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Amerikos rašytojas 
Tarkington. Jis buvo 
amžiaus ir mirė savo, 
n i am e mieste.

Daug apysakų ir novelių 
Tarkingtonas parašė ir visos 
jos buvo populiarės, vyriausiai 
taikomos tokiam skaitytojui, 
kuris nori, kad viskas novelė
je gražiai, laimingai baigtųsi. 
“The Gentleman from India
na” buvo toji novelė, kurią 
parašęs, autorius prasikirto 
kelią “į viršūnes.” Tai buvo 
1899 m.

Nuo tada Tarkingtonas pa-*šinistų ir Traukinių Tar- 
skilbo’ir per tūlą laiką buvo Įnautojų Brolijos rimtai ruo- 
skaitomas pačiu populiariau- šiasi sustreikuot šį ketvirta- 
siu Amerikos rašytoju. Jis, ži- dienį, jei kompanijos nepri- 

nes gavo'dės jiems gana algos, kaip 
i pareiškė Brolijų vadai. Jie 
užtikrino, kad jau neatidės 
streiko. Jeigu streikas kil
tų. tai jis prasidėtų 4 va
landą popiet pagal reguliarį 
laiką, o 5 vai. pagal dienos 
šviesos taupymo laikrodį 
rytinėse valstijose.

Pranešama (šiuos žodžius 
berašant), kad darbininkai 
davė naujus pasiūlymus dėl 
sutarties, bet derybos dar 
beveik neina pirmyn.

Booth
76 m.
gimti-

GELŽKELIEČIAI 
VĖL RUOŠIASI 
STREIKUI
Sunkiai Eina Derybos su 
Geležinkeliu Kompanijom

Washington, geg. 21. — 
Geležinkelių Garvežių Ma-

noma, praturtėjo, i 
honorarų ne tik už raštus, bet i 
ir iš filmų pramonės, kadan
gi tūlos jo novelės buvo nu
filmuotos ir turėjo didelio pa
sisekimo.

Paskutiniuoju laiku Tark
ingtonas buvo beveik visai ap
akęs ir jau nebegalėjo skaity
ti, — kiti jam tai atlikdavo. 
Jis tačiau nesiliovė rašęs — 
apie trys ketvirtadaliai jo 
velės buvo parašyta, kai 
torių pakirto mirtis.

Rašytojavimas — sunkus 
darbas, bet Tarkingtonas jo 
nesibijodavo: kai kada išsėdė
davo po 16-ką valandų vienu 
atsisėdimu. Ir vis rašė, — ra
šė plunksna, mašinėlė jam 
buvo nežinoma.

no-
au-

Washington. — Demo
kratas senatorius George 
ragina greitai išleist įstaty
mą prieš streikus.

VALDŽIA PLANUOJA
GREIT UŽIMTI

mius rašytojus: Theodore A QVVT AC
Dreiserį ir Booth Tarkingto- IlAmYMjAm

Indiana valstija apie tą pa
tį laiką davė Amerikai du žy-

ną. Abu pradėjo rašyti 19-to 
amžiaus pabaigoje. Abu pata
po žymiais, tik, aišku, Dreise- 
rio raštai kur kas gilesni ir | 
kaipo toki pasiliks ne 1 
Amerikoje, bet ir pasaulyje 
žymiai ilgesniam laikui.

Politikoje Dreiserjs buvo 
komunistas, gi Tarkingtonas 
— republikonas. Dreiseris vi
suomet kovojo už darbininkų 
klasės v reikalus, o Tarkingto
nas — siekėsi patenkinti visus 
visuomenės sluoksnius ir kla
ses.

Jau tik tas vienas faktas 
parodo, koks didelis tarp ši
tų rašytojų buvo skirtumas!

Washington, geg. 21. — 
Tvirtinama, kad preziden- 

tikjtas Trumanas po dienos ki-

Praeitą sekmadienį brook- 
lynįečiai turėjo progos maty
ti iš Lietuvos gautas filmas, 
kurias pargabeno Ant. Bim
ba. . '

Nors kai kurios filmos ek
rane atrodė pertamsios, vis- 
vien stebėtojai daug pamatė ir 
pasimokė. Pagaliau, tai pirmi 
tos rūšies dokumentai iš Tary
bų Lietuvos, — pirmosios fit- 
mos, kurias lydi (aiškina) 
skambus lietuviškas balsas!

štai Aukščiausiosios Lietu
vos Tarybos narių posėdžiai, 
—Taryba priima Lietuvos 
biudžetą; rašytojos žemaitės 
100-nis gimtadienis, Vilniuje 
ir Marijampolėje, prie rašyto
jos kapo; matai vaizdus iš 
Kauno fabrikų —» tekstilės, 
saldainių; matai gabiuosius 
Lietuvos keramikos meistrus 
savo darbe-, matai Am. lietu
vių atstovą Bimbą besikalban
tį su fabrikų darbininkais ir 
darbininkėmis.

tos perimsiąs minkštąsias 
angliakasyklas į valdžios 
rankas. Mainieriai šį šeš
tadienį baigs dvi savaites 
darbo> kaipo paliaubas, ir 
žada iš naujo streikuoti, jei 
kompanijos nepatenkins pa
matinio unijos reikalavimo. 
O tas reikalavimas yra ši
toks: Samdytojai turi mo
kėti į unijinį sveikatos ir 
gerovės fondą 7 nuošimčius 
nuo tos sumos, kurią išmo
ka angliakasiams kaip re- 
guliares algas. Kompanijos 
atmeta šį reikalavimą;

MacArthur Grūmojo
Demonstrantams

Kai kurie stebėtojai padarė 
filmoms ir pastabų:

—Kodėl neparodoma su
griautieji Lietuvos miestai; 
kur tie griuvėsiai, apie kuriuos 
A. Bimba kalbėjo ir spauda 
rašė ir teberašo?...

Filmų kronikose rodomi ne 
griuvėsiai, bet . kūrybiškas 
darbas, kurį Tarybų Lietuvos 
piliečiai pradėjo, kurį jie va
ro pirmyn. ,

('fąsa 5-me pusi.)

Jose Girai, Ispanijos respublikiečių ištrėmime esan
čios vyriausybės premjeras, atvyksta j New Yorką su 
savo sūnumi Antonio. Girai įteikė Jungtinių Tautų ko
misijai 350 puslapių dokumentą kaltinimų prieš Fran
co. Tam sub-komitetui, paskirtam tyrinėti fašistinio 
diktatoriaus režimą, faktų jieškoti nereikia, pristato
mi glėbiais. Nereikės ilgai delsti tyrinėjimuose, jeigu 
komisija tiksliai neužsimerks prieš faktus.

Reakcininkų Siūlymai 
Prieš Darbo Unijų 
Gerovės Fondus

Angliškų Kraštų Vadai 
Reikalauja Greitos 
Taikos Konferencijos

BYRNES KETINA NEPAISYT SOVIETŲ 
BALSO DĖLEI TAIKOS SUTARČIŲ SU 

BUVUSIAIS NACIŲ PALYDOVAIS 
 ra---------------------------------— 

ferencijoj Paryžiuje tai bu
vę Sovietų pasiūlymai dėlei 
Trieste, Balkanų kraštų, 
Dunojaus upės laisvės, Li-

Amerika Kreipsis j Jungtiniu Tautų Visuotiną Susirinkimą, 
Jei Sovietai Nepriims Jo Pasiūlymų, Sako Byrnes

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
F. Byrnes geg. 20 d. rapor
tavo per radiją apie Ketu
rių Didžiųjų užsieninių mi
nisterių konferenciją Pary
žiuje. Jisai sakė, konferen
cija buvo nesėkminga. Už 
jos nepavykimą Byrnes kal
tino Sovietų Sąjungą. Jis 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos ragins Visuotiną 
Jungtinių Tautų Susirinki
mą “duoti savo patarimus 
dėlei taikos sutarčių” su 
Italija, Vengrija ir kitais 
buvusiais nacių palydovais, 
jeigu keturių didžiųjų tal
kininkų užsienio reikalų mi
nisterial nesušauks šią va
sarą taikos konferencijos. 
Tai būtų visų europinių tal
kininkų konferencija. Jung
tinių Tautų Visuotinas su
sirinkimas įvyks rugsėjo

mėnesį New Yorke.
(U ž s i e n inių ministerių 

konferencija Londone per
nai gruodžio mėnesį nutarė, 
jog Keturi Didieji turi tarp 
savęs pirma vienbalsiai su
sitarti kas liečia taikos są
lygas buvusiems Hitlerio 
papėdininkams ir tiktai po 
tokio susitarimo šaukti ben
drąją taikos konferenciją.)

Byrnes pakartojo savo 
reikalavimą sušaukt ben
drąją taikos konferenciją 
liepos 1 arba liepos 15 d., 
nors Keturi Didieji’ nebūtų 
susitarę. Sovietų užsieninis 
ministeris Molotovas atme
tė taikos konferencijos šau
kimą be Keturių susitarimo.
Vadinamos Kliūtys, ir kas 

Jas State
Byrnes sakė, jog didžio

sios kliūtys ministerių kon-

Washington. — Republi- 
konai ir pietiniai demokra
tai senatoriai, stengiasi taip 
“pataisyt” Case’o sumany
mą prieš streikus, kad būtų 
uždrausta samdytojams mo
kėti tam tikrus mokesnius į 
unijų sveikatos ir gerovės 
fondus.

Jei nepavyktų visai tokių 
fondų uždrausti, tai repub- 
likonų vadas Taftas ir de
mokratų vadai Byrd ir El- 
lender reikalauja, kad tuos 
fondus bendrai kontroliuotų 
kompanijos ir darbo unijos.

London. — Kanados, Au
stralijos, Naujosios Zelan
dijos ir Pietinės Afrikos 
(Anglijai priklausomų kraš
tų) premjerai pareiškė An
glijos ministeriui pirminin
kui Attlee, kad turi būti 
greitai sušaukta bendra eu
ropinių talkininkų taikos 
konferencija. Nors ne visi 
Keturi Didieji susitartų, vis 
tiek, girdi, reikią nedelsiant 
suruošti taikos konferenci
ją

(Jie tiktai pakartojo, ko 
reikalauja Amerikos ir An
glijos valdovai.)

IRANO AMBASADORIUS VĖL 
KURSTĖ SAUGUMO TARYBĄ 

PRIES SOVIETŲ SĄJUNGĄ

SOVIETAI SMARKINĄ 
MAISTO GAMYBA

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur pagrūmojo, kad .nu
slopins, girdi, “riaušininkų • 
mažumos demonstracijas”. 
Riaušininkais "jis apšaukė 
tvarkią 200,000 alkanųjų ja
ponų demonstraciją, kur 
žmonės reikalavo daugiau 
maisto. Darbininkai tegau
na tik apie trečdalį būtinojo 
maisto.

mi- 
vi-

Maskva. — Sovietų 
nisterių ^taryba . įsakė 
siems ūkininkams apsėti va
sarojum laukus, kur blogas 
oras sunaikino žiemkenčius 
javus. Įsakyta pasmarkint 
gamybą visų maisto pro
duktų.—Pirm kelių dienų 
buvo pranešta, kad sausra 
Ukrainoj sunaikino

New York. — Fordham 
Universiteto s e i smografas 
rodė, kad įvyko žemės dre
bėjimas gal Venezuelos sri
ty j, Pietinėj Amerikoj.

New York. — Irano am
basadorius Hussein Ala 
pranešė Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai geg. 20 d., 
kad jo valdžia, girdi, nega
linti patvirtint, ar visa So
vietų kariuomenė pasišalino 
iš Irano; sako, “centralinė 
Irano valdžia vis dar sulai
koma nuo sėkmingo savo 
valios vykdymo Azerbaidža
no provincijoje.”

(Tautinė A z e r baidžano 
savivaldybė kartotinai pa
reiškė, jog visa sovietinė 
kariuomenė ištraukta iki to 
laiko, kaip buvo žadėta.)

Irano ambasadorius pa
sakojo, kad “Sovietai dar

nenustoję kištis į vidujinius 
Irano reikalus.” Jis pakar
tojo paskalus, būk Azerbai
džane esą “civiliai persiren
gusių ’sovietinių kareivių.” 
Bet “negalima buvo to iš
tirti,” sakė Ala. Prisiminęs 
apie susikirtimus tarp Ira
no ir Azerbaidžano kariuo
menės, jis pabrėžė, kad iš 
to’“gręsiąs rimtas ir grei
tas pavojus tarptautinei 
taikai ir saugumui.”

Saugumo Taryba gegužės 
21 d. vėl kliudė Irano klau
simą. Sovietų delegatas 
Andrius Gromyko todėl ne
dalyvavo ir šiame tarybos 
posėdyje.

Sovietai reikalavo pripa
žint Jugoslavijai Trieste 
uostamiestį ir aplinkinį Ve
nezia Giulia plotą. Byrnes 
siūlė atiduot Italijai Tries
te ir to ploto dalį.

Užsieninis Sovietų minis
ter is Molotovas sakė, Du
nojų ir jo prekybą turi kon
troliuoti tie kraštai, kurių 
žemė tiesioginiai prie Duno
jaus prieina, o ne pašalie-. 
čiai. Byrnes reikalavo “pre
kybos laisvės” Dunojuje 
Amerikai ir kitiems vakari
niams talkininkams.

Molotovas rėmė Francijos 
pasiūlymą — pervesti į lai
kinąją Italijos valdybą Li
biją ir kitas buvusias italų 
kolonijas, bet itališka val
dyba turėtų būti Jungtinių 
Tautų žinyboje, iki tom ko
lonijom bus suteikta nepri
klausomybė. Su šiuo pasiū
lymu pats Byrnes Paryžiu
je sutiko. Bet dabar savo 
raporte jis tatai atmetė; tai 
todėl, kad Francija, girdi, 
nenustatė laiko dėlei Libijos 
ir Eritrėjos nepriklausomy
bės paskelbimo, o Anglija 
pati nori globoti Cyrenai- 
ką, rytinę Libijos dalį.

Sovietai reikalavo $100,- 
000,000 karinių atlyginimų 
iš Italijos ir kad tuos atly
ginimus ji sumokėtų Sovie
tams dirbiniais iš einamo
sios italų gamybos. Byrnes 
su tuom nesutiko ir siūlė 
imti iš Italijos atsiteisimus

(Tąsa 5-me pusi.)

BALTIEJI LYNČININKAI 
ŠĖLO PRIEŠ NEGRUS

daug

New York. — Presbyteri- 
j o n ų b a ž n y čia paskyrė 
$250,000 baduoliam užsieny.

Nevyfesta derybos 
kietųjų angliakasyklų 
nierių ir kompanijų.

tarp 
mai-

MacArthur Užgyrė 
Atžagareivišką 
Japonų Kabinetą

Užklupo Nacių ir Gink
lų Šmugelninkus

Sako, Iranas Tebepuo- 
la Azerbaidžaną

Washington. — Amerika 
pasiuntė alkaniesiems į už
sienį tik pusę tiek maisto, 
kiek žadėjo.

Premjeras Ghavam Stabdąs 
Karą prieš Azerbaidžaną

Teheran, geg. 21. —Pra
nešamą, kad Irano premje
ras Ahmed Ghavam įsakė 
savo armijai sustabdyt ka
ro žygius prieš savivaldiš- 
ką šiaurinę Irano provinci
ją Azerbaidžaną. Ghavam 
liepęs savo kariuomenei sto
vėti toj pačioj linijoj (kai 
kur jau Azerbaidžano že
mėje). 'J

Premjeras Ghavam pas-

kyrė taikymosi komisiją iš 
Irano ir Azerbaidžano kari
ninkų ir kitų atstovų. Ką
rąs prieš Azerbaidžaną, gir
di. buvęs pradėtas bę jo ži
nios.

Teigiama, kad tūli “karš
tai patrijotiniai” Irano ar
mijos vadai, esą, “sauvališ- 
kai” atakavę Azerbaidžaną. 
Ghavam už tai žada atiduot 
juos kariniam teismui.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras užgyrė premjero 
Shigeru Yoshidos skiriamą 
reakcinį ministerių kabine
tą, apart dviejų narių* O 
Yoshida paskyrė penkis va
dinamus liberalus (artimus 
fašistams), keturis “progre
syvius” (tikrus reakcinin
kus) ir keturis ponus iš se
nato.

Ne tik socialistai ir ko
munistai pasmerkė šį minis
terių kabinetą, sudarytą iš 
militaristų, fašistinių gai
valų ir trustininkų. Jį pa
smerkė ir bendrieji japonų 
laikraščiai, kaipo atžaga
reivišką, biurokratinį ir nie* 
kam netikusį. Pats prem
jeras Yoshida yra trustų 
ir imperatoriaus Hirohito 
sėbras.

Munich. — Tūkstančiai 
amerikonų iš Austrijos už
klupo Dunojaus upėje Ven
grijoj šimtus laivų ir laivu- 
kų, kuriais buvo šmugeliuo- 
jama pabėgėliai hitlerinin
kai, kulkosvaidžiai, amuni
cija, radijo duotuvai ir am
erikinis maistas. Jankiai 
suėmė šimtus asmenų lai
vuose ir valtyse.

Tabriz, geg. 21. — Nors 
Irano premjeras Ghavam 
paskelbė, kad jis sustabdęs 
armijos atakas prieš Azer
baidžaną, bet Azerbaidžano 
radijas pranešė, kad Irano 
kariuomenė su patrankomis 
ir minosvaidžiai puola azer
baidžaniečius.

Hamlet, N. Carolina. — 
Kuomet baltųjų prisiekusių
jų teismas nusmerkė mirt 
negrą M. Bentoną, karo ve
teraną, tai baltieji padaužos 
užpuldinėjo ir žalojo negrus 
visame šiame mieste. Ben- 
tonas nusmerktas neva už 
tai, kad išžagęs baltą mote
rį. Negrai sako, tai melas.

Naciai, Šaudydami 
Jankius, Juokėsi

(Daugiau žinių 5-me puslp.)

Azerbaidžanas Sako, Iranas 
Smarkiai Jį Atakuoja

Dachau, geg. 21. — Kada 
naciai rinktiniai gvardie
čiai 1944 m. Belgijos fron
te šaudė paimtus nelaisvėn 
amerikonus, kartu jie ir 
juokėsi. Apie tai liudijo 
teisme jankių leitenantas V. 
P. Lary. Jis tada išliko gy
vas todėl, kad tyčia krito, 
būk nušautas.

Teheran, Iran, geg. 21. — 
Irano premjeras Ghavam 
sake, kad girdėjęs tiktai 
apie “nedidelius susidūri
mus” tarp'savo armijos ir 
Azerbaidžano kariuomenės.

Azerbaidžano vyriausybė 
per radiją iš savo sostinės 
Tabrizo pranešė, kad Irano 
armija jau antrą dieną puo
lė Azerbaidžaną 150 mylių

ilgio frontu. Irano armija, 
tarp kitko, atakavo Sain 
Kaleh (Shahindaj) miestą, 
100 mylių nuo Tabrizo.

Demokratinė Azerbaidža
no savivaldybė paskelbė ka
ro stovį ir patarė visiem 
Amerikos piliečiam išsi
kraustyti.

ORAS. — Bus šilčiau, da
linai apsiniaukę.

Washington. — Scripps- 
Howard laikraščiai džiau
giasi, kad vokiečiai prisidė
tų prie anglų - amerikonų 
karo prieš Sovietus.

Prez. Trumanas teiravosi, 
ar mainieriai dirbs, kai jis 
paims, kasyklas Į valdžios 
rankas.

Washington.
CIO marininkų visuotinas 
streikas birž. 15 d.

Gręsia
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Trečiadienis, Geguž. 22, 1946

Prašalina Roosevelto Parinktus Žmones
Prezidentas F; D. Rooseveltas buvo vienintelis žmo

gus Amerikos istorijoj, kurį liaudis net ketvirtam pre
zidentavimo terminui išrinko. Jis atliko daug didelių 
darbų ir pasiliks, didelis žmogus istorijoj. Jis mokėjo 
įmatyti liaudies reikalus ir vesti kovą prieš didžiuosius 
trustus, prieš jų pelnagrobišką politiką. Jis mokėjo su
sikalbėti su Tarybų Sąjungos žmonėmis ir Anglijos to
riais, kaip Churchillas, kad sudaryti demokratinių valsty
bių koaliciją pergalei. Tam reikėjo tinkamų žmonių tal
kos. Tą jis atsiekė parinkdamas iš demokratų ir republi- 
konų partijų tinkamesnius žmones į valstybės depart- 
mentą ir jo skyrius.

Rooseveltas mirė prieš virš metus laiko. Bet iš jo 
namų ir užsienio politikos jau mažai kas liko. Mr. 
Trumanas, nors pažadėjo laikytis Roosevelto politikos, 
bet jis jos nesilaiko. Dabar su Mr. Trumano sutikimu 
eina “apvalymas” valstybės departmento.

Kaip žinome, reakcinė spauda plačiai vedė kampa
niją prieš “komunistus” ir “kairiuosius,” esančius vals
tybės departmente. Mažai piliečiai žino, kas dedasi Wa
shingtone. Kiek tiek uždangą atskleidė kongresmanas 
demokratas iš Georgia valstijos Mr. E. E. Cox ir se
natorius republikonas Mr. K. S. Wherry iš Nebraska

Bimbos misijos pasekmingu- 
mas Chicagoje, kur Vilniaus 
Meclikaljam Institutui sukel
ta arti dešimties tūkstančių 
dolerinį, yra gan ryškus įro
dymas mūsų įtakos augimo.”

Pruseika nurodė, jog 
šiandien Vilnis (mes galime 
tiek pat pasakyti ir apie 
Laisvę) gauna' daug mora
linės paramos < iš Tarybų 
Lietuvos, gauna dailiosios 
literatūros ir straipsnių. 

■!
“O ką gauna klerikalai, 

smetonininkai, s o cialdeino- 
kratai?” klausia Vilnies re
daktorius. “Jie maitinasi 
puvėsiais, importuotais iš 
Vokietijos. Jiems beliko tik 
lietuvių tautos išmatos — 
bėgliai, kurie didžiausiame 
strioke išnešė savo, kuda
šių iš Tarybų Lietuvos, bėg
dami nuo Raudonosios Ar
mijos.”

Teisingai Pruseika, 
baigdamas savo raportą, 
priminė: “Taikos palaiky
mas ir jos stiprinimas da
bar pirmiausioj vietoj.”

Išvada aiški: mūsų spau
da privalo betarpiškai apie 
tai rašyti ir akstinti Ame
rikos visuomenę budėti, kad 
imperialistai negalėtų su
ruošti trečiojo pasaulinio 
karo!

Mes trokštame taikos, 
mes kovosime už jos palai
kymą !

Denver, Colo. — 7 iš kiek
vienų 10 Amerikos moksli
ninkų reikalauja uždraust 
atominių ginklų dirbimą, 
kaip patyrė čionaitinis uni
versitetas.

Washington. —. Skraidė 
raketiniai lėktuvai po 500 
mylių per valandą.

pateik- 
redak-

Pasirodo, kad valstybės departmento “apvalymui” 
pakviesta ne vien Federal Investigation Bureau (slap
tos policijos skyrius)’, bet net sudaryta specialė “Saugu
mo Komisija,” kuri tą darbą atlieka. Kongresmanas 
E. E. Cox sakė: “Aš galiu pareikšti, kad Saugumo Komi
sija savo pareigas gerai atlieka.” Ir jis pasitiki, kad ne 
tik bus išvalyti “raudonieji” iš valdžios aparato, bet ir 
ateityje jie ten nepateks.

Senatorius K. S. Wherry sakė: Kiek jis žino, tai 
12-ka asmenų iš valstybės departmento prašalinti todėl, 
kad jie “kairūs,” o ir tarpe kitų 4,000 prašalintų nuo 
valstybės darbų yra “komunistų.”

Taip eina likvidavimas Roosevelto parinktų žmonių. 
Reakcija stengiasi prašalinti visus, kurie bent kiek pa
rodo liaudžiai nuoširdumo.

Liaudies Karas Filipinuose
Amerikos cenzūra praleido žinią, kad Filipinų di

džiausioj saloj—Luzone įsisteigė valstybė, kurią jie pava
dinę “Huklandia.” Ta valstybė įsikūrė trijose provinci
jose, būtent Pampanga, Bulacan ir Nueva Ecija. Ji apima 
didelį plotą ir turi stiprią armiją.

Suprantama, kaip kiekvienas darbo žmonių išstoji
mas turčių spaudos yra piktai aprašomas, juodomis 
varsomis nudažomas, taip ir su “Huklandijos” valstybe. 
Mr. H. F. Wilkins rašo, kad tai yra “komunistinė vals
tybė,” kuri turi savo tvarką, armiją, policiją, teismus ir 
būdus apsivedimo ir persiskyrimo. Jis rašo, kad prieš 
šią “valstybę” Filipinų centralinė valdžia pasiuntė mili
ciją ir armiją ir į dvi pastarąsias savaites kovose prieš 
“Huklandiją” jau yra užmušta virš 600 žmonių, o kele
riopai tiek sužeista.

Kas gi yra ta valstybė ir kodėl ji atsirado? Filipinų 
(Philippines) salos užima 115,600 ketvirtainių mylių ir 
turųapie 18,000,000 gyventojų. Filipinai seniau priklau
sė Ispanijai, bet po 1898 metų Jungtinės Valstijos atėmė 
tas salas nuo Ispanijos ir ten viešpatavo, kaipo savo 
kolonijoj. Dabar Jungtinių Valstijų kongresas yra nu
taręs suteikti Filipinams “nepriklausomybę,” bet-ta “ne
priklausomybė” yra tik pateisinimas Wall stryto impe
rialistų viešpatavimo. Neseniai ten buvo pravesti pre
zidentiniai rinkimai, kuriuos laimėjo Japonijos imperia
listų buvęs agentas Manuel Roxas. Rinkimai buvo taip 
sufabrikuoti, kad vien Luzono saloj virš 40,000 piliečių 
nebuvo prileisti balsavimams, kurie norėjo balsuoti už 
demokratinį kandidatą Sergio Osmeną.

Filipinų salose darbininkai ir valstiečiai gyvena bai
sioj padėtyj. Viešpatauja Amerikos ir vietiniai turčiai. 
Kada Japonijos imperialistai buvo užgrobę tas salas 
tai turčiai ėjo su japonais.

Kaip visur Tolimuose Rytuose ponai valdo 
taip ir Filipinų salose. Valstiečiai tik randavoja 
pas ponus ir. randą moka atiduodami ponui pusę visų 
javų, o kai kada ir 75 nuoš. Valstiečiai prasiskolinę po
nams, nes taip sutvarkyta, kad jie negalėtų iš savo dalies 
pragyventi.

Vėlesniu laiku Filipinų šalyj susiorganizavo Komu
nistų Partija ir kitos darbo žmonių organizacijos. Vals
tiečiai susiorganizavo į Hukbalahap organizaciją, kuri 
turi virš 100,000 narių. Susitvėrė ir dkrbininkų Demo
kratiškas Susivienijimas, kuris turi 80,000 narių.

‘ Komunistai ir šios organizacijos reikalauja Filipi-

ŠIŲ METŲ VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vilnis praneša, kad šie
metinis jos bendrovės dali
ninkų suvažiavimas (įvykęs 
geg. 12 d. Chicagoje) buvtf 
“didesnis, skaitlingesnis ne
gu kada praeityje.” Daly
vavo svečių iš tolimesnių 
vietų, b,e kitų: R. Merkis iš 
Philadėlphijos ir K. S. Ka- 
rosienė — iš Oaklando, Ka
lifornijos. Aukų Vilnies 
tvirtinimui “sukelta arti 
$3,000.00” 1

Dalyvavo nemažai jauni
mo ir apie 10 jaunų žmonių 
pasipirko Vilnies bendrovės 
šėrus. Jaunimą daugumoje 
sudarė sugrįžę iš kariuome
nės vyrai.

Tai vis džiuginąs reiški
nys, nes jis parodo, kaip de
mokratinio nusistatymo lie
tuviai įvertina savo dien
raštį, savo spaudą.

Savo pranešime, 
tame suvažiavimui,
torius L. Pruseika be kitko 
sakė:

“Pernai Vilnies šėrininkų 
suvažiavime mes nekalbėjom 
apie kovą prieš imperialisti
nes jėgas, kurios dabar kėsi
nasi išsprogdinti pasaulinę 
taiką ir padaryti Jungtines 
Tautas įrankiu anglosaksų 
viešpatavimo. Pas daugelį 
dar buvo iliuzijų, kad vis
kas eis, kaip sviestu tepta.”
Deja, taip nėjo ir neina. 

Nusivylė tie, kurie manė 
tuojau po karo susilaukti 
ramybės ir gerlaikio. Ger
būviu gali didžiuotis tik ka
pitalistai, tuo pačiu sykiu 
plačiosios darbo, žmonių 
masės temato tik' trūku
mus, tik nedateklius ir la
bai, labai neužtikrintą ryt
dieną. Pruseika čia pat 
priminė, kaip skaudžiai su
klupo Browderis. “Jis pa
sakojo, kad kapitalistai iš 
liuosos ukvatos padvigubins 
darbininkams algas ir kad 
visi vilkai staigiai pavirs 
ėriukais.” Dabar jau aišku, 
kad Browderis suklupo ir 
kur link jis norėjo nuvesti 
darbininkus. “Gerai, kad 
lietuvių tarpe jis nerado pa
sekėjų,” priminė Pruseika.

Toliau:
“Šiandien ir darbininkų 

spaudos užduotys žymiai pa
kitėjo. Vilniai tenka veikti 
sunkiose aplinkybėse. Atsi
minkim, kad mes gyvename 
šalyje, kur spauda yra kapi
talistų milionierių kontrolė
je. Laisvė žodžio tai spaudai 
yra įrankis meluot, apgaudi
nėt, niekint ir šmeižt. Gązdi- 
nimas raudonaisiais, komu
nistais tai komercinei spau
dai yra 
Vilniai, 
blausiai 
j e prieš
pro-nacius, tuos, kurie karo 
metu šaukė Three ęhęers 
for Hitler. Nei kiek neper
dėjus ir be pasigyrimų Vil
nies redakcijos štabas gali 
pranešti draugams bendro
vės šėrininkams, kad mūsų 
įtaka pakilo, kad mūsų šei
ma dabar didesnė, kad mes 
išgelbėjom iš menševikų ir 
klerikalų nagų nemažą skai
čių lietuvių, -kurie buvo su
klaidinti. Draugo Antano

vyriausias diktatas, 
žinoma, tenka la- 
koncentruotis kovo- 
lietuviškus nacius ir

žemę, 
žemes

Lenkija ir Jos Ateitis
Po. Antro pasaulinio karo 

Lenkija susidarė centrali
zuota ir stipri Valstybė. Ge
ografiniai ji yra daugiau 
apvali, turi daug svarbių 
gamtos turtų ir galingą in
dustriją. Lenkija atsisakė 
nuo Baltrusijos, Ukrainos ir 
Lietuvos plotų, kuriuos bu
vo pavergusi prieš - karinio 
laikotarpio i m perialistinė 
Lenkija. Bet šių dienų Len
kija, su pagalba Sovietų Są
jungos atgavo iš Vokietijos 
dalį Rytų Prūsijos, Pome
raniją (Pamarį) ir Sileziją, 
ką seniau nuo jos buvo pa
vergę vokiečiais Dabar Len
kija turi apie 300 mylių Bal
tijos Jūros pakraštį su dau
gybe svarbių; prieplaukų. 
Lenkija turi apie 30,000,000 
gyventojų.

Lenkiją išlaisvino Raudo
noji Armija ir lenkų armi
ja, kuri buvo sudaryta So
vietų Sąjungos. Lenkijoj 
susidarė liaudies partijų ko
alicinė vyriausybė ir ji va-,kovose siekia darbo žmonių 
dovauja šaliai. Į tą vyriau
sybę, pagal Anglijos ir Am
erikos reikalavimą buvo 
.įtraukta St. Mikolaičykas, 
Stančikas ir kiti buvę-Lon
dono lenkų valdžioj.

Lenkijos liaudies valdžia 
turėjo sunkų darbą pra
džioj, nes šalis labai karo 
sunaikinta. Ji atsiekė 
daug. ’ Ponų žemės atiduo
ta valstiečiams. 'Daug pa
daryta ir kitų pažangių žy
gių. Prieš karą Lenkija 
pagamindavo 38,000,000 to
nų anglies, dabar, kai ji turi 
Silezijoj didžias anglies ka
syklas, tai siekią pagaminti 
100,000,000 tonų į metus. 
Siekia pakelti plieho, ‘ gele-

mokėti, taip negalima atmo
kėti už lenkų kareivių krau
ją, kurį jie išliejo kovo
dami Sovietų Sąjungoj, 
kaip ir nieku negalima at
mokėti už Raudonosios Ar
mijos išlietą kraują Len
kijos išlaisvinime. Talki
ninkai krauju neprekiau
ja.”

Bet išlietas kraujas, kaip 
lenkų, taip Sovietų Sąjun
gos žmonių už bendrą lais
vę panaikino kelių šimtų 
metų nesutikimus, atvedė 
prie Lenkijos ir Sovietų Są
jungos draugiškumo ir nuo
širdaus bendradarbiavimo.

Turčiai Prieš Liaudį
Senoj Lenkijoj viešpatavo 

kapitalistai ir dvarponiai, 
šlėktos ir kunigija žiauriau, 
kaip bent kurioj kitoj ša
lyj. Tautų mažumos, Len
kijos darbininkai ir valstie
čiai buvo ponų vergijoj.

Nauja Lenkija 'užgimus

T>ASEBALL FANS wouldjy for AWOL. charges are de- 
have had good cause for 

surprise if some sports section 
carried the following headline: 

“Nazis on Hart’s Island Fa
vored Over Yanks.”

This would have been our 
first inkling that the Nazis had 
crashed, the American League. 
But with our good neighbor po-^ruary was accorded a 
licy, such as it is, and our cod
dling of the vanquished ene
mies, it shouldn’t be any sur
prise if someday it were to ful
fill itself.

—o—
Some twenty years from now, 

if we persist in coddling our 
former enemies, the Yanks will 
probably again be swinging at 
Nazi submarine and sinker of
ferings. 

—o—
As it happened the headline

was not over a sports story oni English editor, made a hurried 
some sports page. Nor was it, trip to Worcester last week-end 
an imaginary headline passing 
through the brain of an aspir
ing newspaperman. It actually 
appeared in a recent edition of 
the New York Daily Worker. 
The story that followed treated 
of a matter quite different 
from a sport story.

—O•—
The Daily Worker story dealt 

with the 
Prinz Eugen bunch, by now ac
customed to our cordial Ame
rican hospitality, which we 
seem to so lavishly heap even 
upon our prisoners of war.

nied access to the Hart Island 
athletic field. The “princely” 
crew of the German cruoser are 
officially granted its use.

Some of our readers 
probably remember that 
Prinz Eugen bunch last

will 
this 

Feb- 
recep- s

lion” befitting conquering he
roes at the Philly Navy Yard. 
As the story went, certain vi
sitors then showered the Ger
man crew with gifts of white 
shirts, food, sugar and oiher 
dainties, and even liquor.

IN LITH CIRCLES: Chica
go’s newly founded Lithuanian 
Don Varnas American Legion 
Post makes its debut with an 
innaugural ball next Friday 
night... Joe Sacal, “Vilnis”

to attend the funeral of his fa
ther ... A Waterbury radio 
station last Sunday aired a fif
teen minute talk by Anthony 
Bimba. The sepaker gaye a first 
hand report of his receht visit 
to Lithuania... The newly 
formed LDS Youth Branch of 
Ciceroo is breaking out all e ver. 
They’ve chosen the. club name 

treatment of that,of ATOMS... The-Detroit Ai
do (Chorus recently hopped the 
border to entertain a Lithua
nian audience in Toronto, Ca
nada ... According to some re
ports, Al Merkis, former Phi
ladelphia chorister, had a high
ly enjoyable time in the Windy 
City...

The rub of the story is that 
American prisoners held most-

laisves. Aišku, kad tas ne
patinka buvusiems gra-

Razbaininkai atvykę Len
kijon jungiasi su fašistais, 
Hitlerin inkais, visokiais 
banditais, žudo demokrati
nės valdžios veikėjus ir puo
la žydus. Iki šių metų va
sario mėnesio, kaip ministe- 
rio pagelbininkas Z. Mo- 
dzelewski pranešė, jie nu
žudė 900 komunistų, 250 so
cialistų ir apie 500 lenkų 
demokratų. Karpatų kalnų 
srityj fašistai veda bandi
tų karą prieš valstiečius. 
JendiežoW miestelyj jie pa
skerdė '65 žydus, kurie dar 
buvo likę po karo. Aišku, 
kad tas banditizmas bus iš-

pono Mikolaičiko pasekėjai 
tiksliai surengė, kad gauti 
didesnės paspirties iš Lon
dono ir Washingtono. Lon
done tuojau ėmė rėkti, kad 
“Lenkijoj nėra demokrati
jos.” Washingtone iškėlė 
tą patį apkaltinimą ir nu
tarė sulaikyti Lenkijai $90,- 
000,000 paskolą, kurią jau 
buvo davę.

Lenkijos premjero pava
duotojas Wl. Gomolka kal
bėjosi su spaudos atstovais 
ir pareiškė, kad Lenkija nė
ra imperialistų kolonija, 
kad ji yra nepriklausoma 
valstybė ir jai nei Londo
nas, nei Washingtonas poli
tikos nediktuos. Kad į bu
simus Lenkijos rinkimus 
nebus įleista “peržiūrėto- 

kaip buvo Graiki-

fams, kapitalistams ir po- naikintas, bet jis trukdo 
nams. Aišku, kad turčiai liaudies pokarinį darbą. Ka- 
gauna paramos užsienyj. Il-.da vyriausybė suima ban

ditus ir teisia, tai Mr. E; 
Bevinas ir jo pasekėjai sa- jai, 
ko, kad būk “Lenkijoj nėra Ijoj. Jis sakė, kad Lenkijos 

Valstiečių Partija turės bū
ti apvalyta nuo fašistinių 
elementų. Jis sakė, kad po
nas Mikolaičikas ir jo pase
kėjai veda hitlerišką prieš 
Sovietų Sąjungą propagan
dą, kad jis planuoja suda
ryti sukilimą nuvertimui 
dabartinės liaudies valdžios, 
bet apsiriks.

Gomolka sakė, kad Angli
jos atstovybės narį Tado 
slaptame fašistų susirinki
me, kas parodo, jos atktyvų 
susirišimą su jais. Jis sa
kė, kad Lenkijos liaudis di
delėj didžiumoj yra demo
kratinės vyriausybės pusėj. 
Reiškia, dar Lenkijos liau
dis turės daug sunkumų 
pergyventi ne vien nugalė
dama sunkų karo palikimą, 
bet ir atmušdama savųjų ii' 
užsienio kapitalistų pasikė
sinimus.

D. M. š.

gai Londone buvo “Lenkijos 
valdžia,” kuri atstovavo po
nų reikalus, kuri norėjo at- 
steigti tokią Lenkiją, kaip 
ji buvo prieš karą. Tą 
“Lenkijos valdžią” rėme 
Anglija, Jungtinės Valstijos 
ir kiti turčiai. Ir dabar" ta 
buvusi “Lenkijos valdžia” 
persiorganizavus neva į vi
sokius “informacijų” ir “pa
galbos” komitetus veikia, 
kad grąžinti Lenkijoj seną 
tvarką.

Anglija dar vis laiko apie --- - — - - - * »

n .

žies, audinių ir grudų ga- 250,000 “lenkų armiją”, va- 
mybą. Daug jau atsiekta,'do vys te j fašisto generolo

Anders. Ta fašistų armijadaug dar reikės nudirbti.
Lenkijos vyriausybė ir'siunčia į Lenkiją savo šni-' 

demokratinė liaudis yra dė-'pus, agentus, suokalbinin- 
kinga Sovietų Sąjungai už 
išlaisvinimą. Lenkijos už
sienio ministeris Rzymows- 
kis klausė maršalo Stalino, 
kokio atlyginimo Sovietai 
norės už Lenkijos išlaisvi
nimą. Stalinas pareiškė:

“Už kraują negalima at-

nams pilnos nepriklausomybės, griežtos žemės reformos, 
—kad žemė būtų perduota tiems, kas ją dirba—ir ben
drai darbo žmonių padėties pagerinimo.

Luzone, buvę .kovotojau partizanai prieš japonus ir 
valstiečių organizacija Hukbalahap, kas reiškia Dem. Su
sivienijimo Armiją, ir paskelbė savo valstybę, kur jie įve
dė darbo žmonių naudai naują tvarką. Sakoma, kad. 
šios valstybės priešakyj stovį kongresmanas, energingas 
žmogus Luis Taruc, kurį turčiai' skaito sovietinės tvarkos 
šalininku. Centralinė vyriausybė, kuri gauną Amerikos 
imperialistų pagalbą, pasiuntė armiją jos sunaikinimui. 
Atrodo, kad Filipinų darbo liaudis jungsis kovai už tik
rą savo nepriklausomybę ir laisvę.

*. I

______

kus ir teroristus. Ta gau
ja ilgai paralyžiavo UNRR 
A pagalbą Lenkijai.

Daug kartų Lenkijos vy
riausybė suėmė teroristus^ 
kurie atvyko iš Anglijos at- 
siveždami didelius kiekius 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų pinigų, ginklų ir amu
nicijos. Lenkijos atstovas 
Washingtone Dr. Oscar 
Lange kėlė protestą, kad te
roristai atvyksta su ameri- 
k o n iš k a i s pasportais iš

demokratijos.”
Lenkija Nėra Kolonija
Anglijos ir Amerikos im

perialistai viską daro, kad 
padėti Lenkijos kapitalis
tams ir dvarponiams. An
glija net reikalauja .iš Len
kijos, kad ji užmokėtų tos 
“Lenkų valdžios” išeigas, 
kuri sėdėjo Londone ir vei
kė prieš dabartinę Lenkiją.

Vėlesniu laiku jie veda 
kovą prieš Lenkijos liaudį 
per Stanislawą Mikolaičiką 

!ir jo partiją. Tuo gi kartu 
•Lenkijoj visoki fašistiniai 
elementai apaugo aplinkui 
Mikolaičiką, kaipo koki 
prielipiai.

Gegužės 3 d. į Krakovą 
grąžino Dievo motinos “ste
buklingą” paveikslą, kurį 
naciai buvo išvežę į Vokie
tiją. Jį atlydėjo tuzinas 
Amerikos kareivių.- Pono 
Mikolaičiko pasekėjai ir fa
šistai suruošė priešvaldiš- 
kas demonstracijas, * puolė 
Darbininkų Partijos centrą, 
šaudė į darbininkų namus.

Pranešama,

Jungtinių Valstijų zonos Keli žmonės' žuvo, nemažai 
Vokietijoj. Lenkijos ap- buvo sužeistų. Į tą šaudy- 
saugos ministeris St. Rad- mą “prieš komunistus” įsi- 
kiewicz- protestavo prieš vėlė ir Amerikos kareiviai 
Angliją, kad iš jos zonų G. Keith ir C. Dagley. Ke- 
šimtais atvažiuoja teroris- Ii desetkai ginkluotų fašistų 
tai aprūpinti anglų pinigais-buvo areštuota, 
ir ginklais. Atrodo, kad tą išstojimą

A

Maskva.
jog anglų valdomoj Vokieti
jos srityj palaidi vaikščioja 
lenkų fašistų kariai.

Anglai laiko nacį direk
torium Dortmundo plieno 
fabrikų, Vokietijoj.

Irano valdžia sako, būk 
neliepus savo armįjai pulti 
Azerbaidžaną. •
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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!

Lietuvos Didvyres Žodis 
Jaunuolėms

. Danutė Stanelienė

Aš pradėjau gyventi, kada j Tarybos deputatas, bet kaip 
man sukako aštuoniolika me- paprasta, eilinė moteris, ku
tų. Tada papūtė nauji vėjai ir riai Tarybų valdžia atvėrė du- 
žmonės pradėjo keltis iš ap- ris į gyvenimą.
snūdimo tamsos ir — dairytis. 
Užvirė tada Lietuva, kaip pa
budęs avilys ir darbo žmonės 
naujai pamatė pasaulį. Tik 
dabar jie suprato, kokia buvo 
jų dalia, kokia tiršta buvo 
tamsa, kurioje jie gyveno.

Ar aš lig to laiko gyvenau ? 
Veltui stengiausi atgaivinti at
mintyje šviesos ruoželį. Ne, tų 
laimingų dienų mano gyveni
me nebuvo.

Ką aš mačiau per tuos aš
tuoniolika metų ? Tiesa, tris 
skyrius teko baigti... Ir tai 
viskas.

Mano jaunystė ėjo lėtai, 
vienodai, kaip tingi plati upė. 
Bet ir aš buvau žmogumi, 
troškau gyventi, džiaugtis, 
mokytis. Kartais naktimis lig 
kraujo kandžiodavau lūpas 
ir. . . verkdavau — bejėgiš
kai. Grubūs užgauliojimai ne
galėjo užgesinti manyje to 
troškimo, sunkus darbas ne
galėjo sutramdyti vilties. . . 
Ir aš pasakiau: gana, užten
ka.

Tarybinėje santvarkoje aš 
pasijutau žmogum.

Aš dirtfu spaustuvėje. Tik 
dabar supratau, kad darbas 
gali būti laisvas, kūrybinis. 
Tik dabar supratau, kad dar
bas yra garbė, kad jis iškelia 
žmogų.

Aš tapau stachanovietė. 
Daugiau negirdėjau: “Ilgas 
plaukas — trumpas protas.” 
Ne. Mane, moterį, gerbė, sta
tė pavyzdžiu.

Vakarais sėdėjau prie kny
gos.

Tačiau užgriuvo karas. Su 
skausmu širdyje apleidau 
gimtinę ir išėjau į rytus. IŠ 
pirmo buvau nusiminusi. Pas
kui nušluosčiau ašaras ir pa
prašiau šautuvo.

Tai kas, kad aš moteris? 
Nejaugi negaliu kovoti už sa
vo laimę. Rodos, susiliejau su 
savo kulkosvaidžiu. Mano šir
dies plakimas buvo jo kaleni
mas. Jo švino lietus — mirti
na neapykanta.

Dabar mano ausys pripra
to prie .tylos. Milinę pakabi
nau spintoje, kaip brangiau
sią atminimą. Aš vėl sėdžiu 
prie knygos ir pradedu viską 
iš pagrindų. Juk tam, kad 
tapčiau naudinga visuomenei, 
reikia tiek daug.

Šiandieną noriu kreiptis į 
visas Tarybų Lietuvos mote
ris, komjaunuoles ir jaunuoles 
pe kaip TSRS Aukščiausiosios

Tarybinė santvarka — vie
nintelė santvarka, kuri teikia 
moterims lygias teises su vy
rais. Mano, paprastos kaimo 
mergaitės, išeitas kelias tai 
vaizdžiai rodo. Tarybų šaly
je moteris aktyviai dalyvauja 
visame krašto gyvenime, kaip 
lygiateisis žmogus.

Tad kreipiuos į jus ir šau
kiu į aktyvesnį darbą, atsta
tant sugriautus miestus, liau
dies ūkį ir kuriant šviesią at
eitį mūsų vaikams.

Danutė Stanelienė
Trijų šlovės ordenų 
kavalierius, TSRS 
Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas.

Hartford, Conn.
Seniai nesimato žinių apie 

ALDLD Moterų Kliubo veiki
mą, bet tas nereiškia, kad 
mes nieko neveikiam. Turė
jom pasekmingų parengimų. 
Aukavom labdaringiems dar
bams. Nėra nei vieno susirin
kimo, kad nebūtume parėmę 
pinigais, kur reikėjo. Turėjom 
parengimą dėl Vilniaus Svei
katos Instituto. Dar nežinau, 
kiek liks pelno, bet vis liks 
paremti tą svarbų darbą.
Mezginiai Lietuvos Žmonėms

Dabar prisiunčiu mezginius, 
draugių padarytus dėl Lietu
vos žmonių, šios draugės pri
sidėjo su darbu.

O. šilkienė 2 sveteriu su / • 
rankovėm..

K. Naktinienė 2 sv.
Mrs; šiurkienė 1 sv.
L. Žemaitienė 1 sv. ir 2 ša

likus.
O. Giraitienė 2 šal.
V. Kazlau 2 sv. su rank., 

2 be rank., 2 proterius, smul
kių daiktų 3 poras.

K. Milar 2 protektorius.
L. Mankienė 1 protektorių.
Hartfordiečių mezgėjų 8-tas, 

Siuntinys susideda iš 24 štu- 
kų. Beje, sveteriu didžiuma 
nemaži, o kiti mažesni, dėl 
jaunų žmonių.

Visas vilnas išbaigėm. Kaip 
toliau bus, sužinosime. Visom 
draugėm ačiū už talką.

Mezgimo narė, V. K.

Niekad neišliek skysčio, 
kuriame daržovės virė. Tai 
vitaminų “mainos.”

So. Boston, Mass.
Iš ALDLD 2-ros Kuopos 

Moterų Veikimo
Moterų susirinkimas, atsi

buvęs gegužės 9 d., buvo sėk
mingas. Nors draugių dalyva
vo nedaug, bet buvo padaryta 
gerų tarimų.

Buvo raportuota, draugės 
montellietės (Moterų Apšvie- 
tos Kliubas) sutiko priimti 
mūsų UuD moterų kuopą reng
ti bendrą pikniką birželio 16 
d., Tautiškame Parke, Mon
tello. Tad nutarėm rengtis iš 
anksto sudaryti moterų stalą 
ir prirengti beskę. Sudaryti 
beskę apsiėmė draugės D. Ru- 
plėnienė ir M. Dombrauskie- 
nė.

Taipgi buvo plačiau aptar
tas LDS suvažiavimo klausi
mas. Nutarėm turėti moterų 
stalą, iš įvairių namie gamin
tų valgių, LDS piknike, birže
lio 9 d., Tautiškam Parke, 
Montello.

Nutarėm surengti vakarėlį 
pagerbimui veteranų, kurie 
grįžo nugalėję žiaurųjį žmo
nijos priešą fašizmą. Paren
gimas įvyks gegužės 25 dieną, 
318 Broadway.

Motinų Dienos Parengimas
Atsibuvęs Motinų Dienos 

parengimas gerai pavyko. Bu
vo gera vakarienė, kurią ga
mino draugės D. Ruplėnienė, 
H. Simanavičienė, M. Domb- 
rauskienė ir Tamašauskienė. 
Buvo pasėtinai daug publi
kos, tad mūs tikslas sukelti 
$100 dėlei Vilniaus Medikalio 
Instituto tapo atsiektas ir kvo
ta išpildyta su kaupu, šiame 
parengime draūgai aukavo 
sekamai:

S. J. Reinardai $3. Po $2: 
A. Kupstis, A. Sabeika. Taip
gi žymėtina, kad mūsų drau
gė D. Ruplėnienė, kuri dirba 
kas šeštadienio vakarą, ga
mindama vakarienes, kuri 
įdeda tiek daug darbo ir rū
pesčio pagalbai Lietuvos žmo
nių, aukavo $2 dėl Vilniaus 
Medikalio Instituto. Mūsų 
kuopos laimė yra turėti tokią 
darbščią draugę savo tarpe.

Narė.
o . ■ ■ ........ 

Žalios daržovės geriau iš
silaiko, jeigu po parsineši- 
mo iš turgaus tuojau sudėsi 
į sandariai uždaromą indą 
ir padėsi šaldytuve ar šiaip 
kur vėsioje vietoje.

Šeimininkėms
Ar Valgai Kopūstus?

Švieži, žali kopūstai yra ge
riausia valgyti. Jie gana pi
gūs, palyginus su kitomis 
daržovėmis, ir visuomet (žie
mą ar vasarą) galima gauti 
nusipirkti. Turi daug vitami
nų, kalkių, mineralų, daug, 
ko kūnui reikalinga. Gal dau
giausia vitamino C.

Jei jau verdi, tai nevirink 
perdaug, v nes vitaminas C to 
bijo. Jo daug pranyksta ilgai 
virinant. Užtenka pavirinti 
apie 10 ar penkioliką minutų.

Kopūstus kuo ilgiau virinsi, 
tuo jie bus sunkiau viduriam 
pervirškinti. E. V.

Kaip Virti Kietai Kiaušiniai
Jei nori, kad kiaušiniai ne- 

sutrūktų, tai subadyk lukštą 
ties pučka (tuštumu), tiktai 
ne pergiliai, kad nepradurtai 
plėvę.

Pirmiau užvirink vandenį, 
sudėk kiaušinihs ir pavirink 
apie 2 minutes, užsuk gasą ir 
ten pat laikyk puodą užden
gus per 10 minutų. žiūrėk, 
kad vandens būtų nemažai, 
gerokai viršui kiaušinių.

Taip virti nebus sausi, kaip 
bulvės ir gerą 'skonį turės, o 
ir vidurių, neapsunkins. / -

E. V.

Gulinčio skausmuose 13-kos metų amžiaus Richard 
Jackson’o “svajonė važiuoti dviračiu” pusiau išsipildė, 
kada Adam Hat Labdarybės Fondo Komitetas jam 
pristatė naujutėlį, modernišką dvirati. Berniukas buvo 
apdegęs eksplozijoj, nuo kurios kartu su juo žaidęs 
kitas vaikas mirė. O jisai nuo lapkričio 23-čios guli 
Rochester General Hospital. Trečio laipsnio žaizdas 
lopyti vaikui jau darė 17 operacijų, 97 kartus perlei
do kraujo. Dabar jau tiek pagerėjęs, kad gali spran
dą pasukti. Įkyrus gulėti lovoje, negalėdamas nei pa
vaikščioti, vaikas pradėjo kalbėti, kad jis labai no
rėtų greitai važiuoti—dviračiu. Pastatymu dviračio 
prie lovos tikimasi vaiką sustiprinti, priartinti pasvei
kimą.

BROOKLYNO ŽINIOS

šiandien į mano rankas pa
teko kopija vieno iš pačių žy
miausių Tarybų Lietuvos laik
raščių. Tai kovo 8-tai skirtas 
leidinys Tiesos. Tuojau metėsi 
į akis penkių moterų paveiks
lai, ruožas jų skersai visą pir
mą puslapį.

— Kokios čia galėtų būti įžy
mybės? — amerikietiškai įpras
tu smalsumu stojosi klausimas. 
Pas mus tokiam atsitikime ti
kiesi su vyru susivaidijusios 
ponios. Kartai pasitaiko ir fa
briko darbininkė, — Vįeigu ji
nai ką nors užmušė ai\pasivo- 
gė ką nors įš tų uždraustų vai
sių, kuriuos turi visos nieko ne
dirbančios.

Skaitau parašus: O. Nakti
nienė, D. Stanelienė, A. Misie-

Iš Moterų Apšvietos Kliubo 
Susirinkimo

Susirinkime, įvykusiame 16 
gegužės, kuriame dalyvavo- 
narių vidutinis skaičius, pada
ryta keletas labai gerų tari
mų, su kuriais jūsų korespon
dentė šiuo rašiniu bandys nors 
trumpai skaitytojus supažin
dinti. Iš svarbiausių bene bus 
tas, kad kliubietės nusitarė 
važiuoti busu į ALDLD 2-ro
Apskričio pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį,. 16 d. birželio. 
Mūsų komisija, susidedanti iš 
dd. Depsienės, Petrikienės ir 
Sasnos, jau ėmėsi darbo ir re
gistruoja visus norinčius va
žiuoti kartu su kliubietėmis. 
Užsiregistruoti reikia iš anks
to, kad užsitikrinus sau sėdy
nę, nes vietos buse yra tik dėl 
37 ypatų. Jeigu atsiras dides
nis skaičius norinčių, važiuoti, 
tai prisieis samdyti antrą bu- 
są, tad patariu visiems pa
duoti savo vardą ir pinigus 
komisijos narėms arba bile 
kuriai kliubietei. Kaina į abi 
puses tiktai $1.50. Smulkme-' 
nos* bus pranešta Laisvės vie
tinėse žiniose.

Antras dalykas, tai moterų 
stalas Laisvės metiniame pik
nike, įvykstan^ame Klaščiaus 
Parke, birželio 30 d. Kiekvie
nais metais kliubietės priruo- 
šia puikių užkandžių, kuriais 
dalinasi su svečiais, atvyku
siais piknikam šiais metais 
taipgi bus priruošta stalas, 
kurį rūpestingai prirengs mū
sų šaunios gaspadinės, dd. 
Wilson, Augutienė ir Mika- 
laus (nors draugė Mikalaus 
nebuvo susirinkime, tačiau nu
tarta jos prašyti prie talkos, 
nes ji specialistė šiame darbe. 
Aišku, ji neatsisakys).

Buvo išduotas raportas iš 
Motinų Dienos rengtų pietų. 
Viskas nusisekė labai puikiai 
(apie dirbusias drauges, gė
les ir kitus klausimus, surištus 
su pietais, jau buvo pirmiau 
rašyta) ir komisija su pasi
didžiavimu raportavo, kad, 
nežiūrint didelio sunkumo su 
maistu ir brangumo, dar liko

pelno nuo pietų $81.07, Tits 
pelnas perduotas į Vilniaus 
Vėžio Tyrimo Instituto Fondą. 
Draugės kliubietės priėmė ra
portą su dideliu entuziazmu.

D-gė Ona Kazakevičiene 
prisiuntė labai gražią atviru
tę, ačiuodama kliubietėms už 
išreikštą jai pagarbą Motinų 
Dienos parengime. Draugė 
Ona visuomet pasiliks mūsų 
narių širdyse, kaipo garbinga

Geros Daržovės
Swiss chard lietuviai, rodos, 

labai mažai naudoja. Gali bū
ti, kad jiems mažai tos dar
žovės žinomos. Jos yra tiek 
geros, kaip ir spinačiai, turi 
daug vitaminų, mineralų ir 
kitų gerų dalykų. Yra gerai 
valgyti prid mėdos.

Labai lengva pasigaminti. 
Reikia pavirinti puode su bis- 
kiu vandens iki bus minkštos, 
taip, kaip// bile žalias daržo
ves. Pridėk druskos, daugiau, 
kam kokie prieskoniai patin
ka. Su sviestu yra skanu (jei 
tu jo turi).

Katrie turit savo daržą, au
ginat daržoves, tai pasisėk it 
ir swiss chard. Labai lengva 
jas auginti, greitai sužauga ir 
būna žalios per visą vasarą, 
iki nušąlą. O kuo daugiau jų 
lapus naudosi, skabysi, tuo 
daugiau švieži atauga.

Sėti galima gana anksti pa
vasarį ar kad ir gan vėlai ir 
tai užaugs.

E. V.

motina ir užsitarnavus di
džiausios pagarbos ne tik nuo 
mūsų, bet nuo visų laisvę my
linčių žmonių.

Draugas 'Gilmanas, ALDLD 
2-ro Apskričio pirmininkas, 
atsikreipė į kliubo nares, kad 
pagelbėtų padirbėti piknike 
16 d. birželio. Nors oficialiai 
darbininkių neišrinkta, bet 
galima užtikrinti d. Gilmaną, 
kad kur moterys, ten ir dar
bas. Draugės prigelbės, kur 
tik bus reikalas.

Einant prie susirinkimo už
darymo, dar buvo keletas 
klausimų paliesta, kaip tai, 
Daily Worker vajus, rinklia
va dėl Jugoslavijos žmonių, 
ir t.t. Dėl Daily Worker nu
tarta paaukoti $12.50, tai da
lis pelno nuo bendro parengi
mo veteranų pagerbimui. 
Kliubas savo dalį pelno atida
vė labai geram tikslui. Turiu 
viltį, kad kitos organizacijos 
tą patį padarys.

Beje, susirinkiman atidamos 
draugės, kaip ir paprastai, 
neužmiršo Lietuvos žmonių 'ir 
atnešė^ nemažus pundus dra
panų. D-gė Petlitzkienė 10 
porų labai gerų•čeverykų ir 
drapanų, d. Kleizienė batų ir 
d. Laukaitienė perdavė nuo 
d. Stotkienės didelį pundą 
drapanų.

Kliubo Korespondentė,
B. E. Senkevičienč.

Kalbinkime žmones užsisa
kyti dienraštį Laisvę. Vasaros 
sezone galite užsisakyti Laisvę* 
už vieną dolerį šešiom savai
tėm. Tai proga vykstantiems 
į vakacijas.

! *as Juos I )arbininkems 
Pirmas Puslapis

Pas Jas Visai Kitaip. nė, E. Šerienė, A. Rapoportienė 
— tai profesinių sąjungų dar
buotoja, dvi Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos deputa
tės, fabriko darbininkė ir gim
nazijos direktorė.

Ištikro, sunku net daleisti. 
Darbininkės pirmame puslapy
je! Tas, tiesa, man atrodo de- 
mokratiškiau, bet ne amerikie
tiška. Ne. Tačiau joms, tur būt, 
dar keisčiau atrodo, kad ame
rikietiškoje spaudoje darbinin
kių nėra. Vienok tą joms išaiš
kina faktas, kad Amerikoje ne 
darbininkai valdėsi. Gal už vis 
keisčiausia atrodo joms tik tas, 
kad jau gana aukštai techniko
je prasisiekusios amerikietės 
leidžiamės užstumiamos užpa
kalin tų, kurios nieko mūsų ša
liai nepagamina, nesukuria.

M-te.

Darže Šią Savaitę
Oras atšilo ir, jeigu norma

liai toliau vystysis; laikas pa
silaikyti šiltu.

Laikas persodinti į atvirą 
daržą tomačių daigus. Tuojau 
reikia padaryti- ir joms pa
ramsčiai. Jeigu ketinate rams
tyti, daug geriau daigui ir vi
sai pozicijai bus, kada daigas 
priaugs prie pozicijos, negu 
kad paskui reikėtų išaugusį 
daigą kreipti prie ramsčio.

Laikas sėti “snap” rūšies 
pupeles ir sėti ar persodinti 
daržan kitokius vėliausius, 
šiitą orą mėgstančius augme
nis.

Palaipsniui Saulės Imkime, 
Tik Po Biski

Artinasi saule pasišvitini- 
mo sezonas. Pernykščios visos 
bėdos, be abejo, jau yra už
mirštos, tad bus jje pro šalį 
priminti, jog saulės spindulių, 
kaip ir visko, reikia imti su 
saiku, ypatingai iš pradžių. •

Vaisiu Apsauga
Apsaugoti obuolius ir grūšes 

nuo vabzdžių, nuo sužalojimo 
vaisiaus, tuos vaismedžius 
purkščia pirm žiedų, už desėt- 
ko dienų po nubyrėjimo žiedų 
ir paskiau pakartoja už dešim
ties dienų.

Vyšnių, slyvų ir persikų (py- 
čių) vaismedžius purkščia po 
atsiskleidimo nuo užslmezgusio 
vaisiaus žiedinio apsiautalo ir 
paskiau, vaisiams jau pradėjus 
rausti.

Norint pirmos rūšies vaisių, 
visų didesnių rūšių vaisių pra
stesnes užuomazgas išgnaibo, 
kad kožnas likusis turėtų gana 
vietos ir saulės.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

T oday’s Pattern

Ingrid Bergman ir Gary 
Cooper scenoje iš intriguo
jančios filmos “Saratoga 
Trunk,” Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st St., New 
Yorke.

Vasariškai, lengvai dėvėti 
ir siūti suknelei forma 9163 
gaunama 11—17 ir 12—18 
dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
merį ir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite t Mary Sincus, 427 
Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y,
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Raportas ir Įspūdžiai iš Kongreso 
Civilėms Teisėms Ginti

Iti visą žmoniją ir išnaikinti 
žydus. Jo kalba buvo 
nai ilga, bet įdomi ir 
jam užbaigus kalbėti, 
rezoliucijų komisijos 
perskaitė rezoliuciją, pasmer
kiančią diskriminaciją prieš 
žydus šios šalies politikoje, in
dustrijoje, mokslo ir gyveni
mo srityse. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai, ir suva
žiavimas užsidarė iki sekma
dienio ryto.

Sekmadienyj, balandžio 28 
d., sesija prasidėjo dešimtą 
valandą ryto ir tęsėsi iki pie
tų; visų kalbų ir rezoliucijų 
tema buvo “negrų teisės.” 
Apginant negrų teises, pri
duos gerą ūpą negrams orga
nizuot į CIO pietinėse valsti
jose.

Pirmas kalbėtojas buvo 
Earl Dickerson iš Chicagos, 
prezidentas National Bar As
sociation (negrų advokatų na- 
cionalė organizacija). Jis kal
bėjo apie negrų- legališkas tei
ses ir akstino delegatus pri
imt rezoliucijas apginant ne
grų teises. Antras kalbėjo 
Laurent Frantz, baltveidis ad
vokatas iš Nashville, Tennes
see. Jis taipgi nurodė, kaip 
negrai yra baisiai persekioja
mi pietinėse valstijose; jie 
yra areštuojami • ir jų namai 
krečiami be legališkų teisių; 
jie yra laikomi kalėjimuose ir 
niekas negali jų matyti ar pa
sikalbėti; jiems yra užginta 
išeit po bėla; jiems yra už
ginta gaut advokatas apgyni
mui; jų namai, krautuvės ir 
turtai yra baltųjų apvagiami; 
jie yra mušami, ir užmušami. 
Kalbėtojas nupiešė bjaurią 
negrų padėtį pietinėse valsti
jose ir, jam užbaigus kalbėti, 
buvo perskaitytos ir diskusuo- 
jamos sekamos šešios rezoliu
cijos :

(Pabaiga rytoj)

. ..................................................................... ............m ■■■■■■,........................... ■ .h>ih——

Rašo Delegatė Adv. S. Masyte nutarimu prieš streikierius, 
rezoliucijų komisijos narys, 
Ernest Goodman, detroitietis 
advokatas, perskaitė tris re
zoliucijas tame reikale. Pir
miausia buvo vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kuri pareiš
kė, jog šis suvažiavimas fi

re ms 
netei- 
Little

Balandžio . 27 ir 28 dd., 
1946 m., Detroite įvyko Civi
lių Teisių Kongresas (Con
gress on Civil Rights), šį su
važiavimą sušaukė pastovi or
ganizacija, vardu Congress on 
Civil Rights, kurios centras 
yra New Yorke. Programa ir 
tikslas šios organizacijos yra 
apginti demokratines teises, 
ypatingai darbininkų, rasių, 
politiškas ir religiškas mažu
mos teises; kovot prieš viso
kią diskriminaciją; ir kariaut 
prieš naminį fašizmą, nepai
sant, kokioje formoje jis bū
tų. Naminis fašizmas gali būt 
ypatybėje persekiojimų prieš 
negrus, prieš žydus, prieš ko
munistus ir prieš kitataučius.

Apart visos kongreso pro
gramos, prakalbų ir priimtų 
rezoliucijų, pamatinis tikslas 
šio suvažiavimo buvo pradėti 
vajų ir organizuoti CIO pie
tinėse valstijose. O suvažiavi
mo vieta buvo pasirinkta De
troitas todėl, kad pietinėse 
valstijose yra didelis persekio
jimas visų žmonių, kurie ban
do organizuotis dėlei pageri
nimo gyvenimo sąlygų. Prie 
to, Detroitas yra CIO “na
mai,” ir suvažiavimo pasek
mės suteiks didesnį svarbumą 
visiems, kuomet delegatai su
grįš į namus ir išduos rapor
tus. Organizavimas CIO pie
tinėse valstijose, tikimasi, bus 
pasekmingesnis.

Suvažiavime dalyvavo 372 
delegatai, 5 tčmytojai ir 38 
svečiai — viso 415 dalyvių iš 
23 valstijų ir District of Co
lumbia. Paskirsčius delegatus 
į organizacijas, suvažiavime 
buvo atstovaujama 119 CIO ir 
AF of 
negrų 
taučių 
slavų,
vių, finų ir kitų* tautų; 21 po
litikos organizacijos; 20 mo
terų organizacijų ; 20 nacio- 
nalių organizacijų; 18 civilių 
teisių; 11 fraternalių organi
zacijų; 9 religiškos; 7 rasių 
organizacijos; 5 advokatų or
ganizacijos; 5 jaunuolių.; 3 
veteranų; 3 mokslo; 3 komu
nistų ir 2 farmerių—viso 293 
organizacijos. 4

Pirma sesija prasidėjo 3 :30 
vai. po pietų, šeštadienyje, 
balandžio 27 d., ir tęsėsi iki 
6:30 vai. vakare. Pirmininka
vo kun. Charles H. Hill. Po 
paskelbimo rezoliucijų, man
datų ii' organizacijos komisijų, 
buvo pakviestas kalbėti John 
Bernard, buvusis kongresma- 
nas iš Minnesota valstijos ir 
direktorius elektros darbinin
kų, CIO. Jis kalbėjo abelnai 
apie žmonių civiles teises, ir 
kad tos teisės turi būt apgin
tos, nepaisant rasės, spalvos

ar nusistatymo. Po jo sekė ki
tas kalbėtojas, David Scrib
ner,^ advokatas dėl United 
Electrical Radio ir Machine 
Workers, CIO, kuris kalbėjo 
apie teismo uždraudimus (in
junctions). Jis sakė, kad teis
mo uždraudimai niekad nepa
taiso nesusipratimų. Nesusi
pratimai tarpe darbininkų ir 
darbdavių tik gali būti ap
kalbėti ir nutarta prie konfe
rencijos stalo; kad Jungtinių 
Valstijų žmonės turi sukilti 
prieš teismo uždraudimus, ko
voti dėl geresnių gyvenimo są
lygų ir algų; kad valdžios jė
ga, kuri paeina nuo žmonių, 
būtų vartojama dėl žmonių 
gerovės. Ant vietos perskaity
ta rezoliucija, kurioje reika
laujama, kad visos valstijos 
pravestų įstatymus, kurie ne
leistų atsinaujinti teismo už
draudimų blogumams ir su
mažintų teismų privilegijas 
darbininkų nesusipratimuose 
su darbdaviais.

Suvažiavimo pirmininkas vė
liau perstatė negrą Lewis Jo
nes iš Little Rock, Arkansas, 
kuris, temoje “Pietinių Valsti
jų Teroras prieš Negrus, 
aiškino 
kansas, 
yra

(Tąsa)
Mulan’os akys pasriuvo karštomis aša

romis: tu gi mano vienas, vienintelis... 
Vely aš mirsiu, ne tu... Sunia irgi da- 
dėjo, kad eit reikės, jei Chinija šauks. 
Jaunas patriotas linksmai ir garbingai 
savo karštą galvą guldo kovos lauke. O 
mums namie/., seniems tėvams kęst 
reikia... Apsisvarstyk, sūnel: šeimos 
nutraukt negalima. Mes jau paaukojom 
vieną, vyresniąją dukraitę Aman’ytę. Jei 
tu, sūnel, kristum, Tseng’ų šeimai sunku 
būtų. Tiktai tu ir tavo dėdės Činios du 
sūnai tėra Tseng’ų gentkartės tęsėjai. 
Manios Asun’as nėra tiesioginis Tseng’ų 
kraujo nešėjas. Juk Chinija tik taip ir 
išsilaikė per 4 tūkstančius metų...

Atung’as sumirksėjo skaisčiom akim: 
—Bet aš vis viena einu.

—Gerai, eik, sūnel brangusai... Bet 
kodėl tau nepasilikt bevielėj stoty? Tu 
tam išmokslintas, ir Chinijai reikia to
kių technikų.

Atung’as sutiko. Taip. Tiesa. Tai 
svarbu šaliai. Ir tatai buvo kaip ir kom
promisas tarpe tėvų ir sūnaus. Tiesą sa
kius, tai vis viena, kaip ir kovos lauke, 
nes toji bevielė stotis stovi pačioj kovų 
širdy...

Amei’jytė nebuvo tokia gabi, kaip jos 
vyresnioji sesuo. Bet ji buvo labai glu
di, mandagi, švelnutė ir tokia žvali, čiui- 
na mergytė. Tarpe kitų mokinių, tuoj 
pasakytum, kad ji gražiai išauklėta ge
roj šeimynoj.

Keliolika misionierių moterų, jos kole
gijos mokytojų, gyveno savo atgštgas ir
gi Kuling’e. Jos mėgo Amei’jytę. Vie
na mokytoja, Miss Cunningham, ypač ją 
pasidabojo. Nekartą jos ateidavo į Mu
lan’os vasarnamį.

’ Kai karas išsiveržė Šanghai’juj rug
pjūčio 13 d., tai nebuvo žinios, ar atsi
darys kolegija rudenį. Kadangi Atung’- 

• ui jau nebeužilgo reikės grįžt, tai Mu- 
fan’a tarėsi, kad taip ir visai šeimai par
važiuot atgal į Hangčou’ą, tai Atung’as 
da porą dienų galėtų kartu su visais pra
leist. O panelė Koninghemiūtė padare

užuominą, kad Amei’jytė pabūtų su ja 
iki grįšiant į Nanking’ą. Jei kolegija ne
atsidarytų, tai mergiotė galėtų gelžkeliu 
parvažiuot į Hangčou’ą.

Už dienos prieš išvažiavimą į Hang
čou’ą Mulan’a tarė sūnui ir dukteriai:— 
Atung’uti ir Amei’jyte, mes turėsime 
persiskirt. Aš vis būsiu su jum. Amei’
jyte, jei kas įvyktų nemalonu, tuoj te
legrafuok namo. Kai pasibaigs karas, 
aš rasiu Atung’učiui gerą pačiukę, o sau 
marčiukę. Jiedu sau apsigyvens kaime 
ir augins man sūnėnus ir dukterėčias.

—O, karas greit pasibaigs,—užtikrino 
karštai Atung’as: meš išvaikysim tuos 
velnio išperas karliukus.

Tai tuoj ant rytojaus Mulan’a ir Su
nia su sūnum laivu išvažiavo į Hang- 
čou’a. Kelionė buvo maloni. Vaizdai 
pakrančiais puikūs. Pravažiavo pro dvi 
didžiules uolas, apie 
šimtmečių padavimai, 
nesienoj stuguriuoja 
Vėjukas pūkšnoja... 
sta gerų daiktų, tai 
vis po mažą burnelę sriūbtelia.

Pabuvęs dvi dienas su tėvais, Atung’as 
nuvažiavo atgal į Šanghai’jų, į savo dar
bą. Netrukus tėvai gavo iš jo laišką, 
kad jo bevielinė stotis, su visu aukštu ori
niu bokštu, tapo japonų bombomis su
griauta, ir taipgi knygynas, muziejus, te
atras ir gimnastikos kliubas. Kas buvo 
galima, tarnautojai nugabeno į tarptau
tinę koloniją, ir iš ten bandysią leist be- 
vielinio telegrafo žinias.

Pribuvo daugybė sunkių chiniškų su
stiprinimų, atsirado apkasų eilės, ir ka
ras ėmė smarkiau siausti apie Šang
hai’jų. Išilgai geležinkelį tarp Šanghai’- 
jaus ir Nanking’o ėjo oro bombardavi
mai. Iš Hangčou’o žmonės bėgo į sve
timšalių koncesiją Šanghai’juj arba ir 
da giliau į vasarius. ' ’ ’

Tuo tarpu Mulan’a gavo iš Afei’.jaus 
telegramą, kad jie jau pribuvo į Šang- 

.hai’jų ir apsistojo su Činios šeima viešbu
ty. Bet nieko neminėjo apie Manią ir 
Asuan’ą. Mulan’a nusiteikė važiuot ir 
pasimatyt. (Bus daugiau.)

kurias eina • nuo 
O čia nakties mė- 

slėpiningi kalnai. 
Laive irgi netrūk- 
Mulan’a su Sunia

L organizacijų; 26-šios 
organizacijos; 21 kita- 

organizacijos, būtent: 
lenkų, vokiečių, lietu-

atlyginimo 
Darbininkai 
pareikalavo 

į valandą.

nansiniai ir moraliai 
streikierius, kurie buvo 
singai nuteisti mieste 
Rock, Arkansas.

Antra rezoliucija buvo pa
rėmimui darbininkams pieti
nėse valstijose organizuotis, 
nes darbininkai pietinėse 
valstijose yra persekiojami, 
terorizuojami ir užmušami, 
kuomet jie bando organizuot 
darbo unijas; tad šis suvažia
vimas vienbalsiai pasisakė, 
jog paremia darbininkų žygį 
pietinėse valstijose organi
zuotis į darbo unijas, ir taipgi 
šis suvažiavimas atsišaukė į 
šalies ir valstijų valdžias, kad 
apgintų darbininkų civiles 
teises, kurias suteikia jiems 
šios šalies konstitucija.

Trečia rezoliucija buvo kas 
link Case biliaus. šis Case bi- 
lius buvo jau svarstomas kon
grese ir priimtas didelės di
džiumos. Dabar jis yra senate. 
Case bilius yra, trumpai pa
vadinus, biliumi prieš darbi
ninkus (anti-labor• bill). Re
zoliucija pasmerkė šį bilių, 
kaipo nedemokratišką, kuris 
panaikina visų darbininkų 'tei
ses, ir reikalavo, kad laiškai 
arba telegramos būtų siunčia
mi senatoriams į Washingto- 
ną, pasisakant prieš Case bi
lių. Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai, bet rašanti šiuos 
žodžius jau turėjo patikimų 
žinių, jog to biliaus senatas 
nepraleis.

Sekė kalbėtojas Leonard 
Golditch, sekretorius nacio- 
nalio komiteto kovai prieš an- 
ti-semitizmą. Jis kalbėjo apie 
diskriminaciją prieš žydus, ir 
kaip tas paliečia visas mažu
mos grupes. Jis sakė, jog už- 
metinėjimas ir persekiojimas 
žydų yra vartojamas, kaipo 
ginklas reakcionierių skaldyt 
žmones ir tuomi neleist jiems 
organizuotis apgynimui savo 
demokratinių teisių; juk Hit
leris vartojo tą patį ginklą 
Vokietijoje ir vėliau visame 
pasaulyje, kad galėtų paverg-

pa- 
apie Little Rock, Ar- 

teismą, kuriame jis 
vienas iš kaltinamųjų. 

Tas 'teismas iškilo sekamai:
Jones ir kiti negrai dirbo ta
bako dirbtuvėje po 12 valan
dų į dieną už 55 centus į va
landa, ir kuomet dirbdavo 14 
iki 15 valandų viršlaiki*), tai 
negaudavo jokib 
už tą viršlaikį, 
susiorganizavo ir 
pakelt 10 centų
Kada jų algos nebuvo pakel
tos, jie išėjo į streiką. Polici
ja juos atakavo ir vienas strei- 
kieris buvo nušautas. Tuomet 
pirmininkas ir sekretorius uni
jos ir kiti (viso penki) negrai 
buvo suareštuoti .ir visi nu
teisi vieniems metams kalėji
mai!. O tame mieste (Little 
Rock) buvo tokia diskrimina
cija prieš negrus ir prieš jų 
teisę organizuotis ir neteisin
gumas teisme prieš tuos pen
kis negrus, kad jie negavo 
progos apsiginti. Dabar tas 
teismo nutarimas yra apeliuo
jamas į Valstijos (Arkansas) 
Aukščiausiąjį Teismą (Sup
reme Court). Ir hacking i ape
liavimas kainuos daug pin>gų, 
tai vienas iš kaltinamųjų, Jo
nes, paaiškindamas apie pie
tinių valstijų terorą prieš ne
grus, atsišaukė finansinės pa
galbos dėl apeliavimo jų bylos 
į aukščiausį teismą. Atsirado 
daug aukotojų. > •

Pasiremiant virš minėto 
teismo (Arkansas valstijoje)

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

GREEN STAR EAR & GRILL<!> <♦>

<!> <♦>LIETUVIŠKAS KABARETAS
q> <♦>

<!>

< <i>

< <♦>

> <♦>
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459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)
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BROOKLYN, N. Y.
> Telefonas EV. 4-8698

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
t

Kenosha, Wis

Kenoshietis.

-ff

Detroit. — Fordo auto, 
darbininkų lokalas sudėjo 
$6,000 paramos Jugoslavi
jos vaikams.

K

iff-

ŠYPSENOS
SUGRĮŽO JŪREIVIS

(Aklas sekimas nežinomąjį autorių)
Sugrįžo jūreivis iš jūrų plačių, 

Nešąs jūrų maišą ant savo pečių. 
Pasveikino pačią sus’tikęs kieme; 
Pažvelgė į tvartą, kas randas’ jame.

“Klausyki, pačiute, koks čia reginys?— 
Palikau kumelką, o čia, žiū, arklys!”

“Ah, tu žlibas vyre, tu tikras žioplys... 
Čia melžiama karvė, o ne koks arklys! 
Pieninė karvutė... Matai, kad žala.
Man ją dovanojo manoji mama!”

“Po visą pasaulį aš išsibasčiau, 
Bet be tešmens karvės niekur nemačiau!”

Sugrįžo jūreivis iš jūrų plačių, 
Nešąs jūrų maišą ant savo pečių. 
Žengia savo grįčion, dairos’ priemenėj, 
Mato vyro švarką,. karanti kertėj.

“Klausyki, pačiule, kas čia yr,’ iš ties’,— 
Kieno tasai švarkas kabo ant vagies?!”

“Ah, tu žlibas vyre, tu tikras žioplys! 
Ir tau tą kiekvienas žmogus pasakys.— 
Ten kabo ne švarkas, o mano skara, 
Kurią man pasuko,manoji mama!”

“Sakai, ten ne švarkas? Skepeta, sakai... 
Bet, kuriems paraliams skaroj guzikai?!”

Sugrįžo jūreivis iš jūrų plačių, 
Nešąs jūrų maišą ant savo pečių. 
Miegruimin įėjęs lyg iš pasalų, 
Mato vyro galvą iš po patalų.

“Ei, klausyki, žmona, kieno ten galva?...
Aš čia turiu gulti. Ta lova mana!”

“Vai, tu senas kelme, tu mulkis, žioplys!
Ir tau tą kiekvienas žmogus pasakys.— 
Lovoje ten pūpso bastučio galva, 
Kurią man pasuko manoji mama!”

“Po visą pasaulį aš išsibasčiau, 
Su ūsais bastučių niekur nemačiau!”

Išėjo jūreivis iš savo namų, 
Nešąs jūrų maišą ant savo pečių. 
Grįžo jis į laivą, ant jūrų plačių, 
Ir numetė maišą nuo savo pečių.

šaipokas

Iš LDS 65 Kuopos Susirinkimo

Gegužes 1-mą, Burgers sve
tainėje, įvyko LDS 65 kp. su
sirinkimas. šiame susirinkime 
dalyvavo neskaitlingas būre
lis draugų, nors tikrenybėje 
turėjo atsilankyti visi nariai, 
kuriems* laikas pavėlina, nes 
šiame susirinkime atsibuvo 
balsavimas už Centro Valdy
bą. Toks elgesys yra peikti
nas, tai yra apsileidimas kuo
pos nekuriu narių.

Taigi, nors draugų atsilan
kė į susirinkimą nedaugiau- 
sia, bet susirinkimas ėjo ga
na sklandžiai ir daug ko svar
baus nutarta. Pravesta balsa
vimas už Centro Valdybą. Į 
LDS 7-tą Seimą, kuris įvyks 
Bostone, birželio mėnesį, iš
rinkta delegatas Antanas Ru- 
seckas. Buvo tarta, ' kad gal ■ 
būtų galima pasiųsti į Seimą 
nors vienas jaunuolis, bet la
bai negerai, kad mūsų jau
nuoliai nesilanko į susirinki
mus ir tokiu būdu jąunuolių 
negalima išrinkti.

Išduotas raportas j iš A. 
Bimbos prakalbų, pasirodė, 
kad aukų surinkta virš $600. 
Bet komitetas dar žadėjo dar
buotis ir toliau, kad Keno- 
shoje būtų sukelta dėl Vilniu
je įsteigimo Instituto nema
žiau $800.

, Nutarta nupirkti dar vie
nas Vilnies Bendrovės seras. 
Be to, dar keletas iš dalyva
vusių prisidėjo su pasveikini- 
.mais Vilnies šėrininkų suva
žiavimo.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG 2-5048

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
• Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Antanas Bimba KRISLAI
t
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Federal is teisėjas Samuel 
Mandelbaum nuteisė aštuonis 
guminių sulankstomųjų žarnų 
(dūdų) fabrikantus pasimo- 
kėti bendroje sumoje $61,000 
už kėlimą kainų. Dešimtį 
tų įtartų asmenų išteisino.

Lietuvoje
(Trumpi dieniniai užrašai)

(Tąsa)

v Nubaudė 8 KainuKą As Mačiau Tarybų k&jis _

\
Pirmu sykiu susitikau Antaną Venclovą—poetą, ra

šytoją, veikėją, profesorių. Tai dar jaunas, energingas, 
draugiškas, nuoširdus darbuotojas. Turi jauną žmoną 
ir astuonių metų sūnų. Per karą jis buvo Tarybų Są
jungos gilumoje, o žmona su sūnum pragyveno karo 
audras Lietuvoje. Venclova džiaugiasi ir jaučiasi lai
mingu, kad sugrįžęs Lietuvon atrado savo šeimą gyvą 
ir sveiką. • '

Jisai labai didžiuojasi savo sūnum, kuris, tiktai as
tuonių metų amžiaus, jau yra perskaitęs nemažai knj> 
gų ir turi tikrai nepaprastą, genijališką atmintį, 
faktas. Pav., aš jo tėveliui nuvežiau Mizaros knygą 
“Bernardo Gavelio Klaida” ir nustebau, kai sužinojau, 
kad jis ją pirmutinis per porą dienų perskaitė! Ne tik
tai perskaitė, bet be galo daug iš jos atsimena. Kūčių 
vakare berniuką sutikau pobūvyje pas Cvirkas. Jis tuo
jau iš atminties išvardijo visus penkis New Yorko mies
to pavietus. Atsiminė iš minėtosios knygos. O gal tik 
vienas iš šimto Brooklyno suaugusiųjų lietuvių galėtų 
išvardyti mūsų didmiesčio pavietus.

Tėvai stengiasi vaiką (Tomy) nors kiek atitraukti 
nuo knygų skaitymo, nes, girdi, vaikui nesveika perdaug 
paskęsti knygosna.

Susipažinau su žymiuoju komunistų veikėju 
liausku. Tai labai draugiškas ir nuoširdus darbo 
nių vadas.

Bieliauskas yra daug metų praleidęs kalėjime 
toninio fašizmo laikais.

Jis džiaugiasi susilaukęs šeimos. Žmona dar tik 
buvo sugrįžus iš ligonines, kur ji pagimdė dukrelę.
Gruodžio 22

Kauno Universiteto salė buvo pilnutėlė—susirinko 
studentai ir profesoriai. Kadangi Universiteto rekto
rius Purenąs buvo susirgęs, tai negalėjo susirinkimui’ 
pirmininkauti. Pirmsėdžiavo gabus jaunas profesorius, 
Universiteto prorektorius, Kupčinskas. Ypatingai ma
lonu man buvo kalbėti į jaunuolius Lietųvds sūnus ir 
dukras, Universiteto studentus. Jie labai atydžiai iš
klausė pranešimą ir paskui davė daug klausimų. Jie nori 
žinoti apie Amerikos lietuvius ir jų gyvenimą. Jie ne
slepia tų sunkumų, su kuriais šiandien tenka grumtis 
Lietuvos žmonėms, besigydant baisiąsias karo žaizdas.

Universitetas turi didelį, gražų chorą, bet\kadangi 
susirinkimas buvo sušauktas taip staiga, tai choras ne
spėjo pasiruošti dainavimui. Mat, labai daug studentų 
jau yra išvažiavę žieminių švenčių atostogoms. Aš dar 
stebėjausi, kad vistiek, nors mokykla diena prieš tai 
buvo užsidarius, tiek daug studentų pasiliko ir laukė 
šio susirinkimo.

. Prie pabaigos visa publika gražiai, sutartingai ir 
garsiai sudainavome “Lietuva, tėvyne mūsų” ir “Ant 
kalno karklai siūbavo.” Paskui apstojo didelė grupė 
studentų ir studenčių ir gražiai pasišnekėjome, pajuo
kavome.

O vakare buvome (Rotomskiai, Venclova ir aš) pa
kviesti vakarieniauti pas garsiąją Lietuvos operos dai- 
ninkę ir liaudies artistę Aleksandrą Staskevičiūtę. Ten 
radome artistą Steponaitį ir Aleksandros jauną, gabų, 
rusų tautybės vyrą, inžinierių. Buvome maloniai pri
imti įr skaniai pavaišinti. Dainininkė mums ten gražiai 
padainavo keletą arijų. Pirmu kartu aš ją girdėjau 
dainuojant. Jos balsas nepaprastai gražus ir aukštai* 
išlavintas.

Be galo svarbu ir tas/ kad karo metu, būdama Ta
rybų Sąjungos gilumoje, ši gabi ir garsi artistė links
mino Raudonosios Armijos kovūnus įvairiuose frontuo-’ 
se. Jos vardas ir balsas garsiai skambėjo visoje Tary
bų žemėje. Be to, Aleksandra Staskevičiūtė yra Lietu
vos Aukščiausios Tarybos deputatė. Ji gerai nusitei
kus dėl Lietuvos ateities ir aktyviškai dalyvauja savo 
krašto žmonių' pastangose Lietuvą atstatyti. Sakė pa
rašiusi ilgą straipsnį apie meną socialistinėje santvar
koje. Ji tikisi, kad straipsnis greitai pasirodys lietu
vių ir rusų spaudoje.

Visas vakaras buvp praleistas gražioje, šiltoje dva
sioje. ; , JŪ/

ai

Bie- 
žmo-

sme-

(Bus daugiau)

Svarbu Atsiminti 
Šias Dienas 

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog .

BIRŽELIO 30 JUNE
įvyks didysis Laisves 
piknikas Brooklyne,

* Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

.i,-

LIEPOS 4 JULY
Įvyks masinis lietuvių sąs
krydis — Laisves piknikas, 

Vose Pavilion Park, 
Maynard, Mass. -

Hoover Pareiškė, Alkanieji 
Turės Užmokėt už Maistą

.(.Tąsa nuo’1-mo pusi.)
Šios filmų kronikos juk bu

vo padarytos ne amerikie
čiams, bet ' Lietuvos ir kitų 
tarybinių respublikų žmonėms 
pamatyti ir pasidžiaugti at
genėsiančiu didžiuoju liaudies 
triūsu! Karo paliktuosius 
griuvėsius jie kasdien mato ir 
jiems to nereikia j ieškoti ek
rane.

Byrnes Ketina Nepaisyt 
Sovietų Balso

Washington.— Herbertas 
Hooveris, prez. Trumąno 
“maisto ambasadorius,” sa
kė, kad dabar šelpiamos ba
daujančios tautos turės už
simokėti už visą gaunamą

—Kodėl filmose po lietuviš
kais parašais telpa rusiš
ki?.. .

Todėl, kad kronikinės fil
mos rodomos ne tik Lietuvo
je, bet ir kitose tarybinėse 
respublikose. Nemoką lietu
viškai skaityti ir kalbėti žmo-

maistą po rugsėjo 1 d. š. m. juk nesuprastų, kame da- 
0 patys Washingtono valdi
ninkai įspėjo, jog kitą žie
mą gręsia dar didesnis 
kis - toms tautoms.

al-

Iš Anksto Ruošiasi Pakelt 
Andies Kainas

Washington. — Praneša
ma, jog Kainų Administra
cija iš anksto planuoja pa
brangini anglį tiek, kiek 
mainieriai išgaus priedo iš 
kompanijų.

Už algų pakėlimus darbi
ninkams' Kainų Administra
cija leido pabrangint auto
mobilius, elektrinius įran
kius, geležies ir plieno dir- 

. binius ir tt.

Džiovininkų Sanatorija 
Piety Chicagoj

Pranešama, kad Chicagoje 
(pietinėj dalyj) bus statoma 
nauja džiovininkų sanatorija, 
kuri apims keturis ketvirtai
nius blokus, tarp 97th ir 99th 
Sts. ir nuo State St. iki Perry 
Ave. Sanatorija turės apie 
200 lovų. Kainuos $2,000,000. 
Tam' tikslui legislatūroj pa
skirta $4,000,000. Likusieji 
pinigai bus naudojami sana
torijai valstijos pietinėj dalyj.

Sanatoriją pradės budavoti, 
kaip tik bus apipirkta žemę, 
kuriai skiriami $185,000.

Kairo.—Egiptenų valdžia 
pirks 
aikščių 
Del to 
bos.

amerikonų lėktuvų 
įrengimus Egipte* 
jau baigiama dery-

lykas.
Tarybų Sąjungos tautoms 

rusų kalba yra susikalbėjimo 
priemonė. Prieš karą visa ei
lė tautinių istorinių (veika
lų) filmų buvo sukurta kiek
vienoje tarybinėje respubliko
je ir dėka tam, kad jose bu
vo (po atitinkamos tautos) 
rusų kalba, tos filmos buvo 
rodomos ir didžiai 
mos plačioje 
goję.

Nuo savęs 
vienam, kuris 
A. Bimbos iš Lietuvos filminių 
kronikų dar nematė, būtinai 
pamatyti ten, kur jos bus ro
domos.

įvertina-
Tanybų Sąjun-

patariu klek
siu pargabentų

New Yorko miestas savo 
tranzitui turįs minkštosios an
glies išteklių visam mėnesiui 
laiko.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tokiais dalykais, kurių 
vietams nelabai reikia.

(Itąlija sumokėjo 
daugiau kaip $300,000,000 
už amerikonų ir anglų ka
riuomenės užlaikymą italų 
žemėje.)

Byrnes Paryžiuje reikala
vo tuojau daryti taikos su
tartį su Austrija. Sovietų 
ministeris Molotovas nesu
tiko taip skubėti.

Byrnes savo raporte pa
reiškė, jog Amerika “varys 
neatlaidų ofensyvą” už grei
tą taikos sutarčių padary
mą, kad galima būtų negai
šuojant ištraukti kariuome
nę iš tų kraštų, “kur sveti
ma kariuomenė neturėtų 
būti ir kur jinai apsunkina 
ūkinę, ir visuomeninę gy
ventojų būklę.”

(Bet Byrnes neprisiminė 
apie karines amerikonų ba
zes 56 šalyse ir salose, kur 
Amerika laiko savo kariuo
menę, nors gyventojai kar- 

kaiptais tam priešinasi, 
kad Islandijoj.)

Henry Lustig, puošnaus 
Longchamp Ilestaurano savi
ninkas, teisiamas kaltinimu, 
kad jis bandęs nukniaukti nuo 
vyriausybės nedamokėtais tak
sais šimtus tūkstančių dolerių.

Antradienį į New Yorką 3 
laivai parvežė dar 3,943 ka
riškius.

Pranešimas iš Lietuvos

Antanas Bimba

/ ?

Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 
Žinių iš Lietuvos

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta, kaip gyve
na, ką veikia, ką planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa
galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitin guose Šiomis Dienomis:

Haverhill, Mass." Gegužės 23, Gedemino Salėje,
' ’ 357 River St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui.

. Norwood, Mass.--Gegužės 24, Lietuvių Salėje,
Pradžia 7:30 v. v. Dainuos Norwoodo Vyrų Grupe, 
vadovaujant Olgai Zarubaitei. Įžanga veltui.

Montello, Mass.- Gegužės 25, L. T. Namo Apatinėj Salėj
/ Vine ir No. Main Sts. Pradžia 7:30 v. v.

Bus Koncertine Programa. Įžanga veltui.

South Boston, Mass - Gegužės 26, Municipal Hall,
East Broadway, arti G Street
Bus ir Dainų Programa. Pradžia 6:30 v. v. Įžanga veltui.

IŠVAŽIAVIMAS
Gegužės (May) 26, 2-rą vai. dieną įvyks išvažiavimas, Maple St., 

Metheun, Mass, čia kalbės Antanas Bimba. Tad Lawrence, Lowell, 
Nashua lietuviai kviečiami dalyvauti. Praneškite ir kitiems savo pa
žįstamiems. Vėliau LPTK Lawrence Skyr. nariai praneš plačiau apie 
virš minėtą išvažiavimą.

Bayonne, N. J.“ Gegužės 31 d., Ukrainian Nat’l Hali,
’ ’ 33-35 W. 19th St. Pradžia 7:30 v. v.

Įžanga Veltui. Ruošia ALDLD 212 kuopa.

Paterson, N. J." Birželio 1 d., Bakanausko salėje,
62 Lafayette St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga veltui

Hartford, Conn.-- Birželio 2 d., Liet. Am. Piliečių Kl. Sal
227 Lawrence St. Pradžia 2:30 vai. dieną. Laisvės Cho-

. J. ' . ras, vad. Wilma Hollis, išpildys koncertinę programą,
v * ' Įžanga veltui.
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REIKIA
MERGINŲ OPERATORIŲ

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)

5 Dienos

fa-

Valandos — z
REIŠKIA 
PROGA 

pas 
ZEPHYR MILLS, INC. 

Coopersburg, Pa. 
Tel. COOPERSBURG 111 

Pradedant Pirmadieni, gegužės 20-tą,
brikas keičiasi j 7 valandų 5 dienų savaitę 
su 25% nuo ka valkų mokesties pakėlimu. 
Dviejų šiltų operavimas reikalauja paau- 
ginimo patyrusių siuvamų mašinų operatorių 
ar mokinių. Darbai gaunami rytiniais ar 

popietiniais šiltais.
LINKSMA APLINKA 

SUSITAIKOMI DARBININKAI 
PROGRESYVIŠKAS 

MANAGEMENT
Matykite ZEPHYR MILLS 

TUOJAU .
Vienas blokas nuo Gatvekarių.

(120)

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Nuolatinis Darbas, Linksma Aplinka 
. VIRŠLAIKIAI

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

l-nas blokas nuo Ind. subvės, 36th St. stoties.
(125)

REIKALINGOS
APAČIŲ APDIRBĖJOS 

ir Vingiuotojos
Šioks-Toks Supratimas Apie Mašinas 

Pagelbėtų.
nepatyrusios prie Felling Marinos ir 
Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime.

Taipgi Reikia
VALYTOJŲ 

PATIKRINTOJ Ų 
ATRINKS J U

Patyrimas Nereikalingas
Nuolatinis Darbas—Gera Alga 

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

 (125)

MERGINOS ABELNAM DARBUI. Patyrimas 
nereikalingas. Nuolatinis darbas. 5 dienos—40 
valandų savaitė. QUEENS WEAVING, INC., 

40-08 22nd STREET, LONG ISLAND CITY.
;■ (H9)

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

Jei

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolat — Gera Alga
5 dienų savaitė 

AMERICAN ELASTICS INC.
374 BROADWAY

NEW YORK CITY
(120)

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 23 d., 7 v. v. Am. Liet. Piliečių 
Kliubo salėje, 318 W. Broadway. 
Kviečiami visi nariai skaitlingai da
lyvauti susirinkime. Turime daugelį 
svarbių reikalų 
kerne dienraščio 
giamo pikniko 
įvyks liepos 4
Parke, Maynard, Mass. Tad turėsi
me pasidarbuoti, išplatinti tikietus. 
— Vadyba. (118-119)

aptarti. Taipgi aplai-
Laisvės naudai ren- 
tikietus. Piknikas 
d., Vose Pavilion

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

23 d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount 
Avė. Draugės, visos dalyvaukite. — 
Sekr. (119-120)

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Draugijos 

lankymo diena bus pakeista, vieton 
30 d. geg., dalyvaukite 26 d. gegu
žės, 12 vai. dieną. Būkite laiku. Pa
keičiame dieną, todėl, kad daugelis 
negalės dalyvauti tą dieną, 30 d. ge
gužės, nes dirbs. — J. Prbonas, sek.

PHILADELPHIA, PA.
Jaunuolių Atydai. Kadangi jau 

daug lietuvių jaunuolių sugrįžo iš 
tarnybos, tai labai svarbu kad susi
organizuotų jaunuoliai į tam tinka
mą grupę. Pradėti lavintis dainuoti, 
šokti, lošti ar ko tokio panašaus. 
Dėlto šaukiame pirmą susirinkimą, 
23 d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Malonėkite vaikinai ir mergi
nos dalyvauti, kurie mylėtų užsiim
ti sporo daile. — Albertas Merkis, 
varde Jaunuolių Kom. (119-120)

kapų

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 it tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENŠ OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 888, Newark 1, N. J.

MOTERYS
DIRBTI LIGONINES 

SKALBYKLOSE 
Mazgojimo Darbas 

GERA' ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177 
(119)

i

“REGISTRUOTOS 
SLAUGES”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN 

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

 (U9)

--------------------------- . ..
ALUMINUM FOUNDRY 

Moulderiai Prie Jolt Squeezers.
BASIC APPLIANCE CO., 

2787 E. 11th ST., BROOKLYN
(121)

... ........................................ .i ......... ..

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
ir

VYRAI ABELNAM DARBUI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
Viršlaikiai 

Jei Pageidaujama 
Geros Darbo Sąlygos

Kreipkitės,
REICHARD-COULSTON 

Ine.
Mauch Chunk Road 

Bethlehem, Pa.
(120

“APTARNAUTOJAI”
PATYRĘ AR BE PATYRIMO

Gera Alga Prisideda
Pilnas Užlaikymas /

LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFER^/177
(119)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINIS DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisideda pilnas užlaikymas

Linksma Aplinkuma
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PEERLESS MILLS COMPANY, INC. 
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ AUDĖJŲ 
2-RAM IR 3-ČIAM ŠIFTAM

ABELNAI PAGELBININKŲ
PRIE 1-MO IR 3-ČIO ŠIFTŲ

NUOLATINIS DARBAS
GEROS ALGOS

LIBERALIŠKI BONAI
UŽ NAKTINĮ DARBĄ

KREIPKITĖS Į
EMPLOYMENT OFFICE

65 SABIN STREET,
PROVIDENCE, R. I.

(ii»)

BERNIUKAI IR MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
PASTUVŪS DARBAI

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

(4-tos Lubos)
(UI).
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PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Birželio - June 30
vetera-

Joseph Garszva

I Live 
Equal

įvykusių 
iškilmių 
milionas

W agner-El 1 encl er-Taf t 
Ragino priimti tuojau, 

išeisiant vasaros atosto-

na-
ir

vcn- 
gais-

...e

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

musis liaudies

231 Bedford Avenue 
, Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770
3rd St, tarpe 
St., Brooklyn, 
- Kviečia Ko-

,aiw

Yorko mieste vieną 
įvykę du milžiniški 

ir jų draugų masi-

delegacijos vadas, 
kad mieste randasi 

tinkamos namams

prašant darbininkų

Manager •
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

In” ir “Free
Blues.”

Ne tuo ūpu sutiko 
nai gub. Dewey valstijinį bu
tų komisionierių, Stichman, 
kuris sakė, kad valstija netu
rinti lenktyniuoti su privatiš- 
ka statyba, tik jai padėti.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

woodhAven, n. y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

______ -. -____i_______

pa- 
na-

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ros
Apskrities Pirmininkas.

Pažiūrėti - pasiklausyti ant 
Central Park Mall 
“Esu Amerikietis” 
buvo suvykę apie

i

Piliečių Kliubas Gražiai 
Priėmė Veteranus

Praeito šeštadienio vakarą, 
gegužės 18 d., Am. Liet. Pi
liečių Kliube buvo puikus pa- 
žmonys — lietuvių veteranų 
priėmimo bankietas ir šokiai. 
Viskas tas buvo padaryta Pi
liečių Kliubo pastangomis ir 
kaštais. Stalai buvo apkrauti 
skaniais valgiais ir gėrimais. 
Prisirinko didokas būrys jau
nų vyrų, taipgi merginų bei 
moterų, veteranų draugių bei 
pačių.

Kliubo gaspadorius Juozas 
Zakarauskas pradėjo vakaro 
programą. Trumpai pakalbė
jęs, jisai perstatė A. Linkų 
pirmininkauti. Linkus pasakė 
atatinkamą ir puikią prakal- 
bėlę. Kiti kalbėtojai buvo šie: 
Ernest Duben, A. Gudonis, 
Justinas Velička, P. Juknis, 
Sniečkus, Misiūnas ir broliai 
Zakarauskai; beje, Zakaraus
kai dar ir padainavo susirin
kusiem. Kadangi aš keleto 
kalbėjusių nepažįstu, tai jųjų 
vardus man kiti pasakė, taigi, 
gal ne visus teisingai suminė
jau, o gal kurių ir visai ne
paminėjau. Todėl teiksitės 
man atleist. Ant užbaigos pro
gramos dar kalbėjo A. Velič
ka, Justino tėvas.

Šokiam puikiai grajino Je- 
zavito orkestrą.! Valgius ska
niai pagamino Augutienė ir 
Nellie Kanopa. Abelnai, jau
nuoliai vakarą praleido links
mai.

Anie Milionas Žmonių 
erikiečio Iškilmėse

Vieša Padėka

Lėktuvo Nelaimėje Ant Wall 
Street 5 Užsimušė =

Armijos transporto lėktu
vas C-45 smogė į 58-tą aukš
tą 72 aukštų Bank of Manhat
tan bildingo, ištvojo pėdos 
storio sienoje 8 ir 10 pėdų 
olą, užmušė lėktuve buvusius 
keturis vyrus karininkus ir 
vieną WAG, ištaškė lėktuvo 
dalis po kelis bildingus ir 
apylinkę. Bildingas randasi 
prie 40 Wall St., Amerikos 
kapitalo širdyje.

Nelaimės nuostoliai gyvas
timis galėjo būti daugeriopai 
didesni, jeigu būtų įvykus die
nos metu, kada ten ofisai bū
na pilnutėliai žmonių, o gat
vėse susibrukusios minios, vos 
gali praeiti. Vakaro 8:07, ka-

da įvyko nelaimė, gatvės bu
vo tuščios, bildinguose taipgi 
tik kur ne kur žmogus. Atlas 
Corp, raštinės, kur didžiuma 
lėktuvo nukrito, taipgi buvo 
tuščios, užrakintos.

Vienas inžinas nukrito prie 
bildingo ant šaligatvio, o ki
tas nušovė skersai gatvę į 23 
aukštų* biklingą, įkrito į 
tiliatorių ir ten pradėjo 
rą.

Mirusiais yra: WAC
nantas Mary E. Bond, tarnau
janti adjutanto raštinėj, Wa
shington, D. C.; kapitonas 
Arthur Hali, Įeit. R. W. Ste
phenson, Įeit. Angelo Rossi, 
majoras Marseli Campbell.

Veteranai Ragino Majorą ir 
Kongresą Tuojau Staty

dinti Daugiau Namų
New 

savaitę 
veteranų 
niai mitingai pasisakė už tuo-
jautinę statybą gyvenamų na
mų miesto skale ir už pa
kankamą ilgalaikį statybos 
planą nacionaliai.

Jeigu žmonės, pagreitintu 
tempu plėtos tuos reikalavi
mus, jeigu jie masiniai visur 
išstos reikalauti, tankiau ir 
stipriau tuos reikalavimus pa
kartoti, reikia tikėtis,'kad jie 

vietų 
vete- 
žmo-

ALDLD Antros
Apskrities Žinios

Anksčiau jau buvo minėta, 
jog šiemet turime ko tai nau
jo Antroje Apskrityje. Tas 
naujas yra, kad kiekviena ap
skrities ' kuopa pardavinėja 
įžangos tikietus dėl įvykstan
čio 16 d. birželio, Linden, 
N. J., apskrities pikniko, o 
pinigai pasilieka kuopai, 
apart 9 centų taksų. Todėl, 
jeigu nebuvo rūpinamasi tų 
tikietų pardavinėti iki šiol, tai 
dabar laikas ir labai laikas 
susirūpinti, idant būtų* galima 
tikietų parduoti kuo daugiau
sia. Juo bile kuopa parduos 
daugiau tų tikietų, tuo ji tu
rės daugiau sau naudos, dau
giau pinigų savo iždan.

Trumpas laikas atgal, An
tros Apskrities kuopoms buvo 
išsiuntinėta virš kalbamo pik
niko plakatai. Nors kuopos ži
no, ką su jais reikia daryti, 
tačiau norėčiau ir čia primin
ti, idant nepamirštų tų pla
katų išdalinai kuo plačiausia 
tarp lietuviškos publikos. Kur 
tik lankotės tarp lietuvių, pri
vatiniuose susirinkimuose, pa
rengimuose, ar bile sueigose, 
turintiėji plakatus, padalinki
te juos visiems, idant publika 
žinotų, kur ir kada mūsų 
didysis piknikas įvyksta.

žinoma, plakatai buvo 
siųsti tik vienam kuopos
riui. Jis turėtų pasirūpinti 
juos padalinti kitiems kuopos 
nariams, idant tas darbas būt 
lengviau atlikti ir platesnę pu
bliką pasiekti.

Dar viena mintis, 
ties kuopos turi ir 
kus suteikti šiam 
Artime

tas

Valis Bankai, su- 
Marei . ir Stanį i u i 
iškilmingą surpri-

Vera ir 
rengusieji 
Misiūnams 
zo puotą, jų 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukakčiai atžy
mėti, nuoširdžiai 
siems ir visoms, 
prisidėjusiems 
surengimo.

Didelis ir 
švogerkai ir
nams, ir broliui A. Bunkui.

veiteriams 
Benderiui, 

Misįunūi,

dėkoja vi- 
ku omi

prie tos
nors 

pares

nuoširdus 
švogeriui

ačiū: 
Misiu-

Nuoširdžiai ačiū 
ir veiterkoms: Ch. 
J. Krasnickui, A. 
Mrs, M. Wilson, Mrs. J. Stan-
kaitienei, Mrs. U. Bagdonie
nei, E. ir M. Petravičiutėms, 
Aldonai Misiūnienei, Elenai 
Rinkevičiūtei, Lenai M iške
li i utei.

Toliau norimo išreikšti šir
dingą padėką už malonų pa
tarnavimą ir suteikimą pe
čiaus, Varpo kepyklos savi
ninkams Balčiūnams.

širdingas ačiū Mr. Ch. ši- 
manskiui> už patarnavimą.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
Mrs. J. Augutienei, kuri pil
nai su mumis kooperavo ir 
daug dirbo ir rūpinosi skanių 
valgių pagaminimu, kuriais 
svečiai buvo pavaišinti ir 
nai užganėdinti.

Abelnai visiems esame 
bai, labai dėkingi už jūsų
rodytą nuoširdumą, suteikiant 
mums visokeriopą pagalbą. 
Tas jūsų nuoširdumas paliks 
ilgai mūsų atmintyje ir už tai

pil-

pa-

išjudins Kongresą ir 
valdininkus susirūpinti 
ranams ir visiems darbo 
nėms namų statyba.

Miestui Reikalavo 
50,000 Namų

Antrasis, 69 th Regiment
newyorkiečių. Programoje da-į Armory, 25th St ir Lexing- 
lyvavo daugelis Broadway ton Avė. įvykęs veteranų ma- 
įžymybių, -taipgi liaudies dai
nų ir šokių grupės. Pravesta 
vaikų meno mėgėjų kontestai. 
Kalbėjo majoras O’Dwyer ir 
daugelis kitų.

Delegacija siūlė tuojau 
dėti ir greičiausiu galimu lai
ku, bėgiu vienų metų, pasta
tydinti New Yorko mieste 
50,000 naujų namų. Pastaty
dinti taip, kad jie tiktų pasto
viam gyvenimui.

Straus, 
nurodė, 
500 akrų
statyti žemės, Queens, Brook
lyn (Kings) ir Bronx apskri
tyse. Tą žemę gali miestas 
gauti po $1 per akrą, kaip 
yra nustatyta duoti vetera
nams privatiškai, kurios, ta
čiau, jie negali imti, nes ne
turi iš ko ant tų plotų pasi- 
budavoti .

Planas sitalo statyti dviejų 
ir trijų aukštų, Garden sty- 
liaus namus, su pusantro iki 
6 kambarių apartmentais.

Tokių namų statyba, mies
to bendrai pravesta, lėšų otų. 
$1,500 už kambarį. Finansa- 

išleisti

Ant Sterling PI., Brooklync, 
plėšikai įšoko į G. Ferrary 
automobilių, grasindami re
volveriais, atėmė iš jo 15,000 
dolerių, vežamų apmokėti 
darbininkams algas, ir pabėgo 
apiplėštojo automobiliujd.

WARNER BROS, nepaprasta d|ama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

<A STOLEN LIFE’
■a GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN 
CHARUE RUGGLES

HOLLYWOOD RT
Nuolat Rodoma • Broadway Ir 51 St.

sinis mitingas, gegužės 18-tos 
popietį, vyriausiai reikalavo 
federalės, valstijos ir miesto statybos siūlo 
vyriausybės daugiau nedelsti! $3>000)()00 bondšTis. 
namų statybos srityje. Nuro-1 
dinėta, kad trys milionai be-, 
namių veteranų šalyje, iš tų 
359,000 New Yorko valstijoj 
ir 211,000 mieste, negali il
giau laukti.

Delegacija Pas Majorą
Tą patį rytą, pirm mitin

go, veteranų delegacija, 
Nathan Straus priešakyje, bu
vo nuvykusi pas majorą O’
Dwyer ir diskusijose su juo 
praleido pusantros valandos. 
Delegacijai \jisai pažadėjo 
atydžiai pasvarstyti veteranų 
pasiūlymus ir vėl turėti su ja 
pasimatymą sekamą savaitę.

Delegacijoj dalyvavo 
riai Amerikos Legiono 
Amerik. Veteranų Komiteto, 
taipgi CIO ir AFL vadovau
janti unijistai.

Sveikino Biliaus Autorių
Virš 8,500 publikos, susi

rinkusios į Armory, audringai 
sveikino kongresmaną Wright 
Patman, autorių namų staty
bos biliaus, kuris dabar lau
kia prezidento pasirašymo. 
Taipgi reikalavo, kįad Kon
gresas tuojau priimtų pilnu
moje 
bilių. 
pirm 
gom.

Mitingas taipgi entuziastiš
kai sveikino OPA administra
toriaus padėjėją Ivan D/ Car- 
son, kuris pareiškė, kad di
džiumai veteranų reikia pi
giomis rendomis namų — pi
gesnių $50 mėnesiui. Taipgi 
entuziastiškai buvo sutikti fil
mų žvaigždės G. Kelly,'Lucille 
Ball, kalbėjusieji už butus ve
teranams ir Josh White, žy- 

dainininkas,
dainavęs “The House 

and

Apskri- 
darbinin- 
piknikui. 

ėms kuopoms prie
pikniko, laiškai buvo išsiun
tinėti, 
Dikčiai pageidautina, kad tos 
kuopos nepamirštų to reika
lo, išrinktų tinkamą skaičių, 
darbininkų.

Darbininkų skaičių prašome 
nemažą, kad būt lengviau 
dirbti. Todėl nepabijokite ap
siimti kiek padirbėti. Apsiė
mę, nepamirškite atvažiuoti 
piknikan, nes be darbininkų 
jokiu būdu negalėsime apsi
eiti.

Teisiama už pavogimų pi
nigines, jauna rhoteriškė Ma
ry Bellini, New Yorke, prašė 
teisėjo ją pasiųsti į kalėjimą1 
ilgam laikui. Jinai mananti, 
kad gal daboklėje būdama ji 
išmoktų susivaldyti. Pamačius 
gražų daiktą, ji negalinti iš
kęsti nepaėmus.

Programoje Dalyvaus Visos 
Apylinkės Chorai.

SVARBIOS PRAKALBOS
Sveikata Pirmoje Vietoje. Prakal

bas rengia Sveikatos Kultūros Drau
gija. Kalbės trys gerai žinomi kal
bėtojai, lietuviškai ir angliškai. Dr. 
Anderson, kalbės kodėl vasaros me
tu mažiaus serga žmonės?

P. Baltrūnas parvežė daug žinių 
iš Californijos.

J. W. Tamsonas kalbės — “Vidu
rių Užkietėjimas.”

Prakalbos įvyks 24 d. geg., 8 v. v. 
po numeriu 411 So. 
Union Avė. ir Hewes 
N. Y. Įžanga veltui. - 
Plitetas,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

/

PRANEŠIMASjumis visus didžiai gerbiame.
Vera Bunkus ir 
Valis Bunkus.

Mark Stevens ir Lucille Ball filmoje The Dark Cor
ner,” paskutinę savaitę rodomoj Roxy Teatre, 7th 
Avė. ir 50th St., New Yorke. Penktadieni pradės naują 
programą.

DIDŽIOJO NEW YORKO 
APYLINKEI

Laisvės piknikas įvyks 30 d. bir
želio (June) 30th, Clinton Park, 
Maspeth, L. L, N. Y. (116-121)

Trečiadienis, Geguž. 22, 1946

New Yorke pradėta kam
panija sukelti $500,000 silp
noms širdims tyrinėti ir jieš- 
koti būdų gydymui.

PARDAVIMAI
Parsiduoda visai nauja piano-ar- 

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

(19-121)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maojer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Sveiki!
‘•a I Svečiai, Sovietų Didvyriai

Ilya Ehremburg
Konstantin Simonov

Generolas Majoras

Mikhail Galaktionov

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitojeių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

žymieji Amerikonai * Jungtinių 
Tautų Vadai * Scenos ir Judžių 
žvaigždės, drauge su Neyv Yorko 
žmonėmis sveikins Sovietų Dele
gatus ir stiprins Amerikos- So
vietų Draugiškumų Pasaulio 
Taikai.

Madisoin Square Garden
Trečiadieni, Gegužės 29

7:30 P.M.
Tikietai GOc, 85c, $1.20, $1.80, 

Rengėjai:
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN- 

SOVIET FRIENDSHIP, INC.
Ill East 32nd St., New York 16, N.Y.

Juozas Zeidat 
i Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

i:

™T RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612

Tel. SOuth 8-5569

Undertaker & Embalmer

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

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Valandos: •! ry!e 
1 1—8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

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

*****


