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dė Daniją, kaip rašo Sovie
tų spauda. — Iš Islandijos 
netolimas kelias per šiauri
nį žemės ašigalį (polių) į 
Sovietų Sąjungą.

Važinėdamas po Tarybų 
Lietuvą, Antanas Bimba 
kasdien rašė savo išgyven
tus įspūdžius. Kiekvieną va
karą jis surašė, ką jis tą 
dieną matė ir girdėjo, kur 
buvo, su kuo kalbėjosi, ir tt. 
Ir visus tuos Įspūdžius An
tanas pavadino: “KĄ Aš 
MAČIAU TARYBŲ LIE
TUVOJE.”

Tai didelis raštų pluoš-

Washington. — 
sutartis, duodanti “nepri
klausomybę” T r a n sjorda- 
nijai, laužę pirmesnes anglų 
sutartis isu Jungtinėmis

IRANO-SOVIETŲ SĄJUNGOS 
SUTARTIES TURINYS

kuris yra vidujinis Irano 
dalykas, tai bus padaryta 
taikūs žingsniai tarp (Ira
no) valdžios ir Azerbaidža
no žmonių, kad galima bū
tų įvykdyt pagerinimus pa
gal esamuosius įstatymus 
ir geros valios dvasioje lin
kui Azerbaidžano žmonių.

> (Pasirašo) 
“Ghavam, 
Sadžikov.”

— paste- 
Tuo tar-

tik pu Anglija terorizuoja, ka- 
-! ro stoviu slegia ir kariniais 

turi du ai- į teismais teisia apšviestąją, 
bravorus. Trans- j hebrajiškąją Palestinos da- 

nėra nė vieno lį šiapus Jordano.”

tas. Užtikriname skaityto
ją, kad jis, pradėjęs įspū
džius skaityti, nenutrauks 
jų,’iki perskaitys visus.

Ant. Bimba
Amerikos lietuvis, aplankęs 
po karo Tarybų Lietuvą. 
Jis matė ir girdėjo tai, ko 
nei vienas kitas amerikietis 
nėra matęs ir girdėjęs. Tuo. 
būdu raginame mūsų skai
tytojus pasakyti savo pažįs
tamiems, kad jie užsisakytų 
Laisvę ir skaitytų A. Bim
bos įspūdžius.

“Ką Aš Mačiau aTrybų 
Lietuvoje 
pinti 
kada

Maskva.—Jungtinės Vals
tijos, laužydamos sutartis, 
statosi slaptas kari
nių lėktuvų stovyklas ir ka
ro laivyno bazes šiaurinėje 
Islandijos saloje, kurią val-

Teheran. — Visas Irano 
ministerių kabinetas užgyrė 
sutartį su Sovietais.

dokumentų 
generolas 

veda k a ra

kui Anglija atkirto nuo Pa
lestinos Transjordaniją, ry
tiniame Jordano upės šone, 
ir paskelbė Transjordaniją 
atskira šalim.

“Anglijos valdžia, kuri 
veda karą prieš visus judė
jimus dėlei tautinės nepri
klausomybės V i d ut iniuose 
Rytuose, dabar dedasi kil
niąją laisvintoja. O gal ten 
yra gamtinių turtų bei ži
balo?”

Transjordanijoj tėra tik 
320,000 gyventojų, kuomet

jiems per die- 
pasakoti visokius 

kad ir ten kaip 
lūpomis pa- 

Sąjungą. Dar 
argumen- 

demokratinėje

Bucharest. — Rumunijos 
užsienio reikalų ministeris 
Georges Tatarescu paskel
bė, jog rumunų valdžia su
traukė diplomatinius ryšius 
su Franko fašistų diktatū
ra Ispanijoj; sako, Franko 
režimas gręsia pavojum tai
kai ir juomj piktinasi “viso 
demokratinio pasaulio sąži-

Su Gera Valia iš Abiejų Pusių 
Pilnai Susitarta su Sovietais, 
Kaip Pareiškė Irano Valdžia

daro til
iausybė remia

Jeigu ne
karas būtu nej-

Generolas Chiang 
žino, kad jis pa

rt IĮ, eidamas prieš

nu pasisekimu, kuomet pa
siekėme tokių pat gerų ir 
draugiškų santykių su mū
sų didžiuoju šiauriniu są
jungininku ir kaimynu (So
vietų Sąjunga).

“Aš įsitikinęs, kad šis įvy
kis turi didžiausios svarbos 
ir kad juomi džiaugsis visi 
mūsų sąjungininkai, kaipo 
didžiu patarnavimu tarp
tautinei taikai ir sutarti
nei.”

Viena. — Austrijai buvo 
geriau, kuomet ją iš pra
džios tvarkė viena Raudo
noji Armija, pareiškė dr. 
Adolf Schaerf, Austrijos vi- 
ce-prefnjeras. “Austrija ta
da turėjo plačią laisvę įsta
tymų leidime ir šalies valdy
me,” sake Schaerf : “Bet 
nuo to laiko, kai Keturios 
Valstybės pasidalino šalį į 
paskiras sritis, tai jos val
džia ir laisvai išrinktas sei
mas negali beveik nė žo
džio tarti” apie austrų rei
kalus.

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Ahmed Ghavam 
ir Sovietų ambasadorius 
Ivan C. Sadčikov balandžio 
5 d. išleido sekamą bendrą 
pranešimą apie sutartį tarp 
šių dviejų valstybių:

“Maskvoje pradėtos dery
bos tarp Irano premjero ir 
Sovietų vyriausybės buvo 
tęsiamos Teherane po jo su
grįžimo ir SoVietų ambasa
doriaus atvykimo. Šios de
rybos užsibaigė 1325 m. 
Farvardin 5 d. (pagal ma
hometonų kalendorių, o 
1946 m. balandžio 4 d. pa
gal krikščionių kalendorių), 
ir buvo susitarta visais 
klausimais.

“Raudonoji Armija pasi
trauks iš visos Irano žemės 
per pusantro mėnesio, skai
tant nuo 1946 m.' kovo 24 d., 
sekmadienio. ’
Bendra Irano - Sovietų* ži

balo Kompanija
“Susitarimas dėlei suda

rymo bendros Irano - Sovie
tų žibalo kompanijos ir dėl 
jos sąlygų bus patiektas 
penkioliktajam seimui tvir
tinti septynių mėnesių eigo
je, skaitant nuo kovo 24 d.

Azerbaidžano Klausimas
“Kas liečia Azerbaidžaną,

Jungtinių, Tautų čarterį ir 
senosios Tautų Lygos’nuo
statui; Anglija taip pat 
trempia Palestinos gyvento
jų teises, i 
tinių Valstijų
Francis J. Myers, demokra 
tas iŠ Pennsylvanijos. “Ko 
dėl Amerikos valstybės de

. '■ i ’* • v i?; T

LENKIJA PRIPAŽINO IS
PANIJOS RESPUBLIKOS 

VALDŽIĄ
Varšava. — Lenkijos vy

riausybė pripažino užsieni
nę Ispanijos respublikos 
valdžią su dr. Jose Girai y 
Pereira galvinyje ir sumez
gė diplomatinius ryšius su

viršininkas Edward J. 
Quigley praneša, kad galima tuojau priimti reguliarius 
pašto siuntinius, oro siuntinius ir parcel post punde
lius, adresuotus pristatymui Estijoj, Latvijoj ir Lie
tuvoj tokiomis paštaženklių (štampų) kainomis ir ki
tomis sąlygomis, kurios taikomos Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungai.

“Kad galima būtų lengviau paskirstyti ir prista
tyti siuntinius, tai jų adrese turėtų būti įrašyta žo
džiai “Union of Soviet Socialist Republics” arba “U. 
S. S. R.”, kaipo šalies, kur jie siunčiami.”

PRANEŠIMO ORIGINALAS ANGLŲ KALBA
UNITED STATES POST OFFICE 

BROOKLYN 1, N. Y.
EXECUTIVE DIVISION

April 5, 1946.
Postmaster Edward J. Quigley of Brooklyn, N. 

N., announces that effective at once, regular mail, 
air mail and parcel post packages addressed for deli
very in Estonia, Latvia and Lithuania may be accepted 
under the postage rates and other conditions ap
plicable to the Union of Soviet Socialist Republics.

.To facilitate distribution and delivery, the address 
of such articles should include the words 
Soviet Socialist Republics” or “U. S. S. R.” 
of destination.

kaipo mandatą. Lyga laikė 
Transjordaniją tiktai tos 
pačios Palestinos dalim. 
1924 metais Anglija dėl to 
padarė sutartį su Jungtinė
mis Valstijomis ir pasižadė
jo nedaryti atmainų Pales
tinos srityje be Jungtinių 
Valstijų sutikimo. Bet pas-

Washington. — Konfe
rencijoj Taikai laimėti 
kongresmanai Sabath, De- 
Lacy ir Savage smerkė Tru- 
mano susigiminiavimą su 
Anglijos imperializmu prieš 
Sovietus ir reikalavo 
dyt Roosevelto taikos 
nūs.

Konferencija vyksta 
anglais prieš So- kybos Department© 

j e. Dalyvauja 800 delegatų 
nuo demokratinių organiza
cijų, darbo unijų, mokslinių, 
kultūrinių, bažnytinių ir ki
tų draugijų.

New York 
dienj, 31 d. kovo, tarpe kitko, 
rašo: “Amerikos žmonės su
teikė Sovietu Sąjungai už 
$80,000,000 pagalbos... Būtų 
gerai, kad Mr. Stalinas atsi- 
dėkavotų suteikiant dabai’ 
mums pagalbos...”

Matote, kokia trumpa tų po
nų atmintis.' Karas buvo ben
dras ir pagalbą teikė viena ki
tai koalicijos šalys. Bet gi fak
tas pasilieka faktu, kad Ta
rybų Sąjunga daugiausiai nu
kentėjo ir daugiausiai kitoms 
talkininkių šalims suteikė pa
galbos.

Tik pagalvokime, kiek 
ci’ai sugriovė ten miestų, kiek 
jie išžudė žmonių! Kiek Rau
donoji Armija neteko vyrų ko
voj prieš mūsų bendrą priešą!

Kas būtų atsitikę su Ameri
kos žmonėmis, su mūsų mies
tais, jeigu Hitleris būtų pir
miausiai savo smūgius nutai
kęs prieš mus? Kiek milionų 
būtų žuvę mūsų armijoj vy
ru, kiek milionų būtų žuvę ci
vilių žmonių!

O viso to mes išvengėm tik 
todėl, kad per tris metus pa
ti viena Tarybų Sąjunga ka
riavo prieš mūsų visų bendrą 
priešą, pati viena nešė baisiau
sius nuostolius!

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto pirmininko Antano 
Bimbos maršrutas jau praside- 

d ienomis 
) iš ten

da. Balandžio 12- 
jis bus Baltimore j 
trauks j vakarus.

Reikia visur gerai prakalbas 
išgarsinti. Reikia, kad kuo 
daugiausia žmonių ateitų ir iš
girstų tiesą apie Tarybų Lietu
vą. Reikia pasiekti tuos lietu
vius, kurie yra socialistų, kle
rikalu ir smetonininkų apgau-

Blogai reikalai (’hinijoj. Ne 
paisant, kiek sutarčių padary 
ta, kiek visokių 
pasirašyta. 
Chiang Kai-: 
prieš liau<

Jis tą 
mūsų vyri 
joj reakcija, 
ten naminis 
manomas. 
Kai-shekas 
džiautų f 
baudi.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia ir žmonės nudžiugę, 
kad taip gražiai susitarta 
su Sovietų Sąjunga. Kuni
gaikštis Mozzafar Firouz, 
Irano žinių ministeris, dėl 
to pareiškė spaudos atsto
vams balandžio 5 d.:

“Per derybas tarp šių 
dviejų šalių tapo išspręsti 
visi buvusieji klausimai pil
nai abipusiškai ir su gera 
valia.

“Aš pranešu jums, ger- 
biamiji, kaip yra pasitenki
nę Irano valdžia ir žmonas 
šiuo laimingu įvykiu.

“I m p e r a toniškos mūsų 
valdžios politika dėlei ge
riausių santykių palaikymo 
su didžiosiomis valstybėmis, 
ypatingai su Anglija ir 
Jungtinėmis V a 1 s t ijomis, 
dabar yra apvainikuota pil-

London. — 46 anglų Dar
bo Partijos skyriai priėmė 
rezoliucijas, kuriose smer- 
ikia dabartinę darbiečių val- 
i džios politiką. Rezoliuci
jos bus įteiktos metiniam 

; Darbo Partijos suvažiavi- 
jmui. Viso tik trys kitos re- 
izoliucijos sutinka su Attlee- 
Bevino darbiečių valdžia. 
46 gi rezoliucijos kritikuo
ja šią valdžią, kad ji tęsia 
'Churchillo politiką ir remia 
' Franko fašistų režimą Is
panijoj. Kelios rezoliucijos 
reikalauja draugiškumo su 
Sovietais.

Dar karo metu, kada Tary
bų Sąjungoj lankėsi velionis 
Willkie, ten piliečiai reikalavo 
atidarymo antro fronto. Will
kie buvo už antrą frontą, bet 
jis priminė, kad Amerikoj tūli 
teisinasi tuo, kad jie teikia So
vietų Sąjungai pagalbą tre
kais “džypais” ir t.t.

Viena moteris sakė 
pasodo, kad Amerikoj džen
telmenai gerai įvertina trokus 
ir kitas mašinas, bet jie visai (Valstijomis, .mindžioja 
neįvertina mušu sūnų ir duk
rų ! Kažin, ar daug ten rastųsi 
tokių motinų, kurios sutiktų 
apmainyti ant mašinų savo sū
nus ?

vakarinėje Palestinoje gy- ‘nepriklausomybei’, 
vena 1,700,000 žmonių, bėjo sen. Myerst — 
Transjordaniją teturi 
du fabrikėlius, kur dirba vi-1 
so 190 žmonių, o t________
koholio bravorus. Trans- į 
Jordanijoj nėra nė vieno 
laikraščio; joj “didesnis, 
nuošimtis visiškų beraščių, 
negu bet kur pasaulyje,” ir 
tiktai viena dvidešimta da
lis Transjordanijos žemės 
tėra dirbama.

“štai kokią Palestinos da- wick Ave. Bus laidojamas šį 
lį anglai laiko pribrendusia antradienį 2:30 vai popiet.

Už priešinimąsi Įleisti streiklaužius Į Yale & Towne 
šapą, Stamforde, ši pikietą valstijos truperiai tempia 
Į policijos vežimą. Streikas po 21 savaitės jau baigtas 
darbininkų laimėjimu.

jis to krašto “nepriklausom y- 
bes” yra tiktai monas ir ap

Keista 
teisme. Ten 
ir diplomatai 
nori. Visi žino jų prasikalti
mus, visi žino, kiek žmonių nu
žudė generolo Goeringo orlai- 
vynas, visi žino, kokis yra 
veidmainys Joachim Ribben
trop.

Bet leidžia 
nų dienas 
melus. Atrodo 
kam norisi nacių 
šmeižti Tarybų 
jiems neužtenka 
tų” turčių 
s pa ūdoje.”

Jungtinių Valstijų paštų 
N. Y.„ atsiuntė Laisvei tokį 
5 d. š. m.:

“Brooklyn, N

Pažangūs Kongresmanai Ragina 
Vykdyt Roosevelto Siekimus

Chicago. — Prezidentas gą Amerikos armiją, pra- 
Trumanas čia Armijos Die- ; tęst verstiną rekrutavimą 
noj, balandžio 6, įspėjo, kad dar metus ir įvest privftlo- 
“įtemptos varžytinės Arti
muose ir Viduriniuose Ry
tuose gali staiga iššaukt 
karinį susikirtimą” tarp KONFERENCIJA TAIKAI 
Anglijos ir Sovietų Sąjun-į LAIMĖTI
gos. Prezidentas pasižadėjo 
ginti Jungt. Tautų teises ir 
mažųjų šalių nepriklauso
mybę ir čielybę. Amerika, 
girdi, nepakęs svetimųjų 
“prievartos arba įsigalėji
mo” tose šalyse. Kitaip pa
sakius, Trumanas su Angli
ja vykdytų ten savo “maniš
kąją” politiką ir kariautų 
išvien su 
vietų Sąjungą. Trumanas 
skelbė, kad Amerika turi 
vyrant pasaulinėje politiko
je ir prekyboje; tuo tikslu 
jis reikalavo palaikyt galin-

Anglijos Ipartmentas tyli, kodėl 
neprotestuoja”? — užklau 
sė senatorius Myers praei- gavystė 
tą penktadieni

Diena pirmiau kitas žy- metais buvo pavedus Angli
nius demokratas senatorius jos globai visą Palestiną, 
Claude Pep per kaltino 
Jungtinių Valstijų valdžią, 
kad jinai tapo Anglijos im
perijos dvyniu ir anglų im
perializmo ūžti kvintoj um. 
Sen. Pepper sakė: Kadangi 
Anglija' ir toliau laikys sa
vo kariuomenę Transjorda
nijoj, tai anglų sutartis dėl

K RI SI. A1
Bimbos Maršrutas.
Mūšiai Chinijoj.
Nurembergo Komedija.
Jvertina Mašinas, bet ne 

Žuvusius Žmones.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS
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Badas ir Karas Chinijoj
•I

Chinijos liaudis trokšta taikos. Karas įkirėjo iki 
gyvojo kaulo. Per kelis metus pirm 1927 metų Chinijos 
komunistai ir buržuazija išvien kariavo prieš atvirus už- 

. sienio imperialistų agentus.
1927 metais komunistų ir buržuazijos jėgos laimėjo. 

Bet tada generolas Chiang Kai-shekas ir buržuazija nu
sigando komunistų įtakos ir pradėjo prieš juos ir demo
kratiją karą. Nuo 1927 iki 1937 metų, per dešimts metų, 
generolas Chiang Kai-shekas su pagalba užsienio impe
rialistų vedė karą prieš komunistus. Bet jis jo nelaimėjo.

Kada 1937 metais Japonijos imperialistai užpuolė 
Chiniją, tai Chinijos Komunistų Partija pasiūlė sudaryti 
bendrą frontą kovai prieš japonus. Generolas Chiang 
Kai-shekas priėmė tą pasiūlymą. Chinijos komunistų 
armijos ne vien geriausiai atsilaikė šiaurinėj daly j, bet 
komunistai išvystė taip platų partizanų veikimą, kad 
japonai negalėjo pilnai viešpatauti užimtoj Chinijos da- 
lyj. Tai kovai.trukdė veidmainiški generolo Chiang Kai- 
sheko ir jo pasekėjų darbai. Chinijos reakcijos jėgos 
mažiau bijojo Japonijos imperialistų, kaip komunistų 
įtakos. Ir todėl kelis kartus puolė komunistų vadovau
jamas armijas.

Kada likosi parblokšta Japonija, tai Amerikos im
perialistai puolėsi į pagalbą generolui Chiang Kai-shekui, 
kad jis įsigalėtų Chinijoj. Amerikos karo laivai ir or
laiviai skubėjo permesti reakcines jėgas, kad pirmiau už
imti svarbius miestus ir centrus. Amerikos orlaiviai ir 
marinai atvirai kariavo prieš Chinijos liaudies armiją. 
Generolas MacArthuras įsakė japonų armijoms Chini
joj nepasiduoti “komunistams,” nes jis norėjo, kad dau
gybė Japonijos ginklų patektų Chiang Kai-shekui. Apie 
du milionai japonų ir milionas jų pakalikų taip ir pa
darė. Jie mušėsi prieš komunistų vadovaujamas jėgas, 
o nusiginklavo ir ginklus atidavė tik Chiang Kai-sheko 
jėgoms.'

Generolas Chiang Kai-shekas, gaudamas pilną pa
galbą Amerikos imperializmo, pradėjo karą prieš komu
nistus ir demokratus. Bet tas khras jam nesisekė. Ta
da jis ir Chinijos komunistai, tarpininkaujant Amerikos 
atstovui generolui Marshall’ui, nutarė baigti karą. Buvo 
padaryta tarimas, kad bus sudaryta koalicinė visų parti
jų valdžia, kad ji praves visuotinus rinkimus parlamento 
ir kitų valdžios žmonių, kiek ir kur bus dabartiniu laiku 
generolo Chiang Kai-sheko ir komunistų armijos.

Bet Chinijos reakcininkai priešakyj su generolu 
Chiang Kai-sheku laužo susitarimus. Vėl Amerikos lai
vai veža jo armijos dalinius į Mandžurijos prieplaukas, 
kad jis pirmas ten įsigalėtų. Vėl eina mūšiai eilėj pro
vincijų tarpe reakcininkų ir liaudies armijos.

Tuo gi kartu Chinijoj liaudis kenčia didžiausį vargą 
ir skurdą. Visoj eilėj provincijų viešpatauja badas, ku
ris apima 15,00Q,000 žmonių. Karas dar daugiau didina 
vargą ir badą. Generolas Chiang Kai-shekas nepaiso 
žmonių, jis nori, kad reakcija pasiliktų galioj. Jam pa
deda Amerikos jėgos. Jeigu ne ta Amerikos generolų ir 
imperialistų pagalba, tai generolas Chiang Kai-shekas 
nedrįstų prieš liaudį kariauti, jis būtų priverstas laikytis 
padarytų sutarčių. Baigtųsi naminis karas, liaudis ga
lėtų imtis darbo šalies atbudavojimui, kovai prieš badą, 
ligas ir kūrimui laimingesnio gyvenimo.

Kuo greičiau iš Chinijos bus atšauktos visos Ame
rikos ginkluotos jėgos, kuo greičiau bus sulaikyta para- 

eičiau ten bus
f

ma generolui Chiang Kai-shekui, tuo gr 
taiką.

Naujų rašytojiškų 
išugdymas tarybinei 
viu literatūrai, be 
šiandien yra vienas 
blausiųjų mūsų
nes veiklos uždavinių.

Priaugantieji mūsų lite
ratūriniai kadrai mėgsta 
vadintis jaunaisiais rašyto
jais. Jaunumo sąvoka čia 
ne visada atitinka- tikrovės 
tiesą ir dažnai netgi iškrei
pia reikalo esmę. Jaunu
mas nėra būtina sąlyga pa
sidaryti rašytoju. Ir pagy
venusio amžiau? žmogus 
įgali p r a dėti literatūrinį 
darbą.

Taigi, mūsų priaugan
čiuosius literatūrinius kad
rus tiksliau būtų vadinti 
pradedančiais rašytojais.

Šiandien mūsų pradedan
čiųjų rašytojų, besivadinan
čių jaunaisiais, tarpe daž
nai galima sutikti žmonių, 
kurie savo amžiumi visiškai 
nėra jau tokie jauni. Žiū
rėk, nepavyko kuriam, jau 
geras desėtkas metų rasi
nėj ančiam ir dažnai jokių 
ryškesnių sugebėjimų ne
parodžiusiam, “poetui,” “be
letristui” ar “dramaturgui” 
išaugti į tikrus rašytojus, ir 
jis vis dar išdidžiai tebesi- 
tituluoja “jaunuoju” rašy
toju, reikšdamas įvairiausių 
pretenzijų dėl savo “nepri
pažinimo.” Šitokie perse- 
nę “jaunieji rašytojai” tik 
iškreipia tikrai jaunų lite
ratų pastangas augti ir mo
kytis, gadina jų skonį savo 
dažnai grafomaniškų raštų 
skaitymu įvairiuose jaunų
jų literatūriniuose pobū
viuose, įneša į jų tarpą jau
niesiems svetimas jr nepa
geidaujamas tendencijas.

Tarybinės literatūros rai
da rodo, kad joje nėra tos 
buržuazinei literatūrai tra
dicinės kovos tarp literatū
rinių kartų ir generacijų. 
Tarybinėje literatūroje dar
niai sutelpa skirtingų kar
tų ir skirtingo amžiaus ra
šytojai, užimdami čia kiek
vienas atitinkamą vietą pa
gal savo talentą, savo kūry
bos reikšmę ir literatūrinius 
nuopelnus.

Tai yra dar viena nauja 
ypatybė, esminga socialisti
nės santvarkos pagrindu 
augančiai literatūrai.

Taigi, ir mūsų pradedan
čiųjų tarybinių rašytojų 
prieauglio kelias turi eiti 
tiktai šia kryptimi. Paste; 
bimų bandymų iš mūsų pra
dedančiųjų, daugiausia dar 
jauno amžiaus, rašytojų su
daryti kokį nors “jaunųjų” 
sąjūdį tenka griežtai pa
neigti ir atmesti. Šitoks 
sąjūdis be žalos lietuvių li
teratūrai ir paties “jaunie
siems” nieko gero negalėtų

duoti. Mūsų tarybiniai ra
šytojai, nežiūrint jų am
žiaus ir literatūrinio stažo 
skirtumo, turi sudaryti vie
ną darnią rašytojišką šei
mą, kur labiau prityrę lite
ratūriniame darbe padėtų 
augti tą darbą dar tik pra
dedantiesiems, o pradedan
tieji nuoširdžiai ir atisdė- 
jusiai pasisavintų visa, kas 
yra gera ir turi išliekančios 
vertės pas vyresniuosius.

Daliai mūsų pradedančių
jų rašytojų jau teko praei
ti gana slidus kelias. Ne 
vienas jų dėl jaunumo ir 
nesąmoningumo pirmuosius 
savo plunksnos bandymus 
pradėjo spausdinti okupaci
nio meto spaudoje. Nerei
kia nė aiškinti, kaip juos 
galėjo veikti toji, atsipra
šant, spauda ir bendradar
biavimas joje. Okupacinis 
periodas mūsų pradedančių
jų rašytojų jaunoje sąmo
nėje paliko ryškių neigiamų 
žymių, kurių įtaka pas kai 
kuriuos jų tebepastebima 
dar ligi šiol. Pradedančių
jų bandymai atsinešti į ta
rybinę literatūrą tą okupa
cinio meto “produkciją,”

kenk smingas nesusiprati
mas. Tie jų literatūriniai
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George Earle
Vilnis rašo:
George Earle, buvęs Amerikos diplomatas Balka

nuose, parvyko namo, apsiginklavęs atombombiška ener
gija. Jo šūkis Jiek jau nachališkas kaip ir primityvus. 
Mest ant rusų kelias atomiškas bombas ir pasaulis bus 
išgelbėtas!

Net žymi dalis komercinės spaudos jįjignoruoja. 
Perdaug jau jis nachališkas, perdaug jis permirkęs na
ciškam rauge.

1944 metais Earle buvo mūsų1 laivyno atašė Istam- 
bule, Turkijoj. Tų metų pradžioj tarpe jo ir nacių am
basadoriaus Turkijoj von Papen užsimezgė tamprūs ry
šiai. Jie abu sugalvojo “taikos planą.” Vokietija su
tinka pasiduoti, bet tik ta sąlyga, kad visa vokiečių ar
mija būtų sukoncentruota Rytų fronte—prieš bolševikus. 
Vokiečiai sutinka, kad jiems vadovautu britiški ir jan
kių generolai. v*

Pats Earle pasakoja: “Aš pranešiau apie’tai prezi
dentui Rooseveltui. Pranešiau, kad vokiečiai sutinka pa
siduoti. Klausiau prezidento, prašydamas instrukcijų, 
bet prezidentas man nieko neatsakė.”

Prezidentas tiek pasipiktino, kad į Earlė ži

Šis filipinietis partizanas per 
virš du metus kariavo Leyte 
kalnuose išvaduoti savo šalį 
nuo japonų jsibriovėlių. Dabar 
jis veikia su laisvintoje jėgo
mis prieš Jungtines Valstijas 
ir reakcinių jėgų santarvinin
kų pastangas sutrukdyti Fili
pinų nepriklausomybę balan
džio 30-tą įvyksiančiuose rin
kimuose.

'i -Y
fe

jus, taip pat iškrypo iš tik
ro kelio. Čia nesusidarė ži
dinys, pajėgiąs derama idė-

bandymai dažniausiai pažy-į jįne įr literatūrine linkme win E1 cmHni7 rnn i-vi icri k no i v ” .. ..mėti šovinizmo, mistikos ir 
estetizmo antkrėčiu, yra1 
žaizda, kurią jiems reikia ' 
skubiausiai užgydyti, tai I 
yra dėmė, kurią jaunieji li
teratai turi stengtis juo 
greičiau nutrinti nuo savo 
literatūrinio veido. Jeigu 
tarybinė visuomenė dėl to 
kai kurių pradedančiųjų ra
šytojų paslydimo okupaci
nėje" spaudoje; nedaro jų at
žvilgiu besąlyginio pasmer
kimo, tai tik turėdama gal
voje jų jauną neprityrimą, 
tikėdamasi, kad' jie patys 
gerai supras savo padary
tąją klaidą ir ją atlygins 
mūsų darbo liaudžiai nau
dingu literatūriniu darbu.

Taigi, mūsų pradedantie
siems rašytojams pirmiau
sia ypač reikia gilaus ide
ologinio auklėjimosi, įtemp
to literatūrinio darbo, na, 
pagaliau, ir kuklumo, to 
sveiko kuklumo, kuris nesu
varžo jaunatvės polėkių, o 
juos sutelkią rimtam, ryž
tingam, kūrybiniam užsi
mojimui. Tokio darbo ir 
tokio kuklumo kaip tik daž
nai pasigendame mūsų pra
dedančiųjų rašytojų tarpe.

Ligi šiol mūsų literatūri
nio prieauglio Liausimas 
buvo paliktas atsitikinumui. 
P r a d e d ančiais rašytojais 
mažai tesirūpinta. Atskiri 
bandymai, kaip, pav., prie 
“Jaunųjų Gretų” žurnalo 
telkti pradedančius rašyto-

auklėti ir organizuoti mūsų 
rašyto jišką prieauglį. Be 
to, per daug apsiribota vien 
studijuojančia jaunuomene. 
Tiesa, studijuojančioji jau
nuomenė, paprastai, duoda 
didžiausią nuošimtį preten
dentų į rašytojus, tačiau ne 
visada tie pašauktieji pasi
rodo esą išrinktaisiais. Mū
sų kaimas in miestas, laukų 
ir fabriku darbininkai, rau- 
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donarmiečiai, inteligentai ir 
tarnautojai, visa plačioji 
darbo liaudis, o ne vien 
aukštųjų mokyklų jaunuo
menė, turi būti tas šaltinis, 
iš kurio mūšų tarybinė lite
ratūra semtų sau naujų kū
rybinių jėgų, naujų litera
tūrinių kadrų.

Tarybinių Rašytojų Są
junga paskutiniuoju metu 
imasi organizuoti prade
dančiųjų rašytojų sekcijas 
Vilniuje ir Kaune.
niai lauktas ir sveikintinas 
dalykas. Reikia tikėtis, kad 
mūsų literatūrinio prieaug
lio reikalas nuo šiol bus pa
kreiptas reikiama kryptimi 
ir jam bus skiriamas ypa
tingas dėmesys, nes tai 
svarbus reikalas. “Darbi
ninkų klasė, — sakė Maksi
mas Gorkis, — turi supras
ti, kad socialinis, kultūrinis, 
literatų auklėjimas — jos 
reikalas, jos esminis, ypa
tingai svarbus reikalas.”

Kostas Korsakas. *

Tai se-

Prašome Įsitėmyti
Šiuomi atkreipiame atydą 

tū"draugų bei prietelių, ku
rie siunčia Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui su
rinktas dovanas čekio ar 
money orderio formoj, kad 
nerašytų niekeno kito pa
vardes kaip tik Committee 
to Aid Lithuania, nes taip 
esame žinomi banke.

Mes gauname daug čekių 
ir money orderių, išrašytų 
asmenų -pavardėmis, kurie 
nieko bendro n e t u r i su

LPTK. Kad būtų visiems 
patogiau, prašome įsitėmy
ti šį prašymą: jeigu mano
te, kad negalėsite atsiminti, 
išsikirpkite šį raštą, pasidė
kite žinomoj vietoj. Vokus 
antrašuokite Committee to 
Aid Lithuania (arba galite 
užrašyt ir LPTK), 417 Lo
rimer St.,- Brooklyn 6, N.Y.

Širdingai dėkojame visiem 
už bendradarbiavimą!

L. Kavaliauskaitė, 
LPTK Fin. Sekr.

kaip į nacių bendradarbį. Buvo peržema duoti jam at
sakymas;

Prezidentas Trumanas taip-pat suprato, kad tokį 
žmogų negalima laikyti diplomatinėje tarnyboje. Ir to
dėl iš tarnybos jis išprašytas.

Dabar jis gali kelti kačių koncertus Hearsto gelton- 
lapiuos ir tilapiuos ir tiešyti savo muzika atvirus ir apsimaskavu 
sius nacių šalininkus.

BIG LEAGUE club moguls 
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league baseball 
jumping the 
play in the 

south of the 
solons won’t

"are displaying much concern 
over major 
players who are 
both leagues to 
Mexican League 
Rio1 Grande. The 
admit this readily, pooh-pooh
ing tlie thought that they are 
losing valuable and profitable 
players. Even when such a stel
lar light as Vernon 
erstwhile St. Louis 
of Mickey Oven, 
backstop, sign with 
ican league, big league mana
gers tumble over themselves 
explaining that these former 
stars were not considered for 
regular berths. But the major 
league owners go even further. 
Sympathetically, at least for 
public consumption, they 
chime: “The boy is making a 
mistake. He’ll be sorry.”

—o—
Jumping the major leagues 

to play ball south of the border 
is quite a risky business, and 
considered a gamble only a 
wreckless adventurer would 
take. After all, shunning the 
big leagues is a serious busi
ness. Any player who turns his 
back on organized baseball ul- 
timatetly ends up in the dis
card. If the majors do not bar 
him permanently, the player is 
bpund to draw a severe penalty 
which would probably dis
courage other ball players 
from straying from the beaten 
path. However, in the case of 
the Mexican league the fever 
has not only caught on but is 
spreading throughout the big 
league camps.

—o—
At the root of the exodus 

from the major leagues is the 
simple equivalent money. Big 
league baseball ,is just that — 
big league baseball. It is a big 
business. When the money men 
sink big fortunes in the ven
ture it is not done out of purely 
shorts considerations. They ex
pect profitable returns. The 
ball player also is in the game 
because of pecuniary considera
tions. Baseball is his profession, 
his .bread and butter and more 
than just a hobby which he en
joys. It is his work and he ex
pects to receive the highest pos
sible return for his ability and 
his efforts. The whole rela
tionship is one of “employer” 
and “employee.” This in spite 
of the few higher five-figure 
salaries that are paid.

—o—
Unlike other business or in

dustries, the “employee” in big 
league baseball has no such rights 
as organization or collective 
bargaining. If a ball player has 
a grievance of any sort he has 
to approach the management 
as a lone-wolf. If he is dissatis
fied with the terms of a con
tract he returns the contract 
and becomes a holdout, until 
the management comes to his

terms or some compromise 
agreement is reached. Should • 
the management remain stub
born, the ball player can do 
nothing but wait. He has no re
presentative to present his case.

Stephens, 
shortstop,

Dodgers 
the Mex-

The American public who fol
low big league baseball are well 
familiar with the “holdout” 
system. In simple terms a play
er who is holding out for more 
money is conducting a one-man 
strike against the management. 
Baseball followers are familiar, 
too, with the major league 
chain system, which allows the 
trading, exchange and monopo
ly of talented baseball players. 
Big league owners use their 
farm and chain systems very 
effectively in keeping down the 
payrolls of their personnel. 
Sports followers will remem
ber the annual holdouts of the 
brothers Dizzy and Daffy Dean 
when the pair were part of the 
St. Louis Cardinals chain. In 
their demands for higher sala
ries they were in effect strik
ing at the whole heart of the 
chain-system. The Dean bro
thers are few of the many who 
have rebelled against big league 
management.

—o—
In spite of the annual 

wrangles, there were many ta
lented and able men who-had to 
settle with the management 
without being completely sa
tisfied with the terms. They 
had no other alternative if they 
wanted to remain in baseball. 
Until the end of last year there 
was no other league they could 
turn to. Major league rules had 
the player by the seat of his 
pants. He settled or else.

—o—
along came the five 
Pasquel brothers from 
Flushed with money

Then 
wealthy 
Mexico, 
and consumed by an ambition
to operate big time baseball be
low the Rio Grande, the bro
thers held out tempting lures to 

big-league players north of the 
border. Offering attractive 
three-year term contracts, plus 
substantial bonuses and travel
ing expenses, the brothers con
tacted many leading major 
league players. At first the fel
lows north of the border ap
peared to be suspicious. They 
couldn’t believe that anyone 
could buck against the big-top 
in the States. When it finally 
appeared that the Pasquel boys 
were laying cold cash on the 
line some of the boys in the big- 
top just melted. Though actual 
terms under which many major 
leaguers signed have not be 
widely publicized it is plain that 
many of them, if not all, stand 
to do better in the Mexican ‘ 
League.

Jis įraše 
Smelter

Netekimas rankų nesustabdo Lee Higginbotham (bu
vusio paratrūperio) iš Kellog, Ida., nuo darbo unijai.

virš 150 nariu i Int. Union of Mine, Mill, and 
CIO, unijos dabartiniame vajuje.

__

—o—
future of former 
will be under the 

league we shan’t ven-
predict. Presently, it 
that the boys who 

the border did so to 
Whether the

What the 
big-leaguers 
Mexican 
ture to 
appears 
jumped
their advantage. 
Mexican League will become a 
serious competitor to the Amer
ican and National Leagues is 
also too early to forsee.

stage 
Mex- 
sign-

But even at this early 
one can observe that the 
ican League’s success in 
ing American big-leaguers will
have its effects upon State-side 
baseball. American baseball 
owners and managers are upset 
by the present trend. They 
stand to lose other valuable ta
lent if. the Pasquel brothers 
continue their lucrative lures. 
Then too, the Pasquel venture 
may force many big league mo
guls to loosen their stingy 
purse-strings. This latter fear 
is what makes the Mexican 
baseball venture so distasteful 
to American baseball big-wigs. 
It has the promise of breaking 
the wage-policy of baseball’s 
big money
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n TU aiAAAr *1 a BAISUSIS INDUOS BADAS '^43-44 METAIS
Milionams Indijos gyven-Įmet paprasti indėnai apim

tųjų gręsia bado mirtis šįikui krito, kaip musės, nuo 
pavasarį. Anglų imperija, |J* 
Indijos valdovė, dar nepa-; 
darė jokių įmatomų žings
nių gelbėti tiem žmonėm | 
nuo bado giltinės.

O kaip atrodė praeitas. maldavo maisto, kur jie 
1943-1944 metų badas Indi- rankomis braukė sau išpu-’ 
jos provincijoj Bengalijoj, i tusius nuo bado pilvus ir 
tatai aprašo jaunas ameri-1 šliaužiojo paskui turtingus 
konas John Frederick Mu-! europiečius - amerikiečius; 
ehl, buvęs anglų armijos pagaliaus jie krito palei 
medikalio skyriaus narys. ligatvį ir negyvi laukė, 

Atvykęs iš Burmos fron-'atvažiuos sunkvežimiai 
to į 1 
Bengalijos provincijos sos
tinę, jis nustebo šauniais 
restoranais, pilnais stoikų, 
visokių puikių valgių ir gar
dėsių turtingiesiems,

bado.
—Baduoliams nebuvo jo

kio maisto, — sako Muehl. 
—Jiems nieko nebuvo, kaip 
tik plikas šaligatvis, kur jie 

atrodė praeitas; maldavo maisto, kur jie 
1 i » 1 • • 1 — “ ■'

sa- 
kol 

ir 
Kaikutto7‘didmiėstb nugabens juos j lavonų de- € A* t t wn /-v I r i a t tginimo kiemus.

Niekuomet nebuvo tikrai 
paskelbta, kiek baduolių la
vonų sudeginta; o daugelis 

kuo-į kūnų buvo palikta nesude-

IRANO ŽIBALAS, AMERIKA 
ANGLIJA IR SOVIETAI

“Didelė Irano žemės dalis Jokės tvirtina, jog galima

sais susitarti delei užsieni-balo marių,” sako Harold I 
Ickes, buvęs Jungtinių Vals-jnio žibalo naudojimo ir sa- 
tijų vidaus ministeris prie,ko: 
prezidentų Roosevelto ir j 
Trumano. Bet 
valdžia Trumano vadovybė-! tai) kitų kraštų piliečiams 
je ir Anglija dreba iš bai- tėra leidžiama naudoti Ira- 
mės, kad Sovietų Sąjungai no žibalą. Mes lygiai taip 
netektų nė lašas iraniškojo pat jaustumės, jeigu kas ši- 
žibalo, kaip matėme dabar- taip su mumis elgtųsi. Aš 
tiniame Jungt. Tautų Sau- manau, visos šalys turi tei
sumo Tarybos susirinkime. Sę į žibalo versmes, ir reikė-

Ickes pernai rudenį Ame-ity gel’bti tą teisę. Tai yra, 
rikos vardu pasirašė žibalo 
sutartį su Anglija. Jisai 
siūlė prez. Trumanui negai
šuojant pradėti ir su So
vietų Sąjunga derybas dėl 
žibalo, bet Trumanas ne
kreipė į tai dėmesio, kaip 
rašo Ickes New Yorko Pos
te.

“Tai buvo neatleistina 
kvailybė” iš Amerikos val
džios pusės, tęsia Ickes:

“Nors Rusija turi arba' 
manoma, kad turi, milžiniš
kas žibalo versmes savo že
mėje, tačiaus ji turi lygiai 
tiek teisės į Irano žibalą, 
kaip ir Jungtinės Valstijos. 
Mes taipgi turime didžiules 
žibalo versmes ir tikimės' 
daugiau jų surasti. Pačioj . 
Anglijoj menkai tėra žibalo ‘ 
šaltinių ir jai, suprantama, 
begaliniai rūpi žibalas viso
se pasiekiamose 
dalyse.”

Garsusis prezidento Roo- Sovietai 1921 metais susita- 
• sevelto ministeris, Harolds (Tąsa 5-me pusi.)

Suprantama, kad rusai
Amerikos'nepatenkinti, kuomet (tik-

jeigu mes norime taikos, o 
ne naujo karo.”

Sovietų ir Irano žibalas
Skaičiuojama, kad Sovie

tų Sąjunga 1944 metais pa
sigamino 275 m i Ii o nūs sta
tinių žibalo, po 42 galionus 
statinei. Irane tais pačiais 
metais buvo pagaminta 102 
milionai statinių žibalo, ir 
beveik visas jis teko Angli
jai. Anglam taip pat plau
kia žibalas iš Indonezijos 
(arba Rytinės Holandų In
dijos), Irako, Egipto, įvai
rių Lotynįškosios Amerikos 
šalių ir kitų pasaulio kraš
tų. Jungt. Valstijose li944 
m. buvo pagaminta 1,677 
milionai statiniu žibalo, v
Iranas Sulaužė Sutartį su 

Sovietais
Rusija nuo seniau turėjo 

pasaulio'leidimus naudoti žibalo lau
kus šiaurinėje Irano srityje. I • i • -< j • • i

Panaši j modernišką pyragą, su kuokštu grietinės 
ant viršaus, yra naujoji unijistu pagaminta Fuller 
House. Ją galima pastatyti beveik taip greitai, kaip ir 
pyragą iškepti. Jai medžiaga tiek jau priruošta, kad 
pastato per dvi dienas. Lėšuoja $6,500, įskaitant sąva
das Šildymui, vandeniui ir apykaitai oro (air condition-

gintų ir nepalaidotų, iki jie 
supuvo.

Kalkuttos šunes buvo nu
tukę, persiėdę žmogiena. 
Tai buvo tikras balius šu
nims. Jie siautė gatvėmis, 
plėšė mėsos gabalus nuo mi
rusiųjų baduolių ir nešiojo
si įsikandę žmonių kaulus. 
Vos žmogus mirė ir negalė
jo pasipriešinti, tuoj, šunes 
puolė jį draskyti. Aš ne 
kartą mačiau, kaip šuva 
kovoja su klykiančia mote
rim, norinčia paimt kritu
sio savo vyro kūną, kurį jau 
šuva savinosi.

(Prisimena senų žmonių 
daina apie būtąjį Lietuvoj 
badmetį:
žmonės patvoriais išmirę; 
Varnos, žvėrys kūnus ryja.)

Sutemus, man einant ša
ligatviu, laiks nuo laiko 
graibstėsi man už kojų ir 
girdėjau silpnus, tik šnabž
dančius balsus, maldaujan
čius maisto: “Sahib! Sa
hib!” (Ponuli! Ponuli!)

Prie Firpo restorano gu
lėjo du nuogi kūnai; jų pra
kaitas dar žvilgėjo elektros 
šviesoje, 
pitonas, 
merginą 
tamsį.
dim, tęsdamas šneką su 
mergina taip, lyg niekas ne
būtų šnekos pertraukę.

Iš tamsos pradėjo slinkti

artyn manęs vienas vyras 
su tokiu veidu, kaip gilti
nės. Jo galva buvo nusvi
rus, rankos išskėstos. Jis 
vos pajėgė judėti, nors da
rė skaudžias pastangas. 
Kuomet jis tiek priartėjo, 
kad būtų galėjęs ranka ma
ne pasiekti, aš persigandau 
ir pabėgau į tamsą atgal 
linkui viešbučio, kur buvau 
apsistojęs. Nuo baimės pa
sidarė man koktu ir klaiku 
ir mane jau tąsė vemti pir
ma, negu aš pasiekiau savo 
kambarį.

Jaunas leitenantas vardu 
Crawford priminė, ar aš ga
lėčiau padėti jam rankioti 
lavonus nuo gatvių ir vežti 
juos į deginimo vietas. Kar
tu jis įspėjo: “Bet jei tams
tos širdis silpna, tai nega
lėsi su

Aš 
laišku
Kliubą. Dauguma vyrų bu
vo laiveliuose. Nuėjęs į 
kambarį, radau moteris be
šnekučiuojant. Gavęs pro
gą, aš prisiminiau apie ba- 
da.

“S u s i 1 aikyk, vyruti! — 
eksplodavo viena moteris.— 
Tie baduoliai ir taip gana 
nesmagumo mums padaro. 
Gatvėse jie kaišioja mums 
rankas ir kažinką plepa. Du 
kartu šią savaitę jie iškra
tė mano atmatų dėžes, o

manim dirbti.”
su rekomendacijos
nuvykau į Laivelių

Atėjo jaunas ka
dis atsiprašė savo 
ir nurito kūnus i 
Paskui jis įėjo vi-

praeitą pirmadienį jie pavo
gė beveik pusę šio kliubo 
ančių, plaukiojusių čionai- 
tiniuose ežerėliuose. Tams
ta čia, matyt, esi pribuišas, 
nežinai dalykų, tai mes ga
lime tamstai atleisti; bet 
tas (bado) klausimas yra 
nuobodus ir mes jo visai ne
pageidaujame.”

Kitą rytą aš nuvažiavau 
į kiemus, kur baduolių lavo
nai deginami. Jau beartė- 
jant prie vartų, dvokė ta 
baisenybė. Kūliai (pigiau
si, skurdžiausi darbininkai) 
krovė kūnus ant medžių 
krūvų, pylė kerosiną ir de
gino.

Atvyko kapitonas Craw
ford ir tarė, kad laikas pra
dėti. 1 Pasiuntinys atnešė 
pluoštą skundų nuo žymių 
piliečių; jie skundėsi, kad 
jų naipų kiemai ir jų auto
mobilių keliai neapvalyti 
nuo lavonų. Keno kieme 
nėra lavonų Kalkuttos mies
te, tai tikriausias ženklas, 
kad tas žmogus turtingas. 
Viena krikščionių misija 
grasino teismu, jeigu lavo
nai nebus tuojau nuimti nuo 
jos žemės.

Mudu su kapitonu Craw- 
fordu atvažiavome prie Ba
duolių Šelpimo Stoties. Bu
vo skirta vienas ryžių mai
šiukas padalinti jiems — 
tiktai vienas maišiukas

tūkstančiams žmonių. Kuo
met ryžiai buvo dalinami 
pryšakyje stovintiems žmo
nėms ir jie pradėjo valgyti, 
tai kritusiųjų lavonai buvo 
skaitomi užpakalinėje mi-

nėti, tai mums daug leng- ) 
viau jų lavonus surinkti, 
kuomet jie čia vietoj krin
ta.

Bet žmogaus protas yra 
toks, kad jis gali pripras-* 
ti beveik prie visko, o ir aš 
pats pasijutau be valgąs sal- 

idaini ir šaltai sau bežiūrįs 
*į badu mirštančią moterį.

Visoj Bengalijos provinci
joj aiškiai matyt chroniški 111 v 1 i • —V

nios dalyje.
Ta vakara aš užklausiau 

vyresniojo (angių) karinin
ko: Kiek gyvybių išgelbėja’ 
tos Baduolių Šelpimo Sto-Į 
tys? Jis atvirai atsakė: “Ži
nai, kad negalima keliais bado ženklai — pusė žmo- 
ryžių maišiukais sustabdy-; nių atrodo raiši arba palie
ti bado. Bet šios 
tarnauja dvigubam reika- jęs ponas turi kuo ar 
lui. Išgirdę, kad gal bus ga
lima gauti saują ryžių, su
eina žmonės, kurie jau vi
sai arti mirties; ir jeigu 
mes net negalime jų pape-

Bet gerai nusipenė- 
šiausią

I ženklą. Tai sužvėrėjimo 
ženklas, žmoniškumo prara
dimo žymė.
(Medžiaga iš Asia and the

TIKRASIS IR DIRBTINIS 
SVIESTAS KAIP MAISTAS

SENOVINIAI GYDYMO BŪDAI PASIKAR 
TOJ A IR ŠIANDIENINĖJ MEDICINOJ

William Harvey, kuris gi
mė 1578 ir mirė 1650 me
tais pagal krikščioniškąjį 
mūsų kalendorių. Herofilo 
duetais vardais ir dabar va
dinama daugelis vidujinių 
žmogaus kūno organų ir 
akies dalių.

Daugiau kaip prieš 4,000 
metų Babilonijos karalius 
Hammurabi įvedė socialį, 
valstybinį žmonių gydymą 
ir nustatė atlyginimus 
dy to jams pagal ligonių 

Me- tą arba pajamas.
Ligonio apmigdymas

gy- 
tur-

lai-

Daugeliui žmonių atrodo, 
kad šiandieninės operacijos 
ir įvairūs gydymo būdai 
esą nauji išradimai, ir ma
noma, kad senovės gyven
tojai apie tai nieko nežino
ję. Na, tai pažiūrėsime.

Vadinama cezarine gim
dymo operacija yra laikoma 
naujoviška. Šioj operaci
joj perpjauna motinai pil
vą ir išima kūdikį, jeigu 
motina negali natūraliai jo 
pagimdyti arbe jei turėtų 
mirti begimdydama.
narna; jog per tokią opera
ciją buvo išimtas garsusis ke operacijos anesthetiniais 
senovinės Romos imperato- svaigalais taip pat nėra 
rius Julius Cezaris. Taigi 
ta operacija ir vadinama jo 
vardu. J. Cezaris gimė už 
100 metų pirm krikščionių 
gadynės. Bet jau 400 metų 
pirm Cezario buvo sekmin- 

’ gai daromos tokios opera
cijos. Brooklyno apylinkė
je yra jaunų žmonių, kurie 
pagimdyti cezariniu . būdu, 
parpjaunant motinai pilvą. 
Jų motinos taip pat gyvena.

Kada kaklinė. - thyroidi- 
nė liauka persilpnai veikia 
ir dėl to pas žmogų atsiran
da gūžys, dabar gydytojas 
išrašo jam iodo receptą ar-

I ba thyroidinių’ piliukių. Ta- 
| tai skaitoma palyginti nau- 
i ja gydūole. O jau prieš 
1 3,400 metu žmonės sude- 
į gindavo marių kerpę, ku- 
| rioje yra iodo; sumaišydavo 
pelenus su vandeniu ir ger
davo, kaip vaistą nuo gūžio.

Krikščionių gadynės pra
džioje Herofilas, gydytojas 

i Aleksandrijos mieste, Egip
te, duodavo pamokas apie 
kraujo sudynus, jo aplink- 
taką ir apie nervų (dirks- 

jnių) sistemą. Bet mokyklų 
■ knygos ir šiandien dėsto 
kad

naujovės dalykas. Jau pirm 
trijų tūkstančių metų gy
dytojai apmigdydavo ope
ruojamus žmones. Jie įdė
davo į vyną opiumo ir su
trintų mandragoros žolės 
šaknų ir duodavo žmogui 
gerti prieš operaciją. Man
dragora auga ir Lietuvos 
tarpmiškėse. Ta žolė turi 
migdomųjų savybių.

Graikų gydytojas Hippo- 
kratas už puspenkto šimto 
metų pirm krikščioniškosios 
gadynes, darant operaciją, 
užrišdavo arterines krauja
gysles ir, adata su siūlu už
siūdavo žaizdas.

Bet didelės operacijos 
buvo sėkmingai daromos ir 
2,000 metų pirmiau, negu 
Hippokratas gimė. Senovės 
egiptėnai iškalė tokių ope
racijų vaizdus akmenyse. 
Tie vaizdai ir šiandien ma
tomi griuvėsiuose Memfis 
miesto, senovinio Egipto 
sostinės.

Molinėje lentelėje, senes
nėje kaip 3,000 metų, yra 
toks receptas viduriams iš
valyti: “Vartok kastorinio

viską laukan. ’’Kastorinis 
gi aliejus tai ricina.

Graikų miesto Thebes gy
ventojai 1500 metų pirm 
krikščionių gadynės skun
dėsi, kad iau sunku gaut 
gydvtoją, kuris patarnautu 
'visokiose ligose bendrai. 
Kiekvienas buvo tam tikros 
ligos specialistas. Graiku 
istorikas Herodotas rašė: 
“Medicinos praktikavimas 
tarp iu taip paskirstytas, 
jog kiekvienas daktaras gv- 
do tik viena tam tikrą lica. 
o ne daugiau. Visa šalis 
pilna tokių pydytojo —kai 
kurie gydo tik akis, kiti tik 
dantis, dar kiti tiktai pilyo 
ligas.”

Senovinės Graikijos gy
dytojai mokėjo su tvarsty t ir 
sugydyt perlaužtus kaulus, 
sutaisyt sąnarių išnarini- 
mus, užtaisyt prakiurusius 
dantis ir pagamint bedan
čiams dirbtinius dantis, kad 
jie galėtų kietą* maistą val
gyti.

Kalbama, kad krikščionių 
vienuoliai pirmutiniai įren
gę ligonines. Bet pirma 
tikrai gera ligoninė buvo 
pastatyta senovės Romoje, 
vienoje Tibro upės saloje., 
daugiau kaip už šimto metų 
pirm krikščioniškosios ga
dynės. Ta ligoninė buvo vi
sai panaši į didesnes šian
dienines ligonines — kori
doriai, pareigūnų bei gydy
tojų raštinės, ligonių priė
mimo salė; prie koridorių 
kambariai ir, rodos, net: 
specialis skyrius apkrečia
mųjų ligų ligoniams..

Išgarsėję gydytojai pirm 
19 šimtmečių imdavo dider1 
liūs-pinigus nuo turtingų li
gonių. Taip antai, Romoje 1 i • T7 • r 1 •

Dirbtinis sviestas, vadi
namas margarinas, yra dir
bamas iš gyvulinių riebalų 
ir augalinių aliejų. Buvo 
tvirtinama, jog dirbtiniame 
svieste nėra vitamino A ir 
kad margarinas sunkiau su
virškinamas. Bet jau Pir
mojo pasaulinio karo metu)jau neskyrė maisto su dirb- 
žemdirbystės departmento tiniu sviestu nuo maisto su 
mokslini nkai įrodė, jog tikruoju. Su lygiu noru jos 
dirbtinis sviestas 95 nuo
šimčiais suvirškinamas, ly
giai kaip tikrasis sviestas. 
O kai tik gana plačiai iš
sivystė vitamino A gamyba, 
nuo to laiko ir dedama šio 
vitamino į dirbtinį sviestą.

Bet’ tada pradėta skelbti, 
kad tikrasis sviestas geriau 
tarnauja kūdikių augimui.

Pagaliaus, Pietinės Cali- bizniai 
fornijos Universiteto profe- vajų prieš dirbtinį 
sorius Harry J. Deuel su sa- Pieninių produktų 
vo bendrais išbandė tikrąjį |ir kompanijos, be

Bandymuose žiurkėms iš 
pradžios geriau patiko tik
rasis sviestas, negu dirbti
nis. Bet skirtumas buvo 
tik kvapsnyje. Kada į 
dirbtinį sviestą įdėjo trupu
tį gryno diacetylio chemi
kalo dėl kvapsnio, žiurkės

'ede viena ir kita.
V A-

Margarinas yra daug pi- 
įgesnis už pieninį sviestą ir 
(Prieinamas žmonėms, netu-- 
! r i n t i e m s 1 ė šų tikrajam 
sviestui. Pastiprintas vita- . 
minu A, dirbtinis sviestas 
tiek pat naudingas sveika
tai, kaip ii- karvinis svies- 

sviesto 
peikimo 
sviestą.
trustai 

to, yra 
ir dirbtinį sviestą, kaip vie- įpiršę valstijoms ir Wash- 
nas ir kitas atsilieps mažų ingtono valdžiai įstatymus, 
žiurkučių augimui. Bandy- pagal kuriuos dirbtinis 
mai tęsėsi 12 savaičių ir įro- sviestas apkraunamas ne- 
dė, jog žiurkučiai visai ly- paprastais mokesčiais ir vi-

Bet pieninio 
tebevaro

saip varžomas.
New Yorko Medicinos 

Akademija pirm trejų me
tų patarė bent karo laiku 
panaikinti suvaržymus 

pupų, ir kiti augaliniai alie-: prieš tą gerą maisto pro- 
jai tiek pat tarnauja mažy- dūktą. Panašiai sakė ir 
čių gyvūnėlių augimui, kaip jNacionalės Tyrimų Tarybos 
iš taukų pagamintas mar-iMaisto Komisija 1943 me- 1,1 ’ • . . • įr gįos (penos

visi varžymo 
prieš dirbtinį

giai auga, kaip nuo tikrojo, 
taip ir nuo dirbtinio svies
to. Negana to. Moksliniai 
bandymai parodė, kad aly
vų aliejus, “pynacų,” soy

garinąs ir tikrasis sviestas, j tais.
O dar neseniai gydytojai tebeveikia 
skelbdavo, kad aliejuose ir'Įstatymai 
taukuose, ypač kiaulės tau-! sviestą, 
kuose, nesą vitaminų!

kad pirmutinis atradęs 
kraujo aylinktaką anglas

aliejaus medžio uogas —su- 
kramtyk jas ir nuryk su 
alum, kad galėtum išvalyt

nūs dažnai gaudavo po 10,
(Tąsa 5-me pusi.)

Įsigykite Knygą

Saulėtoj Ispanijoj
• Ją parašė buvęs kanadietis Ed. Zdanauskas, 
kuris savanoriu buvo nuvykęs padėti Ispanijos loja- 
listams kovoje prieš fašizmą. Išleido Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Kanados Veikiantis Komitetas.
• Autorius, pateko Ispanijos fašistų belaisvėn, iš
buvo penkis metus Franko katargoje ir iš ten išsi
sukęs, parašė knygą. Vaizdžiai apipiešiama Ispanijos 
liaudies priešfašistinės kovos ir savanorių parama, 
kurių skaičiuj, buvo Kanados ir Amerikos lietuvių 
(mini susitikimą su amerikiečiais lietuviais). Juo 
labiau aprašomą Franko siutimas po karo.
• Knyga “Saulėtoj Ispanijoj” vertinga, įdomi ir 
patraukianti skaityti. 160 pusi. Kaina 50c.

Kreipkitės:

LLD KANADOS VEIKIANTIS KOMITETAS
P. O. Station “D,” Box 44, .
Montreal 22, Que., Canada
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(Tąsą)
Poetas Paku’s šitaip jam išpoetizavo 

tas sesutes:—Mulan’os akys pailgesnės, 
ogi Močou’os apskritesnės; gyva Mu
lan’a, kaip upelis,—rami Močou’a, kaip 
kūdra. Mulan’a—likeris, degtinė, —Mo
čou’a tai geriausias vynas. Mulan’a aks
tiną ir jaudo, kaip diena rudenio miške, 
—Močou’a tvirtina, ramina. Dvasia Mu
lan’os dausas siekia,—Močou’os gi rami, 
tvirta, lyg ta pavasario žemelė...

Raudonrožė užsispyrė būtinai daly- 
vaut: jis norėjo pamatyt amerikietę vieš
nią ir senelį Ku. Prieš tai ji gerai pasi- 
silsėjo, pamiegojo ir jautėsi aistringai 
linksma.

Kai namiškiai dažinojo, jog Paku’s su 
Sutan’a ir filosofas Kū’s jau čia, visi jie 
paskubėjo į sodą: pats Jao’as, Linksmoji 
Giesmė, Afei’jus, Činia, Saldi Kvapsnis 
ir visi kiti šeimos nariai. Kasios su Li
lien’a da nebuvo, nes jos padėjo slaugyt 
Tseng’ą. Viešnia amerikietė irgi da ne
pribuvo.

Mania atrodė senoviškai: rūbais, plau
kų apdara ir visa išvaizda. Atrodė se
noviška, bet labai jauna ir patraukli. 
Paku’s ją perstatė seniokui Ku’i, kaipo 
Tseng’o marčią ir Mulan’os svainę. Ma- 
nia kukliai žiūrėjo į keistą senioką su 
kasa. Jisai kalbėjo netik juokais ir ju- 
moringai, bet taipgi ir pamokinančiai. 
Ir jis buvo nepaprastai iškalbus, kuomet 
jo noriai klauso.

Ku’s užgyrė senąją chinų tradiciją, 
kad vyrai turį turėt suguloves. Mote
rys privalą būt kuklios ir mandagios, 
netaip kaip užsienietės, kurios darko sa
vo kūną korsetais ir laksto paskui vyrus. 
Moters pilvas yra motinystės vietovė, ir 
jo nevalia niokoti. Moteris privalo lai
kytis tiesiai ir stačiai, prakilniais, leng
vais judesiais. Geriausiai ji taip gali už- 

"silaikyti, kai jos kojos suraišiotos: ji 
tada nepajėgs plačiai žargyti ir išlaikys 
savo natūralią graciją...

Štai atvažiavo ir Donahiūte, apsirė
džiusi chiniškais rūbais, gal būt, iš pa
garbos senam filosofui Ku’i. Ją persta
tė Paku’s, ir ją visi smalsiai sužiuro. Su
ma pranešė būreliui, kad Sutan’a susi
žadėjusi su Paku’m. Sutan’a atrodė la
bai linksma ir patenkinta. Donahiūtė 
žiūrinėjo tą didingą sodą, tai Paku’s ją 
pakvietė pereit ir apsižvalgyt, da prieš 
pietus.

Visi pakilo ir ėjo grupelėmis. Rau
donrožė žingsniavo su Afei’jum ir trupu
ti susiginčijo, kad jis jai neištikimas. 
Toks jau jos buvo greitas, umarus ūpas. 
Neleisdama jam nė pasiteisint, ji liepė 
jam eit su kitais, o ji norinti truputį 
dustert. _

Eidama pati viena vingiuotu taku, 
Raudonrožė išgirdo Afei’jų sakant ką 
tai apie susižadėtuves. Afei’jus tai kal
bėjo apie Paku’aus susižadėjimą su S 
tan’a, bet Raudonrožė tų vardų .iš tolo 
nenugirdo, ir manė, kad jis čia apie ją 
kalba: girdi, jis ją veda iš gailesčio... 
ji serganti džiova.

Kalba ėjo apie Sutan’os ligą, bet Rau
donrožė tatai prisiėmė ant savęs. Per- 
pyko, įsižeidė ir pasimojo ką tai tokio 
griežto iškirsti. Dustert ji nėjo, bet 
prieš veidrodį pasidabino, ir ėjo į valgo
mąjį, kur jau buvo visi susėdę. Ji Smai
liom akim tyrė Afei’jų. Ku’s kalbėjo 
apie meilę ir mandagumą. Negražu ir 
nepridera merginai medžiot sau vyrą. 
Vyrai limpa prie tų greitųjų merginų, 
kurios išsimiklinę juos sužavėt. Kukli 
mergaitė greičiau -numirtų iš sarmatos, 
negu ji drįstų pasigauti sau vyrą.

Raudonrožė visa iškaitusi klausėsi ir 
manė, kad tai jai išmetinėja Kū’s už 
jos drąsumą. Ją suėmė kosulys, ir jai 
prasimušė iš burnos kraujo. Afei’jus 
pakilo ir nusivedė ją į kambarį. Susijau
dinusi ji jam tarė norinti pasikalbėt su 
juo iš visos širdies. Afei’jus ją užtikri
no, kad jojo širdis pavesta jai, ir kad 
netrukus jiedu bus susižadėję, kad jis 
ją myli, kaip ir visada mylėjęs.

Ji atsakė taipgi jį mylinti karštai, ir 
jiedu aistringai pasibučiavo. Jinai jam 
liepė eiti į svečius, o ji norinti kiek pri- 

’gulti. Medaus Krūmokšnęi ji pasakė, 
kad ji jaučiasi laiminga, nes ji žino, kad 
Afei’jus ją myli. Ji ir slaugę atleido pa
sivaikščiot, o ji pati norinti ramybės.

Slauge išeidama matė, jog jos jaunoji li
gonė susitaiso plaukus ir.pajuodina sau 
ančiakius.

Gal už valandos Medaus Krūmokšnė 
sugrįžo kambarin, bet Raudonrožės čia 
neberado. Matė, kad jos persiauta kitais 
batukais, tai ji pamanė, kad ligonė vėl 
nuėjo į svečių svetainę. Ji pasiėmė vir
balus ir siūlų matkelį ir pradėjo nert nė
rinį. Padirbėjus gerą valandikę, ji iš
girdo Močou’ą už durų klausiant, kaip 
jos ligonė. —Juk ji ten su jumis,—atsa
kė nustebusi slaugė. Ne, ten jos nėra...

Subėgo visas būrys. Susijaudinę, ieš
ko, klausinėja, šaukia. Afei‘jus visu bal
su šūkavo: — Raudonrožė, Raudonrožė, 
kur tu ?... Mulan’ą perėmė baimė, kad 
čia ko baisaus esama. Pribuvo ir dingu
sios ligonės tėvai Feng’ai su dviem ma
žaisiais berniukais Tan’u ir Cien’u. Iš
vartė lovą, indaujas — nieko. Tik vie
nam stalčiuj rado ryšulėlį su parašu: 
Medaus Krūmokšnęi. Viduj, buvo mėly
nųjų brankakmenių auskarai ir puiki 
plaukams saga. Ten pat buvo sulanksty
tas popieriaus lapas, sudėmėtas krauju 
ir ašarų lašais. Raudonrožės ranka rū
pestingai parašytas laiškas į tėvą ir mo
tiną, kur sako, jog ji, nedukteriška duk
tė, persiprašo tėvus, kad ji nesugebėju
si atsilygint už tą visą priežiūrą nuo pat 
mažumės. Dėkui dėdėm, broliukam ir 
giminėms. Silpna sveikata ir nelemtas 
■likimas privertė nutraukt gyvybės siūlą, 
kad negadinus kitam ateities. Negedė- 
kit, nesigailėkit. Mano prasikaltimas 
taps atpirktas per sekamas gentkartes... 
Jūsų belaimė duktė Raudonrožė.

Ašarok riedėjo Feng’ui per veidą. Ver
kė ir;visi aplinkui. Atskubėjo Lifu’s, jo 
motina ir Huan’a, Jao’ai, Paofen’a... 
Pasileido ieškot po sodą. Ar nebus tik 
ji prigėrusi kūdroj? Močou’a vis da 
knebinėjo po kambarį ir ji pamatė, kad 
ryšulėlio popierėlis kitam šone prirašy
tas: — Pasakykit Afei’jui, tegul daro, 
kaip likimo nulemta. Aš jam veliju 
džiaugsmo ir laimės santuokoj, Rau
donrožė.

Abu laiškeliai krauju rašyti. Rado ir 
šepetuką, sukrašėjusį krauju...

Sode, prietemoj švyturiavo, šmėžinė- 
jo žibintai. Išbudintos paukštės purp
sėjo apie ramų prūdą, kuris savo tam
siai žalioj krūtinėj laikė baisią paslaptį. 
Kūdra vietomis siekė net iki 15 pėdų gi
lumo. Nėr kas daro. Patamsy nesura
si. Vidunaktį Mulan’a su Sunia ir Ma
nia grįžo į Tsęng’ų namus, neišrišę slap
tybės.

Anksti rytą sambrėškoj jau slimpinė
jo po sodą, apie kūdrą, ieškovų būrys. 
Pamatė pakrašty Raudonrožės batuką: 
tai bus jos į vandenį įšokta pro pašiūrės 
langą... Feng’ienė, gailiai raudodama, 
balsiai išraudojo, kaip jos Raudonrožy- 
tė bijojo vandens nuo pat tos dienos, ka
da ji, maža mergytė, pamatė, kaip po
tvyny prigėrė anais metais vargšė mer- 

. gaičiutė, siekdama nuraškyt vandeninę 
rožę.

Pagaliau, su kabliais su žeberklais, iš
kabino iš prūdo skenduolės kūną. Pur
vais subiaurotas veidas, plaukai; čiurkš
liais bėgo iš drabužių purvinas vanduo ...

Verkė, dejavo, aimanavo žmoneliai. 
Mulan’a privedžiojo, kad Raudonrožė jš 
tikrųjų mylėjo Afei’jų ir ji numirė, no
rėdama jam laimės, — ji nenorėjo ga
dint jam gyvenimo su savo nelemta li
ga: tegul jis bus laimingas su kita...

Lilien’a ir tebeturėjo būdingo mergiš
ko kartumo link savo negyvos konku
rentės. Ji, mat, turėjo neblogų išvaiz
džių pasigaut jautruolį Afei’jų į savo 
vylingas pinkles. Jos tėvas Tseng’as 
rengėsi net formaliai pasitart su jau
nuolio tėvu Jao’u, bet motina Kasia su
draudė luktert dar kiek.

Mulan’a savo skaisčiu aiškiamačiu pro
tu permatė, jog Raudonrožė skyrė Afei’- 
jui Paofen’ą: Saldi Kvapsnis mažai ką 
bendra turėjo su Afei’jum, ji buvo žy
miai už jį vyresnė metais, bet jaunesnė 
bendru išsilavinimu. O Lilien’a, savo 
palinkimais ir visa asmebyne, nebuvo 
Af ei’j aus išrinktinė.

(Daugiau bus)

Oakland, Calif

daili. Reiškia, mūsų 
publika nebuvo su-

ir tas pasakyti, kad 
bendri parengi-

buvo labai 
Jis susidėjo 
ir šokių.

programą,

Pasekmingas Koncertas
Šios apylinkės keturių mies

tų.: Lawrence, Lowell, Na
shua ir Haverhill pažangieji 
lietuviai buvo surengę bendrai 
didelį, gražų ir labai pasek
mingą koncertą paramai Tary
bų Lietuvos žmonių.

Koncertas atsibuvo kovo 24 
d., Lawrence, Mass. Prie kon
certo rengėsi gerai visos ketu
rios kolonijos. Visur daug ti- 
kietų iš anksto buvo parduo
ta. O be to, daug žmonių da
lyvavo ir iš tolimesnių miestų, 
kaip tai: iš So. Bostono, Cam
bridge, Peabody, Bedford ir iš 
kitur. Todėl žmonių buvo pil
na svetainė.

Pats koncertas 
dailus ir įvairus, 
iš dainų, muzikos

Prieš atidarant
dienos klausimais trumpai pa
kalbėjo J. M. Karsonas. Pro
gramą atidarė drg. Ig. čiula- 
da, o pirmininkavo drg. A. 
Taraška. Koncertinę progra
mą pildė southbostonietės: 
Ekvilė Siauriutė ir Milda 
Anestaitė. Puikiai jos^ sudai
navo keletą duetų ir Ekvilė 
keletą dainų solo. Rūta Gice
vičiutė gražiai sudainavo solo. 
O jos sesutė Emma čiuladie- 
nė akompanavo pianu. Beje, 
Emma akompanavo visiems 
koncerto dalyviams, kuriems 
reikėjo akompanuoti. Ir ji tą 
svarbų darbą labai tinkamai 
atliko.

Taipgi daug dainų labai vy
kusiai ir žavingai sudainavo 
Kvartetas Be Vardo iš So. 
Boston, Mass. O tikrenybėje, 
tas kvartetas turėjo tokius 
puikius vardus šių garbingųjų 
žmonių: S. Paura, R. Niaura, 
P. Švedas ir L. Zelsonas. Pa- 
galiaus susidarė labai dailus 
sekstetas, kuomet pasirodė 
estradoje: Ekvilė Siauriutė, 
Milda Anestaitė ir prie jų kar
tu kvartetas sustojo. Tai buvo 
ne tik gražus vaizdas, bet jie 
visi savo puikiu sudainavimu 
tiesiog užžavėjo publiką. Bu
vo galima matyti, kaip patys 
gerbiamieji dainininkai pasi
tenkinimo dvasia kvėpavo, at
likę puikiausius dailės nume
rius. Už tai jiems visą audi
encija iki aukščiausiam įkarš
čiui plojo.

Jauna, daili mergaitė Rūta 
Sukackaitė (vietinė), dailiai 
pašoko “tap dance.” Tai buvo 
tinkamas paįvairinimas po ei
lės sudainuotų dainų.

Gi akordianistai broliai Be- 
lindos ir jų žmonos gražiai pa
sirodė su savo numeriu. Publi
ka norėjo jų daugiau pasi
klausyti, bet jie išsiskubino 
namon nebepasirodydami dau
giau. Taipgi A. Sidlevičius, 
lawrencietis, smarkiai ir dai
liai sugrojo keletą muzikos 
gabalų ant pianofortinės ar-

monikos. Visi armonistai buvo 
lydimi karštais aplodismentais, 
kas parodo, kad mūsų publi
ka taip lygiai myli muziką, 
kaip ir dainas.

Viskam priedui, J. Skruo- 
dis, gerai vartojantis saksofo
ną, davė keletą gerų muzikos 
kūrinių, akompanuojant drau
gei Emmai Gicevičiutei, po vy
ru — čiuladienei.

Programa buvo labai turi
ninga ir 
sušaukta 
vilta.

Reikia
mūsų tokie 
mai išeina labai pasekmingi. 
Bet šis koncertas turėjo dau
giau publikos, negu bile kada 
pirmiau.

Rengėjai labai ačiuoja vi
siems programos pildytojams 
ir visiems koncerto dalyviams. 
Gražiai parėmėm Lietuvos su
vargusius žmones. Taipgi di
delis ačiū Lawrence Lietuvių 
Piliečių Kliubui už suteikimą 
už pusiau nupigintą kainą sve
tainės dėl šio koncerto.

Dabar reikėtų šios apylin
kės keturių miestų lietuviams 
bendrai surengti Antanui Bim
bai prakalbas. Jis tik ką su
grįžo iš Lietuvos ir turi labai 
daug ką pasakyti apie Lietu
vą. čia būtų pilnutėlei prisipil- 
džius Lyros svetainė.

Beje, koncertui pasibaigus, 
visi programos pildytojai bu
vo pakviesti į apatinę svetai
nę, kur buvo jiems užkandžiai 
ir pavaišinimas surengtas. O 
kartu su dainininkais ir publi
kos labai didele dalis apsėdo 
visus stalus. Čia vėl gerbiami 
dainininkai paantrino “kon
certą” naujomis dainelėmis. O 
iš to, rodos, pačiam kliubui 
pasidarė nemažai naudos.

Rodos, nekurie programos 
dalyviai, nors pirmiau ' buvo 
pastatę kainą už pildymą pro
gramos, bet koncerte pareiš
kė, kad jie veltui patarnavo. 
Bet neteko sužinoti, kurie taip 
padarė Manau, apie tai pra
neš vietiniai : draugai. Tik, ži
nau tikrai, kad broliai Beli- 
dos ir jų žmonos savo darbą 
paaukojo. Tad dabar tariu 
jiems širdingą ačiū, varde Lie
tuvos žmonių. Manau, kad ir 
draugė Rūta Gicevičiutė taip

Šaunios Vestuves
Kovo 17 d. Eugenia Karo- 

siutė ir lt. commander E. J. 
Stanelis apsivedė. Smagu buvo 
dalyvauti šiose vestuvėse. Drg. 
Karosai šauniai priėmė svečius 
savo dukrelės vestuvėse, cali- 
forniečiai turėjo progą susipa
žinti su svečiais net iš tolimų 
rytų. Buvo jaunavedžio moti
na Ona Stanelienė iš Bayonne, 
N. J. ir jos trys sesutės, M. 
Kamarauskienė iš Scranton, 
Pa., K. Žukauskienė (čampio- 
nė Laisvės vajininkė) iš New
ark, N., J., Mrs. Elmer iš E. 
Orange, N. J., taipgi Karo- 
sienės motina* A. Balčiūnienė 
iš Easthampton, Mass., ir jos 
pusseserė V. Palilionienė iš 
Binghamton, N. Y.; Mykolas ir 
Ona Pūkiai ir Marie Bušienė 
iš Los Angeles, V. Andrulis iš 
Chicagos ir daugybė svečių iš 
San Francisco ir Oaklando. 
Svečiai linkėjo jaunavedžiams 
laimės jų naujame gyvenime 
ir laimingai dalyvauti ir veik
ti pažangiųjų tarpe. Gaila, 
kad mes čion Calif, netenkam 
Karosiutės. Jie vyksta apsigy
venti Bayonne, N. J.
Mezgėjų Rėmėjų Susirinkimas

Kovo 31 d., Mezgėjų Rėmė
jų Kliubas laikė susirinkimą 
pas drg. Burdus. Apart apkal
bėjimo apie veikimą, nutarta 
sukelti $500 pagalbai Lietuvos 
žmonių. Išrinkta 1946 m. val
dyba. Pirm. M. Padienė, vice 
pirm. U. Burdienė, prot. rast. 
K. Mugianienė, fin. rast, ir 
ižd. V. Sutkienė, koresponden
tė K. Mugianienė. Delegatai Į 
Pabaltijo Komitetą: V. Bur
das, K. Karosienė ir 13. Sutkus.

Nutarta prisidėti prie lietu
vių organizacijų rengiamo 
bendro baliaus sukėlimui pini
gų įrengimui Vilniaus medika- 
lio instituto.

Nutarta lankytis kas pirmą 
ir trečią kiekvieno mėnesio 
ketvirtadienį Russian Relief, 
kad pagelbėti prirengti drabu
žius siuntimui Sovietų Sąjun
gom

Po susirinkimo drg. Burdie
nė pakvietė prie užkandžių. 
Baigus užkandžius vėl turė
jom diskusijas, kaip pravesti 
geresnį veikimą kliube.

K. M.

Bethlehem, Pa.
Mirė J. P. Krikščiukas

Kovo 4 d., 1946 m., pasir
gęs apie savaitę laiko numirė 
Juozas P. Krikščiukas, Sacred 
Heart ligoninėje, Allentown, 
Pa.

Velionis gimė Lietuvoje. 
Apie 41 metai atgal atvyko į 
šią šalį. Keletą metų gyveno 
Chicagoj ,o vėliau persikėlė į 
Easton, Pa., ir ten per keletą 
metų gyveno ir partnerystėj 
su L. Tilviku operavo Easton 
Baking Co. J Bethlehem, Pa., 
persikėlė 1927 metais, ir čia 
jis įsisteigė kepyklą, kurią jis 
užlaikė iki pat mirties.

Paliko žmoną Anastaziją, 
sūnų Juozą, kuris neseniai li
kosi pašauktas į Jungt. Valsti
jų armiją; vieną dukterį Mrs. 
Stanislaw Donner; dvi seseris, 
Mrs. Kazimir Dakan ir Mrs. 
Levinor Luksis, kurios gyvena 
Chicagoj; penkias seseris ir 
vieną brolį Lietuvoje.

Palaidotas kovo 8 d., Eas
ton, Pa., kapinėse. Didelis 
skaičius žmonių dalyvavo lai
dotuvėse. Buvo daug gilių su
nešta prie karsto. Laidotuvių 
direktorius John C. Katinis 
patarnavo palaidojime.

Jonas Katinis.

padarė, tai ir jai didelis ačiū 
priklauso.

J. M. Karsonas.

Praeitą trečiadienį iš Bing
hamton atskridinta akis į New 
Yorką persodinti kitam asme
niui New York Eye and Ear 
Infirmary (ligoninėje).

Telef. HUmboIdt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

□ □□
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo© 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 

' ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110
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Kolegai Nesusitarę 
Meluoja

Irano Žibalas,. Amerika, Senoviniai Gydymo Bū

Rašo ATOMAS
Neseniai “A. L. Balsas” ra

šė, kad Lietuva liko veik be 
gyventojų. Girdi, rusai ištrėmė 
daugybę Sibiran ir dabar vis 
dar tremia. O kiti, artėjantis 
rusams Lietuvon, pasitraukė į 
Vokietiją ar i Švediją. Na, o 
jų kolega Graužinis, (kolega 
tame, kad jie vienodai užsiima 
šmeižime Lietuvos ir jos liau
dies pasirinktos vyriausybės), 
jųjų ruožto 16 vasario minėji
mo proga uždainavo irgi tą 
pačią dainą, tik skirtumas jų 
meluose tame, kad vietoj iš
tremtų Lietuvos gyventojų, su- 
lyg Graužinio, atgabena Lie
tuvon kirgizus, mongolus ir 1.1.

Bet jie patys savę nusimas- 
kuoja, kuomet nesusitarę me
luoja. Graužinis, jų šventės 
dienoje, jo klausytojams pos
mavo, kad; girdi, jų “partiza
nų” armiją sudaro 35,000, ku
rie dabar slapstosi Lietuvos 
miškuose, “jie nugalės bolše
vikus.” Na, o “A.L.B.” štabas, 
savo “oro paštu” pralenkia net 
“diplomatą” savo kolegą 
Graužinį, kuomet savo nr. 762 
skelbia iš tos jų “armijos” 
gautą oro paštu “telegramą,” 
kurioje rašo, kad “paskutiniu 
laiku partizanų judėjimas Lie
tuvoje vis plečiasi ir dabar jos 
narių skaičius siekia 60,000, 
jiems vadovauja keli lietuviai 
generolai, kurių pavardžių ne
skelbia saugumo sumetimais.

Prasidėjus naujiems suėmi
mams,” — rašo “A.L.B.” — 
“į partizanų eiles vis nauji 
žmonės stoja.”

Reiškia, kolegai nesusikal
ba, o kalba apie tuos pačius 
“partizanus.” Vienas štabas 
priskaito 35,000, o antras veik 
dvigubai, net 60,000. Nesusi
kalba todėl, kad nesusitarę 
meluoja. Bet jeigu ir susitarę 
kalbėtų, vis vien yra aiški me
lagystė, nes ylos maiše nepa
slėpsi. Nes pats jųjų kolega 
“Keleivis” pastato juos prie 
gėdos stulpo.

“Keleivis” savo nr. 50 ra
šo : “Amerikos Lietuvių Kon
gresas gavo tokį Lietuvos par
tizanų atsišaukimą.”

“Mūsų dienos baigiasi, Žu
kovo armija su specijaliais šu
nų batalijonais valo kraštą 
nuo partizanų. Lietuviai esan
ti toliau, padėkite, gelbėkite! 
Atvažiavę Lietuvon, rasite 
dykumą.” t

Tas atsišaukimas buvo 
skelbtas, kaip jie sako,
Lietuvos slaptą radio stotį, 
spalio 2 dieną. Reiškia, “Ke
leivis” rašo, kad šeši mėnesiai 
atgal jau jų dienos baigėsi, su- 
lyg jo, dabar jų dįenos jau pa
sibaigė. Na, 
lega “A.L.B.
jų randasi net 60',000 ir vis jų 
eilės didėja. Kas gali užgin
čyti, kad “A.L.B.” plepa nesą
mones ?

tik

pa
per

.^‘Keleivio” ko- 
rašo’, kad dabar

PRANEŠIMAI “A.L.B.” ir Graužinis skai- 
i to už savo armiją 17-tos die- 
! nos gruodžio juodos naktiesWATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks; apuokus, kurie nespėjo pabėg- 
balandžio 10 d., 7:30 v. v. Draugai, ti pas savo brolius nacius ir 
malonėkite visi dalyvauti, svarbu1 s|apstėsi Lietuvos miškuose 
pasimoketi uz siuos metus duokles, i T . . ,. .. , .
Taipgi turime ir kitų svarbių rei-inuO Lietuvos liaudies teismo 
kalų aptarti, kuriuos čia neminėsiu, j už Lietuvos žmonių išdavimus 
atėję sužinosite. F. Rašt. (82-83) j į vokiečių budelių nagus, už 

nužudymus, kankinimus, dau
žymus iki kraujų, tų juodųjų 
apuokų rankos yra suteptos 
savo brolių ir seserų krauju, 
ką patvirtina ir “A.L.B.” ben
dradarbio Adomo Liačio-IIaris 
gautas laiškas iš Lietuvos, nuo 
savo brolio Juliaus Liačio, ku
riame, tarp kitko, rašo:

“Brangus broli, kuomet vo
kiečiai naciai okupavo Tary
bų Lietuvą, ant rytojaus jau 
patekome Į vokiškųjų fašistų 
banditų nagus. Areštavo, nu
vežė j Plungės kalėjimą, ka
me radome pažįstamą naujai 
pastojusį policininką Butkevi
čių Kostą, St. Trakaitės vyro 
brolį, o kitas Rietave tarnavęs 
kaipo šoferis, o paskutiniu lai
ku vokiškuoju fašistiniu ban
ditu pastojęs. Jie nežmoniškai 
mane sumušė ir apskundė ma
ne ten esančiam vokiečių kari
ninkui, kuris ištraukęs pišto- 
lietą iš kaburos norėjo mane 
nušauti, atremdamas jį į krū
tinę, bet staiga policijos vir
šininkas jam ranką sulaikė 
sakydamas, kad raštinė liks

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. balandžio, 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Prašome visų narių 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
balsavimas Centro Valdybos. — V. 
K. Sheralis, sekr. (82-83)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 

viet. skyr., šaukia konferenciją, 28 
d. balandžio. Liet. Mokslo Dr-jos sa
lėje, 142 Orr St., 2 vai. dieną. Ko
mitetas prašo draugų, vietinių ir iš 
apylinkės, kad prisiųstumėt arba at- 
siveštumėt į konferencija raportus, 
kiek pasiuntėt visokių reikmenų Lie
tuvos žmonėms, taipgi ir kiek aukų. 
Kad Komiteto sekertorius galėtų vis
ką surekorduoti knygose, tad prašo
me prašymą išpildyti. Raporte gali
te siųsti šiuo antrašu: Stanley Orda, 
57 Independence St., Pittsburgh 20. 
Pa. Ačiū. Pasirašo: Jonas Urbonas, 
pirm. (81-82)

CLEVELAND, OHIO
Prašome įsitčmyti: Balandžio 

d. įvyks svarbios prakalbos, kalbės 
Antanas Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. O balandžio 17 d. bus ro
doma įdomi ir svarbi filmą, 
parsivežė drg. Bimba 
Prakalbos įvyks White 
8315 Košeiuszko Avė., 
Kviečiame vietinius ir 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžiu ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom. (x)

16

kurią 
iš Lietuvos. 

Eagle salėje, 
8 vai. vak. 
iš apylinkės

priteršta, bet vis vien jam ki
taip nebus, jis bus nukautas, 
nors ne šiandien. Po to užda
rė mudu su Jurgiu (jo sesers 
vyru) į drėgną ir tamsų skie
pą, iš kur po tam tikrą skai
čių kiekvieną naktį vežė ir 
šaudė.

Toliau rašoma tame laiške: 
“Nuvežus mus į Telšių saugu
mą, ten irgi apmušę mudu su 
Jur. Pažėra į kalėjimą užda
rė. O sesę Bronę įstūmė į da
boklę. Vieną naktį palaikę iš
vežė į žarėnįus ir ten baih 
ditai ją sušaudė.”

Kaip laiške rašoma, Liačio 
sesutė 1941 m. tapo Išrinkta 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Rietavo pirminės organizaci- _ - . . - . .
jos sekretore, jos vyras J. Pa-itūkstančių ketvirtainių my- ir kitaip mankštindavosi, 
žera buvo Rietavo prad. Mo
kyklų astuonių komplektų ve
dėju, jos brolis tapo paskirtas 
Rietavo valsčiaus Vykdomojo 
Komiteto pirmininku (viršai
čiu). šitas pareigas ir ėjo visi 
iki karo.

štai, dėl ko ji tapo taip 
žiauriai kankinta, ji buvo du 
kartu tiek sumušta, kad visas 
jos kūnas buvo sutinęs ir mė
lynas, po to ją nužudė. Jos vy
ras ir brolis, po didelių kanki
nimų liko dar gyvi, tik dėl to, 
kad Liačo brolio ‘žmona nešė 
kyšitis, kiek galėdama visiems 
tiems, nuo kurių priklausė jų 
likimas. O jų likimas pirmiau
sia priklausė nuo lietuviškųjų 
banditų Butkevičių ir kitų.

Šitas laiškas patvirtina, ką 
mes anksčiau rašėme “Vieny
bės” skiltyse, kas tie bėgliai 
ir “partizanai,” dėl ko tokie 
bėgo ir tokie pat, kurie ne
spėjo pabėgti sulindo j miš
kus, kuriuos “A.L.B.” ir Grau
žinis skaito “partizanais, ko
votojais, kaip prieš vienus taip 
prieš antrus okupantus.”

Dabar visiems gali būti aiš
ku, dėl ko Baltijos kraštų pi
liečiai, pabėgusieji švedijon, 
kurie buvo grąžinami į savo 
šalis stoti prieš savo šalies 
liaudies teismą, apskelbė bado 
streiką, ir vežami,, su aštriais 
pagaliais pjovėsi sau gerkles 
ir badėsi savo rankų gyslas, 
kad kraujas išbėgtų. Bevelijo 
tenai numirti, negu stoti prieš 
liaudies teismą už savo brolių 
ir seserų kankinimą ir žudy
mą. Gal tenais radosi ir Ado
mo Liačo sesutės budelių. *)

“A.L.B.” nepasmerkia to
kius, bet priešingai, jų nebu
vusį skaičių pasakiškai padidi
na, tuomi juos užtaria, nors 
kitoje vietoje to paties laik
raščio rašo užuojautą Liačui 
už jo sesutės nužudymą.

“A.L.B.” pasmerkia vokie
čius banditus, bet nė puses žo
džio neprataria pasmerkimui 
lietuviškų banditų, tokių, kaip 
minėtame laiške išvardintas 
Butkevičius Kostas, o jų yra 
daug. Jiems teks stoti prieš 
liaudies teismą. Jų neišgelbės 
nė Graužinis, nė “A. L. Balso” 
štabas.

(Iš Argentinos “Vienybės”).
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Anglija ir Sovietai
(Tąsa nuo 3-čio pusl.> 

su Iranu, kad jie atsisa-

dai Pasikartoja Šių 
Dienų Medicinoje
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

000 dolerių už turčiaus iš
gydymą.

E pidau r e, senovinėje 
Graikijoje, buvo įrengta, 
kiek žinoma, pirmutinė 
sveikatvietė arba sanatori
ja. Sveikatos jieškantieji 
žmonės ten maudydavosi, 
gerdavo mineralinius van
denis, prieš saulę kaitinda-

re
kys nuQ tų žibalo teisių, bet 
Iranas neduos jokiam kitam 
kraštui daugiau leidimo 
naudoti irąniškojo žibalo 
versmes. Irano valdžia po 
to kartotinai laužė savo su
tartį su Sovietų Sąjunga ir 
davė naujus žibalinius leidi
mus anglų ir amerikonų 
kompanijoms.

Anglija yra išgavus te}- vosi, o kurie pajėgdavo, tai 
sės traukti žibalą iš šimtų bėgiodavo lenktyniuodami

lių ploto Irane. O 1937 me- Į Senoviniai žmonės supra- 
tais Irano valdžia davė ame- to saulės vertę sveikatai, 
rikinėms kompanijoms lei- Romėnų gamtininkas Pli- 
dimus pumpuoti žibalą iš'nius Vyresnysis, gyvenęs 
rytinės Irano srities. Ame- pirmajame krikščionių ga- 
rikonai yra gavę monopo
linę žibalo teisę ir gretimo
je Saudi Arabijoje.

Amerikonų ir Anglų 
Varžytinės

Nors 1945 m. rudenį 
Jungtinės Valstijos pasira
šė draugišką sutartį su An
glija dėlei žibalo išnaudoji
mo užsieniuose, bet po karo 
vis ryškiau išsivysto žibali
nės varžytinės tarp tų dvie
jų šalių, kaip rašo Sovietų 
vyriausybės laikraštis Iz- 
viestija.

“Nežiūrint, kaip anglų 
monopolijos stengiasi pa
stoti kelią amerikinio kapi
talo ofensyvui, — sako Iz- 
viestija, — bet pozicijos ko
voje dėl žibalo vis aiškiau 
keičiasi Amerikos naudai.”

Minima sutartis, paga- 
liaus, išgavo žibaliniams 
Amerikos kapitalistams tei
sę išnaudoti naujas žibalo 
sritis rytiniuose kraštuose. 
Tai teisė, kurios ameriko
nai nuo seniai reikalavo, 
kaip pastebi Izviestija.

Kas toliau išeis iš varžy
tinių tarp amerikonų ir an
glų dėl žibalo, dar nežinia, 
bet šiuo tarpu juos jungė 
viena bendra “idėja” — 
šiurkšti, kieta žibalinė ir ka
rinė pozicija prieš Sovietų 
Sąjungą Artimuosiuose Ry
tuose.

N. M.

Pittsburgh, Pa.

dynės šimtmetyje, rašo sa
vo Gamtos Istorijoje: “Sau
lė yra visų geriausia gy
duolė, kokią tik galima bū
tų pavartoti.”

Senovės graikų gydytojo 
Hippokrato mokiniai, patys 
tapę gydyto jais, sako: 
“Ypač nugarą reikia at
kreipti į saulę, nes daugiau
sia nervų yra nugaros sri
tyje, o jei nervai sveiki, tai 
ir visas kūnas bus sveikas.” 
Šiandieniniai “natūralistai” 
gydytojai daugiausiai dė
mesio kreipia į nugarkaulio 
nervų taisymą.

Ne vienas senovinis išra
dimas dingo per karus, ma
rus ir tuometinius civiliza
cijos sunaikinimus. Paskui 
praėjo šimtai ir tūkstančiai 
metų, iki tie patys arba pa
našus išradimai buvo iš 
naujo padaryti.

OPERATORĖS, F1N1ŠERKOS, FELERĖS
FBIE HOUT V FK SIOTŲ 

GERA ALGA — 85 VALANDŲ SAVAITĖ 
KREIPKITĖS ANT 5-TŲ LUBŲ 

KLAUSKITE MR. W1LUAMS 
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE,
YONKERS 5-1434

YONKERS, N. Y.

(84)

■/ •i! 
ė

OPERATORŽS
Dirbti prie plaukų garbinavitno mašinų 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
SHEBVAN LEATHER 

NOVELTY CO.
1-5 WATKINS STREET 

BROOKLYN, N. Y.
DICKĘNS 2-0615

SLAUGES
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ

(83)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PJAUJAMŲ ĮRANKIŲ 
DARBININKAI

TWEEZER SETTER 
IR 

ŠVEITĖJAS 
Tvarkyti Dcpartmcntc
PILNAI PATYRŲ 

KREIPKITĖS
PAYNE MANUFACTURING CO.

22 BEDFORD ST., 
NEWARK, N. J.

Dieną ar Vakare 
BIGELOW 8-0457

(84)

DAILYDES 
REIKALINGI 

PRIE 
KONSTRUKCIJOS DARBO

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

KREIPKITES
EDWIN MOSS & SON, INC.

• CONTRACTORS & BUILDERS 
555 GRANT STREET 

BRIDGEPORT, CONN.
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177

(88)

DAILYDĖS 
STALIORIAI

BLEKORIAI AR METALO SKARDŲ 
DARBININKAI 
Turi būt patyrę

NUOLATINIS DALBAS. GERA ALGA.
KULLMAN DINING CAR CO.

z 200 MIDDLESEX ST., 
HARRISON, N. J.

TELEFONAS: HARRISON 6-4581
(80)

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje

Adirondack Kalnuose
ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD
Lake Kushaųua, N. Y.

(92)

MOTERYS
TRAY ROOM—7 A. M. IKI 3 P.M.

TAIPGI 
MOTERYS VALYMUI 

7:30 A. M. — 3:30 P. M.
SAVAITĖJ VIENA DIENA LIUOSA

GERA ALGA — VALGIAI
PARSONS HOSPITAL

35-06 PARSONS BLVD., 
FLUSHING, L. I.

________ , (84)

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKE 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
GERA ALGA 

VAKACIJA SU ALGA
McGRAW - HILL BUILDING

330 West 42nd St., 
MATYKITE PETER HARTEN, 

4 IKI 6 P. M.
(84)

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Table tėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja'mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisįuntimą 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 
spaudimu 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—M«tro SU., Dept. C, Los Angeles 55, Celif.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga JVIostis, sudaryta 

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

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

dėžė

Egzaminuojant Aids, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

*84
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn! N, Y.

Tel. ST, _

A. Bimba Pasakys įdomių 
Dalykų Apie Lietuvą

Antanas Bimba bus Pitts- 
burghe 14 d. balandžio (Ap
ril). Visi Pittsburgh^ ir apy
linkės lietuviai, nepraleiskite 
šios auksinės progos. Tą dieną 
būkite LMD svetainėje, 142 
Orr St., 3 vai. po pįetų. A. 
Bimba tik ką sugrįžo iš dide
lės kelionės. Aplankė visų mū
sų mylimą kraštą Lietuvą. Jis 
duos platų raportą iš savo pa
tyrimų, ką matė ir girdėjo va
žinėdamas po Lietuvos su
griautus ir išdegintus miestus 
ir kaimus. Taipgi turėjo pro
gos pasimatyti ir pasikalbėti 
su mūsų tėvais, giminėmis, ku
rie dar liko gyvi iš po šio žiau
raus karo ir nacių teroro.

Draugas Bimba statė pavo
jui! savo gyvastį tokiais laikais 
važiuodamas į Europą. Bet lai
mingai sugrįžo, atsiekęs savo 
tikslą, ir parvežė mums dau
gybę žinių, kurios mums vi
siems bus labai interesingos. 
Taipgi parsivežė ir judamųjų 
paveikslų filmą, kurioj paro
doma įvairūs Lietuvos žmonių 
darbai ir veiksmai. Taigi, bus 
įdomu pamatyti tuos ] 
lūs.

Ateikite į salę visi 
laiku, nes prakalbos 
skelbtu laiku.

LPT Komitetas, 
Pittsburgho Skyrius.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTIČE is hereby given that License No. 
RL 1485 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glcnmorc Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EVA MELLNIK & MANUEL MART1NOFF 
112 Glcnmorc Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10645 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 Greenpoint Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, (o be consumed off the 
premises,

STEPHEN HUSKO
165 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11951 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

CHAIR CANERS
Turi bųt patyrę. Nuolatinis darbas Gera alga. 

Kreipkitės j ATLANTIC CANING CO., 
• 583 Vanderbilt Ave., Brooklyn.

(82)

KRIAUČIAI
Dirbti prie vyriškų koutų 
Gerą Alga. Viršlaikiai

Nuolatinis Darbas
MASTER JAILORS

694 Metropolitan Ave., Brooklyn
Telefonas EVERGREEN 4-8504

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

118 Bedford
JOSEPH LUCIW
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NO»1’ICE is
G|1 11952 has been issued to the underigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS VENTURA
1238 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5240 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5 Gates Avenue, ~~ 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH
5 G.ates Ave.,

NOTICE is, hereby given that License No. 
L 5804 has been issued to the undersigned, 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 162 Ellery Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CECI LIO RIVERA & 
AUGUSTINE CHĄBRIER 

(Wine & Liquor Store) 
Ellery St,, Brooklyn,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

A. ZITO 
Brooklyn, N.

the

162

(87)

OPERATORIAI
Patyrę, dirbti ant Singer Sewing mašinų.

Dirbti prie odinių kedėms uždangalų.
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
211 BANKER ST., BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 9-2061.
(83)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

— 1" t" . 1 "y     .................. —-11 ■'
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 22 Clinton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises- 

GONDOLIER MANAGEMENT CORP.
(D-B-A Lido Rest.

Clinton St., Brooklyn, N. Y. B22

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I44W at 66 Orange Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

66 Y. «

paveiks-

ir visos 
prasidės

Civiliai amerikiečiai da
bar vidutiniai geria 20 iki 
25 nuošimčių daugiau pieno, 
negu prieš paskutinį.karą.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RŲ 8486. has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7123 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on thę premises.

ANNE BOYLE
(D-B-A John Boyle Bar & Grill) 

7123 ■— 3rd Ave., Brooklyn, H- Y.

NOTICE is hereby given that License N°- 
RL 18311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kipgs, to bo consumed 
on the premises.

EVERGREEN TAVERN, INC.
1243 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>kw at 156 Alabama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
op the premises. .

ISRAEL & AARON KAPLAN 
t (Kappy’s Tavern)

156 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

thc premises.
IRA BERNKNOPF

(D-B-A Poor Richard’s Corner)
Orange St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
Hp 106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 103 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GLAHILL OPERATING CO. - 
(D-B-A Hotel Montąįjue)

103 Montague St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevcrkge Control Law 
at 42 Beard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL JONAS 
Willow’s Tavern & Restaurant

42: Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 6405 has been issued to the urtSersigncd 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 448 Hopkinson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

JACK 
Bahr

Hopkinson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
ĘL 5028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN AID, INC.
258 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7525 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1854 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MURPHY
1854 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

448

Kings, to bo consumed off the

BEHR & HERMAN BAHR 
Bros. Wine & Liquor Store 

■Brooklyn, N. Y.

blit: ■i‘.a Ad

PATRAUKIANTI PROGA
DEL

PATYRUSIŲ OPERATORKŲ
PRIE

MERROW IR VIENA ADATA 
MAŠINA

KIRPĖJOS
PATYRUSIOS AUDEKLŲ

TIESIMO IR RANKOM KIRPIMO
' TRIMERKOS

PROSYTOJOS
PAKUOTOJOS

MES SUTEIKIAME 
PATRAUKIANČIAS 
DARBO SĄLYGAS

APMOKAMOS ŠVENTES 
NEMOKAMAI LIGONINE IR 

POMIRTINE 
APDRAUDA

DRAUGIŠKA PRIEŽIŪRA
VILIOJANTI UŽDARBIAI 

MUZIKA LAIKU JŪSŲ DARBO
KREIPKITĖS ŠIANDIEN

COMLI 
MANUFACTURING COMPANY
9TH & GREENLEAF STREETS 

ALLENTOWN, PENNA.
'  (84)

MERGINOS
Prie Lengvosios Industrijos Gamybai 

Linksmos Aplinkybės
Valandų Diena. 5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės
503 METROPOLITAN AVĖ., 

(kamp. Union Avė.) 
BROOKLYN

SI. St. BMT-Canarsie ir Ind. 8lb Av«. 
subvčs arti fabriko).

8

(14lh

(88)

MERGINOS-MOTERYS
DALIAI LAIKO 4:30 — 9:30 P. M.
AR PILNAM LAIKUI 8-4:30 P. M.

EKSTRA GERA ALGA 
5 DIENOS, 40 VALANDŲ, NUOLAT

Royal Lace Paper Works
GOLD STREET, BROOKLYN 

(6th Ave. F. Traukiniu iki York St. Stotie*) 
(86)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM Š1FTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P.M.. 
AR ANTRAM ŠIFTŲI 

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

prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KRE1PKITES I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

(>O

RANKA SIUVĖJOS 
Patyrusios ir nepatyrusias. Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas.
AUDREY ART SHADE STUDIOS. 

4 West 1«th Street

_
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I
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Kovas, Brooklyn, N.

LPTK Fin. Sekr.

Filmos-Teatrai
d ra

th 8-5569Tel. f

rodyti 44-

Vogti Drabužiai • Valandos:

9

ir

A. ir P. Linkai.

užkandus, Juozas 
atidaręs vakarą, 

Antaną, o vėliau

savaitę
Avė. ir

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

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

sumokėtų 
priskaitytas

j SLA 44-tą Seimą rin- 
ir Pild. Tarybos balsa- 
Jeigu šie pirmieji būtų 
būti paskutiniais, da-

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Širdingai dėkojame virš mi- 
nėtiem prieteliam.

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bftlova, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

Brooklyne 14 asmenų 
mokėjo nuo $25 iki $500 
mių už gemblerystes, bendro
je sumoje $1,375.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais i
Trečiadieniais
Penktadieniais J

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

ir Ona Kalvaičiai,

darbuotės 
ir progresy- 

Ačiu vi

sk i r tu m as
turi būti 
dalis čia minimi) ases- 
jeigu tie nariai to no-

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 

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

(82-84)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bankinių,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus

Bteičius bu naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842 Dr. Chas. Dumay 

241 PENN ST.
(Tarpe Harrleon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Evck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «. K. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
Jonas

Maspeth, N. Y., $25.
K a z i m i e ras Tamošiūnas, 

New York City, N. Y., $25.
Jonas Patašius, Brooklyn,

REIKALAVIMAI
Viduramžiui, nedirbančiam vy

rui pajieškau gyvenimui kambario 
su valgiu, prie apie to paties am
žiaus ramios šeimynos priemiestyje 
arba užmiestyje. t)ėl mokesties su
sitarsime.—Jonas E. Gužas, 427 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.

(82-84)

MeStas Puslapi®

Cikanavičienę Laidos 
Pirmadienį

Frances Cikanavicius bus iš
lydėta iš šalinsko koplyčios, 
84-02 Jamaica Ave., Woodha
ven, 2 vai. po piet, pirmadie
nį (šiandien), bal. 8-tą, į Ever
green kapines, kur' ilsisi jau 
senokai miręs jos vyras.

Cikanavičienę buvo sena 
Brooklyno gyventoja, gyveno 
nuosavame namelyje, East 
New Yorko sekcijoj, 292 Lin
coln Avė. Išaugino dvi duk
teris, Helen Laske ir Mildred 
Baggot, kurios jau turi savo 
šeimas, aukli po vieną kūdikį. 
Mylėdavo skaityti dienraštį 
Laisvę. Mirė balandžio 4-tą, 
sulaukusi 61 m. amžiaus.

R.

Sūnus Laivynui, Sūnaus 
Rūbai Lietuvai

Draugas Skubliskas aukavo 
daug gerų drabužių ir čeve- 
rykų Lietuvos žmonėms.

Daugelis tų drabužių — jų 
vienatinio sūnaus Benny, ku
ris baigė John Adams High 
School ir įstojo į J. V. Laivy
ną. Benny’s per laikus mylėjo 
vandens sportą, žuvininkystę. 
Ir yra nepaprastai geras plau
kikas: dalyvavo plaukimo 
kontestuose ir buvo Far Rock
away Beach plaukiotojų gy
vasties sargu (Life Saver).

Benny’s su tėvais, dienraščio 
Laisvės skaitytojais ir rėmė
jais, dalyvaudavo mūsų ir ki
tose žymiose lietuvių pramo
gose.

Linkime jaunuoliui Skublis- 
kui sėkmingos tarnybos.

Kas nors, kur nors šiomis 
dienomis pardavinėja vogtų 
drabužių ir kam nors gali tek
ti netyčia su jais susidurti ir 
turėti nemalonumo. Iš Altman 
šapos, 153 E. 170 St., Bronx, 
išvogta 566 suknelės, 60 vil
nonių žaketų, 60 sweateriu 
25 ploščiai, vertės $10,000.

Komunistai Gauna 
Narių iš Šapų

Chelsea srities, New Yorko 
mieste, 'Komunistų Partijos 
organizacija skelbia gavusi 
jau 40 narių šiame vajuje. Iš 
tų 22 yra darbininkai iš apy
linkės skerdyklų ir maisto pa
kavimo įmonių.

Nariai gauti dėka vietos ko
munistų pasidarbavimui laike 
tų darbininkų streiko. Grupė 
komunistų ėjo į pikietus, par
davinėjo tenai anglišką dar
bininkų dienraštį Daily Wor
ker, ginantį streikierių reika
lus, parinko ir pristatinėjo 
streikuojantiems darbininkams 
paramos maistu ir pinigais.

Streikui pasibaigus, komu
nistai nenutraukė darbo. Kas 
dieną būna prie šapų su Daily 
Worker ir jo parduodą nuo 50 
iki 80 kas dieną. Vakarais lan
ko streike įgytų naujų pažįs
tamų namus. Pasekmės — 22 
nauji nariai, kurie jau žino iš 
praktikos, kas yra komunistai.

■

K.l

Dar Daugiau Aukų del 
Vilniaus Instituto

Negalėjusieji dalyvauti ra
porto iš Lietuvos masiniame 
mitinge .įvykusiame kovo 31- 
mą, kuriame kalbėjo ką tik 
iš Lietuvos sugrįžęs Antanas 
Bimba, taipgi neturėjusieji su 
savim pakankamai pinigų 
duoti dovaną įrengimui Vilniu
je Vėžio Iagos Instituto, savo 
dovanas pridavė arba padidi
no po mitingo:

Klemensas ir Ona Depsai, 
Brooklyn, N. Y. $100.

Albina Depsiutė, B’klyn, N. 
Y., $50. (Depsų šeimos $150 
buvo įskaityti Į Moterų Kliu- 
bo $700, 
skelbti).

Juozas

Vincas ir Mitzie Bovinai, 
Forest Hills, N. Y., $25.

Kazys Daukšas, Jackson
Heights, N. Y., $25.

M a t e u š a s
Brooklyn, N. Y.,

Antanas, Ona 
cas Malinauskai,

Stankevičius, 
$25.
ir sūnus Vin- 
Brooklyn, N. 
31 prakalbo

se davė $10. Viso $25).
V. Tauras, Brooklyn, N. Y., 

$15; (prakalbose davė $10, 
viso $25).

L. Nikvidavičius, Brooklyn, 
N. Y., $15; (prakalbose davė 
$5, viso $20).

Pranas ir Ona Yajcščiai, 
Woodhaven, N. Y., $5.

Antanas Kraujai is, White 
Plains, N. Y., $5 (Liet, žmo
nių paramai).

Adam Bush, Brooklyn, N.

Bronislovas Bukčius 
Grįžo iš Tarnybos

Bronislavas Bukčius sugrįžo 
iš kariuomenės pereitą mėne
sį, gavęs garbingą paliuosavi- 
mą. Tarnyboje jisai išbuvo virš 
trejus metus, apie metus lai
ko Pacifike. Pasisvečiavęs na
muose, vėliau eis baigti kole
gija.

Tėvai, Kazimiera ir Kazys 
Bukčiai, labai džiaugiasi sū
naus sugrįžimu. Ilgamečiai 
dienraščio' Laisvės skaitytojai 
ir demokratinio judėjimo rė
mėjai, Bukčiai taipgi trokšta, 
kad laimėtoji pergalė ant fa
šizmo ir reakcijos būtų pasto
vi, kad nereikėtų daugiau ka-’ 
rų.

Linkimo jaunam veteranui 
laimės civiliniame gyvenime!

SLA 38-fa Kuopa Pa
smerkė Konversiją

Linkai Dėkavoja
Kovo 23 vakari, L. A. Pi-, 

liečiu Kliubo salėje, buvo su
ruoštas bankietas mūsų sūnui 
A. Linkui, jaunąjam, pargrį
žusiam iš karinės tarnybos, vi
siškai paliuosuotam. Netikėtai 
trumpu laiku suruoštas malo
nus, linksmas ir nuoširdus pa- 
sitikimui vakaras.

Svečiam 
Steponaitis, 
pasveikino
perdavė Kaziui Kreivėnui ves
ti programą. Kazimieras Krei
vėnas iššaukė draugus šį bei tą 
pasakyti. Iššauktieji draugai 
Antanui, jo žmonai Helenai 
reiškė daug malonių, nuošir
džių ir gerų linkėjimų jiems 
jų dabartiniame ir ateinančia
me gyvenime, taip pat ir mu
dviem, A. ir P. Liukam, Anta
no tėvams.

Kaip mudviem tas vakaras 
buvo malonus ii* linksmas! šio 
vakaro svečiai taipgi malonūs 
ir linksmi. Ir visi, kurie dirbo 
tame vakare ir rengė tą va
karienę, buvo gražiai užsilai
kanti.

Už visą tai mudu dėkavoja- 
me visiems dalyviams, o la
biausia dėkavojame draugam 
rengėjam: V. Bunkui, F. Rein- 
hardtui, J. Stakvilevičiui, Juo
zui Steponaičiui, A. Bepirš
čiu], P. Lauraičiui ir visiems, 
kurie bent kuomi prisidėjo 
prie to vakaro rengimo.

Dėkui gaspadinei Josefinai 
Augutienei už puikiai paga
mintą vakarienę. Už rūpestin
gą priežiūrą svečių ; dėkui vi
soms veiterkoms ir tiems, ku
rie linksmą gėrimą dalino — 
A. Zizas, V. Brazaitis, A. Bal
čiūnas. Taipgi dėkui-A. Ma- 
siuliui-, 'kuris pas1 duris įleidi- 
nėjo svečius ir, Steponaičiui, 
rengimo komisijos sekretoriui 
už atidaromąją ir užbaigos 
kalbą - linkėjinįius Antanui 
laimingo gyvenimo ir sėkmin
gos ir nuoširdžios 
darbininkiškame
viskame judėjime, 
siems.

Massepequa, L. L, rastas ne
gyvas dr. William E. Gouin, 
buvęs Nassau apskrities medi- 
kališko egzaminieriaus padė
jėju. Sprendžia, kad nusižu
dęs.

United Air Lines padaugina 
skridimus tarp New Yorko ir 
Chicagos. Viso bus 22 kas 
dieną. Greitieji, be sustojimo, 
bus penki vieton dabar esamo 
vieno. O tarp New Yorko ir 
Pacifiko palaikoma 12 skridi
mų.

Nekartodamas visko, kas 
jau pasakyta mano tėvelių, 
reiškiu draugišką padėką vi
siems man sutiktuvių rengė
jams, svečių prižiūrėtojams, 
programos dalyviams ir vi
siems atsilankiusiems.

Miela buvo sugrįžti pas Šei
mą ir jus visus, džiaugsminga 
susilaukti 
giškumo, 
su 
tis

jumis 
pagal

iš jūsų tokio drau- 
smagu bus ateityje 

dalyvauti ir darbuo- 
geriausią išgalę. '

Antanas Linkus, Jr.

Pamatykite Dabar
“Dark Is The Night,” 

matiška, intensyvi filmą iš Ta
rybų Sąjungos miesto gyven
tojų nacių okupacijoj kančių, 
baimių, vergijos, benginklių 
žmonių priešinimosi okupaci
jai ir, pagaliau, išsilaisvinimo, 
rodoma paskutinę 
Stanley Teatre, 7th 
42nd St., New Yorke.

šeštadienį pradės
naują Tarybų Sąjungos filmą 
“Without Dowry” (be paso- 
gos), paremtą Aleksandro Os- 
trovskio to pat vardo drama. 
Caro cenzoriai ją persekioda
vo, bet liaudis mylėjo, šian
dien ji yra viena iš mėgiamiau
sių Tarybų Sąjungoje.

Nina Alisova, čionai pir
miau matyta filmose “Milita
ry Secret” ir “The Rainbow,” 
vaidina vadovaujančią rolę. 
Kitose vaidina Pagerbtieji Ar
tistai Olga Pyshova ir Vassili 
Popov ir Liaudies Artistai Mi
sha Klimov ir Valentina Pyžo- 
va. Filmą amerikiečiams par
gabeno Artkino Pictures, Inc.

Lietuviška Radio 
Programa

Toji radio programa gauna 
kas kart daugiau naujų klau
sytojų dėl to, kad ji patiekia 
pasilinksminančią muziką ir 
patenkinančias paskaitas. D,ėl 
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)

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38-tos kuopos susirin
kime, įvykusiame balandžio 
4-tos vakarą, Piliečių Kliubo 
salėje, Brooklyne, pasmerkta 
konversija ir pasiūlyta kitas 
planas dapildymui pomirtinių 
fonde padaryto nedatekliaus.

Kuopa veik vienbalsiai pri
ėmė’Jono Ormano įnešimą 
SLA 44-tam Seimui panaikinti 
konversiją ir įgalino delegatus 
įnešimą įteikti Seimui. Įneši
mas, kaip pasiūlytas kuopos 
susirinkime, yra sekmas:

[NEŠIMAS SEIMUI
SLA 38-ta Kuopa SLA 

tam Seimui siūlo:
1. Konversiją panaikinti.
2. Jos vieton uždėti nariams 

specialius asesmentus, propor- 
cionaliai sulig, kiek apdrąudos 
narys turi Susivienijime, užpil
dymui trūkumų pomirtinės 
fonde.

3. A^esmcntai turi būti pa
dalinti, kad narys, mokėdamas 
juos per 24 menesius sumokė
tų tiek, kiek jam paskirta.

4. Kai, sulig valstijų insur
ance departmentų nuomonės, 
trūkumai bus užpildyti, tada 
panaikinti asesmentus.

5. Asesmentai turi eiti vien 
tiktai. į pomirtinės fondą, kur 
yra trūkumas, kaip nurodo In
surance departmental.

6 Tų narių, kurie jau persi
kėlė į naujus konversijos sky
rius ir yra mokesčiais arba 
duoklėmis sumokėję daugiau, 
negu jie prieš konversiją mo
kėjo, 
pinigų 
kaipo 
mentų 
retų.

7. Kurie nariai nori pasilik
ti ant naujų konversijos sky-

rių, tie gali ten pasilikti ir jie 
bus tada paliuosuoti nuo mini
mu asešmehtu. J u sumokėtos 
duoklės, vienok, turi eiti į po
mirtinės fondą, o ne į lėšų 
fondą, kaip dabar ’ Pildomoji 
Taryba daro su pirmų metų 
sumokėtomis visomis duoklė
mis sulig konversijos planu.

Pirm balsavimo, Glaveckas 
išrėžė ilgą, keliolikos minučių 
“spyčių,” smerkdamas tuos, 
kurie nori ar neišgali dvigubai 
mokėti ir permokėti už tą pa
čią pomirtinę. Anot jo, visi tie, 
kurie nenori konversijos — 
nenori permokėti — esą SLA 
priešai.

Įnešėjas naujo plano prieš 
konversiją, Jonas Ormanas ir 
kiti, nurodinėjo, kad konver
sija labiausia nuskriaudžia di
džiausius SLA patri jotus, o ne 
kokius priešus. Pavyzdžiui, jis 
priminė savo motiną, kuri įsi
rašė jam dar negimus ar ma
žiuku esant, priklauso per de- 
sėtkus metų. O už tą. jos pa- 
trijotiškumą dabartinė Pild. 
Taryba jai pakėlė duokles, 
daugiau negu kita tiek, kiek 
iki šiol mokėjo. Tokių tos kon
versijos nuskriaudžiamų yra 
daug. Tūli jau yra visiškai se
nukai, nedarbingi, įplaukas 
mažas beturi arba visiškai ne
turi įplaukų. Tuos konversija 
meste meta iš SLA.

Nereikia nei aiškinti, kad 
Orman o poziciją SLA 38-tos 
kuopos nariai palaikė teisin
gesne už Glavecko, tą parodė 
balsavimas už Ormano įneši
mą.

Taipgi priimta iždininko 
Mačio pasiūlymas Seimui mo- 
dernizuoti-lengvinti kuopų fin. 
sekr. pareigas.

Pirm šių diskusijų, praves
tų po dienotvarkio punktu 
’‘Susivienijimo labas ir gero
vė,” kuris jau buvo paskutinis 
šiame mitinge, buvo įvykę de
legatų 
kimai 
vimai. 
galėję
leistina, kad jų išdavose būtų 
įvykę kai kas skirtingiau. .

Kandidatų į delegatus buvo 
4, rinkta trys ir kai kurie 

j žmonės pamanė, kad būtina 
balsuoti už tris. Balsų gavo: 
Mikalauskas ir Misiūniene po 
31, Valaitis 30, Ormanas 20.

Pild. Tarybos balsavimuose 
balsų gavo: Į pirm. Laukaitis 
27, Bągočius 3, Kubilius 12. 
Į vice-prez.: Dargis 25, žeb- 
rys 12, Chase 6. Į sekr.: Vini- 
kas 27, Masytė 15, Klinga 2. 
Į ižd.: Gugis 23, Mažukna 14, 
Cheleden 4. Į iždo globėjus: 
Mikužiūtė 23, Maceina 18, Mi
liauskas 13, Jatulis 9, Norkus 
7, Mačiukas 5. Į daktarus kvo
tėjus: Biežis 8, Šliupaitė 22, 
Baltrušaitienė 14.

Keltuvas Sutriuškino 
Merginą

Nina Tarasova Dainuos 
Camegie Hali

Nina Tarasova, paskilbusi 
dainininkė, 'skaitoma žymiau
sia rusų liaudies dainų persta- 
tytoja, dainuos Carnegie Hali, 
New Yorke, balandžio 12-tos 
vakarą, šį penktadienį. Su Ta
rasova programoje dalyvaus 
žymieji Radiševo šokėjai, va
dovybėje Alex Karaczun.

Tarasova savo koncertą ski
ria trim gražiems tikslams:

Supažindinimui amerikiečių 
su Tarybų Sąjunga akstinti 
draugingumą ir tuomi padėti 
išlaikyti taiką;

Pagerbti mūsų didįjį prezi-

fe'

New York o Miesto Taryba 
nubalsavo uždėti 5 nuošimčius 
taksu ant lažybų arklių lenk
tynėse.

Miss Dorothy Case, 87-12 
98th St., Woodhaven, tapo su
triuškinta* darbe Chemical 
Bank and Trust Co. įstaigoje, 
165 Broadway, New Yorke.

Nelaimė ištiko mechaniškai 
operuojamo keltuvo kontrolei 
sugedus ir keltuvui šovus 
aukštyn jai stovint keltuvo 
tarpduryje' išeiti iš keltuvo, 7- 
me aukšte. Ją sugniuždė tarp 
keltuvo grindų ir išėjimo į bil- 
dingą durų viršaus, o keltuvui 
praėjus, jau aptriuškinta, nu
krito keltuvo olon. Ant vietos 
mirė.

PARDAVIMAS 
VESTUVIŲ SUKNELIŲ 

NUOTAKOM SUKNELES — $85 IR VIR
ŠAUS. PAMERGSM SUKNELES. VISOKIO

SE SPALVOSE — $20 TR VIRŠAUS. 
D6I Susitarimo Skambinkite 

ELEANOR. BUCKMINISTER 4-7969

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs, ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lins
, Tel. GLenmore 5-6191

i

T

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savlplnkar-

41LGrand St. Brooklyn

i1 iii <įlįiįifehiiiįi.i.i' frl

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

dentą Franklin Delano Roose
velt, jo mirties sukaktyje pri
siminti jį, kaipo didį gynėją 
Keturių Laisvių ir pasišventu
sį budavotoją Amerikos-Tary- 
bų Sąjungos draugingumo;

Paremti Tarybų Sąjungos 
našlaičius. Dalis pelno skiria
ma tiems našlaičiams. Patarti
na dalyvauti. Tikintai nuo 90c 
iki $3.60. Kur jie gaunami iš 
anksto, skaitykite Laisvėje 
telpančiuose skelbimuose.

Iškilęs Flushing Meadow 
Parko gaisras praeitą trečia
dienį, kartu su išdžiūvusia per- 
nykščia žole, sunaikino ir dau
gybę čia dar buvusių laukinių 
paukštelių ir kitos gyvybės.

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

N.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue

pasi- 
baus-

Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Tel. 8T. 2-2178

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU 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.
Tel. EVertreen 4-9612

ROBERT LIPTON
701 Grand St

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS
IX




