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gavo žinių, kad

KRISLAI
Antanas Bimba Jau Grįžta.
Ką Mes Veikiame?
Kovo Mėnuo.
“Krikščioniška

Santvarka...”
Rašo

Metai XXXVL Dienraščio XXVH1
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Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas
Antanas Bimba grįžta namo, 
—jis jau yra kelyje.

New Yorke jis Gus bene už 
. trejeto savaičių, — nei nepa

jusime, kaip laikas greit pra
bėgs !

Pasirodo, kad važiuotės rei
kalas nei kiek 
daug laiko ėmė
Lietuvą pasiekti, apie tiek pat 
laiko ims ir sugrįžti.

Svarbu, tačiau, kad Anta
nas grįžta! Mes jo jau ir pasi
ilgome, nes visi nekantriai 
laukiame smulkmeniškesnių 
apie Tarybų Lietuvą žinių, ku
rių jis parveš didelį bagažą.

Parvežtomis žiniomis 
Bimba, be abejo, dalinsis 
visais: žodžiu ir raštu.

• LYNČIŠKA ■ TENNESSEE 
POLICIJA NUŽUDĖ DU

NEGRUS KALĖJIME
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Bimba grįžta, tai grįžta, bet 
ką mes veikiame Tarybų Lie
tuvos dirbančiųjų (liaudies) 
naudai ?

Atsiminkime: Lietuvos liau
džiai pagalba dar vis tebėra 
reikalinga. Lietuvai reikalingi 
rūbai ir medikališki įrankiai, 
— daiktai, kurių mes galime 
suteikti nemažai.

Deja, rūbų rinkimas pasta
ruoju laiku sulėtėjo.

Aukojimas Sveikatos Insti
tutui Vilniuje medikaliniais 
įrankiais aprūpinti neina spar
čiai.

Daugelis draugų kalba: Kai

Columbia, Tenn. — Poli
cija sušaudė kalėjime du 
negrus J. W. Johnsoną ir 
Wm. Gordoną, o trečią neg
rą kalinį pavojingai sužei- 
dė. Lynčiški baltieji polici
ninkai pasakoja, kad, girdi, 
negrai kaliniai juos užpuo-

Kalėjiman suvaryta 101 
negras po riaušių, kurias 
baltieji sukėlė pirmadienį.

Riaušės prasidėjo iš to, kad 
baltasis radijo taisytojas 
spardė negrę Stevensonienę, 
o jos sūnus, karo veteranas 
James C. Stevens*bnas ėmė 
ginti savo motiną. Areš- 
tuotiem negram gręsia iki 
21 metų kalėjimo.

Bedarant policijai užpuo
limą kalėjime, pašautas ir 
vienas policininkas.

VAKARINIAI TALKININKAI 
LAIKO NACIUS AUKŠTOSE 
VIETOSE, SAKO UNIJISTAI

Delegatai bendrame savoParyžius. — Anglai ir 
amerikonai vakarinėje Vo- raporte kritikuoja anglų - 
kietijos pusėje tebelaiko1amerikonų karininkų pasi- 

Bimba sugrįš, tuomet aš au- nacius aukštose vietose pra- teisinimus, kad reikią, gir- 
kosiu šimtinę arba daugiau.1 monėje, kaip atrado Pašau- di, palaikyti tuos nacius at- 
Kam laukti? Ar ne geriau tai lines Darbo Unijų Sąjungos sakingose vietose, kaip — .. H A _ ! « « • ■ 1 1 1 W • t -v •• IIatlikti tuojau? Ar nebūtų gra-: 
žiau, jei mes bent $25,000 jau 
turėtume surinkę, kai Antanas 
sugrįš?! •

Šiuo klausimu turėtų dau
giau rašyti ir mūsų gydytojai. 
Kol kas tepasisakė tik du: dr. 
KaškiauČius ir dr. Petriką. 
Pirmasis, beje, imasi šio dar
bo iŠ peties.

delegatai. Jie per tris sa
vaites lankėsi Vokietijoje ir 
dabar sugrįžo į Paryžių. Tų 
delegatų vadai buvo Sidney 
Hillman, Amerikos CIO uni
jų atstovas, ir Leonas Jou- 
haux, Francijos darbininkų 
veikėjas.

darbvedžius. Unijų delega
tai sako: “Nacizmo naiki
nimas turi būti .pirmesnis ir 
svarbesnis reikalas, negu 
darbo našumas.” Jie nuro
do, kad tie naciai kenkia ir 
vokiečių darbo unijoms at
gimti.
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PRANCŪZAI PRIIMA 
SIŪLYMĄ DĖLEI 

ISPANIJOS

įžengėme į kovo mėnesį, šis 
mėnuo ženklyvas tuo, kad ja
me yra įvykę praeityje nema
žai visuomeninių sukrėtimų.

Šiemet kovo mėnesi gali 
įvykti perversmu Ispanijoje. 
Atsiminkime: Ispanijos liau
dis verda-kunkuliuoja, reika
laudama laisvės, šaukdama:
“Šalin budelį Franko!“

Visame pasaulyje anti-fašis- rius Franko pasitrauktų iš 
tai energingai kelia tąjį šūkį valdžios, O paskui sudaryt 
aukštyn.

Nors Ispanijos fašistai dėjo 
didžiulių pastangų komunis
tams naikinti, tačiau, bešališ
ki stebėtojai sako: Tvirčiau
sia nūnai Ispanijoje partija— 
komunistų partija!

Ji veikia, tiesa, labai sun
kiose'' sąlygose, bet veikia ir 
jos niekas sunaikinti nebepa
jėgia!

Paryžius. — Pranešama, 
jog Francijos valdžia, priė
mė Amerikos siūlymą para
gint, kad Ispanijos diktato-

laikinąją Ispanijos vyriau
sybę. Bet Franci j a toliau 
siekia ji reikalauja, kad 
ateinantis Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos susirin
kimas nuspręstų daryti tam

■ tikrus žingsnius, kuriais ga
lima būtų priverst Franko 
apleist Saldžią. — Tuo tar
pu prieš Franko bangavo 
demonstracijos ČecHoslova- 
kijoj, Francijoj, Belgijoje 
Bulgarijoj, Danijoj ir kituo
se Europos kraštuose. De
monstrantai šaukė: “Tuo- 
jaus išvyt Franko!” Užsie-.

■ nine Ispanijos • Respublikos

Už budelio Franko nugaros 
stovi pasaulio fašistai ir jų 
talkininkai—klerikalai. Aukš
toji katalikų dvasiškija viską 
daro, kad tik Franką išlaikyti 
Valdžioje. -mnc- AOįjamjvo • avuQpuumivu

štai kun. Thomas Walsh,'valdžia atmetė Amerikos 
pro-fašistinio nusistatymo dva-. siūlymą prašyti Franko pa- 
siškis, skelbia Brooklyno “Ta- sitraukti ir laikinąją val- 
blete,” būk fašistinė valdžia J^ią steigti, kuomet gyvuo- 
Ispanijoje esanti “krikščioniš
ka santvarka. . .“

Toks kun.’ Walsh’o pasaky
mas —♦ paneigimas bent kokio 
žmoniškumo ir podraug pa
čios krikščionybės. Tai pliauk
štelėjimas per veidą ypačiai 
katalikams darbo žmonėms, 
kurie fašizmo neapkenčia, 
kaip nuodo!

Nepaisant visko, tikėkime, 
jog budelio Franko siautėjimo 
Ispanijoje dienos yra suskaity
tos!

ja respublikos valdžia.

Subliūško Kanados Riksmai 
Dėl “Sovietinių Šnipą”

Raudonosios Armijos 
Junginiai Jau Trau

kiasi iš Irano

—Visame pasaulyje jaučia
ma* maisto mažėjimas, bet 
Tarybų Sąjungoj jo vis dau
giau atsiranda ir net kainos 
krinta žemyn, — skęlbia ko
mercinė spauda.

(Tąsa 5-me pusi.)

Streiklaužiauti pasišovus policija atstumia atgal ve
teranų pikieto liniją, susitelkusią prie užstręikuotų gat- 
vekarių stoties Lancaster, Pa. Policija stengiasi praleisti 
skebų vairuojama gatvekarį. Streikieriai, nariai Amal
gamated Assn, of Street Electric Railways ir Motor 
Coach Employees (AFL), sumobilizavo kariams nemo
kamą patarnavimą su taksikais.
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Jackson Įspėjo, kad Sovietai Turi Teisę 
Naciu Organizacijos Klaust, Ko Amerika 
-Naujo Karo Lizdai Siekia,-Sen. Pepper

Nurnberg.— Robertas H. 
Jackson, Amerikos proku
roras byloje prieš vokiečius 
karinius kriminalistus, ra
gino teisman patraukt ir 
šešias didžiąsias nacių or
ganizacijas, turinčias milio- 
nus narių. Jis nereikalavo

Teheranas, kovo 1. —Už
sieninė Irano ministerija 
pripažino, kad Sovietų ka- akių plotu bausti visus na- 
riuomenė jau pradėjo 
trauktis iš to krašto. Žymė
tina, jog Sovietai tikrai 
vykdo bendrą pirmesnį(iAm- 
erikos, Anglijos ir Sovietų

rius, bet kreipė dėmesį į tai, 
kad tos organizacijos turė
jo tūkstančius vadų ir va
dukų. Šie hitleriukai turi 
būt nubausti, sakė Jackso-

PO POLICIJOS POGROMO 
UŽDRAUDĖ PHILA. STREI- 
KIERIAM DEMONSTRUOT

Philadelphia, kovo 1. — 
Po kruvino pogromo prieš 
General Electric streiko pi- 
kietininkus, policija uždrau
dė bet kokias streikierių ei
gas ar demonstracijas Phi- 
ladelphijoj. United Press 
praneša, kad CIO unijų va
dai mieste svarsto, ar šauk
ti 150,000 savo unijistų Phi- 
ladelphijoj į generalį strei
ką prieš policijos terorą ir

teismo indžionkšiną. (Ket
virtadienį buvo paskelbtas 
keliom valandom tik elek- ; 
trinių įrankių darbininkų 
streikas.)

Apie 750 raitų, važiuotų 
ir pėsčių policininkų ketvir
tadienį, kaip koki nacių 
smogikai, puolė streiko pi- 
kietininkus ir demonstran
tus, šimtus jų sužeidė ir 17 
areštavo.
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POPIEŽIUS RĖME NACIUS 
KARE, REMIA IR DABAR, 

KAIP RAŠO PRAVDA
t,

I

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, jog susmuko Ka
nados riksmąi ir blofai 
prieš tariamus “sovietinius 
atom-bombų šnipus.” Iz- 
viestija primena, kad to er- 
myderio subliuškimą pripa
žįsta ir anglų spauda.

Detroit. — Tęsiasi dery
bos tarp Gęneral Motors ir 
CIO unijos. Unija reikalau
ja 19| centų priedo valan
dai; kompanija siūlo ,18įc.

Washington.—. Demokra
tas senatorius Claude Pep
per, kalbėdamas Laikrašti
ninkų Gildijos susirinkime, 
atsiliepė į prieš - sovietinę 
republikono senator iaus 
Vandenbergo kalbą. ' Van- 
denbergas pasakojo apie 
“gręsiančią, slaptingą” Ru-

“ / V ---------- 7

nutarimą kai dėl laiko, ka- nas ir įspėjo, kad jeigu na-
da turi būti ištraukta sve- cių organizacijos nebus iš-
tima kariuomenė iš Irano, draskytos, tai jos tarnaus

kaip naujo nacių karo ir se, jų užsispyrimą neprileist 
pogromų lizdai.,

IŠVAIKĖ STREIKIERIŲ
MARŠA VIMĄ

Prancūzų Seimo Nariai 
Tėmys Graikų Rinkimus

Paryžius. — Trys Franci
jos seimo nariai, jų tarpe 
komunistų vadas Marcei 
Cachin, keliaus į Graikiją 
ir tėmys rinkimus, įvyks
tančius kovo 31 d. Jie bus 
neoficialiai rinkimų stebė
tojai. Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Franci ja yra pir
miau paskyrusios oficialius 
rinkimų prižiūrėtojus, ku
riais nepasitiki EAM —de
mokratinis Tautos Laisvi
nimo Frontas. Taigi EAM 
ir pakvietė pažangius Fran
cijos seimo atstovus, kaip 
neoficialius tėmytojus.

Maskva. — Pravda, So- ko, jog Hitleris leido popie-z 
vietų komunistų laikraštis, žiui versti žmones į katąli- 
pakartojo, kad v popiežius kus vokiečių užimamose g 
karo metu vedė pronacišką sovietinėse srityse. Kur tik 
politiką. “Jo politika ir pačiai įsiveržė į Sovietų že- . 
šiandien tebėra pronaciš-, mę, paskui juos atsekė ka- 
ka”, rašo Pravda ir prime- talikų misionieriai, kaip nu- 
na francūzo Gabrielio Ja- rodo “ ‘ . *
rais’o parašytą knygą apie Ivanas Borisovas. Jisąįsa- 
pop. Pijaus XII pareiški- ko: 
mus, išleistus laikę karo. ....
. Ta knyga duoda parody- pirštus Žiūrėti į pritarian- 
mus, kad popiežius slaptai Čią fašistams Vatikano po- 
susitaręs su Hitleriu. Sa- litiką.”

mus, išleistus laike karo.

Maskva Reikalauja Tuoj 
Sutraukyti Ryšius su 

Franko Diktatūra
Maskva. — Maskvos ra

dijas šaukė visas demokra
tines šalis tuojau sutraukyt

sijos politiką ir statė klau- diplomatinius ir prekybos 
simą: “Ko Rusija Siekia?” ryšius su Franko diktatūra 
Sen. Pepper pareiškė, So- Ispanijoj. Radijo komen- 
vietai turi teisę paklaust, tatorius taipgi pastebėjo, 
ko Amerika ir Anglija šie- kad jei popiežius nebūtų 
kia. Jis priminė priešišką įsikišęs, tai Ispanijos val- 
Sovietams amerikonų - an- (___ L. . J
glų politiką Jųngt. Tauto- išspręstas.

ryšius su Franko diktatūra

Pravdos rašytojas

“Mes nenorime reHgii- 
nių ginčų, bet negalime pro
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SMARKI BYRNES’O 1 
KALBA PRIEŠ 

SOVIETUS
* 1

Amerikos

Sovietams amerikonų - an- džios klausimas jau būtų

Rusijos prie šiltų vandenų f Dranpr Salrn Pa- 
ir kitus prieš - sovietinius uCIL l/Idpti udnu, Id

Philadelphia, kovo 1 d. — 
Šimtai policininkų išblaškė 
kelis šimtus General Elec
tric streikierių, kurie iš už 
miestinės linijos maršavo į 
Philadelphiją.

JAU PERONAS GAUNĄS 
DAUGIAU BALSŲ

Buenos Aires, kovo 1 d.— 
Pranešama, kad iki šiol su
skaityta 62,614 balsų fašis
tiniam kandidatui į Argen
tinos prezidentus, ir 57,890 
demokratiniam kandidatui 
Tamboriniui.

planus. ' -

NACIŠKAS SVEIKINI
MAS PHILAPELPHIJOS 

POLICININKAMS

likt Ruhr Vokiečiam
Frankfurt, Vokietija. — 

Generolas Wm. H. Draper, 
vyriausias karinės ameri
konų vyriausybės patarėjas 
ūkiniais klausimais, užreiš- 
kė, kad Ruhr kraštas turi 
pasilikt neatskiriama Vo
kietijos dalim. — O Ruhr 
sritis yra svarbiausias vo- 

i centras, 
tikrasis Vokietijos karo ar
senalas

Philadelphia, kovo 1. — 
General Electric streikie
riai ir pritarėjai su nieki
nančiais obalsiais ir sii na
ciškais rankų pakėlimais 
“sveikina’' policijos virsi- kiečių pramonės 
ninkus ir eilinius mėlynsiū 
liūs, kurie budeliškai už 
puldinėja ramius i 
kietus.

Sovietai tariasi su Chini- 
ja dėl Mandžurijos.

lišKai už- senalas. — Amerikonai per- 
streiko pi- kalbinė ja Franci ją, kad ji 

nesipriešintų Ruhr krašto 
palikimui Vokietijai. Pir
miau Franci j a tam prieši
nosi.

New York.
valstybės sekretorius Jarries 
F. By mes grūmojančiai
kalbėjo Waldorf - Astoria 
viešbutyje vas. 28 d. prieš 
Sovietų Sąjungą, neminėdą-1 j 
mas jos vardo. Jis perstatė 
Sovietus kaip “užpuolikus" 
ir pareiškė, kad Amerika 
pasiryžus net ginklų jėgą • 
panaudot prieš užpuolimo 
veiksmus. Byrnes pasako
jo, kad Sovietai “slaptais" 
būdais stengiasi įgaut poli
tinę įtaką įvairiuose kraš
tuose, kad jie, girdi, peril
gai laiką savo kariuomenę 
įvairiose šalyse be jų sutiki
mo, kad Sovietai “sauvališ- 
kai” imą buvusių priešų ar
ba jų palydovų turtą į ka
rinius atlyginimus ir tt.

(Byrnes neprisiminė apie 
anglų karą prieš Indonezus, 
apie Anglijos armiją Grai
kijoje, nei apie Amerikos 
kariuomenę Chinijoje.)
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Grąžinamas Teismui Buvęs 
Waterburio Vaidininkas

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ SUTEIKĖ AKADEMIKŲ VARDUS 
EILEI LIETUVIŲ MOKSLININKŲ IR INTELEKTUALŲ

Vilnius/— Lietuvos Ko-momas chirurgas ir dauge- 
misarų Taryba suteikė Ta-lio mokslinių knygų auto--šas, Kauno Universiteto 
rybinės Lietuvos Respubli- rius, Leningrado Karinės 
kos akademikų vardus - ti- Medicinos Akademijos pro- 
tulus žymiesiems lietuvių fesorius; Jonas Krikščiū- 
mokslininkams,. švietėjams nas, Žemdirbystės Akade- 
ir rašytojams. Tūps gar- mijos dekanas, garbingas 
bes vardus dabar gavo se- mokslo veikėjas; Kazys Ve- 
kamioji asmenys:
. L Dr.; Stasys Vanaitis, ži- daktaras, Vilniaus.... Uhiver*

lukas, geografinių mokslų

siteto dekanas; Vladas La-

medicinos skyriaus deka
nas, fiziologas ir daugelio 
mokslinių knygai autorius; 
Pranas Mažilis, Kauno Uni
versiteto profesorius; Juo
zas Balniškis, lietuvių kal
bos profesorius Vilniaus 
Univęrsiįęte; Liudas Gira,

Tarybinės Lietuvos Respub
likos liaudies poetas; Jonas 
Žiugžda, švietimo komisa
ras, Lietuvos istorijos pro
fesorius Vilniaus Universi
tete ir daugelio mokslinių 
knygų autorius.

Chicago. — Buvęs Water
burio, Conn., miesto finansų 
kontrolierius Daniel J. Lea
ry grąžinamas namo į teis
mą. Jis kaltinamas už da
lyvavimą pusketvirto milio- 
no dolerių suktybės sąmoks- 1
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ORAS. — Būsią dalinai 
apsiniaukę ir lietaus.

Tokio. —- Generolas Mac- 
Arthur sakė, jog atominis 
karas bus toks greitas, kad 
Raudonasis Kryžius nepas
pės patarnaut

•
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Taip ir Reikia!
Japonijos ambasados rūmuose, Washingtone, susi

rinko vienuolikos Jungtinių Tautų atstovai. Tai komi
sija Tolimų Rytų Reikalais, vyriausiai Japonijos rei
kalais.

Japonijos imperialistai manė, kad jie šiuose rūmuo
se padiktuos Amerikai taiką. Bet dalykai kitaip stojosi.

Kiek pirmiau į Washingtoną buvo susirinkę Angli
jos, Chinijos, Naujos Zelandijos ir kiti atstovai, irgi be
sivadinusi “Tolimųjų Rytų Patariamoji Komisija,” ku
ri turėjo būti, kaipo kokis pateisinimas generolo MacAr- 
thuro diktatūros. Tada Sovietų Sąjunga atsisakė daly
vauti ir iš tos komisijos posėdžio nieko neišėjo.

Po Maskvos Konferencijos dalyvauja ir Sovietų Są- 
* junga, nes komisija įgavo autoriteto, o Japonijoj reika
lai turės būti tvarkomi Jungtinių Valstijų, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Chinijos bendrai, nors tas labai nepa
tinka generolui MacArthurui ir jo garbintojams.

Mr. J. Byrnės, atidarydamas dabartinės komisijos 
posėdžius, pareiškė, kad Japonijos reikalų negalima tvar
kyti be Sovietų Sąjungos, kuri padėjo Japonijos impe
rialistus sumušti ir kuri yra milžiniška jėga. Jis kalbė
jo už reikalingumą didžiųjų šalių bendradarbiavimo tai
kos gadynėj, kaip tas bendradarbiavimas buvo reikalin
gas ir karo laimėjimui.

AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS 
PADEDA VETERANAMS INVAlIDAMS

Darbininkų 
Sveikata

UŽKIETĖJIMAS, NEU
RALGIJA

Drauge daktare! Noriu 
paklaust, kas tai do liga 
“chronic neuralgia.”

THESE ARE THE TIMES
I

By Matt Sholomskas

'J į'

Jau; 
bus kokių 30 metų, kaip; 
pradėjo man skaudėt kairį 

k šoną, ir viduriai užkietėjo. 
A Vaikščiojau pas dakta- 
J rus. Pasakė, kad aš turiu 

“chronic neuralgia,” o kiti, 
daktarai nieko nepasakė ir 
manęs nepagydė. O aš per- 
leidžiau 25 daktarus. Davė 
patarimų, kaip užsilaikyt, 
ką valgyt. Girdi, nereikia 
rūpintis be didėlio reikalu, 
tai aš galėčiau išgyvent pil- 
ną amžių.

Ir taip kentėjau per tris
dešimt metų, bet jau dabar 
jaučiuos labai blogai. Men
kiausias susijaudinimas ne
išturimai mane subaladoja, 

/ taip suima skaudėt. Sunkiai 
g dirbt negaliu, balsiai skai- 
įį| tyt negaliu. Pirma skaudė- 

jo pagal duobukę, kur šir- 
h- dis yra, o dabar jau skauda 

mažne visą šoną.
Ar yra kokia pagalba, 

kad būtų galima sulaikyt tąFor these three -Your Red Cross must carry on!
pagamino su virš 680,000 ban- skausmą. Taip jau būčiau

“Šventasis Karas Pries Angliją
Egipto gyventojai (arabai—musulmanai) su kovo 1 

d. paskelbia “šventąjį” karą prieš Angliją, reikalaudami 
ištraukti iš arabų apgyventų kraštų britų armiją.

“Šventasis” karas; yra senoviška-žiauri kovos prie- 
monė iš arabų pusės. Jie imasi žygių, nepaisydami gy
vasties, nes mano, kad mūšiuose žuvusių dūšios pateks į 
dangų. Tai panašus dalykas, kaip seniau Vatikano po
piežiai, kad dalindavo dangų kryžiuočiams^

Anglijos imperialistų padėtis Artimuose Rytuose 
yra nekokia. Egipte, Lebanone, Syrijoj ir kitur prieš 
ją kyla arabai. Palestinoj kovoja žydai, žydų slaptoji 
organizacija padarė užpuolimą ant anglų karo orlaivių 
bazių ir sunaikino apie 40 lėktuvų, kaip praneša slaptas 
žydų radijas, vadinamas “Izraeliaus Balsas.”

Įvairios tautos kovoja prieš anglus, reikalaudamos 
laisvės ir “prašydamos” britus važiuoti namo.

labai sveikas, kad ne tas šo-dažų vartojimui namie ir už
sienyje. Savanoriai pagamino na vidurių užkietėjimas. 
1,000,000 apvalkalų, daug iš Amžiaus aš esu 66 metų vy- 
jų vartojami kitų šalių ligo- ras. Sveriu 165 svarus, ūgio 
ninėse. ’

Praeitais metais savanorių 
slaugių pagelbininkės, Raud. 
Kryžiaus išlavintos, paaukavo 
14,736,326 valandas net 2,598 
civilinėse ligoninėse, kur jos 
buvo paskirtos. Red Cross Mo
tor Corps važiavo 23,766,000 
mylių ne 
veteranus, 
čius vaikus 
n ik as.

5 pėdų ir 6 colių.
Iš kalno tariu širdingai 

dėkui. Beje, nerūkau visą 
amžių. Svaiginančių gėrimų perience

Laukan Fašistą Franko!
Ispanijos liaudis didvyriškai kovojo veik trejus me- 

etus (1936-1939) prieš fašistus. Mussolinis ir Hitleris 
atvirai kariavo prieš Ispanijos demokratiją. Ispanijos 
liaudis gavo pagalbos tik iš Sovietų Sąjungos, Meksikos 
ir pasaulio darbininkiškos demokratijos. Buržuazinė de
mokratija, priešakyj su Jungtinėmis Valstijomis, An
glija ir Francija, neva buvo “neutrališka,” bet faktinai 
padėjo Ispanijos fašistams. Iš Amerikos prieplaukų de
šimtimis plaukė Vokietijos ir Italijos fašistų laivai su 
ginklais ir amunicija Frankui, o tuo pačiu kartu mūsų 
šalis atsisakė bent ką parduoti Ispanijos liaudiečiams.

Dabartinė Ispanijoj fašistų valdžia yra Hitlerio ir 
Mussolinio valdžia. Jie ją pastatė ant šimtų tūkstančių 
Ispanijos demokratijos lavonų! Generolas Franko ne 
vien džiaugėsi Hitlerio ir Mussolinio laimėjimais, bet 
ir aktyviai dalyvavo kare, siųsdamas savo “mėlynąsias” 
divizijas karui prieš Sovietų Sąjungą.

Kai Jungtinės Tautos karą laimėjo, kai Vokietijos 
ir Italijos fašizmas sumuštas, tai turi būti padarytas ga
las ir Ispanijoj Mussolinio ir Hitlerio pastatytai fašistų 
Valdžiai.

Bent kokis tolimesnis Amerikos ir Anglijos palai
kymas ryšių su Ispanijos fašistais, prekiavimas su jais, 
pardavinėjimas jiems ginklų, amunicijos ir kitų reikme
nų, yra prasikaltimas prieš žmoniją, yra palaikymas 
Ispanijoj fašistų tironijos, kuri šimtus tūkstančių de
mokratų laiko kalėjimuose ir jų vadus žudo!

Tuojau nutraukti diplomatinius ryšius su Ispanijos 
. fašistais! Nieko jiems neparduoti! Teikti visokią pa

galba Ispanijos demokratijai kovoje prieš fašistus! Pa
daryti galą tam jomarkui, kurį veda Anglijos imperia
listai pasodinimui vietoj fašisto generolo Franko, kokio 
tai fašistų pastumdėlio karaliaus! Šalin fašizmą iš Is
panijos, tą pasaulio gėdą! Laisvė Ispanijos liaudžiai!

S Muša ir Puola Negrus
Nors po Civilinio Karo buvo paskelbta negrų rasei 

L laisvė, bet pietų valstijų baltieji šovinistai ir didieji tur
čiai tas konstitucines teises paverčia į nieką. Puolimai, 

| persekiojimai, žiaurus išnaudojimas, palaikymas negrų 
tamsybėj “jimcrow” ir lynčiavimai tebeviešpatauja.

Ir šio karo metu apie pusė miliono negrų kariavo 
E mūsų ginkluotose

Nespėjo karas
demokratiją

President Truman, in shaping 
his attitude toward Soviet 
Russia, finds himself in a dif

ficult position. He has to choose 
between the policy of his per
sonal chief of staff Adm. Wil
liam D. Leahy and Secretary 
bf State James F. Byrnes.

The President’s chief of staff 
sees -the Soviet Union as an ag
gressive menace that must be 
restrained by- the U. S. A. On 
the other hand Byrnes, from 
his experience with the Rus
sians in se.veral negotiations, 
feels that the Soviet Union if 
dealt with correctly is reason
able and that Soviet policy is 
not .imperialist.

But . for the President it is a 
harder job 'than just choosing 
between two men. He has to 
consider the direction of public 
opinion. Right now it is not 
quite clear which way the wind 
is blowing. There is, however, a 
strong anti-Soviet blast which 
is blowing up from certain ■ of Leahy 
quarters.

Leahy enjoys better personal, 
relations with the President 
than Byrnes, but it seems that 
presently the Byrnes policy 
holds the upperhand. The re
cent appointment of Lt. Gen.

, Walter Bedell Smith, chief of 
staff to Eisenhower, as/ambas
sador to Moscow seems to indi
cate this. (

General Eisenhower came to 
believe from his day-to-day ex- 

; with the Russians 
that it is possible to do business 
with Russia. Like Byrnes, Ei
senhower also believes that So
viet intentions are not aggres
sive. While Eisenhower some
times found it difficult to work 
out an agreement with the Rus
sians, he disagrees with Leahy 
that this reason alone is enough 
for letting relations between 
the world’s two greatest powers 
slump.

The new ambassador to the 
Soviet Union, meanwhile, has 
indicated that his attitude cor- 
responds to that of Eisenhow
er. His job in Russia is report
ed to be to strenghten our rela
tions with the country by self- 
respecting means. That this 
will be a difficult mission to 
perform is something again. It 
will be difficult iii view of U.S. 
public opinion which to a de
gree is being influenced by 
Leahy himself.

Spy Scare Helps Leahy
Public opinion, it seems, fa

vors the Leahy policy. The spy
scare in Canada has helped the 
Leahy cause considerably. This 
in .spite of the fact that the 
State Dept, views the Ottawa 
espionage scare as highly over
rated.

By using certain columnists,* 
Leahy helps to feed the anti- 
Soviet feeling thąt is sweeping 
the country. The latest person 
to be taken in by Leahy is re
ported to be Drew Pearson. In 
1943 Pearson had accused Sec
retary of State Hull of being 
unfriendly to the Soviet Union. 
For this accusation, President 
Roosevelt called Pearson a liar.

But it has been reported in 
the meantime that Pearson has 
fallen under the influence of 
Washington correspondent Con
stantine Brown. The lattei* is 
one of the most rabid and con
sistent anti-Soviet writers. 
Now with Brown’s help Pear
son is passing on the wild fears 

/ to millions of his 
I readers. The great majority of 
Pearson’s readers regard him 
as a friend of Russia in the 
past. Now they think that he 
has reason to change his mind 
and that Russia must really be 
a menace. The truth of the 
matter is that’ Pearson simply 
changed his sources.

Among the common com- . 
plaints heard against Russia is 
that she maintains puppets in 
Poland, Romania, Bulgaria and 
Jugoslavia. The fact that Great 
Britain is the chief prop of 
Franco in Spain and of the un
democratic government in 
Greece is ignored. Great Brit
ain continues to exercise spe
cial privileges in Ethiopia. The 
USA finds it agreeable to sup
port dictators in the Dominican 
Republic and Brazil. But this 
too is ignored.

Those who complain t|iat 
Russia is seeking economic pri
vileges in the countries of East
ern Europe ignore the fact 
that Britain maintains special 
economic privileges in India 
and Greece and China. And 
that Britain even discriminates 
against U. S. trade.

The alarm in certain circles 
has a serious effect on the con
duct of affairs between the 
USSR and the USA. It tends 
to raise suspicions in each 
country about the intention of 
the other. It is reported that 
these suspicions have become 
so exaggerated that the peace 
conference scheduled for May 
has been postponed. The post
ponement, it is believed, is due 
to the current mistrust of the 
Soviet Union in the U.S.A. It is 
felt that under these circum
stances any agreement reached 
with the Soviet Union would 
be regarded as “appeasement.”

labai mažai vartoju, — tik 
jei yra kokia priežastis. Gal 
būtų geriau išaiškinti per 
Laisvę: gal ir daugiau kas 
panašiai serga. Jei patar
tumėt kokių vaistų, tai aš 
manau — gaučiau ir .be re
cepto. Aš dirbu miesto ligo
ninėj ir labai gražiai sugy
venu su aptiekoriais. . Jie, 
man duoda vaistų • uždyką, 
kada tiktai reikia ir kokių 
tik reikia.

ATSAKYMAS
Sunku tikrai susivokti, 

kas Jums, Drauge, yra. Bet, 
kai Jūs dirbate ligoninėj, 
tai veikiausia nieko labai 
rimto arba pavojingo nėra. 
Juk Jus ten pat ligoninėj 
vis jau kaip prižiūrėtų.

Kad Jums viduriai užkie
tėję, tai Amerikoj labai pa
prastas apsireiškimas. Ar 
dėl (jx) turėtų Jums kokius 
nervus gelti, tai čia netaip 
aišku. Ak neuralgiją galima 
turėt nuo visokių priežas
čių. Neuralgija — tai ner
vų gėlimas,, skaudėjimas. 
Nervas arba jo šakos gali 
būti įdegimo apimtos. Nere
tai bet koks slėgimas jaudi
na nervą. Šį klausimą gydy
tojai ant vietos galėtų iš
rišti. .

Manau, Jums išeitų nau- 
don, jei Jūs imtumėt vitami
no B 1: Thiamin chloride, 
25 mg., 100 tablets. Po vie
ną prieš valgymą. Gerai 
būtų ir multiple vitamins i 
and minerals, bent po vieną, 
po dvi piliuli laike valgy
mo. Jeigu kokia, tai ir' Fer
ro - Desicol — po 1 kapsulę 
po valgio: tai akstiną tulžį 

j ir judina žarnų raumenis. 
$10 metams; Skausmui apramint tiktų 

; $3.00 Triple bromides, 15 gr., 
Mes, ta- tablets. Po 1, po 2 ištarpinti 

kad jūsų ir išgerti gult einant. Ali-, 
'mieste Daily Workerį gali-Uosius labai gerai vidu- 
ma. gauti' nusipirkti ir. pa- riams: kramtykite ir valgy-i 
vieniais numeriais. Pasitei- kite po šakelę kas diena., 

Vaisiai su visom^lupynom— 
citrinai, citrai, apelsinai.. 
Žalios daržovės, žalėsiai, 
vaisiai.

Dr. J. J. Kaškiaučius.

tik aprūpindamas 
bet vežė sergan- 
į ..ligonines ir kli-

A.R.K.redakcijosItsakymai
‘ Mikui. — Dėkui už laišką 

ir inforipacijas; prie 
gos pasinaudpsime. 
lapelį, koki ■; draugas

pro- 
Tokį 
pri- 

siuntėte, l-.&s esame gavę 
anksčiau iš kitur. Tai lie
tuvišku . kryžiokų-pogTomš-

šiandien, kada buvęs karei
vis serga arba jau sveiksta 
nuo žaizdų, kada veteranui 
reikia eiti į ligoninę gydytis 
per kiek laiko, jis visada gali 
kreiptis prie Raudonojo Kry
žiaus dėl pagalbos ir surami
nimo, taip, kaip galėjo, kada 
.jis buvo kovos laukuose.

Ligoninėse visoje šalyje, kur 
tūkstančiai sužeistų kareivių 
atsiduria, Raud. Kryž. štabai 
veda tokią pat programą, ko
kią užlaikė užsienyje karo lai
ke. Raud. Kryžiaus darbinin
kai padeda ligoniams išrišti 
savo asmenines ir šeimynines 
problemas. I^aud. Kryžiaus 
“poilsio” darbininkai su sava
norių pagalba, linksmina ligo
nius, parūpindami knygas, 
muziką ir kitus panašius daik
tus. Raud. Kryžiaus darbinin
kai rašo laiškus visiems, kurie 
negali vartoti savo rankas, 
skaito akliems, ir t.t.

Jeigu invalidas, paliuosuo- 
tas iš ligoninės, dar pilnai ne- 
pasveikęs, Raud. Kryžius jam
padeda. Kada jis paliuosuotas čikų dari as. 
iš armijos arba laivyno ligoni-| į. — Draugas
nūs, tos ligoninės tyrinėjimo bandykite tašyti proza; jū- 
taryba praneša Raud. Kryžiui su eilutė 
apie jo paliuosavimą ir jo 
“disability.” Raud. Kryžiaus 
darbininkai paaiškina apie 
valdišką pašalpą ir, jeigu ve
teranas' prašo, išpildo pašal
pai aplikaciją. - Jam padeda 
padaryti kontaktus su kitų or
ganizacijų ligoniniais atsto
vais. Jeigu veteranas nori, pa
veda jo visą atsitikimą vieti
niam Raud. Kryžiaus skyriui, 
ten, kur veteranas gyvena.

Daug apnegalintų veteranų 
negali tuoj grįžti prie akty
vaus civilinio gyvenimo, bet 
turi pasilikti ligoninėse, ir to
dėl Raud. Kryžiaus veikimai 
veteranų ^ligoninėse vis auga. 
Pagal sutartį su Veterans’ 
Administration, Raud. Kryžius 
parūpina pilno laiko apmoka
mus darbininkus padėti, ra
ginti ir koordinuoti savanorių 
tarnavimus veteranų ligoninė
se.

Sausio men., 1946 m., šie 
Raud. Kryžiaus darbininkai 
dirbo 30 ligoninių. Kartu su 
jais dirbo savanoriai 'išAąl’timų 
apylinkių. Dirbo įvairiausius 
darbus, dalino knygas, žurna
lus ir t.t., nupirko reikalin
gus daiktus veteranams, rašė 
laiškus ir mokino veteranus 
lengvų rankų darbų.

Pereitais metais savanoriai raukite.

persilpnos. Eilė- 
šyti pirm t sąly- 
aokėjimas Jietu- 
Antra: susipaži-

b 
rašciams r 
ga tokia* 
vių kalbos, 
nimas su eiliavimo taisyklė
mis. Kas to nežino, neturė
tų pradėti rašyti eilėraš
čius. r

S u v a ž iavimo Delegatui 
Pittsburghe. — Antrojo De- 
mokrat.* Lietuvių Suvažiavi
mo darbu bi ule tinas tuoj 
tamstą pasieks. Šiomis die
nomis jau yra daroma jo 
ekspedicija. &

Lietuviui., P h i 1 adelphia, 
Pa. — Tamsta rašote, kad 
“mūsų Z. Jankauskas Ame
rikos Lietuvi plena, bats ne
žinodamas ką.” Bet ką gi 
mes galime tuo reikalu pa
daryti ?

J., Haverhill, Mass.—Dai
ly Workerio adresas yra 
sekamas: 50 E. 13th St., 
New York 3, N. Y. Jo prė-į 
numerata: C 
$5.75 pusei metų; 
trims mėnesiams, 
čiau, manome

ir

ir jie vėl atsidūrė nelaisvėj, kuy vėl į juos žiūri, kaipo 
į menkesnę rasę, kaipo* į darbo galvijus.

Baltieji šovinistai "Išprovokavo muštynes Columbia 
miestelyj, ^Tennessee valstijoj t' Tuojau visokį ku-klux- 
klanai ir balti .šovinistaiužpuolėfnpgrus'lr. pradėjo musy
ti. Jaii apie 70;negrų yra areštuota !\I<u Rlux Klano įo- 
vedos; grūmoja negrams lynčiavimais.' Daužo negrų naįjt 
mūs, naikina vargingą jų nuosavybę. •

bus uadarvta tai netiesai, tam amerikoniškam

New York. — Pertrūko 
derybos tąrp telefonistų 
unijds ir kompanijos.

į • . * • u

ii Raud.

Kas Ką Rašo ir Sako
DU TŪKSTANČIAI NO

SIŲ, TIEK PAT IR 
DOLERIŲ 

Dienraštis Vilnis rašo: 
“D/augas, Naujienos

Margučio imperija labai 
smarkiai barabanija, kad ‘ne
priklausomybės’ <16 d. vas.) 

. minėjimas, buvo ir masinis ir 
pasekmingas;

.“Tūkstantis Chicagos žmo
nių susirinko į Amalgameity 
svetaine ir apie ’ tūkstantis j 
Morrison viešbutį. Tarybinin-’ 
ku kabalas sukalėdojo tūks
tantį dolerių ir tiek pat su
kalėdojo ėdrūs žmonės, susi
rinkę Morrisoii viešbutyje.

“Viso labo tai sudaro $2,- 
000. To'užteks padaryti dar 
vieną misiją Washingtonan. 
Pul man u galės pasivėžint ir 
Washingtono koteliuose pa- 
maršrutuot ponai Olis, Vai- 
dyla, šimutis, Kumskis ir 
dar keli vandrauninkai. Gal 
iš tų dviejų tūkstančių liks 
kiek skambučių saldiems ir 
kartiems gurkšniams tą ar 
kitą politikierių pavaišinti.

“Bet ką tas visas raketas 
turi bendro su Chicagos lie
tuviais? Jei lietuvių Čhica- 
gojc yra apie 100,000, tai 
Ičiek reiškia tie du tūkstan
čiai nosių ir dolerių.

“Jų tas minėjimas pade
monstravo tik jų pačių ban-

This 
life” knew whereof 
A wealthy lady in 
recently 
year to

left 104 
her two 
too long 
store in

The person who said 
is a dog’s 
he spoke. 
Australia 
pounds a
Scotch terriers. Not 
ago one department 
New York was selling fur 
wraps for the pampered pooches 
of the ritz. Another was adver
tising jeweled collars with dia
mond settings.
• But to get back to the dogs ' 
in Australia. According to 
terms of the will the dogs wilL 
get a build-up each morning 
consisting of an egg-flip and 
malt for breakfast and at 9 
at m. sharp. At 
they get combed 
rub-down with a 
ihcnt.
have a regular medical over
haul. Their diet includes glu
cose, cod liver oil, meat, rab
bit, biscuits, green vegetables 
ąnd fresh fish on Friday’s.

Did someone say the cost of 
living is going up ten, per cent, 
or did you say “This world Js 
going to the dogs.” We*ll atty- 
-way my, dogs* hurt, so I’m head
ing for the dog-house.

B ve r week

11:30 a. m. 
and have a 
special oint- 
the terriers

pracKs trauktis iš Iranu.
*

.■k, • . ..,^1^

krutą
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“LITTLE FOXES” (LAPUTĖS) KAUNO 
VALSTYBINIAME TEATREl 

neretai būna stebėtoju, jaučiamas įsigy
venimas. Jo sūnaus Leo, bebręstančioj 
biznieriaus figūroj, jau su žymiais nei
giamais polinkiais (melagystė, suktu
mas, guvulių kankinimas, nevalingumas 
ir pan.), akt. P. Likša, ypač paskutiniam 
veiksme ir gyvesnėse scenose buvo priim
tinas.

Akt. J. Ališauskas sukūrė pilną “eru
dicijos” biznierių Viljamą Maršalą, . 
trokštantį “padaryti sau pinigų.”

Akt. J. OŠkinaitei pavyko neblogai įsi
jausti Berdi Chabart vaidmenyje, tačiau » 
jos gražus prisiminimų monologas rei
kalauja didesnio prisiminimų išgyveni
mo įvairumo.

Akt. A. Šauleckaitė įstengė sukurti ge
ros ir nuoširdžios Edos tipą. Perdaug 
vis dėlto storžieviškas — neaptašytas iš
ėjo Helas — A. Petronis.

Horacijaus Hideno vaidmuo, kurį at
liko pats “Lapučių” režisierius A. Kups
tas, nebuvo tinkamai išvystytas. Tiesa, 
čia aktorius pastatytas tarp kūjo ir prie
kalo — dėl rimtos širdies ligos kiekvie
nas susijaudinimas gali lengvai baigtis 
mirtimi, vadinasi, sunkiuose gyvenimo 
smūgiuose tenka susilaikyti, kai tuo tar
pu pas sveiką žmogų jausmai veržte išsi
veržtų. Bet A. Kupsto atvaizduotas HoJ 
racijus buvo dar pernelyg sveikas (veng
tinas oratoriškumas), o tuo pačiu pasi-

žymioji amerikietė dramaturge Lillian 
Hellman kadaise parašė įdomią, gilią dra
mą, pavadintą “Little Foxes” (Laputės), 
ši drama buvo statyta New Yorko ir kitų 
Amerikos miestų teatruose; vėliau ji buvo 
įvaidinta filmoje. Ji buvo vaidinta ir Eu
ropos teatruose — Maskvoje ir kt. — su 
dideliu pasisekimu. Pasiekusioji mus Ta
rybų Lietuvos spauda parodo, kad tas vei
kaus yra išverstas ir lietuvių kalbon ir 
statomas Kauno Valstybiniame Teatre, že
miau mes dedame ištisą “Lapučių” prem
jeros Kaune pastatymo apžvalgą-kritiką, 
kurią paduodame mūsų skaitytojų žiniai. 
Veikalo personažų vardai sulietuvinti ir 
mes juos tokiais praleidžiame. — Laisvės

Kauno Valstybinis Dramos Teatras 
1945 m. XI. 16 d. parodė savo antrąją 
šio sezono premjerą — amerikietės rašy
tojos Lilijanos Chelman 3-jų veiksmų 
veikalą “Laputės.”

Veikalas vaizduoja pereito šimtmečio 
pabaigos pietinių Šiaurės Amerikos vals
tybių provincijos miesto biznierių, veika
le vadinamų “lapučių,” gyvenimą. Auto
rė Čia ryškiomis spalvomis parodė med
vilnės plantatorių siekimus pralobti kitų 
žmonių, net savos šeimos narių, sąskai- 
ton, nesiskaitant su jokiomis kliūtimis— 
nei šeimos laime, nei, pagaliau, žmogaus

gendama daugiau ir kitų gerų žmogaus 
savybių — didesnio huoširduftio, šilimos 
ir tėviškos meilės.

Horacijaus Hideno septyniolikametės 
dukters Aleksandros gražiam vaidmeny
je turėjo progos puikiai pasireikšti akt. 
S. Gopaitė, tačiau to ji pilnai neišnaudo
jo. Aleksandra “Lapučių” autorės at
vaizduota kaip viena humaniškiausių 
veikalo veikėjų, kuriai gaila ne tik žmo
nių, bet ir kankinamų gyvulių. Jos prisi
rišimas prie gerų žmonių ir ypač prie tė
vo, vaikiškai nuoširdus, o to kaip tik pas 
S. Gopaitę ir trūko.

Dail. A. Vedegys, “Lapučių” premje
ros proga, pirmą kartą Valst. Teatro sce
noje parodė savo dekoracijas, kurios jo 
gana vykusiai išspręstos. Išgautas tur
tingų žmonių, tačiau neskoningai apsta
tyto buto vaizdas. Galimą ‘būtų pageidau- 
tik tik didesnio reljefingutho laiptų bar
jerui, kuris prožektorių šviesoje įgauna 
plokštumos vaizdą.

“Laputes” vertė J. Talmantas.

Režisierius A. Kupstas, vykusiai pa
statęs šį veikalą, vaizduojantį darbo 
žmonių išnaudotojus, yra pagirtinas. Bet 
iš Teatro vadovybės pageidautina, kad ji 
ateityje parinktų ir tokių veikalų, kurie 
ne vien vaizduotų buržuazijos atstovus, 
bet kurie parodytų ir darbo žmonių ko
vą už teisingą, socialistinį gyvenimą, pa
siryžimą kurti šį gyvenimą; kurie keltų 
ir skatintų darbo entuziazmą ir meilę ; 
kurie ugdytų tarybinių tautų draugystę.

Z. Algėnas.

LIV|S REIKALAI
’ VEIKALAS “PERGALĖ”

/
Veikalas “Pergalė,” LMS leidinys 

1945 m., išėjo šių metų pradžioje. Vei
kalas yra labai vertingas mūsų scenai.
Jame vaizduojama istorinis 
perversmas, pradžia tarybinės 
kos ir hitlerinė okupacija.

“Pergalės” vaidinimas duos 
čiams pajausti, matyti bent dalį gyveni
mo, kurį turėjo išgyventi mūsų tautie
čiai, broliai Lietuvoje. Suvaidinimas šio 
veikalo bus didelis pliusas mūsų menui. 
Veikalas meniškai' ir ideologiškai ne tik 
geras, bet ir privalus vaidinti.

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 
jau pradėjo darbą paruošimui veikalo 
“Pergalė” scenon. Žinoma, veikalas nė
ra lengvas suvaidinti mūsų mėgėjams— 
reikia jėgų ir tam tikros teatralinės tech
nikos. Bet šiam veikalui įdėtas darbas 
apsimokės, veikalas vertas didelio dar
bo.

uz

Lietuvos 
santvar-

amerikie-

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

Broliai Oskaras (V. Mauras) ir Benas 
(A. Mackevičius) Chabartai, o taip pat. 
ir jų sesuo Redžina (B. Kurmytė) yra 
vyriausi veikale atvaizduotų biznierių— 
sukčių atstovai. Šios trijutęs niekšišku
mas atsispindi kiekviename jų žingsny
je. Vienas iš brolių — Oskaras vedė Ber- 
džių šeimos dukterį Rerdį (J. Oškinai- 
tė), o šių vedybų tikslą puikiai nusako 
Benas savo pasikalbėjime su kompanijo
nu Maršalu (J. Ališauskas), išsireikšda- 
mas, kad “prieš dvidešimt metų.mes pa
ėmėme jų (Berdžių) žemę, jų medvilnę, 
jų dukterį.” Koks žmogus yra tėvas Os
karas Chabartas, galima spręsti ir iš jo 
pasikalbėjimo su sūnumi Leo (P. Likša), 
kada jis ragina jį pavogti is Redžinos vy
ro Horacijaus Rideno (A. Kupstas) ban
ko seifo brangias'Junion Pasifik akcijas, 
kad tik pavyktų jų numatytas biznis su 
Maršalu, pabrėždamas sūnui, kad tokiu 
būdu daugelis žmonių sudarė sau karje
rą. Visai panašaus plauko, net gi žiau
resnė, yra Oskaro sesuo Redžina, ištekė
jusi biznio sumetimais . už Horacijaus. 
Siekdama savo tikslo, ji trokšta ne t. savo 
vyro mirties. Štai, tarp tokių žmonių, 
kaip audros mėtomi, blaškosi ir humaniš
kumo simboliai — Berdi Chabart, Hora
cijus Hidens, jo duktė — Aleksandra (S., 
Gopaitė) ir Edą ,A. Šauleckaitė).

Veikalas yra grliai psichologinis ir sti
prus, reikalaująs kaip iš visų aktorių, 
taip;ir iš režisieriaus didelių kūrybinių 
jėgų įtempimo.

Redžinos Hidens vaidmenyje akt. B. 
Kurmytė bene pirmą kartą turėjo pro
gos kiek daugiau atitolti nuo jau anks
čiau savo sukurtų vaidmenų. Sukurti to
kį velnišką moters tipą, koks yra Redži
nos, — nepaprastai sunku. .Akt. B. Kur- 
mytės sukurtas šios moters tipas gana 
įtikinantis. Pirmam veiksme jaučiamas 
aktorės ieškojimas savęs, mažas dirbti
numas; stokoja ryžtingumo savam tiks- > 
lui. Aktorė į savo vaidmenį įsijungia an
trojo veiksmo vidury, po susikirtimo su 
savo vyru, ir visai į vaidmenį įsilieja tre
čiam veiksme. Čia B. Kurmytei puikiai 
pasisekė sukurti daug gražių Redžinos 
tipui būdingų momentų.

Benas Chabart — tai nutukęs biznie
rius, juodaodžių darbininkų išnaudoto
jas, prisitaikąs prie įvairiausių aplinky
bių, panaudojant šiam reikalui savo ap
sukrumą. Akt. M. Mackevičius šiame 
vaidmeny tvirtas, nuosaikus. Gražiai iš
naudotas jo, kaip Beno, tam tikras nuo
taikingumas, vienomis pereinantis į sai
kingą komiškumą.

Akt. V. Mauro vaizduotam sukto ir 
kieto biznieriaus Oskaro Chabart vaid
menyje, nežiūrint, kad aktorius scenoje

Lakštingala
Salomėjai Neriai

Ateis pavasaris guvus, 
Parčyvuriuos jis vieversėliais. 
Tiktai tarp mūsų nebebus 
Mūsų pilkos lakštingalėlės.
Čia apkasas žole apaugs.
Pakeis griuvėsiai savo vaizdą. 
Upokšnis gėlas nuskalaus
Nuo žemės kruvinąją žaizdą .. .
Ir bus gyvent platu, erdvų, 
Sukursime tarybų buitį! 
Lakštingala—tada—ar tą 
Mokėsi vėl tarp mūsų būti?!
Iš žemės plazdančios širdies 
Atplauks garsai linksmi,"žvaigždėti, 
Lakštingala čiulbės, čiulbės ...
Jinai negali nečiulbėti!. ..

E. Mieželaitis.

Sonetas
Dvelkimas vėjo, ūžesys krioklių, 
Žuvėdros vingis, debesėlių dūmas, 
Drovus ankstyvos žemuogės skaistumas, 
Žydra versmė dviejų akių meilių,—

O, kaip dėl jūsų nenorėt gyventi, 
Kaip nenorėt dainuot, jei po mirties 
Gegužio saulė tau nebešvytės 
Ir nepašauks į žalią giriu šventę!

Bet nei bangų smaragdas, nei žvaigždėta 
Naktis, nei kvapas rudenio gėlių, — 
Nieks nevilioja taip širdies poeto,

Kaip geismas žodžių, it strėlė, taiklių, 
Kurie tautas sujudinti galėtų, 
Lyg akmenys vulkanų didelių!

A. Churginas.
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76 metui

Veiksminio 
Užkietėjimo?
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— išbandyta Dr. Peter’a 
Daugiau negu liuoeuoto* 

skilvio toniko vaistai . -
I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 

. Pradeda n/rangias žarnas 
Pagelbsti joms prašalinti 

išmatas — išvaro

t)*.

LMS FINANSAI — DUOKLĖS
Mūsų menas, LMS organizacija turi 

gerų draugų, norėtume, kad jų būtų dar 
daugiau. Štai, kokį laiškutį, labai trum
pą, mes gavoųie: “Lietuvių'Meno Sąjun
gai šimtinė nuo Lietuvos Draugo. Su šir
dingais pasveikinimais ir linkėjimais.” 
Tai viskas. Ir tai reikia pasakyti, kad ši 
šimtinė jau nepirmutinė — buvo jų kele
tas, kartais# ir visai be laiškučio.

Aišku, Lietuvos Draugas įsiamžino 
kaipo garbės narys Lietuvių Meno Sąjun
goje. LMS Centro Komitetas širdingai 
dėkoja už auką ir linki Jums, drauge, 
geriausios sveikatos.* * *

Duoklių gauname ir iš kitų LMS vie
netų. Mūsų organizacija, rodos, kaip ir 
stabilizuojasi. Pradžioje'šių metų, be ra
ginimų. iš Centro, mes gavome nuo seka
mų vienetų ir pavienių narių duokles:

.Laisvės Choras, Hartford, Conn., J. 
Kazlauskas, $10 auka, $5 — duoklės. 
Aido Choras, Detroit, Mich., S. Smith, 
$5 auka, $5 duoklės. Aido Choras, Brook
lyn, N. Y., P. Grabauskas, duoklės $5, 
aukų—$10. Bangos Choras, Toronto, A. 
Ylienė, duoklės — $5. Moterų Kuopa (A 
LDLD), H. Janulienė, duoklės — $5. 
LDD 28 kp., Waterbury, Conn., Mary 
Strižauskienė, duoklės — $5.
Taip pat ir pavieniai nariai užsimoka 

duokles į LMS. Juozas Daubaras, Athol, 
Mass., $3, Alena Merkienė, Philadelphia, 
Pa., $2. Joe Schmidt, Herrin, Ill., $1. A. 
P. Jatul, Stoughton, Mass., $r. K. Va
lent, Stoughton, Mass., $1. S. Razokytė, 
Jamaica, L. I., $1.

Tą patį turėtų padaryti ir kitos mūsų 
organizacijos ir pavieniai nariai. Pra
džioje metų užsimokėti duokles yra ge
riausias laikas. Taip pat sumažina LMS 
Centro darbą raginimams ir sudaro mū
sų biudžetą veikalų ir dainų leidimui.. * * *

Iš operečių šiame sezone veik visi cho
rai, kurie vaidina operetes, vaidino “Ka
da Kaiihas Nemiega.” Rodos, nei viena 
LMS operetė neturėjo tokio plataus vai- 
diminio pasisekimo.

Naujų operečių Šiuo tarpu LMS Cen
tre -nėra. Chicagos Roselando Aido Cho
ras užsisakė operetę “Nebaigta*Kova.” 
šiai operetei libretą parašė Senas Vin
cas, muzika H. Retikevičiūtės. Šią 
retę turėtų ir kiti chorai vaidinti.♦ * *

Ne laukite I Bukite sumanumi !nv 
kite laikų 
Gomozo. 
jas — 
sudėta iš 
augmenų 
veikti, 
užkietėjusias 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa- 
tinimui" pasiūlimo—ir. gausite

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kiltis suteikia greita paleng
vinimą nuo reumati.škų ir neuralgisKU 
skausmu, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžiu muskulu, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūksties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū- | 
lymo” Kuponą — Dabar

n Įdėtas $1.00. Atsiuskit man aprno. 
kėtę regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60f vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (lilaidos pridėtos).

Vardas................. „...........—...........

Adresas .......-............——.................——

Pašto Ofisaa.i............................... ...
DR. PETER FAHRNEY k SONS CO.

" Dapt. 874-32F 1
2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. j 
256 Stanlev St.. Wlnnioea. Man.. Can. Į

Tarybiniu Rašytojų Literatūros Vakaras Kaune
1945 rų. lapkričio 25 d., Universiteto 

didžiojoj salėje įvyko Kauno visuomenės 
seniai lauktas literatūros vakaras, ku
riame dalyvavo ir savo kūrinius skaitė 
rašytojai: drg. A. Venclova, P. Cvirka, 
S. Čiurlionienė, K. Jakubėnas, A. Vie
nuolis, A. Churginas, V. Katilįus, J. 
Graičiūnas, E. Simonaitytė, A. Miškinis, 
A. Liepsnonis, Ad. Lastas, K. Jankaus
kas ir V. Reimeris. Publikos buvo pilna 
salė. Ypač gausiai į vakarą atsilankė

v akademinis jaunimas.
Vakarą atidarė rašytojas drg. A. Ven

clova. Įžanginį žodį apie naująją tarybi
nę lietuvių literatūrą tarė drg. Cvirka, 
pareikšdamas, jog nūdienineį tarybinei 
literatūrai tenka lemiamas vaidmuo ko
voje, tarp senojo ir naujojo pasaulio, tarp 
pažangių tiesos idėjų ir tarp sutrūniju

sios praeities užsilikusių puvėsių.
— Malonu pastebėti, — kalbėjo drg.

P. Cvirka, — jog tarybinio rašytojo žodis cloya, kuris, be savo kūrinių “Puokštė, 
- - - - “ • —h “Svajonė,” n

dar patęike armėnų poeto Isaakian *us veikalas, gražūs .jame vaizdai, Jono
randa vis didesnį atgarsį darbo žmonių 
masėse.

Po drg. Cvirkos įžanginės kalbos sekė 
kūrybos skaitymas. Rašytoja dramatur
ge S. Čiurlionienė įdomiai meniškai pas
akaitė fragmentą iš dramatizuotos poe
mos “Mūsų jauja?’ Poetas K. Jakūbenas 
pateikė klausytojam^ keletą trumpą sa
vo lyrikos, kūrinėlių ir perskaitė S< Ese- 
nino “Poeto” vertimą. Rašytojas dfg. A. 
Žukauskas - Vienuolis skaitė' šiaurės

Kaukazo legendą “Gyvačių ; karaliaus 
spstas.” Puikiu eiliavimo stilium pasižy
mėjo drg* A. Churgino eilėraščiai: “Bal
tijos vėjas,” “Sonetas,” . “Aguona” ir 
“Labanakt.” Linksmai publiką nuteikė 
V. Katiliaus feljetonas — apybraiža. 
Poetas J. Greičiūnas skaitė prologą iš 
poemos “Živilė.” Ryškų vaizdą iš rudų
jų fašistų siautėjimo Maž.- Lietuvoje pa
teikė E. Simonaitytė, perskaitydama no
velę “Devintasis.” Šiltai buvo publikos 
sutikta poeto A. Miškinio lyrika ir Ad. 
Lasto eilėraščiai. Drg. Liepsnonis per
skaitė trumpą apybraižą “Rašytojo žo
džio reikšmė.” Drg. K. Jankauskas klau
sytojams paskaitė savo naują novelę 
“Antinas.” Poetas V. Reimeris gražiai 
paskaitė socialistinės kovos idėjomis per
sunktus eilėraščius: “Apkasai,” “Mokyk
la dvaro . rūmuose,” “Naujakurys” ir 
“Tar. Lietuvai.”, Pabaigoje savo kūrybos 
eilėraščius skaitė rašytojas drg. A. Ven-- . — - ■- - ,,

“Aguona,” “Svajonė,” “Ruduo,” “Antė- 
jas,” i
baladę “Amžinoji meilė.”

Bendrai, visas literatūros vakaras 
praėjo šventiškoj nuotaikoj. Už daugelį 
paskaitytų kūrinių rašytojams publika 
gausiai plojo. Džiugu,, kad LTSR Rašy
tojų Sąjunga vėl pradeda ruošti literatū
ros vakarus, kurių metu visuomenė be
tarpiai išgirsta kūrybinį rašytojų žodį.

J. Mackonis.

a .-<
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vai- 
vei-

Brooklyno vaidintojai kalba apie 
dinimą, žinoma, sekančiam sezonui, 
kalo “Javai Žydi,” Tai nepaprastai gra-

Kaškaičio vertimas-hetuvintas. Veikalas 
vertingas meniškai ir idėjiniai. Reikėtų 
mūsų vaidintojams daugiau kreipti do
mės į geresnius veikalus.

V. Bovinas, LMS Sekret.

WK

Mūsų s i e la pripildyta 
tūkstančiu vidujinių prieš- 
ginybių. Plato.

Binghamton, N. Y.
Serga Daug Žmonių

J. Kireilis susirgo 15 d. va
sario. Taipgi serga A. Judi- 
kaitis. Abu randasi Johnson 
City ligoninėj. O. Girnienė 
sveiksta po operacijos. N. Si- 
monaitienė, K. Kasmauskienė 
ir Mrs. Martin jau seniai ser
ga; randasi ligoninėj. Taipgi 
dar tebeserga jaunuolė Lillian 
Mikolajuhaitė. Linkiu visiems 
greitai paveikti. Kam laikas 
pavėlina, aplankykite šiuos li
gonius.

Pasveiko drg. J. Undrieju- 
nas, kuris ilgą laiką išgulėjo 
ligoninėj po dviejų sunkių 
operacijų. Taipgi pasveiko 
Mary Kaminskienė. Linksma 
matyti juos pasveikusius.

J. K. N a valinskienė.

i' • Aistį- i,____ ___ _ __________ :______ * « --v, ...
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Jau Gavome 150 
Naujų Narių

Waterbury, Conn

(Tąsa)
Už kokio mėnesio numirė Hua’ienės 

vyras plaučių uždegimu. Tijen’as vis te
begyveno pas ją. Ji jam buvo gera pa
tarėja ir suramintoja. Jis išmoko rūkyt 
opiumą ir jausdavosi tada, kaip užža
vėtas, svajonių pasauly, toli nuo kietos 
gyvenimo tikrovės. Jei kada užsimany
davo užsukt į raudonųjų šviesų sritį, tai 
Hua’ienė jo nedrausdavo, bet tik patar
davo, kaip išvengt nelaimių.

Galiausiai Tijen’as sugrįžo namo, bet 
vis piktas. Išmetinėjo motinai, kam ji 
užmušė jo vaiko motiną. Jam dabar 
vis viena, jei tėvas jį ir visai atmestų, 
išsižadėtų jo. Motina jau nieko jam 
daugiau nebesakė. Susigaužė, kiurkso
jo viena. Plaukai jai liko balti. Gąs- 
čiodavo iš miegų, surėkdavo per sapną, 
bijodavo patamsy, kad Sidabrines Užlai
dos šmėkla jos nepagriebtų. Jį drovėjo
si ir bijojo net ir jos vaiko, savo sūnė
no, kuriam vardas buvo Poja.

Štai atvažiavo iš kelionės ir pats šei
mininkas Jao’as su Afei’juku. Rado na
mus sujauktus, pačią pasenusią, liguis
tą ir visus liūdnus ir tylius. Kad Ti
jen’as paėmė 15,000 dolerių, jis tik burb
telėjo: “Labai gerai!” Bet kai išgirdo 
apie Sidabrinės Užlaidos tragediją, tai 
jis kaltino savo pačią, kam jinai neleido 
jos į namus. Jis nuėjo aplankyt velionės 
karsto ir užsakė, kad jų šeimos kertelėj 
būtų įtaisyta lentelė su Sidabrinės Už
laidos užrašu. Vadinas, Sidabrinė Už
laida tapo priimta į Jao’ų vėlių šeimyną.

Tai tokios aplinkybėse Mulan’a rengė
si vedyboms. Ji rengė savo kraitį—per
lus, žemčiūgus, brangakmenis. Namų 
atmosfera buvo tokia prarūgusi, kad ji 
jau ir pati norėjo ramesnėn vieton pa
tekti. . .

Kartą po vakarienei Jaio’as tarė liūd
nai ir rimtai: —Tai jau taip skirta. Te
gul tik Afei’jus paaugės ir mergaitės iš
tekės, — aš išeinu. Jūs sau, ir aš sau.

Mulan’a pro ašaras prakošė: — Teve- 
•> liuk, kartais ir iš netikusio bambuko me

džio išauga geros atžalos.

Ateities pranašavimas nėra dalykas 
pritiklus. Nėra griežto skirtumo tarpe 
penkių elementinių tipų — žemės, van
dens, ugnies, medžio ir aukso. Yra poti
pių, kuriuos tik labai įgudęs fiziogno- 
mas tegalėtų nustatyti.

Imkim kad ir mūsų mieląją Mulan’ą, 
aukso tipo. Jos akys ilgesnės ir grei
tesnės už ‘Močou’os, aistringai supratin- 

• gos akys. Ji laibesnės ir ryžkesnės for
mos, oringesnė ir dvasingesnė už savo 
seserį.

Močou’a — žemės tipo. Apvalainulė, 
apskritų akių, apskritų mėsingų formų, 
pastovaus ir praktingo pobūdžio, minkš
tos baltos odos. Idealinga moterim vi
suomet skaitėsi tokia, kurios oda gludi 
balta, kuri turi minkštų apskritų formų.

Galimas daiktas, kad Močou’a gražiai 
sutiktų su Sunia, o Mulan’a — su Lifu’m. 
Močou’a, su savo praktišku protu, būtų 
patenkinta turtinguose Tseng’ų namuo
se. O Mulan’a galėtų pakeisti Lifu’o šei
mos gyvenimą, ragintų jį dažniau ra
gauti malonių kelionių ir poetingumo. Ji
nai taip mylėtų su Lifu’m mėnesienoj sė
dėt laivėj kur kanalo užukabory. Su Li- 
.fu’o veržlumu ir greitu genijum, jinai 
gal neturėtų tokios geros apstabdomo- 
sios. įtakos. O gal ji, kaip ir Lifu’o mo
tinos bočių nuotiky, velytų geriau pati 
kalėjime kęsti, negu kad jos vyras*

Jei tuomet būtų galioje liuoso pasi
rinkimo santuokos, tai Mulan’a tekėtų 
už Lifu’o, o Močou’a už Sunios. Mulan’a 
pareikštų savo meilę Lifu’i ir suardytų 
savo sutartį su Tseng’ų šeima. Bet... se
noji tradicija tebebuvo galioje—ir reikė
jo pasiduoti “likimui.” Mulan’a neabe
jojo apie savo prielankumą Sunia’i, žino
jo, kad jinai jį pamėgs. O kai dėl Li
fu’o, tai ji nedrĮso jam prisipažint savo 
prisirišimo, ir jos meilė pasiliko giliai 
širdy užuslėpta.

Ir tenka Močou’ai traukti Lifų atgal 
ir jį prilaikyti, o Mulan’ai—stumti Sunią 
pirmyn ir jį akstinti.

Mulan’a tekėjo devyniolikos metų. 
1909 hl vasarą tapo formaliai nustatyta 
santuokos diena. Tseng’ąi atsiuntė Ja-

o’ams kortelę dienai pažyrtfėt ir kartu 
šilkų, arbatos, vaisių, vyno ir kelias gy- 

. vas žąsis. Jao’ai grąžino pažymėtą kor
telę ir kartu daugybę visokių gardėsių, 
kepinių.

Pati vedybų ceremonija, sulig tradici
ja, ėjo nuotakos buveinėj. Vestuvės tu
rėjo būti iškilmingos. “Ano šono” ir “ši
to šono” žmonės turtingi. Mulan’os tė
vas lengvai žiūrėjo į turtus ir norėjo 
žmoniškai iškelt mylimos dukters vestu
ves.

Jau už kelių savaičių Jao’as pasamdė 
pirotechniką specialiai fajerverkams, už 
tūkstantį dolerių. Sukvietė šimtus sve
čių, aukščiausių pareigūnų ir valdininkų, 
Manču kunigaikščių. Juan Šikai buvo 
tuomet atstatytas iš darbo, bet tebebuvo 
įtakingas, ir jo raudonas šilkinis ritinė
lis išdidžiai parodavo greta tokių pat 
sveikinimų nuo finansų ministro Niū’o, - 
dar nuo kelių ministrų ir kunigaikščių.

O su Tseng’ais irgi taipo pat. Jų vi
sas palocius tapo išpuoštas. Tseng’ų se
nelė jautėsi gerai ir norėjo matyt tą di
džiulį pokylį. Tūlų kambarių sienų me
dinės pertvaros tapo išimtos, tai pasida
rė didelė svetainė. Namų pryšaky tapo 
padaryta aukšta palapinė is daugybės 
didelių gūnių, ištemptų ant aukštų žeg- 
lionių. Viduj tos palapinės stūksojo 
raudonos trijų pėdų aukščio žvakės. O 
visa eilė raudonų šilkinių marškų, su 
svečių vardais auksu išrašytais, padarė 
sienas.

Daržininkai, dailidės, tapytojai turė
jo skubotai dirbti visą savaitę. Pats pa-- 
locius buvo eilė atskirų namų, su dar
želiais ir sodais aplinkui, sujungtų pai
niais koridoriais. Užpakaly to milžiniš
ko palociaus, ant didelės pievos tapo pa
statytas laikinas medinis pastolis teat
rams lošti per tris dienas ir tris naktis.

Tseng’ai parsikvietę keletą savo gimi
nių, kad padėtų tvarką daryt, kvietimus 
irt dovanas siuntinėt ir priimdinėt, nu- 
samdyt procesijai rūbus, neštuvus, kė
dės. Astuoni tarnai buvo paskirti ar
bata vaišint naujai pribuvusius svečius. 
Keturi tarnai — prižiūrėt žvakėms, ke
turi — rakandams pridabot ir aslai va
lyt, du—šakutėms ir peiliams prie stalų 
tvarkyt.

Už dienos prieš pačias vestuves sene
lės kambarin susiėjo Tseng’ienė, Kasia, 
Mania ir jos motina ir Sujun’a su Činia, 
kad išsprendus, ar jau visa kas parengta, 
ar da ko trūksta. Vienas pasirodė keb
lumas: pati gražioji nešamoji kėdė tapo 
nusamdyta kitų kokių vestuvininkų. Nu
tarta, kad nuotaka važiuotų karietoj su . 
ketvertu puikių arklių, pagal naują' ma
dą. Karieta išklota šilkais su aukso ir 
raudono aksomo gėlėmis.

Pavydžioji Sujun’a buvo žiobtelėjusi 
prieš, bet Sniego Gėlė pertikrino visus, 
kad tokiai puikiai gražuolei, kaip Mu
lan’a, privalo būt karieta — ir tai kuo 
puikiausia. Mulan’os jau metai kaip ne
buvo pas Tseng’us: tatai pagal senybinę 
tradiciją.

Tseng’ienė pranešė, kad šiandien po 
pietų bus jaunosios kraičio procesija ir ’ 
paroda. Ji girdėjusi, kad bus septynias
dešimt dvi skrynios. Taip bent Links- 
mybėlė, sakė Auksuotąją! Šilkinei.

Išgirdusi tai, Sujun’a įsižeidė: jos ves
tuvių pasogo parodoj tebuvo keturiasde
šimt aštuoniom skrynios—ir tai skaitėsi 
išteklinga. O čia net *72! Kurgi čia žmo
gus nepavydės!?

Mulan’os kraičiai pradėjo pribūt apie 
3 vai. po pietų. Ir vis skyriais, skyriais. 
Auksas — auksinės gražmenos, sidabras, 
brangakmeniai, diemantai, rhiegamojo 
reikmenys, skaityklos pabūklai, senienų 
įdomybės, šilkai, kailiniai, skrynios ap-r 
klotai...

Kraičių, paroda sutraukė aibes žmonių. 
Vienoj pačių priekinių eilių stovėjo, akis 
išputusi, Hua’ienė ir' visa ką« akyliai tė- 
mijo. Kiekvieną skrynią nešė po du 
samdiniu. Tūlos skrynios visai atviros, 
o kitos—po stiklu. Auksinių papuoša
lu skyriuj ją ypač nuostabiai kuteno apy- 
rankiai driežlo pavidalo, vėžio j replių pa
vidalo, apykakliai, kabalai, kabliai už* 
dangoms pakabint, dešimt aukįso Juitų.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos vajus už naujus narius 
prasidėjo su 1 d. vasario. Mė- 
nesis pasibaigė, pasekmės —• 
gavome 150 naujų narių. Bis- 
kį permažai, bęt pradžia visa
da sunki. Pasitikiu, kad visos 
kuopos ir visi nariai energin
giau įsitrauks į vajų kovo mė
nesį. Dabar sekamai kuopos 
stovi:

Kp.
10 
19

198
1
2

148
21

Miestas
Philadelphia 
Chicago 
Lawrence 
Oakland 
Brooklyn 
So. Boston 
W. Frankfort 
Windsor 
Scranton 
McKees Rocks 
Rochester 
Detroit

Kiek naujų 
narių gavo

14
9

Chicago; 103 kp.,
Saginaw;

40 
50 
52

Po 2 naujus nartus gavo: 20
kp„ Binghamton; 27 kp., New 
Britain; 32 kp., New Haven; 
47 kp., Montreal; 63 kp., 
Bridgeport; 68 kp., Hartford; 
86 kp
Hudson; 131- kp 
140 kp., Waukegan; 187 kp., 
Chicago; ir 218 kp., Scotville.

Po vieną naują narį gavo: 
6 kp., Montello; 8 kp., Camb
ridge; 13 kp., Easton - 25 kp., 
Baltimore; 36 kp., La Porte; 
38 kp., Scranton; 55 kp., 
Ridgewood; 94 kp., Kenosha; 
137 
Los 
go; 
188

kp., Montreal; 145 kp., 
Angeles; 150 kp., Chica- 
185 kp., Richmond Hill ir 
kp., Detroit-Hamtramck.

Gauta keletas pavienių nau
jų narių, taip, kad pasiekėme 
150 naujų narių skaičių. Pir
moj. vietoj stovi 1.0 kp., Phila- 
delphijos. Pereitais metais ši 
kuopa gavo 52. naujus narius 
ir išlaikė garbę daugiausiai 
gavusi naujų narių kuopa.

Visi draugai ir draugės, pa
dirbėkime, kad iki 1 d. gegu
žės pakeltume organizaciją 
nariais. Kur yra neskaitlingos 
kuopos, jas reikia sutvirtinti, 
dideles dar didesnėmis pada
ryti, o kur nėra mūsų Draugi
jos kuopų, to yra lietuvių, tai 
reikia sutverti.

Visi Mokėkite Duokles
Tūlos kuopos gražiai pra

dėjo šiuos metus ir yra jau 
pasimokėję pilnai arba arti to 
kiekio, kiek pereitais metais 
turėjo narįų. Yra nemažai 
kuopų, kurios pasimokėjo už 
50 ir daugiau narių duokles, 
bet dar didesnė pusė kuopų 
nieko nemokėjo. Mokėkite 
duokles ir siųskite į centrą.

Pirmiau buvome paskelbę 
septynias garbės kuopas, ku
rios jau pasimokėjo pilnai už 
1946 metusi. Vasario mėnesį 
dar 16 kuopų pilnai pasimo
kėjo, tai viso jau turime 23 
garbės kuopas, šį kartą pilnai 
pasimokėjo sekamos kuopos:

Kp.
16 
21 
27

40
41

Miestas
Jersey City 
Windsor 
New Britain 
La Porte 
MpKees Rocks 
Aberdeen

60 Coaldale 
82 Peoria 
97 Plymouth 

106 Ambridge

(Daugiau bus)

118
166
176
198 
218 
223

literatūrą. Visoms 
kuopoms yra iš- 
bilos ir Aprašymai

atmokėti tas bilas.

Apie Streikus
Waterbury Farrel Foundry 

and Machine kompanijos dar
bininkai tebestreikuoja. Jie 
sustreikavo sausio 14 d. Jie 
priguli prie CIO plieno darbi
ninkų unijos.

Nors pagal visuotiną planą 
plieno pramonės darbininkų 
algos pakelta 181/2 centų į va
landą ir dauguma plieno pra
monės kompanijų pasirašė su
tartį su unija, bet virš minėta 
kompanija nesutinka tuojaus 
pakelti algas. Kompanija pa
kvietė darbininkų atstovus pa
sitarti, ragino, kad darbinin
kai tuojaus grįžtų dirbti. O 
kas liečia algų, ^pakėlimą, tai 
sakė, kad pakels algas tik tuo
met, kuomet gaus užtikrinimą 
iš valdžios, kad gali 
kainas ant produktų, 
ninkai tokį pasiūlymą 

su pasipiktinimu, šioj 
dirba 550 darbininkų.

Jau virš trys savaitės, kaip 
streikuoja trijų kompanijų 
darbininkai: American ? Brass

White Plains
Stamford
Athol
Oakland 
Scottville 
Oregon City.

Prašome ir kitų kuopų na
rius mokėti, kad visi ir visos 
laiku sumokėtume duokles. 
Kuri kuopa pasimoka už visus 
nartus, tai ji skaitosi garbės 
kuopa.

Prašome Atsiteisti už Bilas
Dar kuopos ir pavieniai 

knygų platintojai yra skolingi 
centrui apie $200 už knygas 
ir kitokią 
skolingoms 
siuntinėtos 
atsiteisti.

Prašome
Platinkite Naują Leidinį

Demokratinių Amerikos Lie
tuvių Centras ’išleido gražų 
leidinį, vardu “Laimėjome Ka
rą, — Laimėkime Taiką.” Tai 
48-ių puslapių, didelio forma
to leidinys, kuriame aprašo
ma Antrojo Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo 
darbai, telpa svarbesnės kal
bos ir visos rezoliucijos. Šio 
leidinio kaina tik 10 centų.

Jis reikia būtinai paskleisti 
kuo plačiausiai, lai lietuviai 
žino mūsų suvažiavimo darbus 
ii' tikslus. Rezoliucijos ir ta
rimai, tai nurodymas mūsų 
veiklai. Jis yra siuntinėjamas 
didesnėms kolonijoms platini
mui, bet jeigu kurios koloni
jos negausite, tai galite užsi
sakyti iš Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Centro, 419 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N. Y.
Pataisykite “Šviesos” Antrašus

Neužilgo bus išsiuntinėta vi
sų kuopų sekretoriams “Švie
sos” antrašai. Gavę, patikrin
kite ar jie geri. Jeigu kuris 
narys kitur gyvena, kaip yra 
jo antrašas, tai pataisykite ir 
praneškite į centrą. Jeigu ku
rie nariai išsibraukė, ar išva
žiavo, taip pat praneškite.

Taipgi ir patys nariai, kaip 
tik persikeliate gyventi į nau
ją vietą, tai apie tai praneš
kite į mūsų centrą, paduoda
mi savo senąjį ir naująjį an
trašus ir kuopias numerį.

D. M. Šolomskas,
ALDLQ CK Sekreto?., 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn 6, N. Y.

pakelti 
Darbi- 
atmetė 
įmonėj

Nurnberg. — Amerikos 
prokuroras Jackson reika
lavo baust ne tik krimina
lius nacių vadus, bet ir še
šias hitlerines organizacijas 
su 2,000,000 narių.

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

*e-r

GREEN STAR BAR & GRILL
t \ 1

LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas norli gražią! laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST. BROOKLYN; N. Y.
(Skersai nuli'Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

■

Co., Chase and Copper Co. ir 
Scovill Mfg. Co. Ir dar nesi
mato streiko galo. Darbinin
kai savo derybų komitetui įsa
kė, kad negali būti jokių de
rybų su kompanijomis, kol ne
bus pakelta algos 18V& centų 
į valandą, kaip plieno pramo
nėj.

Oakville, Conn., dar dirbo 
600 darbininkų Scovill kom
panijos išdirbystėj. Bet tie 
darbininkai išėjo į streiką 25 
d. vasario.

šiaip ūpas pas streikierius 
geras. Pikietavimas eina be 
perstojimo. Pikietuotojams vi
sada būna paruošta karšta ka
va ir užkandžiai. Vietiniai biz
nieriai nuoširdžiai remia strei
kierius. Priima nuo unijos 
skelbimus ir įstato savo lan
guose. Skelbimuose užrašyta: 
“Mes remiame visus darbinin
kų reikalavimus, šiam streike, 
nes visi jie yra teisingi.”

Unijistas.

Washington. — Anglija 
bandė suvaržyt Amerikos 
oro linijų veikimą.

įį~^GŪŪAUSIA DUONA
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 duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 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-B04S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uotas Gr abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės lias mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai •

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
< '(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktas Puslapis

VAŽIAVIMAS IR SUVAŽIAVIMAS
ĮSPŪDŽIŲ ŽIUPSNELIS

(Tąsa)
T ė m i j ų r aportuotojus.1 

Kurie išeina su parašytais 
raportais, retas kuris pa
spėja kad ir skubiai per
skaityt, ką turėjo užsibrė
žęs. Kurie kalba iš galvos, 
nuolaidžiau sugeba pasukt 
pakalnėn ir efektingiau su
stot. Įsižiūriu į veidus, į 
mostus, įsiklausau balso in
tonacijos. Visa tai iškal
bingai nušviečia žmogaus 
asmenybę, jo prasilavinimą, 
tuolaikinį ūpą. Matau pažįs
tamų, matau matytų, bet 
neprisimenu, kada ir kur. Ir 
norėtųs arčiau -sueit, susi
pažint, susigretint. Juk tai 
mes visi vienos šeimynos 
nariai! Visus mus jungia 
krūvon bendri uždaviniai, 
bendri užmojai, bendri troš
kimai ...

Įdomus ir ženklingas vie
nas stambus faktas. Kada 
tiktai užeina koks gyvesnis 
pranešimas apie Lietuvą, 
tai visus tartum uželektri- 
zuoja ir sukelia entuziazmą: 
Tai puiku! Tai geras ženk
las. Tai reiškia, kad mūsų 
širdyse vis dar plinksi tėvy
nės meilės ugnelė, ta, anot 
Vidūno, šventoji ugnis, ku
ri dar labiau užsiliepsnoja, 
kai į ją kas papučia gerų 
pranešimų vėju.

Rašo Jonas Kaškaitis
Štai prieina prie megafo

no Mizara. Nušvitusiu vei
du, i š k i 1 m i n gai praneša 
skaitysiąs gautą iš Lietuvos 
kitą telegramą. Šiuokart 
sveikinimo telegramą nuo 
Tarybų Lietuvos rašytojų. 
Visi klauso įtampiai, gaudo 
kiekvieną žodį. Ir, kada pra
nešėjas skambiu balsu per
skaitė pasirašytus brangių 
siuntėjų vardus, visi, kaip 
vienas, spontaniškai pakilo 
ir atsistojimu pažymėjo, 
kad sveikinimus maloniai 
priima ir kad nori būt tik
rai verti tokių nuoširdžių 
pasveikinimų.

Tuoj paskui vėl ' malonų 
įspūdį padarė pitsburgiečio 
Dr. L. Kabakerio praneši
mas. Jaunyvas, aukštas, 
gražiai nuaugęs vyras, at
viro draugiško veido. Gal 
kokia pora metų esu gavęs 
nuo jo laišką profesiniais 
pasitarimais. Laiškas bu
vo gražiai taisykliškai lie
tuviškai parašytas, apie d. 
J. Mažeikos akių ligą. Aš 
daviau jam atsakymą. Ir li
kau susidomėjęs Dr. Kaba
kerio asmenybe. Kiek pas
kiau Gasiūnas man tik 
trumpai paaiškino, kad Dr. 
Kabakeris n e p e rseniausia 
atvažiavęs iš Lietuvos, ten 
išėjęs mokslus i m gal todėl 
taip mikliai rašąs. Nič nie-

ko neužsiminė apie jo tiky
binę tradiciją. Ir man vis 
buvo truputį keista, kodėl 
Dr. Kabakeris neparašo ko 
mūsų spaudai. O gal ir pa
rašo, tik aš nežinau, — gal, 
po kokiu o slapyvardžiu.

Na, ir va dabar pirminin
kas paskelbia, kad čia yra 
atsiųstas nuo Lietuvos išei
vių žydų federacijos atsto
vas, Dr. Kabakeris. Tuoj 
visas įsitempiau: Dr. Kaba
keris? Tai tas, ką susiraši
nėjau. Tur būt, tas. Tikrai 
tas! Ir kaip jis sklandžiai, 
trumpai ir aiškiai prabyla 
varde išeivių lietuvių žydų, 
nuoširdžiai sveikindamas ši
tą didelį Demokratinių Am
erikos Lietuvių Suvažiavi
mą ir atžymėdamas, kad 
žydų federacija teikia Lie
tuvai šelpimą. Ir 'tą malo- 
hi|’ pranešimą Nuvažiavimas 
sutiko skardžiais gausiais 
delnų pliaukšėjimais...

Štai jis eina pasieniu, au
galotas statulingas Dr. Ka
bakeris. Ir nulydžiu aš jį 
akim iki pat iškilminių du
rų. Išėjo. Tai čia būta Dr. 
Kabakerio! Kaip įdomu ! Ir 
tuoj man dingtelėjo Matu
sevičius Robertas, su kuriuo 
teko asmeniškai susipažinti.

gabus jaunuolis 
rašinėjęs

na keikti, organizuoja, va-1 LEWIS KALBA APIE 1
’ ' MAUN lERIŲ STREIKĄ

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 tabletelių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletelių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletčlės 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.

Pažangių idėjų
Visur pirmuti-

Šviesus, 
lietuvis žydas, 
mūsų spaudai, važinėjęs su 
prakalbomis... ir padėjęs 
savo karštą galvą kovoj 
prieš pasiutusį fašizmą... 
Juljan Tuwim, įstabus len
kas žydas poetas, pažangus 
v i s u o m e nininkas<.. Uja 
Erenberg... Anton Rubinš- 
tein... Felix Mendelssohn, 
ir tt. ir tt. Daug ko mes tu
rim pasimokyt iš visų tau
tų žydų, 
nešėjai, 
niai...

Ir jau buvau mintimis įsi
leidęs į aną įdomią spalvin
gą sritį, bet naujas pirmi
ninko Kubiliaus tarstelėji- 
mas kitur nukreipė domesį: 
kalbės Z. Jankauskas, Ka
nados-Lietuvių Nacionalio 
Lietuvai Šelpti Komiteto 
pirmininkas. Jau daug kar
tų pirma girdėtas mūsų ko
lonijose su prakalbomis, ir 
šiuo kartu tolimas svečias 
gerą padėrė įspūdį. Nedide-3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. . v. . - z - .v .
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.'! 11 po plačiąją Kanadą 1SS1-

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletčlės, 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 tabletelių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.
----- ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dovauja. vraibe ir padėka 
visiems.

Nuaidėjo salė plojimų 
griausmeliu. Išsireiškė savo 
nuomones keletas delegatų, 
o Va štai ir vėl Mizara ma
lonią atnešė staigmeną. 
Perskaitė pasveikinimą nuo 
Tarybų Lietuvos intelektu
alų, mokslininkų, profeso
rių, kompozitorių, artistų. 
Daugelio jų vardai ir veiks
mai nekartą girdėti. Kai 
kurie net ir asmeniškai pa
žįstami ir draugai dar iš 
anų mokyklos laikų. Mielas, 
brangus Juozas Gruodis, 
vienas pagerbtųjų Lietuvos 
Respublikos k o mpozitorių. 
Taip mielas iš anų atminti
nų žalios vaikystės laikų. 
Antazaviškis, Rakėnų kai
mo staliaus, dailidės šmikš- 
tus mėlynakis, baltučiukais, 
kaip sidabras, plaukiniais. 
Jo-aukštas, skambutis, kaip 
lakš tin galiuko, balsas skar
dėjo po seną Antazavės 
liaudies mokyklos kambarį. 
Norėjo būt “vargamistra” 
(vargonininku), o išėjo mu
zikos kūrėju, didžiu kompoj 
zitorium. Ir kaip norėtųs 
dabar jį paregėtį, subren
dusį konservatorijos profe
sorių !... Paskui Vienožins
kis, .du broliai Antanas ir 
Justinas, dar iš Mintaujos 
(Jelgavos) gimnazijos lai
kų. Abu, jau ir tada, su 
žymiais artistiškais gabu
mais. Kaip gražiai jie pieš
davo !...

Kai Mizara, su pakiliu 
įkvėpimu, perskaitė tą at
mintiną sveikinimą, vėl visa 
salė sustojo ant kojų, pa
reikšdama savo garbę ir pa
sitenkinimą.

Rezoliucijų komisijos na
rys V. Andrulis perskaitė 
rūpestingai pagamintą atsi
liepimą į Amerikos lietu
vius. Neapleiskite savo tė
vų šalies Lietuvos: Eikite 
su pažangiuoju demokrati
niu judėjimu. Nesiduokite 
klaidinami visokių mūsiškių 
fašistinių dėsperatų, tėvy
nės išdavikų. Budėkite ir 
veikliai reaguokite į ženk- 
lingus pasaulio įvykius... 
Rezoliucija vieningai priim
ta.

Washington.
kad Jungtines Mainierių 
Unijos pirmininkas L. Lew
is pranešė valdinei Darbo 
Santykių Tarybai, jog Ši 
unija turi intenciją sustrei- 

'kuot balandžio (April) 2 d. 
Senoji sutartis baigiasi su 
paskutine kovo diena.

Teigiama,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS ar MOTERS

Anglija praneša, kad ji 
ištrauksianti savo kariuo-; 
menę iš Irano šį šeštadienį.

KRISLAI
(Tąsa nuo Lmo pusi.)

Taip, Tarybų Sąjungoje 
maisto kainos tapo nukirstos 

jradikališkai. Neužilgo, kaip 
[Stalinas sake, ir maisto raci- 
jonavimas bvs panaikintas.

Bet rūbų karo nuteriotoms 
tarybinėms respublikoms dar 
vis stokuoja. Lietuvos liau
džiai mes galime rūbų sudėti 
ir pasiųsti.

NOttTCE is hereby given that License No. t 
GB 11566 ha sbeen issued to the underlgned 
to sell beer, at retail under Section. 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
261 Smith Street, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off the; 
premises. >

JERRY SPORTIELLO
261 Smith St, Brooklyn, N. Y.;

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
242 Franklin Street, Borough dt Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDMUND CZAPLINSKI
.242 Franklin' St., Brooklyn, N. Y.:

.. -  - ■■■»

NOTICE is hereby given that License No.
L 795 has been Issued to the undersigned1 
to aell wine- & liquor at retail under Section 
•107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1133 Washington Ave., Borough of B’klyn. 
County dt Kings, to be consumed off the 
premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

VYNIOJIMUI IR 
PAKAVIMUI

Ir Kitam
Lengvam Fabriko Darbui

DAUG VIETŲ PRIE GERŲ DARBŲ 
PUIKIAUSIA PROGA 
IN IMANT MOKESTĮ

NUO KAVALKŲ
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

NOTICE is hereby given thrit License No. 
L 5373 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section ' 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1863 Eastern P’kway, Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the ’ 
premises.
THOMAS EXARHAKIS & JOSEPH LETO 

1863 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor Mt retail under Section 
107 of the 
at 3901 — 
County of 
premises.

Worcester, Mass
Klaidos Atitaisymas

Aido Choro korespondenci
joj, tilpusioj vasario 12-tos 
laidoj, įvyko nemaloni klaida. 
Padėkos pareiškime 
Choro talkininkėm už
mą gražių dzūkiškų juostų 
yra įdėta vardas A. Dvarec- 
kienės, o turi būti Marijonos 
Deksnienės. 
klaidą.

Aido 
išaudi-

Atsiprašau už
Ko. Koresp,

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License 1L. 
L 5170 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at* 275-A — 79th St., Borough of Brooklyn, 
County! of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD J. & HENRY T. ZEGARSKI 
(D-B-A Z—Bros. Wine & Liquor Store) 

275-A — 79th St., • Brooklyn, k. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1045 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of 
at 191
'County of Kings, to be consumed 
premises.

1‘ersodinani Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

ATDARA VA|&ąM&l I
---- --- --- -----------

! ■Ki

Tel. ST. 2-2173

sklaistę lietuvių būreliai 
jautriai atsiliepė į savo tė
viškės reikalus. Kiek kur 
kada sudarydami, siuntė jai 
pagalbą, siunčia ir siųs at
eity. Yra Kanadoj pasi
šventusių veikėjų, kurie ir 
patys veikia .ir kitus ragi-

(Daugiau bus)

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 
kartu su LDS 8 kp. susirinkimu, 5 
d. kovo, 7:30 v. v. Jurginėj salėj, 
180 New York Avė. ALDLD 5 kp. 
nariai prašome visi būti susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų 
tarti, taipgi laikas ir duokles užsi
mokėti už šiuos metus. — V. X Kas
per. Sekr. (51-a2)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp.‘moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks 2 d. kovo, Liet, 
salėje, 315 Clinton St. Pradžia 2 
dieną. Draugės, šis susirinkimas bus 
gana svarbus, tad visos būtinai tu- 
rime dalyvauti jame; taipgi nepa-' 
mirškime ir naujų narių atsivesti.— 
M. K. (50-51)

PAJIEŠKOJIMAI
Marciona Lankieliūtė pajieško sa

vo pusbrolio Kazimiero Jurgelevičio. 
Iš Lietuvos paeina nuo Maeielių kai
mo, Vilniaus gub., Valkininkų par.1 
Prašome pranešti po sekamu antra
šu: M. Pečukohienė (Ludwiko), 
7900 Lyons Ave., Philadelphia, Pa.

< (50-52)

Alcoholic Beverage Control Law 
5th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed dff

-MICHAEL B. NOVOK. INC.
3901—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 796 has been issued to the underigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2037 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIŠ & SAM SCHNEIDER 
D-B-A Sally’s Wine & Liquor

Fulton St., Brooklyn, N.2037

tho

the

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the i>i-cmises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

(he Alcoholic Beverage Control Law, 
Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 

off the

191

EVELY PETROVER
(Patchen Wine & Liqtiqr)

Patchen A ve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
IlL 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ofJJic Alcoholic Beverage Control 
Law at 42-29 ^Church Ave., & 472 McDonald 
Ave., Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN F.; ESCHMANN 
Beverly Tavern

42^96 Church Ave. & 
472 McDonald Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.i 
L 114 has been issued to the undersigned, 
to sell wine & liquor at retail under Section; 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

at 117 Smith Street, 
County of Kings, to 
•preihises.

POVILU

117

MILTON
(Sterling Wine & Liquor) 

Smith St., Brooklyn, N.

the

Kreipkitėa

KOPPERS CO. INC. 
(White Tar Division) 

BELLEVILLE TURNPIKE 
KEARNY, N. J, 

Phone KEARNY 2-3600 
ar matykite MR, MOLDT, UJ3JE48.' 
2855 BLVD., JERSEY CITY, N. <

Merginos-Materys 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Pakavimas Potatoe Chips 
NUOLATINIS DARBAS.

PAKILIMAI
Vieta: Ridgewoo^-Bushwick Section 

356-360 Jefferson St., arti Flushing’ Ave., 
prie Irving Avenue.

Vienas blokas nuo Jefferson St. stoties 
ant 14th St.-Crosstown subvės.

The TREAT COMPANY 
360 JEFFERSON STREET 

BROOKLYN.

po W-

(M)

MERGINOS—MOTERYS. Patyrimas nereik*- 
lingas. Artificials gilės 5 dfonq Mvldtė. 
55c I VALANDA PRADŽIAI, vtrXlalkiai.

Apmokamos vakaeijos ir Šventės.
CAVALIER GLASS CO.,

21.16 44TH ROAD, LONG ISLAND CITY.
(62)

NOTICE is hereby given thrtt License No. 
RL 4282 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 406 So. 3rd Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE
406 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, Courity of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS CLUB 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

■Notice is hereby given that License No. 
RL 7877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 62 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OTTO MARQUAROT
.62 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6289 has been issued to the undersigned 
to sell beqr, wine and liquor at retail under 
Section 107 'of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 964 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS, INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT BAR & GRILL 
Stanley Misunas

Grand St., Brooklyn, N. Y.

PATYRUSIOS 
OPERATORĖS

Prie Singers Sewing Mašinų 
Dirbti ant Brassiei’fcs
Puikiausios Darbo Sąlygos 

ir Valandos 
Gera Alga

ALOMA FOUNDATIONS
1 Little Burnet St. 

New Brunswick, N. J.
Tel. New Brunswick 2-7091

CORSET OPERATORES
PATYRUSIOS 
81.00 I VALANDA 

NUOLAT

Skambinkite BOULEVARD 8-7280 
ar HAVEMEYER 9-4275.

(54)

VALYTOJOS, Ofisų budinke, vakarais, 
iki $35 į savaitę, patyrimo nereikalinga, _■ 
Užmokame laike mokinimo*!, puikios darbo ~ 
sąlygos. Matykite MR. INGE, 3 iki 4:80 vai.

59 Pine St., New York City.

HELP WANTED—MALE 1
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI 
VIEN TIK PATYRk 

Unijinė šapa 
URBAN WOODWORKS 

108-08 NORTHERN BLVD. 
CORONA L. L

157)

18

STIKLO PCTĖJAJ 
NEON TUBE FABRIKUI. 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 

GOTTLIEB NEON TUBES, 
CAMDEN STREET. NEWARK, N. J. 

šaukite MARKET 2-S823 

________

Filmininkas Jurgis Klimas.
Keletas sverbių pranešimų ,turin- 

, tiems ir norintiems turėt reikalo su 
manim, pranešu, kad su pirma kovo 
(March 1st) mano antrašas pasikei
čia. O su kovo 16 pradedu gastro-. 
liuoti Montello, Mass., o 17 d. kovo 
Worcester, Mass. Tikiu, kad ir dau- 
giaus Massachusetts valst, 
teks aplankyt.

Nesiūlau nenorintiems, bet norin- ■ 
tieji dar turite progos šiame sezone 
pamatyti tą pirmą lietuvių kalboj 

1 filmą, taigi naudokitės proga dabar, 
Įneš tūrių už garbę pranešti, kad 
ateinančią vasarą filmą “Kuprotas 
Oželis’’ išvažiuos Lietuvon, o gal ir. 
aš kartu,' taigi mūsų lietuviški Cho
rai turėtų susižinot su manim ir pa- 
sigamint nors trumpas filmukus, kad’ 
Lietuvos žmonės galėtų matyti ir 
girdėti lietuvių - amerikiečių ęhorus.

, Juk visi Lietuvon nenuvažiuosite, 
filmą. lengvai gali.

Naujas antrašas:
GEORGE KLIMAS, 

669 — 6th Avė., 
BROOKLYN 82, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Daw 
at 513 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK & MORRIS KAMINSKY 
(Executors Estate Isaac Kaminsky) .

Jack & Morris Kaminsky and 
Jessie Karnin LexiCr

(Brevoort Wine & Liquor Store)
Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

502

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1'958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 139 — 58th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ORIGINAL MAGNET. INC.
139 — 58th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1387 1ms been issued to the undersigned 
to sell beer and wine' at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 528 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROTH
523 Evergreen Ave., Brooklyn, N, Y.

PATYRĘ 
KASPINŲ AUDĖJAI

TUOJAU GAUNAMI DARBAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

GERESNE ALGA

BONAI 3-ČIAM ŠIFTUI

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mos'tis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa-. 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarplnš Reumątiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dė- 
žė 16-oz. $5.00;
- - OINTMENT OO. 1

r. O. 1, N« J.

MOKANTI AUDIMO 
VISOKIŲ ROSIU KASPINŲ

513

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 5143 has been issued ib the undersigned 
to soil wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 254 Thrbop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 

miestų premises.
WILLIAM R. JACOBS & SYLVIA JACOBS 

(Throop Wines & Liquors)
254 Throop Avo., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5379 has been issued to the undersigned 
to soil wine & liquor at retail under Section 
107 of ttoe Alcoholic Beverage Control Law 
nt 75 liegeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

HYMAN & BENJAMIN EDELMAN 
(Edelman’s Liquors)

75 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
L 5300 has been issued to the ■undersigned 
to sell wine & liquor at retail upder Section 
11)7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 652 Shepherd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MARVIN SCHNE1DĘR
652 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W. :
to sell wine at, retail under Section 107 of 
the Alcoholic ’Beverage Control Law at 
318 Court Street, Borough of' Brooklyn, 107 of the”Alcoholic Severai 
County of Kings, to be consumed off the’■ 
premises.

DOMENICO SCOTTO
(Adni .of The Est. of Domenico Scotto 

Deceased) . ....
818 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is, herebygiven that, Ueoiteo No.< i vrt m .**jt r_i ilJ h

to sell ,bper, at jretail ’under‘Section; 157 of 
the ' Alcbholic Be ver ageControl 1 Law at 
4401 — 16th Avenue, Borougb- of ^'Brooklyn, 
Colmfy of Klrigs, to bo consumed off the

a,. • L..-.-...
HARRY FOR&AN V .

4401 -—- - Ąve., . N. ■; Y.

NOTICE is hereby “given that License No. 
CL 81 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I«aw at 31-33 Cumberland Street, Borough of 

• Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNY COLLATZ
Tally-Ho Rest. B. & G.

Cumberland St., Brooklyn. N. Y.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

GENERAL RIBBON MILLS
NUOLATINIAUSIAS DARBAS 

METAS I METĄ 
1151 FRONT ST., 

CATASAUQUA, PA.

O

(51)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

SALES d€l Balių, Koncertų, B&nkietUį 
VeHuvių.' Susirinkimų ir t.ti Pulkim 

6tclčiu» su naujausiais lUlėytnaĮi.
KETUJ11Ų BOLIŲ, ALLEYS i

?' ^'Kainos Prieinamos , 
949-959 Willoughby Ave.'

Tel.?S®l8«&-38«
■; iv

81-38 t

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1530 has been issued to the undersigned 
to fell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law ’ at 804 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY TOUHY
804 Court St., Brooklyn, N. Y.

22 has been issued to tho undersigned’ NOTICE is hereby given that Ltfeensc No.- 
nil Winn roLoll ..n.lnr tn, «*’,L 121S has been issued to the ’ WidWsigned

to sell wine A liquor at retail- undbr Section 
evorage Control Law

.at 482 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

.(M)

UPHOLSTERERS
NUOLATINIS DARBAS, GERA 

ALGA MODERNINEJE, SANITA
RIŠKOJE DIRBTUVĖJE, 

PUIKIAUSIA PROGA 
TINKAMAM VYRUI.

TAIPGI SLW COVER 
KIRPĖJAI 
KREIPKITCS

WHITE FURNITURE
& BEDDING CO.

147 MAIN ST, 
ASBURY PARK, N. J.

(51)

482 Coney

Kings, to be consumed off the

SADIE L. HILCKEN
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

.................. —, NOltCE is hereby given that License No. 
GB 11692 ^fiad. been -wsu^d tp the' undersigned < L 57 has been issubd to the undersigned 
x_ <, xa.wjnc Hqw>r at retail under Section 

107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 944 ęoncy Island Avo., Borough of B’klyn, 
^County* pf Kings, to be consumed oft the

pATTttCK y. JtEttA
941 Uuw UUud Ave., .. Bxxwklyu, - N. Y.

BUSELMANAI
Geros darbo sąlygos 

Nuolatinis darbas
KREIPKITĖS

COLLEGE CLEANERS 
46-50 GRACE ST. 

IRVINGTON, N. J.
ESSEX 2-9556

(51)

V> ■

skelbkites laisvėj:
- * ' i. yL k'A it-; '-«-f ■ X x .. „ ft*.
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Kliubietės.

Laiškas iš Lietuvos

Y; D. kus, Simas Wadvilevicius. Vi-
M

Valandos:

Elizabeth, 
degtinės.
Elizabeth, 

degtinės.

rinti mūsų darbą 
reikalavimais. —

NEWSREEL THEATRE 
Broadway ir ‘16th St.

PAJtEŠKOJIMAT
PajieŠkomas John Bolita. Jeigu kas 

žino kur jis dabar randasi, malonė
kite kreiptis po sekamu antrašu: 
70 Pine St., Room 5410, New York 7, 
New York. 1 (54)

PARDAVIMAI
Nepaprasta Proga

Bazarui Dovanos

ARTKINO pe rata to

FOUR
Mažai, vartoti: Hoffman prosijama 

mašina, šėpos su “sliding” stiklo du
rimis ir kiti siuvėjui, reikalingi Įtai
symai parsiduoda už žemą kainą. 
Kreipkitės: P. J., 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y. (51-52)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Parduos “Jeeps us”

D BROADWAY ir 47th ST. .

Užsaldą Jausmus susidfiritnai! Užimąs 
jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 
ETHEL BARRYMORE

The Spiral Staircase
NEGALĖTA PASAKYTI ISTORIJA!

The Theatre Guild’s Muzikalia Pasiselimas 

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir 

Dainos Oscar Hammerstein 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.

Prašome Užrašyti 
Mums tą “Deitą”

Moterų Apšvietos 
Kliubas ruošiasi tikrai gra
žiam ir smagiam vakarui ko
vo 9-tą, Laisvės salėje. Gauta 
grąži jaunų dainos ir muzikos 
talentų programa, kurią pa
ruošia muzikė Bronė Šalinaitė- 
Sukackienė. šeimininkės jau 
turi suplanuotą viską tą, ko 
reikia geram baliui, o jau iš 
patyrimo žinome, jog jos. ži
no, ko reikia. Bet. . .

Tuo viskuo mes nemokėsi
me džiaugtis be jūsų. Tad la
biausia norime, kad jūs tą die
ną skirtumėte mums visoms, 
praleistumėte su mumis. Lau
kiame jūsų atsilankymo ir 
prašome pranešti apie tai jū
sų draugams. Lai ir jie minės 
Tarptautinę Moterų Dieną su 
moterimis.

War Assets Corp., turinti 
savo patalpą Empire State 
Bildinge, skelbia tuojau par-r 
duosianti veteranams, biznio 
reikalams, 1,150 “jeeps,” — 
mažus? paprastus bėgliukus - 
automobilius, padarytus ar
mijoms vartoti. Esą vartotų ir 
naujų. Naujus parduosią už 
$782, vartotus nuo $310 iki 
$350. ’

ALICE FAYE • DANA ANDREWS 
LINDA DARNELL 

“FALLEN ANGEL’’
IR ASME3MI&KAI SCENOJE ta Brazilietė 

Kaip Bomba CARMEN MIRANDA ir 
jos sesuo AURORA MIRANDA Dar ir 

NESTOR ClIAYRES, RICHARD IR 
FLORA STUART ir Extra! 

ARCHIE ROBBINS
W 7th Avenoe irI 50th St., New York.

ANTRA DIDI SAVAITE!

VĖL 
MASKVA
JUOKIASI

šios dovanos, kurios čia 
skelbiamos suplaukė laike ba
zaro ir keletą prieš bazarą, 
tad prie progos paskelbiame.

Daiktais
A. Balčiūnienė, Varpo ke

pyklos savininkė, 36 Stagg 
St., Brooklyn, pyrago prie ka
vos visam bazaro laikui.

Mrs. Catherine Ambrose, 
Girardville, Pa., vanity set, 
rankų darbas.

I. Levanienė, Brooklyn, N. 
Y., du maišus kavos ir ridi- 
kiulį.

Mrs. John Elinske, Scran
ton, Pa., rug, namie padary
tas.

Joe Makutėnas,
N. J., bonką geros

Chas. Subalius,
N. J., bonką geros

K. Degutienė, Elizabeth, N. 
J., meat grinder.

Sophie Maison, New Ha
ven, Conn., korsetą ir bras
siere.

J. Gužas, Brooklyn, bonką 
“Three Feathers” ir 5 svarus 
cukraus.

S. Sasna, popierinius reik
menis ir maisto smulkmenų 
virtuvei.

Pinigais
Po $10: Geras Pilietis, 

Brooklyn, N. Y.; ALDLD 185 
ir LDS 13 kp., (nuo pareng.) 
Richmond Hill-East New 
York, N. Y.; Vera Mikutaity- 
tė, Teaneck, N. J.; Mateušas 
Simonavičius, Brooklyn, N. Y.

Po $5: Adelė Kalakauskie- 
nė, Brooklyn, N. Y.; LDS 13 
kp., East New York, N. Y.; 
ALDLD 185 kp., East New 
York, N. Y.; ALDLD 55 kp., 
Brooklyn, N. Y.; ALDLD 138 
kp., Maspeth, N. Y.,; F. Lidei
kis, Great Neck, N. Y.; V. 
Bovinas, B’klyn, N.
Burba, Stamford, Conn 
Bovinienė, • Brooklyn, N. Y.; 
V. Deksnys, Stamford, Conn.; 
K. ir V. Milinkevičiai, Brook-

lyn, b/. Y.; LDS 168 kp., Har
rison - Kearny, N. J.; V. & K. 
Komandai, Cleveland, Ohio; 
Leopoldas Nekvedavičius, 
Brooklyn, N. Y.; Jurgis Kli
mas, Brooklyn, N. Y.

Draugai Zobai, Minersville, 
Pa., $3.50.

Po $3: Col. Chas. Karazija, 
Port Washington, N. Y.; Geo. 
Jamison, Livingston, N. J.; J. 
Sprainis, Brooklyn, N. Y.; 
Bladas Zoruba, Brooklyn, N. 
Y.; Margaret Nargelienė, 
Flushing, N. Y.; Juozas Bar- 
tašius, Brooklyn, N. Y.

Po $2: I. Levanienė, Brook
lyn, N. Y.; Elizabeth Granic- 
kienė) Brooklyn, N. Y.; Chas. 
Dzevetsko, New York City, 
N. Y.; Aldona Anderson - Ži
linskaitė, Woodhaven, N. Y.; 
Konstantas ir Julia Anskiai, 
Brooklyn, N. Y.; Al Pruvėnas, 
Cleveland, Ohio; Ona Grikš- 
tienė, Richmond Hill, iN. Y.; 
Petras Burneikis, Brooklyn, 
N. Y.; A. Jesmontienė, Kear
ny, N. J.; Andrew . Grimaila, 
Stamford, Conn.; Tadas Kaš- 
kiaučius, Newark, N. J.; K. 
Tamošiūnas, Brooklyn, N. Y.; 
P. Stankevičius, Queens Vil
lage, N. Y.; J. Kupčinskas, 
Minersville, Pa.

S. Griškus, Brooklyn, N. Y., 
$1.50.

Po $1: R. Jarvis, Plymouth, 
Pa.; Napoleonas Kisielius, B’- 
k'lyn, N. Y.; Antanas Gražu
lis, B’klyn, N. Y.; K. Reklie- 
nė, Maspeth, N. Y.; K. Pet- 
litzkienė, Maspeth, N. Y.; Iza- 
belle Lamaitis; B’klyn, N. Y.; 
Mrs. Adomonis, Great Neck, 
N. Y.; Lena Pranskaitis, East 
New York, N. Y.

O. Depsienė, B’klyn, N. Y., 
(blanka) : Depsų šeima, savi
ninkai grosernės, 256 Union 
Avė., $3. Po $1: Peter Sat-

Kongresmanas Reika
laus Išvyti Denikiną

“Aš noriai dalyvausiu tame 
svarbiame mitinge numaskuo- 
ti Denikiną,” pareiškė kon- 
gresmanas John M. Coffee 
savo atsakyme rengėjams mi
tingo, kurio programoje nu
matyta reikalavimas Jungtinių 
Valstijų vyriausybės išvyti ca- 
ristą Denikiną.

Masinį mitingą šio sekma
dienio • popiečio 2 valandą, 
Cooper Union salėje, New 
Yorke, rengia bendrai didžio
jo New York o ukrainų, rusų 
ir karpatho-rusų IWO sekci
jos. Greta Washingtono kon- 
gresmano, kalbės ir vietiniai, 
žymūs tų tautų profesionalai, 
dvasiškiai, organizacijų virši
ninkai.

Nesant lietuviškų svarbių 
pramogų šio sekmadienio po
piečiui, svarbu ir lietuviams 
ten užeiti.

Albinas šmagoris, masp'e- 
thietis, gavo laišką nuo sesers 
Bronės Greviškienės iš Pandė
lio miestelio, Rokiškio apskr. 
Rašo tik apie šeimos reikalus, 
žinios linksmos. Augina sūne
lius 9 ir 7 metų ir dukterį 21/2 
m. Jo tėvai gyvi, tebegyvena 
savo namuose. Broliai abu tar
nauja Raudonojoj Armijoj.

Sesuo Albina Kalvelienė su 
dukterimis Danute Petkevičiū
te, Stasyte .Kalvelyte, ir vyro 
seserim Brone jau 3 met. gy
vena Rusijoj, Altajų srityje, o 
jos vyras Petras irgi Rusijoj. 
Jo motina ten mirus. Seserys 
tankiai susirašo, namie liku
sioji toli apsigyvenusiajai pa
gelbsti.

4“Kada Kaimas Nemiega” 
Antru Kart Brooklynė

Plačiai po visą Ameriką'iš
garsėjusi operetė “Kada Kai
mas Nemiega” dar sykį bus 
suvaidinta Brooklynė. Praeitą 
rudenį Brooklyno Aido Choras 
suvaidino operetę ir turėjo la
bai daug publikos. Vėliau ope
retė buvo suvaidinta Eliza
beth ir Newark, N. J., ir visur 
su geromis pasekmėmis. Nors 
aidiečių parengime buvo daug 
žmonių, bet daugelis Brookly
no lietuvių operetės vistiek nė
ra matę, o kurie ir matė, tai

sako, norėtų dar kartą pama
tyti.

Taigi, mes primename vi
siems, kad “Kada Kaimas 
Nemiega” bus dar kartą su
vaidinta kovo 17 d., Ukrai
nian National svetainėje, 216 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Vaidintojais bus Aido Choras, 
po vadovyste Žilinskaitės-An
derson. Režisierium J. Juška. 
Rengėjai: C. Brooklyno LDS 
46 kp., kurioje ir patsai drg. 
Juška priklauso.

Rengėjai.

Padėkite Demokrati
niams Ispanams Ko
voti prieš Fašistus

Sustreikavo Mergenthaler 
Šapos Darbininkai

Ir . visą laiką po to griežčiau
sia priešinosi visiems unijos 
reikalavimams.

jie patys 
apie savo

United

Du tūkstančiai CIO unijistų, 
dirbančių Mergenthaler Lino
type Co., Brooklype, pradėjo 
streiką kovo 1-mos rytą už 
pakėlimą algų ir pagerinimą 
darbo sąlygų, šapoje dirba ir 
lietuvių nemažas skaičius. Pa
geidaujama, kad 
pranešinėtų Laisvei 
streiko eigą.

Albert Stonkus,
Electrical unijos Lękalo 475-to 
vedėjas, kaltinė, kompaniją 
tiksliai provokavus streiką 
tikslu sunaikinti uniją ir su
duoti smūgį vyniausybės kai
nų kontrolei. Jis sako, kad 
kompanija visai nerodė noro 
su darbininkais susitarti. Jos 
viršininkas Joseph T. Mackey 
dar prieš 5 mėnesius pasakęs 
jieškėntiems susitarimo unijis- 
tams: “Vęly susiriktuokite sa-1 
vo* pikieto linijas jau dabar.”

Pereito vasario 27-tą kom
panija pasakiusi: “Nebus lais
vų kolektyvių derybų, kol bus 
vyriausybės algų ir kainų kon
trolė.” Firma raginusi uniją 
prisidėti prie reikalavimo vy
riausybės leisti kelti kainas. 
Unija atsisakė.

Stonkus sako, kad kompa
nija karo laiku pasidariusi, 
tris milionus dolerių pelno ir 
kad jos nusistatymas esąs po 
tiek pat pasidaryti taikos me
tu ir tame esanti visa priežas
tis unijos stumte stūmimo į 
streiką.

Pralaimėjęs daug kur kitur 
pasaulyje, fašizmas dabar at- 
sikeršija Ispanijoj kiekvienam 
ir visiems, kas tik priešingas 
fašistinei priespaudai. Tik 
prieš keletą dienų nužudyta 
grupė didvyriškų priešfašistų, 
kai kurie iš jų liuosnoriai ka-. 
riavo greta mūsų vaikų prieš 
ginkluotus hitlerininkus Vo
kietijoj ir Francijoj. 
juos, sugrįžusius į 
kraštą, diktatoriaus 
budeliai pasitiko su 
mais ir mirtimi.

Protestui prieš terorą ir 
žmogžudystes newyorkiečiai šį 
šeštadienį, kovo 2-rą (šianr 
dien) pikietuos Franco Ispar 
nijos konsulatą, SIS Madison 
Ave., prie 53rd St., New Yor
ke Pradžia 11 vai. ryto.

Visiems priešfašistams rei
kėtų stoti į tą svarbų pikietą.

Už tai 
gimtąjj 
Franco 

kankini-

Ketvirtadienį pribuvo New 
York an 4 laivai su 3,516 ka
riškių, iš tų 588 ligoniai.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Cukru Skridina į 
Padanges

m ...........-........................... ...........

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokių

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St*. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1 f

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikaiaa pajtal garsų 
Europin} . vaidinimų . “Lilliotn” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir 

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Matnoulian

ŠOKIAI AGNES de MILLE
SU JOHN RAiTT - IVA WITHERS

MAJESTIC THEATRE
44th W. of B’way CI 6-0750
Vakarais 8:80, Popiet Ketv. ir Šefit. 2:30

so $5.
S. Kuzmickas, Shenandoah, 

Pa., (blanka) : Charles Matu- 
za, $3. Po $1 : Stanley Kuz
mickai, Mrs. Ona Naujienas. 
Viso $5.

Meison, Waterbury, 
(blanka): Po $2: K.

Laivynas Užleis Butus 
Civiliniams

HEARTS”
Smagus Juoko ir Meilės Sumišimas

Pagamintas Sovietų Sąjungoj

EKSTRA: “Highlights In Soviet Science" « 45 
ir “Red Army Chorus" A- M-

Durys Atdaros CTAKII EV 7th AVENUE bet.
8:45 A. M. w IMI1 LC I 42 & 41 STREETS

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk svarbią filmą, rmulkmenlikal rodančią, kaip Popiežiui Pijui {Šventina naujuosius 
kardinolu* «u {vairiomis ceremonijomis Vatikane! Matyk 'Mrs. Roosevelt Vokietijoje! 
Matyk Operos atidarymą Anglijoje! Matyk mūsų G.I.’s susitikimą Hawaii iš naujo! 
Matyk karo laivą Richelieu namu sugrįžusį! Matyk žymius Graikų karo didvyrius New 
Yorke! Matyk svarbias kelionių, apšvietos Ir sportų filmas! Matyk žinias iš viso 
pasaulio, puikausiu* judžius mieste.

EMBASSY
šauniausia paramount programa per žo metui 

Juokingiausia Komedija ... Smagiausia Juokų Filmą, su Muzika!
BING CROSBY . DOROTHY LAMOUR . BOB HOPE

"Road to Utopia"
MATYK JŲ KOMEDIJOS PRIETIKIUS ALASKOJ!

* Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje * < 
BENNY GOODMAN

Swing Karalius, Jo Klernotas ir Jo Orkestrą
Taip pat Garsus Sextetas; ir JOHNNY BARNES, Šokių žvaigždė; 

ir EXTRA: PAT HENNING "Atominis Komikas.’ 
VIDUNAKČIO VAIDINIMAS KAS NAKTĮ

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St.

Conn , , 
Saikas, F. Zikas, įJddis Saut- 
ra. V. Mališauskas, $1. Po 50 
centų: J. Kutelis, V. Krasnic- 
kas. Viso $8.

G. Shimaitis, Brockton, 
Mass, (blanka) : Frank ir Ka
zimiera čereška, $3. George 
Shimaitis, $1. Viso $4.

P. Baranauskas, Bridgeport, 
Conn, (blanka) : J. Mockaitis, 
$2. Po $1: J. Kulikauskas, P. 
Baranauskas. Viso $4.

M. Strauss, Waterbury, 
Conn, (blanka) : V. Jakubo
nis, $10. Po $1: F. Mulerčikas, 
K. Jenkeliūnienė, J. Mankus, 
K. Cvirka. Po 50c: M. Strauss, 
A. Antanavičius. Viso $15.

S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., (blanka): Po $2: Juozas 
Mątukas, Vytautas Maurukas. 
Po $1: Kazys Naravas, Anta
nas Kazokas, Margaret O’- 
Brąitis, W. Navicky, John Pa- 
cosky, John Stankavage, Vin
cas Vasiliauskas, George Pau- 
lukonis,' Mike Wylonis, John 
Maliniak, Petras Urbonas, 
Juozas Mardosa, *Elenora 
Stankevičienė, Alex Pikūnas, 
Violet Kuzmickas, Stella Ga- 
taveckas, Anthony Kuzmickas. 
Viso $21.

širdingai dėkojame visiems, 
kurie taip gausiai aukavo pi- 
higais ir daiktais. Dėkojame 
visiems Laisvės bazaro darbi
ninkams, dėkojame ir sve
čiams už dalyvavimą bazare.

Laisves Adm-cija.

Buvę užimti laivyno tarnau
tojais, 72 apartmentai Fort 
Greene projekte bus sugrąžin
ti civiliniams apsigyventi. Ta
čiau projekto vedėjai primena 
nesiskubinti ten j ieškoti kam
barių, nes jie būsią perleisti 
jau seniai registruotiems City 
Housing Authority raštinėse, 
seniai laukiantiems buto.

Tose patalpose, paverstose 
į barakus, vienu tarpu gyve
no 1,000 asmenų. Pastaruoju 
laiku ten buvo 600. Tie pas
kutiniai iškraustyti dabar ir 
namai oficialiai perduoti civi
liniams pereitą ketvirtadienį. 
Tačiau dar imsią laiko, kol 
juos pertaisys į apartmentus 
civiliniams.

Laisvės bazaro gaspadinės, 
išėjusios į apylinkę j ieškoti 
bazaro svečių kavai cukraus, 
išgirdo: “Mokėkit po 25 cen
tus už sVarą, arba pasi. . . 
Gerkit be cukraus.” Pasiryžu- 
sios juodojo turgaus neremti, 
jos, pametusios darbą, turėjo 
bėgioti po namus, ten išpils
tyti visus likučius, kad pagir
dyti svečius. Su pienu tas pats, 
negalima buvo gauti pieno net 
vaikams paduoti.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 6-6191

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

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpa Harrisan Ir Marry Avh.i

B’KLYN, N. T.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais 6-8 P. M.

Valkų ligų specialist*® 
nuo 1908

Tel. EVergreen <-0088
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Komunistų Kliubo susi
rinkimas įvyks šio antradienio vaka
rą, 8 vai., kovo 5-tą, 419 Lorimer 
St., Brooklyn. Visi nariai būkite, ka
dangi bus raportas iš sekcijos kon
vencijos ir svarstymas, kaip sude- 

su Šio laikotarpio 
Valdyba. (51-52)

Jau Laikas Atlikti 
Taksų Atskaita

Jau laikas atlikti federaliai val
džiai taksų .atskaitas bei įplaukų ra
portus. Tuom reikalu bizniams, na
mų savininkam, ir individualams 
dirbantiems už algas tinkamiausia 
patarnaus Stanley P., Zubavičius, 
111 Ąinslie 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 dieną. Kreipkitės tuojau ir at
likite į laiką taksų atsiskaitymo rei
kalą.

Jei jūs turite kokių neaiškumų bei 
keblumų taksų reikalu, pasitarkite 
su Stanley Zubavičium. Jis jums su-, 
teiks legallškus ir teisingus patari-į 
mus.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

g

■SS* RESTAURANT
STANLEY RUTKuNAS 

SAVININKAS '

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNĖ
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pąsirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.
Tel EVergreen 4-9612

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn,.N.Y. 

Tel. ŠT. 2-8842

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite išlanksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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