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sesijose.
• Sovietų Sąjungos atstovas 
(ambasadorius Gromyko) rei
kalavo Irano klausimą nukelti 
iki balandžio 10 d.

Valstybės sekretorius Byr
nes’as reikalavo tąjį klausimą 
svarstyti tuč-tuojau.

Gromyko pareiškė: jeigu 
Irano klausimas bus imamas 
tuč-tuojau, tai jis nedalyvau
siąs sesijose, kuriose jis bus 
svarstytas.

Byrnes’as nekreipė į tai dė
mesio. žinodamas, kad jiš turi 
Taryboje daugiau rankų, pri-
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Kopija 5cPabaltijo Kraštų Klausimu.
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Antradienį ir trečiadienį 
atydžiai klausiau Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybos narių 
kiekvieną žodį, tartą Tarybos
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REUTHER IŠRINKTAS 
AUTO. UNIJOS 
PIRMININKU

Atlantic City, N. J.—CIO 
A u t o m o bilių Darbininkų 
Unijos suvažiavimas išrin- 

i Walterj P. Reutherį 
nauju unijos pirmininku 

Dovy-i vietoj R. J. Thomaso, kuris 
už jo SU-| 
pasikėlęs i tą metų. Reutheris iš anks-

simygęs reikalavcĮ imtąjį d a- ko 
bar, .nepaisydamas pasekmių. 

Byrnes’as “laimėjo, 
nios rankos pakilo 
manymą. Gromyęk 
apleido sesiją. |to buvo geriau sumobiliza-

Saugumo Taryboje pasireiš-:VęS savo rėmėjus, o ir tai 
kė gili krizė. '^k 138 balsais daugiau te-

★ ★ ★ įgavo už Thomasą, kaip
Dramatiškas Gromyko pasi- s k a i Č i U O j a A S sociated 

traukimas iš Saugumo Tary- press_ už Reutherį 4,246 
bos sėslios, aišku, nermsk.a, Q u- Tho 4)108.

],0F...0'1® Ų Tai Savo kalbose abudu pasiža-
nereiškia, kad Sovietų Sa.iun-: deJ° glntl llnlJOS vienybę, 
ga apleidžia Jungtines Tautas!
‘Treiškia tik tai, kad Gro- JUngtlMS ValStljOS 
myko nedalyvaus tose sesijo- į fTv' • • /"I — 1 ri»
se, kuriose bus svarstomas įJZgįna GniflU dllHl“ 
Irano klausimas.

Jeigu šis klausimas būtų bu
vęs svarstymui iškeltas balan- 
džib 10 d., tuomet jo svarsty- j 
muose būtų dalyvavęs ir SSSR 
atstovas.

Na, ir ką p.

Amerika ir Anglija Atmetė Sovietų 
Prašymą Atidėt Irano Skundą

-----------------0 ________________________ 0----------------------------------;---------

i SOVIETAI NEATSIME 
TA NUO J. TAUTU 
ORGANIZACIJOS

New York. — Jungtinių 
Valstijų delegatas James 
Byrnes ir Anglijos Cado
gan kovo 27 d. iššaukė rim
tą krizį Jungtinių Tautų 
Organizacijoje. Jie su savo 
komanduojamais septyniais

Laužant Jungtinių Tautų Carter l, 
Pakviestas Irano Ambasadorius 

Aiškint Ginčus su Sovietais

s-------------------- 7-------------- 1

jos delegatas Van Kleffens,; 
faktinai tvirtino, kad nesą; 
susitarimo.

Churchillo Politika
Gromyko įspėjo, kad Sau-j jung^inių Tautų Saugumo 

gumo Daryboje dabai, ma- Tarvbos iki balandžio 10 d. 
tyt, vykdoma Churchillo nereiškia, kad Sovietai da- 
pohtika isstatyt Sovietų žingsnį link atsimeti- 
Sąjungai ultimatumą, be- mo nuo ofganiz?acijos. 
jieskant . kai o priekabių irpa-au komercinė spauda 
piles Sovietus. , supranta, jog tai dvasinis

Gromyko pastebėjo kad'mū is šiai organizacijai.— 
jei kas nori išgirsti Irano j pfie to ivedg iraniška8 
balsą, tai galėtų pastatyt Ąmel.jkos įr Anglijos są-

New York. — Lenkijos 
delegatas Oskaras Lange 
sakė, jog Sovietų delegato 
Gromyko pasitraukimas iš

gurno Tarybos narys. | palengvins darbą Saugumo 
Amerikos ir Anglijos de-'Tarybai.

legatai taip pat sulaužė ! Be to, Gromyko nurodė 
Jungtinių Tautų Čarterio! Irano premjero Ghavamo 
taisyklę, kuri sako: Esmi-!pranešimą Associated Pres- 
niuose— turinio klausimuo- s’ai kovo 23 d., kad jam ne- 
se reikia bent 7 iš 11 tavy- svarbu, ar Saugumo Tary
bos narių balsų pritarimo, 
o tarp tų septynių turi būti 
visi Penki Didieji — Ame
rika, Sovietų Sąjuhga, An
glija, Francija ir Chinija.
Irano gi ambasadoriaus kal
ba buvo turinio dalykas, ku
riam priešinosi Sovietų de
legatas.

Gromyko Paaiškinimas
Sovietų delegatas Gromy

ko iš naujo paaiškino, jog 
Sovietų Sąjunga vedė dery
bas su Iranu, kaip- kad 
Saugumo Taryba buvo pa
tvarkius Londone sausio 30 
d., ir tos derybos davė tei
giamų pasekmių. Čia Gro
myko padavė Stalino pa
reiškimą iš pirmadienio, 
kad “pasiekta susitarimas 
su Iranu, ir tas susitarimas

( pirmininkavo per aštųone-1 kitais Saugumo Tarybos 
nariais atmetė Sovietų Są
jungos prašymą atidėt Ira
no skundo svarstymą iki 
balandžio 10 d. Už atidėji
mą balsavo tiktai Sovietų 
delegatas Andrius Gromy
ko ir Lenkijos atstovas 
prof. Oskaras Lange. Kuo
met Byrnes’o užagituota 
Saugumo Tarybos dauguma 
ruošėsi pakviest Irano am
basadorių Husseiną Alą'“iš
aiškint” dalykus, tai Sovie
tų ambasadorius Grofnyko 
pakilo ir tarė:

“Kaip esu sakęs vakar, 
mano valdžia bus nepasi
ruošus svarstyti šio klausi
mo turini iki balandžio 10 
d.; taigi aš negaliu dalyvau
ti tolesniuose šios tarybos 
posėdžiuose nei jos svarsty
muose.”

Taip pareiškęs, Gromyko 
pasiėmė savo dokumentus 
ir apleido salę.

Tada Saugumo Taryba 8 
balsais prieš du priėmė 
Egipto delegato reikalavi
mą (padiktuotą Amerikos 
ir Anglijos) ir
Irano ambasadorių Hussei
ną Alą “nušviesti” santy
kius tarp Irano ir Sovietų 
Sąjungos.

Prieš Husseino kvietimą 
balsavo Lenkijos ir Austra
lijos delegatai.

Paneigtas Australijos 
Pasiūlymas 

I

Australijos delegatas siū
lė atidėt Irano klausimą, 
iki Irano premjeras Gha
vam atsiųs rašytą, praneši
mą apie savo derybas Mas
kvoje ir kitus dalykus, lie
čiančius ginčą tarp Irano ir 
Sovietų Sąjungos. Ameri
kos delegatas, valstybės se
kretorius Byrnes, tačiaus, 
pasidarbavo, kad žmoniškas 
australo pasiūlymas buvo 
pasmaugtas.

Čarterio Taisyklių 
Laužymas

Byrnes su savo šalinin
kais sulaužė tą Jungtinių 
Tautų Čarterio paragrafą, 
kuris sako: Niekas daugiau, 
apart Saugumo Tarybos na
rių, negali dalyvauti spren
dime, ar klausimą atidėti 
ar ne. — Iranas nėra Sau-

įima Frankui
Portland, Ore. — Was'h- 

ingtono valdžia užgyrė dar
Byrnes’as pa- tonų amerikinių gru- 

siekė savo politika? Argi ne siuntimą Ispanijos dik-
aišku, jog ši politika veda prie 
blogo?

Argi dar ne aišku, beje, kad 
visokį, svarbiausi klausimai 
pirmiausiai turi

tatoriui Frankui. Šiuos grū
dus išgabeno laivas Rita 
Garcia. Grūdų supirkimui 

(.........._........... išbūti'išspręsti tarpininkavo Anglijos agen-
trijų didžiųjų,—ypačiai Arne-!^’ Nuo gruodžio mėnesio 
rikos ir Sovietų Sąjungos — pernai iki šiol išvežta Fran- 
susitarimais?! * ; kui 1,568,000 bušelių Ameri-

★ ★ ★ ikos grūdų. Jie išsiųsti tie-
Vienąs radijo komentato- siog Franko valdžiai, taipgi 

rius, dalyvavęs šiose Saugumo pirmoj vietoj fašistinei jo 
Tarybos sesijose, atvirai paša-1 armijai ir policijai. Vargu 
kė: J eiliniai ispanai gaus to

maisto.
Pašalpų organizacija UN 

RRA prašė grūdų badau
jančioms tautoms.

Są-

—Aš šiandien buvau lynčio 
partijoje, — lynčio, suruošto 
Tarybų Sąjungai. . .

Taip jam atrodė.
Aš kitaip sakyčiau:
—Tai buvo ne Tarybų

jungai suruošta lynčio partija, 
—tai lynčio partija pačiai 
Jungtinių Tautų Organizaci
jai.

Amerikos ir Anglijos impe
rialistai 
zaciją, 
smaugti 
žinoti.

Ar jiems pavyks ?
Netolima ateitis parodys.

pasimojo šią organi- 
jei ne visiškai pa

tai bent suparaly-

Praeitą gruodžio mėnesį 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
reikalavo, kad Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai būtų suteikta 
teisė dalyvauti Paryžiaus tai
kos konferencijoje, įvyksian
čioje šiemet. Bet valstybės se
kretorius Byrnes prieš tai 
griežtai * išstojo, sakydamas, 
jog Pabaltijo kraštų vyriausy
bės dar nesančios Amerikos 
pripažintos. . .

Šį faktą iškelia Daily Wor- 
kerio korespondentas Rob F. 
Hali, šiomis dienomis pateikęs 
minėtam dienraščiui du įdo
mius straipsnius apie mūsų 
užsieninę politiką ryšium su 
Pabaltijo kraštais.

>)

ba svarstys Irano klausimą 
dabar ar atidės. Tuo pačiu 
Jaiku Ghavam pareiškė, kad 
jo valdžia neįgalino Irano 
ambasadorių Husseiną Alą 
duoti bet kokius skundus 
Saugumo Tarybai prieš So
vietus.

Dar tęsiamos derybos 
tarp Sovietų vyriausybės ir 
Irano, kaip priminė Gromy
ko. Todėl Sovietų Sąjunga 
nemato jokio pagrindo 
svarstyti Saugumo Tarybo
je šio klausimo turinį.
Byrnes apie “Sovietų Agen

tus Irane”
Byrnes kalbėjo apie “So

vietų agentus Irane,” 
“mažųjų tautų” 
abejojo apie Irano susitari
mą su Sovietais. Holandi-

apie 
teises, ir

pakvietė
PRANEŠIMUI IŠ LIETUVOS 

MARŠRUTAS

Būsiąs Trumpas Mai 
nieriu Streikas

Washington. — Mainierių 
Unija dar nesusitaria su 
minkštųjų a n g 1 i a kasyklų 
korhpanijomis. Sakoma, ba
landžio 1 d. sustreikuos 
400,000 mainierių, bet strei- 

į kas užtruksiąs tik kokią sa
vaitę.

Slapta Saugumo Ta
rybos Sesija

New York, kovo 28. —So
vietų delegatui Gromykui 
pasitraukus, Jungt.* Tautų 
Saugumo Taryba suėjo ket
virtadienį į slaptą sesiją, 
kur dalyvauja ir Irano am
basadorius Hussein Ala.

Kaip jau matėte spaudoje, mūsų Komiteto pirmi
ninkas Antanas Bimba sugrįžo iš Tarybų Lietuvos. 
Dabar jis pasiryžęs aplankyti didžiąsias kolonijas su 
pranešimu. Svarbu, kad tasai pranešimas pasiektų 
plačiausias lietuvių mases. Raginame vietinius Lie
tuvai Pagalbos Teikimo komitetus žemiau pažymėto
mis dienomis ruošti susirinkimus ir juos gerai išgar
sinti. Kiekvienai kolonijai skiriamą po dvi dienas. 
Dalykas tame, kad d. Bimba yra parsįvežęs iš Lietuvos 
ilgą filmą. Todėl vieną vakarą bus padaryta praneši
mas žodžiu, o kitą—parodyta filmą.

Visur prašome tuos susirinkimus panaudoti su
kėlimui kuo didžiausios Lietuvos žmonėms paramos. 
Ypatingai reikia turėti mintyje mūsų pasimojimąs pa
dėti Lietuvai įsisteigti Vilniuje Eksperimentinės Medi
cinos ir Vėžio Ligos Institutą. Mes žinome, kad pa
prašius, kiekvienas nuoširdus lietuvis šį prakilnų dar
bą gražiai parems.

Maršruto Vietos ir Dienos:
Philadelphia, balandžio 7.
Baltimore, balandžio 12 ir 13.
Pittsburgh, bal. 14 ir 15.

■ Cleveland, bal. 16 ir 17.
Chicaga ir apylinkė, bal. 18-25.
Detroi ir Windsor, bal. 26, 27 ir 28.
Toronto, bal. 29 ir 30.
Rochester, geg. 1 ir 2. •
Visais maršruto reikalais prašome rašyti komitetui.

L. P. T. KOMITETAS,
417 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.

jam klausimus ir gaut at
sakymus reguliariais ke
liais, priimtais tarptautinė
je politikoje, o ne laužyti 
Jungtinių Tautų Čarterio 
nuostatus, kaip kad čia da
roma.

Husseino Kalba
Irano ambasadorius Hus

sein Ala, atvykęs iš Wash- 
ingtono, reikalavo tuojaus 
svarstyti Irano ginčą su So
vietais. Jis tvirtino, kad 
nesą jokio susitarimo tarp 
Irano ir Sovietų Sąjungos, 
ir pasakojo, kad per Irano 
premjero Ghavamo derybas 
Maskvoj Sovietai siūlę “ne
ribotam laikui” palaikyti 
sovietinę kariuomenę kai 
kuriose Irano dalyse, pripa
žinti iraniško Azerbaidžano 

j vietinę savivaldybę ir suda- 
j ryti bendrą Irano - Sovietų 
i žibalo kompaniją, kurioj 
'Sovietai, girdi, reikalavę 51 
nuošimčio Šeru, v
Lenkijos Delegato Klausi

mai Husseinui
Lenkijos delegatas Oska

ras Lange pastatė šitokius 
klausimus Irano ambasado
riui Husseinui Alai, kuris 
nedrįso atsakyti:

Ar Irano valdžia davė sa
vo ambasadoriui patvarky
mą reikalauti tuojau svars
tyt Irano ginčą?

Ar 'ambasadorius gavo1 
nuo savo valdžios oficialių! 
žinių, kurios užginčytų So-1 
vietų kariuomenės trauki- • 
mąsi iš Irano?

Ar jis gavo oficialę žinią 
apie Irano premjero Gha
vamo pareiškimą, kurį So- i 
vietai patikrino?

Tie klausimai pasirodė to
ki nesmagūs Husseinui 
Alai, kad jie pasiskubino be

mokslas prieš Sovietų Są
jungą.

Nereikia Verstino 
Rekrutavimo, Kaip 

į Rodo Skaitmenys
Washington. — Rekruta- 

vimo direktorius generolas 
Hershey šaukė kongreso 
komitetą būtinai paremt su
manymą, kuris reikalauja 
pratęst verstino kariuome
nėn ėmimo įstatymą po ge
gužės 15 d., nes .šis įstaty
mas tada išsibaigia.

Bet pačios valdžios skait
menys. rodo, kad nuo karo 
pabaigos iki šiol laisvu no
ru įstojo į armiją 600,000 
jaunu vvru ir i laivyną apift 
400,000. ‘ f

Taigi savanorių turėtų 
užtekt ginkluotom Ameri
kos jėgoms taikos metu.

Amerika Nenori Varžy- . 
ti Franko Prekybos
Washington. —• Praneša

ma, jog Amerikos valdžia 
atmes Francijos pasiūlymą, 
kad Jungtinės Tautos už- 
blokaduotų žibalo ir kitų 

'reikmenų gabenimą į Fran
ko fašistų valdomą Ispani
ją. Anglija taip pat'prie
šinga blokadai.*

Vardaman Užgirtas, 
Nežiūrint Skundu

Washington. — Dauguma 
atsakymų uždaryt Saugumo senatorių komisijos užgyrė 
Tarybos posėdį. prez. Trumano skiriamą J.

---- :------ K. Vardamaną į Federalių 
Washington. — Valdžia, (bankinių) atsargų valdi- 

turbūt, ims į savo rankas ninkus, nors buvo liudijimų, 
užstreikuotus farmų įran- kad Vardamanas esąs nela- 
kių fabrikus Californijoj. į bai teisingas.

SOVIETŲ OI K IEKI U S SUĖMIMAS TAI TIK SĄMOKSLAS, SAKO KONSULAS

Būdamas Washingtone, Mr. 
Hall tyrinėjo ten visą Pabalti
jo valstybių reikalą. Jis nebe
gali suprasti, kaip mūsų vy
riausybė prisileidžia prie to
kios skandališkos padėties: 
buvusių Pabaltijo kraštų fa
šistinių valdžių atstovai tebe
sėdi Amerikoje, tebeeikvoja 
tų kraštų pinigus, tebesinau-

(Tąsa 5-me pusi.) x

Portland, Ore. — Genera- 
lis Sovietų konsulas M. S. 
Vavilovas San Franciscoj 
pareiškė, jog sovietinio lei
tenanto Nikolajaus G. Redi- 
no ^suėmimas neva už šni
pinėjimą, “be abejo, yra są
mokslas/’ Tam tikri Ameri
kos valdininkai sugalvojo 
areštuot Rediną “tokiu su
metimu, kad galėtų sudaryt 
žalingą įspūdį prieš Rusiją 
pasaulinęje spaudoje,” sakė

konsulas.
Sovietų laivyno leitenan

tas Redinas, 29 metų am
žiaus, buvo suimtas kovo 26 
d., kuomet jis nuėjo į Port- 
lando prieplauką, kur stovi 
sovietinis laivas Alma Ata. 
Redinas yra to laivo oficie2 
rius. Jis nugabentas į ka
lėjimą ir laikomas po $25,- 
000 užstatu.

Redinas kaltinamas, kad 
jis, girdi, bandęs gauti nuo

vieno asmens 
amerikinį laivą 
stone, naudojamą 
vams aptarnauti.

žinių apie
Yellow- 

naikintu-

Papras-Amerikos Laivas
tas, be Sekretų

Washington. — Amerikos 
laivyno departmentas už
ginčijo pirmesnį pranešimą, 
kad Yellowstone plauksiąs į 
bandymus, kur. bus atomi
nės bombos mėton^os šią va-

. ................................... ■ ■............. z. J

h ' ' 1 v: J 1
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sąrą į laivus. Jungtinių Vai- jas Dean Ącheson sakė, jog dinas buvo apsirengęs tik 
stijų laivyno oficieriai sakė, federaliai sekliai suėmė Ra- megstiniais marškiniais ir 

diną su valstybės depart- paprastomis kelinėmis, kas 
mento žinia ir sutikimu.

stijų laivyno of icier iai sakė, 
laivas Yellowstone yra pa
prastas, taigi be jokių slap
tybių. Tačiau pagal vei-i 
kiančius įstatymus galima I 
esą areštuot svetimtautį, | 
jeigu jis teiraujasi žinių 
apie bet kokį laivą, priklau
santį kariniam Amerikos 
laivynui. ‘

Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretoriaus pavaduoto-

Pasaka apie Bėgimą
Buvo pasakojama, būk 

leitenantas Redinas mėgi
nęs pabėgti į sovietinį laivą 
Alma Ata ir ištrūkti,x kuo
met jį sučiupę Amerikos 
valdžios agentai. Bet tai 
tik išmislas. Tuo laiku Re-

, nebūtų tikę pabėgimui. Ka
da jis buvo areštuotas, tai 
turėjo grįžti į savo kamba
rius, kur ir persirengęs į 
oficieriaus uniformą.

Laivas A Ima. Ata yra ž vė
jinis. Jame įrengta dirbyki 

jla žuvim konservuoti (ke- 
jnuoti). J

-------- ,—L.......................................................  i«A.,   .itfiiMftartMgiiitinrhi r
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“Tik Viena Lenkija su Sovietais
Kovo 26 d. ėjū karšti debatai Jungtinių Tautų Or

ganizacijos konferencijoj. Anglijos-Amerikos blokas 
įdėjo dienotvarkin Irano klausimą. Prieš tai balsavo 
Tarybų Sąjungos ir Lenkijos atstovai.

Radijo komentatoriai ir turčių spauda garsiai šau
kė, kad su Sovietais yra tik “viena Lenkija.” Taip 
atrodo žiūrint paviršium. Kas sekė paskutinius įvykius 
Irane, tas žino, kad Irano klausimo-kėlimas Jungtinių 
Tautų Organizacijoj yra tik ardymas taikos-santykių, 
tik siekimas kenkti tarptautinei ramybei.

Stalinas pareiškė, kad tarpe tų šąjių jau yra atsiekta 
susitarimas, kad kėlimas Irano klausimo Jungt. Tautų 
Organizacijos konferencijoj nėra reikalingas. Irano 
premjeras pareiškė, kad nedaro svarbos, jei Irano klau
simas bus pakeltas ir dviem savaitėm vėliau, jeigu bus 
reikalo. * M

Bet Mr. Byrnes, Anglijos atstovas ir jų pasekėjai 
konferencijoj daro ką kitą. Tarybų Sąjungos atstovas 
pareiškė dar 19 d. kovo, kad jeigu dabar bus keliamas 
Irano klausiftias, tai Tarybų Sąjunga nebus pasirengusi 
jį diskusuoti. Jis reikalavo tą klausimą nukelti iki 10 
d. balandžio. Jis tai griežtai pakartojo ir Jungtinių 
Tautų Organizacijos konferencijoj. Kiekvienas bešališ
kas žmogus sutiks, kad konferencija galėjo gražiai tuo 
reikalu susitaikyti, klausimą padėtį į šalį, kol bus gauta 
daugiau faktų. Bet Mr. Byrnes ir kiti vedė aštrius de
batus ir reikalavo balsavimų.

Aišku, kad Mr. Byrnes visada gaus didžiumą balsų, 
ypatingai kada vedama tokia anti-tarybinė kampanija, 
bet ar tas tvirtina taikos reikalus? žinoma, ne! Tą jau 
pradeda įmatyti net toki Mr. Byrnes’o politikos rėmė
jai, kaip ponai iš New Yorko Times, kurie sako, kad ne
galima džiaugtis vien balsavimų pasekmėmis, kurie jau 
pradeda mąstyti, kad reikia surasti susikalbėjimas.

New Yorko Herald - Tribune rašo; kad “reikia su
rasti tiltas tarpe Rusijos ir vakarų demokratijos.”
jau pradeda numatyt pavojų, kad vien balsavimų pasek
mėmis “negalima džiaugtis,” nes tai nėra sveika nei or
ganizacijai, nei pasaulinės taikos gerovei.

Prie to džiaugsmas, kad tik “viena Lenkija” su So
vietų Sąjungos pozicija stovi, yra taip pat neteisingas. 
Aišku, kad Egipto atstovas neatstovauja Egipto'žmonių 
pusistatymo. Tai buvo įrodyta po Londono konferenci
jos. Tas patsai yra su Chinijos ir eile kitų atstovų. Net 
mūsų šalies atstovai nereiškia nei kongreso, nei senato 
visų narių nuomonės, jau nekalbant apie visos šalies gy
ventojus.

Tai “kietai politikai,” kuri veda prie karo, neprita
ria nei buvę kareiviai, nei jų tėvai, nei demokratiški 
piliečiai. Ta politika yra nesveika pirmoj vietoj mūsų 
krašto žmonėms. Ji didina nesutikimus, ji didina ne
darbą, ji'didina pasaulyj žmonių vargus! Reikia nuo jos 
atsisakyti! Reikia suprasti, kad su pagalba kolonijų ir 
pusiau kolonijų atstovų nebus galima diktuoti politiką 
toms laisvoms tautoms, . kokiomis yra Tarybų Sąjungos 
tautos. • , v

Jie

Karo propaganda vedama visokiais būdais. Kana
doj jau seniai verda smala apie “šnipus,” kur daug kal
bama-ir rašoma, bet nieko ‘konkretaus dar neparodyta.

UNRRA organizacijoj reakcinis elementas šeria hit
lerininku^ — pabėgėlius, bet nori nukapoti pagalbą ry
tų’ir pietų Europos žmonėms, kurie tiek daug nukentė
jo nuo karo, kurie sunkiausią karo naštą nešė už pergalę.

Jungtinių Tautų Organizacijos konferencijoj Mr. 
Byrnes laikosi “kietos politikos,” kuri nieko gero ne
siūlo nei mūsų kraštui, nei pasaulio taikai.

Spaudoj, per radijo bangas ir gyvu žodžiu skelbia 
nepamatuotų prasimanymų. Tas viskas parodo- neap
dairumą mūsų diplomatų ir viršininkų. Tokiu keliu ei
nant negalima pasitarnauti, pasaulinei taikai.

Graikijos Jubiliejus
Kovo 26 d. Graikijoj dabartiniai valdonai surengė 

125-ių metų neprikląusomybės jubiliejaus minėjimą. Ruo
šė karinius paraduš ir šūkavo. Tam pritarė britai.

Bet kas Graikijai davė nepriklausomybę, kas sun- 
k/ūusi^ naštą neše kare prieš Graikijos pavergėjus? 
Tie ponai tą užtyli. Sunkiausią naštą nešė Rusijos žmo
nės. Ir tik po to, kaip Rusijos laivynas sunaikino Tur
kijos laivyną prie Navarino, tai Graikija gavo savo

Karas buvo vedamas prieš Turkiją, kuri buvo pa
vergusi Graikiją, kaip dabar yra pavergusi didelius plo
tus Armėnijos ir Gruzijos. Tiesa, kare buvo prieš Tur
kiją ir Anglija, bet ji visada “kariauja” tik kitų ran
komis. .»

Dabar Anglijai- yra Turkijos talkininkė ir pritaria 
jos politikai. Anglija laiko 50,000 savo armijos Grai-

Jus, kad mes ir, toliau būki
me .budrūs plačiosios Tary
bų tėvynės sargai ir toliau 
esant reikalui stosime į bet 
kokią kovą; nes mes mylime 
savo tėvynę, ' kuri numetė 
smetoninio režimo pančius 
ir išėjo "į naujo tarybinio 
gyvenimo rytmetį. • Aš ma- 

užnugaryje, .Jus -negalite nau, kad mūsų ir tolimesnis 
įsivaizduoti, kiek muftis bu- bendradarbiavimas turi bu
vo džiaugsmo, kad broliai ti tamprus, nes mus riša 
lietuviai nepamiršta mūsų ne tik tautiniai, bet ir kla- 
sunkioje kovoje, kiek mums 
duodavo energijos stipriau 
daužyti hitlerininkus. Taip 
gi aš norėjau patikrinti

Lietuvos Pagalbos Tiekimo Komiteto Pirmininkui 
Draugui Bimbai Ant Anui,'• . ' ; v.

dar būnant giliame 5priešo
'• . -a -r -J - ' i 1 . \ «

siniai interesai, tokių žmo
nių negali išskirti nei lai
kas, nei okeanai, nei erdvė.
9-2-46. A. Raguotis.

Keliasi Gamyklos

vardo

-Rašo J. Petkus •
Klaipėdos miestas nėra Irai, 

vien tik grynas * pajūrio | Pečiuraitė 
uostamiestis. Jis yra ir žy
mus pramonės 'Centras. Čia 
buvo mūsų salies didžiau
sieji tekstilės ir faneros 
fabrikai. Tačiau vokiečiai, 
besitraukdami iš paskuti
niojo Lietuvos miesto, ja
me nepaliko nei vieno svei
ko fabriko, nei vienos /įmo
nės. Čia ypač ryškiai atsi
spindi jų naikinimo būdas 
—kas nedegė arba negalėjo 
degti, buvo barbariškai su
sprogdinta. Ilgiausiai čia 
b e s i 1 aikydami, okupantai 
skubėjo sugadinti kiekvieną 
mašiną, kiekvieną jos deta
lę. Klaipėdos pramonė vir
to pelenų, griuvėsių ir lau
žo krūva.

Tokią padėtį Klaipėdoje kojinių fabrikas 
atrado tarybiniai žhionės, 
kai buvo išvytas paskutinis 
vokietis iš Lietuvos žemių.

Dar ore jautėsi degėsių 
kvapas, o jau trestų įgalioti 
inžinieriai stovėjo savo vie,- 
tose, ir komplektavo fabri
kų kadrus, kurie iš pat pir
mųjų dienų ėmėsi atkuria
mųjų darbų.

Ir kas gi“ galėjo tikėtis, 
kad po kelių mėnesių at
kuriamojo ;darbo vėl su
staugtų fabrikų sirenos ir 
darbininkai stotų prie stak
lių. .

Jau devyni mėnesiai kaip 
Klaipėda atvaduota, o jau 
veikia dvylika pramonės 
įmonių. Fabrikų kolekty
vai, nuo vadovo iki pasku
tinio darbininko, čia parodė 
daug ištvermės ir pasiryži
mo.

Antai, vilnonių audinių 
fabrikas “Gulbė” atstatymo 
darbus pradėjo balandžio 
mėnesį. Didžių^# kelių šim
tų staklių fabrikas tada 
stovėjo tylus ir miręs. Stak
lių dantračiai ir kitos dalys 
buvo sudaužytos. Pastatų 
lubos išdegusios. Klaikios 
buvo pirmosios dienos: vi
sur pilna griuvėsių ir lau
žo. Prasidėjo įvairių stak
lių dalių ir ratelių ranki'oji- 
mas. Meisteriai Jonukas ir 
Maknevičius, montavo jas, 
rinko, kalė, šveisavo. Pa
mažu, diena po dienos, kom- 
plektavosi staklių dalys. 
Meisteris Mejerayičius dir
bo prie statybos , darbų. 
Reikėjo įstiklinti langus, 
apdengti 12000 kvadratinių 
metrų stogo.

Kada jau dvidešimt stak
lių buvo sumontuota, rei
kėjo pastatyti motorą ir 
pravesti' transmisinius dir
žus, kad išjudėtų staklės. Ir 
šioji kliūtis buvo nugalėta.

“Žemaitės” vardo • par
tizanų junginio vadas 
Raguotis A. V.

Aš, kaip buvęs partizani
nio judėjimo prieš vokiš
kuosius okupantus'1 dalyvis 
Lietuvoje, daug kartų ieš
kojau, galimumo su jumis 
susitikti asmeniai, tam, kad 
galėčiau per Jus, mano par
tizanų dalinio vardu pa
reikšti nuoširdžią padėką 
broliams lietuviams Ameri
koje, kurie mus rėmė ne tik 
moraliai, sunkioje kovoje, 
bet ir materialiai.

Pagaliau mano troškimas 
išsipildė — aš Jus susitikau 
ir tuo labiau, man ‘ džiugu, 
kad Jus sutikau išlaisvinto
je Tarybų Lietuvoje — to
se pačiose apylinkėse, kur 
prieš pusantrų metų laiką 
su savo partizanų būriais 
daužiau hitlerininkus.

Aš išbuvau priešo užnu
garyje apie du metus laiko. 
Mano vadovaujami partiza
nų būriai pradžioje buvo 
neskaitlingi, tačiau polaips- 
niui iš mažyčių grupių iš
augo į didelius dalinius.

Pav. “Žemaitės”
partizanų junginyje buvo 
apie 300 žmonių, o tokių 
junginių visoje Lietuvoje 
buvo keliolika. Mano vado
vaujamas partizanų jungi
nys per visą laiką sudaužė 
apie 20 karinių vokiečių 
ešalonų, susprogdino kelia- 
ta km. gelžkelio bėgių, su
traukė keliolika km. karinių 
ryšių, atviruose . mūšiuose 
sunaikino apie 150 vokiečių- 
hitlerininkų. Už pasižymė
jimą kovoje Tarybų vyriau
sybės esu penkius kartus 
apdovanotas ordenais bei 
medaliais.

• Tiesa, tai mažytis indėlis 
į bendrą pergalei lobyną, 
bet aš norėjau Jums pasa
kyti, kad Lietuvos tautos 
sūnūs bei dukros pajutę 
kartą tarybinio žmogaus 
laisvę mokėjo ją ginti. Nors 
ir sunkiais momentais, mes 
n i e k u o m et nepraradome 
vilties, kad laimėsime kovą, 
nes buvome ne vieni, su mu
mis petis į petį kovojo eilė 
Tarybų S-gos tautų, su mu
mis buvo skaitlinga rusų 
tauta, su mumis buvo nar
susis Stalinas, su mumis 
buvo darbo klasės sūnūs— 
broliai lietuviai Amerikoje. 
Mes Jūsų paramą juntame 
vėlei, — kiekvienas mano 
partizanų būriuose buvęs 
'kovotojas gavo iš Jūsų pri
siųstų dovanų — avalynės, 
drabužių, bei Amerikos lie
tuvių spaudos.

Drauge Lietuvos Pagal
bos Tiekimo Komiteto Pir
mininke, aš Jus nuoširdžiai 
prašau padėkoti visiems lie
tuviams Amerikoje, kurie 
bet kokiu būdu teikė mums 
paramą vedant sunkią ko
vą giliame priešo užnuga-' 
ryje. Taipgi leiskite man 
padėkoti Jums asmeniai, 
nes aš gavau iš Jūsų pri
siųstų dovanų: vieną paltą, 
du kostiumus, batelius, virš, 
baltinius, ir naktinį chala
tą. Šituo aš noriu Jums 
patvirtinti, kad Jūsų siun
čiamos dovanos mus pasie-*]Su transmisijos pagalba pa
ke ir buvo tiksliai 
tytos draugams 
nams. Be to, aš 
dar kartą pabrėžti, 
su prisiųstos dovanos buvo 
mums ne tik materialinė /pa
rama, bet ir moralinė, mes 
Jūsų dovanas gaudavom

paskirs- 
partiza
no re jau 
kad Jū-

kako vieno motoro, kad 
veiktų visos zštaklės.

Spalio 20 dieną pradėjo 
ūžti fabriko mašinos. “Gul
bės” fabrikas pradėjo ga
minti pirmuosius audinius. 
Per trumpą' laikotarpį susi
komplektavo audėjų kad-

kijoj, remia vietos fašistus ir tuo būdu paneigia Graiki
jos nepriklausomybę.

Tą viską Athenuose triukšmavę graikai fašistai tei
kėsi užtylėti. z

■ j m../ ..

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskds

Prityrusi audėja drg. 
viršija darbo 

normą ir apmoko naujuo
sius kadrus. Jos mokinė 
Lydeikaitė jau dirba sava
rankiškai. Visas kolekty
vas kelia darbo našumą ir 
iki kitų metų yra pasiryžęs 
duoti dešimtis tūkstančių 
metrų audinių.

Lygia greta su gamyba 
tebevyksta atstatymo dar
bai: fabriko darbininkai, at
remontavo katilinę, baigia 
remontuoti dažyklą ir gara
žą. Be to, baigiama statyti 
karšimo mašina. Ją pasta
čius, fabrikas pradės ga
minti flanelę.

Patalpose, kuriose dabar 
yra įsikūręs trikotažo ir 

Aušra”, 
Čia 

ir
kažkada buvo siuvykla, 
stovėjo kelios mašinos 
apytuštės salės.

Stasiulevičius buvo pa
skirtas iš. tekstilės tresto 
suorganizuoti čia fabriką. 
Uždavinys buvo sunkus. 
Tačiau tarybiniai darbuoto
jai pajėgia visas kliūtis 
įveikti. Iš griuvėsių buvo 
traukiamos masinos ir ga
benamos į naująjį fabriką. 
Darbininkai patys, mašinų 
dalis gabeno rogutėmis, ir 
fabriką atkūrė.

Pirmiausia paleido koji
nių skyrių, šiuo metu fab
rike yra 21 kojinių mašina, 
15 veikiančių apatinio tri
kotažo mašinų ir 6 viršuti
nio trikotažo mašinos, iš 
kurių viena pradėjo gamy-

Kojinių mezgimo skyriu
je geriausiai pasižymi Dau- 
gevičiūtė ir Čekanauskaitė. 
Tribulytė Janina pirmauja 
kojinių ketliavimo skyriuje, 
o jauna mezgėja Raulickai- 
tė jau įvykdo darbo normą 
ir trikotažo skyriuje.

Fabrikas neturi dažyklos. 
Reikia kojines dažyti. Ko
kiu būdu? Fabriko sandėli
ninkė Steponavičiūtė pasiū
lė:

—Iki mes pastatysime da
žyklą, siūlau kojines dažyti 
rankiniu būdu.

Ji surado du puodus, ir 
labai gražiai nudažo šimtą 
porų kojinių per dieną.

WHETHER Churchill expects aione was the intent of 
a military alliance today or 
favors a war tomorrow, it is 

quite clear that he was fishing 
for something more. An al
liance and war are still matters 
of the future. We can’t believe 
therefor that the cagey Churc
hill is concerned with the future 
alone. His speeches were niądČ 
with a sharp eye on the matters 
of the day. “ ... ,L.;

There 'were, we believe, cer
tain clear objectives that Mr.

■ Churchill had in mind, a mili
tary alliance, etc., notwith
standing. It is very clear that 
Winnie’s speeches were intend
ed to reduce and to cancel the 
natural sympathies for the So
viet Union which the war has 
greatly expanded in this coun
try and abroad.

It is also very evident that 
through his utterances Church
ill. wanted., to < plant the though 
of the inevitability of war ill 
the minds of the American 
people.

Nor is it unlikely that Mr. 
Churchill would like to scrap 
the basis of peace as laid down 
at Teheran, Yalta, Potsdam and 
Moscow. He would like to see 
all the previous accords with 
the Soviet Union scrapped, as 
in the case of Poland’s western 
frontiers. Once again to re-es
tablish regimes hostile to Rus
sia on her borders.

Moreover, Churchill’s words 
were directed toward- influenc
ing the delicate political situa
tion in Poland, France and Ita
ly — all three countries in 
which elections are scheduled 
this spring and summer. In 
these new democratic states the 
people face the difficult pro
blems of consolidating the anti
fascist forces. Churchill wants 
to forestall this democratic con
solidation.

But not the least is Churchill’s 
desire to rally the people of the 
world in defense of the British 

, Empire. He would like to re
present any upheaval in the 
British Empire and make it ap
pear that every movement for 
independence or progress in the 
Empire represents a threat to 
the United States. And by the 
same token, according to

• Churchillian reasoning, such 
movements of independence on
ly represent increasing power 
for the Soviet Union.

Therefor, while it might be 
correct to consider that Church
ill desires a military alliance 
and even favors war, it would 
be wrong to consider that this

Redakcijos Atsakymai
J. S. Rainiui, Phila, Pa.— 

Dėl vietos laikrašty stokos 
draugo pastarojo straipsne
lio nesunaudosime, 
žmonės ir taip gerai 
kas per paukščiai tie, 
kuriuos rašote.

Bendradarbiams. — 
taruoju laiku susikaupė 
daug raštų, todėl kai ku
rios korespondencijos (ne
skubios) pasirodo laikraš
tyj vėliau, negu jų autoriai 
tikėjosi.. Kai kurias kores
pondencijas ir straipsnelius 
buvome priversti trumpinti, 
o menkesnės vertės — visai 
nedėti laikraštin. Neužil- 
go/tikimės, padėtis “norma
lizuosis” ir vėl viskas bus

Juk 
žino, 
apie

Pas-

his 
speeches. There is much more 
that underlies the conspiracy 
upon the American mind which 
the people have experienced in 
the past month.

Reports peaching us from 
Bavaria reveal that arrests are 
being made among Baltic DP’s. 
Among those recently arrested 
in one of the “displaced per
sons” camps was a Dr. Vaiva
das. These arrests seem to con
firm what this column has 
charged many times previously 
— that many war-criminals are 
still concealing themselves 
amongst the displaced persons 
in Europe.

times. He 
be sent

I learned

Speaking of war-criminals . 
here is a letter from a U. S. 
Army officer- which appeared 
in Laisve last December. We re
print it as further evidence 
that war-criminals are conceal
ing themselves amongst, the 
DP’s.

“In Brussels, Belgium, I met 
an American officer who had 
charge of a DP (displaced per
sons) camp near Berlin, Ger
many. Most of these DP’s were 
Lithuanians.
• “He told me about one DP 
who was employed in a camp 
kitchen, who was indentified 
by new arrivals to the camp as 
a man who had killed all the in
habitants of one village in Lith
uania for the sum of forty cents 
per person. The population of 
the village was 400. Upon 
questioning, this man (a Lith
uanian) admitted his guilt. On 
the way to the U. S. Military 
Govt. Hqs. he tried to jump out 
of the vehicle several 
was afraid he Avould 
back to Lithuania.

, “To my surprise
from this officer that Hitler 
had recruited troops from Lith
uania. These were • voluntary 
enlistments and not made un
der force. Also I found from 
him that certain Lithuanian 
DP’s did not want to return to 
their home country because of 
their collaboration with the 
Germans.

Signed, 
S. Krudo, 

1st Lt. Field Artillery.” 
—o—

John O’Donnell, New York 
Daily News columnist, is still 
paying his respects to Nazi 
ideology. In a column the other 
day he shed crocadile tears for 
Hitler’s Europe that is no 
more. It would have been bet
ter, said the man who President 
Roosevelt once said should have 
received the Iron Cross, if “Hit
ler would dominate Europe — a 
rule under which native-born 
Americans could not and would 
hot live. But it would have been 

a better Europe than a Europe 
dominated by Communism.”

Who said Hitler was dead? 
Methinks he’s writing columns 
for the News.

Prie ramios ir tylios Rau
donosios Armijos gatvės 
yra muilo fabrikas “Žuve
lė.” Jame jau baigti atstaty
mo darbai. Meisteris Luko
šius mielai parodė naujai 
pastatytus šaldytuvus,. ku
riuos jie iš griuvėsių iš
traukė. K

—Naujuosius vokiečiai iš
vežė, — aiškina meisteris.

Taip. O ko gi jie neišve
žė ir nesugadino?— Ir mui
lo piaustymo mašiną, kurią- 
dabar darbininkai naują pa
dirbo, ir muilo štampavimo 
mašiną, kurią jau sutaisė. 
Išvežė jie ir motorus, ir 
šaltkalvių įrankius. Išvežė 
jie ir riebalus.

—O žiūrėkite, mes jau ir 
motorą turime,— didžiuoja
si meisteris, — jau mėgino- -------  o,
me paleisti ir fabriką. Pui-I pėdos gamyldos.

kiai veikia.
Fabrike yra valgykla. 

Drg. Zlatarinskaitė suorga
nizavo prie valgyklos rau
donąjį kampelį, jį gražiai iš
puošė. Taip pat sjirįiko 
nemažą bibliotekėlę. Po dar
bo valandų renkasi čia dar
bininkai ir kultūringai pra
leidžia laiką.

Taip iš pelenų ir griuvė
sių keliasi gyvenimui Klai-

atom bomb secre
target of a sharp 
the other night by

America’s 
cy was the 
blast loosed 
one of America’s outstanding
educators. Robert Maynard 
Hutchins, chancellor of the 
University of Chicago, sees our 
atom bomb secrecy as blunder
ing us into an unnecessary war 
with the Soviet Union.

Said the educator:
“Because of the prejudices of 

our statemen or their ineptness, 
or their inability to cope with 
the problems of the atomic age 
we are bludering into a war 
with Russia.

“The whole concept of keep
ing atomic energy a secret and 
maintaining in under the mili
tary is designed to hold it as a 
weapon against Russia.”

This is only one in a chorus 
of tens thousands of knowing 
voices. It is time to stop drift
ing toward war, for as Mr. 
Hutchins has said “It is one 
world, or none at all.”
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Svečiuose Pas Brooklyno 
(Connecticut) Ūkininkus

Rašo K. Petrikiene.(Pabaiga) 

Pranas ir Marcelė 
piai, Felixas ir Adelė 
ziliūnai, Motiejus Valenti
nė, Antanas Samulius, Juo
zas Šimėnas, D. J. Bernotą, 
Pranas ir Julija Laureckiai 
—visi po 25.00; Aleksandras 
Rakštelis—$5. Antanas Nai- 
nis, nusiskundęs bloga sa
vo sveikata, apgailestavo, --------  ------ —---- ---v
kad šį kart tiktai $2 teiš- nai visokių uogų ir grybų, 
gali. Sudėjus'dovanas Vii-(Tarpe kalnelių ir lygumose 
niaus Institutui, nei neprisi- dažnai matosi vingiuojanti 
minus, draugai M. Valenti- upeliukai; daugybė ežerėlių 
nas ir D. J. Bernotą da po bei didesnių prūdų; keliai 
penkinę pridėjo Maskvoje ! geri, susisiekimai patogūs.

Centrui. Viso ūkininkai su- ‘ ko miestietį, ypač lietuvį, 
dėjo.$292.00. Iš nedidelio kuris gimęs ir užaugęs liuo- 
skaitliaus, tai labai graži se- soj gamtos erdvėje, gražieji 
najai tėvynei Lietuvai pa-1 gamtos vaizdai sužavi,, 
rama. .... .... ... --------- .. .
mitinge dalyvavo draugai (vaduojantis, didelis skait

lius mūsiškių susikuria 
ūkiuose, juos tobulina - ge
rina iki padaro tikru pavyz
džiu. Kita, ne vienam mūs 
tautiečiui daktarai yra pa
tarę: “Jeigu nori džiaugtis 
saulės šviesa — kraustykis 
į ūkį.” “Tikra pagalba, nuo 
vidurių užkietėjimo, nuo 
amnezijos, nuo stokos ape
tito,” kurią miestiečiams vi
sokie “daktarai” kas diena 
per spaudą ’ir radijo perša, 
ūkininkams tai nereikalin
ga. Pavyzdžiui galima imti 
kad ir d. Laureckį; žmogus 
jau pasiekęs 70 m. amžiaus, 
da drūtas, gerai atrodo, jo 
žmonelė taipgi pačiam gra
žume, du sūnai it Lietuvos 
ąžuolai — visi smagūs, 
linksmi.

Ūkininkai pasiilgsta mies
tiečių; vasaros metu jie no
rėtų svečių, kurie gerai 
sveiko maisto pasivalgę, pa
gelbėtų jiems skubiuose 
darbuose, o žiemos metu jie 
vėla norėtų su miestiečiais 
pasikalbėti. Ar nereikėtų 
pagalvot miestiečiams li
kai kada grupėmis apsilan
kyt pas ūkininkus? “Gru
pėmis” turiu mintyje mūsų 
chorus, solistus, vaidinto
jus. Daleiskim, Worceste- 
rio Choras yra susimokinęs 
operetę “Kada . Kaimas Ne
miega,” kuri visur turėjo 
gražaus pasisekimo. Kodėl 
nesusitart ir nuvykus nesu- 
vaidint Brooklyno ūkinin
kams? Gal vaidinimas-ir ne
išeitų jau taip gerai, kaip 
kad mieste, svetainėje vai
dinant, bet prie gerų norų, 
tai būt galima, o ūkinin
kams būtų iš to didelis pa- 
s i t e n k inimas. Sovietuose 
taip daroma.

Mūsų Spauda
Mūs laikraščių turinys ir 

taktika daugiausiai 
gvildenama dienraščių su
važiavimuose ir, iškilus spe- 
cialiams klausimams, 
gvildenama laikraščių špal- 
tose. Ūkininkai suvažiavi
muose neturi progos daly
vauti; rašyt savo mintis į 
spaudą jiems taipgi nepato
gu, o spaudą jie atydžiai se- 

namai taipgi labai gražūs ; .ka. Redaktorių pas juos 
su visokiais moderniniais: apsilankymas taip pat yra 
patogumais — geros trio- retenybė. Turint visa tai 
bos, gražūs gyvuliai, paukš-^mintyje, bandžiau išgirst jų 
čiai, žemės dirbimui viso- mintis apie mūs spaudą, 
kios mašinos, stuboje tele-'Visų bendra mintis —dau- 
fonas; languose ir verando-1 giau lengvesnių apysakų, 
je gėlės žydi; ištikimas na- žinios iš Liętuvos labai pa- 
mų sargas — šuo irgi kul-; geidaujamos.
turingas, pamatęs svetį ne-] Anglų kalboje veda'mas 
puola jo, o tik pasitenkini- skyrius, jų jaunimui neim- 
mo balsu šeimininkams pra- ponuoja. Reikėtų dięnraš- 
nCŠa apie pribUVėlįl !mnnco iirncti A o-riVillfrivnc’

Naujoje Anglijoje,
Konnektiko valstijoj ir Mas- 
sachusets valstijoj, arčiau 
miestelių yra daug lietuvių 
įsikūrę ūkiuose. Manau, 
jeigu kas bandytų juos vi
sus suskaitliuot, be abejo

Lie-
skaitlinė siektų šimtais, o 
gal ir tūkstančiais. Gam
tos vaizdai ten yra nepa
prastai gražūs; šen ir ten 
matosi kiek aukštesni kal
nai kalneliai, gražiai pušai
tėmis ir kitokiais medeliais 
suaugę miškeliai, kuriuose 
vasaros metu slepiasi loby-

nas ir D. J.~Bernotą da po bei didesnių prūdų; keliai 
penkinę pridėjo Maskvoje geri, susisiekimai_ patogūs, 
steigia mam Medikaliam Išsprukusį iš dulkėto fabri-

ir
Tai da ne viskas; be abejo, tuomi sumetimu

Žvingilai su savo jaunute 
marčia ir sūnum. Žvingi
lai jau ne kartą davę po 
šimtinę Lietuvos žmonių 
paramai. Draugė Žvingilie- 
nė sako: “Čia ne mano kai
mas, aš čia tik svečiuose, 
man taipgi rūpi savo kaimą 
'įtraukti į širdingų Lietuvos 
rėmėjų sąrašą, mes aukosi
me kartu su savo kaimy
nais.”

Apie juos išgirsime vė
liau.

Kiti Ūkininkai
Šiame rašinėlyje daugiau 

kalbėjau ' apie Laureckių 
ūkį. Dėlei trumpo laiko, 
neturėjau progos apsilanky
ti pas kitus ūkininkus, o la- 
•bai norėjau tai padaryt, su 
jais visais kiek arčiau susi
pažint - susidraugaut. Pa- 
spėjau t i k tai aplankyti 
Laureckių artimus kaimy
nus — Liepius. Draugė 
Liepiene nustebo netikėtais 
svečiais. Nors tai buvo 
mūs pirmutinis susitikimas, 
bet tuojaus likomės saviš
kėmis: susipažinus — apsi
metus keliai^ sakiniais, tuo
jaus prasidėjo klausinėji
mas — ar visi trys jos iš? 
siųsti siuntiniai pasiekė 
Centrą? Man prisiminus, 
kaip krautuvėje darbuoto
jos gėrėjosi gautais švaru
tėliais maišais, iš kuriu Lie- 
tuvoje moterys galės daug 
ką pasisiųsti, užtikrinau ją, 
jog pundai pasiekė savo des- 
tinaciją, o kaslink negavimo 
pakvitavimo, tai galėjo lik
ti ir pražiūmaf^tes darbas 
yra atliekama liuoslaikiu, 
Centre nėra apmokamo 
žmogaus, kuris galėtų viską 
sistematingai vesti.

Liepiu ūkis kiek mažes
nis; jie turi 13 melžiamų 
karvių, taipgi gražų riebų 
bulių, porą gei’ų arklių ir 
daug vištų. Pati draugė 
Liepienė truputį diktoka; 
kartą, ji sakė, bandžius nu- 
siridiusyti; kas rytą gerus 
po stiklą citrinos sunkos, 
bet po atydaus bandymo 
apsižiūrėjo, kad net penkis 
svarus padiktėjo.

Liepiu ūkis ir gyvenami

yra

tai

jčiuose įvesti . Agrikultūros 
ypač i Skyrių. Bandžiau jiems

aiškint, kad mūs redakto
riai apie agrikultūrą labai 
mažai yra susipažinę ir to
dėl .būt sunkoka tokiam 
skyriui duoti tinkamos me
džiagos. Ūkininkai bėdavo-

ja, kad iš anglų kalboje 
gaunamų magazinų kartais 
jiems sunku patarimais pa
sinaudoti; jie pataria, gal 
būt galima pasinaudoti val
džios leidiniais, daryti tin
kamus vertimus. Manau, 
jog redakcijos turėtų apie 
tai pasvarstyti, nes tai lie
čia didelį skaitlių jų skai
tytojų.

Dabar, noriu padėkot 
draugams Šilibaičiui ir Lau- 
reckiams už suruoštą mi
tingą ir man asmeniniai su
teiktas vaišes. Ačiū jums, 
draugai!

“Pelnagrobiai ateina,” perspėja brooklyniečius Paul 
Revere atvaizduojantis raitelis, patardamas kovot prieš 
kėlimą kainų. Unijistai ypatingai žino, kaip yra svarbu 

r kovoti už OPA ir išlaikymą pragyvenimo prieinamu 
visiems. ' • '

Lietuvos Maisto Pramonė
Gausus Tarybų Lietuvos 

maistininkų kolektyvas bai
gė 1945 metus gamybiniais 
rodikliais.

Konditerijos pramonė 
baigė 1945 metus, pagami
nusi viršum metinio plano 
daug konditerijos gaminių: 
karamelių, šokoladinių sal
dainių, biskvitų ir kt.

Tabako pramonė savo 
metinį planą įvykdė lapkri
čio 1 d. ir 1945 metams pa
pildomai pagamino apie 150 
milijonų štukų papirosų. Iš
leista į rinką naujos papiro
sų rūšys, originaliai įpo- 
kuotos: “Pergalė”, “Pajū
ris” ir kitos. Kauno fabri
ko “Kovos” papirosai “Ge
dimino pilis” pasidarė po
puliarūs vartotojų tarpe.

Metinę programą viršijo 
likerių ir degtinės varyklos.

Viršum metinio plano pa
gaminta ir kosmetikos ga
minių: odekolono, pudros, 
dantų pastos ir miltelių.

13 maisto pramonės įmo
nių, įvykdė anksčiau nusta
tyto laiko metinius gamy
bos planus.

Kauno tabako fabrikai 
“Zefir” ir “Kova” dar spa
lio mėnesį įvykdė metinius 
planus. Gamybinių laimė
jimų pasiekė ir Vilniaus 
konditerijos fabrikai “Ži
butė” ir “Fortūna.” Kauno 
aliejaus ir muilo fabrikas 
“Ringuva” ir alaus daryk
la “Tauras” jau rugsėjo 
mėnesį įvykdė metinį gamy
binį planą.

B r o 1 iškosios , tarybinės

Philadelphia, Pa
Kelios Keistenybės Pas Mus.
Y ra kalbama, kad kadaise se

niai tūlas jaunikaitis, Kanoj 
Galilėjaus, iš vandens padarė 
vyną. Tai sakoma buvo pirmas 
“stebuklas.” Dabar pas mus 
daroma daugiauir daugiau 
“stebuklų.” .Padaryt vyną iš 
vandens gal ir yra keblumų, bet 
padaryt gerą kataliką iš miru
sio laisvamanio, tai - tik kelių 
dolerių reikalas, Kiek jų čia jau 
padaryta, kam dar juos ir suro- 
kuoti. Gyvena žmogus tvirtas, 
laisvas, nesibaderiuoja su jo*kią 
religija. Pasitaikius reikalui 
pasiginčyti, turi tvirtų argu
mentų prieš visokias religijas, 
myli laisvą protavimą, nesibijo 
jokių “šėtonų,” neigi tikisi ko
kių malonių įgyti už poterius-, 
maldas.

Bet štai, suserga, miršta ... 
Pirma palaidosiant rasi mirusį 
apstatytą kryželiais, “švento
mis” žvakutėmis; rašančiais 
apsuktos rankos. Ir vežant į ka
binės nuvęža į bažnyčią. Ten 
kunigėlis smilkiha, tupinėja ir 
kalba maldąs. Po valandėlės 
kalba kunigutis, kad viskas per
daryta, pertaisyta, ir Jonas, 
Petras, ar Jokūbas, keliauja į 
dangaus aukštybes, kur tik link
sminsis su šventaisiais išrink-

Boston, Mass. Pittsburgh, Pa.

ti 2.5 karto daugiau negu 
1945 m. Bus išleista ne ma
žiau kaip 30 įvairių kondi
terijos gaminių rūšių, įskai
tant monpasines ir atlasines 
pagalvėles, lietuvišką miši
nį, irisus ir kitokius gami
nius. Vilniaus mieste bus 
parengiamieji darbai milži
niško konditerijos fabriko 
statybai.'

Alaus ir mažalkoholinių 
gėrimų .pramonei teks už
baigti alaus daryklų Šiau
liuose ir Klaipėdoj atstaty
mą, tuo pačiu 1.5 karto pa
didinant alaus gamybą. Ne

Rašo K. Andraitis
respublikos daug padėjo at
statyti mūsų maisto pramo
nę ir paleisti ją į darbą. 
Mes gavome iš broliškųjų 
respublikų tūkstančius tonų 
saulėgrąžų, sėmenų aliejaus 
gamybai, tabako, cukraus, 
benzino, dešimtis vagonų 
popierio, 30,000 metrų ma
nufaktūros specdrabužiams, 
120 įvairių automašinų, 4,- 
000 metrų diržų, dešimtis 
tonų kakao, pupelių ir kitų 
medžiagų bei pusiaufabri- 
katu.

Maisto pramonė per *vie- 
nerius metus išleido įmonių
atstatymui daugiau kaip 4 alkoholiniai gėrimai — sit- 
milijonus rublių ir perdavė'ro, limonadas “Gaiva”—bus 
gamybai konditerijos fabri-'g a m i n a m i su cukrumi, 
ką “Rūta” Šiauliuose, buvu- ’ Alaus daryklos turės žymiai 
sį fabriką “Lašą” Klaipėdo- pagerinti alaus kokybę ir 
je, tabako fabriką “Zefir” 
Kaune. Maisto pramonė 
dabar respublikoje turi apie 
150 veikiančių įmonių.

Turėdama atstatytą 
mybinę bazę, remiamą 
broliškųjų respublikų, 
lėdama naudoti gausiausius 
savo respublikos žaliavos iš
teklius, turėdama gausų 
maistininkų kolektyvą, mai
sto pramonė pasiryžusi 1946 
metais įvykdyti eilę svarbių 
uždavinių.

Makaronų gamyba bus 
padidinta 15 kartų. Tam 
reikalui numatoma pastaty
ti naują duonos kepyklą 
Vilniuje, pegerinti Panevė
žio ir Šiaulių kepyklų dar
bą.

1946 metais konditerijos 
gaminių manoma pagamin-

ga
bi tu

atnaujinti “Pilzeno” ir juo
dojo alaus gamybą.

Ypač daug 1946 metais 
numato įvykdyti tabako 
pramonė. Norint patenkin
ti vartotojų pareikalavimą, 
papirosų gamyba bus padi
dinta 2.5 karto. Vėl rinkoje 
pasirodys gerai žinoma 
markė “Aroma” (po 10 pa
pirosų) ir naujos lietuviš
kos markės po 20 papirosų 
pokeliuose, o taip pat geros 
rūšies cigaretės.

Darbą išplės vaisių ir 
daržovių trestas “Sodyba,” 
žymiai padidindamas daržo
vių, uogų, vaisių paruošimą. 
Aliejaus, muilo ir kvepalų 
gamyba padidės 1.5 karto. 
1946 metai -r- mūsų maisto 
pramonės suklestėjimo me
tai.

Massachusetts Valstijos Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tams bei Veikiantiems Sky
riams, ir Pavieniams, bet Suin

teresuotiems Lietuvos 
Gelbėjimu, Pranešimas

Bostono ir apylinkės atsibu- 
vusioj konferencijoj, 3 d. ko
vo, 1946, Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto likosi nu
tarta šaukti konferenciją bei 
pasitarimą balandžio (April) 
14 d., 1946, 11 vai. ryto, po 
num. 31$ W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Konferencija 
šaukiama visos Mass. Valstijos 
Lietuv. Pagalbos Teikimo Ko
miteto Skyrių. Tiesa, bostoniš- 
kis komitetas nesijaučia turįs 
teisę reikalauti, kad kas jo 
klausytų, tam nėra įgaliotas 
bei įpareigotas, bet jaukiasi 
turįs teisę prašyti draugų šiuo 
svarbiu laiku visus susirinkti 
ir pasitarti bent šiais klausi
mais :

Sukėlimhs didesnės sumos 
pinigų Vilniaus Medikaliam 
Institutui.

Surengimas pikniko ir pra
kalbų maršruto A. Bimbai, ku
ris grįžo iš Lietuvos.

Be abejonės, rasis ir dau
giau reikalų.

Bostono Apylinkės 
LPTK Sekret., 
M. Kazlauskas. 
122 G Street, 
So. Boston, Mass.

Montello, Mass
Kovo 9-tą dieną įvyko Mo- 

Jerų Sąryšio prakalbos. Prisi
rinko klausytojų pilnutėlė sve
tainė, nes kiekvienam žingei
di! ir svarbu išgirsti drg. K. 
Petrikienę kalbant. Kalbėtoja 
gan aiškiai ir plačiai rišo šių 
dienų klausimus, ji taip pui
kiai moka užžavėti klausyto
jus, . kad, rodos, girdint ją 
kalbant patsai tą viską pergy
veni. Pirmoje temoje kalbėjo 
Lietuvos klausimu, antroje — 
moterų klausimi?. Ragino visas 
moteris į bendrą darbą taikos 
laimėjimui.

Drg. Petrikienei paprašius 
aukų Vilniaus medikaliam in
stitutui, suma pinigų sukelta 
gan didelė, nes kiekvienas 
klausytojas jautėsi, kad tai jo. 
šventa pareiga aukoti kiek ga-: 
lint, kad pagelbėti savo tėvy
nei Lietuvai.

taisiais. Tokių ‘stebūklingų’ per
dirbimų laisvamanių j tikinčius 
'matosi yis daugiau ir.daugiau. 
Tai vis pasekmė dalies saviškių 
ir giminių nesupratimo velionio 
laisvos minties. Ir dvasiškių 
neapsakomas spyrimasis, kad 
kaip "nors pasigauti daugiau 
kostumerių, praplėsti tikybinį 
biznį ir palaikyti tamsybę tar
pe žmonių.

Kita čia nauja keistenybė, tai 
jaunų kunigužių lindimas į kliu- 
bus. Būna kalbama, kad. dvasiš
kai asabai nevalia koją įkelti 
į namus, kur nėra kryžiaus ant 
durų ar sienos. Bet štai pas mus 
jau virš metai laiko, kaip kuni
gas Raila prisirašė į South pu
sės Tautišką Pagalbinį Kliubą. 
Dabar kunigas, dargi daktaru 
vadinamas, Matusevičius prisi
rašė prie Liet. Muzikalės Salės 
Pagalbinio Kliubo. Tie savišal
pos kliubai turi barus, parduo
da nariams svaiginančius gėri
mus. Ten priklauso visokių 
žmonių, gal skirtingai tikinčių, 
ir visai netikinčių. Kartais įsi
smaginę pasiginčija, pakalba ir 
apie dvasiško stono žmones, 
kad ir dėl to ne vienam tenka 
pasispaviedoti ir pakūtą paneš
ti. Bet vis tai jau senų laikų 
įstaigos, kur į tikėjimą nekrei
piama jokios atydos, bent jau 
į kliubų narių tikėjimus ar ne
tikėjimus. Ir štai kųnigužiai 
sulenda į įstaigas be kryžių,

Skaitytojų Balsai
Dėl Angliško Skyriaus Laisvėj

Noriu ir aš išreikšti savo 
nuomonę kas link angliško 
skyriaus Laisvėje. Aš taip pat 
nematau reikalo tiek vietos 
užimti dėl to angliško sky
riaus. Kadangi tas skyrius už
ima nemažai vietos, tai Lais
vėj telpa mažiau lietuviškų 
raštų, ir iš to atžvilgio Lais
vė sumažėja.

O tie jaunuoliai, tai visai 
nenori žiūrėti į anglišką sky
rių. Tėvai negali jų priversti 
skaityti.

.Bet jūs darykite, kaip jums 
patinka. Tik aš pasisakau, ką 
aš manau.

A. Zalders,
Collinsville, Ill.

tarp bedievių laisvamanių, ir 
kur stiprus alus ir degtinė, o ne 
Galilėjaus vynas iš vandens. 
Stebuklas ar kas čia tokio? Ar 
tie kunigiukai taip nori pašal
pos, ar jie taip pamylo laisva
manius, ar ir jie krypsta prie 
laisvamanių?

Aš manau, kad tai bus dar 
vienas punktas iš jėzuitų sta
tuto, kur pasakyta: “Būkit ma
lonūs, kaip balandėliai,- o gud
rūs kaip žalčiai...” Laisvas.

Aukavo sekančiai:
Jonas ir Kleofasa Sireikiai 

$100
Kazimiera Kmarienė $50
Petras Kmaras $50
Kazimieras Ustupas $25
Jonas ir Ona 'Vaitekurtai 

$25
Karolina Zlatkienė $25
Petras ir Ona Klimai $25
Jonas ir Marijona Gutaus

kai $25
Leonas Latukis $25.
Po $5: A. Lapiai, K. Ged

vilą, A. Orintas, J. Mineikis.
Po $2: M. Tamulevičienė, 

O. Yuodeikienė, A. Valange- 
vičius, F. Banevičius, 
brozienė.

Po $1 : S. Smetona, 
kasas, O. Šukienė, S.

Kaip Tūli Nariai Įvertina 
Organizacijas

Reikia tarti žodį kitą apie 
tai, kaip draugai įvertina 
draugijas, kuriose jie priguli, 
štai Lietuvių Literatūros*Drau
gijos 33 kuopa. Centras ragi
na kuopą greičiau duokles už
simokėti už 1946 motus. Kuo
pos sekretorius turi parašyti 
atvirutes nariams, kviečiant į 
susirinkimą. Na, ir atsilanko 
5 nariai iš 29.

Tai kaip ir ką sekretorius 
turi daryti, jeigu nariai tiek 
atydos kreipia į organizacijas. 
Juk sekretorius yra dabbo 
žmogus. Turi imti laiko atvi
rutes rašyti ir į susirinkimą 
nueiti. O nariai negali pribūti 
ir užsimokėti /duokles. Prisiei
na sekretoriui eiti pas narius 
Į namus duokles kolektuoti, 
kaip apdrtiudos kompanijos 
agentui. O dar namie neran
di kai kurių narių, tai ir kitą 
sykį eik arba gatvekariu va
žiuok. O kas už tai užmoka? 
Juk sekretorius veltui dirba. 
‘ Tas pats yra ir su Lietuvių 
Darbipinkų Susivienijimo kuo
pomis. Nariai į laiką nesumo
ka duoklių. Taip pat yra vie
tiniuose kliubuose. O blogiau
sia, tai plieno darbininkų ir 
kitų pramonių unijose. Pri
klausant per 5 metus CIO uni
joj nemačiau nei vieno lietu
vio iš to fabriko, kur aš dirbu, 
unijos mitinge. Ir mūsų pa
žangūs draugai nelanko .unijų 
mitingų. Tai laimė, kad unija 
iškovojo, kad kompanija turi 
iš algos atskaityti unijos duo
kles. O jeigu ne tas, tai na
riai pasiliktų nemokėję duok
lių ir išsibrauktų iš unijos. O 
kompanijai ir bosams to ir rei
kia. Ot, sakytu, darbininkams 
unijos nereikia. Tai didelis 
darbininku apsileidimas. Juk 
darbo reikėjo p’adėti, kad uni
jas suorganizuoti, žmonės bi
jojo darbų prarasti. Atsimenu, 
kaip tas buvo 1934 metais, ka
da man prisiėjo su drg. Dobi- 
niu į uniją rašinėti darbinin
kus. Dabar nereikia bijoti nei 
bosų.

Tose dirbtuvėse (A..M. Be
iers), kur mos dirbame, dirba 
800 darbininku. O į unijos lo- 
kalo 1019 mitingą sueina nuo 
30 iki 35 narių. Tai didelis 

! nariu apsileidimas. Toj dirb- 
Įtuvei streikas labai gerai sekė- 
|si, dirbtuvė visai buvo ifždary- 
ita per 5 savaites. Algas pakė
lė 18% centu i valandą ir už 
80 valandų užmokėjo po 9% 
centus į valanda kaipo užvilk
tą mokestį. Tai buvo geras lai
mėjimas.

Jonas Urbonas.

nė, J. Undžius, E. Vasiliaus
kienė, F. Markevičius, M. Pa- 
džiunienė, S. Vismonas, B. 
Vismonienė, J. Galgauskas, P. 
Zabarauskienė, B. Gutkaus- 
kienė, M. žaliukienė, G. 
maitis, Z. Kundrotienė, 
Raštikis, S. Kleinauskis, 
Raštikis, P. Chestnut, S.
ronas, J. Šimaitis, J. Neve- 
rauskas, F. Pūkelis, U. Puke- 
lienė, A. Kangiserienė, A. 
St i ras.

Varde Moterų Sąryšio, ačiū 
visiems aukavusiems.

K. Valangevičienė.

Ši-

Ba-

N. Am-

A. čer- 
Stitilie-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija •
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 

n e Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus (ų pašalpą nuo 16
workers.inč. iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo Seimą jrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamų adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas........................................ .............................................................

Antrafea.

» . .,. .................... , >■ ■ ■ ■■
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Hartford, Conn

(Tąsa)
Rizikuot? Kokiagi čia rizika! Čin’as 

negi kopūstą nešiojasi ant pečių. • Su
jun’a privalo įvest tuos savo pinigus į 
vertingus popierius. Jeigu pralaimėtų, 
tai kas? Tegul pareikalauja savo dalies 
ir atsiskiria visai nuo Tseng’ų.

Tai Sujun’a ir pasidavė. Įsileido į 
apyvartas. Per pirmąjį mėnesį pasidarė 
penkiolika tūkstančių gryno pelno. Va
lio! Argi ji ne Turtų Dievo duktė? Ir jos 
dvi su Inging’a iškėlė tąja proga iškylas 
viešbuty, Inging’os kambary. Čin’as bu
vo pats iš savęs prasimušęs vijūnas. Mik
lų turėjo liežuvį, buvo ir universitete, bet 
išstojo antrame kurse. Jis išmoko būt 
svetingas, lipšnus ir neapsakomai kal
bingas. Anekdotų jis jau priterkš, są
mojų visokių. Šokt tai tik duok. Ir 
pašėlęs rūkorius. Moterys jį mylėjo, o 
jis—moteris. Jis bet kam surengs pietų 
pramogą, nusamdys. kambarius, supla
nuos išvažiavimą, gegužinę. Kada ko
kiai poniai pasidaro ilgu, ji tik patele
fonuoja Čin’ui — ir gatava. Kad ir nak
čia, tai jis paliks savo žmoną lovoj ir 
pribus tos ponios kambarin... ’

“Alio! Alio! O, čia generolas Vū! Kuo 
aš galėčiau poniai būti naudingas? No
rite manęs tuojau. Puikiai. Tuojau bū
siu.” Inging’a tarpe savo sėbrų buvo pra
minta generolu Vū.

Prie Čin’ui Sujun’a pasidarydavo visai 
kita. Dingdavo visas jos pasipūtimas, 
manieros, namų slogutis, minkštagalvis 
vyras. Ji vėl tik paprastutė moteris, no
rinti džiaugsmo, ir jinai jo gaudavo su 
Čin’u.

Vienas sėbras kritikavo Sujun’os išdi
dumą publikoj. Čin’as atsakė, kad visai 
neteisybė. Girdi, ji minkštaširdė mote
ris, labai lengva patenkint. Negali ži
not šitų ponių širdies, kolei tu jų nepa
matai vienais marškiniais ir apatinėm 
kelnaitėm. Jos visai paprastos dūšelėm. 
Kartais aš ją parvežti namo iš teatro, 

•ir ji atrodo tokia vieniša. Juk negali jos 
kaltint, kad ir ji nori pasidžiaugt bent 
trupučiuką. Turėtum ją paregėt iš tik
rosios pusės, tai yra, iš naktinės.

Ir iš tikrųjų, Sujun’os dūšelė stovėda
vo visiškai nuogutėlė prieš savo žaismo 
meilužį. Ji vėl pavirsdavo vaiku: žais
davo su savo linksmu sėbru, ir, atgriebę 
dama seniai pamestą vaikišką džiaugs
mą, ji pasigaudavo taipgi dalelę to na
tūralinio vaikiško lipšnumo. Taip, links
mi veiksmai žmogų dažnai padaro žmo
niškesnį. Ir, rodos, tik Čin’as ją suprato.

O dar Inging’a. Jos vyras Huaiju’s 
turėjo jai prisižadėt neturėsiąs kitų mo
terų priešais jąją. Bet tatai visai ne
reiškė, kad ir ji turi atsisakyt kitų vyrų. 
Antra vertus, ji vyrui užgynė susidėt 
su moterim jos žinioj. Jei už akių,' tai 
netaip jau svarbu.

Na, tai mūsų abi poniutės dažnai 
spaistydavos su Čin’u po šokių svetaines, 
po teatrus, po restoranus, ir tai, žino
ma, daėjo ligi Tseng’o žinios. Jos susi
tikdavo su daugeliu Pekino valdininkų, 
atvažiuojančių čia paūžt užuvėjoj, su 
keistais nuplikusiais mandarinais, praei
ties šešėliais. Tai buvo mišri senų ir 
jaunų gauja. Ir Sujun’ai buvo saugu ir 
smagu, žinant, kad ji negali turėt vaiko.

Ji rašė savo vyrui, kad ji sveika ir 
linksma, kad ji pasidaro pinigų iš biržos 
apyvartų. Tatai išgąsdino Činią, kad iš 
to gali kas atseit blogai. Jis dirba čia 
apsimurzinęs šitoj užkeiktoj vietoj rais
tuose, o jinai tenai zylioja, jo pįnigais 
žaidžia biržoj. Bet Huaiju’s jį ramino 

' nesirūpint, nes tos dvi moterys mokės 
. . susidorot. Girdi, Čin’as jo geras bičiu

lis, jis džentelmenas.
Tačiau Činia vaikštė nuleidęs nosį. Jis 

—gimęs po nelaiminga žvaigžde. Bijo, 
kad iš jo žmonos spekuliacijų gali kas 
blogai išeit.

Taip ir išėjo... Už poros mėnesių jis 
išgirdo, kad jo žmona pralaimėjo dešimt 
tūkstančių dolerių ir pasiskolino tiek nuo 
savo motinos Niū’ienės, ir kad jis turės 
apie tai pranešt savo tėvui Tseng’ui ir 
tą skolą kaip nors grąžint.

Jis perpyko. Nurašė jai, kad greit at
važiuosiąs ir pamokysiąs ją, kaip ant 
svieto gyvent...

Tseng’ų senelė numirė rugsėjo 17 d.,

ir abudu—Činia ir Sujun’a grįžo Peki- 
nan. Činia sugrįžęs atrodė laibas, saule 
nupleškėjęs. Jam kojos laibos, kaip šei
vos. Jo motina susigriaudino, bet jis 
sakė jaučiąsis puikiai ir mėgstąs tuos 
aukštus Šansi kalnus, svetimšalius inži
nierius, stovyklas, savo paties virtus pie
tus. Bendrai, tas jo susidūrimas su gry
na gamta, su geraširdžiais kaimiečiais 
suteikė jam kitą nuomonę apie gyveni
mą, v

Abu broliai Tseng’ai — Činia ir Su- 
nia iš pirmo susitikimo apsiėjo nuošir
džiai. Pirmas gedulu dienas nė neminė
jo tų dešimties tūkstančių, nors Jįujun’a 
jam ir pasakė visa. Jis nesuprato, kam 
jai reikėjo spekuliuot. Jis ten kalnuose 
susieidavo su puikiomis mergaitėmis, ku
rios darnos ir žvitrios, kaip tų kalnų 
laukinės ožkos. Neprilygint Sujun’os 
prie jų. Ir dabar tas Sujun’os verkšle
nimas bodėjosi jam.

Vis dėlto) jai nuolat bezurzant, jis pri
ėjo išvados, kad nieko nebus: reikės tė
vo prašyt pinigų ir veikiausia reikės pa- 
sidalyt gerybę. . ■ ’

Senelės mirtis įir, šermenų išlaidos pri
darė Tseng’ui rūpesčio. Jis jau senokai 
sirginėjo- šlaplige, kurią, vietos gydytojai 
vadino “silpninančiu troškuliu.” Gydė 
visokiomis žplelėfriis . ir šaknelėmis, bet 
vis nieko gera. * Pagelto senis, valgyt 
menkai ką valgė, o gert tai gėrė ir gėrė 
be soties. Gydytojai jam užgynė stipres
nius valgius, uždraudė gulėt kartu su 
Kasia, ir jis jautėsi nabagas 'labai mar- 
katnas.

Kartą jis pašaukė savo sūnus ir visą 
šeimą ir pradėjo kalbėt apie namų gas- 
padorystę. Bočių apsaugos dėka, jam 
pasisekė sukraut turtelio. Gryno pini
go. esama dabar arti dešimties tūkstan
čių doleriukų, ir tai padaryta su gryna 
sąžine, palygint dabartinius plėšrūnus 
valdininkus. Yra da ir šitie namai, šil
kų krautuvė kokios penkiolikos tūkstan
čių dolerių verta ir ūkis užu miesto, bet 
ten mokesčiai viską suėda. Laidotuvės 
atsėjo keletą tūkstantėlių, ir šiaip išlai
dos didelės.

Sujun’a žvilgsniu paakstino Činią, tai 
jis ir ėmė aiškintis apie tą nelemtą pra
laimėjimą.' Tėvas perpyko, net iškalbėt 
nebegalėjo. Išbarė Sujun’ą, kam ji su
sideda su anuo padauža Čin’u, kam flir
tuoja su vyrais, ant pajuokos visiems na
mams ir šeimynai.

Činia ir Sujun’a abu paraudo. Su
jun’a pasiteisino, kad dabartiniais nau- 
joviniais laikais sėbrauti su vyrais nėr 
nieko tokio keisto. Tseng’as ją apreki- 
no, besarmate, kekše išvadino*.

Sujun’a užsidengė rankom veidą ir 
ėmė verkt balsiai. Įtūžusį tėvą išvedė 
Kasia jo kambarin. Tada Sujun’a stai
ga pakilo, brūkšt ir išėjo. Tseng’ienė 
pyko be žodžių. Činia gėdinos ir veidą 
parodyt prieš šeimyną. Tseng’ienė ant 
galo suriko: — Sūnau, -visai šeimai iš to 
skriauda.
Niū tokia 
pripiršusi. 
ir į kapus

Pratrūko verkt ir činia. Raudojo,. 
kaip nuskriaustas vaikas. Motina jį ta
da ramino, kad ji perkalbėsianti tėvą at- 
mokėt skolą.

Mulan’a jam patarė vely eit pas Su
jun’ą ir ją numaldyt. Činia ją rado pa- 
skersai lovą gulinčią ir raudančią. Jis 
ją irgi da subarė, kam ji nesusivaldo, 
ant juoko stato ir save ir visą šeimą. Ir 
išėjo kalbėtis su broliu, su Sunia. Jis 
pareiškė, kad kitaip nebus: reikia pasi- 
dalyt, tai bus ramiau ir geriau. Bet ir* 
Sunia turėtų susirast kokį darbą, o ne 
eikvot visų beųdrus pinigus.

Sunia atsakė, kad pasidalyt tai pasida- 
lyt. O kai dėl to bendrų pinigų eikvo
jimo, tai to nėr. Sunia su Mulan’a eikvo-. 
ja tėvo pinigus, bet ne Činio’s. Činia sa
vo uždarbį gali sau laikytis skyrium.

Tik staiga įbėgo rėkdama Linksmybė- 
lė: Antroji gaspadinė pasikorė! Visi iš
bėgo ir rado Sujun’ą išsiplakščiusią ant 
aslos. Matyt, jos pasikarta ant pintinės 
juostos, bet juostos nutrūkta, ir jos nu
krista žemėn. Ji dar kvėpavo, tai ją 
paguldė lovon, ir už kokio pusvalandžio 
ji atsikvošėjo.

Jei aš būčiau žinojusi, kad 
duktė, aš jos nebūčiau tau 
Ta mūsų martelė gali tėvą 
įvaryt.

bus)
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Palaidojom Vincą Visockj
. šeštadienį, kovo 16 d/, stai

giai susirgo ir mirė Vincas' Vi
sockis, žymus choro vedėjas. 
Tai, buvo netikėtas atsitikimas, 
ir kiekvieną, kuris tik pažino 
velionį, ta naujiena smarkiai 
sukrėtė.

Drg. Vincas Visockis pla
čiai buvo žinomas ir mylimas, 
kaipo chorų vedėjas po visą 
plačiąją Naująją Angliją ir po 
kitas valstijas. Jis savo laiku 
mokino bent kelis skirtingus 
chorus ir orkestras. Vėliausiu 
laiku, pora metų prieš karą, 
Vincas buvo paėmęs vadovybę 
Į savo rankas Laisvės Choro ir 
jo pasidarbavimu tuojaus prie 
choro buvo sutverta jaunuolių 
stygų orkestrą. Po jo vadovy
be šios dvi meno grupės visa
dos gražiai pasirodydavo lie
tuvių koncertuose, piknikuose 
ir kituose parengimuose.

Karui prasidėjus, Vincas, 
darbo pareigų priverstas, tu
rėjo apleisti Laisvės Choro va
dovybę ir daugiau kreipti aty- 
dos į savo dirbtuvės pareigas.

Velionis gyveno Berlin, 
Conn. Jo kūnas buvo pašarvo
tas graboriaus Karlono koply
čioj, New Britain’o mieste. Pa
gerbimui velionio asmenybes 
ir visuomeniško veikimo, or
ganizacijos,- draugai ir gimi
nės prisiuntė daugybę gražių 
gėlių. Apart kitų organizacijų, 
gėlių prisiuntė Laisvės Cho
ras, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo kuopa iš Hartfordo 
ir Lietuvių Piliečių Kliubas. 
Šių žodžių rašytojas yra bu
vęs daug kartų šermenyse, bet 
tiek gėlių niekad nėra matęs, 
kiek kad buvo sudėta prie ve
lionio Vinco karsto. Laidotu
vėse dalyvavo apie 40 auto
mobilių. Prieš išlydint į kapus 
drg. V. Bovinas, Lietuvių Me
no Sąjungos sekretorius iš 
Brooklyn,,N. Y., pasakė reikš
mingą atsisveikinimo prakal
bą. Nulydėjus į kapines, prie 
kapo pasakė atatinkamą pra
kalbą drg. M. Sukackienė iš

Worcester, Mass. Abudu kal
bėtojai pabrėžė, kad brangiau
sias ir didžiausias draugo Vi
sockio paminklas gali būti tai 
tęsimas jo darbų meno srityje. 
Velionis palaidotas New Bri
tain kapinėse (gaila, kad ka
pinių vardo nežinau) be reli
giškų apeigų.

Vos išgyvenęs pusę amžiaus 
(apie 50 metų), draugas turė
jo atsiskirti iš gyvųjų tarpo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
me savo gyvenimo draugę Oną 
Visockienę, du brolius ir vie
ną seserį.

Po šermenų visi buvo pa
kviesti pas draugę O.' Visoc
kienę į jų stubą, kur visi da
lyviai buvo gražiai priimti su 
užkandžiais ir gėrimais.

Gaila, kad reikėjo taip grei
tai atsiskirti su veikliu drau
gu. Bet velionio gyvenimo 
draugei O. Visockienei, jo bro
liams ir seserei, tai buvo di
delis širdies skausmas neteki
me savo mylimo 
brolio.

Aš reiškiu gilią 
velionio žmonai 
nėms.

Lai tau, drauge
na lengva ilsėtis per amžius 
šaltoje Amerikos žemėje. Mes, 
gyvi likę, tęsime ir platinsime 
tavo mylimą darbą, tai yra, 
dainų, muzikos ir abelnai lie
tuviško meno kultūros darbą.

W. B.

draugo ir

užuojautą 
ir jo gimi-

Vincai, bū-

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem į koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
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.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergrton 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
UETVVISKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

WATERBURY, CONN.
x Kovo 17 d., po ilgos ir sun
kios ligos mirė draugė Moni
ka Marinienė, 54 metų, po tė
vais Gelbogiutė, — moteris 
draugo Walter Marino. Gyve
no po numeriu 21 Edward St.

Buvo atvykusi į šią ’šalį 41 
metai tam atgal ir visą laiką 
išgyveno šiame mieste. Pri
klausė prie Rūtos Draugijos ir 
Moterų Apšvietos Kliubo. 
Taipgi abudu su vyru priklau
sė prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos ir buvo Laisvės skai
tytoja per daugelį metų.

Paliko nuliūdime savo vyrą, 
Walter Mariną ir vieną duk
terį, kuri yra vedusi su Mi
chael Virgadamo iš New Yor- 
ko, ir vieną anūką Michael 
Virgadamo.

Jos kūnas buvo sudegintas 
kovo 19 d., Springfield, Mass, 
krematorijoje.

Draugė M. Marinienė buvo 
labai gero būdo moteris ir su 
visais gražiai sugyveno. Buvo 
progresyvė ir laisvų pažiūrų 
per daugelį metų. Darbavosi 
draugijose dėl visuomenės rei
kalų tiek, kiek jos sveikata 
leido, o sveikata jos buvo vi
sada menka. Daug metų at
gal ji ir jos duktė buvo sun
kiai sužeistos automobilio ne
laimėje. Duktė tuom sykiu 
buvo dar jaunutė ir jai pasi

sekė atgauti sveikatą, bet 
draugė Marinienė buvo užau
gusi moteris ir ji niekuomet 
nepajėgė atgauti pilnai savo 
sveikata. C
, Keliolika metų atgal ji bu

vo sunkiai susirgusi širdies li
ga ir išgulėjo lovoje per su 
virš 2 metus, nieks nesitikėjo, 
kad ji tada išliks gyva, bet, su 
pagalba gydytojų, jai pasise
kė tada atsikelti iš tos ligos, 
bet pilnai sunku buvo atgauti 
jai sveikatą atgal. Tik laikui 
bėgant jai pasisekė susipažin
ti su natūralistais gydytojais 
ir, sekant jų patarimus, kaip 
užsilaikyti ir kokį maistą val
gyti, ji pajėgė dar per dau
gelį metų tęsti savo gyvybę to
liau.

Du metai atgal ji vėl sun
kiai susirgo ir daugiau jau ne
pajėgė atsikelti iš tos ligos ir 
taip ir užbaigė savo gyvenimą.

Mes visi labai apgailestau
jame ir išreiškiame gilią sim
patiją dėl likusio jos vyro W. 
Marino ir dukters.

M. Svinkunienė.

STABDYK VERIANTĮ SKAUSMĄ

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

Telcf. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g_g Sekmadieniais nėra valandų.

Persodinam Deimantus jums 
TOTiiue ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longiues, 
Jules Jurgensen.

belaukiant.

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) *

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiąi J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •* •

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon SL J 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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BŪTŲ NETEISĖTI SAU
GUMO TARYBOS POSĖ

DŽIAI DĖL IRANO

New York. —Pagal Jung
tinių Tautų čarterį, Saugu
mo Taryba negalės teisėtai 
savo posėdžiuose svarstyt 
Irano klausimų turinį, iki 
sugrįš Sovietų delegatas ba
landžio 10 d.

BYLA PRIEŠ SINGER 
MAŠINŲ KOMPANIJĄ

Kansas City. — Kainų 
Administracija užvedė $1,- 
125,000 bylą prieš Singer 
siuvamųjų mašinų kon/pa- 
niją, kuri kaltinama už 
daug brangesnių kainų ėmi
mą, negu buvo valdžios nu
statyta.

Washington.— Demokra- 
/ tas senatorius Claude Pep

per ruošia sumanymą dėlei 
tarptautinio n u s i ginklavi
mo.

Gręsia 40,000 CIO laiva- 
stacių streikas prieš Beth
lehem komp.

LLD 3 ir LDS 5 Apskričių Komit. Posėdis
• t *

ALDLD 3 ir LDS 5 Apskri
čių komitetų posėdis įvyko va
sario 17 d., 1946, 103 Gręen 
St., Waterbury, Conn. Daly
vavo beveik visi abiejų ap- : 
skričių komitetų nariai.

Posėdžiui pirmininku išrink
tas J. J. Mockaitis, raštinin
ku J. F. Repšys.

Pirmiausiai aptarta vasali
niai parengimai — piknikai 
apskričių naudai. Piknikas nu- ; 
tarta rengti liepos (July) 21 
d., Lietuvių Parke, Waterbu
ry-, Conn. Kolonijos prigelbės 
rengėjams, prisiųsdamos kiek 
darbininkų padirbėti piknike.

Spaudos naudai piknikas 
bus Lietuvių Parke, Hartford, 
Conn., rugsėjo 1 d., ir koloni
jos gelbės pagal išgalę.

Reikalu drg. A. Bimbos pra
kalbų išrinkta 4 nariai: J. F. 
Repšys iš Hartford, J. Stri- 
žauskas iš Waterbury, J. Did- 
jtinas iš New Haven ir J. 
Mockaitis iš Bridgeport. J. F.* 
Repšys ves susirašinėjimus, ir 
praneš kitiems nariams apie 
pasekmes.

KRISLAI
Fr. Madison, Iowa. — šį 

penktadienį bus pakartas 
Ph. Heincy ir jo sūnus Wil
liam kaip žmogžudžiai plė
šikai.

pusk)
teisėmis, 

vyriausy-

LDS 5-tos Apskrities 
Konferencijos Šaukimas

Visoms LDS 5 Apskrities 
Conn, valstijoj " kuopomš” pa
siųsta pranešimai, kad konfe
rencija yra šaukiama sekma-i 
dienį, gegužės (May) 5 d., 
Lietuvių salėj, 243 Front Št.,, 
Ne^v Haven, Conn. Pradžia 10 
vai. ryto.

Kuopų valdybos prašomos 
sušaukt didesnius susirinkimus 
ir išrinkti delegatus į minimą 
konferenciją, taipgi suteikti 
gerų sumanymų konferencijai. 
Nariai, patėmiję šį pranešimą, 
stengkitės dalyvauti savo kuo
pų susirinkime.

Delegatai prašomi pribūti 
laiku, kad būtų galima kon
ferenciją laiku pradėti. Be to, 
geistina, kad kuopos stengtų
si išpildyti savo kvotas naujų 
narių gavime iki konferenci
jos, nes vajus jau bus užsi
baigęs.

Kuopų rašininkai prašomi 
greitai prisiųsti raportus iš 
kuopų darbuotės apskrities
raštininkui, kad būtų laiko 
prirengti bendrą raportą kuo- 

darbuotes konferencijai.
J. J. Mockaitis,
LDS 5 Apskrities 
Komit. Raštininkas. 
1367 Pembroke St., 

Bridgeport 8, Conn.

I

Nicei mieste, Francijoj, įvyksta pirmas karnivalas po 
sumušimo, išvijimo nacių. Nežiūrint, kad dar daug ko< 
stokuoja, žmones džiaugiasi įsigiję sau nors laisves pa- 
Hnksmauti. t

, | r , - --------------------------------------------

HELP VZANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

pu

Žiemos Nakties
Pasaka
Liūne Janušyte

Amerikos valstybes sek
retoriaus padėjėjas S. Bra- 
d e n prie šinasi prekybos 
pertraukimui su fašistine 
Argentinos valdžia.

ORAS. — Bus šilta ir la
biau apsiniaukę.

(Tąsa nuo 1-mo 
doja diplomatinėmis 
o tuo pačiu sykiu ji, 
bė, atsisako pripažinti tarybi
nes vyriausybes, liaudies iš
rinktas ir jau gyvuojančias 
šeštuosius metus!

Korespondentas taria :
“Atmetimas mūsų nerealis

tines politikos linkui Pabaltijo 
valstybių yra net gerokai už
vilkintas. Reikalingas Ameri
kos liaudies ir josios organi
zacijų žodis tai politikai pa-

Los Angeles, Cal
ir Prakalbos LDS
13 d. Kovo

raštininko rapor- 
kad k p. turi ne

visi geram sto-

DIENRAŠČIO Šimtu nuošimčių sutinkame 
su žurnalisto. Hall’o nuomone!

LAISVES PRANEŠIMAI

PIKNIKAS
įvyks

Birž. 30 June
19 4 6

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. rengia vakarienę 

šokius, 30 d. kovo. Tikietas dėl va 
karionės ir šokių $1.20. Prašome vi 
sų Montello lietuvių narių ir ne 
rių dalyvauti ir paremti LDS 67 
— Kom.

ir

na- 
kp.

KLASHUS

CLINTON PARK

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

landžio 1 d., L. T. 
riuosc, 7:30 v. 
šome dalyvauti.

ba-
Namo kamba-

Visus narius pra-
(74-75)

MASPETH, N. Y.

HARTFORD, CQNN.
LPTK. viet. skyrius rengia smagų 

balių, Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St. Turėsime skanių valgių 
ir gėrimų. Šokiams gros gera orkes
trą. Bus ir kitokių pamarginimų. 
Kviečiame dalyvauti ir paremti Lie
tuvos žmones, nukentėjusius nuo ka
ro* Pradžia 2:30 v. dieną.—Kom.

(73-74)
REIKALAVIMAI

Reikalingas vyras dirbti ant ūkės, 
pageidaujama, kad mokėtų suma- 
šinom dirbt. Alga $100 į mėnesį ir 
burdas. Nemokančiam dirbti su ma
šinom, tai pagal susitarimą. John 
Sadauskas, R. D. 4, Cortland, N. Y.

Reikalingas kriaučius, kuris moka 
rankų darbą ir siuvama mašina. 
Darbas krautuvėje vyriškų ir mote
riškų drapanų. Pabandykime, nieko 
nepralošite. Darbas nuolatinis. Kreip-. mausimu u ai nc-viao naiaoi 
kites į “My Tailor,” 1-3 Main St., | Įžanga veltui. Kviečiame vietinius ir 
Essex, Conn. (75) iš apylinkės dalyvauti. (73-74)

BALTIMORE, MD.
Godulių prakalbos. Rengia LDS 

kp. Pagerbimui narių V. Kaspar# ir 
L. Deltuva, žuvusių kėre už demo
kratiją. įvyks sekmad., kovo 31 d. 
2 vai. dieną', Liet, salėje (2-ros lu
bos), 853 Hollins St. Kalbės Dr. J. J. 
Kaškiaučius, iš Newark, N. J. Jis 
kalbės dviem temom: Sveikatos 
klausimu ir ar bus trečias karas?

48

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ AUDĖJŲ

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

Stablių Nereikalinga 
48-VALANDŲ SAVAITĖ f

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE
STATE & CLINTON STREETS 

TRENTON, N. J.

Ar j

THERMOID COMPANY
WHITEHEAD ROAD, TRENTON, N. J.

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

(76)

DARBAI PRIE ŪKĖS, 
MELŽIKAMS 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.)
(74)

—Šoko žiemos naktį trys 
laumės po vaizbūno lan
gu. ..—tyliai šnara bedan
tę burna senelė, lopydama 
švarką.Ulia-ulia, sako vie
na, ar jau gimė?—Dar ne.— 
Būtų buvęs vyskupu.—Ulia- 
ulia, gieda kita, ar jau gi
mė?—Dar ne.—Būtų buvęs 
artojėliu—Ulia-ulia, sako.

—Senelyt, — nutraukia 
Andriukas, glausdamas gal
vą prie jos kelių. — O juk 
ir šiandien žiemos naktis! 
Klausyk, kaip vėjas kamine 
stūgauja!... Kaip šakos po 
langais braška!... O gal tai 
laumės, senelyt, a?

da ir, glostydama balta
plaukę Andriuko galvytę, 
pusbalsiu kalba:

—Taip, teisingai Salių 
Juozas sako: tai buvo prieš 
trejis metus... Snigo, pus
tė, žvarbus vėjas į pat kau
lus per kailinius kibo! Ot, 
tokia pat diena buvo kaip 
šiandien. Bridau aš iš mū
sų Nerėpų kaimo į Salan
tus, — žinai gi, penki kilo
metrai ! — sustingau į medį, 
bet reikia, galvoju sau, nu
eit... Turiu kelias markes, 
kur už vilnų karsimą ga
vau, o žibalo anei lašo. Gal
gi, manau, sūnus iš Kauno 
parvažiuos, o aš čia patam
syje... Ant kampo tada 
pas mūsų Mickus gyve
nau :.. Tie sau turtingi, vi
sa ko turi, bet negi man, 
kampininkei, duos žibalo la
šą!

Brendu aš šitaip per le
dus ir skaičiuoju: žibalo lit
rą nusipirksiu, o už tuos pi
nigus kur atliks — gal mil
tų pavyks gauti... Jeigu 
mano Adomas parvažiuotų, 
tai aš blynų jam pakep
čiau ... Mėgsta Adomas 
blynus! Užvis, jeigu dar 
grietinės ant to uždedi-!

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
TUOJAU DUODAMI

VYRAMS IR MOTERIMS
KAMBARYS, VALGIS IR 

Al’SKALBIMAS PASIRENKANT 
METINĖS APMOKAMOS VAKACIJOS 

GAUSŪS LIGOJE PRIEDAI
PAGAL VALSTIJOS ATS1TARNAV1MA 

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
GREYSTONE PARK, N. J.

(81)

REIKIA
50 VYRŲ

Prie
ABELNO FABRIKO 

DARBO 
ir 

PRIKRAUTI—IŠKRAUTI 
VAGONUS

3 SIETAI DIENOJE 
6 DIENU SAVAITĖ 

BONAI U2 ŠIFTŲ DARBĄ «
Automatiški pakilimai. Pašalpos 
Apmokamos šventės, vakacijos, 
apdrauda. Kafeterija ant vietos. 
Geri transportacijos įrengimai.

THE CELOTEX 
CORPORATION 

MIDDLESEX AVENUE 
METUCHEN, N. J.

(75)

Susirinkimas
35 Kp.,

Iš finansų 
to pasirodė,
toli 100 narių 
vyje.

Išrinkta komisija surengi
mui kp. metinio išvažiavimo: 
P. Pu pis, J. Pupiene ir P. Re- 
pecka. Nėra abejonės, kad 
išvažiavimas bus geras, nes šie 
žmonės . rengia išvažiavimus 
per pereitus 3 mettfs ir visi bū
na pasekmingi. Nutarta ir nu
pirkta iš kp. du Vilnies serai. 
Pavieniai perka P. Petrulis ir 
V. Oksas. Su aukomis viso su
sidarė $53 Vilnies paramai.

Po susirinkimo drg. V. An
drulis pasakė gerą ir įspūdin
gą prakalbą apie LDS augi
mą ir stovį, palygindamas su 
kitom fraternalėm organizaci
jom.

Taipgi kalbėjo ir apie abel- 
nus pasaulio įvykius. Ant galo 
atsakinėjo į klausimus, kurie 
buvo įdomūs. Tai pirmas toks 
susirinkimas į kelius metus. 
Ne tik narių buvo daug, bet ir 
pašalinių atvyko keletas. Drg. 
V. Andrulio atsilankymas į 
mūsų miestą davė Vilniai ge-4 
ra paramą, o mums buvo įdo
mu pasiklausyti V. Andrulio 
prakalbų, nes jis geras kalbė
tojas ir abelnai buvo smagu 
pasimatyti su draugu V. An
druliu po septynių metų nesi
mačius. Smagu buvo matyti, 
kad drg. V. Andrulis dar drū
tas ir gerai atrodantis.

Bendras Draugijų Komite
tas laike susirinkimą 19 d. 
kovo. Daug kalbėta apie prisi
dėjimą sukėlimui reikalingos 
sumos pinigų dėl įsteigimo Vil
niuje instituto vėžio ligom ty
rinėti. Nutarta pagaminti blan
kas ir tikimės, kad daugelis 
gerų žmonių atsiras mūsų 
mieste, kurie aukos $25 ir 
daugiau. Taipgi yra rengia
mas koncertas, su pagalba Los 
Angeles Lietuvių Choro tam

- , 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 

dali ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėju.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tablet# 
(multiple vitamins and minerals.) susi-

iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų, 
tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin

ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me- 
tjfc, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių, $2.00, 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- . u- di
delį palinkimą 1 chronišką alkoholizmą. Tūks-^ Pociam tikslui, 2 a. birželio, 
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, priyiuntimą mes ap
mokame.

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

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies Įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

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

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

k, • Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
* išlaidas. '

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B—Metro Sta„ Dcpt. C, Los Angeles 55, Calif.

North Star svetainėje. Visi 
rengkitės į šį koncertą.

R-ka.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauki llgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

BEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 06ft, Newark 1, N. J.

* Senelė padeda j šalį švar
ką, išblankusiom akim įsi
žiūri juodon nakties skrais- 
tėn, kuri gaubia langą.

—Ne, Andreli, tai ne lau
mės. Tai sode vėjas obelų 
šakas lanksto. Nėra, vaiku
ti, laumiu...

—O piktų raganų ar yra?
—Ir piktų raganų nėra.
—Senelyt, — vėl klausia 

Andriukas, — o kodėl Salių 
Juozas, — juk jis didelis! 
Jam dvidešimt metų! Jis 
knygas ir laikraščius skai
to!— kodėl jis sako, kad 
dar prieš trejis metus mane 
velniai tau už penkias mar
kes vieną žiemos dieną par
davė ir mano mamytę į pra
garą išdangino? Reiškia— 
velnių yra?

Senelė susimąsto.
—Matai, vaikeli, — sako 

ji, — šitaip jis vokiečius va
dina ...

—O argi vokiečiai su ra
gais?

Senelė dar labiau su- 
raukšlėja savo kaktą, dar 
labiau susigalvoja.

—Andriuk, — pagaliau 
pasako ji, — kai tu išaugsi, 
tada viską sužinosi, viską 
suprasti. O dabar—kaip aš 
tau paaiškinsiu?

—O tu man aiškink, kaip 
mažam, tai tada- aš supra
siu. Tu, senelyt, man pa
sakok kaip pasaką, — taip, 
kaip tu apie vaizbūną ir 
laumes pasakoji, — tai aš 
suprasiu!

Andriukas vėl priglaudžia 
galvutę prie senelės kelių ir 
svajingom žydriom akim 
seka, kaip plazda kampe 
lempos liepsna, nušviesda
ma baltų lentų sieną su iš
lipytais ant jos paveikslais.

—Kaip pasaką...—šnabž
da senutė.—Bet kad baisi ta 
pasaka! Liūdna... Gerai. 
Klausykis jos, o kai užaug
si, tai kitiem papasakosi.

Senoji Žilienė paima į 
rankas lopomą švarką, pa
varto jį, bet tuoj vėl

Na, va. O suka, sakau, vė
jas kaulus, o .jaučiu, kaip 
per pačius plaučius tušti 
orai vaikščioja! Bet atėjau 
į miestelį. Atėjau ir žiūriu: 
sujudimas baisiausias! Visi 
Salantai kaip pakvaišę į vi
sas puses bėgioja, bobos ne 
savo balsais striokaunai 
šaukia, kaip per tą pirmą 
dieną, kuomet vokiečiai mus 
užpuolė. „

Apstulbau aš ir klausiu:
—Moterėlės, — klausiu,— 

kas atsitiko? Gal karas pa
sibaigė? Gal tą piktą dvasią 
vokietį iš Lietuvos išvarė?

—Eik, tu, Žiliene! — Šau
kia man salantiškės bobos. 
—Tūpi ta pikta dvasia, uo
degą parietusi, dar jai galas 
neatėjo! Ale tu persižegnok 
ir dumk į turgų pasižiūrė
ti, kaip sūdna diena pasau
lyj darosi!

Persižegnojau aš ir mau
nu į turgų. O ten toks jo- 
markas, toks subruzdimas! 
Vokiečiai prisiurbę, kaip er
kės, prie vežimų, maistą iš 
rankų lauk plėšia, su šautu
vais, jeigu kaip, per nuga
ras pila. Mūsų Buikienė 
kai gavo į padelką, tai- iš 
to strioko po trijų dienų sū
nų pagimdė!

O per patį turgaus vidu
rį toks lermas, kad nė su 
bararika neprasimuši.

—P a ž i ūrėk, Žiliene, — 
šaukia bobos, — kaip anti-

Prie
OPERATORIAI

Singer Siuvamosios Mašinos. Gera 
Nuolatinis darbas.

E. & S. PANTS CO.
573 Metropolitan Ave., Brooklyit.

alga.

kristai vaikais turgavoja!
Mušuos aš per žmones, o 

kojos taip, va, per pusę ir 
linksta, ir linksta...

—Marija, — galvoju, — 
kokiais tokiais vaikais ta 
pikta dvasia turgavoja?... 
Galgi ir mano Adomėlis į 
tą tarpą įkliuvo? Kad ir su
ėjo pernai trisdešimt penkti 
meteliai, bet kas iš to! Kaip 
buvęs vaiku, taip ir liko...

—Nelipk, — rėkia man 
Buika, — ant sprando žmo
nėms! Matai gi, kad aš 
pats, kaip druskos stulpas 
iš Sodomos miesto, vos ant 
kojų bepastoviu! Širdis iš 
baisumo apslabo! Pridėsi 
pirštą — ant žemės sukre
šiu!

—Kaip, — šaukiu, — ne
lipsiu aš tau ant sprando, 
jeigu ten galbūt mapo Ado
mui vokiečiai paskutinę dū
šią iš kūno varo?! Atva
žiuot žadėjo... O jeigu 
įkliuvo? Nekenčia jis vokie
čių, tai ir anie tą jaučia, per 
galvą nepaglostys... Leisk, 
—šaukiu,—Buika, bent vie
ną akį ūžmest!

Pasižiūrėjau aš ir apmi
riau. Kraujais širdis apsi
pylė. O per kelius kad pa
kirto!... Va, tuojau, rodos, 
ant žemės krisiu, kaip obuo
lys nuo medžio!

Stovi per patį turgaus vi
durį į eilę sustatyti vaike
liai ir mergytės... Drabu
žėliai suplyšę, purvini, ko
jytės katro į klumpes jau
tos, katro ir visai taip sau, 
ant sniego... Ir vis; tokie: 
septyneri, aštuoneri, dešimt 
metų... O nosytės kad pa
mėlynavusios ! O iš akelių 
ašaros kad bėga! Virpa vai
keliai ir kažkokius nežino
mus žodžius sako...

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P.M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
' Patyrimas Nereikalingas. 
Mes jus išmokysime ir jūs būsite 

apmokamos laike mokinimosi. 
KREIPKITĖS I 

EMPLOYMENT OFFICE OF 
THE

*F. W. SICKLES CO. 
165 FRONT ST.

CHICOPEE, MASS.
 (77)

MERGINOS
PRIE KNYGŲ APDARYMO DARBO

Patyrusios
JERSEY WIRE STITCHER 

Geros valandos. Puiki algų. 
Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės tuojau 
NATIONAL PUBLISHING CO. 

239 South American Street 
Philadelphia, Pa.

(76)

REIKIA MERGINŲ
Kosmetikų darbas. Nuolat. Gera alga.

PRIVATE LABEL COSMETIC CO., 
520 W. 48TH ST., N. Y. C.

(76)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE. Paprastus 
virinius. Maža Kelmą. Nuolatinis darbas 

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

NIGHTINGALE 4-4298

STILL THE

GREATEST MOTHER
IJ\ THE WORLD

(14)

She' banishes loneliness in the 
hearts of men in far places ... it is 
your gift dial enables 
her to be at their side 
in the long, lonely ■&/; ® 
months of occupation. Ire

your Red Cross must carry on GIVE!
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Thomas Petraitis

vilkėti if

j ieškotis

tų,

Vytautas Urbonas,
Katarinos Urbonienės,

kurie nenori ■ 
bijosi savo žmo- •

sako 
gali pusikei-i 
nors sugrįžti ,

jo siekis, sako 
veteranas, prie pii 

progos dasigauti į

jaunam veteranui 
ci- 
R.

Šeštas Puslapis

U,.':.

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Penktądienis,

Ką Antanas Bimba Mate ir Girdėjo Tarybų Lietuvoje 
Išgirsite Jo Raporte Kovo 31 d., Schwaben Hali 

-------- -------- -----------------------------0  0--------------------------------------------------- ---------------

Petraitis Sugrįžo iš 
Karo Tarnybos

Thomas Petraitis, sūnus Po
vilo ir Annos Petraičių, 365 
Westminster Rd., parvyko iš 
karinės tarnybos k 
Tėvai, sesutė, brolis

artimieji nepaprastai linksmi 
jo sugrįžimu. Ilgai buvo nesi
matę, ilgai laukę, pasiilgę. 
Linksmas tėvas su ilgai lauktu 
sūnumi buvo užėję atlankyti 
ir laisviečius. 1 ..

Thomas išėjo tarnybon jau
nuoliu, vos tik baigęs viduri
nę mokyklą (High School). 
Sugrįžo suaugęs į puikų vyrą, 
nors tas, juokauja Thomas, ir 
ne visai naudon. Tik ploščių 
rado dar galimu 
megstinį užsitempti. Kitų visų 
drabužių reikėjo 
pirkti, o tas jau ne maža pro
blema.

Tarnyboje .Thomas Petrai- 
' tis išbuvo virš 4 metus. Du me

tus su virš ištarnavo užjūryje, 
Europoje — Vokietijoj, Belgi
joj, Francijoj. Veikė su Com
bat Medics, tačiau teko veikti 
ir prie gelbėjimo ne kariškių. 
Daug dirbo gelbėjime nuo pra
žūties netekusių sveikatos Hit
lerio kalėjimuos-koncentracijo- . 
se visokių .tautų žmonių, tame I 
skaičiu je ir lietuvių. Išlaisvin-j 
tieji iš koncentracijų, L....
Thomas, kaip tik 
ti, skubina kaip 
į savo šalis.

Sutikęs ir

nių.
Vyriausias 

jaunas 
miausios
kolegiją ir išsimokinti girinin- 
kystės inžinierių, o apie viską 
kitą — pažiūrės, 
jį dar vilioja 
Thomas pirm 
bon buvo savo 
bolo tyme.

Linkime 
laimės siekimęsi mokslo ir 
viliniame gyvenime!

DO-RE-MI

0 B'
14

Tai klausimas, į kurį gali 
atsakyti tiktai jisai pats.

Antanas Bimba Lietuvoje 
prabuvo jo kelis mėnesius (iš
vyko 10 spalių, 1945 m., su
grįžo 23 kovo, 1946 m.). Ėjo, 
kur tik norėjo, kalbėjosi, su 
kuo norėjo. •

Traukė paveikslų, rinko ki
tų nutrauktus iš dabartines 
Lietuvos vaizdų, .jos žmonių 
veiksmų.

Parinko tarybinėj Lietuvoj 
išleistų laikraščių, centralinių 
ir provincijose.

Parinko seniau ir jau dabai1, 
po karo, išleistų knygų.

Girdėjo ir matė rinkiminę 
agitaciją ir matė, kaip Lietu
va balsavo vasario 10-tą įvy
kusiuose rinkimuose.

Matė atvežamas amoriokie- 
čiti siųstas dovanas ir padėjo 
jas išdalinti. Matė, kaip jos 
sutinkamos. Girdėjo, kaip jau
čiasi žmonės tų dovanų gavę 
ir kaip jaučiasi tie, kuriems 
pritrūko.

Lankėsi universitetuose, te
atruose, vyriausybės įstaigo
se, ligoninėse, fabrikuose.

Kalbėjosi su profesoriais ir 
artojais, su dvasiškiais ir fa
briko darbininkais, su parti-

zanais ir raudonarmiečiais va- 
d a i s.

Keliavo Lietuvos lėktuvu, 
gelžkeliu ir purvų keliais.

Kaip visa tai ir daug kas 
kito*, atrodo, girdisi ir jaučia
si ?

Ką apie savo kraštą ir jo 
nadėti kalba Lietuvos žmo-
n ės ? *

Norintieji apie visą tai iš-’ 
girsti ateikite šį sekmadienį, 
kovo 31-ma, j Schwaben Hall, 
474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne, kur įvyks pirmas 
Antano Bimbos raportas iš da
bartinės Lietuvos. įžanga 40c.

Pradžia 3 valanda.
Taipgi prašome prisiminti, 

kad ir jūsų kaimynai, draugai 
nori tą' išgirsti, pasakykite 
jiems, kad įvyksta prakalbos, 
turėkite po. ranka ir paduoki
te adresą.

Schwaben Hali randasi prie 
pat Knickerbocker Ave. sto
ties ant BMT Myrtle Ave. li
nijos, taipgi priveža daugelis 
Myrtle Ave. einančių gatveka- 
rių ir netoli eiti nuo Canarsie 
linijos Wyckoff Ave. stoties.

Rengia ir kviečia visus—
Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Brooklyn© Skyrius.

ANTANUI UNKUI PALINKĖJOME
■ LAIMĖJE GYVENTI IR VEIKTI

Kovo 23-čios vakarą, Brook
lyn© Lietuvių Am. Piliečių 
Kliubo salėj, įvyko šaunus po- 
kilis pagerbti ką tik iš kari
nės tarnybos sugrįžusį Anta
ną Liukų, Ji'., žymų jaunosios 
kartos darbuotoją Piliečių 
Kliube ir kriaučiuose, Amal- 
gameitų Unijos Lietuvių 54-me

Pranas 
motinos 
motina

Edward Sidney Grįžta 
Tarnybon

Buvęs paliuosuotas keturiom 
dešimtim dienų atostogų, Ed
ward Sidney (židžiūnas) sa
ko, kad tos dienos išbyrėjo lyg 
vanduo per rėti ir kad šį pir
madienį jisai jau turės išvyk
ti

T recently hoard 
say that the best way to open 
a conversation is with a bot
tle opener and when the bot
tle is half gone, the conver
sation is well under way. But, 
since that has nothing to do 
with the Chorus and singing 
(or does it?) I’ll stick to my 
usual tattle. *

SK ? •• i - į,;.

atgal j San Francisco, kur

Firstly, lot’s talk about wo
men: Was 1 wrongly informed 
that the females of our Chorus 
are mobilizing their voices to 
contrive a female unit of the 
Chorus? Or perhaps they are 
trying to keep, it a secret un
til they are ready to spring it 
as a surprize? Whatever the 
case may be at present, the 
public still amiably remem
bers the now non-existing 
Aid balsiai — the group of 
girls of the Aido Chorus, 
whose melodious singing de
lighted many a public gather- , 
ing of the Liths. How about 
reviving the Aidbalsiai, girls? | 
The male group of the Cho'r- 

some competition

somooneikus with a copious list of 
names: “Melody Mugs,” “Me
lody Mules,” “Symphony 
Simps,” “Symphony Saps,” 
“Singing Wolves,” (are you 
kidding?) 
zards.” 
suggested 
are not 
Well. . . 
anyway!

Paskleiskite A. Bimbos 
Raporto iš Lietuvos 

Lapelių
t

huz-
names 

Barkus

“Buzzing 
Most of the 

by Mr.
flattering,

for trying,
very 

thanks

Chorus hadLast Friday the 
begun to learn a song that we 
intend to sing at the Welcom
ing Home Party for Mr. A. 
Bimba next Sunday, at'Schwa- 
ben Hall, 474 Knickerbocker 
Ave., Brooklyn. No doubt, all 
of us will want to be at the 
party. So, let’s not miss this 
Friday’s rehearsal. Let’s learn 
to sing as a unit — together. 
Remember what happens to a 
banana when it gets away 
from the bunch — it gets 

‘skinned!

Antanas Bimba, tik pereitą 
šeštadienį sugrįžęs iš Lietuvos, 
parvežė visiems lietuviams la
bai įdomių žinių. Žmonės tų 
žinių su didžiausiu išsiilgimu 
laukia, nori išgirsti. Bet jiems 
turjme pranešti, kad tam 
įvyks masinis raporto mitin
gas šį sekmadieni, kovo 31- 
mą, Schwaben Hali, 474 Knic
kerbocker Ave., Brooklyne. 
Jie privalo žinoti antrašą.

Tų žmonių informacijai yra 
išleisti lapeliai. Jie jau gatavi. 
Gaukite Laisvės rastinėj! Pa
skleiskite tarp žmonių Šapose 
ir visur!

Tolima Viešnia

i

The male 
us wants 
from you !

*

the new songs, soon 
one nicely printed, 
Mr. R. Feiferis, who

Edward Sidney, e m 2/c

stovi jo laivas. Tikisi, kad dar 
reikės pabuvoti tarnyboje ke
letą mėnesių. Tie mėnesiai gal 

| bus nebe tokie ilgi po pabu- 
ivojimo su išsiilgusiais ir pasi
ilgtais tėvais ir sesute Ruth.

Pirm išvykdamas, Edward as 
dar buvo užėjęs ir pas mus, jo 
senus draugus, laisviečius, su 
kuriais dirbo pirm įstojant lai-1 
vynan liuosnoriu.

Linkime Edwardui laimin
gai užbaigti tarnybą ir vėl pas 
mus sugrįžti!

Freeport Byloje Šis Tas 
Jau Laimėta

Kovo 27-tą laimėta antroji
Freeport

#
of Men’s Group, 
asked the readers 
a good name for 
As a result, I re-

Speaking 
last week I 
to suggest 
the Group,
ceived suggestions form two 
persons. The first one being 
Mrs. Emily Velykis. She sug
gests: “The S. C.” (initials of 
Stagg Chorus). The other sug
gestion came from Mr. J. Bar-

fl V* •dveciai
Ketvirtadienio ryte, lankėsi 

Laisvės įstaigoje Juozas Pa- 
kutka iš Waterville, Conn. Su 
juo kartu buvo ir George Dap
kus. Jiedu atvažiavo pasisve
čiuoti po New Yorko miestą. 
Drg. Pakutka užsimokėjo už 
dienraščio Laisvės prenumera
tą. Pasikalbėjęs trumpą laiką, 
išvyko savo keliais.

Among 
we’ll get 
thanks to 
so artistically prepared it for
publication. The song is called 
“Kur Paliko Ta Jaunystė,” by 
J; Gudavičius. The LMS is 
publishing it and it is expected 
to be in circulation before 
long.

Sofija Ormanienė iš Pitts
burgh, Pa., šią visą savaitę 
vieši pas Joną ir Aldą Orma- 
nus, sūnų ir marčią, žinomuo
sius LDS jaunimo darbuoto
jus, taipgi pas Aidos tėvus 
Kairius ir sesutę Lea. Viešnia, 
be kitko, turi darbo atnaujinti 
pažintį ir su anūku Johnnie, 
Jr., kuris jau išbando pirmuo
sius žingsnius ir jau pradeda 
pasirinkti sau draugus pagal 
turimas pažintis.

Ormanų-Kairių šeimos gy
vena Ridgewoode, 17-11 Suy- 
dam St.

from the subject of

* «
In writing this column I 

always try to sprinkle it with 
humor not diverging too far 
away
Chorus and singing. And so, 
at this time my parting words 
are: If you’ll wet your comb, 
you’ll find the ‘parting much 
easier. . . See you Friday.

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SH0P 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarp« Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN «, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Jurgis Bernotą, woodhavenie- 
tis J. Drusys, jauno veterano 
draugas Juozas Sniečkus, gas- 
padinė Josefina Augutienė, 
dėdė ir krikšto tėvas 
Lauraitis (Antano 
pusbrolis), Antano
Petronėlė Linkus, žmona He
len (Vasauskaitė) Linkus jr 
tėvas Antanas Linkus, Sr. »

Aišku, kad linkėjimų nei-1
j manoma pakartoti. Tonkin- pergalė teisėtumui 
isiuos pasakymu, jog jie buvo byloje. Teisėjas Henry A. Col- 
Igražūs, širdingi. .Juose buvoįlins visiškai išteisino Richard 

i nuo kaltinimo ne- 
tvarkiame elgesyje. Richard 
yra brolis dviejų nušautų bro
liu Fergusonų’.

‘Kiek
V aisti jų 
skelbęs, 
Joseph, 
taip, kad 
galima palaikyti netvarkiu el
gesiu!”

Joseph Ferguson, -jūrinin
kas, buvo pašautas ir įkaitin
tas vasario 5-tą, būnant sykiu 
su broliais Charles, Alfonzo 
ir Richard. Charles, kariškis ir 
Alfonzo buvo nušauti policijos 
oficieriaus Joseph Remeikos.1 
Richard nuteistas.

A t s a k ingoms teisdarybės 
įstaigoms išteisinus du brolius, 
išlik usius 
nušautųjų 
įmatomas.

Brolių 
advokatas 
pareiškė, kad jis ves bylą to
liau už nušautojo Charles Fer
guson, kariškio, visišką* - ofi
ciali išteisinimą.

Visa tai, reikia prisiminti, 
atsiekta dėka žmonių veiklai. 
Du broliai nušauti, trečias su
žeistas ir teisiamas, ketvirtas 
nuteistas. O visi nekalti. Tik 
dėl to, kad jie negrai, jų šau
dytojai nematė reikalo taupy
ti kulkų, jų kaltintojai ir tei
sėjai nematė reikalo pasidai
ryti faktų ar tiksliai juos slė
pė, blogino. Ir tik vietos pilie
ti j ai, kuri brolius pažino, pa
kėlus organizuotą, protestą, 
masėms žmonių visur tą pro
testą parėmus, byla pasiekė 
atitinkamas įstaigas. Tik ma
siniu veikimu gautas žiauriai 
nuskriaustiems žmonėms teL 
sėtumas.

j pareikšta džiaugsmo sugrįži- Ferguson 
mu no vien tik asmeniško tvarkiam*

Antanas Linkus, Jr.

Antanas sugrįžo iš Tarny
bos kovo 12-tą, iš Pacifiko sri- 

,Į ties, kur jis tarnavo techniku.
Išgirdę apie jauno veikėjo 

grįžimą, grupė draugų dar- 
buotojų organizacijose susita- 

y ca> jy x v* v

Gal būt kadi1’® suruošti jo pagarbai visuo- 
ir sportas — 
išėjimo tarny- 
mokyklos fut-

1 draugo, malonaus žmogaus, 
bet ir pavyzdingo veikėjo, ko
votojo prieš, blogą, prieš fa- 

'šizmo likučius. Reiškė padėką 
i jo tėvam už gražų išauklėjimą 
ir žmonai už kooperavimą su 

j Antanu visuomeniškam darbe.
Jo paties šeimos nariai iš 

susijaudinimo mažai galėjo 
kalbėti. Jie trumpai dėkojo už 
priejautą jiems Antano lau
kiant ir už šį draugiškumą, 
sulaukus.

pirmiau Jungtinių
Laivynas buvo pa

kari Richardo brolis 
jūrininkas, užsilaikė

jokiu būdu to ne-

Naujas Viršininkas
Charles Poletti pradėjo eiti 

pareigas bešališko pirmininko 
moterišku drabužių industri
jai, turinčiai per metus $500,- 
000,000 apyvartos. Metinė jo 
alga $25,000. Tas pareigas lig 
pastarųjų laikų ėjo velionis 
Harry L. Hopkins.

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y. .. , , j 9—12 ryteValandos: j 8vįkare

Penktadieniais Uždaryta

pirkti laivų ? Dvi per- 
Brooklyn ir Queens, 
senstelėjusios valtys

Norit 
važos, 
taipgi 
nuo Central Park ežerėlio iš
parduodamos balandžio 5-tą.

Sugrįžo iš Karines 
Tarnybos

! meniško pobūdžio sutiktuves 
—surprizą, be plataus garsi
nimo, apsiribojant tik jam ge
rai pažįstamais ir pažįstan
čiais. Tačiau tokių, kiek spė
jo Antano draugai rengėjai 
puotos susitikti per Įveliąs die
nas, pasirodo, buvę labai 
daug, svečių-viešnių prisirinko 

i masiniai.

sūnus 
gyve

nančios 47 Ainslie St., Brook- 
lyne, sugrįžo namo iš karinės 
tarnybos kovo 9 d., 1946. Gar
bingai paliuosuotas, po ištar- 
navimo armijoj su viršum 2 
metus. Tarnavęs Okinawoj ir 
kitose Pacifiko salose, daug 
turėjęs kovoti, koler nugalėjo 
savo ir mūsų visų priešą Japo
niją. Vėliau dar buvo nusiųs
tas į Chiniją, kur išbuvo 4 
mėnesius. Nugalėjęs visas kliū
tis, Vytautas yra dabar sugrį
žęs pas motiną, K. Urbonienę. 
Jinai dar laukia sugrįžtančio 
ir kito, vyresnio sūnaus, Ado
mo, kuris yra vedęs ir'turi šei
myną. Jis dabar tarnauja kur 
tai Vokietijoj.

K. Urbonienės kaimynas.

IE I
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Washington. — Valdinin
kai žada leist daugiau ny- 
lonų gamini.

Daug Širdingų Sveikinimų
Pasižiūrėjęs, kad . svečiai 

jau nebealkani, J. Steponai
tis pakvietė Kazį Kreivėną, ■ 
Piliečių Kliubo pirmininką į! 
“toastmasterius.” O jisai, ap-! 
sidairęs, kad čia sveikintojų 
ištektų iki rytui, pareiškė, kad 
jis iškvies tik keletą organi
zacijų veikėjų ir šiaip artimų
jų Linkui tarti žodį kitą, ži
noma, neišvengiamai susidarė 
viešai sveikintojų, keliolika. O 
paskiau, einančiam pagal sta
lus, Antanui sveikinimosi ište
ko iki vėlumos.

Kalbomis sveikinti buvo iš
kviesti: Pil. Kliubo veikėjas 
Al. Velička, šv. Jurgio Drau
gystės sekretorius Kazys Ne- 
čiunskas, kriaučių kontrakto- 
rius Matulis, 
rius Buknys, 
na Lauraitis, 
bos Teikimo 
buotojas Valys Bunkus, Kliu
bo ir kriaučių veikėjas Frank 
Reinhardt, Laisvas redakcijos 
nare Sasna, kriaučių veikėjas

Laisvės gaspado- 
pusbrolis Anta- 
Lietuvai Pagal- 
Komiteto dar-

Paskiausiu pakviestas gar
bės svečias, veteranas Arka
nas Linkus, Jr. Jis dėkojo už 
draugiškumą. -— Prisiminimas, 
kad turiu daug (gerų draugų, 
suteikdavo man daug stipry
bės ir sunkiausiomis valando
mis tarnyboje, — sakė jis. An
tanas prašyte ragino visus ^vie
nytis išvengti trečio karo.

—Nors man mūšiuose nebe
teko būti, tačiau aš mačiau, 
ką padarė karas tiems ‘kraš
tams, kur jisai perėjo. Ką pa
darė jų žmonėms.

Apie tų žmonių kančias An
tanas ir dabar negali prisimin
ėti be gilaus susijaudinimo. Tas 
jausmas, sako jis, neleis jam 
atlėžti nuo tolimesnės kovos 
prieš kurstytojus naujo karo, 
akstins darbuotis už išlaikymą 
taikos. Sujaudinti, svečiai An
tano kalbą palydėjo ilga, jaut
ria ovacija.

Gerais ir skaniais valgiais 
aptarnauti gaspadinei gražiai 
talkino Antano švoįerkos Ag
nes ir Veronika Vasauskaitės, 
taipgi jų draugės Angela Mik- 
lasavitch ir Ona Gruzinskas. 
Gėrimus pristatinėjo Brazai
tis, Balčiūnas (ir gal tūli kiti). 
Smagus pažmonys, šokiai, tę
sėsi iki vėlumos. O Antanas, 
lydimas malonios žmonos He
len ir vyriausios dukrytės Do
lores, vis dar tebebuvo klausi
nėjamas, sveikinamas. Mažo
ji dukrytė Joan ir Antanukas, 
Jr., tur būt buvo likęsi namie,1 
neteko' matyti. Aijįtanukas gi-

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyie Laisvėje.
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gyvais, nekaltumas 
darosi dar ryškiau

Fergusonų gynėjas
Stanley Faulkner

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks, 
lūs ir j<rajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kanapa* Broadway lr Stone Ave.
prie Chauncey St.. Broadway Line

Tel. GLenraore 6-6191

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)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

' Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaan Ir Marcy Area.)

• B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
2-4 P. M.
6-8 P. M.

Pirmadieniais
Trečiadieniais 
Penktadieniais

v

<
i

cel

Vaiky Ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Suteikiam garbinga* laldotuvea

JI50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

mė bene gruodžio mėnesį, tė
vu iesant užjūryje, tad dar 
per jaunas baliavoti, nors ir 
didžioje iškilmėje.

Linkime Antanui laimės ci
vilinio gyvenime ir ištvermės 
visuomeniškoje veikloje!

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

>01. ST. 2-8842

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION A VE. BROOKLYN, N. Y




