
KRISLAI

No. 81

Gandhi ir Indija.
Lazda Turi Du Galus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Anglijos imperialistai 
savo armiją iš Indo- 
Kada jie nustos ten 

žudę? Ir kada Mr.

Kada 
ištrauks 
nezijos ? 
žmones 
Byrnes nustos rėmęs anglų po
litiką ?

Šie klausimai apeina kiek
vienam žmogui, kuris trokšta 
tautų laisvės ir gerovės.

Kareiviavimą.
Nesusitaiko.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Austrija reikalauja,

Anglijos delegacija, kuri 
nuvyko į Indiją neva tartis tos 
šalies “nepriklausomybės” rei
kalais, ilgai kalbėjosi su Gan
dhi. Pasikalbėjimo turinys ne
paskelbtas, bet galima laukti, 
kad Gandhi rems anglų impe
rialistų siūlomus planus.

Kaip tik anglams blogai, tai , 
Gandhi visada pasisako už , 
juos. Jis yra paskilbęs, kaipo! 
Indijos liaudies “vadas už lais
vę,” bet jis tokiu nėra.

i >

t t

t A

fe’ i m i in* i fįĮį

st j 
frJ

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern R ta tea.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Balandžio-April 6, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVHL

IRANAS JAU PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU SOVIETU SĄJUNGA
GRAIKŲ MONARCHISTAI 

SUDARĖ VALDŽIA SU 
ANGLŲ UŽGYRIMU

Iranas ir Sovietai Susitarė 
Dėl Kūriuomenės Ištraukimo 

Ir Kitais Klausimais

GROMYKO DALYVAUSIĄS |
SAUGUMO TARYBOS PO- į

SEDYJE antradieni
Anglai Įkalbėjo Trim Dešinėm 
Partijom Remt Monarchistus

VEDAMOS DERYBOS DĖLEI ŽIBALO TEISIŲ

Athenai, Graikija. —Pa
siremiant apgavingais pra- 

kadfeito sekmadienio rinkimais,
Jungtinės Tautos grąžintų jai tapo sudarytas naujas Grai- 
pictinį Tyrelį, kuris prieš šį kijos ministerių kabinetas, 
karą priklausė Italijai. Ta te- kurio premjeras yra Pana
pietinį

ritorija pirm 1914-1918 m. ka
ro buvo Austrijos. Ir Austrija 
savo reikalavimą tuo remia,i 
kad tas plotas nuo jos buvo j 
po prievarta atplėštas.

Bet kiek yra žinių, tai ten 
gyvena italų tautybės žmonių 
didžiuma ir jie 
tėjo nuo austrų 
kiojimą.

pirmiau ken- 
tautinį perse-

Taip 
kaip

galu. 
Po to, 

ministerial

Lazda turi du 
yra ir politikoje. 
Maskvoj užsienio 
susitarė suorganizuoti Korėjoj
liaudies valdžią, kuri per pen
kis metus veiks Tarybų Są
jungos ir Amerikos globoj, tai 
Korėjoj buržuaziniai reakci
ninkai sukėlė triukšmą.

Jie tą padarė akstinami tū
lų Amerikos generolų. Dabar 
Tarybų Sąjunga atsisako įleis
ti tuos gaivalus į Korėjos lai
kinąją valdžią. Tas paliečia 
tokius Wall stryto imperialis
tų agentus, kaip dr. S. Rhee, 
Kim Koo ir Kimm^Kiusic. So
vietų delegatai sako, kad ne
galima į valdžią įleisti tų, ku
rie Jungtinių Tautų nutarimus 
neigė.

be portfelio, trys buvusieji 
Graikijos premjerai: social
demokratas Georgios Pa- 
p a n d r e ou; vienybininkas 
Panajotis Kanellopulos ir 
liberalas Sofoklis Venizelos, 
kurie pirmiau priešinosi ka
raliaus grąžinimui ir reika
lavo respublikos.

Per tris paskutines die
nas jie atsisakinėjo eiti į 
sudėtinę valdžią su monar- 
chistais. Pagaliaus, jie pa
sidavė Anglijos ambasado
riaus Nortono įkalbinėji-

jotis Pulitsas, monarchis- 
■tas. Visas svarbiąsias vie
ptas šiame kabinete užima 
karaliaus grąžinimo reika
lautojai bei fašistiniai poli
tikieriai, pasivadinę “liau
dininkais.”

. Pirma negu buvo pa
skelbtas Aiinisterių kabine
to sąstatas, monarchistų mams ir spaudimui ir suti- 
vadai tarėsi su Anglijos am-(ko dalyvauti karaliaus šali- 
basadorium Sir Cliff ordų ninku valdžioje. 
Nortonu. Tik gavus Nor
tono užgyrimą, jie paskelbė Anglijos dai;biečių valdžios 
visų ministerių vardus. ! atstovas, tatai rodo, kad tie 

Į naująjį kabinetą taip darbiečiai sutinka su kara- 
pat įėjo, kaipo ministerial liaus grąžinimu Graikijai.

Kadangi Nortonas yra

Demokratiniai Graikai Reikalauja Atsaukt 
Fašistinių Rinkimų Pasėkas Graikijoje

Tai ir Amerikos Darbo Fe
deracija pasisakė prieš versti
ną jaunuolių ėmimą į karei
viavimą. Wall stryto imperia
listai nori didelės armijos, kad 
jie galėtų pasaulyje viešpatau
ti.

Amerikos jaunimas nuošir
džiai ėjo į karo tarnybą ir ka
riavo, kada mūsų kraštui buvo 
pavojus. Dabar karas baigtas. 
Karo pavojaus nebūtų, jeigu 
patys imperialistai jo nepro
vokuotų.

Pasaulyj išlaikyti taiką yra 
suorganizuota Jungtinių Tau
tų Organizacija. Būtų geriau, |

Athenai, Graikija, bal. 5. 
—Visos demokratinės grai
kų T a u t o s L a isvinimo 
Fronto .— E AM partijos, jų 

i tarpe ir komunistai, atsi- 
įšaukė į Jungtines Valstijas, 
Sovietus, Angliją ir Fran- 
ciją, kad panaikintų pasė
kas apgavingų Graikijos 
rinkimų, įvykusių praeitą 
sekmadienį, šios partijos 
reikalauja paskelbt naujus 
rinkimus. Laisvinimo Fron
tas nurodo, jog 55 nuošim
čiai piliečių atsisakė daly-

SENATAS SKIRIA 
TIK 60c, KAIP 
BŪTINĄ ALGĄ

Washington. — Senatas 
kad Washington© ponai ma- 46 balsais prieš 3 nutarė 
žiau ardytų tą organizaciją ir įtiktai 60 centų valandai kai- 
mažiau rūpintųsi naujais k a- po būtinai mokėtiną darbi- 
rais- ninkui algą, bet sykiu nu-

★ ★ ★ jbalsavo, kad turi būti pa-
Tarybų Sąjungos organas keltos kainos farmeriu pro- 

“Izviestija” rašo, kad .ameri- duktįms. prez. Trumanas ni i I A w> n rvvA nini r. 4- it ' v . ~ .[ žadėjo vetuot - atmest su
manymą, jei kartu keliamos 
kainos farmeriam.

“Izviestija” i 
kiečiai žibalo magnatai stu
mia anglus iš pasaulio žibalo 
šaltinių srities. Sako, kad tas 
“medaus mėnesis angliškai 
kalbančių imperialistų” yra ne 
amžinas.

vauti balsavimuose. Nes 
karaliaus grąžinimo šalinin
kai, fašistai, jų karininkai 
ir žandarai, rengdamiesi 
rinkimams kruvinai perse
kiojo ir areštavo demokra
tinius žmones, ir nedavė 
jiems jokios galimybės iš
vystyti rinkimų vajų.

Monarchistai - fašistai, 
be to, įtraukė į savo balsuo
tojų surašus tūkstančius 
ant tūkstančių mirusių pi
liečių; jie priskaitė sau bal
sus ir tų, kurie jau kelioli
ka metų išvažiavę į užsienį.

Platusis Graikijos Tautos 
Laisvinimo Frontas šaukė 
piliečius nebalsuoti tuose 
klastų ir teroro rinkimuose. 
Bet jeigu jie ir būtų atėję 
balsuoti, tai reakcininkai 
būtų juos areštavę. Iki šiol 
turi kalnuose slapstytis 
100,000 demokratinių parti
zanų, kariavusių prieš na
cius, kuomet, fašistai - mo
narchistai b e n dradarbiavo 
su hitlerininkais. Jei - tie 
partizanai v būtų pasirodę 
rinkimam, tai reakcininkai 
būtų juos tik areštavę bei 

i žudę.

Teheran, Iran, bal. 5. —rezoliuciją, atidedančią Ira- 
Oficialiai pranešta, jog Ira-|no-Sovietų klausimą iki ge

gužės 6 d. Yra pranešimų, 
kad jau pirm tos rezoliuci
jos , buvus sutartis padary
ta.

(Londonas sako, Sovietų 
ambasadorius Gromyko ži
nojo, kad sutartis su Iranu 
bus greitu laiku pasirašyta; 
todėl jis Saugumo Tarybo
je taip uoliai reikalavo ati
dėti Irano klausimą iki ba
landžio 10 d.)

Sutartis, be kitko, sako, 
jog Iranas tęs derybas su 
Sovietais dėlei davimo jiems 
leidimų traukti iš žemės ži
balą ir apdirbinėt jį tam 
tikruose Irano plotuose.

Sutartis dėl žibalo teisių 
Sovietams galės būti baigti- 
nai padaryta tik po septy
neto mėnesiu. Nes tokia 
sutartį turi tvirtint Irano- 
seimas. Šiuo tarpu gi seno
jo, seimo terminas išsibai
gęs ir bus“-sugaišta keli’ mė
nesiai, iki naujas seimas 
taps išrinktas.

Teheranas praneša, jog 
Sovietu kariuomenės trau- 
kimasis iš Irano sklandžiai 
vyksta.

Saugumo Taryba Atidėjo IrartO^S 
Klausimą iki Gegužės 6 d.

Sąjunga paskyrė 
komandierium savo

Tarybų
Berlyno
žymų tankų vadą generolą A. 
G. Kotikovą. Šis generolas yra 
pasižymėjęs tankų -veiksmų 
strategijoj.

Jugoslavija Atmeta Ameri
konus Liudytojus

Be- 
kad

Anglijos valdovai, Mr. 
vin’o lūpomis pripažino, 
jie neturi noro sekti paskui 
Mr. Byrnes ir ginti Hitlerio 
talkfrunką gerierolą D. Michai- 
lovičių. Mr. Bevin’as pripaži
no, kad jau nuo 1943 metų 
tas jugoslavų tautos išdavikas 
vedė karą prieš šalies pątrijo- 
tus — partizanus

Washington.—- Jugoslavi
jos valdžia atmetė Ameri
kos pasisiūlymą atsiųsti sa
vo karininkus teisman kaip 
liudytojus 'už generolą Mi- 
chailovičių. Jis teisiamas 
už tai, kad išvien su naciais 
kariavo prieš jugoslavų pa
triotus - partizanus.

Amerikos pagalba Chini- 
jos valdovui Chiang Kai- 
shekui tik padeda jam ves
ti pilietini karą prieš “rau
donuosius,” sako chinų ko
munistai. '

NESMERKTAS MIRTI 
DAKTARAS Už 27

Mugden. — Chinų tauti
ninkų kariuomene čia nužu
dė 8 rusus.

nas pasirašė sutarti su So
vietų Sąjunga dėlei visos 
sovietinės kariuomenės iš
traukimo iš trano. Pagal šią 
sutartį, • Sovietai atšauks 
pasižadėtu laiku visus Rau
donosios Armijos karius iš 
to krašto, nestatydami jo
kių sąlygų. Reiškia, visa 
sovietinė kariuomenė pasi
trauks iš Irano per 6 savai
tes nuo kovo 24 d.

Sutartis sako, jog tauti
nės savivaldybės klausimas 
šiaur-vakarinė j e Irano pro
vincijoje Azerbaidžane yra 
vidujinis Irano valstybės 
reikalas ir Sovietų nesikiš 
į tą dalyką.

Šios sutarties pasirašy
mas yra vaisius derybų, ku
rias Irano premjeras Gha- 
vam pradėjo Maskvoj ir ku
rios buvo tęsiamos Irano 
sostinėje Teherane.

Sutartis pasirašyta ba
landžio 4 d. už kelių valan
dų po to, kai Jungtinių 
Tautų 'Saugumo Taryba 
New Yorke priėmė Ameri
kos delegato James Byrneso

Saugumo Tarybos Priimta, 
Byrneso Rezoliucija dėl 
Irano - Sovietų Santykių

< >

Nors Irano Ginčas Atidėtas iki Geg. 6, Tačiau, Pagal 
Byrnes’o Siūlymą, Jis bet Kada Gali Būti Panaujintas

New York. — Amerikos 
delegatas, valstybės sekre
torius James Byrnes bal. 3 
d. pasiūlė Saugumo Tarybai 
rezoliuciją Irano klausimu. 
Devyni tarybos nariai bal
savo už rezoliuciją. Sovie
tų delegatas nedajyvaVo, o 
Australijos atstovas pulk. 
Ųodgson susilaikė nuo bal
savimo.

Byrneso rezoliucija “pa
sitiki Sovietų vyriausybės 
užtikrinimu, kad jau prasi
dėjo sovietinės kariuomenės 
traukimas iš Irano ir pasiti
nki Sovietų intencija iš
traukti visą sacvo kariuo
menę iš Irano taip greitai, 
kaip tik galima, ■—> per pen
kias ar šešias savaites.”

Ta rezoliucija taipgi pa
sitiki Sovietų valdžios pa
reiškimu, jog “pasiūlymai,* 
dėl kurių dabar eina dery
bos tarp Irano valdžios ir 
Sovietų vyriausybės, neturi 
ryšio su sovietinės kariuo
menės. ištraukimu.” Rezo-

ŽMONIŲ NUŽUDYMĄ liucija “pripažįsta, jog vi- 
--------  sos Sovietų kariuomenės iš- 

Paryžius. —- Dr. Marcei; traukimas iš viso Irano ne- 
Petiot nusmelktas mirti už įgalėtų būti įvykdytas žy- 
tai, kad jis, įprisivyliojęs į 
namus, nužudė 27 žmones, 
pasisavindamas jų turtą. 
Pirm teismo Petiot sakėsi 
nužudęs net 63 asmenis.

Paryžius. — Dr.

miai trumpesniu laiku,” 
kaip per penkias-ęešias sa
vaites, ir todėl

“ši taryba
atidėti ; Irano

sako:
nusprendžia 
atsišaukimo

S

New York. — Jungtinių j bėti prieš Sovietų Sąjungą. 
Tautų Saugumo Taryba, Tada Gromyko pareiškė, 
ketvirtadienį n u s prendus i jog jis. pagal savo valdžios 
atidėti Irano - Sovietų klau-< patvarkymą, nedalyvaus iki 
simą iki gegužės 6 d., per-Į bal. 10 d. tokiuose tarybos 
traukė savo t posėdžius iki 
antradienio, balandžio 9 d.

Jaučiama, kad antradie
nio posėdyje dalyvaus ir 
Sovietų delegatas, ambasa
dorius Andrius Gromyko. 
Lenkijos delegatas prof. Os
karas Lange ir tūli kiti lė
mė, kad galima laukti Gro
myko atvykimo į tą posėdį. 
Gromyko apleido Saugumo 
Tarybos susirinkimus nuo 
kovo 27 d., kada taryba at
metė Sovietų prašymą pa
laukti su Irano- dalykų 
svarstymu iki balandžio 10 
d. ir pasikvietė Irano amba
sadorių Husseiną Alą kai-

posėdžiuose, kur bus liečia
mas Sovietu - Irano klau
simas.

Draugiškumo Pokylis
Chinijos delegatas ,dr. 

Quo Tia-chi, Saugumo Ta
rybos pirmininkas, bal. 3 d. 
suruošė jos nariams pokylį 
Hampshire House. Pokily- 
je dalyvavo visi tarybos na
riai, jų tarpe ambasadorius 
Gromyko ir Arkadij Sobo
levas, sovietinis padėjėjas 
generalio Jungtinių Tautų 
sekretoriaus. Pokylyje vy
ravo smagi draugiškumo 
dvasia.
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aLiudyto jas” apie Vadinamus Sovietinius 
Šnipus, Gouzenko Vagis ir Žulikas f

svarstymus iki gegužės 6 d., 
o tą dieną yra prašomos 
Sovietų valdžia ir Irano 
valdžia raportuoti Saugumo 
Tarybai, ar užbaigtas visos 
sovietinės kariuomenės iš
traukimas iš viso - Irano; 
tuomet ši taryba svarstys, 
ar reikia daryti bet kokių 
tolesnių žingsnių dėlei Ira
no atsišaukimo..

“Tačiąus, jeigu tuo tar
pu (pirm gegužės 6) Sovietų 
valdžią ar Irano valdžia ar 
bet kuris Saugumo Tarybos 
narys praneš generaliam 
sekretoriui bet kokius įvy
kius, galinčius sutrukdyti 
arba grąsinančius sutruk
dyti greitą Sovietų kariuo
menės įštrąukimą iš Irano, 
pagal Sovietų Sąjungos už
tikrinimus tarybai, tai ge- 
neralis sekretorius tuojau 
atkreips Saugumo Tarybos 
dėmesį Į tokius pranešimus 
ir jie bus laikomi pirmuti
niu dienotvarkės dalyku”1
(kurį Saugumo Taryba tu-: PERSIJA AR IRANAS? 
rėš tuojau svarstyti)^ New York. — Ar Persija

Visi delegatai gyrė šią j ar Iranas yra tinkamesnis

Ottawa, Canada. — So- tovas ar kiti esą slaptosios; 
vietų ambasada Kanadoj Sovietų policijos agentai ir 
paskelbė, jog kanadinės vai- organizuoją daugiau “sovie- 
džios Svarbiausias “liudyto- tinių šnipų.” 
jas” apie tariamus Sovietų Ambasada pareiškia, kad 
šnipus Igorius Gouzenko 
yra vagis ir kriminalistas.

Pirmiau Gouzenko tarna
vo kaipo slaptraščių rašti
ninkas sovietinėje ambasa
doje Kanadoje. Jis vogė 
ambasados pinigus, sako 
ambasados pareiškimas. O 
kada Gouzenko pamatė, kad 
bus susektas, kaip vagis ir 
žulikas, tuomet jis pernai 
rugsėjo mėnesį pabėgo iš 
tarnybos. Bijodamas areš
to, kaip kriminalistas, jis 
jieškojo prieglobsties pas 
slaptąją Kanados policiją ir 
ėmė pasakoti apie “sovieti
nius šnipus”, kurie, girdi, 
stengęsi išgauti atominius 
ir kitus karinius Kanados 
ir Jungtinių Valstijų sekre
tus.

Visos Gouzenko pasakos 
yra “grynas išmislas ir me
las,” sako sovietinė amba
sada ir peikia Kanados laik
raščius, kurie skelbė tokius 
Gouzenko šmeižtus ir me
lus. Papeikimą gauna ir 
Kanados valdininkai, kurie 
tuos išmislus priėmė už 
gryną pinigą.

Sovietų ambasada atmuša 
Gouzenko šmeižtą, būk dip
lomatiniai ambasados nariai 
V. G. Pavlovas ir L L Kro-

Byrneso rezoliuciją, apart 
dviejų. Australijos delega
tas Hodgsonas peikė ją už 
Irano klausimo atidėjimą 
“be faktų ištyrimo.” Lenki
jos delegatas Lange, ben- 
j .(Tąsa 5-me pusi.)./

■8

>1 t* s j;. 1

jeigu Gouzenko būtų So
vietų Sąjungoje, tai būtų 
teisiamas ir baudžiamas 
kaip kriminalistas.

Kai kurie kanadiniai val
dininkai sakė, jog Kanadą 
turės Gouzenko visą amžių 
globoti, nes jam būtų pavo
jus grįžt j Sovietų Sąjungą.

NEREIKIA DAUGIAU 
SVARSTYMŲ,SAKO 

PREM, GHAVAM
Teheran, bal. 5. — Pasi

rašius Irano premjerui Ah- 
medui Ghavamui sutartį su 
Sovietų ambasadorium Iva
nu Sadčikovu, 
pareiškė, jog
tarp tų dviejų kraštų iš
spręstas. ir jau nėra reika
lo Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybai daugiau tą dalyką 
svarstyti.

premjeras 
klausimas

Nutarta Tęst Detroito 
Važiuotės Streiką

Getvekarių

I

S

T

tam kraštui vardas? Jungt. 
Tautų nariai beveik pusiau 
pasidalinę šiuo klausimu. 
Vieniem geriau patinka se
nasis istorinis vardas Per- 
sjia, o kiti priima naująjį 
Irano vardą.

Detroit.
konduktoriai ir auto-busų 
vežikai masiniame susirin
kime nutarė streikuot, iki 
jų reikalavimai bus paten
kinti. Jie atmetė savo fe
deracinės unijos vadų sau- 
kimą grįžti darban ir derė- 
tis.

Z1

(Daugiau žinių 5-me puslp.) ;

ORAS. — Būsią šilčiau ir ™ 
giedra.
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pra-

karan 
nacius,

isn’t much 
a figure 
nationally, 
difficulty.

that
Club
cam-
text-

Nors ir nepažinom as- 
Mačiulio,

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

consi- 
which 

had

NĮHĮI .#■ įb||

send American
Lithuanian DP stu-
Hamburg. Besides 

we’d suggest that

ed at native fascist myths that 
the American shipments were 
being confiscated by the Rus
sians. On the contrary, he said, 
the relief sent by the Com
mittee to Aid Lithuania was 
augmented by relief from the 
general relief fund of Russian 
War Relief. Tfris latter aid, Mr. 
Bimba pointed out, was 
derably greater than that 
American Lithuanians 
sent.

—o—
This writer doesn’t want to 

but it 
isn’t to our way of reasoning,
too difficult to raise an initial 
fund of $500.00 for sports 
equipment to Lithuania. Some 
of our sports teams individual
ly spent that sum in one sports 
season. Therefor, it 
to expect that such 
could be reached 
without any great
The question is however, do 
our readers and Lithuanian 
sportsmen consider such an un
dertaking important?
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Vž Karalius—Prieš Demokratiją
Fašistų teroro sąlygose pravaryti balsavimai Grai

kijoj yra dar kartą įrodymas, kad Anglijos ir Ameri
kos diplomatai nenori skaitytis su tikrąją demokratija.

Anglijos torės ir jų paklusnūs “socialistai” stengiasi 
sutvirtinti begriūvančius karalių sostus. Anglijoj sėdįs 
Graikijos “karalius” Jurgis jau kraunasi turtą į baksus 
ir rengiasi grįžti į Graikiją, nes būk jo “žmonės norį.”

Nepaisant fašistų teroro ir grūmojimų tiems, ku
rie nėjo balsuoti, pasirodo, kad balsavimai buvo menki. 
Iki šiol suskaityti balsai rodo, kad dalyvavo tik apie 
pusė piliečių, galinčių balsuoti.

Keturios partijos, kurios sudaro Tautinį Išsilaisvi
nimo Frontą, kurios didvyriškai kovojo prieš Hitlerio 
okupaciją ir boikotavo dabartinius rinkimus, įteikė rei
kalavimą archivyskupui Damaskinos, kad jis paskelbtų 

.šiuos rinkimus nelegališkais ir kad ateityj būtų paskelb
ti kiti rinkimai, kur liaudis laisvai galėtų išreikšti savo 
valią. Šios partijos sako, kad jeigu tas nebus padaryta, 
tai Graikijoj nebus liaudies vienybės.

Konferencija
Londone eina eilės valstybių atstovų konferencija, 

kurioj tariasi javų ir grūdų reikalais. Daugiau atrodo, 
kad tai konferencija tų-, kurie neturi nei javų, nei grūdų.

Pastaruoju laiku angliškai kalbančių imperialistų 
viešpatavimas įvairiose konferencijose atvedė prie to, 

'kadj šioj konferencijoj nedalyvauja tos šalys, kurios 
daug užaugina javų ir turi grūdų. Ten nedalyvauja Du
nojaus baseino, duonos srities valstybės — Jugoslavija, 
Bulgarija, Rumunija ir Vengrija.' Nedalyvauja ir Sovie
tų. Sąjunga, kuri daugiausiai pagamina grūdų. Ten nė
ra ir Argentinos ir eilės kitų šalių.

Tai pasekmė netikusios Mr. Bevin’o ir Mr. Byrnes 
politikos. Ir nepaisant kiek konferencijoj raminosi Mr. 
Bevin’as, kartodamas, būk yra “nesvarbu, kas dalyvauja 
ir kas ne—konferencijoj,” bet faktas yra, kad Anglijoj 
maisto porcija mažinama ir jos kolonijos negali jai su
teikti duonos.

Konferencijoj nutarė prašyti grūdų pas Sovietų Są
jungą ir Argentiną, kurios toj konferencijoj nedalyvau
ja. Tai kaip tada Mr. Bevin’as gali mulkinti žmones, 
būk nesvarbu, kad tos šalys ten nedalyvauja?

Mes, Brazilijos Lietu
viai, Šaukiamės Pas Jus

f 
■
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“Iranas—Mr. Byrnes’o Lazda”
Žurnalas “Naujasis Laikas” Maskvoj rašo, kad visas 

skandalas Irano klausime buvo sudarytas tik tam, kad 
paskleisti prieš Tarybų Sąjungą nešvarią propagandą.

“Iranas, tai Mr. Byrnes rankose lazda,”—rašo žur
nalas. Ir toliau žurnalas stebisi, kaip gali persistatyti 
“mažų tautų užtarėjais” kapitalistinių šalių imperialistai, 
kurie tiek daug šalių yra pavergę!

Anglijos imperialistai viešpatauja pasaulyj, jie ka
imelių ugnimi ir durtuvais diktuoja savo politiką ne vien 
Indijoj, Indonezijoj, Egipte, Palestinoj, Ethiopijoj, bet 
ir Graikijoj 1 Jie pinigų ir savo agentų pagalba diktuo
ja politiką Turkijoj, Irake, Irane ir Syrijoj!

Mr. Byrnes palaiko anglų politiką. Jis ir jo atsto
vai teisina anglų imperialistus kiekviename reikale. O 
tokia politika bus skaudi pačiai Anglijai ir jos talkinin
kams, taipgi žalinga Jungtinių Tautų Organizacijai, ku
rią angliškai kalbančių šalių blokas siekia padaryti sa
vo įrankiu.

Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos 
posėdžius Mr. Byrnes pavertė į debatų i^anti-sovietinių 
diskusijų biznį. Jo reikalavimu buvo paimtas dienotvar- 
kin Irano klausimas.

Buvo trys įnešimai: (1) Tarybų Sąjunga reikalavo 
nukelti svarstymus iki 10 d. balandžio ;(2) Australijos 
atstovas reikalavo atsiklausti pirma Sovietų Sąjungos 
ir Irano faktų, pirmiau negu tas klausimas, bus svarsto
mas; ir (3) Egipto įnešimas (remiamas Mr. Byrnes), 
kad tuojau svarstyti.

Mr. Byrnes pravarė Egipto įnešimą. Tada Tarybų 
Sąjungos atstovas, A. Gromyko, pasitraukė iš posėdžių. 
Už kelių dienų Mr. Byrnes jau sutiko su Australijos at
stovo minčia ir pasiuntė atsiklausimą Irano ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybėms. Gavę atsakymus nuo Irano ir 
SSSR, “Irano klausimą” nukėlė diskusijoms net po 6 
d. gegužės.

Jau vien šie įvykiai parodo nepastovumą Mr. Byrnes 
politikos. Jis nesutiko nukelti klausimo svarstymą iki 
10 d. balandžio, nes būk esanti “labai pavojinga Irane 
padėtis,” būk esąs “sprogstantis klausimas ant rankų,” 
o po to, kaip buvo sukeltas triukšmas prieš Tarybų Są
jungą, jis patsai pasiūlė nukelti klausimo svarstymą net 
iki 6 d. gegužės! Tas parodo, kad Mr. Byrpes apėjo ne 
Irano reikalai, bet kas kita.

a'
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Brangūs Laisvės skaity
tojai, Šiaur. Amerikoje gy
venanti lietuviai; aųierikie- 
čiai, kalbanti lietuviškai ir 
visi tie, kurie užgirsit šį 
mūsų’ Brazilijoje gyvenan
čių pažangių lietuvių, atsi
šaukimą į Jus!

Brangūs Draugai!
Mes, Brazilijoje gyvenan

ti lietuviai, esam kone visi 
pilko Lietuvos kaimo arto
jai. Esant dar mums vai
kais, mūsų tėvai neturėjo 
galimybių leisti mus į mo
kyklas, ' kad susipažintu- 
mėm su pasaulio ir žmoni
jos istorija, su geografija;' 
kad s u s i p a ž intumėm su 
gamtos mokslu ir p. Vos 
pradėjom ropinėti samano
tų mūsų bakūžių pašaliais, 
tėvai išleido mus pas buo
žes ganyti žąsų, kiaulių ir 
galvijų — išleido mus jau 
užsidirbti duonos. Kiek pa
ūgėję ir įvelti vis buožių 
“globoje” pradėjom jiems 
arti žemę, mėžti mėšlus, šie
nauti ... ir vis, tik už pa
valgį ... Kitokios išeities 
biednų tėvų vaikams besi
kuriančioj po 1914-18 m. ka
ro Lietuvoje nebuvo. Ta
čiau dėka mūsų stropumui, 
ilgais žiemos vakarais prie 
balanos, išmokom šiek tiek 
skaityti ir šiaip, taip pasi
rašyti vardą ir pavardę. 
Nors ir pasiutusiai troškom 
pasiskaityti pasakėlių kny
gelėse, bet už mažas algas 
gaunamas iš buožių, vos ga
lėdavom įsigyti šiokį tokį 
drabužį apsivilkimui ir į 
kelius metus porą batų ap- 
siavimui. Apie pirkimą 
knygų pasiskaitymui nei ne 
galvojom— buvom per daug 
biedni, kad tokiems daly
kams leisti sunkiai uždirb
tus centus. Kaip dabar su
prantam, buvom tikri XX 
amž. vergai tik dirbimui 
pas buožes.

Bet štai! 1926-27 m., pra
dėjo žmones iš Lietuvos 
vežti į Braziliją valdišku 
kaštu. Nereikėjo jokių iš
laidų atvažiavimui į Brazi
liją, reikėjo tik užsirašyti 
pas Transatlantinių kompa
nijų agentus, kad norim va
žiuoti. .. Nors ir nežinojom 
nieko apie Braziliją, net 
nežinojom, kur ji randasi, 
tačiau nieko nebodami pra
dėjom grūstis iš Lietuvos 
turėdami viltį, rasti Brazi
lijoje didesnį duonos kąsnį 
ir netokį didelį nedateklį, 
kokį turėjom Lietuvoje. 
Bet, atvažiavę į Braziliją, 
kavos plantacijose atradom 
tą * patį ką palikom Lietu
voje: tokį pat nedateklį, 
pusbadį pragyvenimą, be 
to dar, svetimus įprpčius ir 
neįprastą mums Lietuvos 
artojams darbą. Metus ki
tus pasikamavę kavos plan
tacijose sugūžejom kone vi
si į Brazilijos miestus ir 
miestelius, daugumas į Sao 
Paulo didmiestį. Bet, Sao 
Pauly j e mūsij jau laukė iš 
Lietuvos atskridę į Brazili
ją gudrus lietuviai “vana
gai”. Visokiausi Lietuvos 
įstaigose apsivogę valdi
ninkai, bendrovių aferistai 
ir įvairiausi sukčiai, neno
rinti dirbti fizinio darbo. 
Pradėjo iš mūs biednų dar 
nemokančių vietinės kal
bos ir dar . nesusipažinusių 
su Brazilijoje įstatymais, 
viliot sunkiai uždirbtus cen
tus pardavinėdami mums že
mės sklypus, pardavinėdami 
laivakortes pažįstamų atsi- 
k v i e t i m u i iš Lie tuvos. 
Tačiau negaudami nupirk
tų žemės sklypų ir ' nesu
laukdami atvažiuojant iš 
Lietuvos su pasiųstomis lai-

vakortėmis pažįstamų, su
pratom, kad mus tie “vana
gai” apgaudinėja. Sukru- 
tom organizuotis, kad su
prasti padėtį Brazilijoje ir 
apsiginti nuo mūsiškių lie
tuvių sukčių. Susispietėm, 
mes pažangesni, į Lietuvių 
S u s i v ienijimą Brazilijoje 
organizaciją, pradėjom leis
ti laikraštuką Garsą, 
dejom mokintis ir p.- Buvo 
sunku neįpratusiems tokį 
veikimą veikti, bet

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

MMMMMI

npHIS IS a story of that com- 
A mon luxury, the American 
cigarette. The boys who slept 
in foxholes and foilght our 
country’s battles know the com
forts of this simple luxury. A 
cigarette it was that bouyed 
the sagging spirits and refresh
ed the tired bodies of war-wea
ry men at the front. But this is 
not the story we are going to 
tell.

Our story of an American 
cigarette takes place in Lithua
nia at the time the Nazis were 
being ejected from the country. 
It is an account of a small but 
important part American cigar
ettes often played in defeating 
the Nazis.

Anthony Bimba, who is our 
authority for the story, tells, it 
somewhat like this:

Lithuanian Red Army sol
diers frequently used to wrap a 
handful of American cigarettes 
sent by the Committee to Aid 
Lithuania in copies of this pa
per and sling them into German 
lines. The bundles were usually 
directed where they would fall 
into the hands of Lithuanians 
who were fighting in the Hit
lerite army. With each bundle 
of cigarettes went the terse 
message: “American Lithua
nians are with us. There ciga
rettes were sent by them.”

Frequently the bundle of i wrecked Lithuania. How’s 
American cigarettes and the about you Lithuanian sports- 
challenging message resulted!men speaking up? Write us a 
in many Lithuanians deserting letter and let us know what you 
the ranks of the German Army, think of the idea. If we can get 
Hundreds of Lithuanians who something started soon, a ship- 
fought alongside of the Nazis, ment might be gotten together 
after receiving such bundles, | by autumn, 
would slip away during the 
night and hide in the woods.' 
There they would surrender, appear presumptions, 

lietuvių pasaulyje, to visko themselves to the defenders of 
Lithuania and many even join-: 
ed the ranks of Lithuanian Red 
Army soldiers to turn their 
guns against former brothers- 
in-arms.

—o— 
Brooklyn’s American Lithu

anians started the ball roiling
in the $30,000 campaign for 
medical equipment for a Can
cer Institute in Lithuania last 
Sunday by contributing nearly 
$6,000. Highlighting the rally 
of nearly 900 of the local citi
zenry was the appearance of 
Anthony Bimba, who reported 
on his recent tour of Lithuania.

In his delivery, Mr. Bimba, 
who had visited Lithuania as 
representative of the Com
mittee to Aid Lithuaia, pointed 
out 
nia 
aid 
can

pasislėpė palėpėje leidom 
net kelis metus nelegalų 
laikraštuką Mūsų Žodį, pas
kui kone metus , laiko prieš 
įeidami į bendrą frontą su 
Brazilijos valdžia 
prieš Vokietijos
taipogi nelegaliai leidoftn 
Tiesą. Kaip minėjom, vis; 
kas tas mums pažangiems 
Brazilijoje lietuviams kai
navo brangiai: netekom ke
lių dešimtų lietuvių, ku
riuos reakcine tais laikais 
Brazilijos valdžia išdepor- 
tavo, apie pusė šimto lietu
vių pažinom Brazilijos ka
torgą Atlanto salose, keli 
šimtai lietuvių užregistruo
ti politinėje Brazilijos poli
cijoje kaipo nepageidauja
mi kraštui asmenys ir iš
laikyti po nemažai laiko šal
tuose Brazilijos kalėjimų 
urvuose. Bet šiandiena 
mes, mūsų praeityje veiki
mo vaisius jaučiam: Jau
čiam, kad prisidėjom kovo
je už demokratinių laisvių 
atgavimą Brazilijoje, išsi- 
ąuklėjo tam mūsų nelega
liam veikime keletas tikrų 
Lenino kareivių. Lietuvių 
kolonijos Brazilijoje masių 
apsukrūs. Lietuvos fašistu
kai neapmulkino ir šiandie
na su mumis pažangiaisiais. 
Tačiau, dar tebeegzistuoja 
Brazilijoje fašistinių įstaty
mų likučiai, liečianti sve
timtaučių veikimą Brazili
joje. Uždrausta mums leis
ti lietuvių kalba laikraščiai, 
spausdinti knygos, brošiū-

dėka 
Junms, Šiaur. Amerikos pa
žangieji lietuviai, ypatingai: 
Jūsų Amerikos Lietuvių 
D a r b i n i n ku Literatūros ’ • v IDraugijai, kuri pradėjo 
mums siuntinėti lietuviškas 
knygas, laikraštį Laisvę ir 
k.; godžiai skaitydami tas 
knygas ir Laisvę, supratom 
kas mes esame. Supratom, 
kad esam darbininkai, iš
naudojami kitų ir kad vi
suomet būsim išnaudojami, 
kol p a s a u 1 yje egzistuos 
žmogaus žmogumi išnaudo
jimo mada.

. Taigi, pradėjus mums su
prasti, kas mes esam, atva
žiuoja į Sao Paulo pirmasis 
Lietuvos konsulas Ęrazilijo
je. ” ’ ---------
meniškai Dr. 
pirmojo Lietuvos konsulo 
Brazilijoje, bet jautėm koks relės ir k. Bet, turim viltį, 
paukštis fašistinės Lietuvos 
pasiuntinys Brazilijai. Be 
abejo, pasilikom žmogų šal
tai ir su visu atsargumu. 
Matyt, Dr. P. Mačiuliui mū
sų gestas nepatiko. Pasu
ko susibičiuliuoti su lietu
viais sukčiais ir visokiausių 
aferistų gauja Brazilijoje. 
Neužtenka to, Dr. P. Ma
čiulis pasidarė atviras mū
sų priešas: primeluoja Sao 
Paulo policijai, kad mes ko
munistai, profesionalai te
roristai ir p. Brazilijos po
licija, užgirdusi tokius da-* 
lykus ne iš bikokio žmo
gaus, o iš Lietuvos pasiun
tinio Brazilijoje, beabejo 
nesnaudė. Areštuoja mus 
kelias dešimtis draugų, 
areštuoja mūsų laikraštuką 
Garsą, uždaro mūsų orga
nizaciją— Lietuvių Susivie
nijimą Brazilijoje ir depor
tuoja atgal į Lietuvą apie 
dešimts nieko nekaltų mū
sų bendraminčių draugų. 
Be to, skaityti Laisvę, AL 
DLD knygas, pasidaro pa
vojingiau, negu užmušti 
žmogų. Ir, prasidėjo mums 
Brazilijoje pažangiems lie
tuviams juodos dienos švie- 
timuisi ir kulturėjimui sve
timam krašte. Tos juodos 
dienos tęsėsi penkiolika me
tų t. y., iki pat 1945 m. va
sario mėnesio, kai Brazili
jos liaudis atgavo demokra
tines laisves. ’

Tačiau, nors ir visokiau
siais būdais buvom reakci
jos kamuojami, įskundinė- 
jami, kad Maskvos agen
tai, bet nenuleidom jrankų, 
nes daugiau kiek reikia bu
vom supratę žinodami, kad 
būsim išnaudojami tol, kol 
pasaulyje egzistuos žmo
gaus žmogumi; išnaudojimo 
mada. Per tuos penkioli
ka juodų mums < metų ne
galėjom turėti tikros darbi
ninkiškos legalios spaudos, 
kuri šviestų mums taką, ku- 
riuom mes ir visi lietuviai 
darbininkai Brazilijoje tu
rėjom eiti visą laiką. Ne
galėjom turėti ne tik lietu
vių kalba, bet ir vietine por7 
tugalu kalba. Bet, nors ir 
.pasiutusiai mums brangiai 
kamavo netenkant kone 
kas metai išdeportuojamų 
iš Brazilijos keleto lietuvių 
už pažangų veikimą, tačiau 
nebodamį į t$ viską, giliai

We see by the papers 
the Lithuanian University 
of Chicago has begun a 
paign to 
books to 
dents in 
textbooks,
the LUC send a Collection of 
American anti-fascist novels. 
We’re sure that the Lithuanian 
DP students would have much 
to learn from the latter source. 
Or would they?

—o—
In an earlier column this 

writer posed the suggestion of 
American Lithuanian youth 
responding to an appeal for 
sports equipment for students 
of a university in Kaunas, Lith. 
We’re sure that many of our 
sportsminded youth would be 
anxious to furnish athletic 
goods for students of war- 

of I wrecked

kad Brazilija nuo to fašis
tinio brudo laikui bėgant iš
sivalys. Beabejo, negalė
dami turėti savo kalba 
spaudos, kuri informuotų, 
kas dedasi mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, kas dedasi tarpe

negalim žinoti. Ir dabar, 
susikūrus Lietuvai tokiai, 
kokios mes troškom ir už 
kokią visą laiką kovojom, 
netikėsit brangūs draugai, 
kaip mums įdomu žinoti, 
kas dedasi toj senutėj mū
sų brangioj tėvynėj Lietu
voj. Dūsaujam kaip moti
nos netekusios vaiko pa
klydusio miške: spėliojam, 
galvojam, vienas kito klau
siam, bet... Vietinėje spau
doje to visko nerandam, o 
iš kitur jokių žinių netu
rim. Tik įsivaizduokit, kaip 
yra bloga, kuomet žmogus 
nori žinoti ir negali. Mes, 
Brazilijoje gyvenanti lietu
viai, šitą blogumą kenčiam 
jau kelinti metai — nuo 
pat praūžusio karo pra
džios.

Kadangi dabar nebeprasi- 
kaltimas Brazilijoje skaity
ti Laisvę, Kanados lietuvių 
Liaudies Balsas, Vilnis ir 
kiti progresyvios minties 
laikraščiai, norėtumėm už
siprenumeruoti,’ bet nega
lim. Uždrausta iš Brazili
jos išsiųst bet kokia sumelė 
pinigų. O veltui, nei Dievas 
neatleidžia nuodėmių. Lie
tuviškų laikraščių adminis
tracijoms, ypatingai darbi
ninkiškų, kurie išsilaiko tik 
sunkiai uždirbtais darbinin
kų centais, manai iš dan
gaus nekrenta, nors ir ge
riausius norus turėtų pa
tenkinti mūsų prašymus, 
negali: yra biednos ir netu
ri iš ko, ką ir. Jūs labai ge
rai žinot. Gėda, bet neran
dam kitos' išeities — esam 
priversti prašyti pas Jus, 
brangūs d r a u gai, kad 
mums, gyvenantiems lietu
viams Brazilijoje padėtu
mei. Kad padėtumei mums 
sužinoti, kas dedasi mūsų 
tėvynėje Lietuvoje, kas de
dasi tarpe lietuvių, gyve
nančių pasaulyje, kas deda
si tarpe Jūs Amerikoje ir 
taip toliau.

X “ •

Taigi, brangūs draugai 
bendram inčiai lietuviai!

that the people of Lithua- 
were very grateful for the 
sent them by their Ameri- 
friends.

—o—
Among other things, the Lith

uanian relief head testified 
that he had personally witness
ed the arrival of two shipments 
from American Lithuanians. 
He likewise witnessed the dis
tribution of relief sent by the 
American committee and scoff-

Sakoma, Iranas Tariasi su 
Sovietais dėl Žibalo

Teheran. — Anglų žinių 
agentūra Reuter praneša, 
kad Irano valdžia pradėjo 
pasitarimus dėlei leidimo 
Sovietam naudoti tūlas Ira
no žibalo versmes. Iranas 
siūląs tokia kompaniją, kur 
jis ir Sovietai turėtų po ly
giai serų.

Jeigu užgirsit šį mūsų at
sišaukimą ir atjausit mūsų 
širdgėlą, prašom iš Širdies 
gilumos, nors kolektyviai 
susidėję paaukoki t vieną ki
tą Laisvės ar kito kokio ne
būt pažangaus lietuviško 
laikraščio prenumeratą, už 
ką būsim nepaprastai dė
kingi. Be to, mes, pasira
šiusieji po šiuo atsišauki
mu, pasiunčiam į Laisvės

(Tąsa 3-me pusi.) , .
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We feel that it is important. 
Such assistance to the students 
and youth of Lithuania will be 
deeply appreciated by them. 
Moreover, we shall by such a 
gesture be cementing friend
ship with our brothers over
seas. Think the matter over. If 
you have any suggestions how 
we should go about such a cam
paign, don’t hesitate to write.

—o— 
keeping with an old pea
tradition, many Lithua- 
women bring chickens and 
with them when visiting 

in Lithuania.

In 
sant 

. nian 
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medical clinics 
When told by medical authori
ties that no fee is required for 
services of the free govern
mental institutions, the women 
are greatly surprised. Their 
surprise stems from a hango
ver of the old Smetona regime.

Formerly hospitals and doc
tors took high fees. * Peasant 
women, unable to afford medi
cal attention called doctors on
ly in extreme cases of emergen
cy. Women on the farms usual
ly gave birth at home.

Under the present govern
ment -many maternity homes 
have been opened, besides ma
ternity departments in the 
small hospitals. Now universal 
consultations to follow up the 
health of the mother and child 
is furnished at the expense of 
the government.

—o—
• Along with the broad health 

program, authorities are bring
ing education and culture to the 
outlying country districts. 
Teams of elementary school 
teachers have gone into the ru
ral areas and have formed edu
cational circles where peasant 
women come to learn.

L



Lietuvos Artistų Dovanos Amerikiečiams
Jau nuskambėjo žinios, jog Antanas 

Bimba grįžo iš Tarybų Lietuvos. Antanas 
matėsi su meno kūrėjais. Jis kalbėjosi su 
dramos, muzikos, literatūros, tapybos ar
tistais, taip pat su dainininkais, vaidin
tojais ir kitais menininkais.

Vsi jie sveikino Amerikos lietuvius ir 
įteikė savo kūrinių Antanui Bimbai, kad 
jis juos parvežtų Lietuvių Meno Sąjun
gai, o pastaroji paskleis jų kūrinius tar
pe amerikiečių lietuvių. Amerikoj vei
kia tik viena L. M. S., kaipo nacionalė 
meno organizacija, kuri platina lietuvių 
dainą, vaidybą.

Muzika - Dainos
Kompozitorius A. Budriunas įdavė ke

letą kopijų savo kūrinio “Našlaitės Nak
tis.” žodžiai Salomėjos Neries. Salomėja 
amerikiečiams jau pažįstama kaipo poe
tė. Taip pat A. Budriunas įteikė mums 
originalį kūrinį “Lopšinė.” Šis kūrinys 
yra lygių balsų chorui. “Našlaitės Nak
tis” — moterų chorui.

Autorius ant savo kūrinio užrašė: 
“Brangiems broliams ir sesėms Amerikos 
lietuviams.”

Kompozitorius - chorvedis Jonas Šve
das per Antaną Bimbą įteikė rinkinį (11 
dainų) lietuvių liaudies dainų iš savo va
dovaujamo Valstybinio Liaudies Ansam
blio repertuaro. Dainos yra liaudies, žo
džiai surinkti iš įvairių Lietuvos kraštų, 
muziką, harmoniją joms parašė Jonas 
Švedas. Taip pat Jonas Švedas savo laiš
ke siunčia “linkėjimus Amerikoje gyve
nantiems tautiečiams — dainininkams.” 
Autoriaus rinkinys sutvarkytas Vilniu
je, 1946 metais. Jo ilgesnis laiškas ameri-

Brooklyno L. Liaudies 
Teatras Dalyvaus LMS 

Suvažiavime
Sekmadienį, kovo 31 ’dieną, Brooklyno 

Lietuvių Liaudies Teatras turėjo savo 
specialį, organizacini susirinkimą, ku
riame, tarp kitų tarimų, buvo nutarta 
dalyvauti Lietuvių Meno - Kultūros Su
važiavime, įvyksiančiame ateinantį ru
denį. Su kuo Brooklyno LLT Suvažiavi
me išstos, dar galutinai nenutarta; gal 
pasirinks kokį veikalą perstatyti Juliai, mokėdamas savo duokles, 
o gal tik vieną kitą sceną ar veiksmą iš 
kokio nors veikalo, tai priklausys, didžiu
moje, nuo mūsų teatrinių jėgų, kokias 
mes galėsime sumobilizuoti šiam darbui. 
Kaip dabar atrodo, tai daug tų mūsų 
teatrinių jėgų gali būt aplinkybių pri
versti atsisakyti nuo Suvažiavime daly
vavimo. Visgi reikia tikėtis, kad gal tos 
aplinkybės pasikeis ir Brooklyno LLT 
galės Suvažiavime pasirodyti tikrai pui
kiai.

Kas liečia Suvažiavimui vietą, tai 
Brooklyn LLT tuo klausimu jau pirmiau 
buvo pasisakęs: dauguma išsireiškė už 
Clevelandą ar Detroitą. O kai kurie tvir
tina, kad Chicaga būtų geriausia Suva-, 
žiavimui vieta, nes, viena, Chicaga bene 
bus pusiaukelis tarp Pacifiko ir Atlanti- 
ko Vandenynų, o antra, ir svarbiausia, 
Chicaga yra tirščiausiai lietuviais apgy
ventas miestas visoje Amerikoje ir dėl 
to daugiausiai lietuvių galės pasinau
doti ta iškilminga lietuviško meno ir kul
tūros švente. Brooklynas, kaipo Suvažia
vimui vieta, buvo visiškai atmestas, kai
po netinkamas. Tačiau, LLT pasiduos 
tokiam šio klausimo nuosprendžiui, kokį 
padarys Suvažiavimo Šaukimo Komite
tas.

Iki šiol, per visą karo laikotarpį mū
sų LLT buvo pusėtinai pakrikęs. Šiame 
organizaciniame"* susirinkime buvo tas 
klausimas išgvildentas ir pradėtas kon
kretus LLT budavojimo darbas. Nutar
ta įvesti narystės paliudijimo kortelės 
aktyviai • clalyvaujantiems teatriniame . 
veikime su $1 metine mokėsimi, o iš rė
mėjų imti po tiek, po kiek kas norės pri
sidėti. Nutarta turėti kas savaitė lavi
nimosi vakaras, kur bus mokinamasi 
vaidybos, kalbos, grimo ir kitko, kas vai
dintojui reikalinga žinoti.

. 4 ._____ _____1—______
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kiečiams aiškinantis liaudies dainų mo
tyvus, tilps šiame skyriuje vėliaus.

Kompozitoriaus Gruodžio mes, ameri
kiečiai, turime tik senesnių laikų kom
pozicijos, dainų. Dabar mes gavome J. 
Gruodžio naujų kūrinių, 1945 metų. Štai 
nauji komp. j. Gruodžio kūriniai: “Aly
vos,” tekstas Salomėjos Neries, muzika 
Gruodžio, balsui su pianu. “Diemedžiu 
Žydėsiu,” balsui su pianu, žodžiai taip _____
pat Salomėjos Neries. “Kalvis,” Janonio, vaizdas. Pirmu kartu vaidintas Vilniaus 
žodžiai. Iki šiol mes turėjome “Kalvį” 
Miko Petrausko kompozicijos. Kompozi
toriaus Gruodžio “Kalvis” sukurtas jau 
Tarybų Lietuvoj, 1945 metais. Taip pat 
gavome 3 kavalkus Gruodžio muzikos dėl 
smuiko.

Dainų Rinkinys, išleistas 1945 metais, 
jame telpa Sovietų Sąjungos ir Tarybų 
Lietuvos himnai, taipgi eilė karo periodo 
dainų, viso 21 daina.

Tai tiek muzikos, dainų parvežė An
tanas Bimba. Tai graži dovana nuo Lie
tuvos menininkų, žinoma, turime tik po 
1 kopiją. Tik Antano Budriuno “Našlai
tės Naktis” turime keletą kopijų. Todėl 
jų šiuo tarpu negalime duoti mūsų cho
rams, dainininkams kol jas neperžiūrės 
mūsų muzikai ir padarysime daugiau ko- 
Pijų-

Veikalai - Drama
Gavome ir veikalų, originalių ir verti

mų. “Klampynė” .— penkių veiksmų dra
ma, pagal Žemaitę, parašė Viktoras Mi
liūnas. Kaip matome, veikalas savo tu
riniu yra pilniausiai lietuviškas. Žemai
tė savo apysakose piešė Lietuvos sodžiaus 
gyvenimą. Manome, kad šis veikalas bus 
labai patrauklus Amerikos lietuviams.

skaitlingi bus tie lavybos susirinkimai, 
išsivystys mūsų teatrinis veikimas. Juo 
narių-vaidintojų atsiras didesnis skai
čius, tuo mūsų repertuaras galės būti 
didesnis. Žymiausias tarp mūsų režisie- 
rius-aktorius, Jonas Valentis, sutiko pa
švęsti tiek laiko ir pastangų šiems lavy
bos vakarams pagelbėti, kiek tik jo ap
linkybės jam leis. Jonas sakė, kad vėliau 
jis galės ir daugiau vakarų pašvęsti lie
tuviško teatro darbui ir tada jis apsiima 
sumokinti vieną kitą scenai veikalą. Be
je, Jonas Valentis pats pirmas įstojo 
naujai perorganizuoto LLT nariu, užsi-

LLT valdyba pasiliko ta pati, tik iš
rinkta trys organizatorės: Adelė Rainie
nė, Julia Stankaitienė ir Uršula Bagdo
nienė.

Susirinkime, be jau viršuj suminėtų, 
dalyvavo veteranai teatrininkai: V. Bo
vinas, Jonas Juška, Jonas Lazauskas, 
Nellie Ventienė, A. Dagis,' ir kiti.

Taip pat dalyvavo dailininkas R. Fei- 
feris.

Po šio gana konkretaus susirinkimo, 
pas mus atsirado entuziazmo, kad atei
ties teatrinis veikimas ir LMS Suvažiavi
me pasirodymas bus gražus. To aš ir lin
kiu nuo savęs Brooklyno Lietuvių Liau
dies Teatrui.

.J. Byronas, LLT sekr.

us”

Bet veikalas didelis,^ parašytas ir jau 
vaidintas Vilniaus Valstybės Dramos 
Teatre. Ne visur mūsų vaidintojų gru-. 
pės galės jį vaidinti.

Antras didelis veikalas gauta “Užda
vinys,” taip pat jau vaidintas Lietuvos 
Valstybės Teatre. Jį parašė “Pergalės” 
autorius B. Daugu vie tės. “Uždavinys” 
yra 5 valksmų pjesė,, jos veiksmas vyksta 
1944 metų pradžioje.

Dar vienas originalus veikalas “Marti.” 
Parašytas irgi Viktoro Miliūno, pagal 
Žemaitę, yra 4 veiksmų kaimo buities

Į 

Valstybiniam Dramos Teatre.
Taip pat gavome du trumpesnius vei

kalus A. P. Čechovo kūrybos “Jubiliejus” 
ir “Piršlybos.” Abu veikalai yra viena
veiksmiais vodeviliais. Vaidintoji! juose 
dalyvauja mažas skaičius. “Juo? 
yra Rom. Jukųevičiaus vertimas, 
šlybų” vertėjas nepažymėta.

Tai tokios dovanos nuo Tarybų Lietu
vos menininkų. Mums jos labai vertin
gos. Varde Lietuvių Meno Sąjungos ir 
visų mūsų dainininkų, vaidintojų, taip 
pat lietuvių meno mylėtojų reiškiame di
delę pagarbą ir padėką Tarybų Lietuvos 
meno kūrėjams.

Priedui su veikalais gavome pluoštą 
vaizdų, sceniškų paveikslų minėtų veika
lų vaidinimų. Sceniški paveikslai daug 
padės mūsų vaidintojams sukurti cha
rakterius, nustatyti kostiumus, grimą.

Taip pat LMS Centro Komitetas reiš
kia padėką Antanui Bimbai, kuris pasi
rūpino parvežti šias brangias dovanas 
amerikiečiams lietuviams.

Veikalų, žinoma, gavome tik po vieną 
kopiją, todėl jų negalėsime siuntinėti į 
kolonijas kol nebūsime padarę jų dau
giau. V. Bovinas, LMS Sekret.

Lietuviu Meno Sąjungos 
Visuotinas Suva-

ziavimas
Jau praėjo keletas mėnesių nuo to lai

ko, kuomet Lietuvių. Meno Sąjungos 
Centralinis Komitetas' paskelbė visuoti
ną suvažiavimą,. kuris yra ruošiamas 
šiems metams. Per tą trumpą laikotarpį 
jau teko pastebėti mūsų laikraščiuose ke
letas išsireiškimų tuo reikalų. Jie visi pa
sisakė už suvažiavimą.

Suvažiavimui laikas dar nėra galuti
nai nustatytas, vienok buvo pasiūlyta, 
kad spalio mėnesį būtų patogiausias lai
kas lietuvių meno šventėms vykdinti. 
Vieta, taipgi, dar nėra parinkta, kadan
gi tuo klausimu dar vis eina diskusijos. 
Iš didžiųjų lietuvių centrų jau buvo ne
mažai išsireiškimų kaslink parinkimo 
tinkamesnės suvažiavimui vietos. Buvo 
paduota stiprių argumentų už Chicagą, 
Brooklyną ir Detroitą, kaipo atatinka
mas vietas mūsų dailės parodai. Naujo
sios Anglijos ir,PennsyIvanijos valstijos 
lietuviais apgyventos vietos nebuvo pa
minėtos, nors ir tose apygardose randasi 
daug lietuvių.

Kalbant apie vietą, prisieina turėti 
omenyje du svarbūs dalykai, nuo kurių

Į. Naują Gyvenimą
Kur tik norėsi žvilgsnį tu nukreipt, 
Apdegę stiepsis medžių stagarai. .. •

Sudegę miestai i tave pažvelgs — 
Juos atstatyti vėl išdrįs kas gal?
Suskilę akmens, plytos, pelenai— 
Šitam namely tujen gyvenai’. ..

Gimtoj pastogėj buvo taip jauku, 
Bet priešo tankas atšliaužė lauku . . .
Ir liko žemėj namo pamatai . . .
Kryžiuočio veidą tujen pamatei. ..

Paskui vėl slinko naktys po nakties — 
Pagalbos ranką tautai kas išties?
Šviesi saulelė iš rytų šalies,
Mūs tamsią naktį spinduliais paliesk ... 
Paarankos griauskit vis artyn, artyn— 
Nuo ašarėlių duona mums karti ...

Jaučiuosiu 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

Dabar prisimenam viską 
Lyg sapną, slėgusį mus. 
Dangus fejerverkais tviska, 
O širdys plaka džiaugsmu.

Į priekį gyvenimas veržias, 
Ir metai keičias naujais. 
Prie namo apdegęs beržas 
Naujas vėl atžalas leis.

jausmą.
i 

pa-

'Mums liūdnos dienos negrįš jau, 
Kasdien bus gyvent šviesiau.
Laimingi vaikučiai krykštaus— 
Jie ateitį sau nujaus.
Lietuvas lyg pumpuras skleisis, 
Kaimai ir miestai pražys.
Klestėki metais naujaisiais
Tarybų šalie graži!

Vytautas Sirijos Gira.

priklausys suvažiavimo pasisekimas. Tai 
yra sudarymas'didelės ir įspūdingos pro
gramos laike suvažiavimo ir sutrauki
mas skaitlingos delegacijos. Sudarymui 
plačios ir įvairios dailės programos Chi
cago je arba New Yorke būtų labai tin
kamos vietos. Tuose miestuose ir jų apy
linkėse randasi pakankamai sukoncen
truotų lietuvių meno jėgų: . ten yra 
stambūs ir gerai išlavinti chorai, teatra
liški rateliai ir kitokių dailininkų gru
pės. Tagi, kas liečia pačių iškilmų pro
gramą, nedaro didelio skirtumo ar tai 
būtų parinkta vieta New Yorke ar Chi- 
cagoje.

Sutraukimas skaitlingos delegacijos, 
taipgi yra labai rimtas klausimas. Juo 
daugiau delegatų suvažiuoja, juo dides
nis pasidaro visų dalyvių ūpas, ir tuo 
daugiau galima visko nuveikti. Tokiu 
būdu, kas liečia delegaciją, vieta turi la
bai didelę reikšmę ir, per tai, turėtų būti 
parinkta su dideliu atsargumu.

Žiūrint iš visų atžvilgių, atrodo, jog 
New Yorke būtų tinkamesnė vieta tam 
tikslui. Rytinėse valstijose randasi dau
giau lietuvių, negu vidur-vakarinėse. 
Taigi, į New Yorką daugiau delegatų su
važiuotų, negu į Chicagą ar Detroitą. 
Ypatingai, Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijos galėtų prisiųsti daug daugiau 
delegatų ir programos dalyvių, jeigu su
važiavimui vieta būtų paskirta New 
Yorke, kadangi kelionės išlaidos būtų 
daug mažesnės palyginus su Chicaga.

Taip, Naujojoj Anglijoj yra d^pg lie
tuvių ir jie turi nemažai progresyvio 
meno jėgų. Iš jųjų tarpo galėtų plačiai 
dalyvauti LMS suvažiavime ne tik atsto
vybėje, bet ir programoje. Tuomi yra su
sirūpinę tūli visuomenės veikėjai; jie 
šaukia Massachusetts valstijos chorų, 
dramos grupių, dainininkų ir dailės rė
mėjų konferenciją. Suprantama, toje 
konferencijoje vyriausiai bus svarstoma, 
kaip sustiprinti pažangiųjų lietuvių 
veiklą, dailės, srityje, idant tinkamai pri
siruošti į visuotiną suvažiavimą.

Toks obalsis ir pasiryžimas yra Nau
josios Anglijos pažangiųjų lietuvių; toks 
obalsis ir pasiryžimas yra visos Šiaurinės 
Amerikos progresuojančių lietuvių. Ir 
šis obalsis sukels žmonių ūpą ir išjudins 
dailės veikimą tarpe lietuvių taip, jog 
ateinančiame LMS suvažiavime bus pil-
nai išdemonstruota 
dailės kultūra.

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitėa nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, Žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų- šilumos 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- /'į 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

skilvį, įsigykite 
Gomozo šian-

• dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite r—»

, DDirnn 60c vert*s
I KltUV Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit sj “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėta* $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D, (Išlaidos pridėtos).

Vardas_ __ - ... ..............................

Adresas-------------- ---------------------

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

Dept 674-27A
2501 Washington Blvd., Chicago 12, HI. • 
256 Stanley St.. Wlnnipaa. Man.. Con. I1

Mes, Brazilijos Lietu
viai, Šaukiamės Pas Jus

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
a d m i n i s t raciją norinčių 
skaityti pažangius lietuviš
kus laikraščius, lietuvių ad
resus, kurie iš savo pusės 
pasižada asmeniškai laišku 
padėkoti prenumeratos au
kotojams ir jei aukotojai 
pageidaus, pasižada už- 
megsti susirašinėjimą laiš
kais. Ypatingai, šaukiamės 
į Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos kuopas, tos draugijos 
kuopas, kuri tiek daug yra 
mums Brazilijoje gyvenan- 

; tiems pažangiems lietu
viams padėjusi, turėdami 
viltį, kad jos (ALDLDj^na
riai supras mus i¥ atjaus, 
tardami iš anksto didelį 
AČIŲI

Jonas Jukubka, 
Antanas* Zokas, 
Feliksas Lekavičius.

CLEVELAND, OHIO
Prašome jsitėmfti: Balandžio 16 

d. jvyks svarbios prakalbos, kalbės 
Antanas Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. O balandžio 17 d. bus ro
doma įdomi ir svarbi filmą, 
parsivežė drg. Bimba iš 
Prakalbos jvyks White Eagle 
8315 Kosciuszko Ave., 8 
Kviečiame vietin’us ir iŠ

doma įdomi ir svarbi filmą, kurią 
parsivežė drg. Bimba iš Lietuvos. 
Prakalbos jvyks White Eagle salėje, 
8315 Kosciuszko Avė., 8 vai. vale 
Kviečiame vicHn’us ir i? apylinkės 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžių ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom.
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AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA
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Naujasis Voronežas

(Tąsa)
Ir čia vienas įdomus dalykas. Afei’jus 

pradėjo dažniau lankyti .savo motiną, 
kuomet ją slaugė Paofen’a. Ir kuomet 
Paofen’a viešėjo pas Mulan’ą, jis čia 
irgi kone kasdien ateidavo. Budri Mu
lan’a jautė dalyko priežastį ir persergė
jo savo brolį, kad jis neitų pertoli su ta 
naująja merga. Ji ir Paofen’ai atsar
giai priminė, kad ji žinotų, jog Afei’jus 
jau turi sau sužadėtinę Raudonrožę. Ji 
todėl patarė Paofen’ai vely pasilikti čia 
pas ją, bet toji nesutiko. Tai už kelių 
dienų Mulan’a ją vėl atgal nusivedė pas 
savo ligonę motiną. Čia ji pasitarė su 
Močou’a apie tą kutnų klausimą. Mo- 
čou’a atsakė, kad pavojaus veikiausia ne
bus, nes Paofen’a esanti labai pritikli 
mergina ir ne vėjavaikė.

Abi sesutės nuėjo aplankyt sergančią 
pusseserę Raudonrožę. Ši atrodė labai 
išbalusi ir liesesnė. Mulan’a pamatė po
pieriaus lapą ant stalelio. Paėmė ir pra
dėjo skaityt: tai buvo dvi poemos, Rau- 
donrožės parašytos: apie nukritusį plau
ką ir apie ilgesį miegamąjam kambary.

Mulan’a pagyrė, kad tai gerai sueiliuo
ta poezija, tačiau geriau dabar nerašyt, 
o daugiau silsėtis, tai sveikata greičiau 
atsigaus. Čia Raudonrožės slaugė Me
daus Krūmokšne irgi dadėjo, kad ligo
nė rašiusi visą naktį ir neklausiusi -jos 
patarimų miegoti.

Raudonrožę pasiteisino, kad tai tik 
taip sau, iš nuobodumo ji rašanti. Mo
čou’a atsakė, kad bus geriau apsivedus: 
tada bus kita poezija... Raudonrožę iš
raudo ir atsiprašė. Kai sesutės išėjo, 
tai jom Medaus Krūmokšne ištyko pa
sakė, kad jos ligonė nevalgo, nemiega 
ir nerimsta, kai Af ei’j aus nesusilaukia il
gai. Kartą ligonė Afei’jų truputį paba
rusi, kad jis nesusidėtų su ta mančų mer
gina, tai Afei’jus pyktelėjęs, paraudęs 
ir išėjęs. O ji visą naktelę išverkusi, 
nieko į burną neėmusi.

apie tą keistą 
norėjo dažniau

Krūmokšne at-

Sesutės nutarė pasikalbėt su tėvu Ja- 
o’u. Taip u r padarė. Jao’as patylėjęs ta
rė, kad ne, dabar sužadėtuvių daryt ne
išpuola. Tegul Raudonrožę pirma pa
sveiks, tai tada. Juk visi atsimena, kaip 
buvo su Pingia ir Mania. Susižadėjimas 
ir santuoka ligonio Pingios nepagydė, o 
Mania’i kas iš to, našliauti vienišai.

Sesutės vis dėlto slaptai nusitarė bent 
kaip paguosti Raudonrožę. Jos pasakė 
Medaus Krūmokšnei, kad ji praneštą sa
vor ligonei viltingą žinią, būk ji girdė
jusi, jog Jao’as sutiks savo jaunį sūnų 
Afei’jų su Raudonrožę sužieduoti, kaip 
tiktai ji sustiprės ir pasveiks.7 Girdi, 
Afei’jus nedrįsta jos miegama jin kamba
rin dažnai landžioti, nes sarmata, kad 
kas ko nepamanytų...

Raudonrožę po tam atrodė šviesesnė ir 
geriau ėmė valgyt ir miegot, ypač kada 
tiktai Medaus Krūmokšne jai pasako, 
buk Afei’jus apie ją klausinėjęs. Buvo 
planuojama rudeniop padaryt sužadė
tuves.

Paofen’a buvo iš tikro puiki tarnaitė. 
Jao’ienė buvo linksmesnė ir mėgo jos pa
slaugas. Ji tokia supratinga ir simpa
tinga. O, kai ateidavo ir Afei’jus ir jie
du su Paofen’a kalbėdavos, Jao’ienė ro
dydavo savo užgynimą. Jei Afei’jus no
rėdavo išeit, tai motina mostais paro
dydavo, kad nesiskubintų. Afei’jus tu
rėjo truputį panašumo į velionį brolį Ti- 
jen’ą. Jis labai buvo švelnus jaunai gra
žiai tarnaitei. Jis jai net ir pats mielai 
patarnaudavo, ką atnešdavo ar indus iš
mazgodavo. Kartą Medaus Krūmokšne 
juodu užėjo linksmai išdykaujant ir są
mojus krečiant ant indų krūvos, bet ji 
nįekam apie tai nieko nesakė.

Rudeniop Raudonrožę kiek sustiprėjo 
ir galėjo truputį pasivaikščiot. Vieną po
pietį ji taip ėjo sau viena takeliu už 
kūdros ir ji pamatė atokiai stovintį 
Afei’jų, kurs tuoj pasisuko ir išnyko už 
krūmų. Perimta smalsumo, ji pasiėjėjo 
toliau ir pamatė išgrįstą aikštelę, o ant 
jos sustatyta daugybė vazonų su gėlėmis. 
Ten stovėjo Paofen’a ir ką tai sujau
dintai kalbėjo- Afei’jui. Afei’jus bandė

ją sulaikyt. Ji staptelėjo; ką tai jam 
pasakė, ir jis nuėjo... • 1

Raudonrožę juto, kaip šilto kraujo 
srovė šiūstelėjo jai ktir paširdžiais ir ją 
nusiaubė karštis. Ašaros užliejo jai akis 
ir ji sukniubo bent kelis kartus, kol par

dėjo namo, į savo kambarį.
Kas ištikiu jų buvo tarp Paofen’os ir 

Afei’jaus, kai juodu tėmijo už krūmų 
Raudonrožę? Buvo šitaip. Afei’jus pa
matė, kad Paofen’a sau viena vaikštinė
ja takeliu: paeis kelis žingsnius, žiūrė
dama žemėn, ir vėl atgalios. Vėl paeis 
ir vėl atgal. Ir vis žiūri žemyn, lyg 
žingsnius skaito... Jis priėjo ir paklau
sė, ko ji ieško. Jinai, kiek sumizgusi, 
atsakė — pametusi sagutę. Jis ją no
rėjo užkalbint, meiliai su ja pasikalbėt, 
kai čia jie vienu du, net ją meiliškai pa
vadino meimei, bet ji rimtai patarė su
silaikyt, — kasgi būtų, jei kas užmatytų. 
Tai Afei’jus, nuleidęs galvą, ir nudūlino.

Ėjo paskui aplankyt Raudonrožės, bet 
ji neįsileido. Jos'sląugė Medaus Krū- 
mokšnė jam pasakė, kad ligonė,parėjusi 
iš sodo supurtusiom nuo verksmo akim 
ir nieko nenori kalbėt. ' ” : : . . •'

Nabagas Afei’jus, lyg apštankęs, abie
jų merginų atstumtas: vieną jis mylėjo, 
kitą gerbė. Kam tokios keistos tos mer
ginos? Nei tu jų suprasi, nei įtikt galė
si. Tėvas matė, kad jo jaunis sūnus ap
siblausęs, bet nutylėjo. Afei’jus irgi, ži
noma, niekam nesisake 
susitikimą sode, bet jis 
susitikt su Paofen’a.

Ant rytojaus Medaus
ėjo į Močou’os kambarį ir pasakė, kad 
jos ligonė veikiausia susiginčijo ko su 
Afei’jum, kad ji tokia visa nesava. Ji 
liepusi atnešt eilių sąsiuvinį ir jį sude
ginusi. Paskui nusigrįžūs raudojusi. 
Medaus Krūmokšne įsitikinusi, kad tai 
vis dėl to Afei’jaus ir tos Paofen’os, tos 
mančų mergos. Kad bentgi greičiau šei
mininkas Jao’as patvarkytų padaryt su
žieduotuves, gal ir ligonei tada lengviau 
būtų. Šį rytą ligonė užsikosėjusi su 
kraujais.

Tuoj visa šeima sugužėjo į Raudonro
žės miegamąjį. Net ir nebylė pabėgėlė 
Jao’ienė, Paofen’os atvesta. Tuo metu 
Medaus Krūmokšne šnairiai žiūrėjo į 
Paofen’a ir Afei’jų. Raudonrožę padė
kojo visiems už aplankymą, taipgi ir jos 
slaugė pasakė dėkui Jao’icnei ir pati pra
dėjo verkti. Tatai sujaudino Jao’ą ir 
jis tarė, kad leis išsipildyt širdies troš
kimams.

Už trijų dienų po to Jao’ų sode įvyko 
pažmonys, surengtas Paku’aus rūpesčiu. 
Pasižmonėt ir susipažint jis žadėjo čia 
atsivest amerikietę viešnią Miss Dona
hue, kad ji čia sueitų ir jo draugą Ku, 
seną filosofą.

Panelė Donahiūtė buvo architektūros 
studentė ir tapytoja. Keliaudama aplink 
pasaulį, ji apsistojo Pekine ir jau išbuvo 
čia metus. Labai jai patiko Chinija. Ji 
nusisamdę senybinį chinišką namą, mo
kėsi chiniškai ir susipažino su mokytais 
žmonėmis. Mėgo vilkėti chiniškais rū
bais ir persiėmė jų papročiais ir laikyse
na. Pati ji buvo labai supratinga ir kul
tūringa, su artistiniais palinkimais.

Ji susipažino su Mulan’a ir Sunia, už
ėjusi į jų dailėdaikčių krautuvę.. Mu
lan’a žadėjo ją pasikvies! pas save pa
sikieminėt. Ji susižavėjo Paku’m, kurs 
kalbėjo puikiai angliškai ir turėjo pla
čiausių pažinčių. Su Mulan’a ji šiaip 
taip galėjo susikalbėt, ir jai neapsako
mai patiko toks atviras Mulan’os nuo
širdumas.

Lig šiolei Donahiūtė vieno asmens da 
nebuvo susitikusi — tai to seno filosofo 
Ku’o. Ku’s bendrąi nemėgo jaunimo ir 
prašmatnumo. Gaila jam buvo gerų se
nų chiniškų manierų. Paku’o įkalbėtas,, 
jis sutiko pribūt, kad paregėjus anas 
garsiąsias “keturias gražuoles,” jųjų 
skaičiuj tebesamą nekaltą našlę Manią.

Paku’s jam visaip išgyrė retas Manios 
savybes, sakė, kad Raudonrožę rašinėja 
net poemas senovišku stilium, kad Mu
lan’a ir Močou’a irgi gerbia senąją kul
tūrą.,

Voronežas -n čenas mies
tas. 1946 metais jaftį su- 
kanka 360 mėtų. Jis ^uVtf 
įkurtas prie Maskvos, vals
tybes sienų poms 1apginti 
nuo priešų įsiveržimo. Pety 
ro Didžiojo laikais čia bu- 
vo’!;įsteigtos ‘.„pirmos laivų 
statyklos ir pastatytas lai
vynas, kuris dalyvavę pa
imant * Azovą. Voronežas 
tapo rusų laivyno 'lopšiu.'

Voronežas vienas iš di
džiausiųjų Rusijos universi
tetinių miestų; čia tarp ki
tų ir Visasąjunginis žemės 
ūkio institutas, žinomas vi
same pasaulyje savo bandy
mais ir atradimais mokslo 
srityje.

Okupantai griuvėsiais pa
vertė 92 nuoš. gyvenamojo 
fondo ir komunalinių įmo
nių. Sugriauti didžiausieji 
fabrikai, susprogdintas val
stybinis universitetas, pio
nierių rūmai, stotis, žemės 
ūkio institutas, srities ligo
ninė, kinai, teatrai.

Miestas atsistato pagal 
Architektūros aka dėmi jos 
tikrojo nario Levo Rudne- 
vo projektą. Didelis susi
rūpinimas darbo žmonių in
teresais ir jų patogumais, 
lyg raudonu siūlu; pereina 
per visą Voronežą planavi
mo schemą. Architektams 
ir planuotojams yra sun
kus, bet garbingas uždavi
nys Voronežo miestą pa
statyti dar geresnį, dar 
gražesnį, kaip kad jis buvo 
prieš vokiškųjų grobikų 
antplūdį.

—Pagal mūsų planus, — 
pasakoja akademikas Rud
nevas, — miestas turi turė
ti savo veidą, savo charak- 
terę, sudaryti vieną visumą 
ir tuo pat metu išlaikyti se
novės paminklus, išreiškian
čius didžiosios mūsų tautos 
genijų.

Akademiko Rudnevo kū
rybinės dirbtuvės kolekty
vas dirbo daugiau kaip me
tus, kol buvo sukurtas Vo
ronežo atgimimo projektas. 
Tai buvo ištisi mėnesiai 
įtempto darbo ir karštų dis
kusijų dėl naujojo Vorone
žo, ilgi pasikalbėjimai su in
žinieriais, planuotojais,. ge
ografais, transportininkais, 
pramonės atstovais, arche
ologais ir ekonomistais, ku
rie padėjo architektams 
spręsti milžinišką miesto at
gaminimo uždavinį.

Kad pagreitintų miesto 
atstatymą, architektai nu
matė išplėsti vietos statybi
nių medžiagų gamybą. Vo
ronežo srityje gausu įvai-

Haųsio aukštos kokybės mo
lio,, iš kurio visai sėkmingai 
S minamos standartinės ar- 

itektūros detalės: —kar
nizai, kapiteliai, ornamen
tai ir tt. Daugelio namų 
nutinka vimas, ypatingai 
baltomis vietinės gamybos 
kalkėmis, miestui suteiks 
šviesų, linksmą veidą. Lip
dyti ornamentai,. sienų pa
gražinimai. ir kiti mehiški 
darbai bus plačiai panaudo
ti naujojo Voronežo staty
boje.

Vėl plečiami dekoratyvi
nių medelių ir krūmų sodai, 
skverai ir alėjos. Kai ku
riose gatvėse susidarys tiė- 
siog žali tuneliai, kurie ryš
kiai pabrėš naujų gatvių, 
namų ir bulvarų grožį.

Gražios miesto apylinkės 
su upės krantais, išraižytais 
daubomis, leidžia jam vėl 
užimti savo vietą šalia gra
žiausiųjų Tarybų Sąjungos 
miestų. Šis turtingas, įvai
rus, natūralus reljefas pla
nuojant bus papuoštas ar
chitektūriniais pastatais.

—Voronežo peizažas atei
tyje taps dar gražesnis, — 
pasakoja, akademikas Rud
nevas. — Įrengta žemiau 
miesto užtvanka siaurą su
siraičiusią ‘ Voronežo upę 
pavers plačiu vandens veid
rodžiu nuo 1 iki 1.5 kilomet
rų pločio. Patvinusioje upė
je užvirs gyvenimas, kąip 
prieš daugelį šimtmečių, kai 
Petras Didysis joje kūrė 
rusų laivyną. Upės pa
krante einanti gatvė įgaus 
bulvaro pavidalą, išilgai ku
rios bus išdėstytos upės 
p r i e p 1 a ukos, maudyklos, 
vandens stotys. Daubos 
aikštelėse bus pastatyti vie
nadienio poilsio dailios pie
tų architektūros namai.

Centrinę miesto dalį puoš 
daugiaaukščiai pastatai, ki
tas dalis — vieno ir dviejų 
aukštų namai. Pagrindinės 
miesto magistralės bus iš
vestos spindulių, sueinančių

centre, pavidalu.
Žymiai praplečiama 20- 

sios Spalio sukakties cent
rinė miesto aikštė. Naujo
je organizuojamoje “Per
galės” aikštėje bus pastaty
tas Didžiojo Tėvynės karo 
paminklas. Savo turiniu 
paminklas teigs tarybų vals
tybės didingumą ir galybę.

Administracijos ir visuo
meniniai pastatai bus ar
čiau Voronežo upės. Gyve
namoji miesto dalįs išsiplės 
Dono pusėn ir pasibaigs 
parku.

Praėjo 2į metų nuo Voro
nežo išvadavimo. Į gimtą
sias vietas sugrįžo apie 
200,000 gyventojų. Jau at
statyta šimtai pastatų: dau
gelis įmonių jau pasiekė 
prieškarinio gamybos lygio. 
Atidaryti teatrai, Raudo
nosios Armijos namai, vi
suomeniniai sodai.

Miesto planavimo idėja, 
sutelkta į projektą, prade
da įsikūnyti.

Irena G-a.

Abieju Pusiu Sekretai Buvę 
Žinomi, Sako Keitei

Nurnberg. — Vokiečių 
feldmaršalas Wm. Keitei 
čionaitiniame teisine sakė, 
jog per giminystės ryšius 
tarp Italijos ir Belgijos ka
ralių buvę vokiečiams žino
mi talkininkų. sekretai, o 
talkininkam vokiečių sekre
tai karo metu.

Chungking.
Chiang Kai-sheko valdžia 
planuoja laikyt pusę milio- 
no geriausios savo kariuo
menės Mandžurijoj, Sovietų 
Sibiro pašonėj.

Chinijos

Tcl. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

LWUVBK4
jSERlflUStA DUONAI

SCHOLESBAKING
V 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—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

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

f

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

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

VAL ANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONIC 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyn©

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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VARDO REIKŠME

tvirtesnę koncepciją

Sakoma, istorija pasikarto
ja. Tas aiškiau įžiūrima krapš
tantis po pasaulinę literatūrą. 
Gauni
matai priežastis tautų kilimo, 
matai 
žingsniuojant pirmyn, lenkty- 
niuojant' tautas. Naujos ideo
logijos reiškiasi. Randi ir savo 
tautos požymius, ir tas traukia 
rymoti virš knygų.

Istorijos šviesoje dalykų sto
vis pasilieka vienodu kaip yra. 
Bet kaip mes istoriškus įvy
kius suprantam^ tai jau kitas 
dalykas.

Kalba eina apie vardo reikš
mę. Vardas ir žodis ant greito 
išrodo daug bendro turi. Dide
lė dauguma žodžių kalboje ne
gauna pilietybės. Pabaigoje 
devynioliktojo amžiaus, atme
nu, buvo madoje žodžiai: asa- 
blyva, cnatlyva, motkibože, ir 
1.1. Daugybės tokių žodžių nu
ėjo į žodžių muziejų. Daugiau 
jie į kalbą negrįš Kuomet vi-1

žmoniją tobulėjant,

•w v "'/""'. *.* '.'W
1 n,'iwyAw4

10', T. ,čėrp'^, Vįevaįta,

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 
viet. skyr., šaukia konferenciją, 28 
d. balandžio. Liet. Mokslo Dr-jos sa
lėje, 142 Orr St., 2 vai. dieną. Ko
mitetas prašo draugų, vietinių ir iš 
apylinkės, kad prisiųstumėt arba at- 
siveštumėt į konferenciją raportus, 
kiek pasiuntėt visokių reikmenų Lie
tuvos žmonėms, taipgi ir kiek aukų. 
Kad Komiteto sekertorius galėtų vis
ką surekorduoti knygose, tad prašo
me prašymą išpildyti. Raportus gali
te siųsti šiuo antrašu: Stanley Orda. 
57 Independence St., Pittsburgh 20, 
Pa. Ačiū. Pasirašo: Jonas Urbonas, 
pirm. (81-82)

HARTFORD, CONN.
Amerikos Lietuvių Demokratų 

Kliubo susirinkimas įvyks balandžio 
7. d.. 227 Lawrence St., 4 vai. dieną. 
Nariai dalyvaukite, atsiveskite ir 
naujų narių. Bus kalbėtojų. Po su
sirinkimo turėsime veltui užkąst ir 
išsiverti. — F. J. Repšys, sekr.

(80-81)

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat į
Savininkas ; Į

411 Grand St. Brooklyn

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
kalui esant ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway lr Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

pasi- 
pasa-

tautų 
buvo,

sai kita su vardais .Jie 
lieka gyvenime ir daug 
ko apie praeitį.

Senųjų amžių įvairių 
žmonės vienvardžiais
kaip tai pas semitus: Arenas, 
Dovidas, Jokūbas. Pas grai
kus: Aristotelis, Platonas, So
kratas. Pas lietuvius: Algir
das, Mindaugis, Vytautas, ir 
taip toliau. Bet visai kitaip su 
romėnų ir kitomis romėniško
siomis tautomis.

Apie kokius 6 ar 7 šimtus 
metų pirm krikščioniškosios 
gadynės, mūsų protėviai leido
si į vakarus per Sarmatia, pa
likdami Mažąją Aziją, palik
dami ir dalį savo tautiečių. 
Kaip didelės grupės ir kaip il
gai keliavo tie nomadai? Ir 
kokiame amžiuje jie 
“svieto pabaigą“ 
Tas palieka ateičiai, 
gams ir istorijai.

Dėl palyginimo 
Į dvyliką vardų, kurie dabar 
yra virtę j pavardes (vėliau 
pakalbėsime, kaip pavardės 
pas mus atėjo) : Bepirštis, Ga
linis, Klaustaitis, 
Maigis, Musteikis, 
Peconis, Piragis, 
Skeberdis, Varnelis, čia pami
nėtos pavardės yra graikų. Ir 
tokios pat yra ir lietuvių.

Kas lietuviams reiškia: Pe
čius, Pecione, Pecionis. Grai
kams tas nežinoma. O kas ne
žinoma, nesuprantama, tai nė
ra savu .

Matome, kad per 2,500 me
tų periodą ar daugiau mūsų 
kalbos dialektai keitėsi, mūsų 
fonetiškoj! kalba išgražinta. 
Rašomoji kalba, dailioji rašti
ja pasens. Lietuviškų vardų 
reikšmė užsilaiko pas helenų 
gentis. Tai faktas, kad mūsų 
protėviai ką nors turėjo ten 
bendro, ir ten daug mūsų 
brangios medžiagos glūdi.
Mėn. Sav. 

diena diena vardai
1 P. Devonis, šakelė
2 A. Kantautas, Ilsė
3 T. Girulis, Agelė

Kelejis, Joteika 
Beržis, Vaidote 
Mintautas, švarna 
Neris, Anskolė

P. Ominis, Linda 
A. Angis, Jūratė

priėjo tą 
Palangą ? 
archeolo-

paduosiu

Macukonis, 
Pabcralis, 
Sirgedas,

K. 
P. 
š.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. V.

Tel. 8T. 2-8342

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

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

Į- Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals*) susi- 

j deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių j dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, pef 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 naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame. k

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 aklų. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies jvairių 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
kusi protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75.
' Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas,

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Sta., Dept. C,

16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26’

K. Baltuolisy -Gygaja , 
P.. Rožas, Vėridrę ’ 
š. Sytis, Meletė
S. Vimbartas, Jautara 
P. Sedgailis, Akmenė 
A. Jatas, Vilmantė
T. Gintis, Birjolė 
K. Džiugas, Yza 
P. Vykintas, Ginda
š. Traidenis, Drebulė
S. Strutis,' Irta
P. Piftolis, Gerimanta 
A. Jagaubis, Nerutė
T. Staugirdas, Aga 
K. Baudila, Ditizelė 
P. Rimbaudas, Elota 
Š. Visvaldis, Tolilė 
S, Ratunas, Gricelė 
P. Nerimas, Ruklė

Minvydas, 
Kariaunė 
lotyniškai vadina-

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS, F1N1ŠERKOS, FELERĖS 
PRIE KOUTŲ IR SIŪTŲ

GERA ALGA — 35 VALANDŲ SAVAITE 
KREIPKITĖS ANT 5-TŲ LUBŲ 

KLAUSKITE MR. WILLIAMS
ENGLISH TAILORS LTD.

35 ST. CASIMIR PLACE, YONKERS, N, Y.
YONKERS 6-1434

(79)

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE SLAUGĖS

A.

Balandis
mas Aprilis. Paeina nuo žod
žio aperire, atsidavus. Tai ket
virtas mėnesis metų. Turi 30 
dienu, a

P. A. JatuL

Kensington, Conn
Padėkos Žodis

Tariu padėkos žodį visiems, 
kurie pagelbėjo mano nuliūdi
mo valandoje, mirus mano 
brangiam gyvenimo draugui 
Vincui Visockiui.

Pirmiausia ačiū Vinco Vi
sockio seserims Amilijai Va
latkienei, Elenai Repšienei, 
broliams Eddy ir Juozui Visoc- 
kiams ir giminėms, V. Bovi- 
no šeimai, tetai Kalakauskie- 
nei ir šeimai. Ačiū Eddy 
Matus, Elzbietai Kensas, 
draugams Pilkauskams už. 
greitai suteiktą pagalbą. Ačiū 
grabnešiams Joseph Pilky, 
Frank Haiko, Stanį. Makavec- 
kas, Charles Vilkas, John 
Lukštas, Walter Brazauskas.

Ačiū seserims, broliams, gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems už prisiuntimą daugy
bės gėlių. Ačiū visiems už at
silankymą i šermenis ir paly
dėjimą Vinco Į kapines.

Ačiū draugei M. K; Sukac
kienei ir draugui (švogeriui) 
V. Bovinui už pasakytas atsi
sveikinimo prakalbėles išlydint 
iš koplyčios ir ant kapinių.

Ačiū M. Pilkauskienei, Elz
bietai Kensas, L. Žemaitienei, 
L. Mankienei, K. Miler, Mrs. 
Kewius, Mrs. Knop už iškepi- 
mą gardžių pyragų. Ačiū vi
siems už simpatijos atvirutes.
' Ačiū visiems, kurie sugrįžo

te nuo kapinių į mano namus 
ir tuomi pridavėte man daug 
užuojautos ir suraminimo.

Ačiū Elzbietai Kensas už jos 
sunkų darbą, kurį ji atliko pa
tarnaudama namie sugrįžus 
nuo kapinių. Ačiū visoms 
draugėms, kurios prigelbėjo.

Ačiū graboriui Karlonui už 
jo gražų ir malonų patarnavi
mą prie velionio karsto ir pa
laidojimo dienoj.

Ona Visockienė.

F. W. Shalins
(Shalinskbs)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 '

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn U, N. Y<

TEL. EVERGREEN 8-9770

’ <’3 '

*■ • r -«N -:

Naminė-nairrinėle, ši igloo stiliaus šlubelė tano pa
statyta Springfield, Mass., aikštėje, pasekmėje privatiš- 
kų pastangų išrišti gyvenamų namų krizę be vyriausy
bės įsikišimo. Tokį keturių kambarių, 20 pėdų pločio 
kūzavą galima pirkti už $2,998.

Kompanijos Atsisako 
Tartis apie Mainie- 
riy Apsaugą Darbe

Senatorius Cl. Pepper 
Smerkė Sąmokslą 

Prieš Sovietus
Washington. — Minkšto

sios anglies kompanijų at
stovai vėl atmetė Mainierių 
Unijos vadų reikalavimą 
užtikrint angliakasiam ap
saugos įrengimus darbe ir 
mokėt tam tikrą mokesnį į 
mainierių sveikatos fondą 
nuo kiekvieno iškasamos 
anglies tono. Kompanijos 
siūlo pirma derėtis dėlei al
gų ir darbo valandų, o ap
saugos ir sveikatos klausi
mą atidėti (arba nudėti).

SAUGUMO TARYBA PRI
ĖMĖ BYRNES’O RE

ZOLIUCIJĄ

. (Tąsa nuo 1-mo pusi.) ♦ 

drai remdamas rezoliuciją, 
sakė, jei Saugumo Taryba 
iš pat pradžios, pirm 10 die
nų, būtų norėjusi sužinot 
faktus apie Iraną, tai ne
būtų reikėję šios rezoliuci
jos. Bet tada prieš-sovieti- 
nis anglų - amerikonų blo
kas skubėjo ir atmetė Len
kijos ir Australijos delega
tų pasiūlymus paprašyti 
paaiškinimų iš Irano ir So
vietų valdžių ir keletą die
ną palaukti.

AMERIKONAI NUTRAU
KĖ JUGOSLAVŲ 

VĖLIAVĄ

Washington. — Jugosla
vijos valdžia užprotestavo 
Amerikai, kad amerikonai 
oficieriai savo užimtoj 
Trieste miesto daly, nutrau
kė žemyn jugoslavų vėlia
vą, kuri buvo iškelta 
bažnyčios.

virš

nuWashington. — Du 
smerkti mirt žmogžudžiai 
pabėgo iš kalėjimo. Vienas 
jųdviejų, Earl McFarland
dar nesugautas

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijos vyriausybė 
9 miestuose užėmė elektros 
ir geso fabrikus, kuriems 
gręse streikas.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, alo tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;

Ekstra didelė dėžė4-ofcA $2.00. v. Ekstra didelė ė 
16-o&$$£Į0.

DEKtJN’S OINTMENT CO.
P/O. Box 060, Newark 1, N. J.

PAGEIDAUJAMI GERAI 
APMOKAMI DARBAI 
TUOJAU DUODAMI

VYRAMS IR MOTERIMS
KAMBARYS, VALGIS IR 

APSKALBIMAS PASIRENKANT 
METINES APMOKAMOS VAKACIJOS 

GAUSOS LIGOJE PRIEDAI 
PAGAL VALSTIJOS ATSITARNAVTM4 

IR CIVIL SERVICE 
SLAUGOS IR PADOJOJOS 

PAGELBININKAI PIENINĖJE 
PAGELBININKAI VIRĖJAI 
VIRTUVĖJE IR VALGYMO 

KAMBARYJE PAGELBININKAI 
MOTERYS PATARNAUTOJOS 

Kreipkitės Asmeniškai ar Rašykit*. 
MORRISTOWN 4-1800 

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

(81)

OPERATORIAI
Patyrę, dirbti ant Singer Sewing mašinų.

Dirbti prie odinių kėdėms uždangalų.
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.
211 BANKER ST., BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 9-2061.
(83)

(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijojė 

Adirondack Kalnuose

ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD
Lake Kushaqua, N. Y.

(92)

RANKA. SIUVĖJOS 
Patyrusios ir nepatyruaios. Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas.
AUDREY ART SHADE STUDIOS, 

4 West 16th Street
(83)

Washington. — Demo
kratas senatorius Claude 
Pepper smerkė dabartinę 
Amerikos valdžią, kad ji 
taip suaugo krūvon su an
glų imperializmu, kaip Sia
mo dvyniai, prieš Sovietų 
Sąjungą; Anglijos reikala
vimas tuojau ištraukt visą 
Sovietų kariuomenę iš Ira
no yra tarptautinė veidmai
nystė ir kurstymas prieš 
Sovietus. “Kodėl Anglija 
neištraukia savo kariuome
nės iš Irako, Syrijos, Pales
tinos ir Transjordanijos?” 
užklausė sen. Pepper, kalbė
damas senatinėje komisijo
je*

Jis pareiškė: “Rusija yra 
mūsų draugas, kuris gali 
padėti taiką išlaikyti.” Jis 
priminė, jog tūli Amerikos 
politikieriai net geidė, kad 
Hitleris sunaikintų Sovietų 
Rusiją.

Jeigu Amerikos valdžia 
nepakeis savo prieš-sovieti- 
nės politikos bičiulystėje su 
Anglija, tai senatorius Pep
per pasižadėjo nebalsuoti 
nei už verstino rekrutavimo 
palaikymą nei už pinigų 
skyrimą karinėms Ameri
kos staigoms.

Athenai. — Pranešama, 
kad arkivyskupas Damaski- 
nos pasitrauks iš vietos 
kaip Graikijos karaliaus pa
vaduotojas.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No,, 
RL i486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor al retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Glenmorc Avenue, Borough of 
‘Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EVA MELLNIK & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmorc Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10645 has been issued to the undersigned 
.to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I aw at 
165 Greenpoint Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
•premises,

STEPHEN HUSKO
165 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
’ČB 11951 has been issued to the undersigned 
ito sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

118 Bedford
JOSEPH LUCFW
Ave.. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 11952 hub been issued to the undorigned 
to sill beer, at retail Under 'Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1238 Hancock’ Street, Borough' of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5240 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5 Gates Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

6 Gates
JOSEPH 

Ave.,
ZITO
Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE 
L 5304 has 
to »ell wine . 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 162 Ellery Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CECI LIO RIVERA & 
AUGUSTINE CHABRIER 

(Wine & Liquor Store)
Ellery St.. Brooklyn, N. Y.1G2

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Ckmtrol 
Law at 7128- — 3rd**Avenue-,- Bortmgk- of 
Brooklyn, County' of Kings, to be consumed 
on the premises,

ANNE BOYLE
(D-B-A John Boyle Bar & Grifl) 

7123 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i* hereby given that License No. 
RL 1831, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1243 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

EVERGREEN
1243 Myrtle Ave.,

Kings, to be consumed

TAVERN, INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 156 Alqbama Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISRAEL & AARON KAPLAN
- (Kappy’s Tavern)

166 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1450 has been issued to the undersigned 
tų sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 22 Clinton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

22

the premises.
GONDOLIER MANAGEMENT CORP.

(D-B-A Lido Rest.*
Clinton St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1975 has been issued to -the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 66 Orange Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

66

the premises.
IRA BERNKNOPF 

(D-B-A Poor Richard’s Corner)
Orange St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 103 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GLAHILL OPERATING CO. . 
(D-B-A Hotel Montague)

Montague St., Brooklyn, N. Y.103 B

of
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OPERATORĖS
Dirbti prie plaukų garbinavimo mašinų 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
SHKRVAN LEATHER 

NOVELTY CO.
1-5 WATKINS STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
DICKENS 2-0615

______________________________________ (83)

MERGINOS
Prie Lengvosios Industrijos Gamybai 

Linksmos Aplinkybės
Valandų Diena. 5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės
503 METROPOLITAN AVĖ., 

(kamp. Union Avė.) 
BROOKLYN

St. St. BMT-Canarsie ir Ind. 8th Ave. 
subvės arti fabriko).

8

(14th

_ ____________________________________  (83)

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

VIENA ADATA IR MERROW 
MAŠINOS

TAIPGI RANKOM SIUVĖJOS
ARMHOLE FELLERS IR 

KAMPUKŲ PRISEGIOTOJOS 
PUIKIAUSIA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS

PHOENIX CLOTHES .
RACE IR COURT STREETS 

ALLENTOWN, PA.
Phone ALLENTOWN 3-7532

(81)

MERGINOS-MOTERYS
DALIAI LAIKO 4:30 — 9:30 P. M.
AR PILNAM LAIKUI 8-4:30 P. M.

EKSTRA GERA ALGA 
5 DIENOS, 40 VALANDŲ, NUOLAT

Royal Lace Paper Works
99 GOLD STREET, BROOKLYN 

(6th Ave. F. Traukiniu iki York St. Stoties)
i (86)

REIKALINGOS 
MERGINOS IR MOTERYS 

PIRMAM ŠIFTUI 
7:20 A. M. IKI 5 P.M. 
AR ANTRAM ŠIFTUI 

•4:15 P. M. IKI 10 P. M. 
Lengvas, švarus, linksmas darbas 

prie Ideališkų darbo sąlygų, 
' Patyrimas Nereikalingas.

Mes jus išmokysime ir jus būsite 
apmokamos laike mokinimosi.

KREIPKITĖS I 
EMPLOYMENT OFFICE OF 

THE 
F. W. SICKLES CO. 

165 FRONT ST. 
CHICOPEE, MASS.

(84)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
Paty+ę pataisymam senoviškų rakandų

UPHOLSTERERS
Viduje dirbtuvės.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
JOSEPH ZEIGNER

472 SPRINGFIELD AVE.,
SUMMIT, N. J.

SUMMIT 6-0039
(81)

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42 Board St.^ Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
SAMUEL JONAS 

Willow’s Tavern & Restaurant
Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5405 has been issued Io the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 448 Hopkinson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

JACK 
Bahr

418 Hopkinson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5023 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wind and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 253 ’Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMERICAN SLOVENIAN AID, INC. 
258 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1354 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MURPHY
'Brooklyn. N. Y

Kings, to bo consumed off

BEHR & HERMAN BAHR 
Bros. Wine & Liquor Store 

Brooklyn, N.

premises. on the premia
THOMAS VENTURA TH

1288 Htuieoclt St,,.' Brooklyn, N. Y-, 1864 Fultou St

the

DAILYDftS 
8TALIORIAI

BLEKOR1AI AR METALO SKARDŲ 
DARBININKAI 
'l'url būt patyrę

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALKIA.
KULLMAN DINING CAR CO.

200 MIDDLESEX ST., 
HARRISON, N. 3.

TELEFONAS: HARRISON 6-4581
(BQ)

CHAIR CANERS
Turi būt patyrę. Nuolatinis darbas Gera alga. 

Kreipkitės į ATLANTIC CANING CO., 
583 Vanderbilt Ave., Brooklyn.

(82)

KRIAUŠIAI

Dirbti, prie vyriškų koutų 
Gera Alga. Viršlaikiai

Nuolatinis Darbas
MASTER TAILORS 

694 Metropolitan Ave., Brooklyn 
Telefonas EVERGREEN 4-8604

‘'s'- i awS jt.' v’k" J'Z i'-x; '



Aldona Šertvietytė

h

Kill Williams

BROADWAY ir 47th ST,

a

AvenueSTANLEY

R 
K

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY ir 46 ST.

bus įdomus paren- 
bus sekmadienį, 14

Durys atdaros 
8:45 A. M.

Žvaigždės:Irina Radchenko, 
Ivan Kuznetsov ir 

Boris Andreyev, 

taipgi: Išimtinas! 
Pirmieji pokariniai paveikslai 

Austrijos sostinės 
“VIENNA”

antra savaitė 
korektorius,

ARTKINO
PUIKUS LŪKESTINIS 

VEIKALAS!

7th 
tarp 41 Ir 42 Sts.

Visi kalba 
pagerbimo 
giasi .jame

VIVIAN BLAINE • DENNIS O’KEEFE
PERRY COMO • CARMEN MIRANDA

“DOLL FACE”
Ir puikus asmenų vaidinimas scenoje 

LOU WALTERS
LATIN QUARTER REVUE

RDXY 7th Avenue ir 50th St

Dark is The Night”
Direktorius Boris Barnet.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk naujausią J. Tautų konferencijos filmą! Matyk dramatišką pasitraukimą Rusijos 
delegato Gromyko iš J. T. sueigos! Matyk policijos komisionleriaus Valentine patroliavi- 
mą Tokio! Matyk UNRRA Atlantic City konferencijos filmas! Matyk areštavimą rusų 
oficieriaus. {tariamo šnipinėjime! Matyk Kanados $2,000,000 gaisro filmas! Matyk svarbią 
iškilmę Paryžiuje! Matyk naujausią March of Time filmą

“REPORT ON GREECE”
Svarbi, žiniška diskusija apie tą gaisrinę Balkanų kibirkštį! Matyk visas naujausias 
žinių filmas iš viso pasaulio!

Geriausia šiemet slaptybė! Istorija šokių 
salės šeimininkės ir jūreivio atostogų! 

(stangi, sujaudinanti!
Susan Hayward • Paul I.ukas

“Deadline at Dawn

apie veteranų 
vakarą. Visi ren- 

dalyvauti.

PAULETTE GODDARD
RAY MILLAND

“KITTY”
xu PATRICK KNOWLES 

CF.CIL KELLAWAY 
REGINALD OWEN 

CONSTANCE COLLIER
Meiliški prietikiai meilės istorijoj!

PARAMOUNT JUDIS

T BROADWAY
XvX V VZJLJX ir I9th STREET

The Theatre Guild’s Muzikėlis Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai ir 

Duinos Oscar Hammerstcin 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de MILLE
Harold Keel • Joseph Buloff

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

Popiet Ketvirt. ir šeštad.

Eidami į šį parengimą, ne
pamirškite pakviesti ir pažįs
tamus veteranus.

Rengėjai.

w . ........ FFP*. HiUfIWMW.1

Lajavė—-Liberty, Lithuanian Daily

Bus Suloštas Jdomus Vaizdas 
Veteranų Pagerbimo Vakare

gimas. Tai
d. balandžio, didžiojoj. Grand 
Paradise salėj, 318 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 4 :30 vai. 
po pietų.

s gražus koncertas, bus 
įdomių trumpų kalbų, kurias 
pasakys iš karo frontų grįžę 
mūsų veteranai kovotojai.

Jonas Lazauskas ir Aldona 
Šertvietytė, pagarsėję Brook- 
lyne ir apylinkėj lošėjai, pa
sižadėjo šiam parengime su-

LAISVĖS Skaitytojai Susižavės 
Aiuo Veikalu! 

LIETUVOS SOSTINĖ 
didžiuotųsi tokio garsaus Europinio akto
riaus vaidinimu ten . . . Bet didžiausias 

imsaulio komedininkas
OSCAR KARLWEISS dabar vaidina

I LIKE IT HERE’ 
juokingiausioj komedijoj apie naują 

Amerikos pilietį.
GOLDEN THEATRE
45th St. West of B’way.

CT. 6-6740 Vkr. Antr., Ketv., Sekm. 
(ne. Pirmad.) Popiet Treė. ir šešt.

Tikietai $1.20 iki $3.60

I Mirė Čekanavičienė

lošti trumpą, įdomi) - vaizdą 
(sceną) iš veikalo “Bury the 
Dead.”

Kurie dar neturite įžangos 
tikietų, tuojaus įsigykite. Įžan
ga tik 75 centai. Veteranams 
įžanga veltui.

Jonas Lazauskas

Jau
Laisvės
Barkus. Jis buvo “pagavęs šal
tį,” taipgi, sakoma, kenkia 
jam ir mažakraujystė (anemi
ja). Tikimasi, kad sekamą sa
vaitę jis galės pradėti darbą.

serga
Jonas

WARNER BROS. SUJUDINĄS 
FILMOS ROMANSAS!

IDA LUPINO • PAUL HENREID 
SIDNEY GREENSTREET 
OLIVIA DE HAVILLAND

“DEVOTION”
Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 

Louis Prima ir Jo Orkestras 
JOE ir JANE McKENNA 

EVELYN FARNEY

STRAND

KETVIRTA DIDI SAVAITĖ!—DABAR RODOMA!

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

A. J. Cronin’s filiai žmogiška apysaka, kurlij gyvai atvaizduoja 
puikiausiai parinkti vaidintojai ...

“THE GREEN YEARS”
» CHARLES COBURN

Tom DRAKE • Beverly TYLER • Hume CRONYN • SCENOJE: MUSIC 
HALL’S DIDINGAS VAIDINIMAS SCENOJE “GLORY OF EASTER,’’ plačiai 
MpMr.fJusI scenos regykla, ir “ON THE AVENUE”—smagūs, pavasariniai 
iošimėliat . . . diriguoja Leonidoff, seenerijos Bruno Maine ... su Rockettes, 
Baleto Grupe, Choro Ansambliu ir Simfon. Ork., vadovaujant Charles Pievin’ui

Frances čekanavičienė, gy
venusi 292 Lincoln Avė., 
Brooklyne, mirė balandžio ;4- 
tą, namie. Pašarvota pas gra- 
borių F. W.. Shallins (Šulins
ką), 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven. Laidos balandžio 
8-tą, pirmadienį, 2 vai. po pie
tų. Evergreen kapinėse, kur 
palaidotas jos vyras.

Liko nuliūdusios dvi dukte
rys Helen ir Mildred, taipgi 
du anūkai, dukterų vaikai.

Velionė- buvo ilgametė Lais
vės skaitytoja ir demokratinio 
judėjimo rėmėja, lankytoja 
mūsų organizacijų pramogų. 
Pastaraisiais keliais metais jos 
sveikata jau buvo sušlubavus, 
retai kur matėm, o per apie 
metus laiko ir visai negalėjo 
namų apleisti.

Mirė Ona Skubliskienė
Ona Skubliskienė, gyvenusi 

101-56 130th St., Richmond 
Hill, mirė balandžio 5-tą. Lai
dos pirmadienį, balandžio 8- 
tą. Laiką ir vietą sužinokite 
šeimynoje arba sekamoje Lais
vės laidoje. Pašarvota bus kur 
nors arti namų.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą Joną, sūnus Joną ir Alber
ta, dukteris Helen ir Mildred.

MIRĖ
Frank A\V1, 40 m. amžiaus, 

gyveno 21 Lnden St., Brook
lyne, mirė staiga, prie darbo, 
balandžio 4 d. Kūnas pašarvo
tas grab. S. Aromiskio koply
čioj, 423 Metropolitan Avė. 
Laidotuvės įvyks balandžio 8 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Anną (Matuzaitę), 4 
brolius, 1 seserį ir uošvius, Pe
trą ir Mary Matuzus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Daugiau Karo Nuotaky
New Yor- 
laivas Al- 
vežinas iš

Balandžio 4-tą į 
ko portą atplaukė 
gonquin iš Naples, 
Italijos 356 Amerikos kariškių
žmonas ir 56 vaikus. Laivas 
Queen Mary pribuvo vežinas 
1,712 žmonų ir 500 vaikų iš 
Anglijos.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

GARY COOPER 
INGRID BERGMAN 

spalvingoj ir sujaudinančioj filmoj

WARNER BROS.

"SARATOGA TRUNK”
su FLORA ROBSON

HOLLYWOOD stAY

The Theatre Guild Perstatė

CAROUSEL
Naujas muzikalia veikalas pagal garsų
Europini vaidinimą “Lilliotn" 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 Šešt. 2:30

PARAMOUNT’S FILMĄ LAIMĖ
JUSI AKADEMIJOS DOVANĄ.

Giliausiai įdomi ir žavinti istorija apie 
sudrebinančius patyrimus jautraus, inteli
gentingo žmogaus, ntsidavusio per penkias 

dienas neužgesinamam alkoholio 
troškimui I . . ,

RAY MILLAND

The Lost Weekend 
su Jane Wyman • Philip Terry 

Doris Dowling • Howard da Silva
Frank Faylen

PARAMOUNT
FLATBUSH IR BROOKLYN ‘ dckalb ayes.

BING CROSBY • DOROTHY 
L AMOUR • BOB HOPE 

“Road to Utopia”
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje

Jo 
ir 
h

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

EXTRA: P^AT HENNING 
“Atominis Komikas.“

VIDUNAKČIO VAIDINIMAS 
KAS NAKTĮ

PARAMOUNT

Didis Būrys Garbingu
Vilniuje Instituto

Steigėjų
_ (Pabaiga) _ . • _ 

Povilas ir Ona Juodzevičiai.
Po $15:

J. Vinikaitis, Antanas Yen- 
čiauskas.
Po $10:

Antanas, Vincas ir Ona Ma
linauskai (vėliau duos $15), 
Vincas Tauras (vėliau $15), 
Marijona Misevičienė, ’ Vincas 
Paukštys, A. ir J. Meškiai, Jo
nas ir Kastancija Rušinskai, 
J. ir A. Daugėlai, Petras ir 
Antonina Stankevičiai, V. Ži
linskas (Kearny, N. J.), Vin
centa Hilliard, Aleksandras ir 
Domicėlė Veličkai, Juozas ir 
Elzbieta Kasmočiai (Kos- 
mack), Jonas ir Anastazija 
Kauliniai, J. Steponaitis, Pet
ras ir Ona*Cibulskiai, Mikas 
Kraujai is, J. ir Stefanija Ce- 
dronai, Jonas ir Albina Važ
mai, Alekas ir Veronika Kiš- 
koniai 
Julia 
Adelė 
tanina
monas, drg. PlušČiauskas, Mrs. 
Kairūkštienė, Juozas ir Ona 
Kairiai, Onytė.
Po $5:

L. Nikvidavičius (duos $15 
vėliau), drg. Rinkevičius, M. 
žvirblis, Maiy Nisins, Peter ir 
Elzbieta Paškauskai, Vincas ir 
Marie Rušinskai, Albina Ru- 
šinskaitė, Julian ir Bronė La- 
Rosa, V. Macy, A. Linkus, Jr. 
Prižadai:

Draugai Vaitkai iš Jamaica, 
L. L, pirmiau aukavo $25, pri
duos dar $75-, viso bus $100.

Pagerbimui mūsų motinos 
Onos Akelaitytės (Jeskevičic- 
nės), mes pažadam Institutui 
$50. Jeskevičių šeima.

Po $25 žadėjo: Julius Wil- 
ka, Jurgis Wafeson.

N. Nagulevičiutė žadėjo 
duoti $15.

S. Damijonaitis $3.
Po $2: Jonas Sutkaitis, 

žemaitaitis, Boris.
C.

Po $1 : M. Norgėla, J. Sa
dauskas, Burt Connor, M. Stri- 
peikiene, J. Balanka, D. Gali- 
nauskas, O. Sitavičienė, M. 
Demsey, Reinhardt, Jonas Va
lentis, Aldona Anderson, J. 
Baležentis, K. Derevičius, 
Bukčius, K. Jotauta, S. Shab- 
lauskas, D. Toleikis, T. Valun- 
gevičius, P. Poškaitis, J. Saka
lauskas, A. Malinauskas.

Surinko Beatrice Kalakaus- 
kaitė ir Elena Rinkevičiūtė:

Teofilius Kapočius $50.
A. ir B. Kalakauskas $50.
Vincas Rudaitis $25.
J. Povilčiunas $10.

* Po $5: G. Korrin, C.
žauskas.

Pu-

J. Cibirka, Juozas ir 
Stankaičiai, Jonas ir 
žigaitis, Juozas ir An- 
Mačiukai, Antanas Tei

CARNEGIE HALL
Penktadienį, Balandžio 12 d., 8:30 P. M

NINA TARASOVA Xi'S"
RUSIŠKU SOVIETINIU IR UKRAINŲ LIAUDIES DAINŲ

Taip pat Franciizų, Ispanų ir Pirmųjų Amerikinių Dainų, bendrai su 

RADISČEVO RUSIŠKU LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ 
VADOVAUJAMA ALEX’O KARACZUN’O

■ ■■■ ' — Tikietai 90c iki $3.60 — Parsiduoda šiose vietose: ■ ~
American-Russian Fraternal Society — 80
Russian Skazka 227 West 46(h Street, N.
Stanley Teatro tikietų ofise—590 Seventh Ave,, 
Carnegie IJall Tikietų ofise, 7th Ave. & 57 St.,

Šis koncertas pašvęstas atminčiai velionio Prezidento F. D. Roosevclto, didžio 
Amerikonų-Sovietų draugiškumo budavotojo, kuris mirė 1945 m., balandžio 12 d.

—> JPLAUKU DALIS EINA SOVIETU NAŠLAIČIAMS. <—

5 th Avenue, N. Y. C. 
Y. C.

Mr. ir Mrs. P. Papievis $4.
N. 'Navikas $2.
Po $1 : O. Young, G. Stan

kevičius, Gus Ritmeyer, F. Au
gust, Anna Vokus, Mary Pra- 
kevich, I. Levanas, E. Droms- 
ki, M. Norbuta, N. Greviskis, 
A. Porteris, A. Saleckis, 1. 
Abromaitis, J. Aleksėnas, P. 
Palokas, T. Laurinaitis, M. Sa
piega, V. Jasulaitis, P. čer- 

[niauskas, A. Jackson, U. Sin
kevičienė, Stakvilevičius, J.
Orman.

Surinko J. Skirmontienė ir 
O. Čepulienė:

W. Vaičiulis $10.
Po $5: J. ii* A. Skirmont, 

B. Urbonas, U. Diržuvaitis, W. 
Lukman, 
Pranaitis,

Po $2: 
vičius.

K. Jankaitis, A. J.
V. ir B. Senkevičiai. 
V. Mačys, S. Kune-

Mrs. Kiekliene, F.
K. Anuškis (newar-

Po $1 : 
Krunglis, 
kietis), M. Kulik, A. Juška, B. 
Jankauskas, P. Kalvelis, J. 
Shvereika, B. Vęzelis, A. Ar
lauskas, M. Butėnienė, A. Zu- 
bis, O. Dobilienė, Mrs. šibei- 
kienė, Mrs. Malinauskienė.

$2: J. Stupurienė, J. 
J. Degutis, Mr. Šąu-- 
Bieliauskas, S. Braso-

Sekamos aukos gauta per 
rinkliavą:

Surinko Nelė Venta ir Ony
tė Matinięnė sekamai:

Po $5: V. M. Bonkevičiai, 
M. Z. Mozuraičiai, W. Zurba, 
J. Miltakis, J. Urbaitis, M. 
Byronienė, A. Bepirštis, J. Šu- 
kaitis.

Po 
česnai, 
rys, P.
kas, Mr. Balnis, Mr. Rabikaus
kas, Laukaičiai, J. Guzikienė, 
Mr. Višniauskas.

Po $1: J. Zaukas, F. Abe- 
ciunas, F. Bielinis, A. Petra- 
viš, K. čeruška, Klimas, J. 
Kunigonis, Adomaitienė, T. 
Lileikis,| A. Auriuška, G. Au- 
riuška, H. Banaitis, Kasakaitis, 
Matjošaitis, Stanaitienė, J. 
Kraujalis, M. A. Gustaitis, M, 
Bagdonienė, J. Zajankauskas, 
J. Gesia, Milevičius, V. Mi- 
chelsonas, M. Riskevičius, La-

Surinko J. Stankaitienė ir 
Vera Bunkiene:

M. Padauža $10.
Po $5: Pranas Bankus, J. ir 

A. Zablackai, Laučius, Ale- 
kas Dringelis, K. Joneliūnas.

Po $2: Kuntz, Klevinskas ir 
K. Klastau.

Po $1: Nakrušai, Bulskienė, 
O. šolomskaitė, K. šolomskie- 
nė, Petras Gustaitis, Vincas 
Guoga, Zdanavičius, P. Mikai
las, Jonas Vitkūnas, J. S. Ry-

Adele Pakalniškienė ir Ade- 
Griaunas surinko:

Po $2: V. Bukšniai, P. Ku- 
konis, E. Baltrušaitis, V. Kaz
lauskas.

Po $1 : K. Nisius, Bevardis' 
| (Suydam St.), S. Spirgulevi- 
čius, A. Polis, E. Kučinskas, 
C. Young, P. Petraitis, M. Slė
gis, F. Dobilas, A. Pudimienė, 
B. Žilinskienė, M. Peikus, S. 
Titčnis, A. Titėnis.

iė

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

Helen Kanaporienė ir Emi
lija Velykienė surinko:

Walter Keršulis $5.
Po $1: John Davis, Frank 

Givis, John Diržys, Peter Sat- 
kus, Leonas Yakštas, Antanas 
Leimonas. . x

Frank Bruęas 50c.

Surinko Aldona Anderson ir 
Eva Mizara:
- Draugai Venckūnai $15.

D. ir F. Mažiliai $10.
Po $5: A. jr G. Kazakevi

čiai, Jonas Patašinė, M. Ba- 
barskienė, A. Stotkienė, A. 

. geįiąųskąa, J. CJjesr}^.

650 5 th Ave., kam p 19th St 
BROOKLYN, N. ,Y

Tel. SOuth 8-5569

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veetuvlų, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

ąteičiua «u naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

• ’ Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagr 2-8842

čekas, Laimikis, Žilinskas, 
Bukčienė, Bukšniai.

Pinigų surinkta $3,414.15. 
Iš anksčiau Lietuvos Draugas 
šiam tikslui aukavo $1,000 ir 
liepė priskaityti prie šių aukų. 
Brooklyno Moterų Apšvietos 
Kliubas.sulinko $700. Prižadų 
šiame siisirinkime buvo su virš 
$700. Tad' šis susirinkimas su
nešė $5,814.15.

Širdingai dėkojame!
LPTK Fin. Sekr.

P. S. Gal šiame surašė ne
bus visos pavardės teisingai 
pažymėtos, tad prašome pra
nešti'LPTK, 417 Lorimer St., 
Brooklyn. Komitetas atitaisys, 
žinote, tokiame dideliame 
sirinkime sunku įklausyti 
vardes.

Teisiama už nušovimą savo 
konkurentės meilėje, Mrs. Es
peranza Pisanti, 49 m., nuolat 
spiegia ir alpsta Kings Coun
ty teismabutyje.. Tačiau ją ty
rinėjusieji Bellevue ligoninės 
daktarai sako, kad ji nėra pa
mišusi' tik vaidina tikslu išsi
sukti nuo elektros kėdės.

PARDAVIMAI
BROOK I, Y N

St. 8th Avė. Subvės Stotis 
ant kampo.

būdinkas, nėra drausmės, 9 
didelė, dviguba krautuvei pa-

385 UNION AVĖ. 
Grand

su- 
pa-

Tuščias 
šeimų ir 
talpa. Nėra randai lubų. Nuosavybei rei
kalinga* tik apmaliavojimas. Apžiūrėjimas 
(žalimas bi laiku. Kaina $12,500. Tx>ngvas 
išmokėjimas. Adams-Fisher, 32 Broadway, 
N. Y. C., Wll 4-4622.

(R!)

Balandžio 5-tą atplaukė 
New York an 4 laivai su 2,328 
kariais.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAS 

VESTUVIŲ SUKNELIŲ 
NUOTAKOM SUKNELES — $35 IR VIR
ŠAUS. PAMERGĖM SUKNELES. VISOKIO

SE SPALVOSE — $20 IR VIRŠAUS.
Dėl Susitarimo Skambinkite 

ELEANOR, BUCKMINISTER 4-7969

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbo. Suprantu apie 

elektrą ir apie įvairias mašinas. Mo
ku ir prosyti, tad galiu ir pas kriau- 
čius dirbti.- Norėčiau su lietuviais 
dirbti. Esu 1-mo Pasaulinio Karo 
veteranas. Prašau rašyti: Anthony 
Makitavičius, 67 No. 10th Street, 
Brooklyn, N. Y. (80-81)

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison ir Marcy Atcb.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Valkų llgtj specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

ZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

CHARLĘS 
UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

Persodinam, Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT UPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAISTel. ST. 2-2178
j




