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Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Tarybų Sąjungos atstovo pa
sitraukimas iš J. T. Organiza
cijos Saugumo Tarybos posė
džio nustebino ir tuos, kurie 
prie to ji privertė. Egipto at
stovas Mahmoud Hassan, išti
kimas Anglijos imperializmui 
asmuo, kuris davė įnešimą, kad 
nepaisant Sovietu prieštaravi
mo, išklausyti Irano atstovo 
kalbą, paskui sakė:

“Aš nesitikėjau, kad Sovietų 
atstovas taip greitai apleis.” 
Matyti, kad jis ir jo kolegos ti
kėjosi šmeižti tą šalį ir juokus 
iš jos reikalavimų daryti.
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New York Post rašo, kad An
glijos ir Amerikos blokas turi 
suprasti, kad rankų pakėlimu 
klausimi; neišriš. Neigi Ameri
ka priimtų tokį tarimą, kurį 
prieš jos norą padarytų kitų 
šalių blokas, neigi tą gali pa
daryti Tarybų Sąjunga. Tarp
tautinius klausimus galima iš
rišti ne rankų pakėlimu, bot 
tik susitarimu.

Baimė komunizmo Trato re
akcininkus, kaip/kokis drugys. 
Romoj Amerj s jėgų koman-
dierius

Į tą generolo “žy- 
4 redakcinio štabA 
stu.

'fierolas J. C. II.
Lee prašalino iš redagavimo 
“Stars nd Stripes” majorą H. 
C. Kes'Uer. Vis tai iš baimės 
komunizm 
gi” atsakė 
nariai pro

Jiems komunistai vaidinasi 
visur. Kareiviai reikalavo vež
ti juos namo, tai už tai jie bu
vo “komunistai.” Darbininkai 
sustreikavo ir vėl “komunis
tai.” Senatorius C. Pepper pa
smerkė karo organizatorius ir 
Churchill karo politiką, už tai 
jis vadinamas jau “Rep Pep
per,” nes būk “raudonus” gi
na.

Londone, metodistų religijos 
suvažiavime aštriai buvo kri
tikuotas Vatikano popiežius. 
Atžymėta, kad popiežius lai
mino Mussolinio budelišką už
puolimą ant Ethiopijos. Tas 
patsai popiežius džiaugėsi fa
šistų pergalėmis Ispanijoje, o pat neįeina 
Romos kataliku vyskupas Se- čių (opozicinių) partijų at- 

pinigų. stovai, pagal trijų didžiųjų 
įrodo, kad užsieninių ministerių nuta-

Athenai, Graikija, bal. 1. 1 kė laikyti rinkimus kovo 31 
d., tai kairiosios - demokra
tinės partijos šaukė pilie
čius neit balsuoti. Dar pir
miau 12 Sofulio ministerių 
pasitraukė iš vietos, kuomet 
jis atsisakė atidėt rinkimus.

Dabar k orespondentai 
praneša, jog 30 iki 50 nuo
šimčių piliečių nedalyvavo 
sekmadienio balsavimuose.

Rinkimų dienoj per susi
kirtimus tarp policijos ir 
demokratinių jėgų Litocho- 
rone, ties Olympo kalnu, ir 
keliose kitose vietose už
mušta bent 20 asmenų, tarp 
kurių esą daugiausia grai
kų žandarų.

Kitur ginkluoti anglai ir 
Jos, to- [jų indėnai kareiviai saugo

jo fašistinius balsuotojus ir 
baugino demokratinius pi
liečius.

—Pagal dar nepilnus skait
menis, sprendžiama, jog, 
anglų durtuvais remiami, 
Graikijos fašistai ir kara
liaus gražinimo šalininkai 
laimėjo rinkimus sekmadie
nį^ kovo 31 d.« Faktinai esą 
užtikrinta, kad bus sudary
ta “pastovi” karališkai-fa- 
šįstinė Graikijos valdžia.

a i k i n o sios ‘liberalo” 
prerfijero Sofulkr valdžios 

 

! žandarai, "IčaMninkai ir jų 
sėbrai fašistai, globojami 
anglų kariuomenės, kruvi
nai puolė komunistus ir ki
tas demokratines Tautos 
Laisvinimo Fronto partijas 
ir nedavė joms progos pasi
ruošti rinkimams.

dėl, reikalavo atidėti rinki
mus, o kada Anglija ir jos 
įrankis Sofulis būtinai jsa-

Anglija ir Amerika 
Žada Atmest Naują
ją Bulgarų Valdžią

PENKTADALIS AMERIKONŲ 
JAPONIJOJE APSIKRĖTĖ 

SIFILIU IR GONORĖJA

London, bal. 1. — Anglų 
valdininkai įspėjo, kad An
glija ir Amerika nepripa
žins perorganizuotos Bul
garijos valdžios; tai esą to
dėl, kad-į šią valdžią taip 

prieštarai! jan-

vilėj teikė fašistams
šie ir kiti faktai į
Vatikano popiežius ėjo; išvien 
su Mussoliniu ir Hitleriu.

Turkijos fašistai ruošiasi iš
kilmingai priimti 
pasiusta didžiausia 
šarvuoti “Missauri.
pirmiau sakėme, kad tai yra 
turku padrąsinimas laikyti pa-

Trumano 
Amerikos 
Mes jau

rimf^Maskvoj.

Sofija, Bulgarija. — So
cialistai ir kiti prieštarau
jantieji Tėvynės Frontui 
statė tokias sąlygas, kad ne
galima buvo priimti jų į 
perorganizuota B u Igarijos

San Francisco. — Japoni
joje daugiau Amerikos ka
reivių serga lytinėmis ligo
mis, negu bet kur kitur pa
saulyje, kaip pranešė Lar
ry Tighe, American Broad
casting radijo koresponden
tas. Po 210 jankių iš kiek
vieno 1,000 yra apsikrėtę si
filiu ar gonorėja. Lyties li
goniai sudaro 25 nuošim
čius visų asmenų karinėse 
amerikonų ligoninėse Japo
nijoj. Taip raportavo vy
riausias jankių chirurgas.

NACIAI VIS PRIEŠINASI
AMERIKONAM

vergtus armėnus ir gruzinus, valdžią. Taigi jinai vėl su- 
apsivienyti su sideda tiktai iš Tėvynės 

savo laisvais broliais tarybinė- Fronto partijų, 
se respublikose.

neleisti jiems

Sausio 25, 1945

įdžios premjeras 
yra Kimonas 

Meksikoj Zveno Partijos 
vos spėjo pakilti lėktuvas, kaip į trys jos nariai;
įvyko baisus sprogimas. Buvo 
užmuštas veiklus Tarybų Są
jungos 'atstovas K. Umanskis, 
jo žmona ir dar 7 Tarybų dir 
plomatai.

Meksikos vyriausybė tuojau 
“ištyrė” ir nelaimės priežas
ties nesurado. Dabar Sovietų 
Sąjungą pareikalavo panaujin
ti tyrinėjimą, nes ji turi davi
niu, kad tai nebuvo paprasta 
nelaimė.

Senatorius Ch. W. Tobey, iš 
New Hampshire, sako, kad 
blogai daro tie, kurie ardo 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
gerus santykius. Jis sako: “Ru
sija yra mums svarbi ir reika
linga, o mes esame jai reika
lingi.” Jis daro išvada, kad 
geri ir sąžiniški 
tų naudingi dėl

santykiai bū- 
abiejų šalių.

atstovui Gro 
pasitraukė iš

“Blogai” tam 
myko. Kada jis 
J. T. O. posėdžio, tai virtinė 
“korespondentu” visur jį se
ka. New York Times net mies
to planą įdėjo, sužymėdamas,

J .

Šios val- 
taip pat 
Georgieff, 
vadas, ' ir 
keturi mi- 
Valstiečių 

komunistai,

Nurnberg. — Amerikos 
kariuomenės būreliai buvo 
siuntinėjami daugiau veik
lių nacių suimti vakarinėje 
Vokietijoje. Kai kur naciai 
vėl su ginklais priešinosi 
amerikonams.

nisteriai yra iš
Partijos, du 
vienas radikalas ir vienas
Nepriklausomosios Partijos 
atstovus.

Pripažįsta, kad Sovietai 
Traukiasi iš Irano

Amerikonai Bijo Vokie
čių Darbininkų, Todėl 

Glosto Nacius
Nurnberg. — Amerikos 

Nacionalės Advokatų Gildi
jos sekretorius Martinas 
Popper’is matė Bavarijoj, 
jog karinė amerikonų vy
riausybė nesistengia išnai
kint nacių filosofiją. .Jis sa
ko, amerikonų valdininkai 
ten bijo, kad jeigu būtų iš
vystyta demokratija, tai su
stiprėtų politinė vokiečių 
darbininkų jėga.

kur. Gromyko važiavo, kur 
prie raudonos lempos sustojo, 
kur pro langą pažiūrėjo!. ..

—--------------------„-------- ---------- ------

Sovietai Pilnai Sumokėjo 
Duoklę į Jungtinių Tautų 

Organizacijos Fondą

Streikas Galis Užtrukti Porą 
Savaičių- Lewis Reikalauja

Mokesnio j “Gerovės Fondą”

New York. — Sovietų Są- Į bet jos įnešė dar tik $500,-

Washington.— Išsibaigus mainieriams. P r a nešama, 
senajai sutarčiai su minkš- jog kompanijos supranta, 
tosiomis angliakasyklomis, kad jos turės pakelti anglia-

junga pirmutinė iš Penkių 000 į tą fondą. Anglija tu- balandžio 1 d. sustreikavo Rasiams alga 15 iki pusdė- 
Didžiųjų pilnai sumokėjo , ri sumokėti $3,692,750, bet daugiau kaip 400,000
jai skirtą kvotą $1,723,000 į į įmokėjo tik $300,000. Chi- 
Jungtinių Tautų Organiza-į nija įnešė $200,000 iš priva- 
cijos veikiamąjį fondą, ku-jlomų jai $1,600,000. > 
ris viso 
Tuomi Sovietai 
pasitikėjimą šiai

yra $25,000,000.! 
pareiškė 

organiza- j

J u n g t inėms 
skirta sumokėti

Belgija sumokėjo $332,- 
750, Holandija $357,000 ir 

. i Norvegija $169,000, kaip 
Valstijoms: pilnas savo kvotas į Jungt. 
$6,153,000,' Tautų Organizacijos fondų.$6,153,000,

APGAVYSTES IR ANGLAI-
AMERIKONA1 TEMYTOJAI 
GRAIKIJOS RINKIMUOSE

mai- vyniolikto cento valandai.
nierių. Jų unijos pirminin
kas John L. Lewis tęsia de-' Ncpikietuojama
rybas su kompanijomis., Unijos vadai įsakė mai- 
Menama^ kad praeis 10 die- nieriams nepikietuoti ka

syklų ir ilsėtis namie. Pa
liekama dirbt kasyklų pri
žiūrėtojai, pumpuotojai ir 
vėdyklių operuotojai, taip
gi kiti technikai ir raštinin
kai, viso apie 60,000 žmo-

Teheran, Iran. — Ame
rikos atstovybės nariai pri
pažino, jog Sovietų kariuo
menė traukiasi jau ir iš Ta- 
brizo, iraniškojo Azerbai
džano sostinės. Tatai pa
tvirtino ir kunigaikštis Fi- 
rouz, oficialis Irano val
džios pranešėjas. Sovietai 
neima jokių Irano įrengimų.

Athenai. — Amerika, An
glija ir Francija yra pasky- 
rusios savo tėmytojus, esą, 
kad teisingai būtū pravesti 
visuotini rinkimai Graiki
joje. Sovietų Sąjunga at
sisakė siųsti savo tėmyto- 
jus. Nes anglai, ir graikiš
ki jų įnagiai pen ilgą, žiau
rų terorą paruošė laimėji
mą Graikijos fašistams ir 
karalininkams, o tėmytojus 
jie vartos tiktai kaip užgy- 
rimo a n t s p a ūdą įvykdy
tiems smurtu rinkimams.

Už dviejų dienų pirm rin
kimu, vienas amerikonas te- 
mytojas, Stanfordo Univer
siteto profesorius J. Neįma
nąs pasitraukė iš tos parei
gos, protestuodamas prieš 
klastingus balsuotojų sąra
šus. Jis atrado, kad, pa
vyzdžiui, vi.ename apskrity
je sostinėje Athenuose visi 
balsuotojai, be išimties, bu-

vo apgavingai suregistruo
ti.

Kostas Budų ris, liberalų 
kandidatas Olympijoj, rin
kimų dienoj liudijo Associ
ated Press korespondentui, 
jog ginkluotų vyrų gaujos 
krėtė kišenius atėjusiems 
balsuoti piliečiams ir grū
mojo nužudyti tuos, kurie 
neturės liudijimų, kad jie 
priklauso karaliaus šalinin
kų organizacijai. Budutis 
sakė, jog fašistų - karali
ninkų šaikos mušė, grobe ir 
nežinia kur nudėjo atvyku
sius balsuot demokratinius 
žmones.

Kalnuose slapstosi dau
giau kaip 100,000 partizanų, 
kovojusių prieš nacius. Jei
gu jie pasirodytų, tai būtų 
areštuoti. Tebelaikoma ka
lėjimuose bent 16,000 demo
kratinių graikų.

nu iki dviejų savaičių, iki 
bus pasiekta sutartis; tuo 
tarpu angliakasiai negrįš 
dirbti.

Lewis pirmoj vietoj rei
kalauja, kad kompanijos 
sutiktu nuo kiekvieno iška- niU’• <- 
šamo tono anglies mokėti' 
tam tikrą mokesnį į unijos abelnai užteks keturioms iki 
“sveikatos ir labdarybės” šešių savaičių, nors kai ku- 
fondą. *Kol šiuo klausimu rie plieno liejyklų krosniai 
nesusitaikoma, tai jis nela- dėl anglies stokos nustojo 
bai nori tartis apie darbo veikę nuo ]/ 
valandas ir algų priedus įdienos.

Skaičiuojama, kad anglies

pirmos streiko

r
•? M
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NUSLOPINTAS SĄMOKSLAS 
NUVERSTI ECUADORO PRE

ZIDENTO VALDŽIA
Quito, Ecuador. — Pre

zidento Jose’s M. V. Ibar-| 
ros valdžia nuslopino są
mokslą, siekusį ją nuversti. 
Sąmokslui vadovavo buvęs 
Ecuadoro prezidentas - dik
tatorius gen. Alberto Enri
quez, kai kurie buvusieji 
karininkai ir civiliai politi
kieriai. Enrquez ir arti
mieji jo sėbrai tapo areš
tuoti. (

Ecuador yra Pietinės 
Amerikos respublika su 
pusantro miliono gyventojų 
ir 116,000 ketvirtainių my
lių ploto.

Irano Ministerial 
Patys Nesusitaiko 

Kai dėl Sovietų

•»

Ar Jau Suprato ir

šaulyje. Jis pasižadėjo vyk- Advokatam Teisme Ves- n ■ • 1 v V • .»•
ti Nacių Propagandų

UžraAykit Laisvę Savo Draugui. i tik;

ORAS.— Bus kiek šilčiau 
ir gal lietaus.

dyti pernykščių sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

CHINŲ KARININKAI 
SMARKAUJA

Nanking. — Artima vy
riausiai Chinijos armijos

Šovie-Įbiaut, norint išlaikyti taika Leidžiama Hitlerininkų
Tolimuose Rytuose ir pa- . . ‘

Teheran, Iran, bal. 1. — 
Irano ministerial ginčijasi, 
kokį atsakymą duot į Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bos prašymą paaiškint apie 
santykius tarp Irano ir So
vietų Sąjungos. Vieni mi
nisterial pritaria griežtam 
savo ambasadoriaus Husei
no Alos išstojimui prieš So
vietų Sąjungą. Kiti, vado
vaujami kunigaikščio Mo- 
zaffaro Firouzo, priešinasi 
Husseino politikai. Prem
jeras Ghavam bendrai su
tinka su Husseino pozicija, 
bet sako, kad jis neturėjo 
taip daug šnekėti Saugumo 
Taryboj prieš Sovietus. „ 

kiuuut-, (Amerikos delegato Byr- 
Be kitko, bus'neso sumanymu, Saugumo 

tiriama, kaip galima būtų,Taryba pasiuntė Sovietų 
tokias raketas pritaikyti premjerui Stalinui ir Irano 
atominėms bomboms nešti, premjerui Ghavamui prašy

mus, kad jie atsakytų iki šio 
trečiadienio apie derybų ei- 
|gą tarp tų dviejų kraštų ir 

Chian# i^aiškintų’ ar Sovietai suUlldllg Rdl DlltKdb. savo kariuomene Irane ne- 
komandai spauda reikalau-. -------- - . | išgavo kokių nuolaidų pir-
ja tuojau atmesti Jaltos su-1 Chungking. — Chinijos ma, negu pradėjo iš ten 
tartį tarp Amerikos, Sovie- į valdovas Chiang Kai-shek trauktis.) 
tų Sąjungos ir Anglijos ir pripažino, kad reikia Chini- ____________
panaikinti pernykščią su-į jai ir Sovietam bendradar- _ _ ___ . . _
tartį tarp Chinijos ir 
tų Sąjungos.

STREIKAS SUPARALYŽIAVO GATVEKARIŲ IR i I • — - — - ■

AUTO BUSŲ VAŽIUOTŲ DETROITE S~w ZS
. , i dykumose pratimus su vo-

auto - busai turėjo po 1,-!kišk?mis. raketomis (robot- 
800,000 važiuotojų per die- 
na.

Detroit, Mich., bal. 1. — 
Sustreikavo daugiau kaip 
5,000 gatvekarių kondukto
rių ir auto-busų vežikų, 
Amerikos Darbo Federaci
jos uni j istų. Streikas supa
ralyžiavo važiuotę šiame 
k e t v i r tame didžiausiame 
Amerikos mieste.

IXa r b i n i nkai reikalavo 
pridėt 18 centų algos per 
valandą. Kompanija siūlė 
tik 15 centu. Dėl to ir kilo 
streikas..

Miesto majoras Jeffries 
grūmojo sulaužyt streikų ir 
ketino pasamdyt 250 mušei- 
lai prieš streikierius.

Detroito gatvekariai ir

PRAVDA SAKO, JOG ANGLŲ--AMERIKONU BLOKAS JIEŠKO PRIEKABIŲ
askva. — Sovietų Ko- Sovietai ištraukia savo riai yra labiau nesukalbami! “Stalino laiškas Assoc 
ist.n Inikrnsf.is Pravda karinnmono iš Trano fnrlol šinn klansimn noon nafs af.pd Prpss’ai išvakarp*

Maskva.
munistų laikraštis Pravda 
pažymėjo, kad sovietinis de
legatas Andrius Gromyko 
praeitą trečiadienį apleido 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos posėdį New Yor
ke, kuomet • Amerikos ir 
Anglijos delegatai atmetė 
S o v i ė t ų prašymą atidėt 
Irano klausimo svarstymų.

kariuomenę iš Irano, todėl 
tas klausimas būtų visai be
reikalingas' Saugumo Tary
bai nagrinėti, bet anglų-am- 
erikonų blokas Saugumo 
Taryboje jieško priekabių 
prieš Sovietus, kaip rašo 
Pravda, pridurdama:

“Keista, bet- tai tiesa, jog 
fūli Saugumo Tarybos na

šiuo klausimu, negu pats 
Irano premjeras (Ahmed 
Ghavam) E s-S u 1 taneh... 
Mes turime pareikšti, kad 
iš Irano klausimo yra dirb
tiniai padaryta skerspainė 
sėkmingam ir naudingam 
Saugumo Tarybos darbui.”

Antra vertus, tęsia Prav
da: J

Associ
ated Press’ai išvakarėse 
Saugumo Tarybos susirin
kimo išmušė žemę iš po ko
jų tiem žmonėm, kurie pa
sakojo, būk Sovietų Sąjun
ga nenorinti bendradar
biaut su Jungtinių Tautų 
Organizacija.”

Nurnberg, Vokietija. — 
Čionaitinį teismą prieš na
cius karinius kriminalistus 
tėmija Martinas Popper’is, 
amerikonų Nacionalės Ad
vokatų Gildijos sekretorius. S 
Jis stebisi, kad Amerikos 
prokuroras, teisėjas Rober
tas H. Jackson duoda tokių 
plačia laisvę nacių advoka
tams teisinti ir ginti pačių 
įhitlerizmo filosofijų ir poli-
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Wall Stryto Imperializmas
' I

Washingtono diplomatai myli kalbėti apie kitų tautų 
laisvę ir persistatyti, būk jų politika priešinga pavergi
mui kitų šalių. Bet kaip yra su pačių Jungtinių Valsti
jų kolonijomis? Ar mūsų valdonai neturi kolonijų? Ką 
gi reiškia “globojimai” kitų šalių ir karo bazės kitur? 
Juk vien Panamos respublikos pavyzdis aiškiai parodo, 
kaip, prakasus per jos teritoriją Panamos iKanalą, toji 
šalis faktinai nustojo nepriklausomybės. Ji “nepriklau
soma,” gali veikti “laisvai,” kol neišstoja prieš Jung
tines Valstijas. Jeigu tik bent kiek pasipriešintų, tai ten 
stovinti Jungtinių Valstijų armija ir karo laivynas per 
kelias valandas jos “nepriklausomybę” likviduotų.

Jungtinių Valstijų imperialistai atvirai arba pusiau 
atvirai valdo sekamas šalis:

Šalis Plotas , Gyventojai
Alaska 586,400 mylių 80,000

S Hawaii 6,454 500,000
> Porto Rico 3,435 2,000,000

Haiti 10,200 3,000,000
EI Salvadore 13,176 2,000,000
Filipinai 115,600 17,000,000
Costa Rica 23,000 1,000,000
Dominican Rep. 19,332 2,000,000

i Panama 33,667 1,000,000
Kuba 44,164 5,000,000

* * Greehlandija 736,000 Nežinia
Liberija 45,000 1,500,000

Taigi, vien šios šalys turi virš 35,000,000 gyventojų ir 
užima virš 1,600,000 ketvirtainių mylių. Bet Amerikos 
imperialistai greta to,jdąr( turi daugybę mažesnių, salų, 
kaip Wake, Midway, Guam, Samoja, Virgin salos ir ki- 

i tos. Jie dabar stengiasi pasisavinti šimtus salų, kurios 
pirmiau priklausė Japonijai kaip tai: Carolines, Mar
shall, Okinawa, Palau, Truk ir kitas salas.

Jie laiko armiją ir orlaivyno jėgas Islandijoj, Ara
bijoj ir Solomon salose. Jie turi žibalo šaltinius Irake, 
Arabijoj ir kitur, kur padiktuoja savo politiką. Genero
las MacArthuras patsai vienas viešpatauja Japonijoj, ne
siskaitydamas su kitomis Jungtinių Tautų šalimis ir 
konferencijų nutarimais. Jie stengiasi Korėją padaryti 
Amerikos kapitalo rinka. Chinijoj laiko armiją ir kietai 
suleido nagus į tos šalies kūną, kad padaryti ją priklau
soma nuo Wall stryto kapitalo.

Ką gi kalbėti apie kitas, mažesnes Centralines ir 
Pietines Amerikos šalis! Ar seniai generolas Pershin- 
gas buvo pasiųstas į Meksiką padaryti “tvarką”? Ar se
niai Amerikos marinai šaudė Nicaraguos žmones? Ar 
seniai buvo malšinami Kubos “sukilėliai”? Ir dabar, ka
da kubiečiai reikalauja, kad Jungtinės Valstijos ištrauk
tų iš ten savo armiją ir orlaivyną, tai Mr. Byrnes jiems 
atsakė:

“No!”
Greta atviro viešpatavimo, Wall stryto imperialistai 

viešpatauja pagalba finansų arba sutarčių. Amerikoj 
yra 21-na respublika. Washingtono diplomatų pastango
mis yra sutverta taip vadinama Pan-American Sąjunga. 
Visos tos šalys laiko konferencijas, susitaria įr paskui 
visos laikosi tų tarimų. Tarimai pravaromi toki, kokių 
nori Washingtono diplomatai.

Pagal Pan-American Konferencijos susitarimą 21-na 
šalis sudaro amerikonišką vieningą bloką Jungtinių Tau
tų Organizacijoj. Tas blokas apsivienija su Anglijos ir 
jos kolonijų atstovais. Ir iš 51-nos šalies, esančios toj 
organizacijoj, sudaro angliškai kalbančių imperialistų 
bloką iš 40 valstybių ir valstybėlių.

Angliškai kalbančių imperialistų blokas San Fran
cisco konferencijoj atmetė Tarybų Sąjungos siūlymą, kad 
palaukti su Argentinos priėmimu. Tas blokas Londono 
konferencijoj atmetė Tarybų respublikų reikalavimus at
šaukti Anglijos armiją iš Graikijos, Indonezijos, Syri- 
jos, Lebanono ir Palestinos!

Angliškai kalbančių imperialistų biOkas' “gina” Ira
ną vien todėl, kad ten Anglijos, Amerikos, Franci jos ir 
Hollandijos milionieriai turi žibalo šaltinius Persijos 

B užlajos srity j.
Dėl to angliškai kalbančių imperialistų yra tokis 

“susirūpinimas” Irano reikalais. Jiems rūpi ne Iranas, 
ne tos šalies nepriklausomybė ir žmonių laisvė, bet jų pa
čių reikalai.

Mr. L F. Stone rašo, kad “Amerikos ir Anglijos di
plomatai, užuot pagelbėti Iranui ir Sovietų Sąjungai su
sitarti žibajo reikalais, darė viską, kad neprileisti’prie 

* tokio sušitarimo.”
Štai kame yra tikroji priežastis atakų prieš Tarybų 

' Sąjungą ir nesutikimų Jungtinių Tautų Organizacijoj. 
Amerikos ir Anglijos imperialistų blokas yra pavergęs 
pusę pasaulio. Jis, po priedanga “demokratijos” ir “tau- 

j£vės,” deda pastangų;.viešpatauti ir visame pasaulyj.

Kalifornija turi 7,100,000 
gyventojų, bet jos plotas 
yra didesnis negu Anglijos, 
kurioje yra virš 48,000,000 
gyventojų. Kalifornija ap
ima 158,297 ketvirtainių 
mylių ir yra antra didžiau
sia valstija žemės plotu. Ji 
seka po Texas valstijos.

Aukščiausia vieta yra 
Mount Whitney — turi 14,- 
416 pėdų aukščio, o žemiau
sia Kalifornijos vieta yra 
Death Valley — 27|9.6 pėdų 
žemiau jūros. Death Valley 
dalis yra ir Nevada valsti
joj-

V i e n a t i nis Jungtinėse 
Valstijose gyvas vulkanas 
yra kalne Lassen, Kalifor
nijoj.

Čia yra penki nacionaliai 
parkai.

Gal kai kas nenorės tikė
ti, bet Jspanija ilgiau valdė 
Kaliforniją, negu Amerika.

Kalifornija atrasta 1542 
metais, Juan Cabrillo.

Ispanija valdė ją iki 1822 
metu. • Meksika valdė iki 
1848 met. Nepriklausoma 
respublika Kalifornija buvo 
iki 1849 metų, o 1850 metais 
stojo į uniją ir tapo viena 
Jungtinių Valstijų. Ispanai 
taigi valdė Kaliforniją 280 
metų, o kaipo- valstija ji yra 
dar tik 96 metus.

Seniausias medis yra Se
quoia. Jis turi apie 5,000 
metų. Daugelis mano, kad 
Redwoods yra seniausi, bet 
tai klaidinga. Sequoias yra 
seniausi. Jie giminingi 
Redwoods, bet biskį skirtin- 
gesni.

Storiausias medis yra 
Redwbodu kilmės. Jis turi 
37 ir pusė pėdų diametre. 
Aukščiausi medžiai ■ irgi 
Redwoodai. ’ ' •

Kalifornija pradėjo smar
kiai kilti nuo 1849 metų, ka
da atrasta aukso.

Dabar viena svarbiausių 
jos industrijų yra aliejaus. 
Aliejaus produkcija siekia 
$240,000,000 į metus.

Judžių produkcija $175,- 
000,000 į metus.

Kalifornija išsiunčia ki
tur apie 70,000 vagonų 
orančių į metus.

Kalifornijoj yra stambių 
žemvaldžių. Ypatingai kur 
irigacija reikalinga ir ūkis 
įsikurti reikia ištekliaus. 
Žemės darbininkai iki pa
starų keliolikos metų buvo 
labai išnaudojami. Kada CI 
O pradėjo juos organizuoti, 
kilo labai didelių kovų. Da
bar dalykai' žymiai page
rinti, bet būtų klaida many
ti, kad nėra išnaudojimo.

Unijų organizavimo dar
be gan gerai pasižymėjo ir 
dvi lietuvės — Ks. Karosie- 
nė ir C. Mūgianienė.

Šiaurinėj pusėj Kaliforni
jos yra daug miškelių ir 
miškų, čia lietaus rodos 
gaunama apie penkias pė
das į metus, kuomet apie 
Los Angeles — tik 7 colius, 
o šiemet ir to negauta.

Išvažiavome į miškus. 
Persvyrome vieną kalnų 
ruoštą ir leidžiamės žemyn. 
Tuojau ir prasidėjo ■ Red
woods — girių milžinai. 
Įdomūs tai medžiai. Auga 
jie vienas prie .kito arti, 
Kartais net susiglaudę. Ša
kų jie kaip ir neturi, neigi 
jie gali palinkti, nes vienas 
į kitą atsiremtų. Ir visai 
galva užrietus negali ma
tyti viršūnių.

Nuvažiavę į slėnį, susto
jome dešimčiai minučių po
ilsio. Išėjau į restorano 
kiemą. Čia yra patys di
džiausi ir stori 
Žiūrint į jų sti 
do, kad tai pilioriai, susta
tyti parėmimui dangaus.

Niekados nemačiau tokio

įsi medžiai, 
urius at in

Lietuvoje yra gražių miškų, 
ypač tarp Aukštadvario ir 
Vilniaus. Ten aukštos pu
šys, tik su kuokštu šakų 
prie viršūnės, išdidžiai lim 
guoja vėjo pučiamos. Bet 
jos toli gražu nesilygina 
šiem milžinam. Jie yra visų 
aukščiausi ir storiausi, ir 
nuaugę taip gražiai — tie
sūs, kaip styrta ir gražiai 
eina smailyn iki pat viršū
nės. . ;

Ilgai laukę’ šį mišką pa
matyti nenusivylėme. Tik
rai yra kas matyti, yra kuo 
pasigerėti.

Keista ir misteriška yra 
gamtos ranka. Ji sutverus 
gražiausius . vaizdus, sukū
rus didžius dalykus. Žmo
gus gali tik pakopijuoti, ir 
tai neatlieka geriausią dar
bą.

Vėl važiuojame. Busas 
ėmė kopti aukštyn. Žemai 
gurgena upelis: 'Saulės jau vietomis skalauja uolas rūs- 
nesimato. Tik prieš pat nu- čiai putodamos. Kelias ei- 
sileidimą jos spinduliai dar Ina aukštu, bet nevisur pli- 
nušvietė aukštumas ir glos
tė milžinų medžių viršūnes 
kaip ir atsisveikinimui.

Upelio dugnas temo ir di
delis griovis pasidarė kaip

dviejų didžiausių lentpiu- 
vyklų visam sviete, tai rei
kia apgyvendinti dirban
čius, kaip ir .svečius.'..., '. ’

—-O-kur aptra ’didžiau
sia?

—Eurekoje. Šioji apie- 
linkė yra didelis medžio in
dustrijos centras, — aiški
no man sankeleivis.

Nuo Eureka tik tūlą lai
ką važiavome laukais, pas
kui vėlei miškai, bet jau ki
tokie. Nedideli miškeliai.

Vidunaktį užėjome pulkus 
avių gulint ant kelio.' Jos 
tingiai kėlėsi ir prasišalino 
busui iš kelio. Su būriais 
avių mačiau dvi stirnas, bet 
jos pastebėję busą smeigė 
į krūmus ir dingp.

Išaušus po kairei atsiden
gė Ramusis Vandenynas. 
Nedidelės jo bangos vie<- 
tomis riedi per smėlį iki vi
sai išnyksta ant krašto, o

ku krantu. Jis rėžia kran
tą ir vietomis uola skiria 
kelią nuo jūros savo kietom 
sienom.

Ši dalis Pacifiko panaši į
kokia bedugnė. Kada busas i Michigan ežerą, tik to ežero 
važiavo pliku krantu, buvo krantai daugiausia smėlio, 
nejauku žiūrėti žemyn. Tai o čia vietomis yra uolos, 
matėsi veik visų veide, bet'Kai kur uolos^ kyšo iš pan
kai kurie spyrėsi priversti J““~ 1 '....
save žiūrėti žemyn. Juk 
saugu, nors ir nejauku.

Traukiant vis prieš kal
ną mūsų buso motoras ėmė 
kosėti. Veteranas, buvęs 
lakūnas sako:

THESE ARE THE TIMES
'.i By malt Sholomskas

QUT of the shambles of Nazi 
destruction the* people of 

Soviet Lithuania are painfully 
but bravely rebuilding their 
shattered lives. The peasants 
are tilling their fields; families 
are rebuilding their homes and 
students are pouring over 
books. Many homes mourn the 
loss, of family members who 
were either killed by the Nazis 
or by Lithuanian Nazi-collabor- 
ators. But though the war has 
left its ugly scars upon the 
land and the home, the people 
are striving to return to a nor
mal life and the subsequent 
pleasures of a normal life.

With what stout courage the 
people of Lithuania are tackl
ing post-war reconstruction 
can be better gathered from a

terested in such a worthy ven
ture.

How do our readers feel about 
the whole question of American 
sports for Lithuania? Do you 
think it is a good idea to pro
mote such a venture as a means 
of promoting friendship and 
understanding between Amer
ican and Lithuanian youth? 
What are your ideas on the 
question? This column will 
welcome your letters. Don’t he
sitate to write!

An indication on how small 
some people can at times be
come is shown by one so called 
columnist of Vienybe when he 
stated from some “reliable 
source” that the LDS is plan-

dens toli nuo krašto. Van
duo irgi kitokis. Michiga- 
ne jis mėlynas kaip dan
gus, čionai jis pilkas, rus
vas. Žinoma, sūrūs ir dėlto 
daug tirštesnis.

Saulė ėmė kaitinti, diena
—Atrodo, kad truko val- igra^-

ITT . . Z._________ ,1 • ' _ I Mncvė; We are in for somthing.
—Taip atrodo.
Taip ir buvo. Vienoj vie

toj motoras tik pokštelėjo 
garsiai ir sustojo.. Gerai, 
kad taikėsi patogi vieta į 
šalį pasukti ir vežikas tai 
padarė.

Visos pastangos vėl pa
leisti motorą ėjo niekais. 
Vežikas, pasiprašęs prava
žiuojančio automobilisto jį 
pavežti į miestuką, paliko 
mus. Mes išlipome ir 
vaikščiojome gan aukštai, 
jau netoli kalno nugaros.

Temo.
Naktis visai užgulė ant 

slėnio ir nesimatė nei upe
lio, nei jo griovio. Matėsi 
tik didelis tamsus ruožtas.

Milžinai medžiai virto tik 
siluetais. Ir matėsi tik ar
ti, kitur tyli tamsa.

Mes laukiame jau valan
dą ir daugiau. Jaunieji, 
ypatingai buvusieji kariai, 
juokauja geram upe, tas 
palaiko gerą visų nuotaiką. 
Apsiklausinėjom iš kur kas 
važiuojame ir į kur. Sura
dau vieną New Yorko pi
lietį, kitas buvo iš. Ohio. 
Kalbame, spėjiojamę moto
ro “trubelį”. . Pagalios at
vyko iš Garberville mecha
nikai ir kitas busas iš Eu- 
raka. Mechanikai įdėjo 
naują distributor^ ir palei
do motorą, bet lakūnas* bu
vo teisingas. Valvė skilus, 
motoras sprangsi ir kosti:

Mes susėdome į kitą bu- 
są ir leidomės link Eureka 
(tark; Juryka) miestą, kur 
p r i v a ž i u o Šime Pacifiko I 
krantus.

Sugaišome dvi valandi ir. 
pusę.'

Apie 30 mylių pločio miš
kas jau baigiasi. Atsisvei
kinome milžinus raudonme-! 
džius. Vėlei laukai, bet 
naktis dengia juos ir mato
me tik arti savęs.

Įvažiavome į mažą mies
čiuką, kurio viešbutis rodos 
per didelis ir diktam mies
tui.

—Kam tokis viešbutis 
mažam miestely ? — klausiu 
šalia sėdinčioj, i

Mes jau palikom didžią
ją Kaliforniją. Esame Ore
gone.

Keliose’ vietose pravažia
vome išdegusius ” miškus. 
Rūstus vaizdas. ' Tik patys 
didieji medžiai stovi apdegę 
ir nudegusiom šakom iki 
pat stuburių. Kiek nuosto
lio čia pridaryta. Kiek me
džio sunaikinta ir likę nyks
ta, nes malkoms imti per 
brangiai darbas atsieina. 
Pirmiaus didingi miškai, 
dabar merdi gaisro sužaloti.

Plytinių namų matosi vi
sai mažai. Visa kas iš me
džio.

Čionai yra daug upelių ir 
jūros atlajų. Graži aplin
kuma. Per atlajas nutiesti 
ilgi ir aukšti tiltai. Jūra 
šiuo tarpu atslūgus. Atla
jų pakraščiais guli ant smė
lio laiveliai, tarytum aud
ros kraštan išmesti. Kada 
jūra pakils, pripildys atla
jas, tie laiveliai vėlei plūdu
ruos.

Tiltai gan aukšti, kad ir 
didesni laivai galėtų po jais 
eiti kada vanduo pakilęs.

Pacifiko krantu važiavo
me gan ilgai. Apie 85 my
lias nuo Portland© betgi pa
sukome į šiaurryčius ir pa
likome didingą , Pacifiką. 
Šie jo pakraščiai nors atvi
ra jūra, vistiek nedaužo 
krantų. Ne kaip Atlanti- 
kas. Gal dėlto pirmieji at
radę jį ir vadino Ramiuoju 
Vandenynu.

Jau pradėjo rodytis Port
land© dirbtuvių aukšti ka
minai. Jie visur pirmieji 
pasirodo,, “apreikšdami 
miestą.”

Per naktį busas bėgo 
'greičiau negu paprastai, 
|kad tuo būdu atpildyti tas 
; pustrečios valandos, sugaiš
tų miške. Pribuvome į 
Portlandą kiek pavėlavę, 
bet nedaug.

Stuttgart, — Amerikinėje 
Vokietijos dalyje sumažinta 
vokiečiam maisto iki 1,275 
kalorijų dienai,

Suimtas Amerikos mari- 
ninkas E. L. Brown, išsukęs

fit

letter recently received in this i njng to put over a conversion 
country from students of the 
Vytautas the Great University 
in Kaunas. Students at the 
University are not content with 
just tackling the vast problems 
of national reconstruction.
While rebuilding their country 
they are also onxious to learn 
about their brother students in 
the United States. They want 
to learn more about American 
Lithuanians and to learn more 
about what American Lithua
nians are doing.

They have an enormous ap
petite for learning American 
sports and are particularly in
terested in such national Amer
ican past-times as golf and 
baseball. They are eager to re
ceive sports journals and books 
and other sports publications. 
They would Rke us to send 
sports equipment. Their in
terest in the American sports 
of golf and baseball is so keen 
that they|Would welcome Amer
ican sportsmen, athletic in
structors and trainers to come 
to Lithuania to teach them 
American sports, if such a 
thing were possible. 

—o—
Just recently the Lithuanian 

University Club of Chicago an
nounced a campaign to aid 
Lithuanian DP students scat
tered all over the globe. Per
haps members of the Lithua
nian University Club would be 
interested in helping their fel
low students at the University 
in Kaunas and other Lithua
nian universities. The appeal of 
the brave students of Lithuania 
is one that cannot,go unheeded 
by any Lithuanian student in 
America.

—o—
In this connection, we are 

wondering if a Lithuanian 
Spbrt Committee which was re
cently formed in Chicago 
couldn’t consider means of fur
nishing sports equipment and 
other athletic material for the 
very sportsminded students of 
Lithuania.

At any rate American Lithu
anians should somehow respond _ _ _ ~................
to the appeal of Lithuanian stu- ber now that he cannot find

plan which will double the dues 
of LDS members as the SLA is 
doing.

The only consoling thing 
about such lies is the fact that 
Lithuanian people know the 
writers for this paper are ei
ther liars or uninformęd fools. 
We believe that they are a mix
ture of both.

Recently Tėvynė, organ of the 
SLA which is controlled by a 
clique of reactionary Lithua
nian politicians, also stated 
that the LDS is going to raise 
the dues of the members. At 
that time Tiesa officially de
nied this story. But without re
ference to this denial, Vitalis 
Bukšnaitis repeats the story 
made up in the SLA headquar
ters. ' And at the same time he 
has the stupid gall to infer that 
LDS is interfering with the 
business of the SLA. The SLA 
is “sweating out” a dues rais
ing campaign.

All we can say to that, if you 
do not know what you are talk
ing about, it is better to keep 
quiet.

Furthermore, the LDS has no 
interest whatsoever as to what 
is going on in the SLA. They 
have they’ troubles with va
rious insurance departments 
and their members who are 
currently engaged in voting the 
reactionary clicque out of of
fice. That is the business of the 
SLA and its members. The LDS 
is interested in building up its 
own organization. When did 
the SLA have a drive as suc
cessful; as the current one in 
the LDS where over 500 mem
bers have been enrolled? What 
activities did the SLA ever of
fer to the American born gene
ration of Lithuanians?

Lithuanian people know a 
good organization when they 
see one, and all the lies that 
VB and his cohorts can spew 
will bounce back at them. 
Covering up their own troubles 
by looking for them somewhere 
else is not going to do much 
good.

Vitalis bemoans the fact that► 
he is no longer an SLA mem-

dents. This columnist believes 
that
youth would be happj’’ to help1 
the students of Lithuania.1 
Maybi something should be 
done about it now.

We believe that all interested 
parties would do well to get 
together and form some org
anization through which sports 
equipment, sports publications 
and similar material could be 
supplied the students of Lithua
nia. American Lithuanian youth 
everywhere should be deeply in

American Lithuanian

< STILL THE

GREATEST MOTHER
IN THE WORLD

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

your Red Cross must carry on GIVE!
' I !...■■ .1 —

hair nor hide of his branch. 
We know SLA members who 
have returned from the ser
vices who are still members, in
spite of the fact that they were 
in the service longer than 
Bukšnaitis was.

In connection with this, it is 
grand to see the rebirth of the 
LDS younger peoples activities, 
to see them discussing all the 
affairs of the organization now 
that the convention is ap
proaching. This in contrast to 
the SLA which is so full of de
cay that it must raise dues of 
the members to meet the obliga
tions it has made with members 
and all the president has to of
fer. the American born genera
tion is a project for a old folks 
home, which, we doubt, will 
ever be put into effect.

Too many people remember 
the Lietuvos Atstatymo Bend
rovę to go in for projects such 
as the extraffic magistrate pro-
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ŠYPSENOS
PRONACIŲ GADZ1NKOS

*

davė

riam buvo duota pilnas balsas, Lietuvos suvienijimo koncertas

79th St. Prisidėjome prie Rusų

mėne-

Lietu-
vos žmonėms pinigais ir drabu- Pittsburgh an.

nas rapor-

moterys bu-

M. Mačionienei, pianistėms R. Yra $16.52 su 3 d. kovo

1*1 V< A A V C-V i * M • *■ & * A A A Xz A B vi A A A- .

Viola čypas. Jie ant kiekvieno LDS l.>8 kp. $5.00;

Philadelphia, Pa.

Mačioniukei ir A. Vilkelienei ir 
mūsų solistam J. Krasnickui ir į

reikalas jų skaitlį- 
Geistina būtų, kad

mėn. 
vertės

Mrs. 
buvo

Ši draugija 
amato unija

vo 6, 
apimantis metus ir tris

y! Gvl l/Vi> aviu.j pj •

19' d., 1944, iki šiai dienai, ko- įvyko lapkr.
1946. Tai yra periodas, Pittsburgh, Pa

kas J. žebrys raportuoja: 
raportas apima laikotarpį 
praeitos konf., įvykusios lapkr

sius. Tame laikotarpy šis LPTK kėjom po $10 ypatai. Koncertų 
pastangas sukelti surengėm chicagieciam, • lapkr.

Pirma moteris Jungt. Vals
tijose dirbti dirbtuvėje buvo 
Deborah Skinner. Pirmutinės 
garo jėgos sukamos staklės 
įvesta fabrike Waltham mies-

dėjo visas 
kųodaugiausia paramos

keliai^ darbavosi draugės: Raulusevi-prie kliubo? KlerikaliŠka lie

d., 1945,

Unijistai gelžkelio ir prieplaukos maz^e, Baltimore, 
Md., perkrauna Į laivą pundus jautienos, per UNRRA 
siunčiamos Francijon.

žiais. Pinigais tame 'laikotarpyj 
sukelta 
siųsta <į 
baksai. 
pinigai. Finansų sekr. D. Petrausko

Aukomis

važiuojantiems 
Surengėm vie- 

prakalbas vasario 23 d., 
1946, White Eagle Hall, 8315 

Užrašų rašt. • P.

už nė, Andriušiūnienė ir kitos Dabar klausimas, kas verte 
draugės. Prie sutaisymo daug kunigą Matusevičių prisirašyti

• . ir prakalbos tai atminčiai, lie- 
: J. žeb- Pos 15 d., 1945. Turėjome išva- 

ižiavimą, liepos 22 d., 1945, pas 
iš praeitos konf.! Daraškus. Suruošėme šokių va- 

ųajp karėlį, 28 d. spalio, 1945, 987 E.

Ohio Valstijos Lietuvai Pašalpos 
reikimo Komiteto Konferencijos 

Protokolas
Konferencija įvyko kovo 3 d., 

1946. Konferenciją atidarė J. 
žebrys, kaip 11 vai. ryto, 8315 
Kosciuszko avė., (Cleveland, O.

Pirmininkas L. P. T. K. pa
prašė mandatų komisijon: P. 
Kurulį, A. Mockaitį ir E. Pan
zer.

Dienotvarkis priimtas, kaip 
skaitytas. *

Draugas žebrys paprašė de-

neigi mano 
nes suvesti, 
bent ateityje tokie dalykai ne
pasikartotų. Višakį, surinktas au
kas, aukotojų vardus bei dra
bužių aukotojų vardus pagal 
komiteto nutarimą paskelbiau 
abiejuose dienraščiuose /Lais
vėj ir Vilnyj) ir bent kartą į 
mėnesį, o. esant reikalui ir tan- 

.. .........    _ kiau aprašiau ,mūsų veikimą 
legatų pakalbėt dienos klausi-! spaudoje, o taipgi keliais atvė- 
mais. Pirmiausia kalbėjo K. Ro-' jais paraginau kitus komiteto 
mand. Aiškino, kad jis geriau- narius, k. t. drg. P. Boiką, P. 
šia myli savo (Cleveland©) L? Nemurą, D. Petrauską, kad jie 
P. T. K. fondą. Antru kalbėto-'šį tą parašytų, ir ką jie atliko 
ju buvo F. Madison iš Youngs-1 be jokių argumentų. LPTK pir- 
town, Ohio. Sekantis kalbėtojas į mininko J. žebrio raportas pri
buvo V. Užkuraitis. S. K. Ma- ’ 
žanskas nurodė, kaip yra svar
bus LPTK, garbė tiems drau
gams, kurie tą darbą dirba, 
bet ir tiems, kurie pritardami 
remia.
D. Petrauskas, 
kaip stipriai stovi 
nių lietuvių fondai.

Mandatų Komisijos rapor
tas: delegatų 60, nuo 12 orga-j 
nizacijų. I

Prezidiumo rinkimas: Pirmi-j 
ninku išrinktas F. Madison, už
rašų rašt. J. W. Petraus (ku-

imtas.
Vice - pirm. P. Nemura ra

porto neturėjo.
Sekr. P. Boikos raportas: 

čia turiu pažymėjęs kiek nuvei- 
Penktu kalbėtoju buvo.kėm per šį laikotarpį, nuo pra- 

kuris nurodė,; eitos konf., kuri įvyko lapkr. 
demokrati-i 19., 1944, ir iki šiol; ant greitu

oju pavyko suręngti pirmas šo- 
t-.ikių vakarėlis sausio 27 d., 1945.

I Veikalas “Jaunavedžių Naktis” 
| buvo surengta 29 d. bal., 1945, 

i. I White Eagle Hall, 8315 Kos- 
1 ciuszko. Surengta Vilniaus at- 
1 vadavimo ir visos didžiosios

nes delegatu nebuvo). Rezoliu
cijų komisijon išrinkti: — 
rys, P. Rodgers, J. Daminaitis. Į

Protokolas i"
skaitytas ir priimtas, 
skaitytas.

Valdybos raportai: Pirminiu- ^8 metų Revoliucijos Paminėji- 
’ - - ■ ‘ : šis m0> Japkr. 4 d., 1945. Prisidė-

nuo jom prje Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo, kuris 

. 23-24 dd., 1945, 
,., ir siuntėm -5 

delegatus nuo LPTK ir apmo-

$1914.81; drabužių pa-
New Yorką 178 dideli Kosciuszko.

Kaip ir kam sunaudoti B°ik° raportas priimtas, 
girdėsite finansų sekre-i •

toriaus atskaitoje, šiame darbe raportas: įplaukos: 
su mumis labai pavyzdingai ko- surinkta $958.90, nuo parengi- 

vietinės miJ $742.80. Iždų nuo 1944 m.operavo visos mūsų 
draugijos, kurios save nusi- 
skriausdamos rengė įvairius pa
rengimus ir visą pelną atidavė 
Lietuvos žmonėms. Čionai vėlei 

. turiu atkreipti delegatų atydą, 
kad tėmytumėte finansinę at
skaitą, kur išgirsite, kiek kuri 
mūsų draugija prisidėjo prie 
šio darbo. Be to, reikia tarti 
padėkos žodis ir mūsų moterų 
Kliubo chorui ir jo mokytojai

Trečias Puslapio

čienė, Hansienė, Sklerienė, 
Mąurutienė, Raulynaitienė, 
Paltanavičiene, Kaptan, Kili
kevičiene, Mačionienė, •Moųkai- 
tionė, Korsokiehė, Stankienė, 
Tamošiūnienė, Račkaitienė, 
Panzer i enė, ir kitos. Draugė 
Krugerienė su automobiliu pa
tarnavo.' Drabužių peržiūrėjimo 
vieta buvo pas Mikalajūnienę— 
ten buvo duota mažas atlygini
mas, vėliau gauta vieta pas 
Gendrėnus veltui. Taipgi vieta 
gauta pas Tamošaičius. Dabar 
ant rankų dar yra 3 kaldros ir 
keletas baksų drabužių. Minė
tiems taikslams dar vis pagel- 
bos trūksta. Kurių draugių var
dai pebuvo minėti, meldžiu at
leisti, nes gal pamiršau. 
K. Romandienės raportas 
priimtas su pagyrimu.

Draugas D. Petrauskas
raportą iš A D. L. Kongreso, 
Pittsburgh, Pa., 23-24 dd. lap
kričio, 1945. Raportas priimtas.

L. P. T. K. naujų skyrių stei
gimo reikalu kalbėjo: J. žebrys, 
D. Petrauskas, J. Kirtiklis. 
Nutarta, kad nauji skyriai būtų 
steigiami, ypač Akrone, trum
pu laiku.

Buvo įnešimas ir paremtas, 
kad pietums būtų skirta l’A v. 
Pertrauka 2 v. p. p.

ANTRA SESIJA.
Tolimesnio veikimo Lietuvos 

labui reikalu kalbėjo J. žebrys, 
F. Madison, K. Romondienė, A. 
Mockaitis. Pageidavo informa
cijų nuo žmonių Lietuvoje, ar 
jie gauna pašalpą. Drg. Ginei- 
kienės laiškas nuo Jankauskie
nės Lietuvoj perskaitytas, nu
rodantis, kad gaunama siunti
niai ir prašoma siųst daugiau, 
šiuo atveju pakviesta svečias— 
draugė Petrikienė iš LPTK 
Centro kalbėti Lietuvos klausi
mu. Ji mums davė žinot, kad 
visoks piniginės aukos bus ski
riamos gavimui X-Ray aparato 
dėl Vilniaus vėžio ligų institu
to. Lietuvos padėtis kol kas ne
aiški ir laukiama drg. A. Bim
bos sugrįžimo. Vasario 
Centras pasiuntė $3000 
batų Lietuvon.

Rezoliucijų Komisijos
tą išdavė J. žebrys. Rezoliucija 
Lithuanian United War Relief 
klausimu priimta. Rezoliucija 
Lietuvos pasiuntinybės klausi
mu, prašanti State Dept. dėl 
pašalinimo pulk. Pov. žadeikio 
ir kt., priimta.

Rezoliucija reikale Vilniaus 
vėžio ligų instituto. Cleveland, 
Ohio, Skyrius pasižada sukelt 
$2000 tam tikslui. Rezoliucija 
priimta.

Kongr. Case anti-labor bill 
klausimu, rezoliucija užgirta.

Rezoliucija, indorsuojanti 
National Health Bill taipgi bu
vo užgirta.

1946 metams valdyba buvo 
užgirta vienbalsiai ta pati, kuri 
veikė 1945 metais.

Mrs. Julia Warner aukavo 
$25.00 Vilniaus medikaliam in
stitutui.

Pietų laiku surinkta $75.00.
LPTK. pirmininkas F. Madi

son uždarė konferenciją 5 vai. 
vakare. J. W. Petraus,

Sekr.4

$59.21. Viso $1,760.71.
Išlaidos: LPTK Centrui 

$900.00. Pirktą drabužių už 
$739.10. Viso $1639.10. Vietinio 
skyriaus išlaidos: Rubsiuviam 
už šviesą $25.00; už virves, 
pundams surišti $3.85; pasvei
kinimas A. D. L.w Suvažiavimo 
$25.00; delegatų kelionės lėšos 

I $50,00; smulkiįf daiktelių $1.24. 
Viso $105.09. pabar pas iždi-

1946. Per konferenciją sveikino 
šios organizacijos ir draugai:

; 57 kp.
LLD $83.00; LDS 73 kp., Ak
ron $30.00; LLD 190 kp. 
$26.83; Mr. ir Mrs. Warner 
$25.00. Kirvėlaitienė z$12.00. 
Viso $171.83. Raportas priim
tas.

Drabužių rinkifno raportą iš
davė K. Romandienė. Rinkimu 
daugiausia darbavosi Moterų 
Kliubo narės. Vyrai tik retkar
čiais užklysdavo, ir tai ne dirbt. 
Nuo praeitos konferencijos iki 
šiol tapd išsiųsta 178 dideli 
baksai po apie 100 svarų. Ta-

mūsų4 pakvįetimo su mielu no
ru mums veltui patarnavo^ B,e 
jų kooperacijos mes nebūtume 
atsiekę tą, ką mes atsiekėme

» praeityje. Be jų kooperacijos 
mes neapsieisime ir ateityje, 
nes tik bendrai veikdami gali
me tikėtis gerų pasekmių. Pats 
LPTK visą laiką veikė gana 
sutartinai. Tik prie užbaigos, 
tai yra, Antram Dem. Lietuvių 
Suvažiavimui pasveikinimų au
kas renkant įvyko negeistinas 
pasidalinimas. Nekurie Komite
to nariai nesilaikė savo tarimo.1 me skaičiuj buvo 53 kaldros ir 
Vieton, kad rinkti aukas' nuo vaikams drapanėlių, kurias 

’ draugų ir įvairių draugijų ir draugės pasiuvo; taipgi 3 bak- 
sudėjus bendron sumon, komi- sai muilo buvo pasiųsta, kas į 
teto vardu pasiųsti suvažiavi- ^ą skaičių neįeina. Daugelis 
mui, tai mūsų kom. nariai drau- drabužių buvo perdirbta, maže- 
gijose agitavo, kad Jos savo au- sni* padaryti, išskalbti ir tt 
kas siųstų atskirai*. Tas įvykis j Gauname aukomis ir pinigų, už 
sukėlė daug bereikalingų gin- kuriuos naujus nupirkome, 
čų komitete ir draugijose, reiš-|yPa^ tuos, kurie Amerikoj iš 
kė nepasitikėjimą pačiam komi- j mados išėję. Nors vyrai mažai 
tetui ir ačiū tam įvykiui mes ir. Kabėjo, bet didelis ačiū , eina 
po Šiai dienai neturime pilnų Jonui Stl’ipeikai, kuris aukavo 
žinių, kiek Clevelandas, kaipo kokia 15 dolerių medžiagos 
kolonija, davė aukų Antram ir tt., ir aukavo laiką sutaisy- 
Dem. Lietuvių Suvažiavimui, o ,mui 186, porų batelių-čeverykų. 
tai mes, kaipo komitetas, ture-, Radzevičienė daugiausia dirbo 
tume žinoti? Aš kaipo kom. pir- siuvime bei skalbime drabužių; 
mininkas ir komiteto susirinki-! tik pastarojoj poroj savaičių 
me paskirtas rinkti ir sutvar-1 pasiuvo 20 porų kelinaičių. Ta- 
kyti suvažiavimo pasveikinimų me , darbe daug darbavosi ir 
aukas, surinkau tarpe draugų draugės .Gendrėnienė, Venclo- 
ir nekuriu draugijų ir prida- vienė, Saimonienė, Tamošaitie- 
viau Suvažiavimui čekį L.
$154.10, o kurios draugijos au
kas pasiuntė /savais

...............■■ ■■ Lr ,--------------- --------

Lietuvių Muzikalė Namo Ben
drovė ir Pašalpos Skyrius 
Pasirodo, kad ši draugija 

(arba kliubas) gali patekti į 
airių vyskupo rankas, jeigu 
greitai nariai nesupras, kur 
norima šią draugiją nuvesti.

Štai, kovę 20 d. tarp narių, 
prisirašiusių prie draugijos, 
pasigirsta balsas klebono. Šv. 
Jurgio parapijos. Visų narių 
veidai paraudo. Tai klebonas 
Matusevičius. ■ Tai ,tas pats, 
kuris rūpinasi fašistais pabė
gėliais iš Lietuvos.

Ar yra logikos, kad šis kliu
bas arba draugija gali pakliū
ti į airių vyskupo rankas? 
Taip. Juk visose lietuviškose 
parapijose lietusiai parapijo- 
nai gali tik melstis, kalbėti 
poterius bažnyčiose, o bažny
čios ir jų turtas priklauso ai
rių vyskūpams. Lietuviai para- 
pijonai nėra bažnyčių savinin
kai.

Dabar klausimas, kas vertė

Amerikos Darbininkes 
Praeityje ir Dabar

įvesta fabrike Waltham 
tolyje, Massachusetts valstijo
je. Ir taip mašinų amžiuj pra
dėjo naują erą moterims nau
dinguose užsiėmimuose.

1944 metuose, 130 metų vė
liau, šioje šalyje 19,000,000 
moterų dirbo fabrikuose.. Iš 
šio skaičiaus apie 3,000,000 
buvo darbo unijų narės.

Neseniai straipsnyje “Ame
rican Federationist” žurnale 
p-lė Frieda S. Miller, Jungt. 
Valstijų Darbo Departmento 
Moterų Bitfro direktorė, nu
piešė rolę, kurią moterys vai
dino darbo judėjime per 130 
metų, ir jų pastangas atsiekti 
geresnes darbo sąlygas ir sau
gesnę padėtį.

Jau 1824 m., rašo p-lė Mil
ler, moterys audėjos Pawtuc
ket, Rhode Island valstijoje, 
išdrįso streikuoti, kad savo 
padėtį pagerinti. 1880 metuo
se čeverykų darbininkės su
streikavo. Maršuodamos snie
gu, jos nešė vėliavą, ant ku
rios buvo užrašyta “Amerikos 
moterys nebus vergės.” Jos su
sivienijo į draugystę “šv. Kris- 
pino Dukterys.” 
buvo pirmutinė 
darbininkėms.

Per kiek metų 
vo suorganizuotos atskirai nuo 
vyrų. Bet kada Darbo Vyčiai 
susitvėrė, pabaigoje 18-to šimt
mečio, moterys galėjo prisira
šyti prie šios unijos ir joms 
unijos konstitucija užtikrino 
lygų atlyginimą už lygų dar
bą.
. Kada Amerikos Darbininkų 
Federacija susitvėrė, irgi 18- 
tame šimtmetyje, moterys bu
vo priimamos į kitas unijas. 
ADF suvažiavime 1890 m. mo
teris, atstovaujanti ret,ail 
clerks iš Findley, Ohio, buvo 
įgaliota su pilnomis delegato 
teisėmis.

šio šimtmečio pradžioje Mo
terų Amatų Unijos Lyga bu
vo sutverta. Narės buvo ne 
tiktai amatu unijistės, bet ir 
tos, kurios jas rėmė. Ta lyga 
padėjo moterims organizuotis 
ir kovoti dęj apsaugoj amų 
darbo įstatymų.

“Amatų unijų moterys pri
pažino savo atsakomybę ir jos

tuviška politika. Mat, tas kliu- 
bas parankus tokiai politikai. 
O iš antros pusės, yra baimė, 
kad pažangūs žmonės neįsiga
lėtų tam kliube, nes kai vie
nijosi Ukėsų Kliubas su Ben
drovės Sale, tai iš Ukėsų Kliu
bo perėjo daug progresyvių 
narių. Ir štai katalikų veikė
jai ir “klinikovai” išdirbo pla
ną, kad tik su kunigo Matuse
vičiaus pagalba jie galėk kliu- 
bą kontroliuoti. Tokiu būdu 
pasitarė su klebonu ir jį pra
šė, kad jis įsirašytų į šį kliu- 
bą.

Philaiielphijoj jau antram 
kliube ‘kunigas prisirašo. Tau
tiškam kliube prįsirašė kuni
gas Raila. Jis Lietuvoje augęs 
ir į kunigus išėjęs, tai jį čia 
vadina Smetonos kunigu.

- (Šios gadzinkos paskirtos geresniam pažinimui pro- 
nacių vieros ir didesniam pašlovinimui pronacinių vadų. 
Kas šias gadzinkas giedos, bus paliuosuotas nuo auka- 
vimo pinigų pronacių vadų penėjimui. —Paulius.)

Pradėkime žmones apgaudinėti melais’ir suktybėm, 
Gązdinkime, kiek galim strošniausiom baisybėm.

Pribūkite hitlerizmo liekanos mums ant padėjimo, 
Saugokite pronacius, nuo liūdno likimo.
Garbinkime Hitlerį ir Mussolinį fantazijoj akloj, 
Kur jie begyventų—dąnguje ar pekloj.

turėjo drąsą iššaukti streiką, 
kad pagerinus savo padėtį,” 
tęsia minėtojo straipsnio rašy
toja. “\4ienas iš didžiausių 
streikų, kur moterys dalyva
vo, įvyko New Yorko mieste 
prieš 35 m., kada 20,000 dra
bužių siuvėjų sustreikavo. Ne
mažas skaičius šių streikuo
jančių moterų buvo policijos 
suimtos ir bausmes turėjo už
simokėti.”

Moterys pradėjo išmokti, 
kaip užbaigti nesutikimus^ 
streikuodamos, kada reikalin
ga, jos išmoko ramiu būdu de
rėtis, kada tas buvo galima.

Kada 1917 metais Ameriką 
įstojo į karą, nemažiau 7,500,- 
000 moterų buvo priskaitytos 
prie šalies darbininkų jėgos.

Darbininkių nuveikimai per 
pirmutinį Pasaulinį Karą bu
vo panašūs — nors ir ant ma
žesnės skalės — į nuveikimus 
Antrame Pasauliniame Kare.

Jau 1918 m. joms lygus at
lyginimas už lygų darbą buvo 
užtikrintas, bet mažai progre
so buvo padaryta, kada karas 
pasibaigė.
• Nuo 1920 m. iki kovo mėn. 
1933 metais, dideles pažangos 
darbininkių organizavime ne
buvo. Ir nedaug progreso pa
daryta pravedime apsaugos 
darbo įstatymų darbininkėms. 
Bet Moterų Biuras — įsteigtas 
1918 metais, kaipo Women in 
Industry Service, ir kurį Kon
gresas padarė pastoviu, sufor
mulavo visą eilę pasiūlymų ir 
sumanymų, kurie pagerinti] 
darbininkių padėtį.

Keturi karo metai matė žy
mų progresą kovoje dėl ly
gaus atlyginimo. Daugelyje 
karo dirbtuvių, rašo straipsnio 
rašytoja ,visi darbininkai, ne
žiūrint lyties, gavo lygią pra
dinę algą.

Daug kartų National War 
Labor Board įsakė, kad būtų 
mokama lygios algos mote
rims. Unijos žymiai prisidėjo 
prie šios kovos dėl lygaus at
lyginimo.

Antrasis Pasaulinis Karas, 
pastebi rašytoja, privertė di
desnį dalyvavimą moterų uni
jų veikimuose. Nors dar nega
lime spėti, kiek darbininkių 
prisirašys prie unijų, bet ga
lime sakyti, kad ateityje mo
terys užims savo vietą darbo 
unijose.

Prie Rooseveltė administra
cijos darbininkių padėtis žy
miai pagerėjo — pravesta ge
resni darbo įstatymai valstijo
se ir taipgi nauji federaliai 
darbo įstatymai, kurie įvedė 
geresnes darbo ir gyvenimo 
sąlygas ir ragino darbininkes 
prisidėti prie unijų.

Prieš Pearl Harbor atsitiki
mą buvo 800,000 darbininkių 
organizuotame darbe, 1944 m. 
jau skaičius pasiekė 3,000,000.

Karo industrijose buvo: 
375,000 moterų elektros in
dustrijoj ; 360,000 • orlaivių
dirbtuvėse; 275,000 mažesnių 
ginklų fabrikuose; 150,000 
laivų statyboj;/45,0Q0 plieno 
dirbtu vėse. Transportacijos 
darbuose/dirbo 650,000 mote
rų arba du syk tiek, kiek dir
bo prieš karą.

C FLIS—Common Council.
■ • i

Sveikos Zose, Jadvyga, sesers išgarsėję, 
Lietuvos žmones engti Smetonai padėję. 
Jūs Lietuvos ponijoj, kaip rožės žydėjot, 
Neribotą ten galią ant žmonių turėjot. 
Sklidinos aukso taurės, rubinais žėrėjo, 
Nejutot, kaip pavojaus debesys užėjo. 
Gija žmonių kantrybės netikėtai trūko, 
Ponai, siaubo pagauti, į Berlyną rūko. 
Prie pabėgimo jūsų piktumu liepsnojot, 
Kad atgal nebegrįšit tuomet nežinojot. 
Manėt Lietuvos žmones baus baisia korone, 
Šaukėt Hitlerio sylas pradėt vajavonę. • 
Bet hitlerinis smakas gėdingai nustipo,, 
Kai pakratė galinga ranka bolševiko.
Dabar visų apleistos, buvę slaunios ponios 
Laukiat liūdnos pabaigos, baisiai nemalonios.

Aliejus išverstas, o nacizmas sudaužytas. 
Smetonizmas visiem laikam iš Lietuvos išvytas!

Šaukimės Ratunko
Visi aukšti svieto valdonai: Karaliai, prezidentai, 
Ministerial ir dženitoriai. Visi gubernatoriai ir 
Majorai, taipgi visos dvasiškos galybės: Kunigai, 
Vargamistros, zakristijonai ir davatkos, prie 
Jūsų mielaširdystės nužemintai puolame, 
Teikitės maloniai išklausyti pronacių meldimo. 
Paveskite pronaciam valdyti Lietuvą ant 
Amžių amžinųjų. Amen.

Išklausykite pronacių meldimo.
Neleiskite bolševikam išjuokti smetonizmo.

Giesme
Sveikas Smetonų Juliau, poniškai auklėtas, 
Būt Lietuvos valdonu tėvo pažadėtas.
Tau ateitis laiminga, kaip sau^ė švitėjo, 
Turtą, garbę ir galę valdono žadėjo.
Bet tikrovės taisyklė, ne ta kryptim ėjo,— 
Netikėtina audra tave palytėjo.
Būti ponu ant ponų, tau siela liepsnojo— 
Bolševizmas lyg tyčia skersai kelio stojo. 
Tu atžala fašizmo, dirvoj nederlingoj, 
Blaškomas šaltų vėjų žiemoj šiurpulingoj, 
Tavo vaiskas peržioplas, vajavot negali; 
Apverktinas ricieriau, karžygi bedali.

Visi šokime ratavoti smetonizmą. 
Padėkime Juliui prakeikti bolševizmą.

Giesmė
Visi tikri pronaciai krūtinėm suremkim 
Dvarponių dvarus vaduot karžygiškai ženkim. 
Baisus pavojus gręsia. pasilikt be ponų. 
Mes pakriksim, kaip avys, be savų valdonų. 
Kad pavojaus išvengti, aukų negailėkim. 
Vadai kad nebadautų, pinigus jiems dėkim. 
Tegul jie valgo, geria; vainai planus taiso, 
Bolševizmui pašones liežuviais išpaišo;

Visi stokime kaip vienas: 
Galvomis ardykime bolševizmo sienas.

Giesmė
Sveikas, Levai šimuti. Tu atsižymėjai. 
Į fašistinį jungą Grigaitį įnėriai.
Praeityje Grigaitis tave labai peikė,— 
Davatkom vadovauti netinkančiu laikė. 
Sakė, kad tu nemoki politikieriuoti, 
Nesugebi davatkų tinkamai apgauti, 
Jis tau ne vieną kartą nuotaiką gadino. 
Bile progą pagavęs’žiopliu išvadino. 
Bet tu Grigaitį kytrą apkirsti mokėjai, 
Žemiau lygio davatkos padėt sugebėjai. 
Tik pajutęs; kad turi gerą progą gavęs, 
Pasirodei, kad esi velnių priragavęs. 
Tik vienas vylio bučkis, baltakės stiklaitis— 
Ir klaupėsi prieš, tave daktaras Grigaitis.
Tu savo apsukrumu' sukrovei sau kraitį— 
Be didelių sunkumų paklupdei Grigaitį. 
Kad tas yra teisybė, tai visi jau žino, 
Pats Grigaitis “kongrese” viešai pripažino.

Už socijalizmo aukštą idealą 
Grigaitis atsiklaupė į fašistų balą.

Giesmė
Sveikas Pijau Grigaiti, Šimučio bučiuotas, 
Suokalbiu jėzuitų fašizmui išduotas. 
Šėtoniškai vylingas bučkis jėzuito.
Fašistinį tau kryžių ant pečių užrito. 
Nepaiso tavo garbės, nei aukšto prestyžo. 
Varyt kalnan Golgotos tvirtai pasiryžo. 
Tarnauti pronacizmui be sąlygų stato. 
Pažemintą, išjuoktą tave žmonės mato. 
Suvyto ir sudžiūvo tavo senas kūnas. 
Dangun kelią tau taiso kunigas Balkūnas.

Kokia čia, po velnių, negerovė, 
Kad žiopli davatkynai Grigaitį pasimovė

A Y . ? (Tąsa 5-tam pusi.)
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(Tąsa)
Tą naktį ant ežero Raudonrože matė 

tolumoj laivę, — vaikinas su mergina 
ten kalbėjosi, ir paskui staiga ūkanoj be 
pėdsakų išnyko. Kiti to nematė, bet ji
sakė mačiusi. Yra toks padavimas, kad 
įsimylėjusi porelė, žiloj senovėj, įšoko 
ežeran abu kartu, ir kad mėnesienoj 
kartais žmonės matą šmėklą: pasivaidi
na toji porelė ir myluojasi laivėj. •

Hangčou’e jie gavo telegramą nuo Li- 
fu’o, kad jis pribuvo iš Japonijos ir ap& 
sistojo Šanghai’juj. Sunia mušė jam at
gal telegramą, kad jis luktertų jų grįž
tant.

Tai Lifu’s ir pasitiko juos ant stoties,
ir visi jie tą'vakarą gražiai pasilinksmi
no restorane. Mulan’a paklausė, kaip 
mokslas eina. Lifu’s juokom tarstelėjo 
apie narvelius, apie bakterijas ir tuoj 
nukreipė į politiką. Jis skaitęs laikraš
čiuose, kad krikščionis generolas su savo 
kariais užėmęs Rangaus šventyklą; kad 
kiauliauodegis generolas bandęs prava- 
ryt putšą, užsodindamas ant sosto vaiką 
mancų, karaliuką, bet už dešimties dienų 
galią užėmusi japonų pakaliko Anfu’o 
gauja.

Keliaut į Pekiną liepos mėnesy buvo 
labai šilta, tai jie susitarė apsistot 
Tseng’ų namuose Šantung’e ir aplankyt 
šventąjį kalną Taišan’ą. Mulan’a ypač 
norėjo matyt nuo to kalno, kaip saulė 
teka, todėl geriau pernakvot ant kalno.

Jie pribuvo kalno papėdėn apie de
šimtą, lukterėjo porą valandų, kol vado
vai sutvarkė neštuvus, ir susėdo į neša
mąsias kėdės. Į kalną ėjo puikus akme
nimis grįstas plentas. Per du tūkstančiu 
metų imperatoriai gerbė ir prižiūrėjo 
šventąjį kalną. Poetai Jį šimtmečiais 
apdainavo ir paliko parašus ant jo uolų. 
Relikvijos ir palaikai, tautosakos ir le
gendos įamžino šitą įdomią vietą.

Pakely buvo daugybė patogių vietelių 
apsistot, atsidust ir apsižvalgyt: “Pir
mieji dangaus vartai,” “Kur Konfucijus 
laipiojo,v “Antrieji dangaus vartai,” 
“Pietiniai dangaus vartai.”

Buvo, septyni neštuvai svečiams už- 
nešt ant kalno ir dar dvi nešyklos jų 
daiktams. Diena pasitaikė balzgana, tai 
vėsiau buvo ir nešėjams. Milžiniškos at
brailos riogsojo grioviuose ir telkšojo ba
lelėse, tarytum kokie begemotai, hipopo
tamai.

Mulan’ai buvo labai linksma tokioj 
smagioj kompanijoj. Da būdami vaikai, 
jiedu su Sunia ginčijosi apie šitą kalną, 
tai dabar jie turėjo progą paregėti. 
Gamtovaizdžiai buvo neišpasakytai pui
kūs, stebėtini. Išsišakoję kedrai, kaip 
kokie sargai, stūksojo abiem šonais ke
lio. Atokiau matėsi keistos uolos, lyg ko
kie susirietę gyvuliai. O va štai ir kriok
lys, lyg kokia plati vandens marška, nu
tiesta žemyn. Keleiviams reikėjo pereit 
po ta uždanga, ir juos apipurkštė si
dabrinėmis drėgmės dulkelėmis. Tai bu
vo “Vandeninės užlaidos ola.”

Ties “Uola arkliams pasilsėt” nešiL 
jai stabtelėjo, ir keleiviai išlipo iš nė
šy klų. Vanduo griovy atrodo toks .ty
ras, ir kvieste kvietė pabraidyt. Vaiki
nai tuojau nusiavė ir įbrido vandenin. 
Merginos abejojo, bet Mulan’a pasidrą
sino ir pasekė vyrų pavyzdį. Vėsu, pui
ku, gera. Vanduo tyliai gurguliuoja. 
Burbuliukai kutena blauzdas. Įbrido ir 
Lilien’a, bet Raudonrože susilaikė.

Paskui visi vėl susėdo ir kilo viršun 
ir viršun. Štai ir garsioji “Kedrų ola.” 
Taip tankiai susipynę abiem šonais ke
lio kedrų šakos, kad pasidaro lyg koks 
tunelis. Tamsoka, vėsu ir sakinga, kve
pia medžių sakais. Karalius čiačing’as 
pasodino 22 tūkstančiu kedrų, tai ir pa
sidarė labai tankus šilas. Mulan’ai taip 
čia norėjos padykiniuot, bet nebuvo ka-

lengviau būtų galima lipti aukštyn. Už- , 
ėję ant pat viršaus, ant “Pietinių dan
gaus vartų,” jie išlipo iš nešyklų ir ėjo 
“Dangaus keliu” iki pat imperatoriaus 
šventyklos. Tatai buvo pats kalno čiu
kuras, ir čia jie turės pernakvot.

Jaunas vienuolis, išėjo pasitikt: Sunia 
užsakė vakarienę septyniems. Jie su
stojo ant akmeninio balkono, grįsto ak
menimis. Iš jo kilo smaila uola, pati vir
šūnė. Laukdamas vakarienės, Lifu’s pa
kalbino Sunią pasiėjėt ligi “Imperato
riaus Čin’o parašo be žodžių,” bet tas 
nesutiko, privargęs. Tai pakilo Afei’jus 
ir Mulan’a, ir jie trys išėjo. Mulan’ai 
rūpėjo pamatyt, kaip saulė sėda.

Jie dabar buvo aukščiau debesų. Mu
lan’a palipėjo ant viršutinės plokšties ir, 
pasirėmusi ranka ant brolio peties, įbedė 
akis į dausas. Ji atrodė, kaij> kokia 
kalnų dvasia. Jos plaukai išsidraikė pa
vėjui. Toli ji įregėjo lyg dūluoja kokie 
pilki gūželiai — tai kalnų viršūnės, ir 
tai purpurinės tai žalsvos dėmės—tai bu
vo kloniai. ‘

Spalvos ėmė mirguliuot ir lengvai ban
gavo. Vakaruose Mulan’a patėmijo rau
donų debesų jūrą, sidabriniais ir auksi
niais kraštais. Lifu’s nusileido truputį 
žemyn ir atsistojo ties ketvirtaine akme
nine lenta, kokių 20 pėdų aukščio, dviejų 
tūkstančių metų amžiaus, apsaugusią 
sausomis rudomis samanomis. Žvilgte
rėjęs į viršų, jis pamatė nuostabų Mu- 
lan’os siluetą ant vylingųjų dangaus 
spalvų.

Ogi tų debesų gražumėlis vakarų pu
sėj! Mulan’a irgi nužengė žemyn ir at
sistojo prieš didžiulę akmeninę lentą. Tą 
lentą pastatydino Čin Ši-huang’as, Di- 
džibsios sienos statėjas. Užkariavęs visą 
Chiniją, jis ant šito švento Taišan kai- ' 
no, ant pasaulio viršaus, padėkojo die
vams. Kodėl jis nepadėjo jokio parašo | 
ant tos ketvirtainės lentos, kasgi žino? 
Sakoma, kad jis numirė ir nebesuspėjo. 
O gali būt, kad skaptytojai, nenorėdami 
įamžinti tironą, tik paviršium ką pabrai- 
žiojo, negiliai, ii1 tas, laikui bėgant, iš
dilo.

Lenta masinga, apsamanota, tokia gi
gantiška, tokia sena. Mulan’a su Lifu’m 
ilgai žiūrėjo be žado, nebyliai. Mulan’a 
žvilgterėjo į užsimąsčiusias protingas Li- 
fu’o akis ir iš jų išskaitė slėpiningą pra
eities prasmę, šimtmečiai kurčiai pra
bėgo. Gentkarčių gentkartės dingo, o 
štai šita akmens siena išliko nepaliesta. 
Uola nemari, nes ji neturi žmoniškų ais
trų’ — tarė tyliai Mulan’a.

Tamsa skubiai 'dengė ramią žemelę. 
Kur pirma buvo aukso vilnų jūra, ten 
dabar tik pilka marškonė. Dausų klajū
nai debesėliai, taryt ir jie privargę, nu
skendo žemyn į klonius pasilsėt, palik
dami tik kalnų iškišulius, kurie atrodė 
lyg pilkos salelės nakties jūroj. Taip 
pati motina gamta dieną darbuojasi, nak
tį'ilsisi.
. Prieš keletą minučių Mulan’os širdis 
buyo sujušinta, o dabar ji ramutė ramu
tėlė. Vilkdama savo nuvargusias kojas, 
ji mąstė apie gyvenimą ir mirtį, apie 
aistros gyvenimą* ir apie gyvenimą uolų 
be aistros. Tai buvo atmintina akimi?-m. 

ka — trumputis amžinybės momentas.
Tačiau naktis* ne visuomet reiškia ra

mumą žmonėms. 1917 metų liepos 16 
naktis ant Taišan’o viršūnės buvo keisto 
susijaudinimo naktis Mulan’ai. Visi ke
leiviai gražiai pavakarieniavo, pasistip
rino, o jie buvo alkani. Nuėjo visi gult. 
Mulan’a kiek užusnūdo, bet ir vėl pabu
do, bent kelis kartus. Pusiau budėdama, 
pusiau sapnuodama, ji bandė atmegst 
.pasaulio minklės mazgą.
'! Kalnų vėjo gūsy s subarškino langą ir

> pabudino Mulan’ą. Ji išvydo blyškią 
švieselę brėkštant pro, langą. Išgirdo 
virtuvės garsus, uždegė spingsulę ir pra
dėjo taisytis plaukus. Laikrodėlis rodė 
10 minučių ligi trijų.

Išgirdo barbenimą į duris. ' Tarnas 
paragino pasiskubint — saulėtekį pama
tyt .pasaulio viršuj. Mulan’a atidarė du
ris, ir šalto vėjo sriovelė išbudino Su- ‘ 
nią. Ji pamatė Lifų jau stovint lauke. ■ 
Užsimetusi vilnonį nėrinį, ji išsmuko kio 
man ir užkalbino jį.

Visokios Žinios
Kovo 22 d. išėjo į streiką 

1,100 darbininkų Allie Chal- 
mer Transformer Electric 
kompanijos. Jų tarpę .yra ne
mažai lietuvių. Streikieriai. iš
leido laikraštuką ir plakatų. 
Prašo paremti jų streiką. Dar
bininkai reikalauja pakelti al
gas 18^2 centų į valandą, kąip 
kad buvo padaryta kitose 
dirbtuvėse.

Stonis Orda atidarė žuvų, 
silkių, vištų ir kiaušinių krau
tuvę,\ 12 Beaver Ave. Gerai 
jam sekasi. Moka kaip apsi
eiti su žmonėmis. Jis yra LDS 
ir ALDLD nariu.

Psaiuntė į centrą penkis 
baksus drabužių ir tris baksus 
čeverykų. Suaukavo: Martin- 
kienė, Volkauskienč, M. Vie- 
lienė, A. Grigaitis, J. Kaseva, 
Kvederiene ir Viktorą vičių 
dukrelė. A. Grigaitis aukavo 
$10. .

Perėję “Antruosius dangaus vartais,” 
jie užėjo ant “Linksmojo kelio”: kalnas 
čia netoks status, tai nešėjams linksma, 
netaip sunku. Nuo čia da didingesni 
vaizdai. Pušų gojai ant aukštų šlaitų 

’ šiokštė ant vėjo, tartum jūrų bangos.
Prasistūmę per “Aštuonioliką vingių,” 
jie pamatė “Pietinius dangaus vartus”: 
lyg koks bokštas stūkso ant statmeniš- 

os uolos. ’ Uoloj iškapoti laipteliai, kad

Kovo 21 d. . Westinghouse 
kompanijos darbininkai turėjo 
demonstraciją. Tūkstančiai vy
rų ir moterų maršavo. Jau 15 
savaičių kaip jie streikuoja. 
Kompanija išėmė indžiopkši- 
ną, kad sumažinti pikietuotojų 
skaičių. Streikieriai nudemon- 
stravo prie miesto.'sdlūs; Kal
bėjo miesto majoras ir miesto 
tarybos narys Kilgel. Pasmer
kė kompaniją. Ragino taikytis 
su unija. ‘

Kovo 23 d., Pittsburgh e bu
vo didelis gaisras. Užsidegė 
Wabash sandėlis keliose vieto
se. Sudegė daug sviesto, kiau
šinių ir vaisių. Gaisras padarė 
virš $1,000,000 nuostolių. Tai 
antru kartu toj vietoj 
gaisras į 3 savaites.

Pittsburgh iečiai jau 
rengiasi važiuoti į CleVelandą 
į parengimą, 12 d. gegužės, 
kad tuo būdu atsilyginti cleve- 
landiečiams, kurie net du kar
tus buvo atvažiavę į Pittsbur- 
ghą į parengimus. Susidarė iš 
jaunųjų kofnitetas^' kuris rū
pinasi suregistruoti visus, ku- 
•rie tik nori važiuoti į Cleve- 
landą. Į komitetą įeina: pirmi
ninkas Jurgis D. Lekavičius, 
pagelb. Joe Maseikis, sekr. 
Košt. Lukas, ižd. J. Ambros. 
Ir taipgi į komitetą įeina St. 
Paulauskas ir A. Mikeska. Ke
lionė į abi puses kaštuos $4.- 
20, Bušai išeis tarp 
iš ryto, Greyhound

; Teatras, kurį surengė ben
drai ALDLD ir LDS kuopos iiį 
Moterų Kliubas, kovo 23 d.į 
šių metų, pavyko neblogai; 
Buvo perstatyta 3-jų aktų ko- 
mcdija “Moterims Neišsime- 
lūosi.” Lošėjai buvo iš Montel
lo. Kadangi visi lošėjai yra 
seni scenos dalyviai, apart po
ros jaunų mergaičių, tai apie 
jų užduočių atlikimą nėra ką 
nei sakyti. Lošimas išėjo gana 
puikiai ii’ publika buvo užga
nėdinta. Už tai reikia atiduoti 
kreditas Montello lošėjams už 
jų tokį gerą susimokinimą ir 
sulošimą minimos komedijos.

Prie šio teatro surengimo 
turėjo daug darbo pridėti ir 
rengimo komisija. Norwoodo 
svetainės steičius taip apleis
tas, kad, apart sulūžusios sce- 
nerijos, jokio, kad ir 
šio daiktelio, nėra, 
reikia surengti kokis 
tai viską turi nešti iš

Apart komisijos prie šio pa
rengimo prisidėjo ir šios mo
terys : J. Pastarnak, Krasaus
kienė ir Budrevičienė, / ]Jaau- 
kodamos kaip ką.

Veikimas pas mus pusėtinai 
pasunkėjo. Kadangi tokios 
moterys, kaip 'Karalienė, Kra
sauskienė, Kastečkienė, Yesu- 
kėniehė ir Grigunienė, kurios 
visuomet prie įvairių parengi
mų dirbdavo, dabar randasi 
po daktarų priežiūra ir dirbti 
daug jau negali. Nors labai 
gaila, bet ką gi padarysi.

J. Galgauskas.
Kovo 15 d. mirė 

konis, apie 56 metų amžiaus, 
buvęs vargonininkas North 
Side lietuvių bažnyčioj. Paėjo 
iš Vilniaus krašto. Paliko mo
terį, sūnų ir dukterį.

Taipgi mirė Jonas Janulis 
Oakland miesto dalyj. Mažai 
kam buvo žinomas.

Parama Lietuvos Žmonėms
Skaitant korespondencijas 

iš lietuvių gyvenimo Ameriko
je ir apie aukas Lietuvos žmo
nėms, kyla mintis, kad mes, 
Jersey City lietuviai, esame 
atsilikę su parama Lietuvos 
žmonėms. Tačiau taip nėra, 
kaip kiti mano. Mūsų draugai 
savo duosnumu nei kiek neat
silieka nuo kitų lietuvių kolo
nijų. Jie aukoja ne tik savo 
kolonijoj, bet nuvykę į kitas 
kolonijas paaukoja, kuomet 
būna aukos renkamos. Teisy
bė, mūsų kolonijos lietuviai 
drabužių rinkimu atsilikę. Bet 
šiomis dienomis buvo surinkta 
apie trys šimtai svarų gerų ir 
gražių drapanų, ir visi nuvežti 
į centrą .Brooklynan.

Aukavo gerų drabužių ir če- 
verykų sekamos lietuvių šei
mynos: Vosyliaus, Draskinių, 
Kačergių, Daugėlų, Jasaitis, 
Matuliai, Augučiai, Maziliaus
kas ir Zavišiai. Rinkime dra
bužių patarnavo Daugėla su 
sūnum; jie tam tikslui paau
kojo savo automobilių ir gazą. 
Drabužiai buvo sunešti pas 
Matulius. Jeigu kas iš lietuvių 
šeimynų turite daugiau atlie
kamų drabužių, tai praneškite 
J. Daugėlai, 104 South St., ar
ba A. Matuliui, 147 Fulton 
Ave. Jie pas jus atvyks jų pa
siimti, arba patys galite at
vežti. e

Surinkę drapanas gavom ir 
pinigiškos paramos Lietuvos 
žmonėms, už kuriuos bus nu
pirkta drabužių ir medika
mentų. Pinigais aukavo seka
mi : Zavišių šeima ir J. B. Pa- 
serpskis po $20: žalkauskų 
šeima, Matulių ir Mačionių po 
$10; M. Sabaliauskas $5; 
Daugėlai ir Juškai po $3; 
Draugas. $1. Viso $82. Pinigai 
pasiųsti Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto sekretorei Ka
valiauskaitei ir pakvitavimas 
randasi pas mane.

Reikia pasakyti teisybę, kad 
------- 4. ------- -------------------------------------
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mūsų LDS kuopa ir ALDLD 
kuopa nieku nėra prisidėjusios 
su parama. LDS 133 kuopa 
galėjo tai padaryti, turi ištek
liaus. Bet draugai susirinki
muose tyli, neprisimena. Tas 
pats draugas visada lįsdamas 
žmonėms į akis, prašydamas 
paramos, įsipyksta.

Ačiū visiems aukavusiems, 
kaip drapanas, taip ir pini
gais. Ačiū Daugėlai ir jo sū
nui John už patarnavimą ma
šina ir už nuvežimą drabužių 
į Brooklyną. Tai gražus ir 
kultūringas darbas atliktas 
mūsų mieste. *• ♦

A. Matulis.

Sergantieji Sveiksta
B. Kastėnienė, 9 Marthe 

St., sugrįžo į namus iš ligoni
nės. Sveiksta.

A. Judikaitis pasveiko ir 
jau pradėjo dirbti. ’

A. L. Mainionių sūnus irgi 
pasveiko. Buvo sužeistas.

Ona Girnienė sveiksta iš 
sunkios ligos po operacijos.

Jaunuole Mikolajunaitė jau 
eina sveikyn, nors dar randasi 
ligoninėj.

Linkiu greit pasveikti vi
siems.

LLD 20 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 12 d., pradžia 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje. Prašomi visi nariai da
lyvauti. Nepamirški^ atsivesti 
naujų narių.

Kurie norėsite pirma susi
rinkimo vakarieniauti, ateiki
te kaip 6 vai., nes drg. M. Be- 
kerienė turės pagaminus val
gių ir lauks jūsų. Kurie nega
lėsite ateiti 6 vai., tai turės 
užtektinai valgių ir po susi
rinkimo.

A. Navalinskas,
Kp. Pirmininkas.

t<|>

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
LairTntuviu Direktoriai

Lietuvių Kuro Kompanija
* i

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., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVerareen 7*1661

<♦>

(♦>

<♦)

<♦>

4>

>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
• Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic'Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas E V. 4-8698

.v, -t * - ft ft—- ft ft - ft ft

v/ •- .i

" '' ' "----------------------------

i

660

v

MATTHEW P. BALLĄS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Į

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<i>

<♦>

<i>

<♦>

i*.

Liūdesio valandoj’- kreip- • 
kites prie manęs dieną J 

. ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermenine. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Diręktorius

■

i

, J. . Aliul i r^rr—'

■r mihrtWrtft
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Penktas Puslfipta

Binghamton, N. Y
Kovo 6 d. pas M. Bekerie- 

nę viešėjo Helen žukaitė-Ęine, 
kuri su savo vyru dr. Pine 
važinėjo plačiai šioj šalyj. Bu
vo Arizonoj, Californiaoj, Wa
shington ir kitose valstijose. 
Sugrįžo į New Yorko miestą ir 
apsigyveno pas dr. Pine moti
ną. Su reikalais atvažiavo į 
savo gimtinį Binghamton. At
lankė motiną H. žukienę ir ki
tus artimus. Papasakojo, ką 
matė važinėdama. Sugrįžo la
bai geram ūpe.

Antra viešnia buvo iš Brook
lyn, N. Y., Stefanė Vežytė- 
Ęvans su savo mažyte dukry
te Helen. Jos svečiavosi pas 
savo tėvus, brolį Petrą ir 
tą V. Kaminskienę.

Taigi, drg. M. Bekerienė 
sikvietė tolįmas viešnias,

,5 prie jų ir mūs: Viktoriją Ko-

te-

pa--
o

kalas su mažiuke dukryte 
Kath., H. žukienę, H. Viežie- 
nę, M. Mačiene, K. Vaice
kauskiene. Draugiškai pasi
kalbėjo prie skanių užkandžių 
ir gėrimų. Ačiū jums, Marijo
na, už vaišes.

J. K. Navalinskienč.

VISAI MAŽAI SOVIETŲ 
KARIŲ LENKIJOJ 

Varšava.
prezidentas Boleslavas Bie- 
rut per radiją pareiškė, jog 
tiktai mažytis skaičius So
vietų kareivių tėra Lenkijoj 
ir tie patys sustatyti kaipo 
sargai palei susisiekimo ke
lius per Lenkiją, tarp So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos.

Lenkijos

Jugoslavijos seimas išlei
do įstatymą, pagal kurį jau
ni vyrai, pradedant nuo 20 
metų, bus imami dvejiem 
metam į karinę tarnybą.

Pittsburgh, Pa.

kuri 
LMD 
Pra-

kurie 
naudingam 

prisiųsti

ŠYPSENOS Roseland, Ill VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRIAUČIŲ 

DIRBTUVE
Gerai įtaisyta dideliam bizniui: 4 

siuvamos mašinos, 3 prosijamos ir 
visi kiti įrengimai kriaučiškai dirb
tuvei. General Clothing Co., 
168 Roebling St., Brooklyn. Turime 
greit parduoti. Priežastį pardavimo 
sužinosite ant vietos. (80)

Parsiduoda 103 akrų farma, su 
gyvuliais ir be gyvulių. Namas su 
daugiau kaip 7 kambariais, blektra 
ir šviesa per visą namą, žemė pro- 
duktinga, yra keletas vaismedžių ir 
miško apie 7 akerių. Randasi not oi i 
dviejų miestų ir villages. Geras ke
lias, School busai eina pro namą. 
Kas nori geros farmos, prašome 
rašyti laiškus, gausite pilnas infor
macijas. Priežastis pardavimo — ne- 
sveikavimas. L. J. Kasper, R.F.D. 1, 
Marcy, N. Y. (80)

Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas Šaukia Konferenciją

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Pittsburgho skyrius 
šaukia konferenciją, 
įvyks 28 d. balandžio, 
svetainėje, 142 Orr St. 
džia 2 vai. dieną.

Draugijos, kliubai, 
pritariate šiam
darbui, - malonėkite 
delegatus į šią konferenciją. 
Taipgi ir ne delegatai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti kon
ferencijoj. Kviečiame visus, 
kas nori pagelbėti savo gimti
niam kraštui, kuris taip skau
džiai nukentėjo nuo hitlerinių 
ir smetoninių barbarų.

Lietuvai parama dar labai 
reikalinga. Nors Tarybų val
džia deda visas pastangas, kad 
atbudavoti šalį, aprūpinti gy
ventojus visokiais reikmeni
mis, bet mūsų, Amerikos lie
tuvių, parama dar labai rei
kalinga. Taigi, malonėkite at
silankyti skaitlingai į konfe
renciją, ir visi bendrai išdirb
sime planus, kaip galėtume 
daugiau prisidėti prie taip rei
kalingos pagalbos.

Geros širdies žmonės laikas 
nuo laiko prisideda su auko
mis. Neseniai P. Kavaliauskas 
iš Aliquippa, Pa., J. Sinkus iš 
Mt. Washington, Alice Johns 
iš Brentwood dovanojo labai 
vertingų drabužių. Kas aukojo^ 
drabužių arba pinigų, tai visų 
vardai pažymėti raportų kny-’ 
goj.. Taigi prašau visų prie
miesčių draugų sutaisyti tinka
mus raportus sekančiai konfe
rencijai : kiek kurioj kolonijoj 
yra surinkta pinigais ir drabu
žiais. Taipgi reikia pažymėti 
ir ypatų vardus, kas ką auko
jo ir kas daugiausia pasidar
bavo. Komitetas turi užvedęs 
specialų raportų knygą, į ku
rią bus viskas tvarkingai su
žymėta. Prašome draugų, bū
kite taip geri ir prirengkite 
tinkamus raportus konferenci
jai. Pasitikime, kad išpildysite 
mūsų prašymą.

E. K. Sliekienė,
LPTK Sekretorė.

Elizabeth, N. J

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elrtnentų, 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. 
Nelauk ilgiaus, 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.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Masinis Mitingas
Amerikos lietuvių atstovas 

Antanas Bimba grįžo iš Lie
tuvos. Ateikite į masinį mitin-r 
gą ir išgirskite jo pranešimą 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je. Mitingas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio ( April) 4 d., 7 
vai. vakare.

Kalbėtojas plačiai aiškins 
apie tai, ką jis matė ir girdėjo 
Lietuvoje. Po jo kalbos bus 
leidžiami iš publikos klausi
mai, į kuriuos kalbėtojas at
sakinės.

Kviečiame kiekvieną Eliza
beth© ir iš apylinkės lietuvį 
dalyvauti šiose prakalbose, 
įžanga veltui.

Liet. Darb.
Progr. Kliubas.

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

dalj ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervelu. •

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletelių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletelių $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
delį palinkimą i chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų? kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, 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 tabletelių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B— Metro Sta., Dept C> Los Angeles 55, Calty.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Pabaiga.

Dar daug nuodėmių liko, kurias reik giedoti, 
Bet laikas jau prisako kantičką užvožti. 
Visus pronacius vardais negi suminėsi, 
Kur tokį ilgą raštą po paibeliais dėsi. 
Užtenka vien žinoti, kad jų yr’ daugybė,— 
Tai mūs tautos nelaimė, tai pikta biaurybė. 
Visų jų tikslas vienas, melus pinti, austi, 
Kad žmonių kuo daugiausia apvilti, apgauti. 
Kurie nepaminėti, teiksitės dovanoti, . ' 
Patys savo nuodėmes galit apdūmoti. 
Tik dar noriu-priminti Stasį Gabaliauską, 
Buvusį advokatą, o dabar silkiaucką. 
Jis tikybos paklode dengia dantis vilko,— 
Taip ryžtingai meluoja—net širdis apsilpo.

Linkilypr^naciam ištvermės ir sveikatos, 
ųmt nepalydėtų gyvatos.

, Paulius.
Kad be

Chicagos žinios
40 Delegatų Dalyvavo LDS 

Jaunimo Konferencijoje
Kovo 24 d., Midland Hote- 

lyj, įvyko LDS jaunimo kuo
pų konferencija. Dalyvavo 
per '40 delegatų. Konferenciją 
atidarė ir jos tikslą paaiškino 
George Kwain, LDS centro vi
ce - prezidentas. Pirmininku 
konferenciją vesti išrinko T. 
Žebraitį, raštininke Aldoną 
Pavilonis. Nuo kuopų veiklos 
davė raportus — Redwings 
Helen Gizevičius. Kuopa turi 
82 narius. Laike vajaus gavo 
9 naujus narius. Nuo Sparks 
pranešimą padarė Aldona Pa- 
viloois. Kuopa turi- 39 narius, 
prirašė 2 naujus narius. Mo
narchs kuopa turi 37. Prirašė 
du naujus ir turi numatytų 
naujų narių 4. Raportą davė 
kuopos raštininkė Mildred 
žalis.

Nuo Sorority kliubo rapor
tą patiekė Helen Lane. Kliu- 
bas turi 37 nares. Laike karo 
dikčiai dirbo jaunos moterys 
ir merginos. Tas kliubas ir bu
vo tam įsteigtas, kad padėti 
kariuomenėje esantietns vaiki
nams, LDS nariams.

Karo tarnyboj buvo 63 LDS 
nariai“ iš minėtų kuopųy Per 
jų tarnybos laiką ^orority 
kliubas, apart parašymo tūks
tančių laiškų, sukėlė $800 pi
nigais ir įteikė dovanų tarnau
jantiems karinėse pareigose.

Laike karo, kai jaunimo 
veikla sumažėjo, tai visi trys 
kliubai laikydavo bendrus su
sirinkimus. Dabar kiekvienas 
kliubas pradėjo atskirai veik
ti.

Apšvietos veiklos reikalais 
raportavo Frar >s Yurgel. 
Sporto-bowling grupių veiklos 
klausimu Frank Kwain,' golfo 
veiklą apibūdino John Petru- 
tis.

Jaunimo konferenciją svei- 
ikino George Montvila, LDS II 
apskr. pirmininkas, nuo “Vil
nies” F. Abekas.

Buvo delegatai iš Rockfor- 
do. Kalbėjo Bill Gates ir Law- 
danskas. North Side LDS kuo
pos, kurioj yra dikčiai jauni
mo, raportavo Vytautas Re- 
meikis. Roselandiečiai neturė
jo delegato. Iš Cicero delega
tai atvyko kiek vėliau, nes jie 
turėjo iš vakaro labai didelę 
pramogą. Ten yra šaunūs pro
spektai išauginti didelę jauni
mo kuopą.

Juozas Sakalas patiekė ra
portą bendrai veiklos klausi
mais ’ ir nurodė į galimybes 
jaunimo judėjimą išauginti ke
lis kartus didesnį kaip dabar 
yra.

Konferencijos pabaigoj re
zoliucijų formoj jaunimas api
budino ateities veiklos planus. 
Griežtai atmetė LDS vardo 
keitimą. Tas nieko nepadėtų 
organizacijai, o dar daugelį 
supainiotų ir padarytų nerei- 

. kalingų išlaidų.
Pasisakė už šaukiamą 23 

kongresmanų k o n f ere nciją

Washington, D. C., taikos 
saugai — nutarė pasiųsti 
sveikinimą.

Nusitarė organizuoti vetera
nų kliubą ir stengtis atidaryti 
savo centrą.

Kiek man teko būti jauni
mo konferencijose, tai ši ge
niausia patiko.

Visos jaunimo kuopos pasi
rengę pasiųsti delegatus į LDS 
seimą Boston, Mass., birželio 
mėnesį. Rep.

Detroit, Mich.

ap
pa

Padėka
Noriu padėkavoti tam geram drau

gui Hartforde, Kuris pranešė man 
apie giminaitį Masaitį. Širdingai ačiū 
už pranešimą ir paaiškinimą kas link 
Masaičio mirties. Gaila, kad nepa
žymėjote savo antrašo. Julytė 
Devetsko, 261 Park Ave., WeehaW- 
ken, N .J. ..........-(7&477)-r^—

LLD 79 Kuopos Veikimas
LLD 79 kuopos susirinkimas 

įvyko kovo 20 d., Roselando 
Lietuvių Kultūros Kliubo sve
tainėje, 10413 So. Michigan 
Ave.

Susirinkimą atidarė kuopos 
organizatorius A. Kavaliaus
kas.

Kuopos iždininkas K. Dany- 
la raportavo, kad ižde pinigų 
yra $60.29.

Keturi nauji nariai prisira
šė f mūsų kuopą: A. Pipiras, 
M. Kenstavičius, K. Apulskis, 
P. Apulskienė. Juos prirašė 
Ig. Urmon.

J. Misevičius davė įnešimą, 
kad reikia kiek paaukoti pi
nigų dėl kelionės delegatams 
važiavimui į Tarptautinę Kon
ferenciją, kuri įvyks Washing
ton, D. C. Pa*aukavo iš kuo
pos iždo $5.

A. Stalnionis pranešė, kad reiškimas žmonių noro viekas 
naujas dar-, kitam padėti. Ir nėra geresnis 
kalba laik- įrodymas jų išgalės ir pasiry- 
kad mūsų žimo padėti vienas kitam kaip 
šėrą arba rekordas jų prisidėjimo prie

Kryžiaus veikimų

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
TUOJAU DUODAMI

VYRAMS IR MOTERIMS
KAMBARYS,. VALGIS IR 

APSKALBIAMAS PASIRENKANT 
METINĖS APMOKAMOS VAKACIJOS 

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 
PAGAL VALSTIJOS AT8ITARNAV1MĄ 

IR CIVIL SERVICE 
SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 

PAGELBIN1NKAI 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)

PATYRĘ

STALIORIAI
IR RAKANDŲ F1NKERIAI

DIDELEI RETAIL 
RAKANDŲ KRAUTUVEI 

PASTOVUS DARBAS
KREIPKITĖS

GEORGE B. CLARK 
CO.

Kaip Žmonės Remia 
Raudonąjį Kryžių

Raudonasis Kryžius yra,pa-

Operetė “Pepita”
Aido Choro darbuotojai 

riasi turį nepaprastą pasise
kimą platinime įžangos bilie
tų bal. 28 d. parengimui.

Nėra jokių tame dyvų; tą 
dieną Aido Choras, Finų sve
tainėje, suvaidins nepaprastai 
grožią operetę “Pėpitą.” Pu
blikai bus retai pasitaikoma 
proga pasigrožėt gražiomis 
dainomis, baletu ir muzika, 
kur perdėm bus demonstruo
ta ispanų tautos muzjkališku- 
mas.

Girtinas Reiškinys
Pagaliau LLD 52 kp. nusi

tarė, pradedant su bal. 21 d. 
susirinkimu, įsteigti savitarpi
nį lavinimąsi pavidale diskusi
jų svarbiais dienos klausimais.

Tokio forumo įsteigimas sta
to tikslu ne tik savitarpinį 
narių lavinimąsi ekonominiais 
bei politiniais klausimais, bet 
svarbiausia, tai idant visiems 
būtų galima detaliai išgvilden
ti tie klausimai ir paskui pri
eit prie vienodos ir teisingos 
išvados;’

Tema bal. 21 d. susirinkimo 
diskusijoms:

“Kaip geriau Lietuvai, — 
būt atskira Valstybe, ar prisi
jungus prie kitų Sovietinių 
Respublikų Sąjungos?”

Dar Vis Spiriasi
General Motors korporacija 

nugalėta; priversta buvo iš
pildyti organizuotų darbinin
kų reikalavimus. Korporacijos 
pasimojimas likviduoti uniją 
nuėjo į praeitį kartu su bai
giančiu ištirpti pavasario snie
gu.

•Karas čia formaliai laimė
tas darbininkų pusėj, tačiau 
taika dar neįvykdyta. O tai dėl 
to, kad korporacija atskiruo
se fabrikuose dar vis nesutin
ka išpildyti lokalinius darbi
ninkų ręikalaviniųs. Ir dėl to
kio korporacijos užsispyrimo 
dar ir šiandien desetkai tūks
tančių darbininkų bedarbių ei
lėse.

Moterų Choras
Detroito Moterų Pažangos 

Kliubo Choras kovo 24 d. pil
dė programą Lietuvių Radijo 
Kliubai iš stoties WJBK

Choras dabar turi naują 
mokytoją, Mrs, Erickson, po 
tėvais Anskaitytę. 
dainavime žymiai 
Dabar,

gi-

Chicagoj tveriasi 
bininkiškas angių 
rastis, tai prašė, 
kuopa nusipirktų
prisidėtų pinigiškai. Nariai ap- Raudonojo 
svarstę visą dalyką atidėjo ki—per Antrąjį Pasaulinį Karą 
tam susirinkimui. Į

Iš visu progresyviškų drau
gijų konferencijos pasitikimui 
Antano Bimbos mūsų delega-' 
tai išdavė raportą ir raporte 
pažymėjo, kad konferencijoje 
tūli delegatai rekomendavo, 
paimti Ashland Auditoriją A. 
Bimbos pasitikimo mitingui. 
Mūsų kuopos nariams ap
svarsčius visą dalyką, nutarta, 
kad mūsų delegatai lakytųsi 
už surengimą A. Bimbai ma
sinio mitingo Lietuvių Audito
rijoj, o prakalbas surengti po 
yisas mažas kolonijas.

Nutarta ateinančiam susirin
kime turėti paskaitą. Paskaitą 
skaitys J. Kuodis, kaip gauti 
daugiau narių mūsų kuopai. 
Kadangi dabar eina vajus, to
dėl tokia paskaita patarnaus 
apšvietai ir sutrauks daug 
rių į Ssusirinkimą.

Po mitingo ir paskaitos 
tarė turėti šurum-burum.

Dagių Dagis.

na-

nu-

SKAITYTOJI!
BALSAI

karas, 
žmonių 
skaus-

Technika 
pagerėjo.

matomai, nededama 
chore tiek pastangų, idant dai
nuoti garsiai, bet idant susi
darytų maloni švelnių balsų 
harmonijos simfonija, 
kia pripažinti, jogei
); au jos mokytojęs pasinio jimas 
pilniausiai pavyko, —i rezulta- 
.iaLtiki^tpuildJ^.u.Suypties....~.

ll* rei- 
tokis

Žmonių Širdys
Praūžęs baisiausias 

paliko ne tik milionus 
varguolių, merdančius 
mų kančiose. Bet jis paliko ir
daugelį kitų bestijiškomis šir
dimis. Dabar visi nenaudėliai, 
visi žiaurūnai, kurių pirma 
žmonija nebuvo patėmijus, 
yra žinomi.

Paimkite tik lietuviškų kle
rikalų, socialistų ir tautininkų 
laikraščių redaktorius, kurie 
taip persisunkę pagieža, neap
ykanta prieš dabartinę Lietu
vą, prieš Lietuvos kovingąją 
liaudį. Jie nesidarbuoja Lietu
vos naudai. Jie nieko neauko
jo šioj tragiškoj valandoj Lie
tuvos žmonėms. Jie darbuoja
si, kad ir visi Amerikos lietu
viai darytų tą patį.

Bet yra ir kiti redaktoriai. 
Tai Laisvės, Vilnies ii' Tiesos 
redaktoriai, šitie širdingiausia 
myli sav6 seną tėvynę Lietuvą, 
jos liaudį, savo brolius, sesu
tes. Patys darbuojasi, aukoja 
savo darbą, aukoja pinigus, 
drabužius, kad Lietuva grei
čiau atsikurtų, atsistatytų iš 
karo griuvėsių, šitie, tai yra 
žmonės geraširdžiai, verti lie
tuvio Vardo.

O kiek šiandien būtų gali
ma palengvinti Lietuvos žmo
nių kančias, jeigu visi Ameri
kos lietuviškų laikraščių re
daktoriai būtų tokie gerašir
džiai, jeigu visi dirbtų dėl Lie
tuvos liaudies labo, kaip pri
dera geriems jos sūnaitis ir 
dukroms.

Deja, taip nėra. Labai gai
la. Klerikalai, išvien su tauti
ninkais ir socialistais darbuo
jasi, kad paremti Lietuvos 
liaudies priešus, kuriuos karo 
audra iš jų šiltų vietelių iš
blaškė veik’po visą platų pa
saulį, kurie dabar drumsčia 
žmonijos ramybę.

Susitink v. Jurgis. '

Jie aukavo savo pinigus. 
, Pereitais metais Raudonasis 

j Kryžius prašė $200,000,000 
toliau tęsti savo naminį ir už
sieninį karo laiko programą. 
Žmonės sudėjo $235,000,000.

Jie aukavo savo kraują. 
Kada Raudotasis Kryžius pra
šė kraujo ginkluotoms jėgoms, 
žmonės tūkstančiais lankė, 
Raudonojo Kryžiaus kraujo 
centrus ir davė su virš 13,000,- 
000 puskvorčių kraujo.

Jie aukavo savo laiką. Iš 
šalies visų dalių pereitą, metą 
atvyko daugiau kaip du ir ket
virtadalis miliono motinų, žmo
nų, tėvų ir vaikų dalyvauti 
Raudonojo Kryžiaus progra- 
me. Moterys, dauguma iš ku
rių turėjo patarnauti savo šei
moms ir atlikti savo namų dar
bą, produkavo daugiau kaip 
680,000,000 bandažų ir dau
giau kaip 1,000,000 rūbų įvyk- 
dinti Raudonojo Kryžiaus pa
šalpos programą. Vyrams už
sienyje liuosnoriai darbininkai 
pagamino 6,000,000 “kit 
bags,” ir karo belaisviams 
Raud. Kryžiaus savanoriai su
pakavo beveik 13,000,000 do
vanų pakietų.

.Kada tvanas, viesulą, gais
ras ir panašios nelaimės už
puola vietą, patys žmonės eina 
į talką. Jie padėjo Raudona
jam Kryžiui perkelti gyvento
jus, baldus, gyvulius ir t.t. į 
naujas vietas.

Jie vairavo automobilius ir 
visais būdais padėjo išgelbėji
mo darbui. Jie pagamino ir 
dalino maistą. Karo metu Rau
don. Kryžius padėjo 504,000 
aukų 869 nelaimingiems atsi
tikimams.

Ligoninėse visoje šalyje 
žmonės padėjo Raudonajam 
Kryžiui prižiūrėti sužeistus, 
sergančius ir mirštančius.

Tūkstančiai savanorių, po 
priežiūra Raudonojo Kryžiaus 
štabo darbininkų, aukavo lai
ką Armijos, Laivyno ir civi
liu ligoninėms, atlikdami vi
sokius patarnavimus. Kiti tar
navo kaip savanoriai darbinin- 
ninkai prie Raud. Kryžiaus 
Home Service, jiems pavesta 
tyrinėjimai visokiu naminių 
nesusipratimų, kuriuos karei
viai. grįžę namon ras.

Kiti savanoriai, Raudonojo 
Kryžiaus rekrutuoti karo me
tu, padėjo kareiviams poilsio 
centruose, ligoninėse ir išvyki
mo uostuose. Dar kiti prisidė
jo prie vietinių ligoniniu kaip 
Raudonojo Kryžiaus slaugių 
pagelbininkės ir savanoriai 
štabo asistentai.

Milionai žmonių aukavo lai
ką, kad. tik išpildyti Raud. 
Kryžiaus milžinišką karo lai
ko programą ir padėti sukelti 
pinigu įvykdinti tą pro'gramą.

Taikoje, kaip ir kare, Rau
donasis Kryžius ir milionai 
žmonių, kurie remia Raudoną
jį Kryžių, vis aukauja. Sava
noriai vis dirba ligoninėse ir 
prisiruošę padėti nelaimėms 
užpuolus. Kai įcdrios vietose . ... ’ ’ ’ “ * b '
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1057 BROAD ST., 
BRIDGEPORT, CONN.

, (7t)

GREVERUOTOJAS 
CHASERS, ROUTERS 

prie misingio {spaudimui dies Ir mold*.
11.75 Į VALANDĄ PRADŽIAI

2 SAVAITĖS VAKACWU,
2 SAVAITĖS LIGOJE PAŠALPOS; 
ŠVENTĖS PILNAI APMOKAMOS. 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
UNITED ENGRAVING WORKS 

150 W> 22nd ST., NEW YORK CITY 
--------------------------------- 212

SANDĖLIO VYRAI 
APVALYTOJAI

• Nuolatinis Darbas
VALANDŲ—5 DIENOS 

Puikiausia Proga 
Matykite Mr. Gordon 
GIMBEL BROS.

Long Island City Warehouse 
RAWSON STREET

(77)

42i/2

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS 

MERGINOS ABELNAM
DARBUI

BROOKLYN TEXTILE BAG 
MANUFACTURER

NUOLAT. VIRŠLAIKIAI, JEI ■ 
PAGEIDAUJAMA. GERA ALGA.

APMOKAMOS VAKACIJOS 
NEMOKAMAI NELAIMĖJE. SVEIKATOS 

IR POMIRTINĖS APDRAUDA. 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

MODERNINIAME FABRIKE
MATYKITE MR. SPITZ 

890 WYTHE AVE. 
(Arti Williamsburg Bridge) 

BROOKLYN 2-ROS LUBOS
(78)

u 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) .

MOTERYS VALYTOJOS
Nuolatinis Darbas
VALANDŲ—5 DIENOS

Puikiausia Proga
Matykite Mr. Gordon

GIMBEL BROS.
Long Island City Warehouse 

RAWSON STREET

42i/a

_______________________________ i_________(77)

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERROW 
MAŠINOS

TAIPGI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR 

KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KRfelPKITfiS

PHOENIX CLOTHES
RACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA.
Phone ALLENTOWN 3-7532

_____________________________________ (81)

REIKALINGOS
MERGINOS AR 

MOTERYS
PERPAKAVIMUI 

TOMATOES
Pageidaujaina Patyrimo 

Bet ne Būtinai 
KREIPKITĖS 

YECKES-EICHENBAUM, INC.
64 CORNELIA ST.

(CHAPEL STREET MARKET) 
NEWARK, N. J.

(ft)

Berlyno ir vakarinių Vo
kietijos sričių socialistai at
sisakė statyti rinkimam sa
vo 
sąr

ndidatus bendruose 
tise su komunistais.

savanoriai vis aukauja kraują 
per Raud. Kryžių civiliams 
kurie to reikalauja.

. A. R .K.
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Adomonis Tarnauja 
Jūrininkuose

GREAT NECK, N. Y.—Jo
nas Adomonis, sūnus Laisvės 
skaitytojų ir rėmėjų Veroni
kos ir Mikolo Adomonių, gy
venančių 11 Hayden Ave.,

Girdėjom Įdomų iš Lietuvos 
Raportą ir Apdovanojome 

Lietuvos Žmones

Parvyko Namo Algir 
das Balčiūnas

kovo

|

LiAZ 
te y

■ ■

Jonas Adomonis
Great Neck, baigęs vidurinį 
mokslą, įstojo militariškon tar
nybon jūrininku. Jis dabar tar
nauja Dėdės Šamo Laivyne, 
Kuboje. Tarnauja jau apie 5 
mėnesiai.

Jono šeimos nariai, taipgi 
jųjų draugai Kunigėnai linki 
jam geriausio pasisekimo.

Lietuviška Radio 
Programa

Brooklyniečiai turėjome lai
mės pirmieji išgirsti Raportą 
iš Lietuvos, kurį mums gyvu 
žodžiu suteikė Antanas Bim
ba, Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto nacionalis pirminin
kas. A. Bimba ką tik sugrįžo 
iš Lietuvos po pabuvojimo te
nai apie trejetą mėnesių, kai
po LPTK atstovas, to komite
to ten pasiųstas.

įdomus ir savytai gražus bu
vo tas raportas apie mūsų 
gimtinės šalies ir jos žmonių 
didžius pergyvenimus, jų pa
siryžimą pakilti į šviesesnio 
gyvenimo aukštumas, garbin
gai iškelti savo tautą, buvusią 
vokiečių pasmerktą pražūti. 
Bandyti atvaizduoti keliais sa
kiniais tą Lietuvos pergyven
tą kare ir vokiečių okupacijoj 
tragediją ir tas dramatiškas 
pastangas atsikurti būtų tik 
sudarkymas raporto. Surašyti 
viską yra neįmanoma ir nerei
kalinga, nes Amerikos demo
kratinių lietuvių atstovas pats 
tatai papasakos |on, kur bus 
jo raportai, taipgi plačiai ra
šys apie visą tai savo įspū
džiuose. Tad lai čia pamatysi
me tiktai apie pątį mitingą 
mūsų atsiliepimą.

Nuotaika Drauginga — 
Entuziastiška

j U 
są-

Tn-

ir

Toji radio programa gauna 
kas kart daugiau naujų klau
sytojų dėl to, kad ji patiekia 
pasilinksminančią muziką ir 
patenkinančias paskaitas. Dėl 
to su malonumu pranešame, 
kad sekanti programa įvyks 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vak. 
ir balandžio 30 d., 7:30 vai. 
vak., iš stoties WBBR, 1330 
Kilo., 1000 Watts.

John Waicekons
124 Columbia Heights, 
Brooklyn 2, N. Y.

(77-78)

Svečiai
Za-Kovo 30-tą lankėsi dd. 

veckai iš East New York o. 
Mrs. Zaveckienė pristatė 4 di
deles dėžes drabužių Lietuvos 
žmonėms. Ji pranešė, kad tai 
drabužiai surinkti jos sūnaus 
Vytauto iniciatyva. Jis turi lė
lių (Dolls) krautuvę ant Eck
ert St., kampas Evergreen 
Ave., ir ton krautuvėn, jo pa- 
prašymu, kaimynai sunešė 
drabužių. Taipgi Sandariai iš 
Richmond Hill, per Zaveckus, 
pridavė didelę dėžę drabužių.

★ ★ ★ A
Kovo 31-mą lankėsi bridge- 

portiečiai Petras Baranauskas 
ir J. J. Mockaitis, vežini pil
nu vežimu drabužių ir čevery- 
kų Lietuvos žmonėms, perduo
ti juos Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui. Svečiai pasi
liko ir išgirsti LPTK pirminin
ko A. Bimbos raportą iš Lie
tuvos, dalyvavo 
Hali įvykusiame 
mitinge.

Taipgi lankėsi 
Camden, N. J.,

Schwaben 
masiniame

Pranaitis iš 
atvykęs susi

tarti su nacionaliu LPTK dėl 
dienos Philadelphijos ir apy
linkės masiniam mitingui. Bu
vusi skirta balandžio 7-ta 
jiems pasirodė nepatogi, tai 
dienai negalėjo gauti tokio dy
džio salės, kuri galėtų sutal
pinti raportą iš Lietuvos no
rinčius išgirsti philadelphie- 
čius. O tokiam svarbiam tiks
lui bile kokiu mitingėliu jie 
nenori tenkintis. Jie gavo pa
togesnę diepą. Svečias buvo 
pasilikęs ir mūsiškiame mitin
ge.

LPTK dėkingas virš minė
tiems svečiams už gražų pasi
darbavimą Lietuvos žmonėms.

Rep.

Didžiulė Schwaben Hali bu
vo užpildyta ne vien tiktai tų, 
kurie laukė išgirsti apie savo 
gimtąjį kraštą, ten pasiliku
sius saviškius, šį kartą dalyva
vo nemažas skaičius ir tų, ku
rie Lietuvos nėęa matę—jau
nosios, amerikietiškos kartos 
lietuviai. Ir ne vienas, kaip 
matysime vėliau pateiktuose 
aukotojų sąrašuose, prisidėjo 
su gana stambia auka tėvų 
gimtajam kraštui pagelbėti at
sistatyti.

šį kartą nereikėjo laukti pu
blikos, nei publikai ilgai lauk
ti mitingo.'Masiniai (veik vie
nu kartu) ateinančiai publikai 
spėjus susėsti, šio susirinkimo 
vedėjas Jonas Gasilinas pa
kviečia Aido Chorą pradėti 
programa. Aidas, vadovybėje 
savo mokytojos Aldonos An
derson (Žilinskaitės), sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos him
nus. O paskiau suteikė ir šiaip 
dainų. Himnai ir dainos išėjo 
pagirtinai.

Apie Jau Nuveiktus Darbus
Vincas Čepulis, Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komiteto vei
kiantysis pirmininkas, užvada
vęs A. Bimbą laike jo lanky
mosi Lietuvoje, pateikia trum
pą raportą, kas jau nuveikta. 
Dešimtis Siuntinių lig šiol yra 
išsiųsta Lietuvon. Išsiųsta ir 
pirma dalis II-jo, o likusi da
lis Vienuolikto Siuntinio bus 
baigiama šiomis dienomis. Ra
porte jis pažymėjo pasiųstų 
dovanų kiekius ir piniginę ver
tę.
Lietuvos Žmonės Mus Sveikina

Kalba Antanas Bimba. Jo 
DMsirodvmas iššaukia entuzias
tišką, ilgą ovaciją. Perdavus 
jam sveikinimą nuo Lietuvos 
žmonių, ovacija pasiantrina.

Pirmoje kalbos dalyje A.
apsistoja

kad davusieji stambesnes au
kas bus pagerbti įrašymu 
vardo viešajame steigėjų 
rašė Instituto sienoje.

Sekė sunešimas dovanų
stituto įrengimui. Suaukota 
viso (su pažadais) $5,812.90.

Aukojusių vardai bus skel
biami už dienos kitos, kaip tik 
komitetas suspės paruošti 
spaudai, čionai tęnka primin
ti tik tiek, kad* negalėjusieji 
dalyvauti mitinge ir prisidėti 
su auka tenai, dar gali, var

dan tos intencijos, prisidėti 
pirm paskelbimo aukų. Norin
tieji padidinti savo auką; o 
taip pat ir davusieji pažadus, 
dar gali suspėti patekti į ben
drą gerųjų Lietuvos draugų 
sąrašą.

Brooklyniečiai padarė gana 
gražią pradžią Instituto fon
dui. Reikia tikėtis, kad dauge
lis kitų, iki šiol neturėjusių 
tam progos, dar prisidės vė
liau.

Antrąją programos dalį pra
dėjo Merginų-Mergaičiu Kvar
tetas. kurį sudaro Francene 
Pakalniškis, Frances Bovinas, 
Sylvia Pužauskas, Suzana Ka- 
zokytė? Kvartetas sudainavo: 
Jau kelias Lietuva — Vaičū- 
no; Aš mylėsiu tą bernelį — 
Tallat - Kelpšos; Song of the 
Happy Soviet Youth — Duna- 
vevskio. Protarpiais, Silvia 
Pužauskas ir Suzanna Kazo- 
kytė duetu sudainavo Onytę, 
Hawaju dainą ir Valia valu
žė — Miko Petrausko. Suzan
na Kazokytė, sudainavo solo il
gesys ir Tų mergeliu dainavi
mas—Kačanausko. Dainos su
teikė gražaus įvairumo.

Visoms akompanavo Miriam 
Gottlieb..

Antroje kalboje, po pertrau- 
Antanas Bimba kalbėjo 
Lietuvos padėtį abelnai, 
tai, kiek Lietuva»nuken- 
kaip atsistatoma, kokie

Praeitą sekmadienį, 
31, Antanas ir Ona Balčiūnai 
(Varpo keptuvės savininkai), 
taipgi ir jųjų duktė Rutė, tu
rėjo vieną iš džiaugsmingiau
sių dienų savo gyvenime: 5- 
tą vai. vakaro orlaiviu par
skrido į LaGuardia Field jųjų 
sūnus - brolis Algirdas. Ta 
proga Balčiūnai suruošė sutik
tuvių parinkę savo namuose, 
kur dalyvavo gražus būrelis 
jaunuolių, berniukų ir mergia- 
čių, taipgi keletas ir suaugu
sių — Balčiūnų artimų kaimy
nų. Buvo atvykus ir Balčiūnie
nės motina Rainienė su sūnum 
iš Jersey City. Balčiūnai visus 
puikiai vaišino skaniais už
kandžiais ir gėrimais.

Algirdas Balčiūnas dar visai 
jaunas vaikinas; aukštas, gel
tonais garbiniuotais plaukais, 
linksmas ir mandagus.
' Jisai tarnavo Pacifiko salo
se; ten išbuvo viso 22 mene-,, 
sius. Namie svečiuosis 30 die
nų, po to vėl vyksta atgal lai
vyno tarnybon. P* Š.

Kovo 30-tą įvykusi Pirmos 
Gegužės parado priruošimui 
konferencija, Viešbutyje Capi
tol, New Yorke, pasisakė už 
milžinišką Pirmosios Gegužės 
paradą. Tokio parado, sakė 
kalbėtojai ir organizacijų va
dai, reikia, kad turėtų reikš
mingą įtaką išlaikymui taikos 
ir palengvintų laimėti demo
kratinių jėgų pergalę prieš re
akciją namų fronte. Kad pa
dėtų darbo*žmonėms laimėti jų 
reikalavimus.

Konferencijos išrinktas di
džiulis ir atstovingas komite
tas, kuris ne už ilgo pateiks 
organizacijoms ir abelnai vi
suomenei smulkmeningus pla
nus.
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Prašome Talkos
Visi gerbiame veteranus, 

bet ne visi turime progą tą sa
vo jiems pagarbą ir padėką 
pareikšti viešai, išskyrus san
tykiuose su mums artimiau
siais giminėmis ir draugais.

Dabar turėsime progą vie
šos pagarbos visiems vetera
nams. Ta proga jau netoli. Ai
do Choro, kartu su kitomis or
ganizacijomis, rengiamas vete
ranų pagarbai ir pasilinksmi
nimui koncertas - balius jau 
tik už poros savaičių. Visi į jį 
kviečiami. Įvyks bal. 14-tą.

O veteranai - veteranes su 
jų žmona ar vyru arba su 
draugo ar draugu kviečiami 
garbės svečiais: Jiems ir įžan
ga nemokama — atsako pa- 
liuosavimo iš tarnybos ženk
lelis. Visiems kitiems įžanga 
po 75c.

PRAŠYMAI:
Rengėjai prašo: Visus, no

rinčius praleisti popietį ir va
karą linksmai su veteranais ir 
jų draugais-draugėmis prašo
me įsigyti iš anksto bilietus.

Tikietu pardavinėtojai šio
mis paskiausiomis dviem sa
vaitėmis prašomi pasidarbuoti 
su įtempta energija už masi
nę pramogą, kad m tįsų garbės 
svečiams nereikėtu jaustis tu
rinčiais perdaug vietos erdvio
se Grand Paradise salėse.

. Konferencijoje atstovauta 
apie 50 AFL ir CIO unijų, 
taipgi 85 fraternalės ir sušie- 
dijų orgąhizacijos. Dalyvavo 
300 delegatų, atstovaujančių 
tūkstančius narių.

Vienu iš kalbėtojų konfe
rencijoje buvo Johannes Steel, 
žymusis radio komentatorius, 
šiuo tarpu dalyvaująs UNO 
posėdžiuose. Steel labai vaizd
žiai perstatė tą, kas dedasi 
UNO didžiumos atsinešime į 
Tarybų Sąjungą. Jis palygino 
tą didžiumą prie pietinių vals
tijų teisėjo, kuris pasakė prieš 
jį pastatytai aukai: “Mes tau 
duosime gerą teismą, o tada 
pakarsime.’-’ •

Steel pareiškė, kad masinis 
išėjimas į Pirmos Gegužės pa
radą gali daugelį priversti 
grįžti prie “principų, kuriuos 
pratiesė Didžiųjų Trijų vadai 
Teherane ir Yaltoj.”

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir klijavus 
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, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

paveiks

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

skirtingų 
tarybinės 
didžiuma

mūsų d O’

pad al in a-

Bimba vyriausiai 
šiais klausimais:

Kas jau gauta iš 
vahu Lietuvoje?

Kaip tos dovanos 
ma ir kas jas gauna?

Ar dar reikalinga Lietuvai 
parama Kokia ?

Išvada: Parama dar labai 
reikalinga drabužiais ir ava
lyne, taipgi labai svarbu pa
gelbėti jiems greičiausia atsi
kurti mokslo ir kultūros įstai
gas, padovanoti toms įstaigoms 
to, ko jos ant vietos negali pa
sigaminti. Prašo duosniai pri
sidėti nrie irenrimo Sveikatos 
Instituto Ajfrijniuje.

veikatos b
Pažymi, ž

kos, 
apie 
apie 
tėjo,
pojūčiai, posūkiai tarpusavyje, 
kokio atsinešimai į mus. Atsa
kinėjo gal keliolika klausimų. 
Išgirdome labai daug. Ir mi
tingas praėjo tikrai draugin
goje atmosferoje.

Knygų Parodėle
Gale sAlės trys ilgi stalai 

buvo nutiesti Antano Bimbos 
iš Lietuvos parvežtomis kny
gomis, periodiniais - leidiniais 
ir laikraščiais žymiausių Lie
tuvos rašytojų raštais, čia ma
tėsi mokykloms vadovėliai 
įvairiose mokslo šakose, dai
lioji literatūra, viena ikta bro
šiūrėlė bėgamu klausimu, ap
skričių ir centraliniai laikraš
čiai — keli desetkai 
leidinių. Ir vis tai 
Lietuvos leidiniai, 
išleisti jau po karo.

Kai kurie žmonės, pamatę 
tokią gausą lietuviško spaus
dinto žodžio, patikrinę, kad 
tai didžiumoje 1945 metų lai
dos, nusistebi. Jie buvo girdė
ję labai daug melų iš Lietuvos 
priešų, būk Lietuvoje viskas 
tik rusiškai ir buvo beprade
dą tikėti.

— Kas gi galėtų įsivaizduo
ti, kad galėjo taip begėdiškai 
meluoti?! T— sako jie, pamatę 
t ąkultūros lobyną. Norinčių 
nusipirkti i savo pasiskaitymui 
ir parodymui kitiems buvo la
bai daug — būtų išparduota 
pundai. Deja, A. Bimba galėjo 
pasivežti tik po vieną kopiją 
— visiems pasižiūrėti, ne par
duoti. '■

Mitinge buvo parduota tik 
keli desetkai Lietuvos žymaus 
literato Venclovos parašytos, 
Amerikoje spausdintos knyge
lės apie Lietuvos didvyrę Mel- 
nikaitę. Tos knygelės buvo 
parduota Brooklyne šimtais 
kopijų tuojau po išleidimo, 
iet vis dar randasi naujų pir-

SUSIRINKIMAI
KOMUNISTAMS

Labai svarbus komunistų 
susirinkimas Įvyks šio antra
dienio vakaro . 8 vai., balan
džio 2-rą, 419 Lorimer St. Visi 
dalyvaukite.

L. K. Kliubo Valdyba..

RICHMOND HILL
EAST NEW YORK, N. Y.
Balandžio 4 d., įvyks LDS 13 kp. 

susirinkimas, 8 v. v. Pas dd. Mise
vičius, 115 Montauk Ave., Brook
lyne. Nariai, dalyvaukite, nes susi
rinkimas bus svarbus. Rinksime 
Centro Valdybą ir taipgi delegatus 
į Suvažiavimą. Tad dalyvaukite.’ — 
Kom. (77-78)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 ir ALDLD 138 kps. ben

dras susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, balandžio 4 d., Rusų Name, 
56-58 ,61st St. Pradžia 8 v. v. Visi 
nariai ir nares malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes yra svarbių dalykų 
aptarimui. — V. Katrlonas, org.

Bi

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tfttfi Ten Eyek Ir MkuJof St». 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ B ARBERIAI

Mi

“Frontier Gal.”

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

F. W. Slialins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

g<

i

s?
a!

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 

Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrieon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

““ RESTAURANT
‘ i STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Te!. Evergreen 4-9612
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Valandos:

r-
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Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-884?

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

M- 
S&i i

Lietuviškas 

TRAKTYRIUS 
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand st. Brooklyn

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longine#, 
Jules Jurgensen.

ROBERT UPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y 
W. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS

A--4i.




