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KRISLAI
Sekmadienį Argentinoje.
Kas Bus ?
Jurgis Wasbingtonas.
Ar Suprantam Jo Rolę?

Rašo R. MIZARA

Taika ar karas? Šis klausi
mas vasario 24 d. bus spren
džiamas Argentinoje.

Argentinos liaudis ruošiasi 
rinkimams, įvyksiantiems sek
madienį, — rinkimams, kurie, 
jei įvyks, turės didžiulės 
reikšmės ne tik Amerikai, bet 
ir visam pasauliui. Ten bus 
renkamas šalies prezidentas.,

Fašistas Peron ryžtasi būti 
Argentinos prezidentu ir, ži
noma, diktatoriumi.

Iš kitos pusės: radikalų, so
cialistų ir komunistų partijos, 
sudariusios bendrą frontą, sta
to savo kandidatus prezidento 
ir vico-prezidento vietoms.

Ar iš viso rinkimai ten 
įvyks? Jeigu jie formaliai 
įvyks, ar peronistų klika leis 

' piliečiams laisvai balsuoti?
Kuri srovė laimės?
šitie klausimai šiandien var

gina kiekvieną anti-fašistą.

SiMawfr- ....f................
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KA A. BIMBA PATYRĖ 
KLAIPĖDOJ. ŠIAULIUOSE 

IR RASEINIUOSE
Kanados Lietuviai Atsiuntė 

Chirurgijos Instrumentų
Rašo A. Bimba

Vasario 20 d. — Atsilan
kęs į Klaipėdą, radau mies
tą ir uosto pastatus griu
vėsiuose. Bes įtraukdami, 
vokiečiai visiškai nušlavė 
uosto sandėlių trobesius ir 
didžią laivastatyklą.

Klaipėdoje mačiau tūks-

Per metų eilę viešpatavu
siam, fašizmui pavyko pa
traukti savo pusėn ne tik 
dvarponius, kuriais Argentina 
turtinga, ne tik daug stambių 
ūkininkų, bet ir nemažą dalį 
darbininkų.

Turime nepamiršti, kad fa
šistinė propaganda ten buvo 
pilama į žmonių galvas lais
vai, su valdžios pritarimu, o 
anti-fašistinis judėjimas visaip 
slopinamas, persekiojamas.

Argentinoje laisviausiai vei
kia vokiečiai naciai, taipgi ita- Anglų profesorius M. L. E. 
lai ir ispanai fašistai (šitų Oliphant, žymus fizikas ir 
tautybių žmonių ten gyvena atominis mokslininkas, vas. 
daug).
anglai fabrikantai.

Fašistus,, beje,.
palaiko ir aukštoji

Amerika Slėpė Ato
mines Žinias Nuo 
Angly Mokslininku
Birmingham, Anglija. —

tančius žmonių dirbant, kad 
atstatytų ir padidintų uos
tą. Pats miestas taipgi vi
sur keliasi iš griuvėsių.

Prieš vienus metus Klai
pėdoje buvo tiktai 8'civiliai 
žmonės, o dabar miestas tu
ri 15,000 civilių gyventojų.

Elektros ir vandens siste
mos veikia beveik» norma
liai.

80 nuošimčių Klaipėdos 
pramonės įstaigų buvo su
naikinta. Aš radau kai ku
rias dirbyklas jau prade
dančias veikti, nors dar 
siauru mastu.
Chirurgijos Instrumentai — 

Kanadiečių Dovana
Klaipėda tik ką gavo nuo 

Kanados lietuvių komplek-
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Fašistams padeda ir 20 d. nusiskundė, kad Ame- chirurgijos instrumentų 
1 rika nedraugiškai pasielgė 

. energingai su anglais atominiais ben- 
i katal,kl? dradarbiais. Anglai moks

lininkai atvyko į Jungtines 
Valstijas ir “tikrai prisidė
jo prie atominės bombos iš
vystymo,” sako Oliphant: 
“Mes viską žinome apie vie
nos atomines medžiagos pa
gaminimą. Bet paskutiniuo
se darbo laipsniuose, kur 
buvo gaminama kita atomi
nė medžiaga, tai mes nebu
vome prileisti prie tų slap
tybių; ir kas liečia šią an
trąją medžiagą, tai anglai 
darbuotojai teturi tik patį 

I neaiškiausią supratimą.”

Taigi, šiomis dienomis pa
saulis nekantriai lauks žinių 
iš Argentinos. >

Kongresmanė Lucė išsiža
dėjo savo tikybos, — ji be
rods, buvo episkopalistė, — 
patapdama katalike.

Neapdairūs klerikalai tuo
jau paskelbė šią žinią, kaipo 
didelį įvykį.

— Žiūrėkite, kokie dideli 
žmonės ateina pas mus. Tai 
reiškia, jog mūsų tikyba yra 
geriausia!. . .

Prelatas Sheen’as, atvertęs 
į katalikizmą Luce, mano, būk 
jam pavyko išgelbėti paklydu
si avelė. Bet jis nežino, kad 
tos “avelės” kailiu yra įlindęs 
vilkas.

Lucė — bjauri reakcininke, 
velionio prez. Roosevelto 
bjauriotoja; palaidbumė poli- 
tikierka.

Katalikizmas jai tarnaus 
tik kaip šydas nešvariai poli
tikai pridengti.

Padorūs katalikai pasipik
tins tokia savo vadų taktika.

AMERIKA PERVEDA 
ANGLIJAI DAUGYBE 
ARMIJOS REIKMENŲ

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn G, N. ¥.
Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVI. Dienraščio XXVHL

Nuoširdžiausia Kauniečių 
Padėka Amerikos Lietuviam 
Už Paramą Tarybų Lietuvai

Masinis" Kauno darbininkų ir intelektualų susirin
kimas atsiuntė sekamą pasveikinimo ir padėkos radio
gramą Amerikos lietuviams:

Kaunas, vas. 20
Brangūs Broliai ir Seserys anapus vandenyno!
Iškilmingas darbo žmonių susirinkimas Kaune, 

minėdamas metinę sukaktį visiško Tarybines Lietuvos 
išlaisvinimo nuo vokiečių įsiveržėlių, siunčia jums karš
tus sveikinimus, broliai ir seserys.

Kartu mes pareiškiame nuoširdžiausią padėką už 
jūsų suteiktą paramą Tarybinei Lietuvai karo metu 
prieš hitlerinius žmogžudžius ir už dabar jūsų duoda
mą pagalbą, kuri padeda atstatyti mums savo šalies 
ūkį, suardytą karo ir vokiečių okupacijos.

Prezidiumo vardu:
Krastinas,

Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininkas.
A. Purvenas,

Vytauto Universiteto dekanas.
L Lapinskas, 

atstovas darbininkų, atstatančių Drobės fabriką Kaune.

Anglija ir Jungtinės Valstijos 
, Suplanavo Kanados Trukšmą 

Prieš Sovietų Sąjungą

TELEFONISTAI SKELBIA 
STREIKĄ VISOJ ŠALYJ 
NUO KOVO 7 DIENOS

Laimėtas Lancasterio Streikas 
Suimta 25 Elektros Streikieriai

Memphis, Tenn. — Tele
fonų Darbininkų Federaci
jos vykdomoji taryba pas
kelbė visuotiną telefonistų- 
operatorių streiką ištisoj 
šalyj, pradedant nuo kovo 7 
d. Kai telefonistai strei
kuos, tai telefonų inžinie
riai ir mechanikai neis dar
ban per streiko pikietinin- 
kų eiles, pareiškė Telefonis
tų Federacijos centras.

Tęsiasi derybos tarp tele
fonistų unijos ir Amerikos 
Telephone and Telegraph 
kompanijos. Darbininkai 
reikalauja $10 algos priedo 
per savaitę.

kietininkų prie General El
ectric fabriko. Kartojosi B 
policijos ir streiklaužių mu< 
štynės su streikieriais, ku-. 'B? 
rie pikietuoja, nepaisyda
mi teismo indžionkšino.

Bloomfield, N. J. — Poli- V 
cija vėl puolė Westinghouse 
fabriko pikietininkus ir su- V 
ėmė dar šešis.

Generolas Sako, jog
Amerikos Oficieriai

•* ‘jyk

Palankūs Fašizmui i

Jungtinių Valstijų žmones 
atšventė dar vieną savo respu
blikos tėvo, Jurgio Washing- 
tono, gimtadienį.

Jis gimė 1732 m. vasario 22 
dieną, — vadinasi, prieš 214 
metų.

Tai buvo didelis vyras, va
dovavęs Amerikos revoliucijai 
prieš tų laikų britiškus impe
rialistus.

Washingtono gimt adienio 
proga kiekvienas amerikietis 
turėtų daugiau pagalvoti ir 
pasimokyti: jei ne Amerikos 
revoliucija, jei ne toki, vyrai, 
kaip Wasbingtonas, — kas 
bebūtų iš mūsų šalies? Gal ir 
amerikiečiai gyventų Indijos 
milijonų gyvenimu!

Tatham, Anglija.— Jung
tinių Valstijų valdžia grei
tu laiku perves Anglijai di
delius kiekius amerikonų 
armijos “atliekamų” reik
menų, kurie verti 140 milio- 
nų dolerių. Šie reikmenys 
bus perleisti anglų valdžiai, 
nelaukiant, ar k o n g r esąs 
užgirs Anglijos prašomą 
paskolą iš Amerikos.

(naudo jamų operacijoms 
daryti). Kitą chirurgiškų 
įrankių komplektą kanadie
čiai paskyrė Vilniui.

Lietuvos žmonės šiltai dė
koja Kanados lietuviams už 
šią pagalbą.

Kalbėjau milžiniškam 
žmonių susirinkimui Klai- F
pėdoje ir aplankiau jų gim
naziją.
Šiauliuose ir Raseiniuose
Taip pat atsilankiau į 

Šiaulius ir atradau, jog ka
ras sunaikino 80 nuošimčių 
miesto. Šiandien Šiauliai 
atstatomi, čia taip pat kal
bėjau pilnutėlei salei klau- 
sovų ir aplankiau gimnazi
ją ir mokytojų seminariją.

G r į ž d amas, staptelėjau 
Raseiniuose ir mačiau, kaip 
šis miestas visiškai sunai
kintas. Iš visų viešųjų pa
statų teliko tik pusė ligoni
nės. Tiktai Žemaičio pa
minklas tiesiai stovi vidu
ryj buvusiojo miesto; rodo
si, jis reiškia panieką ir ko
vą fašistams, pasiryžęs at
keršyti fašizmo jėgoms. Šio 
paminklo skulptorius Gry
bas buvo vokiečių nužudy
tas;

ORAS. —- Būsią lietaus.

Kanados Riksmai dėl Šnipų
Vyriausybė: Vadinami

Toronto, Canada. —■ Tai ir Jungtinės Valstijos tyčia 
Anglija ir Jungtinės Valsti
jos padiktavo Kanados val
džiai, kad sukeltų ermyderį 
prieš tariamuosius Sovietų 
“šnipus,” rašo Toronto Star 
dienraštis, kuris palaiko ar
timus ryšius su Kanados 
valdžia.

“Sutraukyti ryšius su Ru
sija, tai buvo rizikas, į kurį 
jos pačios (Amerika ir An
glija) nedrįso eiti,” sako 
Toronto Star koresponden
tas Ross Harkness iš Otta- 
\fcos, bet joms atrodė, kad 
“galima būtų sutraukyti 
santykius tarp Rusijos ir 
Kanados.”

“Suprantama, jog Anglija sijai.

pasirinko Kanadą, aukštais 
d i p 1 o matijos sumetimais, 
kad paskleistų tokią istori
ją,” rašo Harkness ir tęsia:

“Anglija ir Jungtinės 
Valstijos dabar veda tam 
tikras gana opias derybas 
su Rusija. Joms labai rū
pi, kad taika būtų išlaikyta 
ir kad tarptautiniai nepasi
tikėjimai būtų užmiršti. Bet 
jos jautė, kad pasaulis turė
tų žinoti apie Rusijos špio
nažo veiklą ir kad Rusija 
nesvajotų, būk vakarinių 
valstybių politika darys už
geri n ančia s nuolaidas” Ru-

Lancaster, Pa. — Darbo 
Federacijos unijistai su 
CIO unijų parama laimėjo 
visuotiną čionaitinį trijų 
dieūų streiką prieš gatve>- 
karių ir auto-busų kompa
niją. Jie privertė kompani
ją pridėt gatvekarių ir busų 
konduktoriams po 12 centų 
algos valandai, pripažint 
uniją ir pagerint darbinin
kams pensijas.

Schenectady, N. Y. — Po
licija areštavo 19 streiko pi-

Nuteisti Kariniai 
Suomių Nenaudėliai

Anglai Sušaudė 16 
Egipto Patrijotu

Helsinki. — Suomių teis
mas nuteisė buvusį Suomi
jos prezidentą Rysto Ryti 
10 metų kalėti, o socialde
mokratų vadui Vaino Tan- 
neriui, buvusiam ministe- 
riui, skyrė pusšeštų metų 
kalėjimo už Suomijos įtrau
kimą į nacių karą prieš So
vietus ir Angliją. Įkalinti ir 
6 kiti buvę ministerial.

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tėnai su akmenimis ir paga
liais puolė anglų kareivines 
ir bažnyčias ir padegtojo jų 
įstaigas Kaire, Aleksandri
joj ir kituose miestuose. 
Anglai atakavo juos ug
nim iš tankų ir kulkosvai
džių. 16 egiptėnų nušauta ir 
120 sužeista.

Indėnai Jūreiviai Už
grobė Anglų Laivus 

----------------------------- 1—■

Bombay, Indija. — Indė
nai jūreiviai užgrobė 20 ka
rinių Anglijos laivų ir iš jų 
patrankų apšaudė pakraš
čių stotis Karachi ir kitur. 
Anglai siuntė dideles jėgas 
maištui slopinti. Tada indė
nai apleido laivus. Indėnai 
jūreiviai streikuoja, reika
laudami daugiau algos 
geresnių sąlygų.

ir

Rochester, N. Y.
Po penkių mėnesių ligos, 

mirė Stanley Johnson—Ja
nuškevičius. Bus laidoja
mas šį šeštadienį popiet iš 
Savage Šermeninės, North 
St.

Frank Kontenis.

1

-------------Washington. — Brigados 
generolas H. C. Holdridge,^ 
1944 m. pasitraukęs iš tar
nybos dėl sužeidimo, prieši
nasi siūlymui įvesti verstiną 
karinį lavinimą Jungtinėse 
Valstijose. K a 1 b ė d amas 
kongreso komitetui kari
niais reikalais, gen. Hold- 
ridge pareiškė, jog verstina 
karinė mokyba būtų “n
m o k r a tinis, neamerikinis 
dalykas ir lieptas į Trečiąjį 
pasaulinį karą.” Jisai sakė 
“Armijoj (tarp oficierių) 
v i e š p a tauja totalitarines 
(fašistinės) pažiūros, ir mū
sų tautos jatflfllSliai papul
tų į jų įtaką.”

Oficieriai elgiasi' su ka
reiviais, kaip viduramžiniai ' 
viešpačiai, pridūrė gen. 
Holdridge.

TIKTAI SOVIETAI 
NAIKINA NACIZMU 1 
SAKO PULKININKAS!

Cleveland. — Kalbėdam 
Amerikos Žydų konferenci
jai, pulkininkas Bernar 
Bernstein, buvęs generolą 
Eisenhowerio štabo ofici 
rius Vokietijoj, pareiškė: 
“Tik rusai teparodė, kad jie 
tikrai pasiryžę išnaikint fa
šizmą ir nacizmą, ir tuo 
tikslu jie jau padarė griež
tų žingsnių.”

Siekė Politiniai Pakenkt Sovietams, Sako Sovietų 
Kariniai Kanados Sekretai Yra Beverčiai Sovietams

Sovietų Technikai Daugiau į 
žinojo, o K i t i Dalykai i 

Spaudoj ’ Buvo
“Kalbamieji dalykai pa- 

lietė t o k ias technikines 
smulkmenas, kurių nereikė
jo Sovietų valdžiai, kadan
gi Sovietų Sąjunga turi 
aukštesnių technikinių pa
siekimų ir kadangi tie da
lykai randasi spaudos leidi- drąsinimą šiai spaudos ir 
niuose apie radarą ir pana- | radijo kampanijai. Tatai 
šius dalykus, taip pat žino- nesutaikoma su draugišku
mo jo j, amerikono Smitho I 
parašytoj knygelėj apie šalių, 
atominę jėgą. Todėl juo- ‘ 
kinga būtų tvirtint, kad 'nepažabota prieš-sovietin 
pranešimas tokių nereikš-! kampanija buvo dalis Ka 
mingų slaptų žinių galėtų nados valdžios plano, ir jo 
sudaryt bet kokį pavojų tikslas yra padaryti Soviet 
Kanados saugumui. j Sąjungai politinės žalos.”

I “Nežiūrint; jog tiek daly
kai yra visai be vertės, ta- 
čiau Kanados valdžia išlei
do savo pareiškimą vasario 
15 d., ir sykiu su tuom pra
sidėjo priešiška kampanija 
Kanados spaudoje ir per ra
diją prieš Sovietų Sąjungą. 
O Kanados valdžia užėmė 
tokią poziciją, kad davė pa-

Maskva. — Kanados val
džia norėjo pakenkt Sovie
tams politiniai; todėl jinai 
užkūrė tokį trukšmą prieš 
tariamus sovietinius šnipus, 
sako Sovietų vyriausybės 
pareiškimas iš vasario 20 d. 
Vadinamieji atominiai Ka
nados sekretai neturėjo So
vietams jokios vertės, kaip 
nurodo tas pareiškimas. 
Nes sovietiniai technikai 
patys’yra toliau nužengę tų 
dalykų žinojime, o antra, tie 
neva sekretai jau buvo 
spaudoje paskelbti, prime
na S. A. Lozovskis, Sovietų 
Sąjungos užsieninio komi-

saro pavaduotojas, pareiš
kime, kuris buvo paskleistas 
per Maskvos radiją vas. 20 
d. Tai tokie mažmožiai, 
kad jie negręsė jokiu pavo
jum 'Kanados saugumui. 
Tas riksmas yra savotiškas 
atsakymas Sovietų Sąjun
gai už tai, kad sovietiniai 
delegatai Jungtinių Tautų 
susirinkime Londone gynė 
demokratijos dėsnius ir ma
žųjų kraštų nepriklausomy
bę, sako Lozovskis.

Karinis Sovietų atstovy
bės narys Kanadoj, priėmęs 
nuo tūlų kanadiečių pažįs
tamų menamąsias “slaptas” 
žinias, buvo atšauktas na
mo. O nei Sovietų ambasa
dorius nei joks kitas sovie-

“Sovietų vyriausybė pa
tyrė, jog paskutiniu karo 
laikotarpiu daugelis žmonių 
įdomavo Sovietų atstovais 
ir buvo draugiškai nusitei
kę linkui jų, ir tie žmonės 
galėjo turėti pasikalbėjimų 
su jais (sovietiniais atsto
vais) apie kai kuriuos tech
nikinius dalykus, apie ka
rinius klausimus ir taip pat 
apie atominę jėgą.

“Sovietų atstovybės kari
nis narys Kanadoj gavo nuo 
pažįstamų Kanados piliečių 
tam tikras slapto pobūdžio 
žinias, kurios, tačiaus, ne- 
t u r ę j o jo kios ypatingos 
svarbos Sovietų vyriausy
bei. Tie dalykai jau buvo 
paskelbti spaudoje

tinės ambasados narys ne
turėjo nė mažiausio ryšio 
su visu tuo klausimu, sako 
Sovietų vyriausybė.
Kampanijos Pradžia Prieš 

Sovietų Sąjungą
“Vasario 15 d. Kanados 

valdžia išleido pareiškimą, 
kad tūlo’s slaptos žinios pa
tekę pašaliniams asmenims.

“Kanados premjeras p. 
MacKenzie King,, pirm pra
nešdamas apie tai Sovietų 
ambasadai, pareiškė, kad 
minimieji asmenys yra So
vietų amb. nariai Ottawoj.

“Sovietų vyriausybė, po 
tinkamų pasiteiravimų, to
dėl, atranda, jog reikia duo
ti šitokį pareiškimą:

mo ryšiais tarp šių dviej

kovų už laisvesnį ir šviesesnį 
rytojų. ■ '

“Reikia pripažinti, jog

Kai kurie ura-patriiotai 
mėgsta dangstytis Washingto
no vardu, puldami tuos, kurie 
ištaria žodį “revoliucija.”

Bet jie “pamiršta,” jog 
Prancūzų Revoliucija, taipgi 
Didžioji Spalio Revoliucija yra 
tęsinys Amerikos revoliucijos, 
prasidėjusios 1776 metais, ir. 
Civilinio Karo, prasidėjusio 
1861 metais; tęsinys žmonijos
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Parodytoji Darbininkų Galybė Rinkimuose
Antradienį Niūjorkiškiame (Manhattane) kongresi

niame distrikte įvyko kongresmano rinkimai. Jie įvyko 
po to, kai paminėtojo distrikto kongresmanas Dick- 
stein’as pasitraukė iš kongreso, įeidamas į New Yorko 

g Valstijos aukščiausį teismą.
Statyta trys kandidatai: demokratų, Amerikos Dar

bo Partijos ir republikonų.
Amerikos Darbo Partija, kuri ligi šiol kongresiniuo

se rinkimuose eidavo dažniausiai su demokratų partija 
išvien, šiuo atveju nusitarė veikti nepriklausomai, pa
statydama savo kandidatu radijo komentatorių ir žur
nalistą Johannes Steel’ą. Demokratai išstatė buvusį 
kongresmaną Klein’ą, o republikonai—neseniai paleistą 
iš kariuomenės karininką Shea.

Kokios gi iš šių rinkimų išplaukia pamokos?
19-tasis kongresinis distriktas yra Tammany Hall 

stipriausia tvirtovė. Demokratai ten nepaprastai įsi- 
Sgalėję.

Amerikos Darbo Partijos kandidatas nebuvo išrink
tas, tačiau nedaug jam tetrūko’ būti išrinktam.

Balsai buvo paduoti šitaip:
Klein’as
Steel’as
Shea ..
Tereikėjo mažiau keturių tūkstančių balsų, kad 

: Steel’as būtų išrinktas.
Prieš rinkimus Hearsto, republikonų ir kitokia kas

dieninė spauda liejo pamazgų viedrus ant ADP kandida
to galvos, visaip agituodami už Klein’ą. Pats p. Klein’as 
su Tammany politikierių šaika teismų pagalba siekėsi 
Steel’ą išmesti iš rinkimų sąrašo tik dėl to, kad jis at- 

^eivis. , ;
Nepaisant to, Steel’as gavo 38 nuoš. visų paduotų 

- balsų!
Jei prieš rinkimus būtų buvę daugiau pasidarbuota 

ir laiku išjudinta daugiau piliečių, kad jie balsuotų, tai, 
tenkb, manyti, Steel’as ir būtų buvęs išrinktas į kongresą!

Šie rinkimai aiškiai parodo, jog darbininkai gali 
daugelyj vietų veikti politiškai visai nepriklausomai nuo 
demokratų partijos. Ir taip veikdami, jie gali laimėti.

Tai turėtų būti laikoma galvoje besiruošiant 1946 m. 
kongresiniams rinkimams, kurie įvyks lapkričio 5 d.

17,366
13,505
4,359

i Tai Didelis Skirtumas
Kbl Nurnbergo teisme, kur teisiami hitlerininkų va

dai, liudijo anglai, francūzai ir amerikiečiai, tai naciai 
Goeringai, von Pappenai, Ribbentropai, Jodlai ir Keite- 
liai ramiai snaudė, o kartais sunkiai dūsavo ir raminosi, 
kad galų gale jie bus išteisinti.

Bet štai išėjo Sovietų Sąjungos prokurorai ir jie iš
kėlė viešumon hitlerininkų žvėriškumus, kaip naciai iš
žudė milionus nekaltų žmonių, kaip jie ne vien žudė, 
bet turėjo, didžiausį pasitenkinimą iš nekaltų aukų kan- 

Bių i
Tarybų Sąjungos žmonės kalba ne vien žodžiais, bet 

jie faktais paremia savo apkaltinimus. Jie parodo nacių 
dokumentus su jų pačių parašais, filmas, kaip naciai 
kankino ir žudė žmones, pačių nacių pagamintas; rodė 
paveikslus — pačių nacių nutrauktus, ir kitus neginči

jamus dokumentus.
Reporteriai praneša, kad hitlerininkai jaučiasi, kaip 

ant žarijų. Jie mato savo tikruosius veidus ir mažai tu- 
z-ri vilties išsisukti nuo kilpos!

TAIP, KAS BUS 
TUOMET?

Vienas Vokietijon pabė
gėlis šitaip dūsauja smeto
nininkų Dirvoje: 

“Kas tuomet bus kaip UN- 
RRA atsisakys mus globoti? 
Mes neturime nei butų, nei 
pinigų, nors dauguma turime 
sveikas rankas ir norą, dirbti, 
bet čia, Vokietijoje, užtenka 
ir savo darbininkų, o tuo tar
pu Lietuvoje 30 nuoš. žemes 
stovi nedirbta ir į ten prive
ža daug Rusų, kurie gyvena 
prisiėmę Lietuviškas' pavar
des. Ar jūs žinote tą viską?” 
(D-va š. m. vas. 15 d.).
Šiam bėgliui atsakyti ga

lima paklausimu: Jeigu 
sveikas turi nori dirbti ir 
žinai, kad Lietuvoje 30 nuo
šimčių žemės stovi nedirba
mos, tai kodėl negrįžti į 
Lietuvą ir nedirbi jos? Ko
dėl, kaip parazitas, minti 
UNRRA maistu, skiriamu 
padoriems žmonėms, ku
riuos hitlerininkai labai 
apiplėšė? Grįžk Tar. Lie
tuvon ir dirbk, kurdamas 
naują gyvenimą, kaip daro 
milijonai darbo žmonių. 
Tuomet nereikės aimanuo
ti.

DAR VIS TEBESIPEšA
Tarp Grigaičio - Šimučio 

Tarybos ir Smetonuko-Kar- 
piuko “Lietuvai Vaduoti Są
jungos” dar vis tebesitęsia 
peštynės “dėl vienybės.” 
Smetonininkai žino, kad jie 
yra mažumoje, todėl jie no
ri vienytis su klerikalais ir 
socialistais, bet vienytis 
taip, kad jie nepaskęstų 
“taryboje.”

S m e t o nininkų vienybės 
skymas yra tokis: tegu Am
erikos Lietuvių Taryba, 
SLA, LRiKŠA, “Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga” ir Misija 
sudaro bendrą “Amerikos 
Lietuvių Komitetą” su lygia 
atstovybe nuo kiekvienos 
paminėtos įstaigoš. Na, o 
tarybininkai, su Grigaičiu 
ir Šimučiu priešakyj, atsa
ko smetonininkams: jei no
rit vienybės, tai stokite į 
Tarybą! '

, Pastarieji nestoja ir “L 
VS” sekretorius Karpius ši
taip aiškinasi Dirvoje:

“Grigaitis ir Vaidyla—du 
gudruoliai, kurie nieko neat
stovaudami
ant katalikų, ir dabar, turė
dami tarybos i^dą ir knygas 
savo rankose, gali trečiam, p. 
šimučiui, pasakyti, ‘Eik tu su 
fašistais, jei patinka.’ Ir Ši
mutis turi jiems užsileisti.”
Karpius bijosi, jog taip 

galėtų būti ir su smetoni- 
ninkais, jei jie įstotų į ta
rybą: jie turėtų klausyti 
“demokratų” Grigaičio ir 
Vaidylos! O smetonininkai 
nebenori nieko klausyti. Jie 
yra įpratę tik kitiems dik
tuoti ir matyti kitus jiems 
nusilenkiant. -

Kad Grigaitis su Vaidy- 
nieko neatstovaudami, 

tai

įgijo kontrolę

leis būti apgaudinėjama.
Visos tos peštynės ir 

niautynės, kurios šiuo me
tu eina tarp smetonininkų 
ir tarybininkų parodo tik 
vieną: kad abejiems rūpi 
prisigretinti prie katalikiš
kos visuomenės kišeniaus.

Principiniot skirtumo, juk 
tarp jų nebėra: vieni ir kiti 
šiandien štato vyriausiu sū- 
vo uždaviniu: kiek'galimą, 
daugiau plūsti Tarybų Lie
tuvą ir visą Tarybų Sąjun-

SEKAMA OLYMPIJADA 
BUS LONDONE

Spauda skelbia, kad seka
moji Olympijada, kurioje vi
so pasaulio sportininkai ro
dys savo gabumus, 
Londone • (Anglijoj) 
metais, vasarą.

Vadinasi, jau dabar
šaulio sportininkai pradės, 
ruoštis savo gabumams la
vinti, kad 1948' metais galė
tų pasekmingai rungtynėse 
dalyvauti.1; ' > ’ 

- , Netęiika abejoti, kad šio
je Olįmpijadoje dalyvaus ir

bus
1948

pa-

gą. Tąjį darbą Naujienos ,Tarybų Sąjungos tautos,— 
atlieka nei kiek neprasčiau, jų tarpe ir Tarybų Lietuvos 
kaip smetonininkų* Dirva, ’sportininkai.

Antano Bimbos Laiš
kas Iš Vilniaus

Šiomis dienomis R. Miza- 
ra gavo Ant. Bimbos laiš
ką, rašytą Vilniuje. Kaip 
data parodo, jis rašytas 
praeitų metų lapkr. 29 d. 
Vadinasi, laiškas ėjo arti 
tris mėnesius. Tai parodo, 
jog, paštas veikia dar gan 
švakai.

Laiško autorius mini, kad 
jis nori aplankyti Maskvą, 
taipgi pavažinėti po Lietu
vos provinciją. Iš anksčiau 
gautų (telegramomis) pra
nešimų mes sužinojome, 
kad A. Bimba buvo apsilan
kęs Maskvoje; jis taipgi 
platokai važinėjo po Lietu
vą — ypačiai šiaurinėje 
Lietuvoj.

A. Bimbos laiškas skam
ba:

Vilnius
Lapkričio 29, 

1945.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

į Indijos Liaudis ir “Indijos Atstovas”
Anglijos imperialistai didžiavosi, kad Jungtinių Tau- 

į tų1 Organizacijoj “Indijos atstovas” visur eina iš vien su 
i Mr. Bėvin’u, visur sutinka su Anglija. Tas “Indijos at- 
į Stovas” įtrauktas net į įvairias komisijas greta Anglijos 

ir kartu balsavo. Mes tada sakėme, kad jis nėra Indijos 
liaudies atstovas, reiškiąs tos liaudies reikalus, bet an- 
tlų atstovas, kuris atstovauja anglų imperialistų reika- 

I lūs ir Indijos princus, feodalus, liaudies vergėjus.
Ir užtenka tik palyginti tą, kaip tas “Indijos atsto- 

vas” elgėsi Londone ir kaip linkui Anglijos atsineša 
[ W Indijos masės, kad suprasti, jog tas “Indijos atstovas” 

kada nors išsinešdins kartu su Londono imperialistais 
hB iš Indijos.
I® Viename iš didžiųjų Indijos didmiesčių, Bombay’uje, 

prieš anglus išstojo ne vien civiliai žmonės, bet net in- 
|»;dusai jūreiviai. Jie išstojo prieš britų policiją apgyni- 
LŽLjnui civilių. Du karo laivai numetė britų vėliavą į van- 
ĮBfttenį, o jos vietoj iškėlė Indijos Kongreso vėliavą. Indi- 
Mljfos Kongresą sudaro įvairios partijos, kurios reikalauja, 
MFIcad anglai išsinešdintų iš Indijos ir leistų tos šalies žmo- 
EBL nems laisvai gyventi.
H Indusai išstojo ne vien prieš britus, bet vietomis

la, 
“menkina” katalikus, 
tiesa? “Menkina” juos ku
nigai, “monkina” juos ir 
socialistai su sandariečiais, 
—t. v. bedieviai ir demokra
tai. Tikėkimės, kad anks
čiau ar vėliau katalikiškoji 
visuomenė susipras ir nėši-

ti 200,000 kavalkų drabu
žių. Pačiame Vilniuje ste
bėtinai daug žmonių yra 
gavę rūbų — dar nesutikau 
tokio darbuotojo, kuris ne
būtų gavęs kokių nors ame
rikietiškų rūbų, kai sugrįžo 
Lietuvon ir beveik “nuogi” 
buvo. Visi džiaugiasi ir dė
koja amerikiečiams. Tiktai 
“tinginiai” nei vienas nėra 
mums apie tai parašęs. Su
tikau vieną moteriukę, bu
vusią amerikietę, vokiečių 
siautėjimo metu gyvenusia 
kaime, kuri pribuvo į Vil
nių skudhruose ir čia tapo 
aprengta a m e r i koniškais 
rūbais, taip pat jos 11 metų 
sūnus.

Visgi atvykau Lietuvon 
nepergeriausiu laiku. Jau 
šalta, Vilnius jau apdeng
tas sniegu. Buvau pasiga
vęs šaltį, kuris dar nėra vi
siškai pasitraukęs. Daug 
ko neteks pamatyt, taip 
plačiai nebu s galini a apva- 
žinėti, dėlei žiemos. Tačiau 
ir be to tiek daug čia nau
jo, tiek įvairiausių įspū
džių ir patyrimų, jog neži
nau, kaip čia reikės tatai vi
sa sukuopti į galvą.

Lietuvos vyriausybė susi
duria su herkuliškais atsta
tymo darbais, su gydymu 
baisių karo žaizdų visam 
krašte.- . Nemačius sąlygų 
jums Amerikoje negalima 
įsivaizduoti.

Gavau telegramą nuo ar
tisto - dainininko Babravi
čiaus, kviečiančią atsilanky
ti pas jį, kai pribūsiu į Kau
ną. Brolis irgi kviečia pas 
save į kaimą. Viena sesuo 
jau aplankė mane Vilniuje. 
Į Kauną neužilgo žadu pa
traukti, bet kaip ir kur ki-

An ex-G. L, his expectant 
wife and their 11 month daugh
ter have projected in bold con
trast the dilema of many ex- 
serviceman. . - ‘

Down to thėir> last two dol
lars, and unable, to' ■ meet the 
rent due on their two room 
apartment, the Philadelphia 
Threesome set out last week on 
a long walk to Asbury park. 
There they had hoped to find 
a relative who might be able to 
take them in.

Taking with them their 
daughter in a coach with a lone 
suitcase lashed along side, Har
ry Wolf and his wife Susan got 
only as far as Delaware Town
ship. There the Fire Marshal 
noticed the unfortunate family 
and took them to the township 
police station, where they were 
furnished cots and blankets.

The husband and father, a 
23 year-old youth, was dis
charged from service in Feb
ruary 1944 because of a ner
vous Condition. Previous to his 
contemplated hike with his fa
mily he had drawn his last 
check — $19.50 — from a sur
gical instrument company.

The misfortune of the Wolf 
family is only a case, but it is 
being repeated many times over 
throughout the country in va
rying1 degrees.

Veterans do not ask for spe
cial treatement because they 
have performed their duty by 
serving their country. But they, 
like Harry Wolf, deserve the 
right to earn more than $19.50 
a week. This sum, by no stretch 
of imagination, can not be con
sidered a descent wage nor ade
quate to maintain a family.

American boys gave un- 
stintingly to win the victory. 
But the victory seems to have 
some peculiar twists when it 
doesn’t assure the veteran and 
his family an American mea
sure of security.

three nations ' and over thirty 
million youth were represent
ed.” ' -

’ While in London, Mr. Usaty 
had the opportunity of meeting 
the Lithuanian delegation, 
which consisted of five young 
people. Speaking to one young 
girl, he said that she was deep
ly interested in the Canadian 
and American Lithuanians and 
that she would like to establish 
contacts with them. Her name 
and address is: J. Narkevičiū
te, Putvio 5, But. 10, Vilnius, 
Lithuanian SSR. She was a 
representative of the Lithua
nian Red (Cross. Other Lithua
nian delegates were': B. Du- 
bensky, Sports Societies; V. 
Khnara, Students’ Club; B. Lo- 
pato, Young Communist League; 
and G. Ushoplio, Red * Army 
Club. '

“In Europe,” said Mr. USa- 
ty, “we we^ shown the warm
est hospitalty wherever we 
went. Although 'their food ra
tion was small and their cloth
ing scarce, the people were ne
ver friendlier.” On one occa- 
ssion he was asked, “What do 
you thing of Yugoslavia as she 
is today?” And he answered, 
“If a country as ruined and 
tortured and with its guts torn 
out as Yugoslavia is, and 
whose people can still sing and 
dance in the streets, well, I’m 
sure there is nothing wrong 
with it, and that before long it 
will be back on its feet again.”

At the Students’ Congress, 
there was much discussion on 
the damage done by the war 
and how we can best rebuild 
the schools and universities of 

Europe. A very urgent appeal 
for books and other materials 
was sent to Canada, United 
.States, and the Latin Americas. 
All text books, etc. were de
stroyed Jhe *nazis and the 
only way fdr the young people 
to continue their studies is 
through the assistance of these 
countries.

“Over here, we hear so much 
about ‘Red Terror’ in Europe,” 
Mr. Usaty said, “I have spent 
six weeks on the continent and 
saw none of it. I arrived in 
Prague three weeks after the 
evacuation of the Red Army 
from Czechoslovakia. The pa
pers and radio were still full 
bf news about it. I saw-news
reels in Prague theatres show
ing the Czech people giving the 
Red Army a sincere and heart
felt send-off. Many were cry
ing, tears streaming down their 
cheeks, ran into the ranks of 
marching soldiers, kissing the 
boys good-bye. Bouquets of 
flowers showered the tanks and 
other motorized equipment. Is 
this the send-off of a terror ar
my? Definitely not. Several 
weeks later I had the opportu
nity to see a Soviet troupe of 
professional dancers perform
ing to a packed house, the na
tional dances of the Soviet 
Union in the largest opera

Rojau: §
Nežinau, ar šis laiškas 

pasieks Ameriką pirma, ne
gu aš sugrįšiu. Todėl ma
žai ką ir rašau. Juk viską 
sugrįžęs papasakosiu.

Dar nežinau, kaip ilgai 
Lietuvoje teks pabuvoti. 
Laikas greitai bėga, kas
dien užimtas pokalbiais ir 
pobūviais. Tiek viso kių 
darbų esu apsiėmęs atlikti, 
jog trumpu laiku neįmano
ma. O čia visi draugai ap- 
sivertę darbais, nebeturi 
laiko rimčiau pažvelgti į 
mūsų pageidavimus. Pagal
bos teikimo reikalai eina iš 
lėto. Pagaliau pavyko susi
tarti dėlei projekto. Jie no
ri, kad amerikiečiai nupirk- 
tume steigiamam Vilniuje 
Eksperimentinės Medicinos 
ir Vėžio Institutui aparatū
rą. Manau, jog reikalas _ . - .
bus amerikiečiams patrauk- j tur dar galėsiu apsilankyti, 

sunku pasakyti. Dalinai 
mes ir Amerikoje numatė
me sunkumus dėl platesnio 
pasivažinėjimo — tik jie 
pasirodo sunkesni, negu 
mes manėme.

Rašau laišką, o gatvėje 
garsiai skamba lietuviška 
daina. Lietuviški kariai 
maršuoja ir dainuoja! Čia 
sukoncentruotas beveik vi-( 
sas lietuviškas vaiskaš. Su
sipažinau su lietuviškosios 
divizijos vadais — Motieka 
ir Macijausku.

Vilniaus veidas ir dvasia 
kinta, bet išlėto. Didelis, 
sunkus darbas Vilnių* sulie
tuvinti. Išgabenimas lenkų 
ir patraukimas lietuvių į 
Vilnių einasi sunkiai. Mies
tuose gyvenimo sąlygos sun
kios, iš kaimų ir viensėdy- 
nų žmonės nenori važiuoti 
į miestus. Tautinio senti
mentalizmo neužtenka — 
reikia daugiau duonos, dau
giau lašinių, daugiau rūbų, 
daugiau šilimos. O tai ne- 
taip greitai taip baisiai su
griautuose miestuose pasie
kiama.

lūs. Pasiūlymą pasiunčiau 
L. P. T. Komitetui kable- 
grama. Tikiuosi, jog visi 
prisidėsite prie to darbo. 
Vajus turėtų būti trumpas 
ir drūtas.

Ieškome paskutinių kelių 
siuntinių. Jie kur nors yra 
sukrauti ir dėlei transporto 
sunkumo “užmiršti.” Ciga
retės, kurias išsiuntėme 
prieš metus, dar tik dabar 
gautos Vilniuje. Šiandien 
ruošiamės eiti ir kariams 
išdalinti.

’ Tačiau reikia kietai pa
brėžti, jog iš Russian War 
Relief yra Lietuvoje gauta 
daug paramos — gauta ar-

puolė ir Jungtinių Valstijų karininkus. Pranešama, kad 
indusai nutraukė J. V. vėliavą nuo United Statas Infor
mation Service buveinės ir ją sudegino.

Kodėl indusai išstojo ir prieš amerikiečius? Todėl, 
kad Amerikos atstovai remia Anglijos jmerialistus. Mr. 
Stettinius ir jo pasekėjai balsavo už britų armijos pali-* 
kimą Indonezijoj, o Indijos žmonės reikalauja, kad britai 
išsinešdintų iš Indijos ir Indonezijos.

Turčių spauda sako, kad indusai “puola baltus žmo
nes. Tai blofas! Sovietų Sąjungos taipgi yra balti žmo
nės, jų Indijoj yra, bet niekur indusai jų nepuolė, nes 
jie žino, kad Sovietų Sąjunga stoja už Indijos ir kitų tau-

Because of its timely na
ture and importance, we are 
opening up this column for an 
article by Bertha Janko deal
ing with' the Lithuanian' Youth 
Club’s activity in regal'd to 
the World Youth Conference.

Miss Janko is the English 
editor of the Canadian Lithua- 
nian weekly “Liaudies Balsas” 
and has had wide association 
with Canadian Lithuanian 
youth and their organizations.

THE WORLD YOUTH 
CONFERENCE AND
By Bėftha Janko

The Lithuanian Youth Club 
of Toronto took the intiative 
last week of calling a combined 
social and meeting to hear a re
port of the Slavic Canadian 
youth delegate to the World 
Youth Conference.

Leo Usaty, who also attend
ed the Studers’ Congress in 
Prague and visited Yugoslavia 
and Czechoslovakia, said, “Ne
ver before in history has such in Prague. I was informed by 
a widely representative confer- the person next to me thkt ear- 
ence been held. It was called by lier in Autumn, the Moscow 
the World Youth Council from state choų' of 140 voices, and a 
Oct. 31 to Nov. 9, 1945. Sixty troupe of Red Army Cossack 

1 dancers had appeared in all tho 
major cities of Czechoslovakia. 
Compare this with the horrors 
and suffering of the German 
occupation, and then decide 
which was the terror army.”

The Lithuanian young people 
Were greatly impressed by his 
stirring report. George Rackus, 
acting as chairman, asked 
everyone to co-operate and 
work as closely as possible with 
.other youth in order that we 
could give as much assistance 
as possible to those countries 
which were so devastated by 
the war.

Leo Usaty is now on a coast- 
to-coast tour across Canada. 
We urge especially all young 
people to make a point of see
ing him when he visits your 
community.

US

nies. Jaučiuosi visiškai ati
trūkęs nuo jūsų visų. Lais
vė gauta dar tik balandžio 
mėnesio! Nežinau, kas bus 
galima padaryti dėl susisie
kimų pagerinimo.

Noriu patekti ir į Maskvą 
dienai kitai. Nežinau, ar 
pavyks. Įdomu ir svarbu 
būtų pamatyti didžiosios 
Tarybų Sąjungos sostinę. 
Tuojau reikės pradėt rūpin
tis kelione atgal. Gal su
rasiu trumpesnį kėlią, negu 
per Švediją ir Suomiją.

Nu, lai užteks. Geriausius 
linkėjimus visiems drau
gams ir prieteliams.

Draugiškai, 
Jūsų 

A.

<•? • E. . ■'
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Įžymių Lietuviškojo Meno Kūrinių Kūrėjas
1945 m. gruodžio 5 d. Kaune mirtis 

išplėšė iš gyvųjų tarpo vieną iš geriausių 
mūsų dailininkų, daug nusipelniusį lietu
vių menui tapytoją — pedagogą Petrą 
Kalpoką. Nors dailininkui ėjo 66 metai, 
bet jis buvo dar kupinas dvasinės ir kū
rybinės energijos, užsimojimų ir nenuils
tamai dirbo iki paskutiniųjų savo gyve
nimo dienų tapybos srityje. Pagal savo 
būdą, savo pažiūras į meną Petras Kal
pokas buvo tikrasis dailininkas. Jame, 
tiesa, buvo nemaža nuo “senos bohemos” 
papročių, bet tai nekliudė jam dirbti, ir 
dirbti uoliai, atkakliai ir gerai.

Per savo gyvenimą P. Kalpokas sukū
rė labai didelį skaičių didesnių ar mažes
nių paveikslų, portretų, eskyzų ir pieši
nių. Tiktai maža dalelė yra mūsų Kauno 
(apie 30 darbų) ir periferijos muziejuo
se, daug darbų yra privačiose rankose, 
dar daugiau, atrodo, dingo užsienyje.

Lietuvos meno parodose P. Kalpokas 
dalyvavo nuo pirmųjų “Lietuvos Dailės 
Draugijos Parodų” Vilniuje kartu su M. 
K. Čiurlioniu, su mūsų veteranais daili- 

• ninkais — A. Žmuidzinavičium, P. Rim
ša ir kitais. Vėliau jis dalyvauja visose 
Lietuvos dailininkų sąjungos ruoštose 
parodose; jis duodavo tai po keletą, tai 
kelioliką, arba net keliasdešimt savo pa
veikslų parodai (pav., VI-oje Vilniaus 
parodoje buvo išstatyti net 49 jo dar
bai).

Ką galima trumpais žodžiais pasakyti 
apie P. Kalpoko kūrybą?

Pirmiausia, žiūrovą, stebina jo sukur

tųjų paveikslų siužetų įvairumas: mato
me peizažus, portretus, žanrinius paveik
slus, neretai taip pat — fantastines kom
pozicijas (kartais net su tam tikra mis
ticizmo dalim, ypač iš Vilniaus parodų 
laikotarpio).

Savo kūrybos forma P. Kalpokas buvo 
realistas—impresionistas, su tam tikru 
palinkimu į klasicizmą. Jo paveikslų ko
loritas — labai harmoningas — be eks
perimentinių ar ryškių dėmių; spąlvų 
gama, ypač peizažuose — impresionistinė 
(dominuoja mėlynai oranžinis arba bal
tai violetinis atspalvis); aplamai kūry
boje — daug saulės ir nuotaikos. Daili
ninkas labai mėgo piešti žiemos peizažus, 
iš jų negalime nepaminėti, pav., jo puikų 
peizažą “Karpatų kalnuose”; priminsi
me taip pat jo tapybišką, gilios išraiškos 
kupiną “Autoportretą” (abu paveikslai
— Kauno Dailės Muziejaus nuosavybė); 
iš fantastinių paveikslų ypač gilų įspūdį 
darė Vilniaus parodų lankytojams, pav., 
tokie paveikslai, kaip “Ugnies raiteliai”
— didelio formato kūrinys, vaizduojantis 
baisų karo gaisrą, arba vėl paveikslai— 
“Gundymas,” “Užburtasis Miestas” ir 
kiti.

Yra vienas svarbus P. Kalpoko kūry
bos bruožas ir jo nuopelnas: kaip tikras 
dailininkas—kūrėjas, į savo meninį dar
bą, į savo kūrybą per visą savo gyveni
mą, kokiose sąlygose jis neatsidurtų, P. ■ 
Kalpokas žiūrėjo rimtai, su tikra ir di
dele meile. Jis niekuomet neleisdavo sau 
nusižefninti ir tapyti “bet kaip” arba

“ant greitųjų,”‘bet visuomet rūpestingai 
ieškojo savarankiškos, originalios kom
pozicijos, gilesnės nuotaikos bei nuošir
daus jausmo, taip pat įdomesnio, harmo
ningo kolorito. Todėl kiekvienas jo pa
veikslas turi savo meninę vertę ir visuo
met jis mus žavi. Visa Petro Kalpoko kū
ryba — tai brangus ir didelis įnašas į 
Lietuvos meno lobyną.

Paskutinis P. Kalpoko darbas yra Sa
lomėjos Nėries portretas, kurį jis nupie
šė LTSR Centrinei Bibliotekai.

Didelių nuopelnų velionis turi ir kaip 
dailininkas padagogas. Nuo pat Kauno 
Meno mokyklos (1920 m.) įsikūrimo jis 
dėstė mokykloje tapybą ir paišybą, taip 
pdt tapybos techniką. Vėliau, iki pasku
tinių savo gyvenimo dienų, dėstė šiuos 
dalykus reorganizuotoje meno mokykloje 
— Kauno Valst. Taikomosios ir Dekora
tyvinės Dailės Institute. Dar šiais metais 
Institutas miriėjo 25 metų jo pedagoginio 
darbo jubiliejų. Per šį laiką P. Kalpokas 
išauklėjo nemažą/ skaičių mūsų jaunųjų 
dailininkų.

Pridursime dar, kad P. Kalpokas dirbo 
ir teatro srityje: dekoravo operas “Car
men,” “Giocondą,” “Pakalnę” bei drami
nius veikalus “Pūkio pinigai” ir “Kudir
ką.”

Už sukūrimą lietuviško meno įžymių 
kūrinių ir didelius nuopelnus menininkų 
kadrų parengimo ir auklėjimo srityje 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumas 1945 m. liepos 21 d. dail. Petrui 
Kalpokui yra suteikęs LTSR nusipelniu
sio meno veikėjo vardą.

Vytautas Kairiūkštis.

Naujakurys
Krinta žemėn rausvas klevo varis, 
Brenda kaimo vieškeliu ruduo, 
O aplink—vagų galybės, marios, 
Žvilgsniu neaprėpt, neišmatuot.

Kur žvelgi—visur gyvybė spurda 
Ir artojas verčia vis vagas.
Jis užvers storom velėnom skurdą, 
Užakės ir vargą ir ligas.

Jis—žmogus, kurs ėjo ponams lažą, 
Vargo kumečiu jaunystes auksines, 
Jis taip pat ir tas, kurs buitį gražią 
Savo žemėn augti parsineš.

Vakare matau aš jį pirkelėj, 
Sėdi jis ir jo šeima visa;
Už langų, prie vartų ir prie kelio 
Stovyniuoja nebyli tamsa.

Nuo darbų abi jo rankos sunkios, 
Bet iš veido trykšta šypsena, 
0 iš rūbų žemės kvapas sunkias, 
Toks gaivus, kaip saulėta diena.

Jis kilnoja savo mažą sūnų, 
Glosto jį grubiais, kietais delnais, 
O minty, lyg tarp miglų, tarp dūmų, 
Gi’iūva metai priespaudos kalnais.

• Griūva, nyksta ir nauji atbėga, 
Nešdami jo žemei vainikus ...
Su tokiom mintim j įsai užmiega, 
Su tokiom apyaušry nubus.

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomoio, Daugiau negu 
liuosuotojaa, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa* 
čios Gamtos gyduolių f-'knų žiedų ir 
augmenų. Gomozo c oda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai pasa
linti užkietėjusias išmatas*, pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa-
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūaų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Teigti jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų "susipažini- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c verl«s 
riuEvu Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustįn. 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų it 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGCV-0 — alkalinaa — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rakšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Lietuviu Literatūra 
Estijoje

Neseniai iš Tartu teko gauti puikiai 
leidžiamą, 8 didelių puslapių savaitinį 
literatūros ir meno laikraštį “Sirp ja Va- 
tear” (Pjautuvas ir Kūjis) — tarybinių 
Estijos rašytojų ir Estijos TSR Meno 
Reikalų Valdybos organą (ligi šiol iš vi
so jo išėjo jau 100 numerių), kuriaine 
yra ir nemaža lietuviškų dalykų. Laik
raščio p. m. Nr. 23 išspausdintas Salomė
jos Nėries eilėraščio vertimas (Paikese- 
le), toliau (Nr. 28) randame iš “Prav- 
dos” perspausdintą Sal. Nėries nekrolo
gą. Nr. 31 įdėtas straipsnis apie naujas 
lietuvių knygas ir apie buvusį “Tarybų 
Lietuvos” “Literatūros ir Meno” priedą. 
Toliau randame pranešimą apie tai, kad 
A. Venclova ruošia pilną didžiosios lie
tuvių tautos poetės Salomėjos Nėries po
ezijos rinkinį ir apie prof. B. Sruogos 
grįžimą1 iš Štuthofo koncentracijos stovy
klos bei apie jo knygą “Dievų1 miškas” 
(Nr. 39). Laikraščio Nr. 42 įdėtas K. 
Korsako eilėraščio vertimas (Leedule), o 
Nr. 46 išspausdino dviejų A. Venclovos 
eilėraščių vertimus (Odysseus ir Kodu- 
ma ohtu) ir K. Korsako informacinį 
straipsnį apie tarybinę lietuvių literatū
rą. Visa šiame laikraštyje išsapusdinta 
medžiaga parūpinta lietuvių literatūros 
draugo M. Pukitso. Drg. M. Pukits laiš
ke (vienam mūsų rašytojui) rašo, kad 
susidomėjimas lietuvių literatūra Esti
joje didelis ir daug ką būtų galima iš
spausdinti, bet, deja, naujų lietuviškų 
knygų ir žurnalų jokiu būdu nesą galima 
gauti, nors drg. M. Pukits tuo reikalu ne 
kartą rašė net mūsų Valstybinės Leidyk
los vadovybei. Estai nori išleisti ir atski
rų mūsų rašytojų knygų, taip pat savo 
teatruose pastatyti lietuviškų pjesių, bet 
net po vieną egzempliorių naujų leidinių 
niekaip nesą galima prisiprašyti atsiųsti.

dų žudymai Tarybų Sąjungos teritorijo
je, kuri laikinai buvo patekusi į vokiečių 
okupaciją. “Juodosios Knygos” paruoši
me dalyvavo visa eilė žydų ir rusų rašy
tojų.

Knygos pirmoje dalyje atpasakotas 
Vilniaus geto gyvenimas, to geto požemio 
darbas, kait geto gyventojai rinko gink
lus ir ruošėsi gintis nuo sužvėrėjusių hit
lerininkų. Visoje eilėje straipsnių gyvai 
atvaizduojamos baisios tragedijos, ku
rios vyko įvairiose Tarybų Sąjungos vie
tose, kai jos buvo valdomos vokiškųjų 
okupantų: Kijeve, Lvove, Odesoje, Kri- 
me; Minske, Rygoje, Vilniuje, Kaune, 
Rostove ant Dono ir kt.

Be kitų labai svarbių dokumentų, ku
rie bus paskelbti “Juodojoje Knygoje,” 
yra Šiaulių geto dienoraštis, — tai yra 
aprašymas baisių įvykių nuo pat geto įs
teigimo ligi jo galo. Be šio dienoraščio, 
bus paskelbti Mariupolio mergaitėj ir 
Rygos, skulptoriaus Rivašo dienoraščiai.

Prie Židinio

Baigiama Ruošti 
“Juodoji Knyga

Kaunas. — “Juodosios Knygos” lite
ratūrinės komisijos pirmininkąs žydų ra
šytojas V. Grosmanas pranešė spaudai,

Ir vėl ruduo. Ir toks ramus 
Po daugel rudenų audringų, 
Visiems nelauktas ir pradingęs . 
Karys pareina į namus. 
Jis manė — niekas nesikeis, 
Bet kaip išaugę jo mažyčiai! 
Tik židinys gimtojoj grįčioj 
Taip pat rusena, kaip kadais, 
Taip pat Čia, kaip kadais, jauku ... 
Ir apie slibiną teutoną 
Ir įstrižom akim japoną ' 
Jis kalba, prašomas vaikų. 
Kaip lengva jam kalbėti čia... 
Stikluos lietaus čiurkšlelės rangos. 
Į palšvus debesis už lango 
Jis įsižiūri nejučia 
Ir jaučia jis, kad debesų 
Tie skaidrūs ir šalti lašeliai 
Išplaut iš žemės kraują gali, 
Kraštus sujungti apkasų, 
Ir karo pėdsakai visi — 
Tai tik ant skruosto rusvas randas, 
Tai tiktai tolimos legendos, 
Vaikams prie židinio klausyt.

T. Rostov aite.
kad jau baigiamas ruošti pirmas, tomas 
“Juodosios Knygos/’ kuriai medžiagą 
pradėjo rinkti praėjusiųjų metų rudenį. 
Knygoje • bus atvaizduoti žvėriški fašistų 
persekiojimai žydų tautos ir masiniai žy-

Janka Kupala Buvo 
Gyvenęs Vilniuje

Vilnius — vienas iš mėgiamiausių 
Jankos Kupalos miestų. Čia jis praleido 
geriausius savo jaunystės metus, pradė
damas skinti kelius ir rašyti savo pir
muosius kūrinius. Vilnius visuomet buvo 
kultūrinis centras, kuriame vienydavo- 
si jaunos revoliucinės tautinės pajėgos į 
kovą prieš carizmą ir jo valdininkus. 
Nuoširdi draugystė jungė Janką Kupa- 
lą su menininkais lietuviais Čiurlioniu, 
Liudu Gira ir kt. Čia jis taip pat ben
draudavo su darbininkais ir besimokan
čiu jaunimu.

Prisimenu draugiškus vakarus lietu
vių kliube “Rūtoje,” kur vienodai malo
niai skambėdavo t4ek lietuvių chorų dai
nuojamos dainos, tiek “Liavonicha” su 
“Križačku.”

Vilniuje Kupala Redagavo laikraštį 
“Naša Niva.” Čia jis išspausdino savo 
poemas — “Milžinkapį,” “Voragam Be- 
loruščini” ir kitas.

Nėra Vilniuje kampelio, kurio nebūtų 
pamėgęs ir apdainavęs Kupala. Jis mėgo 
vaikščioti Vilniaus siauromis, senoviško
mis gatvelėmis, grožėjosi jo daile. Kupa
la domėjosi senojo miesto istoriniais pa
minklais, jo architektūra, kultūriniais 
paminklais, ypač tais, kurie buvo susiję 
su didžiojo lenkų poeto Adomo Mickevi
čiaus atminimu. Jis išvertė jo “Tris Bu
drius,” “Konradą Valenrodą” ir kt.

Dabar baltarusių tauta drauge su ki
tomis didžiosios Tarybų Sąjungos tauto
mis karštai vertina tautinio, savo liau
dies buitį liepsningai, ir giliai apdaina
vusio, poeto atminimą. Jo gyvenimas ir 
kūryba įamžinti: Minske įkurtas Jankos 
Kupalos muziejus, jo vardu pavadintos 
gatvės, mokyklos, baltarusių dramos te
atras, skiriamos jo vardo stipendijos ge
rai studijuojančiam jaunimui.

Džiugiomis baltarusių tautos įsijun
gimo į vieningą tarybinę valstybę šven
tės dienomis baltarusių liaudis įkvėptai 
dainuoja Jankos Kupalos dainas.

• Šių džiaugsmingų diėnų metu visa 
širdimi norisi nuoširdžiai liepsningai 
pasveikinti Tarybų Lietuvos darbo žmo
nes ir sostinę Vilnių, taip artimą ir taip

‘‘*i~i susijusį su Jankos Kupalos gy- 
V. F. Lfacevič,.

muziejaus

Vėl diena. Vagų galybės—marios, 
Akimis jų pločio nesumest, 
Ir artojas vėl ramiai sau aria, 
Nematytos saulės šviesume.

Jo senelį baudžiava užmušo, 
Tėvas mirė kumečio mirtim, 
Bet dabar jis sau jau dirba, pluša 
Ir jo raumenys kaip niekada tvirti.

Jis tas pats, kurs ėjo ponams lažą, • 
Vargo kumečiu jaunystes auksines, 
O dabar rytojų šviesų, gražų 
Savo žemėn aušti parsineš.t

Vacys Reimeris.

vemmu
Jankos

Brooklyno ir Apylinkės 
Menininkę Pasitarimas

Už Suvažiavimą
Sekmadienį, vasario 10 d., Laisvės sve

tainėj įvyko LMS Centro Komiteto pra
plėstas posėdis — pasitarimas. Dalyva
vo veikėjai iš Aido Choro, Pirmyn Choro, 
Great Neck, N. Y., Liet. Liaudies Teat
ro, įvairių organizacijų ir eilė svečių. 
Diskusuota LMS Centro Komiteto pla
nas sekančiam Lietuvių Meno-Kultūros 
Suvažiavimui.

Po diskusijų prieita išvados, kad toks 
platus LMS suvažiavimas, kuriam turi 
būt organizuojama meno veikla, iškilmė, 
yra geras ir labai pageidaujamas. Suva- 
žiaviman kviečiama dalyvauti chorai, 
vaidybos grupės ir kitos mūsų meno-kul- 
tūros šakos.

Iškelta ir diskusuota tokio suvažiavi
mo vieta. Žinoma, čia imta domėn, į kurį 
miestą būtų galima sutraukti daugiausia 
chorų, dramos grupių. Be to, toks suva
žiavimas gali įvykti mieste, kuriame yra 
meno judėjimas. ’Brooklyno menininkų 
numatymu toks platus mūsų meno suva
žiavimas gali įvykti Brooklyne, Detroite 
arba Chicagoje.

Šį klausimą turi diskusuoti ir spręsti 
minėtų miestų meno organizacijos, cho-, 
rai, vaidintojai. Reikia kviesti į pasitari
mus ir kitų mūsų organizacijų nariai, 
veikėjai. Po pasitarimų, reikia sudaryti 
komisijos ruošimuisi prie sekamo LMS 
suvažiavimo.

Brooklyno menininkų pasitarime iš
rinkta režisierius, Jonas Valentis, chor- 
vedis - kompozitorius Walter Žukas ir 
Adelė Pakalniškienė kaipo komisija, ku
ri veiks bendrai su LMS Centro Komite
tu suvažiavimo suruošimui. Manoma, 
kad ir iš kitų centralinių organizacijų 
bus įtraukta atstovybės į suvažiavimo 
komisiją.

V. BovinaS) LMS Sekr.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėtę reguier) II uncijų $1.00 
vertės bonkę Comoro ir ekstra 
—60d vertės — bandymui bon- 
kutes’ Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas................... _......... .........................

Adresas..................................»........... _.....

Paito Ofisas................... ............ ................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 674-33F
i 2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill.
I 256 Stanley St.. Wlnnioea. Man.. Can.

Philadelphia, Pa.
Sausio 26 d. tapo garbingai 

paliuosuotas iš karinių parei
gų Aleksandras Tureikis, 
Liongino ir Alenos Tureikių 
sūnus, 143 Pierce St. Alex iš
tarnavo 4 metus; buvo pasiųs
tas į Franciją. Karą baigus su 
Vokietija, jį pasiuntė į Japo
niją. Grįžo sveikas, nesužeis
tas, su atžymėjimais veiks
muose.

Draugai Tureikiai sausio 27 
d. surengė priimtuvių puotą, 
kurioj didžiumą svečių suda
rė šio karo veteranai. Buvo ir 
dar tarnaujančių, vienas iš jų, 
drg. Pildienės sūnus, kurio 
vardo nežinau.

Tureikiai yra Laisvės akai- , 
tytojai, ALDLD 141 kp. ir 
LDS 5 kp. nariai. Daug dirba 
Laisvės vajuj, piknikuose, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi- " 
tete. Linkiu Alex laimės civi- 
liame gyvenime.

šiomis dienomis sugrįžo iš 
karinės tarnybos Edvardas 
Klimas, sūnus A. Klimų, 609 
N. 11th St., pas savo žmoną 
Angeliną ir dukrelę. Jis sugrį
žo iš didelių karo veiksmų, 
kurie labai sužalojo šio jau- ■
nuolio fizinę sveikatą. Linkiu ’į 
jam pasilsėt, sustiprėt ir lai- % j 
mingai tęst pradėtą civilinį | 
gyvenimą. J« Šmitienė.
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TeL TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.
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IXIWELL, MASS.
LDS

110 kuo-’

(Tąsa)
—Na ne,—aš užuodžiu — naują svai

nį turėsiu. O čia tavo piršlybos. Ište
kėsi už Sunios. Sunia gražiai atrodo ir 
ramaus būdo vaikinas, iš gerų namų.

Bet Mulan’a nedžiūgavo. Šita staig
mena ją ištiko kaip tik tuo laikotarpiu, 
kuomet ji buvo pradėjusi jaustis laisva, 
pirmojo gludaus svaigulio perimta, to 
skanaus džiaugsmo, kai Lifu’s arti jos. 
Apie jį skraidė jos lakios jaunos svajo
nės. Ji buvo pamiršusi ir Sidabrinę Už
laidą ir savo pareigingus ryšius su 
Tseng’ų šeima. Nors ir be jokio primi
nimo, Mulan’a pranašingai nujautė, kad 
su Lifu’m susižieduos Močou’a, ir jai net 
pasidarė pavydu: skaugė karštai lyžte
lėjo jai poširdžiais. O, kad ji galėtų ap
sikeisti vietomis su savo sesute! Bet ji 
likimo pririšta, jau nuo seniai...

Ir, kai jos motina, pasitariusi su tė
vu, įėjo jos kambarin, Mulan’a tik nuo
laidžiai nusišypsojo, ir motina gerai su
prato jos sutikimą. Kamgi da tų žo
džių ?

Visą tą naktį Mulan’a nemiegojo. Mė
gino prisijaukint Sunią savo nuotaika. 
Ji prisiminė visa: tą platų linksmą šyps
nį, kai Sunia ją pamatė pirmą kartą ant 
laivo denio Didžiajam Kanale. Ji žino
jo, kad nesunku bus su juo sugyventi. 
Jis nuolaidus, ji jo nebijojo, gal tik kiek 
privengė jojo tėvo Tseng’o, busimojo še- 
šiūro. Linkui anytos ji buvo gražiai nu
siteikusi: Tseng’ienė tokia taktinga, ge
ra.

Su Činia — su būsimu svainiu ji ne
numatė keblumų, bet kažin kaip bus su 
jojo menamąja žmona Sujun’a—su jos 
moša...

Mulan’a net lyg ir pyktelėjo ant Ma
nios, kam ji įsikišo į jos gyvenimą. O 
čia da vėl painiava: kaip priims šį žygį 
Lifu’s? ar jis bent kiek nužiūrėjo josios 
prisirišimą prie jojo? Jos skruostai de
gė, kaip ir nuo vyno, kada jinai su Li
fu’m aną vakarą gėrė už vienas kito 
sveikatą.

Tur būt jau ji po tokia žvaigžde gi
mė—toks jau josios horoskopas... Kai 
pribuvo šeimos bendras draugas Fu’s, jis 
išpranašavo prielankiai. Pagal jojo filo
sofiją žmonės yra penkių pamatinių ti
pų: žemė, vanduo, ugnis, medis ir auk
sas. Kad santuoka būtų sėkminga, rei
kia mokėt suderinti du skirtingu tipu.

Kad ir dabar va. Mulan’a — auksas, 
Sunia—vanduo: auksas žibės vandeny. 
Tipai sutinka. Vienodi tipai netinka, 
turi būt skirtingi, bet vienas kitam drau
gingi.

Jei lėtas vaikinas (vanduo) veda lėtą 
merginą (vandenį), tai bus sustingimas. 
Jei karštagalvis (ugnis) ves irgi karšta- 
galvę, vienas kitą sudegins, sunaikins.

Asmuo gražaus sudėjimo, glūdžia oda 
ir greitu protu—auksas arba šiaip me
talas. Iškištakaulis, didelių kaulų ir na
rių, laibas, lainas — medis. Mėsingas, 
nuolaidus ir ramus—vanduo. Karšta
galvis, greito ūpo, greitų akių, stačia- 
kaktis—ugnis. Apvalus, pilno būdo, 
rimtas ir pastovus—žemė.

O kaip Močou’a? paklausė Jao’ienė, 
kai jiedu su Fu’m pasiliko vieni kabinete. 
—Močou’a — žemė, ji turi laimingą fi- 
ziognomiją; bendrai ji bus puiki žmona, 
tačiau ji netiktų Sunia’i: žemė susimai
šytų su vandeniu ir pasidarytų dumblas.

Jao’ienė ką tai pašnabždėjo Fu’i ausin. 
—O, tai visai kas kita. Tinka kuo pui
kiausiai. Lifu’s—medis, bet geras, kie
tas medis, o Močou’a — žemė. Žemė 
maitina medį, ir medis vešliai klesti. 
Mulan’a—judri, greita, ūpinga—degintų 
medį, netinka.

Nakčia Jao’ienė visa tai persakė savo 
vyrui. Gudrusis Jao’as patenkintai nu
sijuokė. '

—Na, o kaip tau regis, kokio tipo bū- 
£ tų mūsiškis Tijen’as?—paklausė jinai — 

O, Tijen’as — medis, bet minkštas me
dis, išgedęs iš vidaus,—atšovė rūščiai 

į Jao’as.
—Bet juk jis gražiai ir protingai nu

kalba, — teisino sūnų motina.
—Tuščias barškalas. Pabarškink tuš

čią stuobrį: skardžiai skambės, bet kas

B

Paskui Jao’ienė gražiai vyrui pamela
vo, būk jos brolis Feng’as parašęs Si-

svetainę. ži- 
nedidelė, ta- 
ji buvo’ tiek 
kad šį kartą.

i

teatri-

dabrinės Užlaidos tetai laišką ir gavęs 
iš jos atsakymą, kad jie čia tą mergą 
išleistų už parinkto vyro. Jao’ienė ne
minėjo, kad ji įsakė savo broliui parašyt 
suklastuotą laišką, būk tai nuo tetos.

• O vargšelė Sidabrinė Užlaida ėmė ir 
dingo. Jai Feng’as iš ryto parodė 
“gautą nuo tetos” laišką, kur jos teta 
prašo Jao’us ją išleisti už vyro... Nėra 
kas daro. Jinai jau buvo išsiuntusi laiš
ką Tijen’ui, bet da neturėjo atsakymo. 
Tai ji, niekam nė žodelio nesakiusi, vi
durnaktį pasiėmė savo rūbelius, du Ti- 
jen’o nupirktus žiedus ir jo šunį—ir iš
ėjo pro užpakalines duris.

Namiškiai jos pasigedo tik per pusry
čius. Auksuotoji Šilkinė patikrino, kad 
Sidabrinės Užlaidos lova negulėta ir už
pakaly kieme susekta šuns pėdsakos.

Sidabrinė Užlaida pasisamdė rikšą, 
kad ją nuvežtų tolimon Pekino dalin, 
darbininkų apgyventon. Pernakvojo 
viešbutėlio kambary, prisirišusi kalę prie 
lovos. Ant rytojaus nuėjo parduot žie
do. Auksorius pasiūlė pusantro šimto 
dolerių, tai ji nuėjo pas kitą ir užprašė 
dviejų šimtų—ir gavo. Žiedas buvo du
kart tiek vertas. Dabar ji galės vers
tis, laukdama Tijen’o, Turi da vieną to
kį žiedą, dėl viso ko. Jinai ugdė savo 
širdy pagiežą Tijen’o motinai.

Paskui ji susiieškojo ir nusisamdę 
sau kambarį. Sakydavo esanti iš pietų 
Chinijos atvažiavusi,—jos vyras ten ke
liaująs po pietus ir kada vėliau sugrį- 
šiąs.

Jos kambarys iš užpakalinio kiemo. 
Namuko šeimininkė Hua, buvusi
nė dainininkė. Jos vyras užlaiko vaisių 
ir saldainių krautuvėlę šitoj sukimštoj 
miesto daly. Hua’ienė kadaise buvusi 
žvitri ir daili moteris. Da ir dabar nie
ko sau, tik jos dantys juodi: Sidabrinė 
Užlaida patėmijo šeimininkės kambary 
prietaisus opiumui rūkyti.

Jos pačios nusamdytas kambarys tu
rėjo tik menkus rakandus: medinę lovą, 
staliuką nusipraust, da kitą stalelį su 
katiliuku ant viršaus, virtuvėlių arbatai 
ir poi'a puodelių.

Begyvendama Sidabrinė Užlaida patė
mijo, kad pas šeimininkę ateina dieną 
vyrų. Hua’ienė paklausė, kam ji vis tą 
šunį kambary laiko: Sidabrinė Užlaida 
ir prisipažino, pasisakė visą teisybę. 
Hua‘ienė jai parodė tikrą užuojautą, ir 
jiedvi pasidarė artimos draugės. Hua’
ienė net kalbino ją pamėgint užsirūkyt 
opiumo, bet ši mandagiai atsisakę. .

Ji daug ko išmoko nuo savo šeiminin
kės, kuri buvo praktiška ir patyrusi mo
teris.—Et, gyvenime, teisybės nėra, — 
sakydavo Hua’ienė:—žiūrėk, mane ma
žutę tėvai pardavė. Imkis, ką tik gali 
iš gyvenimo, nepaleisk to savo vaikino.

Sidabrinė Užlaida sakė, kad jos vai
kinas užu slaptybę gražiai atsilygins: 
jis geraširdis ir duosnus.

Vieną dieną jinai ėmė ir pamėgino už
sirūkyt to ^opiumo. Hua’ienė ją įtikino, 
kad moteris atrodo žavingiausia, kai ji 
atsirėmusi ant sofos rausvoj lempos 
šviesoj. Ir dažniau paragaudavo to 
svaigalo Sidabrinė Užlaida, tačiau ji sau
gojos, kad neprisipratint perdaug. Hu
a’ienė jai padėjo parašyt Tijen’ui ilgą 
laišką apie visus savo vargus ir. lūkes
čius.

Kai Sidabrinė Užlaida išsivadėjo iš 
Jao’ų namų, tai jų tarnas jos ieškojo po 
miesto užkampius, bet veltui. Jao’ienė 
nė nesigriaudė taip jau labai: jai da ge
riau, bile tik jos atsikratė. Girdi, ver
gė tai vis vergė. Nemokėjo kvailė įver
tint gerumų, tai tegul sau. Tik stebė
josi, kad toji nieko iš namų nepavogė. 
O Mulan’a manė, kad Sidabrinė Užlaida 
vis tiek romantiška merga, ir kalę pasi
ėmė—tai ištikimybėj

Ir dabar, visoj toj maišatienėj išpuolė 
formalioj pasižadėtuvės tarp Mulan’os 
ir Sunios, dovanų skirstymai draugams 
ir giminėms. Pribuvo ir Kung’ienė, Li
fu’s ir sesutė, padėkojo už dovanas. Mu
lan’a dabar giliai atjautė, kaip ji ilgisi 
Lifu’o.

—Sveikinu seserį,—tarė Lifu’ 
tinga šypsą.

(Daugiau bus)

Puikiai Nusisekė 
Bankietas

Vasario 11 d., LDS 
pa turėjo surengus bankietą.
Prie bankieto buvo rengtasi 
tik paprastu būdu: pakviesta 
žmonės ypatiškai ir panaudo
ta spauda, ir to užteko, kad 
sutraukti publiką,' kuri net 
perpildė kliubo 
noma, svetainė 
čiau jau seniai 
pripildyta, kaip

Apie rengiamąjį bankietą 
buvo parašyta į LDS organą 
Tiesą ir dienraštį Laisvę. Tas 
parodo, kaip mes turime įver
tinti savo pažangiąją spaudą 
ir ją paremti finansiniai, kad 
ji dar plačiau pasiskleistų tar
pe lietuviškų masių. Tokią 
spaudą turime remti ir ją pla
tinti gaudami vis daugiau nau
jų, skaitytojų. O nuo to pri
klauso ir mūsų parengimų pa
sisekimas.

Reikia širdingai paačiuoti ir 
mūsų geriesiems kaimynams 
draugams lawrenciskiams už 
skaitlingą atsilankymą pas 
mus į šį bankietą. Jų buvo 16 
ypatų. Jie mums davė pui
kios paramos, už ką mes turė
sime tuo pačiu ir Lawrenciui 
atsilyginti.

Draugės ir draugai lawren- 
ciškiai mums ir prakalbėles 
geras pasakė, kuomet pirmi
ninkas Karsonas juos pakvie
tė pakalbėti, kaip ir kitus sve
čius. Kiti iš jų kalbėjo trum
piau, kiti visai nieko, bet 
draugas A. Taraška ilgesnėj 
kalboj prisipažino, jog jis ne
tikėjo pirmiau, kad lowellie
ciai irgi moka tokius gerus pa
rengimus surengti, kaip ir 
Lawrence draugai bei drau
gės. Draugė V. Taraškienė iš
reiškė pageidavimą, kad Law
rence ir Lowell lietuviai būti
nai turi atgaivinti savo chorus 
ir imti dalyvumą dailės judė
jime. Tai buvo labai sveika 
mintis ir labai vietoje. Būtų 
puiku, kad ji prigytų ir mū
sų chorai atsigaivintų. Drau
gė Taraškienė (po tėvais Čiu- 
ladytė) gimus, užaugus, vei
kus ir apsivedus “mūsų” mies
te Lowell, Mass. Jinai gerai 
žino, ko Lowelliui labai trūks
ta. Tad jos patarimas vietoje.

Kuomet d. V. Taraškienė iš 
lengvo tas mintis dėstė, tai 
tuo laiku veteranas Al. Dra- 
veckas rimtai sau galvojo, pri
simindamas tuos laikus — 
prieškarinius laikus, rodos, tai 
buvo 1938 metais, kuomet Al
bertas, su kitu tokiu pat šau
niu jaunuoliu, Leo Čiulada iš 
Lawrence-Methuen, ne kartą 
važiavo p^s mus į Lowellį, kol 
suinteresavo mus dainomis ir 
čia suorganizavo jiedu Lietu
vių Bąlso Chorą ir iš pradžių 
Albertas Draveckas tą chorą 
vadovavo. Kai choras gerokai

sustiprėjo, jau turėjo 26 na
rius, tada Albertas mums re
komendavo, kad pasiimtumėm 
už mokytoją Bill Petrick - Pe- 
trokevičiųt Gal būt, Albertas 
ir dabar galvojo: ar nereikė
tų ir dabar pradėti judinti ir 
paraginti prie dainavimo dar
bo Lawrence ir Lowellio pa
žangiuosius lietuvius jaunuo
lius ir .senius? Jeigu Albertas 
taip manytų, tai aš jį už tai 
karštai sveikinčiau. Jis atrastų 
daug pritarimo čia pat Lowel- 
lyj. Na, ir Lawrence, žinoma.

Draugė J. šliaivienė savo 
kalboje pažymėjo, jog jai pa
tinka matyti susirinkusią to
kią gražią publiką ir smagu 
matyti, kad toje publikoje yra 
daug jaunimo abiejų lyčių. 
“Tai puiku, kad mūsų jauni
mas, kartu su tėvais dalyvau
ja,” ji sako. Tiesa, mes turė
jome toje publikoje 30 čiagi- 
mių — jaunosios kartos žmo
nių, kurių tarpe buvo 4 vaikai. 
Tai jau trečioji karta — mū
sų vaikų vaikai. Tas iš tikro 
išrodė puikiai.

Draugas Ignacas čiulada 
savo kalboje, ačiuodamas 
draugėms gaspadinėms už 
puikų pagaminimą paršienos 
ir kitokių prieskonių, stebėjo
si, kaip lowellieciai gali taip 
ekonomiškai išrokuoti ir išsi
versti, duodami tiek daug val
gyti tik už vieną dolerį žmo
gui., Jis mano, kad gal, esą, 
Lowellyj maistas pigesnis. Bet 
gal bus dėl to, kad mums 
kliubas suteikė daug patogu
mų su svetaine. Todėl galima 
pigiau išsiversti, imant ir ma
žesnę kainą nuo žmogaus už 
tikietą. Tai tiek bus apie sve
čius iš Lawrence ir Methuen. 
Kiti kalbėtojai buvo vietiniai 
draugai, tai jų ir neminėsiu.

Mūsų kuopa labai gerai pa
sielgė, duodama veltui pietus 
savo jauniesiems nariams ve
teranams. Tai buvo jų pager
bimas šiame bankiete. Tikiu, 
kad jaunuoliai mokės tą įver
tinti.
• Gaspadinės, kurios paruošė 
šį gražų bankietą buvo: M. 
čiuladienė, U. Daugirdienė, 
A. Paulenkienė, M. Perednie- 
nė ir E. Mikalopienė. Prie sta
lų patarnavo jaunos mergi
nos: Joan Daugirdutė, Alice 
Urboniutė ir Sukackiutė iš 
Lawrence. Joms gelbėjo ir ne- 
kurios draugės iš gaspadinių. 
Jeigu ką praleidau iš minties, 
tai atsiprašau. Bet kuopa la
bai ačiuoja visoms draugėms, 
kurios pasidarbavo šiam pa
rengimui.

Bankiete buvo labai graži 
nuotaika. Svečiai buvo pilnai 
pasitenkinę.

Yra pageidavimas, kad daž
niau būtų rengiami tam pa
našūs^ parengimai, tai žmonės 
susitartintų, geresniam drau-

Philadelphia, Pa

s su ypa-

jų turime, 
buvo pasi-

r
giškųrnųi. Sutinku. Dabar tu
rėtų surengti kliubas gerą ban
kietą pagerbimui visų abelnai 
pažangiųjų lietuvių sūnų ve
teranų, kiek mes 
Juk jie kovojo ir
ruo.šę’- .ir mirti už mūsų visų 
bendrus reikalus. Tai būtų 
grąžus įvertinimas jų kovų ir 
laimėjimo didžiausios perga
lės prieš žvėrišką fašizmą.

Kitą parengimą turėtų su
rengti Lietuvių Literatūros 
Draugijos 44 kuopa. Tai ir už
tektų šią žiemą iš didesnių pa
rengimų. .

Gi dabar visu smarkumu vi
si keturi miestai rengiasi 
didžiojo koncerto, kuris 
giamas pagelbai Tarybų 
tuvos žmonių.

Tas koncertas įvyks 
(March) 24 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Kliubo 
didžiojoj svetainėj, 41 Bark
ley St., Lawrence, Mass.

Prie koncerto rengiasi Law
rence, Haverhill, Nashua ir 
Lowellis. Mes bendrai rengia
me šį koncertą ir bendrai teik
sime Lietuvos žmonėms dova-

(Tąsa 5-me pusi.)

Tai būtų

prie 
ren- 
Lie-

kovo

Yale Towne Kompanijos 
Darbininkai Streikuoja

FrAnkford yra Philadelphi- 
jos miesto dalis. Ten randasi 
Yale Towne Kompanijos tro- 
kų išdirbystč. Apie 700 tos 
kompanijos darbininkų strei
kuoja. Jie priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos 
mašinistų unijos lokalo 1717. 
Jau trys mėnesiai, kaip strei
kas tęsiasi. Nors daugelis dar
bininkų vargingai gyvena su 
šeimynomis, bet tvirtai laikosi 
kovoj už savo būvį.

Vienas lietuvis, B. Navar- 
dauskas, eina dirbti, nepaisant 
streiko. Kas rytas persiveržia 
per streikierių būrį ir lenda į 
dirbtuvę.

Darbininkai, tik laikydamie
si vienybės, gali laimėti strei
ką.

Streikieris.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

LIWUVBM
GERIAUSI A DUONA 

Z^^SCHOLES BAKING 
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų dupną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

CLEVELAND, OHIO
DR. I. 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.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

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

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitSs pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Philadelphia, Pa
PRAKALBOS!!

Už Darbus, Algas, 
Taiką ir Lygybę

WM. Z.

FOSTER
Komunistų Partijos Nacionalls 

Pirmininkas

Nacių Gauja Siaučia 
Queens Apskrityje

Pasipiktinę susiedijos biz
nieriai ir gyventojai atkreipė 
policijos atydą į nacių vanda
lų siautėjimą Queens apskri
tyje, kada atsikėlę pereito 
ketvirtadienio rytą rado na
ciškai išmozotus susiedijos 
įstaigos langus.

Šį kartą nukentėjusi įstaiga 
Russian Relief patalpa, 
Skillman Ave., miesto da- 
vadinamoje Sunnyside, 

lango raudona /naliava 
buvo nudrėbtas žodis 

(žydas) ir svastika.

sakė, jog

H. Titus, 
bažnyčios

Taipgi
BEN DAVIS, JR.

New Yorko Miesto Councilmanas
PHIL BART

Komunistų Partijos Pirmininkas 
Rytinėje Pennsylvanijoje

LENINO ATMINČIAI
MITINGAS

Antradienį, Vasar. 26
8 Valandą Vakare 

THE MET 
Broad & Poplar Sts. 
Tikietai — 30c, 60c, $1.24 — 

parsiduoda pas:
250 S. Broad St., Room 710, 

Locust Bookshop, 269 S. 11th St. 
ir kaiminystės kom. kliubuose.

buvo 
4621 
lyje, 
Ant
storai 
“Jude”- 
Ant durų užmozotas kūjis ir 
pjautuvas.

Atvykusi policija 
“tyrinėsią.”

Kunigas Joseph 
Grace Episcopal 
rektorius, pareiškė'

“Tai yra niekšingas veiks- 
■nas mažos grupės, kuri, mato 
nai, neišmoko, kad rasinė ko
va atneša tiktai nelaimes ir 
gailestį šiai žemei. Dar dau 
•’iau, tas yra bjauri panieka 
nilionams kovojusių vyrų, ku

rie liejo kraują prašalinti to
kius incidentus, kaip šis.”

New Yorke susivedė buvęs 
Švedijos sosto įpėdinis Carl 
Johan su Kerstin Wijkmark, 
eiline Švedijos piliete, laikraš
tininke. Tuomi jis prarado tei
sę į sostą.

Gaisragesybos viršininkas 
Quayle reikalauja perkelti 
133 gaisragesius iš pareigų 
raštinėse į pareigas veiklioje 
gaišragesyboje.

Trečiadieni, be kitų kelei
vių* laivu iš užjūrio parvežta 
New York an kariškio katė, 
pirmutinis tokios rūšies kelei
vis. šunų jau parvežta virš 
tūkstantis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»'

Penktas Puslapis

LAISVES
B AZARAS

Bus Tris Dienas

Vasario 22.. 23 24 !<M>.

Visas tris dienas bus šokiai ir
dainų programa

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Gros šokiams visas tris dienas

(51)

HARTFORD, CONN

REIKIA DARBININKIŲ

Nuo 2 iki 4:30 po pietų Įžanga nemokama

(47)

Bridgeport, Conn . Lowell, Mass
(45)

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Ę]

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Mūsų Tautietes Birutes 
Ramoškaitės Koncertu 
Susidomėjo Lietuviška ir 
Amerikoniška Publika.

Iš anksto pasiruoškime. tam gražiam parengimui. Daly- 
vaukit visi. Pasilinksminkit ir paremkit savo dienraštį.

GARBĖ BŪK!

MERGINOS
Lengvam Darbui Batų Fabrike. 

Nuolat. Gera Alga.
CHELSEA 2-0688

Daug suaukotų daiktų, kurie bus išparduoti gan 
prieinamom kainom.

RANKINĖS SIUVĖJOS PRIE
SVETERIŲ

Nuolatinis darbas. Gera Alga 
Linksmos darbo sąlygos 

Viršlaikiai, jei pageidaujama
SHELBY KNITWEAR 

21 BROOMĖ ST. 
NEWARK, N. J.

MARKET 2-0162

VILNIES
PERGALĖS METŲ

KALENDORIUS

NĖRA

STRĖNŲ GĖLOS
Štai Svarus, naujas būdas liuosuot 
paprastą strėnų gėlą. Johnson’s 
Back Plaster! Lengvina skausmą, 
sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui
kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

MERGINOS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimas Nereikalingas 
830 Į SAVAITE 

44-Mt VALANDOS
Linksmos sąlygos. Nuolatinis darbas. 

Apmokamos šventės ir vakacijos. 
Medikalis aptarnavimas ir bonų planas.

KREIPKITĖS 
8:30 iki 11:30 A.M.

22 WEST 21ST STREET, N. Y. C. 
MR. ROOS (9-tos lubos)

(46)

Nuolatiniai Fabriko Darbai 
Lengvas Mašinų Darbas 

Lavintoms ir Nelavintoms 
Apmokamos Vakacijos ir 

Šventės Apmokamos
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 

H. Boker & Co., Inc. of N.J. 
200 BURNETT AVENUE 

near Springfield Avenue
No. 25 Bus 

Maplewood, N. J.

MOTERYS
ATRINKIMUI VILNONIŲ 

ATKARPŲ
GERA ALGA

9 Boerum St. Brooklyn
f46)

■ ■■■linu iflG rtir.MftM K i   

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS—MOTERYS 
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

Dirbti prie costume džiūlerių 
5 dienų savaitė.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
FISCHETTI BROTHERS 
870 KENT AVE., BROOKLYN 

TELEPHONE MAIN 2-5715 ,
. (45)

MERGINOS
ABELNAM DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Taipgi Paprastam Masiną 
Darbui, Guzikų ir Skylių 
Siuvimo Mašinų Operatorės

GERA ALGA
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Vakacijos Su Alga
Nemokamai Grupinės Andfaudos Ir 

Medikalės Pagalbos Planas.
Unijinė Dirbtuvė

KREIPKITĖS

LOUIS BRODSKY
AND SON

1 MARTIN AVENUE
South River, N. J.

(50)

MERGINOS
UŽBAIGIMŲ DEPARTMENTUI 

Patyrimas nereikalingas 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

VAKACIJOS. PAŠALPA LIGOJE 
KREIPKITĖS IŠTISĄ SAVAITĘ

CROWN LAUNDRY SERVICE 
119-06 14TH ROAD 

COLLEGE POINT, L. L 
~ , ...____________(45)

VAT YTO.TOS, Ofisų budinke. vakarais, $27 
iki $35 | savaitę, patyrimo nereikalinga, 

‘mokame laike moklnimosi, puikios darbo 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 8 iki 4:80 vai. 

59 Pine St., New York City.
(X)

Sekmadienį, Vasario 24-tą
Bus šeimyniškas popietis, čekerių turnamentas 

ir kitokį žaislai.

Laisvč—-Liberty, Lithuanian Daily

Moderniškas “minute man,” Paul Carmichael, pa
silenkia nuo arklio pasikalbėti su draugu streikieriu, 
pikietuojančiu paprastu būdu. Westinghouse darbinin
kai, nariai United Electrical, Radio & Machine Shop 
Workers Lokalo 601, CIO, sukėlė East Pittsburghe ne
mažą sąjūdi nepaprastu pikietavimu. Jie reikalauja pa
kelti algas tiek, kad užtektų padoriam pragyvenimui.

Grand Paradise Salese
318 Grand Street Brooklyn, N. Y

Vietos talentinga lietuvaitė, 
operos dainininkė, Birutė Ra
moškaitė, dukrelė . lietuvių 
darbininkų šeimos, pirmu kar
tu pasirodys mūs sostinės pu
blikai jai rengiamam koncer
te, garsiojoje milžiniškoje 
Bushnell Memorial auditorijo
je, kovo 3 d., sekmadienį, 3 
valandą. Jos koncerto skelbi
mai sukėlė daug dėmesio 
Hartforde. Ji čia pirmu kartu 
pasirodys maišytai publikai — 
lietuviams, amerikonams ir ki
tų tautų, žmonėms, meno mė
gėjams.

Mūsų Birutė seka pėdomis 
Metropolitan operos artistės 
Onutės Katkauskaitės - Kas- 
kas, siekdama operetiškos 
karjeros Amerikos scenoje. 
Jauria, graži Ramoškų dukre
lė Birutė jau yra užsipelniusi 
didžios garbės, kaipo geniali 
menininkė — dainininkė ir lo
šėja. šį faktą ryškiai pripaži
no jai Amerikos ir Kanados 
spauda, garsieji kritikai, ku
rie turėjo progą susipažinti su' 
Birutės meniškai^ talentais.

Birutė gimė ir užaugo Hart
forde, baigė pradžios ir aukš
tesnę mokyklą; vėliau ji stu
dijavo muziką ir vokališkai

lavinosi pas žymius muzikos ir į 
balso lavinimo mokytojus, vė- i 
liau ji pasiekė ir baigė garsią- : 
ją meno mokyklą Julliard, : 
New Yorke ir tapo finaliste ; 
.1945 m. Metropolitan operos, ; 
žvaigždė meniškojo pasaulio. .!

Birutė Ramoškaitė lavinosi 
pas šiuos mokytojus: Albert 
Stoessęl, Florence Page Kim
ball, Sergius Kagen, Queene 
Mario ir Cesare Sodero. Ji, 
baigus meniškąjį ir muzikos 
mokslą, aplanke daug Ameri
kos miestų ir Kanados did
miesčius su New Opera gru
pės artistais, pasirodė geniali 
operetiška ir koncertinė artis
tė. New Yorko spauda labai 
palankiai pasisakė apie jos ta
lentingumą. Pavyzdin, Her
ald-Tribune ir New York Sun, 
Newark Evening News ir kiti, 
pažymėjo jos taleiitų geras 
savybes ir jos balso gražumą, 
stiprumą ir švelnumą bei jos 
meniškąjį personalą, išgyrė.

Kanados spauda labai pa
lankiai pasisakė. Pavyzdin:!

i Montreal Daily Star, Le So- 
! leil Quebec, Montreal Daily.
Herald ir Ottawa Journal pa
gyrė mūsų dainininkės • balsą, 
jos malonią balso išraišką ir 
kitas savybes, kaipo geniališ- 
kos artistės, dainininkės.

Vakarinių Amerikos valsti
jų spauda išgyrė mūsų tautie
tę, pavyzdin, Kansas City Star 
pareiškė, kad Birutė Ramoš
kaitė žavėjanti dainininkė, su
tinkama ir palydima klausyto
jų gausiais aplodismentais. 
Panašiai pasisakė mūs lietu
viškos spaudos koresponden
tai. šį faktą galiu su pasigėrė
jimu pažymėti, nes esu du 
kartu girdėjęs Birutę dainuo
jant Hartfordo lietuviams. O 
aš turėjau progą girdėti daug 
visokių talentingų dainininkių 
Amerikoj per pastarus virš 30 
metų, nuo St. Louis, Chicagos 
ligi Bostono didmiesčiuose,

VISAIS VAKARAIS ĮŽANGA 
TIK 35c ASMENIUI

Mirė V. Ambrozaitis
Vasario 20 d. mirė Vincas 

Ambrozaitis, buvęs pralavin- 
tas ir laisvų minčių žmogus; 
taipgi Laisvės skaitytojas ir 
priklausęs keliose draugystė
se. Paliko nuliūdime žmoną, 
dvi dukteris ir sūnų, kuris tar
nauja laivyne.

Ambrozaičio laidotuvių die
na dar nenustatyta šiuo tarpu.

Petras B.

& :'į-
■f

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
ną. Bet argi ne panorės jame 
dalyvauti ir tolimesnių koloni
jų draugai ir draugės? Juk tai 
bus nepaprastos dailės šis 
koncertas. Jo programos pil
dymui dalyvaus geriausios dai
lės pajėgos. Jame bus ir kas 
tai tokio naujo: Belidų akor- 
dijonistų kvartetas pasirodys 
dar pirmą syk mūsų didžiaja
me parengime. Du broliai ir 
jų moterys nepaprastai gra
žiai groja ant brangių keturių 
akordijonų.

Jie pas mus Lowellyje, pa
sitikimai Naujų Metų bankie- 
te taip puikiai pasirodė savo 
kvartetu, kad pripažinome, 
jog niekas negalėtų būt pui
kiau. Jie mums davė vieni va
landą ir pusę ilgumo progra
mą ir publika nenorėjo su jais 
skirtis, kuomet jie rengėsi mus 
palikti. Vėliau parašysime, 
kas daugiau bus mūsų koncer
te. Tad sekite iš mūsų šiaur
rytinio kampelio sekančius 
pranešimus.

Brolių Belidų kvartetas ga
li susidaryti muzikoje sekan
čiai: keturios akordijonos sy
kiu, arba trys akordijonos ir 
pianas. Arba dvi akordijonos, 
pianas ir būbnas. Visaip ei
nasi puikiausia.

Dalyvaukite 
tikrinkite toje 
mums girdėtoj

William Meno Mėgėjas.

visi ir persi- 
pirmą kart 

muzikoj.
J. M. Karson.

&

KAINA 85 CENTAI

272-jų puslapių knyga

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 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, alo tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite i dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2,00. Ekstra didelė dė
žė 16-oz, $5.00.

DEKĘN’S OINTMENT CO.
P. O. Box (MJ6, Newark L N.. J.

Person i n am Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

Ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

ft M W ** iJ Mil
Si i J M |r ft’ x S, 

L® ra
£ į 61

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

Daug visokių raštų ir 
visokių informacijų

ĮSIGYKITE JĮ

LAISVĖS ADM.
427 Lorimer St.

Brooklyn 6, N. Y.

Paskaitos ir Kino Filmos 
Valstiečiams

VILNIUS . — Į Vilnių grįžo 
Lietuvos KP (b) CK organi
zuota agitacinė mašina grūdų 
pristatytojams aptarnauti.

Agitacinė mašina aplankė 
Alytaus, Trakų, Raseinių ir 
Kėdainių apskritis. Lydintis ją 
Lietuvos KP (b) CK lektorius 
drg. žydelis valsčiuose ir apy
linkėse surengė valstiečiams 
40 paskaitų apie TSRS tarp
tautinę padėtį,. apie Didžio
sios Spalio socialistinės revo
liucijos 28-sias metines bei ki-

girdėjau ir Metropolitan opė- tomis temomis, 
ros rinktinius' artistus, taipgi, I 
būdamas Paryžiuj; Kelne, 
Berlyne, Varšavoj, Rygoj ir 
Kaune, turėjau progas susipa
žinti su Europos garsiųjų dai
nininkų talentais. Tatai drįstu 
sakyti, kad mūsų jaūha hart- 
fordietė, art. Birutė nėatsili- 
kusi nuo pasaulinių vokaliskų 
koncertinių ir operetiškų me
nininkų savo talentu. •

Nenuostabu, kad Hartfordo 
publika laukia Birutės koncer
to su nekantrumu. Neabejo- 
jam, kad didžioji Bushnell 
Memorial auditorija bus kupi
na žmonių, norinčių susipažin
ti su mūsų jauna, talentinga 
dainininke. Jos koncerto ren
gimu rūpinasi vietos meninin
kai’ lietuviai ir amerikonai. 
Garbės komitete yra šie žmo
nės: Miesto burmistras su 
žmona, p. Cornelius Moylan, 
buvęs burmistras.

Įrengtas agitacinėje maši
noje kilnojamasis kinas pa
demonstravo geriausias tary
bines filmas: “Ji gina tėvy
nę,” “Vaivorykštė,” “Mala- 
chovo milžinkapis” ir kitas.

Paskaitos ir kino filmos su
kėlė didelį susidomėjimą vals
tiečių. tarpe. Jų klausėsi ir 
žiūrėjo 10 tūkstančiu žmonių.

(fclte).

Mortensen su žmona, Frank 
Hiko su žmona, J. Pilky sd 
žmona, Peter Labeskis su’ 
žmona, J. Giraitis su žmona 
ii? kiti.

Bilietai' jau parsiduoda, ga
lima gauti Bushnell Memorial 
auditorijos ofise, Liet. Itliube. 
Patartina lietuviams iš kalnd* 
nusipirkti bilietus ir pasirinkti 
patogiausias auditorijoj vie
tas.

Kliubų Skaityklų Vedėjų Su
važiavimas Kėdainiuose

KĖDAINIAI. — Kėdainiuo
se įvyko apskrities kliubų 
skaityklų vedėjų suvažiavi
mas. Suvažiavime dalyviai iš
klausė LTSR žemės Ūkio 
Liaudies Komisaro pavaduoto
jo drg. Povilo šklėriaus pra
nešimą. Po to įvyko'platus pa
sitarimas, kuriamh buvo iškel
ta aikštėn visa eilė apskrities 
aktyvo darbo trūkumų ir nu
rodytos konkrečios priemonės 
pagyvinti politiniam aiškina
mam darbui valstiečių tarpe.

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GElU 

ALGA MODERNINĖJE, SANITA
RIŠKOJE DIRBTUVĖJE, 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMAM VYRUI.

TAIPGI SLIP COVER 
KIRPĖJAI
KREIPKITĖS

WHITE FURNITURE 
& BEDDING CO.

147 MAIN ST, 
ASBURY PARK, N. J.

v 
•B

(51)

Madrid. — Ispanijos dik
tatorius Franko užreiškė, 
kad ten bus sugrąžinta ka 
raliaus valdžia.

BUSELMANAl
Geros darbo sąlygos « 

Nuolatinis darbas
KREIPKITĖS

COLLEGE CLEANERS 
46-50 GRACE ST. 

IRVINGTON, N. J. 
ESSEX 2-9556

NtaM^Mb^M^NMa^Madhriia

PRANEŠIMAS 
BALTIMORE MO.

LDS 48 kp. metinis bankietas 
įvyks vasario 23 d., Lietuvių salėje,
Hollins ir Parkin Sts. Pradžia 7:30 
v. v. iki vėlumos. Geri muzikantai. 
Bus gėrimų ir valgių. Įžanga $1.50 
su taksais. Kviečiame visus dalyvau* 
ti. . v



HMMVĮĮ

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily Šeštadienis, Vasario 23, 19

NeHM)rk0'<^/Wa7iiii(A Filmos-Teatrai

Pergalės Prieš Infliaci
ją Savaitė Brooklyne

Paskutinis Pakvieti

11

•w

Sąryšyje su “Victory over 
Inflation” savaitės programa, 
Vasario 23-čią, central inėje 
dalyje Brooklyno matysime 
senovės raitelį. Jis, visame 
anos gadynės įsirengime, jo
dinės perspėti gyventojus apie 
pavojų infliacijos. Išjos 11 
vai. ryto, nuo 13th Avė., tarp 
39 ir 40th Sts.

Kas yra infliacija?
Trumpai galima atsakyti 

taip: legališku būdu, per ne- 
mierą pakeltomis kainomis už 
viską, panaikinti uždarbių ver
tę, taupmenų dolerius pavers
ti į centus arba tik į smulkias 
daleles cento. O tai reiškia 
milionams darbo žmonių nu- 
biednėjimą, vargą, desperaci
ją, alkį, saužudystes ir mirtis 
nuo šalčio ir bado. O to visko 
nenorintiems, reiškia kovą da
bar.

Kovos prieš infliaciją savai
tė prasidėjo 22-rą šio mėnesio, 
baigsis kovo 1-mą.

Aukštos Temperatūros 
Ligonė Sveiksta

Bushwick ligoninėje, Brook
lyne, studentė slaugė Sophie 
Sapala, 21 m., iš Duryea, Pa., 
išgulėjo . su taip vadinamu 
“undulant fever” ištisą mėne
sį. Visu laiku jos temperatū
ra buvo labai aukšta, o porą 
syk buvusi pasiekusi net 110. 
Daktarai iš karto bijoję, kad 
ji neišgyvens. Ji išgyveno. 
Paskui manė, kad toks karštis 
galėjo ištirpyti - sunaikinti 
Švelnučius kūno audinius, kaip 
kad akių, kad liks nerege. 
Bet ji sveikstanti ir matantį.

Užlaidu jausmus susidūrimai! Ūžimus 
jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 
ETHEL BARRYMORE

The Spiral Staircase
NEGALĖTA PASAKYTI ISTORIJA!

g PAJLACE
□ BROADWAY ir 47th ST.

ALICE FAYE • DANA 
ANDREWS • LINDA BARNELI. 

“Falien Angel” 
IR ASMENIŠKAI SCENOJE ta Brazilictė 

Kaip Bomba CARMEN MIRANDA ir 
jos sesuo AURORA MIRANDA Dar ir 

NESTOR CHAYRES, RICHARD IR 
ELORA STUART ir Extra! 

ARCHIE ROBBINS
Avenue ir

1 50th St- New York.

VĖL

mas į Laisves Bazarą
Kai didžiojo New York o gy

ventojai skaitys šią dienraščio 
laidą, nusipirkę ant standų, 
tai jau bus laikas eiti į Lais
vės bazarą. O kurie skaitys 
per paštą aplaikę, tąi jau pir
moji bazaro diena bus pasi
baigusi. Tačiau dar bus dvi 
dienos bazaro.

Draugai ir prieteliai! Kvie
čiame jus į bazarą. Kurie ga
lite, prašome padėti padirbėti 
bazare. Bet jei neturite ūpo 
dirbti, norite paūžti bazare, 
ateikite, pasilinksminkite, pa
remkite savo dienraštį mate
rialiai ir moraliai, šis yra pas
kutinis pakvietimas, nes prieš 
bazarą Laisvė nebeišeis.

Kas vakarą dainų progra
ma ir kas vakarą šokiai. Sek
madienį bus šeimynų popie
tis nuo 1-mos iki 5-tos vai. be 
įžangos. Vakarais įžanga tik 
35. Taksai įskaityti.

Dovanų dar pribuvo seka
mai :

Daiktais
V. ir G. Danilevičiai, Brook

lyn, N. Y., pridavė gražią 
“cake tray and cover” setą.

Mary Schwilpiene, Newark, 
N. J., prisiuntė šešias gražias 
poras auskarių (earrings).

Mrs. Julia Swyt, iš tolimos 
valstijos, Beverly Hills, Calif., 
prisiuntė labai gražiai, artis
tiškai išsiuvinėtus du abrūsė- 
lius, (g^iest towels).

Domicėlė Galinauskas, 
Brooklyn, N. Y., pridavė gra
žiai numegstas baltas pirštines 
ir labai puikiai numegstus 8 
kavalkėlius, kuriuos galima 
naudoti ant stalo, padėjimui

The Theatre Guild’s Muzikalia Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers. Žodžiai ir 

Dainos Oscar Kammerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE

Harold Keel • Joseph Buloff 
Betty Jane Watson • Ruth Weston

ST. JAMES THEA., W. 44th ST.
Popiet Ketvirt. ir šeštad.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų
Europinį vaidinimų “Lilliom” Molnar’o
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir.

Dainos Oscar’o Hammerstoin 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
SU JOHN RA1TT - IVA WITHERS

MAJESTIC THEATRE
44th W. of B’way CI 6-0750
Vakarais 8:30. Popiet Ketv. ir šešt. 2:30

FOUR

MASKVA

JUOKIASI

ARTKINO perstato

HEARTS”
Smagus Juoko ir Meilės Sumišimas

Pagamintas Sovietų Sąjungoj

Amerikinė Premjera ŠIANDIEN!
Durys Atdaros 
8:45 A. M.

8:45 
A. M.

STANĮ F Y 7th AVENUE bet O IMIXLC I 42 & 41 STREETS

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk, filmas, parodančias skiriamus kardinolus lekiant į Romą! Matyk filmas kardino* 
Itj nusileidimo Airijoje! Matyk Dionne penkiukes apvainikuojant karnivalo karalienę! 
Matyk pirmuosius judžius ižgelbėtojų ii Yukon laivo Alaskoj! Matyk naujausią ypatingą 
“This is America” Judį apie Amerikonus Paryžiuje! Matyk sportų, apšvietos filmas ir 
dar naujausias žinias ii viso pasaulio! Puikiausi judžiai mieste
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Meilia istorija, kuri gyvens su jumis žiandien . . . Rytoj ... ir Visuomet! Didžioji 
mūsų laikų drama! Sujaudinanti... Virpinanti... Sensacinga!...

INTERNATIONAL PICTURES perstato
CLAUDETTE ORSON GEORGE

COLBERT WELLES BRENT

“TOMORROW IS FOREVER” 
su LUCILLE WATSON • RICHARD LONG 

INTERNATIONAL JUDIS
Išleistas RKO RADIO PICTURES. INC. 

NEBRANGIOS KAINOS • NUOLAT RODOMA

WINTER GARDEN BROADWAY Ir 50th ST.

Sugrįžo iš Kariuomenės 
Charles Tamulynas

po karštom lėkštėm.
Elona Kvederienė, Bloom

field, N. J., prisiuntė du gra
žius žiurkštus ir “pot hold
er.”

Mr&. Mae Merk (Merkie
nė), Woodhaven, N. Y., yra 
pasižadėjus dirbti per visus 
tris vakarus bazare, kaipo ka- 
sierka. Taipgi žadėjo padova
noti košelienos ir keletą 
zinų gerai sutaisytų silkių.

Pinigais
O. Mikolajunienė,

ri žiaug- 
dar se- 
ir sesu-

Charles
Londone,

tu-

Bing
hamton, N. Y., prisiuntė aukų 
sekamai:

ALDLD 20 kp. Moterų skr., 
$4.

Po $1 : T. Bagdonienė ir O. 
Mikolajunienė. Viso $6.

K. Kuzmickas,- Harrison, N. 
J., prisiuntė blanką, ant ku
rios surinko aukų sekamai:

Po $1: K. Kuzmickas, O. 
Labašauskienė, J. Maręinke- 
viče, Jonas Zaleckas.

P. Casper, 50c.
Po 25c: J. Žilinskas, M. 

Kuzmickienė. Viso $5.
M. Smitrevičienė, Detroit, 

Mich., prisiuntė blanką, aukų 
surašyta:

Vincent
Po $1:

Rimkūnas,
aiškiai parašyta), Stasys Tva
ri jonas ir M. Smitrevičienė. 
Viso $7.

Pavieniai aukavo:
Nellie Venta, Brooklyn, N.

Prieš savaitę laiko grįžo ci
viliniu gyveniman saržentas 
(Staff Sergeant) Charles Ta
mulynas (Evos Mizarienės 
brolis) iš Maspetho ir tai, be 
abejo, sudarė gražaus 
smo jo senai motinai, 
nesnei jo tetai, broliui 
tems.

Per visą karo laiką 
Tamulynas buvo
tarnaudamas Amerikos ka
riuomenės finansų, departmen- 
te arba skyriuje, todėl tikro
jo karo fronto jis nematė. Vie
ną sykį jam teko armijos lėk
tuvu nuvežti Paryžiun keturis 
milijonus dolerių kareivių al
goms išmokėti. Ta proga 
Charles susipažino ir su Pary
žiumi.

Stanley Teatre Nauja Filmą 
“Four Hearts”

Pradedant penktadienio va
karo 9 valandą, su iškilminga 
programa, asmeniškai daly
vaujant komentatoriui Wil
liam S. Gailmor ir kitoms na- 
cionalėms figūroms, Stanley 
Teatras perstato naują pro
gramą sekamoms kelioms sa
vaitėms. šį kartą bus komedi
ja, ji yra pirmutinė Sov. Są
jungoj išleista po karo filmą, 
“Four Hearts,” kuri daug kuo 
panaši mūsiškėms linksmoms 
mūsų šalies filmoms. Taipgi 
kitos trumpės filmos.

Stanley Teatras randasi 7th 
Avė., prie 42nd St., New Yor
ke.

Transportininkai Pra
šys Pakelti Algas

Nušauto Negro Kario 
Našlė Kalbės N. Y.

Povilaitis, $2.
Gust Raman, K.
J. P. (pavardė ne-

Ona Žilinskaitė, 
Mass., $4.50.

Frank Varaška,

$2: Chas 
Grobis, A 
Ramoška.

Lawrence,

Brooklyn,

Ęalčityias, 
Žilinskas, 

Visi keturi

Po 
John 
Mike 
brooklyn iečiai.

Jurgis Dulkė, Brooklyn, N.
Y., $1.

širdingai 
už puikias 
ir pinigais.

dėkojame visiems 
dovanas, daiktais

L.” Adm-cija.

Isaacson Perspėja prieš 
Perdėtą Aptaksavimą 

Biednuomenės
Darbietis New York o Vals

tijos Seimelio narys Leo Isac- 
son, išrinktas iš Bronx, protes
tuoja prieš O’Dwyer’io pasiū
lytą Seimeliui miesto taksų 
planą.

Isacson sakė, kad Dewey- 
O’Dwyer taksų planas perkel
tų “$75,000,000 taksų naštos 
nuo turtingųjų ant tų, kurie 
mažiausia teišgali mokėti.”

Mrs. Ida Kornhaber susi
laukė trijukų sūnelių Prospect 
ligoninėj, Bronx, šeima 
pirmiau turėjo 4 vaikus, 
vena 688 Dawson St.

jau 
Gy

Arti devyni tūkstančiai 
rų ir 1,600 trokų išsiųsti 
lyti sniego nuo gatvių pereitą 
trečiadienį.

vy- 
va-

Žmonių Judis ifi Pasaulio Karo II!

“A WALK IN THE SUN”
ŽVAIGŽDŽIUOJA

DANA ANDREWS su RICHARD CONTE 
Pagaminta ir Diriguota Lewis’© Milestone 

VICTORIA BROADWAY ir 46 ST.

Neužmirštama Filmą. .. Jaunų gydytojų 
iisivystanti romantiška istorija . . . 

Linksma, maloni!

“Miss Susie Slagle’s
žvaigždžiuoja

VERONICA LAKE • SONNY TUFTS 
JOAN CAULFIELD IR LILLIAN GISH 

Šilta ir žėrinti filmą . . . Sujaudina!
* IR ŠAUNUS ASMENŲ *

* VAIDINIMAS SCENOJE * 
DANNY KAYE

(VioninftSlia pasirodymas Broadway šiemet) 
Ir dar GEORGIA GIBBS 

Tip, Tap ir Toe > 
ir Bob Chester ir jo Orkestrą

PARAMOUNT 3 „2;

“Tomorrow Is Forever” 
Winter Gardene

Pirmu kartu pradėta rody- 
filma “Tomorrow is For- 

dramatiškai perstato 
karo išskirtą

ti
ever 
vieną pirmojo 
jauną šeimą. Jinai skaito vy
rą žuvusiu, mirusiu, o jis, bū
damas kare sužalotas, nu
sprendžia nepasirodyti. Prad
žioje paskiausio karo likimas 
juodu suveda nežiniomis. Jis 
ją pažįsta, jinai — ne. Antra
sis karas įneša naują dramą 
jos gyveniman.

žvaigždėse žymūs aktoriai: 
Claudette Colbert, Orson Wel
les, George Brent ir kiti. Ga- i 
minta per Int. pictures, Irving 
Pichel direkcijoj, pagal Gwen 
Bristol vaizdelį.

Winter Garden randasi 
Broadway ir 50th St., New 
Yorke.

Charles Tamulynas
(Nuotrauka padaryta prieš 

karą)
Paklaustas, kaip jam patiko 

Londonas, kuriame virš poros 
metų Tamulynui teko išgyven
ti, jis atsakė:

— Kalbant atvirai: nepati
ko ! Oras prastas, miestas su
rūgęs; nuolatine drėgnatvė la
bai įkyrėjo.

—O kaip patys anglai—ge
ri. draugiški žmonės?

—Nesakyčiau, — tarė jis. 
-- Pernelyg jie jaučiasi išdi
dūs, nors, palyginti su /Ame
rika, nieko jie ten tokio gero 
neturi.

Vidutinis anglas pilnas pa
sididžiavimo, sakė Charles. 
Kas tik geriausio, jis vis ma
no, jog tai vis yra anglų. ‘‘Tuo 
tarpu Londone anglai galėtų 
pasididžiuoti tik požeminiais 
traukiniais (subvėmis), kurie 
grąžiau sutvarkyti negu New 
‘Yorke. Kitu nieku.

šiuo tarpu Londone 11 vai. 
nakties viskas uždaryta, — 
net ir traukinių bei busų kur- 
savimas sustoja. Tai sudaro 
nepatogumų ir jauniems žmo
nėms nuobodumo.

Darbiečių valdžiai daugelis 
angių pritaria, bet toji vald
žia kol kas nieko naujesnio 
žmonių gyveniman neįnešė. •

Karo metu, kai Hitleris siun
tė ant Londono savo raketines 
bombas amerikiečiams karei
viams teko daug nukentėti: 
jie buvo verčiami dirbti prie 
bombų paliktų griuvėsių. Po
ni sykių pats Ch. Tamulynas 
tik per plauką išliko hitleri
nės bombos neužmuštas.

—Apskritai, — sakė jis, — 
kai sugrįžau New York an, pa
sijutau lyg naujame pasauly
je. Taip čia malonu ir sma-

Dainos Mėgėjai, Nedainuokite 
Kitur, — Vien Aido Chore!

REIKALAVIMAI

Prašome Įsitemy ti

Transporto Darbininkų Uni
jos nariai, pereito antradienio 
vakarą ir trečiadienio rytą 
įvykusiuose rhitinguose, ku
riuose dalyvavo virš 8,500 uni- 
jistų, nutarė prašyti pakelti 
algas po $2.

Svarbiausia — unijos prezi
dentas Quill sakė ir minia uni- 
jistų audringais aplodismen
tais už gyrė — yra tikros ko- 
lektyvės, derybos. Unija yra 
pasiryžus susitarti, pasiduoti 
net arbitracijai (bešališkam 
sprendimui), bet turi būti iš 
miesto vyriausybės irgi nuošir
dus bandymas susitarti su uni
ja.

Mitinge nurodyta, ir narių 
tap pat audringai sveikinta ta 
mintis, kadi New Yorko mies
tas negali būti išimtis. Kad 
yra daug kitų miestų, turinčių 
transporto linijas miesto nuo
savybėje. Tačiau jų vyriausy
bės tariasi, susitaria su unijo
mis ir pagal geriausią išgalę 
kelia algas, nors tūluose mies
tuose transportininkų, algos 
yra aukštesnės už mūsiškių.

Mrs. Minnie Ferguson, naš
lė policijos nušauto kario 
Charles Ferguson’o, iš Free
port, L. I., kalbės konferenci
joj, įvyksiančioj. šį šeštadienį, 
vasario 23-čią, viešbutyje Di
plomat, New Yorke.

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis, Jr., taipgi kal
bės toje konferencijoje, 
šauktoje protestui prieš 
negrų žudystes Freeporte. 
kviesta ir dalyvaus šimtai 
ganizacijų, unijų ir kitų.

su- 
tas 
Pa- 
or-

Bala kiaušinienės pasidarė 
nė vietoj pereitą antradienį 
“traileriui” su kiaušiniais ati
trūkus nuo jį traukiančio 
sunkvežimio ir nėrus ant ak
menų netoli George Washing
ton Tilto, New Yorke.

G AUK IT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Reikalingas kambarys vienam vy
rui, pageidaujama Long Island City 
ar kitur lengvai -privažiuojamai iš 
Long Island City. Rašykite, I. G., 
1024 Green Ave., Brooklyn, N. Y.

(44-4G)

Vasario 17 d., mire Frank 
Urbin, gyvenęs 510 Lee St., 
c/o Mrs. E. Miller, Charleston, 
W. Va. i

Velionio šeimininkė norėtų, 
kad atsišauktų jo giminės. Ji 
žino, kad jis turi dvi seseris, 
gyvenančias Amerikoje, kur 
nors kietų anglių srityje. Pa
vardžių nežino.

Jis buvo dienraščio Laisvės 
skaitytojas.^

4 CHARLES
SSmF UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts. *■ 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Jau Laikus Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų atskaitas bei jplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P. Zubavičius, 
111 Ainslie St., Brooklyn, N. Y. Tai 
lietuvis visokių taksų išpildyme spe
cialistas.

STANLEY P. ZUBAVIČIUS savo 
ofisą turi adarą penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, o sekmadieniais 
ištisą 
likite 
kalą.

Jei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su
teiks legališkus ir teisingus patari
mus.

dieną. Kreipkitės tuojau ir at- 
j laiką taksų atsiskaitymo rei-

jūs turite kokių neaiškumų bei

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

SALĖS dčl Balių, Koncertų, Bankietų.
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičiua su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 6-6191

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

__ , , j 9—12 ryte Valandos: į 1_ 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

F. W. Shalins
(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 7-4499

I Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Ares.)

B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) o 4 p w
Trečiadieniais . > M 
Penktadieniais J 0-0 ’

Valkų Ilgų specialistas
, nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

X ’•’•T • , .Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kūne savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661




