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40,000 Lietuvių Be 
Laikraščio.

Fosteris Apie Browderio 
Misiją.

Simlos Konferencijos 
Fiasko.

Protestantai Skundžiasi.
Rašo y. MIZARA

Gavome dar viena laiška iš 
Brazilijos, kuriame rašytojas 
primena skąudų dalykų:

“Tik įsivaizduokite: Brazi
lijoje esame apie 40,000 lie
tuviu. Absoliute ju dauguma 
kairių pažiūrų žmonės. Ta
čiau lietuviško laikraščio ne
turim jokio... Bet turėkime, 
drauge, viltį...”

Gerai, kad pas žmonos yra 
viltis. Kur viltis, ten gyveni
mas. O kad saulėtoje Brazili
joje kada nors prašvis ir poli
tinė i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878
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Darbininkai Įsiveržė 
Į Hirohito Palovių

Tokio. — 1,000 japonų de
monstravo prieš imperato
riaus Hirohito palocių; pro
testavo, kad jau 11 dienų 
valdžia nepristato ryžių, 
kuriuos japonai valgo vie
toj duonos. Du trokai su 
100 darbininkų įsiveržė pro 

•j. sargus į palociaus parką, 
saulė, __ * niekas negali Paskui jie su raudonomis
yti ’ | vėliavomis suėjo į palocių.

Toliau: Komunistas Sanzo Nozaka
“Reikia turėti omenyj, kad pasakė kalbą, išdėstydamas 

Sao Paulio gyventojų 20 nuoš. 
sudaro svetimtaučiai. Bet or
ganizuotis jiems uždrausta. 
Vienintelės pradėjusios orga
nizuotis organizacijos — Sla
vų Sąjungos Brazilijoj — ak
tyvesnieji nariai prieš Gegu
žės Pirmąją tapo areštuoti; 
areštuoti ir keli Rio de Janei
ro lietuviai... Kodėl? Todėl, 
kad negalėtu pasitikti atva- 

" žiuojančio i Braziliją Tarybų
Sąjungos atstovo - ambasado
riaus! ...”

i m p e r a t oriui darbininkų 
reikalavimus.

FRANKO SUTURĖJO 
ATOMINĮ ŽINOVĄ 
PROF. MOLES

Mexico City.—Franko fa
šistų valdžia laiko kaip be
laisvį profesorių Enrique 
Moles, žymiausią atomų 
skaldymo žinovą Ispanijoj, 
kaip pranešė ALN žinių 
agentūra. Prof. Moles, bu- 

ivęs galva amerikinio Roc- 
kefellerio Instituto Madri
de, yra pakviestas į Jungti
nes Valstijas. Bet fašistai 

ALDLD kuopos,"ir vienas ge- neleidžia jam išvykti. Jie 
ras mūsu draugas spaudos rė- kijo, kad Moles nepaliūdytų, 
m ėjas.

Braziliečiai, be abejo, už tai 
yra dėkingi tiems, kurie iš
klausė jų balso.

Ryšium su tuo, tenka pri
minti mūsų skaitytojkms, kad 
jau visiems, prašiusiems už
prenumeruoti Laisvę brazilie- 
čiams lietuviams dienraštis ei
na. Užsakė jį kai kurie pa-' 
vieniai asmenys, kai kurios

'jog naciai mokslininkai Is
panijoj stengiasi išras.t ato7 
minius ginklus.

Byrnes Neatlaidžiai 
Reikalauja Paskirt 
Italijai Trieste

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gegužes (May) 15, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Amerikos Marininkai
Mandžurijoje Remia
Chiango Ofetisyvą

Mainieriai Reikalauja

Pasitraukė Chinijos Tautininkų 
Komandierius, nes Nevyksta 

Karas prieš Komunistus
Maskva. — 2,000 Ameri

kos marininkų atplaukė į 
Hulutao uostą, pietinėje 
Mandžurijoje, kaip teigia 
Tass, oficialė Sovietų žinių 
agentūra. Marininkai tvar
ko amerikinius laivus, kurie 
gabena Chinijos tautininkų, 
Chiang Kai-sheko, kariuo
menę į Mandžuriją kovai 
prieš chinų komunistus. 
Tautininkų kariai yra ame
rikonų išlavinti, aprengti ir 
ginkluoti amerikiniais gink
lais. Kartu su jais Ameri
kos laivai gabena Amerikos, 
tankus, patrankas ir kul
kosvaidžius karui prieš chi-

nu komunistus Mandžurijoj.

Nanking, Chinija. — Pa
sitraukė vyriausias Chini
jos tautininkų armijų ko- 
mandierius, generolas- Ho 
Ying-chin; sako, “užleidžiu 
vietą jaunesniem.” Bet tik
roji pasitraukimo priežastis 
yra ta, kad jam nevyko ka
ras prieš chinų komunistus. 
Dabar komunistai puola ir 
gręsia apsupti Peipingą, bu
vusią Chinijos sostinę, Tien
tsin didmiestį su uostu ir 
Chinwangtao ir Tangshan 
miestus. Tautininkai šiek 
tiek laimėję Sžepingkai sri
tyje.

ISPANIJOS FAŠISTAI
ŽVĖRIŠKAI KANKINA-
SUIMAMUS ŽMONES

Paryžius. — Frąncūzas 
korespondentas Jean Paul 
Penez, sugrįžęs iš Ispanijos, 
rašo, kad fašistai areštuo
ja visus' žmones, kurie ne
nešioja fašistinių ženklų. 
Jie tuos žmones buožėmis 
muša, spardo specialiai kau
stytais batais, degina pana
ges, geležiniais įrankiais 
sukinėja sąnarius ir kitaip 
kankina. Tas koresponden- 

ir

Hooveris Priešinasi
Maisto Racionavimo
Sugrąžinimui

Washington, geg. 14. — 
154,000 minkštosios anglies 
mainierių yra nubalsavę ne- 
grįžt darban per 2 savaites, 
kurias unijos pirmininkas 
paskelbė kaip streiko pa
liaubas. Jie streikuosią, iki 
kompanijos pasirašys naują 
sutartį su unija.

W a s h i ngtone suklimpo 
derybos tarp unijos vadų ir 
kompanijų. Vargu susitars 
iki šio trečiadienio, kaip kad 
prašė prez. Trumanas.

KONGRESAS SKIRIA 
400 MILIONŲ DDL 
NAUJIEM NAMAM

Washington. — Senato
riai ir kongresmanai susi
tarė skirti $400,000,000 pa
ramos naujiems namams 
statyti. Karo veteranams 
bus duota pirmenybė tuose 
namuose gyventi bei juos 
pirkti. Planuojama 2,700,- 
000 nebrangių naujų namų. 
Iš valdinio $400,000,000 fon
do bus primokama gaminto
jams reikalingų statybai 
medžiagų. Tikimasi, kad 
primokėjimai paskatins fa
brikantus daugiau ir grei
čiau gaminti namams me
džiagas.

7 Nuošimč. į Unijinį
Sveikatos Fondą

Tūkstančiai Mainierių Negrįžta 
Dirbt; Jei Grįžtų, tai Nustotų 
Nedarbo Pensijų už 6 Savaites
Washington. ■— Mainierių 

Unijos pirmininkas John L; 
Lewis pa reikalavo, kad 
m i n k š t ųjų angliakasyklų 
kompanijos mokėtų į uniji
nį sveikatos ir gerovės fon
dą 7 nuošimčius prie visos 
sumos, kurią išmoka mai
nierių algoms. Kompanijų 
atstovai ketina atmest šį 
reikalavimą. Jie sako, to
kie mokesčiai į unijos fondą 
siektų 70 milionų dolerių 
per metus.

Kompanijos’ sutiko sumo
kėti mainieriams 3 milionus 
dolerių, kurių nedamokėjo 
už viršvalandžius 1945 m.

30,000 angliakasių Penn-

sylvanijoj negrįžta dirbti 
per dviejų savaičių paliau
bas, kurias Lewis paskelbė. 
Nes jei grįžtų, tai prarastų 
teisę gauti nedarbo pensi
jas, apie $20 per savaitę. 
Pennsylvanijoj veikia tai
syklė, kad streikieriams po ' 
6 savaičių pradeda mokėti 
nedarbo pensijas. Kurie dar 
negrįš darban, tiem skaity
sis pensija nuo šios savai
tės. Grįžtantieji nustoja 
pensijos. O jeigu streikas 
pasinaujina po dviejų savai
čių, tai mainieriai vėl turė
tų laukti 6 savaites, iki gau
tų teisę į bedarbiškas pen
sijas.
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Atmetamas Sovietų 
Pasiūlymas Dėlei 
Armijų Ištraukimo

REIKALAUJA SUGRAŽINT 
JANKIŲ UŽGROBTUS 
SVETIMUS TURTUS

Rašydamas apie Browderio 
išvykimą į Maskvą, Wm. Z. 
Fosteris pareiškia, kad didžiai 
meluoja komercinė spauda ir 
radijo komentatoriai, skelbda
mi, būk Maskvoje kas nors 
spręs Browderio likimą arba 
sieksis ištiesinti kreivą jo po-

Browderio nuvykimas Mas- pats'buvo areštuotas
kvon yra komercinės spaudos .styoes seKiewiius James
naudojamas naujo karo pro- J Byrnes, keturių didžiųjų uz- visa tai mate, 
vokacijopis. j sieninių mmisterių konfe- . ‘

Fosteris nurodo jog po to, |renci joj -būtinai reikalavo Jspanjjos Partizanai 
tas. kiekvienos šalies komunis-'.miestą'ir uostą, prie rūbe- Yg|(jQ ĮstlSSS SfltlS 
tinę partija veikia savystoviai, ižiaus tarp-Jugoslavijos ir 
neimdama ir nelaukdama jo-‘ Italijos, 
kiu įsakymu iš užsienio.

Washington. — H. Hoo- 
veris (bado specialistas}, 
sugrįžęs iš užsienio, tvirti
no, kad Amerikoj nereikią 
iš naujo įvest valgių racio- 
navimo. Kai kurie valdžios 
nariai pirmiau sakė, reikė
tų maistą racionuot, kad 
galima būtų sušelpt milio- 
nus baduolių užjūriuose. 
Dabar Hooveris raportavo, 
kad užteksią jiem 3,600,000 
tonų valgių pašalpos. Pir
miau buVo skaičiuojama, 
kad reikės 11,000,000 tonų.

Iranas Mobilizuojąs 
Savo Armiją prieš 
Azerbaidžaną

Viena.— Jugoslavija, Ru
munija ir Vengrija reika
lauja, kad amerikonai su- • 
grąžintų turtus ir brange- . 
nybes, kurias jie užgrobė ir 
išsivežė iš tų kraštų. Už
sieninis Sovietų ministeris 
Molotovas Paryžiuje remia- 
reikalavimą. J u g o s lavai, 
rumunai ir vengrai tvirtina, 
kad jankiai užgrobę bilioną 
dolerių jų nuosavybės; ame
rikonai sako, tik $100,000,- 
000.

Paryžius, geg. 14. — An
glai ir amerikonai sakyda
vo, kad Sovietai perdaug 
laiką kariuomenės Bulgari
joj. . Taigi užsieninis Sovie
tų ministeris Molotovas da* 
ve šitokį pasiūlymą: Sovie
tai ištrauks visus raudonar
miečius iš Bulgarijos; už
tat amerikonai ir anglai tu
rės ištraukt savo armijas iš 
Italijos. Byrnes, Amerikos 
valstybės sekretorius, ir Be
vinas, užsieninis Anglijos 
ministeris, atmetė Molotovo 
pasiūlymą.

$

Teheran, geg. 14. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Irano valdžia mobilizuoja 
savo armiją prieš tautinę 
savivaldybę A z e rbaidžane, 
šiaurinėje Irano provincijo
je. Vėl pertrūko derybos 
tarp Azerbaidžano atstovų 
ir Irano valdovų.- Azerbai
džano pasiuntiniai išskrido 
atgal į savo sostinę Tabrizą 
pasitart su tautine vyriau- 
sybe. Irano premjeras 
Ghavam pareiškė, kad jis 
norįs be mūšių išspręst gin
čą dėlei teisių Azerbaidža
nui.

Balsavimai Graikų 
Caro Gražinimui

James Byrnes Pasiūlė 
Ištirti, Kaip Vokiečiai 
Nuginkluojami

Athenai. — Anglijai suti- 
|kus, Graikijos monarchistų-

Paryžius. — Anglų žinių

Iris slaptai lankėsi Ispanijo
je ir atrado, jog respublikie- 
čių partizanų batalionai 
faktinai valdo ištisas sritis 

Jie 
ir

. ........... .  Sovietų užsienio reikalų
O jeigu komunistinės par- ministeris Molotovas įrodi-1 agentui os. Keutei s repoi te-

tijos. analizuodamos politinę i 
padėtį, prieina . bendros išva
dos, tai tik dėl to, kad jos va
dovaujasi ta 
ne-Ieninistine

pačia marksisti- 
i (teologija.

paskelbta, kadOficialiai
Simlos mieste, Indijoj, vykusi 
konferencija, kurioje dalyva
vo Anglijos valdžios, Maho- 
rhetonų Sąjungos ir Indijos 
Kongreso atstovai, suiro. Ne
prieita prie jokių bendrų su- 
sitarifnų.

Vadinasi, Indijos klausimas 
stovi ten/ kur jis stovėjo prieš 
septynias savaites, kai ten nu
vyko speciali Londono vald
žios misija pasitarimams.

Indija tebėra pavergta. Mi
lijonams žmonių grūmoja 'ba
das. Tačiau ^indusai ruošiasi 
šiuo sykiu kovoti.

Klydo tie, kurie manė, būk 
Anglijos darbiečių valdžia su
teiks indusams laisvę. •

Netolima ateitis, tačiau, ga
li iškelti Indijoj daug naujo.

nėjo, kodėl Trieste turi būti 
prijungtas Jugoslavijai. An
glijos ir Franci jos užsieni
niai ministerial, kaip pra
nešama, sutiktų padaryt 
Trieste savivaldišku tarp
tautiniu miestu. Byrnes ir 
tam priešingas.

$500,000,000 Lėktuvų 
Aikštėms Amerikoje

Washington.— Prez. Tru- 
manas ’ pasirašė kongreso 
nutarimą, kuris skiria 500 
milionų dolerių naujom lėk
tuvų aikštėm įrengti ir se
nąsias pagerinti. Už tuos 
pinigus būsią per 7 metus 
pastatyta 3,000 naujų lėk
tuvinių stočių ir pagerinta 
1,600.

šiaurinėje Ispanijoje, 
turį bent 60,000 kovūnų 
ginklų .visam milionui.

PAŠAUTI DU AMERIKOS 
MARININKAI CHINIJOJ

Naujas Piliečių Karas 
Gresia Graikijai, Sako 
Anglijos Seimo Nariai

London. — Trys darbie- 
čiai Anglijos seimo atstovai 
sugrįžo iš Graikijos ir pra
nešė, kad ten fašistai-mo- 
narchistai tūkstančidis žudo 
ir į kalėjimus grūda demo
kratinius graikus. Buvęs 
Graikijos premjeras libera
las Th. Sofulis sakė tiem 
anglam, jei bus laikomi rug
sėjo 1 d.' balsavimai dėl ka
raliaus sugrąžinimo, kaip

CHINŲ KOMUNISTAI VIS 
ATMUŠA TAUTININKUS

Peiping, Chinija. — “Ne
žinia kas” apšaudė traukinį, 
kuriuom važiavo Amerikos 
marininkai ir Chinijos tau
tininku kariuomenė tarp j . . .
Tientsino ir Tangshano. Du nūtare anglų remiami mo- 
marininkai pavojingai 
žeisti.

su-

Valdžia pabrangina kiau
šinius 1-2 c. tuzinui.

narchistai, tai beveik tikrai 
kilsiąs naujas pilietinis ka
ras.

Peiping, Chinija.— Chinų 
i komunistų kariuomenė at
mušė keturias Chiang Kai- 
sheko tautininkų atakas 
ties Sžepingkai ir Penhsi, 
Mandžurijoj. Tautininkai 
tik gyrėsi, būk užėmę She- 
pingkai.

Argentinos protest antai 
skundžiasi, kad fašistinė Pe
rono vyriausybė, neleidžia jų, 
protestantų, m i s i o n i eriams 
'‘skelbti dievo žodį” indijo- 
nams, gyvenantiems pietinėje 
Argentinoje.

Kaip žinia, rinkiminėje 
kampanijoje katalikų vyskū-

Washington. — Leista 6 
procentais pabranginti pi
giuosius laikrodžius.
\. 

Tokio. — Tūkstančiai ja
ponų demonstravo, kad val
džia neparūpina maisto.

Alexandria, Egiptas. — 
Atsistatydinęs Italijos ka
ralius Viktoras Emmanue- 
lis su pačia apsigyveno vie
name Egipto palociuje.

fa-London. — Ispanijos 
šistų ambasada Londone be
veik kasdien ruošia puikias 
vaišes aukštiems anglų po
nams.

Paryžius. — James Byr
nes, Amerikos valstybės se
kretorius, pasiūlė sudaryt 
amerikonų, anglų, Sovietų 
ir francūzų komisiją, kad 
apkeliautų Vokietiją ir iš
tirtų, kiek vokiečiai nugin
kluoti.

Sovietai kaltino anglus už 
ginkluotos nacių armijos 
laikymą šiaur - vakarinėj 
Vokietijoj. Anglija prisi
pažino, kad jinai laiko apie 
120,000 buvusių Hitlerio ka
reivių; bet anglai sako, jog 
ta nacių armija naudojama 
tiktai, girdi, “civiliams rei
kalams.”

fašistų valdžia paskelbė, 
kad rugsėjo 1 d. bus su
ruošti visuotini balsavimai, 
ar kviest atgal sostan pabė
gėlį Graikijos karalių Jur
gį. Antrąjį.

Roma. —- Popiežius ragi
no ypač moteris balsuqt 
prieš kairiuosius.

Nukirto Wm. Greenui 
Radijo Kalbą

Ashville, N. Carolina. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmini nkas William 
Green čia kalbėjo baptistų * 
bažnyčioj, ir jo kalbo buvo 
taikoma per radiją visai ša
liai. Bet prieš pat Greenui 
pradedant, kažin kas nu
karpė radijo vielas bažny
čios skiepe. Taip niekas 
per radiją jo ir negirdėjo.

pai karštai rėmė Peroną ir už 
tai, matyt, jis pažadėjo jiems 
atsiteisti. Protestantų suvaržy
mas yra viena koncesija kle
rikalams: Dabar jie gali lais
vai rašyti indijonus į savo pa
rapijas.

ANGLAI SIEKIA PONAUT VAKARINĖJ VOKIETIJOJ
Maskva. — Užsieninis 

Anglijos ministeris Bevinas 
Paryžiaus konferencijoj rei
kalauja pripažint anglam 
vadovybę per šimtus metų 
Ruhr-Rheino srities pramo-

nėję ir ūkyje, .vakarinėje 
Vokietijoje. Anot Bevino, 
ta sritis turėtų politiniai 
priklausyt Vokietijai, bet 
anglų, francūzų, belgų ir 
holandų komisija kontro-

liuotų ekonominius dalykus. 
Tikrumoje visa ta sritis 
pasiliktų vokiečių rankose, 
tik Anglijos globoje, sako, 
Tass, oficialė Sovietų žinių 
agentūra. Reiškia, anglai

nori atimt Amerikai ir So
vietam balsą kas liečia tą 
svarbiausią Vokietijos sritį, 
priduria Tass.

GRĘSIA GELŽKELIEČIŲ 
STREIKAS

Chicago.— Traukinių Ma
šinistų ir Tarnautojų Bro
lijos rengiasi sustreikuot šį 
šeštadienį, jei nebus paten
kinti jų reikalavimai. Toks 
streikas sustabdytų visą 
traukinių judėjimą. H

u

(Daugiau žinių 5-me puslp.)
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ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir būsią lietaus.
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> Streikų Reikalai
United Mine Workers unijos viršūnės, priešakyj su 

Mr. John Lewisu, įsakė mainieriams grįžti porai savaičių 
į darbą, kad pagaminti anglies būtiniausiems krašto rei
kalams. Tuo gi kartu eina derybos. Tokios rūšies įvy
kiai laike streiko yra naujiena. Minkštosios anglies 
streikas apima 400,000 darbininkų. Jų streiko reikšmę 
jaučia visos darbo šakos ir tps turėtų veikti į anglies 
kompanijas, kad greičiau jos išpildytų mainierių reika
lavimus.

Gelžkeliečių unijų brolija reikalauja, kad darbinin
kų algos būtų pakeltos 25 nuoš. Jeigu jų reikalavimai 
nebus išpildyti, tai streikas gali prasidėti gegužės 18 d.

Septynios laivakrovių unijos, CIO, kurios apima 
165,000 organizuotų darbininkų, reikalauja pakelti algas 
30 nuoš. Jų reikalavimas kompanijoms yra įteiktas ir 

‘jeigu nebus išpildytas, tai streikas prasidės birželio 15 d.
Westinghouse Electric Corp. 75,000 darbininkų strei

ke išbuvo nuo 15 d/sausio. Darbininkai streikavo 115 
dienų. Jie reikalavo pakelti algas 18į centų valandai. 
Po sunkios kovos jie laimėjo 18 centų į valandą ir strei
kas baigiasi.

Trijų orlaivių kompanijų lakūnai, nariai ADF, ruo
šiasi į streiką 7 d. birželio, jeigu jų reikalavimai nebus 
patenkinti. Lakūnai reikalauja $16,000 algos metams, 
vietoj dabartinės $12,000 ir trumpesnių darbo valandų.

Dar yra streiko lauke visa eilė kitų šakų darbinin
kų. Darbininkai eina į streiką tik tada, kada kompa- 

'nijos atsisako patenkinti jų teisingus reikalavimus.

Jau Yra 5,000,000 Bedarbių
Jungtinėse Valstijose yra 58,000,000 darbininkų ir 

’darbininkių. Jau vasario mėnesį, pagal Darbo Apžvalgos 
Associacijos pranešimą buvo 4,800,000 bedarbių. Dabar 
jų bus daugiau, kaip 5,000,000.

Tiesa, dar skaudaus atsiliepimo dabartiniu laiku ne
jaučiama, mat, daugelis bedarbių turi sutaupų iš pir
mesnių uždarbių, taipgi gauna bedarbių pašalpą, bet at
eityj ši padėtis bus daug skaudesnė. Bedarbių skaičius 
auga ir augs. Tuo pačiu kartu sutaupos baigsis. Tas 
skaudžiau atsilieps į bedarbių ir jų šeimų padėtį.

Amerikoj bedarbių būtų mažiau, jeigu ne reakcinė 
politika linkui Tarybų Sąjungos ir kitų demokratinių 
valstybių. Tarybų Sąjungoj, Lenkijoj, Jugoslavijoj, Če- 
choslovakijoj ir kitur yra didelis reikalas mašinerijos, 
drabužių, avalynės ir kitų dalykų. Bet tos šalys galėtų 
Amerikoj pirkti tik tada, jeigu joms būtų suteikta pa
skola.

Tuo pačiu gi kartu Washingtono politikai per pusę 
metų buvo “pametę” Sovietų prašymą paskolos, o Len
kijai buvo davę $90,000,000 paskolą, bet ją sulaikė todėl, 
kad Lenkijos demokratinė vyriausybė varžo fašistinių 
gaivalų veikimą.

JL-

Pasikėsinimas ant Liaudies Laisvės
Kada britų imperialistų šulas W. Churchillas tran

kėsi po mūsų šalį ir sakė prie naujo karo kurstančias 
kalbas, tai New Yorke prieš jį buvo surengtas pikietas.

Policija areštavo tryliką žmonių už' tai, kad jie prie 
miesto rotušės pikįetavo nešdami iškabas. Teisėjas 
Maurice Simmons nuteisė, kad visi jie pasimokėtų po 
$25 bausmės arba eitų po tris dienas į kalėjimą.

Aišku, kad tokis teisėjo pasielgimas yra nesutaiko
mas su Liaudies Teisių Biliumi, kad tai yra anti-demo- 
kratiškas ir anti-amerikoniškas patvarkymas. Jeigu 
baudžiamieji priimtų tokį jo patvarkymą, tai ateityj nie
kur jau nebūtų galima laisvės ir taikos gynėjams pasi
rodyti. Aišku, prieš tokį teisėjo patvarkymą bus vedama 
kova.

I Patsai Nusimaskavo
Rumunijoj tęsiasi byla prieš fašistus ir karo or

ganizatorius. Teisiamas buvęs maršalas Ion Antonescu 
ir 23 kiti fašistai, buvę jo ministerial ir liaudies priešai. 
Tai šie gaivalai padarė perversmą Rumunijoj, paėmė gą- 

.• lią į savo rankas, įvedė diktatūrą ir Rumuniją įtraukė 
karan Hitlerio pusėn. ’

Ir štai jiems liudyti atėjo taip vadinamas Valstiečių 
Partijos “vadas” Dr. Julius Maniu, kurį Amerikoj reak
cija laiko dideliu demokratu/ Dr. Maniu liudijo, kad 
jis rėmė fašistų diktatorių Ion Antonescu. Jis prisipa
žino, kad reikalavo generolo Ion Antonescu padaryti per

versmą ir paimti į savo rankas galią. .
Tokis Dr. Juliaus Maniu nusimaskavimas sukėlė 

Valstiečių Partijoj didelį pasipiktinimą, šis jo nusimas
kavimas dar kartą patvirtino, kaip teisingi yra Rumuni- 

. jos liaudies valdžios apkaltinimai prieš jį; kad jis ir da
bar eina prieš liaudį, kad Dr. Maniu organizuoja fašis
tinių gaivalų išstojimus prieš dabartinę Rumunijos vy
riausybę.
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Ar pažįstate šiame paveiksle nors vieną? Pasidairykite nedidukės moteriškės, su 
didele iškaba. Tai bus mums pažįstamoji Karosienė. Taip, tai ji pati, maršuoja su 
kitais Textile Workers Unijos (CIO) konvencijos delegatais už CIO. Audėjų va
dovybė pertraukė savo konvencijos posėdžius parodyti, kad jie reikalauja kainų 
kontrolės. Panašios protesto demonstracijos po visą šalį parodo Kongresui, kad 
darbo žmonės novi kainų kontrolės.

ką tcto it Saka
ŽADA BŪTI ĮDOMI BYLA

Kaip žinia, .ryšium su ato
mo bombos slaptybėmis-, 
Kanadoje buvo suimta visa 
eilė žmonių, kaltinamų “iš
davime slaptybių Tarybų 
Sąjungai.” Tarp suimtųjų 
yra ir Kanados parlamento 
narys, Fred Rose, pažangus 
vyras, kurį reakcininkai kė
sinasi “sunaikinti.”

Rašydamas apie šią bylą, 
Liaudies Balsas žymi, kad 
ji gali būti lygi garsiąja!

vo nacių teisiamas Jurgis 
Dimitrovas, žymusis kovo
tojas ir komunistas.

Laikraštis šitaip rašo:
“Parlamento nario Fred 

Rose gynėjas praneša, kad 
yra kviečiamas iš Anglijos 
advokatas D. N. Pritt, Ang
lijos parlamento narys, kuris 
gynė Leipcigo byloje Jurgį 
Dimitrova ir kitus. Advoka
tas Pritt yra pasaulinė figū
ra ir jo kvietimas rodo, kad 
Fred Rose byla bus didelė.

“Šnipų ablavoj giliau ma
tą žmonės numato ne tik' šni
pus, bet ir puolimą ant pa

liose byla 
daug ne- 
atžagarei- 

autorite-anados

laikraštis paste- 
Fred Rose nusi-

bet ir tie jau buvo invalidai.
“Dabar kraštutiniai reak

cininkai švokščia, kad ir vys
kupas Vozneckis ‘subolševi-

KUPROTAS TAS JO 
PROTAS

Tūlas T. J. Kučinskas 
(l a i s v amanis, socialistas) 
rašo fašistų laikraštėlyj 
Amerikos Lietuvyj:

“Kad Rusijos
nuverstų Stalino 
džią, Amerikos 
duoda Stalinui
dyką, kad jisai turėtų kuomi

liaudis ne- 
teroro val- 
politikicriai 
maista, už

žangiečių. Fred 
.gali iškelti viršun 
malonių c 
viams ir K 
tams.

“Vienas 
bėjo, kad
žengimai tokie pat, kaip ir 
Dr. Shugar, kuris išteisintas. 
Dr. Shugar vardas buvo tiek 
pat minimas Guzenkos vog
tuos dokumentuos, kaip ir 
Fred Rose.

“Fred Rose byloj bus pa
statyti šviesoj visi Guzenkos 
dokumentai ir pasverti. 
Taipgi bus išaiškinta, ant 
kiek tas incidentas yra iš- 
n a u d o, j amas p a ž a n g a u s 
dėjimo užkabinimui.”

Guzenko, kaip žinoma, 
tarnavo Tarybų Sąjungos 
ambasadoje Kanadoje. Jis 
ten apsivogė ir pabėgo. Da-' 
bar jį Kanados valdžia nau
doja kovai prieš Rose ir ki
tus.

Ši byla yra nuskirta ge
gužės 20 d., bet spėjama, 
kad ji bus atidėta iki šių 
metų birželio 7 d., nes tik 
tuomet tegalėsiąs atvykti 
žymusis anglų advokatas 
Pritt kaltinamajam ginti.
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VYSKUPO VOZNECKIO 
KALBA

L. Pruseika Vilnyj rašo:
“Detroito katalikų vysku

pas Vožneckis (lenkas) ne
seniai sugrįžo iš Lenkijos. 
Jis raportavo didžiuliame 
Detroito lenkų susirinkime, 
ką matė ir girdėjo Lenkijoj.

“Okupacijos metu naciai 
išžudė Lenkijoj 3,500 kųni-
gy.

“Koncentracijos stovykloj 
Stutthoff iš 974 ten laikytų 
kunigų tik 47 grįžo .namo,

Trečiadienis, Geguž. 15, 1946

-r

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

OBSERVING THAT youth present the words of Senator 
“does not want to be serv-, Claude Pepper. In Washington 

ed but wants to do the serving,” ■ on April 7, before the Win the 
the “Vilnis” People In The Peace conference, Senator Pep- 
News column notes that nine of per warned:
the eighteen candidates run-1 “Yes there are some people 
ning for posts of, the Associa- even in' the Government, some 
tion of .'Lithuanian Workers people in the War Department, 
(LDS)' are American born. I there are some people in our 

1 :•» —o— General,Staff who think there
A Senate resolution calling should be a war, that war 

should begin now, that war 
should be directed against our 
ally, Russia ...”

—o—
Al Kumskis, small-time Chica

go politician who has been pro
minent in the circles of the so- 
called Lithuanian “Mission,” 
knows now where association 
with disseminators of Nazi 
propaganda leads. Once slated 
for appointment to the post of 
U. S. Marshal, Kumskis was

maitinti savo kariuomenę ir 
žudyti žmones užimtuose 
kraštuose.”

Štai, jums, jei norit! Tuo
met, ’ kada visas pasaulis 
mato ir jaučia, jog Ameri
kos imperialistai ruošia 
naują karą ir galanda gink
lą prieš Tarybų Sąjungą, 
siundydami prieš ją žmo
nes, tai Kučinskas suranda, 
būk “amerikos politikieriai” 
duodą Tarybų Sąjungai už 
dyką maisto!

Anot žmonių " posakio: 
Kučinsko protas yra labai 
kuprotas!

post instead was Joseph E. To
bin.

In the past enemies of Soviet 
Lithuania have spun all sorts

for an investigation of the poli
cy of the State Department on 
Germany is now being jointly 
prepared by Senator Kilgore 
(D., W. Va.) and Senator Pep- 

|per (D., Fla.). Backing the re
solution is the National Win- 
The-Peace Committee.

—o—
A national delegation led by 

Paul Robeson and including 
plenty of big names will soon 
visit Stettinius. The delegation,
sponsored 'by the Win the Peace turned down following a flood 
Committee, will call on Stetti-!of protests by Lithuanian or- 
nius to take a progressive po- ganizations. Appointed to the 
sition at the U. N.

—o—
The Congressional Committee 

to Win the Peace, headed by 
Rep. Adolph Sabath (D., Ill.),
which meet shortly will be pre- of fantastic yarns. There were 
sented a draft resolution by,the fables of mass deportation 
Representative DeLacy and Re- of Lithuanians to exile in Sibe- 
presentative Marcantonio. The ria. These myths were followed 
draft resolution will set forth later by the more grisly tales 
the main points contained in a 
Declaration of Principles adopt
ed at the Win The Peace par
ley in Washington last April. 
The resolution will be intro
duced in the House within the 
next ten days.

Pirmoji Literatūra
Centraliniam Archyvui

■ Tūlas laikas 'įigal 1 
Literatūros Centralinio Archy
vo Komitetas atsišaukė į lietu
vių visuomenę literatūrinės me
džiagos. Smagu pasakyti, kad 
gražus būrelis draugų labai 
prielankiai atsiliepė, — prisiun
tė tinkamos literatūros archy
vui :

J. Daubaras, Athol, Mass.;
J. A. Dwarsh, Lowell, Mass.; 
J. Jakaitis, Westboro, Mass.; 
P. Janiūnas, Bayonne, N. J.; 
J. E. Ratinis, Bethlehem, Pa.; 
Viktorija Puchin, St. Louis, 
Mo.;
Jonas Sadauskas, Volga, W.

Lietuvių | nerenkame, i-Malonėkite jų 
' 1 ‘ mums nesiųsti. Jeigu jos bus 

kada mums reikalingos, papra
šysime vėliau, o dabar rinkite 
kitų organizacijų ar leidėjų iš
leistas knygas ir paprašykite 
kitus to paties.

Labai bus vietoje prisidėti ir 
su finansine parama. Kas au
kaus nemažiau $1, vardai bus 
įrašyti į tam tikrą knygą ir 
kartu su archyvu eis į Lietuvą. 
Čekius ar money orderius išra
šykite iždininko vardu: V. Ru
daitis, ir pasiųskite sek.: Jonas 
E. Gužas, 46 Ten Eyck St.,

Math. Senkus, Gardner, 
Mass.; .
Anna Shembar, Minersville

E. Gužas, sekr.

Skaitytojų BalsaiJ. D. Sliekas, Pittsburgh, Pa.;
P. Smalstis, Royal Oak, 
Mich.
V. J. Stankus, Easton, Pa.
Labai ačiū, gerbiamieji! Jūs 

padarėte gražią pradžią. Minėti 
draugąi-gės voltui atidavė lite
ratūrą ir dauguma net prisiun- 
timo lėšų neėmė. O drg. A. Gle
bavičius, 4 Gardner, Mass., suti
ko sąvu laiku sutvarkyti knygų 
siuntimą drg. J. Daubaro ir ap
mokėjo $2.88 už • pasiuntimą. 
Ar bereikia gražesnio ■ pavyz
džio? 1

Deja, kelių gerų, duosnių li
teratūros patrijotų neužtenka.' 
Mes norėtume matyti šimtus hs .draugiškumas pagerėjo ir 
įsitraukusių į šį prakilnų dar- sų dvasiškija, nes abi pusės 
ibą. Ypatingai čia norime’ pri- dabar labai susirūpinusios 
minti tiems lietuviams, kurie jsparčiai augančiu komunizmu.- 
dar i 
knygynėlių. Laikas tą atlikti, 
gerbiamieji. Mes jūsų knygų 
Sąrašą peržiūrėję pranešime, 
kokie leidiniai yra tinkami ir 
pageidaujami į Centralinį Ar
chyvą.

Jau minėjome, bet čia vėl pa
kartosime, kad mes norime ne-1 
vien surinkti į Centralinį Ar
chyvą senus lietuvių kalboje iš
leistus šioje šalyje leidinius 
Knygų, brošiūrų, žurnalų, o ir 
lapelių - atsišaukimų, draugijų 
įstatų - konstitucijų, protokolų 
knygų ir kitų raštų, liečiančių 
lietūvi.ų '.veiklą. Taipgi, pabrė
žiu, kad Lietuvių Literatūrps 
Draugijos išleistų y^ųydabąr

Bizniškas Pasaulis Mainosi

Tur būt, mažai užklaustų 
rastųsi, kas nenorėtų būti tur
tingu arba praturtėti savo gy
venime. O tas, žinoma, yra ne
lengva pasiekti.

. Kapitalas su kunigija pui
kiai sugebi 
dievmaldystę 
lų.

Amerikos 
vo jaunystės
didus ir bedieviškas, kuomet 
plačios buvo, erdvės j kapitalo 
karaliją. Bet senatvei artinan-

pritaikinti savo 
prie savo reika-

kapitalizmas sa- 
metuose buvo iš-

neparūpino, sąrašų ^ayų jįe maį0> ]<aip ejna pražūtin 
jų broliai Europos kapitalis
tai ir dvasiškiai. Artinasi ka- 

nemaloni senatvė. O 
graudūs verks- 

Nėra to daikto ant že- 
kas neturėtų pradžios, 

kas 
pa
tas

p italu i 
dvasiškiams 
mai.
m ės,

i Bet
i turi 
baigą. Anksčiau ar vėliau 
bus ir su kapitąlizmu.

Darbininkų klasė dar’ tik 
kūdikis jaunose dienose. Lai
kui bėgant suaugs, sustiprės. 
Gaus drąsos ir, tikiuosi, kad 
ji geriau sugebės išspręsti sa
vo reikalus.

Senas Juozas.

reikia žinoti gerai, 
pradžią, tai turi ir

of mass executions by the Rus
sians of “hundreds of thou
sands” of Lithuanians. So 
grand were these legends that 
at last not a single Lithuanian 
remained. These myths 
become 
moths 
now.

have 
so aged that even the 
keep away from them

the Chicago weaklyNow 
(w-e-a-k-l-y) “Sandara” drums

A Veterans Council, headed 
by Col. Evans Carlson and 
other prominent veterans, will 
soon be organized and will pre
pare a brief pamphlet to appeal up a new terror for the people 
to veterans and point out their of Lithuania. TL_ __'_____
stake in the peace. 

—o—
A conviction that 90 persent 

of the American people will not 
tolerate war against the Soviet 
Union nor a revival of the Nazi 
structure in Germany is ex
pressed by Paul Robeson, who 
is presently touring the country,

The “barbarous 
reds” are contaminating the 
Lithuanians with the dreadful 
disease of cancer. It wasn’t 
enough that the “Russian bar
barians” exiled half of the po
pulation and killed the other 
half. What puzzles us, is who 
the victims are now that no 
Lithuanians remain. Maybe the 
obsession to write terror tales 
has become a cancer ip the 
mind of the “Sandara” mytho- 
logist.

DENMARK-SWEDEN

FRANCE-BELGIUM-HOLIAND

GREECE

INDIA

JAPAN

For the complacent ones who 
think that the threat of another 
war is an unfounded fear, we

Galybė, lyg naikinantis . Kolei mes turime kalė ji- 
maras, nuodija viską, ką 
tik ji paliečia.

P. B. Shelley.

"GOOD HEALTH" LINE Wm

A

iM

mus, mažai skirtumo, kufie 
iš mūs jų kamaraitėse ran- 
damiesi. Bernard Shaw/

STARVATION LINE

Lentelė parodo, kiek daugiau valgome mes už kitų 
šalių žmones. Pagal ta lentele, mes valgome arba tu
rime maisto daugiau, negu turėjome pirm karo (ži
noma, jeigu turime pinigų įpirkti pakilusiomis kaino
mis). Jeigu tos šalys negaus iš mūsų maisto, jų maisto 
kiekis per asmenį nupuls žemiau 1,500 kalorijų dienai, 
kas jau yra žemiau sveikatai reikalingo kiekio.

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

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

Milionų Amerikiečių Močiu- 
lėčSveikino Motinas

Močiutė Bloor, virš 50 metų praleidusi Amerikos 
liaudies ir komunistinio judėjimo vadovybėse, tų judė
jimų kovose už gerovę žmonėms, yra meiliai vadinama 
MOTINA ne tiktai komunistų, bet milionų Amerikos 
darbo žmonių. Toji motinų motina, Motinų Dienos pro
ga, pareiškė amerikietėms ir motinoms visame pasaulyje 
tokius linkėjimus:

Mes sveikiname pasaulio® ----- -—

tinio Moterų Kongreso, ne
seniai suorganizuoto Pary
žiuje, o ne už ilgo turės- na- 
cionalę konferenciją New 
Yorko mieste. Mes turėtume 
tapti galinga politine pajė
ga ■— visos susivienijusios 
— prieš karą ir fašizmą ir 
už geresnę ateitį mūsų vai
kams.

Mes privalome sužinoti, 
ko ištikro atsiekė motinos

“Vartokite Savo Balsą 
'Protingai”

Taip patarė žymioji Ame
rikos moteris visuomeninin
ke, Mrs. Eleanor Roosevelt, 
kalbėdama Lewisohn Sta- 
diume, New Yorke, gegužes 

J12-tą, Motinų Dieną.
Mrs. Roosevelt Įkalbėjo

kongresm an am s ir senato
riams ir “vartoti savo bal
są protingai” ateinančiuose 
rinkimuose.

Apsirėdžiusi našlės gedu
lo rūbais, Mrs. Roosevelt 
tačiau galėjo širdyje turėti 
džiaugsmo—nuo tų pat pa
grindų/ už tuos pat reika
lus, kalbėjo ir jos sūnus 
Franklin D. Roosevelt, Jr.

Moderniškos Moterys Šių
e )ienų Gyvenime

motinas, davusias taip gau
siai savo meilės ir dra sos, 
kada jų sūnūs buvo susivie
niję didžiajame ' mūšyje 
prieš baisų priešą visų mo
terų ir vaikų — organ izuo- 
tąjašizmą.

Jie pergalėjo priešą An
trojo Pasaulinio Karo lau
kuose, bet ženklai to paties 
priešo vis dar iškyla, ne 
vien tik Europoje, bet ir čio
nai, mūsų pačių šalyje.

Amerika turi pilną šėrą 
tų liaudies priešų. Nežiū
rint mūsų demokratinių 
teisių ir tradicijų, tie liau
dies priešai vis dar tebeuž- 
gniaužia laisvę didžioms 
masėms mūsų piliečių, ^kir
tingų spalvų ir tautų. Patė- 
mykite kovą, dabar einan
čią išlaikyti ant pietinių 
valstijų žmonių varžančius 
balsavimo taksus (poll tax). 
Paneigdamas mūsų konsti
tucines teises, “Ne-Ameri
kinis Komitetas” reikalauja 
“sąrašų” narių priešfašisti- 
nių grupių — tartum, kad 
kovoti prieš fašizmą mūsų 
šalyje būsų neamerikoniš- 
ka.

• ’ Jau laikas, labai laikas, 
kad motinos, kurios taip 
didvyriškai kentė baisiame 
kare prieš fašizmą, imtųsi 
griežto reikalavimo išvengti 
bet kokių karų ateityje. Pa-

bčdamos mums laimėti per
galę ant karo. Tūkstančiai 
naujų, jaunų motinų, ku
rios atidavė savo meilę — 
net patį savo gyvenimą mū
sų kariškiams sūnums, at
vyko čionai iš tolimų kraš
tų su pasitikėjimu ir drąsą. 
Mes, amerikietės motinos, 
pasitinkam jas su giliu su
pratimu. Mes žinome, kad 
jos veiks su mumis ranka 
rankoj • apsaugoti mūs vai
kus nuo pavojaus fašizmo 
Amerikoj. Mes galime tai 
padaryti vartodamos mūsų 
rankose esamą galią — pro
tingu vartojimu baloto ir 
auklėjimu darbininkų poli
tinių ir ekonominių organi
zacijų, kurios mokina dar
bininkus vartoti jų politinę

Tarybų Sąjungoje, Franci- 
joje, Australijoje, pasauly
je. Motinos neprivalo bijo
ti raudonųjų kandžiojimo.’ 
Ta pragariška propaganda 
yra ant mūsų užbrukta tos 
pačios klasės ir tais pačiais 
būdais, kurie buvo vartoja
mi nacių Vokietijoje, Itali
joj, Japonijoj ir pačioje 
pradžioje fašizmo Europo
je. Dabar, nežiūrint visų 
melų, kurie ateina pas mus 
per laikraščius, radio, mes 
privalome pasilikti atviru 
protu apie mūsų didįjį tal
kininką — apie Tarybų Są
jungą. Tai šalis, kuri pamo
kino pasaulį, kad įstatymai 
brolybės ir meilės, duoti 
žmonėms daug metų atgal 
per liaudies žmogų—stalių, 
vadinamą Kristumi, — gali 
būti gyvenimiška tikrove.

Motinos musų ateities
amerikiečių deda viltį į 
naują pasaulį, į bendrą dar
bą. Suvienyta pajėga laimė 
mūsų visų išsiilgtą taiką.

darykime mūs obalsį “Vie- galia pačių darbo žmonių 
nykimės Laimėti Taika” naudai.
daugiau kuo, negu tuščiais Vyrai ir moterys visų 
-^ž^is. Perveskime savo tautu, visų spalvų, visų ti- 

.iJo-ėsius, mūsų kvbu jungiasi ir niekas ne- 
1n*ba už demokratiją ir gali sustabdyti tos galingos 
taiką į gyvenimą. i vieningumo pajėgos. Mūsų

Šiandien Amerikoje dar- amerikietės moterys prisi-
buojasi naujos spėkos, gel- dėjo prie didžiojo Tarptau

Kada apatinių siuvyklos savininkas Los Angelese
atsisakė pakelti mokestis, merginos siuvėjos išėjo į 
streiką, o viena mergina išėjo ir į pikietą užsivilkusi tik 
“bloomerėmis.” Joms moka tik 2 ,ir vieną penktadalį 
cento už pasiuvimą kelnaičių. Jos reikalauja po 3 cen
tus. Vadovės iškaba klausia: “Ar to perdaug?” Ką 
jūs manote? Ar norėtumėte pasiūti “bloomeres” už 2
centus?

Binghamton, N. Y.

Nebeliko skirtumo vyrų ir moterų teisėse ir par
eigose, sako šių dienų moterys. Tačiau buvo ir yra tam 
tikras pasidalinimas darbu visuomenės naudai, l’ni- 
jistai vyrai ir moterys šapose ir ofisuose eina vienas, 
moterys šeimininkės, unijistų žmonos ir motinos eina 
kitas pareigas, kurios jų sąlygose prieinamesnės.

--------------- *■ ‘ g----------------------------------------------- -------------------

virš penkiem tūkstančiam 
publikos, stovinčios po atvi
ru skliautu ir po lietsar
giais, lietingą dieną suėju
sios protestuoti prieš Kon-
greso pasimojimą sunaikin
ti OPA. Jinai ragino žmo- 

es pasakyti savo nuomones

Iš Motery Darbuotes

LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimas

LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkimas įvyko 
gegužės 5 d., Lietuvių svetai
nėje. Narių dalyvavo nema
žai.

Motinų dienos paminėjimo 
komisija pranešė, kad paren
gimas jau nepertoliausia. Ti- 
kietai platinami. Parengimas 
įvyks gegužės 18 d., Lietuvių 
svetainėje. Nuo šio parengi
mo pusė pelno bus skiriama 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Institutui Vilniuje. 
Vakarienės tikietai tik. $1. 
šiaip, be vakarienės, įžanga 
veltui.

Delegatės iš LPT Komiteto 
veiklos raportavo, kad pra
kalbas drg. A. Bimbai neren
gė 3 d. gegužės, bet didžiu
ma balsu nutarta atidėti ant 
toli.au. čia kilo diskusijos, ir 
didžiuma narių buvo nepaten
kintos. Prakalbos turėjo būti 
surengtos iš centro paskirtą 
dieną, gegužės 3.

Ligonių lankytojos prane
šė, kad serga A. Bliznikienė. 
Randasi ligoninėj. Taipgi ser-

Mes labai mažai kalbam 
apie moterų nuveiktus darbus. 
Jeigu jos pradeda ką dirbti, 
tai darbas bus padarytas šim
tu nuošimčių, tik jos už dar
bus mažai garbės tegauna. 
Labai mažai laikraščiai rašo

mėm. Tik bėda, kad mes .vil
nų dabar negauname.

Kai su tomis daugiadarbė
mis draugėmis pasikalbi, tai ir 
pačią u k vata paima kuo nors 
prisidėti prie bile kokio vi
suomeniško darbo. Teko man

Katrina Petlitzkienė

apie moterų darbus. Kas dau
giausia parengimuose dirba, 
aukas renka, tikietus ar ko
kius tikietėlius pardavinėja? 
Tai vis mūsų moterys.

Kas būtų galėję tokį dar
bą atlikti mezgime ir siuvi
me? Kaip katros mūsų drau
gės yra numezgusios ir pasiu
vusios po kelis šimtus kaval- 
kų. Paimkime, pavyzdžiui, 
draugę Petlitzkienę, iš Mas- 
petho, numezgusią daugiau 
kaip 600 porų kojinių. Arba 
draugę Barkauskienę iš Eli
zabeth, N. J., labai daug nu
mezgusią ir pasiuvusią dra
bužių Lietuvos žmonėms. Ji
nai ir iš savo pinigų nuperka 
siūlų ir audeklo ir daug gata
vų drabužių yra nupirkus.

Kitos, labai daug nudirbu
sios mezgime, yra maspethie-

M. Barkauskienė

kalbėtis su viena mezgėja. 
Aš, užjausdama, sakau:

—Na, dabar, drauge, gau
ni pasilsėti, jūs labai pavar
gote bedirbdamos.

Gal manote, kad draugė 
priėmė tą mano užuojautą? 
Visai ne. Jinai man atsakė:

—Aš būčiau daug smages
nė, jeigu mes galėtumėm 
gauti vilnų. Aš dar galėčiau 
daug pagelbėti Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo bai
saus karo.

Pridavė Dirbinių
M. Burkauskienė iš Eliza

beth, N. J., vėl pridavė 20 po
rų dubeltavai numegstų pirš
tinių, 40 namie pasiūtų kel
naičių mergaitėms, 2 bliuzes, 
1 šaliką, 8 vilnones sporto

ga M. Kuprienė. Jaunuolė C. 
Maldaikytė staiga buvo susir- 
gusi. Padarė jai operaciją ant 
aklošios žarnos. Jaunuolė jau 
sveiksta, parvežta į namus 
pas tėvus.

Pasveiko K. Juozapaitienė 
ir O. Girnienė. Pastaroji buvo 
atėjus į susirinkimą.

Skaitytas laiškas nuo LLD 
12-tos Apskrities sekr. M. Ka- 
lausko, raginantis išrinkti de- 
h-.o/ates i šios apskrities kon
ferencija. kuri įvyks gegužės 
19 d.. Plymouth, Pa. Laiškas 
priimtas. Nutarta siųsti dele
gates. Išrinkta M. Kazlauskie
nė ir O. Girnienė.

J. K. N.,
Moterų Skyr. Koresp.

tą ir išgalę, eina į kiekvieną 
siuntinį, šios dovanos’ sudėtos 
į 11-tą Siuntinį, kuris bus iš
vežtas Lietuvon šiomis dieno
mis.

Brooklyniečių ir Apylinkės 
Mezginiai:

Į Vienuoliktą Siuntinį mez
ginių sudėta:

12 sveterių su rankovėm
8 s v. be rankovių
2 šalikai
25 poros kojinių

22 poros pirštinių
2 kepurės.
Viso įdėta 71 kavalkas. Tai 

tik ėjusieji per moterų komi
tetą, gauti ir paskelbti mūsų 
atskaitose. Galimas daiktas, 
kad į šį siuntinį įėjo ir dau
giau mezginių, gautų iš kitų 
miestų ar iš vietinių tiesiog į 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto krautuvę, 417 Lori
mer St. čia įėjo ir daug gra
žių Marcelės Jakštienės, Vik
torijos Bdlkus, Albinos Mika- 
laus, Onos Čepulienės ir kitų 
draugių pasiūtų suknelių ir 
kitų drabužiukų vaikams.

tės O. Kalvaitienė ir R. Lau-, kelnaites, 12 namie pasiūtų 
kaitienė. suknelių mergaitėms, 2 namie

Yra ir daugiau draugių, 
kurios yra daug prisidėjusios 
prie tokių didelių darbų.

Mūsų mezgėjos dirbtų ir to
liau. Mūsų, čampionė pabaigtų 
iki čielo tūkstančio porų ko-

siūtus sijonukus, 3 marškinė
liai' kūdikiui, 1 sveteris mer
gaitei' (visi nauji).

Draugės Burkauskienės ši 
jau ne pirma tokia duosni do
vana. Panašios dovanos, pa-

Turinčioms Siūlų
Draugės, katros esate mez- 

gusios, jeigu turite likusių siū
lų, kad ir nedaug, prašau pri
duoti' man. Mūsų mezgėjos 
moka likučius sutaikyti ir iš 
jų padaryti vieną gerą kaval- 
ką.

- O.Depsienė.

Žemiau paduodamas tiki 
mažas pavyzdėlis moterų 
darbo, atlikto per moteris 
darbietes, Brooklyne. Tas 
darbas dauginasi gal desėt- 
kus ar šimtus kartų po vi
są Ameriką, kur randasi 
moterys unijistės, moterų 
pagalbinės unijoms ar ki
tos kokios moterų organiza
cijos. Panašūs veiksmai at
liekami daugelyje ir tų ko
lonijų, kur dar nėra moterų 
organizacijų, kur, tačiau, 
randasi bent viena moteris 
ar grupė moterų, norinčių 
savo gyvenimu palikti žy
mę, kad čia gyveno žmogus. 
Tikras žmogus, kuris siekia 
geresnės žmonijos, gražes
nio rytojaus visiems.

Moterų darbiečių darbui 
Brooklyne vadovauja 12-kos 
narių komitetas, sudarytas 
tuojau po pergalės karo 
frontuose. Komitetan įeina 
daugiausia tokios moterys, 
kurios susiedijose vadovavo. 
Civilinių Apsigynimui, Bau-' 
donojo Kryžiaus ir kituose 
veiksmuose karui laimėti ir 
paremti kare nukentėjun 
sius. Įtraukiama ir jaunų, 
priaugančiųjų jėgų. Susi
būrė jos naujam darbui 
tuojau, kaip tik sąlygos pa
kito.

“Mums atrodė, kad tos 
moterys išsiskirstys, pra
nyks, jeigu jų energija ne
bus pasukta progresyve tėk
mė,” sako Sue Braman, vei
kiančioji Moterų Komiteto 
pirmininkė. “Geriausia vie
ta joms tęsti darbą atrodė 
Darbo Partija. Čia ir gavosi 
pradžia mūsų komiteto.”

O štai ir pradžia jų dar
bų. nudirbtų vien tik šiais 
metais:

Palaikė kantiną ir rinko 
aukas streikuojantiems su
sisiekimu darbi ni nkams.

Pasiuntė 250 asmenų, 
daugiausia moterų, į Wash
ington^ su “Parvežkite 
Vaikinus .Namo” delegaci
ja.

Pikietavo mokyklą, kurion 
profašistė mokytoja May 
Quinn buvo Švietimo Tary
bos sugrąžinta mokytojauti.

Paskleidė atvirutes, pra
vedė atviro oro susirinki
mus, vaikų vežimėlių para
dus už palaikymą OPA.

Pravedė klases apie bu
tus ir įsteigė Jefferson Mo
kyklos skyrių Brooklyne.

Suruojė masinį mitingą 
Palestinos klausimui aiš
kinti.
. Suruošė Rooseveltui mi
nėti mitingą.

Pravedė vaikų sąskrydžius 
Velykų savaitę.

Pasiuntė į Washingtoną 
500 asmenų delegaciją už 
kainų kontrolę ir butus. Ir 
atliko eilę kitų darbų darbe
lių.
Kas Tuos Darbus Atlieka?

Kaip visos, tos moterys 
nėra kitokios, nei stebuklin
gos. Ir pavargsta, ir darbų 
turi, ir šeimas aukli ar ap
tarnauja. Bet dirbdamos 
planingai, viena kitai pri- 
gelbėdamos, kiekviena įdė-

damos darbo pagal geriau
sią išgalę, daug nudirba.

Pavyzdžiui, kad -ir vei
kiančioji jų pirmininkė Sue 
Braman. Ji yra veikusi Ly
goje Prieš Karą ir Fašizmą, 
Taikos Mobilizatoriuose, 
K i ngs H igh way V a r toto jų 
Taryboje, Darbo Partijos 
moterų darbo direktore. O 
dabar dirba pilną laiką ma
joro Vaikam Priežiūros Ko
mitete. Pareigų, rodos, už
tenka. Tačiau prie gerų pa
stangų ir prie visų koopera
cijos jinai dar pajėgia prisi
dėti vadovybėje daugeriopų 
kampanijų.

Jos pagelbininkės, vienos 
taip pat pilną laiką dirban
čios ir šeimą turinčios, ki
tos tik šeimininkės, atran
da, kad prie gerų norų ir 
jos gali rasti nors kiek laiko 
visuomeniškam darbui. Jau
nos motinos išmoksta pasi
vaduoti vaikų sargyboje, 
vieną kartą vienos, kitą 
kartą kitos pabūdamos 
prie vaikų. Jos taipgi at
randa, kad daug galima 
atlikti net paprastuose pasi
kalbėjimuose, migdant vai- 
gus ar pridabojau t juos gat
vėje, jeigu tie pasikalbėji
mai nuo tuščių kalbų pasu
kama į visuomeniškų reika
lų svarstymą. M.

Vienatinė tikra apsauga 
drabužių nuo kandžių yra 
pirm padedant drabužius 
taip išvalvti, kad juo^e ne
liktu kandžia "
o tada padėti aklinai užda
rytus, kad kandys negalėtų 
dasigauti.

Today’s Pattern

Rankovės ir viskas viena
me, ši apsijuosiama suknelė 
lengva siūti, praktiška dėvėti. 
Forma 9327 gaunama 12 iki 
20 dydžio.

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

toli.au


Trečiadienis. 15, 1046

AKIMIRKA PEKINE-
STEBETIN

2-4-46 JONAS KAŠKA1T1S

KNYGA
(Tąsa)

Taijun’a irgi sakė eisianti kartu. Ir 
Huan’a eis. Bet Taijun’ai labai norėjos 
dar pirma to nudėt savo brolį Huaijų,

* kaip prašė jo sūnus Kuočang’as. Huai
ju’s dabar apsistojęs vokiečių viešbuty, 
ir su juo daugybė Anfu sėbrų, atgužė- 
jusių iš Mančurijos, kad čia įsteigus ja
ponų lėlukę valdžią.

Štai jau visai nebetoli Pekinas, o jau 
temsta. Taijun’a su Čen San’u turėjo 
pernakvot kaime. Prisiprašė vienos se
nelės kaimietės naktigulto. Pasisakė 
esą bėgliai iš Tiencin’o, būk tai vyras su 
pačia. Senukė jiem pašildė pupų sriu-~ 
bos, pavalgydino.

Senukė papasakojo, kaip chinų kariai 
sukėlė maištą Tungčou’e ir išmušė tris 
šimtus tų kreivakojų velniūkščių, kaip 
jie nusivarė išdaviką miesto majorą ir 
norėjo jį perduot Pekine į generolo 
Sung’o rankas, bet kokia baisybė: Peki
nas jau pasidavęs japonams... Tai tie 
didvyriški kariai prisidėjo prie kitų be
kariaujančių grupių arba prie partizanų. 
Senelė ir pati sakėsi eitų pas partizanus, 
bet jau persena...

Čen San’as, savo ruožtu, persakė Tien
cin’o kautynes. Jis dar ir revolverį te
beturi. Taijun’a darbavosi priešišdavi- 
kiškoj grupėj.

Senelė patėmijo, kad su revolveriu įeit 
į Pekiną nebus* galima, nes visus prie 
■vartų iškrato, išnagrinėjaJ Su Taijun’os 
kirptais plaukais irgi galėsią būt keblu- 

**Trių.
Čen San’ui toptelėjo mintis: jiedu per

sirengs,- kaipo kaimiečiai su daržovėmis 
parduot... Jis pasiūlė senutei du dole
riu ir savo ilgais aulais batus, kad ji 
duotų Taijun’ai senus kaimietės rūbus 
ir dvi daržovių pintines. Senutė sutiko.

Anksti-rytą dar su patamsiu Čen Sa
n’as prisikrovė dvi skalines daržovių. Re- , 
volverį jis paslėpė po daržovėmis vienoj 
skalinėj. 'Kariškus batus paliko čia ir 
išėjo basas. Taijun’a apsimutuliavo sau 
galvą juoda skara, apsikarzliojo valstie
tės drabužiais, ir abudu pasakė senelei 
sudieu. Čen San’as pasikabino per petį 
ant lazdos abi pintines—ir eina sau abu, 
pažinkit, daržovių pekiniečiams pardavi- 
nėt.

Kely suvažiavo ir suėjo daugiau kai
miečių. Iš vieno jųjų Taijun’a nusipir
ko dvi gyvas' vištas ir nešė už kojų pa- 

■ kabinus. Susimaišė tarpe kitų kaimiečių 
ir štai jau visai prie miesto vartų. Čia 
stovėjo nauja policija, pro-japoniško ko- 
misoriaus Pan’o paskirta.

Čen San’as padėjo pintines ant žemės. 
Čen San’ui širdis net ausyse mušė, kuo
met policistas ranka graibėsi po dugną. 
Laimei, revolverio būta kitoj pintinėj. 
Tuo tarpu, lyg netyčia, Taijun’a paleido 
vieną vištą. Ta kvarksėdama ėmė bėgt 
tolyn. Būk tai persigandusi, Taijun’a 
sukliko:—Ai, mano višta! Mano višta 
ištrūko!—Kiti kaimiečiai griebėsi gau
dyt vištą, o čia Taijun’a ir kitą paleido, 
.būk tai iš to sumišimo. • Suklegėjo juo
kas, triukšmas. Net ir policistas^ ir tas 
bėgo padėt sugaudyt vištas.

—O tu, ihano Buda,—kaimietiška tar-
> me prapliupo Taijun’a:—Jei tos vištelės 

būtų pabėgę, tris dienas būčiau buvusi be 
ryžių. Dėkui tamstelei, labai dėkui.—

Šis prietikis pralinksmino mišriąją 
’ publiką, net ir patį policistą. Menkai te- 
I kratydamas, jis leido įeit.

‘Grįžę namo, į sodą, jie nusimazgojo, 
persivilko ir išpasakojo savo prietikius.

jį Huan’a labai džiūgavo, susilaukusi vyro 
$ sveiko ir tvarkingo.
I. Tiktai japoniški ir pro-japoniški teėjo 

dabar laikraščiai Pekine. Afei’jus ir ki
ti jau skaitė apie nužudymą Sujun’os užu '

L .šnipinėjimą chinams. O dabar iš pasa
kojimo jie pilnai suprato apie jos galu
tiną atsipirkimą.

F Paskui Čen San’as su Taijun’a nuvyko 
į jos namus ir pasakė Jačin’ai liūdną ži
nią apie jos sūnaus Kuočang’o didvyriš
ką mirtį. Motina atlaikė žinią tikrai 
narsiai. Dešimtys tūkstančių tokių mo
tinų gauna panašias žinias...

Jačin’a nuo savę pasakė, kas čia .dėjo
si Pekine. Pekinas dabar išdavikų .ran
kose. Kratos eina -palei namus. Kuo-

. BOtintang’o vėliavos, knygos, Sun

sen’o fotografijos deginama, draskoma. 
Išdavikas policijos komisorius Pan’as pa
leido buvusią policiją, o pastate saviškius 
padaužas, kad jie pasitiktu įmaršuojan- 
čią japonų kariuomenę.

Taijun’a paklausė Jačin’os, ar buvo 
dar kartą atėjęs jos vyras Huaiju’s, ir 
gavo atsakymą, kad ne. Taijun’a jai ne
sakė, jog jos sūnus Kuočang’as, mirda
mas, prašė nudėt jo supuvėlį tėvą. Ta
čiau Čen San’as atlikt tą užduotį rengės. 
Dauguma jo slaptosios grupės narių no
rėjo prisidėt prie komunistų, kurie da
bar plėtė savo veiklą Šansi provincijoj. 
Taijun’a ypač norėjo kartu su Čen San’u 
darbuotis su šituo galingu judėjimu.

Tai Čen San’as, Huan’a ir Taijun’a 
sparčiai ėmė rengtis kelionėn. Huan’a 
paliko Afei’jui laišką, kad jis perduotų 
jos motinai ir broliui Lifu’i. Ir ji nu
vyko kartu su Taijun’a atsisveikint su 
Taijun’os motina Funia. Motinai duk
tė pasakė, kad iškeliauja į šiaur-vaka- 
rius japonų mušt. Funia su skaudančia 
širdžia persiskyrė su savo ’ vienintele 
dukrele. Jačin’os vaikai vadino Funia 
senele. Sujun’a buvo palikusi Taijun’ai 
10 tūkstančių dolerių, tai tuos pinigus 
Taijun’a perdavė dabar Sujun’os svainei 
Jačin’ai, šeimos reikalams.

Taijun’os pusbrolis Huaiju’s gyveno 
dabar vokiečių viešbuty, netoli nuo japo
nų legacijosr Astuoniomis vakare Čen 
San’as su dviem savo draugais, slaptai 
apsiginklavę su pistoletais, nuėjo į tą 
pusę* Huaiju’aus puikus automobilis 
stovėjo prie viešbučio. Čen San’as su 
draugais pasislėpė skersgatvėj už krū
meliu. A J’

Gal už kokio pusvalandžio automobi
lius pradejcf išlengvo važiuot, Iš užu krū
mų Čen San’o taikli įgudusi ranka pa
spaudė pistoleto gaiduką, ir automobilis 
pasviro į šalį ir susidavė į švyturio stul
pą: matyt, pataikyta į šoferį. Ir pri
durmu! moteris riktelėjo automobilio už
pakaly. Čen San’as su draugais suvarė“ 
į ją šešias kulipkas ir greit nunėrė tam
siu skersgatviu.

Jie atbėgo į Taijun’os namus, kur jų 
sunerimusi laukė Huan’a, pati Taijun’a 
ir keletas namiškių. Peštelėjęs savo 
žmoną-’ už alkūnės, Čen San’as jai pa
šnibždom pasakė, kad nudobė. Inging’ą. 
Tuoj Huan’a žinią šnibžtelėjo Taijun’ai, 
tai toji net riktelėjo iš džiaugsmo.

Ir tuojau nedidelis būrelis—keturi vy
rai ir trys moterys pasileido miesto var
tų link, o nuo čia paskersai šąli, ten kur 
rinktiniai chinų kariuomenės daliniai 
didvyriškai varė tolyn savo planingus 
žygius. Huaijų jie nusprendė palikti sa
vo likimui: dabar jau nebebuvo kada jo 
sumedžioti. Ir Huaiju’s gyveno ir tapo, 
tūlam laikui, svarbus tūzas lėlukinėj Pe
kino valdžioj, po Uang’u Kemin’u, Anfu 
japonų pasturlakų.

Čionai Čen San’o, Huan’os, Taijun’os 
ir jų sąkeleivių draugų prietikiai tebeina 
Chinijos kovinguoju keliu. Kaip jie iš
ėjo iš Pekino, kaip jie pasimetė vienas 
kitą, kaip jie galiausiai pasiekė žieminę 
Šansi provinciją ir paskiau susiėjo su 
Asuan’u, prisidėjo prie'narsiųjų'parti
zanų, kurie daugmeningai kovėsi ir truk
dė japonų žygį į šiaur-vakarius, ištisais 
mėnesiais ir metais, — visi šitie epizodai 
tebevyksta dabartinėj Chinijos istorijų j.

Jie yra nariai tos narsių patriotingų 
jaunų chinų grupės, kurios dvasia veš
liai bujoja sunkiausiose fizinėse aplinky
bėse, kurios heroiška narsa ir veržlė ne- 
suvaldomąi muša pirmyn...

Montello, Mass.
1 ------------------

Antras Metinis Koncertas
Balandžio 27 d., s. m., Lie

tuvių Tautiško. Namo svetai
nėje įvyko koncertas ir šo
kiai. šį parengimą suruošė 
Liuosybės Choro nariai. Tai 
buvo antras šio sezono kohr 
certas, kuris iš .tikrųjų būvo 
vertas girdėti. Jis susidėjo vy
riausiai iš dainavimų ir muzi- 
kališku instrumentų, 

v
Didesnę programos dalį iš

pildė pats Liuosybės Choras, 
vadovybėje visiems gerai ži
nomo muzikos mokytojo E. J. 
Sugąr’io. Pradedant koncertą, 
choro nariai sudainavo kele
tą dainų. Kai kurios iš jų pir
miau nebuvo girdėtos. Dainos 
publikai patiko, nes garsūs 
aplodismentai lydėjo kiekvie
nos dainos užbaigimą. Užbai
giant koncertą, choras vėl iš 
antro sykio padainavo kelias 
lietuviškas dainas.

Teisingai kalbant, Liuosy
bės, Choras jau nebetoks, koks 
jis buvo trys-keturi metai atr 
gal. Per tuos kelius metus jis 
išaugo į didelį ir galingą 
chorą. Jame randasi daug pa
tyrusių ir su gerais balsais 
dainininkų ir dainininkių, ku
rių skaitlius vis dauginasi. Ir 
jeigu toliau taip progresuos, 
kaip iki šiol, tai į trumpą lai
ką bus didesnis ir garsesnis 
lietuvių choras visoj Naujo
joj Anglijoj.

Kitą programos dalį pildė 
vietinės solistės ir duetas. Jos 
visos buvo gerai prisiruošę ir 
savo dainavimais 
tenkino publiką, 
kiekviena solistė
sykius buvo iššaukta.

Ona Mineikiutė, kuri yra 
gamtos apdovanota gražiu ir 
muzikališku balseliu, davė ke
letą populiarįškų dainų.

Genevieve Brown savo stip
riu kontralto Joalsu linksmino 
klausytojus per keletą sykių.

Elizabeth Patrikienė ir Pau
lina Kondrotiehė dainavo du
etą. Jųjų sutartingi ir švelnūs 
balsai sudarė žavėjaučią me
lodiją. Jos dainavo liaudies 
daineles, kurių žodžiai kadai
se buvo išdainuoti visiems my
limų Lietuvos poetų. Ir tas 
aidas, kuris skleidėsi po visą 
salę, gaivino pusiau apmirusią 
tėvynės meilę žmonių širdyse.

Eugenia Bubliauskaitė, pa
sižymėjusi pianistė, akompa
navo solistėms ir duetams. 
Jos techniškas išsilavinimas 
palengvino dainuoti mūsų so
listėms.

Garsinimo plakatuose buvo 
pažymėta, kad dalyvaus kon-

certo programoje visų myli
ma radijo dainininkė Akvilia 
Siauriutė iš Bostono. Bet, ant 
nelaimės, ji nepasirodė. Pir
mininkas paaiškino jos, nepri- 
buvimo priežastį; sakė, nega
lėjusi pribūti' dėlei staigaus 
susirgimo. Labai gaila, kad 
taip atsitiko. < ’

Apart dainų, buvo ir kito
kios muzikos. Vietinė jauna 
akordionistė Louise Monkevi- 
čiutė davė keletą punktų gra
žios muzikos. Man rodosi, ji 
dar pii;mą sykį pasirodė 
prieš vietinę publiką, vienok 
žmonės iš sykio pamylėjo ją. 
Tikimasi, jog ir ateityje ji da
lyvaus mūsų dailės parengi
muose.

žiūrint iš visų atžvilgių, 
galima sakyti, kad koncertas 
gerai nusisekė. Kiekvienas 
dalyvis atliko savo užduoti 
kuo puikiausiai, žmonių pri
sirinko nemažas- skaitlius, ir 
visi, matyt, buvo patenkinti.

Vietinis choristas, M. Bud- 
rikas pirmininkavo koncertui.:

Tai buvo paskutinis šio se
zono koncertas. Dabar jau ne 
greit girdėsime . mūsų chorą 
dainuojant. Gal būt, teks gir
dėti stambesniuose vasaros 
parengimuose.

X. Kareivis.

Waterbury, Conn.

Elizabeth, N. J Wilmerding, Pa

pilnai pa- 
kadangi 

po kelius

Apie Inging’os nužudymą nebuvo leis- x 
ta anei žodelio paskelbta Pekino laikraš
čiuose. Kuone visi chinų- dienraščiai ta
po uždaryti. Lėlukiškas “Atgimimas,” 
buvęs užsmaugtas birželio mėnesy, da
bar ir vėl atsigaivaliojo. Lėlukiški laik
raščiai dėjo tik tas žinias, kurias per
leisdavo japoniška^žinių agentūra Domei, 
kabeliai iš Tokio ir “nauja tvarka Azi
joj”

Pekinas buvo atkirstas nuo didžiulio 
Chinijos kūno, ir tik labiau pasiturin
tieji furėjo radijo priimtuvus ir suneri
mę klausėsi pranešimų iš Nanking’o.

(-Bus

Pirmos Gegužės Minėjimas
čia Pirmoji Gegužės buvo 

paminėta su naudingais ūbai
siais, kaip tai, Išlaikymas Tai
kos Pasaulyj, Prieš Panaikini
mą Kainų Kontrolės. Pasisa
kyta prieš trečiojo karo ren
gėjus.

Buvo atsišaukta paramos 
CIO s t r e i k i e r i ams. 2,000 
Phelps Dodge korporacijos 
darbininkų streikuoja. Jau 
keturi mėnesiai, kaip strei
kuoja. Aukų surinkta $96 jų 
paramai:

Apart kalbėtojų, buvo ir 
meno programa. Sietyno Cho
ras iš Newarko, po vadovys
te W. Žuko, atidarė vakarą, 
sudainuojant Amerikos him
ną ir keletą dainų, kas publi
kai labai patiko. Rusų šokikų 
grupė pašoko keletą šokių.

Šį parengimą 'surengė Ben
dras Pirmos Gegužės Komite
tas.

A. Bimbos Prakalbos
Pas mus yra gerų sumany

mų, bet įvykinįmui jų reikia 
gero ūpo ir pritarėjų.

Dėl to atsikreipiame j jus, 
geros širdies ir demokratiniai 
nusiteikusius 'lietuvius, kaip 
Waterbury, taip ir apylinkėj 
ir ant farmų.

Mes rengiamės sutikti sve
čią, Antaną Bimbą, kuris ne
seniai sugrįžo iš Lietuvos. Tai 
tikrai lauktinas svečias. Kiek 
čia mes prisiklausome visokių 
baisenybių apie mūsų tėvų že
mę. Niekas kitas iš Amerikos 
lietuvių -nebuvo dabar Lietu
voje ir savo akimis nematė 
dabartinės padėties Lietuvoj, 
apart A. Birąbos. Jis turi 
daug ką pasakyti apie Lietu
vą ir ant klausimų atsakyti.

A. Bimba kalbės čia gegu
žės 19 d., 103 Green St., pra
džia 3 vai. po pietų.

Paraginkite savo pažįsta
mus ir draugus ateiti išgirsti 
svarbų pranešimą apie Lietu
vą.

Komisijos Narys.

Tokio. — Komunistų va
dovaujami, japonai z darbi
ninkai demonstravo, reika
laudami daugiau maisto.

, J. J. KAŠKIAUCIUS, M. D
530 Summer Ave., Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVI AI S.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių

Balandžio 27 d., Lietuvių 
Laisvės svetainėje, buvo su
rengta paminėjimas Antano ir 
Marijonos Martin 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvės. 
Buvo susirinkę apie 300 sve
čių. ’ Šiam pokily.j dalyvavo ir 
miesto viršininkai, majoras J. 
Kirk, teisėjas McGuire, buvęs 
majoras Brophy, vietinis kle
bonas Simonaitis ir kiti.

Mary Martin yra žinoma 
kaipo pasižymėjusi Raudono
jo Kryžiaus veikėja, gavusi 
pirmą dovaną per kelis metus 
laike karo. Ji yra suorgani
zavus moterų kliubą pagel
bėjimui nepiliečiams patapti 
šios šalies piliečiais. Sakoma, 
per jos pasidarbavimą 500 
žmonių patapo piliečiais; ne 
vien lietuviai, bet ir kitatau
čiai.

Šiam
dirbo, kaipo 
Šimkienė, J 
Stadelnikienė 
vardų neteko sužinoti.

A. Skairius.

Parengimas Veteran^ 
Pagerbimui

Balandžio 28 d., 
salėj, vietos kuopos buvo su
rengusios bankietą pagerbi
mui Antro Pasaulinio Karo 
veteranų.

Mes norime išreikšti didelę 
padėką toms organizacijoms, 
kurios suruošė tą parengimą, 
ir taipgi komitetui ir visiems, 
kurie taip sunkiai dirbo, kad 
bankietas būtų pasekmingas.

Parengime buvo veteranai 
su savo žmonomis, savo myli
momis ir savo šeimomis.

Laike/yakarienės ant stalų 
buvo gražių gėlių, kurias pa
aukojo Mrs. Levine.

Panelė Doris Rapalis buvo 
vakaro vedėja. Ji pradėjo 
programą, pasakydama trum
pą, gražią kalbą apie vetera
nus. Atsistojimu pagerbta du 

veteranu drau- 
Regalis ir Jo- 
Kadangi jiedu 
tai jų seserys

žuvusieji kare 
gai, Vincent 
seph Taylor, 
neturėjo tėvų,
buvo užkviestos ir pagerbtos.

Keletą žodžių pasakė poli
cijos viršininkas Mr. Holden, 
ir jo žmona. Taipgi Stanley

Frank Belowitch paskambi
no pianu, o jo draugas gra
žiai padainavo.

Po vakarienės buvo šokiai, 
įteikia pasakyti, kad visi, ku
rie tik dalyvavo bankiete, bu
vo labai pasitenkinę ir sma
giai laiką praleido. Veteranai, 
jauni ir senesni žmonės, visi 
kartu linksminosi.

Mes vėl tariame ačiū už 
taip gražiai surengtą bankie- 
ią. O ypatingai komiteto na
riams: Mrs. Praskievicz, Mrs. 
K. Matakas ir Mr. Stanley 
trine. Veteranas.

pokiliui daugiausia 
gaspadinės, A. 
Usonienė, M. 
ir kitos, kurių

24 ŽYDAI BADU 
STREIKUOJA

Jeruzalė. — Nuo praeito 
pirmadienio streikuoja ba
du 24 jauni žydų vadai Acre 
kalėjime. Tuom jie protes
tuoja, kad anglai jų nepa
leidžia. Jie buvo suimti dėl 
to, kad rado paslėptų gink
lų ties tų žydų kaimų.

NOTARY 
. PUBLIC

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.

TELEPHON® 
BTAGG 2-50U

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 

. me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruoštą mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir • kainomis • 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius
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Antanas Bimba New Britain, Conn

La Resista Corset Co
REIKALAUJA

Mes Tikime Jūs Pripuolamai Ateisite Čia

KODĖL NE DABAR!

La Resista Corset Co
305 RAILROAD AVE., KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN
(113)

Mit

(113)

Filmą Lietuvos

Gegužes (May)

669

Undertaker & Embalmei

(113)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ABELNAI PAGELBININKŲ 
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

po piet 
vakare

po piet 
vakare

po piet 
vakare

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Talkininkai Sunaikins Nacių 
Knygas ir Paminklus

Kongresas Pratęsia Draftą 
Šešias Savaites

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS

LIBERALIŠKI BONAI 
UŽ NAKTINĮ DARBĄ

30 ar 
(June)

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kiek aš apie muziką nusimanau 
Tiktai vien muzikos verta pasiklausyti— 

Muzi-

Washington.— Dar 4 me
tus bus permažai pasauliui 
maisto, sako tūli žinovai. %

A. Skai 
(113-114)

^1.^.:^ 4..?.-.,^ • ... i-..,.

PEERLESS MILLS COMPANY, INC 
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM

Anglai Sulaikė 1,800 Žydų
Jeruzalė. — Kariniai an

glų laivai sulaikė Rumuni
jos laivą, kuriuo 1,800 žydų 
slaptai plaukė į Palestiną 
apsigyventi. Jų tautiečiai 
jau ruošė priimtuves tiem 
žydam. Nežinia, ar anglai 
juos grąžins ar įkalins.

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

TIRPYTOJAI 
SCRAP METALO

NUOLATINIS DARBAS.
GERA ALGA.

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
Puikiausios Darbo Sąlygos ,

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVE., arti Flushing Ave.

BROOKLYN.

PATYRUSIŲ

SIUVAMŲ MAŠINŲ
k OPERATORIŲ

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

London. — Karine anglų 
vyriausybė Hamburge nu
teisė . vokietį kumštininką 
Maxą Schmelingą tris mė
nesius kalėti ir 10,000 mar
kių baudos užsimokėti. Tai 
todėl, kad jis be leidimo sta
tėsi naujus namus.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 066, Newark 1, N. L

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LPTK susirinkimas įvyks gcg. 17 
d., 7 v. v. S. D. Liet. Rep. Susiv. 
Patalpoj, 1218 Wallace St. Draugi
jų delegatai ir pašaliniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti. Išgirsime 
svarbų raportą iš prakalbų. — S. R. 
Sekr. (113-114)

Berlin. — Didžiųjų talki
ninkų kąrinė valdyba Vo
kietijoje nusprendė iki nau
jų m$tų sunaikint visas to
kias vokiečių knygas, kurios 
garbina nacizmą ir Vokieti
jos militarizmą. Nutarta 
sunaikint ir nacių pamink-

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

LLD 27 kuopos šeimyniš 
kam pažmonyjė, susirinkimo 
atsibuvusiam 28 d

POL1ŠIUOTO.IAI 
PATYRĘ PRIE REPLIŲ IR 

RANKINIŲ ĮRANKIŲ
Dieniniai žiliai— 7 A M. iki 3:30 P.M. ' 

TAIPGI
2 PIRMOS KLASĖS DIE MAKERS
Gcriaubioa darbo atpigo*. Nuolatiniu darbas

WM. SCHOLIAIORN CO. 
414 CHAPEL ST., 

NEW HAVEN, CONN.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagalbos Teik. Eliza

beth© Kom. atstovų susirinkimas 
įvyks geg. 16 d., 8 v. v., 408 Court 
St. Visi organizacijų atstovai būkite 
šiame susirinkime. Galima ir neat- 
stovai ateiti, kurie turi norą prisidė
ti prie Lietuvos šelpimo, 
rius, Pirm

American Hardware Kompa
nijos 2,000 Darbininkų Gegu
žės Pirmąją Demonstravo Ga
tvėmis, Reikalaudami Dides
nės Algos, Geresnių Sąlygų

Keturios dirbtuves, priklau
sančios American Hardware 
kompanijai, susilaukė darbi
ninkų išstojimo į demonstra
cijas gegužės pirmąją su rei
kalavimais pakelti 20 centų į 
valandą daugiau algoą, visiems 
darbininkams, geresnių sąly
gų ir žmoniško kontrakto,, už
tikrinimo pažymėtų reikalavi
mų. Iš minėtos kompanijos vi
sų dirbtuvių, skaičiuje virš 
dviejų tūkstančių darbininkų, 
metė darbą ir išėjo į gatves, 
nešdami iškabas su įvairiais 
reikalavimais, kurių kompani
ja unijistams darbininkams 
priešinasi suteikti.

Unijistai darbininkai yra 
nusitarę streikuoti, jei kom
panija neišpildys visus unijos 
reikalavimus, bet kol kas dar
bininkų “atšalimo” periodas 
eina.

Darbiniu kų susirinkime 
skaudu buvo klausytis rapor
to unijos komiteto, kuris de
rasi su kompaniją, jog kom
panija griežtai atmeta visus 
žymius darbininkų reikalavi
mus, išskyrus vieną: žada pri
dėti algos 15c į valandą. Uni
jistai darbininkai reikalauja 
20 centų valandai ir užtikri
nimo geresnių, darbavietėse 
sąlygų. Tačiau darbininkai 
•sutiktų nusileisti iki 18 ir pu
sės cento valandai, jei kom
panija priimtų kitus reikala
vimus. Tą pačią dieną unijos 
su kompanija derybos pairo.

Kitų dviejų dirbtuvių, Lan
ders ir Union Mfg. Co., dar
bininkai irgi reikalauja dides
nės algos ir geresnių sąlygų.

kas atlikta: nusitarta parem
ti Lietuvos žmonių Vilniuje. 
steigiamą Medikalį Institutą.'

J. J. Gerdis pasiūlė planą, 
kad’ geros valios Lietuvis, žmo
gus, vietos ar kur kitur gyve
nantis, privalėtų .užsidėti pri
einamą . mokestį kas mėnuo 
dėl Lietuvos žmonių paramos. 
Jonas davė ir pavyzdį: išsi
ėmęs 20 dolerių iš kišenės, 
paklojo ant stalo ir pareiškė: 
“Per praėjusius keturis mė
nesius sutaupiau šią sumą ir. 
ją aukoju, o nuo šio laiko kas 
mėnuo užsidedadu pareigą 
duoti po penkinę Lietuvos 
žmonėms, jų paramai, iki bus 
išgalima arba iki tol, kada 
jau jiems paramos iš kitur 
nereikės.” i

šisai J. J. Gerdis’o pareiš
kimas šiltai priimtas su,, pa
vyzdžiu, kaip daugelis lietu
vių galėtų pasekti šį gražų 
tikslą, tokiu pat būdu pa
remti savo brolius ir sesutes 
Lietuvoje .

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto pirmi
ninko A. Bimbos parvežtos iš Lietuvos filmos 
maršrutas skelbiamas sekamai:

So. Brooklyn, N. Y. 
Great Neck, N. Y. 
Brooklyne 
Kearnj^, N. J. 
Hillside, N. J. 
Bayonne, N. J. 
Elizabeth, N. J. 
Newark, N. J. 
Paterson, N, J. 
Bridgeport, Conn. 
New Haven, Conn. 
Hartford, Conn. 
Waterbury, Conn. 
Stoughton, Mass. 
Montello, Mass. 
Norwood, Mass. 
Gardner, Mass. 
Worcester, Mass. 
Hudson, Mass.

PrAšome LPTK Komiteto vietinių skyrių, o kur nėra 
skyrių, tai Lietuvių Literatūros Draugijos kuopų bei 
kitų organizacijų pasirūpinti paėmimu salės ir išgarsi
nimu filmos rodymo.

Filmą rodys Jurgis Klimas, iš Brook lyno. Kad pa
greitinus ir palengvinus visą reikalą, prašome kreiptis 
tiesiai pas jį. Jeigu negalėtumėte minėtomis dienomis 
surengti, arba jeigu norėtumėte pakeisti dienas, rašy
kite jam sekamu adresu:

GEORGE KLIMAS, 
6th Ave., Brooklyn 15, N. Y.

LPT KOMITETAS, 
427 LORIMER ST., B’KLYN.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

NAMŲ DARBININKĖ. Paprastas virimas. 
Atskiras kambarys ir maudynė. Privatiniai 

namai Brooklyne. 3150 PRADŽIAI.
CANAL 6-4446.

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas i

Linksma Aplinkuma
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

( NYACK TURNPIKE,
\ SUFFERN, N. Y.
\ TELEFONAS SUFFERN 177
\ (U9)

Kas mėnuo aukoti žadėjo 
J. J. Gerdis ir Malinauskai po 
penkinę; V. Yokimienė po do
lerį; P. Žilinskas iš Middle
town, Conn., sumos nebuvo 
nusprendęs, bet nuspręs vė
liau.

“APTARNAUTOJAI”
PATYRŲ AR BE PATYRIMO

• Gera Alga Prisideda
Pilnas Užlaikymas

LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

VYRAI
Abelnam Fabriko Darbui

Nuolat .
MANHATTAN CASTINGS, INC.

185 Geneseo Ave.
PATERSON, N. J. 

SHERWOOD 2-3816
(2 Blocks North of Crooks Ave. and 

2 Blocks East of Main Street)
(112)

FARMŲ DARBININKAI
GALINTI SŲNkĮiAI DIRBTI 
50c į VALANDĄ PRADŽIAI 

KREIPKITĖS Į FARMĄ 
Cedar Lane (84th St.)

South Linden Blvd. Ozone Park, L.I. 
Ar Telefonuokite

Telefonas MICHIGAN 2-0457
(114)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
, TeL Virginia 7-4499

DARBAI AUDĖJAMS 
QUILLER OPERATORIAI 

PRIE NO. 90 UNIVERSALS 
OPERATORIAI PRIE 

ATWOOD SINGLE DECK 
TWISTERS 

KREIPKITĖS 8:00 A.M. IKI 5 P.M.
GUYAN MILLS, INC. 

HAVENS & HATCH STREETS 
VALLEY FALLS, R. I.

<117)

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE,. 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119)

, Būrelis susirinkusių, išklau
sę apkalbėjimo, duosniai at
siliepė į pakeltą klausimą. 
Draugai-gės sumetė didoką 
sumą, keli, kaip ir Gerdis, pa
žadėjo užsidėti kas mėn. pa
gal išgalę.

Aukavo:
Mickevičių šeima $25.25.
J. J. Gerdis $20.
J. ir J. Malinauskai $10.35.
A. ir J. suopiai $10.25.
J. Aukščiunas ir LLD 27 

kp. po $10.
V. Yokimienė ir M. Saba

liauskienė iš Newington, Con
necticut, po $5.25.

V. J. Valley $5.20.
11. Žilinskas iš Middletown, 

Conn, ir A. Bakevičia po $2.-

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 213 balsų 
prieš 154 nutarė pratęst 
verstiną kariuomenėn ėmi
mą 6 savaites ir neimt 18-19 
metų jaunuolių. Pirmesnis 
rekrutavimo įstatymas, išsi
baigia gegužės 15 d.

KREIPKITĖS Į 
EMPLOYMENT OFFICE 

65 SABIN, STREET, 
PROVIDENCE, R. I.

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn Į

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Bet, aišku, su šituo savo banditišku, beprotišku dar
bu, su žudymu geriausių ir šviesiausių lietuvių tautos 
sūnų, sužvėrėję banditai toli nenuvažiuos, Jau visa pa
dorioji Lietuva juos yra atmetus ir amžinai pasmerkus. 
Jų nuo bjauraus likimo neišgelbės mūsų “tarybininkų” 
ir smetonininkų nei užuojauta, nei parama, nei aukos. 
Jie bus sumedžioti ir išnhikinti.

Vakare nuėjome į garsųjį Bolšoj teatrą pasiklausyti 
rusiškos operos “Pikų Dama.” Patsai teatras yra ne
paprastai gražus—daug gražesnis, negu mūsų Metropoli
tan Opera House. Ten jautiesi kaip kokiam nepaprasto 
gražumo palociuje. To gi negalima pasakyti apie Met
ropolitan Opera House—kas joje yra buvęs, tas peikia 
jos vidinę išvaizdą. Tačiau Maskvos Bolšoj* teatras 
gal bus kiek mažesnis už mūsų operos teatrą.

Taip viskas staiga, netikėtina.. Prieš kelias dienas 
nė negalvojau patekti į . Maskvą, o dabar čia sėdžiu pui
kiausiam teatre, dairausi į sienas, į žmones, ir tiesiog 
nepajėgiu sukuopti visas mintis krūvon, jų perdaug!

Operos “Pikų Dama” siužetas man nepatiko — sa
kysiu, gana kvailas. Štai kokia pasaka: Kartą gyvenus 
nepaprastai graži mergina, kuri visiškai prasikozyriavus 
ir pakliuvus didelėn bėdon. Tuo tarpu jai po kojų pasi- 
pynęs koks ten žmogus, kuris prižadėjęs jai išduoti kor
tų “paslaptį”, būtent, tam tikras tris kortas pasakyti, 
kuriomis jinai visada galės išlošti, jeigu jinai jam “pa
tarnaus”... Iš sykio ji nenorėjus sąlygas priimti, bet 
pagaliau pasidavus ir staiga pradėjus visus nukozyriuoti. 
Ji pasidarė labai turtinga moteriškė. Ji taipgi augina 
gražią merginą.

Opera prasideda nuo tada, kada jau jinai visiškai 
pasenus, bet vis dar. garsi ir turtinga. Vienas gražus 
vyrate irgi prasikozyriuoja, dėlei to jam krinka ir gy
venimas ir meilės reikalai. Bet jis išgirsta, kad šita 
“boba” žino tas stebuklingas tris kortas. Nutaria jis jas 
išgauti iš senės. Prie jos jis prieina per tą augintinę, 
kurią jis nuduoda mylįs. Kadangi senė nenori išduoti 
minėtas tris kortas, tai jai jis pagrūmoja revolveriu. Mo
teriškė išsigąsta ir numiršta. Jam desperacijoje te
besant, ji “prisikelia iš numirusių” ar jam sapne pasivaiz- 
duoja ir papasakoja tas tris kortas—dviakį, septynakį ir 
tūzą. Dabar jis visus nustebina pasisekimu prie kozyrių. 
Visi jam pralošia. Bet jie sužino, kaip jis tą paslaptį 
yra išgavęs. Jis vėl baisioj desperacijoj. Sužino jo 
mergina, senės auklėtinė, kuri jį tikrai jau buvo pamy- 
lus. Ji nusižudo, prisigirdo. Jis irgi iš desperacijos nu- 
siduria peiliu. Tai ir viskas.

Bet operos muzika
—tikrai graži 
ypatingai muzikos paskutiniųjų baisiųjų vaizdų 
ka kažin kaip padaro tas scenas klaikesnėmis, klausovą 
suima kažin kokia baimė, kažin koks siaubas.

Ne veltui Tarybų Sąjungos žmonės didžiuojasi operų 
perstatymu. Ir šios operos vaidinimas buvo toks didiš- 
kas, toks gražus, jog nebuvau ?matęs Amerikoje tokio 
vaidinimo. •
Gruodžio 12

Dieną pradėjome apėjimu aplinkui Kremlių. ' Pra
ėjome pro Lenino mauzoliejų. Eidamas maniau: Būti
nai reikės ateiti ir pamatyti Leniną. Bet ar galėsiu pa’*r 
kliūti už tų mūrų į Kremliaus palocius? Labai abejoti
na. Argi.tave vieną ten įleis ir tau viską parodys!

Lietuvos prezidentas nuėjo savo pareigas eiti, o aš, 
padedant vienai draugei, kuri puikiai pažįsta Maskvą, 
irgi patraukiau linkui Amerikos konsulato rūmų. Mat, 
sugalvojau nebegrįžti per Suomiją ir Švediją. Sakau, 
gal pavyks gauti leidimus važiuoti per Vokietiją, Fran- 
ciją ir Angliją. Kam tuo pačiu keliu grįžti, jeigu galima 
pamatyti daugiau pasaulio, naujų kraštų?

Beje, Paleckis čia yra pribuvęs oficiališkais valdiš
kais reikalais, tai dienos metu jis man mažai tegali pa
gelbėti. Jis užimtas. Kaip žinoma, Lietuvos prezidentas 
yra Kalinino pavaduotojas. Pareigos yra labai garbin
gos ir kiekvienam lietuviui džiugu, kad Lietuvos aukštas 
liaudies tarnautojas taip didžiai gerbiamas žmogus vi
sasąjunginėje vyriausybėje.

Konsulate buvau labai draugiškai priimtas. Mr. 
Taylor ir jo pagalbininkai domisi lietuviais. Jie klausi
nėjo manęs, kaip dabar gyvenimas ’ eina Lietuvoje, kiek 
yra Amerikoje lietuvių ir tt. Bet su mano kelione per 
Vokietiją nebūsią taip lengva. Tiesa, konsulas sutiko 
pakeisti mano pasportą, įrašant Vokietiją ir Lenkiją, kad 
būtų galima per tuos kraštus pervažiuoti. Tai buvo ant 
vietos padaryta. Bet čia iškilo kita problema. ' Vokie
tija yra okupuotas kraštas. Gavau užtikrinimą, kad ne
turėsiu jokio vargę pasiekti Berlyną ir įeiti į Tarybų Są
jungos okupacijos zoną (nors, mūsų Amerikos atstovybės 
žmonės, matyt, vaizdavosi* visiškai priešingai), tačiau 
nebus taip lengva su Amerikos okupacijos Zzona. Turiu 
eiti pas Amerikos militarinę atstovybę.

Ten susirandu pulk. Shuman, kuris tais reikalais 
rūpinasi.- Sako, netaip lengva, kaip atrodo. Jis tiktai 
gali pasiųsti užklausimą į Frankfurtą, Vokietiją, ar Ame
rikos armijos vyriausybė leis į mūsų zoną įvažiuoti. Bet 
tai ims mažiausia keletą dienų laiko. Todėl vykdamas 
iš Maskvos turiu vėl užeiti ir pasiteirauti, ar jis jau bus 
gavęs iš Frankfurto sutikimą.

Kas liečia važiavimą per Paryžių ir Londoną, tai 
nė kalbos negali būti. Mūsų atstovybė gavus griežtą 
įsakymą nepraleisti jokio amerikiečio į tuos kraštus, nes 
susikimšimas esąs toks didelis, jog jokiam užsieniečiui 
nebesą vietos sutilpti! Bet prieš vėją nepapūsi... išęi- 
nu nepatenkintas. (Bus daugiau.);
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PRIE PEČIŲ 
PAGELBININKAI

TIRPINIMUI SCRAP METALO
NUOLATINIS DARBAS.

GERA/ ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVĖ., arti Flushing Ave.

BROOKLYN, N. Y.
(113)

A. ir K. Remeičiai $2.
J. Ambrose i]* J. Barkowski 

po $1.
Mr. Belina 25c
Mr. ščepanski 

chell po 20c.
Viso sudaryta suma $11 

štai, 1'70 nuo kcletos geraširdžių.
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Veteranas Krautuvės Kaip Dabar Atrodo Lietuva?

CHARLES

Gražuolė Nusižudė

SUSIRINKIMAI

Tel. ST. 2-8342

iii i
Hienim

B’KLYN, N.
Vilniaus miesto Fotografija

Maiykh I«aetw,vą Filmoje
Mizara praneš vėliausių žinių, gautų laiškais ir iš Lietuvos spaudos

FILMĄ IŠ LIETUVOS - PRAKALBOS - ŠOKIAI

Įvyks Gegužės 19 May

Durys atdaros 4:30, filmos rodymas prasidės 5-tą valandą po pietų
Tel. SOuth 8-5569ŠOKIAM GROS A. PAV1DIS RADIO ORKESTRĄ

Kelrodis: BMT Myrtle Ave. linijos Knickerbocker Ave. stotis. Canarsie linijos Wyckoff Ave. stot
TeL ST. 2-2173

2-4 P. M, 
6-8 P.»’M.

Tai Buvo Tikras 
“Monkey Biznis’

grupių ir 
Iš senų 
naujus

n ak 
žmo

Gerai Pasivaišinom ir 
Parėmėm Vilniaus 
Institutą

iš Lietuvos 
iš ten An- 

brooklynie- 
fi Įminiu kas

i, net iš 
Jinai j 
Audėjų 

Atlantic 
yra ve- 

Pacifiko 
pirm 
jinai

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

neseniai 
net iš In- 
apie 200 
klėtkose.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

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

Persodinam Deimantus jums belaukiant, 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

ves- 
pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

OFISO VALANDOS 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

Grįždamas iš Lietuvos Ant. Bimba, Amerikos lietuvių atstovas, parvežė naujutėlę filmą. 
Toje filmoje jau matome Lietuvos žmones grįžtant į darbą atstatyti vokiečių ir karo nuteriotą 
tėvynę. Rodoma, kaip grįžta darban artojas, mokslininkas, menininkas, fabriko darbininkas.

Visa filmą kalbama gražia lietuviška tarme. Taipgi parodys filmą “Atvadavimas Vilniaus.”
Įžanga tik 50c., taksai įskaityti.

Pelnas nuo šio parengimo yra skiriamas Tiriamosios Medicinos ir Vėžio Ligos Institutui Lietuvoj.

Pamenate, kviečiant Moti
nų Dienos proga pavalgyti ir 
pasilinksminti Moterų Apšvie- 
tos Kliubo baliuje — pietuo- 

- sakėm, kad likusis pel- 
eis Vilniaus Institutui, 

vargiai ir pa
kart imant tik 
pietus, galėtų 
pelno dabarti- 

brangume. At-

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

Pamatyti daugelį kitų Lie
tuvos istoriškų ir svarbių vie
tų. Matyti Lietuvos žmones 
d a r b u o se, pasilinksminime, 
moksle ir sprendime savo ša
lies reikalu. Ir visa tai ir

irsime, kiek mes jau atsiekėme Vilniaus Instituto reikalui

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

474 KNICKERBOCKER AVE
BROOKLYN, N. Y.

Robert Bernstein, 2 metų, 
rastas su sukriušinta galva 
gatvėje priešais 1518 E. 37th 
St., Brooklyne. Menama, kad 
jį užmušė trokmanas.

KAS RADO?
Pereitą šeštadieni, geg. 11 d., da

lyvavęs hankiete, salėje po antrašu 
147 Thames St., Brooklyne, pame
čiau nuosavą čekį, sumoje trijų šim
tų dolerių. Jeigu kas rado tą čekj, 
būsiu labai dėkingas, jeigu grąžintų 
man. Mat, esu neseniai užbaigęs tar
nybą laivyne ir parsivežiau tą čekj 
iš Guam salų. Čekio iškeisti negalima 
be mano parašo, ir esu sustabdęs iš
mokėjimą čekio. Tad dar sykį tariu 
— būsiu labai dėkingas, jeigu tą če
kj kas nors radęs, sugrąžintų man. 
Alphonse A. Balčiūnas, 436 So. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y.

Prisisunkus carbon dioxide 
gasu tankui, kuriame jie dir
bo, du civiliniai Navy Yard 
darbininkai, Brooklyne, mirė, 
o šeši buvo pridusinti taip, 
kad jų sveikata gali nukentė
ti ilgam laikui. Du iš jų esą 
ligoninėj, kritiškoje padėtyje. 
Nelaimė ištiko jiems dirbant 
ant lėktuvnešio laivo Frank
lin. Įsakyta ištirti nelaimės 
priežastį.

New Yorko mieste dalinas 
pritamsinimas palaikomas ir 
toliau, nežiūrint, kad mainie- 
riai grąžinami darban pirma
dienį.

Dr. Chas. Ditmav
241 PENN ST

Tarp. H*rrinni> Ir M»rc» <»•••

Kas nenorėtų jos pamatyti ? 
Visi norime. Tačiau dabarti
nėse transportacijos sąlygose 
viltis pamatyti Lietuvą asme
niškai visiems tebėra tolima. 
Bet mes galime pamatyti nors 
dalį dabartinės Lietuvos fil- 
mose:

Miesto majoras William O’ 
Dwyer bus vyriausiu kalbėto 
ju 6-me metiniame Esu Ame 
rikietis Dienos minėjime. Iš 
kilmės, kaip ir visais praei 
tais metais, bus Central Par 
ke, gegužės 19-tos popietį.

Mrs. Dolores Chavez 
tinių kliubų fotografė, 
na džiaziško beno vado' Ed
uardo Chavez, mire nušokus 
ar nukritus iš savo apartmen- 
to St. James Viešbučio 9-to 
aukšto, Now Yorke. Vyras sa
kė, kad jie buvę susibarę ir 
ji iššokus iš apartmento nuo 
palangės jam nespėjus jos pa
gauti taip, kad galėtų išlai
kyti. Buvo tik 24 metu.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

Pamatyti Nemuno ir Neries 
glamonėjamą Kauną, su pra
dedančiais atsikurti audimo ir 
kitais fabrikais, su jų greita- 
darbėmis audėjomis, cigare
čių pakuoto jomis ir kitais 
darbo didvyriais, aukštai ger
biamais dabartinėje Lietuvo-

Apie Programą
Mūsų programa šį kartą 

buvo be dainų ir be muzikos. 
Tačiau mes joje turėjome ne
tikėtai malonų* surprizą, tai 
tolimą ir visų -mylimą viešnią

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer 3t». 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Kalbės Apie Naują 
Motery Kongresą

Susan B. Anthony IT,

: Majoras Kalbės Metinė
je Amerikiečio Iškilmėj

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway

Mirusiais yra Frank Pace, 
49 m., gyvenęs 279 Lincoln 
Road. Brooklyne, ir Arthur 
Fischel, 40 m., 275 E. 235th 
St., Bronx.

daug kas kito, čia neminėto, 
aiškinama visiems supranta
mai, lietuviškai.

Filmą mums rodo Lietuvą 
ir kalba lietuviškai.

Filmų pertraukoje kalbės 
R. Mizara, Laisvės redakto
rius.

Filmą parvežė 
n esc n i a i grįžd amas 
tanas Bimba. Ją 
čiams parodys 
George Klimas.

Po programos 
Antano Bavidžio 
kcstros.

Filmos - prakalba - šokiai 
įvyks jau šį sekmadienį, gegu
žės 19-ta, Schwaben Hali, 474 
Knickerbocker Ave., Brook
lyne (Ridgewoode — priva
žiuojama BMT Myrtle ir Ca
narsie linijomis). Įžanga (su 
taksais) 50c. Durys atdaros 
4:30 vai. Filmų pradžia 5 vai.

Rengia ir kviečia visus — 
Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Brooklyno Skyrius.

vai- 
Mel 

korporalas 
uždainuoja

Būrys žmonių nustebo pa
matę lange Ludwig Bauman 
krautuvės, New Yorke, jauną 
vyriškį vienuose naktiniuose. 
Ten pat pasistatyta iškaba sa
kė, kad jis ten gyvena. Susi
būrė prie lango daug žmonių. 
-—Nejaugi jis tikrai čia gyve-

A trod o,

E. NEW YORK IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadieni, 15 d. geg., 8 v. v. 
ivvks ATDT-D 185 kp. su^Mnkimas 
nas dd. Misevičius. 115 Montauk 
Ave. Nariai, kurie tik galite, malo
nėkite dalyvauti. Kurie dar neužsi
mokėję už šiuos metus, pasistengkite 
užsimokėti. Centras pageidauja, Acad 
visi nariai -užsimokėtų iki 1 ienos mė
nesio. — V. Paukštys. (112-113)

.n as
Tiesą pasakius 
čiosi tikėjime, 
po $1.50 už 
likti nors kiek 
n i am e maisto 
rodė baugu apie pelną ir kal
bėti.

Dėka komisijos ir jos tal
kininkių kliubieeių didelėms 
pastangoms tikietus parduoti 
ir yviską gerai aprokuoti iš 
anksto, dėka gaspadinių sun
kiam darbui supirkinėti ir su- 
nešinėti, nors ir iš toli maistą, 
bile prieinamiau, likę ir gra- 

ižaus pelno. Tą komisija, be 
abejo, pasakys savo raporte 
kliubui. 16-tos vakarą ir pas
kui aprašys korespondentė.

Pačių skanių pietų pagami
nimo kreditas priklauso Onai 
Depsienei, Mary Wilson ir jų 
talkininkėms Anelei Kanopa 
ir Olgai Reinhardt. Lėkštes, 
puodus, virtuvę joms išblizgi
no Irena Levanienė. Jurgis 
Waresonas, nuolatinis gaspaj 
dinių draugas, pagelbėjo daug 
kame. Juozas Dainius visus 
“trokštančius pagirdė.” Stalus 
paruošti, valgį paduoti ir ki
tuose darbuose komisijai tal
kino Katrina Petrikienė, Nas
tė Buknienė, Ona Čepulienė, 
Nelė Venta, Josefina Skir- 
montienė, jaunuolės Wilso- 
naitės.

ZZA RESTAURANT

. WARNER BROS, sujaudinanti drama 
tuoj po trisdešimtųjų metų!

DANE CLARK JANIS PAIGE 
ZACHARY SCOTT FAYE EMERSON 

“Her Kind of Man”
♦ Ir Didelis Asmenų Vaidinimas Scenoj ♦ 
CARMEN CA VAI,LA RO ir Jo Orkestras

LENNY KENT 
Ben Rochelle ir Jane Beebe

STRAND

auto
rė ir proanūkė garsiosios su- 
fragistės vadovės, kalbės apie 
naująjį Amerikos Moterų 
Kongresą šio trečiadienio va
karą, 15-tą, Tėvų-Mokytojų 
Sąjungos suruoštame forume. 
Įvyks Liaudies Mokyklos 253 
patalpose, Ocean View Ave. 
ir Brighton 7th St. Pradžia 
8:30 vai. vakaro.

Galima pamatyti jau išlais 
vintą. Lietuvai grąžintą jos ii 
gaamžį kapitelių Vilnių, dau 
gelį io įstaigų ir pareigūnų 
jo gyventojų;

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD “R?A™AY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

BROOKLYN, N. Y.
Motorų Apšvietos Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks 16' d. geg., 8 v. v. 
419 Lorimer St. Raportas iš Motinų 
Dienos pietų ir gegužinės, ruošima
sis LLD apskrities piknikui, RR Tau
tybių Divizijos koncertui ir kiti dar
bai. Kviečiamę ir ne nares. — Valdy
ba. (113-114)

Ksaverą B. Karosienę 
tolimos Kalifornijos, 
lytus buvo atvykusi 
Unijos konvencijon, 
City. Tos unijos jinai 
deja - organizatore 
srityje. Po konvencijos 
grįždama Kalifornijon 
buvo sustojusi atlankyti savo 
mamytę, patėvį ir brolius 
(Balčiūnus ir Baltrūnus), gy
venančius Easthampton, Mas
sachusetts, iy dukterį - žentą 
ir jo tėvus Stanelius, gyvenan
čius Bayonne, N. J. Tarp tų 
dviejų šeimų ir mes, trečioji* 
Moterų. Kliubas, turėjome lai
mės ją gauti į mūsų bankie- 
tą. Draugė Karosienė jame 
pasakė gražią, įdomią kalbą.

Pradžioje programos buvo 
iškviestos ir entuziastiškais 
a p 1 o d i sm e n ta is p asve i k i n tos 
keliolika Lietuvai pagalbos 
teikimo darbo didžiadarbių, 
pradedant mezgimo čampione 
Katrina Petlitzkiene, pirmu 
kartu atėjusia po ilgoko ne
sveikatos laikotarpio. Spėjom 
iškviesti tik keliolika iš kelių 
desėtkų vienu ar kitu būdu 
nuolat paremiančių mūsų tal
kas darbais, iš virš Šimto na
rių, kurių kiekviena nors ret
karčiais atlieka kokį visuome
nišką darbą, pagal geriausią 
išgalę.

(Pabaiga Rytoj)

Praeito šeštadienio z 

apie 10-tą valandą, a 
ton St., New Yorke, buvo la
bai keistas ir juokingas įvy
kis: iš vieno namo, po num. 
215 Fulton St., pro langus pa
sipylė laukan apie 100 bež
džionių (monkių) ir leidosi 
bėgt j visas puses. Vienos li
po ant stogų, kitos leidosi že
myn ant gatvių; nuo gatvių 
pulkaįs beždžionės bėgo į res- 
tauranus, į saliūhus ir kur tik 
papuolė. Kelios menkutes įbė
gė į saliūną vardu White 
Rose Tavern, po num. 21.8 
Fulton St., kur buvo keletas 
merginų bei moterų. Jos, pa
matę beždžiones lipant ant 
barų ir ant stalų, labai persi
gando ir net pradėjo klykti. 
Po to triukšmo tuojau reikė
jo grindis “išmapuoti. . . ” Bet 
juokingiausia buvo čia: Trini
ty bažnyčioj, po num. 211 
Fulton St., tuo laiku 27 jau
ni vyrai mokinosi giedot šven
tas giesmes. Kai tik jie už
traukė “Veni Creator Spiri-| 
tus” (Ateik dvasia šventa), 
tuo momentu pro atdarus lan
gus- pradėjo vidun .šokt bež
džionės viena paskui kitą. 
Giesmininkai taip persigando, 
kad net balsų neteko, pasili
ko bestovį išsižioję... Ma
tyt, jie pamislijo, kad tai dva
sios šventos pribuvo bažny
čion ant jųjų prašymo. . . Bet 
tuoj bažnyčion įbėgo policistai 
ir gaisragesiai ir pradėjo bež
džiones vaikytis po visus kam
pus.

Šitos beždžionės 
čia buvo parvežtos 
dijos; viso jų buvo 
dviejose didelėse 
Prižiūrėtojui besitriūsiant apie 
jas, kaip tai atsidarė vienos 
klėtkos durys, na, ir ilgai bu
vę nelaisvėj bozdžioniukės, 
pasileido iš klėtkos lauk pa- 
vandravot. Viso buvo sugau
dyta apie 60, kitos dar buvo 
išsislapstę ant stogų ir kitur.

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

..Z,

< 'IKk sudarau
| SF'.-rtu Rei'

l||||kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
P°gi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.,, Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

kad čia. Net jo ir : 
paduotas čionykštis.

Veteranas pradeda 
su užlangyje esančiais 
nais. Išsiaiškina, kad 
mingesnis už tūkstančius kitų, 
kurie neturi net tokios stikli
nės dėžės. Visai neturi, kur 
gyventi. Kas liečia jį patį — 
ši jo buveinė tik laikina. Jis 
čia įleistas dramatizuoti vete
ranų padėtį ir sujudinti žmo
nes į atsakomybę už butus ve
teranams. Sukviesti žmones į 
veteranų rengiamą masinį mi- 
tįngą šį šeštadienį, 2 vai. po 
piėt, 69th Regiment Armorėj, 
25th St. ir Lexington Ave., 
New Yorke.

žodžiu, jis tapo auksine žu
vele puode tikslu atkreipti 
žmonių atydą į padėtį* 200,- 
000 benamių veteranų New 
Yorko mieste, paraginti žmo
nes veikti į vyriausybę, kad 
jinai atliktų savo pareigą 
teranams.

Benamį veteraną lange 
dina aktorius dainininkas 
Leonard, buvęs 
armijoj. Jis ir 
“The House I Don’t Live

' PAUKŠ I IENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS ?čj
kiekvieną dieną yra didelispasirinkimas visokių valgių g

ATDARA KAS DIENA (R NAKTJ APART SEKMADIENI V
282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |

TeL EVerfpreen 4-9612
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