va
žiuojant į Detroitą.

Roselando Aido Choras.
J. Misevičia.

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI
A. M. IKI 5 P. M.
ANTRAM ŠIFTUI
P. M. IKI 10 P. M.

7:20
AR

4:15
Lengvas, švarus, linksmas darbiu 

prie Ideališkų darbo sąlygų.
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS.
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KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Gera Alga 

Apmokamos Vakacijos 
Geros Sąlygos 

Kreipkitės į Employment 
Offisą

HENRY HUDSON HOTEL 
358 WEST 58TH ST., N. Y. C.

(X)

/
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ATSIŠAUKIMAS IPITTSBURGH!) IR 
. APYLINKES LIETUVIUS

Broliai ir sesės lietuviai! Vi
siems aišku, kaip skaudžiai 
nukentėjo nuo hitlerinių bar
barų mūsų broliai, sesės, tė
vai 
tik 
žiai 
jus,
barai išplėšė

daly-

SKALBYKLAI DARBININKES 
MERGINOS

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
CLIP OPERATORĖS 

MERGINOS PRIE MARŠKINIU 
PROSIJ1MO DEPARTMENTS 

’ KREIPKITĖS I MR. WARNER
GUEST LAUNDRY SERVICE 

34-26 70TH ST.. JACKSON HEIGHTS. L. I. 
Ind. Subvc iki 65th St. Stoties 

BMT-1RT iki 74th St. Stoties.
(67)

MOTERYS—MERGINOS
Abelnam darbui. Lengvas fabriko darbas. 
Linksmos aplinkybės. Nuolatinis darbas. 60c 
j valandų pradžiai. EMPIRE SPECIALTY 
ENVELOPE CO.. 778 LENOX ROAD.

BROOKLYN. (Kampas Utica Avenue).
(68)

-A -VALYTOJOS, ofisų budinkų, naktimis, $25— 
$35 j savaitę, patyrimas nereikalingas. Alga 
besimokinant. Puikiausios darbo sąlygos. 
3—4. Matykil MR. INGE, 59 Pine St., N.Y.

(71)

šiam prakilniam darbui, 
vauti konferencijoje.

Organizacijos ir kliubai, ' 
malonėkite prisiųsti delegatus 
į šaukiamą konferenciją, pri
sidėkite prie šio skubaus ir 
prakilnaus darbo. Mūsų pa
galba suvargintiems Lietuvos 
žmonėms, mūsų broliams ir 
seserims bus jų širdyse gilus 
atjautimas ir graži atmintis 
mūsų, amerikiečių, ant visa
dos. Taigi malonėkite skait
lingai dalyvauti šaukiamoj 
konferencijoj ir visi bendrai 
išdirbsim planus, kaip ir ko
kiais būdais • darbas tūri 
vedamas pasekmingai.

Visus širdingai kviečia atsi
lankyti į konferenciją.

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Kom., 
Pittsburgh’© Skyrius. 
Sekr. E. K. Sliekienė.

MAŠINŲ OPERATORES
Dirbti Prie Sjiortiškų Drabužių 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS.

A. BORNSTEIN
498 JEFFERSON STREET, BROOKLYN.

TEL. EV. 7-74(17
i|mas yra 

—toliau 
žino nei 
Draugai 
lonijų, mes lauksime ir jūsų 
šiame koncerte. Dabar oras ir 
laikas gražus, tad pagelbėki- 
te mums užpildyti Lyros sve
tainę Lietuvos žmonių labui. 
Bilieto kaina bus tik 60c.

Kas liečia šią apylinkę, mū
sų keturius kaimyninius mies
tus, tai mes lėnktyniuojame, 
kurie daugiau savo publikos 
nusives į Lawrence koncertą, 
nes tai mūsų bendrai rengia
mas.

Bijau, kad nors Lowellis ne
būtų paskutinis. Darbuokimės, 
draugai, su tikietų platinimu.

J. M. Karsonas.

ir giminės Lietuvoje. Ne 
kad karo rykštė skaud- 
nuplakė Lietuvos gyvento- 
bet žiaurūs hitleriniai bar- 

paskutinį siūlo
galą iš Lietuvos, suvargusių 
žmonių. Todėl mūsų yra pa
reiga stoti į pagalbą Lietuvos 
žmonėms šioje sunkioje valan
doje.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Pittsburgh o Skyriaus Komite
tas šaukia konferenciją, kuri 
įvyks balandžio 28 d., 1946, 
LMD salėje, 142 Orr Street, 
Pittsburgh, Pa. Pradžia 2 vai. 
dieną. Kviečia visas Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuvių or
ganizacijas, kliubus ir pavie
nius asmenis, kurie pritaria

(68)

JAUNA MOTERIS, dirbti lengvą namų 
darbų. .Puiki alga. Guoliu ant vietos. 

Skambinkite prieš 10 A.M.
MANSFIELD 6-8241.

(66)

būt

švarus Darbas

Los Angeles, Cal

PRANEŠIMAI

me

(66)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

puikiausiais 
kūriniais.
tokius daini- 
kurie sudaro

Puikiausios Darbo Sąlygos

70c IR 80c I VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS

ŠAUKITE 
EVERGREEN 7-8070

KLAUSKITE MR. MATTERA
(72)

KHNKHhI

ir laikrodėlių.

PUIKIAUSIA PROGA 
MOTERIMS 
VYRAMS ir 

JAUNOMS MERGINOMS

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

♦

t

Bulow, Bernus, Gruen, Longines,
Jules Jurgensen.

« •

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti ant 

ūkės, pageidaujama, kad mokėtų 
visą ūkės darbą, kaip akėti, arti, 
karves melžti ir taip toliau. Taipgi 
pageidaujame, kad atsišauktų blai
vas ir darbštus asmuo. Del daugiau 
informacijų, prašome telefonuoti ar
ba asmeniškai kreiptis pas: Joseph 
A. Jusaites, R. D. 2, Michigan Farm, 
Middletown, N. Y. Telefonas Middle
town 74956. (63-68)

London. — Skaičiuojama, 
jog šiemet Europoj 20,000,- 
000 tonų mažiau kviečių už
derėsią, negu pirm karo.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAI!

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, raflkų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite I dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-qz. $5.00./

DEKEN’S OINTMENT CO.
1% O. Box (MW, Newark 1, N.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

finis susirinkimas įvyks balandžio 7 
d., Stravinsko salėje, 40 Ferry St. 
Pradžia 2 vai. dieną, šėrininkai ir 
lotų savininkai malonėkite pribūti, 
nes renkama nauja valdyba ir nutar
ta daug reikalingų dalykų. — Ona 
Sinkevičienė, sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

21 d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Drauges dalyvaukite visos, tu
rime svarbių reikalų apsvarstyti mū
sų ateities veikimui: — Sekr.

(65-66)

Iš Lietuvių Choro Parengimo
Kovo 12 d. įvyko Los An

geles Lietuvių Choro parengi- 
mėlis, International Institute.

Kadangi drg. V. Andriulis 
lankėsi Pacifiko pakraštyj, tai 
choras, pasinaudodamas ta 
proga, surengė jam vakarėlį. 
Jame drg. 'Andriulis skaitė pa
skaitą “Menas ir Literatūra.” 
Paskaita labai žingeidi buvo 
ir susirinkusieji su atyda 
klausėsi. Buvo ir klausimų, 
kuriuos drg. Andriulis puikiai 
ir plačiai išaiškino.

Parengimą užbaigus, Berno
tai- turėjo prirengę daug įvai
rių valgių ir arbatos- ir visus 
gerai pavaišino. Ant galo cho
ras gražiai padainavo, vado
vaujant mūsų choro vadovei 
N. Valaitienei. Tai buvo gra

žus ir smagus parengimėlis. 
Choras atliko gražų darbą.

Dabar Los Angeles Lietuvių 
Choras yra didelis ir puikiai 
dainuoja. Viena, mes turime 
gerą, energingą choro vado- 

• vę. Antra, choras gerais dai
nininkais auga -sparčiai.«,

Tik pora savaičių, kaip at
važiavo iš Toronto, Kanados, 
dvi draugės Railienės seserys, 
Aldona ir' Lilija Sarapaites. 
Jaunos, gražios ir labai drau
giškos merginos. Dar neteko 
daug girdėti jas dainuojant. 

,;Bet kiek aš girdėjau, tai tik
rai jos turi puikius balsus ir 
gerai supranta muziką. /

Tos dvi draugės, prisidėda
mos prie chęro, žymiai pake
le chorą aukštyn. Būdamos 
jaunos, pilnos gyvumo, jos pa
trauks ir daugiau jaunimo į 
chorą.

Drg. V. Raila, būdamas cho-

OPERATORIAI 
PRIE BLOUSES

Turi būt patyrę 
Dirbti prie Singer Mašinų.

Sekšinų dariais.
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
LONG ISLAND PRETTY TOGS

1184-6 BROADWAY, HEWITT, L. I.
FRANKLIN 404

/
i-o pirmininku, pirmininkau 
damas šiam parengime' papra 
šė drauges K. Repečkienę ir 
A. Levanienę parinkti aukų 
dėl paramos dienraščiui Vil
niai. Surinkta $20. Aukavusių 
vardai tilps Vilny j.

R-ka
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Iš LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Drau
gijos susirinkimas įvyko kovo 
14 d., Laisvės svetąinėje. Na
rių susirinko nedidelis būrelis. 
Kažin kodėl artimiausi drau
gai nesilanko į LLD 1 kuopos 
susirinkimus ?

Antras negeras dalykas, 
draugai laukia su duoklių mo
kėjimu, kol kas pasiritęs iš- 
kolektuos. Na, tik pagalvoki
me, jeigu visi LLD nariai lauk
tų iki metų pabaigos duok
les mokėti, o nė vienas nemo
kėtų pradžioje metų, , tai ar 
LLD Centras galėtų išleisti 
žurnalą šviesą ir tų metų kny
gą? Aišku, kad negalėtų. Jūs, 
draugai, tą gerai žinote, tai 
kam laukti su duoklių užsi
mokėjimu. Būtinai atpikite se
kamą susirinkimą, balandžio 
11 d. ir pasimokėkite.

Kuopos nariai skleidžia li
teratūrą. Pereitam susirinkime 
V. Bunkus ir A. Mureika pa
ėmė po gerą pundą Antrojo 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo buletinio.

LLD 1 kuopos stovis: narių 
pasimokėjusių su viršum as
tuonios dešimtys, šiemet jau 
gauta 12 naujų narių, per abu 
organizatorius. Ketvirtadienį 
perstatė 6 naujus ir iš 9 iško- 
lektuotos duoklės.

Balandžio 11 d. susirinkime 
turėsime prakalbas apie vie
tinius ir pasaulinius dalykus. 
Galės ateiti ir ne nariai.

Rūpinkimės visi LLD nariai 
1-mą kuopą pastatyti pirmoje 
vietoje narių skaičiumi ir vei
kime.

Organiz-atorius G. K.

Dar Apie Bazarą
šiomis dienomis gavome 

blanką nuo Jono Rudman, iš 
New Haven, Conn. Jis surinko 
ant bazaro blankos sekamai:

Po $5: Eva Rudman, Wil
liam Stadalninkas.

Po $1 : John Latvis, Anta
nas Milleris, Jonas Didžiūnas, 
Antanas Makuls, A. Sholiūnie- 
nė, B. Vikšrienė, Ant, Mason, 
Joseph Aleksis, Amelia Stoc- 
konis, Miller Am., Jonas Pat- 
kus, J. Alleshunas. Viso $22.

Nors bazaras praėjo, visvien 
širdingai tariame ačiū!

L. Adm-cija.

Republikonas Siūlė Kel
ti Subway Fėrą

“Nemie'gantis Kaimas” Išėjo I Nalivaika Atleido iš 
Ligonio PadėtiesGražiai ir Naudingai

Dėka aidieČių su jų mokyto
jais pasiryžimui ir central- 
brooklyniečių gerai įžvalgai į 
operetės galimybes, brookly
niečiai turėjome progą matyti 
antru kartu Brooklyne (ket
virtu iš viso) perstatytą opere
tę “Kada Kaimas Nemiega.” 
Labai dėkingai, patenkintai 
praleido popietį pirmu kartu 
mačiusieji ir taip pat smagu 
buvo matyti antrininkams.

Popietis prie suprantamo 
vaidinimo, žavių dainų niekad 
niekam nenusibodo, nepadarė 
skriaudos. Kai kurie mačiusie
ji du kart, sako, jog jie eitų 
dar ir dar. ^Tačiau, jeigu kas 
dar kartą rengtų, nereikėtų 
atsidėti ant antrininku ar tre
tininkų — Brooklyne lietuviš
ko, liaudies meną mylinčio 
svieto yra daug.. Dar ne visi 
sužinojo, ne visi turėjo( progą 
atvykti į pirmuosius du vaidi
nimus. šio perstatymo pažiū
rėti buvo didelė didžiuma ne
mačiusių pirmojo, jau mačiu
sieji sudarė tik papildomąją 
publikos dalį.,

Linkėtina, kad prie geros 
progos Aidas operetę dar kar
tą perstatytų kur nors kitoje, 
nemažai lietuviško svieto tu
rinčioje miesto dalyje.

Suvaidinta pirmą kartą bu
vo gerai, tačiau šį kartą vai
dinimas' ir dainos išėjo dar 
gražiau — visi labiau įgudę, 
drąsesni, daugiau savimi pa
sitikėjimo įgavę, dainos dar 
skambiau susidainuotos.

pOeretė, kaip jau galima 
spręsti iš vardo, perstato Lie
tuvos kaimo gyvenimą, su jų 
talkomis darbui, 
užbaigtuvėmis — 
jų tradicijomis, iš 
gesnės jau sutinka 
pasipriešinimo iš 
Jaunimas jau nori
jis trokšta laisvai mylėtis. Se
nosios gadynės ir nelygybės 
žymiausia atstovė Burbienė, 
kuri už pinigą ir velnią priim
tų į žentus savo vienturtei, 
autoriaus ir gabios vaidylės 
taip ryškiai parodoma atgy
venusia, jog net raudančios 
gailėtis sunku, jai prie j auta 
publikos atmiešiama juoku.

Mažytės žiežirbos prieš ne
tikusias senienas sublyksi ber
no Petro kalboje, jaunimo pa
sipriešinime d i s k r iminaCijai 
tarnaičių uogautojų, pašaipoje 
seniūno sūnui, ūkininko Bur
bos nepasitenkinime lepšiais 
viršininkais šauliuose. Bet tos 
žiežirbos — mažytės. Vyriau
sia tematika, tačiau, — laisvė 
tuoktis iš meilės, ne su tur
tu.

Gražiai vaidinusieji, drau
giškai lietuvių visuomenei sa-

Jurgis Nalivaika, prieš 
lotą mėnesių buvęs nelaimėje 
susižeidęs ranką iš peties, šio
mis dienomis daktaro atleistas 
iš po jo priežiūros. Daktaras 
sakęs,kad tai viskas, ką jis 
šiuo tarpu galėjo padaryti. 
Kad jeigu ateityje ranka bus 
dar geresnė, tai ji bus tiktai 
dėka mankštai - darbui ir šiaip 
jau naturališkam stiprėjimui, 
vis stipriau suaugant pažeis
toms vietoms.

ko-

linksimomis 
patalkiais, 
kurių blo- 
stipresnio 
jaunimo, 

ir lygybės,

Cornelius A. Hall, republi
konas miestavos Budžeto Ta
rybos narys, Staten Island api
mančios Richmond apkrities 
prezidentas, sakė, kad jis se
kamame tarybos posėdyje ofi
cialiai pasiūlys kelti fėrą iki 
10 cefitų.

Jo pasiūlymas nusako duoti 
nemokamą persikėlimą nuo 
subway linijų ant busų ir gat- pobažnytinSje Salsj ant 
vekanų, taipgi ant pervazos kampo 
(ferry). Tokiu būdu pakėli
mas fėro jo apskrities gyven
tojų nepaliestų ir jam nėra 
pavojaus užsitraukti balsuoto
jų rūstybę. Jie dabar moka 5c 
už pervažą ir 5/ už subway, 
kada atvažiuoja į miestą.

vo darbu patarnavusieji jau 
ketvirtu kartu suvaidintoje 
operetėje yra i visas Aido Cho
ras, vadovybėje mokytojos Al
donos Anderson - Žilinskaitės 
ir vežisoriaus Jono Juškos.

Atskiras, įžymesnes roles 
vaidino:

Petras Grabauskas — Bur- 
bps, ūkininko

Nastė Bukmenė — Burbie
nės

Lilija K. Belte — Marytės, 
Burbų dukters

Nele Ventienė — našlaitės 
Bronės, Burbų auklėtinės

Alekas Velička — Burbų 
berno, Marytės mylėtinio

Juozas Judžentas eigulio 
Vito, besimeilinančio prie Bro
nės

Kazys Juknys — seniūno 
sūnaus Baltraus, besiperšan- 
čio Marytei

Jonas Lazauskas — seniū
no Rulio, peršančio savo sūnų 
Burbams į žentus

Julė Stankaitienė — viską 
žinančios, viską matančios ir 
visiems viską apsakančios naš
lės Mortos

Antanas Poškus - 
draugo, užtarėjo

Petras Velykis — 
ro draugo ilyvauja, darbas ir čia nebuvo

Frances Mažiliutė — Aldo- sustojęs.
Centre pastarosiomis kelio

mis savaitėmis pusėtinai braš
kėjo didžiąsias “belas” drabu
žių spaudžianti mašina ir kas 
nors dirbo ją prikrauti, pri
krautus rutulius suveržti, ap
rišti biotiniais lankais, apsiūti 
ir s u adresuoti. Prikrauta ne
mažas kiekis skrynių batų, 

balsą. Jis suflioriavo. Gal būt, į Fuos taipgi reikėjo peninkti, 
kad dar buvo nematomųjų ak-1suraLsioti poromis, sukrauti į 
torių prie scenos tvarkymo, skrynias, užkalti, apkalti bl«- 
užscenyįe, o gal ii* patys akto-l^os IaP^a’s suadresuoti.

Taigi, čia buvo visokios tal
kos. Būtų, buvę daugiau, jeigu 
būtų reikėję. Nelaimei, tan
kiai pritrūksta darbo. Pasta
ruoju laiku ne gana atvežama- 
atnešama drabužių ii* batų.

Teko girdėti iš komiteto na
rių — veikiančio pirmininko ir 
sekretorės, čepulio ir Sinke
vičiūtės - Dobinienės, kad vėl 
laukiama iš Chicagos didžiu
lio siuntinių. ♦

Dirbo Centre:
Vincas Čepulis 7 vąkarus 
Jurgis Waresonas 6 v.
Valis Bunkus 5 v.
J. W. Thomsonas ir J. Vi- 

nikaitis po 4 v.
Kazys Balčiūnas, Vincas 

Kartonas, Jonas Rušinskas, 
Matas Klimas po 3 v.

Ant. Balčiūnas, Nastė Buk- 
nienė, Tarnas Lisajus, Mary 
Wilson, Katrina Petrikienė po

Apsidžiaugęs leidimu, Jur
gis žadėjo skubėti išbandyti 
atgautą ranką seniai bedirb
tam darbe visu smarkumu. Iki 
šiol buvo daktaro leista ranką 
vartoti tik dalinai.

Laisvinto Lillian Belte (Ka
valiauskaitė) gavo atvirutę iš 
San Franęisco, Gal., kurioje 
sako:

Turiu čionai puikiausi po
būvį. Sveikinu visus.

Mrs. K. Žukauskas.

Tai mūsų dienraščio Laisvės 
skleidimo - užrašinėjimo čam- 
pionė, newarkiete. Jinai ten 
nuvyko su bayoniečių Stanelių 
šeima į jų sūnaus, leitenanto 
komandieriaus Eugene J. 
Stanley vestuves su Eugenia 
Karosaite, plačiai žinomųjų 
Karosų dukra.

Kaliforniečiai, kaip atrodo, 
yra pasiryžę informuoti svietą 
apie savo kraštą. Mažytė atvi- 
rėlė teikia bent tuziną svar
biausių vietos vaizdų ir sutrau
ką svarbiausių žinių apie vals
tiją: Kitaip žinoma — pravar
džiuojama — Aukso Valstija., 
1940 metais gyventojų turėjo 
6,907,387. Plotas 158,297 ket
virtainių mylių. įstojo į Jung
tines Valstijas 1850 m.

Universiteto Studentai 
Pikietavo ChurchilFą

Columbia Universiteto tūli 
viršininkai pageidavo Chur- 
chill’o, pasikvietė jį garbės 
svečiu, apteikė garbės laips
niu. Bet ne studentai. Gyvais 
ir aštriais šūkiais, balsu ir ant 
iškabų nešini 500 studentų 
pasitiko ChurchiU’ą pikieto 
demonstracijoje. Tiesa, du 
šimtai policijos pikietų neįlei
do ant universiteto žemės, bet 
tai n esu stab d 
mo:

ė studentų šauks-

Ccnt-
MIRĖ

Kovo 17 d., Medical 
re, mirė Stephen Machonis, 56
m. amžiaus, gyvenęs 236 
Wayne St., Jersey City, N. J.

Stephen Machonis ilgoką 
laiką buvo tavern biznyje po 
aukščiau minėtu antrašu. Jo 
kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas ketvirtadienį, 
kovo (March) 21 d., 9 vai. 
ryto, Holy Cross kapinėse, No. 
Arlington, N. J.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius F. W. šalins- 
kas (Shalins) 84-02 Jamaica 

-Ave., Woodhaven^N. J.

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Drabužių Centre, 
417 Lorimer* St., Brooklyne, ne 
taip tyku buvo viskas, kaip 
atrodytų pažvelgus į Brookly- 
no skyrių Laisvėje. Greta dau
gelio kitų visuomeniškų darbų, 

i kuriuose daugelis šio Komiteto 
irgi Pet-|narių ir jiems talkininkų da-

Pctro

čia minėtiems priskaityta 
tik minimum vakarų. Tūli gal 
dirbo daugiau. Bent atėję bu
vo daugiau atvejų daugelis ir 
ne jų kaičia, kad nerado dar
bo. Vienas kitas iš dirbusių 
galėjo liktis ir visai nepaminė
ti, nes keliolikos vakarų darbą 
nebuvo galimybės matyti išti
sai.

tą bundulį atgal 
mes norime tai

kos !” “Winnie, Winnie, go 
away, GI Joe is home to stay.” 

Anksčiau, kitame mitinge, 
1,700 Columbia studentų iš
klausė kongresmano Adam 
Clayton Powell, Jr., prakalbos 
ir entuziastiškai užgyrė Chur- 
chill’o pavadinimą “warmon
ger.”

Pikieto demonstracijon stu
dentai buvo atvykę tiesiai iš 
savo klasių universitetuose ir 
kolegijose. Neleidžiami artyn 
prie universiteto, jie paradavo 
ant Broadway tarp 116th ir 
117th Sts. Studentų dalina
muose lapeliuose, pamėgdžio
jant viršininkų garbinimą 
ChurchiU’o, studentai irgi iš
davė jam “laipsnį,” užvadi-

“Siųskite

nant jį “Dr. of War Monger
ing.”

Oficialiai, dr. Carlton J. H. 
Hayes, Ispanijos fašistų dik
tatoriui Franco prielankus di
plomatas, išdavė ChurchilPui* 
“Teisių Daktaro” laipsnį (LL. 
D.). Net ir šių ceremonijų da
lyviuose, suleistuose į univer
siteto kampusą (kiemą), gir
dėjosi nemažai baubimų greta 
sveikinimų.

Tūla grupė studentų išleido 
rezoliuciją, užginančią’ įteiki
mą Churchill’ui laipsnio už 
tarnybą kare. Tačiau ir ta pa
reiškė, jog “mes nenorime, 
kad ta pagarba būtų suprasta 
kaipo užgyrimas pono Church- 
ill’o užrubežinės politikos, 
kaip jis ją perstatė savo pra
kalboje, pasakytoje Fulton, 
Mo.

Real Eestate
Parsiduoda 3-jų šeimynų namas, 

Brooklyn, N. Y. (Cypresš Hills). Su
tinku ir mainyti namus, jeigu kas iŠ 
Jersey City atsirastų. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis laiš
kais. Eva Seikauskienė, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (66-68)

nos, Marytės draugės
Lilija Briedaite — kita Ma

rytės draugė.
Florence Kazakevičiūte, ty

ki jaunarnetė mergaitė, bet 
jau gabi armonistė, visuose 
vaidinimuose kaimo jaunimui 
grojo armonika.

Iš nematomųjų aktorių teko 
nugirsti Juozą Byroną — jo

riai atidirbo ir tą darbą — ne
teko sužinoti.

Brooklyniečiai — aš vienu 
iš tų — dėkingi visiems akto
riams, šokėjoms, dainininkams 
ir jų mokytojams už gražius 
popiečius. O rengėjai, be abe
jo, dar bus dėkingi ir už gra
žų pelną — jo turėjo būti, nes 
Williamsburgo ukrainų svetai
nė kovo 17-tą buvo pilnutėlė 
publikos.

Operetės pamatyti buvo sve
čių ir iš toliau. Atvyko M. 
Vaitonaitė - Mikšienė iš Wa
terbury. Galimas daiktas, kad 
buvo ir daugiau, su kuriais ne
buvo progos pasimatyti. Jie 
taipgi pasigrožėjo Aido per
statyta operete.

Operetei veikalą parašė 
Vladas Raila, o muziką pritai
kė Daratėlė Yuden - Judžen- 
tavičiene. Rep.

Iš BuivydieČiy Slapto Milingo
Pereito penktadienio vaka-

North 5th ir Have 
meyer Street, Jonas Didysis, 
Kriaučių Karalius, Cicilikų 
Apaštolas ir Keleivio Pisorius, 
Buivydas buvo susišaukęs ke
letą savo pasekėjų, jų tarpe: 
Glavecką, Montvilą, Šerkšnį, 
Ambrozaitį, Vaitukaitį, Kivy- 
tą, 4<ivytienę, Petersoną ir 
dar kelis kitus.

Slaptas mitingėlis buvo su
šauktas apkalbėjimui lietuvių 
organizacijų dalykų ir kaip 
kovoti su visais, kurie yra Jo
no Didžiojo priešai Brooklyne.

Vienas dalykas, kas man bu
vo svarbus, tai ką jie nutars Iriausiai po $150 už kelionę ir 
kriaučių reikaluose. Neapsivy- 
liau. Kriaučių reikalai irgi bu
vo aptarti ir daugiausia sukosi 
apie rinkimą delegatų į kriau
čių unijos nacionalę konven
ciją, kuri atsibus mojaus mė
nesį, Atlantic City, N. J.

Taigi, šis mitingas nutarė iš
rinkt sekamus delegatus: Vai
tukaitį, Petersoną ir Ambro- V f r • \

Mat, buivydiniai “per 
pereitame kriaučių 

ragino kriaučius nu- 
nepirkti Jurginės va- 
tikietų. Už tai Jurgi-

Juozas Balčiūnas, Ona Če
pulienė, Vitartienė, Ant. Za- 
blackienė, Anna Višniauskie- 
nė, Johanna Danielevičienė, 
Dorothy Baubonis, Marijona 
Gražienė, Povilas Rainys po 1 
vakarą.

Komitetas dėkingas už gra
žią talką. Ir prašo dabar už
eiti tankiau pažiūrėti, nes bai
giant Vienuoliktą Siuntinį tu
rės būti daugiau darbo. Siunti
nį nori užbaigti šį mėnesį.

PRANEŠIMAS
E. NEW YORK & 

RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadienį, kovo 20 d., 8 v. v. pas 
dd. Misevičius, 115 Montauk Ave., 
įvyks ALDLD 185 kp. susirinkimas. 
Nariai, kurie tik galite malonėkite 
dalyvauti. Kurie neužsimokėję, pasi- 
stengkite užsimokėti. Daugelis kuo
pų jau pilnai užsimokėję, neatsiliki- 
me ir mes. — V. Paukštys. (65-66)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN. N. Y

.TeL EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

„ . . ( 9—12 ryteValandos j 8vįkanp
Penktadieniais Uždaryta

______ *

SUSIRINKIMAI
Moterų Apšvietos Kliubo 

svarbus susirinkimas įvyks ko
vo 21-mos vakaro 8 vai., 419 
Lorimer St. Raportas iš Mote
rų Dienos ir prisirengimas Mo
tinų Dienai. Kviečiame ir ne 
nares. Valdyba.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

• I§ senų padarau 
naujus

< lūs ir krajavus 
ft sudarau su ame- 
Bmkoniškais. Rei- 
■ kalui esant ir 
„padidinu tokio 
a dydžio, kokio pa- 
V geidaujama; Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

A JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

paveiks-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St«. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
I .

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager 
jotis A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chaš. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison lt Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ) o x p m 
Trečiadieniais > į % į* tT 
Penktadieniais )

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

1’1

zaitį važiuoti į Atlantic City.
Ambrozaitis yra remiamas 

daugiausiai dėl to, kad jį nu
raminti, 
klaidą” 
mitinge 
balsuoti 
'karienės
nes nariai užpyko ant buivydi- 
nių. Kad atsilyginti Ambro- 
zaiČiui, Jurginės pirmininkui, 
už padarytą “skriaudą,” jį 
statysiant delegato į kriaučių 
konvenciją.

Kad išrinktieji tikrai apsi
imtų, tai taipgi nutarta prava
ryti tarimas, kad būtų kiek
vienam delegatui mokama ma

sugaištą laiką.
Mat, Jonas Didysis, būda

mas kriaučių delegatu, jaučia
si kaip ir karalius ir, kadangi, 
jo manymu, patys griaučiai 
neturi užtektinai proto patys 
pasirinkti delegatus į konven
ciją, tai jis jiems pasakys, ką 
rinkti.

Kai įvyks kitas slaptas mi-

tingas, bandysiu vėl pranešti 
jo tarimus, kad žinotumėt, kas 
atsitiks ateinančiame kraučių 
lokalo mitinge.

—Vargonininko Frentas.

Šiemet dar nebūsią šokola
dinių kralikuČių Velykoms del 
stokos šokolado ir cukraus. /

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

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

Išskiriant trečiaienj 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn,iN. Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines*
Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

lZakT restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tek Evergreen 4-9612

Lietuvių Kuro Kompanija . *
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na- 
mpose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru - Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661




