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Pastebėjau, kad šiuo tarpu 
Amerikoje eina didelė kova su 
vėžio liga. Geros širdies geri 
žmonės tai kovai nori sukelti 
dideles krūvas dolerių. Tik 
vienam New Yorko mieste sie
kiama $1,250,000 sumos.

čia pinigų bus. Čia žmonės 
nuo karo nenukentėjo, milio- 
nas kitas sumesti tokiam gra
žiam reikalui nieko nereiškia.

Bet aš tik sugrįžau iš Tary
bų Lietuvos. Kalbėjausi tenai 
su Raudonojo Kryžiaus Pirmi
ninku D r. Girdzijausku, su 
Mokslo Akademijos pirminin
ku prof. Matuliu, su kitais 
daktarais ir mokslo vyrais. Jie 
man pasakojo, kaip visuomet 
Lietuvoje buvo apleista kova 
su vėžio liga.

Jie man sakė: To reikalo 
nebegalima atidėlioti. Vėžys 
kasmet Lietuvoje nuskina šim
tus žmonių.

štai, kaip kilo mintis steigti 
Vilniuje Tiriamosios Medicinos 
ir Vėžio Ligos Institutą, 
būsiąs ne tiktai institutas, 
ir ligoninė.

Vardu jūsų, draugai, aš 
žadėjau jiems iš Amerikos
siusti to instituto -ligoninės 
Įrengimą, tai yra, aparatūrą.

Tai 
bet

pa- 
pa-

Bet 
toli

Kiek tokia aparatūra 
tuos ?

Sunku dabar pasakyti, 
jau aišku, kad $25,000 
gražu neužteks.

Panašaus instituto įsteigimu 
Rygoje yra susirūpinę Ameri
kos latviai. Jie jau yra gavę 
apskaičiavimą. Apskaičiavimą 
padarė American Society for 
Russian Relief specialistai.

Kopiją to apskaičiavimo mes 
turime. Ar žinote, kad tojo jų 
instituto įrengimas kaštuos 
apie $53.000?

Nemažiau ir mums reikės. 
Mes gi net negalime latviams 
nusileisti. Jų čia Amerikoje 
kelis sykius mažiau.

Savaitė atgal aš dalyvavau 
jų konferencijoj. Kalbėjausi 
su jų vadais. Padariau konfe
rencijai pranešimą iš savo ke
lionės Lietuvon.

Įsitikinau, kad latviai savo 
tikslą nesunkiai pasieks. Yra 
pas juos žmonių, kurie aukoja 
stambias sumas. .

Aš tikiu, kad ir mes nesu- 
vilsime Lietuvos žmonių. Ma
čiau jau ir lietuvių, paaukoju
sių stambiau sumas įrengimui 
Vilniaus Instituto kovai su vė
žiu. ■» -

Byrnes Spiriasi Dar 
Palaikyt Irano "By* 
lg” prieš Sovietus

AMERIKA IŠLEIDŽIA PO 
MILION^ DOLERIŲ ATOMI

NĖM BOMBOM KASDIEN

Nors Iranas Draugiškai Susitarė 
Su Sovietais, bet Amerika Reika
lauja Dar Svarstyt Tą Klausimą

JamesWashington.
Byrnes, Amerikos valstybės 
sekretorius, sakė reporte
riams, kad jis priešingas 
Sovietų reikalavimui tuojau 
ištraukti Irano klausimo 
svarstymą iš Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos dieno
tvarkės. Byrnes laikosi nu
tarimo, kurį jis balandžio 4 
d. įpiršo tarybai, — dar ati
dėti Irano skundo nagrinė
jimą iki gegužės 6 d., atseit, 
iki visi Raudonosios Armi
jos kariai bus atšaukti iš 
Irano, pagal Sovietų vyriau-

varno valdžia tiesiogiai rei- 
k a 1 a u t ų iš braukt Irano 
klausimo svarstymą iš Sau
gumo Tarybos programos, 
vis tiek, girdi, Amerika 
spirtųsi, kad reikią tą da
lyką palaikyti tarybos die
notvarkėje, iki visa sovieti
nė kariuomenė bus atšauk
ta iš Irano.

< Maskvos radijas bal. 7 d. 
paskelbė Sovietų delegato 
reikalavimą tuojau pašalint 
Irano klausimą.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos dabar išleidžia 
kasdien tiek pinigų atom- 
bomboms dirbti, tobulinti ir 
atominei jėgai tyrinėti, jog 
per metus išeina 400 milio
nų dolerių, arba daugiau 
kaip po milioną dolerių per 
dieną. Prez. Trumanas 
ima tas lėšas iš specialio ka
rinio fondo ir naudoja pi
nigus, pagal savo nuožiūrą.

Nereikalaujama, kad kon
gresas užgirtų jo išlaidas 
atominių bombų pramonei. 
Apie tai praneša United 
Press “iš patikimų šalti
nių.” — Pagaminimas pir
mųjų atominių bombų, ku
rios buvo numestos į Japo
nijos miestus Hiroshima ir 
Nagasakį, lėšavo du bilio- 
nus dolerių, tai yra, du 
tūkstančius milionų.

ANTANO BIMBOS KELIO
NES ĮSPŪDŽIAI

• T

4 Didžiųjų Ministerių 
Konferencija Įvyks 
Paryžiuje Bal. 25 d.

Amerikos, Sovietų, Anglijos ir ( 
Fr uncijos Užsienio Ministerial 

Gamins Taikos Planus
- - - J 
ministerių 
pi tsiikns'

Su savo išsišokimais prieš 
Sovietų Sąjungą Byrnes, 
matyt, jaučiasi įklimpęs. Jis 
todėl nieko nešnekėjo apie 
Irano - Sovietų santykius 
nuo balandžio 4 d. Sovietai 
bal. 3 d. pranešė, kad jau 
susitarta su Iranu visais pa
matiniais klausimais. Tada 
Byrnes pervarė savo pasiū
lymą atidėti to “ginčo” 
svarstymą iki gegužės. 6 d. 
ir nutilo. Šiuos žodžius be
rašant, yra pranešimas, kad 
Byrnes toliau paliksiąs nuo
latiniam Amerikos delega
tui Ed. Stettiniui vesti Ira
no “bylą” prieš Sovietų Są
jungą, nors pati Irano val
džia per sutartį su Sovie
tais užbaigė tą bylą.

New Yorko Times kores
pondentas J. B. Reston ra
šo iš Washingtono, kad jei
gu net Irano premjero Gha-

Būsią Skandinami Kariniai v
Italijos Laivai, kad Netektų

Sovietų Sąjungai
Washington. — Sovietai 

yra reikalavę trečdalio Ita
lijos laivyno. Priešsovieti- 
nių politikierių įkvėpti, ko
respondentai rašo, kad ita
lai, girdi, greičiau sunai
kinsią didesnius karinius 
laivus, negu sutiksią juos 
Sovietam pervesti. — Jeigu 
italai taip darytų, žinoma, 
jie vykdytų anglų - ameri
konų padiktavimą.

Siūloma Paplatinti ir 
Pagerinti Socialę Ap- 
drauda Amerikiečiam

Ispanijos ir Kitų 
Kraštų Klausimai 
Saugumo Tarybai

Neužilgo Laisvėje bus 
pradėti spausdinti Antano 
Bimbos, tik neseniai grįžu
sio iš Tarybų Lietuvos, 
įspūdžiai. Tai nepaprastai 
įdomus raštas apie A. Bim
bos kelionę po Tarybų Lie
tuvą, apie susitikimą su žy
miaisiais žmonėmis — pro
fesoriais, visuomenininkais, 
student ais, moksleiviais,

darbininkais ir valstiečiais.
Raginame skaitytojus pa

sakyti apie tai savo pažįsta
miems ir paraginti juos, 
kad jie kuogreičiausiai už
sisakytų dienrašti Laisvę ir 
galėtų perskaityti visą, ką 
A. Bimba matė ir girdėjo 
Tarybų Lietuvoje.

REDAKCIJA.

Washington. — Sovietų Sovietų, Anglijos ir Franci- 
Sąjunga ir Anglija priėmė jos užsieninių i 
Amerikos valstybės sekre- pavaduotojai dėlei taikos 
toriaus James Byrneso pa-1 sutarčių paruošimo su Ita- 
siūlymą sušaukti Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
terių konferenciją Paryžiu
je, pradedant balandžio 25 
d. Suprantama, jog konfe
rencijoj dalyvaus ir Franci- 
jos užsienio reikalų minis
ter is.

Jie peržiūrės, ką iki šiol 
nuveikė Jungtinių Valstijų,

Graiku Ministerial Nori Pa
laikyti Damaskiną Kaip 
Karaliaus Pavaduotoją

Į PALESTINĄ, ARBA 
NUSISKANDINSIME’ 
ŠAUKIA ŽYDAI

DINGO AMERIKINIS 
LĖKTUVAS SU CHINŲ 
KOMUNISTAIS

žinote, kad žymioji lietuvių 
tautos poetė Salomėja Nėris 
mirė vėžio liga. Vėžys buvo 
jai jsimetęs į vidurius. Per vė
lai buvo pastebėtas. Kadangi 
nebuvo kur tuojau kreiptis,1 
gydymasis buVo atidėliotas. 
Paskui jau buvo per vėlu.

Man esant Vilniuje, atėjo 
pas mane Vilniaus Universite
to profesorius Mažeika. Nu
liūdęs, nusiminęs žmogus.

Kame dalykas?
Ot, sako, mano dukrelė gu

li ant mirties patalo. Baigė 
medicinos mokslą, bet pati da
bar kovoja su mirčia. Ir ją 
pjauna tas pats piktasis vė
žys !

Už kelių dienu po mūsų pa- 
sįkjilbėjimo, Mažeikos dukre
lė mikė. 'i

New York, bal. 9 d.—Len
kijos delegatas prof. Oska
ras Lange reikalaus, kad< 

’Jungt. Tautų Saugumo Ta- 
|ryba nuspręstų daryti tam 
tikrus žingsnius prieš Fran
ko fašistų valdžią Ispanijoj. 
Amerika ir Anglija iki šiol 
priešinosi bet kokiam spau
dimui prieš Franko. Sovietų 
delegatas gal pakels klausi
mą dėl Anglijos armijos lai
kymo Graikijoj ir . Egipte, 
dėl Amerikos kariuomenės 
Chinijoje ir dėl karinių 
bazių Islandijoj ir Brazili
joj.

Washington, bal. 9.—Dar
bo department/) sekretorius 
Schwellenbach ragino kon
gresą paplatinti nedarbo 
apdraudą, kad ją galėtų 
gauti ir farmų darbininkai, 
namų tarnautojai ir tarnau
tojos, patys sau dirbantieji 
asmenys ir valdininkėliai. 
Kartu jis nurodė reikalą pa
didinti senatvės pensijas. 
S c h w e 11 e nbach priminė, 
kad vidutinė dabar senatvės 
pensija porai tėra $38 per 
mėnesį, kaip ir prieš kelis 
metus, nors gyvenimas tuo 
tarpu pabrango 35 nuošim
čiais.

Roma. — 1,100 žydų 
bėgėlių buvo suvaryti į 
va Sede Italijos prieplaukoj 
Spezioj. Jie. pasiuntė savo 
tautiečių centrui Romoje 
telegramą, kurioj sako: 
“Jeigu laivas negabens mus 
į Palestiną, tai mes paskan
dinsime laivą ir patys nusi
skandinsime !” Tele grama 
r a g i n a prašyti Anglijos 
premjerą ir Jungtinių Vals
tijų prezidentą, kad užtik
rintų jų nugabenimą į Pa
lestiną.

pa
lai-

Sovietų Derybos dėl 
Plačios Ekonominės 

Sutarties su Iranu

Amerikonų

Verkiant reikia panašaus in
stituto Lietuvoje. Tegul Lietu
vos mokslininkai tyrinėja tos 
piktos ligos ypatybes ir kovo
ja su jai Gal 
josios paslaptis 
šauliui parodys 
nyma !

Gromyko Saugumo Ta
rybos Posėdyje

jie atidengs 
ir visam pa- 
nuo jos išga-

Buvau vienam susirinkime. 
Mačiau vieną draugą, kuris pi- 

(Tąsa 5-me pusi.)

New York, bal. 9. — So
vietų delegatas, ambasado
rius Gromyko jau dalyvau
ja Jungt. Tautų Saugumo 
posėdyje. Šiuo tarpu tary
ba svarsto taisykles dėl jo
sios susirinkimų vedimo. 
Gromyko buvo pasitraukęs 
iš posėdžių, kur svarstyta 
Irano “skundai.”

Chungking, bal. 9. — Ne
žinia kur dingo didelis ame
rikinis lėktuvas, kuriuom 13 
komunistų chinų skrido iš 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų sostinės Chungkingo į 
chinų komunistų sostinę 
Yepaną. Tarp lėktuvo ke
leivių buvo Wang Jo-Fei, 
komunistų delegatas ben
drojoj Politinėj Patariamo- 
joj Taryboj; chinų komunis
tų komandierius generolas 
Yeh Ting ir kiti žymūs ko
munistai. ’

Maskva. — Padarius su
tartį dėlei leidimo Sovie
tam naudot žibalo versmes 
šiauriniame Irane, dabar 
prasidėjo derybos dėl pla
čios ekonominės - ūkinės 
sutarties tarp Irano ir So
vietų Sąjungos. Laukiama 
Irano premjero Ghavamo 
atvykimo į Maskvą.— Lon
donas teigia, kad bus taria
masi apie geležinkelių pra-

NUKRYŽIAVO 3 AMERI
KOS LAKŪNUS

Shanghai
teismui prisipažino japonų 
kapitonas Soto. Tatsuta,
kad jis dalyvavo trijų nu- vedimą Sovietų lėšomis Ira- 
kritusių Amerikos lakūnų ne, apie sovietinių bankų 
prikalime prie kryžiaus. atidarymą ten, ir tt.

Svetimųjų Pakalikai 
Irane Kelia Trukš- 
mą, Sako Pravda
Maskva.— Sovietų komu

nistu laikraštis Pravda ra
šo, kad tai reakcininkų luo
mai Irane kelia trukšmą 
prieš Sovietus. Trukšma- 
dariai “vykdo valią savo 
ponų,” užsieninių imperia
listų (anglų - hmerikonų) ir 
stengiasi iššaukti susikirti
ma su. Sovietais. Pravda 
sako, jeigu Saugumo Tary
ba tuoj neišbrauktų Irano 
klausimo, tai būtų labai ne
draugiškas Sovietam daly
kas.

Athenai, Graikija. — An
glijos paskirtas pabėgėlio 
graikų karaliaus Jurgio II 
p a v a d uotojas, arkivysku
pas Damaskinos nori pasi
traukt iš tos pareigos. Da- 
maskino traukimąsi svarstė 
Graikijos ministerių kabi
netas. Menama, 1

lija, Suomija, Rumunija, 
Vengrija ir Bulgarija.

U ž s i e niniai ministerial 
taipgi apsvarsys, kada su- 
ruošt formalę taikos konfe
renciją, kuri buvo skiriama 
pradėti gegužės 1 d. Sovietų 
manymu, turėtų būti ilgiau 
palaukta su bendrąja taikos 
konferencija. Ir pranešimai 
iš Washingtono lemia, kad 
taikos konferencija turės 

i būti atidėta iki vasaros 
pradžios.

Būsią ypač sunku paga
minti planus dėlei Tripoli- 
tanijos, buvusios Italų kolo
nijos Libijos dalies, šiauri
nėje Afrikoje, ir dėlei rūbe*, 
žiaus tarp Jugoslavijos ir 
Italijos, Trieste - Venezia 
Giulia srityje. Sovietai rei
kalauja pavest jų globai 
Tripolitaniją, kaip Jungti-

netas. Menama, kad jie nių Tautų mandatą. Ypač 
prašys karalių iš naujo pa- Anglija bijo, kad Sovietų 

iki bus Sąjunga negautų papėdes 
pervaryti balsavimai dėlei Tripolitaniįoj. Kas ^liečia 
karaliaus sugrąžinimo.

skirti Damaskina
i liečia 

sieną tarp Italijos ir Jugos
lavijos, tai Amerika ir Ang* 

Kongresmany Komisija išvien kalba italų nau'.
Muša Lėšas Byrneso 

Žirny Įstaigai
j Gen. Eisenhower reikalą* 
| vo būtinai pratęsti dar me
tus verstiną rekrutavimą.

Washington. — Kongreso 
lėšų komisija užgyrė tiktai 
$10,000,000 vietoj $li9,284,- 
000, kurių reikalavo valsty
bės sekretorius James Byr
nes skleisti radijo ir spau
dos žinioms į užsienius ir 
rodyti amerikinius juda
muosius paveikslus sveti
muose kraštuose. ‘ Kongres- 
manų komisija dar neatsi
liepė į valdžios raginimą pa
skirti kelis milionus dolerių 
radijo 1 _ _ 
kalba į Sovietus.

Saug. Taryba Atidė 
sianti Sovietų 
Reikalavima

I

I
'i

S I

*
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New York, bal. 9. — Me- . | 
narna, kad Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba, susirin
kus antradienį, atidės bent /į 
iki penktadienio Sovietų

v

propagandai rusų reikalavimą tuojau išbraukt 
Irano klausimą, nes Sovietų 
Sąjunga jau susitarė su Ira
nu visais dalykais, dėl ku
rių buvo kilęs ginčas. Tie
siogiai susitardami su Ira
nu, Sovietai įvykdė pirmes- ĮĮ | 
nę Saugumo Tarybos rezo- •>. I 
liuciją, priimtą londoniškia- 
me tarybos susirinkime 
sausio; 30 d. šiemet. ._________

Batavija.—Holandai skel- 
bia, kad jie nukovė dar 50 
Indonezijos patrijotų.

TRUMANAS NEMATYS 
ATOM-BOMBŲ MĖTYMO

Washington. — Truma- 
nas nestebės atominių bom
bų laidymų į laivus ties Bi
kini šaltuke liepos 1 d.

ORAS. — Būsią giedra 
kiek šilčiau.

ir

Senatorių Komiteto Galva McMahon Reikalauja Vis Dar 
Slept Atom-Bomhy Sekretus nuo Jungt. Tautų Kontroles

Washington. — Pažangus 
demokratas senatorius 
Claude Pepper siūlė, kad 
Jungtinės Valstijos sustab
dytų atominių bombų dirbi
mą ir kad tuojau pervestų 
yisą atominės jėgos kontro
lę į Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybos rankas.

Prieš tą siūlymą išstojo 
kitas demokratas senatorius

Brien McMahon, pirminin
kas senato komiteto dėlei 
atominės jėgos., McMahon 
pirmiau pagarsėjo kaip li
beralas, reikalaudamas pa
vesti civilių žmonių komisi
jai kontroliuot dtominę jė
gą, o ne karininkams. Da
bai' senat. McMahon pa
reiškia, kad? Ameriką turi 
aklinai . laikyti atominių

bombų sekretą, iki Jungt. 
Tautų komisija sužiūrės 
atomines medžiagas ir ato
minius bandymus visuose 
pasaulio kraštuose ir užtik
rins Ameriką, kad niekur 
kitur nebūtų išvystyta ato
minė bomba. Tik tada, gir
di, ši šalis galėsianti ati- 
dengt savo atomines slap
tybes kitiem kraštam. Tuo

tarpu Jungtinės Valstijos 
gamins sau atomines bom
bas ir kraus jas į sandėlius.

Kiekvienam aišku, jog to
kia tarptautinė kontrolė 
yra peršama sulaikyt So
vietų mokslininkų atomi
nius darbus, o tuo pačiu 
laiku dirbt atominius gink
lus Jungtinėse Valstijose, 
kaip rašo Daily Worker.

iltim

j

Suimtas Japonas už 2 * 
Biliony Dol. Slėpimą

Tokio, bal. 9.—Ameriko- : 
nai suėmė japonų inžinie
rių, kuris prisipažino daly
vavęs paslėpime dviejų bi- 
lionų dolerių vertės aukso 
ir kitų brangių metalų. Tos ; 
brangenybės buvo nuleistas 
į Tokio įlankos dugną ir, 
paslėptos trijų pėdų gilumo 
dumble.
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Juodašimtiškas Melas pries Lietuvą
Net ant pirmo puslapio Tėvynėje bal. 5 dieną, Nau

jienose bal. 4 d., taip pat kituose tūluose laikraščiuose, 
tilpo piktas, bjaurus prasimanymas, nukreiptas' prieš 
Lietuvos žmones. Tai pranešimas fašistinio LAIC. Ten 
kalbama apie Amerikos lietuvių pasiųstas Lietuvon do- 

. vanas.
Ten, pavyzdžiui, sakoma: “Visą siuntą perėmė ir pa

skirstė komunistų partijos centro komitetas.” Nė krisle
lio tiesos. Aš Lietuvoje buvau ir mačiau, kaip mūsų 
pasiųstos dovanos yra priimamos ir dalinamos. Lietu
vos Komunistų Partijos centro komitetas tų dovanų ne
priima ir neskirsto. Mūsų paramai priimti, surūšiuoti, 
išdalinti į apskritis yra Vilniuje sudaryta centralinė ko
misija, kuri ir vadinasi “Amerikoniškoms Dovanoms 
Skirstyti Komisija.” Komisijos pirmininku yra Lietu
vos Karių Šeimų Aprūpinimo vedėjas, pirmininko pava
duotoju — Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vykdomojo Ko
miteto pirmininkas. Komisijos nariai: Švietimo komisa- 
rijato atstovas, socialinio aprūpinimo komisarijato at
stovas ir sveikatos apsaugos komisarijato atstovas. Pa
našiu pagrindu sudaromos apskritinės bei miestų ko
misijos.

Tam LAIC pranešime toliau sakoma: “Kadangi Ame
rikos lietuvių dovanas skirstė komunistų partijos centro 
komitetas, tai geriausius daiktus gavo komisarai, jų 
žmonos, aukštieji kompartijos pareigūnai ir Lietuvon 
atkelti tarnautojai rusai.” Tai irgi bjaurus melas, nie
ko bendro neturįs su tiesa. Aš parsivežiau smulkmeniš- 

*ką atskaitą, kurioje parodoma, kokioj apskrityje kokios 
kategorijos pavieniai bei šeimos gavo mūsų paramos iki 
1945 metų pabaigos. (Man esant gąutos 156 belos “ki- 
pės” tebebuvo neišdalintos). Toji atskaita parodo, kad 
mūsų rūbais bei avalyne tapo sušelpta nuo vokiečių oku
pacijos nukentėjusių šeimų 4,058; tėvynės karo invalidų 
pavienių ir šeimų 1,133; karių šeimų 16,051, reevakuotų 
iš Tarybų Sąjungos šeimų 1,272—viso sušelpta 22,514 
šeimų. Be to, apie penki tūkstančiai vienetų atiduota 
vaikų prieglaudoms bei namams.

Arba yra grynas prasimanymas, kad būk “Maskvoje 
siuntos dalis pasikeitė” ir kad “ant kai kurių jų buvo 
rasti rusiškų firmų antspaudai” ir tt. Nežinau, kiek 
Lietuvos žmonės yra gavę iš Maskvos kitose tarybinėse 
respublikose gamintų rūbų bei čeverykų. Bet bjaurus 
melas, būk mūsų iš Amerikos pasiųstos drapanos buvo 
Maskvoje pakeistos. Jos Lietuvon atėjo tuose pačiuo
se didžiuliuose punduose, geležimis surištuose, be jokio 
pakeitimo. Tatai aš mačiau savo akimis.

Šio LAIC juodašimtiško melo tikslas aiškus: pakenk
ti mūsų siunčiamai Lietuvos žmonėms paramai. Tos 
grupės, kurios visą laiką siuntimą Lietuvon paramos 
boikotuoja, prieš paramos siuntimą visą laiką kovoja, 
sąmoningai kepa ir platina melus, kad tiktai atstumti 
Amerikos lietuvius nuo aukojimo. LAIC tiesiog atvirai 
ir begėdiškai sako: “geriau būtų, jei Amerikos lietuviai 
kol kas susilaikytų nuo dovanų siuntimo Lietuvon iki 
to laiko, kada atsiras tikra garantija, kad dovanos tik
rai ir tiesiu keliu pasieks Lietuvą ir tuos lietuvius, kurie 
tų dovanų tikrai yra reikalingi.”

Buvau Lietuvoje, tyrinėjau tą reikalą, savo akimis 
mačiau ir sakau r Netikėkite šiam Tėvynės, Naujienų ir 
kitų panašių laikraščių paskelbtam LAIC melui. Mūsų 
dovanos pasiekia Lietuvą ir patenka tiems jos gyvento
jams, kuriems jos yra tikrai reikalingos. Nelaukite, ka
da Lietuvos žmonės atsisteigs fabrikus ir jau patys ga
lės pasigaminti naujų rūbų ir čeverykų. Dabar jiems 
laikai sunkūs, dabar jiems mūsų parama reikalinga ir 
dabar jiems savo dovanas siųskime.

Melagius ir šmeižikus iš LAIC ir tų laikraščių, ku- 
V rie jiems padeda melus gaminti ir skleisti, Lietuvos žmo

nės atmes ir paniekins, kaip savo pikčiausius priešus.
Antanas Bimba,

Lietuvai Pagalbos Teikimo Kom. pirmininkas.

Azerbaidžanui Paskirta | Bridgeport, Com
General-Gubernatonus r 7

Iran. — Spauda praneša, 
kad Irano premjeras Gha- 
vamas paskyrė S. Sadeghą 

. Azerbaidžano general - gu
bernatorium. Sadegh, 80 
metų amžiaus, pirmiau bu
vo Irano ambasadorius 
Turkijai.

Saigon, srityj, Indo-Chi- 
nijoj, Įvyko francūzų amu
nicijos sandelio sprogimas; 
sužeista apie 100 žmonių.

Dabar, kada eina SLA : 
Pildomosios Tarybos rinki- i 
mai, tai Visokios komisijos 
ir §LA.; narių komitetai 
siuntinė ja SLĄ';nariąriis yi- 
sok'iuš popierius^ '^įriomk, 
narių' antrašus gavę iš 
SLA Centro. SLA nafiu kol? 
m i tetas perša tą pačią da
bartinę Pild. Tarybą. O ki
ti žmonės agituoja tiktai už 
F. J. Bagočių, būk jis labai 
daug gero dėl SLA padarė 
ir išgelbėjo Susivienijimui 
apie pusę milijono dolerių 
nuo pražūties. Bet tikreny
bėje tai yra tuščias pono 
Bagočiaus pasigyrimas. Jis 
neišgelbėjo Susivienijimui 
nei vieno dolerio. Nes Susi
vienijimo apie pusė milijo
no dolerių žuvo, kurie buvo 
įdėti į labai prastus bonus, 
Šerus ir morgičius, o da
bar pasekmė to — SLA na
riams reikia mokėti dides
nes mokestis už pomirtines, 
arba nusimušti veik ant pu
sės apdraudą.

Kiek mums yra žinoma, 
kuomet ponas Bagočius pre
zidentavo, tai jis davė dėl 
Vienybės namo daugiau pa
skolos negu SLA Pild. Ta
ryba buvo nutarus duoti. 
Tai ve kokis p. Bagočius bu
vo SLA pinigų gelbėtojas! 
Bagočius sako, kad jis yra 
priešingas tokiai žiauriai 
konversijai, bet vėl apsisu
kęs sako, jog gerai tie na
riai padarė, kurie persikė
lė į tą konversiją (arba į tą 
naują “modernišką” ap
draudą).

Bagočius nėra geresnis 
už dabartinius Pild. Tary
bos konversistus. Mes, tie 
SLA nariai, kurie priešingi 
konversijai, už poną Bago
čių neduosime nei1 vieno bal
so.

SLA narių komitetas, s agi
tuodamas už dabartinius 
SLA Pild. Tarybos ponus, 
ve kaip pasako: “Jie įrodė 
savo darbais, kad yra gabūs 
ir kompetentiški, teisingi ir 
sumanūs SLA viršininkai.” 
Čia pasakyta kaip tik prie
šingai. Dabartiniai SLA 
Pild. Tar. viršininkai nėra 
kompetentiški Susivieniji
mui vadovauti. Taipgi, da
bar pasirodė, kad jie yra 
labai nesumanūs ir negabūs 
SLA narių perrašymui iš 
senų skyrių į naujus, arba, 
kaip jie sako, į naują “mo
dernišką” apdraudą,. Vieton 
pomirtinės mėnesines mo
kestis dėti į- Apdraudos 
Fondą, tai jie deda į Lėšų 
Fondą, per vienus metus. O 
kuomet narys mirs, tai jie 
tuomet ims pinigus iš Ap
draudos Fondo ir mokės po
mirtinę.

munistai SLA Pild. Tary
boj niekad nebuvo, nes visą 
laiką tautininkai* ir socia
listai Susivienijime šeimi
ninkauja, ar ta’i teisinga 
yrą.kaltinti komunistus?.,.....

Dr. A. M-ontvidas-į Š. fia- 
kanas, Stilsonaš> ir* Kiti po
nai kaltina komunistus už 
1930 m. Chicagos Seime Su
sivienijimo skilimą. Kaip 
tas daroma neteisingai! Vi
si žino, kad tada Susivieni
jimą suskaldė tautinihkai 
ir socialistai, kurie su poli
cijos pagelba išmetė pusę 
delegatų iš Seimo. O kas ta
da pasirodė? Pasirodė, ka<į 
komunistai buvo / labai tek 
singi, nes jie sakė, kad su 
Susivienijimo a finansais-pi- 
nigąis yra netvarka. Ko
munistai Tuomet sakė, kad 
Susivienijimo pinigai yra 
sudėti į labai nesaugius 
morgičius, bondsus ir Šerus. 
Ir kaip dabar mums visiems 
SLA nariams yra žinoma, 
kad apie pusė miliono SLA 
turto žuvo. Ir mes dabar 
turime tą nelaimingą kon
versiją, kur mums dabar 
reikia mokėti apie du sykius 
daugiau už tą pačią pomir
tinę, arba nusimušti veik 
ant pusės savo pomirtinę. 
Tai ve prie ko privedė Susi
vienijimą tie ponai! ’

Jeigu mes norime, kad 
Susivienijimas būsų geriau 
vedamas ir tvarkomas, tai 
mums visiems nariams, ku-

Kaip Siųsti į Lietuvą 
Laiškus

Pagal naujausį Jungt. 
Valstijų pašto patvarky
mą, šiuo tarpu, siunčiant 
laiškus į Tarybų Lietuvąt 
anįvoko-. turu būtu pažy- 
fmėtą-: “Union bf * Soviet 
Socialist Republics” arba 
“U. S. Š. R.”

Taigi amerikiečiai lie
tuviai raginami to prisi
laikyti, kai jie siunčia į 
Lietuvą laiškus. Praktiš
kiausia laiškus adresuoti, 
sakysime, šitaip: 
Adresanto vardas ir

ir pavardė, 
Pašto skyriaus * vardas, 

, Apskritie^, vardas
..'; Lietuva, < ,.

rie priešingi konversijai, 
reikėtų balsuoti už šiuos 
teisingus ir sugabius .■ SLA 
darbuotojus:

Į prezidento vietą B. F. 
Kubilius, So. Boston, Mass.

Į vice - prezidento — J. 
Žebrys, Cleveland, Ohio.

Į sekretoriaus — S. Ma- 
sytė, Detroit, Mich.

Į iždininko — J. K. Ma- 
žukna, Pittsburgh, Pa.

Į iždo globėjus: J. Mi
liauskas, McKees Rocks, 
Pa., ir P. A. Jatul, Stough
ton, Mass.

Į daktaro - kvotėjo vietą 
Dr. J. H. Baltrušaitienė, 
Pittsburgh, Pa.

SLA 128 Kuopos Narys,

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Reikalai

THESE ARE THE TIMES 
% 

By Matt Sholomskas

pHERRY BLOSSOMS had 
lost their solft pinkish hue by 

the time we arrived in Wash
ington last Friday afternoon 
for the opening of the WIN 
THE PEACE CONFERENCE. 
Our leisurely auto journey 
from New York had taken us a 
little over eight hours, and our 
stiff limbs would have welcom
ed a little bit of the spring that 
is here according to the calen
dar. But we found few, if any, 
signs of spring in Washing
ton. A fresh and cool wind was 
swirling about the massive 
buildings when we arrived.

Chilly weather would have 
been disappointment enough, 
but to make matters worse we 
had one heck of a time getting 
-ourselves a place to park for 
the night. It seems that the 
housing problem has even hit 
the Capital, though you 
wouldn’t know it from the way 
veterans housing legislation is 
being' kicked about in the 
chambers of Congress.

We finally located a hotel, 
at least that is what they call 
it in Washington. It would be 
an justice to the Bowery flop
houses to make a comparison. 
But it must have been a hotel, 
for we paid to the tune of $4.50 
a nite.

. Laukiam Atvažiuojant Bimbos
Sekantį ketvirtadienį lau

kiam atvažiuojant su prakal
bomis Antano Bimbos, tai yra, 
balandžio 11 d.; pradžia turė
tų būti 7:30 v. v., Kliubo salė
je, 407 Lafayette St., Bridge- 

Į porte.

New York.—Sovietai rei
kalaus Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos veiksmų prieš 
fašistinę Ispaniją.

Puola Komunistus.
Niekina ir kaltina komu

nistus už Susivienijimo ne
pasisekimus. Bet ką tame 
Iwmunistai kalti, kad buvu
siai ir dabartiniai SLA 
Pild. Tarybos ponai nemo
ka, o gal sykiu ir nenori Su
sivienijimą gerai ir teisin
gai vadovauti? Nes jie tik
tai žiūri savęs, ką liudija 
tų ponų dabartinis elgesys. 
Ypač iš narių ėmimas ap- 
draudos mėnesinių duoklių 
ir dėjimas į Lėšų Fondą. 
Mat jie nepaiso, kas bus su 
Apdraudos Fondu, bile tik 
bus daug pinigų Lėšų Fon
de dėl ponams didelių algų 
ir taip pat dėl riebių apmo
kėjimų jų kelionių ir su
gaiščių.
^Bet kam kaltinti komu
nistus už savo nesugebėji
mą ir nemokėjimą Susivie
nijimą vadovauti? Juk ko-

Aukos įrengimui Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos ; Instituto . Vilniuje, 
puikiai plaukia. Prašome 
pasiskaityti:

Cleveland, Ohio
“Brangūs Draugai: Šiuo- 

mi prisiunčiu čekį sumoje 
$400, tai bus Instituto įren
gimui Vilniuje, Mūsų LPT 
K skyrius nutarė sukelti 
$2000 tam tikslui, tai čia 
pirmas čekis. Draugiškai,
A. Gendrėnienė.”

Iš Clevelando taipgi' ga
vome kitą laišką... “Čia 
randate čekį vertės $100. 
Tai bus dėl Vilniaus Vėžio 
Ligos Inst. Lai šis šimtas 
bus priskaitytas prie Cleve
lando $2000. Draugiškai,
B. Kirstukas.”

Hartford, Conn.
“Draugai: Pasiunčia če

kį $25 Ligonbučio įrengimui 
Vilniuje. Su pagarba, Ado
mas Totorėlis.”

Rochester, N. Y.
“Draugai: Čia prisiunčiu 

čekį sumoje $390. Nuo drg. 
Petrikienės prakalbų aukų 
buvo $75. O $315 nuo Mo
terų parengimo, įvykusio 9 
d. kovo. Šie pinigai skiria
mi Vilniaus Ligoninės įren
gimui. Draugiškai, L. Be- 
kešienė.”

Brockton, Mass.
“Brangūs Draugai: Mes, 

Brockton - Montello LPTK 
skyrius prisiunčiam money- 
orderį sumoje $100, Vil
niaus- Inst. įrengimui. Su 
Draugiškais Linkėjimais, P. 
Baron, Ižd.”

Waterbury, Conn.
“Gerb. Drauge: Šiame vo

ke rasite bankos čekį už 
$130. Šie pinigai surinkti 
kovo 10 d. prakalbose ir ski
riami įrengimui Instituto 
Vilniuje, gydymui vėžio li
gos. Draugiškai, M. Svin- 
kūnienė.”

Scranton, Pa.
“ Gerbiami© jUrŠiuomi pri

siunčiu čekį sumoj $50; tai

auka nuo Scrantono LPTK 
skyriaus, dėl Instituto Vil
niuje.- Su Pagarba, Char
les Genys,, sekr.”

Binghamton, N. Y.
“Gerb. Draugai: štai dar 

čekūtiš Sveikatos Institutui 
Vilniuje, $37. Pinigai sudė
ti draugų sueigėlėje pas Ja- 
silionius.- Mes manome, kad 
pasimojimąs sukelti reikia
mą sumą pinigų įrengimui 
Sveikatos Institutui Vilniu
je, bus pasiektas be didelių 
sunkumų. Geri žmonės at
jaučia svarbų reikalą ir au
koja-ne vieną ir ne du kar
tu, bet dažnoje progoje. 
Draugiškai, Stasys Jasilio- 
nis.”

Baltimore, Md.
“Gerb. Drauge: Baltimo- 

rės gerų žmonių suaukota 
$445.00, Instituto įrengimui 
Vilniuje. Draugiškai, A. Že
maitis.”

Hartford, Conn.
“Gerbiamieji: Šiame 

ke rasite čekį už $100. 
auka nuo Laisvės Choro, 
įrengimui vėžio ligos tyri
nėjimo Inst. Vilniuje. Jūsų 
pradėtas darbas yra be ga
lo svarbus. Lietuvių tauta; 
o ypač Lietuvos žmonės už 
tai bus amžinai dėkingi 
tiems, kurie pradėjo - su-' 
manė ir tiems, kurie parems 
finansiškai. įrengti tą labai 
reikalingą ir vertingą vėžio 
tyrinėjimo Inst. Vilniuje. Su 
Pagarba, Laisvės Choras.”

Windsor, Conn.
“Gerb. Draugai: Čia ran

date $35. Prašau paskirti 
$25 Vilniaus Ligonbučiui, $5 
Lietuvos nukent ėjusiems 
nuo karo ir $5 Laisvės 35- 
kerių metų Jubiliejui. Drau
giškai, A. Kiškiūnas.”

Newark, N. J.
“Brangūs Draugai 

randate *$25 dėl Vilniaus 
Vėžio Ligos Instituto. 
Draugiškai, J. ir J. Miške* 
liūnai.”

Worcester, Mass*
“Gerbiami Draugai: Sium

laiš- 
Tai

That evening in the Audito
rium of the Commerce Depart^ 
ment, this columnist heard 
America’s reply to Churchill.

More than 700 delegates 
from twenty-seven States, plus 
hundreds of interested specta
tors, heard Congressman Cof
fee and Senator Taylor express 
the theme of the gathering — 
unity for peace.”

It was rather strange, that 
less than a year after cessation 
of hostilities such a large ga
thering of people should con
verge on the capital to raise 
their voices for peace. One 
would think that such a gather
ing was not at all necessary’. 
Was it not that we have alrea
dy achieved the peace for which 
the world fougth and bled for 
six long years? Is not peace 
here? So why worry about it?

At first, after seeing the lay
out of the place, we favored 
taking it only for Friday and 
Saturday evening. But the desk 
clerk wryly told us if we want
ed it for Saturday, we’d have to 
take it' for Sunday too. There’s 
no need to tell you that we took 
the place. And we gave the desk 
clerk the impression that we 
were awed by the place before 
he decided to change his mind.

Poor hotel and the lack of 
cherry blossoms notwithstand
ing, we were, that evening, to 
witness an historic, not to men
tion impressive and encour
aging, opening of the WIN 
THE PEACE Conference.

Following the saber-rattling 
and drum-beating speeches of 
Winston Churchill, this writer 
had been wondering what the 
American people had to say.

čiu $200 čekį, tai pradžia 
iš mūsų kolonijos Vilniaus 
Vėžio Ligos Institutui. Ban
dysime atlikti savo pareigą 
kiek bus galima. Draugiš
kai, už LPTK skyr., M. Su
kackienė.”

Philadelphia, Pa.
“Draugai: čia $250; Pini

gai skiriami Vilniaus Vėžio 
Ligos Institutui sekamai: 
$100 nuo Phila. (Šiaurinės 
Dalies) Lietuvių Republiko- 
nų Susivienijimo ir $150 nuo 
ALDLD 10 kuopos. Su Pa
garba, Mrs. Anna Zaliier.”

Čia

Kovo 20 d. Laisvės įstai
goje lankėsi drg. Meisonas, 
jis padavė $25 LPTK Finan
sų Sekretorei ir sakė, kad 
tai auka 'nuo £erų draugų 
N. ir O. Benaičių. Aukoja 
Vilniaus Vėžio Ligos Inst.

❖ ❖ si’

Šiam raštui einant spau- 
don, - gavome -daugiau' laiš
kų, kurie neužilgo bus pa
skelbti. Prašoįrie išrašyti 
visus čekius ar money-orde- 
rius sekamai: Committee to 
Aid Lithuania, 419 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y. *

L. Kavaliauskaite, 
LPTK Fin. Sekr.

7 Pasiimu*Washington 
jino derybos tarp minkštų- 
jų angliakasyklų ir Mainie- 
rių Unijos.

J-

But the delegates understood 
the need. They knew that the 
voice of the warriors had been 
flung, far and wide. They know 
that important and powerful in
terests were waiting to chuck 
the peoples victory out of the 
window. They were aware that 
powerful interests are prepar
ing to sell peace down the ri
ver.

These more than seven hun- 
reds men and women, many of 
them veterans of World War 
II, understand that the fight 
for peace which they fought 
for sq unstintingly during the 
war must go on. Just as they 
had united to deal fascism a 
deathly blow, they were unit
ing now to win the peace for 
which they sacrificed.

It was both remarkable and 
inspiring to see this fine ga
thering which for three days 
deliberated on a policy which 
would save the peace. It was all 
the more remarkable since they 
came from such distant places 
as Seattle, Houston, and Maine 
practically on a mnute’s notice. 
They were the minute-men of 
1946, the men and women who 
when they return to their na
tive communities will spread 
the alarm — the alarm that the 
peace of, the world is in danger 
if our war-makers are allow
ed a free hand.

were some of the 
that coursed through

These 
thoughts 
this writer’s mind as he sat 
through the first session of the 
WIN THE PEACE Conference.

In tomorrow’s issue we shall 
carry a. more complete coverage 
of the business of the WIN 
THE PEACE Conference. Our 
reason for using more than one 
column is that our observation 
of what happened in Washing
ton on April 5, 6 and 7 fully 
justifies this columnist’s be
lief that the WIN THE PEACE 
Conference is an event that 
concerns every American.

Just to distress from our 
original subject, we’d like to re
mind our local readers of the 
Grand Veterans reception to be 
held next Sunday at the Grand 
Paradise Hall. The reception, 
which is being sponsored by 
leading Lithuanian organiza
tions in This city, will feature 
a concert program of singing 
and drama.

Veterans and their wives, or 
sweethearts, will be admitted 
free. Admission for the general 
public will be 75 cents. Come 
and bring your griends. Let 
American Lithuanians make 
this the finest veterans recep
tion, yet. We’ll be expecting* to 
see all of you at the affair.

Ml
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Trečiadienis, Baland. 10, 1940 Laisvė—Liberty, Lithuanian baily

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MH *

7$

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Trečias Puslapis

Čechoslave Liudytoja
Prieš Nacius

Amerikietis United Press korespondentas Leo S. 
Disher aprašo nacių sunaikinimą čechoslovakijos kaimo 
Lidice, kaip tai atpasakojo savo akimis mačiusi tas bai
senybes moteriške, liudininkė nacių karo kriminalistų 
teisme, čechoslovakijos sostinėj.

 s——------------------------------
Tai yra istorija Lidičės.* tada tebetikėjo vokiečių pa- 

Tai istorija Lidičės moterų, žadams, kad joms sugrą- 
Lidičėj sušaudytų vyrų, jos žins vaikus už poros dienų.

Keturių metų amžiauspražuvusių vaikų.
Ją pasakojo Jarmila No- Alenka, įbėgus į busą, dar 

va, vėjų įrudintu veidu vei- kartą atsigrįžo pamoti savo 
teisme Kari motinai atsisveikinimą.

“Nuo .to laiko nieko apie 
ją nebegirdėjau,” sakė Mrs. 
Nova.

Moteriškė dėvėjo skaryte. 
Skausmas pasireiškė kan
čių išvagotame jos veide. 
Jos žodžiai nedabinti graž
bylyste, kaimietiški, bet jie 
iššaukė kūkčiojimus tėmy- 
tojuose, kurie gaudė kožną 
jos žodžio skiemenį ir tame 
susijaudinime veik užmiršo 
priešais juos sėdintį žmogų- 
žvėrį, be pasijudinimo’ 
įsmeigusį akis į žemę.

“Mano vyras, mano tėvas 
ir keturi broliai buvo su-

du kaimietė, 
Herman . Frank’o, nacio 
“protektoriaus,” kaltinamo 
sunaikinime Lidičės.

Tėmytojai verkė, klausy
damiesi baisumų apsaky
mo, bet Mrs. Nova’s akys 
buvo gausos. Moteriškė, ku
ri prarado vyrą, tėvą, ketu
ris brolius nacių budeliams, 
matė motiną įstumiamą į 
gasu dusintuvę ir rūpinosi 
bemaž keturis 
savo dukrytės likimą, jau 
praėjo ašaras.

Net kada 
studentas priėjo tik už žin
gsnio prie Franko ir drama-

metus apie

buvęs teisių

tiškai paskelbė, kad nacis šaudyti Lidičėj,” liudijo ji- 
buvo Lidičėj, kada kaimas na\r 
buvo sudegintas ir išniekin
tas Frank’o žmogžudžių bū
rio, Mrs. Nova neparodei 
sujudimo.

“Tu rėžei man bizūnu ir 
sakei, kad sekamą rytą bū
siu sušaudytas,” šaukė bu
vęs studentas Kune Sonn
tag, kuris išsisuko nuo mir
ties ir • išbuvo 37 mėnesius 
koncentracijos kempėj.

Atėmė Jos Kūdikį
Sonntag stojo įkaitinti 

Frank’ą po to, kai-Mrs. No
va apipasakojo, kaip birže
lio 12-tą, 1942 metų, jinai 
paskutiniu kartu apiprausė 
savo dukrytę Alenką ir, vo
kiečių įsakymu, išsiuntė bu- 
su su kitais kaimo vaikais.

Mrs. Nova ir kitos mo
terys to didvyriško kaimo 
— jau būdamos našlėmis, 
bet to dar nežinodamos, —>

Today’s Pattern

9075
SIZES
10- 16

Matė Gasu Nužudant 
Motiną.

Jos balse suskambėjo ker
štingumas, ji, žiūrėdama 
tiesiai į teisiamąjį Frank, 
sušuko:

“Didįjį Penktadienį, 1944 
metų, aš mačiau 88 metų 
senutę mano motiną nuve
dant į gasu marintuvę Ra- 
vensbruck’e.”

Visa tai prasidėjo naciams 
kerštaujant už nušovimą 
Reinhardt’o (koriko) Hey
drich, Gestapo boso Čecho- 
slovakijoj.

Mrs. Novai pasakojo, kaip 
vokiečių policija atzujo į 
mažą čechoslavų mainierių 
kaimą auštant birželio 10, 
1942, žiauriai prikėlė visas 
šeimas, įsakė skubiai apsi
rengti ir tuojau sueiti mo
kyklon.

“Moteris atskyrė nuo vy
rų, suvarė su vaikais į tro- 
kus ir nuvežė į Kladno. Mes 
nežinojome, kas dėjosi su 
mūsų vyrais.

Nusiuntė į Kalėjimą.
“Už poros dienų po atvy

kimo į Kladno, mums įsakė 
išprausti vaikus, paruošti 
kelionei. Vokiečiai prižadė
jo, kad mes juos matysim už 
poros dienų. Mes nežinojom, 
kad mes jų niekad daugiau 
nematysim.”

Mrs. Nova liudijo, kad 
jinai ir kitos moterys buvo 
pasiųstos koncentracijos 
kempėn be žinios apie savo 
šeimų likimą. Net iki gegu-

Jaunuolei suknytes forma 
9076 gaunama 10 iki 16 dy
džio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer ir dydį sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y

Našlė Mrs. Ella Mae Campbell bando išaiškinti savo 
5 metų dukrytei, kad jos tėvelis daugiau nesugrįš, nes 
ji subadė skebas jam bandant suorganizuoti Southern 
Cotton Oil Co. darbininkus, Little Rock, Ark. Dukrytė 
tą supras. Ir niekas, būdamas sveiko proto ir demokra
tinės sąmonės, niekaip negalės išteisinti ne vien tik žu- 
deikos, bet ir tos džiūrės, kuri to žmogaus užmušėją 
paleido laisvėn, o Įkalino tris užmuštojo draugus pikie- 
tus, narius Food, Tobacco ir Agricultural Workers Lo- 
kalo 98-to, CIO.

Revoliucijos Dukteryse 
Kyla Revoliucija

Susidarė D.A.R. (Daughters 
of American Revolution) Ko
mitetas kovoti prieš centrali- 
nio tos organizacijos komite
to, Washingtone, kontr-revo- 
liucišką deskriminaciją negrų.

Audra prieš tas ponias bu
vo pradėjusi kilti po to, kai 
jos buvo uždariusios savo sa
lę, Washingtone, pasauliniai 
garsiai artistei Marian Ander
son tik dėl to, kad ji negre. 
Bet po to viskas buvo aptykę. 
Praeitais metais audra vėl 
pradėjo burtis po to, kai DAR 
atsakė salę kitai 
tei Hazel Scott, 
kongresmano Ą. 
well, Jr., žmonai.

Komitetas ves agitaciją, kad 
skyriai po visą šalį pasisaky
tų už prašalinimą diskrimina
cijos. Kad skyriai reikalautų 
organizacijos suvažiavimo, 
įvyksiančio gegužės 20-tą, At
lantic City, išmesti diskrimina
cinius nuostatus. Jos sako, nu
sistatymas duoti salę “tik bal
tiems 
siems 
rems.

žymiai artis- 
New York o 
Clayton Po-

artistam,” daro gėdą vi- 
škyriams, visoms na-

“Pavojingas” Išradimas
Turtas žemeje, koncentruo

tas turtas, atrodo, bus nebe- 
saugus, nebeapsimokės kartą 
iš žemelės išgautą vėl į ją 
slėpti.

Jacksonville], Floridoj, prieš 
porą metų buvo dingęs kelyje 
paštu maišelis su $180,000. 
Kamantinėjo nužiūrėtą pašti
ninką. Jis , gynėsi, bet vistiek 
buvo įkaitintas. Jo žmona, ku
ri atrodė turinti daug pinigų, 
irgi buvo kvočiama ir teisia
ma, bet išteisinta. O pats paš
tininkas, Marshall, mirė pirm 

žės, 1945 metų —arti trim geismo. Mird amas jis pasišau- 
metais vėliau — jos nežino-1 kęs pašto viršininką ir prisipa- 
jo, kad jų vyrai sušaudyti |žinęs, kad jis tuos pinigus bu-
ir ju vaikai išblaškyti neži
nia kur.

Kiti liūdymai ' nustatė, 
kad vyrai buvo sustatyti į 
eiles ir sušaudyti tuojau po 
išvežimo moterų į Kladno. 
Patsai Frank prisipažino 
“matęs kūnus” laike Lidiče 
gaisro. ,

Laikraščiai balandžio 
trečią rašė, kad 18-tas Lidi
če kūdikisa viena iš tų iš
vežtų buse, jasta ant Ru- 
gen Salos
Jei 10 melĮų amžiaus.

Tai neb 
Alenka, j e 
būtų 8 met

Baltijos Jūroje.

s Alenka NoVa. 
h jinai gyva, 
L ’ A.

vo paėmęs ir pakasęs žemėje 
savo darže. »

Grupė vyrų buvo pasiųsta 
kasti daržą. Iškasę net 6 pė
das gilyn, bet neradę, mėtė 
jieškoję.

Šiomis dienomis pašto in
spektoriui atėję galvon, kad 
pinigai, jeigu jie iš tiesų pa
kasti, turėję būti pakasti ko
kiame metaliniame inde. Jie 
gavę iš armijos metalo detek
torių. Daėjus i tam tikrą vie
tą kieme detektorius pradėjo 
veikti. Vėl pradėjo kasti ir ten 
rado $159,150, net 9 pėdų gel
mėje, sudėtus į stiklines, bet 
stiklinės sustatytos metalinėje 
dūdoje. ‘

Šuniniai, Bet Trumpai 
Tepagyveno

Tik pirm išeinant iš 
18-kos metų mergiotei 
Jane Kennedy, iš Hagerstown, 
Md., su nauju “deitu,” jos vy
resnė sesuo Mrs. Gonder ją iš
barė už “lakstymą kas vaka
ras vis su kitu vaikinu.” Jau
na seselė išbėgus iš namų pik
ta, užsigavus. Be abejo, jai 
taip buvo smagu, o gal dar at
rodė ir garbinga kitom mer
giščiom pasigirti, “turint daug 
vaikinų,” su vienais einant, ki
tus vaikinus erzinti. Bet—

Balandžio 5-tą rado nuogą 
jos kūną krūmokšniuose, neto
li Waynesboro, Pa. Ji buvusi 
pasmaguta gal kur kitur ir čia 
išmesta.

namų 
Betty

Gaminkite Savo “Hot 
Cross Buns”

Naujos Anglijos Motery Sąryšio Žinios
Artinasi Svarbus Sekmadienis, i Montello, Stoughtonas, Iludso-

daly-

Nupirkom, Parduosim 
Ir Vėl Pirksim

Galite pagaminti skanius 
pyragėlius su sustiprintu mar
garinu.

Hot Cross Buns
2 puodukai karšto pieno
1 >/2 šaukštuko druskos
Vi, puoduko cukraus
1/3 puoduko sustiprinto 

margarino
2 kiaušiniai
V2 arba i puodukas razin-

ry-

jau
Big

Turbūt niekas nesukirs mū
sų mokėjime patarnauti stam
biajam bizniui! Patarnauti vi
suomenės lėšomis.

Karo metu, kaip atsimena
me, buvo visais garais skubi
nama pratiesti iš Texas į New 
Yorką milžiniškas triūbas, ži
nomas, kaipo Big Inch. Jomis 
norėta paskubinti ir nupiginti 
atgabenimą naturališko alie
jaus iš pietinių valstijų į 
tu s.

Dabar pranešama, kad 
susidariusios kompanijos
Inch linijas nupirkti už $40,- 
000,000. Pastatytos darban 
triūbos galėsiančios praleisti 
po apie 275,000,000 kubiškų 
pėdų gaso per dieną. Tą gasą 
kompanijos galėsiančios čio
nykštėms firmoms parduoti už 
ne daugiau, kaip 24 centus už 
tūkstantį pėdų. O mes iš tų 
kompanijų pirksime, be abejo 
ne už 24c.

Taigi, mokėjome pinigus 
pratiesti tas linijas. Dabar, vie
ton jomis patarnauti savo įstai
goms ir abelnai žmonėms ir iš 
to pelnyti, parduosime priva- 
tiškoms firmoms, kad jos 
mums parduotų patarnavimus 
ir gautų sau pelną.

Gegužės 5-ta

Lietuvos žmonių ir 
dailės mylėtojai:

Ar ruošiatės masiniai
vauti sąryšio didžiajame kon
certo, kuris įvyks gegužės 5- 
tą, Municipal Auditorijoj, So. 
Bostone ?

NAM Sąryšis visuomet su
rengdavo gerus koncertus pra
kilniems tikslams. Bet šis kon
certas viršys buvusius. Kuomi? 
Jo programoje ims dalyvumą 
trijų Pabaltijo tautų kilmės 
menininkai: Lietuvos, Latvijos, 
Estijos. Jie ruošiasi broliškai 
kompeticijai demonstravimui 
savo tautinių kultūroje pasie
kimų. Kiekviena grupė sten
giasi turėti publikoje kuo 
daugiausia savo tautiečių. Mes, 
lietuviai, irgi neatsilikim — 
visi dalyvaukim koncerte, ne- 
suvilkim savo menininkų.
Vykini i Koncertą ne Tuščio
mis, bet su Gražiom Dovanom

Koncertas, rengiamas Vil
niaus Eksperimentinės Medici
nos ir Vėžio Ligos Instituto 
naudai. Moterų Sąryšis paža
dėjo sukelti $3/000 (tris tūks
tančius dolerių) šiam prakil
niam tikslui. Mes prašome vi
sų Lietuvos žmonių prietelių 
širdingos talkos. Padėkit mum 
išpildyti' duotą pažadą greitai.

Kolonijos, kurios mums pa
dėjo sukelti gražia sumą Lie
tuvos vaikučiams dovanų va
juje :

Nashua, N. H.; Lowellis,

nas, Lynnas, Worcester, Law
rence, Cambridge, Norwoo- 
das. Draugės ii’ draugai šių 
kolonijų, atvykdami į Munici
pal Auditoriją, atvožė po gra
žų pluoštą aukų - sveikinimų. 
Prašome čia suminėtų ir ne
minėtų kolonijų žmones pasi
rūpinti atvykti su I 
sveikinimais i)’ į šią iškilmę.

Tiesa, mes visi daug dirba
me kolonijose Lietuvos žmo
nių paramai. Bot, draugės bos
ton iotės, < 
giau dirba 
Tačiau jos 
surengti ir 
mus. Joms 
dalbas ii- jos nepaprastai gra
žiai atlieka sunkias pareigas. 
Todėl mos, iš kolonijų, įvertin
ki m jų sunkų darbą, gražias 
pastangas — skaitlingai da
lyvaukim koncerte ir nusivež- 
kim aukų- sveikinimų, nes tai 
mūsų visų bendras reikalas. 
Nopašykštėkim joms bendros 
kooperacijos.

■
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bagotais 
XVi'Ima I

drįsiu sakyti, dau- 
. už bile koloniją.

sugebi rasti laiko 
bendrus parengi- 
tenka pats didysis

M. S.

So. Boston, Mass
Moterų 
23 d.

sekmin
ir iš toli

n
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Atsimena Lincoln’ą

Stamforde, balandžio 3-čią, 
du broliai dvynai, Elnathan ir 
Nathan Daniels minėjo 92-rą 
savo gimtadienį. Kadangi ato
kiai vienas nuo kito gyvena, 
tad linkėjimus viens kitam 
perdavė telefonu. Jie atsimeną 
Lincoln’© atsilankymą į New 
Haven, kur jiedu augo. ’

Daug Norinčių Keliauti
Gelžkelių firmoms paskel

bus atidarymą ■ patarnavimų 
Pulmanais tarp New Ydrko ir 
Washingtono rytuose ir Los 
Angeles ir San Francisco va
karuose, be persėdimo, parei
kalavimų buvę tiek daug, kad 
tūlos firmos turinčios užtikrin
tus keleivius ištisam mėnesiui 
pirmyn.

Vargšes, Apkalbamos
Bulvės, sako J. V. žemdir

bystės Department© ekspertai, 
yra nekaltai apkalbamos, būk 
nuo jų žmogus labai tunka. 
Tai netiesa, sako jie. Tunkame 
nuo visokiu kitų prie jų pri- 
dėčkų, o bulvėms bėda.

’ Iš tikro, .Lietuvoje daugiau
sia bulvėmis mitome, o hei vie
nas nebuvome į baliūnų p avi r-

Bėdoje Dėl Meilės

pa- 
teš- 
kol

vie-

1 arba 2 plytelės mielių
6 puodukai miltų

Viršui
1/> puoduko pudruoto cuk

raus
2 šaukštai pieno
Padaro 3 tuzinus pyragėlių.
Prie karšto pieno pridėk 

druską, cukrų, margariną ir 
razinkas. Maišyk, kol cukrus 
ir margarinas ištirpsta. Duok 
atvėsti. Sutrupink mieles ir 
įdėk į mišinį. Pridėk 2 puodu
kus miltų ir gerai išmaišyk. 
Dėk daugiau miltų, iki tešla 
pasidaro minkšta, bet ne lim
panti. Dėk ant lentos ir iš
minkyk, iki pasidarys lygi ir 
elastiška, vis pridedant lieka
mus miltus. Su margarinu 
tepk bliūdelio vidų. Įdėk 
lą į bliūdelį. Versk tešlą, 
gerai aptaukuosi.

Uždengk, padėk šiltoj
toj, ne karštoj, kol pakyla 
dvigubai. Vėl minkyk, iki teš
la bus lygi ir elastiška. Ranka 
padaryk mažos formos biskvi
tus. Dėk į taukuotą blėtą ir 
vėl leisk pakilti dvigubai savo 
didumo.

Hot Cross Buns. Su peiliu 
padaryk kryžių ant viršaus 
pyragėlio. Apšlakstyk viršų su 
kiaušinio tryniu su pienu su
maišytu. Kepk vidutiniai karš
tame pečiuje (375 F) apie 20 
minutų, kol perdėm iškeps. 
Išimk, ir dėk ant viršaus kiau
šinio baltymą, sumaišytą su 
“confectioners” cukrum.

Pastaba: Galima vartoti 2 
plyteles mielių, nors viena pa
darys gerus pyragėlius, šis re
ceptas padaro gerą paprastą 
pyragą. Vartokite razinkas 
pagal skonį.

Patarimas apie mieles ne 
pro šalį. Temperatūra yra 
svarbiausias faktorius su mie
lėmis. Visuomet vartokite šil
tus (nė karštus) skystimus ir 
laikykite mieles drėgnoj, šiltoj 
— niekad karštoj — vietoj. 
Atsiminkite, kad aukšta tem
peratūra užmuša mieles ir teš
la nekils.

Truputis informacijų apie 
mūsų 80 nuoš. miltus bus vie
toj. Pirma, reikia truputį dau
giau miltų, negu paprastai, 
gauti minkštą tešlą, kurią 
Įima minkyti. Antra, tešla 
privalo kilti ilgiau, negu 
kalinga,

v-;.

Hollywoode 16 metų mer
gaitė Patricia Littleton bandė 
nusižudyti, bet ją atgaivino. 
Kvočiama, ji pasakojo žudžiu- 
sis dėl meilės arba dėl nusivy
limo meilėje. Ji sakėsi, kad ji 
mylėjusis slaptai su žymiu mu
zikantu Walter R. Benson, ve
dusiu žmogumi, -beL pastaruo
ju laiku jis pradėjęs atšalti. 
Vaduodamosi jos kaltinimu, 
policija areštavo Bensoną.

Bensonas ginasi nieko su 
mergiščia neturėjęs bendra. Jo 
graži ir taip pat dar jauna 
žmona žada ginti vyrą. Ji ma
nanti, kad mergiščia dalykus 
įsivaizduoja ar kokiais sume
timais tiksliai skelbianti netie
są prieš jos vyrą.

Federalė vyriausybė 
draudė išvežti į užsienius 
lon kojines be Komercijos 
partmento leidimo.

uz- 
ny- 
De-

Amerikos moterys dabar au
ga aukštesnės. Dėl tos prie
žasties viena lėktuvų linija 
aplikantėmis į stewardes nu
statė priimti merginas 5 pėdų
ir 6 colių. aukščio, vieton bu- “pakasei 
—r tr. atlikta.

Iš Atsibuvusio LLD 
Parengimo, Kovo

Parengimas buvo 
gas. Svečių dalyvavo
mesnių kolonijų : Iš Stoughton 
no, Cantono ir kitur. Taipgi 
turėjome tolimą svečią drg. 
žaldoką iš saulėtosios Kalifor
nijos.

; Po gražią kalbą pasakė 
daktaras J. Repšys, advokatas 
P. Shimonis, D. Jusius, Y. 
Niaurienė, K. Zinskienė, J. 
Rainardienė ir svečias žaldo- 
kas.

Dėlei įrengimo Vilniuje Me- 
dikalio Instituto aukavo:

Po $5: A. Sebeika, M. Kra
sauskienė, Y. Niaurienė, Do- 
vidauskas.

Po $2: A. Kupstis, W. Wi- 
limaitis, B. Tamošauskas, ži- 
laitis, A. Zinskis, A. Buividie- 
nė, Traupis, dr. Repšis, M, 
Andreliunienė, žaldokas, M. 
Kazlauskas, J. Lekas, E. Li- 
kienė. Viso sukelta $99. Nors 
iš to reikės padengti išlaidas, 
bet liks ir pelno.

Ačiū gaspadinėms: P. Žu
kauskienei, A. Kilmanienei, T. 
Nukienei už pagaminimą ska
nios vakarienės. Ačiū aukoto
jams ir visiems draugams ir 
draugėms už skaitlingą atsi
lankymą ir paramą Lietuvos 
žmonėms.

Viena iš Komisijos.
Pabaigus kambarių valymą 

lengviau išvalysi panages, jei
gu pirm pradedant darbą pa
nages užpildysi minkštu mui
lu. Tas lengva padaryti 

plytukę muil
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ga- 
ne- 
rei-

vusių 5 ir 5.

Paveiksle matome šeimininkę darant “Hot Cress 
Buns,” tradicinius pirmvelykinės pasniko savaitės py
ragaičius. Žemiau randate receptą jų darymui, 

k?.-. ' \ .
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(Tąsa) ’ . ‘

Paofen’os tėvai džiaugėsi tokia malo
nia staigmena. Turėt žentą, sodo savinin
ką, daug saugiau, negu ieškot kokių ten 
pakastų turtų: da gali tieson įsiklampot, 
gerą vardą pagadint...

Afei’jus buvo toks atviras geraširdis, 
kad Paofen’a neiškentė nepasakius jam, 
kad sode esama paslėptų turtų, nors sa
vo tėvam ji žadėjo išlaikyt paslaptį. Ji 
taipgi pasakė Afei’jui, jog tie pakasti 
turtai ir buvo jos atėjimo priežasčia, kad 
ji, čia tarnaudama, surastų tą slėpingą 
vietą.

Afei’jus netik kad jos nekaltino, bet 
dar ir apsidžiaugė, kad tai atsitiko tokia 
stebėtina proga su jąja susieiti. Jis jai 
juokom pareiškė, kad jos' tėvai neradę 
paslėpto turto ir dargi pametę patį didįjį 
savo turtą.

— Kokį turtą?
— Ogi tave.
Paofen’a širdingai nusijuokė, spuste

lėjo jį prie savo keltos krūtinės ir sal
džiai pabučiavo stačiai į lūpas.

Ar pasakyt tėvui Jao’ui apie tą turtą? 
Geriau ne.

Tačiau jiedu negalėjo išturėt ilgai,— 
pagunda didelė.

Paofen’a sakė, esąs ten apvalainas ak- 
. muo. Būtų galima pasakyt daržininkams, 

kad jie tą akmenį atneštų kieman buk tai 
stalo viršui uždėt. Tada būtų galima pa
žiūrėt, kas ten toj duobėj.

Pasakyta — padaryta. Iškėlę akmenį, 
darbininkai rado du puodu. Puodai Įįtušti. 
Matyt kieno tai būta seniau išimta, — 
gal pirmesnių savininkų, gal tarnų. 
Afei’jus su Paofen’a žiūrėjo nusiviję. 
Staiga Paofen’a užmatė duobėj kokį bliz
gantį daiktą. Pasilenkė ir išėmė tris 
žemčiūgus, sulig didele pupa didumo. 
Dar pasikapstę ir rado da vieną ir da 
vieną. Iš viso penkis.

Paskui jiedu papasakojo tėvui.. Tas 
plačiai nusišypsojo. Nepadėjus, nėr ko 
rast. Pakanka ir šito turto: gera pači ūkė 
— tai laimė ir turtas. ’

Skubiai iškeltos vedybos buvo dalis 
Jao plano. Vedybų vakare jis pasakė 
keistą pamokslą, ramiu rimtu balsu: mie
li vaikai ir giminės, taip ir taip, daly
kai, girdi, bėgte susibėgo mūsų šeimoj. 
Jūsų motina mirė, Afei’jus su Paofen’a 
susituokė, ir mano prievolės šeimynai 
baigiasi. Aš neverkiau ant jūsų motinos 
pakasynų. Kam verkt? Taoistas rimtai 
priima gamtos eigą. Gyvenimas ir mir
tis, augimas ir puvimas <— tai gamtos 
įstatai. Laimė ir nelaimė — natūralūs 
žmogaus prilikimas. Nors persiskyrimas 
su gyvasčia ties mirties vartais yra, sulig 
žmonių pojūčiais, liūdnas reiškinys, ta
čiau aš norėčiau, kad jūs tatai priimtu- 

• mėt, kaipo visai natūralų dalyką, gamtos 
skirtą, kaip natūralų raidos reiškinį. 
Afei’jau, man malonu, kad tu susijungei 
su Paofen’a. Atmink, kad ji ištikimai tar

navo tavo motinai: ji jau perėjo savo 
marčišką pareigą da prieš vedybas, ir ji 
dabar laisva. Aš judu siunčiu Anglijon. 
Žinau, kad judu nesuvilsite mano pasiti
kėjimo. Nesusijaudinkite: aš apleidžiu 
namus, aš išeinu. Aš sugrįšiu už dešim
ties metų, jei gyvas būsiu. Neieškokite 

LvA manęs: aš pats ateisiu pas jus. Linksmą 
aš turėjau gyvenimą, savo pareigas išpil- 
džiau. Dabar noriu pasilsėt. Noriu pats 
save atrast ir apturėt vidujinį džiaugs
mą. Namus tuo tarpu prižiūrės Močou’a 
ir Mulan’a su dėde Feng’u.

Feng’ai da bandė ji perkalbėt, bet vel
tui. Jao buvo tvirtas nusistatymas, se
niai ir nuodugniai suplanuotas.

Tai ir baigiasi vienas Mulan’os gyve- 
’ mmo puslapis, baigiasi motinos mirčia 

tėvo išvykimu į kalnus. Ne mirdamas, 
bet d!ar gyvas būdamas jis paliko savo 
šeimą.

Tėvas paliko testamentą. Afei’jus lie
kasi įpėdiniu. Jam išvažiavus, namus 
tvarkys dukterys su dėde. Nejudamoji 
nuosavybė pavesta Afei’jui ir sūnėnui 
Poja’i, Tijen’o ir Sidabrinės Užlaidos 

• sūnui. Iki jo subrendimui jį pavaduos 
Linksmoji Giesmė. Dukterims palikta 
pinigais po 10 tūkstančių dolerių.

Mulan’a norėjo turėt krautuvę Hang- 
I čou’e, ir tatai tapo patvarkyta. Dalį savo

brangakmenių ji pardavė ir tuo padėjo 
apsimokėt už krautuvę. Mocoua jau buvo 
įsigijusi krautuvę Sučotke,’ — tai buvo 
jos pasogo dalis. . ,,
. Prieš patį išvažiavimą, tą pačią dieną, 
Afei’jus su Paofen’a sutaisė pintinę vai
sių ir gėlių ir vyno, kaipo auką ant Rau- 
donrožės kapo. Medaus Krūmokšnė irgi 
važiavo kartu. Buvo vėlyvo rudens diena. 
Pamatęs kapines, Afei’jus negalėjo susi- 
valdyt. Gailiai verkė ir jis ir jo žmona 
ir,slaugė. Jis klūpojo prieš kapą greta 
su Paofen’a. Medaus Krūmokšnė iškro
vė vaisius ir gėles ant akmens, prieky 
lentos su velionės užrašu. Padavė vyno 
ąsotį Afei’jui, o jis išliejo vyną ant že- 
inės, kalbėdamas maldą:—

O, sesute Raudonrože! Tavo pusbrolis 
Afei’jus šaukia tave. Tu atmeni, kaip tu 
pas mus pribuvai, baugi ir rami mergy
tė. Mudu žaisdavom, bėgiodavom kartu. 
Ginčydavoms ir susitaikydavom. Kokios 
puikios tai buvo dienos! Buvom maži, 
nekalti vaikai. Pamačiusi potvynį, tu 
persigandai, kai prigėrė vandenines leli
jas raškydama mergytė. Ant nelaimės 
tatai pasiliko piktu ženklu visam tavo 
gyvenimui. Mes lakstydavom po sodą 
čiurškūs ir linksmi, kaip žiogeliai. Pas
kiau mudu skaitydavom ir gėrėdavoms 
poezija ir romanais. Važinėjoms po eže
rą Hangčou’e. O, kad tdip mudu visą gy
venimą būtume gyvenę! Nelaimė. Tu 
pradėjai sirginėt. Įvyko nesusipratimas, 
ir pasėkoje to tragedija. Tu atsiskyrei 
nuo manęs. Savo meilės gausybėj tu man 
dovanojai ir velijai man gera. Skaisčiai 
raudonas buvo tavo atsisveikinimo laiš
kas. Raudonrože! Jei tavo siela turi są
monės, ateik ir pragauk šitų vaisių ir 
vyno . ..

Afeijus apalpo ir sukniubo ant žemės. 
Paofen’a ir Medaus Krūmokšnė padėjo 
jam atsigaut.

Ant rytojaus jiedu išvažiavo Anglijon. 
Paofen’os tėvai pribuvo išleist. Afei’jus 
nurijo springulį, sakydamas sudieu se
nam tėveliui, gal ant visados . ..

Jao’as, atsisveikinęs, tuojau nusisku
to galvą, apsivilko paprastais drabužiais 
ir atsisveikino su namais. Sakė, gal su
grįši ąs už dešimties metų.

Padėkos Žodis
Tariam širdingai ačiū drau

gėms ir' draugams, kurie su
rengė mums 10 metų vedybi
nio gyvenimo “surprize par
ty,” vasario 23, laike LTK su
sirinkimo.

Ypatingai širdingai ačiuoja- 
me draugėms E. Rudminienei, 
B. Vaitkevičienei, Aleksienei 
ir Masionienei už rūpestingai 
suruoštą vakarienę.

Juozas ir Amilia.
Miliauskai.

Waterbury, Conn

i

Neužilgo prieš Raudonrožės tragingą- 
'jį galą Jao’ai gavo laišką iš Jance upės 
provincijos, nuo pamestojo Čenmos sū
naus. Jis perskaitęs apysaką apie save 
viename vietos laikrašty.

Čen San’o laiškas buvo trumpas. Bet 
tame laiške buvo įvyniotas kitas ilgas 
laiškas jo motinai. Sūnus rašė savo mo
tinai, kaip jis varu buvo išvarytas armi- 
jon, kaip jis tampė lagaminus po šimtą 
svarų, kaip jis pabėgo, paskui dirbinėjo 
ir šiur ir tur, pats iš savęs pramoko, pra
silavino, gavo policisto darbą — po aš- • 
tuonis dolerius į mėnesį. Žadėjo pasimest 
tą vietą ir ieškot motinos, jei tik turėtų 
trisdešimt dolerių kelionei.

Kai Močou’a su Lifu’m perskaitė laiš
ką, kurs juodu labai sujaudino, Lifu’s 

.tuojau pasiuntė Čen San’ui keturiasde
šimt dolerių, ir visi laukė įdomaus sve
čio.

Lifu’s džiaugėsi, kad jojo apysaka pa
siekė patį tikslą, o jo sesutė Huan’a ne
galėjo atsistebėt laiško raštu. Toks smul
kus ir. toks aiškus raštas ir savamokslio 
ranka rašytas! Čen San’as ištikro turi 
būt labai nepaprastų gabumų žmogus. 
Paprastai raštinėse, kieno geras rank
raštis, tas greičiau gauna paaukštinimą.

Lifu’s patėmijo, kad Čen San’as, gau
damas tik po aštuonis dolerius mėnesiui, 
rašo geriau už valdininkėlius, ką gauna 
ir po 50 dolerių.

Čen San’as atvažiavo po Jao’ienės mir
čiai už kelių dienų. Jis tuoj atsiklaupė 
prieš Jao’ą ir dėkojo už motinos globą. 
Jao’as jam tuoj parodė sėst.

Čen San’as buvo augalotas, petingas 
vyras, aukšta kakta, gražiai nuskaptuo- 
ta burna ir tvirtu smakru. Vilkėjo tuo 
patim policisto garnitūru, tik ką guzikai 
buvo kiti. Visai be kepurės. Galva nu
skusta. Iš visos pažiūros jis panėšėjo į 
motiną. Kalbėjo tyru, skambiu, jaunu 
balsu ir taisyklinga po tarme.

(Daugiau bus)

Laimėjo Streiką
Balandžio 5 d. Chase Brass 

Co. pasirašė naują sutartį su 
CIO unija. Darbininkai pabai
gė streiką, iškovodami algų 
pakėlimą 18Va centų į valan
dą visiems, kurie dirba nuo 
dienų ar nuo šmotų. Iškovojo 
vieną savaitę apmokamų ato
stogų tiems, kurie yra išdirbę 
nuo vienų iki trijų metų. Ku
rie išdirbę 5 metus ar daugiau, 
tie gaus dvi savaites apmoka
mų atostogų. Taipgi susitarta 
su kompanija, kad kilę dirbtu
vėj ginčai būtų rišami taikiu 
būdu tarp darbininkų komite
to ir kompanijos atstovų. O 
jeigu nebūtų galima tokiu bū
du ginčų išrišti, tai ginčai tu
ri būti rišami arbitracijos ke
liu.

Sutartis padaryta vieniems 
metams. Susitarta, kad per tą 
laiką nebus streiko nei lokau
to.

Unijines duokles kompanija 
išims iš darbininkų algų ir 
perduos unijai.

Darbininkai dabar labai už
ganėdinti, kad laimėjo savo 
reikalavimus. Nebuvo iš dar
bininkų nei vieno streiklaužio. 
Darbininkai streike išbuvo nuo 
4 d. vasario. Prie dabartinio 
pragyvenimo brangumo darbi
ninkams nebuvo lengva taip il
gai streikuoti. Bet su pagalba 
vietinių biznierių ir profesio
nalų buvo teikiama pagalba 
tiems, kuriems būtinai buvo 
reikalinga.

Kaip jau buvo rašyta, Wa- 
terburyj trijų išdirbysčių dar
bininkai streikavo, šiandien 
streikuoja tik American Brass 
kompanijos darbininkai. Strei
kas apima virš 12,000 darbi
ninkų. Bet numatoma, kad ir 
American Brass kompanija tu
rės neužilgo pasiduoti. Kito iš
ėjimo nėra. Darbininkai laiko
si tvirtai ir vieningai.

Unijistas.

Waukeganieciai Duosnūs 
Geriems Tikslams

Nei nepajutom, kaip trys 
mėnesiai prašvilpė- prabėgo, 
o dar tik pusė LLD 140-tos 
kuopos narių teužsimokėjo me
tines duokles už 1946 metus. 
Tai jau per day g lėta.

štai, jau sugrįžo iš Lietuvos 
Antanas Bimba, piiąninmkas 
LPTK. Gal būtų ne pro šalį 
surengti piliečiui A. Ėimbąi 
viešas prakalbas. Ką manot, 
gerbiamieji 140 kuopos na
riai?^.

PilietisFrank Krisiūnas ir 
jo žmonelė' pasižadėjo ateiti 
pagalbon su $50 nupirkimui 
įrengimų Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Institutui 
Vilniuje. Tai tas Frank Krisiū
nas, kuris yra Waukegane pa
garsėjęs kaipo išdirbėjus viso
keriopos rūšies peilių. Na, ir 
sekasi jam su išdirbyste pei
lių. Tik spėk dirbti. Užsaky
mų netrūksta.

Kitas pilietis, Antanas Pet
kus, išdirbėjus skalbiniam 
muilo. Moterys jum ir gulvą 
išgruužiu, o jis nespėju pakan
kamai muilo pridirbti. Išrodo, 
kad kupiškietis A. Petkus no
voms - nenoroms turės didinti 
suvo šupą ir sumdyti pugelbi- 
ninkų, kud patenkinti pareika
lavimus. Mut, jo iįsdirbystės 
muilus ne tik skalbinius bal
tus padaro, bet ir švelnus, 
kvepiantis.

Dar turi waukeganieciai lie
tuviai nemažą skaičių biznie
rių, kurie nuoširdžiai remia 
kūrybinės kultūros dirvoje 
darbuotę. Štai Bolis Masiliū
nas, M. S. Paurazai, Andy 
Užeme.ckis, Mrs. Alexander, 
A. Bitumskis, iir kiti. Visų čia 
neišskaitliuosiu. Ne vieną pen
kinę - dešimtinę jie yra pa
kloję Lietuvos reikalams ir ne 
vieną reikale dar paklos.

Man patinka waukeganie
ciai lietuviai biznieriai, kad jie 
į ginčus, į diskusijas su kaimy
nais, bičiuliais neina. Atėjai, 
perstatei reikalą ir, žiūrėk, do
lerinė ar penkinė ir paklota.

Taip, Waukegano lietuviai 
lėtai atbunda ir ugdo savišvie
tą tarp-savųjų. Tai gerai!

Dr. A. L. Graičūnas.
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Kaip Išrodo Lietuva 
Po Baisiojo Karo

I

Amerikos Lietuvių Atstovas

ANTANAS BIMBA
Tik dabar grįžo iš Lietuvos. Jis savo akimis matė baisias 
karo žaizdas ant Lietuvos kūno! Šimtai Lietuvos žmonių 
asmeniškai pasakojo Antanui Bimbai apie nacių atliktas 
baisias žmogžudystes Lietuvoje. Apie tai jums papasakos 
pats Bimba.

BBIDGEPORT, CONN.
Antano Bimbos prakalbos įvyks Ketvirtadienį—

Balandžio 11 April
Pradžia 7:30 v. v.

Lietuvių Jaunų Vyrų Draugijos Salėje
407 Lafayette Street jžANGA NEMOKAMAI

BALTIMORE, MD.
Ši svarbioji Bimbos misija įvyks Penktadienį—

Balandžio 12 April
Pradžia 7:30 v. v.

Lietuvių Salėje, 851 Hollins Street
PRAKALBOM JŽA NGA NEMOKAMAI

Prašome įsitemyti, jog šeštadienį, balandžio-Apr ii 
13 d., Baltimoreje, toje pačioje salėje, bus rodomi įdomūs 
iš Lietuvos paveikslai—filmos. Įžanga 50c.

PITTSBURGH, PA.
Bimbos prakalbos, o po prakalbų iš Lietuvos paveikslų 

rodymas įvyks Sekmadienį —

Balandžio 14 April
Pradžia 3-čią valandą po pietų. Įžanga nemokamai.

Taigi pittsburghiečiai turi progos tą pačią dieną pa
matyti nepaprastai įdomius iš Lietuvos paveikslus ir iš
girsti taip svarbius pranešimus iš Lietuvos.

Prašome atydžiai įsitemyti kada ir kuriame mieste 
įvyks šie svarbūs parengimai ir dalyvaukite juose.

Telef. HUmboldt 2-7964

A tini

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

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

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

Washington. — Atvyks 
Amerikon trys garsieji So
vietų korespondentai — II. 
Erenburg, Mįchail R. Ga
laktionov ir K. M. Simonov.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

NOTARY 
PUBLIC

*•
TELEPHONE 
STAGG 2-5048

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 E Ver green 7-1661 ,

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BRO
Telefonas EV. 4-8698

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) V

Laisniuotas Grahorius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mua 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon SL Z
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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Du Kaimynai
Rašo B. Dauguvietis (Kazio Binkio atminimui)

(Pabaiga)
—Dabar čia meškeriok! 

Čia žuvies daugiau!
Ant naujos Daugių žemės7 

jau rugiai žydėjo, vosilkos 
mėlynavo,— kai Lietuva ta
po tarybinė. Jaunas Dau
gis visas savo jėgas padė
jo naujai tvarkai paremti. 
Važinėjo, mitingavo, aiški
no. O kada žemės reforma 
buvo pravesta, neaplenkė ji 
ir Daugių. Gavo jis prie to,, 
ką turėjo, dar 4 ha žemės iš 
Paltaroko laukų. Kai suži
nojo apie tai senis, nepati
kėjo, ir tik po to, kai ma
tininkas atrėžė ir apkapčia- 
vo jam palei upės krantą 4 
ha, o žemės komisijos narys 
Juozas Pempė, plekštelėjęs 
jam per petį, pasakė: Val
dyk, Daugy, savo dvarą! 
Ark žemę ir akėk, žmonės 
sėja ir tu sėk! — kažkaip 
aprimo, susikaupė ir išdi
džiai apsidairė.

—Tai jau... apsėsim... 
Ir manom sodą praplėsti.

Buvo purvietė — 5h. Ru 
bežių nesimato! Beribė erd
vė! Šaulė nenusileidžia!

Per visą tą laiką Palta 
rokas kažkaip ištirpo. P( 
laiikus nevaikšto, kaip ja
vai auga nežiūri ir kermo
šiui) nevažiuoja. Porą sy
kių susitiko su Daugiu kal
vėje. Nieko nepasakė; toks 
mandagus, net paslaugus. 
Tik akis vis į šoną kraipo. 
Daugis jį užkalbino. Palta
rokas Daugio sūnų'pagyrė.

—Geras tavo Jonas. Toks 
iškalbingas, veiklus. Po jo 
prakalbų man daug kas pa
aiškėjo. — Patylėjęs pridū
rė: — O paskutiniųjų ke
turių šimtų, matyt, nemo
kėsite. Kaip manai, dėde 
Daugi ?

— Atrodo, kad ne! 'Jei 
nebūčiau pirkęs, — visvien 
man tektų. Pasiskubinau. 
1,100 litukų sumokėjau, ką 
bedarysi. Jei žmogus žino
tų, kad jį pavaišins, — na
mie nevalgytų.

Pajaunėjo senas Daugis. 
Savo račiaus amatą visai į 
šalį nustūmė. Jam tik art, 
jam tik sėt, jam tik piaut! 
Kuino jau nebėra: jo vietoj 
toks mandagus sartukas,

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlčs naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik'$5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

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

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

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

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

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

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

baltakartis. Kalmaškėlė ant 
geležinių ašių. Važiuoja 
Daugis, — miela pažiūrėti. 
Ir avilių jau nebe 8, o 11. 
Prisisodino obelaičių, vyš- 
niukų, vaiskrūmių.

Arė, sėjo Daugis, bet 
piaut neteko. Paltarokas 
jam visus laukus nuvalė. 
Hitleris Paltarokui padėjo. 
Atėmė ir 4 ha ir pirktąjį. 
Vaismedžius ir krūmokš
nius su šaknimis išrovė ir į 
savo daržą persodino. Verk
damas prašė Daugis, nors 
oirktąjį palikti — tiek pi-, 
nigų sumokėta. — Palta-, 
rokas aiškina:

—Sutarties nustatytu ter-j 
minu paskutiniųjų 400 ne
sumokėjote, vadinasi, nuo 
žemės patys atsisakėte. Su
tarty toks punktas yra. Aš 
teisingas. Viskas turi eiti 
pagal įstatymus. O be to že
mė ne tavo vardu pirkta, o 
sūnaus. Aš su juo geidžiu 
■albėti. Teatvažiuoja, tepa
sirodo, te pamitinguoja, gy- 
renimą tepaaiškina.

Juodos dienos senį Daugį 
Įsai pribaigė. Vaikšto, 
:aip perkūno pritrenktas. 
Dirbti nesiseka, o čia dar 
gandai, kad sūnų vokiečiai 
Kaune sušaudė. Paltarokas 
pasakė: taip ir reikia!

Gandai nepasitvirtino. 
Jonas Daugis iš Kauno pra
nyko, o apie kalėdas tėvui 
laišką pasiuntė per gerą 
žmogų. Pasirodo tarnauja 
kažkur sąskaitininku. Gy
vena tyliai, kaip pelė po 
šluota, bet labai neramiai: 
visokių netikėtumų laukia. 
Atgijo senis tokį laišką ga
vęs. Tuoj pas Paltaroką 
nubėgo ir parodė. Paltaro
kas perskaitė ir adresą už
rašė.

— Dabar aš su juo dėl 
žemės derėsiuos.

Ir derybos prasidėjo. Pa
rašė Paltarokas Jonui atvi
ruką. “Sveikas drūtas. Rei
kia tau iš manęs vekselį iš
pirkti, tada ir žemę atiduo
siu. Nustatyta mokėti litais, 
bet kadangi jų nėra, — su
mokėk markėmis, tiek, kad 
aš galėčiau du arklius nu
pirkti. Man dabar arkliai 
reikalingi. Lauksiu mėne
sį, nesulaukus — per teis
mą reikalausiu. “Pasirašė: 
Martynas Paltarokas.”

Gavęs laišką ir pasitarus 
su žmona, Jonas Daugis 
pardavė, ką turėjo ir nu
siuntė Paltarokui 4,000 
markių, Paltarokui tai la
bai patiko. Melžiamą karvę 
pajuto radęs, ir antrą laiš
ką parašė, tik jau uždarytą. 
Ten prirašęs visokių bezlie- 
pyčių apie nuosavybės tei
sę, pareikalavo dar 4,000, 
tabako, uknolių ir kad tė-

vas atiduotų jam sodinį j liukai Palydėjo Paltarokas 
purkštuvą, Jairį. , kadaise* 
jaunas Daugys* buvo nupir
kę. Dabar, rašo, jūs ;,sodb 
neturite, o pas mane .kaip 
tik auga 
gązdino:

nenorįs, rezultatų laukiąs.
Su pinigais ir dovanomis 

atvažiavo jaunoji Daugie- 
nė. 
dar 
500 
Paltarokas Daugienę priė
mė mandagiai. Gaidį net 
vaišėms papiovė, bet vekse
lio neatidavė, pasakė, kad 
dabar tai neturi reikšmės. 
Leido žiemos metu pirktu 
hektaru naudotis. Pavasarį 
pasakė: kadangi į rugius, 
dobilai įsėti, (tai Daugis- 
įsėjo), o dobilų man kaip 
tik trūksta, tai tegu .senis tyliai verkė, 
iš puses lauką, sutvarko,. • /_./
Nuplauna, išdžiovina * Jr išdaviau”..”. "Lietuviai esa- 
maii pusę pristato. Daugis me!

Jonas tyli, tik lūpos dre
ba.

—■ Nežudyk, Joneli, vis
ką grąžinsiu.

— Nieko man nereikia... 
Laikyk sau.

— Tai ką dabar su 
nim darysi?

— Gyvenimas savo 
pasakys.

gązdino: pareiškimą jau 
parašęs, bet įteikti kol kas 
nenorįs, rezultatų laukiąs.

Su pinigais ir dovanomis

Nunešė purkštuvą ir 
magaryčių pridėjo: 

papirosų “Aroma.”

Nuplauna,
_ !_ L J __ ,_____

taip ir padarė. ■
Per tris juodus metus 

Paltarokas ir seną ir jauną 
Daugį visai iščiulpė. O že
mę atidavė tik po dviejų 
metų, pasibaigus dobilams.

Okupacijos metu Palta
rokas gyveno visai gerai. 
Gerai valgė, gerai miegojo 
ir save už gerą kaimyną 
laikė.

— Aš lietuvis, patriotas, 
—sakydavo jis.

Bet kada sugrįžo Raudo
noji Armija, gyvenimas 
Lietuvoj vėl pasikeitė.

Paltarokas sulyso, pajuo
do, paseno. Bet kalvėje prie 
visų vieną syk tarė: — pa
galiau! Vos sulaukėm. Dar
metai — ir po Lietuvos bū
tų. Ačiū Dievui!

Senis Daugis išvadavimo 
nesulaukė. 44 metų pavasa
rį numirė. Liko tik sena 
Magdalena. Apie tai pagal
vojus Paltarokui ant širdies 
KAIP IR LINKSMIAU 
DARĖSI, bet jaunas Dau
gis iš galvos nėjo. Ir kur jis 
dingo — nieks nežino. Ne
atvažiavo ir tėvo palaidoti.

Frontui praūžus — gyve
nimas į vagą pradėjo suk
tis.

Kažkas kalvėj pasakė: 
esą girdėjęs, kad jaunas 
Daugis į Vokietiją išvež
tas. Paltarokas net pašoko. 
Lengvom, linksmom kojom 
parbėgo namo. Parėjęs net 
žmoną pabučiavo, o sūnui 
spričką davė. Apibėgo ūkį, 
viską kitoj šviesoj pamatė, 
bet prie šulinio sustojo ir 
susimąstė. Pasakė nepažįs
tamas žmogus, kam reikėjo 
taip skubėti namo parbėg
ti?!

Reikėjo nuodugniai iš
kvosti, gal tik gandai? gal 
vienavardis? gal apsirikta? 
O gal žmogus dar kalvėje? 
Be kepurės vėl į kalvę pus
antro kilometro movė. Žmo* 
gaus nerado.

Namo ėjo lėtai, sunkiom 
kojom. Su kiekvienu žings
niu širdis nerimo, abejonės 
didėjo.

— Kad jį kur bomba 
trenktų! Durnius buvau! 
Po velnių! Labai man buvo 
reikalingas tas purškintu- 
vas! .

Užpakaly išgirdo dvira
čio skambutį. Neatsigrįžęs 
į šoną pasidavė, dviratinin
ką praleido. Pravažiavo 
žmogus, miestietiškai apsi
rengęs, be kepurės, ant ba- 
gažninko apdulkėjęs ryšu-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus :

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N* Y.

Tel. 8T. 2-884IJ . ... Įį/

/ Dally/ '

akimis,nugarą ir... atsisė
do ant kelio briaunos; Dau
gis parvažiavo, štai... iš 
vieškelio į savo keliuką su-

Nuo 41

Jau apie vidurnaktį bu
vo, o Jonas Daugis vis dar 
sėdėjo su motina, 
metų savo gimtpjo kampo 
nematė. Buvo apie ką kal
bėti, ką priminti.

Į langą kažkas nedroviai 
pasibeldė. Jonas atidarė du
ris. Įėjo Paltarokas, ranko
se purkštuvas ... Pastatė, 
atsisėdo, prakaitą nuo kak
tos nušluostė.

— Štai grąžinu ... Dė
kui, kad paskolinote. — Iš 
užančio ištraukė vekselį ir 
padėjo ant stalo.

Jonas žiūrėjo, nieko ne
sakė. Tyla ... tik motina

Bucharest. — Buvo nusa
kyta kad Rumunija atsiteis- 

;tų Sovietam už karinius 
v; . Nežudyk . .. Juk ne- nuostolius per 6 metus. So-

m a-

Detroit, Mich.
Beveik Tūkstantis

Paskutinėse dviejose perei
to mėnesio dienose, Draugijų 
svet. surengta bazaras tikslu.___
finansuoti Lietuvoj steigiamą sitarė.
amerikiečių pinigais Eksperi
mentinį Medicinos Institutą.

Tūli, ypač iš Moterų Pažan
gos Kliubo, darbavosi labai 
daug. Progresyvūs organizaci
jos gausiai finansavo ir pasė
koj gryno pelno bus arti vie
nas tūkstantis dolerių.

Detroito lietuviai neįpratę 
girtis, bet kuri kita kolonijas 
gali susilyginti? /

Visi Kalba ir Laukia
šio mėn. 28 d., Finų svet., 

Aido Choras statys scenoje 
operetę “Pępitą.”

Įžangai bilietų platinimas 
eina smarkiai ir sėkmingai; 
Visi apie tai kalba, visi laukia 
balandžio 28-tos, kada bus 
proga pasigrožėti tuomi kla
sišku veikalu, taip gausiai iš
pintu ispaniškomis dainomis, 
muzika ir šokiais.

Aido Choras užtikrina visa
pusį publikai pasitenkinimą 
kaip veikalu, taip ir visokiau
siomis vaišėmis.

Transportacija Sustojo
Tramvajų ir autobusų judė

jimas visiškai sustojo pirma
dienio 4 vai. ryte.

Darbininkai pareikalavo pa
kelt jiems algas po 18 centų 
į valandą, bet miesto gaspado- 
riai, majoro Jeffries koman
doj, juos piktai išbarė. Paskui, 
nujausdami miesto transporta- 
cijos darbininkų solidarumą, 
neva pasiūlė po 15 centų į va
landą pakelti algas, bet kadan
gi prie to buvo prisegta kele
tas kabučių, kurie faktinai ne
pakeltų darbininkams algas, 
bet net sumažintų žemiau da
bartinės skalės, darbininkams 
kitokios išeities nebuvo, kaip 
tik paskelbt streiką.

Propaganda, kurią jau pra
dėjo monopolistinis kapitalas 
per radiją ir kapitalistinę 
spaudą, nedvejojančiai pasi
sako, kad jeigu ne unija, tai 
viskas būtų gerai.

Būtų gerai, bet kam? žino
ma, tik ne darbininkams.

Atvažiuoja A. Bimba
Gauta* informacijos, jogei 

A. Bimba, tik ką grįžęs iš Lie
tuvos, bus čia su prakalbomis 
pabaigoje šio mėnesio, būtent 
balandžio 27, 28 ir 29.

Bet kadangi balandžio 28'd. 
Aido Choras stato scenoj “Pe- 
pitą,” tai, aišku: pasiūlytos A. 
Bimbai prakalboms dienos jau 
neparankios.

Organizacijų centras parei
kalavo dėl to dienas atkeisti, 
idant nepakenkus Aido Cho
rui. Dabar mums dienos pa-

I l.J IIW«—..............................

{kalintas Fašistu Vadas 
G. L. K. Smith

Chicago. — Amerikos fa
šistų vadas Gerald L. K. 
Smith tapo nuteistas 60 die
nų kalėti. Jis. baudžiamas 
už tai, kad teisme sukėlė 
trukšmą, kuomet buvo tei
siamas jo sėbras Arthur W. 
Terminello, buvęs katalikų 
kunigas, skandališkas fašis
tinis rėksnys.

Sovietai Lengvina
Rumunijai Sąlygas

vietų vyriausybė dabar pra
tęsė laiką iki 12 metų, su
mažino reikalavimus Rau
donosios Armijos užlaiky
mui Rumunijoj ir palengvi
no įvairias kitas sąlygas.

Ghavam Nemato Reikalo
Svarstyti Irano Klausimą

Teheran. — Irano prem
jeras Ahmed Ghavam jau 
praeitą penktadienį pareiš
kė, jog jis nemato jokio rei
kalo toliau laikyti Irano-So- 
vietų klausimą Jungt. Tau
tų Saugumo Taryboje, ka
dangi tiedu kraštai jau su-

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD moterų susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 11 d., 
8 vai. vakare, 318 Broadway. Visos 
draugės dalyvaukite,' nes turime 
daug svarbių reikalų aptarimui. — 
Valdyba. (84-85)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 14 

d. balandžio 2 vai. dieną. Miners 
Hall. Prašome visų narių dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus renkami 
delegatai LDS Seimo, taip pat bus 
balsavimas naujos Centro valdybos, 
prašome atsivesti naujų narių, nes 
paskutinis mėnuo mūsų vajaus. —- 
S. Kuzmickas. (84-85)

EASTON, PA.
Citizens Political Action Committee 

jaukia masinį mitingą visų tautų, 
įskaitant ir lietuvius, balandžio 12 
d., 8 v. v. Wolf Junior High School 
salėj, North 2nd Sts. Paminėjimui 
vienų metų prezidento F. D. Roose- 
velto mirties. įžanga 30c. Kalbės 
miesto majoras Morrison ir kiti ži
nomi kalbėtojai. Taipgi bus iškeltos 
diskusijos ateinančių rinkimų. Kvie
čiame visus. V. J. S.

(84-85)

WATERBURY, CONN.
Pamatykite gražias filmas! Balan

džio 14 d., 2 vai. dieną, Russian I. 
W. O. salėje, N. Elm St., bus rodo
ma sovietinė filmą, “No. 217”—pa
matykite kaip sovietų žmonės bu
vo parduodami naciams kaipo ver
gai. Bus rodoma įr kitos trumpos 
filmos.

Balandžio 14 d., 8 v. v., Liet, sa
lėje, 103 Green Street, taipgi buvo 
rodoma filmą — “Kuprotas Oželis,” 
muzikalė komedija. Matysite ir ame
rikonišką filmą. Matysite gražių 
lietuviškų dainų ir šokių. Ateikite 
visi. Abi viršminėtas filmas rodys 
Jurgis Klimas, iš Brooklyn, N. Y.

(84-85)

BRIDGEPORT, CONN.
Svarbios prakalbos; Kalbės Anta

nas Bimba, neseniai sugrįžęs iš Lie
tuvos. Ateikite į mitingą, išgirskite 
jo pranešimą apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje. įvyks . balandžio 11 d., 
Liet. Jaunų Vyrų D-jos salėje, 
407 Lafayette St. Pradžia 7:30 v. v. 
Antanas Bimba plačiai kalbės apie 
tai, ką jis matė ir girdėjo Lietuvo
je. Po jo kalbos bus leidžiami iš pub
likos klausimai. Visus kviečia LPTK, 
Bridgeporto skyrius. (84-85)

I CLEVELAND/OHIO
Prašome įsitėmyti: Balandžio 16 

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 iš Lietuvos. 
Prakalbos įvyks White Eagle salėje, 
8315 Kosciuszko Avė., 8 vai. vak. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžiu ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom. (x)

skirtos sekančios:.
Balandžio 18, 19 ir 20.
Tikimės,, kad komitetas pa* 

sistengs tinkamai pasiruošti A; 
Bimbos pasitikimui.

Suvalkietis.

FenElas Puslspli
................■■ ,t,■■■■■■■■ T—.;-Fg ■ .........i. į i ■1 n

HELP WANTED—FEMALE Į HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS Į REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES, FINlšERKOS, FELERES 
PRIE KOUTŲ m SIŪTŲ 

GERA ALGA — 35 VALANDŲ SAVAITE 
KREIPKITĖS ANT 5-TŲ LUBŲ 

KLAUSKITE MR. WILLIAMS 
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE, YONKERS, N. Y.
YONKERS 5-1434

(84)

MOTERYS VALYMUI
OFISŲ BUDINKE 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
gera alga

V AKACIJA SU ALGA 
McGRAW-hIlL BUILDING

330 West 42nd St., 
MATYKITE PETER IIARTEN,

4 IKI 6 P. M.
.  (84)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PJAUJAMŲ ĮRANKIŲ 
DARBININKAI

TWEEZER SETTER 
IR 

ŠVEITĖJAS 
Tvarkyti Departments 
PILNAI PATYRŲ 

KREIPKITĖS
PAYNE MANUFACTURING CO.

22 BEDFORD ST., 
NEWARK, N. J.

Dieną ar Vakaro 
BIGELOW 8-0457

. _________________ (84)

DAILYDES 
REIKALINGI 

PRIE' 
KONSTRUKCIJOS DARBO

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

KREIPKITĖS
EDWIN MOSS & SON, INC.

CONTRACTORS & BUILDERS 
555 GRANT STREET

BRIDGEPORT, CONN.
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177

(88)

KRIAUČIAI
Dirbti prie vyriškų koulų 
Gera Alga. Viršlaikiai

Nuolatinis Darbas
MASTER TAILORS

694 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Telefonas EVERGREEN 4-8604

(87)

APVALYTOJAI
Linksmos Darbo Sąlygos

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

35 CORTLANDT ST., N. Y. C.
‘(86)

PATYRĘ VYRAI 
reikalingi prie darbo darže. 51 Į VALANDĄ. 

ALLEY POND NURSERY, 
HORACE HARDING BLVD.

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

(84)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

nigų turi “kaip šieno.” Iš jo 
tikėjaus daug. Bet jis davė 
tiktai penkinę Instituto įren
gimui. Kitas gi draugas, gyve
nąs gana sunkiai, turįs didžiu
lę šeimą, paaukojo šimtą do
lerių. Skirtumas didelis.. .

žinau, kad ir pirmasis mir
damas nenusineš savo turto— 
dar nė vienas nenusinešė. Nei
gi Lietuvos žmonės jo vardą 
skaitys Vilniaus Institute ant 
sienos.

Keistų žmonių visur 'užeisi, 
niekur netrūksta. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje prieina prie tavęs 
žmogus ir sako: Amerikoje 
turiu savo dėdę. Sugrįžęs jį 
pasveikink, pranešk jam apie 
mane.

O kur jis gyvena?
Atsako: Nežinau, adreso 

neturiu. Gyvena Amerikoje.
Panašių prašymų man da

vė ne vienas.
Jie visą Ameriką vaizduoja

si senuoju Lietuvos kaimu.

Buvau Maskvoje ir Lenin
grade. Kalbėjausi su žmonė
mis. Nei vieno jų negirdėjau 
plūstant bei niekinant ameri
kiečius.

Bet čia dabar vedama pik
čiausia propaganda prieš Ta
rybų Sąjungos žmones. Kitas 
nė liežuvio apversti žmoniškai 
nemoka, bet plūsti rusus, jam 
tik paduok. Tai žmonės, ku
rių protas fašistinės propagan- 
dps sugadintas.

Anti-rusizmas, kaip anti-se- 
mitizmas, yra bjauri liga.

štai,, kas pastebėtina: Kurie 
užsinuodiję anti-rusizmu, tie 
serga anti-semitizmu, anti-ne- 
grizmu, ariti-ateivizmu. Tai 
pablūdę, sugedę žmonės.

SLAUGES
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ
IK

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje 

Adirondack Kalnuose
ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD
Lake Kushaqua, N. Y.

(92)

MOTERYS
TRAY ROOM—7 A. M. IKI 3 P.M. 

TAIPGI 
MOTERYS VALYMUI 

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

GERA ALGA — VALGIAI 
PARSONS HOSPITAL 

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

(84)

OPERATORĖS
PRIE HEMSTITCH IR 

PAPRASTŲ SINGER MAŠINŲ 
Taipgi Merginos abelnam darbu 

ir trimavimui.
PENKIŲ DIENŲ SAVAITE — 

NUOLATINIS DARBAS 
HAFRA CORP. 

4100 HUDSON BLVD. 
UNION CITY, N. J. 

 (85)

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

EKSTRA GERA ALGA 
’ 5 DIENOS, 40 VALANDŲ, NUOLAT

Royal Lace Paper Works
90 GOLD STREET, BROOKLYN

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

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS

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

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

prie Ideališkų darbo sąlygų, 
Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jūs būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF

THE 
F. W. SICKLES CO.

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

(84)

PLASTIKO APDIRBIMUI 
MERGINOS AR JAUNOS 

MOTERYS 
Prie ]>en«vau8 Mašinos Darbo 

IR PATIKRINTO JOS 
SILLCOCKS - MILLER 

10 WEST PARKER AVE. 
SOUTH ORANGE, N. J. 

SOUTH ORANGE 2-6171 
______________ (86) 

MERG1NA-MOTERIS. Guoliu ant vietos. Pil
nai priežiūrai. Mažas apartmentas. Du vai
kučiai (amžiaus 2 ir 6). Lengvas skalbimas. 

Vasarą prie marių. 180 { savaitę. 
DICKENS 2-4124 

:______________ - • (88j
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šertas Puslapis

Rep.

kartu Brooklyn© ir 
lietuviams dainuos

rūšies 
našlių

pirmutinia- 
parengime 

ir gyvanaš- 
bankiete ir 

(Mik a-

ir muzikos.
ją dainuo

Alma Kas-
Pirmyn

suėjimas buvo

Aido Choras. Pir- 
dainuos Aido Vyrų

Buvo aiš- 
šis pokylis sureng- 
pelno padarymo, ir 
kiek pinigų, tai bus 
vėliau, ką su jais

Susivienijimo 
Lietuvių Literatūros 

i (LLD) kuopų ir 
Kliubo ruošiamas di-

.*Ą*> į

NewYorte^/M^^ZInto
Našlių ir Gyvanašlių 

Balius
Praeitą šeštadienį, 

džio 6, teko būti 
me tokios 
Brooklyne:
lių, moterų ir vyrų 
šokiuose, Logan Inn 
lausko) salėje. Susirinko apie 
100 asmenų, žinoma, veik visi 
ir visos buvo našliai bei naš
lės, gyvanašliai bei gyvanaš
lės. Moterų buvo kiek daugiau 
negu vyrų. Buvo jaunesnių ir 
senesnių; nemažai, ypač vyrų, 
jau žilagalviai.

Baigiant vakarieniauti, vie
nas iš rengėjų komiteto paaiš
kino, kad šis
surengtas kaip ir pripuolamai, 
kad suvesti i pažintį Brookly
no vyrus su moterimis, kurie 
gyvena pavieniais, bet dar tu
ri noro sueiti į poras, bet vie
ni kitų nepažįsta. Buvo pa
kviesta dar keletas asmenų 
tai’ti žodį kitą, kurie kalbėjo 
daugiau humoro formoj, juo
kino susirinkusius, 
kinta, kad 
tas ne dėl 
jeigu liktų 
nuspręsta 
daryti.

Susirinkusieji atsiėmė savo 
pinigų vertę, nes valgių ir gė
rimų buvo visiems pakanka
mai. Dešros ir turkiena buvo 
gardžiai sutaisytos. Po vaka
rienes buvo šokiai, smagiai 
grojant Navicko (Nevins) or
kestrai. Tik vienas dalykas bu
vo blogas, tai maža vieta šok
ti. Mat, visi stalai pasiliko vie
tose, tai tik mažesnėj' daly j 
saliukės šokikai labai susigrū
dę turėjo šokti.

LLD 1 Kuopos Susirin
kimas Balandžio 11 d.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinki- 
mas Įvyks ketvirtadienį, bal. 
11-tą, 8 vai. vakare, Laisvės 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

D. M. šolomskas pasakys 
kalbą apie vietinius dalykus ir 
pasaulinę padėtį. Kviečiame 
ateiti, ir nesančius nariais.

Nariai visi turėtų būti ir už
simokėti duokles už 1946 me
tus. Mūsų kuopa labai toli at-'viai delegatai - atstovai tuos 
silikus nuo kitų kuopų, kaip 
jau pastebėjote centro sekre
toriaus aprašyme kuopų sto
vio. Mes, brooklyniečiai, ne
apsileiskime, yra proga mums 
susilyginti su kitomis.

Organizatorius
G. Kuraitis.

Bus Graži Koncertinė Programa Veteranai Planas Skubiai Kovai
Pagerbimo Vakare, Ateinanti Sekmadienį

------------- (SJ-------------------------------------------------------------------
Sekantį sekmadienį, 14 d. 

balandžio, visi būkite Grand 
Paradise Salėj', 318 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 4:30 vai. 
po pietų.

Tai bus Aido Choro, Lietu
vių Darbininkų 
(LDS), 1 
Draugijps 
Motorų 
delis parengimas — koncertas 
ir šokiai — pagerbimui lietu
vių veteranų kareivių.

Dainuos 
imi kartu 
Choras.

Pirmu 
apylinkės 
Biruta Senkiutė, kuri jau per 
koletą metų New Yorke moki
nasi dainavimo 
Bus įdomu išgirsti 
j ant.

Duetą dainuos 
močiutė, rpokytoja 
Choro, Great Necke, su Dolo
res Petroniute iš Maspetho.

Alma Kasmočiuįč

Taipgi dainuos žymus kon
certų dainininkas A. Vasiliaus
kas.

J. Lazauskas ir A. Šertviety- 
tė suvaidins įdomų vaizdą iš 
veikalo “Bury the Dead.”

Įžanga tik 75 centai. Vete
ranams įžanga veltui.

Rengėjai.

Organizacijų atstovų konfe
rencija, įvykusi balandžio 6- 
tos popietį, Livingston Manor, 
Brooklyne, pasiūlė Miesto Ta
rybai ir miesto vyriausybei at
mesti sumanymą kelti taksus 
ant pirkinių (sales tax). Vie
ton to, reikiamai sumai pinigų 
sukelti pasiūlė aptaksuoti ne- 
judomą turtą (real estate) 
tiek, kiek konstituciniai yra 
nustatyta-leista.

Kad vyriausybė išsižadėtų 
taksų kėlimo, konferencija nu
rodo, reikia skubiai veikti, nes 
taksų klausimas bus svarsto
mas viešame posėdyje Miesto 
Salėjo jau - šiandien ir spren
džiamas Miesto Taryboje ne 
už ilgo po to.

Veikimo
Konferencija 

rezoliucijas ir
majorui, apskrities preziden
tui, Miesto Tarybos pirminin
kui Sharkey. Siųsti pas Shar
key delegacijas.

Specialiuose ir reguliariuo
se mitinguose informuoti orga
nizacijas, jų narius. Gauti or
ganizacijų ir žymių atskirų 
asmenų pareiškimus.

Rašyti savo nuomonę vietos 
spaudai.

Dalyvauti masiniai taksams 
svarstyti posėdyje, City Hali, 
balandžio 10-tą, taipgi Miesto 
Tarybos posėdyje, kada ateis 
taksų klausimas (bus praneš
ta Laisvėje). A.

Planas
pasiūlė: Siųsti
laiškus miesto

Susirinkimas Komiteto
Reikale Sekmadienio

Parengimo

Menas Kaipo įrankis

Lietuvių Delegacija Grįžo 
Iš Taikai Laimėti Suva
žiavimo, Washingtone

Balandžio 8-tos vakarą su
grįžo iš Washington© rytiečiai 
lietuvių atstovai, dalyvavę Tai
kai Laimėti Konferencijoj, po- 
sėdžiavusioj pastarąsias kelias 
dienas, Washington, D. C. Te
nai jie, su žymiausiais mūsų 
šalies kongresmanais, su Hol
lywood©, su mūsų šalies žy
miausių mokslininkų, unijų ir 
kitų organizacijų atstovais, 
svarstė būdus, kaip išlaikyti 
taiką, neįleisti pasaulin trečio 
karo.

Konferencija, sako sugrįžę 
delegatai, praėjo ir užsibaigė 
visų dalyvių pasiryžime ener
gingiausia veikti ir kovoti 
prieš kurstytojus ir rengėjus 
trečio karo. Sugrįžo pasiryžę 
nedaleisti pasaulin karo.

Tam jie mobilizuos visus 
taikos mylėtojus.

Konferencijoj ir po jos de
legacijų vizituose pas kongres- 
manus, senatorius ir valdinin
kus dėjęsi labai įdomių daly
kų. Geistina, kad mūsų lietu-

dalykus raportuotų visiems 
masiniuose mitinguose. Vietos 
organizacijų 
pinti 
kius 
kad 
ilgo.

i sus,

pąreiga pasirū- 
ant greitųjų sušaukti to- 
mitingus. Reikia tikėtis, 
apie tai išgirsime ne už 
Iš anksto norisi įspėti vi- 
kad kada toks mitingas

f 4

Lucille Bremer ir Fred Astaire, du iš daugelio maty- 
nų žvaigždžių MGM’s labai iškaštingoje (extrava- 

spalvuotoje filmoje “Zigfield Follies of 
46,” rodomoj Capitol Teatre, Broadway ir 51 st St., 

New Yorke.

tus rengiamas, nepraleistumė- 
te.

Apie Atstovus
Visų Jungtinių Valstijų lie

tuvių centrai inę veiklos orga
nizaciją, Amerikos Demokra
tinių Lietuvių Centrą atstova
vo Matas šolomskas, organiza
cijos sekretorius, Pacifiko sri
ties veteranas pastarajame ka
re. Didžiulės lietuvių pašalpi- 
nės — Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo — atstovu buvo 
Jonas Ormanas, jaunimo se
kretorius, Europos srities ve
teranas. Didžiąją ir vienintelę 
centralinę lietuvių apšvietos 
organizaciją Amerikoje — 
Lietuvių Literatūros Draugiją 
— atstovavo jos centro sekre
torius Domininkas 
kas.

Vid urvakariečiai 
pasakoja sugrįžę
taipgi turėjo atstovus. Didžią
ją Chicagą atstovavo Pacifiko 
srities veteranas Juozas Saka
lauskas ir Balutis. Jie atstova
vo. tenykščių Taikai Laimėti 
Konferenciją, apimančią de- 
sėtkus lietuvių organizacijų, 
su tūkstančiais narių.

Kitą labai žymų lietuvių 
centrą, Detroitą, atstovavo ad
vokatė Stephanie Masytė, kan
didatė i SLA Centro sekreto
rius. Jinai
radio, apie kuri yra susispie- 
tusios visos 
tinės lietuvių organizacijos ir 
grupės.

Toje temoje įvyks symposiu- 
mas New Yorke, balandžio 18- 
tos vakarą, Manhattan Center, 
8th Avė. ir 34th St. Ypatingai 
veikiantiems meno srityje bus 
įdomu ten dalyvauti. Rengia 
Daily Worker ir žurnalas New 
Masses. Diskusantuose Eliza
beth Cattlett, Arnaud D’Us- 
seau, Howard Fast, William 
Z. Foster, Dalton Trumbo. 
Pirmininkai Joseph North 
Samuel Sillen.

Prilipo Liepto Galą

ir

bu-Keturi vyrai sėkmingai 
vo įvykdę apiplėšimą pasitu
rinčių Boslaw’u namų, 978 E. 
22nd St., Brooklyne. Bet taip 
pat sėkmingai visi susirinko į 
Sing Sing, nors ėmė pusantrų 
metų ten pasiųsti -paskutinį. 
Apsigauna manantieji plėši
mais pasidaryti ateitį.

M. šoloms-

lietuviai, 
mūsiškiai,

atstovavo lietuvių

Detroito demokra-

Parking” Stočių Banditai

Sušaudė Pajūrietį
Prie 16th Avė. ir 62ųd St., 

Brooklyne, rastas net aštuo- 
niomis kulkomis suvarstytas 
Louis Surato, 47 m., dirbęs ar 
šiaip kokių ryšių turėjęs lai- 
vakrovystėje. Gyveno su žmo
na 260 43rd St. Sakoma, kad 
turėjęs policijos rekordą.

Kaip liudiję policijai mačiu
sieji sušaudymą, trys nežino
mi blogdariai pasiviję Surato 
važiuojantį auto, sušaudę jį ir 
greit nuvažiavę. t Surato savo 
mašiną dar nuvairavęs bloką 

praeivio paprašęs jį nuvež- 
ligoninen. Praeivio pašauk- 
policija jį nuvežė. Ligoninė- 
bandė išgauti iš jo ką nors

apie pašo vėjus, 
nieko nepasakęs.

Menama, kad 
raketieriškų grupių kare prieš 
viena kitą.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

ir 
ti 
ta 
j e

bet jis mirė

jis nušautas

Aukos Vilniaus Institut

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

|įj\ sudarau 
BdrikoniŠkais. Rei- 
fljkalui esant ir 
O padidinu tokio 
w dydžio, kokio pa- 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenraore 5-6191

/ aIIIJI
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pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Praeitą sekmadienį New 
Yorke vėl siautė banditėliai,1 
žinomieji kaipo Parking Lot 
Boys. Jie daro ablavą nė tik 
ant savininkų, bet ir ant visų, 
kurie ateina mašinas pasiimti 
arba pastatyti, ant ateinančių 
dirbti arba išeinančių iš dar
bo auto pastatymo
Apiplėšė, jie ten pat pasigro
bia mašinas ii* pabėga.

Juozas ir Antanina Mačiu- 
tai dovanoję $10 įrengimui 
Vilniuje vėžio ligai tyrinėti ir 
gydyti institutą. Dovaną jie 
Įteikė didžiajame Raporto iš 
Lietuvos masiniame mitinge, 
kovo 31-mą, kur kalbėjo 
tanas Bimba. Jų p.avardė 
vo netiksliai užrašyta — 
cinkai.

MIRE

lotuose.

Prie Oueens Kolegiios ati
daryta darbu i ieško j imo-d avi
mo skyrius tikslu nagelbėti su
rasti darbus baigiantiems 
mokslą studentams ir surasti 
dalinus darbus turintiems dirb
ti savęs 
melais.

New 
sveikatos
Israel Weinstein ragina visus 
nečiepvtus nuo raupų tuojau 
tai atlikti. Pavojus, susirgti ga
lįs ateiti iš Pacifiko srities, kur 
pastaruoju laiku 34 asmenys 
susirgo ir penki iš tų mirė.

išsilaikymui mokslo

York© veikiantysis
kornisionierius dr.

An- 
bu- 

Ma-

Margaret Zalenski, 10 m. 
amž., gyveno 99 Stagg Walk, 
Brooklyne, mirė namuose, ba
landžio 8 d. Kūnas pašarvotas 
namuose, po virš minėtu ant
rašu. Laidotuvės įvyks balan
džio 11 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime tė
vus, Rose ir Anthony.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St». 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

miteto nariai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime.

J. Siurba.
(84-85)

Sekančio ketvirtadienio va
karą, balandžio 11 d., Laisvės 
name, Įvyks organizacijų iš
rinkto komiteto susirinkimas 
sudarymui galutinų planų dėl 
sekmadienio parengimo, kuris 
Įvyks Grand Paradise Salėje, 
Brooklyne, pagerbimui lietu-

, Boris Andreyev ir Irina Radchenko atranda meilę 
viens kitam žiauriose karo sąlygose, drąsinančią juos 
drąsiau kovoti už laimingesnę ateitį. Scena iš nepapras
tai intriguojančios Tarybų Sąjungos filmos “Dark Is 
The Night,” sėkmingai rodomos jau kelinta savaitė 
Stanley Teatrę, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke. Verta x 
visiems pamatyti ir pasiskubinti, nes gale šios savaitės 
bus pakeista programa.

SKELBKITĖ.S “LAISVĖJE
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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų šeimynų mūrinis! 

namas. Po 5 ir 6 kambarius name.' 
Parquet floors. Taipgi kiti vėliausi j 
įtaisymai. Arti subvių, ir busas va-1 
žiuoja pro šalį. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas L. 2803 Dit- ■ 
mars Blvd., Astoria, L. I., N. Y.

(82-84)

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

Tel. SOuth 8-5509

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaan ir Marry Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

15^

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tei. EVergreen 4-0058

ra

t

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS •

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergrees 4r-961Z

£

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N.' Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84r02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. .

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tt>L ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS




