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KRISLAI
Kas Valdo UNO?
Demokratija ir Badas.
Sovietų Duona.

Mikolaičiko Suokalbis.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Kad Anglijos ir Amerikos 
imperialistai su savo koloniją 
balsų pagalba viešpatauja 
Jungtinių Tautų Organizaci
joj, tai tas’jau buvo aišku. Bet 
pirma visgi nors ten dalykus 
“sprendė,” Anglija ir jos ko
lonijos rėmė Wall St ryto poli
tikus, o pastarieji ir jų kolo
nijos britus.
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ĮTARIA, KAD JANKIAI 
ITALIJOJ LAIKOMI '

Jankiu Laikraščio Bendra
darbis Mato Karo Pavojų

Bet paskutiniu laiku numes
ta ir ta priedanga. Jungtiniu 
Tautą Organizacijos 
rencija, šaukiama ant
kovo. Tarybą Sąjunga' prašo 
tos organizacijos generalio 
sekretoriaus II. E. Trygve 
kad konferenciją nukeltu 
10 d. balandžio, nes Sovi 
turi pasirengti atsakyti i 
no skundą.

Bet vietoj Lie, atsakė 
Trumanas, kuris nėra jokis 
šininkas Jungtiniu Tautu 
ganizacijoje, kad Sovietu pra-į erikinė kariuomenė ten lai
dymas atmestas. Reiškia, jau 
galutinai numesta bent kokia 
priedanga. Dabar yra aišku, 
kas laukia šios organizacijos.

iki Italijos kareivis Lyle Dow-1 
pytai ling, buvęs amerikonų ka
iru- riuomenės laikraščio “Stars

'and Stripes” bendradarbis,; 
Mr. aiškino, kodėl Amerika lai
vių- ko Italijoj stambias karines, 
Du- 'jėgas.' Anot Dowlingo, am-

Hamburge, Vokietijoj, mo
terys šturmavo krautuves ir 
traukinius, imdamos maistą. 
Tai įvyko britų “demokratijos” 
globoj. Amerikiečiai taipgi bi
josi alkanų sukilimų.

Keista padėtis, kur tik vieš
patauja buržuazijos “demo
kratija.” ten ir badas kadrilių 
šoka! Net Japonijoj ir tai ba
das prasideda, 
visai nebuvo 
niekas nenutrypė.

.koma, kad “reikale” 
i būti pavartota karui 
'Jugoslaviją ir prieš 
liaudies demokratinį judėji
mą. Amerikos kariuomenės

Istovėjimas Italijoj taip pat, 
esąs vienas iš pasiruošimo 
žingsnių karui prieš Sovie-1 
tų Sąjungą, kaip teigia 
Dowlingas.

Jis tvirtina, jog oficieriai 
panaikino kareivių laiškų 

i skyrių “Stars : 
laikraštyje, kad eiliniai l<a“iinAMA CVTIMhA 

kurios salose ' reiviai negalėtų pranešti: likAlW dRUlWA 
mūšiu ir javus 'apie jų matomus komandos Į _____

'planus ir tikslus.
. Np ta padėtis buvo Tarybų ; jr. I 1 •!
Lietuvei. Baltarusijoj. Ukrai-lftjeR BalSŲ KfilKehl 
no.j ir kitose Sovietu Sąjungos c
dalyse. Ten karas siautė. rl en , A 
laukai buvo apkasu ir tanku JlHiivoli 
išvagoti. Ten javai buvo nu- rrx i vfypti. i r rašymu Palaukt

Bet Įvyko “bolševikiškas | 
stebuklas” — duonos yra už- į 
tektinai. nes socialistinė tvar-'■ Washington. — Čionaiti- 
ka. žmonių darbštumas ir i»ei-i niai diplomatai 
kalo supratimas visus sunku-' Jungt. Tautų Saugumo Pa
muš nugalėjo. j ryba, turbūt,

★ ★ ★ tų prašymą atidėti tarybos
UNRRA reikalauja, kad So-j susirinkimą iki balandžio 

vietų Sąjungą duotu daugiau! 10 d. Jei 7 , tarybos nariai 
ir daugiau grūdu kitoms ša-! halsuos prieš atidėjimą, tai 
lims. UNRRA žada, kad Ame-|jjs galės būti atmestas. Sau- 
rikos laivai nuveš tuos grūdus i gUmo Taryboje yra 11 na- 
kur reikia. Galimas daiktas h’irįų: Jungtinės Valstijos, So
tiems hitlerininkams, kuriu |vįe^u Sąjungą, Anglija, 
subėgę į anglu ir amerikiečių ! Fra„cija Chinija, Australi- 
valdomą Vokietiją apie mino-, 
nas!

Na, jeigu Sovietai duonos , 
duos, tai jie priėdę tos duo-' 
nos gali į “bolševikus pavirs- i 
ti,” jeigu neduos, tai bus nau
jas triukšmas prieš Tarybų Są
jungą.
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Reikalaudami, kad Anglija paliautu dominavus Egipte, egiptiečiai užtvenkė 
Cairo gatves laike sukilimo prieš britus. Paskiausis išsiveržimas mieste Alexan
dria, Anglijai labai svarbioje laivyno bazėje, prasidėjo kaipo diena gedulo žuvu
sių Cairo mieste.

CHURCHILL RAGINA
and Stripes” TUOJAU PATENKINT

Gaila Churchillui, kad 
Francijos Valdžia Iš
stoja prieš Fra'nko

ATSISAKYMAS ATIDĖTI 
IRANO SKUNDĄ - SMŪGIS!
TAUTŲ ORGANIZACIJAI i
Trumanas Stačiokiškai Atmetė Sovietų Prašymą Atidėti 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Susirinkimą
Washington. — Preziden- ingtohe, besikalbėdamas su 

tas Trumanas griežtai, be laikraščių 
diplomatinio m a n d a gurno kad jis “i 
atmetė Sovietų prašymą ras, 
atidėti Jungt. Tautų 
gurno Tarybos susirinkimą dėtas. 
16 dienu, 
reporteriams, i 
turi prasidėti kovo 25 d. ir'čą, ir priminė, kad Sovietų 
negaišuodamas spręsti gin- vyriausybė tebeveda diplo 
čą tarp Irano ir Sovietų Są- matinius pasitarimus su 
jungos. Buvo pastatyta Irami; tad jeigu būtų pa_ 
Trumanui klausimas: O kas laukta, “tatai palengvintų 
būtų, jei Sovietai būtinai šio klausimo išsprendimą.” 
reikalautų palaukti? Prez.' (Pranešama, jog pats 
Trumanas atsakė: Ateik į;Stalinas trečiadienį pasiun- 
Saugumo Tarybos susirin-'tė Irano valdžiai telegra- 
kimą kovo 25 d. New Yor- mą.) 
ke, tai pats pamatysi. Reiš-1 Iranas ragino Saugumo 
kia, net jeigu Sovietų dele-'Tarybą pradėt susirinkimą 
gatai nedalyvautų, susirin- a t e i n a n t į pirmadienį ir 
kimas vis tiek būtų 
mas.

Sovietų Sąjungos 
sadorius Gromyko

atstovais, sakė, 
nėra perdaug tik

au pats dalyvaus, jei- 
Sau- gu susirinkimas nebus ati-.

Gromyko pareiškė, 
Trumanas sakė jog skubėjimas tik labiau 

susirinkimas' supainiotų iraniškąjį gin-

TĘSIASI BADUOLIŲ 
RIAUŠĖS HAMBURGE 
PRIEŠ ANGLUS

laiko- svarstyt reikalavimą, kad 
Sovietai tuojau atšauktų 
visą savo kariuomenę iš Ira- ' 
no. Teigiama, jog tam pri
tarė Anglija ir kiti “žy
mūs” Saugumo Tarybos na-

1 riai. I 
“Kietumas” prieš Sovietus 
ir Jungt. Tautų Organizaci-.

jos Darkymas
“P r e zidentas Trumanas 

čia pirmą kartą pavartojo 
Amerikos politikos kietumą 
santykiuose su Rusija,” ra
šo New York Times.

Prezidento pastabos ro-» 
do, kad Amerikos valdžia 
pasiryžus vadovauti kovai' 
prieš Sovietų Sąjungą Jung 
tinių Tautų Organizacijoje.

Daily Worker dėl to ra 
šo: “Tatai ne tik suardys. 
Trijų Didžiųjų vienybę, bet 
pavers Jungtinių Tautų Or
ganizaciją Į angių - ameri
konų imperialistinių sieki
mų įrankį.”

Prez. Trumanas taip įsi
tikinęs Jungt. Tautų patar
navimais, kad jis sakė, jau 
nereikią Trijų Didžių kon-; 
ferencijų. Dabar, 

'Jungt. Tautų Saugumo.Ta-’ 
ryba gali išspręsti klausi 
mus, kuriuos pirmiau spręs
davo Jungt. Valstijų prezi
dentas, Anglijos ministeris- 
pirmininkas ir Sovietų 
premjeras Stalinas savo su
eigose.

amba
Wash

New York.— Išvykdamas 
atgal į Angliją, Churchillas* 
apgailestavo, kad Franci j a 
sutraukė prekybos ryšius su 
Franko fašistu valdžia Is
panijoj. Jis peikė Franci
jos vyriausybę, kad ji “pa
sidavus spaudimui iš komu
nistų pusės ir suradus prie
kabę prieš Ispaniją.”

(Francija ruošė skundą 
Juntg. Tautų Saugumo Ta
rybai prieš. Franko diktatū
rą, kaipo pavojų taikai. An
glija ir Jungtinės.. Valstijos 
atsisakė šį ąkundą paremt.)

Hamburg, kovo 22. — Al
kani Hamburgo vokiečiai, 
vyrai ir moterys puolė sker
dyklą, duonos kepyklas ir 
krautuves ir plėšė maistą. 
Anglai visur pristatė' polici
jos ir karinių sargų prieš 
išbadėjusius gyventojus.

Alkanųjų riaušės Ham
burge tęsėsi jau tris dienas 
paeiliui. Gyventojai įnirtę 
prieš anglų įsakymą suma- 
žint vokiečiams maista iki 
1,000 kalorijų per dieną. 
Tai yra mažiau, negu pusė 
būtinai reikalingo sveikatai 

! maisto. Net pro anglų cen
zūrą praeina žinios, kad vis 
daugiau alkanųjų apalpsta 
ir krinta gatvėse.

i New York. — Buvęs An- 
I glijos premjeras Churchil- 
llas ketvirtadienį, pirm iš- 
! plaukdamas namo, sakė re
porteriams, kad tai būtų, 
girdi, “labai pavojingas da
lykas,” jeigu Jungtinių Tau- 
!tų Saugumo Taryba atidėtų 

. savo susirinkimą ir Irano 
skundo sprendimą prieš So- 

! vietų Sąjungą. Churchillas 
lemia, kad gąsdino, kad jei tas klausi

mas nebūtų greitai išspręs
tas, tai “dalykai Irane ir 
Turkijos ir Irako pasieniuo
se eitų vis blogyn ir blo
gyn.” Jis įtarė, kad bedel- 
siant, esą, Sovietai galėtų 
tiesioginiai ar 'aplinkiniais 
keliais “nuversti ten teisė
tas valdžias,” pervesti jas 
savo šalininkams ir jau su 
įvykdytu faktu paskui ateiti 
į Saugumo Tarybą.

Iranas* Veda Nacių 
Nustatytą Politiką, 
Rašo Izviestija

vy-

atmes Sovie-

Irako Valdininkas Sako, 
Auga Komunistų Judėji

mas Arabų Šalyse

'tas, Meksika ir Holandija.
Suprantama, kad Ameri- 

i kai ir Anglijai darant spau
dimą, prie jų prisidės kokie 
5 bei 6 nariai prieš Sovietų 

1 prašymą palaukti.

Amerika Būtų Pradėjus 
Karų, jei Japonai Būtų 

Užpuolę Anglus
Korėjoj Amerikos generolai 

suorganizavo net 53 “demo
kratines” partijas. Kad jų i 

. daugiau būtų, tai net iš Ame
rikos nuvežė korėjiečių. Ir da
bar reikalauja, kad Korėjos1 
komunistai, kurie energingaii 
kovojo už savo šalies laisvę, 
tik tiek pat galios turėtų, kaip j 
bent viena iš tų 53-jų “demo
kratinių” partijų.

Daugelis Organizacijų
Smerkia Atominių 

Bombų Politiką
Washington. — Susirinkę 

atstovai 50 organizacijų iš 
įvairių Amerikos kampų 
smerkė valdžios politiką, 
g r urnoj ančią atominėmis

Tokie politikai pasirodo vi- bombomis. Susirinkime da- 
siškais ablavukais! 
kad tos visos 53 “partijos,” 
tai yra viena kapitalistų ir Į 
dvaropniu partija. Partija, ku
ri nori ’išnaudoti darbininkus i 
ir valstiečius, partija, kuri par
siduoda užsienio imperialis-’ 
tams. /

Korėjos Komunistu Partija? 
pareiškė, kad ji turi gauti pu-1 
se vietą busimoj valdžioj, o 
kitą pusę lai dalinasi tos 53 
partijos. Ir tai dar ą 
kapitalistams ir dvarponiams 
duoda, nes jie buvo Japonijos Į 
imperializmo ramsčiais ir 
vertėtą jiems nieko duoti.

aisku> gyvavo Darbo Federacijos ir 
CIO unijų delegatai, daug 
kongreso narių, Atominių 
Mokslininkų Sąjungos at
stovai ir kt.

Lenkijos demokratinė

Radijo Artistai Hamburge 
Jau Negauna Pavalgio

Hamburgo radijo stoties 
si ios artistams buvo duodama 
nėr °dauir ivien^ kai'tą fer dien^ “do’ 

vanai” pavalgyti, už dalyva- 
į vimą radijo programose. 
Dėl maisto stokos sustabdy- 

Į ta ir tas atlyginimas jiems. 
Tad artistai atsisako nuo 
programų ir stotis jau ne-

ne

vy
riausybė susekė, kad ponas gali patiekti dainų ir muzi

(^ąsa 5-me pusi.) kos.

Washington. — Už 9 die
nų pirm japonams užpuolus 
Perlų Uostą, prezidentas 
Rooseveltas ir jo kabinetas 
nutarė kariaut prieš Japo
niją, jeigu japonai užpultų 
anglus Malajų pussalyje, 
sakė buvęs karo sekretorius 
Stimson.

Baghdad, Irak.—Dr. Fad- 
hil Jamali, Irako užsieninių 
reikalų generalis direkto
rius, pareiškė Associated 
Press korespondentui, jog 
“arabiškuose kraštuose silp
nėja pasitikėjimas vakari
nėmis demokratijomis; ta
tai padidino pritarimą ko
munistams visuose Viduri
niuose Rytuose.”

Jamali sakė, norint su
stabdyt komunistinio judė
jimo augimą, reikią page
rinti gyventojams būklę, 
įvesti pažangesnes valdžias 
ir išleisti žmonėms naudin
gus įstatymus.

Paryžius. — Sakoma, 
Herbertas Hooveris.lėks pas 
popiežių.

Washington. — Esą vii-
Washington. — Tvirtina

ma, jog Amerika griežtai 
reikalaus, kad Sovietai tuo- įįes, Racj m'ainieriai be strei- 
jau ištrauktų visą savo ka- ko susitaikys su minkšto- 
riuomenę iš Irano. i siomis angliakasyklomis.

Amerikonai pernai pra 
gėrė $7,800,000,000..

Smarkėja Susikirtimai 
Tarp Chinų Tautinin

kų ir Komunistų

Maskva. —• Sovietų 
riausybės laikraštis Izvies- 
tija primena, jog nuo karo 
pradžios Irano valdžia ben
dradarbiavo su naciais. Hit
lerininkai tada ir užėmė va
dovaujančias vietas Irane, 
buvo geležinkelių ir bankų 
direktoriai ir įkalbėjo Ira
no valdovams tokią prieš- 
sovietinę politiką, kurią 
Iranas ir šiandien veda.

Užpuolus Hitleriui Sovie
tus, Irane buvo lavinamos 
ginkluotų' vyrų grupės siųs
ti į Sovietų pasienius ir da
ryti tokius žygius, kuriais 
galima būtų įvelti Iraną į 
karą prieš Sovietų Sąjungą.

Chungking. — Chinijos 
valdžia ir chinu komunistu 
vadai pripažino, jog Man- 
džurijoj smarkėja kautynės 
tarp vienų ir kitų armijų. 
Chinų Demokratinė Sąjun
ga įspėjo, kad vėl gali pla
čiai išsivystyt naminis ka
ras.

Stamford, Conn. — Poli- 
7

ei j a užpuolė streiko pikieti- 
ninkus, kurie pastojo kelią 
streiklaužiams i Yale and 
Towne fabriką*. Areštuota 8 
streikieriai.

Ką Saugumo Taryba Planuoja del Sovietų
New York. — Vadinamų 

“vadovaujamųjų valstybių” 
atstovai ’ Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje per asme
niškus pasikalbėjimus susi
tarė pradėt tarybos susirin
kimą ateinantį pirmadienį. 
Amerika ir Anglija reika
laus, kad „Sovietai išduotų 
raportą apie savo derybų 
eigą su Iranu nuo sausio 
mėnesio šiemet iki šiol. Po

tokio bendro raporto galima 
būsią palūkėti, iki Saugu
mo Tarybd pradės plačiai 
nagrinėti santykius, tarp 
Sovietų Sąjungos ir Irano. 
Bet Tarybos susirinkimas 
prasidės kovo 25 d. ir eisiąs 
be sustojimo. \

Nežinią, ar Saugumo Ta
rybos dauguma sutiks su
laikyt savp spręndimą ir pa
vest Iranui toliau tiesiogi-

niai derėtis su Sovietais. 
Bet jeigu ir sutiktų, tai pir
ma išreikalautų iš. Sovietų 
pasižadėjimą, kad jie nekeis 
dalykų stovio Irane ir neda
rys spaudimo jam, kol tęsis 
tos derybos.

Apie tokį “svarbiųjų val
stybių” delegatų nusiteiki
mą neoficialiai praneša ben
droji spauda ir radijas.

Stalinas, Esą, Pasitiki 
Jungtinių Tautų 

Organizacijai
Maskva, kovo 22.—Prem-.

spaudai, kad nei valstybės Senato Komisija Smer- 
kioarmj£spi,w1no dMži'j j kia Dovanas Anglijai> 
Jungtinių Tautų Organiza-; Washington. — Karą ty- 
cijos reikšmę taikai palai- rinėjanti senatorių komisi- 
kyti, kaip sakė radijo pra- ja smerkė Amerikos valdžią 
nešimai penktadienio vidų- už tokį susiderėjimą su An- 
dieni. c iglija: Anglam buvo už 650 | 

imilionų dolerių parduota 
Suvalstybinsią Medikalius į nesunaudoti Lend Lease 

reikmenys, kurie Amerikai r 
'lėšavo dešimt kartų dauPatarnavimus Anglijoj

London.— Darbiečiai An- giau. Sykiu Amerikoj va! 
glijos seimo atstovai įnešė džia dovanojo Anglijai 16 
sumanymą perimt į valdžios, bilionų dolerių Lend - Lease 
rankas medikalius patarna- paskolų, 
vimus žmonėms, taip kad 
nuo 1948 metų kiekvienas Maskvos radijas smerkė 
anglas nemokamai gautų tokius amerikonus, kurie 
gydytoją, vaistus ir kt. Ta
čiau nedraudžiama samdyt 
privačius. gydytojus. Mena
ma, kad seimas priims šį su
manymą.

“genibleriškai” grūmoja So
vietam atom-hombomis.
'___________ ________ \ *

ORAS. — Bus dalinai a 
siniaukę ir šiltoka. «
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Senatoriaus Pepperio Persergėjimas
Senatorius C. Pepper, demokratas iš Floridos, kalbė

damas senate apie pasaulinę padėtį ir Jungtinių Valstijų 
užsieninę padėtį ir Jungtinių Valstijų užsienio politika 
reikalavo, kad būtų sulaikyta užpuolimai ant.mūsų tal
kininkės—Sovietų Sąjungos, kad būtų linkui jos atsi- 
nešama draugiškai, kaipo lygios, jeigu norime, kad pa
saulyj būtų ramybė.

Jis sakė, kad Anglijos ir Amerikos politikai siekia 
neprileisti Sovietų Sąjungos prie šiltų vandenų ir prie 
išplaukimo į jūras. Jie atskyrė ją nuo atominės jėgos. 
Jie daro suokalbius ir aršiai puola Sovietus. Senatorius 
Pepper tarpe kitko sakė:

“Sovietų Sąjungoj skaito laikraščius iš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų. Rusija žino tas prakalbas, kurias 
sako aukšti mūsų valdininkai ir prakalbas,’kurios sako
mos kongrese. Ji buvo padarius prašymą paskolos, at
sikreipdama į savo buvusius ginklo draugus, į Jungtines 
Valstijas, ir kas atsitiko? šeši mėnesiai po jos prašymo 
prabėgo, kaip man sakė Stalinas, ir ji negavo net atsa
kymo.”

Senatorius Pepper sakė, kad Sovietų Sąjunga,^ ma
tydama tą atsinešimą linkui jos, girdėdama tuos užpuo
limus iš Anglijos ir Amerikos pusės, žinodama tą, kad 
Amerika ir Anglija smarkiai rengiasi prie naujo karo, 
ji negali pavojų neįmatyti.

Jis sakė, kad Jungtinės Valstijos siekia laikyti virš 
miliono vyrų, armiją, 500,000 vyrų karo laivyne ir di
džiausią karo laivyną pasaulyj, 500,000 vyrų orlaivyne, 
prie to dar turėti slaptybėj atomų bombas.

Anglija iš kitos pusės laiko 4,000,000 armiją, galin
gų orlaivyną ir laivyną, ji pasiėmė “globoti” Graikiją, 
Palestiną, Egiptą, Indoneziją, Indiją, Indo-Chinus, Bur- 
jnų, jau nekalbant apie jos milžiniškas kolonijas.

Anglija ir Amerika jungia aplinkui savę kitas vals
tybes ir kaip tada Sovietų Sąjunga gali pasitikėti, kad 
ji nebus užpulta? Kaip tada ji gali palikti neapsaugotus 

, savo rubežius, kuomet buvę jos karo draugai nesiskaito 
su ja kaipo su lygia, kuomet slepia nuo jos atominę jėgą 
ir kitus išradimus?

Taigi, senatorius reikalauja keisti mūsų politika lin
kui Tarybų Sąjungos.

Bet kaip mes matomu tai mūsų valdininkai, vietoj 
susitarti, tai jie tik aštrina santykius, suteikia progą 
karo trokštančiai spaudai ir radijo komentatoriams pik
tiems užpuolimams ant Tarybų Sąjungos.

E Dėl “Revoliucijos” Kurdistane
Turčių spauda ir radijo pradėjo naują skandalų, 

kad būk Sovietų Sąjunga sukėlė Kurdistano gyventojų 
“■revoliuciją.” Taikos priešams ir karo organizatoriams 
faktų daug nereikia. Jie kelia skandalą ir muša į bub- 
nus, kaip koki laukiniai sutvėrimai.

Kurdai arba Kurdistano gyventojai yra pavergti jų 
‘ kaimynų. Po daugelio karų didžiausius plotus Kurdis

tano pavergė turkai. Dabartiniu laiku apie trys ketvir
tadaliai Kurdistano su apie 2,000,000 gyventojų yra pa
vergti turkų. Apie 1,000,000 kurdų yra po Irako “globa” 
ir apie 700,000 Azerbaidžane, Irano šiaurinėj provincijoj. 
Tarybų Azerbaidžano respublikoj kurdų yra tik apie

B 75,000.

'sus (iraniečius).
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Kurdai yra arabiška tauta, kalbanti panašiai į per- 
'. Jų tikėjimas—Musulmaniškas. Di

džiumoj jie auklėja galvijus, gano kalnuose ir pakalnėse. 
Žemdirbyste mažai teužsiima.

Pirmiau Anglijos imperialistai kurstydavo kurdus 
’ prieš Irąnų ir Turkiją. Turkai verstinai juos nori pa

daryti savo tautiečiais. Bet pastaruoju laiku buvo gau
ta žinių, kad Irake anglai kurdus ginklavo ir būriais 
siuntė į Iraną, kad jų pagalba nuversti Irano valdžią, 
jeigu tik pastaroji bandys susitarti su Tarybų Sąjunga.

Kurdai, žinodami, kad jų broliai Tarybų Azerbaidža
no respublikoj laisvai gyvena, plečia savo kultūrų, nie
kas juos nepersekioja, nori apsijungti ir sudaryti savo 
valstybę.

Bet ar menama “revoliucija” yra kurdų tautinis 
išstojimas už išsilaisvinimų ir sudarymų savo valstybės, 
ar tai britų imperialistų sukurstytas išstojimas prieš 

| Irano valdžią, kad neleisti jai susitarti su Sovietų Są
junga, dar dabar nėra aišku.

i La Follettų Partija
Vilnis rašo:
Wisconsino Progresyvė Partija nusitarė ištirpt Re

publikonų Partijoj. Savo vardu ji daugiau nebeegzis
tuos. Tik maža jos narių dalis balsavo už susidėjimą su 
Demokratu Partija. Abudu La Follettai, senatorius ir
būvės gubernatorius, balsavo už pasiskandinimą Repub 
likonų Partijoj.

Taip baigė savo karjerų partija, kini tiek daug ža;

Laisvfi—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis. Kovo 23, 1946

Lietuvai Pagalbos Telkinio 
Komiteto Reikalai

pa

na a-

įrengimui aukavo:
; Valentinas Skipitis, $50.

Liudvikas šilabaitis, $50.
Pianas ir Marcele Liepis, 

Wauregon, Conn., $25.
Felix ir Adele Kaziliūnas, 

Brooklyn, Conn., $25.
Motiejus Valentine, Jew

ett City, Conn., $25.
Antanas Samulius, Wau

regon, Conn., $25.
Juozas Šimėnas, Canter

bury, Conn., $25. . -
D. J. Bemota, Canterbu

ry, Conn., $25.
Pranas ir Juliana Lau- 

reckis, Brooklyn, Conn.,

A 1 e k s andras Rakštelis, 
Wauregon, Conn., $5 ir An
tanas Nainis, Woodstock 
Rd., Conn., $2. Viso $282.00.

Pinigai priduoti LPTK Cen
trui. ' '

Draugė Petrikienė taipgi 
kalbėjo Montello, Mass., ko
vo 9 d., pinigų pridavė 
$333.70. Mitingo Komisija 
prisius vardus spaudon.

Vardu Lietuvos žmonių 
LPTK Centras širdingai dė
koja už nuoširdumą Ameri
kos lietuvių šiam svarbiam 
tikslui. Tikimės, kad dar 
daugiau atsiras Lietuvos 
prietelių, kurie padės įreng
ti Medicinos Institutą, pa
aukodami $25 ar daugiau.

Prašome įsitėmyti; Siun
čiant čekius ar money-orde- 
rius, išrašyki! COMMIT
TEE TO AID LITHUANIA 
vardu ir siųskite šiuo ant- 
rąšu: 417 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y. Nerašy
kite kitų asmenų vardais. 
Širdingai ačiuoju už koope
raciją.

L. Kavaliauskaitė, 
LPTK Fin. Sekr.

THESE ARE THE TIMES
✓

By Matt Sholomskas
•„ ........

Amerikos lietuviai, ‘ per
skaitę spaudoje LPTK at
sišaukimą pagelbėti Lietu
vos žmonėms įrengti Tiria
mosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Institutą Vilniuje, 
gražiai į tai atsiliepė. Pra
šome pasiskaityti:

Elizabeth, N. J.
Mary Stanelienė, savinin

kė Beauty Salon po 140 El- 
mora'Ave., visuomet nuo
širdžiai remia Lietuvos 
žmones visuose reikaluose. 
Tad ir šiam tikslui, įrengi
mui Medicinos Instituto 
Vilniuje, paaukojo $50.00. 
Pinigai priduoti LPTK per 
jos žentą Walter Žuką. Tai 
puikus žygis, kurį manome 
ir kiti elizabethiečiai 
seks!

Athol, Mass.
... “Prašau priimti

no $25 kaipo prisidėjimą 
prie įrengimo Sveikatos 
Inst. Vilniuje...” — šiuos 
žodžius parašė trumpame 
laiškelyje mūsų geras pilie
tis Juozas Daubaras.

Philadelphia, Pa.
Drg. Šmitienė prisiuntė 

mūsų įstaigai laišką, ir 
apart kitų reikalų, pažymė
jo, kad LPTK atsiskaitytų 
$25.00 kaipo auką nuo An
tano Bakšio šiam svarbiam 
reikalui. Taip ir padarė
me, širdingai ačiū!

New Haven, Conn.
“Draugai: Čia randate 

$25.00. Mums draugai buvo 
surengę parę, tai mes už 
tai bandome atsidėkoti, pa
aukodami šią sumą, kad 
greičiau Lietuvos žmonės 
susilauktų švienesnio ryto
jaus. Pinigus paskirkite 
geram ■ tikslui. Draugiškai 
John ir Eva Rudman.” (Pi
nigai paskirti Vilniaus Ins
tituto' reikalams. — F. Se- 
kret.).

Grand Rapids, Mich.
“Am. Lietuvhj Kareivių 

Motinų Kliubas, prisiunčia 
$100. Prašome priskaityti 
prie fondo įrengimui Med. 
(Tyriamosios Medicinos ir 
Vėžio) Institutui Vilniuje. 
Mes norėtume, kad ir mūsų 
vardas būtų įdėtas į tą na
mą. Mes tikimės dar ir to
liau sukelti pinigų tam tiks
lui. Draugiškai, Kliubo 
pirmininkė M. Warnienc.”

Pittston, Pa.
“Draugai: Siunčiu' čekį 

$50 sumoje. Tai auka nu
pirkimui daiktų dėlei Svei
katos Instituto Lietuvoj. 
Aukoja: A. Valinčius $25 ir 
S. Rauduvė $25. Draugiš
kai, A. Valinčius.”

Los Angeles, Calif.
“Gerb. Draugai: Čia ran

date čekį vertės $100, tai 
yra auka nuo L. A. Lietuvių 
Moterų Apšvietus Kliubo, 
įrengimui Med. Instituto 
Vilniuje, gydymui vėžio; 
Draugiškai, M. Bush, Ižd.”

z Brooklyn, Conn.
Kovo 11 d., įvyko ūkinin

kų mitingas, kuriame kalbė
jo K. Petrikienė iš Brook
lyn, N. Y.’ Vilniaus Inst.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964.
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ČIA JAU NEBE ŠALTIS, 
BET DŽIOVA

Gerb. daktare:, kitiems 
per laikraščius duodate pa
tarimų, duokite ir man, na
bagėliui berneliui. Aš esu 
tik 18 metų amžiaus, 5 pė
dų ir 9 colių aukščio, 122 
sv. Padžiūvęs. Dirbu drabu
žių fabrike. Išdėstinėju 
drabužius. Yra daug dra
bužių dulkių.

Kokie trys mėnesiai, kaip 
nustojau apetito. Turiu 
karščio, tai daugėliau, tai 
mažiau. Prieš pat kalėdas 
susirgau šalčiu. Dienų pa
gulėjęs, išėjau dirbti. Tre
čių dienų darbe pradėjo 
skaudėt galvų ir dešinį šonų. 
Daktaras sakė — turiu di
delį šaltį. Davė vaistų. Gal
va kiek apstojo skaudėt, bet 
šono skaudėt neapstojo. Ir 
karštis visai dar nenupuolė. 
Šlapimas raudonai rudas, 
ir, kai pastovi, tai ant dug
no atsiranda baltų lyg de
besų. Sujudinus, ir vėl ne
lieka. Nuėjau pas daktarų. 
Apžiūrėjo, peržiūrėjo su 
spinduliais. Sako, turiu ant 
plaučių vandens, man esan
ti pleurito liga (“pluritis,” 
“plurisy”). Sako, vaistų nė-

Liepė gulėt lovoj 6 mėne
sius, tai pagysiu, o, jei ne
užsilaikysiu gerai, tai bus 
džiova, ir tada reikės eiti į 
ligoninę arba sanatoriją 
kokiem dviem metam. Pa
tarkite, kaip gydytis, už ką 
iš kalno tariu dėkui. Iš šo
no man eina skausmas į 
strėnas. Beje, aš girdėjau, 
kad su penicilinu, galima tą 
ligą išgydyt. Ar tiesa ? Ma
lonėkite greitai duoti atsa
kymą. Į

Atsakymas
Aš Jums, mielas Drauge, 

jau išsiunčiau patarimą 
laišku. Tačiau Jūsų daly
kas toks svarbus, toks įdo
mus ir taip vaizdingai Jū
sų aprašytas, kad nuspren
džiau jį perleisti ir per Lais
vės koloną,

Jūs, Drauge, toks jaunu
tis, o taip gražiai lietuviškai

ir taip taisykliškai parašėt, 
kad miela man buvo skai
tyt. Tokį brangų, gabų vai
kinuką gydytum, kaip su
manydamas, geriau. Ir ne 
vien tik lietuvių kalba, bet 
ir visas Jūsų ligos perstaty
mas' toks aiškus, tarytum iš 
knygos paimtas. Bus tai vi
siems pamoka.

Kaip tik taip, brangus 
Drauge, ir plinta ta nelabo
ji baltoji rykštė — džiova. 
Jūs, sakot, pagavot, viso la
bo tik šaltį. Gydytojas irgi 
pripažino, arba bent taip 
Jums pasakė, kad nenugąs- 
dinus Jūsų perdaug. Pasa
kė, turite “didelį šaltį.” Vis 
dėl to Jums davė suprast, 
kad čia juokų nėra. “Van
duo ant plaučių,” pleuritas 
visų dažniausia ir yra džio
va. Ne be pamato patarė 
išgulėt lovoj pusę metų. Vi
sai kaip ir džiovos ligoj. 
Dar ir dadėjo, kad būsianti 
Jums džiova, jei nepasisau- 
gotut. Nebebus, bet jau 
yra.

Čia jau visai aiškus visas 
paveikslas. Kam dar Jums 
laukti mėnesių mėnesius, o 
tik tada ligoninėn eiti? Pa
klausykite mano patarimo: 
jei dar, neišėjot lig šioliai, 
tai būtiniausiai eikite tuc 
tuojau. Penicilinas čia vei
kiausia nieko nepadės. Ne
bent jei būtų koks mišrus

(Tąsa 5-me pusi.)

WHEN IS a spy not a spy 
and when is a secret not 

a secret? The so-called Cana
dian spy-hunt furnished a pe
culiar answer to this riddle last 
week. ” \

Dr. Raymond Boyer was ar- 
rested for divulging the “sec
ret” of the explosive, RDX, 
Fred Rose mefriber 6f Cana- » i. i •' ■da’s parliament was taken in 
tow oil the charge that he act
ed as “intermediary” in alleged 
transfer of data on this “sec
ret” explosive.

The odd thing about the 
“secret” explosive is that - it 
isn’t secret at all. The formula 
of RDX was discovered years 
ago by a Frenchmen and it was 
even known to the Nazis and 
Japanese during the war.

The chemical explosive is 
known to scientists the world 
over as penta-erythritol tetra
nitrate. The structure and che
mical and physical properties 
of the substance are also known.

It has been public knowledge 
for some time that the * sub
stance looks like table salt. It 
is extremely sensitive and 
when dry it can be touched off 
with the stroke of a feather.

This then is the story of the 
“secret” of RDX.

However, the Canadian go
vernment has arrested two men 
for divulging a “secret” that 
has been public knowledge 
amongst scientists and chemists 
for a long time.

It begins to appear, therefor, 
that something else lies behind 
the Canada spy-hunt. It is not 
unlikely that the spy-campaign 
is part of a scheme to muzzle 
scientists, as well as part of a 
plan to whip up anti-Soviet 
hysteria in the “English speak
ing world.” ’

After the storm of protests 
that followed Churchill’s Fulton 
speech, the big fat man with a 
cigar added some new words to 
alt old song in his New York 
speech last week.

The Anglo-American milita
ry alliance which Churchill es
poused in Missouri just didn’t 
take. So Winnie came out with 
a slightly changed version of 
his former tune. This was to 
say that the British and Amer
ican governments should 
sume the guardianship of 
United Nations Charter.
• What has happened to
Big Three and to the Big Five? 
And what about the United 
Nations Organization. We al
ways thought that they were 
the rightful guardians of the 
Charter. Well, they are, but 
the cagey Churchill had some-

as- 
the

the

dėjo praeityje. Jos merdėjimas jau senai pasireiškė. Jos 
vadovybė vis labiau ir labiau artėjo prie ’ republikonų. 
Klydo tie demokratai, kurie tikėjosi kad Robertas ir 
Philip La Follettai ateis pas juos ir tuomi sustiprins 
progresyvį Demokratų Partijos sparnų.

Dėdamiesi su republikonais La Follettai šakosi ko
vosiu jos eilėse prieš kietakakčius.. Tai tik tuščia de
klamacija nusibankrutavusių politikierių. Senatoriaus 
Roberto La Folletto rekordas Senate visai nerodo jį bu
vus kovotoju prieš reakcininkus; Jo rekordas buvo 
prastas. . > r-

Mirus Wisconsino Progresyvių Partijai, reikia kons- 
mirėtatuoti dar ir kitas analogiškas faktas. Wisconsine mirė 

ir Socialistų Partija/kuri kadaise kontroliavo: Milwaukee 
Ir iš tos kadaise stiprios partijos tiktai .skebeldros beliko

G E 
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Praamžių dvasia, perstatanti Amerikos istorijoj ne
užmirštamuosius 1776 metus, atgaivinama Newarke, 
priešais teismabutj, kur teisiami penki United Electri
cal, Radio & Machine Workers (CIO) viršininkai, ko
voję prieš draudamą pikietuoti. Uhijistai vadovaiija 
Westinghouse ir General Electric streikierių demons
tracijai paremti unijos viršininkus kovoje prieš draus-

thing else in mind.
Churchill’s suggested Anglo- 

American alliance smacked too 
much of the super-man theory 
once - spread by Hitler. Churc
hill has visions of such an al
liance, but he has seen that the 
Overwhelming majority of 
Americans don’t go for the idea. 
So he harped the old tune with 
a new variation in New York. 
We will be the defenders of the 
UNO charter. It’s very popular 
to speak about defending the 
UNO charter. Everyone is in 
favor of it.

But behind the curtain of de
fending the UNO charter we will 
be able to further the forma
tion of an Anglo-American mi
litary alliance. This is the way 
the Churchill crowd is reason
ing now.

Nylon stockings!
Every so often the Mrs. 

echoes these precious words. 
And many times we feel almost 
like the guy who was willing to 
exchange a kingdom for a 
horse. We’d be willing to ex
change our little kingdom for 
a pair of nylons — one broken 
down typewriter and a pre-war 
top-coat that the moths didn’t 
get to while we were away to 
the wars. But all kidding aside 
the. nylon situation is critical. 
It’s gotten to be such a nuisance 
that yours truly decided to do 
some checking up.

We didn’t have much trouble. 
The newspapers were very co
operative. A few headlines 
told us the story.

“Nylons Flown to Mexico 
Fetch 50 Bucks a Pair,” said 
one New York newspaper. An
other carried a story under the 
heading: “Shortage of Nylons 
blamed on Hoarders.” “Texans 
Buy Nylons for Sale in Mexi
co” said another, and “CPA 
Probing Flight of Nylons to 
South” was the title of another 
clipping.

Armed with this ammunition 
we roused up sufficient courage 
to face the little woman. Now 
we wouldn’t have to explain 
that our failure to obtain this 
rare product was altogether 
due to any laxity on our part. 
But the clippings were no sub
stitute for stockings. A woman 
can’t wear newspaper clip
pings.

What riled us the most was 
the fact that over 600,000 pairs 
of nylons were passed over the 
Mexican border and legally. 
The Civilian Production Admi
nistration has said that it is 
going to do something about 
nylons going to Mexico. They 
had better hurry up, before the 
wife decides on a Mexican trip 
before the CPA gets around to 
doing something.

There must have been some 
ballot box stuffing in the re
cent elections in Latvia. It can’t 
be that actually 1,237,982 per
sons out of a total of a register
ed electorate of 1,248,411 vot
ed in the elections. You’ll pro
bably ask why not. Well, to tell 
the truth there aren’t that ma
ny Latvians! A so-called week
ly, Sandara in Chicago, says 
thpt the total population of that 
country is only 700,000!

My, my! Will Sandara, which 
has said that, there is no demo
cracy in the Baltic States, now 
say that the Balts have too 
much democracy?

Or have the anti-Baltic arm 
chair generals at Sandara wip
ed out that many Latvians in 
the imaginary war of wishful 
thinking that is coursing 
through their brans?

The fact of the matter is 
that over 99 persent of Latvian 
voters went to the polls in the 
last elections. If figures alone 
were the measure of a nation’s 
democracy then Latviai by this 
fact alone today is a hundred 
more times x democratic than it 
was under its fascist pre-war
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Petro Kalpoko Kūryba ir Jo Menine Veikla
. V. KAIRIŪKŠTIS

Neseniai mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
vieną iš geriausių Lietuvos TSR daili
ninkų, daug nusipelniusį lietuvių menui 
tapytoją — pedagogą Petrą Kalpoką.

Per savo gyvenimą P. Kalpokas sukū
rė didelį skaičių didesnių ar mažesnių 
paveikslų, portretų, eskyzų ir piešinių. 
Dalis jų'yra mūsų Kauno ir periferijos 
muziejuose, daug kūrinių, atrodo, ran
dasi užsienyje.

Lietuvos meno parodose P. Kalpokas 
dalyvavo nuo pirmųjų “Lietuvos dailės 
draugijos parodų” Vilniuje kartu su M. 
Čiurlioniu, su Lietuvos veteranais daili
ninkais — A. Žmuidzinavičių, P. Rimša 
ir kitais. Vėliau jis dalyvauja visuose 
Lietuvos dailininkų sąjungos ruoštose 
parodose.

Žiūrovą stebina jo sukurtų paveikslų 
siužetų įvairumas: matoma peizažus, 
portretus, žanrinius-paveikslus, fantasti
nės kompozicijos*

Savo kūrybos forma P. Kalpokas bu
vo realistas, su tam tikru palinkimu į 
klasicizmą. Jo paveikslo koloritas — la
bai harmoningas — jame nėra ryškių 
dėmių; spalvų gama, ypač peizažuose — 
impresionistinė (dominuoja ■ mėlynai 
oranžinis arba baltai fioletinis atspal
vis) ; aplamai kūryboje — daug saulės ir 
nuotaikos. Dailininkas labai mėgo piešti 
žiemos peizažus, iš jų negalime nepami
nėti pav. jo puikų peizažą “Karpatų kal
nuose”; priminsime taip pat jo tapybiš
ką “Autoportretą”; iš fantastinių paveik
slų ypač gilų įspūdį darė Vilniaus parodų 
lankytojams tokie jo paveikslai, kaip 
“Ugnies raiteliai” — didelio formato kū
rinys vaizduojantis baisų karo gaisrą, 
arba vėl paveikslai — “Gundymas,” 
“Užburtasis miestas.”

Kaip tikras dailininkas-kūrėjas, į savo 
meninį darbą, į savo kūrybą per visą sa
vo gyvenimą, kokiose sąlygose jis neat
sidurtų, P. Kalpokas žiūrėjo rimtai. Jis 
niekuomet neleisdavo sau nusižeminti ir 
tapyti “bet kaip” arba “ant greitųjų,” 
bet visuomet rūpestingai ieškojo sava
rankiškos, originalios kompozicijos, gi
lesnės nuotaikos bei nuoširdaus jausmo, 
taip pat įdomesnio, harmoningo kolorito. 
Todėl kiekvienas jo paveikslas turi savo 
meninę vertę ir visuomet jis mus žavi.

Paskutinis • P. Kalpoko darbas yra Sa
lomėjos Neries portretas, kurį jis nupie
šė LTSR centrinei bibliotekai.

Didelių nuopelnų velionis turi ir kaip 
dailininkas pedagogas. Nuo pat Kauno 
meno mokyklos įsikūrimo jis dėstp mo
kykloje tapybą ir paišybą, taip pat ta
pybos techniką. Vėliau, iki paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų jis dėstė šiuos daly
kus reorganizuotoje meno mokykloje — 
Kauno valstybiniam taikomosios ir de
koratyvinės dailės institute. Dar šiais 
metais institutas minėjo dvidešimt pen- 
kerių metų jo pedagoginio darbo jubilie
jų. Per šį laiką P. Kalpokas išauklėjo ne
mažą skaičių Lietuvos TSR jaunųjų dai
lininku.

P. Kalpokas dirbo ir teatro srityje: de
koravo operas “Karmen,” “Giokonde,” 
“Pakalnė” ir daugelį draminių veikalų.

Už sukūrimą lietuviško meno įžymių 
kūrinių ir didelius nuopelnus menininkų 
kadro parengimo ir auklėjimo srityje 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumas 1945 metais liepos mėnesį 21 die
ną dailininkui Petrui Kalpokui yra su
teikęs LTSR nusipelniusio meno veikėjo 
vardą.

Ateitis
Pilka mūs liaudis, jiaudis dainininkė, 
Dainom jos visas ilgas kelias klotas, 
Dainom štai svyrauja žali beržai palinkę, 
Dainom kiekvienas vargas apdainuotas.
Iš praeities gūdžios, sunkios, kaip lažas, 
Atplaukia dainos liūdnos ir jausmingos, 
Jos mums taip brangios, taip maloniai 

gražios
Ir tai giliai į jautrią širdį sminga.
Jos visuomet mums bus žavingos, gyvos,
Kaip gyvos bus mūs liaudies kovos, 

kančios.
Jos mums užmegs naujos dainos motyvus, 
Dainos, dainuojančios laimėjimą, ne 

pančius.
Į mūs namus nauji laikai ateina, — 
Laisvi laikai laisvom dainom dainuosis,- 
Sukurs mūs liaudis giedrią šviesią dainą, 
Be žodžio vargas, be gaidos liūdnosios.

Vacys Reimeris.

> ' ' EDGAR ALLAN POE
Annabel Lee

(Anabel Ly)
Tai buvo senai, be galo senai
Tolimoj pajūrio šaly;'

' Mergaitė viena gyveno tenai— ' 
Jos vardas Annabel Lee.
Ji mylėjo mane, kaip nemyli nieks, 
Kaip širdim tik mylėti gali.
Mes buvom abudu tuomet vaikai
Tolimoj pajūrio šaly;
Bet mudu viens kitą mylėjom taip, 
•Jog sparnuotieji angelai
Stebėjos manim ir stebėjos ja,
Gražiąja Annabel Lee.
Ir štai vieną kartą — tas buvo senai—
Tolimoj pajūrio šaly 
žvarbus vėjas papūtė iš debesies 
Ir sušaldė Annabel Lee;
Ir atėjo kilmingas jos giminė

Konstitucijos Žodžiai
(Lietuvos valstiečiui) 

Ką turėjai, valstieti suvargęs, 
Kai tu dvarponiui lažą ėjai? 
O pasaulis — gražus ir margas, 
Tik ne tau jis priklausė, dėja, 

Bet istorija nušlavė tuosius, 
Kurie svetimu tuko krauju, 
Ir laukus žemelės giltosios 
Konstitucija suteikė jums—

Jums, valstiečiai, jums, sūnūs valstie- 
Žemė, mokslas ir laimė skirti! [Čių, 
Konstitucijos žodžiai mums šviečia, 
Tad ir būsim tų žodžių verti!

Vytautas Sirijos Gira.

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
0 Nemigio,
• G ižų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

Rengiantis Prie L.M.S. 
Meno Kultūros

Suvažiavimo
Vasario pradžioj L. M. S. Centras su

šaukė platų Brooklyno ir jos apylinkės 
menininkų susirinkimą. Centro sekr. V. 
Bovinui pasakius įžanginę kalbą, nuro
dant prie kokio plataus ir nepaprasto su
važiavimo menininkai turi rengtis, pasi
pylė žodžiai: “negalima,” “neįmanoma!” 
Delegatus pasiųsti — taip, bet kad visas 
choras nuvažiuotų, tai tik svajonė. Ki
tiems nebuvo galima vien todėl, kad dar 
taip nebuvo rengiama. Bet kas šiandien 
būtų, jeigu imti dalykus taip net neiš
bandžius, aišku palikti ant “negalima.”

Noriu išsireikšti, kaip ir kur būtų ga
lima tokis pageidaujamas suvažiavimas 
padaryti pasekmingu. Tokis suvažiavi
mas turėtų įvykti skaitlingiausia apgy- 
ventoj lietuviais kolonijoj. Pirmoj vietoj 
stovi Chicaga, antroj Brooklynas, o ne 
Detroitas, kaip nekurie chicagiečiai reko
mendavo. Chicagoj ir jos apylinkėj yra 
5-6 chorai ir teatro grupių. Pridėjus De
troito ir kitų artimų miestų chorus ir 
grupes, jau ir sudalytų didžiąją dalį su
važiavimo be tokio didelio vargo ir ilgos 
kelionės ir lėšų. Brooklyniečiai ir kitų 
tolimesnių valstijų chorai ir grupės, ku
rios bus pasirengę važiuoti iki Detroito, 
galės lengvai pasiekti ir Chicagą. Nežiū
rint, kaip detroitiečiai stengtųsi dirbti, 
kad būtų geros pasekmės, neatsvers Chi- 
cagos chorų ir skaitlingos publikos. Pir
moj tokioj meno jėgos parodoj, kur įvyks 
koncertai, pastatymai ir kitokį meno pa
sirodymai, kur užims nevieną vakarą ar 
du, bet kelius vakarus, reikalinga masi
nis dalyvavimas publikos. Tai atsiekti 
reikia ten rengti, kur daugiausiai jos 
yra. Taigi, • draugai, Chicagos meninin
kai: Šiam iškilmingam suvažiavimui rei
kalinga parama stiprių kolonijų. Toliau, 
kada sustiprėsi me, tada bus galima stip- 
rint silpnas kolonijas. Tatai turėsime iš
rišti suvažiavime.

Brooklynas su apylinkės ir artimų val
stijų chorai su grupėmis sudarytų nema
žą skaičių dalyvių, vienok neprilygs Chi- 
cagai. Bet, jeigu jau rengti pusiaukely, 
kaip išsireiškė nekurie, kur būtų visiems 
parankiau suvažiuoti, tai mano, suprati

mu, būtų didžiųjų kolonijų skaldymas. į 
Iš didžiųjų kolonijų nenuveši publikos.

Svarstant suvažiavimo vietą, turėki
me mintyj visapusiškas pasekmes—me
nines'ir finansines.

Tad už Chicagą ar Brooklyną !
Adelė Rainienė.

Kaip Malonu
(Iš Keatso)

Kaip malonu iš didmiesčio triukšmingo
Ištrūkus, tiesiai žvelgti į akis
Mėlynei šypsančiai — ir akimis
Laisvai skrajot po erdvę spindulingą;
O, kaip smagu ant šlamančio žolyno
Pavargusiam prigulti vakare
Ir džiaugtis meilės pasaka giedria,
Lyg ši padangė — paprasta ir gryna; ,
Paskui, namo sugrįžus, ligi ryto
Lakštingalos klausytis nuošaliai, 
Žiūrėt, kaip aukso burėmis sušvito
Praplaukęs debesis — ir pakelėj.
Pasigailėt dienos, kuri tyliai,

• Lyg ašarą, į praeitį nukrito.
, A. Churginas.

Ir giliam pakrantės smėly, 
Iš manęs pagrobęs, užkasė ją 
Tolimoj pajūrio šaly.
Laimingieji cherubinai dangaus 
Pavydėjo mums iš toli.. .
Štai dėl ko, sakau (visi žino tai 
Tolimoj pajūrio šaly), 
Vėjas išlėkė naktį iš debesies 
Ir užmušė gražiąją Annabel Lee.
Bet pasaulis nematė meilės tokios, 
Kaip mūsų meilė gili, 
Kaip mudviejų meilė tyli,
Ir nei cherubinai padangės šviesios, 
Nei demonai marių gelmės
Neįstengs atplėšt mano sielą nuo jos, 
Nuo gražiosios Annabel Lee.
Mėnuo skaidriai blyškus

neša mano sapnus 
Pas gražiąją Annabel Lee; 
Vos tik žvaigždės sušvis,— 

aš regiu jos akis, 
Gražiosios Annabel Lee.
Ir nakčia visados aš guliu šalia jos, — 
Kaip gyvybė, kaip siela, brangios, 
Jos grabe, tolimoj šaly, [mylimos—
Nuolat skambančių marių šaly.

Vert. A. Churginas.

Pekino Stebėtina Knyga
Gerbiamas Daktaras Jonas Kaškaitis, 

kruopštus inteligentas, susirado milžiniš
ką knygą, parašytą po devyniolikto 
šimtmečio, apie Chinijos Pekino miesto 
buržuaziją ir karus. Na, ir padarė iš
trauką iš tos knygos-apysakos ar roma
no. Turiu prisipažint,, kad toki raštai, 
kaip apysakos, romanai man geriausiai 
patinka skaityt, nes skaitant nereikia nei 
snąust nei žiovaut, ot, skaitai sau ir kar
tu galvoji, kokių tai sviete randasi ga
bių žmonių, rašytojų, apysakorių, kurie 
sukuria tokius milžiniškus veikalus, įde
da savo visą sielą ir energiją, — tiktai 
toki, o ne kitoki veikalai turi stebėtinus 
pasisekimus visame pasaulyje.

Romanas “Akimirka Pekine” per Lai
svę spausdinamas apie mėnesis laiko. Tai 
ar nebus tiktai pirmas toks veikalas apie ■' 
Chinijos žmonių turčių ir Vergų gyveni
mą, papročius ir jųjų vardus ir pavar
des. Tariant tas pavardes net liežuvis ; 
stulpu kaip arklys stojasi.

Apysaka pasidarė labai įdomi ir žin- Į 
geidi nuo tos viętos, kai Tijenas atrado 
savo pasikorusią numylėtinę, Sidabrinę 
Užlaidą — toks tos panelės vardas. Mat, 
Tijenas buvo turčių, biznierių aukštos ’I 
klases sūnus. O Sidabrinė Užlaida buvo 
jo tarnaitė-vergė, į tokią tarnaitę jaunas i 
Tijenas įsimylėjo ir prižadėjo ją vesti. !

Inigykite Dr. Peter’a dpug metų 
išmėginto Gomoio. Daugiau negu 
liuoBUdtojas, ji® taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas *iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių ?'Knų žiedų ir 
augmenų. Comoro < oda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai pasa
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin- 
. kėj, siųskit prašymų dėl mūsų ‘‘susipažini

mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDirnn 60c vertės
IIuElIu Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEft) LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reutnatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, tnuskulinio nugarskaustno, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelnimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit manapmo- 
ketą regulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<" vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas............... ............... ........... .............

Adresas

Iškėlę sveikinimus respublikoniškai Ispanijai, francūzai maršuoja Paryžiaus gat
vėmis, reikalaudami visiškai nutraukti ry sius su Ispanijos fašisto Franco valdžia.

Tijeno motinai tas nepatiko. Kaip tai jos 
garbingas ir bagotas sūnus galėtų vest 
vergę-kurvą. Tai motina padarė suokal
bį su savo broliu biznierių, kad Sidabrinę 
Užlaidą reikia išleisti už bile kokio dar
bininko, ir bus atsikratyta, anot jos, nuo 
tos kurvos. Bet ir Sidabrinė Užlaida ne
snaudė, nes ji suuodė tokį savo ponios 
“triksą” ir laiku nakčia pasitraukė, pa
bėgo į kitą pusę Pekino miesto, f darbi
ninkais apgyventą sekciją, kur susirado 
tūlą ponią Huaienę, “gyvojo tavoro” biz- 
nierką, ir opijumo pypkorę. Aišku, ji pa
rašė laišką savo mylimam Tijenui. Turė
damas antrašą, turčių sūnus Tijenas, 
slaptai buvo dažnas svečias pas Sidabri
nę Užlaidą ir Huaienė traktavo jo naujus 
įnamius opiumu, nes Tijenas buvo bago
tas, tūkstančių dolerių visiem užteko.

Laikas bėgo ir Tijenas užveisė Sida
brinę Užlaidą. Apie tai sužinojo Tijeno 
motina, ji pasiuntė stiprius tarnus, kurie 
atėmė nuo Sidabrinės Užlaidos vaiką, 
esą, tai jos anūkas ir kraujas. Sidabrinė 
Užlaida bandė ateit ir apsigyvent pas 

. savo vaiką Tijeno palociuose, bet p„er 
motiną buvo neprileista.nei iš tolo; esą,, 
ji vergė ir paleistuvė. Sidabrinė Užlaida, 
netekusi vaiko, įpuolė į desperaciją ir pa
sikorė savo kambaryje. Tijenas, jos mei
lužis ir vaiko tėvas, siuto ant savo moti
nos, kad per jos raganišką atkaklumą, 
pasikorė jo busimoji žmona. Apart to, 
motinai pradėjo vaidintis Sidabrinės Už
laidos šmėkla, žodžiu sakant, buvo ant 
“trubelio” šimtai “trubelių”.

Medžiaga paimta iki Laisvės No. 50. 
Apysaka dar tebeeina per Laisvę. Verta 
skaitymo, vien tiktai todėl, kad tas deda
si Chinijoj^ mums nežinomoj šalyje. Ver
ta susipažinti su chiniečių papročiais ir 
gyvenimo sąlygomis. Gerbiamas Kaškai
tis, vartoja aukštus žodžius, gilioje, meis
triškoje tarmėje. Vienas jo žodis įterptas 
“pautaruot,” tai ar nebus tiktai ukrai- 
nietiškas žodis, lietuviškai reiškiantis 
pasiplepėt, bet taip parašius, tai ar ne
būtų tiktai perdaug paprasta.

! ■ < V. J. Stankus.

Pašto Ofisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0s 

Dspt. C74-33M 
t 211 Washington Blvd.. Chicago 12. III. į 
| 25b Stanley St.. Winnioea. Man.. Can. |

Tel. TROhrldge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr. ♦
CAMBRIDGE, MASS, 

į-------------- ----- .------------------ 11

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

esant ir 
tokio

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-884?
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NOTICE is hereby given that ’License No Į NOTICE 
PL 5190 bus been issued to. the', undersigned Ivr re»n VITAMINŲ SANDĖLIS

K
<5S4

74

No

128

the

Y.

No
Y. ST

Y.

No

Y.

No
Y. T

650 -3rd

No.

Laidotuvių Direktoriai

ROBERT LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y701 Grand St

TEL. MARKET 2-5172 Tel. ST. 2-2173 ATDARA VAKARAIS

J. J. Kaškiaiičius, M. D
Newark, N. J

MATTHEW P. BALLASSekmadieniais nėra valandų.

Rt retail Under Section 
Beverage Control Law 
Borough' of ' Brooklyn, 
be consumed off the

License No 
undersigned 
retail under

wine & liquor 
the Alcoholic 
Court Street, 
of Kings, to

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

buued to the underalgned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of

Alcoholic Beverage Control 
8th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

hereby- given that License. No 
been issued to the Undersigned 
& liquor at retail under . Section 
Alcoholic Beverage Control I^w

NOTICE
RL 1849

OF BROOKLYN, INC. 
Brooklyn, N.

hereby given that License No 
been issued to the undersigned
& liquor

under Section
Control Law
Borough of
be consumed

CHARLES SALDINGER
Ave., Brooklyn, N.

Street, Borough of
Kings, to be consumed

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
& liquor

Alcoholic

SCHISSEL & 
NIRENBERG

Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 555 has 
to sell wine 
107 of the
at 1781 Ocean Ave., 
County of Kings, to 
premises.

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License
• undersigned 
under Section

License 
undersigned 
retail under

L 839 
to sell 
107 of 
at 563 
County
premises.

SAMUEL
808 Prospect Place

SAMUEL SIMON 
(D-B-A Simon’s Liquor Corp.)

1781 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. R

CANEPA
Brooklyn, N-

GEORGE HARTIGAN
908 Albany Ave.. Brooklyn, N.

Oakland Street.
of Kings, to be consumed

TIMOTHY 
& PATRICK 

Cortelyou Road,

wine 
the Alcoholic
Marcy Ave., 
of Kings, to

LANAIIAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License

wine
the
Albany Ave., ,Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

EDWIN WILINSKI
Ave.. Brooklyn, N.

wine 
the Alcoholic Beverage Control Law
Cortelyou Road
of Kings, to

and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
17th 

of

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

to 
at retail 
Beverage Control Law 
Borough of 

be consumed off

NOTICE is 
L 1006 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 24 Alabama Ave., 
County of Kings, to 
premises.

the premises.
ALSTER PAVILION. INC.

St., Brooklyn, N.

RUTH JACKMAN
Ave.. Brooklyn, N.

and liquor at
Alcoholic Beverage Control
Avenue H, Borough of 

of Kings, to be consumed

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
& liquor

LOUIS FREEMAN
3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License

is hereby given that License No 
has been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 or 

Beverage Control Law at

is hereby given that 
has been issued to the

to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 623 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1314 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 15 McDougal Street .Borough of 
Brooklyn. County of 
on the premises.

JAMES
15 McDougal St..

Brooklx n. 
the

is hereby given that License No 
1X99 has been issued to the undersigned 

& liquor at retail under Section

NOTICE is 
has 
wine 
the Alcoholic
Prospect P I., 
of Kings, to

NOTICE is 
L 1838 has 
to sell 
107 of 
at 477 
County
premises.

TED K1RSCHENBAUM 
177 Marcy Ave.. Brooklyn; N.

Gounįy. of Kings, to be consumed on 
premise.

Ketvirtas Puslapis

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

Į NOTICE is hereby triven that License No 
T c,° has been issued to the undrrsi.gned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No 
73 has been issued to the undersigned 

to manufacture wine under the Alcoholic 
Beverage Control Law at 74. Sedgwick St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to bo 
consumed off the premises..

EPHRAIM A. KRACKOV
(D-B-A Golden Dawn Wineries)

Sedgwick St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RW 344 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
(Old Crystal Palace)

1694 Gates Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
CL 74 has been issued to the undersigned 
to beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the 
Law at 101 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

UNITY CLUB 
101 — 8th Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
GB 11841 has been issued to the undersigned 
to beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8818 — 3rd Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAMILTON FOOD STORE 
Martin Riegelhaupt

8818 — 3rd Ave., Brooklyn. N.. Y.

11 6 i? 
to sell 
107 of 
at 425 
County 
premise.*.

ESTATE OF JACOB WAGNER 
(Pauline Wagner Admx.)

■125 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1553 ha', bistn 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 384 —
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MARGARELLA & 
NICHOLAS DAVELLA 

(The Hoople House)
5th Ave., Brooklyn, N. T

NOTICE is - hereby given that Incense No 
L 1139 has been issued to the undcrigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic BevęrAge' Control Law 
at 2921 Beverly Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, :to be consumed off the 
premises. '' '

McLOONE, INC. . ,
2921 Beverly Road, ' Brooklyn, N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No 
L 58 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 427 
County
premises.

T. SCOTTO LIQUOR STORE, INC.
127 Court St., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
L 1601 has 
to sell 
107 of 
at 918 
County
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the, Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIETRO DtLAROCCA
828 Myrtle Ave., Bro'dklyn, 'N/ Y. T

NOTICE is’ heieby given, thfit License No 
L 16 16 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Cohtrol I^iw 
at 1618 Newkirk Aye.,, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be cohsumod. off the 
premises.

’ DAVID KESSLER
1618 Newkirk Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 1764 has 
to sell 
107 of 
at 908 
County
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1512 has been issued to the undcrigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.hw at 271 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
(The Park Tavern)

St., Brooklyn, N.

to sell beer, wine and liquor at ;retdil under 
Section 107 of the Alcoh'oiib peveragc Cdntrol 
Law at 373-375 Franklin- Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. > , .

DENNIS Q, COPEMAN'& 
CHARLES R. KELLY 

(D-B-A Country Cottage)
373-375 Franklin Ave,', Brooklyn, N. ,Y,

is hereby given that License No 
l.nq ją<SŲA<l tn ^h"- U"g-'-'I

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
liaw at. 2136' Rockaway Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

.EDGAR T. QUARITIUS 
(Arcadia Inn)

2136' Rockaway Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby glvcri that License No 
RL 7973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqubr at' retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 — Ninth Street, Borough of 
Brooklyn,' County of Jtings, to bę consumed 
on the premises. ,

GIOVANNI VIOLA 
9th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given that License No 
RL 8314 ha sbeen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2318 ^Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY F. CQSTANZA 
(Bar and Grill) i

2318 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 8563 has been issued to''the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bpverage Control 
Law at 2287-9 McDonald Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK BONAGIANO 
2287-9 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 5028 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor- at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 3622 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin Bar & Grill)

3622 Quentin Road , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 5101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, winę and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 247 ipęKalb, Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *
t ?' ERICH FIEDLER
1147 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1576 has been issued to the undersigned 
|o sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 • South 3rd Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises, t I ■ • 
|J5 South I

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 nepervėlu.

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naiMinga 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.

No

NOTICE 
RL 6857 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the/ Alcoholic Beverage Control 
Law at 650—3rd Ave,, Borough of Brooklyn, 

the

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas.
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I* hereby given that License No
A <4 R/.AV. ItlUltZul ♦ ♦*Z. . .. J *
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Y. T

ity of Kings,
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Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

&
&

License No 
undersigned

is hereby given that License No 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No 
lias, been issued to the undersigned

Humboldt 
of Kings,

Alcoholic Beverage Control Uw 
Avenue N, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

License No 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

>

11700 
beer.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License No 
undersigned 
retail under

Greene 
Kings.

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

License No 
undersigned 
retail under

CĘ la 
1885 has

107 of 
at 808 
Ct unty 
premist

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

License No 
undersigned 
retail under

License No 
undersig-ned 
retail under

License No 
undersigned 
retail under

License No 
undersigned 
retail under

License No 
undersigned 
retail under

1-139
1352

BUCKLEY
J. HAGAN

Brooklyn, N. Y. R

GLASER & 
PADOLSKY

Brooklyn, N.

Avenue, 
Kings, to be consumed

hereby given that License 
been issued to the undersigned

ROSCHER
Brooklyn, N.

RUSH
Brooklyn, N. Y.

GOLDFARB & 
GOLDFARB 

St. Liquor Store) 
Brooklyn, N.

NOTICE
RL 1423

KOLASINISKI
Oakland Tavern)

Brooklyn ,N.

BENJAMIN ORGLER 
Bros.)

Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No 
been issued to the undersigned 
&. liquor

LiceiUo 
Undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1781 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 756-9 McDonald Ave. & 101-03 Ditmas
Ave., Borough of Brooklyn, County of' Kings, 
to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 Me Donald Ave., 
101-03 Diliuos Ave.,

Issued to the 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control
Utrecht Ave., Borough of

VALENTINO TROVATO
18th Ave., Brooklyn, N. Y. K

WURDEMANN 
Brooklyn, N. Y. K

•Qk«yn» (jountj
the premises.
STANISLAWA & JOHN SADESKY

(20th Century Tavern)
Meserole St., Brooklyn, N.

on the premises.
FRANK KROGER 

2876-80 Nostrand Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1819 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7002 New
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT PELLIGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.R

hereby given that Licence No 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 

of the Alcoholic Beverage Control Law 
930 Brooklyn Ave.’, Borough of Brooklyn,
■nty of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that 
RL 7499 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

HERMAN FABER
N, Brooklyn, N. Y. K

HENRY
3J83 Fultou St.,

v'-.' .. .
■

NOTICE 
GB 11762 
to beer, 
the Alcoholic
1813 — Aventie U,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAM. MORRIS. EPHRAIM 
HAROLD BERNSTEIN, LOUIS JACOB 

HARRY MELTZER 
(Bernstein Bros.)

1313 — Aye. U, Brooklyn, N.

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

NOTICE
GB 
to 
the 
624
St..

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Brighton Beach Ave. & Brighton & 7th 
Borough of Brooklyn, County of Kings,

to be consumed off the premises.
LOUIS COHEN & LEON ZEPESS 

(L. & L. Appetising and Grocery Co.) 
624 Brighton Beach Ave. & 
Brighton & 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License- No 
has been issued to the undcrigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic' Beverage Control Law 
Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that 
L 56 has been issued to the 
to sell wine & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 1060 Broadway.
County of Kings, to 
premises.

JOSEPH 
1060 Broadway,

NOTICE
I 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 3050 Ocean P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN 
HARRY I. 

Parkway,

NOTICE is 
L 5389 has 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 343 Woodbine St., 
County of Kings, to 
premises. 
SAMUEL ORGLER & 

(Orgler 
343 Woodbine St.,

NOTICE is hereby given that License No 
L 5413 has been issued to .the undersigned 
to sell wine & liquor at retail 
107 of the Alcoholic Beverage 
at 177 Knickerbocker Ave.. 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

CAUL MONACO
177 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5299 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
at 274 — 57th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

BENJAMIN 
SIDNEY 

(D-B-A 57th 
274 — 57th St.,

NOTICE is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Kingston Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

L 531 
to mH 
107. of 
at 292 
County 
premises.

LOUIS HOROWITZ 
(Pitkin Wine & Liquor Shop) 

;92 Kingston Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
,L 606 has been issued to the undersigned 
to «ell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1525 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
QUALITY WINE & LIQUOR STORE. INC. 
1626 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No 
L 1507 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
167 of the Alcoholic Beverage Control Law 

. at 2904 Stillwell Ave.. Borough of Brooklyn.
Caunty of Kings, to be consumed off the 
premises.
STlLtWELL WINE & LIQUOR CO.. INC. 

I 2904 Stillwell Ave., Brooklyn. N. Y. K

NOTICE is hereby given that License No 
L 67 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
197 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 108-10 Tompkins Ave., Borough of B'klyn. 
Ceunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SCHREIBER
(Tompkins Wine & Liquor Store) 

108-10 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 8»1 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
167 of the 

4804 — 
ty of 
ises.

NOTICE is hereby given that 
RL 1384 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 914 - Broadway. Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKAS 
(Oasis Bar & Grill)

91 I Broadway, Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that 
RL 1697 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 659 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZA MANGANELL1 
(D-B-A Belvedere Rest.)

659 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5042 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Control 
Law at 152 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES ZAILSKY
152 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 3554 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at reJail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN
2081. Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 1722 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

I Law at 2876-80 Nostrand Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

' nn fhn ufopn•uou

Notice i...............................
. J* 1827 has been issued to the undersigned 

> sell wine & liquor at retail under Section 
>7 of the Alcoholic Beverage Control Law 
į 6415 — 18th Ave., Borough of Brooklyn. 
Bunty of Kings, to be consumed off the

. 6416

HERMAN DOLOWITCH 
Brooklyn. Ave», Brooklyn, N. Y. K 

--------------

1MOTICE is hereby given that License No 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8188 Fulton St.. Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

NOTICE is hereby given that 
RL 3528 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 694 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. • 
ANTHONY VERRUTO & JAMES CURCIO 

(D-B-A Miami Rest.)
691 Union Ave., Brooklyn, N, Y. R

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4267 has been isuued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^aw at 3222-4 Church Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY 
8222-4 Church Ave,, Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 16656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1560 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IXIUNGE CAFE, INC.
1500 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 
RL 7862 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 454 Crescent Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN ODDO
(Crescent Bar & Grill) , 

4551 Crescent St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1301 hast been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 191 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOSEPH MARX 
(Tony Marx)

1910 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. P

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6091 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 196 Johnson Ave. & 147 
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

VITO LICAVOLl 
(Rex Tavern)

196 Johnson Ave. 
147 Humboldt St.,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 155 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 3508 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 440 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

DANIEL 
17th • St.,

NOTICE is hereby givpn that License No 
RL 8121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO AMODEO 
(Oscar’s Rest.)

f>27 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 159-161 — Avenue Oj Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELLA STANZELLA
159-161 Ave. O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 249 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GALLAGHER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1715 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 1270 Nostraud Avenue .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' 
on the promises.

BERNARD F. DUFFY
1270 Nostrand Ave., Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1588 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 197 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 67 Furman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be "consumed 
on the premises.

NELLIE COLLINS 
(Collin’s Bar & Grill)

07 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1906 has b^cn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the’Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserolc Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

No

Brouklyu, N. Y.

No 
RL .3579 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1030 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK BENTIVEGNA 
1030 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1718 has been issued to the undersigned 
to still beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2434 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES 
IRVING M

2431 Pitkin Ave.,

____ ___ z No 
RL 1817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 387 Oakland Street, Borough of 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN 
(The Old 

387 Oakland St.,

NOTICE is hereby given that License 
RL 3524 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 146 Engert Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of .Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE NURKEWITZ 
(Flatiron Bar & Grill)

116 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqubr at retail unde\ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 492 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
(Republic Dar & Grill)

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 
Ave., 
to be

at 1439 Myrtle Ave. & 1352 
Borough of Brooklyn, County of 
consumed on the premises.

ALFRED VOLLMERDING 
(Greene Tavern)

Myrtle Ave.
Greene Ave.,

NOTICE is hereby given that 
RL 1284 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 882 Manhattan AvenuO, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
Palla’s Rest.

882 Manhattah Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 8254 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4118-20 
Brooklyn, County 
on the premises.

ALFRED J. GROTE 
■1118-20 Ave. H. Brooklyn. N. J.

NOTICE is hereby given that
RL 3577 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I,aw at 228 Driggs Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to lx? consumed on the 
premises.

J. KRESSE & S. ELUSZKIEWICZ 
Polonia Restaurant

228 Driggs Ave., Brooklyn. N.

JUSTIN M

BUYAUSKAS
, MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVerffreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

t ..... \

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

A'A ^-*-(fr-»- ia a Aafriwl A* jib
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Persodinam Deimantus jums belaukiant 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus,,Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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• La Guardia Nominuotas 
Į UNRRA Vadus

REIKIA
PLYTNYČIAI UGNIAKURIŲ

PLYTŲ SUDĖSTYTOJ Ų
IR

PLYTŲ MATYTOJŲ
Sayre & Fisher Brick Co.

SAYREVILLE, N. J.
(69)

f-

Su-
UN-

Atlantic City, N. J. Tarp
tautinės pašalpų organiza
cijos UNRRA centro ko
mitetas nominavo buvusį 
New Yorko miesto majorą 
La Guardią kaip generalį 
UNRRA direktorių, 
prantama, kad ir pati
RRA taryba išrinks La 
Guardią vyriausiu tos 
ganizacijos vadu. Menama, 
jog La Guardia apsiims. 
Ligšiolinis generalis direk
torius Herbertas Lehmanas 
pasitraukia su dabartinės 
UNRRA konferencijos už
baiga.

or-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-nio pusi.)

Mikolaičikas dirba su užsienio 
imperialistais. Ponas Mikolai
čikas suokalbį darė nuversti 
dabartinę vyriausybę su užsie
nio imperialistų pagalba. Aiš
ku, kad jo planai neišdegs.

Mrs. Ohara McCormick pri
trūko “demokratijos” apgyni
mui “argumentų,” tai dabai- 
rašo, kad Stalinas jau “silp
nas...” “Greitai mirs...” Gi 
kiti Sovietų Sąjungos vadai 
tik “laukią Stalino mirties,” 
kad pradėti savo tarpe “vainą 
už galią.” Seniau žmonės sa
kė: “Ką Dievas nori bausti, 
tai pirma baudžia jį proti
niai.” Matyti, kad ta rašytoja 
jau nusipelnė tą bausmę.

SANDELIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Biblija, *0 379 paveikslais ...............
Patarėjas Vyrams ir Moterims apie 

geimyniiką Gyvenimą bei Lyties 
Dalykus. Su paveikslais ......... -

Ratinis. Gražios pasakos .................
Džian Bambos spyčiai ir ar žmogus 

pareina ii monkes .......................
Dainų Knyga, apie 110 dainų .........
Ar Popiežius Yra Tikras Vietinin

kas Kristaus? ................................
Laimi ir Planetos ..............................
Ofkierius ir Kareivis ......................._
Naujas Savizrolas, su paveikslais .... 
Saulės Ritulys, su visų planetų pa
veikslais ............................................ .
Detroite Lietuvių Byla už Muitynes 

už Dalinimą Nekataliklikų Plakatų 
Gyvenimas Stepuko Raudonosio .....
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ..............
Duktė Marių, graži apysaka ......
Duktė Gyvena Pūstynėje ...................
Burykla ir Burtininkas ...................
Velniikas Tiltas, Erodas Boba .........
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slapty
bes, nuo tavęs paslėptas ........... ..

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........
Karvęs Nauda ir Sūrių Padarymai 
Sapnų Knyga, su paveikslais, apda

ryta ............... ...................... ............
Kapitonas Velnias, 409 pusi...............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais .........„.....................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...........

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Lengvas Būdas limokti Anglų Kal

bos be kito pageltos .................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 

350 įvairių žolių, nuo kokių ligų 
jos yra ir kur galima gauti ....

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
jraspadinystės pamokinimų .. _....

Grigorios, kuris buvo prirakytas ant 
salo# per 17 metų, graži apysaka .. 
Pekla, su paveikslais, parodo kokioj 

vietoj randasi ir kaip kankina .... 
Stebuklingas Zerkolas ..........................
Dvarinė Pana ......... ..............................
Ragana ir Jonas Keliauninkas .........
Kejiautojal į fiv. žemę, Jeruzolimą 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nu

siminimai ..............._.........................
Trys Užkeiktos Karalaitės .......... .......
Geri Pamokinimai ir Juokų Vežimas 
Pinigai Galvažudžiai ir daug juo

kingų šposų ....................................
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 

Ntfv Papušku ant Burnos ir kitokių (kIps išbėrimų .. ............ ............. _
Nuo Venerlškų ir Vėžio Ligų .........
MostU nuo bile kokio Niežulio, Pai- 

lių, Yėžio, Rožės ir t.t...............
Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 už .. 
Nervų ir'puo SutAimo, po ............. _
Inkstų, Kraujo Valytojas, po ...........
Nuo Kosulio,. Kokliušo, Dusulio .....
Vyriškumo Pataisymai ..................
Moterų Mėneshtių. Reguliatorius ___
Vidurių Liuosuotpjas *...........   _
Išvarymui akmenėlių, kad nešlaphi- 

tl * '
Nto 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, 

kanas ........ ....
Palangos Trejanka, stambios Šaknys 
Nuo vėžio ligos ir jos kraujo už

teršimo ......  ...................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mestis, nuo vėžiu, niežuliu, rožės, ap

degintų, nubrūžijimų, įsikirtimų ir 
tOfUltl •aoooaa*oea*o«eee»v««MseeeaMe«ss«eaaoe*«e«»a

lovoj, po .................„.....................
užsisenėjnsio kataro. Hay Fever 
nemalonaus kvapo 
surūgusio pilvo (heartburn)

romatiikų sausgėlą ...................
praialina plels-

$2.25

$2.50 
35c

35c 
75c

$1.50 
25c 
15c 
50c

40e

35c 
35c

30c 
25c 
25c 
3uc 
35c

75c 
15c, 
25c

$1.25 
$1.25

25c

20c 
35c

35c

25c

$1.00

25c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

30c 
25c 
15c

30c

Dėl Savo Nelaimių
Aš, Ona Pilipči'kiene (po 

tėvais Rinkiavičiutė) iš Lietu
vos paeinu iš Gurciškių kaimo, 
Rudaminos parapijos. Mano 
vyras PilipČikas paėjo iš Kuk
lu kaimo, Lazdijų parapijos. 
Mano vyras mirė jau 14 me
tų atgal.

Dabar pranešu visoms savo 
giminėms apie savo labai di
deles nelaimes, kurios mane 
patiko praeitais metais ir su 
pradžia šių metų.

Praeitais metais karo fron
te žuvo mano žentas. Gaila, 
gaila ir dukters, kuri liko naš
lė su maža dukrele.

Po kelių mėnesių gaunu te
legramą iš Detroit, Mich., kad 
automobilis mirtinai sužeidė 
mano brolį jam einant skersai 
gatvę. Nuvažiavus radau dar 
gyvą, bet negalėjau žiūrėti į 
jį, kaip jis kankinosi ir tuojau 
mirė. Kaipo seseriai, gaila 
brolio.

Džiaugiausi, kad karas pa
sibaigė. Sugrįš namo du sū
nūs iš karo , tarnybos. Taip, 
sugrįžo mano sūnus Antanas 
iš Italijos sveikas, tik biskį su
liesėjęs. Bet pailsės ir vėl bus 
gerai. Manau sau, dabar jau 
sugrįš ir kitas sūnus Vytautas, 
kuris tarnavo Alaskoj, ir vėl 
vėl man bus linksma. Laikraš
čius skaitant patėmijom, kad 
laivas Yukon susidaužė į uo
las ir pusiau perlūžo. O jis 
vežė kareivius į Jungtines 
Valstijas. Nagi, gaunu iš val
džios pranešimą, kad mano 
sūnus Vytautas dingo be ži
nios. Vėliau gaunu pranešimą, 
kad likosi užmuštas. Tai man 
vėl didelis širdies skausmas. 
Prieš karą jis dirbo Conde 
Naste raštinėj, priklausė prie 
LDS 99 kuopos nuo pat pra
džios susiorganizavimo. Prieš 
karą apsivedė su Eugenia Go
ta utaite iš Port Chester, N. Y. 
Buvo visų mylimas. Su visais 
kuo gražiausia sugyveno.

Man, jo motinai esant, bus 
labai sunku per ilgus laikus. 
Bet kas už mane kentės? Aš 
turėsiu viską perkęsti. Gauda
ma dienraštį Laisvę, skaityda
ma, tai nors susiraminu save. 
Tai yra tikras darbininkiškas 
laikraštis. Dėl to pasiunčiu 
$10 dėl dienraščio Laisves pa
laikymo.

Jeigu giminės^ ar šiaip geri 
pažįstami, draugės ir draugai, 
norėsite parašyti laiškutį, teik
sitės rašyti šiuo antrašu:

Anna Philipse,
o 104 Clinton Ave., 

Stamford, Conn.

$1.25 
$1.25

$1.25 
$1.00 

85c 
60c 
60c 
85c
60c 
60c

60c 
85c 
85c 
85c 
30c

60c 
60c

$1.25 
85c

$2.25

Stamford, Conn

LaiavB—Liberty, Lithuanian Daily, Penktas Puslapis
-t
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Gali
Gali Dirbti 2-3-4 Ar Visą Periodą Savaite jo

i

MERGINA
Dekoravimui stiklinių gyvuliukų. Patyrimas 

nereikalingas. Kreipkitės visą savaitę.
CRYSTAL NOVELTY CO., 

JAMAICA AVE., WOODHAVEN, I 
(Elderts Lane Stotis).

__________________________________(71)

JAUNOS MOTERYS
Bo patyrimo. 5 dienų, 40 valandų savaitė. 

ISsiuvinėjimo darbas.
PERFECT VICTORIA, 261 WEST 40TH ST.

(71)

Merginos-Jaunos Moterys 
Daliai Laiko Darbai 

75c | Valandą 
Puikiausia Proga 

Užsidirbti Ekstra Pinigų 
Daliai Laiko Darba# 

Prie Gerų Darbo Sąlygų 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
VALANDOS 5:15 IKI 9:15 P.M.

Dirbti 2 ar 3 Valandas Ar Pilną Periodą

RASTINĖS RO6IES DARBAS 
ATRINKIMAS IR PATIKRINIMAS 

FINANSŲ POPIERAS 
Turi Būti 18 Metų ar Senesnės 

KREIPKITĖS I PERSONNEL OFISĄ 

AMERICAN EXPRESS CO.
65 BROADWAY, N.Y.C.

(?4)

Trys senatoriai skaito bendrą pareiškimą, kuriuomi 
jie pasmerkia Winston Churchill’o siūlymą Jungtinėms 
Valstijoms militariškos koalicijos su Britanija prieš Ta
rybų Sąjungą, kaipo pastangas iššaukti karą. Toks susi- 
grupavimas, sako senatoriai, “papjautų Jungtinių Tau
tų Organizaciją.’* Iš kairės: Glen Taylor iš Idaho, Har
ley Kilgore iš W. Virginijos, Claude Pepper iš Flori
dos, visi demokratai

9^)
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Slovėnijoje
Rašo ILJA ERENBURGAS

Vedusioji pora tai ben
druomenė, susidedanti iš 
valdovo, valdovės -ir dviejų 
vergų, sudarant viso labo 
du. .

* A. Bierce.

Darbininkų 
Sveikata

keliai. Daug sanatorijų, 
vaikų namų. Liubliana —. 
gražus, gerai sutvarkytas 

; miestas, su nuostabiu Tivo
li .parku, su didžiule uni
versiteto biblioteka, su1 trim 

r. muziejais,' su dviem teat- 
• rais, kurie teisingai laikomi 

geriausiais Jugoslavijoje. O 
Liublianoje 100,000 gyven
tojų.

Slovėnai reto darbštumo 
ir energijos žmonės. Čia 
ypatingai sparčiai atkuria
ma pramonė. Buvau aš 
Tržiče, kur dideli avalynės 
fabrikai jau gamina bate
lius basiems serbams ir bos- 
niečiams. Buvau aš stam
biausiame Jugoslavijos me
talurgijos centre — Jese- 
nice. Ten jau rūksta pusė 
aukštakrosnių. Trūksta an
glies ir rūdos. Bet darbi
ninkai daro visą, kad padi
dintų gamybą. Gamina ten 
bėgius ir vielą.

12,000 Slovėnijos anglia
kasių triūsia vokiečių suža
lotose šachtose. Ir, jei va
karais Liublianoje* tamsiau, 
negu Zagrebe arba Belgra
de, tai yra dėl to, kad vals
tybingumo jausmas yra gi
lus kiekviename slovėne, ir 
žmonės čia nuoširdžiai sa
ko: “Serbijai anglis reika
lingesnė.”

Slovėnų literatūra jauna, 
jos įkūrėjas poetas Preser
vas buvo Puškino vienlai- 
kis. Vrba kaime aš mačiau 
namą, kur gimė šis didelis 
poetas, jo raštuotą lopšį, 
šventųjų paveikslus stikle, 
seną ratelį. Literatūra čia 
išėjo iš kaimo ir pasiliko su
rišta su liaudimi. Dabar ji 
sustiprėjo. Ir joje yra daug 
įvairių 
krypčių, 
džiamos 
bibliofilu 
meile. O 
tusių romanų tiražai siekia 
iki 60,000 egzempliorių. Bet 
skaityti gali tiktai slovėnai 
—slovėnų kalba sunkiai su
prantama serbui arba kro
atui. Yra gabių dailininkų. 
Stipriausiai jie pasireiškia 
grafikoje. Muzikinė kultū
ra aukščiausia, ir - slovėnai 
didžiuojasi jaunais, kompo
zitoriais.

Slovėnijoje dabar ilsisi 
30,000 vaikų iš 
Slovėnai priėmė 
savo vaikus, ir 
slovėnų šeimose 
kus, kurie atgydavo nuo 
švelnumo, nuo to gerai su
derinto, paprasto, bet pato
gaus gyvenimo sutvarkymo, 
kuriuo pasižymi šis kraštas. 
Būtų klaida manyti, jog 
Slovėnija dabar turtinga. 
Kraštas nualintas okupan
tų, sunaikintas jos turtas— 
gyvuliai, bet ir neturtinga 
Slovėnija pasidaro turtinga, 
kai reikalinga jos pagalba. 
Per metus čia—į kraštą su 
vienu milijonu gyventojų,— 
atvyks ilsėtis daugiau kaip 
100,000 vaikų iš Bosnijos. 
Aš manau, kad tai viskas 
pasakyta.

Slovėnija apsigynė, bet 
dar daug slovėnų yra už 
Slovėnijos ribų — ir Aus
trijoje; ir. Italijoje. Slovė
nai sako: “Mes negalime 
nurimti, kol sužinosime, kad 
visi mūsų broliai išvaduo
ti.” Išgirdęs žodį “Tries
tas” kiekvienas slovėnas su
raukia kaktą ir nutyla. 
Aritmetika negali nustatyti 
tautos vietos pasaulyje. Bu
vo tauta iš 70 milijonų “dū
šių” (beje, kažin ar šiuo at
veju tinka žodis “dūšia”), 
kuri parodė savo dvasinę ir 
moralinę menkystę. Mažoji 
slovėnų tauta negali būti 
pavadinta maža — ji turi 
didelę kultūrą, didelį protą 
ir didelę širdį. Ši tauta ne
gali sutikti su tuo, kad jos 
brolių užsienyje likimą 
spręstų vietoje jos kiti ir

OPERATORES
Patyrusios

PRIE VIENA ADATA MAŠINŲ 
PRIE MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ

Suknelių Siuvėjos 
Patyrusios 

Finišerkos 
Patyrusios

Gera Alga 
Nuolatinis Darbas

Belmar Dress
Manufacturing Co.

11 th ir. Railroad Avės.
Belmar, N. J.

(75), 
......... 1 <i 1 ...... —11,11 ♦

MOTERYS, Turkiškam masadžiavimui, aukš
to spaudimo,, ir rusiškame kambaryje. 

Nuolatinis darbas. 
SHELDON BATHS,

3032 W. 21st STREET, CONEY ISLAND
, (71)

VYNIOTOMS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS

Nuolatinis Darbas 
GERA ALGA. PAKILIMAI 

5 DIENŲ SAVAITE

-t-s
‘S

J

1 
M

EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35T.H ST.
N.'Y. CITY

(73)

f

PUOŠNIŲ IR PAPRASTŲ APRĖDALŲ 
PROSYTOJOS. Nuolatinis Darbas. Geros Al
gos. 314 West 56th St. COLUMBUS 5-0868.

(69)
Paviršutiniškam stebėto

jui Slovėnija gali atrodyti 
suvokietėjusi. Turistas pa
matys švarius kaimus, siau
ras gatves senoje miesto 
dalyje, baltas bažnyčias ant 
kalnų viršūnių, erdvas Vie
nos tipo kavines, kur žmo
nės nuo ryto iki nakties 
skaito laikraščius, ir jis, ko 
gera, nutars: vokiečių že
mė. Tuo tarpu iš visų sla
vų žemių, daug amžių bu
vusių vokiečių junge, ma
žoji Slovėnija labiausiai iš
saugojo savo bruožus, savo 
kalbą, savo sielą.

Kažin ar verta priminti 
ilgą, laiką .trukusį naciona
linį šios tautos naikinimą, 
kurį vykdė vokiečiai. Habs- 
burgų imperija galėjo pa
kęsti čekus, kroatus, lenkus, 
bet ji nenorėjo pripažinti 
slovėnų tautos buvimo. Vo
kiečiai mėgino % suvokietinti 
slovėnus ir mokyklomis, ir 
kareivinėmis, ir kalėjimais, 
ir papirkimais.

Tačiau Slovėnija išliko. 
Tuomet scenoje pasirodė 
Hitleris su savo beprotyste. 
Šį kartą reikalas lietė ne 
puspriemones, ne uždarymą 
tvirtovėje vieno ar kito ne
numaldomo. Fašistai nuta
rė sunaikinti Slovėniją kar
tą ir visam laikui.

Pažangi tauta, ' turinti 
puikias mokyklas, bibliote
kas, leidyklas, buvo pas
kelbta neegzistuojanti. Hit
leris didesnę dalį Slovėnijos 
prijungė prie trečiojo rei
cho, mažesnę dalį su Liub- 
liana jis dovanojo dučei. 
Siena tarp Vokietijos ir 
Italijos ėjo trys kilometrai 
nuo Liublianos. Didelė Slo
vėnijos dalis buvo apvaly
ta nuo slovėnų, jų namus 
užėmė vokiečių kolonistai. 
Ištisi kaimai buvo pasiųsti 
į Vokietiją darbams. Itali
jos fašistai savo ruožtu 
siuntė į koncentracijos sto1- 
vyklas Slovėnijos inteligen
tijos atstovus. Vokiečiai 
sudegino slovėnų knygas ir 
bibliotekose ir privačiuose 
namuose, taigi, šis kraštas, 
kur žmonės skaitė daugiau, 
negu kituose Europos kraš
tuose, pasiliko be knygų. 
Slovėnų kalba buvo išguita, 
tautą vokietinti ėmėsi ne 
lingvistai, o gestapininkai.

Aš neužmiršiu idilinio 
peizažo: kalnai, žaliuojan
čios ganyklos ir tarp senų 
medžių didelis moterų vie
nuolyno pastatas. Šią vie
tą ligšiol atmena slovėnai. 
Vienuolynas buvo pavers
tas kankinimų vieta. Kas
dien kalnuose buvo sušau
doma šimtai patriotų. Slo-

nimuose tauta dar stipriau 
pajuto savo vieningumą. 
Čia buvo mažiau išdavikų, 
negu kituose kraštuose, ir 
su slovėnais vokiečiai elgė
si dar negailestingiau, ne
gu su serbais. Tauta suki
lo. Kaimuose, prie pat 
Liublianos, p a s i r odydavo . 
tautinės armijos dalys. Vie
ną kartą vokiečiai, atsikėlę, 
pamatė aukštoje varpinėje 
Jugoslavijos vėliava. Tai 
buvo ne tiktai jaunuolio iš
drįsimas, tai buvo tautos 
atsakymas. Man teko įvai
riuose kaimuose matyti jau
dinančias procesijas kapinė
se: buvo pernešami iš kalnų 
žuvusių didvyrių palaikai. 
Tai vyko katalikų šventės— 
vėlinių išvakarėse. Iš viršū
nių, kaip lavina slenka ka
reiviai, vynadariai, pieme
nys, seniai, moksleiviai, vė
liavos, skaidrios rudens gė
lės. O ant namų plevėsuoja 
gedulo vėliavos, skamba 
varpai, ir slėniuose sklinda 
ilgos partizanų dainos. Čia 
galimu pamatyti,- kiek au
kų pakėlė kovoje mažoji 
slovėnų tauta. Čia galima 
suprasti jos išdidžią, ištiki
mą sielą.

Vienas anglų žurnalistas 
neseniai' rašė: “Maršalas 
Tito stipria usiai laikosi 
tamsiuose atsilikusios Ju
goslavijos rajonuose. Ten, 
kur gyventojai šiek tiek pri
artėję prie civilizacijos, jie 
bodisi esamuoju režimu ir 
laukia pagalbos iš Vakarų.” 
Kaip gyvai paneigia Slovė
nija šią apkalbą. Klerikalų 
partijos lyderiai, rėmę oku
pantus, pabėgo kartu su sa
vo nelaimingais šeiminin
kais. Ir dabar Slovėnijoje 
nėra nei vienos partijos, nei 
vienos frakcijos arba gru
pės, kuri eitų prieš Liau
dies frontą. Liaudies nuo
taika čia tiek aiški, kad 
daugumoje parapijų katali
kų kunigai sulaužė bažnyti
nę drausmę ir atsisakė pa
skelbti a n t i v y r i ausybinį 
vyskupų laišką.

Gal Slovėnija, kaip to no
ri mano cituotas anglų žur
nalistas, yra “tamsus rajo
nas”? -Ne. Tai pažangus 
kraštas. Kaimuose dar bai
gia savo amžių neraštingi 
seniai, bet jų nedaug, o raš
tingų Slovėnijoje yra 98 
procentai. Kaimuose 700 
pradinių mokyklų, daugiau 
kaip 50 vidurinių. Ir reikia 
atminti,, kad Slovėnijoje iš 
viso yra 1,100,000 gyvento
jų. Bendras laikraščių ti
ražas sudaro 500,000. Vie
nas laikraščio egzempliorius 
tenka dviems žmonėms, 
įskaitant mažus vaikus. 70 
procentų kaimų turi elek
tros šviesą. Visur puikūs

VALYTOJOS, ofisų budinkų, naktimis, $25— 
?35 j savaitę, patyrimas nereikalingas. Alga 
besimokinant. Puikiausios darbo sąlygos. 
3—4. Matykit MR. INGE, 59 Pine St., N.Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SIUVĖJAI
Prie pataisymų, vaikams drabužių krautuvėje. 
Nuolat, daliai laiko, puikiausia proga, aukšta 
alga. ESPLANADE 5-4432

(70)

Lowell, Mass

PATYRUSIOS

OPERATORES

REIKALINGOS TUOJAU 
PRIE

COTTON WASH DRESSES
UŽĖMIMUI PILNOS 

PRODUKCIJOS

ideališkos darbo sąlygos

LINKSMOS APLINKYBES

žanrų ir įvairių 
Knygos čia lei- 
labai gražiai, su 

kruopštumu ir 
labiausiai papli-

Bosnijos, 
juos, kaip 
aš mačiau 
serbų vai-

Šis Tas iš Mūsų Kampelio
Mūsų mieste būna visokių 

įvykių, tik nėra kam apie tai 
aprašyti. Čia šiais laikais ran
dasi kovos lauke garbarnės 
darbininkai. Jie reikalavo pa
kelti algas* 30 nuošimčių į va
landą. Kompaija nesutiko. Dėl 
to darbininkai paskelbė strei
ką po vadovyste CIO unijos. 
Darbininkai laikosi vieningai.

Mūsų mieste šiais laikais 
buvo daug gaisrų. Degė gyve
nami namai. Keli žmones su
degė. Kiti mirė nuo apdegimp. 
Kovo 8 policija suėmė padegė
ją, veteraną apie 24 metų am
žiaus. Jis prisipažino padegęs 
5 namus. Policija klausė, dėl 
ko jis taip darė. Atsakė, kad 
jis nemyli didelių namų, tai ir 
padegiodavo juos. O prie to, 
tie namai esą prasti.

Pas mus unijos gerai pradė
jo gyvuoti. Veik visos didesnės 
dirbtuvės padarė sutartis su 
unijomis. Tik Mermack kom
panijos darbininkai dar neturi 
unijos. Teko sužinoti, kad 70 
nuošimčių- tos kompanijos dar
bininkų susirašė į CIO uniją. 
Unijos komitetas padavė Dar
bo Departmental prašymą, kad 
leistų tos kompanijos darbi
ninkams balsuoti unijos klau
sime. Ten yra kompanijos uni
ja. Bet darbininkai nori CIO 
unijos. Laukiame, kada bus 
balsavimas, čia didžiuma dir
ba kanadiškių francūzų, daug 
lenkų ir graikų. Randasi, keli 
lietuviai. Patariu balsuoti už 
CIO uniją.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EGYPT DRESS COMPANY 
RACE AND COURT STS.,

ALLENTOWN, PA.
PHONE: ALLENTOWN 2-7189 

NUO 8 A. M. 1KI 5 P. M.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(72)

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 

TUOJU DUODAMI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

KAMBARYS, VALGIS IR 
APSKALBIMAS PASIRENKANT 

METINĖS APMOKAMOS VAKACIJOS 
GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 

PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVIMĄ 
IR CIVIL SERVICE 

SLAUGĖS IR PADĖJĖJOS 
PAGELBININKAI PIENINĖJE 
PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykite. 
MORRISTOWN 4-1800 

N. J. STATE HOSPITAL 
GREYSTONE PARK, N. J.

(75)
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SIUVĖJAI

Lowellietis.

KLAUSKITE MR. MATTERA
(72)

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

prieš jos interesus. Jei jau 
kalbėti apie- vietą, tai drą
siųjų slovėnų vieta— už nu
galėtojų stalo.

ŠAUKITE 
EVERGREEN 7-8070

Washington.^ — Preziden
tas Trumanas sakė repor
teriams, kad jis neturi in
tencijos sušaukti Trijų Di
džiųjų konf erinei j ą.

PUIKIAUSIA PROGA 
MOTERIMS 
VYRAMS ir

JAUNOMS MERGINOMS
Švarus Darbas 

Puikiausios Darbo'Sąlygos 

70c IR 80c J VALANDĄ 

APMOKAMOS VAKACIJOS

PATYRĘ PRIE 
PATAISYMŲ

PRIE MOTERIŠKŲ
APREDALŲ

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

5 DIENŲ SAVAITE

BEST & CO
EMPLOYMENT OFFICE

7 WEST 35TH ST.
N. Y. CITY

(73)šiomis dienomis gavau du 
laiškus iš Lietuvos. Dejuoja, 
kad blogai tiems, kurie buvo 
valdžioj prie Smetonos ir kurie 
buvo ištikimi tarnai vokie
čiams naciams. Sako, dabar 
.skurdas. Na, brolau, ir skursk. 
Kokis uždarbis, tokia ir užmo
kestis.

(Tasa nuo 2-ro pusi.) 
apsikrėtimas ir būtų peni
cilino bojančių parazitų. Ta
tai Jums išspręs tik sanato
rija. Be sanatorijos būtų 

prieš 
Jūsų paties sveikatą. Sana
torijoj Jums galėtų išpum
puoti’ skystį iš krūtinės tuš
tintų. Galėtų ir taip* ką da
ryti, kas namų apyvokoj 
būtų visai neįmanoma; Dar 
ir dar kartą: kuogreičiausia 
į sanatoriją!

Nyrintieji įsiūti bile vien, ii virš minėtų. dldellS nUSlkaltlmUS
knytą *r ioUų ra tyki te sekamu antraiui 

M. ŽUKAITIS
834 Dean Stų Spencerport, N. Y.

Reomatiški Skausmai
DeRsnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalt). Daugumui 
žmonių pagelbėjo ir tamstai pagel
bės. Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsi
gyk DEKENS OINTMENT, arba 
rašykite j dirbtuvę. Kaina 2-oz. 
$1,00; 4-oz. $2.0Q. Ekstra didelė dė- 
žfr 16-oz, $5.00.

DEKEN’S ointment co.
, P. O. Box W9, Newark 1, N. H,

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki-
mas ivyfts kovo 26 d., 7:30 v. v., 155 yėnija nepasidavė, Partiza-
Hungerford1 St. Draugės visos kvie- ’naį nenuilstamai -kovojo’ SU Xinmno rlalxn/QIlf --  V K SPkr - # U •

grobikais. Naujuose inegi-čiamos dalyvaut. — V. K., Sekr.
(69-70)

I
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Mūsų Armonistė

Durys atdaros 
8:45 A. M.

Jo 
ir 
ir

ARTKINO 
PUIKUS LŪKESTINIS 

VEIKALAS!

Kovos, įvykusios

Dark is The Night”
Direktorius- Boris Barnet.

JOHN PAYNE • MAUREEN O’HARA 
WILLIAM BENDIX

“Sentimental Journey”
Specialiai: Naujas March of Time 

“Raportas apie Graikiją.“
The Hartmans • Liberace • Dick Brown 

ir EXTRA: HERB SHRINER
ROXY 7th Avenue ir 50th St

ŠAUNI NEPAPRASTA 
DVIGUBA PROGRAMA

Širdį šildanti istorija apie 
būsimuosius daktarus

SONNY TUFTS • VERONICA LAKE
LILLIAN GISH • JOAN CAULFIELD

“Miss Susie Slagles”
IR DAR JACK HALEY, RUDY VALLEE

‘PEOPLE ARE FUNNY’
BROOKLYN 
~ FLATBUSH irPARAMOUNT DeKALB A VES.

mamytė yra

ak. f ■ <

7th Avenue 
terp 41 ir 42 Sts.

Kazakevičiū-
Kazakevičie-

Zvaigždės:Irina Radchenko, 
Ivan Kuznetsov ir 
Boris Andreyev, 

taipgi: Išimtinas! 
Pirmieji pokariniai paveikslai 

Austrijos sostinės 
“VIENNA”

K X- U > 
O BROADWAY ir 47th ST.

Užialdą jausmus susidūrimą;! Užimąs 
jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!

DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 
ETHEL BARRYMORE

The Spiral Staircase
NEGALftTA PASAKYTI ISTORIJA!

The Theatre Guild’* Muzikali* Pa*i*ekima*

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodger*, žodžiai ir 

Dainos Oscar Hanimerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE
Harold Keel • Joneph Buloff

Betty Jane Watson • Ruth Weston
ST. JAMES THEA., W. 44th ST.

Popiet Ketvirt. ir Seiitad.

New Yorkii^zfe^f/i nios
Šių Metų Gegužines 

Siekiai

Florence Kazakevičiūtė

Ir dėl to mūsų publika pa
mėgo operetę “Kada Kaimas 
Nemiega,” kad ne vien tik 
mūsų vaidilos gyvena savo ro
lėse, bet ir Florence Kazake
vičiūtė su armonika puikiai iš
pildo lietuviškas melodijas, 
kurias Lietuvos sodiečiai ge
rai pąžįsta. Jai grojant, taip 
ir skrendi mintimis į savo gim
tą šalį ir momentaliai pergy
veni dar k artą .savo, jaunas die
nas.

Florence patarnauja ir kitų 
organizacijų vakaruose, ypa
tingai Moterų Ap.švietoš Kliu- 
bui, kuriame jos 
narė.

Nors Florence 
tės motutė, Anna 
nė, Amerikoj gimusi ir augusi, 
bet ji išauklėjo Florence tik
roj lietuviškoj dvasioj. Mes, 
aidiečiai, galime pasididžiuo
ti turėdami tokius muzikališ- 
kus narius, kaip Florence ir 
jos brolis Jurgis.

Garbė Florencei už jos mu- 
zikališkus gabumus. Patartina 
tęsti ir toliau studijavimą mu
zikos. Ir dėkui jos tėveliams 
už taip gražų išauklėjimą šei
mos. Aidietė.

Unijų vadų išleistame šau
kime organizacijų į konferen
ciją priruošti pirmai geguži
nės demonstracijai po karo, 
jos šaukėjai sako:
Sveikiname:

Gegužės Pirmą, 1946, suei
na 60-ta SUKAKTIS didžio
sios kovos už 8 valandų dar
bo dieną.
Jungtinėse Valstijose gegužės 
1-mą, 1886 motais, pagimdžiu
sios Gegužės Pirmą, kaipo 
dieną tarptautinio darbininkų 
solidarumo. Gegužės Pirmos 
demonstracijos šiais metais 
džiaugsis militarišku sumuši
mu Hitlerio ir fašizmo, taipgi 
Įsteigimu pasaulio darbininkų 
vieningumo Įkūrimu Pasaulio 
Darbo Unijų Federacijos, at
stovaujančios 60,000,000 (60 
milionų) narių 41 šalyje.

Tačiau fašistinė reakcija ir 
imperialistinis karas tebegrę- 
sia, nežiūrint pergalės kare. 
Winston Churchill reiškia 
troškimus imperialistų Jungti
nėse Valstijose ir Britanijoj, 
kada jisai šaukia už militariš- 
ką sąjungą priešais mūs narsų 
talkininką, Tarybų Sąjungą.

‘Tas pavojus yra atsuktas ne 
vien tik prieš USSR, bet prieš 
visas demokratiškas liaudiškas 
vyriausybes Europoje ir prieš 
liaudiškus nepriklausomybės 
judėjimus Indijoj, Indonezi
joj, Graikijoj, Palestinoj. Ge
gužės Pirmą, 1946, darbinin
kai demonstruos už Trijų Di
džiųjų vieningumą, taipgi už 
Potsdam, Yalta ir Maskvos su-

tartis kaipo vienintelę garan
tiją pasauliui taikos.

Brutališkas šaltakraujis nu
žudymas negrų Columbia, 
Tennessee, ir Freeport’e, Long 
Island, sunaikinimas FEPC ir 
banga antisemitiško vandaliz
mo New Yorke ir kituose 
miestuose viskas yra dalimi re
akcinės atakos, kaip kad yra 
visi priešdarbininkiški Įstaty
mai Kongrese.

Begėdiškas apsiėjimas su 
sugrįžusių veteranų reikalu 
darbo, tinkamo mokslo, namų 
yra rūpestimi viso mūsų mies
to darbininkų judėjimo.

Organizuoti darbininkai pa
aukojo daugiausia laimėti ka
rą. AFL ir CIO unijos, nežiū
rint proVokacijų, išlaikiusios 
savo pažadą nestreikuoti laike 
karo, dabar, niekad anksčiau 
neturėtame solidarume ir mili- 
tariškume, atmušė korporacijų 

(pasimojimus numušti jų algas.
Jokios drausmės nei polici

jos brutališkumas negali su-

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalis veikalas pagfal garsų
Europini vaidinimą “Lilliom” Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir

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

SU JOHN RA1TT - IVA WITHERS
MAJESTIC THEATRE

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

BING CROSBY • DOROTHY 
LAMOUR • BOB HOPE

“Road to Utopia”
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje 

BENNY GOODMAN
Swing Karalius, Jo Klernotas ir 
Orkestrą. Taip pat Garsus Sextetas 
JOHNNY BARNES’, šokių žvaigždė

EXTRA: PAT HENNING 
“Atominis Komikas." 

VIDUNAKČIO VAIDINIMAS 
KAS NAKTĮ

PARAMOUNT 5W2S.

2-ra DIDI SAVAITE!—DABAR RODOMA!

STANLEY

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ (FILMAS!
Matyk Runų kariuomenę apleidžiant Mandžuriją! Mat>k Argentinos rinkimų film**! 
Matyk L’NRKA maitinant italų vaikus! Matyk galvijų rtuntimą Į Graikiją! Matyk Indijos 
Agą Khaną pasveriamą deimantais! Girdėk Churchillo kalbą New Yorke! Matyk 21 
užmuštą per amunicijos sprogimą Italijoj! Matyk Ernie Pyle’s teatro atidarymą Tokio! 
Matyk This is Antorica filmą, “Airline to Everywhere” ir dar visas naujausias žinias 
Ii viso pasaulio, puikiausi judžiai mieste

17 iii R A Q V NEWSREEL THEATRE
•‘■’-t O O JI BROADWAY ir 46 ST.

ninku, veteranų, negrų ir vi
sų progresyvių žmonių. Vie
ningumo nukalto kare ir už
grūdinto pokariniuose strei
kuose. Tas vieningumas davė 
darbininkams pergalę ir da
bar bus konsoliduojamas tąso
je kovos prieš karą ir reakci
ją, už pasauli taikos ir ištek
liaus.

Tikslu suorganizuoti Gegu
žines demonstraciją su did
žiausia atstovybe, mes imamės 
iniciatyvos 
GEGUŽI N. 
šeštadienį, 
tą, 1 vai., 
St. ir 8th 
Visos
mos atsiųsti delegatus ar at
stovus. Registracija per dele
gatą $1._

(Seka parašai kelių desėtkų
unijų ir kitų organizacijų žy- | 
mių vadų, sudariusių laikinąjį 
komitetą konferencijai sušauk-

sušaukti
KONFERENCIJĄ 

kovo (March) 30- 
Hotel Capitol, 51st 
Ave., New Yorke,

organizacijos kviečia-

i Į

šeštadienis, Kovu 23, 1946

Lankėsi Laisvėje

Puikus Surprizas

Daugiau Aukų Bazami PARDAVIMAI

nuo komiteto baro (laitus val-

R.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Kovo 21-mĄ Brooklynę pra
dėta Filmu Savaitė vietiniame 
Raudonojo Kryžiaus vajuje.

Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6888 

221 South 4th Street

George Almonaitis parvyko 
iš karinės tarnybos kovo 1 die
ną. Sugrįžęs visiškai, garbin
gai atleistas .

Dorothy Lamour ir Bing Crosby vaidina kartu su Bob 
Hope juokingoje komedijoje “Road to Utopia,” Para
mount Teatre, prie Times Square.

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

Tel. SOuth 8-5569

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. T.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

Praėjusio Laisvės bazaro 
vardan, Jonas Zaleckas iš Un
ion, N. J., atsiuntė dienraščiui 
$10. Dėkojame už dovaną.

Laisvės Adm.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį. •

♦ ■

i

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpt Harrlaan Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Kovo 17 d., sekmadienio 
vakare, po perstatymo opere
tės “Kada Kaimas Nemiega,” 
Ukrainų Saloje, žmones pra
dėjo skirstytis Į būrius. Vieni 
pasiliko viršutinėje salėje pa
sišokti ,kiti nuėjo apatinei! sa
lon pavalgyti ir įsigerti.

Vienoj dalyje apatinės salės 
matyt susėdę žmonių prie il
go stalo ir dainuoja “Happy 
Birthday to You/’ Priėjus ar
čiau, sužinojau, kad tai Onos 
Kazakevičienės gimtadienio 
“parė.” Jos draugai, žinoda
mi, kad ji dalyvaus salėjo pa
matyti virš minėtą operetę, su
sitarė po vaidinimo suruošti

orio stalo pradėjo valgyti ir 
linksmai dainuoti — apdai
nuoti celebrante. Ona Kazake
vičienė iš anksto apie tai nie
ko 'nežinojo ir išsireiškė — 
“čia, tai jau tikras surprizas!” 

šio surprizo sumanytojai 
buvo Mr. ir Mrs. Navikas, Mr. 
Bukšnaitis, Mr. ii’ Mrs. Sprai- 
nis ir Mrs. Rapkcvičienė.. O 
prie stalo priimti svečius bu
vo Alice Karvolienė ir Vincas 
Bukšnaitis. Kiti svočiai prie 
stalo buvo: Mr. & Mrs. C. Be
le ošini, Mrs. Mažeika, Mrs. 
Helen Morris. Barbara Wal
lace, Petras Grabauskas, Mr. 
Karvelis, Miss M. Petraška, 
Mr. ir Mrs. George Kazake
vičiai (jaunieji), J. Zaleckas, 
iš Union. N. J., A. Lisaįus, Mr. 
ir Mrs. F. Bukniai, ir kiti.

Ona Kazakevičienė labai 
i dėkoja visiems, kurie dalyva
vo prie stalo ii1 linkėjo jai 
linksmo gimtadienio ir taipgi 
visiems kitiems svečiams, ku- 
rie praeidami staptelėjo pa
sveikinti. Tad, praš/?, kad per 

i laikraštį padėkoti, nes tokiu 
būdu goriau pasieks visus, ne
gu asmenišku susirašinėjimu.

Rep,

Motorų Apšvietus Kliubas 
jau išrinko savo delegates. 
Reikia tikėtis, kad ir kitos or
ganizacijos pasiųs atstovus. 
Kadangi daugelio susirinkimai 
jau praėjo, tuomi prisieis pasi
rūpinti valdyboms.

MIRE
Anne Latunik, 35 m.

-žiaus, gyveno 568 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y., mirė kovo 21 
d., šv. Jono ligoninėj. Kūnas 
pašarvotas grab. S. Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė. Laidotuvės įvyks kovo 25 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Edward, du vaikus, 
rį Ursula Priošpelis ir 
Edward.

Laidotuvių pareigomis 
naši graborius Aromiskis.

am-

sese- 
brolj

rūpi-

m. 
1st
21

Sugrįžo iš Karinės 
> Tarnybos

Policija Išgelbėjo 
Franco Čiučela

Joseph Galiauskas, 55 
amžiaus, gyveno 394 So. 
St., Brooklynę, mirė kovo 
d., Kings County • ligoninėj.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
213 Bedford Ave. Laidotuvės 
įvyks kovo 25 d., šv. Jono ka
pinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Petronėlę, sūnų Walter 
ir dvi dukteris, Anną ir Stellą.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nami graborius Aromiskis.

Kiti laikai, kitas išauklėji
mas; kiti musistatymai. Mrs. 
Edith Feldman, savininkė 
dviejų vyrų ir dviejų vaikų, iš
vengė bausmės už daugvyrys
tę, kada abu vyrai atsisakė 
reikalauti jai bausmės. Edith 
grįžo gyventi su pirmu vyru 
ir vaikais. Su antru vyru ji ne
spėjo nei pasidžiaugti, nes pir
mojo giminės užėjo svečiuos 
vestuvių vakarą.

MSbQMw

Kovo 16-tą įvykusioje masi
nėje demonstracijoje - pikie- 
te priešais diktatoriaus Fran
co konsulatą, Madison Ave., 
New Yprke, grupė jaunų žmo
nių atvilko Franco čiučelą (ef
figy) ir jau rengėsi truktelti 
virvę — pakarti priešais kon
sulatą. Įsikišo New York o po
licija. Taip fašisto čiučela ir 
išliko — vieton pakibti į orą, 
buvo nuspirta į šiukšlyną. Pra
eidami žmonės pastebėjo, kad 
čiučela “vištiek savo vietoje.”

D-ė.

Kovo 2O-tą lankėsi Laisvėje 
Stasys Meison, waterburietis, 
.dienraščio skaitytojas, skleidė
jas, bendradarbis ir rėmėjas.

Svečias sakė, kad jo šapos 
darbininkai streikuoja jau 7 
savaitės. Pasirašius su unijja 
sutartj Scovil firmai, tikimasi, 
kad ir kitu užstreikuotų šapų 
darbininkams laimėjimas jau 
netolimas.

Streiko pareigų protarpyje, 
Meisonas buvęs nuvykęs j Eas- 
toną apsilankyti pas savo se
nus draugus ir pabuvojo pas 
savo dukteris, New Yorke. Ta 
proga atlankė ir mus.

George Almonaitis

Almonaitis išbuvo tarnybo
je — Jungtinių Valstijų Armi
joje — apie tris ir pusę metų. 
Du su virš metus to laikotar
pio išbuvo užjūriuose, veikė B- 
29 .“control tower”. Buvo 
pakeltas į korporalo laipsnį. 
Pabuvojo Indijoje. Yra matęs 
daug vargo, pergyvenęs labai 
artimų gyvybei pavojų.

George tėvai, ridgewoodie- 
čiai, Jurgis ir Anna Almonai- 
čiai, sesuo Ona, žmona Helen 
ir visi jo draugai linksmi jo 
laimingu sugrįžimu ir linki 
jam laimės civilinio gyvenime.

Jaunas veteranas su žmona 
gyvena Maspeth, L. 1.

New Yorke teisėjas Abruz
zo nuteisė tris jūrininkus ka
lėti nuo 15 dienų iki 3 mėne
sių už įšmugeliavimą Ameri
kon belgės šokėjos. Teisėjas 
sakė gailiais jūrininkų, bet bi
jąs, kad jeigu šiuos paleistų 
be bausmės, prasidėtų masinis 
tuo būdu atgabenimas moterų 
iš kitu saliu, v *•

Philadelphijoj Mirė 
Ona Šambrickienė

Kovo 18 d. staiga mirė Ona 
šambrickienė. Palaidota kovo 
22 d. Jinai gyveno 7101 N. 
19th St., Philadelphia, Pa.

Ona šambrickienė yra teta 
brooklyniečiam gerai žinomų 
muzikantų, Juozo, Petro ir 
Elenos Retikevičių, brookly- 
niečių, jinai po tėvais- buvo 
Retikevičiūtė. Taipgi jinai — 
teta Onos Stakovienės, brook- 
lynietės. M. Stakovas.

Brooklyn© teatrininkų gru
pė The Tophatters perstatys 
komediją “Doctors Orders” 
kovo 29 ir 30-tą, Central Au
ditorijoj, Fort Greene ir Han
sen PI.

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

Nepaprasta Proga 
įeiti i Biznį

Mažai vartoti: Hoffman prosljama 
mašina, šėpos su “sliding” stiklo du
rimis ir kiti siuvėjui reikalingi įtai
symai parsiduoda už žemą kainą. 
Kreipkitės: P. J., 427 Ix)rimor Si., 
Brooklyn 6, N. Y. (69-70)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų. Bankfetų, 
Vestuvių. Susirinkimų Ir t.t. Puikus 

ateičių* su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOTJŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

• 949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

t

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
«* • . • • % .... .

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

L!WUVI«K4
GERIAUSIA 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. Į visas dalis—Rrooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

OFISO VALANDOS:

2-4 P. M.
6-8 P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tei. EVergreen 4-0088

L=A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNĘ
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių Valgių
ATDARA KAS DIENĄ IB NAKTĮ AP AKT SEKMADIENIŲ

282 UNION AVEl BROOKLYN, N. Y.
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