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Pasakos ir Tikrovė.................
Mūsų Lėktuvai ir Bombos
LRKSA Seimas.........................
Rožančiai ir Medaliukai. .

Rašo R. Mizara.

Dažnus kino lankytojas ir 
uolus detektyvinių pasakų 
skaitytojas yra persiėmęs ta 
mintimi, kad mūsų krašto sek
liai, žvalgyba, kad mūsų FBI 
yra geriausia pasaulyj. Jokia 
kriminalystė, girdi, nuo jos 
akių ir uoslės nepaslepiama.

Deja, taip tėra tik filmose 
ir pasakose. Tikrovė ką ki
tą rodo.

Štai, Georgia valstijoj bal
tieji “viršžmogiai“ dienos švie
soje nulinčiavo du jaunus vy
rus ir jų žmonas negrus, — 
na, ir kaltininkai ir po šiai die
nai nesurasti.

Girdi, negalima linčiuotoji] 
pažinti!

Kiekvienam tačiau aišku : jei 
būtų dedamos rimtos pastan
gos, tai piktadariai būtų gali
ma sugauti ir nubausti net ir 
Georgia valstijoj!

lėktuvai 
bombas

Amerikoje gaminti 
“Thunderbolt” svaido 
ant Yenan miesto, Chin i joj, ku
riame veikia chiniečių komunis
tų vyriausybė.

Už ką mes turime naikinti 
Chinijos liaudį? Ar dėl to, kad 
jie padėjo mums sumušti japo
niškus priešus karo metu? Argi 
neaišku, kad daugelis čiang-kai- 
šekinių dvarponių ir kitokių re
akcininkų, kuri^ šiandien veikia 
prieš komunistus, yra buvę ja
ponų talkininkai 
komunistų 
jos liaudis 
kovodama 
tus?

tuomet, kai 
vadovaujama Chini- 
liejo savo kraują, 
japonų imperialis-

Rumunijos užsienio reikalų 
ministras Jurgis Tatarescu pa
reiškė Amerikos spaudos ko
respondentams: jei ne Tarybų 
Sąjunga, tai Rumunija šiandien 
būtų nepaprastai sunkioj padė
tyj, žmonės būtų badavę.

Podraug Tatarescu užginčina 
paskalos, būk Tarybų Sąjunga 
norinti 
šaulį.

Man 
jungos 
tyti komunistinę sistemą visa
me pasaulyj. Tačiau, 
mas — vienas dalykas, 
lybė—kitas.

Tik kiekvienos šalies 
tegali įsivesti komunistinę sis
temą, jei ji to trokšta.

sukomunistinti visą pa-

rodosi, jog Tarybų Są- 
vyriausybė norėtų ma-

nore j i- 
o rea-

liaudis

Garsas skelbia, kad LRKSA 
55-tasis seimas “buvo rimtas ir 
įspūdingas.“ šiemet šis Susivie
nijimas mini 60 metų savo gy
vavimo sukaktį.

Deja, daugeliui LRKSA na
rių toji sukaktis nėra labai 
linksma: jiems reikės mokėti 
aukštesnės mokestys, jiems rei
kės priimti neprašytoji viešnia 
—konversija!

Atrodo, jog pačiame seime 
dėl to buvo reikšta daug nepa
sitenkinimo.

S

Katalikų spauda skelbia, jog 
popiežius paaukojo lietuviams 
pabėgėliams: 5,000 rožančių, 
15,000 šv. paveikslų ir 10,000 
medalikėlių.

Jei pabėgėliai, gavę tokių do
vanų, kalbėtų poterius ir ma
žiau bjaurotų Tarybų Lietuvą, 
tai popiežiaus dovanos suvai
dintų neblogą vaidmenį.

Bet mes manome, kad to ne
bus. Prisidengę rožančiais ir 
medalikėliais, pabėgėliai varys 
savo šlykščią propagandą.-
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•V

žurnalistas Maurice Hindus 
rašo: “Praga yra vienas links
miausių miestų Europoje.“

į čechoslovakiją šiandien 
daugelis žmonių žiūri kaipo į 
pavyzdinę demokratiją. To 
krašto vyriausybės priešakyj, 
kaip žinia, yra komunistas 
Gottwald.

r/

Rio de Janeiro. — Brazi
lijos laivo Duque de Caxias 
žuvo 27 žmones.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Amerikonų Bombos 
Mėtomos į Chinų 
Komunistų Centrą

Yenan. — Chinijos tauti
ninkai, vartodami gautus iš 
Amerikos lėktuvus, mėtė 
amerikines bombas į chinų 
komunistų sostinę Yenaną, 
toli antrapus naminio karo 
linijų. Bombos buvo taiko
mos ypač į karinį komunis
tų centrą Yenane. (

Komunistai protestuoja 
prieš tokį amerikinių lėk
tuvų naudojimą.

VETERANAI GERAI 
TVARKO UŽIMTA 
ATHENS MIESTĄ
Athens, Tenn. — Karo 

veteranai, laimėję šio mie
sto ir apskrities taip pat 
rinkimus, nugalėję politinių 
sukčių mašiną per tiesiogi
nę kovą, dabar patys eina 
policijos pareigas ir palaiko 
tvarką. Išvytas senasis še
rifas Pat Mansfield teleg
rafavo valstijos gubernato
riui, kad pripažintų naujai 
išrinktą šerifą Knoxą Hen
ry, veteranų kandidatą. 
Mansfield net nelaukė, iki 
išsibaigs jo tarnybos termi
nas.

Veteranų vadai pranešė 
spaudai, kad Mansfieldo 
“spešialai” šaudė ėjusius 
balsuot negrus ir užpuldi
nėjo demokratinius baltuo
sius.

SUIMTI MUSSOLINIO 
LAVONO VAGYS

Milan, Italija. — čionai- 
tinė policija areštavo dar 
du naujųjų fašistų judėji
mo narius. Jiedu prisipaži
no dalyvavę Mussolinio la
vono išvogime iš Milano ka
pinių ; taipgi prisipažino 
leidę fašistinius lapelius ir 
bombomis sprogdinę komu
nistų laikraščio leidyklą 
Milane.

Keli Kyšininkai Įkalinti 
Sovietuose

Maskva. — Teismas pa
siuntė į kalėjimą dvi mote
ris pareigūnes, ėmusias ky
šius už kambarių parsam- 
dymą. Penki kiti įkalinti už 
kyšių ėmimą, pardavinė
jant geležinkelių ir laivų 
bilietus.

New York. — Long Is
land geležinkelio darbinin
kai bent 90 nuošimčių dau
guma nubalsavo streikuoti 
del sąlygų pagerinimo.

Daugėja Reikmenys 
Sovietų Žmonėms

Maskva. — Čia ir kitur 
Sovietų Sąjungoj atsidaro 
vis daugiau krautuvių, ir 
žymiai nupiginti įvairūs 
reikmenys. Per 6 pirmuo
sius šių metų mėnesius pa
gaminta medvilnės audek
lų pustrečio karto dau
giau, negu pernai per tą 
patį pusmetį. Gana padidė
jo kiekiai ir kitų kasdieni
nio vartojimo dalykų.

X Byrnes Vis Linkęs Laužyt Keturių 
Didžiųjų Tarimus Dėlei Sutarčių

Daug Armijos Audeklą Ski
riama Civiliam Drabužiam

Washington. — Vyriau
sybė perduos nedidelėm siu
vyklom kelis milionus jar
dų atliekamų audeklų, ku
rie buvo skiriami kari
niams drabužiams. Iš tų 
materijų galima būsią pa
siūt milionas vyriškų švar
kų civiliams žmonėms.

Audeklai bus parduoti 
per varžytines, bet perkan
tieji turės pasižadėt paga
mini drabužius bent per 4 
mėnesius ir pardavinėt ei
lutę drabužių arba apsiaus
tą už mažiau kaip $30.

Vokietes Apkrečia
Jankius Ligomis

Frankfurt, Vokietija. — 
Po 25 iš kiekvieno šimto 
amerikinių kareivių Berly
ne ir kitur Vokietijoje yra 
apsikrėtę lyties ligomis nuo 
vokiškų panelių. Apie tai 
raportavo vyriausias kari
nis amerikonų gydytojas.

Anglų vyriausybė jau lei
do savo kareiviams pačiuo
tis su vokietėmis. Daugelis 
vokiečių merginų todėl bė
ga iš amerikinės Berlyno 
dalies į anglų pusę. Ameri
kos kareiviams vis dar už
drausta tuoktis su vokietė
mis.

Sprogdino Amerikos 
Ir Anglijos Atsto

vybes Syrijoje
Beirut, Syrija, rugp. 5.— 

Kažin kas metė bombas, 
kurios sužalojo Jungtinių 
Valstijų pasiuntinybės ir 
Anglijos konsulato rūmus 
Syrijoje. Menama, kad 
bombas paleidę arabai, ku
rie priešinasi Anglijos siū
lymui suskaldyti Palestiną į 
keturias dalis. Anglijos pla
nas toks, kad viena Pales
tinos dalis būtų pripažinta 
arabam, kita žydam, o ang
lai valdytų dvi dalis.

PER SMURTĄ IŠRINKTAS 
TURKIJOS SEIMAS

Ankara. — Naujajame 
Turkijos seime yra 396 re
akcininkai, kurie rinkimuo
se vadinosi “liaudiškais res- 
publikiečiais.” Demokratų 
Partija turi 62 atstovus sei
me. 7 kiti nepartijiniai. Rin
kimų vajuje valdžia perse
kiojo demokratus ir pylė 
šalies iždo pinigus agitaci
jai už saviškius “respubli- 
kiečius.”

ES/, -ANTRI SYKĮ MIRES” INDIJOS KUNIGAIKŠTIS
London. — Indijoj mirė 

kunigaikštis R. R. Narayan 
Roy. Tai jau, girdi, “antra 
jo mirtis.” Pirmą kartą jis 
buvo pripažintas mirusiu 
1909 metais. Bet tada jį 
perkūnas atgaivinęs. Pa
dėjus kunigaikščio lavoną 
ant laivo sudeginti, esą,

Anglai Siūlė Paprasta Dauguma 
Balsų Daryti Tarimus dėl Taikos 

Sw Buvusiais Nacių Bendrais
Paryžius, rugp. — 5. Tai

kos konferencijoje James 
Byrnes, Amerikos valstybės 
sekretorius, rėmė Anglijos 
pasiūlymą kas liečia tary- 
mų darymą. Anglijos dele
gatas siūlė priimti ir pa
prastos delegatų daugumos 
kai kuriuos nutarimus, rei
kalaujančius pakeisti Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministrų pagamintus pla
nus sutartims su buvusiais 
kariniais Vokietijos bend
radarbiais — su Italija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija ir Suomija.

Maskvos radijas už tai 
kritikavo Byrnesą ir primi
nė, jog Byrnes buvo pasi
žadėjęs išvien su trimis ki
tais didžiausiais talkinin
kais priimti tik tokius tai
nos konferencijos pataria
muosius nutarimus, už ku
riuos bus paduota bent du 
trečdaliai visų dalyvių bal-

Sov. Sąjunga Planuoja 
Plačiai Išvystyti 
Gelžkeliu Tinklą

Maskva. — Sovietų ge
ležinkelių ministras Kova
lev pranešė, jog paskirta 40 
biilonų rublių plačiaus iš
vystyti esamuosius geležin
kelius ir nutiesti naujas jų 
linijas per 5 metus. Dau
giausia naujų geležinkelių 
bus pravesta Uraluose, Si
biro pusėje, Doneco, Krivoi 
Rog ir Volgos apskrityse. 
Jau žymiai pagerintas ge
ležinkelių veikimas.

Graikija Prašo 5 Bilionų 
Dolerių Paskolos

Paryžius. — Fašistiniai- 
monarchinė Graikijos val
džia nori gauti 5 bilionų 
dolerių paskolos iš Jungti
nių Valstijų. Graikijos 
premjeras K. Tsaldaris, da
lyvaująs taikos konferenci
joj, kreipėsi dėl to į Ame
rikos delegatą Byrnesą. 
Graikų valdžia sako, su to
kia paskola galima būtų su- 
stiprint Graikiją kaip tvir
tovę prieš Sovietų Sąjungą.
NACIŠKA PROPAGAN

DA AUSTRIJOJ
Viena. — Paskleista daug 

naciškų lapelių prieš talki
ninkus. Valstybinė Austri
jos policija už tai suėmė a- 
pie 100 asmenų, daugiausia 
jaunuolių. Pirmiaus jie bu
vo Hitlerio Jaunimo orga
nizacijos nariai.

trenkęs perkūnas, o lietus 
užgesinęs ugnį. Roy ėmęs 
judėti, ir indėnų maldinin
kai nuėmę jį nuo laužo.

Bet jis neteksę atminties, 
ir per 12 metų bastęsis el
getaudamas. Pagaliaus, 
1920 metais sugrįžus jam 
atmintis. Tuomet kunigaik- 

su. Konferencijoj dalyvau
ja 21 šalis; taigi 14 jų su
darytų du trečdalius.

Praeitą šeštadienį Ame
rikos ir Anglijos delegatai 
padarė “nuolaidą” Sovietų 
atstovui Molotovui. Jie su
tiko, kad konferencijai pa
eiliui pirmininkautų atsto
vai Amerikos, Sovietų, An
glijos, Franci jos ir Chini
jos. Taip konferencijos tai
syklių komitetas ir nutarė 
12 balsų prieš 8.

Anglai iš pradžios siūlė 
skirt Franci jos premjerą- 
prezidentą Bidaultą vienin
teliu ir nuolatiniu konfe
rencijos pirmininku. Sovie
tu užsienio reikalu minist
ras Molotovas nurodė, jog 
tokia vieno pirmininkystė 
būtų laužymas Keturių Di
džiųjų nutarimo. Tuomet 
anglai - amerikonai ir suti
ko, kad penki Didieji paei
liui pirmininkautų.

Jungtinės Tautos Turi 
Spręst Palestinos Klau

simą, Sako Maskva
Maskva. — Sovietų radi

jas pareiškė, kad Jungti
nių Tautų organizacija tu- 
ti spręsti Palestinos klausi
mą; sako, pati Anglija ne
išspręs ginčų bei susidūri
mų tarp žydų, iš vienos pu
sės, ir arabų (-anglų), iš 
antros. .

Maskvos radijas pastebė
jo: “Visoms taiką mylin
čioms tautoms rūpi sutvar
kyt dalykus, kad Palestina 
nebūtu susikirtimu ir ne
ramumų versmė.”

Tokio. — Japonai Mitsu
bishi mainieriai sustreika
vo, protestuodami, kad val
džia nesistengia gelbėt juos 
nuo alkio.

Iranas Protestuoja prieš 
Anglų Armijos Telkimą

Teheran, Iran. — Angli
ja siunčia naujus savo ka
riuomenės junginius iš In
dijos į Irako uostamiestį 
Basra, arti Irano žibalo 
versmių. Irano valdžia j- 
spėjo, kad jokie svetimieji 
nesikištų į vidujinius Irano 
reikalus.

Anglijos ambasada pa
reiškė, jog ta kariuomenė 
atvyksta ginti anglų reika
lus, jeigu įvyktų koks ne
paprastas nuotikis...

ORAS. — Būsią lietaus.

štiš pradėjo bylas, kad pri
pažintų jį nemirusiu. Roy 
bylinėjosi per 25 metus, iki 
Anglijos valstybės taryba 
praeitą savaitę pripažino jį 
gyvu, nors paties Roy’aus 
asmeninis gydytojas 
m. pasirašė liudijimą, 
Roy mirė.

1909 
kad

Romoj Jankis Pabaustas už 
Sovietu Pareigūno Mušimą

Roma.— Amerikonų teis-; Turkijos pi emjei o . Shuki u 
mas truputį pabaudė jankį i $ai ac°glu ministerių abi- 
karinį policininką Merliną 
Grahamą, kuris mušė So
vietų ambasados narį Fl. 
Kolčanovą.

Visų pirma Grahamas iš
metė Kolčanovą iš ameri
kinio lėktuvo. Kada Kolča- 
novas užprotestavo, tai 
Grahamas smogė jam vei- isriues* 
dan. Mušikas už tai paže- “TT3 mnm
mintas tarnyboje, negalės KONGR. MAY, GIRDI, 
per menesį niekur išeit iš i ino D A D CTIMVTAT 
savo karinio punkto ir bus Vlu U AK uUnMAl 
nubaustas po $40 iš algos; 
per du mėnesiu.

Italija Reikalauja
Grąžint Kolonijas

Paryžius. — Čionaitiniai 
italų diplomatai sako, Ita
lija nepasirašys taikos su
tarties, jeigu nebus sugrą
žintos jai kolonijos Afriko
je. Italų politikai taipgi ža
da atemsti Keturiu Didžių
jų ministrų tarybos planą 
dėlei Trieste uostamiesčio. 
Tas planas siūlo per 10 me
tų laikyti Trieste ir apylin
kę tarptautinėje valdyboje, 
o paskui leist gyventojams 
nubalsuot, Trieste turi su
grįžt Italijai ar prisijungt 
prie Jugoslavijos.

Amerikos Delegatas 
Klausysiąs Dviejų 
Trečdalių Balsų

Paryžius, rugp. — 5. — 
Amerikos delegatas taikos 
konferencijai, James Byr
nes pareiškė, kad jeigu kon
ferencija dviem trečdaliais 
balsų nutars keisti Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų pagamintus planus, — 
tai ir jis rems tokius kon
ferencijos tarimus. O Ketu
ri Didieji buvo nusprendę, 
kad ši konferencija tegali 
duoti tik patarimus, kurie 
nebus jiem privalomi.

ANGLAI GAL LAIMĖJĘ 
AMERIKOS LAIVA

jū- 
ant

London. — Anglijos 
rininkai pirmi užlipo 
sužaloto, lyg skęstančio, ap
leisto Amerikos laivo Ame
rican Farmer. Paskui ir a- 
merikonai atvyko. Pagal 
tarptautines teises, skęstąs 
laivas priklauso tam, kas 
pirma jį pasiekia. Tą laivą 
netyčia pavojingai sužeidė 
kitas Amerikos laivas.

Kada Roy “po atsikėlimo 
iš mirusių ir atminties at
gavimo” sugrįžo pas pačią, 
pati jo nepriėmė. Ji sakė, 
kad jis ne jos vyras, o tik 
apgavikas.

Byloms dėl Royaus pri
pažinimo gyvu buvo išleista 
$400,000.
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Dešinus Politikas 
Organizuoja Naują 
Turky Ministeriją

Istanbul. — Pasitraukė

I netas. Prezidentas Ismet 
Inonu pakvietė dešinų j į R. 
Pekerj suorganizuot naują 

: kabinetą. Pekeris dar griež- 
| čiau, negu Saracoglu, nu
siteikęs prieš Sovietų reika
lavimus, dėl Dardanellų Są- 

į i šiaurio ir Cars - Ardahano 
i srities.

“SERGĄS”
Washington. — Senati- 

nio tyrinėjimų komiteto 
pirmininkas Mead ketina 
šaukt į kvotimus kongres- 
maną May, “kai tik May 
pasveiks”. May, karinės 
kongreso komisijos galva, 
yra kaltinamas už karinių 
valdžios užsakymų įpirši- 
mą šmugelninkams bro
liams Garssonams.

Pirmiau May nepasidavė 
kvotimams todėl, kad jis 
“perdaug užsiėmęs atomi
niais klausimais.” Paskui 
May staiga ėmė ir “susirgo 
širdies liga.”

Dabar, parvykęs namo į 
Prestonsburgą, Kentucky, 
May sakosi taip rimtai ser
gąs, kad negalėsiąs balsuo
ti ir nominacijose kandida
tų į valdininkus.

ČECHOSLOVAKŲ VYS
KUPAS SVEIKINO KO

MUNISTŲ PREMJERĄ
Praga. — Vyriausias ka

talikų dvasiškis Čechoslova- 
kijoj, arkivyskupas Pre- 
canas svęikino komuinstą 
to krašto premjerą 1. Gott- 
walda ir pasižadėjo bend
radarbiauti su juom.

MIRĖ PULK. I. MATU- 
SZEWSKI, FAŠISTINIS 

LENKŲ VADAS
New York. — Mirė pul

kininkas Ignacas Matu- 
szewski, seniau buvęs Len
kijos ministerių kabineto 
narys, 56 metų amžiaus. 
Pabėgęs karo pradžioj iš 
Lenkijos, jis 1941 metais 
atvyko į Jungt. Valstijas ir 
tapo amerikinių lenkų fa
šistų vadu.

London. — Tautine žydų 
agentūra atmetė Anglijos 
sumanymą paskirstyt Pa
lestina i keturias dalis.

Blogas Jankių Elgesys 
su Korėjiečiais

Los Angeles, Calif. —Su
grįžęs iš Korėjos ameriko
nas kareivis David Olms
ted pranešė spaudai, kad 
Amerikos kariuomenė atvi
rai niekina korėjiečių tau
tą. Anot Olmstedo, ameri
kinis leitenantas Thomas 
J. Wetzel kalbėjo savo kuo
pai: “Aš leidžiu spardyti 
juos (korėjiečius), kiek tik 
jums paitnka.”
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO THESE ARE THE TIMES

Dėl Įvykių Austrijoj v
Pradžioje 20-jo šimtmečio Austro-Vengrija buvo 

didelė valstybė Europoj. Ji buvo pavergus plotus Jugo
slavijos, Lenkijos, Ukrainos ir Rumunijos. Pirmame pa
sauliniame kare Austro-Vengrija buvo talkininkė kaize
rinės Vokietijos. Vokietija ir AustroVengrija karą pra
laimėjo. Nuo Austrijos buvo atimtos Jugoslavijos, Len
kijos, Ukrainos ir Rumunijos teritorijos. Dalis teritori
jos perduota Italijai. Atsiskyrė Vengrija, taip, kad 
Austrija liko maža valstybė, tik 32,370 ketvirtainių my
lių su apie 7,000,000 gyventojų.

Hitleris okupavo Austriją 1938 metais ir prijungė ją 
prie Vokietijos. Austrijos gyventojai yra vokiečiai. Jie 
katalikai. Austrijos valdančioji klasė greitai prisitaikė 
prie hitlerinės Vokietijos. Ir tie, kurie pasakoja, kad 
būk Antrame pasauliniame kare Austrija nebuvo mūsų 
priešas, kad linkui jos reikia nusistatyti, kaipo linkui ki
tų Hitlerio pavergtų šalių, — apgaudinėja visuomenę.

Prieš Hitlerio okupaciją pavergtos tautos kovojo. 
Partizanai karą vedė Jugoslavijoj ir Sovietų Sąjungoj. 
Kovojo prieš nacius Norvegijos, Francijos, Lenkijos, Če- 
choslovakijos ir kitų šalių žmonės. Bet kur ir kada ko
vojo Austrijos gyventojai? Jie to nedarė! Jų armija, 
ypatingai kalnų divizijos, ištikimai kariavo Hitlerio ar
mijoj prieš Raudonąją Armiją Priekaukazijoj, Murman
sko fronte ir kitur.

Dar karo sąlygose Jungtinės Valstijos, Sovietų Są
junga ir Anglija susitarė atidalinti Austriją nuo Vokie
tijos ir atsteigti jos nepriklausomybę. Bet tai dar ne
reiškia, kad Austrija neatsako už karą ir kare padarytus 
nuostolius. Ypatingai tai dar nesuteikia teisės Austri
jos klerikalams ir “socialistams” pasilaikyti tuos fabri
kus, kuriuos naciai į Austriją atgabeno iš kitų pavergtų 
šalių. Tas nereiškia, kad Austrijos dabartinė vyriausy
bė gali pasilaikyti buvusias vokiečių hitlerininkų nuosa
vybes. • ' VYS1'

Potsdamo Konferencijoj, Jungtinės Valstijos* Sovie
tų Sąjunga ir Anglija susitarė, kad visi vokiečių turtai 
ir jų nuosavybė, esanti Austrijoj, bus paimti Jungtinių 
Tautų, kaipo atlyginimas už karo nuostolius.

Taip pat Potsdame nutarta, kad “nei Austrijos val
džios, nei jos pavaldinių nutarimai nebus legalūs, jeigu 
jie bus padaryti be susitarimo su Jungtinių Tautų ten 
esamomis komisijomis.”

Bet Austrijos valdžia, kurios priešakyj stovi klerika
lai, kuri buvo išrinkta dar hitlerinkų viešpataujančio j 
dvasioj linkui liaudies demokratijos, daro kitaip. Ji 
stengiasi įnešti nesutikimus iš vienos pusės tarpe So
vietų Sąjungos, o iš kitos — Anglijos, Amerikos ir Fran
cijos.

Karo laiku daugiausiai nuo Austrijos armijos nu
kentėjo Sovietų Sąjunga, nes austrų divizijos prieš ją 
kariavo. Raudonoji Armija parbloškė Hitlerio jėgas 
Austrijoj. Tarybų Sąjungos vyriausybė iškraustė dalį 
vokiečių fabrikų iš Austrijos ir dalį tų fabrikų, kurie 
ten buvo iš Sovietų Sąjungos atkraustyti.

Austrijos klerikalų valdžia, su pritarimu socialistų, 
pradėjo daryti skerspaines Raudonajai Armijai. Ji neno
rėjo leisti raudonarmiečiams turėti savo daržus ir pasi- 
sodyti daržovių. Tik po ilgos kovos tas Austrijos kleri
kalų nusistatymas buvo sulaužytas.

Vėliau jie ir jiem pritarianti kitų šalių imperialistai
• pradėjo šaukti, būk “Raudonoji Armija viską suvalgo,” 
kad “maisto nelieka austrams.” Austrijoj Raudonosios 
Armijos yra tik apie 50,000, gi tuo pačiu kartu fašistinių 
pabėgėlių — jugoslavų, lenkų, ukrainų ir kitų — yra apie

• 500,000! Austrijos valdonai rėkia, būk “Raudonoji Ar
mija viską suvalgo”, nors Sovietai savo notoj Jungtinėms 
Valstijoms aaiškiai įrodė, kad Raudonajai Armijai mais
tą atgabena iš Sovietų šalies, išskiriant daržoves, ku
rias raudonarmiečiai užsiaugina ant buvusių Hitlerio 
armijos lavinimosi paligonų. Molotovas pareiškė Mr. 
Byrnes’ui, jog, kol Austrijoj sėdės tie 500,000 fašistinių 
bėglių, tol negali būti nei kalbos apie taiką su Austrija, 
nes ištraukus iš jos Sovietų, Francijos, Amerikos ir 
Anglijos armijas, ta šalis gali pilnai hitlerininkų rankose 
atsidurti.

Kitas Austrijos valdžios žygis, tai “nacionalizacija 
fabrikų.” Ji savo parlamente, kuri sudaro klerikalai, 
nutarė “nacionalizuoti fabrikus.” ,

Kokia ta “nacionalizacija”? Nagi, tokia, kaip pas 
mus, kai laike streikų valdžia paima į savo rankas ka
pitalistų gelžkelius ar fabrikus. Austrijos valdžia “nacio
nalizuoja” tuos fabrikus, kurie, arba turi būti išvežti į 
Sovietų Sąjungą, arba turi Austrijoj dirbti žmonėms 
reikmenis, kaipo Sovietų fabrikai.
^Sovietų Sąjunga tos “nacionalizacijos” nepripažįsta. 

Bet Anglijos, Amerikos ir Francijos kariniai atstovai 
nesiima žingsnių prieš tą “nacionalizaciją”. Sovietų Są
junga gal būti darys savo okupacinėj zonoj, kaip jai pa-

APIE ARGENTINOS 
MIESTO ROSARIA 
LIETUVIUS

Argentinos lietuvių “Vie
nybėje” Juozas Baltušnin- 
kas rašo apie atsilankymą 
pas Rosario lietuvius. Jis 
buvęs nuvykęs visuomeni
niais reikalais ir rašo:

Dėl tampresnių ryšių už
mezgimo ir nuoseklesnio pa
sitarimo bendrais mūsų or
ganizacinio ir bėgamaisiais 
reikalais, o ypatingai Lietu
vos rėmimo, teko lankytis 
pas rosariečius ir arčiau pa
žinti dabartinę tenykštę lie
tuvių kolonijos padėti, apie 
ką čia nors mažu žiupsneliu, 
keliais žodžiais noriu išsitar
ti.

Kelionė pavyko gerai ir 
pasekmingai. Reikia pažy
mėti tas, kad kelionės laiku 
teko kalbėtis su lauko dar
bininkais,
dabartine sunkia ekonomine 
padėtimi 
brangumu, 
darbo ir atlyginimo pageri
nimą; aginaldą, apmokamas 
atostogas, 8 darbo valandas 
ir tt. Jie su pajuoka atsakė: 
“Taip, ir mes girdėjome apie 
tą pasaką, bet iki kol jos 
mes nepažįstame. Mums

“pagerinimas” yra tik toks 
kad, vietoj už bambačiones 
(plačias kelnias) pirmiaus 
mokėdavom 4-7 pesus, dabar 
mokame 10-16 pesų. Dirba
me nuo tamsos iki tamsai, o 
daugumoj ir sekmadieniais. 
Užmokestis menkas; mėnesi
niai gauna 35-70 p., o per 
dienas 2.50 — 3.00 pesai, ir 
valgis sulig jo malone”. Jie 
pabrėžė, kad kaip pirmiaus, 
taip ir dabar lauko darbinin
kai yra išnaudojami, o kar
tais dar labiaus, todėl di
džiu iii a darbininkų metė 
lauko darbą ir ėjo į miestą.

Rosario miestas labai di
delį skirtumą turi nuo Bu
enos Aires. Kuomet per 
šiuos metus Bs. Aires žymiai 
progresavo, iškylu didžiausi 
rūmai, taį Rosario 
menkai, kas nepadarė 
ž y m e s n i ų p a k e i t y m ų. 
tas švarus ir ramus.

Kalbantis su lietuvių vei
kėjais, paaiškėjo, kad ir ro- 
sariečiams, kaip ir mums bu
vo gan šiurkščios sąlygos per 
šį laikotarpį ko dėka, daug 
atsiliepė į visą kolonijos or
ganizacinį gyvenimą. Per šį 
laikotarpį daugiausiai krutė
jo tai draugijos: “Aušros 
žvaigždė,” Moterų ii' Jauni
mo, kuri didžiumoj dirbo su 
vietiniais. Nors sąlygos bu- jp bus einama.

By Matt Sholomskas

kurie nusiskundė

ir pragyvenimo
Užklausti apie

D. M. Rateliui 
nuveikti scenos

laiku rosarie-

vo nepalankios, bet Moterų 
draugija daug dirbo para
mos darbe.
nieko neteko
darbe.

Dabartiniu
čiai taip ir jų organizacijos 
įsitraukia į platesnį ir gy
vesnį veikimą bendroms ir 
sujungtoms jėgoms, kad at- 
pildžius atsilikusiusius dar
bus.

labai 
jokių 
Mies-

LENKAI TURI KAŽIN 
KĄ UŽANTYJ.

Overseas News Agency 
praneša iš Paryžiaus, jog 
kukliausi, bet darbščiausi 
taikos konferencijoje dele
gatai yra Lenkijos, vado
vaujami užsienio reikalų 
ministro Vincento Ržymo- 
vičiaus. Jie, girdi, tyli ir 
dirba sunkiai.

Menama, esą, kad grei
toj ateityj bus paskelbta 
Lenkijos - Francijos drau
giškumo ir komercijos su
tartys ; panašias sutartis 
Lenkija pasimojusi sudary
ti ir su Anglija.

Jau prieš tūlą laiką tūli 
Varšuvos vyriausybės na
riai sakė, jog demokratinė 
Lenkija turėtų tarnauti ry
šiu tarp Tarybų Sąjungos 
ir Vakarų. Prie to, matyt,

UNLIKE THE COLUMNIST 
who said he was once known 
as the “Lthuanian Tibbett,” 
this writer must admit that he 
never got very far in musical 
circles. Years ago we made an 
unsuccessful attempt at the vo
cal art with a Lithuanian cho
rus in Philadelphia. But we al
ways contended that the res-, 
ponsibility for our failure as a 
singer rested upon the in
structress. She always seemed 
to find something wrong with 
our voice. This was pure pre
judice on her part, because we 
were satisfied with our voice.

for 
clo
the 
We

Dėl Amerikos - Sovietų Prekybos
Prieš karą Sovietų Są- , 

junga per metus laiko pirk- ; 
davo Amerikoj ne mažiau, 
kaip už $100,000,000 ver
tės įvairių tavorų. Sovie
tai pirko mašinerijos ir ki
tas reikmenis statybai so
cialistinės šalies, gi Ameri
kos žmonės iš to turėjo dar
bų ir įplaukų.

Baisusis karas labai nu- 
teriojo didelius plotus So
vietų Sąjungos. Tūkstančiai 
miestų sugriauta, dešimtys 
tūkstančių fabrikų ir dirb
tuvių sunaikinta, apie 25,- 
000,000 žmonių liko be pa
stogės! Sovietų vyriausybė 
daug dalykų norėtų pirkti 
Amerikoj, kad greičiau už
gydyti karo žaizdas. Bet 
kad kitoj šalyj pirkti, tai 
reikia ir tai šaliai savo 
reikmenų parduoti. Vienok, 
dabar Sovietų Sąjunga to
kioj padėtyj, kad ji savo 
gaminių veik negali kitoms 
šalims parduoti, nes ką pa
gamina, tai tas namie yra 
labai reikalinga. Ji gali A- 
merikai ir kitoms šalims 
parduoti tik tūlų žaliadaik- 
čių — medžiagų mūsų fab
rikams, mangago (specia- 
lės rūdos padarymui tvirto 
plieno), kailių ir dar kai 
kurių dalykų. Bet tas toli 
gražu negali sukelti tiek 
pinigų, kad Sovietų šalis 
galėtų Amerikoj nusipirkti 
tiek mašinų ir fabrikinių 
dirbinių, kiek jai reikia.

Kad ji tą galėtų padary
ti, tai Sovietams reikalinga 
Amerikos paskola. Kol jie 
negauna paskolos, tol jie 
negali plačiai išplėsti pre
kybos su Amerika, kitais 
žodžiais— pirkti daug reik
menų.

Ar Amerika galėjo su
teikti Sovietams paskolą? 
Taip, tą galėjo pilnai pa
daryti! Mūsų valdžia pa
skyrė kelis bilionus dolerių' 
skolinimui kitoms šalims. 
Skiriant tuos pinigus buvo 
šakuma, kad jie bus pasko
linti sutvirtinimui Amerikos 
prekybos. Met mūsų politi
kieriai, priešakyj su Mr.

James Byrnes, kitaip pa

Jie suteikė Anglijai pa
skolą net ’ $3,750,000,000, 
kad sutvirtinti britų impe
rialistų viešpatavimą pa
saulyje. Jie suteikė $1,350,- 
000,000 paskolą Franci j ai, 
kad pakelti socialistų balsų 
kiekį parlamento rinkimuo
se. Jie suteikė ir kitoms ša
lims paskolų. Bet kas liečia 
Sovietų Sąjungą, tai, kaip 
Mr. Trumanas pareiškė: 
“šiemet tam jau nėra pini
gų.” 
gai, kurie buvo skirti 
koloms, jau išsibaigė.

Ar Sovietų Sąjunga 
rėjo gauti Amerikoj 
kolą? Taip, buvo kalbama, 
kad ji norėjo gauti šešis bi- 
lionus dolerių paskolos. Bet 
ji buvo įteikus prašymą 
vieno biliono. Mr. Byrnes 
ir kiti valdininkai tą Sovie
tų prašymą kur tai “pame
tė.” Kada jį surado po še
šių mėnesių laiko, tai jau 
pinigai buvo arba kitiems 
paskolinti, arba pažadėti.

Kodėl tos paskolos Sovie
tai negavo? Todėl, kad tūli 
elementai Washingtone bi
josi ;,kad tos paskolos gali 
sutvirtinti Sovietų Sąjun
gą. Jie mano, kad pati So
vietų Sąjunga negalės at
statyti karo sugriautos ša
lies be paskolų iš užsienio. 
Mr. John H. Crider rašė iš 
Washingtono, kad kiti ma
no, jog Sovietai turi daug 
aukso, tai kada negaus A- 
merikoj paskolų, o jiems 
mašinų reikia, tai pirks už 
auksą. Bet tų pirkimų už 
auksą nesimato, nes jeigu 
Sovietai pirma karo pirk
davo Amerikoj ne mažiau, 
kaip už $100,000,000 į me
tus, tai 1946 metais, sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais 
pirko tik už $8,013,000! Jie 
j ieško kitose šalyse paskolų 
ir ten perka.

Mr. Henry Wallace, Pre
kybos sekretorius, matyda
mas, kąd su Amerikos pa
skolomis Sovietams ne kaip 
eina, kad Amerikos ir So
vietų prekyba vietoj augti,

Kitais žodžiais, pini- 
pas-

no- 
pas-

thing in the belief that the 
stars exercise a strange influ
ence over one’s life. They must, 
for how else can we explain the 
twist of fate that whirled us 
right smack into the Arrange
ments Committee for the Lith
uanian cultural festival which 
will be held in Chicago next 
October.

—o—
Yes, your daily scribe, 

through no fault of his is now 
a promoter., AU of which seems 
to confirm the belief that if you 
can’t do something in the best 
style yourself you should go in 
for promoting.

—o—
At first we hesitated to ac

cept the honor. Accepting as a 
sponsor of any undertaking 
carries with it certain obliga
tions and demands certain qua
lifications. We could get over 
the first hurdle easy enough. 
But we’d have to sneak under 
the second when the Arrange
ments Committee had its back 
turn.

of becoming 
Proceeding 

“Those who 
who cannot, 

we made a

But since the chairman of 
the committee has given his so
lemn pledge that he would not 
breathe one word of our ill- 
fated artistic experiences we 
accepted.

puola, pasiuntė į Maskvą 
du mūsų šalies specialistus, 
Mr. E. C. Ropes, kuris yra 
specialistas prekybos rei
kalais su Sovietų Sąjunga, 
ir Mr. Lewis L. Lorwing, 
žymų Amerikos ekonomistą.

Tie žmonės Tarybų .ša
lyj tarėsi su viršininkais ir 
liepos 31 d., Mr. D. Middle
ton perdavė jų išvadas. Tie 
Amerikos specialistai su
rado, kad Sovietų Sąjungai 
reikalinga daug įvairių A- 
merikos tavorų, kaip tai 
gelžkeliams įrengimų, gar
vežių, vagonų, plieno ir me
talo fabrikams įrengimų, 
elektros stotims mašineri
jos, žibalo grąžtų ir kito
kios mašinerijos, anglies 
kasykloms, namų įrengimų, 
kaip tai elektros pečių, šal
dytuvų, prieplaukų įrengi
mų, automobilių kelių ve
dimui medžiagos ir daugy
bės kitų dalykų.

Mr. Ropes ir Mr. Lorw- 
ing užtikrina, kad, jeigu 
Sovietų Sąjunga būtų A- 
merikoj gavusi $1,000,000,- 
000 paskolą, tai ji būtų į 
metus laiko pirkus ne ma
žiau, kaip du kartus tiek 
tavorų.

Iš to būtų buvusi nauda 
ir Sovietų Sąjungai ir mū
sų šaliai. Bet ji pąskolos 
negavo Amerikoj, tai pri
versta jieškoti kitose šaly
se.

Sovietams kitose šalyse 
su paskolomis yra lengviau, 
mat, jie visada pilnai ir tei
singai atsimokėjo. Švedija 
padarė su Sovietų Sąjunga 
sutartį ir suteikė Sovietam 
biliono kronų paskolą į pen
kis metus. Tai pirmu kartu 
Švedijos istorijoj taip dide
lę paskolą duoti kitai šaliai. 
Sovietai perka Švedijoj sta
tybos, elektros, metalo ir 
kitokią mašinėriją, gi į Šve
diją pristato žalių medžia
gų, žibalo, potašiaus ir tt.

Sovietų Sąjunga stengia
si užmegsti didelę prekybą 
Pietų Amerikoj. Jie diplo
matinius ryšius atsteigė su 
visa eile šalių. Jų prekyba 
auga Argentinoj, Brazili
joj, Čilėj, Uruguajuj ir ki
tur. Jeigu jie ten dar ne
gavo stambesnių valdiškų 
paskolų, tai jau didelės ka
pitalistų firmos suteikė

But it did us no good. After 
exercising our lungs and over
straining our vocal cords 
several months, the writer 
dided he was unsuited for 
finer art of warbbling.
might have continued if the in
structress hadn’t ordered “Take 
that frog out of your throat.” 
That was a little too much. It 
was plain infringement upon 
the privacy, of a frog.

—o—
This should have cured your 

commentator of his hunger for 
the finer things in life. Well, 
the writer never returned to 
the society of vocalists, but he 
made the mistake 
an amateur critic, 
on the theory of 
can, do, and those 
become critics,”
fling at being a critic. But by 
being a critic you seldom win 
friends and less frequently in
fluence people. So we were wil
ling to admit that when it came 
to the arts we were pretty 
much of a flop. It hurt our 
pride to have people insulting 
our voice and then later telling 
us that we were blind, also.

With all this it would seem 
that when it came to culture 
we were a complete washout. 
You might not believe in astro
logy, but there must be some-

Incidentally, there are some 
pretty-good Joe’s on the com
mittee so our job of promoter 
should prove to be an interest
ing one. Among those on the 
sponsoring committee are Wal
ter Žukas, twice-wounded G. I. 
who wrote a song while Ger
man bullets were singing over
head. His song “Phantom Pa
radise” was published by a Chi
cago firm. Then there is Robert

Lithuanian 
the very 
the LMS

Feiferis, a young 
artist who designed 
attractive cover for 
call for the festival.

Now to join the rest of the 
artists and get us some culture.

jiems reikmenų kreditan, 
nes žino, kad bus atmokė
ta. r <

Pirmiau Danijoj maisto 
produktus, kaip kiaules, 
sviestą, sūrius, kiaušinius 
supirkdavo anglai# Dabar 
tie dalykai, kaip ir fabrikų 
dirbiniai, dideliame kiekyj 
eina i Sovietu C- 
Mat, Sovietai 
moka danams, negu angl
iai. Anglijoj labai susirūpi
no, kad sviestas ir kiauši
niai iš Dainjos plaukia ne 
į Londoną, bet į Leningra-

Sąjungą, 
brangiau

ma paskolas, kad “pasaulį 
išgelbėti nuo komunizmo 
bet patys rimtai 
kad nenustoti 
užsakymų.

Bendrai imant, 
ka, kuri vienais 
sumetimais kenkia Ameri
kos - So»vietuBąjungos pre
kybai, yrą^Žalinga abiems 
šalims. Sovietai turi j ieško
ti kitose šalyes kreditų, 
laukti mašinerijos, kurios 
ten taip greitai negali pa
gaminti, kaip tą padarytų 
Amerikoj, o mūsų šalis nu
stoja didelio pirkėjo. Da
bar, kada dar mūsų šalyje 
yra reikalas daugelio gy
venimo dalykų, kurie nebu
vo karo sąlygose gamina
mi, tai ta žala ne taip jau
čiama. Bet vėliau ji bus la
biau jaučiama. Soyietų už
sakymai galėtų sumažinti 
bent poros milionų bedar
biu skaičių nors tūlam lai
kui. Ir jeigu Sovietai tu
rės dabar jieškoti ir sura
sti sau reikmenų kitose 
šalyse, tai nereikia many
ti, kad jie tada ateis į A- 
meriką su dideliais užsaky
mais, kada čia prasidės di
delis nedarbas.

Labai teisingai pareiškė 
Mr. Larving, kad “Ameri
kos vidaus reikalų apsau
gojimas reikalauja, kad 
Prekyb. Departmentas su
rastų galimybę pasiekti So-

n 
rūpinasi, 
sovietinių

ar kitais

Sovietai sudarė prekybos 
sutartis su Lenkija, Čecho- 
slovakija, Vengrija, Dani
ja, Jugoslavija, Bulgarija, 
Suomija ir Norvegija. Tie
sa, tos šalys buvo kare, bet 
jų prekyba atsigauna, vie
nom reikia tų reikmenų, 
kurių jos gauna Sovietų 
šalyj, o kurių jos turi, tai 
parduoda Sovietams.

Net Anglija, kuri Wash
ingtone gavo $3,750,000,000 
paskolą ir tai, kaip rašo 
Mr. M. L. Hoffman, siekia 
užmegsti plačiausią preky
bą su Sovietais. Štai jau 
Londone laukia prista
tant iš Sovietų 15,419 bėlių 
medvilnės. Anglijos kapita
listai siekia parduoti kuo 
daugiausiai Sovietam me
talo apdirbimo mašinų ir į- 
vairios mašinerijos, gauti iš 
Sovietų Sąjungos medžio,' vietų Sąjungą.” Tada, ži- 
kailių, medvilnės ir kitų! noma, būtų naudos ir So- 
reikmenų. Į vietų Sąjungai ir Jungti-
* Mr. M. L. Hoffman, lie-inėms Valstijoms.

pos 27 d. (iš Londono rašė/ Politinių barškalų skan- 
kad viena stambi britų f i r- j dalai prieš Sovietų Sąjungą 
ma, nelaukdama jokių ga
rantijų iš Anglijos valdžios, 
jau padarė planą suteikti 
Sovietų Sąjungai $160,000,- 
000 paskolą. Išeina, kad 
anglai iš Jungt. Valstijų i-

tinka, o kitos šalys darys, kaip joms patinka. Bet jeigu 
bendroji Jungtinių Tautų Ekonominė Taryba pakriks, 
tai nuo to nieko Austrija neišlaimės, o ekonominiai dar 
nukentės. Už tai bus kalta Austrijos esamoji valdžia ir 
tie, kurie ją palaiko."

1 ir tų, ar kitų asmenų pas
tangos pakenkti abiejų ša
lių prekybai yra nesveika 
politika ir kenksminga A- 
merikos žmonėms.

D. M. š.
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Iš Kelionės į Maskvą ziejus. Cerkvę statė 1554 —

Rašo Karolis Vairas
(Tąsa)

— Ne kitaip. Miestas tu
ri skubėti plėsti susisiekimo 
tinklo aptarnavimą, bet gy
ventojų prieauglis dar spar
čiau žengia pirmyn. Tai yra 
pokario periodas, taip pat 
pokario reiškinys yra dėl 
transporto sunkumų.

Mieste kartais pasitaiky
davo paklausti, kaip patekti 
į kurią nors vietą. Nebuvo, 
tokio atsitikimo, kad būtų i kampelis. Aplink miestą „(Ų 
atsisakyta parodyti kelią irise šilas, kitoje upės pusėje 
patarti, kur ir kai}) važiuo-Į žaliavo pievos. Maskva ir 
ti arba eiti. Kartą sustab- jos Kremlius augo ir kūrė- 
džiau jaunuolį, klausdamas si per ištisus šimtmečius, 
kelio. ; Naujos Kremliaus sienos

— Nulydėsiu tamstą iri buvo statomos prieš seną-j 
parodysiu, — atsako jis. i sias. Kremliuj gyveno Mas-

Bet ar ta 1 
eini? i sis kunigaikštis. Ilgainiui,!
Nesvarbu, noriu tam-ikai iš prie Kremliaus buvu-' 

parodyti. >sios aikštės buvo pašalintos j sveikina dirbančiuosius
viso per visą savo bu- i prekybinės palapinės 

vimo Maskvoje laiką visur, | krautuvėlės, aikštė pa----
ypač valdžios įstaigose, ra- re padoriausia Maskvos i voliucinę

vieta. Šiandien ji vadinama 
Raudonąja aikšte (Kras-

v ardas ( k a i p Mo- 
skovos kaimas) minimas

rinko nedidelį kaimelį prie 
Maskvos ir Neglinkos upių 
santakos, apsupo jį medi
ne siena ir pavadino “Mos
kva - gradu”. Tai buvo ma
žas miestelis, stovėjęs toje 
vietoje,. kur dabar yra 

į Kremliaus pietų — vakarų

) gaudžiant, Lenino karstas 
buvo įleistas j mauzoliejaus 
požemį.

Lenino mauzoliejus yra 
dominuojantis Raudonosios 
aikštės paminklas. Jo fasa
de yra vienas tiktai reikš
mingas ir viską pasakąs žo
dis Lėni n.

Pradžioje mauzoliejus bu
vo padarytas iš medžio, o 
1929 m. jį pakeitė naujas 
mauzoliejus iš poliruoto 
raudono granito ir juodo 
Jabradoro pagal akademiko i žmonių, kuriuos carų val- 
architektoriaus A. V. Šču- džia nuteisdavo mirti, 
sevo projektą. Mauzoliejuje 
yra> saugojama prancūzų i 
komunistų dovanota Tary- i 
bu Sąjungai: Paryžiaus 
Komunos vėliava.

Nuo mauzoliejaus viršaus 
didžiosiomis revoliucinėmis

i šventėmis — gegužės 1 d.,

kais totorių sostinės Kaza
nės paėmimui minėti. Cerk
vę puošia devyni bokštai, 
kurių kiekvienas yra skir
tingas.

Prieš Pokrovskio Soborą 
yra vadinamoji Kaktos vie-

vietos Maskvos gyventojam 
būdavo skelbiami carų uka-

viešai kertamos galvos tų

pats

štai

kryptimi I kvos valstybės galva, didy- lapkričio 7 d. ir kt. didy- 
■ sis proletariato vadas Sta

linas

i boro yra paminklas Mini
mi i ir Požarskiui, pastaty
tas 1818 metais, Maskvos 
išvadavimui iš lenkų 1612 
m. paminėti.

Iš aikštės matomas Spa- 
so boktas — tai yra aukš
čiausias Kremliaus bokštas, 
Ivano III-jo laikais pasta ty

bendradarbiai • tas Milano meistro Anto- 
ir

dome didžiausią mandagu
mą, paslaugumą ir draugiš
kumą. Tai ypatingas ir 
gražus rusų tautos charak
terio bruožas. Niekur nepa
stebėjome to išdidumo ir 
šiurkštumo, dėl kurių kar
tais nusiskundžiama kituo
se miestuose, net ir mūsų 
sename Kaune. Šiuo atžvil
giu iš Maskvos išsivežėme 
maloniausius į s p ū d ž ius. 
Mums teko lankytis Valsty
binėje Etatų Komisijoje, 
Lenino Vardo Bibliotekoje, 
Knygų Rūmuose, Švietimo 
ir Kultūros Įstaigų Komi
tete prie Ministrų Tarybos, 
Valst. Literatūros Fonde 
prie Švietimo Ministerijos. 
Valst. Leidyklų Susivieniji
me, (Kogiz), Mokslų Aka
demijos knygynuose (Aka- 
demknyga), Tarybinių Ra
šytojų Sąjungoje — ir vi
sur radome nuoširdumą, 
malonų norą ir pasiryžimą 
padėti, išaiškinti, suprasti.

Maskva ir Jos Kremlius
Pirmą kartą Rusijos isto

rinėse kronikose Maskvos

p. Raudonosios Armijos ka- 
a_ irius, parodančius savo re- 

valią, demons- 
Į truojančius džiugų gyveni- 
' ma ir didžiosios socialisti- 
1 nes tėvynės galią.

Už mauzoliejaus, paliai 
Kremliaus sieną, yra 1917 
m. žuvusiųjų raudongvar- 
diečių broliškas kapas. Gre- 

I ta jo yra visos eilės nusi- 
kesčių apkrauta ir išvar- kovotojų kapai.

štė; matė daugybę svarbių 
istorinių įvykių. Čia vyko 
kautynės už Maskvą su to
toriais ir kitais įsibrovė
liais, čia susirinkdavo mo-

gusi liaudis.
Po Spalio -----------

Raudonoji aikštė tapo svar-1 Sverdlovas 
biausia vieta, kur vyksta; lunze

Revoliucijos

nijaus Solari jaus. Tai yra 
gotiko ir renesanso stilių 
mišinys. Bokšte yra Petro I- 
jo iš Olandijos atgabentas 
laikrodis, įrengtas ruso 
meistro Gorlovo. To laik
rodžio varpai per radiją 
girdimi ir Lietuvoje. Prie 
Spaso- vartų Petro I-jo lai
kais atskalūnai — raskolni- 
kai, nenorėdavę skustis 
barzdų, kaip tai buvo Pet
ro įsakyta, turėdavo mokėti 
pabaudas.

Aštuonioliktoms proleta- 
I) z e ržinskis, rinės revoliucijos metinėms

čia ilsisi palaikai tokių di
džių bolševikų veikėjų, kai})

Vorovskis, Voiko- Į buvo nutarta Kremliaus
irmosios gegužės ir Spalio ! vasj Kremliaus sienoje yra I bokštuose įrengti keturias

i įmūrytos urnos su pelenais
i Leningrado trockistų gau-
i jos nužudyto Kirovo; čia 

f'proietariato“ valstybės V1? Kuibyševo, Or-

paradai ir demonstracijos, 
kur vyriausybės vyrai ap- i 
žvelgia kas metai didėjan- !
čia dženikidzės, K a r p inskio, 

broliškųjų komunistų parti
jų vadų Rutenbergo (JAV), 

| Mak - Manuso (Anglijos), 
1924 m. sausio 27 d. Rau-; Landlero (Vengrijos), Kla- 

donoji aikštė matė didžiau-i ros Zetkin, Frico Hekkerto 
šią visos liaudies liūdesį — (Vokietijos), Sen - Kataja- 
tą dieną buvo laidojamas mos (Japonijos) ir kt. 
didysis proletariato vadas
ir Tarybinės valstybės vy- įdomiausias senovinės rusų 
riausias steigėjas Leninas: į architektūros pastatas, Po- 
ketvirtą valandą prie pa- krovskij Sobor, arba palai- 
trankų gedulo salvių ir Ma-. mintojo Vasilijaus cerkvė, 
sktfos dirbtuvių sirenoms' kur dabar yra įrengtas įmi

Prieš V. I. Lenino 
Mauzoliejų

Čia pat aikštes gale yra

penkiakampes žvaigždes. 
1935 m. nuo Spaso bokšto 
čiukuro buvo nukelti caro 
dvigalviai ereliai ir jų vie
ton buvo Įkelta viena iš tu 
keturių žvaigždžių. Kitos 
trys yra kituose bokštuose. 
Visas žvaigždžių detales 
paruošė Tarybų Sąjungos 
dirbtuvių pirmūnai 'meis
trai. Kiekviena žvaigždė 
yra paauksuota, ir kiekvie
ną puošia tarybinė emble
ma — kūjis ir pjautuvas. 
Emblemon įtvirtinta apie 
1,300 blizgančių brangių 
akmenėlių, paimtų iš Uralo

PARAMAI
LIETUVOS

ŽMONIŲ

PARAMAI
LIETUVOS

ŽMONIŲ

RENGIA LIET. PAG. TEIKIMO KOM., BROOKLYNO SKYRIUS IR A.L.D.L.D. 2-RAS APSKRITYS

340 MITCHELL AVENUE
LINDEN, NEW JERSEY

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujama Walter Žuko, dainuos šiame piknike.

PROGRAMA: Dainuos AIDO CHORAS, iš Brooklyno, vadovybėje JURGIO KAZAKEVIČIAUS. 
Taipgi dainuos SIETYNO CHORAS, iš Newark, N. J., vadovaujamas WALTER ŽUKO.
ĮŽANGA 50c ASMENIUI (taksai iskait.). BUS GERA ORKESTRĄ IR GERA SALĖ ŠOKIAMS.

TURĖSIME SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ.
Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike ir paremkite Lietuvos žmones ir tuom pat kartu pasilinks

minkite patys. /
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įrengtos, kad jos palengva 
sukasi pagal vėją, blizge- 
damos auksu ir rėžtais žvil
gančiais akmenimis.

Kitame Raudonosios aik
štės gale yra Kremliaus Ni- 
kolskio vartai, kuriu bokštą 
taip pat puošia penkia
kampė žvaigždė. Šis bokš
tas labai nukentėjo 1812 
metų gaisre, kada prancū
zai sprogdino Kremliaus 
sienas.

Prancūzų rašytojas Anri 
Barbiusas savo veikale 
“Stalin” apie Raudonąją 
aikštę šiaip yra parašęs:

“...plati jos panorama ta
rytum išsiplečia: tai, kas 
yra dabar, — visų geriau
siųjų žemės rutulio žmonių 
tėvynė,— ir tai, kas yra ar
chaiška, kas buvo lig 1917; 
metu. Ir rodos, kad tas, ku- c- 7 7

ris guli mauzoliejuje, tuš
čioje nakties metu aikštėje, 
pasiliko dabar pasaulyje 
vienintelis, kuris nemiega; 
jis budi ir saugoja visa, kas 
yra aplink jį — ir miestus 
ir kaimus. Jis — tikrasis 
vadas, žmogus, apie kurį 
darbininkai, šypsodami, sa
kydavo, kad jis jiems buvo 
tuo pat metu ir draugas ir 
mokytojas; jis — tėvas, vy
resnysis brolis, tikrai glo
bodavęs visus. Tu jo nepa
žinai, bet jis pažino tave, 
jis mąstė apie tave. Nepai
sant kas tu esi, tau buvo 
reikalingas tas draugas. 
Nepaisant kas tu esi, visa, 
kas yra tavo likimo geriau
sia, yra to kito žmogaus 
rankose, — žmogaus su 
mokslininko galva, su dar
bininko veidu, su paprasto 
kareivio drabužiais...”

Balandžio 14 d., sekma
dienį, gana anksti ėjome į 
Raudonąją aikštę ir susto
jome ilgoje žmonių eilėje, 
toli nuo mauzoliejaus, ir 
palengvėlia, ‘ žingsnis po 
žingsnio, slinkome mauzo
liejaus linkui. Mums susto
jus eilėje, pradėjus slinkti į 
priekį, paskui mus vis dau
giau ir daugiau rinkosi 
žmonių. Eilės galas nutyso 
toli, žemyn už aukštos gele
žinės tvoros. Ta eilė, kopė, 
rikiavosi po du, po tris, to
li, priekyje, ir iš mūsų vie
tų tesimatė tik mauzolie
jaus viršūnė.

Rytas buvo vėsus, iš aikš
tės sklido šaltas vėjas. Ei
lėje susirikiavusių žmonių 
veiduose susikaupimas. Vi
sur iškilminga tyla. Jie ėjo 
pagarbos atiduoti vadui ir 
kūrėjui, darbininkų užtarė
jui, tėvui ir vyresniajam 
broliui.

Po dviejų maždaug valan
dų priėjome vartelius prieš 
pat mauzolijų. Nusiėmėm 
kepures ir tyliai žengėme į 
vidų, leidomės marmuri
niais laiptais žemyn, ir vėl 
žemyn, praėjome dešiniąją 
puse karstą, kuriame už 
kvarco stiklo sienelės guli 
Leninas.

Nepaprasta tyla. Girdi 
tiktai žmonių alsavimą. 
Jauti tylutėlį praeinančios 
žmonių minios susikaupi
mą, didingą šventovės dvel
kimą. Po stiklu matai bal
tas rankas ir baltą pažįs
tamą veidą, kuris rodos 
prabyla į tave mirties didy
be, ir pats pasijunti priar
tėjęs prie mirties majesto
to.

Keturiuose kampuose 
stovi garbės sargyba, tary
tum iš marmuro iškirsta, 
nekrutanti, pasinėrusi tylo
je prie amžinybės vartų.
Lenino Vardo Bibliotekoje 

ir Knygų Rūmuose
Vienas iš svarbiausiųjų 

mūsų uždavinių Maskvoje 
buvo susipažinti su TSRS 
Valstybine Lenino vardo 
Biblioteka ir su Visasąjun
giniais Knygų Rūmais.

Lenino vardo Biblioteka 
— tai kolosali kultūros į- 
staiga, užimanti keturioli- 
ką senojo ir naujojo pasta-; 
tų korpusų su 50,000 m. plo-i 
tu. Neskaitant kitų pagal
binių saugyklų įvairiose 
Maskvos dalyse, čia kalba
mų abiejų pagrindinių Bib
liotekos pastatų talpumo 
kubatūra prašoka 300,000; 
kub. metrų. Tai yra geroko; 
miestelio pastatų kubatūra. 
Jei sustatytume visas Bib
liotekos lentynas vienoje ei
lėje, tai susidarytų 250 kilo
metru eilė, v

Bibliotekos ūkis yra la
bai sudėtingas ir didelis. Į- 
vairiuose jos skyriuose dir
ba 1,100 bendradarbių, o iš 
viso tarnautojų yra 1,360; 
šio penkmečio gale, t. y., 
1950 m., tarnautojų skai
čius numatoma pakelti ligi 
1,750 žmonių.

Į Biblioteką įeiti reikia 
turėti nuolatinį skaityt, bi
lietą; neturint jo, reikia

vimo Maskvoj metu lanky
tis visuose Bibliotekos sky
riuose.

Įėjus į vidų ir gavus rei
kalingus leidimus, čia pat 
pirmame vestibiulyje rūbi
nėje paliekamas apsiaustas, 
portfelis, kaliošai. Į Biblio
teką įeinamą tuščiomis ran
komis ir, žinoma, nieko iš 
jos neišsinešama. Abone
mento, kur būtų duodamos 
knygos į namus, Biblioteko
je nėra. Visa Bibliotekoje 
esama literatūra galima 
naudotis tiktai vietoje, jos 
skaityklose.

— Lenino Biblioteka da
bar yra bene didžiausia pa
saulyje? — klausiu Biblio
tekos bendradarbę, kuri 
mus lydėjo, lankant Biblio
tekos knygų saugyklas, 
komplektavimo ir katalogų 
skyrius. Visur čia tvarka,

prie durų gauti Bibliotekos 
komendanto leidimą. Mes 
juo ir apsirūpinome — ga
vome leidimą visu mūsų bu- v- c

švarumas, tyla. Grindyse 
visur kilimu takai.

— Dar ne, dar ne, — at
sako ji, šypsodama, — bet 
jau pasivejame didžiausias. 
Kai kurias didžiųjų biblio
tekų jau pralenkėme, su ki
tomis — susigretinome.

(Pabaiga 5-me pusi.)

“Virėjas ka tik išėjo i pirkiky streiką.”

ĮSIGYKITE ŠIAS KNYGAS

ENGLISH - LITHUANIAN
SELF - INSTRUCTOR

Parašė
DR. J. J. KAšKIAUčIUS
Išleido Dienraštis Laisvė

Tai knyga angliškai kalbantiems moky
tis lietuviškai. Taipgi galima pasinau
doti lietuviškai kalbantiems mokytis 
angliškai.

252 Puslapių, Kaina $1.50.

ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

English-Lithuanian Dictionary

/
Laisvės knygyne taipgi yra .labai pato
gus angliškai - lietuviškas žodynas. Ne
didelio formato, lengvai telpa į kišenių. 
Kietais apdarais. Neseniai išleistas, ga
na tobulas, galima plačiai pasinaudoti.

339 Puslapių. Kaina $3.00

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 
ir mokestį.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn 6, N. Y.
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VAIVORYKŠTE HE
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

(Tąsa)
Jaunai Baniukienei gniaužė širdį 

skausmas, kai galvojo, kad jau nebesu
lauks vyro. Dar prieš mėnesį, jis pa
rašė laišką, kad guli sužeistas ligoni
nėje, kad kai išeis, gal gaus porai die
nų atostogų namo. Mėnuo praėjo, kaip 
tik šiuo metu kaime buvo vokiečiai,—o 
ateis saviškiai — jos nebebus. Gaila jai 
pasidarė — ne savęs, tiktai vyro. Ne
apsukrus buvo, minkštas, ir sunku jam 
bus vienam. Nebent tuojau ves,—kuri 
gi mergina čia tiktų? Peržiūrėjo visas 
mintimis ir nusprendė pagaliau, kad ge
idausią būtų Sonkū Limanaitė, linksma, 
darbšti mergina iš kaimo galo. Taip, 
tur būt, Sonka Limanaitė—tiktai kaip 
čia patarsi Petrui, kuris visuomet klaus
davo jos patarimo, — o dabar pačiam 
teks spręsti, pasirinkti, ir pasirinks ne 
tai, kas reikia, raganą, kuri jam gyveni
mą nuodys, arba tokią nevikrią, kaip jis 
pats, ir nieko niekad nepasieks gyve
nime.

Žmonės gulėjo tamsoje, kiekvienas 
galvojo savaip, apie savo reikalus. Gal
vojo žmonės apie javus, byrėjo aukso 
srove, plaukė gyva upe auksinis žemės 
kraujas. Laukė žemėje geresnių dienų, 
kada grįš saviškiai. Ir visokį žmonės 
gulėjo trobose, skirtingi, nepanašūs vie
ni į kitus, bet tą naktį visi žinojo ir gal
vojo tą patį ir be pasikalbėjimo ir be 
pasitarimo, kiekvienas sau nusprendė 
tvirtai ir nepalaužiamai, kad javai liks 
žemėje, kad neišplėš jų iš slėptuvės vo
kiečių nagai ir kad tai yra svarbiau už 
gyvybę.

Virš kaimo audromis skraidė kiken
dama, stūgaudama, vaitodama ir ūžda- 
ma vokiška mirtis. Baisi, garsi, žiauri 
kikenanti prie savo aukos. Visi trobo
se ją girdėjo.

Bet vokiečių kareiviai tą pačią naktį 
stovį baugiai dairėsi atgal, stengėsi ty
liai vaikščioti po sniegą. Jie taip pat 
girdėjo mirtį. Tykojo, selino, prieidavo 
arti, dvelkė į veidą tyliu, lediniu alsavi- 

griovyje, 
be garso 
Žiūrėjo į 
sukąsto-

mu. Jie jautė ją, tykojančią 
pasislėpusią už trobų kertės, 
kopiančią šiaudiniais stogais, 
juos tūkstančiai ledinių akių, 
mis lūpomis be žodžio skelbė sprendimą.
Be garso ėjo kaimo pašaliais, sustodavo 
prie tvorų, lenkėsi prie šulinių. Visur 
buvo vokiečių kareiviai, jautė ją visur. 
Ėjo greta jų kaimo keliu, sustodavo gre
ta jų prie trobų, lydėjo juos, kai eidavo į 
trobą, užtraukdavo akis juodu kanki
nančio miego šydu. Jos šaltą žvilgsnį 
jautė kūne apčiuopiamu šalčiu. Skver
bėsi jos nematomos akys, šaldė nemato
mų lūpų alsavimas. Iki kaulų smegenų 
jautė ją, tylinčią, nenumaldomą ukrai- 
nietišką mirtį, kuri skaičiavo juos kau
lėtu pirštu.

Laisve—Liberty, LitKuanian Daily /» 1^6
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Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos j savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų amžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-
esant ir

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

; Juozas Zeidat
Savininkas •

[ 411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

DR. L E. LEVY
OPTOMETRIST

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

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

CLEVELAND 3, OHIO.
Telefonas: Express 1244.

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

pritaiko akinius.

WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas............................................................................................................

Antrašas.....................................................................................................................

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

karininką troboje. Ir susisukę tvarky- 
damosi pati. Pakako to, kas buvo. Kū
dikis gulėjo susuptas į švarią drobulę, 
įvyniotas taip, kad kol kas šaltis jam 
negrėsė. Paguldė jį sau ant kelių, jam 
nebuvo šalta—ko gi daugiau norėti? Ir 
taip, tai, ką gavo, buvo kažkoks stebuk
lingas atsitikimas, nepaprastas įvykis, 
kurio nesuprato. Juk ji žinojo, kad vo- . 
kietis numetė jai drabužius, bet ji ne
mokėjo to su juo suderinti. Tarytum 
marškiniai, sijonas, bliūzelė būtų nukri
tę kažkur iš palubės, tarytum netikėtai 
būtų juos įpūtęs į daržinę vėjas, pučian
tis laukuose.

Durys užsidarė girgždėdamos. Ji at
rėmė galvą į sienojus, užsnūdo, tai buvo 
karštligiškas pusiau budėjimas. Nuga
ra ėjo šiurpas, pakaitomis ėmė karštis 
ir šaltis. Kažkas vaidenosi, Mikola ėjo 
keliu, priešais stovėjo anoji—juoda, kari
ninko meilužė. Mikola kažką sakė, ir 
Olenai dūrė tiesiai į širdį staigus, ne
tikėtas pavydas, plėšrus, nesuvaldomas. 
Virptelėjusi pabudo ir apsvaigusiomis 
akimis pasižiūrėjo aplinkui. Ne, Miko- 
los nebuvo, karininko meilužės, buvo 
daržinė, šiaudų glėbis ir ant rankų sū
nus, baltas ryšulėlis su raudonu, apskri
tu, mažyčiu veideliu. Ji išsigando, kad 
užmigusi galėjo išleisti iš rankų kūdikį 
ir stipriau atsirėmė į sieną. Vėl ją pa
ėmė snaudulys. Padriki, sumaišyti vaiz
dų skutai plaukė nepertraukiama srove.

(Daugiau bus)

priešingai visiems ir viskam, o dabar 
mirs kaip šunytis, kaip aklas kačiukas 
šaltyje ir pūgoje. Stengėsi sušildyti jį 
savo kūnu, įkvėpti jam savo šilumą, o 
jautė, kaip šąla jos delnai, kaip perve
ria kaulus šaltis, kaip stingsta, atrodė, 

’ kraujas gyslose, ir nebuvo kuo sušildy
ti kūdikį.

Kareiviai prie durų kažką tarp savęs 
sugargaliavo. Vienas nuėjo ir po valan
dėlės sugrįžo.

—Še, — pasakė nerūpestingai.
Ant šiaudų krūvelės nukrito marški

niai, sijonas, bliūzelė. Jos drabužiai, tie, 
kuriuos vakare, prieš išvarydami į kelią, 
nuplėšė nuo jos. Netikinčiomis akimis 
pažvelgė į kareivį. Jis kvailai nusišyp
sojo. Virpančiomis rankomis pačiupo 
marškinius. Įvyniojo kūdikį į drobę, rū
pestingai susupo. Juokingai atrodė ma
žytis veidelis, apsuptas audeklu, kaip 
lėlės, apvalus, su drumzlinomis juodomis 
akutėmis, kaip tik ką praregėjusių šu
nyčių bei kačiukų akys, Laimė jai už
ėmė kvapą. Buvo į ką įvynioti kūdikį, 
buvo ant ko paguldyti. Tą akimirką ji 
visa kita užmiršo — buvo svarbiausia. 
Atrodė, kad dabar jau viskas bus gerai, 
kad jau praėjo košmaras. Virpančio
mis rankomis vilkosi bliūzelę ir sijoną. 
Tai nepajėgė jos sušildyti, bet vis dėl
to, pajuto palengvėjimą, kad apdengė 
nuogą, skaudantį kūną bent kokiu rū
beliu. Kailiniai ir skara — ak, kad da
bar kailiniai ir skara, kurie pasiliko pas

Sugirgždėjo daržinės durys. Neat- 
gręžė net galvos. Vis dažniau, vis stai
giau sugriebdavo ją skausmai. Rėkė 
taip, kaip norėjo, taip, kaip reikalavo 
nukankintas kūnas.

Kareivis atsistojo duryse ir norėjo 
kažką sušukti, bet suprato, kad moteris 
gimdo. Po valandėlis atėjo kitas. Žiū
rėjo, juokėsi, kvatojo, šnekėjo apie kaž
ką tarpduryje. Nė kiek jai nerūpėjo, 
kad štai guli nuoga ant šiaudų, kad į 
ją žiūri begėdiškos svetimų vyrų akys, 
kad tyčiojosi iš jos. Gimdė kūdikį,—ir 
tai ją atitvėrė aukšta siena nuo pasau
lio, kurį valdė vokiečiai, tai ją uždengė 
nuo jų begėdiškų žvilgsnių, tai ją apšar
vavo nuo jų kvailo kikenimo. Gimdė kū
dikį, ir, matyti, nusprendė leisti jai gim
dyti, nes stovėjo prie durų, neidami lau
kė.

Riksmas stiprėjo. Gretimose trobose 
bobos žegnojosi, išsigandusiomis akimis 
žiūrėdamos į pūgą. Olena Kostiukienė 
gimdė be pagalbos, pati viena, daržinėje. 
Jos galvojo, kad ji jau mirė, kad žuvo 
nuo šalčio ir speigo, kad kūdikis jos kū
ne seniai nebegyvas. O tuo tarpu Olena 
gimdė. Nieko nebuvo prie jos, kas pa
duotų vandens lašelį, kad atgaivintų jos 
sukepusias lūpas, kad pataisytų jai prie
galvį, kad draugiška ranka padėtų. Ji 
gimdė taip, kaip niekas kaime negimdė 
—nuoga, per speigą, numesta ant laito 
daržinėje.

Bobos žegnojosi, sukąsdavo dantis, už
sikimšdavo ausis, bet netrukus smalsu
mas vertė klausytis. Dar rėkė? Rėkė 
stipriu smarkiu riksmu, kuris nežinia iš 
kur imdavosi esant iškankintam, sumuš
tam, sudaužytam kūnui.

Pagaliau riksmas virto kankinimusi. 
Pakilo, lūžo — ir nutilo.

—Pagimdė, — pasakė Maliukienė, ku
rios troba stovėjo arčiausiai, ir susmu
ko ant suolo.

— Pagimdė,—pakartojo mažoji Zina.
Olena valandėlę gulėjo, kaip apkurtin

ta. Štai buvo kūdikis, — priešingai vi
siems ir viskam — išvydo pasaulį, vai
kas tėvo, kuris jau nebegyveno, vaikas 
motinos, kuri už teisingą reikalą jau de
šimtį kartų iki šio laiko turėjo pasi
baigti. Buvo sūnus. Mažas, raudonas 
sutvėrimas.

Paėmė jį į rankas. Nebuvo bobutės, 
nebuvo kam padaryti kas reikia. Kaip 
kalė perkando bambos žarnelę, perrišo 
skuteliu, skaros spurgu, kuris atplyšo, 
kai čia gulėjo dar pirmą dieną, prieš 
tardymą. Stingstančiomis rankomis 
šluostė kūdikį, — svajojo apie puodelį 
vandens, apie porą lašų vandens, bent 
veideliui nuprausti.

Kūdikis pravirko. Normaliu, sveiko 
kūdikio, sveiku balsu. Nudžiugo. Buvo 
sūnus, buvo, gimė priešingai viskam ir 
visiems. Pirmas sūnus jos gyvenime, 
jos keturiasdešimt metų bevaisiame kū
ne. O dabar buvo.

—Mikola, sūnus,. — norėjo pasakyti, 
nudžiuginti vyrą, atsilyginti už visą ge
rumą — nes juk niekad, niekad per tuos 
visus metus, nors taip norėjo vaiko, ne- 
sumušė, nebarė, nedarė karčių priekaiš
tų, kad paėmė bevaisę, kuri negimdo, pa
žiūrėti sveiką ir stiprią, o viduje, ma
tyti, supuvusią, prakeiktą, su krūtimis, 
pienu netvinkstančiomis, su plokščiu ir. 
tuščiu pilvu, kitokią negu visos kitos mo
terys, kurios tapdavo nėščios, gimdė, 
žindė.

Patys nelabai tikėjo, kai jai pagaliau 
pasirodė, kad tapo nėščia. Juk sena 
jau buvo, keturiasdešimt metų. Daug 
laiko praslinko, kol juodu patikėjo.

O paskui Mikolą paėmė į kariuomenę. 
Atsisveikino su ja, bet ji žinojo, kad 
labiausiai jam gaila skirtis su tuo vai
ku, kuris dar negimė, su anuo vaiku 
nežinomu, kurio negalima atspėti, koks 
bus.

Ir štai Mikola buvo negyvas, žuvo 
fronte, o kūdikis atėjo į pasaulį, sūnus, 
kaip tik sūnus, vokiečių daboklėje po be
gėdiškais vokiečių kareivių žvilgsniais, 
kurie net gimdančios neęiokėjo pagerb
ti, jiems begėdiškai juokiantis.

Kūdikis gulėjo ant šiaudų, šaltų, drėg
nų šiaudų. Pagriebė jį ant rankų, pri
glaudė nuogą prie nuogos krūtinės. Pū
tė jį, norėdama sušildyti. Išsigando ne
apsakomai, kad štai išvydo pasaulį,

F. W. Shalms 
(Shalinskas) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-449D

oh ©fr Pries drabužių brangi
mą geriausias ginklas gali 
būti Adonio ir Ievos rūbai. 
O kreditas už tai, kaip už 
pirmą pavyzdį, gali būti — 
nudistam (nuogaliam), ku
rie gal niekados nesitikėjo 
susilaukti nei tokio kredi
to, nei tokios gadynės!

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaatpaa Broadway ir Stone At*.
prl* Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Vėjas ūžė, vėjas kaukė, braškėjo dar
žinė, tarytum po valandėlės turėjo pa
šokti, nuvirsti žemyn; nuo daubos kran
to į upelį. Balkiai virpėjo, šiaudinis 
stogas šiureno, vėjas plėšė šiaudus 
pluoštais, draskė, nešiojo toli, į lygu
mas, į užsnigtus laukus, dingstančius 
besiblaškančio sniego sūkuriuose.

Olena rėkė. Rėkė visu balsu. Jos 
kūną draskė žiaurūs skausmai,—tai bu
vo ne tik gimdymas. Dabar atsiliepė vi
si buožės smūgiai, visi buvo durtuvo 
dūriai, visi klupimai ir kritimai kely 
naktį, kai ją varinėjo kareiviai, darži
nės šaltis, troškulys, alkis. Viskas už
puolė kaip alkanų vilkų ruja, kandžiojo, 
draskė plėšriai dantimis, atrodė, kad kū
nas byra į gabalus, kad dega ugnimi, 
kad jį perveria tūkstantis užnuodytų 
strėlių.

Rėkė. Dabar galima buvo rėkti. Juk 
gimdė—ir buvo galima nutraukti tylėji
mo antspausdą, kurį uždėjo kraštutinai 
įtempta valia tomis dienomis, nuo mo
mento, kai vokiečiai išvilko ją iš trobos, 
iki minutės, kurią suprato, kad, priešin
gai viskam, gimdo. Kad buožių smūgiai, 
mušimas, kritimas kely, šaltis, neužmušė 
kūdikio jos įsčioje. Buvo gyvas ir norėjo 
į pasaulį, — veržėsi į pasaulį, skynė sau 
kelią, negailestingai plėšdamas kūną.

Rėkė nežmonišku, žvėries balsu, ir nuo 
to riksmo jai buvo lengviau. Jis tirpdė 
ledą, dingo šaltis,* tilo viesulas, niūriai 
kaukiantis už sienų.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

NOTARY 
PUBLIC i

||n|n|''4
..>

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
A

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamoj 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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. J

Telefonas Poplar 4110
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Iš Keliones į Maskvą
(Pabaiga)

Bibliotekos istorija yra 
labai įdomi. Ją įsteigė švie
sus rusų didikas grafas N. 
P. Rumiancevas 1862 m., 
surinkęs savo bibliotekoje 
28,512 knygų ir 1,000 rank
raščių. Kiti rusų didikai ir 
knygų mėgėjai dovanojo 
tiek knygų, kad tos Biblio
tekos fondai per vienerius 
metus pasiekė 100,000 tom. 
Caro valdžia Bibliotekai 
skirdavo labai kuklias su
mas, ji augo ir stiprėjo tik
tai visuomenės aukų ir pa
ramos dėka. Per penkiasde-

m., jos knygų fondai pasie
kė tiktai vieno milijono to
mų ribą.

Tarybinė Vyriausybė iš 
pat pirmųjų savo įsikūrimo 
metų suteikė Bibliotekai 
geriausias sąlygas. Ypatin
gą rūpestingumą Bibliote
kai rodė pats Leninas, visa
da ja rūpinosi Partija, Vy
riausybė ir didysis Stalinas.

Savo gausiais knygų, 
žurnalų ir laikraščių kom
plektų fondais Lenino Bib
lioteka jau atsistojo pirmo
je eilėje greta didžiausiųjų 
pasaulio bibliotekų, —Kon
greso Vašingtone, Britų 
Muziejaus Londone ir Na
cionalinės Bibliotekos Pa
ryžiuje. 1940 m. Biblioteka 
jau turėjo 9,200,000 tomų, 
ją per metus aplankė 826,- 
000 skaitytojų. Lenino Bib
lioteka turi ypatingai bran
gų rankraščių fondą, ku
riame priskaitoma per du 
milijonus puslapių. Ji turi 
milžiniškus graviūrų, atvi
rukų, fotografijų, plakatų, 
kalendorių, lapelių ir pan 
rinkinius (arti milijone 
vienetų). Bibliotekoje kny
gų yra 150 kalbomis, iš ku
rių 85-ios yra tarybinių 
tautų kalbos.

— Kokie yra svarbiausie
ji Bibliotekos fondai? — 
klausiu mūsų malonią paly
dovę.

— Svarbiausias, žinoma, 
yra mūsų pagrindinis fon
das, kurį mes skirstome į 
keturias dalis. Pirmoje da
lyje yra apie pusšešto mili
jono knygų, žurnalų ir laik- 
raščių komplektų visomis

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

TSRS tautybių ir Vakarų 
Europos kalbomis. Antroje 
dalyje yra senos ir retos, 
knygos, kurių yra per 150,- 
000 vienetų. Tame skyriuje 
yra Gutenbergo ir jo moki
nių spausdintos knygos, y- 
ra ir pirmojo rusų spaustu
vininko Ivano Fedorovo iš
leistos knygos.

Šiame retų knygų skyriu
je mes turime per 1,200 in- 
kunabulų, t. y., knygų, iš
spausdintų ligi 1,500 metų.

Kita fondų grupė yra pa
galbinė ir informacinė bib
lioteka. Šiai grupei pri
klauso apie 100,000 tomų 
prie didžiosios skaityklos. 
Prie kitų skaityklų, prie 
jaunimo ir vaikų skaityklų 
yra taip pat specialios pa
galbinės bibliotekos. Iš viso 
tokio informacinio pobū
džio literatūros yra per 
300,000 tomų. Tų informa
cinių knygų turinys yra iš
ryškintas dviejuose genera
liniuose ir viešajame kata
loguose. Be to, yra dar ke
turi savarankiški vieši ka
talogai — du dalykiniai, a- 
bėcėlinis ir sistematinis.

Bibliotekos tikslas yra ne 
tiktai rinkti ir saugoti 
knygas ir periodiką, bet ir 
plačiai aptarnauti visuome
nę. 1913 m. Leninas rašė 
(žiūr. Lenino Raštų XVI t., 
529 psl.), kad būtinai reika
linga “matyti viešosios bib
liotekos garbę ir pasididžia
vimą ne tame, kiek joje yra 
retenybių, kiek joje yra ku
rių nors 16-tojo amžiaus 
leidinių arba 10-j o amžiaus 
rankraščių, bet kaip plačiai 
knygos pasiekia liaudį, kiek 
pritraukia naujų skaityto
jų, kaip greitai tenkinami 
bet kurios knygos pareika
lavimai, kiek knygų duota 
į namus, kiek vaikų naudo
jasi biblioteka...”

Plačiausias masinis dar
bas yra dirbamas puikiose 
ir šviesiose skaityklose, ku
rių yra dešimt, ir kurių 
skaičius 1950 metais turės 
pakilti ligi 14-kos. Didžiojo
je skaitykloje yra 450 vietų. 
Kitos salės yra specialios: 
trys skaityklos, su 355 vie
tomis, skirtos moksliniam 
darbui; penktoji skaitykla

— karininkams; šeštoji — 
periodikos skaitykla, kur 
galima gauti visus naujau
sius žurnalus ir dienraš
čius. Septintoji salė —cent
rinė informacinė biblioteka, 
kur yra visi svarbiausi pa
saulio informaciniai leidi
niai, žodynai, enciklopedi
jos, almanachai ir pan. Be 
suminėtųjų skaityklų yra 
dar rankraščių skyriaus 
skaitykla ir dvi didelės, 250 
vietų, vaikų ir jaunimo 
skaityklos. Visose Bibliote
kos skaityklose yra 1,200 
vietų.

Kiekvieną dieną Bibliote
ka iš visų pasaulio kraštų 
gauna nemažiau kaip 1,000 
knygų. Rūpinamasi tas 
knygas taip priimti ir tvar
kyti, kad jos tučtuojau bū
tų prieinamos skaitytojui, 
kad jis iš 10 milijonų knygų 
galėtų gauti tą, kuri jam 
yra reikalinga.

Kad knyga būtų prieina
ma skaitytojui, ji turi pe
reiti visą eilę bibliotekinio 
aptvarkymo: ji ineVentori- 
nama, šifruojama, ' katalo
guojama, sistematizuoja
ma, reklamuojama. Lenino 
Biblioteka savo katalogų 
dėžutėse turi 18 milijonų 
kataloginių kortelių, o at
skirų katalogų ji turi ke
liasdešimt. Dalykiniame ka
taloge yra 77,000 dalykinių 
rubrikų. Knygos saugoja
mos milžiniškose 18-kos ja- 
rusų (9-iuose aukštuose) 
saugyklose, kur išlaikoma 
vienoda knygų saugumui 
reikalinga tempe ratūra. 
Langai — su pritemdytais 
stiklais, kad šviesa nega
dintų knygų ir periodikos 
komplektų.

1920 m. birželio 30 d. V. 
I. Leninas pasirašė RT
FSR Liaudies Komisarų 
Tarybos nutarimą apie bi
bliografinio darbo organi
zaciją, ir tada buvo įsteig
ti Rusijos Centriniai (nuo 
1935 m. pavadinti Visasą
junginiais) Knygų Rūmai. 
Per pastaruosius 25 metus 
Knygų Rūmai labai plačiai 
išvystė savo operatyvinį ir 
mokslinį darbą.

Svarbiausia Visasąjungi
nių Knygų Rūmų funkcija 
yra rinkimas visų Tarybų 
Sąjungoje išeinančių spau-

PHILADELPHIA, PA
Visu Laukiamas Didysis

PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
Rengia Phila. ir apylinkės pažangiosios lietuviui organizacijos.

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

Rugsėjo 1 September
19 4 6

Labai patogioje vietoje

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Kazio Lei- 

ta. Iš Lietuvos kilęs iš Vanagų 
kaimo, Balninkų valsčiaus, Ukmer
gės apskričio. Išvažiavo j Ameriką 
prieš 1-mą karą (1914 m.). Turiu 
daug ką jam parašyti. Prašau 
kreiptis sekamu antrašu: Vaclovas 
Leita, Calle Aravz 265, Buenos Ai
res, Rep. Argentina. (181-182)

dos leidinių. Privalomojo : 
egzemplioriaus s i s t e mos i 
tikslas yra trejopas: užtik- : 
rinti kraštui visos spaudos < 
produkcijos registraciją bei ' 
statistiką; amžiniems lai
kams išsaugoti kelius kiek
vieno spaudinio egzemplio
rius ir, pagaliau, nemoka
mai komplektuoti stam
biausias Tarybų Sąjungos , 
bibliotekas.

Tų tikslų siekiant, nuo 
1945 m. Knygų Rūmai iš vi
sų spaustuvių gauna 46 
egz. visų spausdintų da
lykų (pradžioje Rūmai 
gaudavo tiktai po 4 egz.). 
Iš jų pirmasis komplektas 
saugojamas Knygų Rūmų 
archyvuose kaip bazė vals
tybinei bibliografinei regi
stracijai ir spaudos statis
tikai. Likusieji 45 
egz. išskirstomi tarp įvai
rių Tarybų Sąjungos biblio
tekų, kurių sąrašą tvirtina 
Vyriausybė.

— Knygų Rūmų darbas, 
be abejojimo, yra labai su
dėtingas, — sakome atsa
kingai Rūmų bendradarbei, 
kuri mus vedžiojo po įvai
rius Knygų Rūmų skyrius.

— Ne tiktai sudėtingas, 
bet ir kruopštus, reikalau
jąs ypatingo atsargumo, 
kad išsisaugojus klaidų. 
Pavyzdžiui, kai tik gauna
mos yra privalomojo eg
zemplioriaus siuntos, jos 
tučtuojau registruojamos 
kartotekose, ir atskiri 
spaudos ebz. išskirstomi į- 
vairioms bibliotekoms. Jū
sų Lietuvos TSR Centrinės 
Valstybių. Bibliotekos lan
gelis mūsų ekspedicijos 
kambaryje yra, rodos, 29- 
tas?...

— Tiesa, 29-tas.
— Taigi, — tęsia ji, ly

dėdama mus į ekspediciją 
ir prie 29-j o langelio, kur 
jau guli krūvelė periodinių 
spaudinių ir knygų įvairio
mis kalbomis, skirtų C. V. 
Biblioteka Kaune. — Štai, 
čia yra spaudiniai, kurie 
ryt-poryt bus išekspedijuo- 
ti į Kauną. Žinoma, klaidos 
gali pasitaikyti, bet kontro
lė pas mus yra taip tiksli, 
kad suklydimų galimybės 
yra minimalios.

— Įdomus yra tas faktas, 
— sakau palydovei: —rin
kimų į Aukščiausiąją Ta
rybą metu kai kuriuos lie
tuviškus plakatus mes ga
vom iš Knygų Rūmų Mas
kvoje anksčiau, negu iš mū
sų spaustuvių Lietuvoje.

Palydovė tuo labai apsi
džiaugė ir tuojau nulydėjo 
mus į skyriaus vedėją.

— Mūsų drabo dydį, —ai
škina toliau palydovė, — 
galima įvertinti pagal tai, 
kad per 25 metus nuo Kny
gų Rūmų įsteigimo, įvai
rioms bibliotekoms išskirs
tyta per 100 milijonų kny
gų, žurnalų, laikraščių, gai
dų, žemėlapių, grafikos 
spaudinių ir kt. Tėvynės 
Karo metu Rūmai bibliote
koms išdalino per 2 milijo
nus knygų ir per 10 milijo
nų egz. laikraščių ir žurna
lų. Tai yra milžiniškas dar
bas.

— Tamstos domitės bib
liografiniu darbu? — į mū
sų klausimą atsako ji. — 
Mūsų Rūmuose bibliografi
nė registracija visų spau
dos leidinių yra atliekama 
taip plačiai, kaip ji nėra at- 
liekama jokiame kitame 
krašte visame pasaulyje. 
Pavyzdžiui, 1920 m. TSRS 
turėjo tiktai vieną valstybi
nės bibliografijos organą 
“Knižnaja letopis” ir regi
stravo tik RTFSR poligra
finę produkciją.
pradėta registruoti visos 
Tarybų Sąjungos poligrafi
nę produkciją, ir dabar y- 
ra ištisa eilė., valstybinės 
bibliografijos organų, api-

mančių knygų, žurnalų, 
dienraščių, recenzijų, mu
zikinės literatūros, vaiz
duojamojo meno ir kt. bib- ’ 
liografiją. ]

— Karo metu, rodos, ; 
Knygų Rūmai nukentėjo 
nuo bombų?

—Taip, labai nukentėjo. 
1941 m. liepos 23 d. vokie
čių bombos padegė Visasą
junginius Knygų Rūmus. 
Gaisre žuvo visas sistema- 
tinis katalogas, kuriame 
buvo per 4 mil. kortelių. 
Nukentėjo ir kiti katalogai, 
kurių Knygų Rūmuose yra 
apie 30.

Dabar katalogai jau be
veik atstatyti ir sutvarkyti. 
Karo metu sistematinio ka
talogo buvo atstatyta apie 
600,000 kortelių.

Iš viso to, ką dirba Kny
gų Rūmai, reikia suminėti 
jau prieš karą išvystytą di
džiulį darbą, ruošiant pilną 
tarybinės knygos ir perio
dikos repertuarą, tik nelai
mei visa medžiaga žuvo 
gaisro metu ir dabar iš 
naujo atstatoma. Išliko tik 
1917-1941 m. tarybinių žur
nalų repertuaras ir dabar 
jis baigiamas ruošti spau
dai.

Teoretinių darbų srityje 
Knygų Rūmai daug nuvei
kė bibliografijos metodolo
gijos ir istorijos klausiniais. 
Per 25 savo gyvavimo me
tus Knygų Rūmai išleido 23 
“Tarybinės Bibliografijos” 
numerius. Be to, išleido ke
liasdešimt tomų teoretinių 
tyrinėjimų, vadovėlių, me
todinių instrukcijų.
' Pas Tarybinius Rašytojus

Man asmeniškai rūpėjo 
tuojau pat apsilankyti TS
RS Tarybinių Rašytojų Są
jungoje (Vorovskio g. 52 
N r.), ir kai kuriems Sąjun
gos nariams turėjau iš 
Kauno ir iš Vilniaus laiš
kus. Sąjungoje sutikau vi
są eilę žinomų tarybinių ra
šytojų ir mums* jau gerai 
pažįstamus rašytojus —lie
tuviškųjų poetų vertėją Su- 
zaną Mar, Maskvoje nuolat 
gyvenančią rašytoją Regi
ną Januškevičienę. Buvau 
priimtas ir TSRS Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos pir
mininko N. S. Tichonovo.

Rašytojų Sąjungoje ba
landžio 13 d. teko būti kon
certe, o 1 5 d. — klubo su
sirinkime, kur žinomas ra
šytojas Vs. Višnevskis, ne
seniai grįžęs iš Niurnbergo, 
darė pranešimą apie karo 
nusikaltėlių teismą. Kon
certas buvo suruoštas lau
reatei artistei M. P. Mak- 
sakovai.

Tarybinių Rašytojų Są
junga Maskvoje kasdien ką 
nors ruošia: koncertus, pa
skaitas, pranešimus, įvairių 
sekcijų kūrinių skaitymus 
ir pan. Jaučiama, kad čia 
gyvenimas virte verda. 
Man teko parsivežti dviejų 
savaičių Rašytojų Klubo 
programą, kur yra praneši
mai jaunųjų poetų sekci
jos, mokslinės ir grožinės 
literatūros, liaudies kūry
bos, pasakojimų, memuari
nės sekcijų ir t.t.

■A.

A

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERIS VALYMUI
Nuolatinis darbas; dieninis ar naktinis Sif- 
tas; nemokama apdrauda; mokama už Šven
tes Ir vakacijas.
Ronson Art Metal Works, Inc.

Employment ofisas, 7 Mulberry St., 
Newark, N. J. (182)

m

“Mes visuomet parenkame atitinkamą žmogų atitinkamam 
darbui.” ‘ t

CHICAGOS ŽINIOS
Žmones Nesupranta

Teko dalyvauti viename lie
tuvių draugystės susirinkime, 
kurios esu ilgametė narė. Bet 
prisipažinsiu, kad nelankau 
susirinkimų. Nelankymo prie
žastis — tai kad po susirin
kimų dažnai daromi “šurum- 
burum,” kurie surengiami iš 
draugystės iždo pinigų. Ma
tyti žmones girtuokliaujant 
ir dar draugystės turtą eikvo
jant, darosi nepakeliama, ir 
dėl to neinu į susirinkimus, 
nenorėdama gadinti savo ner
vų.

Šiame susirinkime išgirdau 
naują dalyką ir štai toji nau
jenybė: Draugystė turi išrin
kusi komitetą, kuris “rūpina
si” atvežimu lietuvių vaikų iš 
Vokietijos. Toji komisija 
renka pinigus iš žmonių, be 
to, ieško šeimų, kurios norė
tų įsisūninti Vokietijoje esan
čius lietuvių vaikus.

Paviršutiniai protaujančiam 
asmeniui atrodo gana gražus 
ir labdaringas darbas. Bet 
kiek giliau galvojančiam žmo
gui tas darbas atrodo kitaip. 
Pirmiausia, žinant, kad tie 
vaikučiai yra pageidaujami 
Lietuvos vyriausybės, kad jie 
būtų valstybės lėšomis augina-! 
mi ir mokslinami. Tačiau 
grupė pabėgėlių, kurie 
bendrai su naciais Lietuvoje, 
neišduoda jų. Jie laiko tuos 
vaikučius, kaipo įrankį, išpra
šymui pinigų iš šelpimo fon
dų ir iš Amerikos lietuvių.

Nekitaip i tai žiūri ir Ame
rikoje esami lietuviški fašis
tai ir jų pritarėjai. Jie tų 
nekaltų vaikučių antrašu, ap-

’ gaulioja geraširdžius Ameri
kos lietuvius, vilioja iš jų pi
nigus, ir apsimetę dideliais ge

da ugel į 
žmonių

su ka-

raširdžiais, traukia 
m a ž i a u protą u j an č i ų 
į savo juodą lagerį. 

Kiek teko teirautis
riais, kurie grįžo iš Vokietijos, 
tai jie aiškina, kad nevisi vai
kučiai yra lietuvių tėvų. Na
ciai buvo prisivežę iš visų 
okupuotų kraštų mažų vaikų, 
ant kurių darė įvairius bandy
mus Jšmirkšdami įvairių vais
tų : silpnesni išmirdavo, tvir
tesni gyveno. Bot sutrynus 
nacių galę, daugelis tų vaiku
čių pasiliko gyvų. Gudresni 
fašistai, norėdami paslėpti sa
vo niekšiškumą, šokosi dirbti 
tose kempėse ir neva globoti 
našlaičius.

Lietuvių kempėse vadovau
ja tūlas daktaras, kuris nacių 
laiku, pats 
vaikučius, 
tūkstančius 
nuvaręs be
kiasi i Amerikos lietuvius gel
bėti tuos našlaičius. Tai kru
vina veidmainystė! Amerikos 
lietuviai, atidarykite akis ir 
šaltai, bešaliai pagalvokite, 
ką tie suniekšėję fašistai daro, 

' kaip jie nori jūsų pinigų ir 
simpatijos. Lietuvių vaiku- 

dirbo čių atvežimas, tai yra fašistų 
i priemonė paslėpimui jų bjau
rių siekių.

žudė tuos lietuvių 
Bet dabar, tas 
vaikų ir senelių

laiko Į kapus, šau-

Motina.

PICNIC GROUNDSCRESCENT

Vėliau

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.2-oz $1.00;
didelė dėžė

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kalbės ROJUS MIZARA, Laisves Redaktorius

Nepraleiskite puikios progos, atsilankykite, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienrašti

PUIKI
56 Cornell Avenue,

Piknikas
================ Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti. ■

TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ
Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge

liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.
TURĖSIME ĮVAIRIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

SALE ŠOKIAMS
Gloucester Heights, N. J. 

prasidės 11 valandą ryto.

Roma. — Italijos valdovai 
sakosi nepasirašysią sutar
ties su taikininkias, jeigu 
Trieste miestas nebus pri
pažintas Italijai.

Iš Maskvos išskridome 
balandžio 21 d., išsiveždami 
daug gerų ir malonių įspū
džių, daug ko sužinoję ir iš
mokę. Čia, pasinaudodamas 
siauromis dienraščio skilti
mis, galėjau atpasakoti tik
tai nežymią savo įspūdžių 
dalį.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynes, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom vlskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašomo įsltčmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime.
" VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOŽNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4
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New Žinios
Atomą Kontroliuosią 

Bešališkai
Panašų užtikrinimą
V. Armijos žmonės 

Yorko Miesto Tarybos 
Eugene P. Connolly, 
buvo pareiškęs mintį

davė 
New 

nariui 
Jisai 
kad

Columbia Universitetui nega
lima patikėti atomo kontrolę, 
kadangi įstaiga tebeprakti
kuoja diskriminaciją.

Columbia viršininkų laiške 
Connolliui pranešama, kad 
Columbia Universitetas nu
matytas būsiant tik vienu iš 
devynių universitetų. Jie tu
rėsią kiekvienas po du balsus 
Atomic Research Centre, New 
Yorko mieste. Dėlto C. U. 
negalėsiąs projekto dominuo
ti, kaip to buvo bijomasi.

O iš armijos Connolliui ra
šoma, kad “bile kontraktas 
naujajai įstaigai pakankamai 
u ž t i k r i n a n č iai pasireikš 
prieš bile kokios rūšies diskri
minaciją.”

Lietuvai Paremti Šaunus 
Piknikas Jau Čia Pat

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyrius 
rengia pikniką. įvyks rug
pjūčio (Aug.) 11-tą, Lithu
anian Liberty Park, 340 Mit
chell Ave., Linden, N. J. Bus 
vienas iš puikiausių 
nių pasilinksminimų 
Jersey valstijoje.

Dainų programą 
žymiausios dainos jėgos, ko
kias tiktai mums pavyko pa
siekti šiuo atostogų sezonu.

Prašo Dovanu Maistu i.

Atsižvelgiant Į brangumą 
trūkumą maisto, pikniko

Miller Dar Ligoninėj, 
Bet Kitame Skyriuje

East New Yorko Darbo 
Partijos Kondidatas 

Prašo Talkos
Samuel Kaplan, kandida

tuojąs į New Yorko Valstijos 
Seimelį iš 24-to distrikto, at
sišaukė Į tos apylinkės vete
ranus pasimatyti su juo šio 
mėnesio 6-tą ir 7-tą.

Kaplanas kandidatuoja vi
sų trijų didžiųjų vietos parti
jų tikietu. Dabar Demokratų 
Partijos politinė mašina nori 
ji numesti nuo baloto. De
mokratais balsuotojais užsi
rašiusieji veteranai Kaplaną 
remia. Tai dėlto jis ir šau
kia juos pasitarti su juomi 
apie naujas problemas ir bū-

Leon 7. Miller, daugeliui ži
nomasis po pavarde Gavrilovi- 
čius, dar vis randasi Kings 
County ligoninėj. Tiktai pas
taruoju laiku perkeltas į kitą 
skyrių ir skirtingos dienos lan
kymui. Jisai rašo:

Esu
Maistas ir priežiūra geresnė, 
bet telefono jau neturiu. Lan
kymo valandos nedėlioję ir 
čiadieniais 2-4.

Jaučiuosi gerai. Laukiu 
cialisto iš vakacijų. Tik jis 
teisę spręsti, kur mane dėti— 
leisti namo ar siųsti toliau, il
gam laikui. Kiti daktarai nesu
sitaiko tarpusavyje apie mano 
sveikatos padėtį.

Mileris dėkoja ji atlankiu
siems.

Ligoninėje jis jau antras mė
nuo. Be abejo, laikas prailgsta 
be draugų. Kam sąlygos lei
džia, atlankykite.

ačiū.
Suburkime visas jėgas 

pad ary k i m e parengi m ą 
mingu. Lietuvos žmonės per
keturis metus grūmėsi tame 
baisiame kruviname kare ir 
kartu su didvyriškomis armi
jomis nugalėjo mirtiną prie
šą fašizmą. Todėl šiandieną 
yra mūsų visų užduotis pagel
bėti nukentėjusioms nuo ka
ro Lietuvos žmonėms.

Kviečia Visus Talkon
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas jau pradėjo ruoš
ti 12-tą iš eiles siuntinį Lie
tuvai. Brooklyno ir apylin
kės lietuviu užduotis yra gau
siai prisidėti prie padarymo 
šio siuntinio didesniu už visus 
jau išsiųstuosius 11-ką siunti
nių. Todėl mes pasitikime, 
kad jūs padėsite padaryti šį 
pikniką sėkmingu. O už li
kusį pelną stengsimės nupirk
ti Lietuvos žmonėms ko dau
giausia reikmenų.

LPTK Brooklyno Skyriaus
Sekr. A. Mureika,
427 Lorimer Street.,

Pa
či

(180-181) |

newjersieciai, kurie 
A u ko jusiu

iConey Islande praeitą sek
madienį buvo milionas norinčiu 

i sušlapti ar šiaip ant smėlio 
sivolioti.

žus turi.
siais gal geriausia galėtu ap 
dovanoti
turi puikių daržų.
vardai bus skelbiami Laisvė
je. Ir iš anksto visiems au
kotojams tariame nuoširdų

New Yorko miesto budžeto 
taryba užgiria planą išleisti 
$10,300,000 pratęsimui Hill
side Ave. subvės iki 185th St.

k ,

Today's Pattern

pažymėjus nu*

Suknelei 
gaunama 14 
42 dydžio.

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

r ■ 
k

Susirinkimas
KOMUNISTAMS IR RĖMĖJAMS 

Labai svarbus susirinkimas jvyks 
šio antradienio vakaro 8 vai., rug

pjūčio 6-tą, 419 Lorimer St. Prane
šimai iš naclonalės konferencijos ir 
mūsų pozicijos rinkimuose, planai 
ateities darbam. Nariam privaloma 
būti. Kviečiami ir rėmėjai. — L. K. 
Kliubo Valdyba.

Sveikatos Kultūros 
D-ja Nutarė Paaukoti 
$35 Lietuvos Paramai

ir 
rengėjų komisija prašo visus, 
kurie išgalėtų, atvežti Į pik
niką namie pagaminto mais
to — visokio maisto, koks tik
tai galimas paduoti piknike. 
Priduokite -pikniko komisijai, 
šio to dabar galima rasti net 
savuose daržuose, kurie dar-

Daržovėmis, vai- UN Turės Bent 400
Mitingą per 7 Savaites

Linda Darnell 
votos muzikališkos 
Roxy Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Su 
jomis žvaigždėse Cornel Wilde ir William Eythe. 
Taipgi yra scenos aktai priedams prie filmos.

ir Jeanne Crain scenoje iš spal- 
filmos “Centennial Summer,”

KARAS ANT ČIAUDULIO MIRĖ

Lietuvių Sveikatos Kultū
ros Draugijos susirinkimas 
įvyko liepos 30-tą, 411 So. 
3rd St., Brooklyne. Vakaro 
programa prasidėjo vaišėmis, 
J. W. Thomsonas susirinku
sius pavaišino su keturių rū
šių daržovių skystimėliu, tar
pe kurių buvo jau visiems ži
nomosios ir daugelyje daržų 
turimosios morkos, petruškos, 
celery. Vakaras buvo gero
kai šiltas, skystimėlis skanus, 
tad visi susirinkusieji gėrė, 
gyrė ir jautėsi sveikais.

J. W. Thomsonas atidarė 
susirinkimą. Po trumpų pa
sitarimų, Depsas įneša, kad 
iš kasos paaukauti $35 Vii 
niaus Vėžio Ligos Institutui. 
Lietuvoje. Visi nariai sutiko 
ir ta svarbi auka bus perduo
ta nacionalio Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto sekre
torei L. Kavaliauskaitei.

Toliau sekė sveikatos klau
simai - atsakymai, su pasikal
bėjimais. Vienas narys paša-j 
kojo, kad vasaros metu per 7 
dienas jis gyvena vien tiki 
daržovių skystimėliu. Antras 
pasakojo savo gyvenimo isto
riją — jis daugiausia valgąs 
soy beans. Draugė aiškino, 
kaip gardų kėką iš daržovių i 
iškepa.

Po tų visų pasikalbėjimų 
nutarta vasarinį sezoną pa
baigti be susirinkimų.

A. Mureika.

Valkiozai Pašovė Du 
Negrus Brooklyne

Du negrai tapo sužeisti 
praeito šeštadienio vakarą 
ties 261 Livonia Ave., kuomet 
pravažiuodami automobiliumi 
trys balti vyrai paleido šūvius 
Į grupę ties namu stovėjusių 
negrų.

Kol kas dar negavome ži
nių, kokiu sumetimu jie tai 
darė. Ar tai darė iš papras
tos valkatystės, praradimo 
žmogiškumo, o gal ir tiksliai 
sukurstyti, kad kenkti negrų 
ir baltų draugingumui ir lai
mėjimams progreso ir darbo 
frontuose.

James Daniels, 9 m., vie
nas pašautųjų, randasi Kings 
County ligoninėje su šūviais 
krūtinėje ir dešinėje rankoje. 
Jo padėtis kritiška.

Policija areštavo William 
Davidson, Daniel Roccoafor- 
te ir Sam Goldberg. Juos 
kaltina už šaudymą publiko
je.

AR NORITE BUSAIS VAŽIUOTI Į 
PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ?

Philadelphijos piknikas paramai dienraščio Laisves 
įvyks RUGSĖJO-SEPT. 1 DIENĄ. Po pikniko ant 
rytojaus LABOR DAY šventė.

IŠ BROOKLYNO EIS BUŠAI 
KAINA Į Abi PUSI $3.00

Tuojau kreipkitės į Laisvės raštinę ir užsisaky- 
kite sau vietą buse.

Gera Orkestrą šokiams. Įžanga 50c.
Philadelphijos piknikas šiemet bus labai patogio

je vietoje —
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
Bus puikus pasilinksminimas, gražus pasimaty

mas su philadelphiečiais ir po pikniko ant rytojaus 
švente, tai geras poilsis. Be atidėliojimo UŽSISAKY
KITE SAU VIETĄ BUSE.

Laisves Administracija.

Coney Islande Parodė 
Gelbėjimą Lėktuvais
Jungtinių Valstijų Pajūrio 

Sargyba praeitą sekmadienį 
pravedė lėktuvais gelbėjimo iš 
jūrų praktiką. Apie milionas 
žmonių matė šį nepaprastą 
spektaklį.

Tai buvo tiksliai sudarytas 
“gelbėjimas,” eiliniai pratimai, 
pataikyti ir publikai pamatyti 
sukaktyje 156 metų nuo Įvedi
mo šiame rezorte valdinio gy
vasties gelbėjimo.

Pratime pavartoti du būdai. 
Viename helicopteris nuleido 
gelbėjimosi valtyje sėdinčiam 
jūrininkui virvę, jį ant tos vir
vės besilaikantį nunešė oru ir 
nuleido ant pajūrio sargybinių 
laivuko (cutter). Kitame, lėk
tuvas PBY, ant trijų parašiutų 
numetė motorinę valtį netoli 
nuo gelbėjimosi valtyje sėdin
čių keturių vyrų. Ne už ilgo vy
rai jau plaukė savo paskirtin 
motorinėje valtyje.

Coney Islande per dieną įvy
ko 19 gyvasties gelbėjimų—ne
nudurtų. šie jau buvo ištikrų- 
jų susikibę su mirtimi plaukio
tojai, dėl vierlų ar kitų priežas
čių apsilpę, susirgę ar šiaip 
praradę kontrolę ant vandens. 
Taipgi surankiota ir atiduota 
tėvams 32 pasimetę su tėvais 
vaikai.

9156
‘sizes

14-20
32-42

forma 9156 
iki 20 ir 32 iki

kuri turėsianti prasidėti 
sep- 
nuo

Per savaitę Sveikatos De
partmentas aplaistęs 
500 pėdų tuščios 
tu su chemikalu 
kinimui čiaudulio 
weed).

1,448,- 
žemės plo- 

2, D-4 nai- 
žolės (rag-

tik 
tikrą

UN įvairios komisijos ruo
šiasi septynių savaičių sesi
jai, 
rugsėjo 23-čią. Bėgiu tų
tynių savaičių turėsią 
300 iki 400 mitingų.

žinoma, jie mitingaus 
dienomis ar po tam
skaičių valandų. Mitingai— 
jų darbas. Tas, vienok, pa
rodo, kad be pasitarimų ne
galima ko nors visuomeniško 
nudirbti. Nežiūrint, koks tas 
darbas būtų — geras ar blo
gas — jis yra pasekmė mi
tingų. Mums, kurio turime 
organizacijas, svarbu tai įsi- 
tėmyti — dalyvauti mitin
guose.

Brooklyn® Mitingas 
Prieš Linčininkus

> protestui 
negrų su-, 

rugpjūčio j 
Commer- 

Eastern I 
Avė. Mi-j 
rėmėju o- . I 
orgamza- j 
Assembly; 
susiedijos1 

organizacijos

Masinis mitingas 
prieš atakas ant 
ruoštas brooklyne 
5-tos vakarą, Girls 
cial High School, 
Parkway ir Cl ass on 
tingo šaukėjuose ir 
se, greta originalės 
cijos — Interracial 
— dalyvavo visos 
žymiausios 
vadovaujanti asmenys.

Dr. Weinstein, 
miesto sveikatos 
rius‘ atsišaukė Į lotų savinin
kus, kad jie nupjautų tą žolę. 
Vien tiktai miesto pastango
mis, sakė jis, nukovoti tą žo
lę nebus lengva. Ims gal du . 
metus darbo iki miestas apsi-į 
valys.

Vien tik savaitės darbui i 
pavartota šeši švaros Depart
ment© sunkvežimiai su trim 
darbininkais kiekvienas. Iš! 
tų du pavartoti Queens, kur) 
daugiausia tuščių lotų, kiti po 
vieną kiekvienoje iš kitų ke
turių miesto apskričių.

Savaitinei operacijai suvar
tota 14,650 galionų chemika
lo ir įdėta 232 žmogaus dar
bo valandos.

Supažindinimui žmonių su 
įvairiomis tos žolės rūšimis ir 
kaip ją naikinti, kad nepa
kenkti kitiems augmenims, 
departmentas išleido, “poste- 
rius.”

ir

Ted Eckhardt, 21 m., 1419 
Broadway, Brooklyne, važiuo
damas motoriniu dviračiu Long 
Islande susidūrė su auto ir 
atsidūrė ligoninėj.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

New York o 
komisionie-

Antanas Mažukelis, 
amžiaus, gyveno 233 
St., Brooklyne, mirė 
d., namuose. Kūnas 
tas gvab. J. Garšvos 
231 Bedford Ave.
Įvyks 6 rugpj. Holy Trinity 
kapinėse. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšva.

62 
So. 
rugpj 
pašarvo- 

koplyčioj,
Laidotuvės

m.
4 th

Distrikte esama 1,250 ji 
remiančių veteranų. Jeigu 
jie visi aktyviai jį parems, jis 
galėtų nugalėti visas jam sta
tomas skerspaines ir patekti 
ant visų trijų partijų baloto 
p i r m i n i u ose balsavimuose 
(primaries).

Kaplanas veteranų lauks 
antradieni East New Yorke, 
349 New Lots Ave. O trečia
dieni bus Brownsvilles cent* 
re, 695 Stone Ave.

Kaplaną, susiedijos veikė
ją, East New Yorko Randau- 
ninkų ir Vartotojų Tarybos 
pirmininką, noriai remia dar- 
biečiai. Darbo Partijos tikie
tu nominacija jam jau užtik
rinta. Tačiau laimėjimui ga
lutinuose rinkimuose labai 
svarbu būti ir oficialiu kandi
datu ir ant kitų partijų balo
to, kad ir kitų partijų demo
kratiniai nusiteikę žmonės 
galėtų už ji pabalsuoti savo 
partijos tikietu.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer St«. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

LAIKRODŽIAI

*=* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. KVergTeea 4-9612

iX

DAIMONTAI
ŽIEDAI 

ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.


