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Laisvė Dzūkijoj.
“Politika” ir “Ekspliozija.” 
Nuolatinis Jos Skaitytojas.
Fredas Abekas ir Kiti.

Rašo R. MIZARA

“Laisve,” kurią pradėjau jums 
siuntinėti. . .

Šitaip daug maž, atsimenu, 
mano brolis Mykolas 1911 m. 
rašė tėvui Lietuvoje apie Lais
vės pasirodymą.

Laiškas buvo rašytas ant 
geltono popierio su 
antrašte ir adresu, išspausdin-' 
tu viršuje. j

Iki tol mus neretai pasiek
davo iš Amerikos “Kova,“
“Tėvynė,“ “Keleivis,“ “Saulė“
ir “Lietuva.“

Nekantriai laukėme “Lais
vės,” prie kurios leidimo pri
sidėjo ir mūsų Mykolas arba
M įkasius, kaip dzūkai ir na
miškiai ji vadindavo.

i

LAISVĖ-LIBERTY
The Only LlthimntRn Dally 

In the Eastern Rtatea.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn fl, N. Y.
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Japoną Reakcinin-
> kai Laimėjo Daw-

! giausia Vietą Seime
. Socialistu Išrinkta 78, 

Komunistą 6, Liber. 116
’ A

Tokio, bal. 12. — Baigi 
ma skaičiuot Japonijos rin
kimų pasėkos. Į seimą esą 

.. tikrai išrinkta 86 “progre- 
- ”■ sistai” (kaip , kad vadinasi 
2 kraštu tiniai reakcininkai), 
jis 72 buvusiojo seimo nariai, 
jisi78 socialdemokratai, 116 li- 

ga-lberalų, 72 nepriklausomieji 
kur;ir 6 komunistai. Seime vi- 

Gazeta’so bus 468 atstoyai.
i laimėjo 
kairieji-pa-

Pagaliau susilaukėme 
mųjų “Laisvės“ numeriu. Kiek , 
visiems džiaugsmo! Tėvas — 
didelis skaitymo mėgėjas, 
buvęs kaimo daraktorius 
kadaise skaitęs lenkiškas 
zietas, — nei nežinau, iš 
jis jas gaudavęs, — “t--------  ,
Čodzienna” ir kitas. | Nors dešinieji

Sekmadieniu p o va k a riais daugiau, negu 
kaimo vyrai susirenka i mūsų [žangieji, tačiaus jie vieni 
kiemeli, — prieina moterų ir, negalės sudaryti daugumos 
vaiku pažioplinėti. Tėvas ima.jr turės dėtis SU kitomis 
“Laisvę ir skaito, o kiaušy to-, p^ptijomiS
jai ątydžiai klausosi.

Buvo aišku, kad daug ko 
nesupranta pats skaitytojas,— 
dar mažiau supranta klausy
tojai.

— Ką žodis “politi-

—Ką

Amerika ir Anglija
Atsisako Veikti 

Prieš Franko
Lenkijos Skundą prieš Fašistą Ispaniją Remia Sovietai, 

Francija ir Meksika; Gal Parems ir Chinija

Laike UNO Saugumo Tarybos posėdžiu, New Yorke, iš kairės: Andrei Gromy
ko, Tarybų Sąjungos; Sir Alexander Cadogan, Anglijos, ir Edward Stettinius, 
Jungtinių Valstijų.

CHINŲ KOMUNISTŲ ARMIJA 650 MYLIU 
FRONTU PUOLANTI TAUTININKUS

New York.— Jungt. Tau- lūs. Jie todėl atmesią veik
tų Saugumo Taryba susi- smų r e i k a 1 a v i mą prieš 
rinks pirmadienį. Pirmojoj Franko.

< vietoj tarybos dienotvarkė- Sovietų, Francijos ir 
|je yra Sovietų reikalavimas Meksikos delegatai sakė re- 
: tuojau išbraukt Irano klau- porteriams, kad jie rems 
! simą, nes Sovietų Sąjunga Lenkijos skundą prieš' 
|jau susitarė ^su Iranu. An- Franko. Gal ir Chinijos. 
trasis dienotvarkės punktas delegatas prisidės. Sprendi- 
yra Lenkijos reikalavimas 
veikti prieš Franko fašistų 
Ispaniją, gręsiančią tarp
tautinei taikai.

Jungtinės Valstijos ir 
[Anglija sutinka tiktai svar- 
I styti lenkų skundą prieš i
Franko, bet tvirtina, kad Maskva. — Sovietų ko- 
Ispanijos fašizmas negru- munistų laikraštis Pravda 
mojąs taiką suardyti. Ame- rašo, kad atominė jėga tu- 
rikos ir Anglijos delegatai |ri būti “taikoma ne karui, 
sako, “negalima kištis į vi-i ne naikinimui, bet visų 
dujinius” Ispanijos reika-‘žmonių naudai.”

mui padaryti reikia bent 7 
iš 11 tarybos narių.

TAIKYT ATOMINĘ JĖGĄ 
ŽMONIŲ NAUDAI

Y •3 -J

London.—Eina byla prieš 
karininkus, kurie kankino 
areštuotus jankius.

Generolu ir Prezi- v
dento Sprendimas
Apie Atomą Jėgą

Skaitytojas raukosi. Patylė
jęs, sako:

—Parašysiu sūnui, — tegu 
jis paaiškina..-.-

Tėvas rašo Mykolui, prašy
damas paaiškinti, ką tie mis
teriški žodžiai reiškia...

Šitaip pirmieji Laisvės 
meriai prieš 35-riuš metus bu- ęĮelgi atominės jėgos kontro- 
vo pasiekę Dzūkijos kampely, jlja^jmo. Jjs siūlo įsteigti 
Savd'oniii J<aimą Merkinės bencĮrą civilį senatorių ir 
valsčiuje. kongresmanų komitetą, ku-

XT * . !rio žinyboje būtu visi tyri-
Nuo pirmutinio numerio i • • j k j-i •.... * . . ., .. . . meiimai ir darbai delei ato-

ėiau ja. - su .labai trumpute ™nes jėgos įsVystymo. Bet 
pertrauka, kai vvkau i Ame- bu^, lr karininkų komite- 
rika, — nuolatos. ‘ ltas> kuris SaletU duotl aPe" 

1918 metais pradėjau jai locijas prezidentui prieš ci- 
bendradarbiauti, o 1919 me-iVilio komiteto nutarimą, 
tais — nuolatos jai dirbti. Prezidentas galėtų atmesti 

šitokia buvo mano pirmuti- tokį tarimą. Už atomines 
nė su “Laisve“ pažintis. i žinias be leidimo skiriama 

1911 m. nebuvo atėjusi į;žiaurios bausmės.
galvą nei mintis, kad 1946; .--------------- ---------
metais teks eiti “Laisvės“ re-1 Washington. — Pasinau- 
daktoriaus pareigos. . . jino derybos dėl minkštosios

Be abejo, kiekvienas “Lais-1 anglies streiko baigimo, 
vės“ skaitytojas, jos" bendra-j________________
darbis, jos vajininkas, su ’ I .
Laisve susipažino skirtingoj $^3(0011 GlUDC Sllllo 
aplinkoj. , ~ r

X {ii n 4<T aicvo” aVoifxrLi ' Palaikyt Rekrutavima pradėjusių Laisvę skaityti1 i “
1911 metais. Būtų įdomu iš J)ar VieffllS MctllS ' 
girsti, kaip jie su ja susipaži
no.

Įdomūs tuo klausimu straips
niai telpa šiame “Laisvės“ nu
meryje, inž. Gabrėno ir kt.
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Chungking.—Chiang Kai- kyt Chiang Kai-sheko 

sheko Chinijos tautininkai, riuomenės gabenimą tuo ge- 
skelbia, kad desėtkai tūks- ležinkeliu į Mandžuriją. 
tančiu chinų komunistu ka- Amerikos marininkai veikia 
riuomenės puolą tautiniu- kaip Chinijos 
kų armiją ir 650 mylių ge- sargai ir padėjėjai, 
ležinkelio liniją nuo Tankg- 
shano, šiaurinėje Chinijoje munistų Įsiveržė į Raudono- 
iki Charbino, Mandžurijoje. šio Armijos apleistą Man- 
Komunistai stengiasi sulai-Idžuri jos didmiestį Charbi-

ka-

Mandžuriją.

tautininkų 
Prane

šama, kad 15,000 chinų ko-

na. Jie taipgi apgulą tau
tininkus Linyu, Changchu- 
ne ir keliuose kituose mies
tuose.

Komunistai kai tina 
Chiang Kai-sheką, kad jis, 
laužydamas paliaubų sutar
ti, iš pasalų atakavo komu
nistus šiaurinėj Chinijoj ir 
Mandžurijoj.

,,
V J

Washington. — Senato 
'komitetas vienbalsiai priė- 

nu-,me McMahono sumanymą

ANGLIJOS IR AMERI
KOS BIZNIS SU 

FRANKO
Amerika ir Anglija atme

tė jau tris Franci jos reika
lavimus sutraukyti preky
bos ryšius su fašistine Ispa
niją. Anglija ir Amerika 
paskutiniais menesiais žy
miai padaugino įvairių reik
menų gabenimą Ispanijai.

Prez. Trumanas Keičia Savo 
Poziciją dėlei Taksu už 
Balsavimą Rinkimuose

Nesvetingas Jungt 
Tautę Priėmimas

DAR PATARNAUSIĄS 
DAMASK1N0S, PRA

ŠOMAS BEVINO

Anot Trumano, 
Skundas prieš Fran
ko “Tik Politinis”

Franko Laiko Milio 
na Armijos, kaip 
Nurodo Maskva

A i
■ 1

1

New York.— Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybos dele-1 
gatų dauguma nepatenkin- j 
ta, kad negauna tinkamos j kijos karalį 
patalpos. Kai kurie kalba i jas a r kivy slopas Damaski- 
apie kėlimąsi į Šveicariją.

Naudingas Būsiąs 
Atom-Bombę Bandymas

Athenai, bal 12. — Grai- 
pavaduop)-

nos, pra mas “socialisto” 
Anglijos užsieninio ministe- 

‘ rio Bevino, dar sutiko pa
tarnauti, iki bus sugrąžin
tas Graikijos karalius Jur
gis Antrasis.

Kai daugelis skaitytojų 
šiuos žodžius skaitys, Vilnies 
redaktoriaus, Fredo Abeko- 
Akelaičio palaikai bus sude
ginti Oakwoodo krematorijoj, 
Chicagoj.

Fredas Abekas kadaise 
trumpai dirbo Laisvės redak
cijoje. Jis visuomet buvo ar
timas laisvietis. Tragiška mir
tis išplėšė darbštų, pasiauko
jusį draugą iš mūsų tarpo.

Washington. — Senato 
karinių reikalų komitetas 
parėmė siūlymą pratęsti 
verstiną rekrutavimą vie
nus metus nuo gegužės 15 
d., laikyti kareivius ir jūrei
vius tarnyboje ne ilgiau 
kaip pusantarų metų, ne
imti į kariuomenę tėvų ir 

i pakelti kareiviams algą 50 
nuošimčių, leitenantams ir 
kapitonams 20 nuošimčių, o 
aukštesniems oficieriams 10 
nuoš. ir laikyti armijoj 1,- 
070,000 vyru, o laivyne 666,- 
000.

Washington. — Preziden
tas Trumanas sakė, kad jis 
; stoja už išleidimą tokių sa
llies ir paskirų valstijų įsta
tymų, kurie panaikintų tak- 
'sus, imamus iš piliečių pie
tinėse valstijose už teisę 

i balsuoti rinkimuose.
I

Buvo pranešta, jog Tru
manas praeitą šeštadienį 
Chicagoj kalbėjo, kad rei
kią pačioms valstijoms pa
likti balsu taksavimo klau- 
simą, be šalies valdžios kiši
mosi.-

Washington.— Prez. Tru
manas sakė, jog atominių 
bombų laidymas į laivus šia 
vasara tarnausiąs ’ ne tik 
kariniams bet ir “civiliams” 
reikalams.

500,000,000 DOL.
ATOM-BOMBOMS

PER METUS'
Washington. — Specialis 

senatorių komitetas nutarė 
skirt po 500 milionų dolerių 
per metus atominės 
išvystymui (visų 
atom - bombom).

jėgos 
pirma

Yra 1,708,000 chinų orga
nizuotų komunistų.

Chicago. — Nominacijas 
laimėjo demokratas kon- 
gresmanas A. J. Šabath.

Du Kongreso Reakcininkai 
Apdovanoti po $10,000 UŽ 
“Geriausius Patarnavimus”
Washington.— Prez. Tru

manas įteikė Collier’s žur
nalo dovanas po $10,000 re- 
publikonui senatoriui A. H. 
Vandenbergui ir demokra
tui kongresmanui A. S. M. 
Monroney, girdi, už geriau
sius patarnavimus šaliai per 
metus. Sveikindamas juos, 
prezidentas sakė, kad Van- 
denbergas ir Monroney, ei
dami savo pareigas, buvę 
“drabstomi purvais.”

(Vandenbergas yra
nas aršiausių reakcinių po
litikierių.)

ORAS. — Bus šaltoka ir 
dalinai apsiniaukę.

vie-

Lietuva Minės 400 m. Sukaktį Pirmosios 
Lietuvių Kalba Spausdintos Knygos

Ryšium su šiuo jubiliejum 
kiekvienas laisvietis turi pri
siminti skaisčius vardus tų As
menų, kurie buvo artimi Lais
vės bendradarbiai, bet kurių 
jau gyvųjų tarpe nebėra: 
Kapsukas - Mickevičius, Jonas 
Bullis-Lumbis, Juozas Baltru
šaitis, Svyrūnėlis, 
Ramanauskas, — tik 
daugelio, nuolat 
laikraščiui.

Jagminas, 
keli iš 

rašę mūsų

Washington.— Generolas 
Marshall vėl vyks j Chiniją 
taikyti, chinp komunistam 
su tautininkais.

Amžina jiems atmintis, o 
mes, gyvieji, pastiprinta ener
gija darbuokimės, stiprindami 
dienraštį Laisvę, visą demo
kratinę spaudą ir darbininkų 
judėjimą!

Washington. — Laikraš
čiu atstovams užklausus 
apie Lenkijos skundą prieš 
Franko Ispaniją, preziden-1 ko laiko daugiau kaip mi
tas Trumanas patraukė pe-|liono vyrų armiją. 400,- 
čiais ir dribtelėjo porą žo- 000 tos armijos sumobili- 
džių, kad tai esą tik “poli- jzuota ir sutelkta į Ispani 
tiniai kaltinimai.” Į repor- * 
terių prašymą paaiškinti, 
prezidentas atsakė, kad jis 
nenori daugiau apie tai kal
bėti.

(Diena pirmiau Amerikos 
valstybės departmentas pri
pažino, kad nacių moksli
ninkai Ispanijoj darbuojasi 
atominėm bombom ir ki
tiem naujiem kariniam 
įrankiam išrasti bei ištobu
linti.)

Maskva. — Sovietų spau
da ir radijas nurodė, kad 
Ispanijos diktatorius Fran-

jos pasienį su Francija. Na
ciai yra susigabenę į Ispani
ją šimtus milionų dolerių 
turto ir giliai sulindę j ka
rines ir kitas pramones ta
me krašte, kaip pastebėjo 
Maskvos radijas.

(Pirmesni pranešimai tei
gė, kad Franko armijoj yra 
bent 50 tūkstančių hitleri
niu vokiečiu kareivių 
oficierių.)

ir
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Roosevelto Mirties.
Minėjimas ir Istorinis
Paminklas

Kazioni Stebėtojai 
Užgyrė Fašistinius 
Graikijos Rinkimus

*

3

Hyde Park, N. Y. — Iš- Athenai. — Oficialiai 
kilmingai minint prez. F. D. siųsti Anglijos, Amerikos ir 
Roosevelto metinę mirties i Francijos stebėtojai išdavė 
sukaktį, čia buvo oficialiai platų raportą apie Graiki- 
pašvęsta šaliai Roosevelto s jos rinkimus, būk rinkimai 
namas, velionio prezidento buvę laisvi, teisingi ir įvyk- 
knygynas ir rožių daržas, dyti, girdi, be anglų armijos 
kaip istorinis paminklas.; įsikišimo.
Rooseveltas, gyvas būda-į .. m . . .mas, ir jo šeima pavedė ta-1 (Gralk^ lautos Lalsvim- 
tai valstybės nuosavybei.

at
v t*.

'■ 1,

mo Frontas — EAM prieš 
kelias dienas paskelbė pačių 
Graikijos valdininkų ap
skaičiavimus, kad didžioji 
dauguma graikų atsisakė 

I balsuoti tuose rinkimuose, 
i kurie buvo'suruošti per fa
šistų - monarchistų terorą

Ko-

r'ybai užgirti.

Kongresmanų Komitetas 
Nutarė 6 Centais Pa- 

brangint Mėsą

mas.”
Mažvidžio knygos

Vilnius. — 1947 m. sausio sukaktį paminėti kaip “Lie- 
8 d. sueis 400 metų nuo iš- tuvių Knygos” dieną, ir pa
leidimo pirmosios Lietuvių skyr£ komitetą, kad paruoš- 
kalba spausdintos knygos, j tinkamas fškilmes. 
Ta knyga tai Martino Maz-' ,
vidžio “Paprastas Katechiz-1mlteto nanal yra sle: 
---- ” Justas Paleckis, K. Preik- 

iš- šąs, V. Niunka, P. Cvirka, 
spausdinimas lietuvių kai- J; Žiugžda, K. Beliukas, A. 
boj buvo svarbus įvykis Purenąs, I. Matulis, A. Ven- 
kultūrinėje Lietuvos istori- clova, L Rimantas, I. Gilio
joje. Lietuvos ministerių dis, V. Jurkūnas, I. Gaska- 
taryba todėl nusprendė tą J. Butėnas, V. Mykolaitis-

Putinas, L. Gira, K. Korsa
kas, J. Banaitis, A. Guziavi- 
čius, G. Zimanas, A. Žu
kauskas-Vienuolis, P. Rim
ša, I. Grybauskas, J. Baltu
šis, I. Macijauskas, I. Ma- 
ciavičius, S. Čiurlionienė, A. 
Gricius, B; Sruoga.

Komitetas įpareigotas pa- gyvulių augintojams. Ko- 
gaminti minėjimo iškilmių mite tas nutarė,, kad valdžia! Valdžia iki šiol primoka 
planą ii^patiekti jį Lietuvos sykiu pakeltų vartotojams mėsos gamintojams viso po 
Respublikos ministerių ta- mėsos kainą svarui 6 cen-' 700 milionų dolerių per me

tais aukščiau. • tus.

Washington. — Kongres
manų komitetas žemdirbys- jr Su anglų kariuomenės pa- 
tės reikalais vienbalsiai už-igaiba. Fašistiniai elemen- 
gyrė sumanymą, kad vai-i tai įtraukė į savo balsuoto- 
džia nuo liepos 1 d. šią va- ju surašus ir apie milioną 
sąrą sustabdytų primokėji- mirusių žmonių.) 
mus skerdykloms ir mėsinių ' _____ ___
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širdingai sveikinu Laisvu jos 
trisdešimt penkerių metų gy
vavimo, augimo ir liaudies 
švietimo sukakties proga!

Laisvė, kaip darbininkiško
je dvasioje vedamas laikraštis, 
turi daug priešų iš turčių kla
sės ir jiems pataikaujančių 
gaivalų. Tačiau ji moka per
galėti visas jai daromas kliū
tis iš priešų pusės ir žengia 
pirmyn; nešdama tiesos ir ap- 

tūkstančiams į

Sveikinu Laisvę 35-rių metų 
jubiliejum ir linkiu jai gyvuot 
tol, kol bus Amerikoj, lietuviš
kai kalbančių-skaitančių žmo
nių. Priskaitykite ir mano pen-.

J. Barkus,, /
Laisvės' korektorius.

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

dienraštis Lais-

darbininkų kla-

Žengiame Pirmyn!
35-rių metų sukaktį ne visi mato reikalo atžymėti. 

Bendrai, žmonių priimta jau tokia mada: atžymėti 25-rių, 
50-ties, 75-rių ir 100 metų sukaktis.

Laisvės leidėjai, redakcija ir administracija nusitarė 
atžymėti 35-rių metų laikraščio jubiliejų dėl to, kad mes 
skaitome, jog lietuviško laikraščio gyvavime ir šis jubi
liejus turi didžiulės svarbos. Antra, mes žinomę, jog 
kiekviena sukaktis, jos atitinkamas atžymėjimas suda
ro laikraščio palaikytojuose—vajininkuose, bendradar
biuose — didesnį pasirįžimą uoliau rūpintis savo laik
raščio gerove.

Ši Laisvės laida išeina padidinta—padvigubinta. Jo
je telpa visos eilės mūsų bendradarbių ilgesnių ir trum
pesnių rašinių. Jie aiškiai rodo, kaip mūsų laikraštis 
įaugo į lietuvių darbo žmonių mases, kaip ir kodėl jis 
buvo pamėgtas; kodėl jį žmonės skaito kasdien per me
tų metus.

Niekas neabejoja, kad šiandien Laisvė yra kur kas 
įdomesnė, kur kas aukščiau stovi, tiek ideologiniai, tiek 
turiniu, negu ji buvo prieš 34-rius metus. Tas faktas 
akstinte akstiną kiekvieną laisvietį, kad ateityje mūsų 
dienraštis taipgi privalo progresuoti, o su juo—visa de- 
jnokratinė Amerikos lietuvių visuomenė.

Šia mūsų laikraščio jubiliejaus proga kiekvienas są
moningas darbininkas privalo įsisąmoninti tuo faktu, jog 
vyriausias mūsų uždavinys dar vis tebėra: stiprinti dar
bininkišką spaudą, ypačiai savo dienraščius, Laisvę ir 
Vilnį. Be tvirtos, geros spaudos nebus tvirto ir gero 
darbininkų judėjimo.

Minėdami savo dienraščio 35-rių metų gyvavimo su
kaktį, kiekvienas skaitytojas lai pasirįžta patapti jo lei
dėju,—šėrininku. Be to, lai kiekvienas nei minutei nepa
miršta to fakto, kad reikia įtraukti į Laisves skaitytojų 
eiles naujų žmonių, naujų skaitytojų.

Per 35-rius metus mūsų Laisvė tvirtėjo ir progresa
vo, kasdien informuodama skaitytoją ir rodydama jam 
kelią, kaip pasiekti darbo žmonių būvio pagerinimą ir 
kaip iškovoti gražesnį, šviesesnį socialistinį gyvenimą vi
sai liaudžiai.

Antrojo pasaulio karo metu Laisvė karštai ragino 
visus darbo žmones remti Jungtines Tautas jų pastango
se sunaikinti fašistines valstybes. Nors tai buvo pa
siekta, tačiau fašizmo likučiai dar tebėra neišnaikinti ir 
jie, padedami visokių imperialistų ir reakcininkų, jau 
ir vėl šūkaloja apie tretįjį pasaulinį karą, šiuo sykiu 
vyriausiai nukreiptą, prieš socialistinę Tarybų Sąjungą. 
Mūsų dienraštis šiuo metu ragina demokratinę visuo
menę griežtai kovoti prieš naują karą ir jo ruošėjus; 
jis ragina ją kovoti prieš fašizmo liekanas. ;

Netenka nei sakyti, kad Laišvė ir ateityje vadovau
sis tais pačiais pagrindiniais principais, juos skelbdama 
savo skaitytojams ir už juos tvirtai kovodama.

Pilnai pasitikime, kad demokratinė Amerikos lietu
vių visuomenė ištikimai stovės su mūsų dienraščiu, kaip 
ji stovėjo su juo visuose didžiuliuose žygiuose praeityje. 

’ Taigi: tegyvuoja Laisvė ir visa demokratinė spauda!
i Tegyvuoja laisviečiai!

švietos žodį 
namus.

Tegyvuoja
ve!

Tegyvuoja
sės solidarumas! .

Auka $10.
Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literat.
Draugijos 212

• 212.Kp., Bayonne,r 1 11' ' .'t

Mes, Amerikos Lietuvių Mo
terų Kliubas, Clevelande, svei
kiname Laisvę, proga jos 35 
metų sukakties ir vėliname, 
kad ir ant toliau neštų tą 
šviesos ir tiesos žibintuvą į 
darbininkų bakūžes, kaip ligi 
šiol ir nurodytų teisingą gyve
nimo pusę. Ir vėliname gyvuo
ti ilgiausių metų.

Su šiuo sveikinimu siunčia
me auką, nors nedidelę—$10.

K, Romandienė, 
Kliubo pirmininkė, 
Cleveland, Ohio

Trumpai palinkėjo Laisvei 
gyvuoti ir suteikė dovanų šie 
prieteliai:

Peter Marozas, York, Pa. 
$35.

P. Wizbaras, Anson, Mę,, 
$12. 1

A. Philipse, Stamford, Con
nect., $10.

Po $5: M. Raulinaitienė, 
Cleveland, Ohio' A. Kiškiu-' 
nas, Windsor, Conn.; P. But
kevičius, Worcester, Mass.; A. 
Verkutis, Woodhaven, N. Y;; 
Leo ‘ Nik vid ff vi č iujs^ i o okly>n
N. Y.; Stanley Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa,; Mateušas 
Dobinis, Brooklyn, N. Y.; Juo
zas Alexaitis, Essex, Conn.; 
Kazys Anuškis, Newark, N. J.; 
Ignas Urbonas, Great Neck,

LDP Kliubas, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J., laikytame su
sirinkime, kovo 3 d., nutarė 
pasveikinti Laisvę jos sukak
tim 35-kerių metų tarnavimo 
dėl darbininkų labo.

Laisvė visados užtarė dar
bininkų reikalus, per visų, sa
vo gyvavimo laiką. Ji prane
ša teisingas žinias apie svar
bius įvykius iš užsienio ir.vie
tiniais reikalais. Linkime Lais
vei laikytis tokio nusistatymo 
ir toliau. Su pasveikinimu pri- 
siunčiu $15.

S. J. Liutkus,
Komiteto narys.

Fredo Abeko Mirtis—Smūgis Mūsų Judėjimui
Tragiška Vilnies redaktoriaus Fredo Abeko-Akelai- 

Čio mirtis paliko nemažą mūsų judėjime spragą. Mūsų 
laikraštininkų eilės ir taip gan silpnos, o čia, va, ne
laboji mirtis smogė joms dar vieną smūgį!

/ Pirmiausiai šis smūgis atsilieps draugams vilnie
čiams, kurių tarpe jis ilgus metus pasišventusiai ir daug 
dirbo. Bet jis atsilieps ir visam mūsų judėjimui.

Drg. Abekas buvo nepaprastai darbštus: retas buvo 
toks mitingas, kuriame jis nebūtų dirbęs, retai įvyko 
tokia konferencija, kurioje jis nebūtų vaidinęs vadovau
jančios rolės.

Baisu net ir pamąstyti, kas būtų tuomet, jei nela
boji mirtis paimtų dar vieną-kjtą mūsų laikraštininką 
bei vadovaujantį mūsų darbininkų judėjimo draugą!

Tas viskas sakyte sako visiems mūsų draugams vei- 
lavinkitės, švieskitės, ruošdamiesi didesniems 

darbams, kurie jūs laukia. Mūsų ju- 
savybė glūdi tame, kad nei vieno, net ir geriau- 

iš geriausių, draugo mirtis neprivalo nei minutei su-šio is geriausių, draugo mirtis neprivaio nei minutei su
silpninti patį judėjimą.

Draugas Abekas-Akelaitis buvo užsiartavojęs komu- 
nistas-bolševikas, ilgametis judėjimo veteranas.

Jis mirė, eidamas komunistines pareigas.. Per metų 
eilę velionis dirbo Vilnies redakcijoje,

sTebūva jam amžina atmintis!

draugės išsireiškė, kad nesma
gų būtų gyventi be dienraščio 
Laisvės. Su užkandžiais prisi
dėjo J. Stigienė, P. Mickevi
čienė, M. Benevičienė, P. Sin
kevičienė ir M. Potsienė. ŽUr 
žaną Kundrotięnė , užsirašė 
Laisvę ■ vieniems metamš. ' 
‘' Su . pasveikinimais prisidėjo- 
sekamai

Moterų Apšvietos Kliubas 
$10.

George Shimaitis $6.
Po $5: LLD 6 kp., J. Sirei- 

kis, A. Mickevičius, kuris mi
nėjo 65 metų amžiaus sukaktį.

K. F. čereškai $3.
A. V. čerkasas $2.
Po $1: H. Rindzevičienė, S. 

Beržinienė, St. Kleinr.uskas, B. 
Vismanienė, K. Zlotkienė, M. 
Banevičienė, J. Potsius. P. Sir 
kev čienė, M. Potsienė, J. Sti
gienė, K. Beniulis, W Kelly, 
A. V. ensląv, Ą. P. Orįntas, J. 
Vąitiękunas, J, Vaitaitis, A. 
Jucius, J. Nevirauskas.

Nuo draugiško parengimo 
liko $9.70.

Viso $63.70.
G. Šimaitis.

Montello, Mass.

Po $3 :50 : Michael Gavėnas. 
Pittsfield, Mass.; L. Jodeikis, 
Yonkers, N. Y.; Peter Thomp
son, Simpson, Pa.

A. Piščikas, Harrisonburgh, 
Va., $2.50.

Po $2 : J. Margaitis, Wind
sor, Conn.; Saliamonas Amb- 
rozas, Bayonne, N. J.; Marcel
la Subach, Thomas, W. Va.; 
M. Samulėnienė, Fitchburg, I 
Mass. -

V. J. Kaspar, Newark, N.
J. , $1.

Iš Lawrence, Mass., sveiki
na šie asmenys ir aukoja po 
$1: J. Skirtis; S; Penkauskas, 
M. Davidonis, M. Trakimas,
K. Kizulus, P. Milus, P. Ale
ksoms, M. Balavičius, J. Su- 
petris, P. Lipsevičius, A. Ras- 
kow, B. Chulada, D. Sukackis.

Po 50c: Cl%. :Gradackas, A. 
Vačkys, lg.- Chulada, D. Bu- 
lauka, J. Rudis, A. Butėnas.

L. Kindaras 25c.
Viso $16.25.

Gerbiama Laisvės Adminis
tracija: čia prisiunčiu auką 
nuo Literatūros Draugijos Mo-' 
terų Kliubo $10 ir mūsų Kliu
bas linki mūsų brangiai Lais
vei gyvuoti ilgiausius metus.

O. Silkienė, 
Hartford, Conn.

Iš Girardville,- Pa., sveikina 
šie asmenys ir aukoja seka
mai: Po $1 — A. Dambaus- 
kas ir J. Mardosa. Po 50c .— 
J. Kamarauskas ir M. Skau
dis. Viso $3.

By Matt Sholomskas
Vitalis Buks-

Sveikinu Laisvę 35-kerių 
metų sukaktim. Linkiu jai gy
vuoti ir augti. Užtikrinimui 
dienraščiui Laisvei ateities au
koju $15.

S._J. Antanaitis,
Lewiston, Me.

L. L. Drg. 103 kuopa, svei
kiname tave, mylima Laisve, 
tavo 35-kerių metų sukaktimi 
ir linkime, kad dar ilgus me
tus galėtumėt gyvuoti ir švies
ti darbininkų klasę dėl pasi- 
liuosavimo iš po kapitalistų 
jungo, 
čiame

Su pasveikinimu siun- 
$10 auką. Draugiškai,

Ignas Markūnas,
Hudson, Mass.

Ilgiausių metų Laisvei mi
nint 35-kerių metų sukaktį! 
Taipgi ir mes, seni dienraščio 
skaitytojai, sveikiname su pen
kine, linkėdami ilgiausių me
tų mūsų Laisvutei ir visam jos 
personalui. Draugiškai,

F. ir A. Apšegai,
Auburn, Me.' r

Sveikiname Laisvę 35-kerių 
metų sukakties proga. Linki
me Laisvei kuo geriausio pa
sisekimo ir aukojame $5 jos 
paramai.

V. ir E. Stankevičiai, 
Baltimore, Md.

Sveikinu Laisvę 35-kerių 
metų sukaktim ir linkiu jai 
gyvuoti dar 100 metų. Linkiu 
dienraščiui Laisvei pasiekti su 
apšvieta kuo daugiausia tų 
žmonių, kurie dar neskaito 
Laisvės. Taipgi siunčiu $2 fi
nansinės pajamos.

D, P. Lekavičius, 
Pittsburgh, Pa.

Sveikindamas mūsų mylimą 
ūsvę šiąja sukaktim, tariu

— Lai gyvuoja mūsų spauda!
Prašau ir mano penkinę pri- 

skaityti prie visų, jubiliejinių 
dovanų.

S. K. Mazan,
Cleveland, Ohio. v

Per savo 35 metų gyvavimą 
Laisvė švietė ir organizavo lie
tuvių visuomenę Amerikoj. 
Mes linkime dienraščiui Lais
vei pasekmingai vesti organi
zacinį ir apšvietos darbą.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 3 kp. aukoja $5.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 9 k p. $2.

Pavieniai aukoja po $2: J. 
Grybas, J. Bružienė, L. Tra
kimavičius ir J. A. Krasaus
kas.

Po $1: Olga Zaruba, J. 13ų- 
drevičius, M, Uždavinis ir J. 
Casper.

Lai gyvuoja dienraštis Lais- 
per ilgus metus.

J. Grybas,
Norwood, Mass.

vė

čionai įdedu. $1 Laisvės 35- 
kerių metų jubiliejui. Nors 
maža auka, bet vis geriau, ne
gu nieko. Aš Laisvę skaitau 
beveik nuo jos užgimimo 
nemanau niekad skirtis.

/COLUMNIST
naitis, who writes a weekly 

English piece “Tr‘ ” 
“promises” to 
pledges to have no further traf
fic with Nazis and fascists. He 
gave this assurance to this 
writer in a column he wrote in 
“Vienybe,” April 5. To “prove” 
that he really is going straight, 
Buksnaitis wrote:

“I’ve renounced what you 
(this columnist) were pleased 
to consider my tie-up with the 
nazis and fascists.”

To convince us further of his 
sincerity, Buksnaitis even quot
ed from a column he once 
wrote for “Jaunimas in 1941. 
Then he wrote:

“Communists are not our on
ly enemies. We have only to 
look about us at the meetings of 
our various organizations to 
spot the nazi arid fascist sym
pathisers, who are even more 
dangerious, because they are 
harder to recognize.”

—o—
On the face of it, V. B. has 

reformed. From what he says, 
he would have one believe that 
he has recognized the error of 
his ways and here-after intends 
to tred the straigth and narrow. 
But no serious person should 
take Buksnaitis seriously. He is 
just resorting to just so much 
typical fascist double-talk.

While he pretends to have 
cut his fascist ties, Buksnaitis 
exhibits a brazeness only equal
ed by the Nazis themselves. 
This brazenness is displayed in 
a horrifying and blood-chilling 
photo which “decorated” the 
latest column by V. B. It is 
this picture, showing two rows 
of corpses purportedly the re
sult af “Soviet justice,” that 
mocks Buksnaitis “promise” of 
going straight. It is a Nazi pro
paganda photo!!!

for “Vienybe,” 
go straight. He

Nazi L. Balvocius. 
publication of 10,- 
of the book was 
the printing plant 

in Kaunas. It

donasis Siaubas, GPU” (The 
Red Fury, GPU). Here arc some 
interesting facts about this 
book that all readers should 
know.

It was first published by the 
State Publishing House in Kau
nas and was printed in 1942. 
The Nazi Propaganda Ministry 
assigned it Publication Number 
122. The book was edited by the 
Lithuanian 
The initial 
000 copies 
printed at
called “Varpas 
was being sold at all nazi book
stores in Lithuania for one 
and one half Reichsmarks.

—o--
The eight pictures contained 

in the book, by the way, were 
part of the Nazi organized 
“Museum of Red Terror.” This 
was part of the propaganda 
campaign organized by the Na
zis and their Lithuanian hench
men, who are now DP’s in Ger- 
many.

The photo that “adorned” 
Buksnaitis’ last column also ap
peared in another Nazi publica
tion. It was printed on page 94 
to “illustrate” a story by A 
Merkelis in Volume I of “Lietu- 

Archyvas — Bolševizmo 
’ (Lithuanian Archives— 

Years of Bolshevism).
—o— 

last mentioned publica-

vių 
Metai”
In the

ir

V. Ramanauskas, 
Minersville, Pa.

Kasper, Marcy, N: Y.

Buksnaitis doesn’t warn the 
reader that the photo is a Nazi 
propaganda picture. It isn’t jiis 
purpose to tell his readers that 
the photo purportedly depicting 
“Soviet atrocities” is a Nazi 
atrocity photo.'

Perhaps he is ignorant of the 
origin of the photo. But even 
ignorance under the law is not 
excusable. But we’re sure that

161 kuopa, savo susi-' it wasn’t ignorance. If Buksnai- 
nutarė pasveikinti 

sukaktu-
tis “didn’t know” the origin of 
that photo, this columnist does.

sveikiname dienraštį 
jos 35-kerių metų su- 
ir esame įsitikinę, kad 

Laisvė ir ateityje 
darbo klasės kas-

Mes 
Laisvę 
kaktim 
dienraštis 
vadovaus 
dieninėse kovose, švies ir ro
dys tiesos kelią ir tiems, ku
rie , dar nėra Laisvės skaityto
jui- į v

Gyvuok, Laisvute, ilgiausius 
metus ir vesk darbo klasę į 
šviesesnį ir geresnį 'rytojų! 
Siunčiame ir aukų: M. Kaz
lauskienė, $3.50. Po $2 : Ig. ir 
M. Liužinai, J. ir K. Vaiči- 
kauskai. Po $1: M. Bekerie- 
nė ir O. Girnienė. Viso $9.50. 
Draugiškai,

M. Kazlauskiene,
Binghamton, N. Y.

Balandžio 6 d., vakare, įvy
ko draugiškas parengimas pa
minėjimui 35 metų Laisvėg gy
vavimo. Susirinkę Laisvės pa
triotai gražiai pasirodė su pa
sveikinimais, Trumpai pakal
bėjo G. Šimaitis, pirmipinkas, 
nurodydamas, kad Laisvė tei
singai gynė darbininkų reika-
lų^ nuo pradžios jos atsirad

nuo senų laikų gera darbuoto
ja, pareiškė, kad Laisvė daug 
mums gero padarė apšvietos ir 
mokslo raštais. Gerai, mišvie--

LLD 
rinkime
Laisvę jos 35 metų 
vių proga su $5 ir draugai su-
aukavo $5.25. Viso $10.25.

Gerbiami laisviečiai, mes, 
taip toli gyvendami nuo jūsų, 
siunčiam tą mažą auką, svei
kindami Laisvę su 35 metinė
mis jos gyvavimo sukaktuvė
mis.

Mes linkime, kad Laisvė ap
lankytų kiekvieno vargšo na
melį, kad Laisvė būtų darbi
ninkų apgynėja ateityj, kaip 
buvo praeityj.

O Laisvės redaktoriams ir 
administracijos darbuotojams 
spaudžiam draugiškas rankas, 
ir pilnai tikime, kad jūs dar- 
bųositęs dėl labo žmonijos ir 
atmušite visus fašistų melus ir 
šmeižtus.

Aukotojų vardai: .
Po $1 aukojo: M. Baltrušai

tis, S. Kaįris, M. Kirklienė.
Po 50 centų: J. Sitko, O. 

Burtienė, F. Kavaliauskienė, 
Kirk. . -

Ulskis 25c. v
M. Baltrušaitis.

Seattle, Wash.

The picture which topped V. 
B.’s last column is one of eight 
photographs of “red terror” 
which, appeared originally in 
the Nazi published book “Rau-

Šypsenos

Na ir ką, ai

J.

Sveikiname Laisvę 35-rkerių 
metų proga ir linkime jai gy- 
vąoti ir šviesti Amerikos lie
tuvius. ALDLD ir LjDS kuopos 
su pasveikinimu ^siunčiame 
Laisvei $35. Draugai iš San. 
Francisco, Calif.

Antanas Bičkunas, Edge-

Nauja Jėga
Antanas:—Kodėl ši alaus 

bačkutė tavo kambary ran
dasi ?

Pranas: — Tai sulyg ma
no gydytojo patarimo, bran
gusis drauge. Jisai pasakė 
jog alus sugrąžins mar 
sveikatą.

Antanas: 
pagelbėjo?

Pranas: — Ir dar kaip! 
Kada aš nešiau šią bačkutę 
į kambarį, tai lėd-ne-led pa
jėgiau įvilkti, o dabar kil
noju ją, kaip guminę bolę.

J. Robziw.
Jau Rūpinasi

•“Daug girdėjau apie as-‘ 
menis, kurie patys sau bė
dų jieškosi, bet, manau, ma
no moteris visus juos per- 
viršyja,”

uKaip tai? Aš ją visada 
linksma matydavau.”

“Taip, ji buvo linksma iki 
mūs kūdikis buvo negimęs.

The 
tion was published by the Stu
dies Bureau in Kaunas and 
edited by J. Balčiūnas. The book 
was printed in a first edition 
of 5,000 copies at the “Raides” 
printing shop in Kaunas in 
1942.

The synopsis of this book is 
printed in Lithuanian and Ger
man so that the Nazis knew 
exactly what its contents were.

—o—
If Buksnaitis is going 

straight, he’s going straight 
to the old Nazi propaganda line. 
Proclaiming noisly that he is an 
American, he combines his pro
clamation of loyalty with a 
neat piece of red-baiting and 
announces himself as a crusa
der against “the one remaining 
totalitarian philosophy — Com
munism.” With this neat piece 
of double talk he might be able 
to fool some of his readers.

But this columnist does not 
believe that Buksnaitis is any 
further away from the fascists 
then when he wrote for “Jau
nimas.” When he wrote for 
“Jaunimas” “warning” of the 
facists in Lithuanian organiza
tions, his pen-pal was writing 
“Three Cheers for Hitler” in 
the same ,paper.

Now he keeps company with 
the Vienybe, whose editor some 
years ago was vėry friendly to 
Anastase Vonsiatsky, later 
convicted of conspiring to betray 
American military secrets to 
the Nazis and the Japs. More 
recently, the editor’s wife was 
one of the first to take up the 
cudgels for Tyler Kent, who 
served a prison term ’in Eng
land for betraying American 
secrets.

With such company, ■ Buks
naitis has as much chance of 
breaking his fascist ties as a 
camel has of getting through 
the eye of a needle.

—o—
While Buksnaitis is out con

tinuing Hitler’s crusade of de
feating Communism, we repeat 
what he said he wrote in 1941. 
His bit with a slight addition 
still goes today.

“We have only to look about 
us at the meetings of our va
rious organizations (and in the 
columns of “Vienybe? — M. S.) 
to spot the nazi and fascist sym
pathisers, who are even more

mere

Norėdamas suprast vidu
jines kitų žmonių ypatybes, 
studijuok savąsias.

. , Chesterfield.

jis gimė ir ji dabar nuolat 
rūpinasi, jog užaugęs jis ga
lėsiąs apsivest kokią nors 
merginą, kuri motinai bei 
man nepatiksianti.’’

harder to yęcognize,” and be
cause they publish Nazi propa
ganda and photos without in
forming their reading public of 
their origin. .

viii-i
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ĮLIlTIEMTiūlA
Prof. K. Korsakas

Sofija Čiurlionienė ir Jos Literatūrinis Darbas
VILNIUS. — Sofija ^Čiurlionienė-Ky

mantaitė, kuri pašventė du trečdalius 
savo gyvenimo Lietuvos literatūrai, ne
seniai minėjo savo 60 metų sukaktuves. 
Jos pirma knyga pasirodė 1905 metais, o 
metais vėliau ji pradėjo smarkiai veikti 
Lietuvos spaudoje, ką ji tęsė iki šio lai
ko; todėl ji minėjo šiemet dvigubą jubi-' 
lieju.

Jos kūrybinis kelias rodo didelį išsi
šakojimą. Ji pradėjo kaip kritikė, pas
kui ji pasirodė puiki dramaturge. Da
bar ji užsiima poezija, imdama temas 
ir subjektus iš tautinių apysakų ir pada
vimų.

Jos pirmas kūrinys, išskyrus neku- 
riuos lyriškus dalykėlius, buvo įvertini
mas Lietuvos literatūros. Vėliau, 1913 
metais, ji išleido rinkinį užvadintą “Iš 
Mūsų Literatūros.” Šiame veikale ji 
pirmu kartu palietė senosios literatūros 
klausimus ir problemas.

Jos veikalas “Lietuvoje”, išleistas 1910 
metais, vertas ypatingos atydos. Jame 
aštriai kritikuojama Lietuvos buržuazi
nė inteligentija, kuri vystėsi tuo metu ir 
jau rodė didelius trūkumus, kurie taip 
aiškiai pasirodė laike taip vadinamos ne
priklausomybės laikų. Ji kritikavo juos 
begailestingai už jų materialistinį atsi- 
nešimą ir žemą įvertinimą meno ir lite
ratūros.

Vėliau Sofija Čiurlionienė išleido 
“Trumpą Lietuvių Literatūros Istoriją.” 
Jos veikalas pastatė ją tarp vadovaujan
čiu lietuviu kritiku.

Nežiūrint to, ji buvo žinoma, kaip ge
riausia dramaturge. Dramatiniai rate
liai vaidino jos veikalus, kaip “Pinigai,” 
“Kuprotas Oželis,” “Gegužinė Kaime” ir 
kitus. Populiariškiausioj savo komedi
joj “Pinigai” ji pajuokia buržuazinę mo
ralę, paremtą ant siauro egojizmo.

“Aušros Sūnuje” ji parodo kilimą lie
tuvių tautinio judėjimo ir tuos, kurie 
veikė jame, kurie skleidė Lietuvos spau
dos uždraustas knygas. Parašytas 1926 
metais, veikalas buvo vaidinamas įvai
riuose teatruose ir buvo labai populiarus.

Sofijos Čiurlionienės parašyti veikalai 
jaunimo teatrui paimti iš senų tautinių 
apysakų, žymiausiais yra “Budins Vy
tis,” “Dvylika Brolių Klajūnų,” “Mūsų 
Kūtė” ir kiti. Ne visi veikalai, kurie 
buvp vaidinti, buvo atspausdinti, bet ši 
autorė be abejonės užima žymią vietą mū
sų dramatinėj literatūroje; jos darbas 
buvo mokinančios vertės; veikalai buvo 
parašyti gražia kalba.

Pati autorė geriausiu savo veikalu lai
ko “Šventorių”. Jame vaizduojama mo
teris, kuri nuolatos eina į bažnyčią, 
griežtai prisilaiko religinių taisyklių ir 

tradicijų. Šį veikalą reakcionieriai kle
rikalų spaudos kritikai ignoravo ir net 
uždraudė. Šiame veikale ji parodė tam
sos karalystę, į kurią pirmas šviesos 
spindulys įsiveržė.

Ši trumpa Čiurlionienės darbo apžval
ga nebūtų pilna be suminėjimo jos vers
tų, ypatingai iš Molier — “Lavare,” 
“Tartufe” ir “Don Juan.” Jos vertimai 
išsiskiria savo kalbos gražumu ir tyru
mu.

Čiurlionienės 60 metų sukaktis yra 
čiukuras jos 40 metų Uteratūrinio dar

Kūno Kultūros Institutui Darbą Pradėjus
Kūno kultūra ir sportas, kaip tarybi

nės pedagogikos vertingas perlas, karą 
metu buvo virtęs tarybinių karių grūdi
nimo kalve. Kūno kultūros institutai pa
ruošė šimtus tūkstančių užgrūdintų sli
dininkų, fechtuotojų, granatų mėtytojų. 
Tūkstančiai geriausių sportininkų savo 
pasiaukojančiu pavyzdžiu įpynė tarybinį 
sportą į didžiosios pergalės garbės ir šlo
vės vainiką.

Taikos ir atstatomojo darbo pokarinės 
kūrybos laikotarpyje - kūno kultūra ir 
sportas turės dar labiau pasinaudoti Tė
vynės karo patyrimu, kad planingu ir 
metodišku fiziniu auklėjimu keltų vaikų, 
jaunuolių ir suaugusiųjų žmonių mases 
į pilną visų žmogaus psichologinių galių 
klestėjimą.

Lietuvoje fizinis auklėjimas ir jo dės
tytojai daug kur buvo laikomi kaip neiš- 
yengiama blogybė. Kūno kultūra prilygo 
žeminančiai bekonų kultūrai. Vyriausy
bė sportą rėmė tiek, kiek tai buvo reika
linga reprezentacijai ir todėl sportas, ne
žiūrint kai kurių atskirų žmonių bandy
mų, niekaip negalėjo pasidaryti liaudies 
sąjūdžių, o tebuvo privilegijuotoms or
ganizacijoms gausių pašalpų šaltiniu.

Tarybinė liaudis nugalėjo vokiškus pa- 
glemžikus. Atgyja aukštosios mokyklos. 
1945 m. spalio 1 d. įsikūrė seniai lauktas 
ir daugelio pažangiųjų žmonių svajotas 
Lietuvos Valstybinis Kūno Kultūros In
stitutas, kuriam lemta suvaidinti be galo 
didelis ir atsakingas vaidmuo.

Instituto uždavinys yra per 4 mokslo 
metus parengti fizinio auklėjimo ir spor
to teorijos, organizacijos ir praktikos 
srities pedagogus - specialistus. Be tiesio
ginio pedagoginio darbo Instituto moky
mo personalas vykdys mokslinio tyrinėji
mo darbus, kurie padės spręsti svarbiau
sius fizinio auklėjimo ir .sporto srities 
uždavinius.

Institutas turės sukurti aukštos koky
bės vadovėlius, kurie būtų šių dienų mok
slo lygio ir atitiktų jaunuomenės auklėji

bo. Jos gyvenimas atsižymi aukštu stan
dards Ji priklauso prie tų rašytojų, ku
rie parodė nuoširdų susirūpinimą savo 
krašto literatūra. Jos darbas laisvas 
nuo blogų tendencijų, siauro individua
lizmo. Ji sau temų ieškojo gyvenime, 
kurį ji matė apie save, arba tautinėse 
apysakose, pagražino jas humoru, pa
įvairino jas įdomia fantazija, rodydama 
gyvenimą ir žmones realistiniais.

Sofijos Čiurlionienės darbai patraukia 
plačius ratelius skaitytojų, nes jie vaiz
duoja žmones ir parašyti liaudžiai.

mo uždavinius.
Ir, pagaliau, Institutui yra pavedama 

populiarinti pasižymėjusių mokslo veikė
jų, sporto meisterių ir kolektyvų moksli
nius ir praktikos pasiekimus fizinio au
klėjimo ir sporto srityje.

Materialinė bazė šiems uždaviniams 
realizuoti Lietuvos Valst. Kūno Kultūros 
Institutui yra labai palanki. Nesigailima 
nei lėšų, nei moralinės paramos. Šitą rū
pestingą globą jaučia Instituto mokslo 
bendradarbiai, studentai ir tarnautojai 
ir karštu dėkingumu jungiasi į kūrybi
nį darbą. Institutui atėjo į pagalbą Kau-. 
no Universiteto, Taikomosios Dailės In
stitutas, Žemės Ūkio Akademija — duo
dami vieną kitą savo mokslo žmogų dės
tytojais ir katedrų vedėjais. Atėjo į pa
galbą ir dėstytojai iš broliškųjų respubli
kų.

Tarybinis jaunimas, kuris gausiai su
sirinko į naujai įkurtąjį Lietuvos Vals
tybinį Kūno Kultūros Institutą, žiūri su 
pasitikėjimu į ateitį, nes žino, kad, bai
gę Institutą, eis plėšti kūno kultūros už
leistus dirvonus, apsišarvavę mokslu, iš
tverme ir patyrimu, kaip į aukštai kvali
fikuotus pedagogus-specialistus.

K. Dineika.

Daina Tarybų Lietuvai
Ji nekrito kovoj! Ji kaip motina ši, 
Kuri gimdė didvyrius ir kentė, 
Ir pakilo jauna, ir pakilo graži 
Ir pakilo klestėt ir gyventi. .. .
Mes ją matome gyvą gėlėj ir pušy 
Ir bangoj, kur skalauna pakrantę. 
Mūsų žemė jauna, mūsų žemė graži, 
Mūsų žemei klestėt ir gyventi!
Ji gyvens visada, prisikėlus veši— 
Mes sukursim tarybinę gentį.
Ji bus amžiais jauna, ji bus amžiais 

graži,
Mūsų žemei klestėt ir gyventi!

. E. Mieželaitis.

1945
Virš mūsų Tėvynės didžiosios 
Iškyla saliutų šviesa.
Tais metais ilgai didžiuosis
Tarybų šalis visa.
Tie metai—Berlyno plentas
Ir Vienos sodai žali.
Tais metais laimėt ir gyventi
Išėjo Tarybų šalis.
Tie metai tai pergalės dainos
Ir juodo fašizmo mirtis.
Ir žingsniai kariams mūsų einant 
Pasaulyje aidi tvirti.
Laisvą Neringą bangos plauna, 
Vėjas .glosto kopas ramias.
Mūsų Klaipėda, Vilnius ir Kaunas 
Vėl sujungė lietuvių žemes.
Vėl kūrybinis darbas verda, 
Matos toliai platūs, aukšti.
Mes, apgynę Tėvynės vardą, 
Keliam jį aukštyn ir aukštyn.

V. Sirijos Gira, ir VI. Mozūriūnas.

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangua nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gezų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti ii 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— įsigykite Dr. 
Pater's Gomsio — 
laikų-išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių i a k n ų, 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir švel
niai Gometo prad
eda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias iimatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvį palengvinant 
nuo užkietėjimo. 
Įsigykite Gomozo 
šiandien. t

Jeigu jGs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų * susipažini
mui’’ pasiūlymo Gomozo ir gausite —

Laimes Keliu
Aš einu, snaigės krinta ir krinta, 
Lengvą sparno dvelkimą girdžiu, 
Gimtą žemę baltai padabintą, 
Kaip žydėjime vyšnių glaudžiu.
Kriskite snaigės, nutieskit man taką, 
Sūkuriais susiburkit ratu, 
Juk širdis laimės pasaką seka, 
Laimės kelias tebūna platus.
Tegul sako, kad viskas praeina 
Su žiedais, su žiedais pakelės, — 
Paklausyt noriu pūgoje dainą 
Prie sustingusios ledo gėlės.
Tu nuvargęs keleivi sustoji, 
Neišsemti tau laimės baltos, 
Kai pro šalį praeisi ir tuoj ji 
Paliai juodąją girią sustos.
Tu pašauksi. Nei balso, nei aido 
Patamsėjus giria neišduos,— 
Ir pravirksi, kodėl tau neleido, 
Žengt tolyn balto speigo žieduos.
Tu neverk, tu neverk pakelėje, 
Verkia gluosniai audroj palikti, 
Tai tik pūga baltai išsiliejo, — 
Tavo žemė žalia ir plati.
Tavo laimė, ji čia, patikėki,
Visa meilės didžiąja esme,
Juk ir paukščiai daug kelio pralėkę, 
Baltą sodą suranda kasmet.
Aš einu, snaigės krenta ir krenta 
Lengvą sparno dvelkimą girdžiu,— 
Gimtą žemę baltai padabintą, 
Kaip žydėjime vyšnių glaudžiu.

V. Valsiūnicne.

PRIEDO 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 nektiriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties

I nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit sj “Special Pasiū- 
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regulerį II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60^ vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas_____________ _________

Adresas___________ - 

Pašto Ofisas.............. . . ___ _ _
DR. PETER FAHRNČY & SONS C0.

Dept. 674-29A 
2501 Washington Bird., Chicago 12. III. I 
256 Stanley St.. Winninea. Man.. Can. |

4$— M_Ik — ■ — ■a—.M — » — a$I
į

I Sveikinu Laisvę su 35 me- 
Įtų Jubiliejum. Per tą visą 
paiką skaičiau ir tėmijau Lai- 
Įsvės progresą ir jis buvo 
I gražus.

Linkiu, kad toliau žengtų 
I progreso keliu pirmyn ir 
[ateityje.

įVARNAGIRIS 
jPHOTO STUDIO 
į 1924 Carson Street, 
! S. S. Pittsburgh 3, Pa.

Dalis Tarybų Lietuvos Atstovų, Išrinktų į Aukščiausį SSRS Sovietą (Parlamentą).

Lietuvaite didvyrė DANUTE 8TANELIENE, išrinkta 
į Tarybų Sąjungos parlamentą.

GENEROLAS I. GRIVINAS, Raudonosios Armijos
M. A. SUSLOVAS, išrinktas J Tarybų 

Sąjungos parlamentą.
JUOZAS ŽIUGŽDA išrinktas | Tarybų Sąjungos parks* 

mentą, kaip Trakų apskrities gyventojų atstovas.
komandierius kovose už Tarybų Lietuvos išlaisvinimą, 

išrinktas į SSSR, parlamentą.
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MONTREAL, CANADA
Puikiai Perstatyta Operete 

“Lietuvos Partizanai”
Montreal© žymusis Jaunimo 

Choras, kovo 31-mą dieną, 
Lietuvių Kliubo salėj, puikiai 
suvaidino draugės šuplevičie- 
nės parašytą operetę “Lietu
vos Partizanai.”

Draugė šuplevičienė parašė 
jau keletą veikalų ir nebe pir
mą operetę. Jai turime ati
duoti didelį kreditą už jos pa
rašytus veikalus, kurie visuo
met būna gražūs ir įdomūs.

Operetė “Lietuvos Partiza
nai” vaizdavo Lietuvos jauni
mą, gegužines. Vaizdavo vo-

zikantas su armonika, o jauni
mas šoka suktinį.

Ak, seniai, seniai tas buvo 
matyta. Lietuvos jaunimas ge
gužinėje! Ir čia tos svajingos 
praeities lyg šešėlis pasivaidi
no mums.

Įeina. Antanas ir praneša, 
kad vokiečiai užpuolė Lietu
vą: drasko viską, smaugia 
žmones. Susigrupuoja partiza
nų būriai ir veikia slapčia. Jų 
tarpe atsiranda šnipas, kuris, 
nusiklausęs, išdavinėja. Parne
ša draugai Justą, mirtinai su
žeistą. Jis, prataręs keletą žo
džių draugams ir savo Lenu- 

kiečių užpuolimą ant Lietuvos i tei, miršta. Jie liūdnai užtrauv 
ir kaip ją gynė partizanai nuo kia dainelę “Neverkit prie Ka- 
nuožmaus užpuoliko.

Uždangai atsidarius, — lau 
kai, medeliai, 
kur iš toli girdisi gražios dai
nos melodija ir ji vis artėja. 
Tarp tų gražių kalnelių ir slė
nių atsirado Justas su Lenute. 
Jiedu peranksti atsiskubino į-f* 
gegužinę. Lenute protarpiais 
nerimsta, išmetinėja Justui, 
įtaria neištikimybe. Jis kalba 
apie susirinkimus, apie tarybi- 

’ nę santvarką, bet Lenutei tas 
nepatinka, nes ji turtingesnė. 

Čia ne už ilgo atsiskubino 
būrys jaunimo. Merginos gra
žiuose, tautiškuose parėduose, 
skaistveidės, gražios. Užtrau
kė keletą gražių dainų sutar
tinai, net saldu pasidarė. Bai
gus dainas, pradėjo groti mu-

po.
Toksai’ vaizdas suspaudė 

pušaitės. Kaži publikai širdį. Retas išsilaikė 
nenubraukęs karčią ašarą.

Plėšrūs vokiečiai lėbauja 
Lietuvoj. Geria degtinę, valgo 
lietuviškus kumpius.

Vargšai Lietuvos valstiečiai, 
ateina, ant kelių atsiklaupę 
bučiuoja rankas net jų meilu
žėms, kad dovanotų jų sū
nums gyvybes, bet tas viskas 
veltui, nėra pasigailėjimo.

Galop, vokiečių auksinės 
dienos pasibaigė. Atėjus Rau
donoji Armija sutramdė tą ga
lingą smaką. Net ir stalą, ap
krautą valgiais ir gėrimais ir 
jų dokumentais nuvertė.

žodžiu pasakius, kalbamo
ji operetė buvo 'gana ilga,

liūdna ir gaili, net, šiurpas 
purtė žiūrint į tokius vaizdus 
—žmonių kančias. Ją visą ap
rašyti neįmanoma. Tik svar
biuosius punktus, gana su
trumpintai, pabrėžiau.

Gal katram skaitytojui bus 
įdomu šios įdomios ir gražios 
operetės artistai, katrie buvo 
surinkti patys gabieji:

Justo rolę vaizdavo choro 
pirmininkas J. Naujokaitis, jo 
mylimosios Lenutės — S. Mi- 
notaitė, Antano, partizanų va
do A. Lukoša, .Hitlerio valdi
ninko M. Paragis, jo mylimo
sios J. Vilkelienė, seniūno Mi- 
kaliųnas, našlės, nuteistos mir
ti, Karalevičienė ir senuko J. 
Pelikauskąs, slaugių Petroniu- 
tė, A. Juškevičaitė ’ir čičins- 
kaitė, našlės sūnaus jaunuo
lio A. šuplevįčiuš., Režisorius 
J. Vilkelis, sufliorius P. Ma
tusevičiūtė, grimerius ,0. Mi- 
notaitė.

Per daugelį artistų sunku 
visus išvardinti ir gal ką ap
leidau, už ką iš anksto atsi
prašau.

šios operetės priruošimui 
choristai dirbo sunkiai, bet 
energingai. Daugiausiai darbo 
įdėjo režisorius draugas J. 
Vilkelis. Jam pagelbėjo J. Pe- 
lekauskas ir d. Naujokaitis. O 
autorė drg. šuplevičienė įdėjo 
už vis daugiausia darbo ir var
go ligi parašė tokią gražią 
operetę.

Jaunimo Choro vardu, šir- 
dėkojame visiems bet 
prisidėjusiems ir publi- 
atsilankymą.

Birute.

Seattle, Wash

kuomi 
kai 11 z

JU

Brooklyn, N. Y.449 Grand Street

JONAS PATAŠIUSI

Savininkas
AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖS

707 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Sveikinu Laisvę 35-kerių metų Jubilie
jaus proga ir linkiu jai gyvuoti ilgiausius 
metus.

Malonu pasveikinti Laisvę tfisdesimt pen
kerių metų sukaktim ir linkiu gyvuoti su 
puikiausiu pasisekimu.

JONAS SUTKAITIS
LAIKRODININKAS

Sveikiname Laisvę trisdešimt penkerių 
metų sukaktim! Džiaugiamės Laisvės gra
žia praeitimi ir linkime jai gyvuoti dar il
gus metus.

George ir Sophia Stasiukaičiai
CLIFFSIDE, N. J.

Cranford, N. J
Gražiai Paminėta Vedybinio 

Gyveninio Sukaktuvės
Jubilėjus 25 metų vedybinio 

gyvenimo draugų Lucės ii' Pe
tro Vaičionių, Meadow Grove 
savininkų, atsibuvo kovo 31 d: 
pas draugus Sherelius.

Buvo susirinkęs gražus bū
relis svečių, šis pokilis buvo 
suruoštas iniciatyva B. Maku- 
tėnienės, L. Sherelienės ir M. 
Tarasienės. Valgius padėjo 
pagaminti O. Slančiauskienė 
ir Ambrazienė. Taipgi Bronė 
Makutėnienė parūpino skanų 
tortą ir visus pavaišino. J. But
kus pamylėjo su gėrimais.

V. K. Sherelis, kaipo' vaka
ro vedėjas, paprašė dalyvius 
tarti žodi kitą. Visi sveikino 
jubiliejautus ir vėlino sulauk
ti 50 metų jubiliejaus.

Gaila, kad šiame pokilyje 
negalėjo dalyvauti Kanslie- 
riai, tėvai L. Vaičionienės. 
Kanslierius sunkiai serga.

Lucė ir Petras Vaičioniai Šir
dingiausiai dėkoja visiems da
lyviams, pokilio sumanytojams 
ir visiems už suteiktas dova
nas.

Pokilio dalyviai prisiminė ir 
Lietuvos žmones, nukentėju
sius nuo karo. Tokiu būdu da
lyviai suaukavo $34.50 dėl 
įrengimo Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Instituto 
Vilniuje.

Aukavo sekamai:
Po $5: P. ir L. Vaičioniai, 

Chas Seimon ii' F. Saulis.
Po $2: P. Poškus ir L. Slan- 

Čauskas.
Po $1: A. Stripeika, P. Ta

ras, S. Baltutis, J. Butkus, A. 
Skairus, B. Makutėnienė, A. 
Gudaičiai, V. Sherelis, V. Gro- 
zan, J. Vizbar, P. Kinderavi- 
čius, J. Zizas, F. Urbonas, G. 
ir H. Kudirkai.

Po 50 centų: A. Kentrienė, 
•T. Arasimavičienė ir Carl Gro- 
zan.

Ištiko Nelaimė
Elizabeth, N. J., ištiko ne

laimė S. Keturvetį. Jis nusi
laužė koją, šiuo laiku randasi 
po numeriu 108 Insler PI. Gi
lios jam užuojautos.

Grižo iš Kariuomenės
•šiuo laiku grįžo iš kariuo

menės E. Pociūnas, F. Rudzio- 
nis, J. Sabauskas, E. Arasima- 
vičia, Albertas 
Paulauskas ir 
Visi garbingai 
paliuosuoti.

Makutėnas, F.
S. Paulauskas.

Dėdes Šamo

A. Skairtis

Išrodo, Keistąi,
Visko trūksta. Bet vienur 

kitur dirbtuvės uždarytos.. 
Vienur darbininkai streikuoja,1 
o kitur turtuoliai tiksliai laiko 
uždarę fabrikus.

Dėl ko trūksta vyriškų dra
bužių ir marškinių ? Pagal 
mano supratimą, tos dirbtuvės 
turi pridirbę drabužių ir marš
kinių užtektinai. Bet jų neiš
leidžia į marketą dėl to, kad 
nori dar didesnį pelną pada
ryti, imant aukštesnes kainas.

Kareiviai, paliuosuoti iš tar
nybos, norėtų padėti uniformą 
ir apsirengti civiliai. Bet nėra 
drabužių, nėra marškinių. Tu
ri dėvėti uniformas.

Kai jie buvo šaukiami į ka
riuomenę, jiems buvo viskas 
prižadėta. Sakė, kuomet jie 
sugrįš, tai gaus geriausius dar
bus, galės gyventi gražiuose 
namuose, už tai, kad jie ko
voja už geresnį gyvenimą.

Bet šiandien viskas kitaip 
apsivertė. Sugrįžę kareiviai ne 
tik negauna darbų, kuriuos 
paliko, bet negauna drabužių 
apsirėdyti, negauna kambarių, 
kad galėtų žmoniškai gyventi. 
Visur skiepai užsigrūdę karei
viais su šeimomis. Gyvena ke
turi ar penki 1-nam kambaryj. 
Pilni pakeliai pristatyti “trė- 
lerių,” kur vargšai turi gyven
ti su mažais vaikučiais.

Ar už tokią gerovę tie jau
nuoliai kovojo, gulėjo apka
suose purvini, pusiau alkani? 
Jie manė sau: jeigu išliksiu 
gyvas, tai sugrįžęs namo ga
lėsiu gyventi kaip žmogus. Ar 
šiandien taip yra? Visai ne.

Medžio išdirbystės baronai 
siunčia medžio medžiagą į ki
tas šalis, kur gauna didesnes 
kainas, o čia, Amerikoj, ka
reiviai tegul gyvena skiepuose 
susigrūdę. Jie sako: skurskite. 
Kai mes sukurstysime kitą ka
rą, mes jus vėl pasišauksime, 
ištrauksime iš skiepų. Tada 
jūs būsite mums reikalingi. O 
dabar jokios pagalbos jums 
nėra ir nereikia.

Argi tie vargšai nepradės 
kelti protestus prieš tokį ša
lies tvarkymą ?

Dabar visai prapuolė svies-

tas’. Niekur negalima gauti. I 
Bet keletą savaičių atgal Lai
vyno Departmentas sumetė du 
tonus sviesto į mares. Sako, 
buvo sugedęs. Tai dėl ko taip 
ilgai laikė, kol sugedo? Ar ne
galėjo žmonėms atiduoti, kol 
dar nebuvo sugedęs?
” žmonės Europoj neturi kuo 
apsirėdyti ir apsiauti, o čia ar
mijos ir laivyno avalus ir ki
tokias drapanas skandina į 
marių dugną, žmonės negau
na medžio medžiagos pasistaj 
tyti vištoms būdelių, bet išma
tų vietose ūžia liepsnoj me
džio medžiaga iš griaunamų 
barakų (kareivinių).

Per karą vis šaukė, kad 
žmonės viską taupintų, blėki- 
nes, visokius gelžgalius ir 1.1., 
bet šiandien visokie daiktai 
mėtomi į mares. Į visą tai žiū
rint, net skauda širdį. Tas vis
kas daroma, kad nepagadinus 
biznio dideliems baronams.

Namai ant tiek pabrango, 
kad sugrįžę kareiviai visai ne
gali įpirkti. Jaunuoliai, eida
mi į kariuomenę, pardavė sa
vo namukus už 3 ir 4 tūkstan
čius dolerių. Jie manė, kad 
gauna gerą kainą. Bet kuomet 
jie sugrįžę norėtų atpirkti sa
vo namukus, tai turi mokėti 
po 5 ir 7 tūkstančius dolerių.

Raidžia duoda medžio viso
kiems kliubams, aludėms, šo
kių svetainėms pabudavoti. 
Bet kuomet paprastas kareivis 
paprašo medžio sau gūŠtelę 
pasibudavoti, tai gauna atsa
kymą, kad medis yra valdžios 
užšaldytas ir negali gauti.

Bet čia visa kaltė yra na
mų pardavinėtojų. Jie daro di
džiausius pelnus, pardavinėda
mi visokius namus. Jie nela
bai nori, kad būtų daugiau na
mų pastatyta. Juo daugiau bu
tų pastatyta naujų namų, tai 
jų bizniui pakenktų.

Kokie 4 metai tam atgal vi
si rėkė, kad Sovietų Sąjungoj 
žmonės neturi kur gyventi. 
Girdi, ten gyvena susigrūdę po 
kelis į vieną kambarį. Bet ka
me dalykas, kad tokioj bago- 
toj šalyj, kaip Amerika, žmo
nės gyvena viename kamba
ryje po 5 ir 4 ? O bankai pil
ni pinigų.

Tai čia yra kas nors nege
ro. Tą viską reikia taisyti.

* S. G.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

TeĮ. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

.. . . ( 9—12 ryteValandos: j j_ 8vįkare
Penktadieniais Uždaryta
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DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

----- padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
jvairiog^palvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191
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JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

W 0

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GI VIA IS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
. Telefonas EV. 4-8698
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F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Joseph Garszva
■ Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

LIWUVISM
Brooklyn H, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-0770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

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

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn

Telef. HUmboldt 2-7964

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniiiotas Gr abortas
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

it

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 A
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AKIMIRKA PEKINE-- 
STEBETINA KNYGA 
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Praeitas kovo mėnesis bu-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RJETAIL 
Beer, Wine, Liquor

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa)
Gegužės 4 d. nuotikis tai buvo tik pra

džia. Tokių demonstracijų buvo visur. 
Šaltakraujė senoji gentkartė pykdė ir 
rūstino karštakrauję jaunuomenę. Pūs- 
tėjantis cinizmas gimdė atžarų maištin
gumą. Ir štai Kuomintang’as sutelkė 
krūvon jauno patriotizmo ir entuziazmo 
jėgas, ir tautinė 1927 m. revoliucija nu
bloškė Pekino valdžią.

Šitos studentų demonstracijos taipgi 
pakeitė ir Mulan’os ir daugelio kitų gy
venimą.

Visai natūralu, kad seserys Mulan’a 
ir Močou’a dažnai kalbėdavos apie tą 
skandalingą Inging’os istoriją, o Tai- 
jun’a gražiai atpasakodavo jos epizodus.

Lifu’s paklausė, kam jos pusbrolis 
Huaiju’s taip daro.

— Jis? Visi šitie šunys-valdininkai 
plėšia be saiko, be krašto, be galo. Dėl 
didesnio pelno, jie parduoda generolams 
kad. ir savo pačią, ar sugulovę, ar seserį.

Taijun’a užminė Lifu’i, kad jis para
šytų da vieną smarkią apysaką, iškeltų 
aikštėn tuos šunis-valdininkus. Patys jie 
niekad nesusiturės, jeigu jų kas nesu
valdys.

Močou’a, lyg ko prisibijodama, patarė 
Lifu’i vely biologijos laikytis, mikrosko
po, parazitų. O tas jai karštai atsakė, kad 
jis žinąs tik. dviejų tipų parazitus: A — 
tai tie, ką jau yra generolų svainiai, ir B 
—tie, kurie bando susigiminiuot su gene
rolais. Šitie parazitai ryja Chinijos kū
ną.

Galiausiai Lifu’s nusitarė pasirašyt 
slapyvardį ir nedėt tikrųjų vardų, bet su
maniai pritaikyt kitus vardus apysakos 
herojams.

Ir Lifu’s parašė, o Čen San’as jam gra
žiai perrašė. Gašlus Inging’os tipas, jos 
vylionės, Huaiju’aus japoniški ūsiukai, 
storalūpio Cao bukaprotis snukis: visa 
muzika, tik truputį pakeisti vardai.

Apysaka tilpo didžiajam Pekino dien
rašty, ir arbatinėse buvo daug gardžių 
kalbų. Bet įdomu, kad generolas Vu’s 
pats sau net džiaugėsi, kad jis toks ap
sukrus “romantiškas” kavalierius, kad 
senam amžiui ir tai taip moka flirtuoti. 
Nors jo vardas apysakoj buvo kitoks, jis 
puikiai save ten pažino, tapęs svarbiu 
“herojum.”

Huaiju’s pyko ir niršo. Manė priver- 
siąs laikraščio leidėją atsiprašyt arba jį 
patraukt tieson. Bet jį jo sėbrai perkal
bėjo, kad taip neišpuola: tik ant juoko 
save pastatytų, prisipažindamas kalti
ninku. O leidėją palaikė Fu’s, kurs te
beturėjo daug įtakos, nors ir buvo atsi
statydinęs iš švietimo ministro vietos. 
Nėr kas daro. Jis numanė, kad čia jo 
pusseserės Taijun’os prikišta nagai, bet< 
kas apysakos autorius, jis tik už mėnesio 
dasižinojo ir prisiekė atkeršyt.

Tai laikais buvo daugybė žinių agen
tūrų Pekine. Jos sau ramiai ėmė iš val
džios paramą, nieko tokio neveikė, kai 
kada ką apjuodindavo, bet valdininkus

pagirdavo. Valdžios pirmūnai vis būda
vo geruoju su šitomis agentūromis. 
Kiekviena paskola iš Japonijos šiupter- 
davo, kaip koks pinigų lietus finansinėj 
Pekino dykumoj, ir kas kartas valdžia 
‘‘patepdavo” ir visas agentūras. Kitos 
agentūros ėmė paramą net iš abiejų prie
šingų pusių.

Viena tokia agentūra buvo priešinga 
Anfu grupei, priešinga Cao-Čang’o gru
pei. Ji atspausdino panašią apysaką su 
tikrais “herojų” vardais—Huaiju’s ir In- 
ging’a, tik generolo vardo neminėjo. Hu
ai j aus sėbrai bandė papirkt agentūrą, 
bet toji atsisakė nuo kyšio ir davė apy
saką perspausdint laikraščiams. Huai- 
jaus sesuo Sujun’a čia irgi buvo negar
bingoj rolėj atvaizdinta.

Šiuo kartu supyko ir generolas ir jis 
įsakė policijos viršininkui uždaryt tą 
agentūrą. Tasai uždarė, bet ant ryto
jaus ir vėl atsidarė kitoj vietoj ta pati 
agentūra tik kitu vardu.

Sujun’os įvėlimas į tą paskilbusį skan
dalą padarė greitų pasėkų. Jos vyras 
Činia trumpai ir storai pareiškė savo 
svainei Mulan’ai, kad jam su Sujun’a' 
baigta. Jis paskelbsiąs laikraščiuose, 
kad pertraukia ryšius su jąja. Akyloji 
Mulan’a tuoj pastebėjo nušvitusią Sal
džios Kvapsnies išvaizdą.

Činia važiavo toliau: — Ta netikėlė 
f moteris įtrauks ir mane purvynėn, jei 

aš nuo jos nepasiliuosuosiu. Aš persi- 
skirsiu su ja ir apsivesiu su Saldžia 
Kvapsnim, kad ji būtų mano žmona, o ne 
sugulovė.

Ir jis tuoj nuėjo ir pasisakė savo nu
sistatymą motinai Tseng’ienei. Toji už- 
gyrė, taipgi ir Kasia. Tada jis pas tė
vą. Senis Tseng’as vis tebesirguliavo. 
Činia jam irgi drąsiai pareiškė, kad jis 
nori vesti Saldžią Kvapsnį, kaipo tikrą 
pačią. Ji—garbingo paėjimo, jos tėvai 
gerai laikosi. O nuo Sujun’os jis per- 
siskiria. Ir, kuo greičiau, tuo geriau vi
sai Tseng’ų šeimai.

Ir jis persakė trumpai savo tėvui tą 
gyvąją apysaką: mat tėvas, kaipo ligo
nis, retai ką pažiūrėdavo į laikraštį. Su
jaudintas tėvas griebė pats ir skaitė sa
vo akiniuotom akim.—Ta Niū šeimos 
kurva!—prašniaukšojo jis perpykęs: — 
ji da suteps ir mūsų švarų vardą.

Ir padiktavo skelbimo tekstą, praneš
damas, jog jo sūnus Činia persiskiria nuo 
Sujun’os. Čia pat jis padiktavo ir Niū’i 
laišką, kad jis priverstas daryt tokį žy
gį, idant 
vardo.

Činia’i

išvengus sutepimo savo gero

jis tarė, kad jis labai jo atsi- 
tokį netikusį žmonos pririnki-prašo uz 

mą. Jis dabar da kartą norėtų pavogėt 
busimąją Činios žmoną.

Sniego Gėlė už durų gireįėjo kalbą, tai 
ji, kaip matai, pašaukė Saldžią Kvapsnį. 
Toji atėjusi kukliai akutes nuleido ir pa
lenkė galvą žemai bent tris kartus, sulig 
senoviniu papročiu,, prieš šeimininką ir 
prieš šeimininkę.

(Daugiau bus)

VITAMINU 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.

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės 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, prjyįuntimą mes ap-' 
mokame.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Reumatiški Skausmai

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

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

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

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

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

Los Angeles 55, Calif.

vo labai gražus, šiltas. Pražy
do aprikotų ir slyvų medžiai. 
O dabar balandis. Tai žydi 
grūšės, Obelės ir vyšnios.

Šiuo kartu gamta motina 
suteikė ankstybą pavasarį. 
Jeigu neužeis šalčiai ir nenu- 
šaldys vaisinių medžių, tai bus 
gerai, ir gali būt daug vaisių.

Nuo 1 d. balandžio anglia
kasiai sustojo dirbę. Paskelb
ta streikas. Angliakasiai gerai 
dirbo per ilgą laiką, ypač ka
ro laiku iki piktąjį fašizmą 
sudaužėm.

Viršiniai darbai eina ne
prastai. Yra apie keturiasde- 
šimts dirbtuvių, kuriose dirba 
nuo 30 iki po 3,000 darbinin
kų. Kur dirba 3,000, tai jau 
pusėtinai dideli fabrikai.

A. Čekanauskas.

NOTICE js hereby given that License No. 
SB 39 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ųnjler Section 107 of 
thq Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

FELIX LcROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

E. 92 St., Brooklyn,1814 N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
456 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ' of Kings, to be consumed off the 
premise*, 
FRANCIS E. DOBSON & BEN. HICKMAN 
455 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
542 McDonald Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD & ANTHONY PINNAVAIA 
542 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

Cleveland, Ohio
A. Bimbos Prakalbos 

Balandžio 16
Išvažiavus drg. A. Bimbai į 

Lietuvą, daugelis clevelandie- 
čių tuojau pradėjo teirautis, 
kada jis sugrįš ir papasakos 
mums tikrąją Lietuvos padėtį.

Į tuos klausimus šiandien 
mes galime pilnai atsakyti ir 
užtikrinti, jog A. Bimba ne 
tik papasakos apie Lietuvos 
padėtį, bet ir parodys juda

mais paveikslais Lietuvos žmo
nių padėtį.

Prakalbos įvyks antradienio 
vakarą, 16 d. balandžio, o pa
veikslai bus rodomi trečiadie
nio vakarą, balandžio 17 d. 
Pradžia 8 vai. vakare, per abu 
vakarus. Prakalbos ir paveiks
lu rodymas įvyks toj pačioj 
svetainėj, White Eagle, 8315 
Kosciuszko Ave. ♦

Kviečiam visus atsilankyti. 
Seniai turėjom tokias svarbias 
prakalbas.

J. Žebrys,
’ LPT Komiteto pirm.

Pirmu kai’tu po karo didžiu
lis laivas Queen Mary išplau
kė iš New Yorko su tiek daug 
civilinių keleivių — 830 — 
praeitą sekmadienį. Taipgi iš
vežė dar ir 120 militariško 
personalo.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 16 d., 
7:30 v. v., 2 W. 22nd St. Būtinai na
riai dalyvaukite.—P. Janiūnas, sekr 

(87-88)

CLEVELAND, OHIO
Svarbios prakalbos įvyks balan

džio 16 d., White Eagle Salėje, 8315 
Kosciuszko Ave., 8 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išgirst Antaną Bimbą pranešant ką 
jis matė Lietuvoje. Jis neseniai su
grįžo ir jo prakalba bus kiekvienam 
svarbu išgirsti. Taipgi, balandžio 17 
d., 8 v. v. toj pačioj salėje bus rodo
mi įdomūs paveikslai-filmos iš Lie
tuvos. Prašome kiekvieną dalyvauti, 
paraginkite savo kaimynus ir pažįs
tamus. Kvįečia LPT Kom. (viet. 
skyr.), pirmininkas J. žebrys.

(86-87)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11998 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 — Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID CONCHADO
169 Bond St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
136 Ilopkinson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to > be consumed off the 
premises.

LUIGI SACCO
13C Ilopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 465 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 365 Columbia St., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

MARIA
365 Columbia St.,

FURIO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5477 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1624 Coney Isl. Ave., Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

THOMAS JOSEPH GILLEN. JR. 
1621 Coney Islam! Ave., Brooklyn, N.

the

NO'l’K’E is hereby given that License No. 
RL 8283 has been issued to the ur.dersignol 
to sell beer, wine and liquor at rota!) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OAK TAVERN, INC.
133 Nassau Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 3568 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEONARD S. CAREY & JOHN McGRATH 

• New Ridgewood Casino
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9508 Flatlands Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EVELYN & ROBERT G. GEFFKEN 
‘J508 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 503 1 has been issued to the undersigned 
td sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1700 —- Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
(Broadway Tavern)

1700 ■ Broadway, Brooklyn, N. Y.N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6278 has been issued to the underigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 8514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei’ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 308 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNICE KAYHOE
308 Graham Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 306 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6841 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at ip7 Schenectady Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE POLICANO * 
JOSEPH POLICANO, Admn. Est. of 

Vincenzo Policano
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 18651 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control ; 
Law at 216 Greene Avenue, Borough of , 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY POL1ZZI
216 Greene Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1844 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 456 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAV1DES, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3514 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 48 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
(Bridge Bar & Grill)

48 Sands St., Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4352 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

J, Borough of 
to be consumed

Law at 4299 — Avenue 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

CARMINE & DOMINICK
(The Jay Tavern)

4209 — Ave. J, Brooklyn, N. Y. T

PASQUENZA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5705 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PELMAS & RUDOLPH PELMAS 
(John and Ruddy)

8th Ave., Brooklyn, N. Y. T5705

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 1777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control 
Law at 431 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., , Brooklyn, N. Y. T

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, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kito į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra • didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
. P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

įsigyk 
rašy
si.00;

dėžė

Lietuviška^

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimai 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininke

411 Grand St Brooklyn

CLEVELAND, OHIO
Prašome jsitėmyti: Balandžio 

d. įvyks svarbios prakalbos, kalbės 
Antanas Bimba, neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos. O balandžio 17 d. bus ro
doma įdomi ir svarbi filmą, kurią 
parsivežė drg. Bimba iš Lietuvos. 
Prakalbos įvyks White 
8315 Kosciuszko Avė., 
Kviečiame vietinius ir 
dalyvauti šiose svarbiose prakalbose, 
išgirsti gyvu žodžiu ką Antanas Bim
ba pasakys. — Kom. (x)

16

Eagle salėje, 
8 vai. vak. 
iš apylinkės

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Dre. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 1382 has been issued tq the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Hudson Ąvenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

55

the premises.
GEORGE BARANAUSKAS

Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7281 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at J.438-40 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx* consumed 
on the premises.
ANTHONY & CARMINE FABRICATORE 

1438-40 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE Js hereby given that License No. 
RL 7801 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 146 Cooper Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRACR PUBY
146 Cooper St,, Brooklyn, N. Y. T

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given Hint 
RL 1407 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 1227 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, Couqty of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrapd Av©., Brooklyn, N. 'r

NOTICE is hereby given thajL License No. 
RL 8688 has been issued to the undersigned 
to. sgll'.bdyr,', wiue aqd liquor, nt retail under 
Section 107' of 't.he/Ąlciihollę Beverage Control 
La)v'’aį .51, Morgan 'Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

ATOMIC REST. CORP
01 Horgau Ave., Brooklyn

SLAUGĖS
(NURSES)

UŽBAIGUSIOS MOKSLĄ 
IR 

NEBAIGUSIOS MOKSLO
Dirbti Džiovos Sanitorijoje 

Adirondack Kalnuose 
ALGA IR UŽLAIKYMAS

STONY WOLD
Lake Kushaqua, N. Y.

(92)

NAMŲ DARBININKĖ
Dirbti abclną namų darbą. Guolis ant 

vietos. Privatiškau kambarys ir maudynė. 
Nereikės virti. Vasarą važiuoti j vasarvietę. 
Gera

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL 1793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 119 Belmont Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS A BRA MO WITZ
119 Belmont Ave.. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1676 has been issued to tlje undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bever.... __
Law at 2953-55 Gravesend (Neck Road), Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises. w 
CONNELL BOYLE & 

(Marine Park 
2953-55 Gravesend 
Neck Road,

alga.
H. EPSTEIN,

1305 East 22nd Street, Brooklyn., 
Arba šaukite ESplanadc 7-5273.

(89)

NAMŲ DARBININKĖ
Košer valgių virimas. Guolis ant vietos. 3 
suaugę, linksma apylinke, atskinas kambarys..

SAUKITE BENSONHURST 6-1411, A. M-
(88)

REIKAUNGA ABE LN AM NAMŲ DARBUI 
DĄRBININKC, sutinkanti išvažiuoti j už
miesti. 4 suaugę, 1 vaikas, lengvas viritnaa. 
Gera alga. MRS. KLEIN, 862 UNDEN 
BLVD., BROOKLYN. DICKENS 6-4928.

' (88)

APVALYMUI MOTERIS.
NUO 5 IKI 11 V. V. 
$18 už 80 valandų.

THE F. & M. SCHAEFER
BREWING CO.

430 KENT AVE., BROOKLYN.
(89)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDES 
REIKALINGI 

PRIE 
KONSTRUKCIJOS DARBO

Bridgeport ir Milford 
Ruožtuose

KREIPKITĖS
rage Control EDWIN MOSS & SON, INC.

JOSEPH I). MINER 
Bar & Grill)

Brooklyn, N.

CONTRACTORS & BUILDERS
555 GRANT STREET

BRIDGEPORT, CONN.
Telefonas: BRIDGEPORT 4-4177

(88)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1403 has been issued to Hie undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section, 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 257 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

CONNEL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control I 
Law at 423 — 3rd Avenue, Borough of j
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA
(Bona-Vita Tavern)

3rd Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 940 Atlantic Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NICHOLAS J.
(Garis Italian Rest. & Pizzeria)

940 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. T

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

GARAMBONE

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 667 has been issued to the undersigned 
to spll beer and wipe at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 646 Myrtle Ave. .Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

646 Myrtle

Kings,

LEO 
(Myrtle 
Ave.,

to be consumed on the

BELLUCCI 
Rest. & Bar)

Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 197 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4811 — Ave. N. Borough of Brooklyn, 
County of Rings, to be consumed on the 
premises.

4811 Ave.

GEORGE APOSTOL 
(A. P. Bar & Grill)

N, Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW 441. has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 821 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

(Fred’s Bar & Grill)
321 Columbia St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that . License No. 
RW 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 263 Riverdale Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM KLEIMAN & LOUIS LEVINE 
26$ Riverdale Ąvę., Brooklyfl, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 256 has been Issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 4'113 — 
County of 
premises.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Ave. U, Borough of Brooklyn.

Kings, to bo consumed on the

VITO CARLO
4113 — Ave. U. Brooklyn, N. Y.- 'i

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiom 

laipy tojam j medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike, 

flEMPSTEAI), L. I.

KRIAUČIAI
Dirbti prie vyriškų koulų 
Gera Alga. Viršlaikiai

Nuolatinis Darbas
MASTER TAILORS

694 Metropolitan Ave., Brooklyn
Telefonas EVERGREEN 4-8504

(87)

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 416 has been issued to the undersigned 
tp sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 154 — 
County of 
premises.

Ave. U, 
Kings, to

PETER

154

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BRESSI 
(Avenue U Wine & Liquor Store) 
— Ave. U. Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is
CL 236 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 735-41 65th St., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

DANISH ATHLETIC CLUB, INC.
735-11 — 65th St., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given tljal License No. 
L 181 lias been issued to the undesigned 
to sell wine & liquor at retail vpder Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control L*w< 
#t 586 Kiugs Highway, Bopough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
ALBERT WEINER

(Culver Wine
&
&

MIRIAM WEINER 
Liquor Store)

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned, 
wine and liquor at retail under

hereby given that License No. 
been 
wine

issued to the undersigned 
apd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
St., Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
CL 144 has 
to sell beer. 
Section 107 of the
Law at 215 60th 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

OTHENBERG KAMRATES. INC.
215 — 60Ui St.. Brooklyn. N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
at 4522 — J8th Ave.. 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on tho

4522 — l«th
ISIDORE
A ve..

HABER
Brooklyn, N. Y. T

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 1623 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 238 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

/ > JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11069 has been issued to the undersigned 
t osell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^aw at 4402 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOHN CONTOS
...................  Brooklyn N Y.

IL.' 'iii|dWt >‘ *t. --X.
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Kviečiame Veteranus Pasilinksminti; Pra
šome Visus Kitus Ateit Veteranus Pagerbt

Paskutinis Kvietimas

atvykti garbės sve-

Visi didžiojo Brooklyno-New 
Yorko ir apylinkių veteranai- 
veteranės esate kviečiami su 
žmona ar mergina, su vyru ar 
vaikinu
čiais į jūsų* pagarbai ir pasi
linksminimui suruoštą koncer- 
tą-balių.

Visi ne veteranai kviečiami 
atvykti kartu su veteranais pa- 

' silinksminti ir atsilankymu pa
reikšti jiems pagarbą ir padė
ką.

Veteranui su jo ar jos paly- 
dove-palydovu įžanga — jo iš 
tarnybos atleidimo sagutė 
(discharge button). '

Visiems kitiems įžanga 75c.
v VIETA IR LAIKAS

Balandžio 14-tą, šį sekma
dienį, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brook
lyne, kampas Ilavemeyer St. 
(Arčiausia nuo Marcy Ave. 
stoties ant BMT Jamaica lini
jos, netoli nuo Lorimer St. sto
ties ant Canarsie linijos ir nuo 
Grand - Metropolitan stoties, 

t Independent linijų G G trau
kinio.)

Pradžia koncerto 4:30 
po pietų.

Po koncerto šokiai prie 
tano Pavidžio orkestros.
PROGRAMOJ DAINININKAI 

Aleksandras Vasiliauskas 
Biruta Senkus (Senkiutė) 
Aido Choras, vadovybėje 

Aldonos Anderson
Dolores Petroniutė ir Alma 

Kasmočiutė
Aido Vyrų Choras, vadovy

bėje Prano Pakalniškio.
Aldona Šertvietytė ir Jonas 

Lazauskas akte iš paskilbusio 
veikalo “Bury the Dead.”

Veteranai pasisako apie 
savo didžiąją misiją kare ir 
taikoje.

Netenka daug aiškinti, khd 
programa yra nepaprastai tur
tinga. Tikslas gražus, svarbus. 
Tad — pakvieskite savąjį ir 
kaimynų jaunimą, būkite pa
tys.

4

Prašome įsitėmyti — antra
šų neturėjome veteranus su
kviesti laiškais. Jų- pakvieti
mas,priklauso nuo jūsų, visų 
Laisvės skaitytojų. Rengia ir 
kviečia visus:

Aido Choras
Moterų Apšvietos Kliubas

Draugijos 2-ra
Apskritis ir kuopos

Susivienijimo (LDS) 
kuopos.

Moterys Kviečia Piety
kaip moterys.
nekviečia —

restau->
sekma-

vai.

An

Beveik niekas kitas ir ne
kviečia pietų, 
Jeigu moterys 
jieškai restaurano. Gi
ranų daugelis uždaryti 
dieniais.

Moterų ruošiami
(Motinų Dienos proga) įvyks 
gegužės (May) 5-tą, lygiai 1 
vai. pietų laiku, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Pietūs bus geri — paukštie
nos ir kitų gerų valgių. Bet— 
tam privalote turėti iš anksto 
bilietą, nes dabartinėje bran
genybėje maisto niekas neiš
gali rizikuoti. Tuojau gauki
te tikietą pas moteris kliubie-

K-tė.

pietūs

tes.

Lankėsi Laisvėje
šiomis dienomis Laisvėje 

lankėsi geras laisvietis, Anta
nas Bičkūnas, gyvenąs Edge- 
meyer, L. 1. Jis paaukojo $5 
Laisvei, sveikindamas ją su 
35-rių metų sukaktimi, taipgi 
padovanojo R. Mizarai savo 
ranka padarytą puikią šach
matais lošti lentą. Tokias dvi 
lentas, beje, Bičkūnas buvo 
padirbęs ir paaukojęs praei
tam Laisvės bazarui. 
nas — gabus medžio 
meistras, mokęsis tos 
jos dar Lietuvoje.

Apžiūrėjęs Laisvės
vę, Bičkūnas grįžo namo, 
kviesdamas laisviečius atvykti 
vasarą pas jį poilsiui.

Bičkū- 
dirbinių 
profesi-

spaustu- 
už-

BING CROSBY • DOROTHY 
LAMOUR • BOB HOPE 

“Road to Utopia”
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoje 

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

EXTRA: PAT HENNING
. "Atominis Komikas.”

VIDUNAKČIO VAIDINIMAS 
f KAS NAKTĮ

PARAMOUNT

Jo

n

GARY COOPER 
INGRID BERGMAN 

spalvingoj ir sujaudlnančioj filinoj

WARNER BROS.

“SARATOGA TRUNK
su FLORA ROBSON

HOLLYWOOD

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Milžiniikos bangos Smogė Hawaii, pražudė daugiau kaip 100 žmonių., — Matyk 

Čechoslovakus sveikinant Jugoslavų Tito. — Matyk Maskvos pavasarinių ir vasarinių madų 
parodų. — Matyk pirmąsias filmas ii Variavos!

TAUTA SVEIKINA ARMIJOS DIENĄ
Matyk Prezidentų Trumanų įspūdingose Armijos Dienos iikilniėse. — Taip pat 40 

įdomiausių naujų filmų ii viso pasaulio!

I? 1VT R A Q Q V newsreel THEATREJCj 1T1 JL> rl. U U I BROADWAY ir 46 ST.
..... ................................... ................................a-------------------------------------------------------------- ---

Prasideda Šiandien, Balandžio 13, Amerikinė Premjera
ARTKINO PERSTATO

“Without Dowry
Paremta veikalu didžio Rusų dramaturgo

ALEKSANDRO OSTROVSKIO
žvaigždėja Nina Alisova; taip pat pagerbti artistai 

Olga Pyšova ir Vasslli Popov.

MUZIKA PETRO ILJIČIAUS ČAIKOVSKIO
Pagaminta Sovietų Sąjungoj

NAUJAUSI SOVIETU JUDŽIAI

STANLEY 7th Avenue 
tarp 41 ir 42 Sts.

Durys a Warns 
8:45 A. M.

Darry! F. Zanuck perstato 
GENE TIERNEY 

“DRAGONWYCK” • t
Labai įdomi drama, pilna keisto sujaudinimo, iš plačiai 

/liskusuojamos apysakos.
su 

Walter Vincent Glenn
HOUSTON * PRICE * LANGAN

* IR DAR ŠAUNUS VELYKINIS VAIDINIMAS SCENOJ * 
JACKIE MILES • LANE BROS. • LEE SHERMAN

1 ir CONNIE BOSWELL

ROXY 7th Ave. ir 50th St.
................... -■ ---------------------,----------------------------------------------------------Į- | -------------------------------------

HMM

Albinas Kraujalis Grįžo 
Iš Tarnybos Armijoj

Saržentas Albinas Krauja
lis, sūnus Motiejaus ir Juzės 
Kraujalių, gyvenančių 380 So. 
3rd St., sugrįžo iš karinės tar
nybos kovo 31-mą, tėvams vi
sai netikėtai. Tą malonų sur- 
prizą tėvas rado namie parvy
kęs iš didžiojo raporto iš Lie
tuvos masinio mitingo. Sako— 
pareinu linksmas, džiaugda
masis sėkmingu mitingu, o čia 
manęs belaukianti pati didžio
ji linksmybė mano gyvenime, 
iš karų laimingai sugrįžęs vie
natinis sūnus. Džiaugiasi tėvai 
savo didžia laime, džiaugiasi 
sesutė Frances B. Kazlauskie
ne ir visi šeimos artimieji.

Albinas ištarnavo karinėje 
tarnyboje 3 metus ir 3 mėne
sius. Europoje išbuvo vienus 
metus ir tris mėnesius. Dar te
ko pabuvoti fronto ir kariauti 
93-je Pėstininkų Divizijoje. 
Pareigose buvo sužeistas ko
jon ir tūią laiką turėjo išbūti 
ligoninėje, bet laimingai sugi
jo ir išbuvo veikliose pareigo
se iki paliuosavimo. Sugrįžo 
garbingai pąliuosuotas, pasie
kęs saržento laipsnio.

Tarnybos laiku teko jam 
pabuvoti Franci joj, Vokieti
joj, Austrijoj. Pastarajame 
krašte jam teko būti rinkimų 
metu. Grįžtant, teko 
žinoti Nurnbergą, kur 
mi karo kriminalistai, 
teismą užeiti nebebuvę 
Daug ko matęs, daug 
jęs. Be kitko, susiėjęs 
tais taip. vadinamais 
placed persons.”

Linkime Albinui laimės 
viriniame gyvenime!

$

>•?<

H ■»įt'

i

Bing Crosby ir Bob Hope (su Dorothy Lamour) 
žvaigždžiųoja filmoje “Road to Utopia,” rodomoj Pa
ramount Teatre, prie Times Square, New Yorke. Filmą 
šaiposi iš bėgusių jieškoti aukso Alaskoje.

FILMOS - TEATRAI
“He Who Gets Slapped”
Judith Guthrie’s drama, pa

gal Leonid Andreyev, vaidina
ma Booth Teatre, ant 45th St., 
netoli Broadway, New Yorke.

Intriga vyriausiai liečia gy
venimą, draugus, praeitį ir 
meilę nusivylusio žymaus vy
ro, kuris išsižada savo vardo, 
turtų ir garbės ir ateina į cir
ką dirbti paprastu klaunu, ži
nomu tik kaipo “Funny” (juo-

perva-
teisia-
bet į
laiko, kingu) arba tuomi, kuris gau
gird ė - 
ir su
“d iš

MIRĖ

Brooklyno Paramount

Sėkmingai teberodoma 
ma “The Lost Weekend,’ 
buvusi ant Broadway 17 
vaičių.

iš-
sa-

Embassy Teatruose

, Rodoma žemės drebėjimo 
sukeltos pražūtingos vilnys 
Hawajuose, taipgi žiniškos fil- 
mos iš Europos ir iš politikie
rių kelionių ii- kitų veiksmų.

ei-

Atėjęs 
King) 
meilė- 
(Stella

yra viena 
meilę paniekina

So. Brooklyn o Žinios

Ona Kulbokienė, 72 m. 
žiaus, gyveno 163 Carmen St., 
E. Rockaway, L. L, mirė na
muose, balandžio 10 d. Kūnas 
pašarvotas grab, J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
balandžio 15 d.,.šv. Jono ka
pinėse.

Velionė per ilgus metus gy
veno Central Brooklyno apy
linkėje ir ten daugeliui lietu
vių buvo žinoma.

Paliko nuliūdime dukterį 
Alice White, sūnų John Kul- 
bok, iš Circleville, N. Y., se
serį Magdaleną Barkauskie
nę, iš Hoboken, N. J. ir brolį 
Michael Asewich.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

am-

WARNER BROS. SUJUDINĄS 
FILMOS ROMANSAS!

IDA LUPINO • PAUL HENREID 
SIDNEY GREENSTREET 
OLIVIA DE IIAVILLAND

‘‘DEVOTION”
Ir puikuH asmenų vaidinimas scenoj 

Louis Prima ir Jo Orkestras 
JOE ir JANE McKENliA

EVELYN FARNEY

STRAND Ast.

PARAMOUNT’S FILMĄ LAIMĖ
JUSI AKADEMIJOS DOVANĄ.

Giliausiai įdomi ir žavinti istorija apie 
sudrebinančius patyrimus jautraus, inteli
gentingo žmogaus, atsidavusio per jienkias 

dienas neužgesinamam alkoholio 
troftkimui l. . .

RAY MILLAND

The Lost Weekend 
su Jane Wyman • Philip Terry 

Doris Dowling • Howard da Silva 
Frank Kaylen

PARAMOUNT
BROOKLYN d^LTavIS.

Geriausia šiemet slaptybė! Istorija šokių 
salės šeimininkės ir jūreivio atostogų 1 

įstangi, sujaudinant i!
Susan Hayward • Paul Lukas

“Deadline at Dawn
Bill Williams

PAUACE
BROADWAY ir 47th ST.

ir

K

LAISVES Skaitytojai Susižavės 
šiuo Veikalu!

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

pasaulio komedininkas
BERT LYTELL dabar vaidina 

‘I LIKE IT HERE’ 
juokingiausioj komedijoj apie naujų 

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

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

Tikietal $1.20 iki $3.60 >

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais
gali būti dabar siunčiami i

SOVIETU SĄJUNGĄ

LDS 50 Kuopos Metinis 
Parengimas

LDS 50 k p. susirinkimas 
įvyko balandžio 4 d., Domb- 
rowsky svetainėje, 755 4th 
Avė. Narių susirinkime daly
vavo vidutiniai. Valdybos ra
portas priimtas be diskusijų.

Buvo plačiau kalbėta apie 
kuopos metinį parengimą, ku
ris įvyks sekmadienį, baland
žio 28 d., American Labor 
Party svetainėje, 4714 5th 
Ave., So. Brooklyn. Buvo ma
noma, kad bus galima gauti 
Lietuvių Liaudies Teatro lošė
jus, kad suvaidintų nors ir 
trumpą veikalą, bet pasirodo, 
kad jie jokio naujo veikalo 
šiuom sykiu neturi susimoki- 
nę. Taigi, turėsime pasitenkin
ti tik šokių vakaru su įvairiais 
pamarginimais. Visi nariai pri
valo smarkiai darbuotis, kad 
šis parengimas gerai pavyktų. 

! Mūsų artimi ir tolimi kaimy
nai irgi turėti! pas mus at
silankyti ir su mumis linksmai 
laiką praleisti.

Mūsų vajininkai - mobiliza- 
toriai naujų narių ir šiuom sy
kiu nieko gero neturėjo. Jau 
paskutinis mėn. vajaus, tai la
bai mažai laiko teliko, bet jei
gu smarkiai sukrustų, tai dar 
vis nors vieną - kitą naują na
rį būtų galima gauti.

Lietuvai pagalbos reikalu 
dar vis šis tas veikiama. Tuom 

j darbu rūpinasi draugė Kuli- 
kienė. Paskutiniu laiku drapa

nų daug davė draugė Bunkie- 
(nė, Milenkeviciai, Walmusai, 
Kūlikai ir kiti geri žmonės ir
gi nemažai prie to darbo pri
sideda, 
iš savo 
to, tai 
rengti

Ligonių turimo du, A. Be
niulį ir C h. Reivydą. Pastara
sis serga jau apie 5 mėn. lai
ko ir dar, rodos, ims gana il
gai, kol pasveiks.

Praeitą šeštadienį, baland 
žio 6 d., numirė Paulina Lis- 
tastanskienė, rodos, labai ma
žai tesirgus. Dar buvo nese
na moteris.

LLD 117 k p. nariai mokasi 
duokles gerai, jau pasimokėjo 
už šiuos motus su virš 20 na
rių, taipgi gauta vienas nau
jas narys. Viso kuopa turi 26 
narius. Tai labai gerai, nes 3 
metai tam atgal Čia kuopos 
suvis 
trys, 
niais.

nebuvo, radosi tik du ar 
kurie priklausė pavie-

Koresp.

Pasirašyta kontraktas 
bučių Amatų Unijos su 
d orf-Astoria viešbučiu. 
2,100 darbininkų gavo daugiau
mokesties, nustatytą mini
mum, atostogas ir šventadie
nius su alga ir kitus pagerini
mus. ,

Wal- 
Apie

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vyram ar moterims. Visi vėliausi 
įrengimai. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas Swanson (basement), 
189 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

(88)

PARDAVIMAS 
VESTUVIŲ SUKNELIŲ

NUOTAKOM SUKNELES — $35 IR VIR
ŠAUS. PAMERGĖM SUKNELĖS, VISOKIO

SE SPALVOSE — $20 IR VIRŠAUS.
Dėl Susitarimo Skambinkite

ELEANOR. BUCKMINISTER 4-7969

įsimyli j gra- 
(Susah Doug- 
verčiama te

šiaurinę Bukoviną)

per WORLD TOURISTS
Drabužiai turi būti geroje 
tvarkoje. Turi būti išvalyti, 
garais dezinfektuoti ir pri

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

per

siekia. Geriant už 
laimę, Funny įpila 

nuodų ir išgėrę tos- 
ne po ilgo miršta.

na per veidą plaštakų (“He 
Who Gets Slapped”).
Į cirką Funny (Dennis 
ir čia randa nusivylusių 
jo žmonių. Zinaida 
Adler), pavyzdžiui, 
iš tu, kurios
jos mylimas Bezano (Jerome 
Thor). Ji pradedą savo meilę 
išliet jo§ treiniruojamiems liū
tams, kurie, pagal jos: “ją su
pranta ir myli.”

Funny vėliau 
žiąją Consuelą 
las), kuri, tėvo
kėti už turtingo barono, visgi 
retkarčiais šiek tiek duoda 
Funny’o meilei vilties. Vėliau 
Funny sužino, 'kad jo mylima 
vistiek tekės už to turtingo, se
no barono, nes, pagal Zinhi- 
dos pasakojimą: “Tokią mei
lę, kaip Consuelos, tegalima 
nupirkti bi'angiai — už dide
lius turtus,” o Funny turtų jau 
seniai yra išsižadėjęs. Vienati
nę išeitį jis temato, tai pomir
tiniame gyvenime. Ir to gyve
nimo jis 
Consuelos 
jai ir sau 
tą, abudu
' Atsižvelgiant į tai, kad Con- 
suela (Susan Douglas) šeši 
metai atgal nekalbėjo nei žo
džio angliškai, tai šių žodžių 
rašytojui atrodo, kad ji vai
dyboj ir kalboj ^tikrai artistiš
kai savo rolėje pasirodė. Su- 
sana yra vaidinus vaikiškas 
roles savo gimtinėj čechoslo- 
vakijoj. Naciams okupavus jos 
tėvynę, ji atvyko Amerikon. 
Atrodo, kad čia jos, kaipo ak
torės, laukia šviesi ateitis.

Aktorių sąstatą sudaro se
kami: Tilly —- Bobby Barry; 
Polly — John M. O’Connor; 
Count Mancini — John Ab
bott; Papa Briquet — Wolfe 
Barzell; Zinaida — Stella 
Adler; Funny (“He Who Gets 
Slapped”) — Dennis King; 
Jim Jackson
lins; Consuela — Susan'Doug
las; Alfred Bezano — Jerome 
Thor; A Gentleman — Tom 
Rutherford ; Baron Regpard— 
Reinhold Schunzel, ir kt.

Viskas dedasi cirko užkuli
syje. Vaidinimas vykusiai at
liekamas. Yra jame gana dra
mos, tragedijės ir komedijos. 
Veikalą scenon stato Teatro 
Gildija. Pamatytinas. J. B. 

f

“Without Dowry” Ateina į 
Stanley 13-tą

“Be Pasogos,” v Tarybų Są
jungos filmą, paremta Ant ru
sų dramaturgo AleXandro Os- 
trowsky veikalo, pirmu kartu 
Amerikoje bus pradėta rody
ti balandžio 13-tą, Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New

I Yorke.
iįt W-

Russell Col-

Kai drg. Bimba sugrįš 
ilgo prakalbų maršru- 
mūsų kp. bandys su- 
jam prakalbas So.

Brooklyne ir tuomi sukelti 
daugiau pinigų įrengimui Vil
niuje Sveikatos Instituto.

REIKALINGI
PATYRĘ VYRAI

reikalingi prie darbo darže. $1 J VALANDĄ.
ALLEY POND NURSERY, 

HORACE HARDING BLVD 
(Kamp. 231ST STREET) BAYSIDE 

BAYSIDE 9-6450.
L. I.

(84)

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrleon Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

<

vaiky ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

I
J

LZZA RESTAURANT
TJ

World Tourists, Inc.
1123 Broadway, N. Y. C.

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

& Shipping Corp.
212 Fifth Ave., N.Y.C.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankfetų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

i)

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

< CHARLES
, UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRŲ BARB ERTAI

*

»

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS*

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ 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 EVergreen 4-9612 s

4

A

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen. —

L n « •* 
s

Įa 3 » *
įtryjA -trm m

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




