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Senatorius Pepper šaukia 
Ameriką Mažint Ginklavi

mąsi, o ne Didint k- 7

KRISLAI
Kaip Siųsti Lietuvon

Laiškus.
Oficialis USA Pašto 
Pranešimas.
“Nauji Vėjai” Washingtone.
“Išvietinti” ar Pabėgėliai?

Rašo R. M1ZARA

—
Taikos Laimėjimo Konfe
rencija Reikalauja Trijų ,

Didžiųjų Draugiškumo )

Pirmadienio Laisvėj, skaity
tojas, be abejo, skaitė oficia
li Jungt. Valstijų pašto pra
nešimą dėl siuntimo laiškų ir 
pundelių i Lietuvą. Patariu 
skaitytojams išsikirpti (ypa
čiai anglišką, orginalą) tąjį 
pranešimą, kad, reikalui prisi
ėjus, būtų galima jis parodyti 
vietos paštininkams, ir kad 
pats skaitytojas žinotų, kaip 
adresuoti laiškus, siunčiamus 
Lietuvon.

“To facilitate distribution 
and delivery,” sako pranešimo 
pabaiga, “the address of such 
articles should include the 
words ‘Union of Soviet Socia
list Republics,’ or ‘U.S.S.R.’ as 
country of destination.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopi ja 5c
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LA1SVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern Stale*.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 8, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

PEPPER SMERKIA Sovietai Reikalauja Išbraukti Irano 
TRUMANO GRįSI- Klausimą iš Sau«f. Tarybos Svarstymą 
NIMUS SOVIETAM Popiežius Laimino Franko 

Fašistus Valdininkus
Roma. — Popiežius Pijus, 

kalbėdamas per radiją ka- 
___ . ; . i techetų kongresui Barcelo-
Washington.— Demoki a-. noj, ispanjjoj, g-yrė fašistus 

tas Jungtinių Valstijų sena-, jSpanįjos valdininkus už 
tonus Claude H. Pepper; reiiginę apšvieta ir laimino 
pareiškė, jog Amerika tu- >uos 
retų vadovaut ginklavimosi; ’____________
mažinimui pasaulyje, o neimi i • • ■ *O1 
didinimui. Kalbėdamas kon- tJeMrininkai j3k(),

sekmadienį, sen Allimka NetUH Blltl 
Tautų Vergėją

Sovietų Ambasadorius Nurodo, 
Kad Irano Klausimo Palaikymas 

Neteisėtas ir Laužo Čarterį

Saugumo Taryba Turi Kon- 
troliuot Atominę Jėgą

ĮSTEIGTA TAIKAI 
LAIMĖTI ORGA

NIZACIJA

Mes visuomet nurodėme 
skaitytojams, kad siunčiami 
Tarybų Lietuvon laiškai taip 
turi būti adresuojami. Lietu- ferencijoje Taikai Laimėti | 
va, mat, yra Tarybų Sąjungos praeitą 
dalis, viena jos 16-kos respu- Pepper smerkė čikagiškius 
blikų. Todėl būtinai reikia pa- prez. Trumano pareiškimus.' 
žymėti, jog toks ir toks siun- Ten Trumanas dėstė, kad 
tinys eina Tarybinių Somalis- Jungtinės Valstijos priva- 
tinių Respublikų Sąjungom ]0 turėti galingiausias pa-

Svarbu, I ’ T ’ ‘ • 1
siunčiami ir oro paštu laiškai. į 
Svarbu, kad Tarybų Lietuvon 
jau siunčiami ir pundeliai. Iki i 
šiol pašto skyriai jokių pun
delių, siunčiamų Lietuvon ne
priimdavo.

Tačiau 
nims pundelius 
riama; geriau siųsti bendrai 
per Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą. Siunčiant daiktus 
pundeliais, už juos siuntėjas 
turės sumokėti gan aukštas 
muito kainas. Tuo pačiu sykiu, 
siunčiamieji, bendra pagalba 
Lietuvos liaudžiai pasiekia 
Lietuvą be jokių muito mokes
čių.

kad i įptnvon Jau I i • ~ •• ♦ i • ‘ New York. — Didžiulė C
oro naštų UiSkai’ '^je. i i0 Elektrininkų, Radijo

Darbininkų ir Mašinistų 
Unija pareiškė per savo 
Vykdomąją Tarybą:

“Amerikiniai imperialis
tai dabar veda užsieninę 
Amerikos politiką linkui su
sijungimo su Anglų Imperi
jos viešpačiais, žmonių ver
gėjais, prieš visą pasaulį; 
prie to jie veda per tokius 
žmones, kaip James Byrnes, 
senatorius Tom Connally. ir I 
(Edward) Stettinius” (pa- 
stovusisj Amerikos delega
tas Jungti Tautų Saugumo. 
Taryboje).

Tų asmenų politika, sa
ko E 1 e k t r i n inkų Unija, 
“stengiasi apsaugoti tarp
tautinius Vokietijos trus- 
tininkus, Japonijos impera
torių ir valdančiąją japonų 
klasę, palaikyti beveik pusę 
pasaulio žmonių kolonijinė
je vergijoje ir nuslopinti 
pastangas visų tokių tautų, 
siekiančių įsteigti savo žmo
nių valdžias bet kur pasau- 
lyje.V Unija šaukia kovon 
prieš tokią politiką.

jėgas, taip kad galėti] poli
ciniai ir ūkiniai jame vieš- 
ipatauti. Tai buvo “didžio
ji buožė,” kuria prez. Tru
manas pirmoj vietoj grąsi- 

pavieniams asme-į^o Sovietams, kaip pastebė- 
siųsti nepata-: sen- Pepper.

ir

Šis oficialus Jungtinių Vals
tijų pašto pareiškimas rodo, 
kad jis, paštas, Lietuvą pripa
žįsta tarybine respublika, įei
nančią federacijon su kitomis 
tarybinėmis respublikomis.

Galimas daiktas, kad
valstybės departmentas pradės 
keisti savo politiką linkui Pa
baltijo kraštų, kurių iki šiol jis 
dar vis “nedrįso” pripažinti 
tarybiniais.

Kaip ten bebūtų, šis oficia
lus USA pašto pranešimas tu
ri didžiulės Lietuvai ir ameri
kiečiams lietuviams reikšmės!

Pepper is, tarp kitko, pa
reiškė: “Jeigu Rusija galė
tų turėti tiek pasitikėjimo 
Amerikos valdžios draugiš
kumu šiandien, kaip prie 
prezidento Roosevelto, tai 
ir dabar gyvuotų Trijų Di
džiųjų vienybė. Ameriką tu
ri atsteigt rusų pasitikėji
mą, kad mes laikomės tai
kos ir kad ateityje mes bū
sime lygiai pastovus jų 
draugas, kaip kad buvome 
karo metu.

“Jungtinės Valstijos turi 
įtikinti Rusiją, kad Ameri
ka nesutiks tapti Anglijos 
užsieninės politikos apendi- 
ku.”

SOVIETŲ SKUNDAI
SAUG. TARYBAI

Kai kurie laikraštininkai 
lietuviškus pabėgėlius į Vokie
tiją vadina “išvietintaisiais.” 

žodis “išvietintas” paimtas 
iš angliško: “displaced per
sons.” Bet argi jis tinka sava
noriškai pabėgusiems pas Hit
lerį asmenims apibūdinti ? ži
noma, ne! i

“Išvietintieji” yra tie žmo
nės, kuriuos hitlerininkai prie
varta išgabeno Iš vienos šalies 
į kitą. Tokiais vyriausiai yra 
žydai. Na, o pabėgėliais va
dinami tie, kurie patys, savo . 
noru, bėgo pas hitlerininkus I 
globos prašytis.

Lietuviškoji kryžiokų spau
da siekiasi visus pabėgėlius 
padaryti “išvietintais,” nea to
kiu pavadinimu jiems lengviau 
prigauti skaitytoją.

Tačiau demokratinė spauda 
turėtų vadinti atitinkamus 
daiktus atitinkamais vardais.

New York. — Numato
ma, kad Sovietai duos skun
dus Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai prieš slaptas kari
nes Amerikos bazes Islan
dijoj ir prieš amerikonų 
marininkų laikymą Chinijo- 
je - Mandžurijoje.

75,000 LAIVASTAČIU. 
RUOŠIASI STREIKUOTI 
18 LAIVASTATYKLŲ

. London. — Andrius Gromyko, Sovietų ambasado
rius Amerikoj, pasiuntė Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai sekamą laišką, kurį paskelbė Maskvos radijas 
balandžio 7 d.:

Kovo 26 d., kuomet Saugumo Taryba (New Yorke) 
pradėjo nagrinėti Irano valdžios skundą iš kovo 18 
d., dėl atidėliojamo Sovietų kariuomenės ištraukimo 
iš Irano, aš,, pagal Sovietų vyriausybės patvarkymus, 
prašiau tą klausimą išimti iš Saugumo Tarybos dieno
tvarkės.

Aš nurodžiau susitarimą su Irano valdžia iš kovo 
24 d. kas liečia mūsų kariuomenės ištraukimą iš Irano 
ir kad prasidėjo visiškas sovietinės kariuomenės trau
kimas iš Irano ir kad jis bus užbaigtas per penkias ar 
šešias savaites ir kad, atsižvelgiant į tai, Saugumo 
Taryba neturi jokio pagrindo tyrinėti Irano klausimą.

Saugumo Taryba, tačiau, nekreipė dėmesio į So
vietų valdžios prašymą ir palaikė tą klausimą savo 
svarstymų programoje.

Tuo tarpu tęsėsi pasitarimai tarp Sovietų ir Irano, 
ir kaip žinoma iš Sovietų-Irano bendrojo pranešimo 
balandžio 4 d., buvo pasiekta susitarimas visais klau
simais tarp Sovietų ir Irano valdžių. Tatai pilnai 
patvirtino teisingumą Sovietų vyriausybės pareiški
mo, padaryto kovo 26 d., ir nėra jokio pagrindo palai
kyti Irano klausimą Saugumo • Taryboje tolesniam 

I svarstymui.
Sovietų vyriausybė taip pat negali praleisti rezo

liucijos, kurią Saugumo Taryba priėmė balandžio 4 d. 
Šioj rezoliucijoj Saugumo Taryba nusprendė tęsti Ira
no klausimo nagrinėjimą gegužės 6 d., nepaisydama 
to, kad Sovietų vyriausybė buvo jai pranešus balandžio 
3 d., jog klausimas dėl sovietinės kariuomenės ištrau
kimo buyo išspręstas pagal susitarimą tarp Sovietų ir 
Irano valdžių:

Tokį nūtarimą Saugumo Taryba galėtų padaryti, 
jeigu dalykų stovis Irane gręstų pasaulinei taikai ir 
saugumui, kaip kad užtikrina Jungtinių Tautų Čarte- 
rio 34-tas Skyrius. Pagal Čarterį, Saugumo Taryba 
yra įgalinta tyrinėti bet kokius ginčus dėl kariuomenės 
ištraukimo, jeigu tie ginčai gręstų pavojum tarptauti
nės taikos saugumui; tačiau tikrenybėje visai nebuvo 
Irane tokių sąlygų.

Laikant tatai galvoje, Saugumo Taryba neturi 
jokio pagrindo toliau, svarstyti Irano klausimo gegu
žės 6 d.

Todėl, minimas Saugumo Tarybos nutarimas iš 
balandžio 4 d. yra neteisingas, nelegalis ir priešingas 
Jungtinių Tautų organizacijos čarteriui. Atsižvel
giant j visas jums patiektas smulkmeningas žinias, 
Sovietų vyriausybė griežtai reikalauja, kad Irano klau
simas turi būti ištrauktas iš Saugumo Tarybos svars
tymų programos.

Washington. — Naciona- 
lė konferencija Taikai Lai
mėti priėmė rezoliuciją, ku-1 
ri reikalauja pervesti J. T. 
Saugumo Tarybai visą ato-l 
minės jėgos ir atom-bombų j 
kontrolę.

Su Azerbaidžanu 
Bus Palankiai Taria
masi, Sake Iranas

Washington. — Visašališ- 
ika konferencija Taikai Lai
mėti įsteigė bal. 7 d. pa
stovią organizaciją ir išrin
ko Nacionalį Komitetą, ku
ris susideda iš 63 narių, at- 

iS t o v a ujančių svarbiąsias, 
bažnytines, darbininkiškas, 
veteranų, farmerių, negrų, 
profesionalų ir pašalpines 
organizacijas.

Konferencija įpareigojo 
Nacionalį Komitetį sudary

ki vietinius . Taikai Laimėti 
komitetus valstijose ir 
miestuose.

i komiteto bendrų 
pirmininkų yra Amerikos

Teheran, Iran. — Irano- 
Sovietų sutartis sako, jog 
iraniškojo Azerbaidžano sa-Į1111^^ 
vivaldybės klausimas yra! 1 L
vidujinis Irano dalykas, ir ; pulkininkas
Irano vynausybe Pažada ;E • * iujų
j! žmoniškai isspręsti. Ibatalionl} vadas>’ £ paJJ

Jrano premjeras Ghavam Robeson, žymusis negrų 
balandžio 7 d. pareiškė: dainininkas.
“Mes galime su Azerbaidža- j PAREIŠKIMAS 
no žmonėmis isspręsti jo
klausimą, eidami dabarti- Konferencija priėmė pe
niais savo įstatymais.” Bus reiškimą, p a s i ž a d ėdama 
sušaukta Azerbaidžano va- vykdyti prezidento Roose- 
dų konferencija su Irano velto taikos politiką prieš 
valdžios atstovais sostinėje gręsiantį Trečiojo pasatLJ 
Teherane. Premjeras sa- hio karo pavojų. Pareiški- 
ke, į tą konferenciją jis pa
kvies Jaafarą Pishervarį, 
galvą iraniškojo > Azerbai
džano, paskelbusio tautinę 
savivaldybę Irano valsty
bės rėmuose. Atvyksian- 
tiems Azerbaidžano atsto
vams būsiąs užtikrintas 
saugumas ir neliečiamybė, 
kaip pasižadėjo premjeras
Ghavam. Minimoj konfe-inizacija galėtų sėkmingai 
rencijoj bus atstovaujamos veikti kaipo taikos palaiky- _________ T...,

mas ragina atgaivinti Tri
jų Didžiųjų talkininkų vie
nybę, paremtą Jaltos - Kry
mo, Potsdamo ir Maskvos 
sutartimis. P a r e i škimas 
šaukia Ameriką laikytis 
draugiškumo su Sovietų Są
junga, jų dviejų draugišku
mas būtinai reikalingas,. 
'kad Jungtinių Tautų orgA-

»?

n r1

v s

visos stambesnes Irano par
tijos.

REAKCININKAI IRANE 
BANDO IŠŠAUKT 

SUKILIMĄ
New York. — Tvirtina

ma, kad Amerika ir Angli
ja atmes Lenkijos reikala
vimą Saugumo Tarybai su
traukyti diplomatinius ry
šius su Franko Ispaniją.

Premjeras A. Ghavam 
Reikalaus Išbraukt 

Irano Klausimą
«

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijos bibliotekoje yra 
500,OOP knygų. Tūkstančiai jų' 
buvo surankiota jau po karo.

Bibliotekoje .yra originalių 
rankraščiu tokiu literatūros pi
liorių, kaip Mickevičius, Do
nelaitis, Kraševskis.

Tai brangus mūsų tautos 
kultūrinis lobynas, žinoma, 
tai tik pradžia: literatūrinė
mis vertybėmis Ši biblioteka 
augs ir augs, nes Rytų Prūsi
jos archyvuose vis daugiau su; 
randama senovės dokumentų,

Teheran, Irąn, bal. 8. — 
Iš patikimų šaltinių prane
šama, jog Irano premjeras 
Ahmed Ghavam tiesiogiai 
reikalaus, kad Jungt. Tau
tų Saugumo Taryba iš
brauktų Irano , skundą iš 
tarybos dienotvarkės. Nes 
Iranas susitarė su Sovietų 
Sąjunga visais paliečiamais 
klausimais.

(New York. — Neoficia
liai teigiama, kad Saugumo 
Taryba pripažins Irano-So- 
vietų sutartį. Taryba susi
rinks šį antradienį.)

Camden, N. J.— CIO Lai- 
vastačių Unija pranešė val
džiai, kad jie rengiasi strei
kuoti prieš 18 laivastatyklų. 
Nes tos laivastatykios ne
vykdo sutarties,, pagal ku
rią pasižadėjo mokėti dar
bininkams po 18 centų va
landinio priedo ir už praei
tą laiką, pradedant nuo 
1945 m. gruodžio 4 d. Jei 
streikas įvyks, tai jame da
lyvaus 75,000 darbininkų, 
dirbančių Kearny, N. J.; 
Brooklyne, Baltimorėj, 

1 ladelphijoj, ir eilėje 
miestu.

ORAS. — Būsią lietaus ir 
i prasiblaivysią.

IRANO PREMJERAS GHAVAM 
DĖKOJA STALINUI UŽ 
DRAUGIŠKĄ SUTARTI

Hečiartčių lietuvių tautą, bet 
per gimtus metų vokiečių, nuo 
mūs slėptų.

toja.
. Rezoliucijos

Taikai Laimėti konferen
cija savo rezoliucijose rei
kalavo visiškai sunaikint 
fašizmą, sutraukyt diploma
tijos ryšius su Franko dik
tatūra Ispanijoj, duot kolo- 
nįnėms tautoms savivaldybę 
ir atsaukt reakcininką Her
bertą Hooverį, kurį Truma
nas paskyrė kaip Jungtinių 
Valstijų patarėją pasauli
niais maisto reikalais.

X

Teheran, Iran, bal. 8. — 
Kraštutiniai atžagareiviai - 
reakcininkai pradėjo kelt 
maištą į pietus nuo Kaspi
jos Jūros ir dviejose kito
se šiaurinėse Irano provin
cijose, iš kur atšaukta So
vietų kariuomenė, kaip pra
neša Reuter, anglų žįnių 
agentūra. Jie bandą nu
verst premjero Ghavamo 
valdžią todėl, kad ji pada
rė sutartį su Sovietais dėl 
Irano žibalo versmių. Gha
vam pasiuntė armiją maiš
tininkams slopinti.

' i ‘

70,000 Žmonių Šaukė 
Išvyti Dabartinę Ja

ponijos Valdžią
Teheran, Iran. — Irano 

premjeras Ahmed Ghavam 
pasiuntė Sovietų premjerui 
Stalinui laišką, dėkodamas 
už “vertingą bendradarbia
vimą ir gerą valią.” Gha
vamo laiškas sako, jog So
vietų padaryta sutartis su 
Iranu “atidaro naują gady
nę santykiuose tarp. Irano ir 
Sovietų Sąjungos.”

London, bal, 8. — Prem
jeras Stalinas, atsiliepda
mas į Irano premjero Gha
vamo padėką, pasiuntė jam 
laišką, kuriame sako, jog 
sutartis tarp tų dviejų ša
lių “patarnaus draugišku
mo ryšių išvystymui ir su
stiprinimui tarp mūsų žmo
nių ir mūsų šalių,” kaip 
pranešė Maskvos radijas 
pirmadienį.

Tokio. — 50,000 japonų ir 
j20,000 korėjiečių drauge de
monstravo, i 
reakcinę Japonijos valdžių 
su jos premjeru K. Shide- 

Amerika statosi daugiau hara. 20,000 demonstrantų 
lėktuvų stočių Brazilijoj. paskui užpuolė Shideharos 

namus ir daužė langus. Su-
IRANO-SOVIETV 50 METU SUTARTIS DELEI ŽIBALO

______ n, • R_______________________ žeista keli japonų policinm- 
|v. v_ . . i ’t ... kai. Pagaliaus, generolo 
cių serų toj kompanijoj. MacA1thuro karinė policija 

Nauji žibalo laukai Irane išblaškė demonstrantus.
bus išvystyti vien tiktai So- Demonstracija buvo su- 
vietų lėšomis. Sovietai su- rengta Demokratinės Žmo- 
teiks savo mašineriją ir nių Sąjungos.
technikus. Irano karinome- ------------ :------
nė ser 
kus ir 
reiškė 
jokios 
nes.

Phi-

Teheran. — Irano prem
jeras Ahmed Ghavam bal. 
7 d. paskelbė sutarties są
lygas su Sovietais dėlei ben
dros abiejų kraštų kompani
jos Irano žibalo versmėms 
naudoti per 50 metų. Visas 
Irano ministerių kabinetas 
užgyrė šią sutartį. Ją re
mia ir galinga iraniečių De
mokratų Partija.

at

šaukdami LŠvyt : > į 
Jonijos valdžią

r teį

Per 25 Metus Sovietai Turės 51 Nuošimtį Šerų Bendroje su 
Iranu Kompanijoje; Paskui Šerai Bus Lygiomis

Seimas Užgirs Sutarties 
Sąlygas

Premjeras Ghavam pra
nešė, jog birželio (June) 7 
d. įvyks naujo seimo rinki
mai.. $uprantama: seimas 
patvirtins žibalinės sutar
ties sąlygas. ’O sąlygos yra

šitokios:
Per 25 pirmuosius sutar

ties metus Sovietai turės 51 
nuošimtį Šerų (akcijų) ben
drojoj Irano - Sovietų žiba
lo kompanijoj. Per lieka
mus 25 metus Sovietai ir 
Iranas turės po lygų skai-

ges tuos žibalo lau- 
jų įmones, kaip pa- 
Ghavam. Nebus ten 
sovietines kariuome- 

(Tąsa 5-me puslp.)

Chinijos valdžia skelbia, 
kad 40,000 jos kariuomenės, 
ginkluotos amerikiniais gin
klais, sumušus chinų komu
nistus Mandžurijoj.
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Jungtinių Valstijų Pastas ir Lietuva
Nors jau Laisvėje (pirmadienio laidoje) buvo oficia- 

lis USA pašto pranešimas dėl siuntimo laiškų ir punde
lių į Pabaltijo kraštus išspausdintas, tačiau mes mano
je, jog pranešimas yra toks svarbus, kad jis turėtų būti 
ir pakartotas. Pranešimas, išsiųstas iš Brooklyno Post- 
masterio raštinės š. m. balandžio 5 d., skamba šitaip:.

Postmaster Edward J. Quigley of Brooklyn, N. Y., 
announces that effective at once, regular mail, air mail 
and parcel post packages addressed for delivery in Esto
nia, Latvia and Lithuania may be accepted under the 
postage rates and other conditions applicable to the 
Union of Soviet Socialist Republics.

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

Tuojau, kai tik Lietuva buvo išlaisvinta iš vokiškųjų 
banditų okupacijos, Laisvė ir Vilnis patarė savo skaity
tojams, kad, siunčiant Tarybų Lietuvon laiškus, adre
suojant, turi būti pažymėta, jog siunčiamas Tarybų Są- 
jungon, — angliškai: Union of Soviet Socialist^Republits 
arba sutrumpintai—U. S. S. R.

Tačiau lietuviškų kryžiokų spauda mokė savo skai
tytojus kitaip: jie patarė jiems nei jokiu būdu nedėti tų 
žodžių ant voko, nes, girdi, tai esą “išėjimas prieš Lietu
vos interesus.”
/ Aišku, toki laiškai, ant kuriu siuntėjas neįdėjo “U. 

S. S. R.”, vargiai galėjo pasiekti adresantus.
Dabar Jungt. Valstijų paštas oficialiai patvarko, jog 

visi siuntiniai, siunčiami į Pabaltijo kraštus, turi būti pa
žymėti “U. S. S. R.” Tuo būdu, oficialiai pripažįstama, 
jog Pabaltijo kraštai įeina į Tarybų Sąjungos tautų šei
mą.

Vadinasi, kaip kiekvienu klausimu, taip ir šiuo, Lais
vė buvo ir yra teisinga. O tie, kurie mokė savo pasekė
jus rašyti kitaip, — pasiliko, na, pasakius-tiesą... me
lagiais.

♦•j Tarybų Sąjungą sudaro 16-ka suvereninių, nepri
klausomų respublikų. Tarybų Sąjungoje paštas, tačiau, i 
yra subendrintas taip, kad, sakysime, paštaženkliai nau
dojami tie patys visose respublikose. Be to, Tarybų Są
jungos pašto taisyklės tokios: iš užsienio laiškus siun
čiant Tarybų Sąjungon, nėra reikalo dėti “Rusija,” “Uk
raina,”’ “Bielorusija,” “Lietuva,” “Latvija” ar kurios ki
tos respublikos vardas. Užtenka įdėti gyvenamoji vieta, 
kaimas, apskritis arba miestas. Sakysime, siunčiant laiš
ką Lietuvon, užtenka adresuoti panašiai:

Gestapo ir visos hitlerinės 
teroro bei špionažo siste
mos įsteigėjas ir pradinin
kas buvo Hermanas Gerin
gas. Būdamas Prūsijos mi
nisteriu pirmininku ir vi
daus reikalų ministeriu 
1933 metais jis asmeniškai 
sukūrė šią piktą ir biaurią 
organizaciją.

Viename Tribunolo gruo
džio mėnesio posėdyje ame
rikietis kaltintojas įrodė, 
kad Geringas priklausė rud- 
marškiniams — kruvinie
siems “SA” smogikams. 
Geringas čia pat neigiamai 
pakratė galvą ir kažką pa
sižymėjo savo bloknote. 
Tuomet kaltintojas atyertė 
smogikų laikračio komplek
tą ir parodė teismui foto
grafiją, kurioje Geringas 
nutrauktas “SA” pulko 
“Feldhernhale” vado uni
formoje. Tai buvo vienas 
iš privilegijuotų pulkų... 
Geringas vėl padarė neigia
mą judesį. Jis davė supras
ti, kad buvo tiktai “simbo- 

Įlinis pulko vadas.”
Mano rankose oficiali fa

šistinė brošiūra — Geringo 
biografija. Brošiūroje na
tional - socialistų partijos 
vyriausiojo archyvo spauda. 
Ji išleista Berlyne 1933 me
tais. Autorius — kažkoks 
A. Knezebek - Fišeris. De
šimtame puslapyje skaito
me atsargos lakūno kapito
no Geringo pirmojo susiti
kimo su Hitleriu Miunche
ne 1921 metais aprašymą. 
“Fiureris” ieškojo žmogaus 
savo “SA”; jis jį rado Ge
ringo asmenyje. “Taigi, — 
sakoma brošiūroje, — Hit
leris yra “SA” siela, o Her
manas Geringas jų ranka ir 
mintis.” Tribunolo gruo
džio mėnesio posėdžiuose 
buvo 
“SA”

tiksliai nustatytos 
šnipinėjimo ir nioko-

akmens skaldykloje buvo 
skardis — jo aukštis apie 
40 metrų. “Iš čia įkalintieji 
buvo metami žemyn. ■ Juos 
mes vadinome: parašiuti
ninkai.”

Salėje judėjimas. Dar 
vienas gynėjų eina prie tri
būnos ir šaukia susijaudini
mu:

—Bet juk tai žmogžudys
tė! Ar jūs pranešėte tai? 
Daug matęs esesietis šaltai 
ir ironiškai žiūri į gynėją. 
Jis pažymi, kad “tai buvo 
priimta ir nebuvo ko pra
nešinėti”. Gynėjas atsisė
da. Liudininkas priduria, 
kad jis matė stovykloje ne 
tiktai Himlerį ir Kaltenbru- 
nerį, bet ir Širachą su 
svita.

‘—Kiek jų buvo?
Liudininkas nusišypso:
—Aš jų neskaičiau, nes 

nežinojau, kad tai man pri- 
Kalina muosius reiks ateityje.

—Ar jūs galite pažinti 
Širachą?

—Manau, kad taip, nors 
nuo to laiko jis, tikriausiai, 
pasikeitė.

Jis šaltu žvilgsniu apžvel
gia teisiamųjų suolą.

—Taip, antrame suole iš 
kairės.

Gynimas rodė aiškią ten
denciją atskirti teisiamuo- 

Isius nuo gestapo sistemos, 
|nuo koncentracijos stovyk
lų, nuo slaptosios policijos, 
nuo baudžiamųjų būrių dar
bų, — bendrai nuo Himlerio 
“žinybos.” Čia, be abejo
nės, buvo manoma, kad hit
lerinių ministeriu, reich- 
sleiterių funkcijos ir gesta
pininkų 
džiausiai 
pynusios, 
skleistos, 
taip.

Ar vien tiktai jaunimo 
“fiureris” Balduras fon Ši-

K a 11 e n bruneris įvykdė 
n e s u s k aitomus nusikalti
mus. Jis yra vienas iš “Ku- 
gel priemonės” kūrėjų. Su
imtųjų ir tremiamųjų sąra
šuose prie “nepagaidauti- 
nų” pavardės dėdavo ženk
lą “K”- (Kugel — ’Vokiškai 
kulką). Ešelonas atvykdavo 
į koncentracijos stovyklą. 
Komen dantas klausdavo: 
kiek atvyko naujų? “Pen
kiolika, bet'du iš jų paženk
linti “K,” — taigi iš viso 
13,”—pasigirsdavo atsaky
mas. Pažymėtuosius ves
davo į pirtį, nurengdavo ir 
atbulus vesdavo prie dušo 
čiaupo, čia buvo įtaisytas 
aparatas — automatas. Kū
no prisilietimas sukeldavo 
šūvį į pakaušį, iš arti. Jei 
pasmerktųjų būdavo daug, 
juos nuodydavo dujomis.

K a 11 e n b r u neris ivedė 
ypatingą a p k 1 ausinėjimo 
sistemą.
maitindavo duona ir van
deniu, įvesdavo jiems vargi
nančią mankštą, jiems ne
leisdavo miegoti, plakdavo 
rykštėmis, o po to klausinė
davo. Kaltenbruneris tvar
kė suėmimus Vokietijos ir 
okupuotų kraštų teritorijo
je. Iš jo išeidavo instruk
cijos, pas jį suplaukdavo vi
si pranešimai ir apyskaitos.

Nervingai sukinėja, be
veik laužo savo pieštuką 
Kaltenbrunerio gynėjas. Jis 
atsistoja, prieina prie Tri
būnos, kad sustabdytų šią 
n e n utrūkstančią pražūtin
gų kaltinančių faktų, pra
nešimų, dokumentų, proto
kolų, sąrašų srovę. Jis kal
ba apie Kaltenbrunerio li
gą. Jis pakeltu balsu rei
kalauja... Kaip jūs mano
te, ko ?—Teisingumo!

Kaltenbrunerio gynėjas 
atsistoja ir nervingai kal-

By Matt Sholomskas

Mikas Audra
Miškų kaimas. 4^^

Merkinės Paštas
Alytaus Apskritis

”1,

Arba:
Jonas Kibiras

Janonio gatvė
Vilnius, U. S. S. R.

Šitaip adresuojant, laiškas bei siuntinys tikrai 
sieks savo adresatą, jei jis yra gyvas ir ten gyvena, 
dis “Lietuva” galima dėti, galima nedėti. Turime atsi
minti, kad laiškai, sakysime, siunčiami Leningradan ar 
Gorkin ar Voronežan, — Rusijos miestuosna, — niekad 
neadresuojami “Rusija,”—užtenka įdėti miesto vardą

pa- 
žo-

jo

funkcijos, glau- 
tarpusavyje susi- 
nebus iki galo at- 
Tęisme įvyko ki-

*
Gal perilgai apsistojome ties “techniniais” dalykais. 

Prisieina tarti žodis kitas dėl 'šio pašto pranešimo po
litinės reikšmės. Ji yra didelė. Be abejo, Jungt. Valstijų 
paštas nedaro oficialinių žygių, nepasįtąręs ąu valstybės 
departmentu. Jeigu jis, paštas, pripažįsta' Pabaltijo 

\ kraštus Tarybų Sąjungos dalimi, tai reiškia, kad Jungt.
Valstijų valstybės departmentas su tuo sutinka. Tai 
reiškia, kad Pabaltijo kraštų pripažinimas tarybiniais 
nėra jau taip tolimas, kaip tarybinės santvarkos priešai 
i8*vaizduoja. ' ' . $

Gal greičiau negu tūli mano, Pabaltijo kraštų liau
dies valia bus oficialiai Amerikos pripažinta ir visokį 

ė fašistiniai “ministerial’ bei “konsulai” gaus, jei ir man
dagų, bet galutiną “kiką.”

Amerikos lietuvių visuomenė to laukia ir sako: juo 
tai bus padaryta greičiau, tuo bus geriau!

ba, kad raštiškų parodymų, | rachas darė vizitus koncen- 
jimo bei baudimo funkcijos 
nuo pirmosios iki paskuti
niosios šio rudosios Hitlerio 
“g v a r d i j os” egzistavimo 
dienos. Dabar darosi su
prantama, kodėl kaip tik 
Geringas tapo gestapo 
steigėju. Jis turėjo dau
gelio metų patyrimą, vado
vaudamas fašistiniam šnipi
nėjimui, diversijoms, žudy
mams. Verta pabrėžti, kad 
Geringas atkakliai nenu
traukė savo ryšių su ges
tapu ir tuo metu, kai tenai 
atvyko Himleris ir Heidri- 
chas. 1939 metų birželio 
mėnesį, Hitlerio ir jo klikos 
pradėto karo išvakarėse, 
Geringas davė gestapui in
strukciją pasiruošti masi
nėms milijonų žydų žudy
nėms. Jis rašo asmeniškai 
Heidrichui, kad reikia “iš
spręsti visą žydų' klausimą 
Vokietijos įtakos zonoje 
Europoje.” Skelbiant šį do
kumentą, kuris patvirtina ir 
“apvainikuoja” teroristinį 
gestapišką Geringo veiki
mą nuo 1921 iki 1945 metų, 
Geringas aiškiai nervuoja- 
si.

Teismas pereina prie Kal
tenbrunerio. Tai — ilgas, 
paniuręs, 42 metų amžiaus 
subjektas su arklišku veidu, 
siauromis lūpomis, beveik 
visuomet sukąstomis. Jis 
Hitlerio kaimynas ir gimi
nė ir iš zseno buvo su juo 
susirišęs. Kaltenbruneris, 
kaip ir Zeis - Inkvartas, vie
na iš. spyruoklių ilgai ruoš
tame Austrijos pagrobime. 
Jis buvo Austrijos pogrin
džio “SS” vadas,v Dolfuso 
nužudymo organizatorius. 
Kaltenbruneris buvo pirma
sis, kuris sutiko Himlerį 
Vienos pagrobimo dieną su 
raportu apie esesiečių pasi
rengimą naujiems susidoro
jimams. t J

kurie, galimas dalykas, bu
vo priimtini proceso pra
džioje, — laikai praėjo ir 
kad reikia “pagaliau” kreip
tis į gyvus liudininkus ir 
kryžmiško apklausimo keliu 
patikrinti panašių raštiškų 
dokumentų teisingumą. Gy
nėjas beveik patetiškai bai
gia: “Daugelis liudininkų— 
prie salės durų!”

Ir štai salės durys prasi
veria. . Įvedamas liudinin
kas Alojizas Helriglis, bu
vęs saugumietis Mauthau- 
zeno stovykloje, 
kelius aštrius 
žvilgsnius į teismą, į salę, 
pritaiko ausinius ir pato
giau įsitaiso prie liudininkų 
tribūnos. Pakėlęs ranką 
priesaikos rituale, jis prisie- mą” ir kitas jų begalines 
kė sakyti tiesą. Kaltenbru- dorybes, 
nerio gynėjas rengiasi už- kaip tik buvo šiomis dieno-

Jis meta 
žvėriškus

trati jos stovykloje ir stebė
jo karo belaisvių ir kitų 
įkalintųjų nugalabinimą?

Be abejonės ne. Per pro
cesą Dachau, pasibaigusį 
gruodžio mėnesį buvo nu
statyta, kad visi domėjosi 
“kaip iš tikrųjų tai vyksta.” 
Prie progos pažymėsiu, kad 
per trejus metus Dachau 
per dujų kamerą buvo pra
leista 22,000 žmonių.

Po viso to, vėl kalbės—ir 
teisiamieji’ ir gynėjai, —kad 
hitleriniai vadeivos čia “nie
kuo nedėti”; mes vėl išgirsi
me “teisingumo” * reikalavi
mus, reikalavimus iššaukti 
liudininkus, kurie patvirtin
tų teisiamųjų “širdies 
minkštumą,” “humanišku-

STARTING with tomorrow’s 
column, “These Are The 

Times” will run a series of 
three columns covering the 
WIN THE PEACE Conference 
which this writer attended in 
Washington over the last week
end. This series will be on the 
spot reports direct from the 
daily proceedings of the con
ference and should be of in
terest to all persons interested: 
in the preservation of peace. •

Because of the momentous; 
importance of the conference, | 
we are sure that our reader 
will agree that such an event 
well deserves three columns. So, 
if you’re interested, you’ll be 
able to get this columnist’s im
pressions 'of. the Washington 
conference starting Wednesday.

—o— '
Royalist leaders are now at

tempting to explain why only 
less than half of the registered 
voters went to the polls in the 
elections in Greece. The right
ists leaders maintain that the 
Greek registration lists includ
ed names of non-voters and 
persons who have been dead for 
years. The rightists ought to 
know. They padded the regist
ration lists in the first place.

—o—
Strange how all the papers 

though tried to creat the im
pression that the elections were 
on the level. Earlier editions 
of such unimpeachable sources 
as the New York Times even 
carried an announcement that 
75 percent of the voters had 
voted. This, said the Times, 
was a defeat for the leftist boy
cott. But by the time Thursday 
came around the Times backed 
water and buried the truth—that 
less than fifty percent of the re
gistered voted — in the inner 
pages of its edition. The “in
fallible” Times, no less than the 
phony rightists, abhores to ad
mit making a mistake.

—o—
This- column earlier had re

ported that more than forty 
percent of the Greek voters 
had boycotted the British rig
ged elections. We were being 
very conservative, as the latest 
reports indicate.

Now that we are going to the 
defense of Mikhailovitch, why 
not parade Lindbergh, .Cough
lin and Hearst before the tri
bunal at Nuremberg to testify 
in behalf of the twenty-two 
Nazi scoundrels in the prison
ers dock. We’re sure they would 
appreciate such a gesture no 
less than Mikhailovitch.

—o— '
Should there be any doubt 

as to Mik’hailovitch’s guilt, we’d

like to refer you to the words of 
Ernest Bevin, who can’t be 
considered as even being 
slightly “radical,” by the long
est stretch of imagination.

Says Mr. Bevin:
“As time passed, it became 

clear that General Mikhailo
vitch was engaged in fighting 
Marshal Tito’s Partisans, who 
for their part continued their 
struggle against the occupying 
forces. By the end of 1943 His 
Majesty’s Government were 
convinced that-General Mikhai
lovitch no longer was fighting 
the Germans and that some of 
his lieutenants were actively 
cooperating with them against 
the Partisans.”

—o—
Our local readers will be glad 

to hear of a promised treat in 
store for all those who attend 
the American Lithuanian vete
rans’ reception at Grand Para
dise Hall next Sunday, April 
14. An extract in Lithuanian 
from the old Broadway play 
Bury The Dead will be present
ed as part of the program. 
Those of you who have seen 
the Broadway version will be 
curious, we believe, to see this 
Lithuanian presentation. Vete
rans and their wives, or sweet
hearts, will be admitted free. 
All others pay cash.

With the advent of Spring, 
life is coming once again to 
LDS youth circles in the Man
hattan area. For the first time 
since the war leaders will hold 
a Manhattan District Youth 
Conference. The date for the 
conclave has been set for Ap
ril 28. Youth from LDS 
branches in Newark, Great 
Neck, Maspeth, Elizabeth and 
surrounding areas are all in
vited to attend the first post
war district gathering. We 
hear that the pow-wow will be 
held at the LDS National Of
fice. Read your Tiesa for fur
ther information.

—o—
Speaking of pow - wows the 

local BuiLDerS LDS, branch 
held one last week where one 
member was heard to say: 
“Sounds like the UNO Securi
ty Council.” The branch was 
having a discussion (or was it 
a wrangle) on suggested LDS 
Constitution changes. Later 
spoke to a lawyer friend who 
hinted that a committee of pro
ceed u re well might be in order 
when the National Convention 
considers the revised draft of 
the constitution. Be that as it 
may, the Seventh National 
LDS Convention in Boston will 

i be a big event in American 
1 Lithuanian circles.

■aMmiWu

Toks atsitikimas

rašinėti. Alojizas Helriglis 
atsakinėja į klausimus.

—Ar jūs matėte Kalten- t e n b runerio pagalbininkų 
brunerį ir tai, kaip jis ste
bėjo dujų kameros darbą?

—Taip, — jis paaiškina, 
kur buvo sargyba ir ką ga
lima buvo iš ten stebėti. 
Kaltenbrunerio gynėjas ne
daro jokių užrašų. Liudi
ninkui paduoda padidintą 
fotografiją.

—Kas čia yra per vieta ir 
ką jūs pažįstate iš čia sto
vinčių asmenų grupės?

Liudininkas žiūri į foto, 
po to įsitikinęs sako:

—Tai akmenų skaldykla žiūrėjo į gynėją ir tvirtai 
mūsų stovykloje. Aš pažįs
tu Himlerį, greta mūsų ko
mendantas, trečias — Kal
tenbruneris.

Duotas visiškai tikslus 
apibrėžimas. Liudininkas iš 
fašistinės gaujos tai gerai 
žinojo. Kaltenbrunerio gy
nėjas nedaro jokių užrašų. 
Jis nervingai brauko žandą 
pieštuku.'

Liudininkas priduria,

mis. Buvo iškviestas nau
jas liudininkas: vienas Kal-

Olendorfas. " Kaltenbrune- 
rio gynėjas išėjo prie tribū
nos ir ramiai, lyg pakišda
mas atsakymą, pradėjo 
klausinėti Olendorfą.

—Ar neatmenate jūs, po
ne liudininke, kad po Hei- 
dricho “išėjimo” ir Kalten
brunerio paskyrimo valsty
binės slaptosios policijos 
praktikoje pasireiškė nau
jas kursas?

Liudininkas atsilošė at
gal, nustebęs jis šaltai pa-

pasakė:
—0, ne!
Taigi, gynimas norėjo liu

dininkų? Ką gi, jis jų klau
sosi.

V. Višnevskis.

-'AjV irčiL l-i*; J • > ■: Jr-A fr4/-' • * • <

Mažiukai piliečiai visgi “ilgesni už ranką,” kaip išsi-

Tokio. — Amerikonai, už
tiko paslėptus dumble Japo
nijos auksą ir kitus bran
gius metalus, kainuojamus 
2 bilionais dolerių.

užvaduoja tėvus ir motinas pikiete prie

taria mamytės apie savo vaikus, retkarčiais nubėgančius 
krautuvėn, jas užvaduojant. Ši kartą jie atlieka dides
nę prievolę
Westinghouse šapos, Chicagoje. Jų tėvai yra nariais
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Armija 
Hitle- 
Buvo 

liaudis 
žinojo,

daugiau
Jei Daugis kiek kietes 

galėtų Paltaro

kelias. Iš tų Račių

Tarp tų lelijų, visai prie 
vandens paviršiaus, nerū
pestingai zujo raudės, aukš
lės, šapaliukai. Giliaus, prie 
dugno, ėjo sargybą

(Kazio Binkio atminimui) 
keliukas buv.o, bet vingiuo
tas, per lomą ir po lietaus 
visai nepravažiuojamas, tai 
visi per Paltaroko ganyklą 
važiuodavo. Ir sausa ir 
dviem kilometrais arčiau. 
Tai už ta kelia Paltarokas 
nuoma imdavo. Per metus 
po 30—40 vyriškų ir bobiš
kų dienų surinkdavo ir su 
darbininkų duona. Kas ne
klauso — tam tuoj kelią už
daro. Jam ir mėšlą išveža 
ir laukus nuvalo ir javus iš
kilia.

Rašo B. Dauguvietis
Upokšnis buvo tikrai ste

buklingas. Toks linksmas, 
vingiuotas. Tai jis džiaugs
mingai plepėdavo kriokliu- 
kais tarp, slidžių akmenų, 
tai išsiliedavo tyliais, ma
žais ežeriukais, apaugusiais 
nendrėmis ir begale baltų

Rašo J. Peroba.
ir kitus visus lietuvius į 
bendrą frontą, ir, pasirody
ti kitataučiams lietuviškai 
Pacaembu stadiume. Ryto 
sumanymui nei viena lietu
vių organizacijoje Sao Pau- 
lyje nepritaria, išskiriant 
kelis Vyčių choro vyrukus, 
kurie individualiai atėjo į 
Ryto chorą. Chorvedys J. 
Stankūnas nors ir neno- 
roms, bet apsiėmė Ryto cho
rą priruošti vakarui. Na, 
ir prasidėjo darbimetis.

Praslinksta mėnuo. Pra- 
slinksta kitas... Ir,* štai 
jau tas šeštadienis, kuriame 
astuoniose valandose vaka
ro prasidės milžiniškas Sao 
Paulo miesto gyventojų ba
lius nukentėjusiems nuo ka
ro Sovietų Sąjungoje. Pra
sidėjus temti, t. y., šešiose 
valandose ir pusėj, largo 
Sao Francisco aikštėje jau 
didžiulės eilės žmonių, lau
kiančių ombibusų, kad nu
vežtų iki Pacaembu stadiu- 
mo, o omnibusai tik dumia 
vienas paskui kitą, pilni 
žmonių, nei nestabterėdami 
niekur tiesiog į stadiumą. 
Žmonės, kaip largo Sao 
Francisco aikštėje, taip om
nibusuose apsirėdę visi išei
giniais drabužiais, kai ku
rie pasiperfumavę; mergi
nos, moterys susišukavę 
gražiai plaukus, pasipud
ravę, pasitepę lūpas... Vi
si klega, linksmi ir pilni 
ūpo, kaip ir visuomet prieš 
šventę.

M i 1 ž i n iškas Pacaembu 
stadiumas, kuriame telpa 
apie 100,000 žmonių, ap
šviestas prožektoriais, tą 
vakarą išrodė kur kas ma- 
žestoniškesnis. Ant ankštų 
stadiumo gimnazijos futu
ristinių bokštų, besistie
piančių į tamsias nakty dan
gaus skliautų aukštybes, 
sunku išreikšti kaip išrodė 
virš prožektorių šviesų iš
kilmingai plevėsuodama So
vietų Sąjungos vėliava tarp 
spalvuotų šiaur. Amerikos, 
Anglijos ir Brazilijos vėlia
vų. Žmonės, įeidami į sta
diumą ir neatitraukdami 
akių, stebėjo visi ir rodė 
vienas kitam:

—Veja a bandeira: (liet, 
“žiūrėkit, vėliava”).

Iš tikrųjų, buvo nepa
prasta. Pirmą kartą istori
joje, milžiniško Sao Paulo 
miesto padangėse plevėsa
vo vėliava, apie kurią žmo
nės tiek daug žinojo, bet 
niekuomet nebuvo jos matę.

Kaimynai aplink mažaže
miai — po vieną, po du ha. 
Bemaž visi račiai. Uosių 
miške daug. Su tokiais kai
mynais Paltarokui rojus. 
Tai arklį skolina, tai plūgą, 
tai iki miesto paveža. Už 
viską atidirbk! O svarbiau
sia 
nų į vieškelį įvažiuoti šun

» (Atsiminimai)
Buvo seniai. Tada, kai 

Brazilijos reakcinės val
džios cenzoriai nebegalėjo 
nuo žmonių paslėpti, kad 
garbinga valstiečių ir dar
bininkų Raudonoji 
pilia “neįveikiamos’ 
rio armijos kailin. 
tada, kai Brazilijos 
ir darbininkai jau 
kad prie Stalingrado naciai 
susvyravo ir suklupo ant 
kelių.

Nors ir už kiekvieną lais
vesnį žodį dar tebebuvo pa
prastas dalykas, Brazilijoj, 

Knygos: 
“Missao 
Hewlett 
Galybė”,

Graži Parama Vilniaus 
Medikaliam Institutui

Worcesterieciai, Lietu vos 
žmonių rėmėjai jau stoja tal
kon Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui, kad pagelbėti 
sukelti kaip galima stambesnę 
sumą pinigų įrengimui Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio Li
gos Instituto Vilniuje.

Mūsų kolonijos demokrati
niai lietuviai per eilę metų sto
vėjo su Amerikos pažangiais 
lietuviais teikimui paramos 
Lietuvos žmonėms, kovojan
tiems už laisvą, gražesnę, ger- 
buvingą Lietuvą. Ir ant toliau 
stovės Lietuvai paramą tei
kiančių Amerikos lietuvių ei
lėse. širdingai atliks savo pa
reigą, bendrai padėdami savo 
tautiečiams užgydyti kovoje 
įgytas žaizdas. Padės jiems 
pakilti iš karo griuvėsių ir 
žiauraus okupanto smūgių.

Visu Lietuvai paramos tei
kimo laikotarpiu, siaučiant ir 
pasibaigus karui, worcesterie- 

‘čiai savo kolonijos garbę išlai
kė gražioj aukštumoj be dide
lių raginimų.

Kovo 17 d. Worcesteryj lan
kėsi brooklynietis filmininkas 
J. Klimas. Programa susidėjo 
iš rodymo filmų: Vilniaus iš
laisvinimas, Sovietų sporto pa
radas ir operetės “Kuprotas 
Oželis.” Parengimu rūpinosi 
LPT Komiteto skyrius. Visos 
įplaukos buvo skiriamos įren
gimui Vilniaus medikalio insti
tuto.

Vakaro ddlyviai sudėjo 
k u šiam tikslui sekamai:

Jonas Gerdauskas $30.
Po $25 : Nikodemas ir Mika

lina Kudarauskai; Mari j. Su
kackienė ; Antanas' Pilkaus
kas; Moterų Literatūros 155 
kuopa; Jonas Skliutas.

Vincas Jenčius $10.
Po $5: Julius ir Marijona 

Žukai, Pranas Petkunas, Pet
ras Baciavičia, Pranas Mazur
ka, Elzbieta Trasikienė.

Vincas Žitkus $3.
Po $2: Bernašius Mizara, 

Juozas Bakšys, Kazimieras 
Kasulis, Bernardas Praslaus- 
kas, Petras Banionis, Mykolas 
Mačionis, Pranas Klanta, Juo- 
zapina Karsokienė.

Po $1: Margarita Jucienė, 
Alekas Vilčiauskas, Pranas 
Statkus, Mykolas Shiušas, Mrs. 
Netzel, S. Lavanauskas, Jonas 
Petkunas, Jonas Skeltis, Juo
zas Kižas, Helen Janulis, J. 
Bacevičienė, Marcelė Staniu- 
nienė, Jonas Janaitis, K. Ger- 
džius, Edvardas Stiega, Ona 
Sidarienė, S. Kizys, Antanas 
Liuterskis, Zigmas Dvareckas, 
S. Jonaitis, Kazys Balsiavičia.

Viso surinkta $234.52.
širdingai ačiū aukotojams 

už gražią pradžią. Kartu pra
šom visų Lietuvos žmonių rė
mėjų prie kiekvienos progos 
priduoti paramos šiam taip 
prakilniam reikalui, nelau
kiant raginimų bei specialių 
prašymų. Lai Šis gražus pra
dėtas darbas .būna užbaigtas 
greitai, duosniai. M. S.

rimti 
viena akimi sekda

mi medžioliniam transe ža
lia lazda sustingusią juoda- 
kaktę lydeką. Upokšnio 
vanduo, švelnus, skaidrus, 
šaukte šaukia išsimaudyti 
linksmoj žuvų draugijoje. O 
pradėk maudytis, kažko 
trūksta. Norisi visą van
denį išgerti, pačiam van
deniu pavirsti ir tekėti, te
kėti tarp tų baltų lelijų, sli
džių akmenų* laižyti krantą, 
apaugusį šilkinėm viksvom. 
Čia, mat, ėjo gipso klodai 
ir dugnas vietomis buvo 
vien plyta, srove nušlifuo
ta ir lygi kaip nauja asla.

Petrutis stovėjo tarp kar
klynų. Petrutis - šlakuotas, 
su užriesta nosiuke, balta
plaukis, o akių vietoje du 
gabaliukai dangaus mėly
nės. Jo basas kojas kute
na pievinės ramunėlės, irgi 
baltąplaukės, su saulės ga
baliukais veidelių vietoje. 
Petručio rankoj meškerė, 
bet jis į plūdę nežiūri, jis 
ir be plūdės mato, kaip ap
link šonu užkabinto besi
raitančio slieko susirinko 
būrys kilbukų. Bet Petru
tis nenori, kad jo slieką 
prarytų tas mažas vikruo
lis. Jis būtinai nori pavai
šinti tą dičkį, riebų. Dičkis 
mato Petrutį, mato kabliu
ką ir apetito sliekui nejau
čia.

Tuoj už krūmų, už mar
gos pievelės, prasideda ru
gių laukas. Tarp rugių ir 
pievelės takelis bėga. Ta
keliu eina Martynas Palta
rokas. Galva, kaip palivo- 
nas, ant galvos šiaudinis 
kapeliušas, kartūno ružavi 
marškiniai su mėlynom gė
lytėm be sagų—plačią plau
kuotą krūtinę vėjas kutena. 
Kelnes žemiau bambos šikš
na laiko, rankos kišenėse, 
ant basų meškos letenų — 
sandaletai.

Jis nesėja nei piauha, 
(yra kam ir sėt, yra kam 
ir piaut), bet gyvena neblo
gai. 57 ha geros palei upę 
žemės jį maitina visai ge
rai. Kur kermošius, kur 
atlaidai, — visur Paltaro
ką pamatysi, pilvą atstačiu- 
sį beeinantį, baltakę arba 
alų begeriantį. O kur dar
bai — ten jo maža. Tik ap
link vaikšto, barasi ir kitus 
šokdina. Mėgsta Paltaro
kas žiūrėti, kaip javai au
ga, kaip jo karvės ganosi ir 
stropiai savo rubežius da
boja. Jei jo karvė įbris į 
svetimą lauką — karvė ne
kalta: laukas nevietoj stovi. 
Bet jei svetima karvė jo 
lauką aplankys — čia jau 
triukšmui galo nėr!' Ir 
keiksmai, ir pabaudos, ir 
pas miravą sūdžią bylinėji- 
mąsis. Kas mano — tai 
mano, o kas tavo tai, pagal 
teisybę, irgi turėtų būti ma-

Walter Reuther džiaugiasi ešerai 
šiaip taip prasimušęs į United 
Auto. Workers prezidentus 
neseniai Įvykusioj unijos de
šimtoje metinėje konvencijoje, 
Atlantic City. Lenktynes buvo 
gana ankštos, artimos, gavo 
tik 124 balsais daugiau už sa
vo oponentą, vice-prez. Tho
mas.

—Ė... ė... bra... tu čia 
mano žuvį gaudai? Duokš 
čia meškerę!

—Neduosiu!
—Tu man neduosi? Aš 

tau parodysiu!
Paltarokas it bulius šoko 

per krūmus, norėjo čiupti 
Petrutį, nepavyko, tai už 
meškerės.

—Dėde, nelaužyk!
—Atiduok!
—Neduosiu!
Petrutis stipriai patrau

kė meškerę ir netyčiom 
įvarė Paltarokui į delną 
kablį ir su slieku ir su 
barzdžiuke. Štai dičkį ir 
pagavo. Paltarokas subau
bė kaip karvė, o Petrutis, 
metęs meškerę, leidosi bėgti 
namo.

Petručio namai čia pat, 
už kelių žingsnių. Palta
roko žemė visai prispaudė 
Daugių sodybėlę. Rubežius 
ėjo palei beržo tvorą. Už 

.sodybėlės žema loma, už lo
mos valdiškas miškas. Dau
giams nėr kur apsisukti. Iš 
kairės puščia, iš dešinės 
Paltaroko žemės, viršuj die
vo dangus, po kojomis 800 
sieksnių žemės. Jei ne ra
čių amatas,_ visai būtų ries
ta senam Daugiui. Bet jis 
vis dėlto tvarkėsi neblogai. 
Turėjo garinį pečių ratlan
kiams lenkti, geros medžia
gos nemažą atsargą, aštuo
netą kelmų bičių. Laikė 
karvę, kuiną turėjo. Ir sta
lius buvo neblogas. Pada
rydavo kraitines skrynes, 
spintas, nosines kėdės. Se
na Daugienė šį tą siuvinė
davo. Iš vyriškų kelnių 
mokėjo šventadienišką an- 
daroką pasiūti, be to už
kalbėdavo dantų skaudėji
mą, karpas ir gyvačių įkan
dimą.

Vieninteliam sūnui, Jo
nui, norėjo mokslą duoti, 
bet iki 6 klasės padėt te
galėjo. Atėjo blogi metai, 
krito arklys — teko jauna
jam Daugiui sau duoną pel
nytis. O gaila! Buvo gabus 
ir geras vaikas. Dabar Kau-t 
ne tarnavo geležinkelių sto
ty svėrėju 
Petrutis — 
bar viešėjo pas diedą. Galė
tų pragyventi senas Daugis, 
kad ne tas Paltarokas. Ra
mybės neduodavo žmogus 
ir vis dėl to prakeikto ru- 
bežiaus. Po du, po triskart 
į dieną aplankydavo Dau
gį ir vis žiūrinėdavo, ar ne
peržengė kas nors jo rube- 
žiaus. Gal višta? Gal par
šas? O kai sučiupdavo — 
tuoj ermyderis, o pasekmės: 
atidirbk!

Kiek prašė, kiek maldavo 
senas Daugis parduoti, ar
ba nors išnuomoti, vieną 
hektarą.

“Taip, Mrs. Smith, po tiek metų sunkumų, vėl viskas 
atrodo mums geriau.” 1 . . . .

—Ei, tu, snargliau! Ko
dėl mano žolę mindžioji?

Petrutis pritūpė.
—Nesislėp, varia, ma

tau! Kodėl žolę mindžioji?
—Kad čia ne žolė, čia 

krūmai.
—Mano krūmai! Von iš 

čia!
Pažiūrėjo Petrutis į pro

tingą kilbuką ir ištraukė 
savo meškeriukę.

P 1 e V e s a v o nepaprastai: 
aukštai tamsaus dangaus 
padangėse apšviesta pro
žektoriais.

Stadiumo gimnazija ūžė 
jau pilna žmonių. Ūžė apie 
dvidešimts tūkstančių žmo
nių. Prie daugybės durų 
įėjimui į gimnaziją, ir visur, 
kur reikalinga, buvo gali
ma sakyti, vien tik lietuviai 
pasipuošę su raudonais žen
kliukais, visiems į vakarą 
atėjusiems svečiams infor
muodami, patarnaudami ir 
viską tvarkydami. Po gim
naziją tarp besibrukančių 
žmonių švaistėsi pilna įvai
rių tautų merginų, pasipuo
šusiu kiekviena savo tautos 
tautiškais drabužiais. Mū
sų lietuvaitės irgi nebuvo 
atsilikę nuo kitų. Buvo vi
sos su kletkuotais sijonais, 
tautiškomis bliuzėmis ir pa
sipuošę raudonos, žalios ir 
geltonos spalvos kaspinais. 
Beto, Gimnazijos prieangy
je matėsi pilna tautiškų bu
fetų, pilnų su tipiškais už
kandžiais. Lietuvių bufe
tas buvo vienas gal iš gra
žiausių — tipiškoj lietuviš
koj pirkelėj dengtoj šiau
dais ir su gražiai papuoštu 
stogo šelmeniu, išpiaustytu 
medžiu lietuviškais raštais. 
Toli kitam gimnazijos ga
le, virš estrados, ant visos 
sienos, puikia menininko 
ranka pieštas blizgėjo spal
vuotas Sovietų Sąjungos 
žemėlapis, kurio viduryje, 
taipogi plevesavo raudona 
vėliava, tik, kur kas mažes
nė negu ta, kuri virš sta
diumo padengėse, lauke. Du 
orkestrai p a s i m ainydami 
vienas kitą griežė be per
sto j imo ir išrodė lyg lilipu
tų figūrėlės didelėje gimna
zijos salėje ant estrados.

Galu gale, pradėjo rink
tis į specialias kamerutes 
Suvienytų Tautų ambasado
riai, jų šeimos ir pažįstami. 
Dairėsi žiūrėdami per bi- 
nokulus, matyt, buvo nuste
bę žmonių daugybe.

Artinosi momentas, kada 
prasidės vakaro programa. 
.Orkestrai nutilo. • Garsia
kalbiai pradėjo šaukti žmo
nes fotografuotis. Užgeso 
salėje šviesos. Prožekto
riai nuo estrados sušvietė 
žmonėms į akis ir fotogra
fai pradėjo darbuotis. foto
grafuodami, filmuodami ... 
Kas dėjosi už prožektorių

(Tąsa 4-me pusi.)

tapti areštuotu. 
Joseph E. Davies 
em Moscou” ir 
Johnson “Tarybų 
dar tebegulėjo vertėjų stal
čiuose išverstos į portugalų 
kalbą laukdamos kada bus 
galima pasirodyti knygynų 
vitrinose, bet Sao Pauly j e 
jau veikė Rusų Sub Komite
tas remti nukentėjusius nuo 
karo Sovietų Sąjungoje.

Rusai, lietuviai, armėnai, 
žydai ir kitokių tautybių 
svetimtaučiai B r a z ilijoje 
prisidėję prie to Rusų Sub 
Komiteto, aukavo kiekvie
ną mėnesį po dienos uždar
bį, bėgiojo pas pažįstamus 
su aukų lapais rinkdami 
aukas, kad tik ko nors su
rinkti ir pasiųsti į Sovietų 
Sąjungą nukent ėjusiems 
nuo karo. Tačiau tarp 
darbininkų, kuomet Brazili
joje darbininkas vos pragy
vena, netaip lengva ko nors 
gauti, nei tinkamos pinigų 
sumos vaistų nupirkimui, 
nei drabužių...

Kartą du lietuviai eidami 
vidurnaktį iš vieno siauro 
tarp lietuvių įvykusio nele
galaus susirinkimėlio 
Paulo miesto centru 
Rua Sao Bento gatve 
kiai pradėjo kalbėtis:

—Sunku buvo, bet šiaip 
taip pradūrėm skylę reakci
jos gaubtuve ir galima da
bar būtų pasiųsti šis tas į 
Sovietų Sąjungą nukentėju
siems nuo karo, tačiau esam 
tiek biedni, kad mūsų pašal
pa jiems (nukentėjusiems 
nuo 'karo) mažesnė net už 
lašą į jūrą.

—O kad pamėgintumėm 
padaryti Sao Paulo miesto 
gyventojams milžinišką va
karą, daleiskim Pacaembu 
stadiume, kurio pelnas būtų 
nukentėjusiems nuo karo.

—Puiku! Gerai tu sakai! 
Reiks Rusų Sub Komitetui 
pasiūlyt toks sumanymas.

Nepraslinksta nei pora 
savaičių: rusai, lietuviai, 
armėnai, žydai ir visi kiti 
pasklysta su pluoštais bilie
tų tarp Sao Paulo gyvento
jų pardavinėdami bilietus 
įėjimui į virš minėtą vaka
rą ir kviesdami prisidėti vi
sus paremti nukentėjusius 
nuo karo. Reporteris ESSO 
per radio stotis irgi prade
da kviesti visus Sao Paulo 
gyventojus į vakarą. Šiaur. 
Amerikos, Anglijos, Belgi
jos ir kitų demokratinių 
kraštų ambasadorių žmo
nos pasižada būti vakaro 
globėjomis.

L a i k r aščiuose pasirodo 
vieno kito žymesnio žmo
gaus pritarimas vakarui.

Sveti mtaučių kolonijos 
Sao Paulyj prisidėjusios 
veikti prie Rusų Sub Ko
miteto pradeda ruoštis į 
vakarą pasirodyti kiekviena 
tautiškai. Sao Paulyje gy
venanti lietuviai irgi ne-- 
snaudžia. Lietuvių Meno 
Mėgėjų Ratelis Rytas, nors 
ir nacionalizuotas į Ama
dor es Dramaticos Estrela 
Da Manha, kviečia šv. Juo
zapo bendruomenę; Vyčius

—Negi rubežius toliau 
n tįsi stūmės. Ir tau bus ge
riau ir mums ramiau. Imk 
kiek nori!

Kur tau! Ir klausyti ne
nori.

—Kad žmonės kalbėtų, 
jog Paltarokas žemę parda
vinėja? Kad iš manęs juok
tųsi? Man tada jokio kredi
to nebus. Pasakys, kad 
Paltarokas galutinai nusi
gyveno. Ne, kaimyne, ir iš 
galvos išmesk! Tu žiūrėk 
savo, o aš savo.

—Bet gi tavo žemė ban
ke įkeista?

—Tai jau kitas reikalas. 
Tai garbinga. ‘

Bene visą amžių svajojo 
Daugis apie tą Paltaroko 
hektarą. Vis žiūrinėjo ir 
žiūrinėjo ir sapne sapnavo. 
Ten jam rodėsi, ir žolė švel
nesnė ir upės krantas jau
kesnis ir krūmai vešlesni. 
Apsidairo senis, ar nėra 

:kur Paltaroko, ir vaikšto 
I palei tą hektarą ir akimis 
j žemę bučiuoja.

—Čia, svajoja jis, — ga- 
baliuką prie daržo priskir
siu, — čia dvidešimt obelai
čių pasodinsiu, šitą akmenį 
vidury lauko sudraskysiu: 
iškasiu po juo duobutę, lau
želį užkursiu, o paskui, kai 
akmuo įkais, šaltu vandeniu 
apipilsiu, — jis ir plyš. Tris 
laukelius padarysiu: bul
vėms, rugiams ir vasarojui. 
Nagi, dvaras bus! O dabar?

Prašė, prašė, siūlė, siū
lė, — užsispyrė Paltarokas 
ir nė iš vietos.

Padėjo nelaimė. Sudegė 
Paltaroko klojimas. Naują 
statyti reikia. Bankely sko
los, ūkio draugijoj skolos, o 
'žemės banke — skolų šuli
nys. Alutis, nors ir ska
nus ir namie daromas, bet 
po truputį ir jis ūkį suėsti 
gali. Daugių litukai visai 
dabar prie daikto būtų. Pal
tarokas ir šen ir ten, ir 
šiaip ir taip, — visur plonai, 
nors kaip užkabinti. Svars
tė, mąstė ir pagaliau nuta-

laukogalio hektarą. Užpra
šė 3,000 litų.—Bet negirdė
tas dalykas, kad tose vieto
se už laukogalio hektarą 
tiek mokėtų! Keturi šimtai, 
na, penki šimtai 
šia 
nis būtų, 
ką prispausti, bet širdis už
sidegė, svajonė, mat, išsipil
do, ir suderėjo už 1,500 li
tų. Tiek pinigų Daugis, ži
noma, neturėjo. Septynis 
šimtus grynais sumokėjo, o 
aštuoniems šimtams sūnus 
terminuotus vekselius išda
vė: keturi šimtai po šešių 
mėnesių, likusieji po metų. 
O valdyti tuoj, po sutarties 
pasirašymo.

Buvo taip 39 metų liepos 
mėnesio vidury. Pirktas 
hektaras prie pūdymo pri
klausė, buvo neužartas, ne- 
tręštas, — Paltarokas todėl 
ir sutiko, kad Daugis tą že
mę tuoj valdytų.

Reikėjo pažiūrėti, kaip 
senas Daugis, pasirašęs su
tartį pas notarą, iš miesto 
namo važiavo. Privertę sa
vo kuiną rekordą pastatyti. 
Tris botkočius sulaužė. 24 

Kaune ir vedė, kilometrus per 4 valandas 
tai jo sūnus, da-!padarė. Jam vis .atrodė: 

^parvažiuos namo, o pirkto 
hektaro nėra. Dingo be ži
nios.

Arklio nenukinkęs, vade
les metęs, leidosi senis savo 
naujos žemės žiūrinėti. Api
bėgo, kapčius apglostė, ap
lygino, apsidairė, ar nema
to kas, ir atsiklaupęs pabu
čiavo žemę. Paskui ant 
naujo upės kranto pasėdė
jo, į upę pažiūrėjo, į krū
mokšnius, į vandens lelijas. 
Pamatė prie plautų meške
riojantį Petrutį. Pašaukė 
ir išdidžiai pasakė:.

(Pabaiga Rytoj)
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Nepaprasta Švente Brazilijoje

(Tąsa)

Tai Mulan’a ir norėjo pasikalbėt su 
savo jaunesniuoju broliu. Afei’jus buvo 
tikrai parmuštas gedėsio. Jis pamatė 
Medaus Krūmokšnę su glėbiu rūbų, kad 
jais aprėdyt be laiko palaužtąją rožę. Jis 
jos stačiai paklausė, kaip ir dėlko pasi
darė sau galą Raudonrožė. Toji surau
kė ančiakius: Tu pats jauti tą visą daly
ką. Nuo tos dienos kaip ligonė sudras
kė ir sudegino savo eilių rinkinį, aš, gir
di, jau numaniau, kad ji nebegyventoja, 
kad jau rengiasi. Dėl tavęs ji ašarojo 
ne vieną naktį. Nesusipratimas, neda- 
girsti kalbos žodžiai ją irgi sutrikd. Tu 
kalbėjai Lilien’ai apie Sujun’os džiovą, 
kad Paku’s iš gailesčio ją nori vesti, o 
Raudonrožė suprato, kad tai tu ją nori 
vesti, iš gailesčio, nes ji džiovininkė... 
Ji labai tuo persiėmė ir pasimojo išsi- 
braukt iš gyvųjų tarpo... Ji sau gyvas
tį atėmė, linkėdama tau vedybinės lai
mės. Argi tai neaišku, kad ji prigėrė 
dėl tavęs?....

Parblokštas sąžinės slogučio, Afei’jus 
dribo ant Raudonrožės lovos ir raudote 
raudojo, kol jį nenumaldę Mulan’a su 
Kasia. Paskui juodvi nuėjo į Jao’ienę. 
Vargšė nebylė atrodė visai susitraukusi, 
suraukšlėtu baimės suėstu veidu. Pao
fen’a sėdėjo prie jos lovos. Ji pasakė, kad 
šeimininkė visai nemiegojo praeitą naktį, 
vis meldėsi prieš Budos stovylą.

Nuo Raudonrožės mirties da blogiau 
liko Jao’ienei. Kai ji išgirdo pribuvusių 
vienuolių bugnus, varpus ir cimbolus, 
baimė ją da labiau sukaustė. Ji norėjo, 
kad vienuolės ateitų ir pasimelstų ir už 
j^

Tijen’o ir Sidabrines Užlaidos sūnūs 
Poja buvo Linksmosios Giesmės globoj, 
devynių metų vaikiščias. Kartą jį kaž
kaip pamatė Joa’ienė ir ėmė klykt, užsi
dengusi delnais veidą, visa apšauta šalto 
prakaito. Didžiausiai visų nuostabai, ne
bylė, šniaukrodama, prabilo: tu atėjai 
atimt mano gyvastį . . . Tuojau Links
moji Giesmė išsiuntė vaiką iš kambario, 
o tas vis stoviniavo ir klausėsi už durų. 
Jao’ienė kažkaip instinktingai jaute Po- 
jos buvimą ir šaukė: Varykit jį iš čia ša
lin. Jis ateina manęs atsiimt... Nuste
busį bernioką aprėkino Linksmoji Gies

minė, tai jis ir nuslimpino nuleidęs galyje-* 
tę.
• Joa’ienė varė toliau: Taip. Aš žinau,, 
tai teisybė. Sidabrinės Užlaidos dūšia 
anuomet sakė man per burtininkės 
ną, — sakė, kad pirma numirs kas n<frš” 
šeimoj,, o paskui aš... Mulan’a, apmau
dūs pagauta7rėžė tėvui Jao’ui: tėvel, ar
gi negana, kad tie vienuoliai išvbbijo 
Raudonrožės mirtį? Argi mes turim 
jiems leist ir šičia įsikišt?

Jąo’as tik kryptelėjo galva.
Jao’ienės sveikata sparčiai nyko. O čia 

susirgo dar ir Afei’jus, iš gailesčio, iš 
pervargimo. Pagal mirštančios motinos 
norą Afei’jus tapo paguldytas gretimam 
kambary, ir jį slaugė Paofen’a. Truputį 
atsigavęs jis buvo nuolat su motina, ir 
juodu prižiūrėjo ta pati paslaugioji Pa
ofen’a.

Paofen’os tėvas užėjo į Hua’ienės su 
Mulan’a krautuvę ir dasižinojo apie 
Raudonrožės tragišką mirtį. Jis davė ži
nią, kad Paofen’a pribūtų namo pasikal
bėt.

Tai Paofen’a ir pribuvo ir pasimatė 
su savo tėvu ir dėde. Tėvas jos užklausė, 
ar ji jau rado tą vietą. Ji jam papasako- 
jo> kaip vieną popietį ji mieravusi pėdas 
parke, ir kaip ją pamatęs Afei’jus ir 
ėmęs ją klausinėt, ko ji čia taip vaikšti
nėja, žemyn žiūrėdama, o ji jam atsakiu
si, būk jieškanti pamestos sagos.

— Kas toks tas Afei’jus?
O, Afei’jus. Jis šeimininko sūnus. 

Labai geras, pridarnas vaikinas, kurs 
nedaro skirtumų tarp šeimininkų ir tar
nų. .

— Bet tu turi žinot, dukra, kad tai 
būtų didele paspirtis mums mūsų skurde. 
Paofen’a apsiblausė. Staiga ji užsidengė 
yeidą delnais ir sušuko, kad ji negalinti 
to padalyt, nes žmones tokie geri... ji 
negali vagiliškai elgtis.

Tėvas ją suramino: girdi, tai nėra nei 
jokia vagystė. Namai ir sodas jų, bet pa
kasti, po žemomis, paslėpti turtai ne jų

priklauso.
Čia pravartu paaiškint, apie ką eina 

kalba. Vienas iš Paofen’os prabočių bu
vo mančų armijos vadas, ir jis tapo gau
siai karaliaus apdovanotas už karinius 
pasižymėjimus. Jo ainiai vis buvo dideli, 
perdėtiniai gentkarčių gentkartėmis. 
Subliuškus mančų imperijai, jų turtai 
greit susieikvojo. O kai užėjo revoliu
cija, Paofen’ai buvo vienuolika metų. Jos 
tėvai visai nuskurdo ir vos tegalėjo lai
kyt vieną senuką tarną.

Paofen’os tėvas pirko Hua’ienės krau
tuvėj ryšulį senadaikčių, kurie pirmiau 
priklausė Jao’ų sodo savininko. Tame 
ryšuly, - tarpe senovės dailėdaikčių, Pao
fen’os tėvas aptiko seną rankraštį. Įsi
skaitė: laike karo su užsieniečiais, dalis 
Pekino brangmenų tapo užkasta aname 
sode. Aprašoma to pakasto turto vieta— 
tiek ir tiek pėdų nuo takų sąkryžos...

Paofen’os tėvas vis dar mėgino duk
teriai įkalbėt, bet ji to kratėsi ir atsisa
kinėjo.

Po Raudonrožės pakasynų, Jao’ienės 
sveikata sparčiai nyko. Ji kalbėjo iš savo 
vaikystės atminimų. Medaus Krūmokšnė 
po truputį atlyžo link Afei’jaus ir supra
to jo elgseną.

Kartą Jao’ienė ėmė stačiai ir paklausė 
Paofen’os, ar ji jau yra kieno sužadėtinė. 
Toji atsakė, kad da ne. Tada Jao’ienė ta
rė: — Mano dienos jau suskaitytos. Ma
ne žmonės kaltina, kad aš trukdžiau ma
no sūnaus Tijen’o santykius su Sidabri
ne' Užlaida. Gerai gi. Aš noriu prirodyt, 
jog aš nepriešinga tarnaitei. Judu su 
Afei’jum paties likimo krūvon suvesti, 
ir aš linkiu judviem laimės.

Paofen’a paraudo. Ji nudžiugo tokiu 
dalykų posūkių. Ji pasidarė atsargesnė 
ir dar rimtesnė savo poelgiuose su Afei’
jum, labai jam švelni ir jautri. Niekad 
ji» jam neprieštaravo, nesiginčijo. Buvo 
jauna ir žavėtinai graži. Jai rūpėjo pasi
sakyt Afei’jui apie savo šeimyninę būk- 

- lę. Ji jam ir pasakė, tik prašė kitiems 
nieko nesakyt. Slaptybė juodu da labiau 
sugretino.

Jao’ienė ėjo silpnyn. Ji ir vėl pametė 
kalbą. Nieko nebegalėjo ištart, bet su
prast suprato. Tris dienas ir valgyt ne
galėjo^ Namiškiai rengėsi prie laidotu
vių. Vieną popietį Jao’ienė pravėrė pla
čiai akis. Kambary buvo Linksmoji Gies
mė, Močou’a, Afei’jus ir Paofen’a. Ligo
nė krutino lūpom, bet žodžių nebuvo. Ji 
pasiekė Afeijaus ranką ir siekė Pao
fen’os Močou’a jai padėjo. Jao’ienė su
dėjo krūvon judviejų rankas, ženklingai 

H įžiūrėjo, jiedviem į akis, ir paskui užsi
merkė, jau be sąmonės, ir už dviejų va
landų numirė.

Visa tai Močou’a ir Linksmoji Giesmė 
persakė tėvui. Jao’as vėl pasuko daly
kus smarkiai pirmyn ir nustebino visus. 
Jis matyt jau seniai apmąstė ir suplana- 
vb. Jis pasakė, kad Paofen’a skirta 
Afei’jui, kad ir Raudonrožė taip norėjo. 
Paofen’a buvo tokia ištikima slaugė ir 
tarnaitė jo moteriai, — ji jam bus pui
ki marti.

Jao’as pasikvietė Hua’ienę pabūt svo
čia ir piršle. Jis jai paaiškino, jog tai 
jo paskutinė pareiga savo šeimai, jog jis 
nori apvesdinti ir palaiminti savo jaunį 
sūnų. Afei’jus baigė vietos mokyklą, tai 
jis jį po santuokos išleidžia trims me
tams su Paofen’a abudu į Angliją.

Pagal paprotį, vedybos padaryta pir
ma paskutinės laidotuvių apeigos. Tuo 
būdu velionei Jao’ienei bus suteikta di
desnė pagarba, nes ją išlydės netik sū
nus, bet ir sūnienė, marti. Santuokos ce
remonija bus trumputė, geduloš bus su
stabdytos vienai dienai, santuokos die
nai, paskui jaunavedžiai ir toliau tęs ge
dulas. X

Pradėta formaliai daryt sužadėtuves. 
Jao’as buvo labai linksmas, dasižinojęS, 
jog Paofenos tėvas buvo pirma įžymus 
valdžios pareigūnas. Jis numanė, kad vi
so dalyko apačioj stovėjo gudrioji Hua’- 
ienė, kad tai buvo jos diplomatinis tri
umfas. Jinai jam pardavė namus ir so
dą, jinai jam atvedė gerutę m arčiu tę, jis 
patenkintas Paofen’a, ir jis padėkojo 
Hua’ienei.

f Daugiau bos) .

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
virš estrados ant sienos, 
ant kurios plevesavo paka
binta raudona vėliava, ne
simatė nieko — buvo tam
su. Tačiau užbaigus foto
grafams darbuotis ir užsi
degus salėje vėl ‘ šviesoms 
vėliavos nebebuvo. Ją nuė
mė vogčia slaptos policijos 
agentai parsidavę nacifa- 
šizmo bjaurybėms.

Žmonės sukruto:
—Nebėra vėliavos ! Nebė

ra vėliavos!
Pradėjo šaukti.
Aukštai virš stadiumo 

plevėsa vusią padangėse, 
slaptos policijos agentai tai
pogi nuplėšė vogčia niekam 
nepastebint.

—Kas daryt?! — žmonės 
vieni kitų pradėjo klausti.

—Būkim ramūs draugai. 
Provokacija, kad galima 
būtų uždaryti vakaras.

Žmonės sutiko su patari
mu. Vakaro programa tu
rėjo prasidėti.

Pirmiausia ant estrados 
pasirodė, kokios trys dešim
tys vyrų, Jugoslavų choras. 
Aplodismentai nuūžė per 
salę. Duslūs choro aidai 
suaidėjo salėje daug kam 
p r i m i ndami neįveikiamus 
maršalo Tito partizanus 
Jugoslavijos kalnuose besi
grumiančius prieš savo tė
vynės priešus už laisvę ir už 
ramų žmonijai rytojų.

Sekančia programos dalis 
buvo lietuvių mišrus cho
ras. Prieš išeinant į estra
dą lietuvių chorui, visiems 
saopauliškiams žinoma mo
le y t o j a L u iza Camargo 
Branca, visų pirmučiausia 
pabrėžė trumpa prakalbėle 
per garsiakalbį apie Lietu
vą, apie lietuvių meną ir 
kaip Brazilijoje gyvenantie
ji lietuviai kultivuoja tą 
meną, ypatingai dainą.

Iš tikrųjų. Lietuvių cho
ras buvo vertas tokio Luiza 
Camargo Branca aprezen 
tavimo. Išėjo į estradą pa
sipuošusios Lietuvos tautiš
komis spalvomis apie ke- 
turiasdešimts choro mergi
nų ir apie trisdešimts vyrų: 
visi su juodais kostiumais 
ir pasirišę raudonus kak
laraiščius. Buvo vienas iš 
didžiausių ir vienas iš gra
žiausiai atrodantis choras.

Kaž kur toli salėje pra
dėjo šaukti:

—Viva os Litūanos!!!
Žmonės katutėmis plojo.
Netrukus, ryškiai ir tvir

tai suaidėjo “Jeigu Ryt Ka
ras Bus”, Beabejo, absoliu- 
tė dauguma esančių nelietu

vių nesuprato dainos turi
nio, tačiau gaidos motyvai 
buvo visiems aiškiai supran
tami kelianti kovojantiems 
ūpą. Nutilus chorui, publi
ka plojo katutėmis ir šaukė 
Bis! Bis! Bis!... Iš Šiauri- 
n ė s Amerikos, Angli
jos ir kitų valstybių amba
sadorių kamaročių taipogi 
girdėjosi—Bis.

Lietuviams reikėjo dai
nuoti dar kartą tą pačią, 
“Jeigu Ryt Karas Bus.” Pa
dainavo. Publikai neužte
ko, pradėjo šaukti, kad dar 
trečią kartą būtų dainuo
jama. Tačiau, choras turė
jo daug ko dar dainuoti: 
“Ant Tėvelio Dvaro,” “Mes 
Grįšim”, “Ten Kur Nemu
nas Banguoja” ir kt.

Po lietuvių choro, ant 
estyados pasirodė rusės ba- 
lieto šokėjos, kazokai... 
Žymesnių Sao Paulo artis
tų—solo ir tt.

Apie dvyliktą valandą 
naktį užsibaigus meninei 
programai, niekam nelau
kiant, net patiems vakaro 
ruošėjams, ant estrados iš
lindo Forsa Bublica (parti
kuliare Sao Paulo estado 
valdžios kariuomenė) trimi- 
tuotojai militarinėj unifor
moje. Žmonės nustebo, bet 
greit suprato. Kažkokie 
antipatiški tipai atsiviję ka
reivius į estradą, matyt, 
pradėjo drausti trimitinin
kus, kad netrimituotų. Tai
pogi matėsi, kažkokie tri
mitininkų protėktoriai, už
stodami Forsa Publicos ka
reivius akstino trimituoti ir 
diskusavos su antipatikais. 
žmonės mate viską kas dė
josi ant estrados, bet negir
dėjo nieko — garsiakalbiai 
buvo išjungti. Laukė visi 
kuom baigsis tos diskusijos 
besitęsiančios jau geras 
pusvalandis.

Galu gale, antipatikai nuo 
estrados pasitraukė. Žmo
nės lyg žinodami pradėjo

ploti katutėmis. Trimiti
ninkai susirikiavo militari- 
nėn formon. Gimnazijoje 
pasidarė tyku, visi nutilo, 
Jaukė kaž ko nepaprasto. 
Trimitai sugaudė ir iš aukš
tai nuo nesimatančių publi
kai estrados lubų išlengvo 
nusileido didelėmis raidė
mis išrašyti obalsiai:

“Sveikiname Raudonąją 
Armiją ir linkime tokių pat 
narsumų savo kariams, iš
važiuojantiems į frontą Ita
lijon.” Publika sukruto ir 
pradėjo šaukti: “Viva Bra
zilijos kariai!” “Viva Rau
donoji Armija!” “Šalin na
ciai.” Delnais plojimas su
ūžė, kaip neįveikiama vėt
ra.

Po tb visko prasidėjo šo
kiai iki keturių valandų ry
to.

Braziliečiai ir įvairių tau
tybių jaunimas bičiuliavosi, 
linksminosi,- jautėsi vieni su 
kitais, kaip broliai ir sese
rys, kvietė vieni kitus pa
ragauti tautiškų užkandžių, 
kiekvienas prie savo bufe
tų. Lietuviai vaišino savo 
užkandžiais jugoslavus, ar
mėnus, rusus, braziliečius if 
kitus. Kiti vaišino lietu-, 
vius savaisiais. Buvo nepa- 
prastas įvairių tautybių 
žmonių susiklausimo vaka
ras.

Po didelį stadiumo kie
mą, neva sodną, vaikštinė
jo gražios nakties mėnesie
noj o iki pat keturių valan
dų ryto pulkai ir pulkeliai 
žmonių, kalbėdamiesi įvai
riausiomis kalbomis. Gir
dėjosi kalbant rusiškai, ar
mėniškai, jugoslaviškai, lie
tuviškai, lenkiškai.... Ma
tėsi vaikštinėjančių po sta
diumo kiemą nemažai Šiaur. 
Amerikos lakūnų, tuo laiku 
atskridusių ir laikinai apsi
stojusių Sao Paulo aerodro
me. Matėsi vaikštinėjant 
paprastų pūslėtomis ranko

mis darbininkų, advokatų, 
gydytojų, profesorių. Ma
tėsi vaikštinėjant lietuvių 
senį moterų su ilgais kai
miškais sijonais, apsirišu
sių galvas skarelėmis, nu
skurusių jugoslavių, gra
žiuose šilkuose blizgančių 
Sao Paulo miesto ponių... 
Tačiau visi ir visos vieni 
kitus gerbė, jautė: kad visi 
šiam vakare bendros min
ties žmonės.

Buvo nepaprasta Sao 
Paulyje šventė, kurioje ma
tėsi, kaip žmonės kalbanti 
įvairiomis kalbomis ir kilę 
iš įvairių pasaulio kraštų su 
savo tipiškais įpročiais gali 
vieni su kitais sugyventi ir 
būti draugais. Matėsi kaip 
įvairių profesijų žmonės 
vienodai tokiam suėjime 
jaučiasi.

Tiesa, daug biaurių anti
patiškų žmonių, taipgi, 
sukinėjosi po vakarą. Ste
bėjo ak tingesnius vakaro 
tvarkdarius, klausėsi, kas 
ką šneka ir viską užsiraši- 
nėjo, kai ką, net fotografa
vo. Tai buvo slaptos poli
cijos bataliono atsiųsti į va
karą šnipinėjimo tyklams 
žmonės, jei galima juos va
dinti žmonėmis. Tačiau 
niekas jų nebojo, šventė vi
si nepaprastą Sao Paulyje 
šventę.

CLEVELAND, OHIO
DR. I. E. LEVY

OPTOMETRIST
Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:

7917 ST. CLAIR AVE..
(Arti Yale Theatre)

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A;

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172 
f

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreeri 7-1661
nrr r- T-e-. ----- -t -x   —— J,,..;—-., j... ■

5’1
<

<i>

<i>

<i>

<♦>

<!>

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

<!>
(459 GRAND ST.
i (Skersai nuo Republic Teatro)

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

o

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<>

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius



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

EKSTRA GERA ALGA
S DIENOS. 40 VALANDŲ. NUOLAT

Royal Lace Paper Works 
99 GOLD STREET, BROOKLYN

(6 th Ave. F. Traukiniu iki York St. Stotie*)
(85)

STONY WOLD .
Lake Kushaųua, N. Y.

(62)

Antradien., Balandžio 9, 1946.

Shenandoah, PaPittsburgh, Pa.

Kai]) dabar atrodo Lietuva?

(85)

CHICAGOS ŽINIOS (S3)

Rengėjai.

(84)

PRANEŠIMAI

Darbininkas.

Baltimore, Nd

16

veik

■4

VITAMINŲ SANDĖLISt

i kevičienę aukas rinkti. Sekami Balčiūnas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE

nuška, E. Skadienė, U. Stanie
ne, M. Traunienė, M. Barta- 
šienė, J. Matukaitis, V. Jeke- 
vičius, A. Jekevičienė, S. Be- 
rantienė, J. Hamerauskas, V.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAItratenu 

United 
Service.

Masių reikalavimo pasekmėje, pagaliau, teisėtumas 
pradėjo judintis užtarti nekaltus du pikietus, nužudy
tus praeitą vasarį prie Toledo, Peoria ir Western gelž- 
kelio. Pastatytais prieš grand jury, Bloomington, Ill., 
yra Lewis Smith, Roy Dailey, Everett Parks ir Raleigh 
Smith.

iš Lietuvos. 
Eagle salėje, 
8 vai. vak. 
iš apylinkės

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 10 d., 7:30 v. v. Draugai, 
malonėkite visi dalyvauti, svarbu 
pasimokėti už šiuos metus duokles. 
Taipgi turime ir kitų svarbių rei
kalų 
atėję

KRIAUČIAI
Dirbti prie vyriškų koutų 
Gera Alga. Viršlaikiai

Nuolatinis Darbas
MASTER TAILORS

694 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Telefonas EVERGREEN 4-8604

aptarti, kuriuos čia neminėsiu, 
sužinosite. — F. Rašt. (82-83)

DAILYDĖS 
REIKALINGI 

PRIE 
KONSTRUKCIJOS DARBO

PATYRĘ VYRAI 
reikalingi prie darbo darže. $1 Į VALANDA- 

ALLEY POND NURSERY, 
HORACE HARDING BLVD. 

(Kamp. 231ST STREET) BAYSIDE, L. I. 
BAYSIDE 9-6450.

(84)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudąryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų, šildydama ga
lingai, ištarpins Rcumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimų, 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, 
16-oz $5.00.

OPERATORIAI
Patyrę, dirbti ant Singer Sewing mašinų.

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

EVERGREEN 9-2061.
(83)

OPERATORĖS
PRIE HEMSTITCH IR 

PAPRASTŲ SINGER MAŠINŲ 
Taipgi Merginos abelnam darbu 

ir (.rimavimui.
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE — 

NUOLATINIS DARBĄS 
HAFRA CORP.

4100 HUDSON BLVD. 
UNION CITY, N. J.

PJAUJAMŲ ĮRANKIŲ 
DARBININKAI

TWEEZER SETTER 
IR 

ŠVEITĖJAS 
Tvarkyti Departments
PILNAI PATYRĘ 

KREIPKITĖS
PAYNE MANUFACTURING CO.

22 BEDFORD ST., 
NEWARK, N. J. 

Dienų ar Vakare 
BIGELOW 8-0457

KREIPKITĖS
EDWIN MOSS & SON, INC.

CONTRACTORS & BUILDERS 
555 GRANT STREET 

BRIDGEPORT, CONN.
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177 

(88)

CLEVELAND, OHIO
Prašome įsitemyti: Balandžio 

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

Ekstra didele dėžė

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

nuskina direktorius
States Counciliation

.•-*......  - ... ..............J—........................................ ..........  -...........  • f .... A,

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. Shcralis, sekr. (82-83)

OPERATORES, F1NIŠERKOS, FELERES
PRIE KOUTŲ IR SIŪTŲ 

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

KLAUSKITE MR. WILLIAMS 
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE,
YONKERS 5-J434

OPERATORĖS
Dirbti prie plaukų garbinavimo mašinų 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
SHERVAN LEATHER 

NOVELTY CO.
1-5 WATKINS STREET 

BROOKLYN, N. Y.
DICKENS 2-0615

DAILYDftS 
STALIORIAI

BLEKORIAI AR METALO SKARDŲ 
DARBININKAI 
Turi būt patyrę

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
KULLMAN DINING CAR CO.

200 MIDDLESEX ST., 
HARRISON, N. J.

TELEFONAS: HARRISON 6-4681
(80)

Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti 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 mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletčlių i dieną. Naudin
ga yra- vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletčlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
deli 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, prlsiuntimą 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 ifldų. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ OH; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 10 oz. bunka (pint), 
tik $7.75.

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

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

_______________________________________(87)

APVALYTOJAI
Linksmos Darbo Sąlygos

Senai Įsteigtoj Sėklų įstaigoje. Nuo
latinis Darbas. Matykite Mr. Hills. 
PETER HENDERSON & CO.

85 CORTLANDT ST., N. Y. C.
(85)

Irano-Sovietų 50 
Mėty Sutartis

A. Binąba Kalbės Balandžio 
14; Rodys Filmą iš Lietuvos

Rengiama svarbios prakal
bos, 14 jei. balandžio, Mokslo 
Draugystės Name, 142 Orr St. 
Kalbės Antanas Bimba, pirmi
ninkas Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto. Jis tik ką su
grįžo iš Lietuvos. Jis buvo p ir

imas amerikietis lietuvis, kuris 
nas galės kitą pusę šio ži-j aplankė Lietuvą po to baisaus 
balo parduoti tam, kam no- karo. Pradžia 3 vai. po piet. 
lės. Kadangi žibalo per- Kai]) dabar atrodo Lietuva? 
vežimas į Sovietą žemę ar- Kaip dabar ten žmonės gyve- 
tesnis ir pigiau atsieis, tai;na? 
menama, Sovietai galės ge
resnę kainą mokėti ir ant
rąją pusę žibalo supirkti.

Sovietai šiauriniame Ira
no plote išvystys žibalo pra
monę, tačiaus, ne arti Tur
kijos ir Irako sienų.

Žibalinėje Irano - Sovietų 
sutartyje nėra jokių slaptų 
sąlygų, kaip sako Reuter 
žinių agentūra.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Teheran, Iran. — Anglų 
žinių agentūra Reuter ne
oficialiai praneša, jog pagal 
sutartį Sovietai gaus pusę 
žibalo, kurį jie savo lėšomis 
ir įrengimais pagamins tam 
tikrose Irano srityse. Ira-

TAUTŲ LYGA OFICIALIAI 
UŽSIDARYS

Geneva. — Pirmadienį 
prasidėjo paskutiniai, užda
romieji senosios Tautų Ly
gos susirinkimai. Sakoma, 
kad ji dar svarstys klausi
mą dėlei mandatų, tai yra 
nesavivaldiškų žemių, ku
rias Lyga savo gyvavimo 
pradžioj buvo pavedus glo
boti Anglijai ir tūloms ki
toms didžiosioms valsty
bėms.

PASIBAIGĖ DETROITO
VAŽIUOTAS STREIKAS

Detroit.— Darbo Federa
cijos unijistai, gatvekarių 
konduktoriai ir auto-busų 
vežikai savo susirinkime nu- i 
tarė užbaigti streiką. Jie’ 
laimėjo 15 centų algos prie
dą valandai ir pusantro 
karto didesnę algą viršva
landžiams. Vedama dery
bos dėl kai kurių kitų uni
jos reikalavimų.

Ūkinės Derybos tarp Chinu 
Ir Sovietų Sąjungos

Chungking. — Prasidėjo 
derybos tarp Chinijos ir So
vietų dėl ekonominio hen
ri r a d arbiavimo Mandžuri- 
joj. Sovietų kariuomenė 
per savaitę apleis Mandžu- 
rijos sostinę Changchuną.

Sovietiniai Futbolininkai 
Sukirto Anglus

Maskva. — Sovietinis fut
bolininkų “tymas” Dynamo 
laimėjo smarkias rungtynes 
prieš anglų futbolininkus 
Londono srityje. Tatai an
glam labai nepatiko ir jie 
nepaprastai šaltai elgėsi su 
rusais.

Kaip ir kiek nuo karo 
nukentėjo Lietuva? Tuos 
klausimus Antanas Bimba pla
čiai paaiškins.

Jis taipgi parodys krunamus 
paveikslus apie Lietuvą. Bus 
Įdomu pamatyti.

Taigi, visi Pittsburgh o ir 
apylinkės lietuviai, įsitėmyki- 
te 14 d. balandžio. Paragin
kite savo draugus ir pažįsta
mus eiti pasiklausyti prakal
bų ir pamatyti įdomią filmą 
iš Lietuvos.

Lenkija ragina Jungtines 
Tautas veikt prieš Franko 
diktatūrą.

Amerika ir Anglija siūlo 
sušaukt Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių kon
ferenciją balandžio 25 die
ną Paryžiuje.

United Farm Equipment and 
Metal Workers (CIO) Unija 

Paskelbė Atvirą Laišką Int.
Harvester Kompanijai

International Harvester dar
bininkai per savo uniją pa
skelbė atvirą laišką kompani
jai. Laiškas tilpo, kaip angliš
ko spaudoj, taip ir veik visų 
tautų spaudoj. Laiške paduo
dama sekami faktai apie strei
ką Harvester kompanijoj:

Streikas 30,000 darbininkų 
Harvester Co. prasidėjo 21 d. 
sausio, po trijų mėnesių nepa- 
sekmingų pertraktacijų. Val
diška faktų ištyrimo komisija 
patiekė 18 d. vasario pasiūly
mus, kaip baigti streiką. Uni
ja priėmė komisijos pasiūly
mus, o kompanija sutiko su 
komisijos pasiūlymais, kiek 
tai liečia algų pakėlimą, bet 
atmetė pasiūlymą kolektyvių 
derybų dėl kontrakto.

Nepatenkinti streikierių rei
kalavimai esą šie: kompanija 
nesutiko šiais punktais: senio
rity teisės: darbo valąndos ir 
viršlaikis; skundų išsprendi
mas; užmokestis stewardams 
už sugaištą laiką skundams; 
perkėlimas iš vieno darbo de
partment į kitą; unijos sau
gumas; skundų arbitracija 
darbo ir jo laipsniavimas.*

Tikslu pagelbėt produkcijos 
programai, unija -siūlo seka
mą pereinamąją sutartį, kad 
baigus disputą ir pradėjus 
produkciją žemės ūkio padar
gų International Harvester 
kompanijoj:

(1) Tuojaus, kaip tik prasi
dės darbas, įvesti gyveniman 
sekamas rekomendacijas, ku
rias padarė faktų jieškojimo 
valdiška komisija ir su kuo 
kompanija jau sutiko:

(a) Pakelti algas ant 18 
centų valandai visiems darbi
ninkams nuo tos dienos, kaip 
prasideda darbas.

(b) Bendras retroaktyvis 
pakėlimas ant 10 nuoš. nuo 
spalių mėnesio 1945 m.

(c) Vakacijos.
(d) Premijos už darbą ne-

dėldieniais ir “continuous 
trick operations.” »

(2) Galutina ir verstina ar
bitracija visų kitų kontraktų 
sąlygų, dėl kurių dar nesulyg- 
ta šioje pereinamoje sutarty
je; Arbitratorius išrenkamas 
bendra Kompanijos ir Unijos 
sutartimi.

Bet jeigu abi pusės negalėtų 
susitarti dėl arbitratoriaus be-v 
giu penkių dienų, tuomet arbi-

', Lalavfr—Liberty* Lithuanian DaUj^ reninas PuMapIi

(3) Pirmesni kontraktai 
tarp kompanijos ir unijos, su 
priedėliu šios prieinamosios 
sutarties, turi galioti iki pasi
rašymo naujo kontrakto.

(4) Sąlygos tos pereinamo
sios sutarties ir galutinas vers
tinas arbitratoriaus nuospren
dis reikia įdėti naujan kon- 
traktan tuojaus, kaip tik arbi
tratorius padarys nuosprendį.

šiomis dienomis Washingto
ne eina pasitarimas kompani
jos, unijos ir valdžios atsto
vų. Valdžia rodo palinkimą 
paimti į savo rankas Karves-1 
ter įmones, jeigu greitu laiku 
nebus užbaigtas streikas, nes 
ūkininkam reikia naujų ūkio 
padargų, kurių jie nekantriai 
laukia. .

Menininkų Konferencija

Kovo 31 d., Lietuviu Audi- į. , ’ f
itonjoj įvyko, pirmu kartu po 
karo audringų kovų, Lietuvių 
Meno Sąjungos 1-mo Apskri
čio Konferencija.

Nors buvo tikėtasi, kad dau
giau skyrių bus atstovauta, bet, 
didelio įspūdžio Chicagos me
nininkai nesudarė. Delegatų su 
svečiais dalyvavo 35. Pirmi
ninku išrinkta J. Stalnionis, 
rašt. J. Nedvaras. Spaudos ir 
mandatų sutvarkymo komisi
ja: J. Nedvaras ,M. čipiūtė ir 
J. D. Bendokaitis.

Iki komisija sutvarkė man
datus, F. Abekas pasakė trum
pą prakalbą apie konferenci
jos užduotis ir būsiantį visos 
Amerikos Lietuvių Menininkų 
Suvažiavimą. Trumpą raportą 
iš LMS 1-mo Apskričio buvu
sios valdybos išdavė J. Stul- 
gaitis. Jis pažymėjo, kad pas
kutiniu laiku apskritis
per keletą metų nieko nevei
kė ir dabar, su darinktu komi
tetu, sušaukė šia konferenci- 7 i

ją.
Vėliau sekė vienetu rapor

tai. Po raportų nutarta at
gaivinti LMS 1-mą Apskritį ir 
ant vietos išrinkta komitetas 
iš 9 ypatų.

Svarbiausias .'tikslas šios- 
konferencijos buvo apkalbėti 
Lietuvių Meno ir Kultūros L„ 
važiavimo klausimą. Skaitytas 
laiškas nuo LMS Centro se
kretoriaus V. Bovino, kuris iš
sireiškė, kad laikas laikyti su
važiavimą visų Amerikos me
nininkų, kuris apimtų visas 
dailės sritis ir kad tokis suva
žiavimas turėtų įvykti spalio 
mėnesį. Vieta siūlo Chicagoj 
arba Detroite.

Leidus per balsavimą klau
simą, kur laikyti konferenciją, 
už Chicago balsavo 14, už De
troitą 13. Bet didžiuma Chica- 
gos menininkų yra tos minties, 
kad geriau būtų Detroite, vie
nok, jeigu didžiuma vienetų 
pageidaus, kad būtų Chicago- 
je, tai Chicagos menininkai ir 
dailės kūrėjai su tuom sutiks, 
nes šis didmiestis yra centras 
visos Ameriko Lietuvių.

J. D. ‘Bendokaitis.
. . . .J,. ■ . < "

Vėl Gerai Pasidarbuota 
Lietuvos Pagalbai

Pastaruoju laiku surinkta 
daug drabužių ir čeverykų. 
Drg. A. Naravienė pranešė, 
kad išsiųsta 400 svarų drabu
žių ir daug čeverykų. Aukojo 
šie draugai ir draugės: Ant. 
Kaunas, drabužių. Mūsų nie
kad nenuilstantis Povilas Kval- 
tauckas surinko daug drabu
žių ir čeverykų. Drg, D. Kval- 
tauckienė aukavo gerų drabu
žių. Mrs. Mary Zetnen auko
jo drabužių ir čeverykų. A. 
Naravienė — drabužių ir če
verykų; Mrs. Aln. Andrulienė 
—drabužių ; Mrs. S. Kupstas ’ 
—drabužių ; Mrs. A. Siemie- 
niene — drabužių; Mrs. A. 
Lakickas — drabužių; Mrs. 
M. O’Braitis — drabužių; St. 
Kuzmickas — čeverykų ir dra
bužių.

Pinigais aukavo: Mrs. Mi
liauskienė $2; Lietuvos Drau
gas $5.

Ačiū visiems aukavusiems 
už labai gerą darbą.

čia tik pranešiau apie She
nandoah mieste surinktas au
kas. Apie surinktas aukas 
Mahanoy City, Frackville, Gi
rardville ir kitur praneš patys 
vietos veikėjai.

Balius Balandžio 27
Rengiamas balius 27 d. ba

landžio, West End Hall, She
nandoah. Pradžia 7 vai. va
karo. Visas pelnas skiriamas 
Lietuvos našlaičiams. Prašau 
visų įsitemyti dieną ir būti šia
me baliuje.

Prašau visų, kam priduoti 
tikietai, stengtis visus parduo
ti, kad išpildyti mūsų sky
riaus tarimą — parduoti tūks
tantį tik ietų.

St. Kuzmickas, 
Sekretorius.

Pasekmingos LDS 48 
Kuopos Prakalbos

Kovo 31 d., LDS 48 kuopa 
buvo surengus prakalbas pa
gerbimui dviejų kuopos narių, 
L. Deltuvos ir K. Kasparo, ku
rie žuvo kare už demokratiją.

Pirmininkas S. Raymond ati
darė prakalbas 2:30 vai. po 
pietų ir paaiškino susirinku
siems prakalbų tikslą, kad 
prakalbos surengtos pagerbi
mui kuopos narių ir visų žu
vusių kare prieš fašizmą. Pa
prašė susirinkusius atsistoji
mu pagerbti žuvusius jaunuo
lius.

Paskui pirmininkas perstatė 
kalbėti dr. J. J. Kaškiaučių iš 
Newark, N. J. Jis kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmu atveju 
kalbėjo apie skleidžiamą pro
pagandą už trečią karą, o an
tru — apie sveikatą.

Kalbėtojas, pirmoj temoj 
kalbėdamas plačiai prisiminė 
ir apie Lietuvą ir ragino susi
rinkusius paaukoti dėl Lietu
vos žmonių pagalbos. Ypatin
gai ragino paaukoti labai svar
biam tikslui, tai įrengengimui 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Instituto Vilniuje.

Pirmininkas paprašė drau
ges J. Piyariunienę ir E. Stan- 

asmenys aukojo:
J g. Krivickas $100.
Mezgėjų Kliubas $35.
Po $25 : Lietuvos Draugas, 

S. Raymond (Stanislovas Ra
manauskas), Trofim Kardaš ir 
Kamilia Kardaš, Juozas An- 
čiukaitis, Aleksandra Janavi
čius, Kazimieras Mykolaitis, 
Ona ir Juozas Deltuvai, Ona ir 
Kazimieras Juškauskai.

Po $10: B. ir M. Petraitis, 
J. Balsys, Lietuvos Draugas, 
M. Seler.

Po $5: K. Lopatta, V. Lo- 
patta, K. Milinauskas, J. Lebe- 
da, K. Benaciavicius, A. Vil
kas, J. Strauss, M. Brazicnė, 
J. Masijauskas, A. žemaitis.

Mrs. Reškevičienė $3,
Po $2: F. Deltuvienė, P. ,Pa- 

serskis, V. Stankevičius, J.. An- 
drešiunas, K. Pivariunas.

Po $1: J. Remeikis, G; Ja-
.^0

- Viso aukų surinkta $454.
Prakalbų surengimo išlaidos 

buvo $9. Todėl viso aukų li
ko $4,45.

Kalbės Antanas Bimba
Balandžio 12 d. čia kalbės 

Antanas Bimba, kuris tik ką 
sugrįžo iš Lietuvos. Prakalbos 
bus. Lietuvių svetainėj. Balan
džio 13 d. rodys judamus pa» 
veikslus, parvežtus iš Lietuvos.

Pradžia abu vakarus 7:30 v.
Aukavo Drabužių

šie Lietuvą mylintieji asme
nys aukavo padėvėtų ir naujų 
drabužių Lietuvos žmonėms: 
J. Smalenskas, G. ir K. Gabri- 
lavičiai, S. Bendorius, Mrs. 
Bai’tušienė, A. žemaičiai, V. ir 
O. Pečiuliai. - v

Per A. žemaitį pasiųsta į 
centrą viso 216 svarų drabu
žių. « A. Ž.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

YONKERS, N. Y.

(84)

SLAUGES
(NUBSBS)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje 

Adirondack Kalnuose
ALGA IR UŽLAIKYMAS

MOTERYS
TRAY ROOM—7 A. M. IKI 3 P.M.

TAIPGI 
MOTERYS VALYMUI

7:30 A. M. — 3:30 P.M.
SAVAITfcJ 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 < I’. M.

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
8 Valandų Diena. 5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės
508 METROPOLITAN AVĖ., 

(kamp. Union Avė.) 
BROOKLYN

(14th St. BMT-Canaraie ir Ind. 8th Avė. 
aubvės arti fabriko). i

_ ______ (83)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P.M. 
Ar antram šiftui 
4:15 P. M. IKI 10 P. M. 

Lengvas. Švarus, linksmas darbas 
prie Ideališkų darbo sąlygų. 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būšite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS J 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

(8Q

RANKA SIUVĖJOS
Patyrusios ir nepatyrusios. Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas.
AUDREY ART SHADE STUDIOS, 

4 West 16th Street
....................................  -K.
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A. Vasiliauskas Dai- Ar Norite Mokėti Daugiau 
nuos Veteranams Šį Taksy ant Pirkiniy?

Sekmadienį Jeigu ne, tą pasakykite gar
siai savo atstovams New Yor
ko Miesto Taryboje. Pasaky
kite balsiai visiems — tiems, 
kurio stoja prieš jumis ir 
tiems, kurie stoja su jumis. 
Stojantieji prieš jus gal pa
keis savo balsą, jeigu ne mintį. 
Stojantieji su jumis jausis sti
presniais, žinodami, kad jūs po 
išrinkimo jų neužmiršote ir 
neapleidoto.

Kaip Galite Pasisakyti?

Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione, kuris aštriai ko
voja prieš padidinimą taksų 
ant pirkinių (sales tax) buvo 
ant greitųjų sušaukęs organi
zacijų konferenciją balandžio 
6-tos popietį, Livingston Ma
nor, Brooklyne. Jis norėjo pa
tirti, kaip atsineša į tuos tak
sus jį išrinkusioji, už jo išrin
kimą dirbusioji visuomenė, 
ypatingai organizuoti žmonės. 
Ar jie nori, kad jis kovotų 
prieš tuos “sales tax.”

Konferenciją rėmė newyor- 
mui ir pagerbimui lietuvių ve- į kiečiai tarybininkai (council- 
teranų kareivių. Bus koncertas men) Benjamin J. Davis, Jr., 
ir šokiai. Koncertas prasidės Eugene P. Connolly ir Bronx 
4:30 vai. po pietų. : tarybininkas QuilF[’

Pasižadėjo šiam parengime Į Konferencija vienbalsiai 
dainuoti žymus koncertų dai-Įsisakė prieš “sales tax.” O 
nininkas Aleksandras

Aleksandras Vasiliauskas

Sekantį nedėldienį, 14 d. 
balandžio, Grand Paradise Sa
lėje, Brooklyne, įvyks didelis 
ir gražus parengimas priėmi
mui ir pagerbimui lietuvių ve

Taksy ant Pirkinių?
-------------- PI---------------------------------------------

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

pa- 
bū- 

Vasi-jdams kovoti,‘paremti savo at- 
liauskas, kuris taipgi yra pra-|stovą (councilmaną) Cacchio- 
eito karo veteranas.

Visi ateikite pasiklausyti 
.gražios koncertinės progra
mos. Atėikite pagerbti lietu
vius veteranus kareivius. Atsi
veskite savo draugus ir pažįs
tamus. O svarbiausia, tai ne
pamirškite pakviesti, paraginti 
lietuvius veteranus ateiti į šį 
didelį ir gražų parengimą. Ve
teranams įžanga veltui, 
tiems įžanga tik 75 centai.

Ki-

Bušo Vairuoto jas Mirė 
Prie Vairo

Praeitą penktadienį, New 
Yorke trys asmenys tapo su
žeisti ir desėtkai išgązdinti 
buso vairuotojui apmirus prie 
vairo ii- busui pradėjus be vai
ruotojo zigzaguot po Dalan- 
cey St. ir daužyti kitas maši
nas. Vairuotojas, Patrick Mar
tin, 55 m., mirė už kelių mi
nučių po iškėlimo iš buso.

Tai geras priminimas vi
siems, kurie, eidami ar važiuo
dami gatvėmis užsimiršta sau
gotis, tikėdamiesi, kad kiti 
juos saugosią. O taikosi tokių, 
kurio nebegali nieko saugoti.

ine Miesto Taryboje pasiūlė se
kamus žygius:

1. Mobilizuoti visas organi
zacijas atsiųsti atstovus į viešą 
svarstymą to klausimo vieša
me Budžeto Tarybos (Board 
of Estimate) posėdyje šį tre
čiadienį, balandžio 10-tą, Ci
ty Hall, New Yorke. Ragino 
dalyvauti ir šiaip žmones, ku
rie nepritaria kėlimui taksų.

2. Siųsti rezoliucijas nuo or
ganizacijų majorui William 
O’Dwyer, Brooklyn© prezidcn- 

Įtui John Cashmore (kitose ap
skrityse rašo savo apskrities 
prezidentui) ir Miesto Tary
bos didžiumos vadui Sharkey.

3. Atskiri asmenys rašyti 
minėtiems wV^irJInkams laiš-l 
kus, taipgi lėliškus vietos spau-i 
d ai.

Taipgi nutarta, kad čia da
lyvavę organizacijų delegatai 
ir atstovai apie tarimus sku
biai informuotų visuomenę su- 
siedijose, kad ji būtų atstovau
ta Miesto Salėje šį trečiadienį. 
Tie, kurie nori taksų pakėlimo, 
bus Miesto Salėje organizuo
tai. Nenorintieji pakėlimo turi 
būti taipgi masiniai, dar didės-

Peter V. Cacchione

niuose būriuose, kad laimėti 
įstatymišką mūšį prieš vis di
desnį taksavimą ir skurdini
mą darbo žmonių ir abelnai 
bied nuomenės.

Posėdžiai, paprastai, prasi
deda 10 vai. ryto. Norint pa
tekti salėn, reikia pasiskubin
ti anksčiau. Netilpusieji salėje, 
posėdžių laiku pabuvos prie 
salės. Nuspręsta, kad juo dau
giau čia susirinks svieto, juo 
daugiau yra glimybės atmušti 
kėlimą “sales tax.” Pasimota 
yra kelti kita tiek, kiek 
mokamo, tai yra, viso 
2 nuošimčius.

dabar 
uždėti

Rep.

Daugiau Aukų Vilniaus
Instituto [renginiui

Susirinki 
žio 4 d., ! 
Valdybos : 
diskusijų.

Laiškas 
nuo Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Seimo prirengimo 
komisijos pranešė programos 
planą. Prašo mūsų kuopas pa
sidarbuoti, parinkti iš biznie
rių pasigarsinimų seimo pro
gramoje ir iš pavienių pasvei
kinimų seimui po $1. Tą rink
liavą apsiėmė J. K. ir J. Gru
bis. T.DS 1-ma kuopa padarė 
pradžią, pasveikindama su 
penkine.

Konstitucijos skaitymo ko
misija, J. E. Gužas, K. Petri- 
kienė ii- V. Čepulis raportavo 
apie, jų ' nuomone, taisytinus 
paragrafus. Padiskusavus, iš
siaiškino, kad ne viskas gali
ma, kaip mes norėtume, turi 
būti, kaip insurance dep art
men tas nusako. Vienas para
grafas, kuris gal bus pakeis
tas, prailgina pašalpos atsiė
mimo laiką nuo 3 iki 5 metų.

LDS 3-čio apskričio pikni
ko tikietų pardavime pasidar
bavo sekami draugai ir drau
gės: K. Petrikienė 2 knygu
tes. Po vieną knygutę: P. Gra
bauskas, L. Klimienė, S. Vaid- 
vila, C. Naktinis, A. Balčiū
nas, A. Karčiauskas, J. Gasiu- 
nas, J. Grubis, E. Yumplotie- 
nė, S. Petkienė/ Viso iki šiol 
jau parduota 
Kuopos 
draugams

Kuopa

A. Verkutis, Woodhaven, N.

luozas Greviškis, Hicksville,

Jonas Barzdaitis, Brooklyn, 
N. Y., $5.

Širdingai dėkojame! Beje, 
norimo ir vietiniams ir iš apy-, 
linkės atkreipti atydą į tai, 
kuomet siunčiate čekius ar 
money orderius, prašome išra
šyti Cominitiee to Aid Lithua
nia vardu. Daugelis dar vis 
siunčia asmenims, kurie visai 
nesusirišę su LPTK. Prašome 
tai įsitėmyti. Ačiū !

L. K., LPTK Fin. Sekr.

Klevai, kaip atrodo, irgi bus 
išmokę slėpti cukrų — sako
ma, kad New Yorko valstijoj 
šiem'et bus mažai klevinio sy- 
rupo, del peršilto oro nepa
kankamai gaunama sulos.

pagrindas gavosi Londone, 
aitę, visokių intrigų pagalba 
Rivoli Teatre, Broadway ir

Paulette Goddard, vaidina meilu- • 
gavosi Londone.

Milland 
dramoje, kuriai

Filmų žymiosios žvaigždės—Ray 
žiu* Girnoje “Kitty,” romantiškoj 
Gaminta Paramount studijose. Filmą vaizduoja našlaitę, 
prasisiekusią turtų it draugovės ponijoje. Rodoma Rivoli 

49th Street, New Yorke*

imas įvyko baland- 
Laisvės svetainėje., 
raportai priimti be

iš Boston, Mass.,

Budėti Savo
Sargyboje
komiteto rapor-

padėtis stebina.

18 knygučių, 
vardu, tariu ačiū 
ir draugėms.
Darbuojasi Ateiviu 
Gynime

Pasiųstas delegatas į atei
vių teisių gynimo konferenci
ją balandžio 6-tą, Paramount 
viešbutyje, Now Yorko mieste. 
Kadangi šių žodžių rašytojas 
buvo delegatu ir rašo iš konfe
rencijos, tad nors trumpai no
riu kai ką pasdkyt ir apie kon
ferenciją.

Turime
Teisių

Klausantis 
tų, esamoji
Sako, karo metu buvo kur kas 
lengviau gauti pilietiškas tei
ses. Deportavimas veik visai 
buvo sustabdytas. Reikėjo dar
bo jėgų, tad prie žmonių prie
kabių nejieškojo. Po karo, re
akcionieriai industrijų magna
tai nepaiso darbo žmonių.

Kokių Amerikinis Komite
tas Sveturgimiams Ginti turi 
stebėtinų bylų, paduosiu tik 
tris pavyzdžius:

Vienas japonas, atvežtas į 
šią šalį 4 metų amžiaus, čio
nai užaugo ir karo metu tar
navo /Jungtinėms Valstijoms 
pavojingose vietose. Sugrįžo 
atgal. Vėlei padėtas ant de
portavimo listo.

Chicago, 111., italų tautos 
žmogus tarnavo kariuomenėj, 
Pacifike. Sugrįžo. Negauna pi
lietybės popierų todėl, kad jis 
kadaise priklausė Jaunųjų Ko
munistų Lygoje.

Tris šimtus kitų italų slapto
sios policijos agentai sugaudė, 
be jokių ceremonijų susodino 
į Amerikos laivus ir nuvežę 
Italijon “išdumpavo.”

Tai, kaip matote, 
teisių gynimo komiteto 
galybe darbo po visą
Ameriką: surinkti žinias apie 
persekiojamus sveturgimius, 
gauti jiems pilietines teises, 
apsaugoti nuo ištrėmimo. Tam 
reikalinga daug darbo ir pini
gų. Pavieniai ir organizacijos 
turime tą komitetą paremti fi
nansiniai. Daugiau apie tą 
darbą matysime atskiruose 
raštuose.

Gera Proga Įstoti j LDS
Lietuviams dar yra gera 

proga lengvomis sąlygomis 
įstoti Į Lietuvių Darbininkų 

visą šį mė-

ateivių 
laukia 
plačią

nėšį. Dabar galinla įsirašyti 
be jokio įstojimo ir dar už

egzaminavimą daktarui užmo
ka. Vajus-talka pasibaigs pa
baigoje šio mėnesio. Tad pa
sinaudokite ta proga dabar. 
Stokite į LDS 1-mą kuopą. 
Tuojau matykite organizatorių 
John Grubis, 64 Ten Eyck St., 
2-me aukšte, Brooklyn, N. Y.

Kuopos Stovis
Vienas persikėlė į mūsų kuo

pą iš 170 kuopos, Ohio valsti
joj. Ligonių 2, suspenduoti 4.

Kitas susirinkimas įvyks ge
gužės 2 d. Bus daug svarbių 
dalykų. Klausimas pakeitimo 
draugijos vardo ir rinkimas 
delegatų į seimą. Todėl visi 
nariai turite būti susirinkime.

Jurgis Kuraitis, Korosp.

Eddie Misiūnas Sugrįžo 
Iš Karinės Tarnybos

Firma Atmokės Bonus

Kličkauskas Pasidavė 
Operacijai

George Kličkauskui padary
ta operacija praeitą šeštadienį, 
Kings County ligoninėj. Ran
dasi Ward A-ll. Lankymo va
landos trečiadienį ir sekma
dienį nuo 2 iki 4. Draugai, 
kuriems galima, suteiks ligo
niui džiaugsmo atlankymu.

Kol buvo sveikas, Kličkaus
kas retkarčiais pagelbėdavo 
Lietuvos žmonėms drabužių 
pakavimo centre, 417 Lorimer 
St. Pastaraisiais laikais gana 
ilgai jo nesimatė dėl to, kad 
jo sveikata jau buvo pradėjusi 
šlubuoti.

Linkime greit pasveikti!
W. K.

Ketvirtadienį, kovo 28 d., 
buvo garbingai paliuosuotas iš 
karinės tarnybos marinuose 
korporalas Eddy Misiūnas, iš
buvęs tarnyboje 3 ir pusę me
tų ir apie metus išbuvęs Paci- 
,fiko srityje: salose Okinawoj, 
Kyushu ir kitur.

Sugrįždamas, Eddis, apart 
kare įgytų visokių įspūdžių, 
parsivežė ir visokių “suviny- 
rų,” kaip samurajiškų kardų, 
japonišką saužudystės peilį, vi
sokių šautuvų, durtuvų ir kt. .

Tėvai, Misiūnai, savininkai 
Paramount Bar & Grill užei
gos, kamp. Grand St. ir Union 
Avė., Brooklyne, džiaugiasi, 
sulaukę abiejų sūnų, sugrįžu
siu iš karinės tarnybos: Stan
ds, vyresnis, jau keli mėnesiai, 
kaip sugrįžęs, o dabar sugrįžo 
ir Eddis, jauniausias sūnus.

Linkime Edžiui goriausio 
pasisekimo civiliniame gyveni
me. Rep.

birželio 1-mą atmokėsianti 60,- 
00<l penktą nuošimtį nešusiu 
bonų. Nuo tos dienos jie neneš 
jokio nuošimčio, jeigu kas ir 
neatsiims pamatinę sumą. Ori
ginaliai, bonams išmokėti lai
kas buvo numatytas 1950 m.

Keli desėtkai veteranų įsto
jo į Queens Kolegijos viduryje 
sezono pradėtus 12-kos savai
čių kursus, kolegijai tam tiks
lui gavus iš Veteranų Admi
nistracijos $16,970. Kursuose 
gauti kreditai padės įstoti į 
aukštesniąją pradinių klasę 
pradžioje rudeninio sezono.

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Ste. 
BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

REIKALAVIMAI
Viduramžiui, nedirbančiam vy

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

(82-84)

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadionj.

PARDAVIMAS 
VESTUVIŲ SUKNELIŲ

NUOTAKOM SUKNELES — $35 IR VIR
ŠAUS. PAMERGĖM SUKNELES. VISOKIO

SE SPALVOSE — $20 IR VIRŠAUS.
Dėl Susitarimo Skambinkite

ELEANOR, BUCKMINISTER 4-7969

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis 

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

i (82-84)

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

Tel. SOuth 8-5569

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

s. lūs ir 
sudarau 

Grikoniškais. Rei- 
Bkalui esant ir 
®padidinu tokio 
1/ dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway lr Stone Ave> 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Joseph Carszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

I

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai' 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

abitai ... ..a,ifc

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

.. , . j 9—12 ryteValandos: ; x_ 8vakarc
Penktadieniais Uždaryta

Dr. Chas. Dumay
' 241 PENN ST.

(Tarpe Harriean Ir Marcy Area.)

B’KLVN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaikų ilgų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVerrreea 4-9012

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS




