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London. — Anglija pla
to ja siųsti oficialę seimo 
legaciją, kad ištirtų, kaip 
ivietai traukia savo ka

C / :•

Teheran. — Anglija liepė 
savo ambasadoriaus 
duotojui Irane ištirt, 
Sovietu kariuomenė 
kiasi iš Irano.

jam prakalbos 
sekamą sekmadieni, 
Salėje.
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Nejauku, tiesiog šiurpu 
klausytis grįžusioje ir mačiu
siojo karo paliktuosius “pa
minklus” mūsų tėvų žemėje. 
Bet džiugu, kad tie “pamink
lai” šalinami; džiugu, kad vie
toje griuvėsių keliasi naujas 
gyvenimas, nauji pastatai, 
nauji miestai, nauja Lietuva!

Visa tai Antanas Bimba ap
rašys mūsų spaudoje ir apsa
kys savo prakalbose.

Brooklyne 
ruošiamos 
Schwaben

London, kovo 26.—Prem-į atsakymą: 
ieras Juozas Stalinas antra-1 “Dėkoju tamstai už drau-

KRISLAI
A. Bimbai Sugrįžus. 
Skausmas ir Džiaugsmas. 
Kelionės Painiavos.

nei vienos šeimos, kuriai vie
nokiu ar kitokiu būdu nebūtų 
buvęs užduotas smūgis praei
tojo karo metu . . .

Tai žodžiai Antano Bimbos, 
grįžusio iš Tarybų Lietuvos 
praeitą šeštadienį.

Už to sakinio slepiasi mūsų 
tautos tragedija, išgyventa ir 
kitų Europos tautų, kurių že
mėse virė mūšiai, kurios buvo 
naciškų barbarų okupuotos.

—Lietuva kur kas skaud
žiau nukentėjo nuo karo, negu 
Tarybų Latvija, — pareiškė 
Bimba. — O tai dėl to, kad 
Lietuva stovi arti Rytų Prūsi
jos, kurią vokiečiai buvo pa
siryžę išgelbėti.

— Kaip Lietuvos sostine?
—Vilnius baisiai apgriau

tas. Kai kurie apskritiniai 
miestai nušluoti nuo žemės pa
viršiaus. Raseiniuose viskas į 
pelenus paversta, — tebestūk
so tik dailininko Grybo sukur
ta statula “žemaitis,” bet už 
tad vokiečiai nužudė patį Gry
bą!. . . ★ ★ ★

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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SOVIETAI TEIGIAMAI
SUSITARĖ SU IRANU, 

SAKO STALINAS
Sovietų Kariuomenes Pasitrau

kimo Klausimas Išspręstas

riuomenės pasitraukimas iš Į laikyti Churchillo argumen- 
Irano yra “teigiamai iš-jtus įtikinančiais. Kas liečia 
spręstas, susitarus Sovietų; klausimą dėlei Sovietų ka- 
valdžiai su Irano valdžia.” j riuomenės ištraukimo iš 

Taip Stalinas pareiškė, | Irano, tai gerai žinoma, jog 
atsakydamas į kablegramą, i šis klausimas buvo teigiamu 
kurią jam pasiuntė iš New i būdu išspręstas pagal susi- 
Yorko Hugh Baillie, United 
Press žinių agentūros pir
mininkas.

Baillie prašė Staliną at
sakyt į buvusiojo Anglijos 
premjero Churchillo pareiš
kimus. Stalinas davė tokį

tarimą, padarytą tarp 
vietų valdžios ir Irano 
džios.

(Pasirašo)
“Juozas Stalinas, Ministe- 

riu Tarybos 1 pirmininkas, 
1946 m. kovo 25 d.”
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Neaiškus” Aanglam Amerika Reikalauja 
Irano Klausimas Atomy Monopolijos

SOVIETU PRIEŠAI DEL
SĖ: JIEŠKOJO NAUJU 

PRIEKABIU DEL IRANO
Diena Bergždžiai Praleista, Nes 
Anglai-Amerikonai ‘Nepasiruošę9

New York. — Pustrečio 
valandą popiet pirmadien1' 
atsidarė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos susirin
kimas Hunter Kolegijos 
mergaičių gimnastikų pa
talpoj. 51 minutė buvo pra
leista pavir'šutinėm forma- 
lėm kalbom. Neimta svars
tyt jokių klausimų ir sesija 
uždaryta iki Antradienio 11 
valandos diena, v

Jungtinių Valstijų ir An
glijos valdovai pirm keleto 
dienų atmetė Sovietų pra
šymą atidėti Saugumo Ta
rybos susirinkimą. Jie ver-

—Kaip
—Kebli ir sunki, — aiškina r 

Bimba. — Vos tegalėjau “pa
gauti” laivą Švedijoje.

Jis grįžo prekybiniu Ameri- i. 
kos laivu “Hunter Victory,” į 
kuriame iš viso tetilpo tik apie j 
desėtkas pasažierių. Tik atsi- 
tiktinai Antanui pavyko gauti 
vieta šiame laive.

—Jei nebūčiau »“pagavęs” 
šio laivo, tai būtų tekę laukti 
Stockholme net iki kovo mėn. 
26 d.

—Kodėl nevykote per An
gliją ?

—Neleidžia. Anglijoje tiek 
s daug yra žmonių, pasirengu
sių važiuoti Amerikon, kad 
ten dar sunkiau gauti laivuo
se vietą.

—Lėktuvu ?
— Iš Švedijos lėktuvų 

į Ameriką teskrenda. 
vietos užrezervuotos iš 
to keliems mėnesiams.

Pasirodo, jog Europoje va-1 
žinėjimas yra neapsakomai 
sunkus. Dar keblesnis susisie
kimas tarp Europos ir Ame-' 
rikos.

Bendrai, Antano misija Ta-* 
rybų Lietuvon buVo pasekmin
ga ir Amerikos lietuviams la
bai naudinga.

London, kovo 26. — An
glijos valdžia įsakė Cadoga- 

!nui, savo atstovui Jungt. 
i Tautų Saugumo Taryboje, 
reikalaut, kad sovietinė de-
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legacija paaiškintų, kada ir 
kokiomis sąlygomis Tranas 

j susitarė su Sovietų Sąjun-

Nurnberg, Vokietija. — 
Buvęs nacių užsieninis mi- 
nisteris Ribbentropas prisi- 

i ėmė tarptautiniame teisme 
'atsakomybę už savo veiks-' 
i mus santykiuose su užsie
niais, bet sakėsi neatlikęs 
| jokių kriminaliai - karinių 
darbų.

ANGLIJOS DELEGATAS
New York.— Anglijos de

legatas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje yra Sir Ca
dogan, kuris 1939 metais 
pritarė Hitlerio pasiūlymui 
sudaryti kariniai - politinę 
sąjungą tarp Anglijos ir 
Vokietijos.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė Įsakė 
savo delegatui Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos 
susirinkime neatlaidžiai sta
tyt tokius reikalavimus kas 
liečia ‘atominę jėgą:

Amerika jokiam kitam 
kraštui nerodys savo atomi
niu bombų sekretu.

Jungtinių Tautų Organi
zacijos komisija tyrinės ir 
kontroliuos , atomines me
džiagas ir tos rūšies gamyk
las kituose kraštuose,> bet 
neleis jokiam pašaliečiui pa
matyt, kaip ir kur Amerika 
dirba sau atom '- bombas ir 
kokiu būdu gamina sprogs
tamąsias atomines ^medžia
gas.

Pasmerkdami budelio Franco režimą Ispanijoj, CIO 
pikietai paraduoja Washington’e, D. C., protestui prieš 
J. V. vyriausybės teikiamą moralę parama Ispanijos 
fašistų valdžiai jos pripažinimu.

UŽGINČIJA SLAPTI IRANO 
SUTARTĮ SU SOVIETAIS

Teheran, Iran. — Kuni
gaikštis Mozaffar Firourz, 
oficialis Irano valdžios pra
nešėjas, užginčijo gandus, 
kad Iranas padaręs bet ko
kią slaptą sutartį su Sovie
tų Sąjunga. United Press 
sako, jog sovietinė kariuo
menė pasitraukė jau 80 my
lių atgal nuo Irano sostinės 
Teherano.

Sovietų vyriausybė pra
nešė Iranui kovo 24 d., kad

Sovietai nutarė tuojaus at
šaukti savo kariuomenę iš 
Irano, kaip paskelbė kuni
gaikštis Firourz, ministerio 
p a v a d u o t o jas premjerų 
Ghavamo kabinete. Jisai 
sakė: “Jokios naujos sutar
ties pasirašyt nereikėjo, nes 
Sovietai atšaukia savo ka
riuomenę pagal esamąją su
tartį tarp Irano, Sovietų Są
jungos ir Anglijos.”

SUSTABDYT FRANKU! HESSO PATVARKYMU 
REIKMENIS, RAGINA NUNUODYTA DU MI- 

LIONAI ŽMONIŲ

Antartas plačiai po Lietuvą 
važinėjo, 
jam būti 
senuosius 
ežeru ir

tačiau Dzūkijoje 
neteko. Aplankė tik 
Trakus, pasigrožėjo 
buvo senojoj, nyks

tančioj Trakų pilyj, kurioj Jo
gaila pasmaugė Keistutį.

Buvo nuvykęs jis ir Mask
von, — širdin visos Tarybų 
Sąjungos. k •

L—-Miestas didelis, apie pen
kių milijonų gyventojų, gra
žus, tiesiog žavingas. Jokiu 
karo pėdsakų Maskvos išvaiz
da nerodo. Jei vokiečiams pa- 

♦ vyko kas sugriauti ar sužaloti 
karo metu, tai šiuo tarpu vis
kas jau užgydyta.

—Kaipgi atrodo Baltarusi
ja, per kurią teko važiuoti 
vykstant Maskvon?

—žiauriai sugriauta, — bai
siau negu Lietuva, — atsako 
užklaustasis.

Būtų galima daug, daug 
rašyti apie tai, ką Bimba 
kė, bet užteks. Jis pats tai 
darys: žodžiu ir raštu.

pa- 
sa- 
pa-

iglija Siunčia Ty
rinėtojus į Iraną

ambasadoriaus pavaduoto
jui Irane, H. L. Farkuarui 
įsakyta ištirti praneštą su
tarti tarp Sovietų ir Irano 
valdžių. Anglijos premje
ras Attlee papeikė neparti-

UNRRA Taryba Atmeta5 
Liaudišką Albanijos 

Respubliką

‘ VALSTIJOS POLICIJA 
PRIEŠ STREIKIERIUS
Pittsburgh, Pa. — Pa

šaukta Pennsylvanijos vals
tijos policija prieš Westing
house elektros korporacijos 
streikierius. Tai todėl, kad 
darbininkai apstumdė ir nu
baudė streiklaužius, pasiva
dinusius “darbvedžiais.”

“UŽUOMARŠA” TOJO
Tokio, kovo 26. — Buvęs 

Japonijos premjeras Hid/ 
Tojo, karinis kriminalistas, 
sakosi netenkąs atminties. 
Atmintį jis, girdi, praran
dąs dėl to, kad susižeidęs, 
bemėgindamas andai nusi
žudyti. Tuo būdu Tojo 
stengiasi išvengt kartuvių 
arba sušaudymo, pagal ka
rinio teismo sprendimą.

Atlantic City, N. J. • 
Jungtinių Tautų šelpiamo- Į 
sios UNRRA organizacijos! 
taryba 23 balsais prieš 7 j 
nutarė nepriimti liaudiškos ■ 
Albanijos respublikos į UN i 
RRA. Sovietų Sąjungos at- i 
stovas Nikolajus Feonovas 
ragino priimti Albaniją; ji
sai sakė:

“Albanija kovoj prieš 
fašistų Ašį nieko daugiau 
nedavė, kaip tik savo krau
ją. Bet tatai nesumažina jos 
nuopelnų.”

Prieš Albanijos priėmimą 
į UNRRA balsavo Anglijos- 
Amerikos atstovai ir skait
lingi jų papėdininkai. Už 
Albaniją padavė balsus So- 

i vietų Sąjungos, Sovietinės 
! Ukrainos ir Baltarusijos, 
Lenkijos, Jugoslavijos, Če- 
choslovakijos ir Egipto de
legatai. / 1

’vžius, kovo 26. — Tei- 
giama, kad Franci jos dele- 

Igacijai Jungt. Tautų Sau- 
i gurno Taryboje įsakyta rei
kalaut sustabdyt žibalo ir 
kitų reikmenų bei karinių 
medžiagų siuntimą į Franko 

; fašistų valdomą Ispaniją.

VETERANŲ NAUDAI, 
ESĄ, STABDOMA KI

TA STATYBA
Washington. — Amerikos 

valdžia uždraudė pardavi
nėti medžiagas naujų na
mų statymui ir taisymui, 
viršijančiam $400; sako, 
reikią pirmiausiai taupyti 
medžiagas veteranams na
mus statyti.

Nurnberg, Vokietija. — 
Rudolfas Hess, buvęs Hit
lerio pavaduotojas, prisipa
žino raštu, kad jo įsakymu 
naciai nužudė du milionu 
kitataučiu.

Hesso prisipažinimas sa
ko:

“Aš asmeniškai paruo
šiau, pagal Himmlerio įsa
kymus 1941 m. gegužės mė
nesį, kad turi būti nužudyta 
nuodingomis dujomis du mi- 
lionai asmenų 1941 m. bir
želio - liepos mėn. ir 1943 m. 
pabaigoj, kada aš buvau ko
mendantas Auschwitzo be
laisvių koncentracijos sto
vyklos.” ®

ORAS. — Bus apsiniaukę 
ir pusėtinai lietaus.

New York. — Daugiau 
alaus įgabenama iš Holan- 
dijos.

Paryžius. — Daugiau in
dustrinių unijų organizuo
jasi Francijoj.

Paryžius. — Užsieninėn 
Ispanijos Respublikos val
džion įėjo ir komunistas S. 
Carrillo.

“Gerovė už Kampo,” 
Kartoja Hooveris

Raud. Armija Traukiasi, 
Praneša Iranas

Roma.— Buvęs Jungtinių 
Valstijų prezidentas Her
bertas Hooveris, išgarsėjęs 
savo posakiu “gerovė tik už 
kampo,” nupasakojo, kad 
nereikią Amerikoj racio- 
nuoti* maisto, nes pasaulis 
greitai turėsiąs gana val
gio. :

Atsakingi žmonės numa
to. didesnį alkį 1947 metų 
žiemą, negu 1946 metais.

Teheran, Iran. — Kuni
gaikštis Firourz, Irano val
džios atstovas, pareiškė ko
vo 25 d.: “Jeigu neįvyks ne
numatomu kliūčių, tai visa 

j Sovietų Rusijps kariuomenė 
pasitrauks iš Irano per ‘ 5 
savaites.” Jis priminė, jog 
Sovietai apleido Keraj ir 
traukiasi iš Azvino, Azer
baidžane.

ėsi kuo greičiausiai įteikt 
arybai skundus dėl to, kad 
Sovietai dar nebuvo ištrau- 
e visos savo kariuomenės 

š Irano. Dabar gi anglai- 
•merikonai tiksliai gaišavo, 
lepajėgdami išrast naujos 
n’iekabės prieš Sovietų Są- 
ungą. Nes Sovietų vyriau
sybė užtikrino, kad visi rau- 
ionarmiečiai pagal sutartį 
bus atšaukti iš to krašto 
per 5 ar 6 savaites, ir Irano 
valdžia pranešė, kad sovie
tinės kariuomenės junginiai 
jau dabar traukiasi iš ten.

Pūslės Lopymas
Amerikos delegatas Sau

gumo Tarybai, Edwardas 
Stettinius ir Anglijos atsto
vas Sir Alexander Cadogan 
kelias valandas slaptai ta- Į 
rėsi pirm formalio tarybos 
posėdžio atidarymo. Vie
nas reporteris rašo, kad jie
du mėgino užlopyti išpūstą 
ir trūkusią pūslę prieš So

•iuomenę iš Irallo. Anglijos vietų Sąjungą dėl Irano.
Truman ir Byrnes

Prez. Trumanas atsiuntė 
pareiškimėlį, kurį perskaitė 
veikiantysis Amerikos dele
gatas, valstybės sekretorius 
James F. Byrnes, pridurda- 

jinį seimo atstovą Vernoną mas keletą'sveikinimo žo- TA J 1 11 v X • 1 1 1 J I _irtlettą už tai, kad atsto-lCĮžiu nuo saves. Preziden- 
s patarė premjerui nu-^as' sakė, kad Jungtinės 
kti į Sovietus pasikalbę- Tautos turi laikytis vieny

ti su Stalinu. bės, jeigu nori, kad jų orga-
-----------inįzacįjaį sektųsi. Byrnes 

Tei Aviv, Palestina.—An- pareiškė, kad Jungtinių 
glai čia užpuolė žydus de- Tautu čarteris neužgiria se- 
monstrantus ir pavojingai noviniu pirmenybių bet ku- 
sužeidė vieną moterį. rioms šalims; jis taip pat 

neuždraudžia atmainų, ta
čiau “jokia tauta neturi tei
sės elgtis taip, lyg kad jos 
norai būtų įstatymas ki
tiems.”

New Yorko valstijos gu
bernatorius Thomas Dew
ey įspėjo, kad niekas (su
prask, Sovietai) nemėgintų 
panaudot Saugumo Tarybos 
susirinkimo, kaip sakyklos 
savo propagandai/ New 
Yorko miesto majoras Wil
liam O’Dwyer ir miesto da- 1 
lies Bronxo p i r m i n inka^ j 
James Lyons gana nuošir- ' 
džiai pakalbėjo už taiką ir 
'Jungtinių Tautų sutartinę.. | 
Irano Premjeras “Pagadino

Biznį”
Pats Irano premjeras | 

Ghavam pagadino pradžią . 
anglų-amerikonų išstojimui 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis | 
nupeikė savo ambasado
riaus Husseino Alos sau va- " 
lišką reikalavimą tuojau 
svarstyt skundą prieš. So?J 
vietus ir pranešė, jog so-j 
vietinė kariuomenė traukia
si iš Irano ir jog Sovietų Są
junga nesiuntė naujos savo 
kariuomenės į tą šalį, kaip 
kad pasakojo amerikinė 
spauda pirm 11 dienų.

Amerikos Valstybės Se 
kretorius Byrnes- 
Irano Advokatas

New York, kovo 26. — 
Trumaniškas Amerikos val
stybės sekretorius James 
Byrnes, kiek tik sugebėda
mas, advokatavo Tranui 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboj prieš Sovietus. Jis 
bruko tarybai spręsti Irano 
ambasadoriaus skundą, ku
rį pats Irano premjeras 
Ghavam paneigė pirm ke
leto dienų. .Byrnes pareiš
kė nepasitikėjimą Sovietų 
vyriausybės ir premjero 
Stalino pranešimams, jog 
teigiamai susitarta dėlei vi
sos Sovietų kariuomenės iš
traukimo iš Irano. Byrnes 
reikalavo, kad Irano ir So
vietų valdžios duotų bendrą 
pareiškimą kas liečia tą su
sitarimą.

Byrnes pasakojo, k^d So
vietų kariuomenės laikymas 
(šiauriniame) Irane, girdi, 
gręsęs taikai ir saugumui.

Washington. — Valdžia 
įsakė 20 procentų daugiau 
sviesto imti į armijos san
dėlius. .

Kanados valdžia vis rė
kauja prieš vadinamus ato
minius Sovietų “šnipus.”
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New York.— Sovietų am
basadorius Amerikai An
drius Gromyko atstovauja 
Sovietų Sąjungą Jungt 
Tautų Saugumo Taryboje.
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Suvažiavimas Kovai už Taiką
Kada hitleriniai ir reakciniai elementai deda pas

tangas, kad mūsų šalį vėl įtraukus į karą, tai ir liaudis 
turi veikti. Hitlerininkų liekanos trokšta karo tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos. 
Goebbelsas ir tam jie dirbo. To 
liaudies priešai.

Kas jiems, kad naujas karas ----------c------------  __
tisas šalis! Kas jiems, kad pasaulis būtų paskandintas 
kraujuose ir užverstas lavonais! Kas jiems, kad po An
tro pasaulinio karo šimtai milionų žmonių gyvena bai
siausiame varge ir skurde! Turčiai to nejaučia! Jie 
susikrovė didžiausius pelnus. Jie neturi jokio nedatek- 
liaus, nekenčia vargo ir bado. Jiems karas tik pakėlė 
jų ir taip didelius turtus.

Kas anglų imperialistams, kad pasaulyj liktų milio- 
nai našlių ir našlaičių! Jiems tai neapeina. Jie susi
rūpinę, kaip išlaikyti savo imperiją, kaip išlaikyti mil
žiniškas kolonijas, kurios yra 150 kartų didesnės už pa
čią Angliją, kur gyvena apie 500,000,000 kolonijų vergų! 
Bet jie žino, kad be Amerikos imperializmo pagalbos ne
gali išlaikyti tų kolonijų. Tam ir buvo jų vado Chur- 
chillo misija į Ameriką, kur jis šaukė į karą prieš Ta-

To norėjo Hitleris ir 
nori Churchillas ir kiti

nušluotu miestus ir iš

Amerikoj jis turi draugų: Hearsto spauda, lietuviški 
smetonininkai, lenkų ponijos šuneliai, buvę vengrai dvar
poniai, fašisto Franco sėbrai ir kiti šaukia už karą. 
Šiomis dienomis tik ką grįžo iš Europos republikonas 
George H. Earle, buvęs Penn. gubernatorius. Jis atvi
rai šaukia už karą. Tai daro ir kiti.

Liaudis turi atremti karo organizatorius, apginti 
taiką, išgelbėti milionus Amerikos jaunų vyrų nuo mir
ties, išgelbėti pasaulį nuo baisios katastrofos. Tam yra 
šaukiama konferencija Washingtone, balandžio 5, 6, 7 
dienomis. Ją šaukia žymūs senatoriai, kongresmanai, 
darbo unijų vadai ir visuomenininkai. Šioj konferenci
joj dalyvaus ir lietuvių masinių organizacijų atstovai. 
Tai konferencija už taiką, už mūsų pačių laisvę ir 
būvį. . _

ger-

Atsiduoda Reichstago Dūmais
Viešpataujanti klasė griebiasi žiauriausių priemonių 

prieš darbininkus, kad tik išgelbėti savo ponišką gyve
nimą. Pasaulyj buvo daug provokacijų, po kurių darbo 
žmonių vadus grūdo į kalėjimus.

Vokietijos naciai, priešakyj su generolu Goeringu; 
sudegino Reichstago (parlamento) rūmus, kad suversti 
bėdą ant darbo žmonių. Jie patys sudegino parlamento 
rūmus, o bėdą metė ant komunistų. Išdraskė komunis
tų organizacijas, užpuolė darbo unijas, kitas organizaci
jas ir įvedė žvėrišką hitlerizmą Vokietijoj, kuris vėliau 
pasaulį paskandino kraujuose.

Dabartinis skandalas Kanadoj apie šnipus atsiduo
da Reichstago dūmais. Viešpataujanti klasė susirado 
šnipelį Tarybų Sąjungos atstovybės tarnautojų tarpe. 
Tas gaivalas ne vien niekina Tarybų Sąjungą, bet jis 
naudojamas apkaltinimams Kanados liaudies veikėjų. Jis 
jų, veikiausia, nei matė, nei žino, bet reakcija jį naudoja, 
kaipo- įrankį, kad puolus ant darbo vadų.

■ Maskvoj Žmonės Ramūs
Associated Press žinių agentūra praneša iš Mas

kvos, kad ten žmonės ramūs, jokios isterijos, jokio nusi- 
U minimo juose nėra. Jie pilniausiai pasitiki savo vy

riausybei, kad ji išvairuos valstybės laivą gerai.
Tarybų Sąjungoj nėra blofų, — ne taip, kaip pas 

mus. Ten spauda pateikia žinias tik gerai jų teisingu- 
Į mą patyrus. Pas mus “bliauna” kiekvienas, kaip tik 

^išmano.
Didžiausias bankrūtas Amerikos spaudos ir vyriau

sybės vadų pasirodė Irano klausime. Kas tai paskelbė, 
kad būk Tarybų Sąjunga siunčia daugiau armijų į Iraną. 
Ne tik spauda ir radijo komentatoriai pakėlė skandalą, 
bet ir Mr. Byrnes pasiuntė dvi protesto notas.

Dalykas gi paaiškėjo, kad Raudonoji Armija ne 
daugiau jėgų siuntė į Iraną, bet iš Irano traukėsi. Tą 

• patvirtino ne vien Tarybų Sąjungos pareiškimai, bet ir 
Irano premjeras Ahmad Ghavarn, kad jokių naujų pa- 
drū tinimų Raudonosios Armijos į Iraną nepribuvo. Dar 
daugiau: jis paskelbė, kad Irano atstovas Washingtone 

^įauyališkai kėlė triukšmą prieš Tarybų Sąjungą.
Tokis, tai yra skirtumas. Ten žmonės ramūs, dirba 

atbudavojimui šalies, gi pas mus karo skandalistai kelia 
triukšmą ir žmones klaidina.

Skaitytojų Balsai
Pabėgėlis Pavogė Arklį
Tysliavos Vienybėje (vas. 

22 d.’) yra įtalpintas trem
tinio (pabėgėlio) laiškas 
b a 11 i m o r iečiams. Laiške 
pasisako, kas jis per vienas 
tasai pabėgėlis, nors pavar
dė ir nepažymėta. Aišku, 
kad jis, ir kiti du laiške pa
minėti asmenys—buvo sme
tonininkai, arba tiesiog Hit
lerio šnipai, ir veikiausia 
šaudė Raudonosios Armijos 
besitraukiančius karius, ar
ba sprogdino kelius — til
tus, kad pagelbėti hitleri
ninkams, nes laiške sako
ma :

“Kai vokiečiai pradėjo ei
ti per Lietuvos teritoriją, 
tai vietos komunistų jskųsti, 
rųes visi trys buvome suim
ti ir tą pačią dieną nuteisti 
sušaudyti.” Bet jo niekas 
nesušaudė; “sušaudė” tik 
tūlą Baktį ir’Jaučių; sako: 
“raiti rusu kareiviai, trauk- 
damiesi, < nusivarė i mišką 
ir ten juos nukankino.” O 
jį, kad ir buvo nuteisę su
šaudyt, bet nešaudė, o įsi
dėję sunkvežimiu “vežė į 
šaudyklą prie Radviliškio 
žydkapių.” Sunkvežimyje, 
sako jis, galvojo sekančiai: 
“nemirsiu ant duobės kraš
to, bet kovoje, kaip Lietu
vos kariui pridera.” Čia fa
šistinis gaivalas aiškiai pa
sisako, kad jis kariavo prieš 
Raudonąją Armiją, ir gel
bėjo hitlerininkams oku- 
puot Lietuvą. Ar jį būtų 
sušaudę, ar ne — nežinia? 
Gal jį vežė tik tolyn nuo 
besiartinančios vokiečių ar
mijos. Bet jis pabėgo. Sa
ko: “pažvelgiau į Radviliš
kio bažnyčios.bokštą, ir su
kaupęs visas savo jėgas, 
trenkiau sargybinius į ša
lis, o pats šokau iš einančio 
sunkvežimio į gatvės grin
dinį.” Matot, kokis jis smar
kuolis! Partrenkė net. du 
sargybiniu, iššoko iš 
žiuojaučio sunkvežimio, pa
bėgo, ir sargybiniai nei ne
iššovė. Jei taip buvo, ir jis 
nemeluoja, tai kodėl ir kur 
jis bėgo? Kas vėliaus atsi
tiko ?

Pavogė Arklį
Jo niekas nešaudė, jis bė

go, ir pasisako kaip bėgo, 
ir kur pabėgo. Sako: “nors 
ir gerokai susitrenkęs, bet 
dar pajėgiau per miesto 
daržus išbėgti į laukus. 
Ten, pačiupęs arklį, dajo- 
j a u iki s a u g ios vietos.” 
(Mano pabraukta). Kūr to
ji “saugi vieta”? Aišku — 
pas vokiečius. Reiškia, ta
sai pro-nacis pabėgėlis pa
sivogęs ūkininko arklį, pa
bėgo pas vokiečius-ir atida
vė ir ūkininku arklį savo 
bičiuliams vokiečiams. Pas
kui, kai Raudonoji Armija 
grūdo vokiečius atgal iš 

pro-nacis 
pabėgėlis turėjo nešdintis

sykiu su hitlerininkais. Da
bar jis rašo laišką iš Aus
trijos ir vadina # tarybinius 
žmones “raudonais krauge
riais.” “Kraugeriai” todėl, 
kad jis padėjo vokiečiams 
terorizuot Lietuvos žmones, 
pavogė ūkininko arklį ir pa
bėgo sykiu su savo bendra
darbiais vokiečiais. Dabar 
jis bijo grįžt Lietuvon, nes 
Lietuvos žmonės pareika
lautų iš jo atskaitų tarnau-

Iš LLD Seniausios Kuopos 
Susirinkimo

Berods, seniausia Lietuvių 
Literatu ros Draugijos kuopa 
Kanadoje yra 137-ta. Ji gy
vuoja Montreale nuo 1919 me- 

! tų. Per virš 26 metus savo 
gyvavimo ji daug pasitarnavo 
progresyviam darbininkų ju
dėjimui.' Jos nariai per’ eilę 
metų ne tik platino darbo 
žmonėms tarnaujančią spau
dą, ruošė , paskaitas bei pra
kalbas, bet ir suorganizuotuo
se kursuose lavino darbinin
kiškoms organiazcijoms veikė
jus. šios kuopos nariai ir rim
čiau protaujanti Montreal o 
lietuviai didžiai vertina LLD 
137 kuopos atliktus darbus.

Kas atsiekta, tuo galime 
džiaugtis, bet kas stovi prieš 
akis atsiekti; tai iššaukia na
rių susirūpinimą ir ryžtingu
mą. Tą liudijo LLD 137 kp. 
susirinkimas, įvykęs vasario 
24 d. Susirinkimas aptarė 
daug svarbių klausimų. Drau
gijos- paskelbtas 
mui naujų narių 
biuoju punktu
dienotvarkėj. Vajaus klausimu 
beveik 
diskusijose i 
visi mestis Į 
naujų narių, 
vajininkus-es 
apdovanoti.

Kuopos valdyba raportavo, 
kad dabar kuopa turi 117 ge
ram stovyj narių. Jau apie 60

i yra pilnai užsimokėju- 
i narines duokles už 1946 

metus. Kuopa ekonominiai 
stovi geraj.t Už tai tenka pa- 

| gailia mūsų kuopos pereitų 
'metų darbščiai ir rūpestingai 
'valdybai ir parengimų komi- 
;sijai. Šiems metams išrinkta 
i kuopos valdyba ir parengimų

vajus gavi- 
buvo svar
sti skink imo

visi nariai ėmė balsą 
ir priėjo išvados 

veikimą gavimui 
Pasižymėjusius 
kuopa nutarė

jant vokiečiams, o tasai ūkį-'nai’ių 
ninkas pareikalautų sugrą-,8’1] r 
žint jo pavogtą arklį.

Gerai, kad jis parašė to
kį laišką ir pasisakė, ką jis į 
padarė.- Amerikos lietuviai I 
vis daugiau ir daugiau da- i 
sižinos, kas per vieni yra j 
tie pabėgėliai, kūne- bijo. j<omjsija žada daug gero kuo- 
grįžt Lietuvon ir kuriuos j 
šelpia socialistų - klerikalų 
bendras fondas.

Visi tie pabėgėliai, kurie 
bijo grįžt Lietuvon, yra kuo
mi nors prasižengę prieš 
Lietuvos žmones.

Mikas Bedievis.
Naujo Laisvei prenume

ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar nėskaito, užsisakyti 
Laisve!

pai ir bendrai progresyviam 
lietuviu judėjimui.

Kadangi kuopos susirinkime 
buvo pranešta, kad M. L. Jau
nimo Chorui reikalinga para
ma, tai kuopos nariai pasisa
kė už visokeriopą talkininka
vimą, kad chorą pastačius ant 
tvirtų pamatų ir kad jis be 
vargo galėtų progresuoti pir
myn su lietuviška daina Mon- 
ti’eale. Choro ruošiamam pa
rengimui kuopa nutarė leisti 
veltui naudotis mūsų kuopos 
nuomuojama sale.

Senas Narys.

V eteranams Pagalba

Lietuvos, tasai

Klausimas: Prieš įstojimą 
į kariuomenę, aš lankiau ko
legiją tris metus, liuoslaikiu 
dirbau, keturias valandas 
ped dieną,, šešias dienas per 
savaitę. Mano buvęs darb- 
davis dabar man sako, kad 
tas darbas nebuvo pastovus, 
kad aš dirbau tik dalį laiko. 
Ką turiu daryti?

Atsakymas: Kreipkis prie 
Selective Service Re-em- 
p 1 o y m e n t- Headquarters. 
Tas ofisas sako, kad tokis 
darbas kartais yra pasto
vus. Jie tau duos geriausią 
patarimą ir padės išaiškin
ti dalykus tavo darbdaviui.

Klausimas: Prašau pra
nešti, kur galiu gauti infor
macijų apie ūkininkystę*. Ką 
tik grįžau iš armijos ir no
riu geriau vesti savo ūkį.

Atsakymas: ’ Gali gauti 
pilniausių informacijų’ ir 
įvairius reikalingus biuleti- 
nus rašydamas laišką į De
partment of Agriculture, 
Washington, D. C/

Klausimas: Mano žmonos 
motina puolė ir rimtai su
žeidė koją. Dabar negali 
dirbti. Lovoj išgulės kelis 
mėnesiusį Mano žmona su 
ja gyvena nuo mano įstoji
mo į kariuomenę. Mano 
žmona gauna šeimos , pas
kyrimą (mokestį); ar galiu 
prašyti, pagalbos mano žmo-, 
nos motinai?

Atsakymas: žmonos mo
tina galėtų gauti šeimos

paskyrimą, jeigu galite įro
dyti, kad jūs" ją užlaikėte. 
Tegul gydytojas tau prane
ša, kaip sunkiai ji sužeista. 
Kada prašysi šeimos pasvy
rimą dėl jos, parodyk ir šį 
laišką nuo gydytojo.

Klausimas: Ar teisybė, 
kad įvairūs mokesčiai (kaip 
GI bedarbės mokesčiai ir 
pinigai duoti už mokslą pa
gal GI Biliaūs), duoti karei
viui, bus numušti nuo bo- 
nų mokesčių, kada jie bus 
paskirti World War Two 
veteranams?

Atsakymas: Kada Prezi
dentas Truman pasirašė po 
Public Law 268, tas pakei
tė tą patvarkymą.

Klausimas: Kur reikia 
kreiptis gauti pinigų užmo
kėti už veterano palaidoji
mą, tt.,

Atsakymas: Pas iųskite 
aplikaciją į Veterans Ad
ministration Regional Offi
ce. Pasiuntėme tamstai 
tam tinkamas aplikacijas, 
kurias turėsite išpildyti. 
Skaitytojai irgi gali gauti 
kopijas tų aplikacijų pa- 
siunčiant mums laišką.

Pastaba: Veterans Admi
nistration prašo veteranų, 
kad, kada jie rašo laiškus, 
kad jie paduotų savo pilnus 
vardus, numerį, kokiame 
skyriuje tarnavo, ir C nu
merį, jeigu turi “file” ofise 
VA Compliance.

C. w. V.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

said: “Nazis had held us in 
bondage. Churches were de
stroyed and we were not allow
ed to practice our religion. To
day we are free-thanks to the 
Russian Red Army.” 

—o—

The

expressive lan- 
newspaperman 

turning to this 
asked, “Isn’t it 
language for a

tins

ran 
this

of
It

of

ONE evening over a • beer, a 
newspaper friend, a . mer

chant seamen and .yours truly 
got to discussing' G. I. jargon. 
The mariner was salting his 
conversation with the very ex
pressive lingo familiar to all 
G. I.’s, while our newspaper 
friend tried eagerly to follow 
the unconventional discourse.

Following the sea-farer’s cue, 
yours truly swung into the spi
rit of the conversation,
other member of the trio seem
ed taken aback. He acted great
ly surprised because , I joined 
the conversation . in a .Swash
buckling and care7free slangy 
vocabulary.

“IPs very 
guage,” the 
agreed. Then 
columnist, he 
rather strong 
journalist?”

The man of the sea and this 
writer agreed that it wasn’t 
quite the language one would 
find in politer circles or in the 
printed page, but the lingo was 
very expressive.

—o—
During our tenure in the 

service, one of the first impres
sions we remember was 
salty language.

Many sailors yours truly 
into use to consider that
language was essential to one’s 
status as a seafarer. With a few 
exceptions, everyone soon learn
ed the sometimes picturesque, 
salty, many times bawdy, ri
bald, unrestrained, sometimes 
course and uncouth language 
the men who follow the sea. 
became second- nature.

—o—
Now it seems that much

this shady language is more ex
pressive than conventional En
glish. As a matter of fact, a 
professor of English at the 
University of Louisville be
lieves that many terms born in 
World War II will survive.

The professor says that teach
ers of good speech cannot af
ford to despise GI slang, nor to 
deplore its down-to-earth man
ner. He believes that society 
will eventually accept many of 
the shady phrases which will 
become respectable when 
mesicated.'

—o—
IN LITHUANIAN CIRCLES.

—Anthony Bimba, chairman of 
the Committee to Aid Lithua
nia, is back in the States after, 
a tour of Lithuania where he 
investigated relief needs of the 
country . . . American Lithua
nians in Cleveland at a recent 
State-wide conference have 
pledged to raise the sum of $2,- 
000 to contribute to a $35,000 
fund for establishing a Cancer, 
Institute in Lithuania . .. Cer
tain sections of the Lithuanian 
press r who have harped about 
the persecution of priests in 
Soviet Lithuania suppressed a 
recent statement issued by a 
Catholic bishop in Lithuania. 
It, is no surprise that the state
ment was supressed. Among 
other things the bishop had

Not many days ago, the gene
ral impression one got when 
reading the so-called respon
sible press was that tomorrow 
or the nex day we would be at 
war with Russia. Today, it 
seems, we are • much further 
from the danger of war than 
most of us were led to believe.

Why is it that such a mark
ed change has taken place in a 
period of a few days. First, the 
press failed to serve its purpose 
of informing the public. In
stead, the greater part of the 
press was anxious to spread 
propaganda of the “Fight Rus
sia Gang.” So-called news sto
ries were not news stories at 
all. They were nothing more 
than myths, which certain im
perialist groups manufactured 
to serve their individual inte
rests of furthering the “Hate 
Russia” campaign.

—o—
What else can explain the 

“three mysterious soviet col
umns” which were marching 
for several weeks. It seems 
that these columns were execut
ing /such strange maneuvers 
that even the so-called news
paper reporters were puzzled. 
After this blurb finally petered 
out, no one could tell from 
whence the columns had come, 
where they were marching and 
if they ever got there/ But the 
three marching soviet columns 
were sensational news for, the 
Hate Russia press.

—o—
Even more disturbing to the 

gentlemen of the kept press 
must be the recent announce
ment that soviet troops have 
been withdrawing from Iran 
since March 2, in accordance 
with the terms of the Soviet- 
Iranian agreement, 
was the troops who 
cuating Iran that 
the three columns.
newspapers only said they wer6 
moving toward Iraq and the 
Turkish border. Either the 
columns got dizzy from march
ing, or the authors of the sto
ries must have gotten too much 
sun, for the columns didn’t get 
to Iraq or Turkey but turned 
up in the Soviet Union.

There is a deep moral in the 
press treatment of the Soviet- 
Iranian situation. If we are 
ever thrown into a needless 
war the press will have to 
shoulder much of the blame.

—o—
THE WIN THE PEACE con

ference which will held in 
Washington on April 5, 6, 7 is 
receiving unexpected support. 
Where previously the sponsor
ing committee had made ar
rangements for an expected 500 
delegates, the committee now 
estimates that from 1,200 to 
1,500 delegates will attend the 
conclave.

Perhaps it' 
were eva- 
comprised 
But the

do-

St. Louis unijistas, narys ILGWU Lokalo 165-to, pa
gelbsti Raudonajam Kryžiui sukirpti sergančių vete
ranų dėvėjimui taikomus apsiaustus.• f Jį . ■*



K 
iš-

Trečiadienis, Kovo 27, 1946 Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Mfr D?cDarbo žmogus yra laimingas tadla, 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?

mandatų tvarkymo,

Komiteto vardu ir 
d. K. Petrikienės

Mandatus sutvarkyti
O. Mineikiūtė ir N.

Rochesterietes Darbingai 
Rengėsi Motery Dienai

Iš ,Mezgėjų Kliubo Veikimo
Kovo 5-tą turėjome suren

gę prakalbas. Kalbėjo drau
gė K. Petrikienė. Jinai pasa
kė labai įspūdingą prakalbą 
apie Lietuvą ir apie moterų 
gyvenimą. Prakalba publikai 
labai patiko. Sako: daugiau 
tokių gerų kalbėtojų. Publikos 
buvo vidutiniai. Draugė K. 
Petrikienė paprašė aukų Svei
katos Institutui Vilniuje. Su- 
aukavo $80. Išlaidų turėjome 
$5. Liko $75. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū.

Vardus'aukavusių sudėsiu į 
daiktą su 9 kovo parengimo 
aukom (kad neužimti laikraš
tyje perdaug vietos), nes tie 
patys 
kavo. 
rašyti 
bot jų 
sumą.

draugai-ir draugės ,au- 
Daug draugų prašė ne- 
vardų, nežinau dėl ko, 
pinigai yra sudėti į šią

mes apvaikščiojom

Trečias Puslapis

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!

Mrs. Meek daug drapanų.
Kovo 18-tą draugas R. She- 

relis nuvežė į paštą 350 sva
rų drapanų, 31 porą čevėrykų. 
Pinigus — aukas ir pelną nuo 
parengimo — čekį $390 išpir
kom LPT 
pasiuntėm 
vardu.

Tai taip 
Tarptautinę Moterų Dieną.

Brangūs draugai ir draugės, 
jeigu keno vardą praleidau 
nepaminėjus, malonėkite pra
nešti, aš klaidą atitaisysiu.
Šios Drauges Aukavo Maisto:

Shopienė, A.l Milčienė, V. 
Bullienė; Palapienė, V. Grei- 
bienė, E. čereškienė, A. Evans, 
B. Morkevičienė, D. Valtienė, 
Ona Malinauskienė, Ona Moc
kienė, A. Duobienė, E. Duo- 
bienė, M. Janįnienė, L. Bekis, 
J. Kontenienė, M. žukaitis 2 
tuzinu kiaušinių, S. Gendrė- 
nai 3 tuz. kiaušinių,' O. Šili
nienė boką arielkos, A. M. 

jBalzariai 2 bonkas arielkos, 
geri draugai alaus 2 pusbač- 
kius. Draugas P. čereska visą 

'maistą surankiojo ir suvežė.
Daiktai Aukoti Išleisti:

Jo Bonikat gražų kėką, da

Narės Western Electric Employees Association, ne
priklausomos, grįžta į darbą, jau paskelbdamos per
galę po 66 dienų streiko, New Yorke. Jos laimėjo 18.2 
nuošimčių daugiau algos, teises organizacijos ir mokėt 
unijai duokles per darbavietę, darbininkėms liuosnoriai 
pareiškus sutikimą.

Irti

Moterų Dieną
Kovo 9-tą surengėme tarp- 

tautišką pažmonį, kuris pavy
ko labai gerai. Svečių turėjo
me gražų būrelį, net 4 tautų. 
Mūs draugės mezgėjos visus 
nuštebino savo rankų darbais. ! 
Sienos buvo nukabintos naujo
mis pasiūtomis drapanomis 
vaikams. Stalai nukloti mėgsti- ve pelno $4 
niais sveteriais, kojinėm, ke- * S. Palapienė numezgė 2 pr. 
purėm, pirštinėm •— viskas pirštinių 
rankų darbo. Tai mūs nenuils
tančių mezgėjų ir siuvėjų pa- nių. išleista už $7 
sidarbavimas.

Yra draugų ir draugių, llu- 
rie negali prisidėti su darbu, 
tai gausiai aukoja pinigais, 
maistu, gėrimais. Ir atsilanky
dami į mūsų parengimus jūs, 
draugai ir draugės, duodate 
pinigus, o mes nuperkame vil
nas ir materijas, mezgam il
siu vam veltui (negaudamos 
užmokesčio), padarom 
žius ir pigiai drabužius, 
visi, kaip bites, sunešam 
non vieton ir padarom 
kalną turto.

Varde Lietuvos žmonių, 
mezgėjos, širdingiausiai dėko
jame, brangūs draugai ir drau
gės, už gražią narama Lietu-,......- ----- o-.-v, ------- ».........
vos žmonėms. Mūsų broliai ir įsiems ačiū už suteiktą pagal- 
sesutės džiaugsis, gave, para- bą ir atsilankymą, 
mos, kuri yra labai reikalin
ga. O mes esame labai links
mi, kad galime pagelbėti jiems 
nors maža dalele. Gal ateis 
laikai, kad jie mums pagelbės.
Kiek Mes Numezgėm ir Pasiu- 

vom Šiam Parengimui 
Ona Milčienė 47 sveterius 

be rankovių ir 3 su rankovėm 
E. Duobienė 7 sv. su ran

kovėm ir aukštais kaklais
S. Palapienė 7 pr. kojinių, 

3 pr. pirštinių, 2 kepures
V. Bullienė mergaitėm 10 

kepurių
B. Morkevičienė 9 kepures
L., Bekis vaikams 15 kepu

rių, 2 sv. be rankovių, 1 pr. 
pirštinių.

E. čereškienė 5 pr. vaikam 
kelnių, 1 suknelę

A. Milčienė 2 sukneles
L. Bekis vaikam 15 žieminiu

“kotų,” < 
sukneles, 4 andarokus, 2 ja-’ Duobienė, 
kūtes, 2 kepures įGalinaitis,

M. Shurkienė įsiuvo visiem Konteniai. 
“kotam” skyles

V. Bullienė viskam susiuvo 
guzikus ir daug pagelbėjo, ’ 
dirbo per 2 dienas.

Padėvėtų Drapanų Davė:
T. Yučienė 9 overkautus vy

rams, 2 moterims, vyrams .3 
siūtus, 4 pr. kelnių ir daug če- 
verykų

M. Jokūbonis 8 pr. gerų če- 
verykų. Advokatas — labai 
daug naujų ir padėvėtų Vai
kam drapanų ir čeverykų

E. čereškienė — drapanų.

M. Shurkienė 1 pr. pirsti-

didelį

gra- 
Mes 
vie-

mes,

Ona Malinauskienė 
sūrį, davė pelno $4

Ona Gendrėnienė 
darbo gėlių beskutę, davė pel
no $4

L. Bekis paduškaitę, pelny
ta $11. Viso už išleistus daik
tus $30.

Virėjos: Shopienė, D. Val
tienė, S. Palapienė, V. Bullie
nė, "E. čereškienė, A. Evans. 
Už baro dirbo: d. J. Labeika. 
Tikietus pardavė V. Greibie- 
nė> E. čereškienė, Shopienė, 
A.’ Gužauskienė, M. Shurkie
nė,, G. Labeikienė, A. Duobie
nė.

Brangūs draugai ir drauges, 
varde mezgėjų, širdingai vi-

Aukos

rankų

Sveikatos Institutui
Vilniuje

ir Sofija VaivadaiJonas 
$26

Julė Januškevičienė $25 
A. A. Milčiai $25 
V. Bullienė $25 
R. Sherelis $25 
A. ir L. Bekis $25 
Mezgėjų Kliubas $25 
Ona Balžarienė $15 
J. O. Mockai $10 
Ch. Simaitis $7 
Po $5: Mr. & Mrs. 

Young’s, L. Vaišnora, J.
mašauskas, F. A. Baltakiai.

Ona Gritienė $4.50.
Po $4 : A. Duobienė, A. 

žauskienė, E. čereškienė.
Po $3: M. Shurkienė ir 

likonis.
Po $2.50: J. A. Evans ir J. 

. V. Greibai.
• 11 pr. kelnaičių, 7į Po $2: 

A nnrlo'vnl'iic O '

Rex
KM-

Gu-

Ve-

J. G. Labeikai, 
W. Skauronas, 
J. D. Vaitai, F.

J. Bonikat, Usevi-

labai

Po $1:
čienė, H. Stančikienė, B. Mor- 
kevičienė, Žukauskas, J. Sho- 
pis, M. Vaivada, M. Vaidila, 
R. Barauskas, P. -Malinauskas, 
P. Anderson, A. Bertašius, G. 
Daukas, Vilimaitis, A. Švedie
nė.

K. Žemaitienė 75c.
černauskas 50c.
S. Palapis 25c.
Viso aukų $282. Baliaus pel

nas $108. Sykiu $390. ,
L. Bekešienė.%'

JL'j

Nauj. Anglijos Motery Sąryšio 
Suvažiavimo Svarbieji Ta

rimai ir Atsišaukimai
i

Šaukiame Amerikos lietuves moteris j platesnį bendrą darbą 
Lietuvai paramos teikime; į kovą prieš fašizmo likučius, kurie 

siekiasi sudaryti sąlygas trečiam pasauliniam karui

Įvykęs mūsų suvažiavimas, 
kovo 10-tą, buvo pirmas po
karinis. Visa eilė mūsų suva
žiavimų praeityje, . šalę kitų 
svarbiųjų dienos klausimų, 
vienu didžiųjų laikė kovą 
prieš augantį fašizmą ir jo 
artinamą karą. Demokratiniai 
nusiteikusios pažangios lietu
vės moterys negailėjo jėgų ko
vai prieš reakciją.

■ Naujos Anglijos Moterų Są
ryšis visuomet stovėjo prieš- 
fašistinių žmonių fronte. Vi
sais galimais būdais stengėsi 
įrodyti žmonėms, kad artėjan
tis fašizmo siautimo pavojus 
gręsė visiems, neskiriant įsiti
kinimų, tautybės. Mes tai pa
reikšdavo ir savo f suvažiavi
muose, jų rezoliucijose, atsi
šaukimuose. Gyvu žodžiu prie 
kiekvienos progos šaukėm lie
tuves moteris į bendrą darbą, 
į bendrą kovą prieš bendrą 
mūsų visų priešą.

Penkis metus siautęs fašiz
mo sukurtas baisus karas pa
liudijo’mūsų teisingą perma- 
tymą. žuvo kiekvienas begink
lis, drįsęs pasipriešinti fašiz
mo barbariškam siautimui, ne
kaltų žmonių žudymui; žuvo 
milijonai vyrų., armijose. Pa
skelbę savąją tautą išrinktąja, 
vokiečių naciai kitas pasmer
kė pražūčiai. Nuskyrė mirčiai, 
kankinimams milijonus žmo
nių, neišskirdami tikėjimų, 
tautybių, lyčių, amžiaus. Į pe
lenus pavertė miestus, kaimus. 
Sukrovė laužus lavonų, nėsu- 
spėdami jų sunaikinti, nors 
žudymas ir nužudytų naikini
mas buvo vedamas sistematiš- 
kai, specialiai žudymui žmo
nių prirengtų trūperių.

Ir tik bendros jėgos įvairių 
tautų, skirtingų įsitjkinimų ir 
rasių žmonių, stojusių bendron 
kovon, sulaikė fašistų vedamą 
naikinimo darbą pusiaukelėj. 
Laimėjo karą, militariškai su- 
kriušindami fašizmą, nešantį 
mirtį demokratiniams žmo
nėms, civilizacijai.

Fašizmo parklupdymui ko
vojo ir mūsų šalies jaunimas, 
mūsų sūnūs ir dukterys. Jie 
liejo kraują, aukojo gyvybes. 
Brangiai atsiėjo demokrati
nėm tautom šios kovos laimė
jimas. Ir kiekviena protinga ir 
sąžiniška moteris turėjo įsi
tikinti, kad tik bendrom j ė-

gom laimėtas karas, tad tik 
bendrom jėgom galės būti lai
mėta ir taika. Mes vėl ragi- 
nam-.šaukiam lietuves moteris 
i bendra darbą laimėjimui tai
kos. Vėl šaukiam veikti su de
mokratiniais žmonėmis išrovi- 
mui fašizmo likučių iš lietuvių 
tarpo; suvaldyti tuos, kurie 
vėl skleidžia piktą fašistinę 
propagandą kurstymui naujo 
karo; kurie burnoja prieš Ta
rybinę Lietuvą ir visus prieš- 
fašistinius žmones.

Įvykusi __________  7
ta žudynė turi atidaryti akis, 
tūri įtikinti kiekvieną sąžiniš- 

žmoną, seserį, kad 
sukriušino 
pastangos 
piktas li-

kėlė virš $2,000 (du tūkstan
čius dolerių) pinigais. Tai pa
stangos draugių tik likusiu 
laiku nuo kolonijų didęlio dar
bo, kuriuomi joms tenka rū
pintis.

Šis Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio suvažiavimas pasisky
rė sukelti Vilniaus Institutui 
$‘>,000 (tris tūkstančius dole
rių). Greičiausia, jos nusista
tytą kvotą perviršys. Mes pra
šom talkos iš kiekvienos drau
gės — iš visų. Prašom iš tų, 
kurios jau dirbo ir iš tų, ku
rios ligi šiol dar neparėmė 
Lietuvos žmonių. Mes prašome 
mūsų darbuotojas pasiekti dar 
nedirbusias, paprašytu talkos 
iš jų. Mes norim šią sumą grei
tai sukelti. O bendrom jėgom 
tai gražiai atliksime. Mūsų 
draugės moterys turi gana ga
bumų - praktikos sukėlimui fi
nansų. Tai jos panaudos.

Gegužės 5-tą. įvyks mūsų 
didysis koncertas Municipal 
Auditorijoj, So. Bostone. Lai 
kiekviena kolonija gražiai at- 
sirekomenduoja su gražia au
ka šiam tikslui. Prašom visų 
talkos. Kvotai jau turime la
bai gražią pradžią.
Suvažiavimo užbaigoj, prakal
bose, Cambridge Lietuvių 
Kliube, kur kalbėjo draugė Pe
trikienė, auku sudėta sekamai:

Po Šimtą Dolerių:

Gasparas ir Veronika Kviet- 
du Lietuvos žmonių rėmė- 
Lietuvos žmonėms gerbu- 
1 ink etoj ai. z

Po 25 Dolerius:
k T. Niukai
Antanas, Konstancija Zins- 

kiai •
Jonas ir Julė Gitsevičiai
Grupė moterų Lietuvos 

mėjų.
Po Penkis Dolerius:

M. Sukackienė, B. Tamo
šauskas, M. Stašienė, U. Kava- 
liūnienė, M. Rudokienė, 
Hermonienė, J. Markiūnas, 
Markiūnas.

Po Du Dolerius:
O. Gricienė, M? Vasiliaus- 

kiutė, J. Žekonis.
Po Dolerį:

N. Grigaliūnienė, D. Ambro- 
S. Hermingis, J. Naujo- 
B. Vaškienė, M. Užuna-

K. Žukauskas, B. Avižo- 
O. Norkienė, O. čenčienė,

kai, 
jai, 
vio

i baisi fašizmo sukur-

visur nai-

ką motiną, 
bendros pastangos 
fašizmą ir bendros 
greičiau išravės ir 
kasias jo šaknis.

Budėti sargyboje,
kinti fašizmo liekanas lai būna 
šventa pareiga kiekvienos mo- 
teries-motinos. /
Suteikime Širdingos Paramos 
Vilniaus Sveikatos Institutui ir 

Abelnai Lietuvos Žmonėms 
Lietuva tapo skaudžiai su

naikinta fašistinės audros. Mū
sų tautiečiam teko pakelti 
okupanto smūgiai, teko stovėti 
išnaikinimui skirtų eilėje. Te
ko sunkiai kovoti už gyvybę ir 
laisvę. Narsiai kovėsi ir žuvo 
mūsų broliai ir seserys už savo 
šalies ir už mūsų laisve. Mūsų 
namai, miestai išliko čieli, ka
da jų tapo paversti pelenais. 
Daugumai mūsų jaunimo gy
vybės tapo išgelbėtos, kad jie 
pastojo kelią fašizmui, kad 
jie didvyriškai kovėsi ir žuvo. 
Mes turėjom šalę savęs sūnus 
ir dukteris, nes Lietuvos mo
tinu sūnūs ir dukterys ken
tėjo, žuvo drauge su mįlionais 
Europos jaunimo nacių vergi
joj !

. Ar yra kaina, kuria mes ga
lėtume atsimokėti už tai? Ne. 
Bet palengvinti išlikusiems 
mes turime ir galime.

Daug paramos tapo suteik
ta Lietuvos žmonėms per de
mokratinius Amerikos lietu
vius, vadovybėje Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto.

Mūsų Sąryšis ir jį sudaran
čios organizacijos, kliubai la
bai gražiai parėmė Lietuvos 
žmoneš ir yra pasiryžę teikti 
paramą iki ji bus reikalinga. 
Bėgyje 1945 metų sąryšis su-

rė-

T.

žas, 
kas, 
ris, 
nis, 
P. Žukauskas. M. Andreliunie-
nė, P. Gaška, D. Jusius, P. 
Krulis, J. Gavanavičius, F. 
Ivanauskas, F. Kaulakis, 'A. 
Warseckiene, M. Bagdonienė, 
P. Turauskienė.

Po $1: J. Šūkis, H. Simona- 
vičienė, M. Wallent, J. Bud- 
riavičius, N. Grybienė, P. Gri
galiūnas, W. Stasis, M. Kra
sauskienė, A. Krulienė,. M. 
Trakimavičienč, A. Vasilienė.

Po 50c: A. Kansevičienė, J. 
Dolatskas.

Viso surinkta $483.45.
Montello, šeštadienio vaka

re, kovo 9-tą, surinkta virš 
$300. Varde Lietuvos žmonių 
ir NAM Sąryšio, širdingai ačiū 
už tokią gražią 
šiem aukotojam, 
vardai, pavardės 
singai parašyta,
pastebėti vietinėm draugėm, 
jos atitaisys.

M. K. Sukackienė.

pradžią vi- 
Jeigu kurių 
nebūtų tei- 
malonėkite

STILL THE

GREATEST MOTHER 
IN THE WORLD

She banishes loneliness in the 
hearts of men in far places ... it is » 
your gift that enables 
her to be at their side 
in the long, lonely 
months of occupation.

your Red Cross must carry on GIVEI

Iš Naujos Anglijos Lietuvių 
Motery Suvažiavimo

------------------------------- I

nės lėšos: N. Grybienei $1, O. 
Mineikiūtei $2.25, J. Stigienei 
$8, M. Sukackienei $3.50, 
Valangevičienei $2.50. Viso 
laidų $117.25.

Atstovės nuo Kliubų bei 
Organizacijų:

Moterų Kliubas, Norwood: 
Budrevičienė,• M. Krasauskienė,

K. Pet- 
sveikino 
perbėgo 
klausi- 

dar

Suvažiavimas atsibuvo kovo 
(March) 10-tą dieną, 1946 m., 
826 Main St., Cambridge, Mass.

Suvažiavimą atidarė organi
zatorė M. K. Sukackienė, 10:30 
vai. ryto, 
paskirtos 
Grybienė.

Laike
organizatorė M. K. Sukackienė 
sveikino suvažiavusias delega
tes ir plačiai perbėgo mūsų nu
veiktus darbus ir kas stovi mū
sų priešakyje. Kad mes mote
rys labai daug nu veikėm, bet 
vis vien turime, budėti, turime 
būti daugiau organizuotos, su- 
tartiniau dirbti taikos laimėji
mui ir prieš fašizmą, kuris ban
do sukurti naują karą.

Pakviesta kalbėti d. 
rikienė, kuri karštai 
delegates ‘ir trumpai 
svarbesnius šių dienų
mus, ragindama moteris 
daugiau, dar suglaustiniau dirb
ti iki mūsų tikslas bus atsiek
tas.

Iš mandatų pasirodė, kad da
lyvauja 37 delegatės nuo 11 or
ganizacijų bei kliubų.

Rinkta prezidiumas: tvarkos 
vedėja išrinkta M. K. Sukackie
nė, užrašų rašt. K. Valangevi- 
čienė.

Praeito suvažiavimo protoko
las skaitytas ir priimtas.

Finansų raportas priimtas: 
kasoj buvo $460.62. Išmokėta 
per metus $1,015.70.

Vėliau sekė kolonijų rapor
tai. Pasirodė, kad mūs draugės 
moterys nuveikė milžiniškus 
darbus. Surinkta daugybė dra
panų ir pinigų Lietuvos gelbėji
mui. Dirba draugės , visur. Vie
nos gal kiek lengvesnėse sąlygo
se, negu kitos. Iš vienos drau
gės raporto sužinojome, kad jos 
neturi svetainės, kur drapanas 
sunešti, tai d. N. Grybienė pa
aukavo savo stuboj kambarį, 
kur visos draugės sueina ir dir
ba vakarais ir kada joms lai
kas pavelija, o darbo ten nema
žai, kad viską sutvarkius.

Bet to megana, Naujos Ang
lijos moterys užsibrėžė sukelti 
$3,000 Vilniaus Institutui. Ir 
jos tą padarys su kaupu. Gar
bė jums, draugės!

- Skaityta 
aukomis:

Norwood 
tos Kliubas :

Montello 
Kliubas $10.

LLD 6 kp., Montello, $5.
L. Teatrališkas Ratelis, Mon

tello, $5.
Birutės Draugystė, Montello, 

$10.
L. Moterų Kultūros Kliubas, 

So.#Boston, $5.
L. Moterų Kliubas, Stough

ton, $5.
LDS '62 kp., Boston, $5.
Cambridge Amerikos 

Moterų Kliubas $10.
LLD 2 kp., So. B>ton, $5.
LLD 155 kp., Worcester, $10.
E. Freimontieiiės auka $5. 
Marcelės Nork enės auka $5. 
Viso įplaukė $£2.
Draugijy Metinės Mokestys 

po $1.0^:
Norwood Moterų Kliubas, 

Cambridge Mot. Kliubas, So. 
Bostono Mot. Kultūros Kliubas, 
Montello Apšvietos Kliubas, 
Stoughton Liet. Mot. Kliubas, 
Birutės Draugystė, Montello; 
LLD 2 kp., So. Boston; LLD 
155 kp., Worcester; LLD 6 kp., 
Montello. Viso $9i

Aukos Lietuvos Vaikučiams:
Juozas Jasius $6, Ona Savic

kienė $1, viso $7.
Viso įplaukų buvo $98.

' Išlaidos:
K. Petrikienei dėl Maskvos 

Int^ituto $100. Komiteto kelio-

Stoughton L. Mot. Kliubas: 
Anna Chencus, A. Norkus. K

LDS 62 kp.r So. Boston: E.s 
Simanavičienė, M. Vaillant, O. 
Kvietkauskienė. ' j

Cambridge Am. L. Mot. Kliu
bas: V. Kvietkauskienė, M. 
Krasauskienė, M. Andruliūnie- 
nė, L. Marčiulionienė, E. žvin- 
gilienė, M. Vasiliauskiūtė, V. 
Matulis.

Birutės Draugystė, Montello: 
B. Bublewskiene, S. Stanley, M. 
Gutauskienė.

LLD 2 kp. Moterų Skyrius, 
So. Boston: J. Reinardienė, H; 
Tamašauskienė, A. Buividienė, 
T. Niukienė, P. Žukauskienė, 
M. Dambrauskienė, V. Kavaliū- 
nienė.

LLD 6 kp., Montello: M. Pot- 
sienė, E. Rendzevičienė.

Moterų Apšvietos KI., Mon
tello: K. čereškienė, M. Baro
nienė, P. Mickevičienė.

Liet. Teatr. Ratelis, Montel-. 
lo: P. Sinkevičienė.

LLD 155 kp., Worcester: A. 
Vasilienė, M. Norkienė.

Liet. Mot. Kultūros KI., So; 
Boston: E. Ceikienfe, A. Riškie
nė, K. Kuncevičienė, P. Berži 
nienė.

j

pasveikinimai su

L. Moterų Apšvie- 
$2.
Moterų Apšvietos

K-

Nauji Sumanymai.
Visos draugės, vienbalsiai, su 

pasiryžimu nutarė sukelti $3,- 
000 Vilniaus Sveikatos Institu
tui, nes draugės žino, kad rei
kia daug darbo ir aukų pravesti 
tą didelį ir puikų darbą. Kitas 
užsibrėžimas — kaip nors iš
judinti drauges i.š kitų kolonijų^ 
kur yra tiek daug darbščių ir 
energingų draugių, kurios galė
tų mums labai pagelbėti, kurios 
taip arti ir sykiu taip toli nuo 
mūsų, kad mes jokiu būdu nega
lime su jomis susisiekti, nei' 
laiškais, nei laikraštyje (Lais
vėje) atsišaukimais nei nuo 
vienos negavom jokios žinios. 
Tai nutarta imtis kitokios prie 
monės, kad su jomis susižinoti

Piknikas nutarta rengti Mon 
tello, Mass.

Nutarta turėti moterų posė 
dis Šalę būsiančio LDS Seimo 
birželio mėnesį, Bostone.

Išrinktos meno atstovėmis J. 
Reinardienė, H. Simanavičienė.

7 t
Išrinkta kitiems metams 

valdyba: Pirmininke M. K. Su
kackienė, vice-pirm. N. Grybie
nė, užrašų raštininkė O. Minei- 
kaitė, iždininkė O. Kvietkaus- 
kienė. Prie Sąryšio Komiteto 
dari s dar 3 draugės: Ys 
Niaurienė, H. Tamašauskienė 
ir J. Reinardienė.

Susirinkimas uždarytas 2 v. 
po pietų.

Rezoliucijos:
1. Kad buvusis Smetonos at

stovas žadeikis būtų prašalin- 
ta§, nes jis nieko neatstovauja.

2. Atsišaukti į Amerikos lie
tuves moteris, raginant bendrai 
veikti laimėjimui taikos ir ben 
drai kovoti prieš fašizmo liku 
čių pastangas sukurti naują ka 
ra.

3. Atsišaukti į Amerikos lie
tuves moteris sukelti finansų 
įsteigimui ko nors pagarbai 
atminčiai Lietuvos moterų, kri 
tusių kovoje šiame kare.

4. Užgirti šaukimą moterų 
suvažiavimo kartu su būsinčiu 
LDS Seimu, kiuris įvyks birželio 
mėnesį, 1946 m., Boston, Mass.

M. K. Sukackienė, pirm.
K. Valangevičienė, užrašų

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

■'"c *■ ■: ■"

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

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Štai svarbi žinia jauniem vyram 
18 metų ir daugiau (17 su tėvų 
sutikimu). Pagal GI Teisių Bi- 
lių, jeigu jūs įstojate 3 metams 
j J. V. Armiją pirm 1946 m. 
Spalių 6 d., tai po paleidimo jūs 
turėsite teisę 48 mėnesius lan
kyti kolegiją, amatinę ar biznio 
mokyklą. Bus užmokėta mokslo 
lėšos iki $500 už paprastus mo
kyklinius metus. Ir jūs gausite 
$65 per mėnesį pragyvenimui 
$90. jeigu esate vedę. Gaukite 
faktus artimiausioje jum J. V. 
Armijos Rekrutavimo Stotyje.

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS

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

Nedidelis Merchantville 
J.) miestelis susilaukę naujo 
gydytojo , — dr. Eugene H. 
Bekampio. Tai sūnus Ameri
kos* lietuvių visuomenei gerai 
žinomų veikėjų draugų Be
kampių, kurie ten turi savo 
grosernę.

Dr. E. II. Bekampis tik 30 
metų amžiaus vyras. Jo am
žius neilgas, 
buvo
chantville . High Schoolę, jis 
įstojo į Temple Universitetą jr 
savo M. D. gavo Hahnemann 
Kolegijoj 1941 m.

apie M o-

1113 Mt Vernon Si. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

bet gyvenimas
įvairus. Baigęs Mer-

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Lifu’s ne- 
ceremonijų, bet

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

Telefonas EVergreen 7-1661

toli Bridgewater, Mass. Pasta 
ruoju laiku buvo persikėlęs gy
venti Montello, Mass. Palaido
tas religiniai kovo 18 d. Paliko 
nubudime savo šeimyną, brolį 
ir kitas gimines. žolynas.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

vo vyrą, dukterį, sūnų, brolį ir 
giminių.

Mirė Marcelė žiogelis, Reli
giniai palaidota kovo 11 d.

Mirė Petras Balčiūnas, pir- 
miaus gyvenęs ant farmos, ne-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

—38

I ersodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.
Mes tui'ime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Bernus, Gruen, Longinus,
Jules Jurgensen.

Ketvirta Purto pls

AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA

Dr. Eugenijus H.
Bekampis-Naujas 
Lietuvis Gydytojas

(Tąsa)
Tuo tarpu Močou’a su savo seseria 

rengėsi vedyboms. Ji norėjo turėt mo
dernines vedybas didžiajam Pekino vieš
buty, bet taipgi norėjo ir tradicinių na
minių ceremonijų, nuotakos seklyčioj. 
Nuotaka turės apsirėdyti baltai, su žyd
ru, o jaunasai — Lifu’s — užsieniniais 
rūbais. Pamergiuos ir pajauniuos ji
nai numatė užprašyt Raudonrožę ir Ai- 
lien’ą, Sutung’ą ir Afei’jų, o Aman’ą— 
gėlėms barstyt. Lilien’a turės grot Men- 
delsono “Vedybų Maršą.”

Raudonrožė taip buvo persiėmus tais 
prisirengimais, lyg kad tai būtų jos pa
čios santuoka, ir da labiau paplito kal
bos apie ją ir-Afei’jų. Po vedybų jau
nieji apsistos nakčiai viešbuty, o paskiau 
rengsis važiuot į Japoniją, kur Lifu’s nu
sprendė imti specialų kursą.

Lifu’s norėjo važiuot Anglijon, bet čia 
Jao’ienės nesveikata neleido Močou’ai 
taip toli išvažiuoti. Močou’a padėjo 
slaugyt motiną, maistą ir vaistus jai pa
duodavo, o naktimis su ligone gulėjo 
tam pačiam kambary tarnaite: viena gu
lėt nakčia ligonė bijojo. Ji buvo nuvy
kusi pas burtininkę. Toji galėdavo ap
siverst į kokio numirėlio sielą ir paskui 
ne savo balsu kalbėdavo, būk tai “iš ano 
svieto.” Jao’ienė norėjo pasikalbėt su 
sūnum, su Tijen’u, bet iš raganės bur
ners išgirdo būdingą Sidabrinės Užlaidos 
balsą, kurs jai įsakė gerai pridabot jos 
sūnų Poją. Tijen’as esąs ten su ja. Jai 
buvę ilgu be jo tai, vyriausias velnias 
leidęs jai apsiverst kumele ir atsinešt jį 
čionai.

Jao’ienė visa nustebusi klausia, ar il
gai ji gyvens. Žynės balsas atsakė, kad 
pirma numirs kas nors šeimoj, o paskiau 
ir ji. Jao’ienė kuone apalpo. Išgulėjo 
lovoj visą savaitę, ir vis smilkalus rūkė 
prie Sidabrinės Užlaidos lentelei, idant 
permaldaut jos rūstybę.

Jos sveikata vis ėjo menkyn. Nepa
dėjo nė kunigaikštiški sodai ir palociai. 
Ji samdė vienuoles už ją melstis Budai, 
važinėjo į maldyklas. Nors pats Jao’as 
tuo netikėjo, bet ir nedraudė jai.

Pinigai Lifu’o tolesniam mokslui Ja
ponijoj ėjo iš Močou’os pasogo. Vedybų 
išlaidas irgi padengė Jao’as. 
kentė tų visų didelių 
Močou’a jį perkalbėjo, kad taip geriau 
išpuola.

Mulan’a pasitarė su tėvu
* čou’os pasogą, ir, jos įtakoj, Jao’as su
tiko jaunajai duot 15 tūkstančių dol. pi
nigais, kokių penkių tūkstančių dol. ver
tės arbatos krautuvę ir visokių pasogo 
daiktų už keletą tūkstančių.

Lifu’s ir jo motina ir sesutė dabar gy
veno senojoj Jao’ų būstinėj. Jaunosios 
seklyčia buvo tas pats abiejų sesučių 
buvęs miegamasis. Mulan’a jai padėjo 
jį prirengt. Ta pati bus ir jaunavedžių 
lova, kur Mulan’a miegodavo. Štai jos - 
ir vienas skersinėlis išklibintas: ji pati 
tai seniai padarė, bežiūrėdama į dvi an
tis, nutapytas ant mandarinų stalo. Ji 
prisiminė savo sužadėtuves, kaip ji už
migt negalėdavo, kuomet Močou’a ramiai 
sau miegojo. Ji manė, kad Močou’a bus 
laimingesnė už ją, tai dabar taip ir iš
eina.

Fu tuokart gyvenu Pekine, užėmė cen
zoriaus vietą, taipgi išleidinėjo senas 
knygas. Fu ir jo žmona dalyvavo vedjr- 
bij prirengimuose ir pačią svarbiąją 
ceremoniją darė jis patsai.

Po santuokos Močou’a su Lifu’m apsi
gyveno savo senuose namuose, iki iš
važiavimo Japonijon. Ji tuose namuose 
užaugo, žinojo kiekvieną jo plytelę, kam
pelį, medelį. Kartu gyveno ir jos anyta 
Kung’ienė ir deveris Huan’a. Kitame 
namų skyriuj gyveno jos dėdė ir dėdienė 
Feng’ai.

Nuo ano atmintino pasikalbėjimo Rau
donrožė ypatingai susigretino su Mo
čou’a. Ir vis ji mėgino “pritemdint”‘sa- 
vo išmaningumą. Lifu’s sakė, kad Rau
donrožė yra kaip tas mėly našai brang
akmenisgryna, skaisti, išdidi, kieta ir 
trapi. Vis dėltp Močou’os įtakoje jinai 

' mėgino susivaldyt, pasidaryt nuolaides
nė ir rimtesnė mergina.

Feng’ienę ypatingai stebino tas švel
nus Lifu’o taktingumąs: jis taip liuosai, 

taisyklių visur apseidavo. Ir vis dėlto 
su geromis manieromis, pritikliai. Abi 
šeimos Kung’ų ir Fcng’ų gražiai su
teikė ir harmoningai gyveno. Didelės 
įtakos į Lifų buvo padaręs jo uošvis 
Jao as.

Jo žmona Močou’a buvo pilnai paten
kinta “medaus mėnesiu” namie. Bet kur 
keliaut, trankytis ji neturėjo patrauki
mo.

Pirmame po vedybų mėnesy Lifu’s 
daug ką patyrė. Su moterim — su savo 
motina, su seseria jis visą gyvenimą gy
veno, bet tik dabar pirmą kartą jis patė- 
mijo ką tai tokio moteriško visoj Mo
čou’os pastovoj. Ji sau lengvai ir ty
liai perėmė visą nardų tvarką, ir tik ji, 
o ne kas kitas tą tvarką ves. Ji su ko- 
kiuo tai instinktingu džiaugsmu davinė
jo virėjai patvarkymus,apie maistą, pri
žiūrėjo baltinius, mazgotus ir nemazgo
tus, kraustinėjo gėlių vazonus kiekvieną 
rytą, ėmė krebšelį ir sėdosi prie lango, 
prie saulei ir mezgė, nėrė kokį painų 
rankdarbį. Močou’ai tai buvo ramumas, 
žemiškos linksmybės sapnas. Jos namai 
bus tvarkingi ir švarūs.

Vestuvėms Lifu’s vilkėjo išeiginiais už
sieniniais rūbais. Ir jis nebeturėjo kon
trolės ant savo aprėdalų. Pirma jis bū
davo nepriklausomas tr pats savo reika
lais rūpindavos. O dabar jau jis pradė
jo nebesusigaudyt su savo daiktais: kur 
jo marškiniai, kaklaryšiai, galionikai, 
nosinės, kojinės. Močou’a žinojo visą 
podėlį ir tiktai ji sprendė, kur padėt tą 
ar kitą daiktą. Kartais Lifu’s, nesuras
damas kokio daiktelio, pradės irsti, tai 
Močou’a, šypsodamos: — ramiau, ra
miau—ima ir paduoda kaip tik tą ieš
komą daiktą. Ir jis būtinai atsiduoda 
naftalinu. Močou’a visur pribarstydavo 
naftalino žvynelių arba prikraudavo ru
tulėlių nuo kandžių, nuo muolio.

Lifu’o batus ir avalą rūpestingai pri
dabojo Močou’a. Ji pati jam padėdavo 
išsirinkt, nusipirkt, nušveist, pasidėt, su
sirast. Lifu’s mylėjo Močou’a, bet sun
ku jam buvo suprast moterį.

Paskeliau Lifu’s persitikrino, jog Mo
čou’a, nei ta vijoklė, priplaikiai prie jo 
prilipus laikėsi, aplink jį visą apsisukus, 
tartum bandydama jį apsaugoti nuo vi
so išlaukinio pasaulio. Begaliniai kan
tri, pritaikli, mandagi, Močou’a jį ste
binto stebino. J

Aukos Dėl Lietuvos Žmonių
Dėl Lietuvos žmonių, nu

kentėjusių nuo karo ir fašizmo 
suaukavo nekurie draugai iš 
So. Milwaukes, Cudahy ir*Mil- 
waukes. štai tų gražiai paau
kavusių. dėl Lietuvos žmonių 
paramos vardai: 1
į Po $5: J. Satula, L. Con- 
rad ir S. Pečiulienė.
i Po $3: J. Gedvilas ir J. 
Markevičius.
• Po $2: J. Rimas, J. Drūčius, 
K. Ragauskas ir L. Markuliu.
>■ Shimanskienė $1.50.
i Viso $30.50.
; Virš minėtos aukos pasiųs
tos Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui Chicagoje drg. M. 
Zaldoko vardu. Visiems auko
tojams tariu širdingai ačiū!

S. Pečiulis.

šiais Metais Mirę Lietuviai
Vincas Bernotavičius sunkiai 

susirgo. Jo brolis Motiejus atė
jo jį prikalbinti prie išpažin
ties. Sakoma, kad jiedu smar
kiai susibarę. Neužilgo po to 
Vincas mirė. Palaidotas laisvai. 
Jo brolis neatėjo nei į Šermenis.

Senas montellietis gyvento
jas Augustas Kašėta mirė pra
eitą mėnesį. Jis užlaikė drabu
žių krautuvę ant Ames St., taip
gi ten buvo ir U. S. pašto sky
rius, kurį vedė jo duktė. Paliko 
šeimyną dideliam nuliūdime. 
Palaidotas religiniai.

Pradžioj šio mėnesio mirė 
Nastazija Amšiejienė (Matuzy- 
tė). Irgi buvo sena montellietė 
gyventoja. Laidotuvėse dalyva
vo nemažai žmonių. Palaidota 
religiniai. Paliko nuliūdime sa-

nišą, knygaėdį individą, augalų, gyvulių 
ir kaimiškos idilijos draugą, pateko į kitą 
gyvenimo’ verpetą, į gražius turtingus 
namus, rūpestingon praktiškos žmonos 
globom Bet jis nuolat jautė savo vidu
jinę panieką ir neapykantą tai klasei, 
kuriai nepriklausė nei jis, nei jo motina, 
nei sesutė.

Skaisčiaakė Močou’a, tai užsipuldama, 
tai nusileisdama, kantriai jį tėmijo ir ty
kojo progos ką pritikliai pasakyt. Kada 
tiktai jam nusileisdavo, jis pajusdavo 
esąs pergalėtas. Kuo geriau jinai jį 
žinojo, tuo labiau bandė jam nepriešgi- 
niauti, ir ji numanė, kad tokia taktika 
jinai bet ką galėjo iš jo išgauti, gražiai 
jį nuteikti ir žiesti jį, nei-"molį, pagal 
savo valią.

Lifu’s dabar naudojo Močou’os pasogą, 
bet ji niekad jam nepadarė tokio prie
kaišto, nedavė jam pajaust, kad tai jos > 
pinigai. Ne, visa tai priklauso jų abiejų. 
Ir, Lifu’s net kartais sau vienas pama
nydavo, kad netaip jau bloga apsivedus 
su turtinga moterim. Kartą jis jai pa
sakė: — Jei aš būčiau Činio’s vietoj, aš 
tuoj su Sujun’a persiskirčiau. — Tuo jis 
jai davė suprast, kad Močou’a visai ki
tokia, ir kad jis ją įkainuoja ir ją myli. 
Tačiau stačiai jai mėtyt komplimentų jis 
nemėgo, nes tai dažnai atsiduoda lyg ir 
veidmainystė arba bent prisilaižymu.

Praktiško Močou’os sumanumo dėka, 
jis dažniau ir dažniau pradėjo priimt jos 
rluomonę, klausyt jos patarimo, lengvint 
savo protavimą ir gerbt jos kasdienę iš
mintį. Jis ją brangino, jis jautė, jog ji 
visada pasitikėtina ir tvirta, kaip pati 
žemė. ' , .

(Daugiau bus)

Pilnas Kolegijos Kursas Jums
SU IŠLAIDŲ APMOKĖJIMU

Kapitonas E. H. Bekampis

1942 m. jaunas gydytojas 
įstojo į Dėdės Šamo karinę 
aviaciją ir tarnavo kapitonu 
Pietų Amerikoje kaipo chirur
gas. Dr. Bekampis vedė He
len Moshan ir dabar su savo 
žmona nusitarė gyventi tame 
miestelyje, kur gyvena jo tė
vai, kur jis turi daug draugų 
ir pažįstamų. Jis jiems tar
naus.

Dr. Bekampis įsikūrė seno 
gydytojo, dr. Herhard Loel- 
ing’o namuose, Maple Ave ir 
Cove Rd., Merchantville, N. J.

Jaunas gydytojas d r. Be
kampis kadaise buvo žymus 
sportininkas, futbolistas. Aukš
tas, petingas, dailiai nuaugęs 
vyras ir gabus moksle.

Merchantville miestelis yra 
netoli Philadelphijos, taip, kad 
net ir Philadelphijos lietu
viams jaunas gydytojas galės 
patarnauti, reikalui prisiėjus.

Mes linkime naujam gydy
tojui, dr. E. H. Bekampiui ge
riausio pasisekimo!

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS 
Laidotuvių Direktoriai

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

<♦>

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Laidotuvių 
Direktorius
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Nuo Lietuvių Organizacijų De
legatai Vyks i Washington^; 

(Pasirengimas i Amerikos Lie- U

“Ahmed’as yra mano mylimiausiu pranašu, jis visuo
met sako, kad Rusija nebeišsilaikys nei 1-nus metus.”

(Mini
Tiriamosios Medici- 

Ligos Institutui 
mašinų.
Washingtono konfe- 

pranešimą padarė F. 
žymėdamas, kad kon-

rinki- 
pasiųsti

delcga-

Sekmadienį, kovo 17-tą, Vil
nies salėj, įvyko labai svarbiu 
reikalu Chicagos Lietuvių Ben
drojo Komiteto narių ir orga
nizacijų atstovų praplėstas su
sirinkimas. Susirinkime 
vavo per 60 atstovų.

Susirinkimas svarstė 
klausimus:

1. Pasiuntimas delegatų į 
23 kongresmanų šaukiamą tai
kos apsaugai konferenciją 
Washingtone pradžioje balan
džio mėnesio.*

2. Pasirengimas prie Ameri
kos Lietuvių Kultūrinio suva
žiavimo.

3. Sukėlimas pinigų dėl nu
pirkimo
nos ir Vėžio 
Vilniuje

Apie 
renciją 
Abekas,
ferencija labai svarbi, kad ten 
dalyvaus *rlarbo unijų, moks
lininkų, visuomenės gerovės 
organizacijų atstovai ir politi
niai veikėjai. į tokią konferen
ciją, kuri šaukiama taikos ap
saugojimo reikalais ir pasiren
gimui kongresiniams 
mams būtinai reikia 
bent tris delegatus.

Nutarta pasiųsti du
tai. Išrinkta Juozas Sakalas, 
karo veteranas, ir M. Batutis.

Kultūrinio s u v a ž i a v i mo 
-.klausimu pranešimą patiekė 

Juozas- Nedvaras, Ispanijos 
liaudiečių karo veteranas. Jis 
plačiai apibūdino, kokis turė
tų būti tas suvažiavimas. Jis 
neturi būti siauras ir vien tik 
dainos meno sąskridis, bet ap
imantis visą mūsų kultūrinį 
veikimą. Jis ragino stovėti už 
suvažiavimo vietą 'y— Detroi
tas, nes Kanados lietuviams

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Jono Stanevičiaus, 

gyveno Cleveland, O. Prašau jo pa
ties atsišaukti, arba kas apie jj ži
note, malonėkite pranešti: J ieva 
Stanevičiūtė, po vyru Olišauskienė, 
123 Wright St., Newark, 

(71-73)
N. J.

K. Masai-
177 Park

FenKlas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI'VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

jame būtų parankiau dalyvau
ti.

Plačiai kalbėta apie Lietu
vos žnlonių paramos darbą. 
Pranešimą padarė M.’ Zald. 
Nutarta rengtis prie Ant. Bim
bos pasitikimo jam sugrįžus iš 
Tarybų Lietuvos.

Chicagos konferencija paro
dė, kad kai iškyla svarbūs 
klausimai, tai Chicagos demo
kratiniai lietuviai moka greit 
ir tinkamai į juos reaguoti.

Koresp.

ŠERIA HITLERINIUS 
KRIMINALISTUS

Atlantic City, N. J. —So
vietines Ukrainos delegatas 
UNRRA konferencijoj, A. 
M. Baranovskis nurodė, kad 
amerikonai ir anglai Vokie
tijoje gerai maitina ir už
laiko naciškus lenkus ir ju
goslavus, neva kaip bena
mius. Tai hitleriški krimi
nalistai, sake Baranovskis.

Pajieškau giminaičio F. 
t is. Jis seniau gyveno po 
St., Hartford, Conn. Esu rašius jam 
laiškus po tuo antrašu, bet laiškai 
sugrįžo. Tad gal jo draugaųžino, kur| 
jis dabar randasi, prašau man pra
nešti, ar lai jis pats atsiliepia, už ką 
būsiu labai dėkinga. Julytė Devetsko, 
261 Park Ave., Weehawken, N. J.

(70-72)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementu, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-0z 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box (UMJ. Newark 1. N. J.
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DARBAI PRIE .ŪKĘS, , .
MELŽIMAMS, DARŽOVIŲ AUGIN

TOJAMS TURGUI, ŠILTNAMIUI, 
IR ABELNAI ŪKIO DAR

BININKAMS.
NĖRA IŠ ANKSTO MOKESTIES.

H. P. HINES FARM AGENCY
88 WASHINGTON ST.

.(Arti Rector St., N. Y. C.)

REIKIA 
50 VYRŲ 

Prie
ABELNO FABRIKO 

DARBO 
ir 

PRIKRAUTI—IŠKRAUTI 
VAGONUS

3 ŠIFTAI DIENOJE
6 DIENŲ SAVAITE 

BONAI UŽ ŠIFTŲ DARBĄ
Automatiški pakilimai. Pašalpos. 
Apmokamos šventės, vakacijos, 
apdrauda. Kafeterija ant vietos. 
Geri transportacijos įrengimai.

THE CELOTEX 
CORPORATION

MIDDLESEX AVENUE 
METUCHEN, N. J.

(75)

REIKIA DARBININKU 
VYRU AUDĖJU

Nuolatinis Darbas
DIVONŲ AUDĖJAMS IR PINĖJAMS 
Patyrę Prie Wire Motion or Vacquard 

Stablių Nereikalinga 
48-VALANDŲ SAVAITĖ

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE
STATE & CLINTON STREETS 

TRENTON, N. J.

THERMOID COMPANY
WHITEHEAD ROAD, TRENTON, N. J.

Į.

de Toledo, puertorikie-Rina
tė, lyriškas sopranas, dainuo
ja ispaniškas dainas “Serena
de to America” programose iš 
radio stoties WEAF, nuo 6:15 
prievakariais, savaitės dieno-

sveria
kalbarašo eiles, 

ispaniškai, francū- 
angliškai, mėgsta

mis.
Smulkutė dainininkė 

87 svarus, 
itališkai, 
ziškai ir
šokti lėtąjį tango vieton strak- 
sinčio jitterbug. Muzikoje-dai- 
noje jos siekis — opera. Jinai 
norinti sugrįžti į savo gimtąjį 
San Juan kaipo Mimi operoje 
“La Boheme.”

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.'

Masinis susirinkimas už taiką! 
Įvyks ketvirtadienį, kovo 28 d., 7:30, 
v. v. Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Mūsų visų yra pilietine pareiga da
lyvauti susirinkime ir galingu balsu 
pasisakyti už visą tai, už ką mūsų 
sūnūs ir dukros kariavo ii' mirė. Už 
laisvę visiems Amerikos žmonėms 
gyventi be baimės, už žmoniškas al
gas, už taiką pasaulyje! Komunistų 
Partija kviečia visus dalyvauti ir 
darbuotis už išlaikymą taikos. — 
H. Žukas.’ (72-73)

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-Mi neral 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 $2.0p, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
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, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, 'kurio 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; 100 tabs. $1.00, už 
1000 4abs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsjey 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,

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.
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Easton, Pa
Pasekmingas Mitingas

Kovo 17 d., LLD 13 kuopa 
turėjo savo susirinkimą. Kaip 
ir visados, atėjo visi kuopos 
seni veteranai. Dalyvavo kar
tu ir svečias S. Meison, iš Wa
terbury, Conn., kuris kovo 15 
d., New Yorke, prie viešbučio 
Waldorf-Astoria, padėjo pi- 
kietuot Anglijos tūzą, buržujų 
valdančiosios klasės vijurką 
W. Churchilla, kuris čia, mū- 
su Dėdės Šamo žemėj, verda 
politinę smalą ir agituoja už 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

Finansų sekretorius ir Lais
vės agentas V. J. S. raporta
vo visų 1945 metų veiklą. Per 
metus aukų surinkta Lietuvos 
žmonėms dąugiau kaip $200. 
Drapanų nuvesta per tris kar
tus daugiau kaip tūkstantis 
svarų. Laisvės popieriaus 
d ui pasiųsta $35 ir gauta
nauji Laisvei skaitytojai. Pa
rašyta korespondencijų 
straipsnių į 40 Laisvės nume
riu.

Kadangi kuopos iždas pras
tai stovi, tai kuopos iždininkas 
draugas L. Tilvikas išlygino 
skolą $5.45 ir kuopos iždui pa
aukavo $17.45. 
Garbė kuopai 
nansierių, kaip 
nas Tilvikas.
duosnumą, varde visos kuopos. 
Kuopos nariai ant vietos išpir
ko visas prisiųstas 25 kopijas 
brošiūros Antrojo Demokrati
nio 
tės

len
keli

Detroit, Mich
LPT Komiteto Bazaras Jau Čia

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį, kovo 30-31 dienomis, 
Draugijų svetainėje, 4097 Por
ter, įvyks LPTK bazaras. Do
vanos dėl bazaro gausiai plau
kia. Ir ko ten nėra: Gražiau
sių siūtų, mėgstu ir siuvinėtų, 
rankdarbių moterims, sunkiai 
dabar gaunamų drabužių vy
rams ir vaikučiams, gyvų gė
lių vazonai, taipgi keletas nuo
širdžių ūkininkų žadėjo pri
statyti ūkio produktų, kaip 
tai: sūrių, medaus, kiaušinių.

Abelnai, atsiliepimas link 
rengiamo bazaro džiuginantis. 
Organizacijos, kliubai, vieni 
dedasi bend ran dėl bazaro 
darban, (tai yra, turės stalus 
bazare), kiti prisiunčia sukė
lę stambias pinigų sumas, ke
letas 
vardu 
davė 
a u kas.

net ir pavienių ypatų, 
bazaro, komitetui pri- 
stambokas pinigiškas

Lowell, Mass
Labai Svarbus Susirinkimas 

Balandžio 7 dieną
Liet. Piliečių Socialio Kliubo 

nariai, žinomi norime atkreipti 
jūsų rūpestingumą, pranešda
mi visiems, jog balandžio 7 d., 
2 vai. po pietų, yra šaukiamas 
labai svarbus mėnesinis 
rinkimas, senoj vietoj, 
Centrai St.

susi-

suži-Šiame susirinkime visi 
nosite (jeigu katrie dar ne
žinote) tai, jog Lietuvių 
Piliečių Socialis Kliubas, arba 
angliškai tariant, Lithuanian 
Citizen’s Social Club, eina prie 
galutino įsigijimo nuosavo na
mo.

Nuo Penn. Stoties Trentone eikite du blokus į šiaurius 
iki kampo State ir Clinton Streets. Važiuokite S-9 Bušu 
iki dirbtuves.

(76)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PRIE KNYGŲ APDARYMO DARBO 

Patyrusios
JERSEY WIRE STITCHER 

Geros valandos. Puiki alga. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės tuojau
NATIONAL PUBLISHING CO. 

239 South American Street 
Philadelphia, P.a.

SIUVĖJOS 
ISsiuvinėtojos, Smockers. Nuolat.

KREIPKITĖS I PERSONNEL 
GEORG JENSEN. 667—5TH AVE.

PATYRUSIOS

(76)
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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 darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų.
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS Į
EMPLOYMENT OFFICE OF

THE
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST.
CHICOPEE, MASS.

(77)OPERATORESNamo pirkimo procedūra 
jau gerokai įpusėjusi ir reikia 
eiti prie užbaigos. Tam reika
linga turėti visuotinas narių 
susirinkimas. Susirinkime na
mo pirkimo komisija išduos la
bai svarbų ir įdomų raportą, 
kurį visi nariai privalo išklau
syti ir tame tart savo nuomo
nę.

Jeigu bus užgintas komisi
jos raportas ir komitetas įga
liotas daryti paskutinį žingsnį, 
tai greitu laiku turėsime nuo
savą namą. Tik po kelių dienų 
po susirinkimo galėsime pirkia 
mo darbą užbaigti, nes jau 
viskas prirengta.'

Tai bus džiaugsmingas pra
nešimas nariams. Nes iki šiol 
mums neturint nuosavos vietos 
teko daug privargti. Dėl to 
ne kartą ir mūsų parengimai 
nukentėdavo. Susirinkime vi
si sueikime ir visi tarkime sa
vo žodį kas link naujo pasi- 
brėžimo mūsų gyvavime.

Atsiveskite, draugai, ir nau
jų narių, kurie interesuojasi 
mūsų demokratinių lietuvių 
judėjimu ir norėtų įstoti į Li
thuanian Citizen’s Social Club. 
Mūsų kliubas susideda iš ‘vy
rų, moterų ir jaunuomenės. 
Tad visiems pritinka, ir visų 
padorių lietuvių privalumas 
yra prigulėti prie šio puikiai 
"gyvuojančio kliubo. Prie mūsų 
kliubo leidžiama prigulėti ir 
bile tautybės žmogui, jeigu 
žmogus padorus, sutinkąs su 
kliubo principais ir už jį nu
balsuoja didžiuma narių-:

Kadangi namas jau užpirk
tas, tai šiame susirinkime tu
rėsime datfg dalykų nutarti ir 
išspręsti dėl ateities. Daug ką 
turėsime svarstyti. Todėl nesi- 
veluokite į susirinkimą. Atei
kite su naujomis mintimis.

J. M. Karsonas.

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

r F

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 

TUOJU DUODAMI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

KAMBARYS, VALGIS IR 
APSKALBIMAS PASIRENKANT 

METINĖS APMOKAMOS VAKACUOS 
GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 

PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIM^ 
IR CIVIL SERVICE 

SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 
PAGELBININKAI PIENINĖJE 

PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite. 
MORRISTOWN 4-1800 

N. J. STATE HOSPITAL 
GREYSTO&E PARK, N. J.

(81)
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IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS

ir LINKSMOS APLINKYBES

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

(72)

VYNIOKUOS

BEST & CO
Švarus Darbas

i Puikiausios Darbo Sąlygos

(73)

(74)

SIUVĖJAI

REIKALAVIMAI

LPTK Narė.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

serga ir
•Vincas

PATYRĘ PRIE 
PATAISYMŲ

ligoninėj 
draugai

visiems širdingą 
puikią koopera-

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Viso $22.90. 
turėti tokį fi- 
draugas Leo- 
Ąčiu jam už

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

5 DIENŲ SAVAITE

EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35TH ST. 
N. Y. CITY

PRIE MOTERIŠKŲ 
APREDALŲ

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE

KLAUSKITE MR. MATTERA
(72)

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS., 

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. IKI 5 P. M.

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ. Paprastas 
virintas. Maža šeima. Nuolatinis darbas.

Aukšta alga. Reikia paliudijimo.
Guolis ant vietos ar kitur.

NIGHTINGALE 4-4298

Pastarasis buvo

PUIKIAUSIA PROGA 
MOTERIMS 
VYRAMS ir 

JAUNOMS MERGINOMS

70c IR 80c Į VALANDĄ 
t

APMOKAMOS V AKACIJOS

ŠAUKITE
EVERGREEN 7-8070

pirmą bazaro 
įžanga visiems- veltui. 

4-tą vai. po pietų.

OPERATORIAI
Prie Singer Siuvamosios Mašinos. Gera alga. 

Nuolatinis darbas.
E. & S. PANTS CO.

573 Metropolitan Ave., Brooklyn.
(74)

PALENGVINK KANČIAS

STRĖNŲ GĖLOS
Štai svarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
Back Plaster! Lengvina skausmą, 
sustingintą, jveržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35TH ST.
N. Y. CITY

(73)

=

Svarbiam tikslui rengiamas 
šis bazaras, už tad ir pritari
mas geros valios lietuvių toks 
puikus. Visas bazaro pelnas 
skiriamas pagelbėti Lietuvoj 
steigiamam sveikatos institu
tui įsirengti reikalingus prie
taisus.

Lietuvių Suvažiavimo, ver- 
$2.50. «

Aukavo Drapanas
Lietuvos nuo karo nukentė- 

jusiems žmonėms aukavo dra
panas O. ir V. Unikauskai; 
Ūkininkas, Šileikis (apart dra
panų, 8 poras čeverykų). Fe
lix Malkaitis aukavo puošnią 
eilutę - siūtą ir apsiaustą. P. 
Jonikas — drapanų ir čevery
kų. Apart to, Unikauskai au
kavo pinigais $2. Už savaitės 
ar kitos, drapanos ir aukos 
bus nuvežta į Brooklyną, į mū
sų centrą. J. ir E. Katinai pri
žadėjo aukoti drapanų ir. če
verykų.

Lietuviai darbininkai, atneš
kite ar atvežkite daugiau dra
panų ir aukų pinigais, nes kiek 
turiu drapanų, anaiptol dar 
nebus pilna mašina. Atminki
te, kad jūsų broliai, seserys, 
giminės ir draugai labai nu
kentėjo nuo žiauraus karo, ką 
liudija nuo jų gautieji laiškai.

Aplankykite Sergančius
Miesto 

guli mūsų
Kaulius ir Stasys Matonis 
duonkepis.
sužeistas automobiliaus, einant 
jam skersai gatvės paimt bu- 
są važiuot namo.

V. J. Stankus.

Atrodo, jog pažangūs De
troito lietuviai gražiai įrašys 
savo vardus sąraše pagelbėju
siu įsteigti šią svarbią sveika
tingumo įstaigą, taip daug au
drų iškentėjusiai mūsų tėvy
nei Lietuvai.

Visų šio bazaro rėmėjų au
komis ar darbu vardai, kaip 
organizacijų, taip pavienių 
ypatų, bus kaip galint greit 
po bazaro paskelbti mūsų 
spaudoj, o dabar rengimo ko
mitetas taria 
ačiū už tokią 
ciją.

šeštadienį, 
dieną, 
Pradžia 
Sekmadienį, 2-rą dieną, baza
ras atsidarys 3-čią vai. po pie
tų ir bus įžanga 35c. Betgi 
bus gera orkestrą’ šokiams, 
taipgi graži koncertinė dalis 
programos.

Per abi dienas gaspadinės 
rengiasi svečius vaišinti su 
skaniais lietuviškai pagarbin
tais valgiais. Taipgi komiteto 
rūpestingumu įvairių gėrimų 
bus užtektinai dėl visų. Bus 
taipgi įvairių žaismių, bei pro
gų pigiai įsigyti gražių ir ver
tingų dalykų.
• LPT* Komitetas nuoširdžiai 
kviečia Detroito ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti bazare, 
tuomi paremiant Šį svarbų 
tikslą.

Reikalingas kriauČius, kuris moka 
rankų darbą ir siuvama mašina. 
Darbas krautuvėje vyriškų ir mote
riškų drapanų. Pabandykite, nieko 
nepralošite. Darbas nuolatinis. Kreip
kitės į “My Tailor,” 1-3 Main St., 
Essex, Conn. • (75)

Y«ur RED CROSS 
must carry on

1946 FUND CAMPAIGN



II. 1946Laisvė—Liberty, Lithuanian Dany

Laiškas iš LietuvosNewWko^^feZInloi
Sugrįžo iš Karinės 

Tarnybos
Vytautas C. Žilinskas, 80-33 

90 Road, Woodhaven, sugrįžo 
namo iš karines tarnybos kovo 
16, 1916 m., garbingai paliuo- 
suotas, po ištarnavimo Armijos 
Orlaivyno Korpuse 30 mėnesių 
užjūryje, Anglijoj ir Francijoj. 

. Jis tarnavo lėktuvų ir inžinų 
mechaniku.

Vytautas C. Žilinskas

Pabuvojęs su tėvais ir sesu
te, pasilsėjęs, Vytautas ketina 
grįžti į pirmesnį savo užsiėmi
mą, į civilinę visuomenišką tar
nybą, Detroite, iš kur jis išvy
ko tranybon oriai vyne liepos 
21-mą, 1943 metais.

Atostogų proga Vytautas at
lankė ir Aido Chorą jo pamoko
se kovo 22-rą — chorą, kuris 
dėka jo sesers Aldonos Ander
son (Žilinskaitės) pastangoms 
išsilaikė ir sunkiuoju karo lai
kotarpiu, kada mūsų vyriškasis 
jaunimas buvo išvykęs į karinę 
tarnybą.

Vytautas Gogas, 780 Rocka
way Avenue, sugrįžo namo ko
vo 15-tą, 1946 m., garbingai pa- 
liuosuotas, po ištarnavimo dau
gelio mėnesių Armijos Trans- 
portacijos Korpuse. Daugelį 
mėnesių 
Pacifiko

Korpuse.
savo tarnybos praleido 
Vandenyno srityse.
tarnavo mašinistu, pa
kari nių jūrininkystės

Vy- 
į sa-

Gogas 
taisose 
instrumentų ir laivų.

Po trumpos atostogos, 
tautas Gogas tikisi grįžti
vo originalį mašinisto amatą.

Jauniems veteranams linki
me sėkmingo civilinio gyveni
mo, kaip kad sėkmingai tarna
vo ir laimingai sugrįžo pas mus.

MIRE
amOna Merritt, 68 m.

žiaus, gyveno 27 Furman Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė kovo 24 
d., namuose, kur ir kūnas pa
šarvotas. Laidotuvės įvyks ko
vo 28 d., 10 vai. ryto, Šv. 
Traicės kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Matthew, du sūnus ir 
dvi dukteris. ,

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. Shalins- 
Šalinskas, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Išgirsim Pirmarankių Žinių 
Apie Lietuvos Padėtį

Pirmuoju ir vieninteliu Ame
rikos lietuviu, kuris pamate 
Lietuvą jau po šio karo, yra 
Antanas Bimba, Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto pir
mininkas. Ir gal būt vieninte
lis Amerikos lietuvis, kuris pa
matė visą Lietuvą, įskaitant jos 
sostinę Vilnių ir jos į Baltijos 
Jūrą atremtas kojas — Klai
pėdą. Pirmiau lankęsi niekad 
visos Lietuvos nematė, nes nie
kad pirmiau Lietuvos čielybė- 
je nebuvo per ilgus laikus.

Nematė visos Lietuvos nie
kas kitas iš pirmiau nuvyku
sių dar ir kitais- atžvilgiais. 
Jeigu nuvykdavo ponas, jis 
tematė tik ponus, su jais pa
kiliojo viename kitame viešbu
tyje ir užteko. Pas kaimietį į 
bakūžę samanotą buvo per pi
gu užeiti ar pabuvoti pas dar
bininkus nei ponai valdonai 
būtų norėję leisti, nei darbi
ninkai būtų ponu pasitikėję. 
Jeigu nuvykdavo mūsų darbo 
žmogus, jis tematė tik kai
miečius ir darbininkus, įstai- 
gosna’durys buvo jam užda
ros.

Antanas Bimba buvo pir
mas, kuris pamatė abiejus: 
įstaigas ir darbo žmonių ir 
kaimiečių gyvenimą, visą Lie
tuvą. Jis lankėsi nuo Vilniaus 
iki Klaipėdos; pas vyriausy-

bes pareigūnus ir pas vaikus 
mokyklose; pas> dvasiškius ir 
pas sunkaus darbo kaimiečius, 
b.uvusius kumečius, bernus ir 
mažažemius; pas fabrikų dar
bininkus ir pas mokytojus ir 
artistus.

Su visais buvo jam leista at
virai kalbėtis, paveikslus 
traukti ai* būti su jais nutrauk
tu. Jisai matė žmones darbuo
se, vyriausybinėse pareigose, 
rinkimuose. Iš visų gyvenimo 
sričių, visokių veiksmų parve
žė paveikslų. Kada nors, kur 
nors visi Amerikos lietuviai 
turės progos tą viską pamaty
ti. Ir parvežė žodžiu ir raštu 
perduoti amerikiečiams di
džiuosius Lietuvos žmonių per
gyvenimus.

Apie tuos pergyvenimus An
tanas Bimba daug ką spės pa
pasakoti šį sekmadienį, kovo 
31-mą įvyksiančiame pirmame 
Amerikos lietuviams raporto 
iš Lietuvos mitinge, Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave. 
(prie to pat vardo stoties ant 
BMT Myrtle Ave. linijos), 
Brooklyne. Ruoškitės dalyvau
ti. Praneškite apie tai visiems.

Įžanga tik 40c Pradžia 3 
vai. po pietų. Rengia ir kvie
čia visus Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto Brooklyno 
skyrius.

Iš Motery KL Susirinkimo
Iš Moterų Kliubo Susirinkimo

Brooklyno Moterų Apšvie- 
tos Kliubo susirinkimas buvo 
laikomas 21 d. kovo. Narių 
susirinko vidutiniai. Pirminin
kavo d. Sue Kazokytė. Labai 
buvo malonu, kada į kliubą 
įstojo trys naujos narės, bū
tent: dd. Tessie Šerienė, Mar
tha Kovaliunienė ir Petronėlė 
Linkus. Reiškia, mūsų šeimy
nėlė auga.

Buvo svarstoma nemažai 
svarbių klausimų. Vienas jų, 
tai prisirengimas prie Pirmo
sios Gegužės, nes šiais metais 
visas pažangus pasaulis ap
vaikščios tą tradicinę darbi
ninkų šventę. Prisirengimo 
konferencijoj, kuri šaukiama 
31 d. kovo, liuosnoriai apsi
ėmė dalyvauti dd. Depsienė ir 
Mikalaus. Buvo išduoti įvai
rūs raportai, kaip tai, mezgi
mo komisijos, kurį plačiai iš
davė d. Depsienė, valdybos 
raportai ir kiti.

Iš Tarptautinės Moterų Die
nos parengimo raportas dar 
nebuvo pilnas, nes dar ne vi
sos bilos buvo apmokėtos, ta
čiau visi, kurie tik dalyvavo 
parengime buvo patenkinti ir 
atrodo, kad parengimas dar 
duos kiek 
tant auk ii 
Institutui, 
$471.25.

kad jau greitai užbaigsime 
savo kvotą — trfi $1,000 Vil
niaus Institutui! Ant rankų tu
rėjome surinkusios arti $500, 
o susirinkime dar šios draugės 
prisidėjo su stambiom aukom :

‘ Dcpsų šeima — $150
Pranas ir Ona Dobilai $25

P. ir Albina Mikalaus $25 
Mary Wilson $25.
Jš viso ant rankų jau turi

me $694.80... tai kiek čia 
bereikia iki tūkstantinės? Tik 
biskį pasispaudus bus ta tūks
tantinė, o dar ir su kaupu iki 
Motinų Dienos. Dar Moterų 
Kliubas nesuvylė nei vienos 
kampanijos praeityje, esu tik
ra, nesuvils nei šį kartą.

Mezginiai

Mūsų mezgėjos nenustoja 
dirbusios, kada tiktai gauna 
vilnų. Šį kartą mezginių vėl 
atnešė:

K. Petlitzkienė 7 p. kojinių
K. Rėklienė, 3 p. kojinių
R. Laukaitienė sveterį.
Dėvętų drabužių: V. 

Senkevičius gerą ploščių
pirštines, R. Laukaitienė pun
dą drabužių, O. Kvietkienė 
maišą batų, K. Petrikienė suk
nelę.

Užsibaigus susirinkimui, bu
vo draugės pakviestos prie ar
batos ir pyrago. Vaišes rengė 
dd., Sasna ir Bagdonienė, ta
čiau mūs geroji d. Bagdonie
nė nesveikavo tą vakarą, tai 
negalėjo nei susirinkime daly
vauti. Gaila. Linkime greitai 
pasveikti.

Sekantis 
mas įvyks 
Kviečiame 
vauti 
daug

ir

Veteranai Streiko 
Komitete

Neseniai sugrįžę iš karinių 
pareigų daugelyje mūsų karinių 
sričių ir frontų, 54 negrai ir 
balti veteranai stojo vadovy
bei! streiko Bijur Lubricating 
iCo., Long Island City. •

Darbininkai, CIO Elektristų 
Lokalo 1227 nariai, streikuoja 
už. 25 centus daugiau mokes- 
ties per valandą; už mokestį li
gos laikotarpiu ir 7 šventadie
nius, taipgi dviemt savaitėmis 
atostogų su alga.

Jugoslavai Sukels 5 
Milionus Savo Tėvą 

Kraštui
Amerikos jugoslavai pradė

jo kampaniją sukelti šioje ša
lyje penkis milionus dolerių 
($5,000,000) įsteigti nacių nu
niokotoje Jugoslavijoje ligoni
nėms, klinikoms ir sveikatos 
institutams.

Kampanijos atidarymui su
ruošta , nepaprastas masinis 
koncertas - mitingas Metropo
litan Opera House, New Yor
ke, kovo 26-tos vakarą, su 
garsiomis meno žvaigždėmis ir 
paskubusiais kalbėtojais pro
gramoje.

Ne Tą Paukštę Šaudo

Andrew Malinauskas, gyve
no 18 Ainslie- Street, Brook
lyn, N. Y., mirė namuose ko- 

Ę- vo 25 d. Kūnas pašarvotas 
grab. Aromiskio koplyčioje, 
423 Metropolitan Avė., Brook- 

K tynė. Laidotuvės įvyks kovo 
28 d., Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Anna, dvi dukteris 

J Josephine ir Mary, sūnų Vic
tor, taipgi anūkų ir pro-anū- 
kų.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. AromiŠkis.

nelaimėje
laimę. Gaisragesys

Reynolds, 41 m. gesinant

alima. Ir 
rasti 
bert 
gaisrą 28 Riverdale Ave., Yon-
keYs, nukrito 30 pėdų su krin
tančiomis grindimis, tačiau iš
liko sunkiai nesužeistas, tik 
apibraižytas, jp j austytas.

ir pelno, nepriskai- 
Vilniaus Sveikatos 

kurių surinkta 
Labai didelis skai

čius draugių sunešė maisto ir
dalykėlių dėl “grab bag.” Dėl 
vietos stokos neminėsime, kas 
ką aukavo, o vardai jau buvo 
minėti pramogos aprašyme, 
šiame susirinkime A. Kanopa 
dar pridėjo $1. Visoms drau
gėms didelis, širdingas ačiū!

Nutarta prisirengti prie tin
kamo apvaikščiojimo Motinų 
Dienos, kuri šiais metais pri
puola 12 d. gegužės. Nutarta 
turėti pietus Laisvės svetainė
je. Į prisirengimo komisiją ta
po išrinktos dd. Wilson, Dep
sienė ir Reinhardt. Pietūs bus 
iš vištienos ir kitokių gardė
sių, už prieinapią kainą. Visas 
pelnas bus paskirtas Vilniaus 
Institutui. Tad, visi, draugės ir 
draugai, pasimarkiuokite rau- 
don-tr paišeliu ant kalendoriaus 
12 d^ gegužės, nes prakilnus 
tikslas, o žinant mūsų gaspa- 
dines, galite tikėtis ko tokio 
nepaprasto.

Didžiausį entuziazmą susi
rinkime sukėlė pranešimas,

Morris S. Verner, civilinės 
produkcijos administracijos 
viršininkas, kalbėdamas su 
spaudos atstovais, Washingto
ne, jei tikėti spaudai, kaltinęs 
šeimininkes už’ stoką nylonų. 
Esą, jos, turėdamos laiko, su
grobusios tuzinais ir desėtkais 
porų.

Viena, jam žinoma, pasigy- 
rusi turinti net 33 poras. Jam 
pasakoję, kad daugelis turin
čios po penketą porų, dėl to 
darbininkės negaunančios nei 
po vieną porą.

Gal būt jis turėjo mintyje 
poniules, tik per klaidą ar tiks
liai, nenorėdamas užgauti, pa
vadino šeimininkėmis, tuomi, 
tačiau, nebijodamas užgauti 
milionus darbo šeimininkių, 
šios, nors ir nedirbdamos fa
brikuose, neturi laiko nei pini
gų nylonų vaikytis. Faktinai, 
didžiuma dar niekad nėra tu
rėjusios nylon savo rankose.

Jis visai neminėjo, ar gal 
tik spauda nepadavė, kad ny
lon, kaip ir viskas kita pra
žuvo nuo lentynų krautuvėse 
vyriausia dėl to, kad juodojo 
turgaus šalininkai, visoki gro
bikai ir 
lininkai 
kainas.

šalyje infliacijos ša- 
suslėpė, kad pakelti

sako jis, tokių daly
te ad ir trūksta 

nerasi vyrą turint

Kliubo susirinki- 
18 d. balandžio, 

visas drauges daly- 
nes randasi be galo

svarbių reikalų.
B. E. Senkevičienė.

’Kliubo Korespondentė,

SUŽEISTI 8 ASMENYS

W

ETHEL BARRYMORE, scenos ir filmų žvaigždė, šį 
kartą su George Brent ir Dorothy McGuire žyaigž- 
džiuoja žmogžudystės filmoje “The Spiral Staircase,” 
Palace Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke.

(Iš Laimingo Kaimo)
Victoria Balkus, brooklynie- 

tė, gavo laišką nuo savo se- i 
sers Anelės Diksienės ir nuo 
brolio Baranausko iš Vėžio
nių km., Daugų v., Alytaus 
apskr. Rašytas lapkričio 24 d. 
Rašo:

Aš, Anelė, su vyru Motie
jum, rašau pas savo myli
miausią sesutę. Sveikinu jūsų 
sūnelius ir dukrelę.

Sesute, klausėte, kaip ka
rą praleidom. Namuose bu
vom, nes pavojų nebuvo. Vi
so kaimo nei vienas' namas 
nesudegė. Gal jūs manote, kad 
mes maisto ir rūbų neturim ? 
Dar pakol kas pavalgę ir ap
sirengę.

Organizacijos Kuopa 
Atidaro Susiedijos 
Centra Harleme

Miestavi Darbininkai 
Pas Majorą Prašyti 

Daugiau Algos

Sesute, ačiū jums po tūks
tantį kartų už 20 dolerių, nors 
dar negavau, gal ir negausiu. 
O drapanų dar nesiųskite, 
nors labai būt gerai, kad gau- 
tau.

Dabar aš, Kazimieras Bara
nauskas, sveikinu sesutę Vic
toria Balkus ir jūsų visą šei
mynėlę. Sesute, kaip rašėte, 
kad siunčiat mums pinigų $20, 
tai gavau dešimt Červoncų ir 
šešis rublius. Dėkavojam jums 
už pinigus ir laukiame atsa
kymo.

IWO (International Work
ers Order),' 691-ma kuopa, pa
sivadinusi Solidarity Lodge, 
Harleme, dasigyveno 1,400 
narių, daugiausia gyvenančių 
toje pačioje susiedijoje. Ati
tinkamai savo skaičiui, kuopa 
yra viena iš veikliausiu mies
te, užsiima daugeriopais dar
bais. Faktinai, ji dėl to ir išau
go didelė, kad buvo veikli.

Paaugėję skaičiumi ir turė
dami daug darbų, fraternalis- 
tai (1WO yra pašaipinė ir ap,- 
draudos organizacija, kaip 
mūsų LDS) nusprendė įsireng
ti savo centrą, kuriame susi
talpintų visų grupių visokia 
veikla, kuopos ir susiedijos. 
Tam jie atrado ne kažin kaip 
atrodančius du keturių aukš
tų bildingus viens prie kito, 
124 W. 124 St., New Yorke. 
Nusprendė juose įrengti savo 
centrą.

įrengimui centro jie nusita
rė sukelti $10,000. šešiolika 
tautinių grupių jau pasiskirs
tė kvotas tai sumai. Negrai, 
kurie yra organizacijoje trak
tuojami nieku neskirtingai nuo 
visų gyventojų ir narių, labai 
entuziastiškai darbuojasi už 
naują centrą.

Brooklyne areštuoti 9 vai
kėzai, kurie, kaip sako polici
ja, esą apiplėšę daugelį degti
nės parduotuvių ir vaistinių.

Vyrai, 
kų nedaro, 
marškinių, 
prisipirkus nereikalingus kele
rius marškinius. Bet, sako jis, 
jie tai daro ne iš kokio drau
giškesni o kitiems nusistatymo, 
bet “dėl to, kad yyras pamirš
ta, jog jam reikės marškinių, 
kol nereikia vilkėti.”

Vaikams žaidžiant degtu
kais su 20 milim. priešlėktu
vine kulka, ji eksplodavo prie 
namų, 201 51st St., Brooklyne. 
Eksplozijoj sužeisti 8 asmenys 
—septyni vaikai nuo 11 iki 15 
metų amžiaus ir vienas suau
gęs, tuo laiku praeidinėjęs 
pro šalį.

Veikalas “State 
ion” kovo 25-tą 
150-tą' kartą.

of the TJn- 
suvaidintas

i /„t. „ J L..,a MMi

Trys šimtai išvežiotojų duo
nos, dirbantieji didžiosioms ru
ginės.ir juodos duonos kepyk
loms, New Yorke, išėjo {į 
streiką.

tirta ate,ži -aateittiiWte

Miestavų įstaigų darbinin
kai, CIO nariai, kovo 26-tą, 
pasiuntė pas majorą O’Dwy
er delegaciją prašyti po $340 
algos priedo. Unijistai nurodo, 
kad tiek priedo algos metams 
nebus pakėlimas algos, o tik 
dapildymas to,1 kiek numažino 
darbininkų išteklių pabrangęs 
pragyvenimas.

Draugė Balkus labai daug 
prisiuvo - aukojo gerų drabu
žių kare nukentėjusioms. Ta
čiau pati turėjo laimės su
laukti linksmą laišką, kad jos 
mielieji dar pavalgę ir ne nuo
gi.

PARDAVIMAI

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

Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 
namas. Po 5 ir 6 kambarius name. 
Parquet floors. Taipgi kiti vėliausi 
Įtaisymai. Arti subvių, ir busas va
žiuoja pro šalį. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas L. 2803 Dit- 
mars Blvd., Astoria, L. I., N. Y.

(70-72)

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

irikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 
(padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 6-6191

■ • v «'
- - X.

Tel. SOuth 8-5569

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

♦ ■ r

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel, Virginia 7-4499

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaen ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
, Pirmadieniais

Trečiadieniais
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

še

3
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Kovo 25-ta i New Yorko
• r ♦

portą pribuvo du laivai su 2,-
034 kariškiais. RESTAURANT

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

' PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN^
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Ste. 
BROOKLYN 8, N. Y.jį GERAI PATYRĘ BARBERIAI

A<




