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Irano (Persijos) premjeras 
Ahmad Ghavam pripažino, 
kad iš užsienio įtakos kursto 
Irane karo provokacijas prieš 
Azerbaidžano a u t o n o m inę 
respubliką. Jis reikalauja, 
Irano armija susilaikytų 
atakų.

v Kas tie kurstytojai gali 
ti ? Jieškoti nereikia, nes
glijos ir Amerikos imperialis
tai jau seniai šaukė, kad, kaip 
tik Raudonoji Armija pasi
trauks iš Irano, tai reakcinė 
Irano armija sunaikins demo
kratinę 
žmonių

kad
nuo

bū-
An-

t va r k ą A z e rb a i d ž ano

manome, kad reakci

PREZIOEHTK ĮJŽEI® MUŠTĄSIAS ANGLIAKASYKLAS
Maskva Sako, kad 
Jankiai Atakuoją 
Chiny Komunistus
Nušauta 7 Bombanešiai su 
Amerikonais Lakūnais

Mes
ninkai, kaip iraniečiai, taip ir .
jų kurstytojai užsieniečiai nu- naitinis
svils nagus, puldami Azerbai-1 kad Amerikos lakūnai bom-
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Maskva, geg. 22. — Čio- 
radijas pranešė,

džaną, kaip generolas Chiang 
Kai-shekas 
Man d žarijoj 
liaudies armiją.

Kur jau liaudis gavo lais
vės paragauti, kur jau ji kar
tą nusikratė ponų ir kapitalis
tų jungą, tai drąsiai ir šven
tai ji gina savo laisvę ir su
ras būdus apsigynimui.

nusvilo nagus 
puldamas chinų

Tarybų liaudis daro viską, 
kad turėtų užtektinai duonos. 
Sovietų valdžios Įsakymu, li
kosi išarta ir naujai apsėta 
pavasariniais pasėliais tie lau
kai, kur pasirodė prasti žiem
kenčiai.

Aišku, kad liaudis turės pa
kankamai duonos ne vien sau, 
bet ir tūlų kitų šalių pagalbai, 
kur duonos
Bet, kad turėti, 
dirbti. Tuo kartu pas ameri
kiečius ir britus 
apie milionas vien bėglių duo- ’ mis. „
ną ėda, o nieko negamina! Valdžia abejojo, ar bus

bardavo ir apšaudė chinų 
komunistų linijas Mandžu-' 
rijoj. Komunistai nušovė 7 ■ 
amerikinius bombanešius su : 
amerikonais lakūnais juose, j 
kaip sako Tass, oficialė So- Į 
vietų žinių agentūra. Tass. 
gavęs žinią iš patikimų šal- i 
tinių, kad jankių lakūnai 
tiesioginiai padeda Chinijos 
tautininkams kare prieš ko- i 
munistus.

Galutinas Gelžke- 
liečių Pasiūlymas

būna permažai. 
tai reikia

Sumenkę, išvargę chiniečiai sėdi kaimo kieme, laukdami iš UNRRA bliūdelio 
ryžių. Jaunuolis neša motiną, nebepajėgiančią eiti. Jie nori pagalbos. O pirm 
visko, jie nori, kad mes, vieton kelti Chinijoj civili karą ir stiprinti reakcines ir fa
šistines jėgas, paliktume juos ramybėje, leistume jiems pasirinkti ją reikalams ati
tinkamą vyriausybę, atgauti taiką ir progą užsiauginti savo maisto.

Bus Maudojama Kariuomene
Tvarkai 1 *alaiky 1 i 
Kasyklų Srityje

Dar Nežinia, ar Angliakasiai Dirbs Valdžios Komandoje; 
Valdžia Siūlanti Pridėt Mainieriams po 18c Valandai
Washington. — Valdžia nuo vidunakčio iš šio šešta- 

‘ paėmė minkštąsias anglia- dienio į sekmadienį, kada 
kasyklas į savo rankas nuo išsibaigs dviejų savaičių 

I vidunakčio iš geg. 21 į 22 d. pertaika. Per tas dvi savai- 
Prez. Trumanas paskyrė
kasyklų a d m inistratorium tosiose angliakasyklose. 

ij. A. Krugą, vidaus reikalų 
■ sekretorių.

tęs mainieriai dirbo minkš-

Ar jie dirbs valdžios ko- 
Admirolui B. mandoj po pertaikos išsi- 

įMoreell’iui pavesta rūpintis, baigimo? Mainierių pirmi- 
kad anglis būtų kasama. Jis J: h“ T T 

i įgalintas pašaukt karinome- taip atsakė: 
Inę “tvarkai palaikyt” ka- — — 
sykių srityje. • t = \

Mainierių unija yra nu- tų dirbti valdžiai.
.tarus iš naujo streikuoti

ninkas John L. * Lewis ši- 
: Unija, pagal 

Įstatymą, negalėtų sulaikyt 
angliakasių, jeigu jie norė-

Vidaus reikalų sekreto
rius Krug pranešė, kad val
džia duoda savo pasiūlymą 
mainieriams ir kompani
joms; sako, vieni ir kiti tu
ri padaryti nuolaidų. Vie
nas kompanijų atstovas tei
gė, kad valdžia leistų pridėt

Amerikonai Keikią 
Žydus Vokietijoj

SOVIETAI IŠTRAUKĖ RAUDONOJ ARMIJĄ 
Iš IRANO IKI GEGUŽES 6 D. 1 New Yorko dienraštis gė, kad valdžia leistų pridėt 

Post gavo savo korespon- angliakasiams po 18 centų 
dentės Erikos Mann prane- algos per valandą, gal tru- 
šimą iš Vokietijos, kad vie- pūtį ir daugiau, 
nas amerikonų kapitonas 
bjauriai keikė žydus, ir 
jankių majoras pritarė

Washington, geg. 22. — 
G e 1 e ž i n kelių darbininkų 
Brolijų vadai įteikė valdžiai 
paskutinį savo pasifilymą 
dėl sutarties su kompanijo-Vokietijoj

išvengta geležinkeliečių riuomenę iš
HolandijoJ, netoli Margra- streiko ši ketvirtadienį, 

ten, yra ie 20,000 Ameri- 
kos karėj „’.Kh“ S i ANGLIAKASIAI 
prieš hitlerizmą. Rolandai DAICHAIA AD 
nuo 1944 metų tuos kapus da- AK
bino ir gėlėmis apsodino. Bet CTpCIĮfIJAT 
dabar Amerikos armijos virsi- uiKoKUv 1 
ninkai uždraudė jiems tą da-  
ryti, nes komandieriai nori Washington, geg. 22. — 
Kapų Dienoj vienodai kapus M i n k š t ųjų angliakasyklų 
puošti. Š1S jų Pasielgimas su- ma|nįerįaį praje(įa balsuoti, 
kėlė holandų tarpe nepas.ten- ar streikuot ar susilaikyt

* * * nuo streiko, kuomet valdžia
Tarybų mokslininkai reika- kasyklas j savo ran-

lau.ia, kad Encyclopedia Bri- kas; Balsavimai baigsis sės- 
tannica pataisytų netiesą, kur taaienj.
ji vis skelbia, būk Guglielmo, ,
Marconi buvo pirmas radio iš- Pittsburgh.— Pranešimai
radėjas. iš apskričių vidurinėj Penn-

Tikrumoj, pirmas radio iš- sylvanijoj rodo, kad dauge- 
rado rusų mokslininkas Alek- lis mainierių linkę” strei- 
sandras Popovas ir dar 1895įkuoti, nežiūrint valdžios, 
metais prie Kronštado išban- Jie sako: “Kol kompanijos 
dė ir tas buvo užtvirtinta, iš- nepadarys sutarties su uni- 
duodant jam patentą rusų ir ja> tol mes nedirbsime.” Bet 
anglų. Vėliau Marconi pada- jie> gii-di, dirbtų, jeigu Le- 
rė radijo “išradimus” tik pa- wjs jsakytų.
sigamindamas Popovo rūšies

aparatą. GROMYKO NEDALYVA-
Rumunijos liaudies teismas VO “IRANIŠKAME’’ ISAU- 

nuteisė mirtin buvusį diktato- U ŪMO TARYB. POSĖDYJ 
rių - hitlerininką generolą | -----------
Ion Antonescu ir dvyliką jo’ New York, geg. 22. So- 
padėjėjų. Jie yra kalti 
įtraukimą Rumunijos karan 
Hitlerio pusėj.

Taip elgiasi liaudis Rumu
nijoj, Bulgarijoj, Lenkijoj ir 
Jugoslavijoj. Kitaip yra Ja
ponijoj, kur generolas Mac- 
Arthuras sėbrauja su japonų 
fašistų) vadu karalium.

s
Teheran. — Irano valdžia 

geg. 21 d. oficialiai pranešė, 
jog Sovietai iki gegužės 6 
d. ištraukė visa savo 1 . “i Irano, 
kad buvo pasižadėję.

Irano vyriausybė kartu 
įsakė savo ambasadoriui 
Amerikoje Husseinui 
kad raportuotų Jungt. 
tų Saugumo Tarybai 
Yorke apie sovietinės 
riuomenės išsikraustymą iš 
Irano pagal Sovietų duotą 
žodį.

Irano žinių ministeris ku-

Irano Valdžia Patvirtina, 
Kad'Sovietai Išlaikė Žodį

ka- 
kaip

Alai, 
Tau- 
New 

ka-

nigaikštis Firouz pareiškė:
“Po šio oficialio praneši

mo, jog visa svetima ka
riuomenė pasišalino iš Ira
no, jau nėra Saugumo Ta
rybai jokios priekabės kiš
tis į vidujinius mūsų reika
lus.” O ką ambasadorius 
Ala kalbėjo, tai tiktai “as
meninė jo ’nuomonė.”

(Ala dieną pirmiau pasa
kojo Saugumo Tarybai, būk

stokuoją žinių apie visišką 
Sovietų armijos ištraukimą 
iš Irano. Jis dar šnekėjo, 
būk Sovietai kišąsi į nami
nius Irano reikalus.) jam. Tatai patikę vokietėm 
Ala Išdavikas, Sako Azer-1 mer^om-

baidžano Vadas z>
Iraniškojo A z erbaidžano | SEN. VANDENBERG

savivaldybės premjeras Pi- 
shevari pavadino ambasa
dorių Alą išdaviku ir uz- 
reiškė: “Ala bus nubaustas, 
jeigu bet kada sugrįš į Ira
ną.” Nes Ala melavo apie 
santykius tarp Irano ir So
vietų.

PERŠA GRIEŽTUMĄ 
PRIEŠ SOVIETUS

už i vietų delegatas-' Andrius 
Gromyko nedalyvavo Sau
gumo Tarybos posėdyje tre
čiadienį, kur vėl buvo ke
liamas Irano klausimas.

(Daugiau žinių 5-me puslp.)

Amerikonai Užgrobė 
Šimtus Šmugelišky 
Laivų Dunojuje

Vilshofen, Vokietija. — 
4,000 Amerikos karių už
klupo Dunojuje ir pagrobė 
372 karinius ir kitokius lai- 
vukus, . priklausančius Ven
grijai ir įvairiems kitiems 
kraštams. Tuose laivukuo- 
se jie rado ir suėmė kai ku
riuos bėgančius nacių žan
darus, 5 kulkosvaidžius, 3 
radijo duotuvus, šovinių tai
kiklius, bombas ir kitokią 
amuniciją, taip pat didelius 
kiekius amerikonų armijos 
maisto ir įvairių reikmenų.

RAUDONOJI ARMIJA 
APLEIDO MANDŽURIJĄ

London, geg. 22. — Sovie
tų maršalas Rodionas Mali- 

visa 
iš- 

jau

novskis pranešė, jog 
sovietinė kariuomenė 
traukta iš Mandžurijos 
gegužės 3 d.

Anglija ir Amerika 
Tęsia Irano “Skundą” 
Prieš Sovietus

Washington. — Valstybės 
sekretorius Byrnes tikisi iki 
žiemos padaryti taiką su 
buvusiais Hitlerio papėdi- 
ninkais Europoje.

Liovėsi Irano Mūšiai 
Su Azerbaidžanu

Tabriz. — Azerbaidžano 
savivaldybės premjeras Pi- 
shevari atšaukė karo stovį. 
Liovėsi mūšiai tarp puolu
sios Irano armijos ir Azer
baidžano kariuomenės. Ira
no premjeras Ghavam su
stabdė savo armijos veiks
mus ir paskyrė komisiją 
tartis su Azerbaidžano at
stovais dėl tautinių teisių 
azerbaidžaniečiams.

ORAS. — Bus giedra 
šilčiau.

ir

Išėjo iš spaudos buletinas 
Baltic Review Nb. 12. Jis iš
kelia viešumon, kaip lietuvių 
tautos priešai — socialistai, 
klerikalai ir smetonininkai 
Amerikoj nuodija orą, skelb
dami prieš Tarybų Sąjungą 
visokius “dokumentus” iš Hit
lerio ir Goebbelso propagan-

(Tąsa 5-me pusi.)

New York, geg. 
Amerikos delegatas 
nius ir Anglijos atstovas Sir 
Cadogan išreikalavo dar 
palaikyt Saugumo Taryboje 
buvusįjį Irano skundą prieš 
Sovietus. Jiedu paveikė 
d a u g u m ą kitų delegatų 
remti tą negyvąjį skundą, 
nežiūrint, kad Irano valdžia
dar kartą jį atšaukė. Ira- i AMERIKONŲ GE NERO- 
no vyriausybė pranešė, kad; LUI “DAR NEAIŠKU” 
visa Sovietų kariuomenė iš
traukta iš to krašto iki ge
gužės 6 d. Bet amerikonam 
ir anglam dar, girdi, “ne
aišku.”

Stetti-

Ginčas dėl Mainierių Gero
vės Fondo

Derybos tarp mainierių 
ir kompanijų suklimpo dėl 
to, kad jie reikalavo palai
kyti unijinį sveikatos ir ge
rovės fondą samdytojų lė
šomis. Unijos vadai sakė, 

įjog kompanijos turėtų mo
kėti į šį fondą po 7 nuošim- 

■ čius nuo tos sumos, kurią 
išmoka angliakasiams kaipo

Washington. — Republi- algas. Kompanijos kartoti- 
konų vadas senatorius Van-, nai atmetė šį reikalavimą, 
denbergas savo kalboj se-‘ -------------------
nate geg. 21 d. piršo repub- Vj. VJJyjn ^ifijp 
likonams išvien su Trumano **.(£ V cullLla uilliv, 
-Byrneso demokratais vary- 17 1 Iv • i P 1 
ti griežtą politiką prieš So- RHu lSV6IlgI 1)616“ 
vietų Sąjungą. Jis siūlė ne- v i p n «i 
paisyti' Rusijos ir daryti ZUlkellŲ WCIKO 
švelnias taikos sutartis su ; ~
buvusiais Hitlerio palydo-’ 
vais — Italija, Rumunija, i Washington. — Prezi- 
Bulgarija, Vengrija, Suomi- i dento_ Trumano “darbinis’ 
ja ir su Austrija (kur au-'Pa^ai\Jas J- Steelman 
ga reakcija). Vandenbergas įsake,. jog valdžia leis kiek 
ragino ekonominiai suvie- daugiau algos pridėti gele- 
nyti paskiras Vokietijos sri- žinkeliečiams, negu buvo 
tis, nes tai esą “svarbiausia pirmiau nustačius, valdinė 
Europai atgaivinti.” komisija. Ta komisija sky

rė 16 centų priedo per va
landą. Traukinių Tarnau
tojų ir Garvežių Mašinistų 
Brolijos paskutinėmis die
nomis reikalavo 20 centų 
priedo. Buvo pranešta, kad 
valdžia siūlanti 18 centų pa
kelt jiem valandinę algą..

Geleži nkeliečiai ketino 
pradėti streiką nuo šio ket
virtadienio 4 valandos die
ną pagal reguliari (stan-; 
dard) laikrodi, jeigu nebū
tų susitarta su kompanijo
mis dėl algų.

Nanking, geg. 22. —Ame
rikonų generolas Giliam 
abejojo, ar Amerikos lakū
nai šaudė ir bombardavo 
chinų komunistus Mandžu- 
rijoj. Generolas sakė, kad 
jis uždraudęs savo lakūnam 
skraidyti per Mandžuriją

Nanking. — Smarkėja
Chinijos tautininkų karas
su chinų komunistais Man- toliau, kaip į žiemius nuo 
džurijoje. Mukdeno didmiesčio.

AMERIKA TVIRTINA, KAD FRANKO FAŠIZMAS “NEPAVOJINGAS”
New. York. — Jungtinių 

Valstijų vyriausybė įteikė 
savo pareiškimą Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybai 
kas 'liečia fašistinę Franko 
diktatūrą Ispanijoj. Tas pa
reiškimas tvirtina, kad Is
panijos fašizmas “negrę- 
siąs” pavojum taikai. Taigi

Amerikos valdžia priešina
si Lenkijos delegato prof. 
Oskaro Lange’s siūlymui, 
kad Jungtinės Tautos dary
tų bendrus veiksmus prieš 
Franko.

Amerika sako, kad ji “la
bai nekenčia” Ispanijos fa
šizmo. ,Kartu amerikinis

pareiškimas atmeta Lenki
jos daromus įtarimus, kad 
Frankoj fašistai, vadovau
jant naciams, siekia išrasti 
atominius ginklus. Ameri
ka žino, kad Franko perėmė 
atominių medžiagų kasyk
las į savo rankas, bet iš to 
dar nesą pavojaus. Pasak

Am. valst. department©, tai 
Franko 700,000 vyrų armija 
laikoma, girdi, tik “apsigy
nimui.” ir jis, esą, net ma
žinąs tą armiją.

Amerikos valdžia, iš an
tros pusės, nepatenkinta, 
kad Franko duoda prieglau
dą 2,205 žinomiems hitleri-

ninkams ir laiko apie 12,000 
vokiečių. O vokiečiai yra 
įdėję iki 95 milionų dolerių 
į Ispanijos pramonę ir va
dovauja elektros, chemikalų 
ir kitiems fabrikams, kaip 
sako Amerikos pareiški
mas.

Shanghai. — Sušaudytas 
chinas Miao Pin, buvęs ja- 
p o n ų pa skirtas Chinijos 
“vice-prezidentas.”

Philadelphia. — Praneša
ma, kad nominacijas į Jung
tinių Valstijų senatą laimė
jęs republikonas guberna
torius Ed. Martin.
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kinti, kad demokratinė Len
kija Lietuvos sostinės nie
kad nesiims, nes tai ne jai 
priklauso. Reakcininkai -fa
šistiniai lenkai tai žino; ži
no tai ir LAIC’as. Vienin
telė jų viltis todėl glūdi ta
me: pirmiausiai reikia nu
galėti Tarybų Sąjungą, nu
kryžiuoti demokratinę Len
kiją, grąžinti ten fašizmą, 
po to jau atimti iš Lietuvos 

są ruošiasi šaukti rugpjū- 11 kitas sritis ir pa
čio 31 ir rugsėjo menesio 1 
dd. Toronto mieste.

Abu kongresai svarbūs ir 
abiems mes linkime geriau- 

Isio pasisekimo.
Grįžęs iš Paryžiaus konferencijos, Mr. James Byrnes Įdomu tai, kad apie tą pa- 

pasakė panašią prakalbą, kaip jis kalbėjo grįžęs praeitą tį laiką įvyks du lietuviški 
rudenį iš Londono konferencijos. Bendrai, jo išvados j kongresai griežtai skirtin- 
tokios: kad angliškai kalbanti valdonai yra “angelai,” jgOse Amerikos srityse: vie- 
o už “mažus atsiekimus” konferencijoj yra kalta Sovie- nas — pietuose, kitas — 

f tų Sąjunga.
Jis sako, kad Balkanų valstybių klausimas neiš

spręstas todėl, kad Sovietų Sąjunga atsisakė padaryti 
Dunojaus upę tarptautine, tai yra—visiems laisvai plau
kioti ir Balkanuose laisvai biznį vesti.

Dunojaus upė nėra Bosforu arba Dardanellų per
teka, nėra Gibraltaro siauruma arba Suezo ar Panamos 
kanalai, per kuriuos turi visų tautų laivai praplaukti. 

"Dunojus yra upė, ir Sovietų Sąjunga sako, kad ja nau
dotis gali tik tos šalys, kurios prie Dunojaus prieina 
ir jos turi Susitarti. Prie Dunojaus neprieina nei Fran-1 
rija, nei Chinija, nei Anglija nei Jungtinės Valstijos ir 
jos neturi teisės Dunojaus klausimą spręsti. Sovietai 
ilereikalauja nacionalizuoti Hudsono, Seine, Thames arba 
Yangtze upes. Jie mano, kad neteisingas yra Mr. Byr
nes reikalavimas ir prie Dunojaus. Jau daug svarbiau 
pasaulio taikai, kad toki kanalai, kaip Suezo ir Panamos, 
būtų sutarptautinti, bet, atrodo, kad Mr. Byrnes ir 
Bevinas nei kalbėti apie tai nenori.

Tas pat ir su Italijos kolonijomis. Kada Anglija 
deda pastangas juo daugiau jų pasiglemžti, o Jungti
nės Valstijos juo daugiau pasiimti buvusių Japonijos 
salų ir jos “globojamų,” tai tas viskas “gerai.” Bet 
kada Tarybų Sąjunga pasisiūlė tik vieną Italijos kolo
niją—Tripolitaniją globoti per 10 metų ir po to jai su
teikti pilną nepriklausomybę, tai kaip drugys sukratė 
“demokratus” Londone ir Washingtone 1

Tas pat ir su atsilyginimais už karo nuostolius. Aiš
ku, kad nei Vokietija, nei Italija negali pilnai atsilyginti, 
kiek jos kitoms šalims padarė nuostolių. Daugiausiai 
kare nukentėjo Sovietų Sąjunga. Daugiausiai jos mies
tų sugriauta, fabrikų sunaikinta ir žmonių žuvo. Pa
gal susitarimus Krymo ir Potsdamo konferencijose So
vietų Sąjunga turi gauti tam tikrus fabrikus ir maši
nas iš Vokietijos, Austrijos, Italijos. Bet anglai ir ame
rikiečiai neišpildė tų sutarčių. Anglijos imperialistai at
virai kalba, kad jų noras yra atgaivinti galingą Vokieti
ją. Mr. Byrnes sutinka su anglais.

Sovietai reikalauja, kad Italija atsiteistų jai nors j 
dalinai už padarytus nuostolius, taipgi Jugoslavijai ir ! 
Graikijai. Mr. Byrnes sako: “užmirškime reparacijas.” i 

' Bepig jam taip pareikšti, kada Amerikoj nei vienas til- !
tas, nei vienas fabrikas nebuvo karo sugriautas! Bet 
gi ne taip yra su Sovietų Sąjunga, kuri taip baisiai daug 
nukentėjo, kurios nuostoliai viršija šimtą bilionų dole
rių! Sovietai reikalauja, kad Italija atsjteistų nors 
$100,000,000 ir atsiteistų perduodama karo fabrikus ir 
kitas įmones, kurios tarnavo karo reikalams.
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DU LIETUVIŲ 
KONGRESAI

Iš Pietų Amerikos gavo
me žinių, kad tenaitiniai 
lietuviai— Uruguajaus, Ar
gentinos ir Brazilijos—ren
giasi prie savo kongreso, 
kuris numatomas laikyti š. 
m. liepos mėn. 20 d. Monte
video mieste.

Tuo tarpu Kanados lietu
viai savo visuotiną kongre-

(The following is the text of a radio 
address delivered by Anthony Bim
ba in Waterbury, Conn., May 19.)

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
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Dėl Mr. Byrnes Kalbos

j šiauriuose. G e o g r a finis 
skirtumas juos skirs gal 

i kokia 6-7 tūkstančiai mylių, 
tačiau dvasia, be abejo, 

į viešpataus tokia pąti.

l morze 
do morze,” kurioje, kaip ka
daise, viešpatautų dvarpo
niai ir fabrikantai su pik 
sudskininkais fašistais prie
šakyj.

Lr tam viskam lietuviškie
ji “demokratai” pilnai pri
taria. Tarybų Sąjungai ne
apykanta lietuviškus kleri
kalus, socialistus ir fašistus 
verčia pasirodyti atvirais 
lietuvių tautos priešais, 
jie tai šventai atlieka!

ir

“DRAUGIJA LENKIJOS 
RYTAMS GRĄŽINTI”

Viena lietuviško fašisti- 
|nio informacijų centro biu
ro yra tokia pateikta žinia 
(imam iš Naujienų 
geg. 20 d.):

“Londone veikia Lenkijos 
Rytų žemių Centralinė Są- j 
junga, kuri yra pasirįžusi 
atgauti 1939 metų Lenkijos 
valstybines sienas.

“Šiomis dienomis Madride 
dar atsirado ‘Lenkijos Rytų 
žemių Ratelis.’ Jojo pirmi
ninku yra M. Szumlakowski, 
jo pavaduotoju — J. Lobo- 
dowski. Valdybon įeina kun. 
J. Worek, W. Januszewski ir 
R. Lempicka.

“ši draugija yra pasirįžu- 
si atgauti buvusias rytų že
mes, įskaitant ir Vilnių.”

i

Kaip mato me, didelio Į 
džiaugsmo pronaciams su
daro tasai faktas, kad fašis
tiniai lenkai dar vis turi 
siekimų grąžinti Lenkijai 
Vilnių. Netenka nei aiš-

Ladies and Gentlemen:
As chairman of the Com

mittee to Aid Lithuania, I 
went to Soviet Lithuania to 
make a first hand study as to 
the distribution of our Relief 
sent there. I was also interest
ed to learn something about the 
conditions in general in the 
post-war Lithuania which suf
fered over three years the Ger- 
mart occupation.

I had no trouble of any kind 
to get into Lithuania. Not only 
the people of Lithuania, but al
so their government extended 
me a most cordial Welcome. I 
was permitted to travel freely 
and talk to all sorts of people 
without any interference what
soever. . While - there, I visited 
Vilnius^ Kaunas/ ShaUIiai, Klai
peda, Raseiniai, Trakai, Ro- 
kishkis, Panevezis, Ukmerge 
and Other towns and cities. I 
Visited both Vilnius and Kau
nas Universities as well as the 
Academy of Agriculture in 

Į DotntiVa, and talked with pro
fessors and, students there. I 
visited many high schools and 
talked to students and teachers. 
1 visited many factories ir vi- 
riotls cities, and talked with 
workers. I attended a conven
tion of agricultural specialists

warmest and deepest ^hanks to!I find starvation or hunger, 
the Lithuanians of this country. ‘ •’- —
Every place I went in Lithua
nia I found great appreciation 
of our efforts on their behalf.

Non-Partisan Distribution.
I am happy to report that I 

found that the , aid . we sent to 
Lithuania since . its liberation 
has been received and is deeply 
appreciated. In whatever town 
or city I stopped, children 
well as adults asked me 
thank their frięnds and 
latives in America for our

Basic food such as bread, po
tatoes, cabbage, etc., Js quite 
plentiful or, at least, suffičient 
to go rotnid. There iš, of course, 
shortage of meats, fats, oils, 
etc. Witty a good harvest this 
summer these shortages will 
also disappear. When almost 
daily we read in our press 
about hunger and starvation in 
many European and Asiatic 
countries, the people of Lithu
ania are fortunate in this res
pect.

as 
to

re- 
as-i

sistance in their hour of need. Complete Religious Freedom.
I found that our aid is dis 

tribuįed on a non-partisan and isted complete religious free- 
absolutely fair tyasis. In Vil-'dOm. Almost all churches of 
nius, the Capital pf Soviet Lith-I Lithuania have been ‘ left in- 
uania, there is a special com-'(act, and the religious are at- 
mission. for the/distribution of Tending services. Priests are 
American aid. The commission, permitted to perform their 
is made up of representatives | church duties without any in

I also found that there ex-

BALTIC REVIEW
Šiomis dienomis išėjo r' 

spaudos Baltic American 
Informacinio Komiteto lei
džiamas biuletinas Baltic 
Review (už geg. 15 d.). Tai 
leidinys, pilnas dokumenta- 
liškų davinių daugiausiai 
apie pronaciškus lietuvius, 
gyvenančius Amerikoje ir jas well as a national women’s 

j čia skleidžiančius nacių pro-' convention.. Every place 1 
pagandą. . [went, large mass meetings were

Šis Baltic Review — vie-1lield and I was asked to greet 
nas iš įdomiausiu numerių į t*em 111 •name Lithua- 
ir vertas būti laikomu kiek-!aian 
vieno angliškai skaitančiojo 
asmens, kad turėjus po ran- j 
ka dokumentus, numaskuo- 
jančius lietuviškus demo-

of the Red Cross of Lithuania, 
the soldiers’ family welfare, 
health 
ments. 
set up 
actual 
shoes, 
articles^sent by us to Lithuania. 
I brought back with me a copy I 
of the instructions given by the j 
Central Commission to the 
district committees that i__
should be given’ only to those 
who are actually in need of re-į 
lief and only after these com
mittees have investigated and 
ascertained the facts in each!- 
caše. Each recipient of our aid

terference on the part of the 
government. The Catholic semi
nary in Kaunas to train young 
priests, which had been closed 
during German occupation has 
been reopened. Over four

and education depart- 
Similar commissions are 
in each district for the 
distribution of clothes, 
medicaments and other hundred young men are study- lonnl Kxr iio T.ifniin'rin ' . • ii ij ing priesthood there.

I While in Lithuania I made 
.. J a special study about the Lith- 

;uanians who fled the country 
together with retreating Ger
mans. I talked with many people

i in different parts of the coun- 
Į try.
I that

Pavienio Baltic Review 
num. kaina 10 c; Jis gauna
mas Demokratinių Ameri
kos Lietuvių Centre, 419 
Lorimer Street, Brooklyn,

Prie pirmos' progos mes 
paduosime iš šio biuletino 
iškarpų, kurios .labai įdo
mios.

Americans and to tell 
’them how their brothers, sis- Commission, 
jters and relatives live in Ame
rica. I interviewed leaders and! 
officials of trade unions, the 
Red Cross, the Academy of 
Sciences, the government of
ficials from president Justas 
Paleckis down to various city 
mayors. Hence,' I think, I have 
a basic understanding as to the 
life and conditions in the post
war Lithuania. I think I know 
the hopes'and desires of the 
people of that little Baltic 
country.

First of all, I brought back 
from Soviet Lithuania the

Everywhere 1 was told 
during German occupa- 

rcdpi™t“of'ou/'Jlirtion- °f faacist Lithua- 
must sign his name on a special į nianf J“med th« Geui1an naz,a 
blank and a copy of this blankj J"} Plundering the country and 
must be sent to the Central k,ll,ftK Jews’ P^soners of war 

and Lithuanians who opposed 
German occupation. Naturally, 
therefore, when the Germans 

of were driven out of the country, 
by; their Lithuanian henchmen had

Mr. Byrnes sako, kad reikia ištraukti armijas iš 
okupuotų šalių. Jis turi mintyj Austriją, Bulgariją, Ven
griją, Rumuniją ir pačią Vokietiją. Bet kada Mr. Mo
lotovas pasiūlė jam ir Mr. Bevinui ištraukti armiją tuč
tuojau iš Italijos, o Sovietai savo armiją ištrauks iš Bul
garijos, tai Mr. Byrnes ir Mr. Bevinas tą atmetė! Kam 
kalbėti apie ištraukimą armijos jš Vokietijos ir buvusių 
jos talkininkių, lai pirma anglai ištraukia armiją iš Grai
kijos, Indonezijos, Indijos, Palestinos, Egipto, Afrikos ir 
kitų šalių! Lai Mr. Byrnes pirma ištraukia Amerikos 
armiją iš Chinijos, Islandijos ir dar 56-šių kitų šalių ir 
svarbių salų! \

Kai dėl Vokietijos “nuginklavimo,” tai tik Sovietų 
Sąjungos ir Francijos ruožtuose naciai suvaržyti. An
glijos okupuotoj dalyj jie veikia laisvai ir turi milioninę 
armiją. Amerikos plote taip pat “gelbsti pasaulį nuo 
komunistų.” Todėl, pirma reikia pravesti Krymo ir 
Potsdamo konferencijų susitarimus, tik tada gal būt už
sitarnaus rimtos atydos ir Mr. Byrneso siūlomas 25-kių 
metų “Vokietijos nuginklavimo” susitarimas. Kol tas 
nepadaryta, tai nei Tarybų Sąjunga, nei bendrai demo
kratijos šalininkai negali rimtai imti Mr. Byrneso pa
siūlymus.

Mr. Byrnes grūmoja, kad, jeigu Tarybų Sąjunga 
nesutiks šaukti visų kariavusių šalių konferenciją liepos 
T ar 15 dieną, tai jis paves klausimą Jungtinių Tautų 
Organizacijai. Šis jo grūmojimas yra pasisakymas, kad 
jis pasirengęs laužyti Krymo, Potsdamo ir Maskvos kon
ferencijų* susitarimus. Nejaugi Mr. Byrnes mano, kad 
vienus susitarimus laužant, galima padaryti kitus, kurie 
būtų pastovūs? Jei Mr. Byrnes nesiskaitys su pirmes- 
niais susitarimais, tai ir kiti nesiskaitys, tada tuščias da
lykas kalbėti apie taiką!

Kodėl tie visi nesutikimai ir jieškojimai naujų “ke
lių”? Todėl, kad Anglijos ir Amerikos viešpačiai nenori 
iŠnmkint hitlerizmo ir fašizmo. Jie jieško kelių, kaip

Gelžkelių Transportas 
Tarybų Lietuvoje

Rašo A. Kadžiulis,
Lietuvos geležinkelių viršininko pavaduotojas

Pasitraukdami, vokiškieji 
fašistiniai grobikai išgriovė 
beveik visus stočių pastatus 
ir tiltus, sugadino daugiau 
kaip 2-jų milijonų išilginių 
metrų kelio, sudegino gra
žiausias respublikoje Kau
no, Šiaulių, Kaišiadorių, 
Varėnos ir kitų miestų ge
ležinkelio stotis. Padarytas 
vokiškųjų barbarų Lietuvos 
geležinkeliams bendras nuo
stolis siekia 300 milijonų 
rublių.

Išlaisvinus respubliką iš 
okupantų, g e l e žinkeliečiai 
ėmėsi kelių ir stočių bei 
dirbtuvių atstatymo darbų. 
Trumpu laiku buvo permon- 
tuotas pagal tarybinį tipą 
visas geležinkelis, atstaty
tas elektros energijos ir ga
ro jėgos ūkis ir nutiesti til
tai. Geležinkeliečių/ kolek
tyvas tvarkingai- tiekė fron
tui karo reikmenis ir mais
tą. Perėjimas į taikos me
to darbą iškėlė Lietuvos ge
ležinkeliečiams naujų už
davinių — padidinti perve
žimą ūkiškų krovinių ir lai
ku atgabenti į darbavietes 
atsistatomoms įmonėms me
džiagas.

Jaunos tarybinės respub-

likos garvežių bei vagonų 
parkas dabar jau padidėjo 
tris kartus palyginus su 
prieškąrinės Lietuvos par
ku, o iškrovimo bei pakro
vimo darbai išaugo penkis 
kartus.

Šiais metais geležinkelie
čiams reikės pastatyti ne
maža naujų garvežių depo, 
mechaninių1. dirbtuvių, eki- 
piravimo punktų, kurie ke
lis kartus padidins krovinių 
pervežimą ir pagerins kelei
vių aptarnavimą. Šiais me
tais bus naujai nutiesta ge
ležinkelio šaka tarp Alytaus 
apskrities miesto ir šeštokų 
geležinkelio stoties, praves
tas vietinis geležinkelis 
Klaipėdoje su atsišakoji
mais prie upės uosto ir kitų 
pramonės įmonių. ■ •

Šiais metais . yra skirta 
Lietuvos geležinkeliams at
statyti ir nutiesti naujiems 
du kartus daugiau kreditų, 
negu buvo išleista praėju
siais metais.

Lietuvos geležinkeliai tu
rės savo statybinę bazę. 
Baigę plytinių", kalkių, so
dos gamyklų ir lentpjūvių 
statybos tyrimo darbus,-sta

tytojai jau pradėjo naujų 
įmonių žemės kasimo ir pa
matų išvedimo darbus.

Pirmą kartą Lietuvos ge
ležinkeliuose šiais metais 
numatyta Vilniuje nutiesti 
vaikams geležinkelis, kuris 
sujungs sostinę su gražio
mis užmiesčio vietovėmis. 
Tai bits mėgiamiausia poil
sio vieta vaikams. Su vir
šum 1500 jaunuolių, berniu
kų ir mergaičių kasmet mo
kysis įvairių geležinkelietiš- 
kų specialybių.

1946 metais Tarybų Lie
tuvos geležinkeliečiąi per
veš respublikos geležinke
liais šimtus tūkstančių tonų 
prekių ir statybinių me
džiagų, reikalingų atstatyti 

..fabrikams ir įmonėms.

Redakcijos Atsakymai
D; J.j Braintree, Mass. — 

Mes manome, kad jūsų pa
staba dėl to įvykio su radiju 
dabar neverta dėti laikraš- 
tin. Ji nieko gero nepadary-

sunaikinti tas sutartis, kurios reikalauja kovos prieš 
hitlerizmą ir,fašizmą. Jie siūlo tokias sąlygas, prie ku
rių Vokietijos hitlerininkai, galėtų atsigauti naujam 
karui.- . i .

Further Aid Needed. 
! The only regretful part 
the whole situation is that 
far our aid is not sufficient toj to flee with them. I came from 
take care of the needy people Lithuania absolutely convinced 
there. The reason for this is j that ?a-grd#t‘fnajotity of the so- 
that certain people here among; called į Lithuanian displaced 

have;persons *in 'the American and 
for English zones of occupation in 

partisan political Germany have criminals re
cords. I am surprised and 
shocked to hear that the doors 
of our country are beginning to 
be opened to these elements. 
To say the least,* it is a terrible 
mistake, and it is contrary to 

heard a bomb'drop on our ci- the best interests of bur count
ties and towns it is impossible 
to imagine fully the extent of 
destruction in Europe. And I 
found that Soviet Lithuania is 
one of the hardest hit countries; 
by this terrible war.

American Lithuanians 
hindered our endeavors 
their own 
purposes.

Is further 
means. The
untold suffering to the people 
of Lithuania. For us Ameri
cans who have not seen or

aid needed? By all 
war has brought

Warns Public on DP’s.
My advice to these Lithuanian

- - - • • Americans who receive letters
by this terrible war. front these voluntary refugees,

The Germans and Lithuanian or are approached to sign affi- 
quislings upon retreat organiz- davits in order that they might 
ed sp.ecial demolition squads come to this country is: Be 
whose mission was to destroy suye you know what you are 
everything needed for modern doing. You may be helping to

to this country is: Be

Jonui Zaleckui,, Bayonne, 
N., J. — Jūsų rašinėlio dėl 
LDS vardo keitimo ar ne
keitimo Laisvėn nedėsime. 
Tuo klausimu jau užtenka
mai buvo rašyta, LDS kuo
pos savo mitinguose taipgi 
svarstė ir jau išrinko Sei
man delegatus. Palikime 
tą klausimą LDS Seimui 
spręsti.

Senam Juozui. — Straips
neliu “Kas Bijo Komuniz
mo?” nepasinaudosime.

life in the country. Factories, | bring to this country a man 
bridges, ’ electrical power,! who helped the Germans to 
schools and hospitals were commit atrocities against in
blown up. And I must say these nocent civilian people in Lithu- 
demolition squads have done a ania- ^ou must remember that 
thorough job of it. i over a half million people,

While in Lithuania, I took up if™*1 a Population of two and 
with the Red Cross, Academy ihalf mi llon were ’ murdered 
of Sciences, educational, health jdurin* the occupation by Ger- 
and other groups the question I n}ail nazis and they were as- 
of how we can render them sisted,n'.thls work by Lithua- 
further aid. I assured them’man fascists.
that we would do our utmost to . There is a shortage of man
assist them in their efforts to power in Lithuania.
re-equip their health, cultural theatres, hospitals, and insti- 
and educational institutions, tutions of all sorts cannot find 
The main project, however, we help; factories are short of la- 
agreed,, would be the sending oflbor; land needs tillers of the 
equipment for the Experimen- sod« There is an Opportunity for 
tai Medicine and Cancer insti'- every descent .man and woman, 
tute—Hospital being' establish- The doors 'of the country are 
ed in Vilnius. ' .open for all to return. Write to

those in Germany: “Please, go
No Hunger in Lithuania. . i back to Lithuania. If you are 

The Committee to Aid Lithu-, innocent of any crime, you 
ania is in charge of the cam- have nothing to fear. If you 
paign to raise funds for the'are guilty, you Will have to. face 
project. It Will need tens of the people and settle your ac- 
thousands of dollars. Therefor, counts.” 
I urge all Lithuanian Ameri-' 
cans as well as other good 
hearted Americans to contri
bute generously to this worthy 
cause. Send your contributions 
to Committee to Aid Lithuania, 
417 Lorimer Street, Brooklyn,

and educational institutions.

Schools,

tutions of all sorts cannot find

We Americans should not 
give aid and comfort to fascist 
criminals, no matter where 
they cofae from.

1 came back-^from Lithuania 
cohvinced that the little count
ry will rise from the wflr ruins

N. Y. ! and will go forward hand in
I am happy to report that hand with the most free and 

through my extensive travels in! most progressive nations of the 
Soviet Lithuania no where cji’d world.
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai) 
.(Tąpa)

Gruodžio 23
Visa diena buvo kupina svarbių ir malonių įvykių. 

Aplankiau du Kauno fabriku—“Ringuva” ir “Cotoną.” 
Pirmučiausia keletas žodžių apie pirmąjį.

Mažylių sūnus Jonas už metų ir pusės baigs medici
nos mokslą, o duktė mokosi chemijos. Jonas yra veiklus, 
sąmoningas jaunuolis. Tikisi, jeigu sąlygos leis, apsilan
kyti Amerikoje.

Prof. Dr. Mažylis klausinėjo apie savo senus, jaunų 
dienų pažįstamus čikagiečius Baltušį ir Pruseiką. Prašė 
perduoti jiems geriausius linkėjimus.

Vakare turėjau garbės išgirsti Kauno operos tūlas 
žvaigždes. Buvo suvaidinta opera “Pikų Dama.” 
tą pačią operą mačiau vaidinant Maskvoje, tačiau jokiu 
būdu už jokius pinigus nebūčiau atsižadėjęs šios progos. 
Ypatingai mane traukė pasirodymas Germano rolėje 
Kipro Petrausko. Pirmu sykiu jį girdėjau dainuojant 
ir mačiau.vaidinant. Dabar suprantu, kodėl jį taip myli 
Lietuvos žmonės. Savo gyvenime esu girdėjęs nemažai 
dainininkų, klausęs nemažai operų. Galiu drąsiai sa-

Nors

Valstybinė Lietuvos Prekyba
Rašo L. Augustinaitis
Tarybinio plano ūkio sis

temoje valstybinė prekyba 
užima žymią vietą: jai sta
tomas svarbus uždavinys— 
patenkinti tarybinio varto
tojo reikalavimus. Tarybi
nės prekybos darbuotojai 
atidžiai seka vartotojo pa
klausų kryptį, nagrinėja jo 
reikalavimus, perduoda juos 
pramonei ir duoda vertin-

Pasikalbėjimas su Kauno valgomojo aliejaus ir mui
lo išdirbimo fabriko “Ringuva” darbininkais.

“Ringuva” išdirba aliejų (valgomą) ir muilą. Fab
riko direktoriumi yra jaunas, aukštas^ draugiškas Be
nediktas Alsynas. Jis ir jo padėjėjai maloniai viską 
parodė, •paaiškino.

Fabrike dirba apie du šimtu darbininkų. Dirba vi
si darbininkai yra darbosomis trimis pakaitomis.

unijų nariai. Metinį gamy^ds planą išpildė dar lapkri
čio mėnesį! Fabrikas pats pasigamina elektrą ir todėl 
jis labai laimingas, nes turi pakankamai pajėgos sukti 
mašinas. Kitos įmonės, kaip, pavyzdžiui, “Audiniai,” 
dažnai negali operuoti, nes neturi elektros. Vokiečiai 
sudaužė Kauno elektros gamyklą. Visas atstatymo dar
bas dabar trukdosi dėlei to.

Pamatinė šio fabriko žaliava yra saulėgrąžos, 
gauna iš Ukrainos. Žaliavos turi pakankamai. Be 
kai gauna, fabrikas aliejų spaudžia ir iš sėmenų.

Fabriko darbininkai susirinko į saliukę, kurioj yra 
įrengtas “Raunonasis Kampelis.” Su jais ten gražiai, 
draugiškai pasisveikinau ir pasikalbėjau. Net gaila bu
vo skirtis.

“Cotono” fabrike ne taip viskas gerai ir laimingai 
eina. Mat, fabrikas gamina šilkines moterims pančia- 
kas. Fabriko įrengimas buvo labai puikus, labai moder
niškas. Bet šiuo tarpu įmonė dirba tik visiškai menkai. 
Viena, neturi pakankamai žalios medžiagos, antra—vo
kiečiai pasivogė ir išsivežė daug tam tikrų ratų, kurių 
jokiu būdu negali Kaunas pagaminti ir kurių niekur 
kitur Tarybų Sąjungoje nepavyko gauti.' Jie esą spe
cialiai daryti šiam fabrikui ir nežinia, kur daryti—vei
kiausia bus Švedijoje. Bet su Švedija dar nepavykę 
susisiekti. Be tų gi ratų gamyba negali eiti. Net gaila. 
0 tiek daug čia tokios puikios mašinerijos! Į metus, 
sako, fabrikas gali pagaminti net 6,000,000 porų pančia- 
kų—daugiau, negu reikia visai Lietuvai!

Šiuo tarpu dirba tik keletas staklių ir gamybos te
duoda mažai.

Tik ’ tiek džiugu, kad fabrikas buvo išgelbėtas nuo 
sunaikinimo. Tai didelis » kreditas fabriko direktoriui. 
Tik pagalba kyšių ir paslėpimo pavykę išgelbėti mašine
riją. Vieną dieną vokiški niekšai jau buvę atėję visą 
fabriką išsprogdinti ir sudeginti. Direktorius papirkęs 
jų vadą. Tasai prižadėjęs ateiti kitą dieną ir vistiek 
įmonę sunaikinti. Tačiau kitą dieną jau buvo pervėlu, 
nes užklupo Raudonoji Armija ir vokiški plėšikai turėjo 
nešdintis, kur kojos neša. Ir taip fabrikas išliko nesu
naikintas.

Fabriko direktorius ir jo pagelbininkai mano, kad 
laikui bėgant visi sunkumai bus nugalėti ir fabrikas vėl 
galės pilna jėga dirbti. Jo produktais didžiuosis visa 
Lietuva!

Šioje įmonėje šiuo tarpu dirba tikt 
—gal bus pusė moterų ir pusė vyrų. Si 
trijų metų darbo prie šių mašinų darbininkas tampa eks
pertu ir gali jas tinkamai operuoti. Jų operacija yra 
labai sudėtinga. Neprityrę darbininkai daugiau blogo, 
kaip gero padaro.

Parodė mums, kaip pančiakos yra mezgamos—mez
gamos iš balto šilko (natūralaus arba dirbtinio), paskui 
nudažomos ir išdžiovinamos specialiam kambaryje.

Pietus valgyti pasikvietė pas save prof. Dr. Mažylis. 
Tai buvo nepaprastas pobūvis šios malonios šeimos pas
togėje. Apart skanių vaišių, turėjome gražių, draugiš
kų pokalbių.

Dr. Mažylis yra specialistas moteriškų ligų. Jis už
laikydavo privatišką ligoninę, labai gerai įrengtą. Da
bar toji ligoninė yra nacionalizuota. Bet jos vedėju te
bėra Dr. Mažylis.
, Ligoninė turi 60 lovų.

Apart šių savo aukštų pareigų, daktaras dar pro
fesoriauja Kauno universitete. Jis, visa šeima, ir visas 
Kaunas džiaugiasi, kad ligoninę pavyko išgelbėti nuo vo
kiškųjų plėšikų. Dabar ji patarnauja Kauno motinoms.

Kai pavalgėme, daktaras pasakė: Gal dabar norė
site aplankyti ir mūsų fabriką?

» Kur tu praleisi tokią progą!
Apvilko mus baltomis uniformomis ir nuėjome ant
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Jų 
to,

d 170 darbininkų 
ko, kad tiktai po

teko būti kambaryje, kuriame taip garsiai ir taip sutar
tinai skamba naujagimių muzika. Kaip tik vienas pra
dės, pasileidžia darban visi. Viso tuo tarpu ten buvo 
nei šešiolika “muzikantų.”

(publikoje jau atstatytas, 
i valstybės prekybos įmonių | 
tinklas. Dar besitęsiančio 
karo sąlygomis, o taip pat 
ir pokariniame taikingo; 
krašto klestėjimo periode 
buvo sutvarkyta tarybinė ’ 
valstybinė prekyba, aprū-; 
pinanti vartotojus reikalin
giausiomis prekėmis. Iki 
1946 m. sausio mėn. 1 d. val
stybinis prekybos įmonių 
tinklas Tarybų Lietuvoje 

A'įj turėjo jau tūkstantį atsta- 
— fabri-itytų ir ^konstruotų preky

bos punktų, kurių metinė 
nes prekybos darbuotojai ;aPyvarta sudarė šimtas mi- 
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ga nesustojo prie atsiektų 
rezultatų. Penkmečio pa
baigai Tarybų Lietuva«turės 
ne tik prieškarinio lygio 
prekybos įmonių tinklą, bet 
žymiai išaugusį kiekybės ir 
kokybės atžvilgiu.

1950 m. Tarybų Lietuvoje 
veiks 3000 prekybos punk
tų, tuo būdu prieškarinis 
valstybinės prekybos tinklas 
išaugo 20 nuoš. Įmonės ati
tiks visus kultūrinius tary
binės prekybos reikalavi
mus: jos bus aprūpintos 
pirmarūšiu prekybos inven
toriumi, pirkėjai bus aptar
naujami aukštai kvalifikuo
tų darbuotojų. ,

Tarybų Lietuvos prekyba, 
Didžinlini nždivini-H remdamasi prekių išleidimokia “ lieS Vokiečiu okupacijos me-:Pusėjimu ir gyventojų

binės prekybos darbuotojų, i tu ypatingai smarkiai nu- per kamosios ga lios augi _ , 
Karas ir
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kyti, kad Kipras Petrauskas priklauso visiškai nedidelei^118,®,amy lmus nuro ymus: 
pasaulio geriausių dainininkų ir vaidintojų grupelei. -platau* vartojimo reik-

Labai puikiai pasirodė labai svarbioje ir sunkioje Li- ™en’-’ . tiekėjams -• fabn-1 
zos rolėje panelė Dagelytė. kams ir įmonėms. Tarybi-I

. Man atrodo, kad ši opera Kaune buvo suvaidinta, P? Jijonų rubliU- I!uvo atsta-
imant jos svarbiąsias roles, neprasčiau už suvaidinimą . 1 į .,L .♦ i v y v,tyta “Paramos” Kaune, 
Maskvoje. Tiek tik skirtumo, kad Maskvoje scenerijos * nn ze os “Rūtos” Vilniuje ir kiti pre-
daug įspūdingesnės ir gražesnės, geriau pritaikytos ope- . .. . b kybos tinklai.

zos rolėje panelė Dagelytė.

imant jos svarbiąsias roles, neprasčiau už suvaidinimą 
Maskvoje.
daug įspūdingesnės ir gražesnės, geriau pritaikytos ope
rai, ir choras buvo skaitlingesnis ir žavingesnis, negu 
Kaune.

(Bus daugiau)

Milwaukee, Wis

kp. 
na-

Iš LDS 1OO Kuopos 
Susirinkimo

Gegužės 2 cl. LDS 100 
turėjo susirinkimą. Palei 
rių skaičių turiu pasakyti,
kad ne perdaugiausia atsilan
kė. Pirmininkė . O. Stankienė 
atidarė susirinkimą. Skaitytas 
iš pereito susirinkimo proto
kolas ir priimtas.

Finansų raštininkas rapor
tavo, kad narių kuopoje ran
dasi 47 ir visi gerame stovyje.

Įstojo vienas naujas narys? 
tai drg. Ragauskas.

Ligonių randasi du.
Einant prie pabaigos, pada

ryta pora gana gerų tarimų: 
Vienas tarimas, tai pasveikin
ti Vilnies šėrininkų suvažiavi
mą su $5, o antras, tai nutar
ta'paaukoti $25 dėl Tiriamo
sios Medicinos ir Vėžio Li
gos Instituto Vilniuje.
. Vienas iš Narių.

i-------- —

fficagos Žinios
LLD 1-mosios Apskrities 

Vajus Prailgintas
LLD 1-mos Apskrities Ko

mitetas savo posėdyje, 30 d. 
balandžio, padarė peržvalgą 
dabar einančio vajaus gavi
mui naujų, narių.

Pasirodė, kad vajus iki šiol 
ėjo silpnai, beveik visos kuo
pos tebėra neišpildžiusios pa- 
sibrėžtos kvotos.

Todėl, plačiai ir nuodug
niai apsvarsčius vajaus reika
lą, komitetas nutarė vajų pra
tęsti iki birželio 1 d., kad da
vus progos kuopų valdybom, 
vajininkam - veikėjam išpildy
ti pasibrėžtą kvotą.

Gegužės mėnesį įvyks ne
mažai didelių parengimų: 
bankietų, piknikų - išvažiavi
mų, kapinių apvaikščiojimas, 
ir t.t. Išnaudokime visus pa
rengimus, visas priemones 
naujų narių1 gavįmui ir iš senų 
narių duoklių iškolektavimui.

Taigi, Apskrities Komitetas 
dar kartą atsikreipia į kuopų 
valdybas, vajininkus - veikė
jus laike gegužės mėnesio 
smarkiai padirbėti ir baigti 
vajų garbingai, išpildant pa
sibrėžtą naujų narių .kvotą 
iki birželio 1 d.

To reikalauja mūsų organi
zacijos ir visos darbininkų 
klasės gerovė. To reikalauja 
kuopų, veikėjų ir Apskrities 
garbė. Taigi stokime visi dar
ban ir atlikime savo organiza
cines pareigas.

Pasibaigus vajui, po birže
lio 1 d., visi LLD kuopų* se
kretoriai esate prašomi nevil
kinant pranešti apie vajaus 
pasekmes Apskrities sekreto
riui S. Vėšiui, 6214 N. Mozart 
St.

Apskr. Komitetas:
A. Yuris, pirm.
A. Grigas, ižd.

Bostono' apylinkes, liepos 
(July) 4-tą, Vose Pavilion 
Park, Maynard, Mass.

- vokiškųjų grobikui kentėjo Lietuvos Vartotojų fo faktiški? 
__ __ okupacija sugriovė respub- --------- a U,New Haven, ŪMUI (likos tautinį ūkį. Daugelis 

i Tarybų Lietuvos miestų pa
rversti griuvėsiais, sunaikin
ta dauguma fabrikų ir įmo
nių, susilpnintas ir sugriau
tas žemės ūkis. Iš 1,250 
prieš karą respublikoje vei
kusių valstybinių prekybos 
įmonių po Tarybų Lietuvos 
išvadavimo išliko tik kelios 
dešimtys. Buvę Lietuvos 
teritorijoje prekių ištekliai, 
200 milijonų rublių vertės, 
tapo išgrobti hitlerininkų.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonių pas tangomis ir 
įtemptos organizacinės LT 
SR Prekybos Liaudies Ko
misariato veiklos dėka res-Į Vartotojų Draugijų Sąjun- pareikalavimus.

Iš Pavykusio Bankieto

LDS 16 kp. turėjo surengus 
bankietą, vakarienę, gegužės 
5 d., Liet. Namo B-vės salėje. 
Kaip iš toli, taip ir iš arti sve
čių ir vietinių kuopos narių 
bei jųjų draugų, prisirinko 
pilna salė, daug buvo pasili
kusių delegatų, kurie laikė 
LDS 5-tos apskr. konferenci
ją, tą pačią dieną ir toje pa
čioje salėje. Iš Bridgeporto 
dalyvavo skaitlingiausia sve
čių grupė. Dalyvavo suaugu
sių draugų organizacijos vei
kėjų, bet atvažiavo kelios ma
šinos jaunimo LDS narių. Lai
ke vakarienės buvo iššaukti, 
kaip vietiniai veikėjai tart žo
dį kitą, taip ir svečiai. Visi, 
kurie tik kalbėjo, nurodinėjo 
organizacijos stiprumą ir rei
kalingumą joje prisirašyti, 
priklausyti. Buvo tolimiausias 
svečias, Johpny Orman, iš 
Brooklyno, N. Y. J. Orman 
buvo pakviestas kalbėti. Sve
čias ryškiausia apibudino apie 
lietuvius smetonininkus, kurie 
pabėgo, artinantis Raud. Ar
mijai prie Lietuvos,' su nacių 
armija į Vokietiją.. Dabar tie 
smetonininkai nyksta, nes ne
nori grįžti į Lietuvą, nes ten 
jie išžudė daug Lietuvos žmo
nių. J. Orman sakė, kad jam 
Vokietijoj teko susitikti daug 
tų pabėgėlių, kada jis buvo 
Amerikos armijos karys.

Po vakarienės buvo šokiai 
iki 9 vai. vakaro. Kadangi bu
vo daug jaunimo, tai dar ir 
senimas kiek pasišoko.

Bridgeporto jaunimas sklei
dė - pardavinėjo LDS Youth 
Victory Dance tikietus. Jie 
rengia šokius 8 d. birželio. 
Man rodosi, daugiausia tikie- 
tų pardavė, tai John Rigely. 
Tai energingas, jaunas žmo
gus, J. Mureikiutės vyras. Na, 
ką mes, newhavenieciai, dary
sime ? Turėsime važiuoti kuo 
daugiausia, 8 d. birželio, pas 
Bridgeporto jaunimą, kad at
siteisti jiems už tokį skaitlin
gą dalyvavimą pas mumis. 
Manęs komisija prašė paa- 
čiuoti visiems, kurie dalyvavo 
pas newhaveniecius ir parėmė 
mūsų kuopą, kaip moraliai, 
taipgi .ir finansiniai. Taigi, 
komisijos vardu, ačiū visiems 
už skaitlingą dalyvavimą. Ko
misijos narė man išsireiškė, 
kad liks pelno apie $80.

Man vienas veikėjas sakė: 
“Aš pas newhaveniečius atsi
lankau visuomet, tik todėl, 
kad jūs duodate labai puikią 
vakarienę. Atsakiau, ačiū. Ma
nau, kurie matė komisijos už- 
kvie,timą per spaudą dalyvaut 
vakarienėje, o nedalyvavo, tai 
dabar gailisi.

M. Antanuk.

Maynard, Mass., mažytis 
miestelis, labai išgarsėjęs 
Naujojoj Anglijoje. JĮ išgar
sino didieji Laisves piknikai. 
Šiemet, liepos-July 4-tą ir vėl 
ten Įvyks 
Bus Vose

Laisves 
Pavilion

piknikas 
Parke.

Draugijų Sąjungos preky- keletą kartų, _ --------
bos tinklas, kurio pagrindi-I Prekybos apyvartos augi
nis uždavinys buvo Lietuvos mas dai padidės . sumazi- 
TSR valstiečių aptarnavi-įna? daugelio pi ekiu kainą, 
mas. Iš 1,800 prieš karą'. Penkmečio pabaigai bus 
veikusių provincijos preky- z.Vr,11<u praplėstas vartoto
ms punktu išliko tik kelios kooperatyvų ir prekybos 
dešimtys, ši aplinkybė bu- tinklas kuris turės
vo laikinai paralyžiavusi vllTf? , ,5<M-pie ybos tas ų.. 
Tarybų Lietuvos kaimo ap-|. Užplanuotas vartotojų 
rūpinimą reikalingiausio- i kooperatyvų prekybos tink- 
mis prekėmis. Tačiau ko- >°. Metimas ryškiai rodo, 
operating prekyba greitai ka{P. nenuilstamai tarybų 
u 4- 4 A ..m iv. KkLi ™ valdžia rūpinasi valstiečio buvo atstatyta ir 1946 m ■ j^eligento gerbu-
sausio men. 1 turėjo jau . &
Virt5h° k±uA°PeraCij0S V1 Penkmečio bėgyje Lietu- 
L P • M- vos kaimas bus aprūpintas

Lietuvos TSR Liaudies visokių rūšių prekėmis, ku- 
Prekybos Komisariatas ir rios pilnai patenkins kaimo

llf | p*. n ižauskas, A. Baniulis, MaryMahanoy City, ta* iBacvmkiene, Edna /Ražovich, 
! Juozas Navitskas, Mrs. 'Helen 
lUrbon, Jurgis^ Girdauskas, 
Jonas Pacauskas, Joe Augu

lis, Adolph Dambauškas,
Sėkmingos A. Bimbos 

Prakalbos

Įvykusios A* Bimbos pra- Mykolas Vailionis, Mr. & Mrs. 
kalbos gegužės 10 d., š. m., Mykolas Paukštaitis, Jurgis 
Shenandoah, Pa., buvo labai Paulukonis, 
sėkmingos. Publikos buvo ga- čius, Alex 
na daug. Susiėjau su draugais 
iš šių miestelių: Girardville, 
Minersville, Shaft, Tamaqua, 
Coaldale, McAdoo, Mahanoy 
City, St. Clair, Kulpmont ir 
iš kitų. Taipgi kalbėjau ir su 
pačiu draugu A. Bimba, ku
rį jau seniai buvau matęs. Iš
rodo gerai po tai ilgai kelio
nei Lietuvoj.

Apie pačią A. Bimbos kal
bos temą, tikiu, shenandoriš- 
kiai parašys plačiau. Man tik 
tiek tenka paminėti, kad pra
kalbos buvo labai sėkmingos.

Prakalbas atidarė LPT Ko
miteto Shenandorio skyriaus 
pirmininkas Kazys Naravas 
lygiai kaip 8 vai. vakare. Per
statė pirmininkauti ir pirmi
ninkavo prakalboms Stasys 
Kuržinskas iš Mahanoy City, 
Pa. Kalbė pasakė dviejose da
lyse drg. A. Bimba.

Draugui A. Bimbai papra
šius aukų Vilniaus Medika- 
liam Institutui susirinkusieji 
gausiai aukavo. Aukom rink
ti puikiai pasidarbavo šios 
draugės: Naravienė, Obraitie- 
nė, Bujauskienė if Kuzmickie- 
nė. Aukavo sekami draugai ir 
draugės sekamom sumom:

Po $100: Emily ir Kazys 
Motuzai.

Po $50: Vytautas Mauru
kas, Paulius ir Dela Kval- 
kauskai.

Antanas Kazokas $30.
Po $25: Kazimieras Sen

kus, William Navitskas, Mar
garet Abraitis, Chas. ir Agnes 
Naravai, Salome ir Juozas 
Mardosa, Vincas Treškauskas, 
Juozas ir Marie Kreipavičiai, 
Juozas Šerys, Matilda ir Juo
zas Tūleikai, Violet ir Stasys 
Kuzmickai.

Ambraziejus Zelinka $15.
Po $10: Antanas Lakitskas,

kaitė, Mr. ir Mrs. Stasys Kur 
žinskas, Petras Urbonas.

Petras Križanauskas $7.
Po $5: A. Aponjkas, • P 

Gurklys, John Churinsky, Ta
rnas Kvietalaitis, Franas Čl

So. Boston, Mass
Pranešimas Apie Lietuvą 

Masiniame Mitinge

Lietuvai Pagalbos Teikimo įį 
Kofnitėto (LPTK) vietinis 

Antanas Yuson-i skyrius saukia masinį mitingą 
Choponis, Kazys'gegužės 26 d., 6:30 vai. vaka/ 

Jonas Navickas,'re, Municipalėj AuditorijojeĄ 
E. Broadway, So. Boston,* ■ 
Mass.

Petkevičius, 
Vincas Vasiliauskas, Jonas T. 
Mikalonis.

Po $3: Antanas Maknys, 
Kaunienė, Jonas Mackonis.

Po $2: Jonas Jakubonis, 
Frances Pikūnas, Pranas Sher-' 
penskas, Petras Eidukevičius, ' 
Juozas Stepšys, Marė Ambra-1 
zienė, Veronika Naujalienė,' 
Vincas Kuchinskas, Joe Yuo-, 
dzevičius.

Po $1 : Ramanauskas, Sta- ‘ 
sė Aleksa, Uršulė Vailionie- 
nė, Anthony Kalėda, Jurgis 
Bridickas, J. Senkus, Marė 
Stalgaitienė, J. Senkus, F. ža-. 
vis, C. Naupinos, A. Kuzmic
kas, E. Stankevičienė, Maizu- 
nas, Slavitskas, Senkus, La- 
kickas, K. Šlekaitis, J. Shu- 
paila, E. Vaganaitis, Frances; 
Olson, E. Dunila, V. Dunila, I 
Rakauskienė, Pikutis, Marka- i 
vage, Andrulis, Jos. Taraska- 
vige, A. Alisauskas, Chas. 
Raulinaitis, A. Chesna, M. Ka
valiauskienė, A. Laukonienė, 
J. Varanavičienė, Roy Woofs, 
Visockienė, S. Kupstas, Gobe- 
ris, B. Sausnavičius.

Per prakalbas surinkta Ti
riamosios ir Vėžio Ligos Insti
tutui Vilniuje aukų $682. Po 
prakalbų prisidėjo $50. Sykiu 
aukų $732.

Pelnas nuo baliaus, įvyku
sio balandžio mėn. 27 d., 
1946 m., Lietuvos našlaičiams 
$500.

Išlaidų pasidarė rengimui 
šių prakalbų $20.

Drg. A. Bimbai perduotas 
čekis sumoj $1,212.

Jeigu kurių vardai neaiš
kiai pažymėti ir jeigu randa-, 
si kurių visai nepažymėti, pra
šau man už tai atleisti. Jeigu 
katras nerasite savo vardo 
paminėta, prisiųskite vardą ir

šiame mitinge duos platų 
pranešimą apie dabartinę pa- 

jdėtį, neseniai grįžęs iš Lietu- 
ivos, Antanas Bimba; tai pir-' 
imas Amerikos lietuvis, aplan
kęs Lietuvą po karo. Jis virš 
tris mėnesius po visą Lietu-, 
va važinėjo: miestuose, mies
teliuose ir kaimuose. Nors jau 
metai laiko prabėgo, kai Eu
ropoje žiaurusis karas užsi
baigė, bet laiškų atėjimas vis 
dar be galo lėtas, todėl kiek
vienas godžiai laukiame šios 
progos, kad išgirsti tą, kuris 
savo akimis matė mūsų tėvy
nę Lietuvą. Ir nėra abejonės, 
kad A n tardąs Bimba sugebės 

Į daug ir aiškiai pasakyti apie 
i Lietuvą, nes jis — kalbėtojas, 
Į rašytojas, Laisvės dienraščio 
redaktorius ir LPTK pirminin
kas.

Sakoma, kad parsivežė ir 
dailės daiktų iš Lietuvos: 
mezginių, audinių ir gintari
nių papuošalų. Tai matysime 
ir galėsime įsigyti.

Tikrai būsime tame istori
niame -įvykyje.

Waterbury, Conn
šiomis dienomis išvažiavo 

Chicagon Mrs. Anna Dapšra, 
Miss Mary Vaitonis ir JfA 
Eleanore Grose. Pereito sek
madienio, gegužės 19-tos ry
te, jos (traicėj) paliko mūsų 
miestą-kaimą bent porai sa
vaičių, kaip jos sakėsi, ir iš
vyko Chicagon paviešėti pas

SIU.
širdingiausias ačiū visiems, 

kurie lankėte drg. A. Bimbos 
prakalbas. '

LDS 104 Kp.
Korespondentas.

tarnus.
Good luck joms visoms nu

važiuoti, paviešėti ir laimingai 
sugrįžti namo.

Waterbur ietis.
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(Tąsa)
Dalykai taip smarkiai pasuko į kri- 

tingąją pusę, kad apie rugsėjo 1 d. Mu- 
< _• lan’a ir Sunia sumanė greičiau atsikviest 

Amei’jytę į Hangčou’ą. Pats tėvas nu- 
: * važiuos ir ją parsiveš. O Mulan’ai pa- 
\ rūpu greičiau pasiekt Šanghai’jų ir da- 
| sižinot ką apie Manią.

Bet štai vakare gavo Mulan’a laišką 
nuo sūnaus Atung’o, kad jis jau įstojo 
armijom Ką gi reiškia šeima, jei nebe
bus šalies? Chinijai reikia kovūnų. At
ung’as nežada grįžt, kol suvarys tuos 

C kreivakojus nykštukus atgal į jūrą.
Mulan’a da labiąu panoro važiuot į 

Šanghai’jų, nes ten netoli kur turi .būt 
ir jos sūnus. Bet kaip su Amei’jyte? 
Reikia ją parsitraukt iš Nanking’o, kol 
dar galima. Geras sumanymas, nes, jei- 

' . gu Amei’jyte būtų ilgam pasilikusi ko
legijoj Nanking’e, kur suplūdo daugybę 
pabėgėlių moterų, tai ir ji būtų buvusi 
užmušta, laike neapsakomų žiaurybių iš 
japonų pusės, gruodžio mėn.

Mulan’a atvažiavo į Šanghai’jų ir ra
do Paofen’ą ir Saldžią Kvapsnį su jų šei
momis nedideliam, viešbuty. Apie savo 
priesaikos seserį Manią ji negavo jokių 
žinių.

Mulan’a pasiliko, o Sunia išvažiavo i 
Nanking’ą dukters parsivežt. Iš Šan- 
ghai’jaus į Nanking’ą tik pusaštuntos 
valandos traukiniu. Ir Močou’a pribuvo 
į Šanghai’jų pasimatyt su giminėmis ir 
vėf atgal grįžo į Sučou’ą. Ji sunerimo, 
kad karas pasieks ir jos buveinę. Sau
giau būtų persikėlus į Šanghai’jų, bet 
Lifu’i, kaipo valdžios žmogui, taip daryt 
neišpuola.

Vis dėlto Mulan’a sakė savo vyrui Su
nia’i, kad jis stabtelėtų Sučou’e ir ban
dytų perkalbėti seserį Močou’ą ir jos vy
rą Lifų kuo greičiausia į Šanghai’jų at
vykti.

Sunia’i išvažiavus, Mulan’a dasižinojo 
kai ką apie gimines. Sujun’os tragiška 
mirtis sujaudino Mulan’a. Ji užgyrė 
Taijun’ds ir Čen San’o žygį su partiza
nais. O apie Manią ir jos Asuan’ą nie
ko ji negalėjo patirt, nors baisios ėjo 
kalbos, apie japonų nuožmybes šiaurėj 
ChinijoJ^.^

C - * Kaipo geriau pasiturinti žmonės, Mu- 
;..vlan’os giminės dar nepatyrė kietų karo 
' smūgių. Ir šanghai’juj buvo neramu.
Orlaiviai maudžiančiai birzgė, kulkos 
švilpavo, sprogimai griaudė, žmonės pa
lei prieplauką tėmijo šaudmenų ugnį. 
Bet turtingesni vyrai ir moterys links
minos po šokių svetaines, po teatrus, lyg 
kad čia nieko nebūta. Mieste aiškiai bu- 

- yo matyt dvi skirtingos klasės: turčiai 
džiaugėsi, būdami saugūs svetimšalių 
koncesijoj; paprasti žmoneliai ir karei
viai mušėsi už savo kraštą ir vargšai pa- 

. ' bėgėliai kančias kentė...
H • Mulan’ą vis giliau lietė karas. Jos sū

nus tarpe anų riaumojančių kanuolių. Ji 
gavo iš jo antrą laišką: jis dirba bevielėj 
stoty arti karo fronto, gal kartais ji 
galėtų atsilankyt...

Trečią dieną Sunia parsivežė dukrai
tę Amei’jytę. Pribuvo taipgi Močou’a įr

. Vyresnysis Lifu’o sūnus Šiaofu’s taip- 
' gi prašė tėvų leist jį kariaut. Kai jis 

dažinojo, kad jo pusbrolis Atung’as karo 
tarnyboj, jis tiesiog veržės, bet jis no
rėjo būt tame pačiam skyriuj su savo 
pusbroliu. Šiaofu’s dabar baigė Nan- 

‘ king’o univęrsitetą. Jis buvo truputį 
trumparegis ir nešiojo akinius. Greit 
ir gražiai rašė ir galėjo užimt reporte- 

: no ir pasiuntinio vietą.
K Giminių pasimatymas įvyko įtemptoj 
karo atmosferoj. Ir Saldžios Kvapsnies 
2^ jį • J • 1 1 J • 1 — 1 —

svainį Sunią važiuot kartu, aplankyt At- 
ung’ą. Nakčia važiuot bus saugiausia. 
Pulkininkas atsiųs savo automobilį ir šo
ferį. Mulan’a irgi buvo norėjusi važiuot 
kartu, bet Lifu’s ją perkalbėjo. Tai Mu
lan’a pridavė Sunia’i keturias dėžes apel
sinų nuvežt kareiviams.

Susėdę, visi pavakarieniavo. Skaitė 
laikraščiuose niūrias karo naujienas. 
Apie dešimtą pribuvo uniformuotas vy
rukas su plienine šalma, pasakė, kad pul
kininko automobilis jau čia, laukia. Mu
lan’a ir Močou’a šimtą kartų pasakė su
dieu Šiaofu’i, karštai, motiniškai.

Išvažiavęs iš svetimšalių koncesijos, 
automobilis tuoj užsuko šviesas. Pul
kininko šoferis sakė, kaip karštai ir at
kakliai kaujasi chiniečiai, pilni heroizmo 
ir pasišventimo.

Pavažiavus kurį galą, jiems teko stai
ga išgirsti tamsoj:—Praėjimo žodis! — 
šoferis atsakė susitartą slaptažodį. Iš 
tamsos švystelėjo į automobilį šviesos 
ritulys ir vėl tamsa. Šoferis paaiškino, 
kad jau nebetoli niekieno žemė. Ėmė 
girdėtis kanuolių baubimas. Tamsios 
nakties dausas kartais raižė palši ieš
komųjų šviestuvų stulpai iš japonų kar- 
laivių. Netrukus, iki jų pradėjo daeit 
ir smulkesnixmūšių garsai: kiauksėjo 
kulkosvaidžiai, žviegė ir švilpė kulkos, 
lyg kad krentančios žvaigždės raižė tolį.

Šoferis pasakojo, kad tarpe japonų 
yra ir Mančurijos chinų. Japonai varu 
juos varo kariaut prieš savo žmones.

Da toliau pavažiavus, vėl šūkis iš pa
tamsio: slaptažodis! Šoferis atsakė. Vėl 
šviesos ritulys durstelėjo važiuoliams į 
akis ir vėl užsimerkė.

Dabar jau jie pradėjo girdėt kojų 
taukšėjimą. Tai chinų karių gretos mar- 
šavo į apkasus, patamsy, nakčia, nes 
taip saugiau. •

Raudonas ir geltonas žiburys mirksėjo 
prieky. Šoferis sakė, kad tai artilerijos 
signalai. Sproginėjo bombos, net žemė 
virpėjo..

Štai ant galo ir pulkininko būstinė. 
Mažas kaimo namukas. Prie lovelės te
lefonas ant jstaliuko. Po staliuku sping
sėjo lempelė. Langai juodai užtiesti. 
Pulkininkas kalbėjo per telefoną. Uždė
jęs ragelį, pasisveikino su Lifu’m:/—Svei
kutis, mokytojau Lifai Kung’ai.

Lifu’s jam perstatė savo sūnų Šiaofų 
ir svainį Sunią. Pulkininkas pasiuntė 
šoferį pašaukt Atung’ą. Sako, žmonių 
išmokslintų čia maža. Ir pagalbos prisi
šaukt sunku. Girdi, mūsų skyriaus ka
riai užsimoję kautis iki paskutinio žmo
gaus.

Įėjo Atung’as,i rankos mostu pasvei
kino pulkininką. Atrodė kitokis unifor
moj. Truputį paišinas, užkaitęs, bet nu
švitusiu veidu. Pasakė tėvui, kad be
vielėj stoty tik du tėra darbininkai.. Vie
nas kitą pavaduoja. Tai dabar pusbro
lis Šiaofu’s kaip tik galėtų būt naudin
gas.

Atung’as paprašė pulkininko vandens. 
Gavo stikluką ir visą iš lengvo, skalsiai 
išgėrė. Vargu čia su vandeniu. Kaip 
tik čia pridurmui Sunia pasakė, kad at
sivežė keturias dėžes apelsinų karei
viams. Pulkininkas padėkojo. Tokių 
daiktų čia maža. Kareiviai kenčia troš
kulį. Sužeistiems ypač vargu. Maža 
vaistų, t varstų, drobulių. Viso ko reikia.

Šiaofu’s nuošaliau kalbėjosi su At
ung’u. Priėjęs Sunia pratarė, kad jie 
dažniau laiškelį parašytų. Šiaofu’s pa
prašė pulkininko, ar jis irgi negalėtų 
dirbt prie bevielio vieneto. Taip, sutiko 
pulkininkas, dirbk, tėmyk, mokykis nuo

Raportas ir Įspūdžiai iš Kongreso 
Civilėms Teisėms Ginti

(Tąsa) 

Panaikinimui 
tax neleidžia

poll tax. 
dešimčiaiPoli

milionų baltų ir juodų ameri
konų balsuot septyniose pieti
nėse valstijose, ir tuomi reak
cionieriai kongresmanai pieti
nėse valstijose laimi rinkimus 
ir skleidžia savo neapykantą 
ir politiką prieš darbininkus, 
negrus, žydus ir kitas tautas. 
Spalio mėn., 1945 m., kon- 
gresmanas Vito Marc.antonio 
Įnešė kongrese Liliu HR-7 at
šaukimui ir panaikinimui poli 
tax. Jau tris sykius kongre
sas priėmė tą bilių, bet ji vis 
pražūva senate. Taigi su šia 
rezoliucija šis suvažiavimas 
užgyrė bilių HR-7, ir ragino 
senatorius priimt tą bilių ir 
panaikint poll tax.

2. Užgyrimas ir palaikymas 
FEPC. Pietinėse valstijose yra 
didelė diskriminacija prieš 
negrus gavime darbo. Negrai, 
sykiu su baltais, kovojo per
eitame kare, o kuomet jie su
grįžo namo, jie nori darbų, 
lygiai su baltais. Ir kadangi 
jie darbų negauna, jiems per 
12 mėnesių yra mokama pa
šalpa. Bet, kuomet ta pašalpa 
pasibaigs, klausimas, kas tuo
met Įvyks pietinėse valstiję- 
se ? Laike karo, prezidentas 
Roose veltas paskelbė, kad yra 
šio šalies nusistatymas, jog 
kiekvienas žmogus turi teisę 
gaut lygų darbą be rasinės, 
spalvinės ar tautinės diskri
minacijos. Roosėveltas pasira
šė nutarimą Įsteigiant Fair 
Employment Practice Commit
tee. Kongrese yra patiekti du 
kiliai: HR-2232 ir S-101, 
Įsteigimui pastovaus FEPC.

j Taigi šiame suvažiavime buvo 
i priimta rezoliucija užginant 
[virš minėtus bilius.

3. Rezoliucija, pasmerkian
ti policijos brutališkumą prieš 
! negrus, ši rezoliucija nurodė
[ policijos brutališkumą prieš 
negrus, ir patiekė sekamus 
pavyzdžius:

(a) Columbia mieste, Ten
nessee valstijoj, valstijos po
licija išdaužė negrų krautuves 
ir areštavo šimtus negrų, kuo
met baltiems nepasisekė nu- 
linčiuot vieną negrą, kuris už
gavo baltam krautuvininkui Į

! veidą, kuris koliojo jo motiną. 
Du negrai buvo policijos nu- 

I šauti kalėjime; 31 nuteistas 
| kalėjimai!, o visi kiti tame 
i mieste gyvena didžiausioje 
I baimėje.

(b) Freeport, Long Island, 
policistas Remeika nušovė du 
negrus brolius, veteranus ir 
sužeidė trečią brolį, taipgi ve
teraną, be jokios priežasties. 
Tas policistas buvo apgintas 
ir išteisintas.

(c) Seattle, Washington,

Ver
ne g- 

negras veteranas ir biznierius, rams, tai šis suvažiavimas pa- 
Eugene Moszee, buvo polici
jos užmuštas jo biznio vietoje, 
būk už tai, kad jis dalyvavo 
muštynėse tūloje užeigoje, 
nors tose “muštynėse” niekas 
nebuvo sužeistas ir nebuvo jo
kių nuostolių.

(d) Calif ornijoj, O’Day 
Short, jaunas negras, jo žmo
na ir du vaikučiai buvo sude
ginti savo namuose per pa
stangas Ku Klux Klano, nes 
jie nusipirko namą ten, kur 
buvo užginta negrams gyvent. 
Policija visai neatkreipė Į tai 
dėmesio.

Pasiremiant šiais ir daug 
kitų Įvykių prieš negrus, šis 
suvažiavimas per rezoliuciją 
pasmerkė policijos brutališ
kumą; išreiškė paramą apsi
gynimui virš minėtiems .nu
skriaustiems negrams, ir nu
tarė reikalauti Department of 
Justice Washingtone, ir vals
tijų valdžių, kad apgintų neg
rų teises ir nubaustų 
tuos, kurie vartoja 
prieš negrus.

4. Rezoliucija prieš
jop brutališkumą Los Angeles,1 įacj 
Californijoj. • Mieste Los Ari-! 
gėlės policija su gaso bombo-Į 
mis bandė : 
linijas prie U. S. Motors ir su- 
areštavo 27 streiko vadus. Už 
tą streiką, Philip M. Connel-j 
ly, Los Angeles CIO Council | \ 
sekretorius ir garsus darbi- j ■ 
ninku vadas, — buvo anti-uni- j AF of I 
jų teisėjo nuteistas Į kalėjimą, . • • • i • • • • ii VcTl LOIOir kiti streikienai yra dabar 
teisiami blogo teismo. atmos
feroje. Taigi buvo vįenbalsiai! 
priimta rezoliucija, kurioje šis 
suvažiavimas remia Connelly! 
apeliaciją ir pasmerkia teismą 
prieš CIO vadus, kuris dabar 
tęsiasi Los Angeles mieste.

5. Kadangi šios šalies sosti
nėje, Washingtone, D. C., yra ■ 
paskirstymas negrų ir- baltų i 
žmonių mokyklose, valgyklo 
se, koteliuose, 
veninio vietose 
aimo vietose 
Jim Crow), ir 
lio mėn., 1945 
Board of District of Columbia i 
nutarė legalizuoti tokį pa-1 
s k i r s t y mą pasilinksminimo 
vietose, tad buvo vienbalsiai i 
priimta rezoliucija, pasmer-! 
kianti virš minėto Recreation [ 
Boardo nutarimą, ir reikalau
ja atsaukt tą nutarimą; taipgi 
pareiškė pritarimą progresy- 
viškam judėjimui, kuris .siekia 
panaikinimo tokio paskirsty
mo tarpe baltų ir juodų žmo
nių.

6. Rezoliucija panaikinimui 
vergų. Kadangi šioje šalyje 
(ypatingai , pietinėse valstijo-

Rašo Delegate Adv. S. Masytė se) dar praktikoje tebėra 
-------------------------------------- . gijos liekanos, ypatingai

kos konstitucija užtikrina vi
siems laisvę įsitikinimuose, 
tad šis suvažiavimas pasisakė 
prieš atsisakymą suteikti pi
lietybės žmogui dėlei jo nusi
statymo prieš-fašistus, arba už 
politinį bei darbininkišką ju
dėjimą.

6. Karo laiku paštas nelei
do siuntinėti tokių fašistiškų 
laikraščių kaip Father Cough- 
lino “Social Justice,” o dabar 
yra vartojamas paštas siuti- 
nėjimui tokių raštų, kaip “The 
Cross and The Flag,” “X- 
Ray,” “The Gentile News,” 
kurie kelia neapykantą tarpe 
žmonių kas link rasių ir re
ligijų, tad šis suvažiavimas 
reikalavo, kad būtų išleisti 
Įstatymai, kurie panaikintų 
puldinėjimus prieš šias gru
pes; taipgi, kad tokiems šmei- 
žiantiems raštams nebūtų lei-

smerkė vergiją ir nutarė da
ryti, kas tik galima, kad iš
naikinti vergijos likučius ant 
visados.

Kadangi laikas greit bėgo 
ir delegatai jau nerimavo ir 
skubinosi, kad greičiau už
baigt kongresą ir grįžti namo, 
tai popietinėje sesijoje jokių 
kalbėtojų nebuvo, išskyrus 
diskusijas, kuomet buvo per
skaitytos rezoliucijos. Dar bu
vo priimtos sekamos devynios 
rezoliucijos:

1. Kadangi District of Co
lumbia gyventojai neturi tei-[džiama naudotis paštu.
šių balsuoti, ir neturi atstovy
bės Kongrese ir kitose vald- ; Kadangi Amerikoje yra 
žios Įstaigose, tai buvo priim- tūkstančiai gyventojų, kurie 
ta rezoliucija, reikalaujanti ^egali patapti Amerikos pi- 
suteikt balsavimo privilegija kiečiais (pav., japonai) ir, ka- 
District df Columbia gyvento-!(lan^ tie ^.vent?įai daug pri‘ 
jams, nžsuorganizuot valdžios sūlėjo laimėjimui šio karo, tad 
aparatą District of Columbia. ■ suvažiavimas reikalavo,

2. Kadangi Puerto Rico sa-[kad kongresas suteiktų teises 
. la buvo prijungta prie Jungti- visiems tiems Amerikos išti-

,V1-|U,S !nių Valstijų Paryžiaus Taikos 
spe ^ą į konferencijoje 1898 m., ir ka-’

[daugi tokis prijungimas atima 
polici- [ jai pagrindines civiles teises,1

I šis suvažiavimas pritarė policijos 
suteikt • nepriklausomybę Pu- 

. . i erto Rico, ir ragino rašyti 
sudaužyti pikieto j ]aj§]<us gios šalies prezidentui 

ir kongresmanams, kad su
keiktų pilną Puerto Ricui lais- 
■ vę.

3. Per daugelį metų reak
cionieriški elementai geležin-

__ L ir CIO unijose 
diskriminaciją prieš 

narius, pasiremiant rasiniu, 
[tautiniu ir politinio nusistaty- 
Imo skirtumu, tad buvo priim- 
[ta rezoliucija, pasmerkianti 
j.šią diskriminaciją unijose.

4. Kadangi didžiuma japo
nų, gyvenančių prie Pacifiko,

• buvo Amerikos piliečiai ir bu
vo išvaryti iš savo namų 1942 

į metais be jokio teismo, tad 
; buvo priimta rezoliucija, rei- 
ikalaujanti U.S.A. kongreso 
Įsteigti komisiją ir atlyginti 
visus nuostolius, kuriuos turė- 

ijo virš minėti japonai iš prie- 
i žasties militariškų patvarky- 
imų 1942 metais.

5. Kadangi puolimas * prieš 
■kitataučių civiles teises yra
puolimu prieš Amerikos de
mokratiją ir kadangi Ameri-

! kimiems gyventojams patapti 
■šios šalies piliečiais.

8. Buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti, kad vartojimas

> sprendimui nesusi
pratimų tarpe darbdavių ir 
darbininkų ir trukdymas dar- * 
bininkams teisių streikuoti, pi- 
kietuoti ir susirinkti, būtų pa
naikintas.

(Pabaiga 5-me pusi.)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

teatruose, gy-: 
ir pasilinksmi-
(angliškai — 

kadangi birže-1 
m.,* Recreation

NOTARY 
PUBLIC

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 EVergreen 7-1661

Sunia jį numaldė: da perjaunas, tegul 
padės palaikyt Tseng’ų ' šeimą.

Tai dabar klausimas, kaip čia padėjus 
Šiaofų į tą patį skyrių, su Atung’u kar
tu. Jo tėvas Lifu’s visą dieną išlakstė 
tuo reikalų.' Vakare jis pranešė, kad 
to skyriaus , pulkininkas yra buvęs jo 
studentas. Pulkininko žmona gyvena 
prancūzų koncesijoj ir ji telefonu suve
dė savo vyrą su Lifu’m. Pulkininkas ža
dėjęs patenkint Lifu’o prašymą.

Lifu’s užsimojo patsai pristatyt 
sūnų į karinę tarnybą. Kvietė ir

savo
savo

Atung’o.
Tėvai pabučiavo sūnus į kaktą. Pul

kininkas padavė vaikinam šešis apelsi
nus: po du visiems trims. Atsisveikinę, 
sėdo ir išvažiavo. Pavažiavus atokiau, 
vėl pasidarė tylu, ramu, gražu. Žioge
liai čirškė savo amžiną barnią giesmę. Šu- 
nia’i užėjo ant minčių žiogų imtynės se
niai, vaikystėj, tėvelio sode. Bėgiojo, 
lakstė jis su velioniu Pingia ir su Či- 
nia. Ir jam pasidarė linksma nuo to 
jaunatvės atminimo.

(Bus daugiau)

GREEN STAR BAR & GRILL 
UETVVISKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas ‘'Green $tąr Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti, 

į ; ' H < ' - J ' ' ! •' j z ?
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4*8698

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

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

TELEPHONE
"STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

. Lcasniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

* z
vc

M •*’

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar mo

4)
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BADAUJANTI AIRIJOS 
PATRIJOTĄ FLEMINGĄ

Raportas ir [spūdžiai 
Iš Kongreso

Belfast, Šiaurinė Airija. 
—Kalėjimo sargai diena iš 
dienos muša badaujantį po
litinį kalinį D. Flemingą, 
airių respublikiečių organi
zacijos vadą. Flemingas 
jau 32 diena badu streikuo- i 
ja prieš jo laikymą kalėji
me. Jis baudžiamas už tai,' 
kad reikalauja suvienyt sa- 
v i v a 1 d išką protestonišką 
Šiaurinę Airiją su katalikiš-1 
ka Ąirijos respublika.

ČECHOSLOVAKAI PAKORĖ 
NACIŲ VADA FRANKĄ, 
LIDICES BUDELĮ

(Pabaiga)
9. Vienbalsiai priimta rezo

liucija, kad šis suvažiavimas 
pilnai remia OPA ant toliau 
ir ragino visus delegatus ir jų 
organizacijas atsišaukti į savo 
senatorius ir kongresmanus; 
kad jie remtų OPA palaikymą 
ant toliau, be jokių pataisy
mų.

Kad atsiekti šio suvažiavi
mo tikslą, kaip jau aukščiau 
minėta, šis suvažiavimas nu
tarė įsteigti pastovią naciona- 
lę civilių teisių organizaciją, 
kuri bus žinoma kaipo Civil 
Rights Congress. ŠŽ pastovi 
organizacija atstovaus visus 
Jungt. Valstijų žmones, ir joj 
gales 
tinka 
šiame

Į skirta

ji ženklina, arba jis gal su 
tikslu ‘ įpiršo tokios rūšies 
paukštį, kad paskui turėti iš 
to daug juoko?

Ką Brocktono piliečiai da
rys su tuo nacišku paukščiu, 
nežinia, bet, pakol kas, jis ten 
sau ramiai tupi. Teks palauk
ti ir pamatyti. S. B.

Kearny-Harrison, N. J

pa-
Sei-
me-

surengė 
vakarėlį,' 

Kushlienė

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KEIKIA
MERGINŲ OPĘRATORKŲ 

Patyrusių ir Be Patyrimo 
Prie Elektrines Pajėgos Mašinų 

Nuolatinis Darbas Apskritiems Metams 
Prie Linksmų Darbo Sąlygų 

GEROS ALGOS MOKINĖM
THE WILLIAM CARTER COMPANY
33 MORRIS STREET SPRINGFIELD, MASS.

(120)

Praga. — čechoslovakijos i 
liaudies teismo sprendimu, į 
trečiadienį pakartas Kari 
Hermann Frank, buvęs na
cių valdovas tam kraštui. 
Franko įsakymu, vokiečiai 
1942 m. birželio 10 d. sušau
dė visus Lidices kaimo vy- 

. riškius virš 16 metų am
žiaus ir visiškai sunaikino 
tą kaimą. Franko paliepi
mu buvo supleškintas ir 
Zubri kaimas. Frankas ker
šijo už tai, jog nežinia kas 
nužudė Reinhardą Heydri- 
chą, nacių žandarų vadą.

Karo laiku buvęs Japonijos premjeru, Tojo valgo 
pietus iš kariško bliūdo, militariŠkos policijos saugo
mas. Net pati jo išvaizda sakyte sako—prašoviau. Du 
iš buvusiu jo artimiausių sėbrų,- Yamashita ir Homma 
už karo kriminalybes jau užmokėjo savo gyvastimis.

PITTSBURGH, PA
ir šokius, Motinų Dienoj, ge
gužės 12 d. • Į tas iškilmes' 
daug nuvažiavo irpittsbur- 
ghiečių. Vieni pasisamdė spe-! 
cialį busą, kiti 
automobiliais, 
jau su dešimts 
dalyvavo tose

Nelaimes pas Lietuvius * 
Prezidentus

Tiktai pora savaičių, kaip 
SLA vice prezidento P. Dar- 
gio karčiamą apvogė. Dabar

7--------------------  kita vagystė įvyko pas Sanda-
T i- * . ros prezidentą P. Pivariuna.Jeruzale - žydų ir ara-. Ta',.pc n 12 gegužSs>

1 a • * i nakties laike, 1
atstovais Palestinoj. p pįvariuno kepyklą, i^.^X-i

i darni $4,000 pinigų ir $20,000 ■ labai draugiški 
valdžios bonų. Taip 
Pittsburgh o dienraščiai ir ra-

i dio stotys.
y 

Visi Patenkinti Clevelandiečių
Vaišėmis

Clevclando Moterų Draugi
ja turėjo surengus dideles iš- 

GAUKIT laisvei skaitytoją kilmes: koncertą, vakarienę

PRANEŠIMAS
DIDŽIOJO NEW YORKO 

APYLINKEI
Laisvės piknikas įvyks 30 d. bir 

želio (June) 30th, Clinton Park,, 
Maspeth, L. L, N.-Y. • (116-121)

II? PRAKALBOS
LDS 3-čias Apskritys

Gegužes 26 May
DAINOS

Rengia

Sekmad.,
Bus labai patogiame lietuvių parke

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave. Linden, N. J.
Pradžia 1-mą v. dieną. Įžanga 50c; taksai įskaityti.

BUS ĮSPŪDINGA PROGRAMA:

DAINUOS SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., diriguojant Walter Žukui

KALBĖS JONAS S1URBA
aiškins vėliausius įvykius

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Parkas nepaprastai gražus: daug medžių, daug stalų 

ir suolų. Šokiams salė ir ant lauko platforma. Jei lytų, 
yra daug vietos viduje.

Kelrodis: Iš Newark, N. J., važiuokite 25 ar 29 keliu iki 
Wood Ave. iki Miesto Parko, čia klauskite Liberty Park*.

Iš New Yorko važiuokite No. 1 keliu, ties Linden, privažiavę 
Wood Ave., sukite po dešine, tik pravažiuojant po kaire yra 
Liberty Parkas. «

prigulėti visi, kurie su
su programa, priimta 
suvažiavime. Buvo pa- 
specialė komisija, kuri

tęs savo darbą čia, ant vietos, 
Detroite, kai suvažiavimas už
sibaigs ir ši komisija sutvar
kys valdymosi teises, komite
tus, ir 1.1. Visi delegatai ir jų 
atstovaujamos organizacijos 
prižadėjo remti ir auginti Ci
vil Rights Congress. Tuomi ir 
užsibaigė civilių teisių kon
gresas Detroite.

Adv. S. Masytė,
Lietuviu Demokratinio 
Centro Delegatė.

LPTK

drapa-

BROCKTON, MASS.
Nelabai seniai prie pat

\SU privačiais j
Teko kalbėti j 
asmenų, kurie i miesto rotužės tapo pastaty- 
iškilmėse. Visi!tas ir paskui atidengtas nau-

vagys įsilaužė į džiaugiasi dalyvavimu ir kiek-j jas paminklas pagerbimui An,- 
išneš-! v^enas sako: “Clevelandiečiai ' " • ■ ■

i ir mklya su- 
praneša ! rengti puikius parengimus.” 

Tarpe Clevclando ir Pittsbur- 
gho progresyvių lietuvių turė
tų būti artimiausi ryšiai, tu
rėtume kuo tankiausiai vieni 
kitus lankyti ir dalintis savo 
draugiškumu. Atlahkymas vie
ni kitų atgaivins mūsų veiki
mą. €• 

Atsisveikinimo Vakariene
Netikėta žinia pasiekė pitts- 

burghiečius, kad Juozas Slie
kas su savo moteria apleidžia 
Pittsburghą ant visados. Iš sy
kio nebuvo tikėta, kad tai bū
tų tiesa. Bet atsikreipus į 

l draugus Sliekus su klausimu 
apie jų apleidimą Pittsburgh©, 
buvo atsakyta: “Taip, aplei- 

įdžiatn Pittsbprghą ant visa- 
| dos ir važiuojam į Floridą ap
sigyventi.” Išleidimui ir atsi
sveikinimui draugų Sliekų yra 
rengiama vakarienė, gegužės 
26 d., apie 7 vai., Lietuvių 
Mokslo Dr-jos svetainėje. Pra
džia 7 vai. vakare. Vakarienę 
rengia Sliekų ’ draugai, kurie 
įvertina draugų Sliekų ilgą 
metų darbą progresyviškam 
veikime. Dalyvaukite tame iš
leistuvių vakare, ir tuojau 
praneškite drg. Kairienei, pa
šaukdami ant telefono ar pa
rašydami: 1254 N. Franklin, 
Pittsburgh, Pa. Tel. FA. 9046.

M. J. ŠVILPA’Š MIRACLE OINTMENT
F. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

Prisaikdintas Naujas 
Japony Kabinetas

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolatinis Darbas, Linksma Aplinka 
VIRŠLAIKIAI

Muzika Laike Darbo
Cord-Way Products,* Ine.
36-20 38th St., Long Island City 

1-nas blokas nuo Ind. subvės, 36th St. stoties. 
_______________ ___________ _________ (125)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dos šaltinių. Džiaugėsi jie Hit
lerio “laimėjimais” nuo pir
mos karo dienos, šinkuoja jie 
ir dabar Hitlerio melų propa
ganda !

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ
Patyrimas Nereikalingas

Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė

Geros Algos
Linksmos Darbo Sąlygos

Stamford Wallpaper Co.
Entrance 153 GREENWICH AVE.

STAMFORD, CONN.
(L22)

7 5 Dienos

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos“Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti huo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. Švilpa’* Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę Įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz.

No. 2. Mostis nuo Išviršutinių siausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų rskausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz. • ’

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo daug įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tiė $1.25 
UŽ 2 OZ.} y

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo' Poison Ivy. Joi 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite Užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park Ct. ir Hudson St.Jantra gatvė nuo 
Main St>, Hartford, Conn. '*

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čekius, money-orderius sekamu ant
rašu: ' ' .

Mx J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6; Conn.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 30c štampą)

Šis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui.

Tokio, geg. 22. — Japonų 
imperatoriaus Hirohito pa- 
lociuje tapo prisaikdintas 
naujasis ministerių kabine
tas su premjeru Yoshida 
priešakyje, Visas kabine
tas sudarytas iš reakcinin
kų i;* fašistuojančių asme
nų. Pirm prišiekos genero
las MacArthur užgyrė vis^ 
ministerių sąstatą, apart 
vieno Mitsubishi trusto vir
šininko ir vieno karinės or
ganizacijos vado.

Tuomet jų vieton Yoshi
da paskyrė kitus du japomį 
reakcininkus.

Noblesville, Ind. — Įkai
tintas šerifas už paleistu
vystę kalėjime.

OPA leido
robą” 9 nuošimčiais.

trojo Pasaulinio Karo vetera
nų. Ant jo telpa įbrėžti var
dai ir pavardės visų militari- 
nėje tarnyboje buvusių jau
nuolių. O pačiame viduryje, 
vainike, randasi vardai tų 
karžygių, kurie/(žuvo karo 
laukuose.

Kaip greitai jį nudengė dėl 
viešos publikos, taip greit pra
sidėjo kritikuojančios pasta
bos. Pirmiausia .pastebėjo, kad 
taip vadinamo “Garbės Regis
tro” raidės esančios per*' daug 
smulkios. SMako, kai kuriems 
senesniems žmonėms reikėsią 
vartoti padidinanti stiklai, jei 
norės vardus išskaityti.

Paskui patėmijo užrašą 
apačioje registro “In Memo- 
rium.” Tūli nurodinėjo, jog 
tokia frazė lotynų kalboje 
nesivartoja. Tas tuojau likosi 
pataisyta. Dabar tas užrašas 
skaitosi šitaip: 
riam.”

Trečias
kreipė daugelio atydą, tai 
aras (arelis), kuris randasi 
patupdytas ant paties viršaus 
paminklo su išplėstais spar
nais. žmonės, kurie yra dau
giau susipažinę su įvairiomis 
emblemomis ir insignijomis, 
ypačiai sugrįžę iš Europos ka
reiviai, prirodo, jog tas aras, 
kuris papuošia paminklą, esąs 
originališkai nupieštas kaipo 
Vokietijos nacių simboliškas 
ženklas! Jie tvirtina, kad jie 
yra matę daug sykių kaip tik 
tokį pat Vokietijoje Naminės 
Sargybos kareivius nešiojant 
tokią insigniją ant rankovių. 
Dėl to daugelis mūsų karei
vių jaučiasi ideologiškai įžeis
tais. Jie sako: “Kur ne kur, 
bet jau tokioje vietoje tas na
ciškas vanagas neturėtų būti.”

Joseph Ledakowski, pa
minklų komiteto pirminin
kas, teisinasi, sakydamas, jog 
komiteto nariams visai neatė
ję į galvą, kad tai būtų klai
dinga emblema. Ir dar prie 
to pareiškė, kad aras esąs 
paauksuotas ir jo padirbimas 
jiems kainavę du šimtu dole
rių. Sako, dabar kitokio išėji
mo nėra, kaip tik jį palikti 
tokį, koks jis yra.

Vėliau paaiškėjo, kad mi
nėtas komitetas davęs užsaky
mą padirbimui aro per kokį 
ten agentą, kuris išrodė viso
kius sampelius ir liepė jiems 
išsirinkti.

Dabar kyla rimtas klausi
mas': ar tas agentas, kuris pa-

Iš LDS 168 Kuopos Parengimo
LDS 168 kuopos parengi- 

mėlis, kuris atsibuvo bal. 28 
d., puikiai pavyko, nes ir pel
no liko keli doleriai dėl 
siuntimo delegatų LDS 
man, kuris įvyks birželio 
nesį, Bostone, Mass.

Komisijoj, kuri 
virš minėtą puikų 
buvo draugės: R.
ir O. Žilinskienė. Visi dalyviai 
ir kuopa labai dėkingi 
puikų pasidarbavimą 
draugijos labo.
Pranešimas iš Vietinio 

Veiklos
Turiu pasakyti, kad

nų ir apsiavų gauti gana sun
ku. Geros širdies žmonės jau 
neturi atliekamų, o kurie turi, 
bet sužinoję, kad galima jau ■ 
siųsti pundeliais, tai pradeda' . .
siųsti savo giminėms tiesiogi-1 Lietuvių Literatūros Drau

gijos garbės kuopų kiekis vėl j 
panų ir apsiavų rinkimas žy- paaugo; pilnai 
miai sumažėjo, vienok prie šio ' arba su naujais nariais turi 
paskutinio siuntinio dar mesj^^^ narių 
apščiai prisidėjome ir jau šiek.^ajs> sekamos kuopos: 15 kp., | 
tiek turime sekančiam siunti- Gibbstown, sekr. V. Jakštys;Į 
niui, kuriuos reikės nuvežti į 
centrą.

Manau, yra reikalas pami
nėti aukotojų vardus, štai jie: 
Ona Arias (Arlauskienė) au- i 
kavo labai gerų drabužių ir! 
apsiavų. Lepševičiai, A. Kubi-' 
lienė, O. Labašauskienė dra-j 
bužių ir kenuoto maisto. 
Varpius, drg 
Kisielienė, M. Pakštienė,

niai. Nors, kaip minėjau, dra

120 kp., Binghamton, sekr. S. 
Jasilionis; 58 kp., St. Louis, 
sekretorius J; Skerstonas; 64 į 
kp., Moline, sekretorius J Ju
lius; 96 kp., Sudbury, sekr.! 

'J. Brazdžius; 103 l\p., Hud-i 
Ison, sekr. M. Kazlauskienė ir 
1139 kp., Coleman, sekr. J.;

S j Cherry. 15-ta kp. jau seniau1 
r. čiurinskienė, Pasimokėjo, bet per klaidą' 

c|r . nebuvo paskelbta. Atsiprašau ,

Valandos —
REIŠKIA 
PROGA 

pas 
ZEPHYR MILLS, INC. 

Coopersburg, Pa.
Tel. COOPERSBURG 111

. i - •> I Pradedant Pirmadienį, gegužės 20-tą, fa- pasimokejo, . brikas keičiasi į 7 valandų 5 dienų savaitę 
1 su 25% nuo kavalkų mokesties pakėlimu. 
, Dviejų žiftų operavimas reikalauja pasu-, kaip pereitais me- Kinim° patyrusių siuvamų maRinų operatorių 

ar mokinių. Darbai gaunami rytiniais ar 
popietiniais šiftais.

LINKSMA APLINKA 
SUSITAIKOMI DARBININKAI 

PROGRESYVIŠKAS 
MANAGEMENT

Matykite ZEPHYR MILLS 
TUOJAU

Vienas blokas nuo Gatvekarių. 
(120)

ALUMINUM FOUNDRY 
Moulderiai Prie Jolt Squeezers.

BASIC APPLIANCE CO., 
2787 E. 14th ST., BROOKLYN

(121)

ft-

J. Kaškiaučius, K. Kuzmickai, |iau®us’
F. A. Josmantai, V. W. ži- i 
linskai, P. Pvamoškai, A. B.1

■Kushliai, G. Kairis, Burdulie-1 
nė ir F. Shimkus davė 
kai naujų pamušalų 
svėre apie 60 svarų.

PRANEŠIMAI
visiš
ku rie

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolat — Gera Alga 
5 dienų savaitė 

AMERICAN ELASTICS INC.
374 BROADWAY 

NEW YORK CITY
(120)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. ir LDS 123 kp. rengia 

bendrai pikniką su rusų ir lenkų 
11WO kuopom, sekmad., geg. 26 d. 
į Rusų Parke*, W. Paterson, N. J. Kcl- 
,rodis: Važiuokite busu No. 4 nuo 

pra- i Market St. ir išlipkite ant McBride 
įstojo i Avė. Du bloku pervažiavę High 

Bridge, eikite po kaire į kalną, ten

ALDLD 136 kuopa, 
ne taip smarkiai, 
progresuoja. Pavyzdžiui, 
eitam susirinkime 
kuopą du pavyzdingi draugai, ;rasile pikniko vietą. (120-121) 

tai yra Franas ir Ona Bunkai. .-------------
O. Bunkienė įstojo ir į LDS MONTELLO, MASS. 
168 kuopa, o F. Bunkus per-' Didelės masinės Prakalbos ir' 

• k v • v. , Koncertas įvyks gegužės 25 d., 7:30skelia į tą pačią kuopą. Bun-įv v Dalyvaus Liuosybės Choras.j 
kai gyvena Newafke, bet ka-| Kalbės Antanas Bimba, neseniai su-

In Memo- dangi (ypatingai) ALDLD čia |gr^s Lietuvos. Tad kviečiame vi- moterys. 

| visai negyvuoja, tai jie j 
dalykas, kuris at-!i Harrison - Kearny kuopas,

siūlyjo tokią emblemą, irgi 
neturėję jokio supratimo, ką

kad ii 
bet visgi I

REIKALINGOS 
APAČIŲ APDIRBĖJOS 

ir Vingiuotojos
Šioks-Toks Supratimas Apie Ma&inas 

Pagelbėtų.
Jei nepatyrusios prie Fellinu Mašinos 

Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime.
Taipgi Reikia 

VALYTOJŲ
PATIKRINTOJŲ 

ATRINKfcJV 
Patyrimai Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas—Gera Alga
Kreipkitės

FAIRFIELD DRESS CO., 
785 Main St., Bridgeport, Conn.

(125)

Ir

. įsus dalyvauti Liet. Taut. Namo apa- 
įstojo Į tinej salėje. Įžanga veltui. — Kom.

kad prisidėjus prie virš minė
tų organizacijų veiklos. Mūsų 
virš minėtos kuopos ir jų na- 

draugųriaukčiau g ko tikisi iš 
Bunkų.

(120-1211)

. Atrinkimui drabužio atkarpų. 
Nuolatinis darbas. Gera alga, prisideda virfi- 
laikiai. ATLAS WASTE MFG., COOPER 
AVE., DRY HARBOR ROAD, GLENDALE, 
QUEENS, L. I. (120)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Draugijų Sąryšis rengia, 

pirmą Parko Atidarymo pikniką, | 
gegužės 26 d. Light House Grove, E. 
Hartford, Conn. Piknikas įvyks ne
paisant ar bus lietaus ar giedra. Bus

p. į ir dovanos duodamos. Minėkite ne- 
Lnoras praieisti progos, dalyvaukite pikni- 
gyvho- ke, nes bus geri muzikantai šokiams., 

Pradžia 12 vai. dieną. (120-121)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Newarko Sietyno 
kol kas dar mizernai 
ja. Priežastis tame, kad po ka-1 
ro jau vieneri metai, 
nuolių dar labai mažai te-j geštadienį, geg. 25 d, 8 v. v., 318j 
grįžta į chorą. Viso labo SU-I Broadway įvyks svarbus parengi-Į 
grižo dar tik Arthur Skučas, mas: lai bus pagerbimas j®unų.ka'!

I reivių-veteranų, grjzusių is kanuo- Į 
menės. Gaspadinės rengiasi paga
minti skanią vakarienę. Rengia LLD 
moterys ir kviečia visus dalyvauti 
kartu su veteranais praleisti sma
giai laiką. — Rengėjos. (120-121)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

23 d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount 
jAve. Draugės, visos dalyvaukite. — 
įSekr. (119-12(5)

PAPRASTI DARBININKAI 

VYRAI ABELNAM DARIUI
o jau-* 

mažai te-;
SO. BOSTON, MASS.

taip pat ir jo motina, Sku
čiene. Nors jau žinoma, kad 
jie visi jau yra grįžę iš kari
nes tarnybos, bet į chorą ne
grįžta ir tiek. Kame priežas
tis, nežinau.- Bet savaime su
prantama, kad be jaunuolių 
choras pasekmingai gyvuoti į 
negali. Tiesa, keli nauji jau-1 
nuoliai įstojo į chorą, bet toli' 
gražu neužtenka.

Choro mokytojas W. Žukas 
ir ypatingai senieji choristai 
labai tuomi susirūpinę, o pir
mininkė F. Shimkiėnė daug 
deda pastangų įtraukimui 
naujų nariu į chorą.

V. W. Zelin.

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

Viršlaikiai
Jei Pageidaujama

Geros Darbo Sąlygos
Kreipkitės

REICHARD-COULSTON
Ine.

Mauch Chunk Road
Bethleherrt, Pa.

(120

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos kapų 

lankymo diena bus pakeista, vieton 
30 d. geg., dalyvaukite 26 d. gogu-! 
žės, 12 vai. dieną. Būkite laiku. Pa-! 
keičiame dieną, todėl, kad daugelis j 
negalės dalyvauti tą dieną, 30 d. gc-1 VERNON CABINET CO. 
gūžės, nes dirbs. — J. Prbonas, sek.'

REIKIA STALIORIŲ
Turi būt patyrę prie 

BEFORE SPRAYING HAND 
SANDING 

Nuolatinis Darbas

47 SOUTH 5TH AVĖ.
MT. VERNON, N. V.

Telephone MT. VERNON 7-4386
(12?)

Reumatiški Skausmai
Deksnid Galinga Mostis, Sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
Vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištąrpins Reumatiškūs Skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo it tamstai pagelbės. 
Nelauk llgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1,00; 
4-oz. <, ’ 
16-oz $5.00.

OINTMENT CO.

$2.00, kkstra didelė dėžė

P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
Jaunuolių Atydai. Kadahgi jau 

daug lietuvių jaunuolių sugrįžo iš 
tarnybos, tai labai sjarbu kad susi
organizuotų jaunuoliai į tam tinka
mą grupę. Pradėti lavintis dainuoti, 
šokti, lošti ar ko tokio panašaus. 
Dėlto šaukiame pirmą susirinkimą, i 
23 d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount! BERNIUKAI IR MERGINOS

MALE and FEMALE 
VYRjXI ir MOTERYS

Avė., Malonėkite vaikinai ir mergi
nos dalyvauti, kurie mylėtų užsiim
ti sporo daile. — Albertas Merkis, 
varde Jaunuolių Kom. (119-120)

BOSTONO APYLINKEI
Laisvės piknikas 

(July 4th), Vose 
Maynard, Mass.

bus liepos 4-tą
Pavilion Park, 

(įlG-121)

LENGVAM FABRIKO DARBUI 
Patyrimas Nereikalingas 

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIU 
PASTUVOS DARBAI

BERNĄ SWISS DIALS, Inc.
80 NASSAU ST., NEW YORK CITY 

(4-tos Lubos)
(Ui)
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Laisve—Liberty, Lithuanian baily

NewYorto^K^Zlnios
Susižeidė - Sveiksta

Antanas Karch (Karčiaus
kas) buvo užėjęs Laisvės raš- 
tinėn gegužės 21-mą, su ap
rišta dešine ranka.

—Kas atsitiko? — paklau
sėme.

—Pasiuvau, — atsakė jis.
Pasirodo, kad “pasiuvęs” 

ne juokais, net adatos gabalas 
pirmajame dešinės rankos 
piršte pasilikęs. Daktaras 
pjaustymu bandė adatą išpra
šyti lauk. Kaip jam tas pavy
ko, ateitis parodys. Savo ne
laimę Antanas pasiskundė ir 
V. J. Senkevičiui, LDS 1-mos ' 
kuopos finansų sekretoriui, i 
Jisai yra darbininkų pašaipi-1 
nes nariu. >

Linkime Antanui greit pa-1 
sveikti.

Povilas Venta buvo nema
loniai “pasisveikinęs” su Lais
vės presu, presas buvo sukan-1 
dęs kairės rankos pirmąjį: 
pirštą. Gerai sveiksta. Povilas 
jau sugrįžo iš ligoninės ir ge
gužės 21-mą buvo pirmu kar
tu užėjęs mus atlankyti. Dirb
ti dar negali, bet linksmas 
tuomi, kad su laiku galės dirb
ti.

LMS Suvažiavimo 
Komiteto Posėdis

LMS

<1

■■ ■' <

Ketvirtadienis, Geg. 23, 1946
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Atvežė Daug Buvusių
Nacių Kempėse

Filmų iš Lietuvos Popietis 
Pavyko Publikos Atžvilgiu
Amerikos lietuviai trokšta irios hors atskiros grupės nati- 

iš Lietuvos žodžio, taip pat Idai, bet Lietuvos žmonių pa- 
jiems tebėra labai mieli iš Įramai, įrengti istoriškąjį Vė- 
Lietuvos vaizdai. Jie taip pat|žio Ligai Tirti ir Gydyti Insti- 
aukštai įvertina vienintelę |tūtą Vilniuje. Vienintelis nuo- 
Liet. paramos teikimo įstaigą, į stolis, tai kad reikia laukti 
Lietuvai Pagalbos Teikimo [iki bus galima filmą gerai pa- 
Komitetą. Visą tai patikrina j matyti. Kas liečia mane,* ne- 
masinis atsilankymas žmorrių I pajusčiau skriaudos, jeigu 

|teks matyti ir trečiu kartu, 
i

Sudėta ir Aukų Institutui
Laike raporto iš Lietuvos, 

šioje pačioje salėje* brookly- 
niečiai buvo tam tikslui suau- 

l?’ikoj'ę kelis tūkstančius dolerių. 
! Po to, kaip jau matėme pra
nešimuose spaudoje, ' brookly- 
niečiai suaukojo dar kelis šim
tus.

Šioje pramogoje, gegužės 
19-tą, R. Mizarai pasakius 
trumpą kalbą ir vakaro vedė
jui, LPTK Brooklyno Sky
riaus pirmininkui, J. W. Tom- 
spnui paprašius aukų, brook- 
lyniečiai ir vėl sudėjo virš tris 
šimtus dolerių. Gražu. Atro
do, kad brooklyniečiai nesilik- 

Įsime “sliakeriais” kare ir vo- 
i okupacijoj 

.šiam mūsų tėvų 
man buvo kotojus komisija

išgirsti raportą iš Lietuvos, 
kurį pateikė tuojau po sugrį
žimo wš tenai Antanas Bimba,

į kovo 31-mą, taipgi atsilanky- 
i mas pamatyti jo parvežtas jau 
'atsikuriančios Lietuvos filmas, į 
įrodytas Brooklyne, gegužės!
į 19-tą.

Abu popiečius rengė Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to Brook lyno skyrius, veikiąs 
kartu su nacionaliu LPTK, 
turinčiu savo centrą d 17 Lo-

Į rimer St., Brooklyne. Abiejuo
se didžiulė Schwaben 
prisipildė publikos.

Įvyko Netikslumų Rodyme
Nelaimei, šioji antroji suei

ga neišėjo taip gerai, kaip tu
rėjo, dėlei techniškos kliūties 
—filmęs rodymas išėjo neto- į kiečių 

I bu lai.
Kadangi filmą

' matyta pirmiau

Hali

nukentej ti
lt raštu i. Au- 
paskelbs se-

Krikštynos
j<&

Praeitą sekmadienį įvyko 
krikštynos pas Oną ir Joną 
Jakulevičius, 16 Maujer St., 
Brooklyne. Krikštynose daly
vavo daug svočių. Krikšto tė-

M i k alūnas, 
Brooklyn,

vais buvo Ona 
1480 Gates Ave., 
N. Y,, ii- Walter Žilys, 303 
Elm St., Newark, N. J. Ska
nius valgius pataisė Strali- 
kauskienė, 35 Mauston St., 
Newark, N. J.

Mes, Jakulevičiai, dėkoja
me visiems svečiams, nepatin
gėjusiems atsilankyti į “pa
re,” o labiausiai kūmai už to
kį gražų keksą.

Jaunasis Alekas J. Jakule- 
vičius labai gerai jaučiasi po 
krikštynų.

Praleidus Veteranų 
Bankieta

davė 
lietu- 
žmo-

t
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New York City Center Opera Company žvaigždes, 
girdimi-matomi įvairiose šio pavasarinio sezono opero
se miestavame teatre—City Center, 131 W. 55th St., 
New Yorke. Paskutiniai du šio sezono vaidinimai šį 
sekmadienį, 26-tą. Viršuje, iš kaires: Rosemarie Bran- 
cato, Eugene Conley, Helen George. Apačioj: Ivan Pe- 
troff, Margery Mayer, Enya Gonzalez. Miestavam te
atre operom tikietas nuo $1.20 iki $2.40.

Gegužės 20-tą, laivu Mari
ne Flasher, atgabenta iš Eu
ropos 800 asmenų, didžiuma 

;tų taip vadinamų išvietintų 
žmonių. Dauguma — išskyrus 

i 72 iš 867 pribuvusių ke
leivių — esą vienu ar kitu 
laikotarpiu buvę, bent kurioje 
nors nacių koncentracijų kem
pėj. Daugelis kitų esą ameri- 

!kiečiai, buvę užkliuvę Europo
je karo laiku.

Tarpe atvykusių yra šeši 
išimtai buvusių Lenkijos ir Vo- 
jkietijos žydų, kai kurie iš Lie- 
jtuvos. Vienas jų, dr. Samuel 
įGriliches, iš Kauno, atvykęs 
įsu sūnumi Joseph, sako, kad 
'naciai turėjo visiems ^darbo. 
Jis išlikęs gyvu dėl to, kad jo 
naciams reikėjo iš “užmuštųjų 

: asmenų išlupinėti auksinius 
į dantis. Tik dviem dienom 
j prieš išlaisvinimą, gegužės 2, 
1945 m., naciai iš mašininio 

i šautuvo kulkomis suvarstę jo 
I žmoną.

ir žinoma, 
(kad ji gerai matosi ir girdisi, 
I teiravausi, kaip . tatai galėjo 

Suvažiavimo Komiteto1 įvykti, kad šį kartą išėjo ne
įvyks penktadienio kaip, kuomet 

geg. 24 d., 7:30 vai., suėjusiems ir 
name. Būtinai visi brooklyniečiams

vakare,
Laisvės
LMS Centro ir Suvažiavimo . rodyti geriausia.
Komiteto nariai turi dalyvau

taip masiniai 
kritiškiems 

norėtųsi pa- 
Su žinojau, 

kad išvakarėse rodymo Klimo
mašina sugedo. Atšaukti, nu- 

! kelti toliau rodymą nebuvo 
galimybės. Nusigandęs, bėgio
jo jis taisytojų, kurie jam ma
lšiną pataisytų sekmadieniui, 
bet nerado galinčių suspėti. 

'Jieškojo pasirenduoti ar pa- 
Isiskolinti kitą mašiną, bet ir 
įsu tomis problema — įstaigos 

1S jau uždarytos, jam žinomi 
'filmininkai jau užimti saviems 
pasižadėjimams. Pagaliau, ga
vo jis mašiną, tačiau, pasiro
do, ta mašina neveikė, kaip 
reikiant .

Filmą Dar Pamatysime
Rengėjai atsiprašo už tą,, 

kad ir ne nuo jų paeinančią 
of nelaimę. Tikimasi, kad kitos 

rights), kurie duotų jūrinin- organizacijos dar suruoš fil- 
federalę nedarbo ap- mos roelymą susiedijų skale,

V. Bovinas, Sekret.

Jūrininkų Delegacija 
Washingtone

karnose laidose.
Po programos, 

tęsėsi smagūs šokiai prie An
tano Pavidžio orkestros ir 
grupių pobuviai-vaišės. Jeigu 
tai būtų nuosavos patalpos, 
patiems rengėjams eitų nauda 
ir nuo vaišių, pelnas galėtų 
siekti virš tūkstantinės sumos. 
Deja, čia tų privilegijų, netu
rėjome. Rengėjams teko tik 
įžanga (kiek lieka .nuo taksų) 
ir aukos. Rep.

lig vėlumos,

Lėktuvas Turėjęs Dvi
Gegužės 22-ros rytą, Nacio 

nalę Jūrininkystės Dieną, 
New Yorko į Washingtona 
išvyko jūrininkų delegacija 
vienu 
portų
Baltimorės 
dėsiant po 
\ Prekinio 
reikalauja,
leistų jūrininkams apsaugos 
įstatus (seaman’s bill

Tyrinėtojai priežasties susi- 
kūlimo armijos lėktuvo, sako, 
kad jis turėjęs dvi progas ne-| 
paprastos padėties nusileidi
mui netolimose New Jersey 
stotyse. Dėl ko nepasinaudo
jo, bet skraidė migloje virš 
-New Yorko miesto, gal niekad 
neišsiaiškins, nes tikrąsias ži
nias mirusieji nusinešė su sa
vim į kapus. Gal būt tikėjo
si priskristi geresnę progą, 

reikalauja1 kada bus prisiruošta parody- kadangi nepaprastoje padėty- 
įstato, kuriuo einant tamavu-jti geriau. Dar bus proga pa- ■ je nusileidimai vis vien yra 
šieji ant Amerikos laivų sve- matyti filmą visame jos pilnu- i pavojingi.
timšaliai galėtų patapti J. V. Į me. --------------------
piliečiais.

Kita

dideliu busu. Iš kitų 
Philadelphijos ir 
tikėtasi irgi prisi- 
busą.
laivyno jūrininkai 
kad Kongresas iš-

Laisvės skaitytojams nebus 
jokia naujiena, kad Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas pra
eito šeštadienio vakarą, 
nemokamą vakarienę 
viams veteranams, jųjų 
noms bei merginoms.

Bet vistiek reikia pasakyti 
kelis žodžius apie tą visą įvy
kį. Veteranai buvo įleidžiami 
tik tie, kurie padavė savo var
dus bei užsiregistravo. Ir jų 
buvo tiek prisirašę, kad užte
ko žmonių ant visų trijų, sta
lų. Maisto prigaminom, kaip 
dėlei Naujų Metų laukimo,va
karienės. Tačiau, kada atėjo 
priimtuvių vakaras, tai jų pri
sirinko tiek, kad visas viduri
nis stalas liko tuščias. Reiškia, 
apie 60 žmonių nepribuvo. 
Vadinasi, nei patys atėjo, nei 
kitų lęido, nes paskutinėmis 
dienomis, prieš vakarienę apie 
dešimtį veteranų 
manydami, jog 
kur j bos prie 
susodinti. Del 
atsilankydami 
neaišku.

Vakarienei
jus, Kliubo gaspadorius Za
karauskas perstatė vakaro ve
dėją veteraną jaunąjį Anta
ną Linkų. Jis, pasakęs įžangi
nę kalbą, pakvietė Zakaraus
ko vyresnį sūnų- Edwardą pa
sakyti ką nors. Tas, iš netyčių 
užkluptas, neprisirengęs, pa
sikvietė jaunesnį brolį ir abu
du pradėjo dainuoti: “Mudu- 
du broliukai.” Jaunesnysis, 
nugirdęs, kad jų dainavimas 
nesiharmonizuoja, pradėjo 
juoktis ir pabėgo nuo priim
tuvo. Taip ir užsibaigė muzi
kai ė programa.

Toliau sekė veteraniškos 
kalbos. Veik visi iš jųjų dė
kojo Kliubui už surengtas vai
šes. Džiaugėsi, kad jie, sumu
šę baisųjį priešą fašizmą, lai
mingai sugrįžo laisvam gyve
nimui. Tuo pačiu sykiu pasi
žadėjo būti kareiviais kovos 
lauke apgynimui demokrati
jos, kurioje žmogus gali gy
venti, nebijodamas koncentra
cijos kempių ir kitų 
barbarizmo įstaigų.

Pasibaigus 'vaišėms, 
nuėjo viršutinei! salėn
kiti prie gėrimų ir draugiškų 
kalbų. Jie linksminosi iki 
ankstyvaus ryto, be jokių bar
nių bei šturmavimų. 
jiems reikia pasakyti 
kius valio'!!

iki sekamų metų liepos 1-mos.
Taksų kilius Miesto Taryba 

svarstys ateinantį trečiadienį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda visai nauja piano-ar- 

monika, tik parvesta iš Italijos; 
puikaus išdirbimo, šešių skirtingų 
trtnų. Interesuojanti tuomi galite pa
matyti pas P. Šolomską, 386 S. 2nd 
St., apt. 5-F, Brooklyn, N. Y..

naujo

vieni 
šokti,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

kams 
draudą. Taipgi

Mano manymu, šios pramo- 
jūrininkų ir moterų gos svečiai finansiniai nesili- 

pagalbinės jūrininkams dele- ko nuskriausti. Retai kur į ba- 
gacija išvyko į Hyde Park lių nueisi su 50 centų įžan- 
padėti vainiką ant velionio ga. čionai gi buvo puikus ba-

prezidento Roosevelto kapcL liūs. O ir pelnas skirta ne ku-
*

Laisves Didysis

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30

Programoje Dalyvaus, Visos 
Apylinkės Chorai.

BUS KLASHUS CLINTON PARKE
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

Jau laikas tolimesnėse kolonijose samdy
tis busus ir registruotis pasažierius važiavi
mui į pikniką.

. įfi ičvM

tris sy-
J. N.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

atmotėm, 
.neturėsime, 

stalų ir vaišių 
ko jie taip ne
padarė, mums

gerokai įpuse-

Teisėjas Leibowitz išmeti
nėjo, kad centralinis Brookly
no kriminalistams teismabutis 
esąs kaip sietas, per kurį 
pabėga tik tas, kas nenori 
bėgti. Tačiau ypatinga 
kad niekas dar nesąs iš 
pabėgęs.

ne-
pa- 
tas, 
čia

Stevens, Inc., veiteriai ir ki
šti maisto darbininkai sporto 
■arenose ir parkuose turės bal
savimus pasirinkti sau uniją.

Svarbus Pranešimas

F. W. Shalins
(JJhalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sekantį penktadienį, 24 
geg., vakare, yra rengiamos 
Sveikatos Kultūros Draugijos 
visiems labai svarbiu klausi
mu prakalbos.

Angliškai kalbės pagarsė
jęs natūraliu būdu gydymo 
srityje d r. R. Andersonas. 
Jis yra tūkstančiams žmonių 
pagelbėjęs pasigydyti, be ope
racijų ir chemikalų, vien 
natūraliu būd*u.

Lietuviškai kalbės tik 
sugrįžus iš Kalifornijos. 
Baltrėnas, 
Sakė, kad daug žingeidžių ži
nių parvežęs.
gerai žinomas 
tuviams.

Kiek žinau,
—411 So. 4th
St., Brooklyn, N. Y. *

Taigi, visi urmu į sveikatos 
klausimu prakalbas.

d.

tik

ką
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fizikal-kultūristas."

Jis taipgi yra 
Brooklyno lie-

prakalbų vieta 
gatvės ir Hewes

Suteikiam garbingas laidotuves

#J50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770
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Priėmė Budžetą
Miesto Taryba praeitą an

tradienį vienbalsiai priėmė 
miesto budžetą, kaip jis buvo 
pasiūlytas budžeto komisijos 
(Board of Estimate). Numa
tyta 1,946-47 metais išleisti 
$865,212,820.90. Budžeto me
tai rokuojasi nuo liepos 1-mos

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičiua su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. ŠTagg 2-8842

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta
- - • • I

... ----

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

JONAS STOKES
512 Marion SL, Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Ar*.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

Z™ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
, Tel. EVerrreen 4-9612
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Persodinant Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines,
. Jules Jurgensen. jh

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


