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KRISLAI
Braziliečių Kreipimasis.
Darykime Ką Nors!
Austrijos Belaisviai.
Jam Rinkimai “Švarūs.”

Rašo R. MIZARA

8. in. balandžio mėnesio 6 
d. Laisvėje tilpo Brazilijos lie
tuviu darbininkų atsišaukimas 
j Jungtinių Valstijų lietuvius. 
Laukiau, žiūrėjau, kiek mūsų
skaitytojų i tai atsilieps, kaip 
jie reaguos.

Deja, tik vienas ar du skai
tytojai iki šiol tepasisakė, pri
mindami, jog braziliečių pra
šymas turėtų būti išklausytas.

Kiti tyli. Tyli ir Literatūros 
Draugijos kuopos, i kurias 
braziliečiai specialiai kreipėsi.

gi draugai braziliečiai 
Jie prisiuntė atsišauki
au juo keliolika Brazi-

Ko 
nori ? 
mą ii 
lijos lietuvių darbininkų var
dų ir adresų. Jie nori, kad at
sirastų Jungtinėse Valstijose
geraširdžių lietuvių, kurie už
sakytų tiems darbininkams
dienrašti Laisvę.

Braziliečiai patys užsisaky
tų Laisve, bet jie negali iŠ ten ; 
išsiųsti pinigų — uždrausta. ' 
(ii Laisvę skaityti jie labai 
trokšta. Jų žodžiais:

“Gėda, bet nerandam ki
tos išeities — esame privers
ti prašyti Jus
gai, kad mums, 
tiems lietuviams 
padėtumėt. Kad 
mums sužinoti, 
mūsų tėvynėje
kas dedasi tarpe 
gyvenančių pasaulyje, kas 
dedasi tarpe Jūs Amerikoje 
ii- taip toliau ...”

, brangūs drau- 
gyvenan- 

Brazilijoje, 
padėtumėt 
kas dedasi 
Lietuvoje, 

lietuvių,

Kai kurie gal sakys: Kodėl 
pati Laisvė negali braziliečių 
prašymo patenkinti?

Laisvė negali visų pageida
vimų patenkinti, nes, taip da
rydama, ji pati negalėtų gy
vuoti. Laisvė jau siuntinėja
ma eilei draugų Pietų 
koje.

Reikalinga platesnė
Brazilijos lietuviai

ninkai gyvena skurdesnėse są
lygose kaip Urugvajaus arba 
Argentinos lietuviai.

Ką 
čiai ?

Ameri-

talka.
darbi

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Koncjresmanai JŽsid
Vis^ įstatymą dėl 
Kainą Suvaldymo
Veteranai ir CIO Šaukia Kovon 
Prieš Pasimojimą, Kuris Duotų 

Pilnų Valią Pelnagrobiams
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas 355 balsais 
prieš 42 priėmė tokius pa
taisymus dėlei Kainų Admi
nistracijos, kad jau negali
ma būtų suvaldyti sauvališ- 
ko reikmenų branginimo. 
Demokratas kongresmanas 
Sabath dėl to ‘sušuko:

“Jūs užmušėte Kainų Ad
ministraciją !”

Kainu a d m i nistratorius 
Paul Porter užreiškė, jog 
kongresmanų priimti patai
symai užkerta kelią kainų 
tvarkymui ir jie “bilionais 
dolerių pabrangintų pra
gyvenimo lėšas,” jeigu 
natas juos, užgirtų ir
taptų įstatymu. — “Tuomet 
spekuliantai jau be 
saiko, skandališkai 
grobiautų.”

Ūkinio pastovumo
torius Chester Bowles taip
gi sakė, kainų kontroliavi
mas būtų visai negalimas, 
jeigu taptų išleistas įstaty
mas pagal kongresmanų nu
tarimą. ,

Prez. Trumano sekreto
rius Ross pranešė reporte
riams, jog prezidentas tiki-

gumos kongresmanų pasi- 
mojimą, kuris siekia panai
kint kainų kontrolę. Tuos 
kongresmanus Murray pa
vadino “Amerikos žmonių 
išdavikais.”

Bymeso Sąlygos Dėlei 
Paskolos Sovietams

se-
jie

jokio 
pelna-

direk-

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes sakė, Amerika tartųsi 
dėlei biliono dolerių pasko
los Sovietams, jeigu Sovie
tai patenkintų tam tikras 
sąlygas. Su derybomis dėl 
paskolos Byrnes nori su
jungti Sovietų sutartis su 
Balkanų kraštais ir išgauti 
nuolaidų Amerikai. Jis taip 
pat kalba apie Sovietų pri
sidėjimą prie tarptautinių 
prekybos sutarčių.

Pataikavimas Fašistam Privedė 
Prie Antrojo Pasaulinio Karo, 
Kaip Įspėja Sovietų Atstovas

New York.;— Sovietų de- mu, užsieninė jo politika ir 
legatas Saugumo Taryboje, | naminė jo politika — visa 
Andrius Gromyko, ragindavai ryškiausiai ’ ' * 
mas Jungt. Tautas veikti 
prieš fašistų režimą Ispa
nijoj, pareiškė:

“Tautų Lyga ir tūlos val
stybės šioje (Jungt. Tautų) 
organizacijoje laikėsi nesi
kišimo politikos; tuomi jos 
padrąsino vokiečių fašizmą, 
o tatai buvo viena iš prie
žasčių, kodėl fašistai užpuo
lė taiką mylinčias tautas.

“Ta begėdiška nesikišimo 
politika nekliudė Franko, 
kuomet Franko su Hitlerio 
ir Mussolinio talka triuški
no Ispanijos respubliką.

“Fašistinio režimo gimi
mas Ispanijoj, jo ryšiai su 
Italijos ir Vokietijos fašiz-

i ryškiausiai patvirtina 
fašistinį to režimo pobūdį.

“Ar gali Jungtinės Tau
tos, ix> kruvinojo karo prieš 
fašizmą, nieko dabar ne
veikti prieš fašistinę Ispa
niją, kuri gręsia tarptauti
nei taikai ir saugumui? Aš 
sakau, n e g a Įima daryti 
tarptautines sutartis, ža
dančias išrauti ir sunaikin
ti fašizmą, o tuo pačiu lai
ku leisti fašizmui Ispanijoj 
gyvuoti. Mes negalime bū
ti logiški, jei mes mėgina
me daryti žingsnius fašiz
mui sunaikinti, pavyzdžiui, 
Vokietijoj ir Italijoj, o tuo 
pačiu laiku ramiai palieka
me fašistinį režimą Ispani
joj.”

Faktai Rodo Nacių Veiklą 
Ir Įtaką Ispanijoje

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878
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Anglija Reikalauja 
Palikti Ispanijos 

Fašizmą Ramybėj
Gromyko Smerkia Naują Fašizmo 

Užgerinimą' Anglų Delegatas 
Sako, “Franko Nepavojingas”
New York. — Alexander 

Cadogan, Anglijos delega
tas Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje, bal. 18 d. prieši
nosi Lenkijos reikalavimui 
s u t r a u kyti diplomatinius

Kvislingu Armija Itali
joj prieš Jugoslavus
London. — Jugoslavijos 

užsieninis ministeris dr. Al. 
Bebler pareiškė, jog anglai- 
amerikonai Italijoj laiko ir 
lavina 100,000 fašistinių pa
bėgėlių, daugiausia Jugos
lavijos išdavikų, kaipo ar
miją prieš Jugoslaviją. Jis

IMF'S

If-’Ii1
ryšius su fašistine Franko 
valdžia Ispanijoj. Cadogan 
kalbėjo, kad fašistinė Ispa
nija negręsianti pavojum 
taikai, ir tvirtino, kad ne
leistina esą - kištis į nami
nius Ispanijos dalykus.

Sovietų delegatas And
rius Gromyko stipriai parė
mė Lenkijos skundą ir da
vė parodymų, kaip Ispani
jos fašizmas grūmoja taiką 
suardyti. Gromyko įspėjo 
Saugumo Tarybą nepakar
toti klaidos, kurią padarė 
senoji Tautų Lyga. Lygos 
vadai nesikišo į Ispanijos 
įvykius, kuomet Franko pa
tronai Hitleris ir Mussolinis • 

į triuškino ispanų respubli-_ a , ; VA A V%K-7 AAA* * V A V V» Fs# A *

sake Jungtinių Tautų Ko- 0 fašizmo laimėjimas
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sakote, draugai laisvie-isi, kad senatas padarys ge
nesnį tarimą.

★ ★ ★ Amerikos Veteranų Ko-
Austrijos vidaus reikalų mi- mitetas prašė prezidentą 

Pa" vetuoti (atmesti) panašų 
kelbė, jog karo metu 1,200,- 'kongreso nutarimą. CIO 

4 L n t t ii i i k t, t vx •• 1 • • • • 1i unijų generalis pirmininkas 
Philip Murray išsiuntinėjo 
telegramas visiems CIO 
skyriams, šaukdamas, kad 
patys veiktų ir mobilizuo
tu visus žmones atremt dau- c

Mobilizuojama 71 
Tūkstantis Jankių 
Lakūnų Vokietijoj

New York. — “Ispanijoj skaičius vokiečių pramonės 
dabartiniu laiku yra ne ma
žiau, kaip 80,000 nacių 
agentų,—priminė Sov. at
stovas Andrius Gromyko, 
kalbėdamas Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboj bal. 18 
d.—Daug nacių karinių kri
minalistų tebėra Ispanijoj, 
kuomet jie turėtų būti 
Nurnberge teisiami.”

“Ispanijoj veikia stambus

kompanijų, — tęsė Gromy
ko. — Pats Jungtinių Vals
tijų iždo departmentas 1945 
m. liepos 2 d. raportavo, ko
kią įtaką daro Ispanijoj vo
kiečių pramonės’, !.• G. Far- 
ben ir kitos... Jos suteikia 
ekonominį pagrindą vokie
čių imperializmui. Mums 
žinoma, jog vokiečių pra
monės Ispanijoj yra iki 100 
milionų dolerių vertės.”

mitetui dėlei Pabėgėlių, kad 
augiai - amerikonai slepia 
dokumentus, parodančius, 
kurie pabėgėliai yra kari
niai kriminalistai.

Jungtinės Valstijos 
Pilnai Pripažino 
Jugoslavu Valdžią

nisteris Oskar Ilolmeris

000 austrų ’ kareiviu buvo pa
kliuvę i nelaisvę .

Jie dalinosi šitaip:
Tarybų Sąjungoj 500,000.
Jungt. Valstijose 320,000.
Didž. Britanijoj 250,000.
Francijoj 82,000.
Jeigu tiek austrų buvo pa

kliuvę į nelaisvę, tai galima 
įsivaizduoti, kiek daug jų bu
vo Hitlerio armijoje. Be abe
jo, nemažai 
vo galvas,

austrų padėjo sa- 
bek ariau d am i už

Mėgins Sutaikyti Kom
panijas su Mainieriais

Berlin, bal. 19. — Jung
tinės Valstijos mibilizuoja 
71,000 savo lakūnų Vokieti
joje. Mibilizavimo įsaky
mą davė pats amerikinių 
oro jėgų komandierius ge
nerolas Spaatz, kaip prane
šama iš Berlyno.

Paskirta atsiust į Vokie
tiją ir tinkamas skaičius 
lekiančiųjų tvirtovių ir ki
tų karinių lėktuvų. Teigia
ma, kad jankių lakūnų mo
bilizacija ten bus užbaigta 
pirm vasaros pabaigos.

AMERIKONAI, ANGLAI IR 
JŲ BENDRAI TĘSI4 IRANO 
SKUNDU PRIEŠ SOVIETUS

Ispanijoj praskynė kelią į 
Munichą ir į Antrąjį pasau
linį karą.

Franci jos ir Meksikos de
legatai taip pat reikalavo 
veiksmų prieš Franko fa
šizmą. Holandijos, Egipto . 
ir Brazilijos atstovai kalbė
jo už nesikišimą į fašistinę 
Ispaniją. Jungtinių Valsti
jų, Chinijos ir Australijos 
delegatai, nesutikdami veikt 

i prieš Franko, tačiau, sakė
si “bepusiškai” žiūrį į Ispa
niją ir, girdi, laukią dau
giau faktų.

Australijos atstovas 
Hodgson, todėl, “bepusiš
kai” užgerindamas Franko, 
pasiūlė sudaryt penkių na
rių komisiją, kuri ištirtų, 
ar Franko gręsia taikai.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos bal. 18 d. pilnai 
diplomatiniai pripažino Ju
goslavijos valdžią su mar
šalu Tito galvinyje. Pripa
žinimas paremtas pirmesnių 
Jugoslavijos pasižadėjimu 
vykdyti sutartis tarp šių 
dviejų šalių.

Amerika jau nuo pernai 
palaikė diplomatinius ry
šius su Jugoslavija, bet ta
tai “nereiškė, kad ji užgi- 
ria jugoslavų politiką,” kaip 
sakė Amerikos nota iš 1945 
m. lapkričio 11 d.

kijos atstovai Žinovų Ko
mitete tvirtina, jog Saugu
mo Taryba neturi teisės il
giau laikyti Irano klausimą 
savo programoj ir turi tuo
jau ištraukti Irano skundą, 
kurį pati Irano valdžia pa
naikino.

Anglijos, Amerikos atsto
vai ir trys jų papėdininkai 
Žinovų Komitete sako, 
Čarteris, girdi, leidžiąs 
notvarkėje palaikyti 
baigtąjį) Irano ginčą, 
prantama, kad bus ir 
maliai taip nubalsuota tary
bos posėdyje.

New York. — Pradiniai 
buvo skirta, kad Saugumo 
Tarybos teisių Žinovų Ko- 
mitėtas raportuotų balan
džio 18 d., ar taryba turi 
teisę, pagal Jungtinių Tau
tų Čarterį, dar laikyt die
notvarkėje Irano klausimą 
po to, kai pati Irano valdžia 
pareikalavo išbraukt
skundą prieš Sovietų Są
jungą. Dabar žinovų ra
portas atidėtas iki sekamo 
tarybos posėdžio, kuris 
įvyks ateinantį antradienį.

Žinovai per tris dienas 
nepriėjo' vienos nuomonės. 
Sovietų, Franci jos ir Len-

Gręsia bado mirtis 10, 
090,000 indėnų.

Dują Eksplozija Užmu
šė 12 Angliakasiu

Washington. — Darbo de- 
partmento galva Schwel- 
lenbach žada ateinančią sa
vaitę paskirai tartis su 
minkštųjų angliakasyklų at-

Kalbėsime 
Austrija gerokai padėjo Hit
leriui kitas šalis plėšti ir ne
kaltus žmones žudyti.

Sprendžiant pagal davinius, stovais ir Mainierių Unijos 
gaunamus iš Austrijos, neat- vadais dėlei 400,000 mainie- 
rodo, tačiau, kad austrai bū- rių streiko baigimo.
tu daug pasimokę. . . ------------------------

vienaip ar kitaip, Geležinkeliečiai Nepaten
kinti Siūlomu Priedu

savo

Rašydamas apie Graikijos taikos konferencija, 
rinkimus, Keleivis byloja: 11------ «--•-«-------r*-----*

“Graikijos rinkimai buvo 
švarūs...”

Beveik tokie “švarūs,” kaip
1931 m. Vokietijoje!

Vienas Maskvos laikraštis 
ironiškai pastebėjo: “Graiki
jos seimo rinkiniuose visi ga
lėjo balsuoti, apart piliečių...”

Keleiviui viskas švaru, kas 
už monarchiją, už fašizmą,— 
viskas, kas tik prieš liaudies 
interesus.

Socialistai “žygiuoja,” kaip 
vėžys, tik daug greičiau ne
gu vėžys. .

Washington.—Prez. Tru
mano paskirta komisija 
faktams tyrinėti patarė pri
dėti po 16 centų valandinės 

Washington. — Bendroji algos 200,000 geležinkelie- 
, kuri čių, Traukinių ir Mašinistų 

į buvo šaukiama Paryžiuj ge- Brolijų narių. Jų vadai ne- 
> gružes 1 d., tapo atidėta. Ati- (patenkinti komisijos pasiū- 
dejimo reikalavo Sovietai ir Hn roįVolavn 95
Franci j a,

kad 
die- 
(už- 
Su- 

for-

Angly Delegatas Glosto ^c°y Virgin^ - Per

lymu. Jie reikalavo po 25 
centus priedo valandai ar
ba $2.50 dienai.

CHINŲ KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ MANDŽURI- 

JOS SOSTINĘ

Atomini a ms tyrinėii- 
mams Kanada yra viso iš
leidus 27 milionus dolerių.

ORAS. — Iš ryto bus ap
siniaukę, paskui prasiblai
vys.

UžSIENINĖ SOVIETŲ
POLITIKA

Ifano valdžia

Iranas Taksuos Ameri
kinį Žibalą Anglą 
Paglemžtoj Saloj 

4 , e '

Teheran.
paskelbė, kad jinai rinks 
mokesčius už amerikinės 
kompanijos traukiamą ži
balą iš Bahrein salos.
glija 1892 metais įsipiršo 
kaip Bahrein salos globėja. 
Bet ta sala Persijos Įlan
koj yra neatskiriama Ira
no dalis, kaip dabar pareiš
kė Irano ministerių kabine
tas.

London. — Pusiau oficia- 
lis Sovietų žurnalas Naujie
ji Laikai pažymėjo 'šiuos už
sieninės Sovietų politikos 
punktus;

Pastovi taika visoms tau- 
An- .toms; saugumas Sovietų ru- 

bežiams; taikios ir draugiš
kos valdžios kaimyniškuose 
Sovietam kraštuose; tarp
tautinio bendradarbiavimo 
stiprinimas pagrindais vals
tybių lygybės, o ne vienų ša
lių viešpatavimas kitoms.

Yenan, bal. 19. — Chinų 
komunistų vyriausybė ofi
cialiai pranešė, kad jų ka
riuomenė galutinai sumušė 
Chiang Kai-sheko tautinin
kus M&ndžurijos sostinėje 
Changchune, išvalė priešų 
likučius ir užėmė visą mies
tą.

Sykiu chinai komunistai 
pranešė, kad jie įsteigė vie
tinę demokratinę valdžią 
Changchune. Sako, miesti
niai reikalai jau sutvarkyti.

KOMUNISTU PARTIJA 
SAUKIA KOVON UŽ 
KAINŲ KONTROLĘ
New York. — Komunistų 

Partijos Nacionalis Komite
tas bal. 18 d. išleido atsišau
kimą į darbininkus, šeimi
ninkes ir intelektualui, kad 
“visoje šalyje tuoj aus sukel
tų galingą protestų judėji
mą” prieš Hooverio repub- 
likonų ir reakcinių demo
kratų kongresmanų nutari
mą pasmaugti kainų kon
trolę. Tie elementai veikia 
tik pelnagrobių naudai, 
ko Komunistų Partija.

Washington. — Gen.Warsava. — Lenkai at
statė 100 savo bažnyčių, ku-jB. Hershey reikalauja 
rias naciai buvo sunaikinę.

sa-

090,000 nuolatinės armijos

dujų sprogimą Great Val
ley Anthracite kompanijos 
angliakasykloj tapo užmuš- 

New York. — Anglijos Į ta 12 mainierių. Nelaimė 
delegatas Alexander Cado-, įvyko todėl, kad kasykloj 
gan Saugumo Taryboje ma- nebuvo reikalingų įrengimų 
žino nacių kapitalistų, jų apsaugoti darbininkų gyvy- 
agentų ir mokslininkų kari- bei.
nę reikšmę Ispanijoj. i------------------- f(Anglija per kelis pasku- Tokio. — Sovietų atsto- 

v • • • .• |vas talkininkų taryboj ra-
no savo masiniu įrankių n gįna aprėžti gen. MacArth- •
tinius mėnesius dar padidi

kitų dalykų išvežimus 
Franko Ispaniją.)

NERADO DIDŽIULIO JA
PONŲ “SKARBO”

Tokio. — Buvo paskelbta, 
kad japonai paslėpę du bi- 
lionus dolerių vertės aukso 
ir kitų brangių metalų To
kio Įlankos dumble. Po 
nuodugnaus jieškojimo, ta
čiau, atrasta tiktai $45,000 
vertės platinos ir $32,400 
vertės sidabro.

uro galią.

Graiką Monarchistai 
Savinasi Bulgarijos 
Ir Albanijos Žemes
Athenai, Graikija.—Nau

joji Graikijos monarchistų 
(karališkų fašistų) valdžia 
jau pareikalavo Bulgarijos 
ir Albanijos žemių. Savo 
pareiškime Keturiems Di
diesiems monarchistai sa-

Berlin. — Amerikonai ža- ko, kad Graikijai turį būti 
da netrukus sutelkt 500 di-j prijungta 4,150 ketvirtainių 
džiausiu savo lekiančiųjų mylių Bulgarijos žemės ir 
tvirtovių Vokietijoj. .950 mylių Albanijos ploto.

ai 
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Fašistų Lizdas Ispanijoj—Pavojus Taikai
Dabartinė fašistų valdžia Ispanijoj su generolu 

Franko priešakyj yra tiesiogrriė liekana Mussolinio ir 
Hitlerio režimo. Italijos ir Vokietijos fašistai ginklų 
pagalba užkorė Ispanijos žmonėms šį fašistų režimą.

Karo laiku Ispanijos fašistai visaip padėjo Musso
linio ir Hitlerio gaujoms prieš Jungtines Tautas. Ispa
nijos fašistų divizijos kariavo prieš Sovietų Sąjungą. Is
panijos prieplaukose rasdavo reikmenų nacių submari- 
nai. Hitleris ir Mussolinis per Ispaniją gaudavo iš Ar
gentinos ir net Amerikos, gazolino ir kitų dalykų. Kad 
Ispanijos fašistai buvo Hitlerio ir Mussolinio pusėj, 
tai tam faktų užtenka. Ir mūsų Valstybės Departmen- 
tas paskelbė eilę dokumentų, kurie tą rodo.

Krymo ir Potsdamo Konferencijose buvo nutarta, 
jog kol Ispanijoj viešpataus fašistų režimas, tai jai ne
turi būti vietos tarpe taiką mylinčių sįalių. Jungtinių 
Tautų Organizacijos konferencijoj vienbalsiai nutarta 
nepriimti Ispanijos į tą organizaciją, kol ten viešpataus 
fašistai.

Francija, Sovietų Sąjunga, Meksika, Lenkija ir 
visa eilė valstybių neturi ryšių su fašistine Ispanija. Bet 
Anglijos ir Amerikos imperialistai ne vien palaiko ry
šius su Ispanijos fašistais, bet ir imasi juos apginti.

Francija reikalavo, kad Jungtinių Tautų Organiza
cija imtųsi žingsnių prieš Franko režimą. Anglija ir 
Jungtinių Valstijų valdžią atsisakė. Dabar Lenkijos vy
riausybė vėl reikalauja imtis žingsnių, nes Ispanijoj ra
do prieglaudą Hitlerio ir Mussolinio sėbrai, jie ten vei
kia, ruošiasi naujam karui, daro provokacijas prieš tai
ką. Bet ir vėl Londono ir Washingtono ponai ruošias ne
priimti skundo prieš fašistų režimą.

Francija pasiūlė, kad busimoj užsienio ministerių 
konferencijoj būtų apsvarstytas Ispanijos klausimas. 
Washingtonas ir Londonas tuojau’ atsisakė. Tai kas 
čia, ar ne fašistų globojimas? Ar tai taip Londono ir 
Washingtono ponai rengiasi “naikinti” hitlerizmą ir fa
šizmą? Ar tai taip Mr. Byrnes kovoja prieš Hitlerio 
ir Mussolinio liekanas?

Šiuo metu Lenkijos atstovas Saugumo Taryboje pa
teikė prieš Ispaniją skundą. Francija ir Meksika Len
kiją parėmė. Tarybų Sąjunga taipgi parems. Žiūrėsi
me, kaip į- tai pažiūrės AmeriWbs ir Anglijos atstovai.

JW
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VILNIS APIE LAISVĖS 
SUKAKTĮ

Dienraštis - Vilnis, žymė
dama Laisvės 35-riu metu 
gyvavimo sukaktį, pateikė 
(bal. 13 d.) tuo klausimu 
įvedamąjį, kuriame tarp 
kitko šitaip rašo:

“Laisvė gimė savaitiniu 
laikraščiu. Ją įsteigė darbi
ninkai, kurie pirmiau dirbo 
prie Keleivio. Jie persiskyrė 
su Keleiviu dėl nežmoniško 
išnaudojimo, kuris viešpata
vo toj įstaigoj. Prie jų prisi
dėjo būrelis kitų draugų. Iš 
originalių laisvi ečių mūsų 
eilėse tebėra tik draugas 
Juozas Valatka.

“Pabaigoj 1911 metų prie 
stojo dirbti Senas 
(Jakštys), Jonas 

ir Vincas Paukš-

Laisves 
Vincas 
Naudžius 
tys. Nuo- pradžios 1912 me
tu Laisvę pradėjo redaguoti 
L. Prūseika. Laisvė tuomet 
jau ėjo du kartus savaitėje. 
Jos linija jau buvo aiškiai 
socialistinė — ne taip, kaip 
prie A. Montvydo, kuris re
dagavo Laisvę 1911 metais.

“Pradžioj 1914 metų Lais-

ve persikėlė į Brooklyn^. Į 
Jos bendrovė; susiorganizavo 
kooperatyviai$ pamatais, ku
rie vėliau buvo praplėsti 
tikrai demokratiniu pagrin
du.

“Nuo 1919 m. Laisvė vir- 
to dienraščiu. Jos įtaka vis 
labiau ir labiau plėtėsi. Au
go ir bendrovė. Šiandien jos 
šėrininkų skaičius, veikiau
sia, pasiekė 2,000, o gal ir 
daugiau.

“Daug kartų priešai kėsi
nosi ant jos gyvybės. Atsi
minkit tik garsiąją bylą, ku
rią prieš Laisvę buvo užve
dęs kunigas Petkus! Už jo 
pečių stovėjo visa reakcinė 
klika. Laisvė, remiama visos 
progresyvės visuomenės, pa
sekmingai atrėmė visas ata
kas. Po kiekvienos 
atakos Laisvė darėsi 
nesnė, bet tvirtesnė.

“šiandien Laisvė 
raujantis lietuvių
organas visose rytinėse vals
tijose. Bet jos įtaka siekia ir 
vidurvakarines valstijas ir 
net Kalifornijos lietuvių ko
lonijas.

tokios 
ne silp-

yra vy- 
spandos

“Apsiginklavusi marksiz
mu, susirišusi su plačiomis 
mūsų liaudies miniomis Lais
vė vedą griežtą kovą ,su vi
sokio plauko monelninkais, 
o ypatingai su lietuviškais 
naciais ir pronaciais. Ji per- 
siėmus geriausiomis Ameri
kos gyvenimo tradicijomis 
ir diena iš dienos kovoja 
ekonominius rojalistus, im
perialistus ir šovinistus, ku
rie mosikuoja atomiškom 
bombom, kėsindamies iš
sprogdinti taiką ir Jungtinių 
Tautų vienybę. Laisve nie
kuomet. neklydo, žiūrėdama 
Į Tarybų Sąjungą; kaipo so
cialistinės d e m o k r a t i jos 
čampioną. Visu karo metu 
Laisvė nuosekliai rėmė ve
lionio Roosevelto politiką.

“Siunčiame draugams lais- 
viečiams, jos redakcijos šta
bui, jos darbininkams ir biz
nio vedėjams mūsų nuošir

džius linkėjimus.
“Tegyvuoja Laisvė — dar 

labiau pajėginga, dar labiau 
militantiška kovoje už dar
bininku ir visu darbo žmo
nių reikalus.”

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

FAKTU NE VENGKIME, BET TINK AM AI JUOS IŠAIŠKINKIME
Atsikirtimas Pašaipa Tik Blogo Mums Daro

ga paslėpt bei užginčyt fak
tus.

Argi mes neturime atsa
kymo į tokius paklausimus, 
priekaištus? Argi mums ga
li būt nejauku pripažint

Apie ką čia kalbėsiu, tai 
tekdavo pastebėt virš 20 
metų atgal, visą laiką vėliau 
ir tenka pastebėt dabar.

Komunistinio nusistaty
mo eilinis žmogus susigin
čija su kurios nors priešin-[faktus? Argi mes neturime 
gos srovės eiliniu žmogum, jkuo esminiai juos išaiškint?

Komunistinis žmogus kri
tikuoja smetoninės ar ku
rios kitos valdžios persekio
jimą, areštavimą, kankini
mą kalėjimuose ir net šau
dymą žmonių — darbo žmo
nių vadų—ir priešingai tam, 
nurodo į gerovę, į laisvę So
vietų Sąjungoj.

Prišingai nustatytas, ko
munizmu įbaugintas, daug 
girdėjęs (žinoma, perdedan
čiai) apie areštus, kalini
mus ir net šaudymus Sovie
tų Sąjungoj, kitos srovės 
eilinis žmogus Sovietų ša
lininkui atkerta:

Duona ir Alkanų Reikalai
Duona—žmonių svarbiausias maistas. Kol dar yra 

duonos, tol žmonės badu nemiršta.
Kaipo baisaus karo pasekmė, yra stoka maisto ir 

eilėj šalių gręsia badas. Įvairios tarptautinės ir valsty
binės organizacijos deda pastangų, kad suteikti pagal
bos ten, kur ji yra labiausiai reikalinga. Viena iš tokių 
organizacijų yra UNRRA.

Bet ir šis darbas neina sklandžiai. Iš vienos pusės, 
veikia anti-soviętinis elementas, teikdamas pagalbą ne 
ten, kur ji pirmiausiai reikalinga. Iš kitos — nėra su
sikalbėjimo ir tarpe, buržuazinės “demokratijos.”

Karo laiku buržuaziniai “demokratai” pranašavo, 
kad po karo bus didžiausias badas Sovietų Sąjungoj. 
Mat, ta šalis daugiausiai nukentėjo, daugiausiai neteko 
žmonių, labiausiai buvo sugriauti jos miestai, daugiau
siai kilnojosi žmonės iš vietos į vietą. Bet tie pranašai 
ir šį kartą apsiriko. Sovietų Sąjunga turi duonos. Tu
ri ne vien sau, bet suteikia pagalbos ir kaimynams, kaip 
Lenkijai, Bulgarijai, Jugoslavijai, Suomijai ir net Fran- 
cijai.

Badas palietė ir tas šalis, kurios nuo karo nenuken
tėjo, kaip Indija. Reikia daug bendrų pastangų, kad iš
gelbėjus milionus žmonių nuo bado mirties. Tik gaila, 
kad daug maisto nueina į visokių fašistų logerius, kurie 
sėdi Vokietijoj, nieko nedirba, tik nacių propagandą 
skleidžia.

Amerikoniški Bosai Japonijoj
Japonijos parbloškime svarbią rolę savaidino Ratu 

donoji Armija, nes ji ištaškė didžiules Japonijos armi
jos jėgas. Bet Japonijoj viešpatauja Amerikos impe
rialistai, priešakyj su generolu MacArthuru.

Maskvos Konferencijoj buvo nutarta sudaryti Jung
tinių Tautų Tarybą, kuri turėtų vadovauti okupacinėms 
jėgoms, kad išnaikinti Japonijoj imperializmą ir karo 
pavojų. Bet generolas MacArthuras, susibičiuliavęs su 
Japonijos karalium ir jo pakalikais, elgiasi kaip tikras 
bosas. Jis nesiskaito su ta Taryba.

Dabar Taryba posėdžiauja. Sovietų Sąjungos at
stovas, generolas Kuzma TDerevenko nurodė, kad Japo
nijoj rinkimai pravesti reakcininkų naudai, kad tūks
tančiai reakcininkų veikia kaipo “demokratai,” kad iš 
demokratijos daroma tik karikatūra.

Generolo MacArthuro bosavimą teisino, jo pasiun-

neareštuoja, ar nekalina, ar 
.nešaudo žmonių? Tai kuo 
bolševikai geresni?

Ir gaila ir pikta darosi 
girdint, kad komunistinio 
nusistatymo žmogus, vietoj 
i š a i š k i n ančio atsakymo, 
griebiasi užginei j imo, už
gauliojimo ir, kartais, net 
fašistinimo.

Kiek tai liečia daugelį 
mūsų eilinių žmonių, tai 
taip ir veržiasi išvada, kad 
jie yra suagituoti, bet nėra 
pagrindiniai apšviesti. Jiem 
atrodo, kad komunizmui nė
ra reikalinga jokia prievar
tų, lyg jis būtų santvarka 
ne žmonėm, bet kokiem tai 
įsivaizduojamiem angelam. 
Todėl akyvaizdoj faktų jie 
ima ir susimaišo ir nežino 
kuo priekaištus atremt.

Blogai tenka nusiteikt ir 
prieš tuos prakalbininkus, 
kurie į paprasto, eilinio 
priešingos srovės žmogaus 
priekaištą atsako pašaipa.

Tokį prakalbininko 
kirtimą teko girdėt 
neseniai.

Toki prakalbininko 
sakymai” į klausimus 
ne naudos, bet blogo,
na, pašaipa nieko neišaiški
na; antra, klausytojam, 
ypatingai priešingai nusta
tytiem, susidaro įspūdis, 
kad tai yra baimė, pastari-

atsi- 
visai

“at
daro 
Vie-

Toki priešingų žmonių 
priekaištai, p, a k 1 a u simai 
duoda prakalbini nkui pro
gą tinkamai faktus 
šviest, ir tokias progas rei
kėtų pilnai išnaudot, nes tai 
būna “kalimas geležies, ka
da ji karšta.? ..

Mes neturime vengt pri
pažint to fakto, kad jokia 
valstybe, jokia valdymosi 
forma be prievartos būdų ir 
priemonių apseit negali (ir 
vargiai kada .nors galės). 
Dar jokioj šalyj pilietis, iš
eidamas iš namų ar eida
mas gult, nepalieka savo 
durų neužrakinęs. Mes gy
vename ant žemės, o nei 
svajonių zdauso j. Ir kiek 
prievarta liečia palaikymą 
tvarkos, mes už ją stojam 
ir tankiai net reikalaujame 
tinkamai ir griežtai ją pa
vartot.

Bet kuomet prievarta 
vartojama slopinimui di
džiumos valios arba klasi
nio žmonių švietimo, tuomet 
mes jau griežtai prieš tai iš- 
stojame.

Visi pranešimai iš Lietu
vos rodo, kad dabar ten pa
dėtis yra tokia, kuri reika
lauja griebtis gana plačios 
ir aštrios prievartos prieš 
hitlerininku talkininkus.

Klausimą reikia statyt ne 
taip, kas prievartą vartoja, 
o kas ne, bet keno naudai, 
keno apgynimui ji vartoja
ma.

Prie smetoninio režimo 
nei komunistai nei kiti kai
rieji ne tik teroru neužsi- 
iminėjo, bet jį’ smerkė. Jo- 
kis valdininkas ar išnaudo
tojas nuo opozicijos rankos 
nežuvo, neigi kurio jų na
mai buvo padegti. Opozici
ja veikė ramiu būdu, orga
nizacijos. ir apšvietos būdu. 
Ir ji veikė ne saujeles ponų 
naudai, o milžiniškos di
džiumos naudai. Todėl sme
toninis režimas užsipelnė 
griežčiausio pasmerkimo už

sušaudymą keturių komu
nistų vadų, nesusitepusių 
nei lašu net ir didžiai kaltų 
siurbėlių kraujo; jis užsi
pelnė pasmerkimo už pūdy
mą kalėjimuose geriausių 
liaudies draugų, už pasmau
gimą darbininkų organiza
cijų, ir tt.

Gi komunistinė valdžia 
| vartoja prievartą ir aukš- 

ni?’ • čiausias bausmes apgynimui 
liaudies nuo mažytės mažu
mos, nuo kerštu degančių 
išnaudotojų luomo banditų, 
naktimis puldinėjančių val
džios pareigūnus, visuome
nės įstaigas ir taikius, iš 
valdžios žemės gavusius 
valstiečius.

Jei tie banditai nakties 
metu užpuola valstiečio na
mus, išveda jį ir jo šeimą 
laukan ir sušaudo, o jo na
mus padega, — ar už tai 

I Tarybų valdžia juos paga- 
ivus turi apteikt medaliais? 
| (Tuomi rūpinasi Grigaičiai 
ir Šimučiai.)

Smetoninė valdžia liejo 
kraują ramiai veikiančių 
žmonių, kad užtikrinus lė
bavimo gyvenimą mažai 
grupelei, liaudies prakaito 
siurbėlėm.

Gi tarybinė valdžia yra 
verčiama vartot prievartą 
apgynimui milžiniškos di
džiumos žmonių ir visuome
nės įstaigų nuo puldinėjan
čiu buržuaziniu banditų.

Ar šiais ir panašiais argu
mentais mes negalime pa
siekt žmogaus sveiko sen- 
so? Galime pasiekti ir pa
sieksime.

J. Kuodis.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

tinys generolas Courtney Whitney, kuris pasakojo menk
niekius, taip, kad net ir britų atstovas kėlė protestą. 
Korespondentas Burton Crane rašo, kad gen. Whit
ney kalbėjo tris valandas, kuomet tą galima buvo pa
sakyti per 20 minučių. Mat, jis jaučiasi boso paskirtas 
“furmonas,” tai gali kalbėti, kas tik patinką ir daryti tą, 
ko reikalauja imperialistų pozicija. i

SECRETARY - GENERAL 
Trygve Lie’s letter to the

U. N. Security Council last 
Tuesday was somewhat of a 
bombshell to those who would 
persist to press the case of Iran 
even after Iran has asked to 
withdraw its complaint.

In an unsolicited and unex
pected letter, the, Secretary-Ge
neral had advišed the Council 
that there existed ho legal basis 
according to’.provisions of the 
U. N. Charter for keeping the 
case on the agenda. This advice 
was not altogether velcome and 
its seems that even the other
wise smooth doctor of China 
was a little ruffled.

Lie’s letter was an' unexpect
ed development and took the 
props right out from under any 
“case” that either Britain or 
the United States would make 
out of the now settled Iranian 
“dispute.” 

—o—
Logically it should follow 

that once Iran expressed its 
willingness to withdraw the 
case, the matter automatically 
should be dropped from the U. 
N. agenda. This would be true 
if all the interested parties 
were interested in a settlement 
of the matter. Well, the truth 
is quite apparent today. The 
parties that inflated the whole 
Iranian affair were interested 
in a settlement. But they didn’t 
want the type of settlement 
that was finally worked out 
between the Iranian govern
ment and the Soviet Union. 
They had wanted an .entirely 
different type of a settlement, 
one which would have worked 
out to the disadvantage of the 
Soviet Union, and to their ad
vantage alone. 

—o—
The idea that an agreement 

contrary to the interests of the 
Soviet Union was the desired 
object of the Iranian case can 
well be gleaned from a state
ment made by Col. Hodgson of 
Australia. It was the Austrą-1 it looks that even the profession 
lian delegate who, after Iran 
asked to withdraw her comp
laint, charged the Iranian go
vernment with bad faith.

Whether Hodgson made this 
charge with an awareness of 
its implications is something 
the reader shall have to judge 
for himself. But it would ap
pear that a charge of bad faith 
against a government leads one 
to-believe that certain parties 
did not desire such a solution 
of the Iranian matter. 

—o— 
Krock,

17, Krock writes:
“A nation acting in bad faith 

would be prompted to make a 
complaint against another and 
then, after getting the benefit 
of the public pressure that was 
developed, forsake the ideal 
professed in its complaint and 
make a bargain that otherwise 
it could not have made, and at 
the expense of other members 
of the United Nations.”

This paragraph explains very 
clearly what is meant by a na
tion acting in 4‘bad faith.” 
First it forsakes “the ideal 
professed in its complaint.” 
Then it makes a “bargain.” 
And thirdly it makes this bar
gain at “the expense of other 
members of the. United Na
tions.” This then is the whole 
case in a nut shell.

with the Soviet

diplomatic and 
that Anglo and 
interests could

If Krock is to be taken at 
his word, then “the other mem
bers of the United Nations” 
(British and American oil in
terests) seem to have only one 
complaint to make. That would 
be that Iran arrived at any ag
reement at all 
Union.

The only 
peaceable way 
American oil
have prevented this agreement 
would have been for Iran to 
Saturday 
continue to profess “the ideal 
in its complaint.” Iran’s “pro
fession” of such an “ideal” 
would have “legally” kept the 
Iranian question on the docket 
of the Security Council. It 
would furthermore have given 
sound grounds for questioning 
the “validity” of any agreement 
reached while Iran “professed 
its complaint.”

Once Iran removed its com
plaint, and announced its “bar- 

■gain’’-all legal basis for further 
blocking1 an agreement disap
peared. . •

From* where we sit therefor,

of concern for the smaller na
tions by “other members of the 
United Nations” is not an ho
nest concern. If it were an ho
nest concern, it would not bar 
a small nation from concluding 
an agreement with any nation 
it might choose. To hold that a 
nation acted in “bad faith” be
cause it completed an agree
ment not satisfactory to some 
parties is to deny the sovereign
ty of a small nation. Such, a 

i denial would.hold that the small 
j nation had only the right to 

Arthur Krock, New York1 complete an agreement with 
Times correspondent, seems to the sanction of “other parties.” 
draw just this conclusion from!A nation then ceases to be a 
Col. Hodgson’s remarks. In a i sovereign nation and becomes 
piece from Washington, April I only an imperialist plaything.

Trumanui Nepatinka 
Drafto Siaurinimas

‘ęą
•x->- ■
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Kaulink Angliško Skyriaus.
Keletas skaitytojų išsireiškė, 

kad angliškas skyrius Laisvėj 
nenaudingas. Mano nuomone, 
tas skyrius naudingas ir intere-, 
singas tiems, kurie interesuo
jasi politika, nes jis gana suma
niai 'vedamas. Aš manau, kad 
daugelis iš ateivių jį perskaito. 
Tai vienai O antra, mes turėtu
me džiaugtis, kad turime tokių 
gabių jaunuolių, kurie eina su 
mumis ir padeda apšvietus dar
bą varyti pirmyn. Jie yra atei
tis. Turime jų darbą įvertinti, 
o ne ignoruoti.

Biruta, 
Brockton, Mass.

Geneva. — Tautų Lyga

Prof. Harold -Urey, atomo 
energijos mokslininkas, sako, 
jog atomas yra pavojumi žmo
nijai, jeigu jis bus pavestas 
militarist^ kontrolei. Vieninte
lis būdas pabėgti nuo to pa
vojaus, sako profesorius Urey, 
“yra nedaleisti surengti ka
ro.” Ar mūsų atstovai Jungti
nėse Tautose tą pildo? Ar pa
rašėte mūsų vyriausybei pra
šymą ar paraginimą, kad ji 
vykdytų Jungtinių Tautų vie-j 
riingumą, be kurio neišveng-

• 1 • V M» . ♦ O 1 ‘

Washington.— Prez. Tru-< 
manas prašo senatą patai
syt kongreso atstovų rūmo 
nutarimą. Jam nepatinka, 
jog kongresmanai nutarė 
tik devynis mėnesius nuo 
gegužės 15 d. pratęsti vers
tino rekrutavimo įstatymą, 
ypač, kad kongresmanai 
reikalauja visai neimti nau
jokų per penkis mėnesius 
po gegužės 45 d. Nepaten
kintas prezidentas ir tuom, 
kad kongreso atstovų 
rūmas uždraudžia imt į ka
riuomenę tėvus ir 18 ir 19 
metų jaunuolis.

Karo sekretorius Patter- 
sonas ir valstybės sekreto
rius Byrnes dejuoja, kad 
jei kongresmanų tarimas 
taps įstatymu, tai permažai 
būsią kariuomenės “tarp
tautinėms Amerikos parei
goms atlikti.”

galutinai užsidarė bal. 18 d. 8ime karo ir pražūties?
Alaskos uostuose strei- 

į kuoja laivakroviai.
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Vilniaus Valstybine Konservatorija
Nuo Naujųjų Metų Vilniaus konser

vatorija persitvarkė pagal tarybinę sis
temą. Patvirtinti penki fakultetai: forte- 
piono - vargonų, dainavimo, styginių in
strumentų, pučiamųjų instrumentų, 
kompozicijos ir dirigavimo. Juose iš v?so 
yra keturiolika katedrų. Konservatori
jos studentų skaičius, palyginus su praė
jusiais mokslo metais, yra smarkiai išau
gęs — siekia 300. Pedagoginiai kadrai 
yra papildyti atvykusiais iš Maskvos 
pagarsėjusiais muzikais ir pedagogais, 
kaip pav. prof, šteimanas, auklėjas busi
muosius mūsų operos dirigentus bei so
listus, smuikininkas prof. Targonskis, 
violončelistas Seidelis, pianistas Gins- 
burgas ir kiti. Šiuo metu konservatorijo
je dirba 50 dėstytojų, kurių tarpe, be mi
nėtų, taip pat yra ir tokie žinomi Tary
bų Lietuvos kompozitoriai, kaip prof. 
KaveCkas ir prof. Galkauskas. Labiau
siai išaugęs yra fortepiono - vargom] fa
kultetas; fortepiono katedroje yra 14 
dėstytojų.

Iš studijuojančiųjų tarpo iškilo šie ta
lentingi ir gabūs jauni muzikai: K. Kali
nauskaitė, baigusi fortepiono fakultetą 
ir dabar besimokinanti smuiko, smuiki
ninkas Fledžinskas, violončelistas Gin- 
teris, dainininkai Paulauskas, Petraške- 
vičiūtė, Armalis, dirigentai Vyt. Kali
nauskas, Špigelglazas ir Bičiūnas, jau 
debiutavę operoje ir simfoniniuose kon
certuose. Jaunieji dirigentai, . kuaįių 
skaičius siekia 10-ties, jau pradėjo dirbti 
su savo orkestru, kurį sukomplektavo 
Valstybinės Filharmonijos simfoninio 
orkestro dirigentas prof. Šteimanas.

Mokslo rezultatai yra pasiekę didelės

Mūšy Menininkų Suvažiavimo Klausimu
Kalbant, ar reikalingas mūsų meni

ninkų suvažiavimas, tai reikia pasakyti, 
kad jis labai reikalingas. Jis reikalingas 
todėl, kad tik suvažiavime galėsime susi
pažinti visų miestų meno veikėjai, pasi
dalinti mintimis, perkratyti, peržiūrėti 
miestų bei kolonijų veikimus, nutiesti 
kelius tolimesniam veikimui ir pakelti, 
paakstinti ūpą meno veiklai.

Nekurie draugai teiraujas}, kiek tokis 
suvažiavimas duos naudos plačiai lietu
viu visuomenei. Mano nuomone, labai C 7

daug. Suvažiavime be abejonės bus nu
rodyta, kaip menininkai turi veikti. Ir ot, 
atstovai, sugrįžę į savas kolonijas, pra
dės rengti įvairius parengimus. Ir žino
ma, sutrauks publiką į juos. Ir kada jau 
publikos yra, tai ir naudos yra, ir finan
sinės, ir dvasinės, ir moralės. Ir toji nau
da būna mūsų lietuviu visuomenei.v c

Kokie atstovai reikia siųsti į suvažia
vimą? Būtų gerai, kad suvažiaviman su
važiuotų veiklūs meno veikėjai, tai yra 
tokie, kurie sugrįžę namo galėtų savo 
kolonijose smarkiai veikti teatrų arba 
chorų grupėse, o kur nėra jų, sutverti 
naujas grupes. Gi po šito suvažiavimo 
turi būt sutvertos menininkų grupės 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj.

Laikas ir vieta suvažiavimui. Laikas 
kaip jau buvo rašyta, kad pradžioj rude
nio, tai bus ir geras. Vieta, tai Chicaga. 
Chicagoj yra daug lietuvių ir taipgi yra 
nemažai chorų, teatro grupių ir kitokiu 
menininkų. Taipgi ten yra daug profe
sionalų, daug biznierių, daug inteligentų 
ir darbo žmonių. Taigi, kaip tik gera vie
ta mūsų menininkų suvažiavimui. Ten 
mes suvažiavimo parengimuose turėsime 
daug publikos. O kur publikos yra, ten ir 
pasekmės geros. Chicaga yra kaipo cen
tras lietuvių. Ten mūsų dienraštis “Vil
nis” išeina, ten mes.daugumas turime 
giminių bei pažįstamų, taigi ir su nak
vynėmis mums, delegatams, nebus bloga, 
nes svečiuosimės pas pažįstamus. Taigi 
aš su visom keturiom už Chicagą!

Beje, būtų gerai, kad grupės išrinkę 
atstovus suvažiavimui vienam iš tų su
teiktų galią perstatyti suvažiavime savo 
kolonijos veikėjus, kaip tai, dramatur
gus, chorvedžius, režisorius, aktorius, 
dainininkus, piešėjus, tapytojus1 ir tt. 

aukštumos. Kas dvi savaitės jie demon- 
truojami uždaruose mokinių koncertuo
se, kuriuose laike mokslo metų privalo 
pasirodyti visi mokiniai. Dideliuose vie
šuose koncertuose, kokių praėjusiais me
tais buvo trys, dalyvauja atrinktos, stip
riausios jėgos. Negana to. Muzika turi 
pasklisti po visą kraštą, kad ją galėtų 
girdėti ir grožėtis kiekvienas darbo žmo
gus. Profesoriai ir vyresniųjų kursų 
studentai yra suėję į glaudų kontaktą su 
Vilniaus Radiokomitetu ir dažnai kon
certuoja prie mikrofono. Dauguma stu
dentų, lankančių dainavimo klasę, taip 
pat dirba Filharmonijos valstybiniame 
chore arba liaudies ansamblyje, kuris 
gastroliuoja po visą kraštą. 1946 m. vi
dury pirmą kartą viešai koncertuos su 
orkestru operos klasės studentai.

Sausio 25 d. prasideda užskaitų sesija, 
kuri tęsis iki 10 vasario. Studentai per 
žiemos atostogas turi laiko gerai pasi
ruošti patikrinimui. Atrodo, kad atsili- 
kusiųjų nebus. Mokslo metų pabaigoje 
konservatorija išleis 6 absolventus: 3 
dainavimo ir 3 fortepiono specialybės. 
Muzikiniai kadrai laukia papildymų — 
vokiečių okupacijos metu Kauno Konser
vatorija buvo uždaryta, o Vilniaus Kon
servatorijoje buvo mokomąsi slaptai, su 
įvairiais trukdymais. Sekančiais metais 
absolventų skaičius bus dar didesnis, nes 
dėka tarybinės vyriausybės pastangų 
darbas eina normaliose sąlygose, ir kon
servatorijos gyvenimas pilnas kūrybinio 
užsidegimo.

Vilniaus Valst. Kons. Direktorius, 
J. Benderius.

Taip padarius visi suvažiavimo dalyviai 
susipažintų su visų miestų bei kolonijų 
veikėjais.

Šitą sykį mes, menininkai, kaip atrodo, 
turėsime pirmą tokį platų ir gražų su
važiavimą savo gyvavime, nes jame bus 
daug dainų, teatrų, prelekcijų, piešinių, 
tapybų ir muzikos. Žinoma, to miesto ir 
apylinkės, kur įvyks suvažiavimas, me
nininkai turės pildyti didesnę dalį pro
gramos, o iš toliau atvažiavę, mažesnę. 
Mat, iš toli sunku yra nugabenti didelį- 
chorą arba teatro grupę.

Taigi, draugai, yra tokia mano nuo

monė kaslink mūsų menininkų suvažia
vimo. Būtų geistina, kad kuo daugiausia 
draugų-gių -išsireikštų savo mintis per 
spaudą šiuo klausimu. Meno Sąjungos 
centro komitetui bus daug geriau sutvar
kyti suvažiavimą, kuomet jis žinos mū
sų visų pageidavamius arba nuomones.

Jonas Juška.

Džiugesio Daina
Šiandieną jums dainuoju aš, draugai, 
Tarybų Lietuvos laisvi piliečiai, 
Kuriems nuo Kremliaus bokštų žvaigždės 
Ir šlama vėsūs vėliavų šilkai, [šviečia,

Virs miesto gatvių, vienkiemių ir sodžių, 
Plasnoja aidas staliniško žodžio,1
Kaip sakalas didingo ir gaivaus.
Klausykit! Kas supras jo didžią tiesą, 
Bus Jaisvas amžinai ir kils į šviesą 
ir niekados tironui nevergaus.

’ Sunkus, kraujuotas vokiečio bbtagas 
Mums čaižė nugaraš. Bet apmaudo ugnis 
Užtvindė kraują—ir į ožio ragą 
Mes surietėme Hitlerio šunis.

Tėvyriė, ^kaulais didvyrių nusėta, 
Vėl keliasi. Vėl dunda fabrikai.
Ir nėr tokios jėgos, kuri galėtų 
Parblokšti mus. Mes laukėme ilgai... 
Mes iškentėm! Dainuok, širdie poeto, 
Dainuokite, rūsčių dienų draugai!

A, Churginas. ,

Mergyte ir Sapnas
Vakarais žiemužės tyliausiais, 
Kai nuo sniego šakos nulinks, 
Ant blakstienų tau sapnas leisis 
Ir tu skrisi tolyn—tolyn—

Aplankysi tu ledo pilį, 
Eisi polką su elfais trypt. 
Šitą naktį žiemužės tylią 
Net raganiai tau bus geri. . .

Baltos gulbės trauks tavo luotą, 
Narsūs karžygiai gins tave.
Bus tau kelias rožėmis klotas, 
Aukso kurpėm gausi avėt.

O pasku, kai rytas ims aušti, 
Ant plačiųjų savo sparnų 
Tave neš mėlynoji paukštė, 
Ir atneš atgal į namus.

Ir pabusi savo lovelėj, 
O diena išaušus jau bus. 
Kaip tai gera, po ilgo kelio 
Savo lovoje vėl pabust! /
Vėjas sniegą nuo medžių purtys. 
Ausies tu kurpelėmis vėl.
Oi, kodėl ne auksinės kurpės? 
Oi, ir paukštės nėra kodėl?
Neliūdėk, kvailute, mergyte, 
Bus ir paukštė, ir elfai siaus!

Metropolitano Dailės Muziejaus Jubiliejus
1947 m. vasario 22 d. sukaks lygiai 

75-keri metai, kai buvo įkurtas didysis 
New Yorko Dailės Muziejus, žinomas 
Metropolitan Museum o į Art vardu. Tai 
vienas turtingiausių muziejų pasaulyj, 
ne tik Amerikoje.

Muziejus stovi Centriniame Parke, prie 
Penktosios Avenue, ruimingas ir turtin
gas tiek senovės, tiek viduramžių, tiek 
moderniško meno kūriniais: iškasenomis, 
skulptūromis, piešiniais ir kitokiais įdo
miais ir svarbiais, žmogaus sukurtais 
meniškais darbais.

Praeitais metais šį muziejų aplankė 
1,826,353 asmenys! ‘

Kas metai vis daugiau ir daugiau žmo
nių lanko šį muziejų: vieni eina pasigė
rėti, pasidžiaugti kultūros darbais, kiti 
eina mokymosi uždaviniais. Nemažai 
mokyklos vaikų aplankei šią įstaigą su 
atitinkamais vadovais, aiškinančiais kū
rinių prasmę.

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Mū^ų pokalbis buvo labai platus ir labai įdomus. 
Juozas papasakojo man daugybę tokių dalykų, kurie 
man buvo visiškai nauji,'negirdėti. Juozo tėvai gyvena 
netoliese, turi ūkį, 14 ha žemės, gyveną vidutiniai. Vie
nas jo brolis yra Raudonojoj Armijoj, o kitas dirba 
Akademijoj stalioriumi. Tik savaitė ar kiek prieš mū
sų pasikalbėjimą tasai jo brolis darbininkas buvo par
vykęs porai dienų pas tėvus į ūkį. Fašistiniai banditai, 
matyt, sužinojo ir pamanė, kad tai yra karys Jurginis, 
ar jVeikėjas-rašytojas Jurginis. Duris išlaužė ir įsiveržę 
penki banditai, ginkluoti automatiškais šautuvais. Ap- 
klausinėjo ir kai įsitikino, kad miestietis yra tiktai pa
prastas darbininkas, apiplėšė namus ir išsinešdino. Jei
gu būtų radę kurį kitą brolį, būtų nudėję ant vietos. Tai 
toki yra tie lietuviški banditai, kurie gėdos neturi skelb
tis “nacionalistais.”

Juozas pasakojo apie Lietuvos ūkininkų gyvenimą 
okupacijos metu ir dabar. Tada ūkininkai praktikuo
davo visuotiną daiktų slėpimą nuo vokiečių, dabar to jau 
nedaug belikę. Gyvenimas, aišku, kol kas, kaip miestie
čiams, taip valstiečiams, tebėra labai sunkus. Tačiau, 
jo supratimu, Lietuvos valstiečiai yra pavalgę.

Pirmiau , aš kažin kaip vaizdavausi, kad taip vadi
namos valstiečių “prievolės” arba “piliavos” yra tam 
tikra forma mokesčių. Tačiau esama visiškai ko kito. 
Mokesčiai eina savo keliu. Prievolė reiškia, kad vals
tietis turi tam tikrą' nustatytą kiekį tam tikrų savo že? 
mes produktu parduoti valstybei nustatyta kaina. Tai 
ir viskas. Reiškia, valstybė jam už tuos daiktus užmo
ka. Todėl valstietis begali jaustis nuskriaustu ir susi-

AtsiŲsta Paminėti
KALENDORIUS, 1946 Metams, išleis

tas “Argentinos Lietuvių Balso,” Buenos 
Aires, Argentinoje. Metraštis turi 64 p. 
Be kalendoriškų davinių, leidinyj telpa 
straipsnelių, trumpų grožinės literatū
ros dalykėlių, taipgi nuotraukų iš kultū
rinės Argentinos lietuvių veiklos. Kaina 
nepažymėta.

THE NEW POLAND, parašė Irving 
Brant, išleido Universe Publishers, New 
Yorke, Pusi. 116. Kaina nepažymėta.

Tai naujas leidinys apie naująją Len
kiją. Žurnalistas Irving Brant gyveno 
Lenkijoje ir tyrė tenaitinę būklę, stebėjo 
naują Lenkiją, jos progresą, jos liaudies 
siekimąsi. Angliškai skaitantiesiems ši 
knyga palengvins suprasti dabartinę de
mokratinės Lenkijos padėtį. Knyga gau
nama International Universities Press, 
New Yorke, arba Lenkijos ambasadoje 
Washingtone. .

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir.

iš priežasties

Gražų sapną ataus tau rytas, 
Bus tau vis gražiau ir šviesiau!
Tik atminsi kada, suaugus, 
Melsvą paukšę, elfus smagius ...

Jei naktis—tavo geras draugas, 
Tai diena—dar geresnis bus!

Vytautas Sirijos Gira.

• Veiksminio 
Užkietėjimo?

Ne laukite I Bukite zumanūidlnv c 
kite laikų — išbandyta Dr. Peter • 
Gomozo. Daugiau negu liuo*uoto- 
jas — skilvio toniko va'8^a* "" 
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, ,r 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas . • išvaro
užkietėjimo gazus ir išpūtima su
teikia skilviui ta malonų jausmą ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apylinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa- 
žinimul” pasiūlimo—ir gausite ,

' PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETERS OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reuniatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskattstno, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstclėjimų. »
DR. PETER'S MAGOLO — ąlkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukstie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

Rengiantis minėti deimantinį jubilie
jų, muziejaus vadovybė sudarė speciali 
komitetą, su kurio pagalba bus siekiamą
jį sukelti $10,240,000 pinigų sumą mu
ziejaus praplėtimui, pagerinimui, pato
bulinimui. •**&?*

Šiuo reikalu š. m. balandžio 16 d. pa
čiame muziejuje buvo suruošti užkan
džiai, į kuriuos buvo pakviesti neangliš- 
kosios spaudos redaktoriai, kad ir jie su
sipažintų su šiuo didžiuliu projektu.

Norima padaryti iš vieno didžiulio mu
ziejaus penkis, besidalinančius sekamais 
skyriais: Senovės menas, Rytų menas, 
Amerikos menas, Dekoratyvis menas ir 
piešinių galerija. Tai palengvins visuo
menei giliau suprasti patį muziejų, su
sirasti jame ko reikia ir giliau įvertinti.

Be abejo, New Yorko miesto visuomenė 
nesišykštės Metropolitano Dailės Muzie
jui paramos. R. M.

Į Siųskit i j “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- 
ketų regulerj II uncijų $100 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<- vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas....—.... —....... ——

Adresas....—....... ........—................... —...»

Pašto Ofisas..................... ......—............. —
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
© Dept 674-S2A
2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. > 
256 Stanley St.. Wlnnioea. Man.. Can. |

pratę valstiečiai, neužnuodyti fašizmu, tomis “prievolė
mis” nesijaučia skriaudžiami.

Juozas pasakojo apie senelius Bulotus ir jų sušau
dymą. Jisai nurodė, kad fašistai prie jų prikibo tik 
už vieną kokį tai išsitarimą, prielankų prieš karą gyva
vusiai tarybinei santvarkai. Bet štai svarbus faktas: 
juos suareštavo ir sušaudė ne vokiečiai, bet lietuviškieji 
budeliai!

Ir abelnai Jurginis išsireiškė,—o jis žinąs, ką kalbas, 
—kad ir žydus ir lietuvius Lietuvoje areštavo, kankino 
ir masiniai žudė daugiausia lietuviai fašistai. Tiek jie 
buvo įdūkę, tiek įsiutę, tiek sužvėrėję, jog visa Lietuva 
nuo jų žygių buvo paplūdus kraujuose ir ašarose. Vokie
čiai, žinoma, buvo jų aukštesniais viršininkais ir davinė
jo lietuviškiems fašistams, įsakymus. Dar būdavę ir 
taip: Kai lietuviškų žmogžudžių gaujų siautimas pa
siekdavęs pasibaisėtino laipsnio, tai vokiečiai pradė- 
davę juos “barti” ir liepti “visiems lietuviams gyventi.” 
Girdi, daugelio lietuvių akyse vokiečiai tuo būdu taip 
pasidarydavę “užtarėjais ir globotojais.” Tai buvo, ži
noma, apgavystė, nes tieji lietuviški žvėrys juk siautėjo 
pagal vokiečių komandą.

Kai atėjo naciams galas Lietuvoje, suprantama, 
tūkstančiai šių organizuotų ir ginkluotų lietuviškų fa
šistų, kaip juodvarniai, pakilo ir išlėkė iš Lietuvos. Tai 
jie dabar sudaro didelę daugumą tųjų pabėgėlių Vo
kietijoje.

Juozas Jurginis labai užinteresuotas Lietuvių Lite
ratūros Draugijos steigiamu Centraliniu Literatūros Ar
chyvu. Jis mano, kad tas mūsų darbas bus labai gražus 
pasitarnavimas lietuvių tautai.

Juozas sakosi parašęs knygą apie Vilnių vokiečių 
okupacijos metu. Jinai jau esanti spaudoje. Kitą kny
gą ruošiąs iš Vilniaus istorijos. O jis, pasirodo, Vilnių 
žino, kaip savo namus. Kai pradeda pasakoti ir aiškinti 
apie tuos įvairius pastatus, apie istorinius įvykius Vil
niuje, tai atrodo, kad kiekvienas čia namas yra muzie
jus, istorijos knyga. Aišku, jog toji jo istorinė knyga 
bus įdomi. j ' . (Bus daugiau.).
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(Tąsa)
Huan’os motina pradėjo verkt. Pa

matęs apkirptaplaukę Taijun’ą, policis- 
tas šiurkščiai burbtelėjo:—Kodėl čia taip 
daug kirptaplaukių moterų? Ar čia ko
munistų gūžta? Tu geriau irgi eikše su 
manim.

—Ką? Areštuosit mane, jūs militari- 
nių viešpačių šuneliai?—atsikirto Tai- 
jun’a. Policistai be ceremonijų išsivedė 
visus tris: Taijun’ą, Huan’ą ir Čen San’ą. 
Išvaizdis pasidarė rūstus. Tiesa, buvo 
užtikrinimų, kad iki teismo Lifu’i pavo
jaus nebus, bet dabar dar trys... Reikia 
duot žinią Taijun’os tėvui Niū’i.

Tą vakarą apie pusę dvylikos parėjo 
Sunia ir Feng’as ir parsivedė Lifų, pa- 
liuosuotą už tris tūkstančius dolerių už
statų: Uang’as asmeninį laišką parašė 
policijos perdėtiniui. Kitų trijų nepa
leido ir įkaitų nepriėmė.

Kai Mulan’a išgirdo Lifu’o balsą, ji 
net riktelėjo iš džiaugsmo. O Močou’a 
ilgiau nebeišlaikė: įsitvėrusi jam už ran
kos, davė valią ašaroms. Lifu’s dadėjo, 
kad kas nors jį įskundė policijos komi- 
sionieriui, gal būt, Huaiju’s, šeimos prie
šas. Girdi, jį ten klausinėję, ar jis ap
vesdinęs savo seserį su darbininku. O 
jį patį įtarią valdžios įžeidimu. Huan’ą 
ir Čen San’ą jis matęs uždarytus su ki
tais studentais.

Pasikalbėję, Mulan’a su Sunia išėjo na
mo. Ant rytojaus Fu’s nuėjo policijon, 
bet Huan’os su Čen San’u neparsivedė: 
ten net ir užstatų už juodu nepriėmę.

Fu’s taipgi buvo nuėjęs pas Niū. Pas
kiau policijos perdėtinis klausinėjo Niū 
apie Taijun’ą, ar ji jojo duktė, ir tuojau 
ją paleido. Vis dėlto patėmijo Niū’i, kad 
ji atrodo į komunistę, —- ji turėtų gra
žiau užsilaikyti, nes paeina iš ge^os šei
mynos. Į tai Taijun’a įžūliai atrėmė, kad 
geros šeimynos tai tie didieji valdinin
kai, ką slogina žmones. Ir, jei ją palei
džia tik dėlto, kad ji Niū’o duktė ir Hu- 
aiju’aus pusseserė, tai ji atsisako išeit. 
Policistas patėmijo Niū’i, kad ji kalba, 
kaip komunistė. Į jos užklausimą, kas 
apskundė Huan’ą ir Čen San’ą, policistas 
atkirto, kad tai ne jos dalykas.

Fu’s pareiškė policistui, kad jis nori 
būt Lifu’o advokatu gynėju. Tasai su
tiko ir užtikrino,, kad tardymas bus tei
singas.

Visa tai Fu’s persakė Lifu’i, ir 
jam širdingai dėkojo.

tvarką ir atmetąs skirtumą tarpe pono 
ir tarno, visai kaip komunistas. Skel
biąs visų žmonių lygybę. Neturėjęs pirš
lių ar svotų savo sesers vedybose, o ta
tai vis tas pat, kaip bendrai dalintis tur
tais ir žmonėmis, ką daro ir komunistai.

Lifu’s mate, kad su ignorantu nėr ko 
burnos ausy t, tai ir tylėjo. Teisėjas tuoj 
liepė pašaukt Čen San’ą ir Huan’ą. Už- 
klausė vyrą, kas jis toks, ar Huan’ą jo 
moteris, ką jis ten veikia. Užsipuolė 
Huan’ą, kaip jai ne gėda ištekėjus už pa
prasto darbininko, be piršlių, be apeigų. 
Huan’-a pasiteisino, kad užsidirbti ant 
pragyvenimo gėdos nėr. O jai ištekėt 
pavelijo motina. Be to, Čen San’as yra 
sūniškas sūnus. Jo motina Čenma yra 
didvyrė Li'fu’o parašytos apysakos.
' Tada ir Fu’s. prikergė, kad Čen San’as 

ištikro ištikimas sūnus, teisus ir darbin
gas. Šitoks geras sūnus negigali būt 

* komunistas. Teisėjas išklausė gerbia
mojo Fu’o išgyrimą, nusišypsojo, ištiesė 
ranką Čen San’ui ir tarė, paleidžiąs abu.

Huan’a ir čen San’as linktelėjo galvas 
ir nušvito.

Teisėjo veidas vėl ištyso. Vėl jis krei
pėsi į Lifų, kam jis skelbiąs baisias te
orijas ir drumsčiąs žmonių protą, kam 
jis suvedęs seserį su tarnu be piršlių, 
be ceremonijų, be apeigų, kaip kokiuos 
laukinius žmones, kam jis kurstęs sumi
šimus, kaip koks komunistas. Jis pa
smerkė Lifų metams kalėjimo, tačiau, dėl 
Lifu’o pagarbos prabočiams ir sūniškos 
meilės pagarbos, taipgi dėl gerbiamojo 
Fu’o užtarimo, terminą sumažino iki tri
jų mėnesių, jei Lifu’s prisižada susitarėt 
su savo keistų teorijų propaganda ir val
džios kritika.

Fu’s dar buvo norėjęs ko? paprašyt tei
sėjo, bet tas, suraukęs ančiakius, atsi
stojo ir išėjo. Lifu’s paprašė pasakyt 
žmonai, ir motinai, kad nesirūpintų. 
Fu’s sakė bandysiąs Lifų greičiau pa- 
liuousoti.

Namie visi buvo susibūrę ir laukė pa- 
grįžtant kalinių. Bet, kada Fu’s atsive- 

/ d e su Čen San’u ir Huan’a, be Lifu’o, visi 
nuliūdo. Fu’s suramino, kad Lifu’s už
darytas tik trumpam laikui. Močou’a 
gailėjosi, kad nesusiprasta pasukt teisė
jui kokia dovanėlė: nepatepsi—nevažiuo
si. Mulan’a tylom sėdėjo, užsimąsčiusi.

Už keturių dienų, gegužes 1 d., 
tapo pašauktas į karinį teismą, 
vidun neleido, nei giminių nei ko, tik ką 
Fu. Policijos perdėtinis buvo skundėjas. 
Pirma to finansiniai pateptas Feng’o, jis
bandė nušvelninti apkaltinamąjį aktą. 
Teisėjas, mažutis vinklus žmogiukas ka
rine uniforma, perskaitė protokolą: Li
fu’s rašęs įžeidžiai apie valdžią, skelbęs 
maištingas teorijas žmonėms suvedžioti, 
turįs simpatijų darbininkams, esąs‘nu
žiūrimas komunistas. Vietomis prita
riąs Konfucijui, o vietomis išeinąs prieš. 
Kaltinęs valdžią nežmoniška studentų 
skerdyne. Kandžiojus net savo bendrus 
—profesorius ir mokymo vadus. Bandęs 
apginti demonstracijos vadus, .komunis
tus arba Kuomintang’o narius. Vartojęs 
tokius būdvardžius, kaip “supuvę valdi
ninkai/’ “purvini biurokratai,” “kariniai 
uzurpatoriai,” lyg nesuprasdamas to 
fakto, kad militariniai vadai vien tik 
bando įsteigti taiką ir tvarką šaly. Tai 
dar gerai, kad pritariąs prabočių gerbi
mui, užtat jau visai be tvarkos, kai imąs 
lyginti žmones prie galvijų ir medžių. 
Sakyt, kad medžiai turi jausmą, tai ko
munizmas. Tvirtint, būk gyvuliai ir net 
medžiai turi “nujautimą” ir “sąmonę” tai 
reiškia nutraukt žmogų žemyn iki gyvu
lio lygmens. Visos šitos velniškos ko
munistinės doktrinos, girdi, daro žmogų 
panašų gyvuliui...

Lifu’s išvadžiojo, jog jis kalbėjo moks
line plačia prasme apie augalų “sąmo
nę” arba gyvulių “nujautimą.”

Teisėjas nesutiko ir varė toliau: Lifu’s 
išleidęs savo- seserį už paprasto darbi
ninko, apvesdinęs juodu ant kalno vir
šūnės be • jokių tikybinių ceremonijų.
Darkąs amžiais užtvirtintą šeimyninę .
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pora tūkstančių, tai bus greitesnis daly
kas su paliuosavimu.

Tą patį popietį Sunia, Afei’jus ir Mo
čou’a aplanke Lifų kalėjime ir davė sar
gams “ant arbatos.” Sekamą dieną Mu
lan’a, atėjus, pasišaukė Močou’a ir pa
rodė jai atsinešusi septynis didelius per
lus. Paofen’a dar ir nuo savęs pridėjo 
penkis, tai.po pusdieniui Mulan’a su Mo
čou’a nutarė eit ir aplankyt Lifu’o ir 
bandyt perkelti jį geresniu kambarin.^

Kalėjimo galva pats jas atvedė pas Li
fų. Tiesa, narvas buvo ne geriausias, be 
saulės, tamsokas. Tai Mulan’a, pasive
dėjus kalėjimo galvą truputį į koridorių, 
įspaudė jam delnan du perlu. Tas su
pratingai nusišypsojo ir pasakė perkel- 
siąs Lifų saulėtan kambariukan. Mu
lan’a taipgi apsukriai spūsterėjo po per
lą sargams į delną ir ėjo pasikalbėt su 
Lifum. Jam Močou’a jau pasakė, kaip 
Mulan’a buvo apalpusi dėl jojo suareš
tavimo. Pasisveikinęs, jis tegalėjo jau
triai ištart “Mulan’a—”, bet ji suprato 
ir be žodžių. Močou’a patėmijo, kad at
eity jis turėtų būt atsargesnis. Dabar 
visi šiuo tuo prisidėjo: Linksmoji Gies
mė paaukojo penkiasdešimt dolerių, dėdė 
—šimtą, Mania—šimtą, net ir Saldi 
Kvapsnis su Činia paklojo šimtinę, o Pa
ofen’a—savo perlus.

Lifu’i akys suvilgo, ir, žiūrėdamas į 
Mulan’ą, jis pasakė dėkui visiems. Kaip 
tik tuo tarpu įėjo vienas sargas ir pra
nešė, kad pasiliuosavo geras kambarys 
Lifu’i. Pradėjo rankiot daiktus ir nešt 
į naują vietą. Staiga iš netolimo nar- 
vo išsiveržė baisus klyksmas, kad mote
rys net krūptelėjo. Ir jos tuoj pamūtė, 
kaip sargai veda koridorium du išbalu
siu vaikiščių. Da keletas minučių, ir' jos 
išgirdo šūvių spragtelėjimą kur ten kie
me: dviejų jaunų galvelių ir nebėra...

(Daugiau bus)
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Iš Los Angeles į Seattlę
Rašo V. ANDRULIS

Portland, Ore. — Šis mies
tas yra didžiausias Oregon 
valstijoj ir antras po Seattle 
viąoj šiaurvakarinėj Jungti
nių Valstijų srityje. Per jį te
ka platoka Villamette upė, 
taipgi pro šalį teka didžioji 
Columbia upe, kurion ateina 
gan dideli laivai net iki Port- 
lanclo. Columbia įteka jūron 
gan toli nuo čia, prie miestu
ko Astoria, Wash.

Miestas guli Villamette slė
ny. Vienas jo kampas gerokai 
ant kalno. Gražus ir švarus 
miestas.

Lietuvių čia .yra nedaug, 
bet sulyg savo skaičiaus jie 
atlieka daug darbo. Jie vei
kia dažnai išvien su Oregon 
City lietuviais. Ten taip jau 
jų nedaug; dauguma farme- 
riai.

Reikia priminti, kad port- 
landiečiai pirmieji visoj šalyj 
pradėjo šimtines aukoti Lietu
vos žmonių gelbėjimui. Juos 
pasekė Chicaga, paskui kitos 
kolonijos. Taigi, jiems ta gar
bė priklauso. Lietuvos žmonės 
jiems pirmiausia bus dėkingi. 
Suprantama, kada kalbame 
apie Portland©' lietuvius, turė
kime mintyje ir Oregon City, 
apie 14 mylių nuo čionai.

Sustojau pas Stuporus. Visi 
svečiai, keliauninkai čia susto
ja. Stuporai kartais ir per
daug svečių turi. Julius Stu
puras yra įdomus žmogus. Vi
si čia ir Oregon City apie jį 

jį giria, 
sugyven- 
City visi 
kaip se-

veikėją, taip

miš-

geo- 
Ore- 
kal-

School 
aukštas

Da
lau- 
vai-

Jim-apart 
du sūnus.

Atidavė

ir ne lietuvių

jaunas Jim- 
gabus vyras

Lietu-

gražiai kalba. Visi 
kaipo mokantį gerai 
ti ir veikti. Oregon 
myli Feliksą Ulskj, 
na ir širdingą
jau su visais suteikiantį.

Turėjome vakarą pas M. 
Yankauskienę. Susirinko gan 
gražus būrys žmonių. Pagir
tina, kad Portlande *ir Ore
gon City ir jauni eina j suei
gas su tėvais. Geras skaičius 
buvo jaunų, keli 
kilmės.

Pirmininkavo , 
my Karbanskis,
ir geras pirmininkas, 
viškai reikalus perstatė Julius 
Stupuras. Vakaras smagiai 
praėjo.

Sekmadieni buvome susirin
kę pas Viskius, Oregon City. 
Jie Auri gražų ūkį. čionai 
taipgi susiejo gražus būrys 
žmonių ir smagiai laiką pra
leidom.

Per abu 
reidams 
taipgi liko 
jus gautus
susidarė viso $189.61. Tai ne
paprastai didelė parama iš 
neskaitlingos lietuvių koloni
jos.

Reikia žinoti ir tas, kad 
laike vajaus Stupuras gerokai 
padirbėjo.

Būtų neatleistina neprisi
minti apie Stupurienę ir Uls- 
kienę. Jos augina vaikus, bet 
sykiu ir veikia visuomenei. 
Reikia tą patį pasakyti ir apie 
kitus keliolika vietos “mies- 
čionkų” ir “farmerkų.”

Ulskiu sūnus Antanukas 
buvo sugrįžęs namo iš laivy
no tarnybos. Jis dar turėjo 
grįžti tarnybon, bet, rodosi, 
neilgam. Stuporų sūnus 
mėlius dar High 
ko. Jaunas, bet 
kinas.

Karbanskienė, 
mio, turėjo dar
Vienas krito kare, 
gyvastį kovoje prieš fašizmą. 
Kitas sugrįžo sveikas ir gy
vena pas motiną ant farmos. 
Jų motina, dabar Palinaus- 
kienė, gyvena netoli Ulskių 
ant farmos.

Suėjau Račkauskus ir Sma- 
linskus. Buvo smagu po 7-ty- M enių metų vėlei pasimatyti. 
Buvome pas Murphius, Jo- 
zelskius ir Laurušonius. Jo- 
zelskienė yra veikli moteriš
kė, kaip ir Ulskienė.

Po ilgo nesimatymo, susiti
kau Urboną ir buvusį chica- 
gietį Antaną Bručą. Urbonas 
gerai su Stupuru pasidarbavo, 
o Bručas, kaip man sakė, 
gausiai parėmė Vilnį stambiai 
prisidėdamas prie surengimo 
vakaro.

Apleidau Oregoną gerame 
ūpe ir širdingai dėkodamas 
veikliems oregoniečiams už 
taip gražią dienraščiui Vilniai 
paramą. Labai ačiū M. Yan- 
kauskienei už leidimą jos na
muose laikyti sueigą, taip ir 
Viskiam, o Rimkienei, Stupu- 
rienei, Ulskienei, Jozelskienei 
ir kitoms moterims už jų dar
bą.

Pirmadienį apleidau Port- 
landa. Busas išslinko atsar
giai iš stoties ir pasileido į pa
kalnę, per ilgą Villamette 
upės tiltą ir paskui pasuko į 
šiaurę.

Purkštė Imtus.
Nyku. Tokia diena padidi

na keliaujančiam ilgesį.
Pervažiavome C o 1 u m b ia

upę ir jau Washington valsti
jom Lik sveika, Oregon, 
kų ir kalnų valstija.

Washingtonas niekuo 
grafiniai nesiskiria nuo 
gon. Nedidelės farmos,
nai ir miškai. Tik valstijos 
parkuose miškai neišgadinti ir 
gražūs. Kitur jie daro prastą 
išvaizdą. Kur ne kur stovi 
aukštas, senas medis, kuris, 
matyti, neapsimokėjo nukirs
ti ir išvežti. Kiti medžiai jau
ni. Taipgi guli ant žemės ir 
pūsta daugybė medžių. Kada 
kirsta čia miškai, labai daug 
išgadinta. Kaip Povilas Gri- 
bas pastebėjo važiuojant per 
mišką: “Nukirtimui ir išveži
mui vieno medžio kiti dešimts 
sužaloti.” Atsargiai kertant 
buvo galima, visi sunaudoti.

Kelias prastas, bet j£u tai
somas. Busas vietomis žings
niu eina. Tik per valstijos 
parku ir miškas gražus ir ke
lias geresnis. Tie parkai tik
rai pagerina , keliauninkui 
ūpą.

Miestelyj Chehalis perėjau 
į kitą busą ir važiuoju į Ray-

mond, Wash. Lietus vis dar 
įkyriai purkščia. Visur drėg
na ir nyku. Bušui daug truk
do čia dideli trokai, kurie ve
ža ilgus ir storus medžius. Iš 
kur tų medžių imasi? Rodos, 
jau visi dideli medžiai iškirs
ti. Tie trokai ir kelius 
dina — sunkūs jie.

Pagalios ir Raymond 
tu k as.

suga-

mies-

palei-Detroit. — Fordas 
dine j a daugiau darbininkų, 
esą, del plieno stokos.

Ottawa. — Kanados poli
cija j ieško daugiau tariamų 
karinių šnipų.
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DR. JOHN RĖPSIĄS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
a

L1WUVB4
■

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—B r oo klyno ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

GEKIflUSffl DUONA
^SCHOLES BAKING
III || \      .N— —     

z 532 Grand Street, Brooklyn

>

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Telef. HUmboldt 2-7964 ♦

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

VALANDOS: j~g Sekmadieniais nėra valandų.

GREEN STAR BAR & GRILL

Patogus laidotuvių nanias 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

vakarus Vilnies 
suaukota $107, 

pelno $64, pridė
ti ž prenumeratas,

<i>

<♦>
LIETUVIŠKAS KABARETAS

<

<!>

<!>

<!>

<!>
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

1113 Mt Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110T
.... ..................... i.i.'j.;.;..1■'.v-v—i -r _

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

* Kas' nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
•* pas “Grėen Star Bar and Grill,” ries žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
k Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

NOTARY 
PUBLIC

I
TELEPHONE
STACK} 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

b60 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius
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REIKALINGI VYRAIDETROITO ŽINIOS

Pasveikinimai
teikiama žinių iš mūsų kolo- r*s šimtus dolerių.

jau buvo pranešta,

žod-

(X)

vietinis

Iš Lietuvai Pagalbos Teikimo j pelno arti tūkstančio dolerių.
Keletas draugijų ir draugų 

jau irgi paaukojo apie ketu-
Komiteto Darbuotės

Neperdaugiausiai yra pa-

nijos apie teikimą pagalbos 
Lietuvos liaudžiai. O mūsų 
kolonijos veikėjai, su demo
kratinių vietos lietuvių pagal
ba, pusėtinai dirbo, dirba, ir 
dirbs. Galima drąsiai sakyti, 
Detroitas savo darbais ir au
komis nepasiduos bile kitai 
stambiai kolonijai, nežiūrint, 
ar tai būtų Brooklynas ar Chi- 
caga.

Kovo 30-31 vakarais įvyko 
bazaras padarymui pradžios, 
kad sukelti ar prisirengti su
kėlimui stambios sumos pini
gų nuo detroitiečių Vilniuj 
Įsteigimui medikalio instituto.

Pradžios pasekmes gana 
geras turime. Bazaras davė

Sveikinu Laisvę trisde-į 
šimt penkerių metų su-į 
kaktim ir širdingiausia į 
linkiu jai gyvuoti ilgiau-J 
sius metus ir pasiekti kuoį 
plačiausias mases žmonių 
su tiesos ir apšvietos žo
džiu.

Komitetas nutarė pasiųsti 
14 šimtų dolerių centraliniam 
komitetui. Tai 
pradžia, ar ne? 
geri darbuotojai 
taipgi geros širdies demokra
tiniai lietuviai, 
pasidarbavimą 
geras darbas.

Dabar visi* 
vietos lietuviai

labai gera
Bravo, jūs,

komitete,

Tik per jūsų 
buvo atliktas

nas, aukojo šimtą dolerių Vil
niaus medikaliam institutui. 
Jis pridavė Smalsčiui tuos pi
nigus ir įsakė priduoti laike 
A. Bimbos prakalbų.

Matote, kokią stambią au
ką įteikė drg. Birsėnas, kuris 
ūkininkauja Coldwater, Mich
igan I

Na, detroitiečiai, Birsėnas 
pasirodė su gausia auka, mes 
jokiu būdu neturime atsilikti. 
Detroito apylinkės ūkininkai, 
profesijonalai, vertelgos, įver- 
tinkim Lietuvos liaudies var
gus, jų 
gausiai 
darbui.

Kaip
kurie aukos virš 25 dolerių, 
tų vardai bus įrašyti į tos in
stitucijos sienas. Tas pasiliks 
ilgam istoriniam laikotarpiui.

Visų aukotojų vardus komi
tetas skelbs ir spaudoj.

Aš čionai noriu paminėti, 
Pagalbos Teikimo 

skyrius 
komitetas 
gerų dar- 
Gotautas,

ligas ir 
šiam taip

aukokime 
svarbiam

p ra
gą u-

demokratiniai 
laukia atvyks

tant Antano Bimbos su 
kalbomis. Visi pasirengę 
šiai aukoti.

Tik, man rašant šiuos
žius, pranešė Petras Smalstis, 
kad mūsų kolonijos buvęs gy
ventojas, o dabar Coldwater, 
Mich., ūkininkas, drg. Birsė-

Mano Linkėjimai
ž

3

s

Sveikindamas Laisvę j 
trisdešimt penkerių metų Į 
išgyvąvimo. proga linkiu* 
jai gyvuoti iki Amerikoje j 
bus lietuviškai kalbančių] 
žmonių

Vėliau Gauti Sukakties

a

Joseph Slėnis Peter Tamašauskas 3

STR214 MULBERRY Savininkas
NEWARK, N. BAR & GRILL

202 Jefferson St.2-9748Telefonas Mitchell

NEWARK, N. J.

Keep Up the Good Work

and

Louis Luckauskas

owners of

BAR & GRILL

189 Ferry St Newark, N. J

Walter Skeistaitis

kad Liet.
Komiteto 
daug dirba. O tas 
susideda iš sekančių 
buotojų: pirm. A.
nut. rast. M. Batulevičius, fi- 
nans. rast. M. Genaitienė, ižd. 
O. Litvinienė.

Turiu priminti,' kad M. Ge
naitienė yra sesuo Lietuvoj 
Smetonos režimo nužudyto- 
nukankinto kovotojo 
relio. Ji, su kitais 
nariais, daug dirba, 
sunkumų, su kuriais 
susidu rti.

Visi vietos demokratiniai 
lietuviai, pagelbėkime jiems.

P. J-nis.

komiteto 
nežiūrint 
prisieina

Worcester. Mass
Padarykime Velykinę Auką 
Vilniaus Medikalio Instituto

Naudai
Velykos .jau čia pat. Balan

džio 21 d. visi ruošiamės su
tikti Velykas linksmai.

Bet ve ką aš noriu 
pasakyti ir paprašyti. Šiemet 
moterys irgi rengia Velykų 
“parę.” Jos ją rengia šauniau, 
nes visą pelną skiria Vilniaus 
Medikalio Instituto įrengimui.

Todėl visi Lietuvos žmonių 
rėmėjai, prieteliai, kas gali 
duoti gražesnę progą švęsti 
Velykas, kaip paaukojimas jų 
Lietuvos žmonių naudai?

Rengėjos prašo visų būti 
šiame pokilyje. Atsiveskite 
svečius, kurie turėsite laimės 
jų turėti.

Pokilis įvyks Lietuvių 
tainėje, 29 Endicott St. 
džia 5 vai. po pietų.

' S.

visiems

sve-

M.

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

.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, prisiuntimą mes ap
mokame.

Dar 10 naujų skaitytojų ir graži 
suma aukų atėjo pavėlintai

Naujų prenumeratų aplaikėme nuo šių Laisvės pa
triotų : i

A. Valinčius, Pittston, Pa., Peter Grigalūnas, Cam
bridge, Mass., George Shimaitis, Brockton, Mass., (2); 
P. Paulauskienė, Pittsburgh, Pa., W. Brazauskas, Hart
ford, Conn., J. M. Karsonas, Lowell, Mass., Veronika Viš- 
niauskienė, Brooklyn, N. Y., M. Budrickas, Brockton, 
Mass., V. Valukas, Wilkes-Barre, Pa.

Gražus Moterų atsiliepimas:
“Mezgėjų Kliubas sveikina Laisvę 35-kerių metų su

kakties proga. Linkime Laisvei kuo geriausio pasisekimo 
ir aukojame $5 jos paramai. — E. Stankevičienė, sekr., 
Baltimore, Md.”

Trumpai pasveikino sukakties proga ir finansiniai pa
rėmė-šie asm ęnys:

Draugė Andreliūnienė, Boston, Mass., $25.00.
Stanley A. Prenis, Earlville, N. Y., $3.50.
Jos. Stanulis, Torrington, Conn., $3.50.
P. Gavėnas, Courtland, Canada, $3.
J. Bimba, Paterson, N. J., $2.
Motiejus Kraujalis, Brooklyn, N. Y., $2.
A. J. Pranaitis, Camden, N. J., $2.
Rozalija Vaitkus, Broad Brook, Conn., $2.
O. Sidarienė, Santa Barbara, Calif., $2.
Thomas Petraitis, Brooklyn, N. Y., $2.
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass., $1.95.
Antanina Zalders, Collinsville, Ill., $1.
P. V. Gasperienė, Grand Rapids, Mich., $1.
A. Valinčius, Pittston, Pa., $1.
Katrina Urbonienė, Brooklyn, N. Y., $1.
Jonas Grubis, B’klyn, N. Y., $1.
Šiamia puslapyje telpa biznierių pasveikinimai, 

iuos aplaikėme suvėlintai.
ku-

r

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1967 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2790 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

MARIE BOWMAN
(Pat’s Bar & Grill)

Nostrand Ave., Brooklyn,

NATICE is hereby given that License No. 
RW 215 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112’^ —• 51h Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SĖSTI
112’4 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y. T

2790 N. Y.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 8738 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315 Smith Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GUZZl
315 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 6301 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 49 Sumner Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

49

the premises.
ASCOT BAR & pRILL, INC.

Sumner Ave., Brooklyn, N. Y. R

License No. 
undersigned 
retuil under

NATICE is hereby given that 
RL 8752 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 616 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I FREDERICK RAYMOND 
GIG Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1560 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 450 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH
450 Ralph Ave.,

Avenue, 
Kings, to be consumed

HARRISON 
Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No, 
RL 5159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the

.Law at 1399
Brooklyn. County 
on the premises.

MARCANTONIO GARGAGLINO 
"XlPine Restaurant)

1399 •• Broadway,, Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 

Broadway, Borough of 
of Kings, to be consumed

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 108 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS HEYWOOD 
Ave., Brooklyn, N.108 Reid Y. R

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

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Kliubo susirinki
mas įvyks 23 d. balandžio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti. — V. K., sekr.

(92-93)

NATICE is hereby given that License No. 
RW 243 has been issued to the underigned 
to sell Ixjcr and wine at retail under Section 

Alcoholic Beverage Control I^w 
Broadway, 
Kings, to

107 of the 
nt 1552 -- 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NATICE 
RL 1439 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1291 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premixes.

I HENRY D. 
1291 Nostrand Ave.,

Kings, to be consumed

GRUNEWALD
Brooklyn, N. Y. R

CROCEFRED
New Broadway Pizzeria) 

Brooklyn, N.
(The
- Broadway Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

NATICE is hereby given that License No. 
GB 19147 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Moore Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH ZUCKERMAN
128 Moore St.. Brooklyn, N. Y.

NATICE is hereby given that Licenst^ No. 
RL 8615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1268 E. New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MOE FRANKEL
1268 E. N. Y. Ave., Brooklyn, N. Y. R

kitokių
—■*

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto
* ““ WONDER LIVE FOUNDATION
6164B-—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif-

pavienių. • 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

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

Tel. GLenmore 6-6191

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

NATICE is hereby given that License No. 
,EB 2253 has been issued to the undersigned 
■to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
909 Livonia Avenue, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. \
BEN STONE. DAVID ROSENBLOOM 

ISIDORE OSINSKY 
(New ■ Lots Food Shop) 

Livonia Ave., Brooklyn,

Control 
Borough of Brooklyn, 

the

NATICE is hereby given that License No. 
RL 7642 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 9024 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

JAMES F.
9024 - 4th Ave.,

4th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

909 N.

NATICE is hereby given that. License No. 
RL 6864 has been issued to the underigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
La wat 127 Livingston. Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

WILLIAM TRINDER
127 Livingston St., Brooklyn, N. Y. T

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1337 hag been issued to the undersigned, 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section^ 107 of the Alcoholic Beverage Control 

23 Greenpoint Avenue, Borough of 
pupty of Kings, to be consumed

Law at
Brooklyn, 
on the premises.

ELLEN WALSH, ADMX. 

 

of Andrew Walsh, Deceaswl

ve., Brooklyn, N. Y.

123 Greei^pęįnt T

NATICE is hereby given that License No. 
RW 216 has been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
Ht 110 Frost Street, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE 
110 Frost St.,

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the

PALCMBO
Brooklyn ,N.

NATICE is hereby given that License No. 
RL 6144 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and. liquor at retail under 
Section 1Q7 of the Alcoholic Beverąge Control 
Law at 409 Kent Ave. & 18 Broadway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
bo consumed on the premises.

MICHAEL SZ EREM KT A 
(Riverview Bar & Grill)

409 Kent Ave., 
18 Broadway, Brooklyn, N. Y.

to

T

x -.ir

REIKIA VYRŲ 
TUOJAU 

NAKTINIAMS ŠIFTAMS
• Patyrimas Nereikalingas
• Puikiausios Darbo Sąlygos
• Nemokamai Socialė Apdrauda
• Geros Algos
• Nuolatinis Darbas
• Primokama Važiuotė

Rašykite, Telefonuokite Collect ar 
Kreipkitės Asmeniškai i

BARRE WOOL COMBING CO., Ltd
South Barre, Mass. Telephone Barre 14

(95)

REIKALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiem 

laipytojam j medžius.
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co. 
217 Hempstead Turnpike. 

HEMPSTEAD, L. I.

AUTOMOBILIŲ MALIAVOTOJAI 
IR METALISTAI. VIRŠŲ IR FENDERIŲ. 

PATYRŲ.
ISIaAND PONTIAC, CORP.

41-38 37th ST.. LONG ISLAND CITY.
STILLWELL 4-8400

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

(95)

NATICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wjne & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6216 New Utrecht Av., Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

6216 New
JAMES SANTI

Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. T

NATICE is hereby given that License No. 
RL 4291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and .liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 245 Moniter Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUGH LIVINGSTON
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1658 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 73 North 6th Street, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HELEN
6th St.,

Kinas, to be consumed

73 North
BURLAK

Brooklyn, N. Y. R

NATICE 
RL 1926 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
1025 Lafayette Ave. & 49 Reid Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. į

FRED KEMP 
1025 Lafayette Ave., 
49 Reid

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

Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE 
RL 1364

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2258 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

DONATO
2258 Pitkin Ave.,

Kings, to be consumed

WALTHOUR, SR.
Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 7119 has been issued to the undersigned 
to sell .beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 752 Flushing Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALBEE BAR 
752 Flushing Ave.,

Kings, to lie consumed

& GRILL, INC.
Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 1631 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTA!

PRITAIKYMUI JŪSŲ PATOGUMUI 
Jūsų Pasirinkimui Šiftai •

4 A.M.—8:15 A.M. ar 7 P.M.-—11:15 T.M 
KELIOLIKA DARBŲ

Prie abelnai apvalymo darbų ofisiniuose bū 
d inkuose. Kreipkitės 9-5 P.M. kasdien, 

išskiriant šeštadienius.
PERSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

American Express Co.
65 BROADWAY, N. Y. C.

<97)

PATYRUSIOS
APPLIQUE PJAUSTYTOJOS 

IR RANKOM SIUVĖJOS
VIEN TIK SMULKUS DARBAS

KENMORE FABRICS
60 West 25th Street (Arti 6th Ave.)

Telefonas WATKINS 9-4991 
« (4>4)

Shenandoah, Pa.

? f

Balius.
Kietosios anglies apylinkės De

mokratinių Amerikos Lietuvių 
Gentro skyrius rengia didelį ba
lių, šešt. 27 d. balandžio, West 
iEnd Hali. Pradžia 7 vi. vaka- 

' ro. šokiams grieš gera Walter 
Cooper’s orkestrą. Įžanga 50c. 

| Prašom vietinius ir apylinkės 
lietuvius dalyvaut šiame paren
gime, nes visas pelnas bus dėl 
Lietuvos našlaičių. Mes visi ži
nom, kad Lietuva nukentėjo 
daug nuo karo ir daug liko naš
laičių, be tėvų ir be pastogės* - 
Tai mūsų pareiga gelbėt juos, 
kaip išgalim. Turim visi daly
vaut šiame baliuje. Pasimaty
sim su savo draugais ir tuo pa
čiu sykiu paremsim 
našlaičius.
šeštadienį, 27 d. balandžio, į tą 
parengimą.

Lietuvos
Tad visi traukini

BUGLIONE
Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby .given that License No. 
RW 276 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3039 Ocean Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
.premises. ,

on the

3039

ANGELO CALIENDO 
(Villa Marla)

Ocean Ave., Brooklyn, N. Y. R

Pirmos Gegužės 
Apvaikščiojimas

Shenandorio ir apylinkės or 
ganizaeijos turės didelį paren
gimą gegužės 2 d., West End 
Hall, 8 vai. vakaro. Įžanga 25c. 
Kalbėtojas bus iš CIO Geo. 

I Pershing, Reg. Director Fur & 
.'Leather Workers, I.W.O. John

4

J

Reumatiški Skausmai

■ ......... ..

NATICE is hereby given that License No.
RW 814 has been issued to the undersigned . ■««•.. .. , XT xi T’ t ixr
tp sell beer .and wine at retail under Section j MldCUetOR, Natl. EXCC. l.W.V», 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law p p pa4 Tnnhov NTail Dirnn.
M 649 Manhattan Ave.. Borough of B’klyn. į ^Xau. XZHCL
County of Kings, to be consumed on the 
■premises.

LOUIS COLASANTO
(Victory S]>aghetti House and Pizzeria)

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

NATICE is hereby given that License No. 
(RW 232 has been issued to the undersigned 
•to sell beer and Avine at retail under Section 
J07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 667 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES JOSEPH ALBINO
667 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y. R

tor of Trade Union Workers.
Dainų programą išpildys S. 

Kuzmickas. Tad prašom vieti
nių ir visos apylinkės lietuvių 
skaitlingai dalyvaut šiose pra
kalbose.

NATICE is hereby given that License No. 
L 990 has been issued to the undersigned, 
to sell wino & liquor 
107 of the Alcoholic 
at 131 Irving Ave., 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN 
JOSEPH

131 Irving Ave.,

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

G1ATTINI & 
GIATTINI 

Brooklyn, N.

tho.

Y. R

Section 107 of the Alcoholic Beverągc Control i 107 of t|,e Alcoholic 
Law at 232 — 4th Avenue, Borough of Bt 2226 Pitkin Ave..

NATICE is hereby given that License No. 
L 1751 has been issued to the undersigned 

| to sell wino & liquor

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

MICHAEL JOS. COLLINS
232 — dth Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 5035 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail .under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1380-4 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COST.
1880-4 ;Broudway,

CURTIS, INC.
Brooklyn, N. Y. R

NATICE is hereby given that License No. 
RL 8.101 'has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine apd liquor at retail under 
Sootion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

EDWARD NOCĘLLA 
242 'Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. R

NATICE .is hereby given that License No. 
RL 1594 has been issued to the Underigned 
to aell beer, .wine end liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 877-9 Van (Brunt Street, 'Borough of 
Brooklyn, .County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE ANGELO CIRO 
(Tony’s Beer Garden Rest.)

877-9 Van Brunt St., Brooklyn. N- Y. T

County df Kings, to 
premises.

ANTONIO
2226 Pitkin Ave.,

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

BUGLION E
Brooklyn, N. Y. R

Prakalbos.
Gegužės 10 d. kalbės pas mus. 

Antanas Bimba, ką tik sugrį
žęs iš Lietuvos. Mes visi laukėm 
jo sugrįžimo ir norime išginst, 
ką jis mate Lietuvoj ir kitose 
šalyse. Tad prašau visų įsitė- 
myt dieną ir vietą gerai ir pra
nešt .savo draugams ir pažįsta- 

• miems, kad mūsų ilgai laukia- ' 
mas draugas Antanas Bimba 
kalbės .10 dieną gegužės, B vai. 
vakaro, West End Hall. Įžanga 
veltui. S. Kuzmickas.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RL 5111 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control; 
Law at 552 Third Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Rings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE 
552 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Hereby given that License No. 
RL 1618 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control' 
Lav.’ at 4301 Fourth Avenue, Borough .of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On the premises.

WILLIAM MAGUIRE 
4801 Fourth

Deksnio Galinga Most is, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą dilimą, šildydama .ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale juojaus įsigyk 

rašy- 
$1.00;

dėžė

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 5408 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOL & BERNARD BROVENDER 
Herkimer Wine .&• Liquor Store

5 Ilerkjtner St., , Brooklyn ,N.

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

tho

DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
J?. O. Sox 666, Newark 1, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11141 has been issued to the undersigned 
to sell ‘beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 442 
Lorimer St., Borough of Brooklyn, County 
bf Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM LAI KIN
412 Lorimer St., Brooklyu, N. Y\



kilti Į pat padanges kai-

nukryžiavo.)imas vete- 
kurie dar negavo darbų

WARNER BROS. SUJUDINĄS 
FILMOS ROMANSAS!

IDA LEPINO • PAUL HENREID 
SIDNEY GREENSTREET 
OLIVIA DE HAVILLAND

“DEVOTION”
Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 

Louis Prima ir Jo Orkestras 
JOE ir JANE McKENNA 

EVELYN FARNEY

STRAND ^04tTDHAsT.

Semias Puslapis

n

STANLEY

Paremta veikalu didžio Rusų dramaturgo
ALEKSANDRO OSTROVSKIO

žvaigždėja Nina Alisova; taip pat pagerbti artistai 
Olga PyAova ir Vassili Popov.

MUZIKA PETRO 1LJIČIAUS ČAIKOVSKIO
Pagaminta Sovietų Sąjungoj

Taipgi: “CAMPS OF THE DEAD”
“Roosevelt, Man of Destiny”

Ir Vėliausios Sovietų Naujienų P'ilmos

RKO Radio Pictures. Inc.. Perstoto 
JOAN FONTAINE 

Šildančio! širdį dramoj.

From This Day Forward 
su MARK STEVEN'S

Rosemary DeCamp • Henry Morgan 
Wally Brown • Arline Judice

IKI MINUTEI NAUJAUSIOS ŽINIŲ FILMOS!
“NATION HONORS F. D. R.”

Tautų Lyga galutinai užsidaro! Gromyko vėl J. T. Taryboje. March of Time parodo 
istoriją New Yorko pasakiško "Night Club Boom“—Matyk šiuos sujaudinančius judžius.

I? M R A Q Q V NEWSREEL THEATRE JLJ 1TX D A O U 1 BROADWAY ir 46 ST.

K JL CWJIJXWyJi-
O BROADWAY ir 47th ST.

7th Avenue 1 Durys atdaros
tarp 41 ir 42 Sts. i 8:45 A. M.

’••ęm

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily 
- --------- ----------—

Aušt,aniems, Balanų. 1016

NewWto^M0zfeliniOT
Iš LED 55-tos Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood - Brooklyn, N. 
Y. — Balandžio 16 d., šapo- 
lo-Vaiginio svetainėje, atsibu
vo LLD 55 kp. susirinkimas. 
Iš komiteto raportų pasirodė, 
kad dar 3 nariai nėra pasimo- 
kėję už šiuos metus.

Buvo kalbėta surengti ko
kių pramogėlę, bet svetainės 
savininkas neužtikrina, ar jis 
turės alaus. Na, o be alaus, 
kas per parengimas.

Vilnies dienraščio šėrininkų 
suvažiavimą nutarta pasvei
kinti su $5.
Neužmiršta ir Daily Worker

P. Babarskas, F. Varaška, 
J. Kairys ir J. Bernotas au
kavo po dolerį dėl Daily Wor
ker. Kiti nariai po mažiau.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
gegužės 21 d.

Kuopos kor.

GARY COOPER 
INGRID BERGMAN 

spalvingoj ir sujaudinančioj (Urnoj

WARNER BROS.

“SARATOGA TRUNK
su FLORA ROBSON 

HOLLYWOOD y

DARRYL F. ZANUCK PERSTATO 
GENE TIERNEY 

“DRAGONWYCK” 
su 

WALTER HOUSTON
VINCENT PRICE • GLENN LANGAN 

IR DAR ŠAUNUS VELYKINIS 
VAIDINIMAS SCENOJE

Jackie Miles • Lane Bros. • Lee Sherman 
ir Connie Boswell

ROXY 7th Avenue Ir 50th St |

PARAMOUNT’S FILMĄ LAIMĖ
JUSI AKADEMIJOS DOVANĄ.

Giliausiai jdomi ir žavinti istorija apie 
sudrebinančius patyrimus jautraus, inteli
gentingo žmogaus, atsidavusio per penkias 

dienas neužgesinamam alkoholio 
troškimui I . . .

RAY MILLAND

The Lost Weekend 
su Jane Wyman • Philip Terry 

Doris Dowling • Howard da Silva 
Frank Faylen

PARAMOUNT
.... FLATBUSH IR BROOKLYN dckalb aves.

Priminimas dėl 
Gegužinės

New Yorko CIO Pradėjo 
Kampaniją Išgelbėti 

Kainų Kontrolę
Mūsų šalies Kongreso pasi

irtojimas visiškai užmušti kai
nų kontrolę sukrėtė unijistus, 
kurie už visus geriau žino, 
kaip yra sunku iškovoti, kad 
ir mažinusį algos priedų, be 
kurio visai nebegalima išgy
venti kainoms kylant.

Kas Dėjosi Kongrese?
Didįjį Ketvirtadienį, įvyku

siuose Kongreso balsavimuo
se OPA biliaūs — kainų kon
trolės biliaus — 355 kongres- 
manai balsavo nukryžiavoti 
OPA. 42 balsavo prieš nukry- 
žiavojimą.

Tarpe balsavusių už nu- 
kryžiavojimų buvo Staten Is
lando republikonas Ellsworth 
Buck ir Henry Latham iš 
Queens.
Kokios Gali Būti Pasekmės?

Tai buvo Kongrese sėdin
čių ponų ir jų pakalikų Vely
kų dovana — alkio dovana — 
milionams darbo žmonių. Tai 
buvo Piloto pastatytas kry
žius, kuris, jeigu nebus nu
verstas, be laiko atims milio
nams žmonių gyvastis, atims 
sveikatą, suskurdins medžia
giniai ir dvasiniai, pastūmės į 
blogdarybes.

Tas ponų kongresmanų bal
savimas ateityje bus žinomas 
kaipo Didžiojo Ketvirtadienio 
kryžius milionams karo naš
liu ir našlaičiu, kuriems rei- 
kia pragyventi iš tų pat ponų 
nustatytos menkutės pensijos 
prie jau pakilusių ir dar pa
leistų 
nu. •

Tai 
ranų,
ir tebesiverčia su $20 savaitė
je gaunamos nedarbo pašal
pos, taipgi gyvenančių iš pen
sijos.

Nukryžiavojimas visų tų 
žmonių, kurio gyvena senat-

PASKUTINĖ SAVAITĖ!
ARTKINO PERSTATO

“Without Dowry

PARAMOUNT’S 1946 TECHNI-SPALVfe LAIDA 
GARSIOS VAKARU DRAMOS

JOEL McCREA • BRIAN DONLEVY 
SONNY TUFTS • BARBARA BRITTON

The VIRGINIAN
Asmeniškai — Paramount Komedijų Žvaigždė — 

EDDIE BRACKEN ir dar—BOB< EBERLY
EXTRA! Johnny LONG Ir Jo Orkestras

PARAMOUNT “yo2kaoity

Vilniaus Instituto 
Reikalu

Iš tų asmenų, kurie davė 
prižadą kovo 31 d. prakalbo
se aukoti Vilniaus Inst. įren
gimui, šiuo tarpu gavome se
kantį laiškutį:

“D r a u g e Kavaliauskaite : 
Per prakalbas, kovo 31 d., 
kur kalbėjo Antanas Bimba, 
aš tuom sykiu daviau $30. 
Prisižadėjau duoti visų $100, 
tad šiame voke rasite money- 
orderį sumoje $70, tas suda
ro mano prižadėtą šimtinę. 
Jeigu aukavusių vardus užra
šys ant sienos Ligoninėje, tai 
mano užrašykite sekamai: 
Antanas Valadka, Skapiškis, 
Rokiškio Apskr. — Su pagar
ba, A. Valadka, New York

Paskutinė, viso miesto ska
le, visų Pirmos Gegužės Pa
rade dalyvausiančių organiza
cijų konferencija įvyks šio 
šeštadienio 1 vai., balandžio 
20-tą, Webster Hall, 119 E. 
11 th St., New Yorke. Draugi
jų atstovai ir visi aktyviai da
lyvaujantieji gegužinės 
Šime kviečiami ten būti.

Apvogė Kriaučių 
Dirbtuvę

ruo-

ap-

Yorko CIO savo susi- 
tų pat vakarą, kada 
buvo nukryžiavotas

vės pensija, menka nedarbo 
apdrauda ar labdaringos įstai
gos pašalpa, taipgi senukų, 
kurie iš savo menkų uždarbių 
Šiaip taip susitaupė keletą* ar 
keliolika šimtelių senatvei, ku
rių tikėtą ištekti keliems ar 
keliolikai metų pragyventi 
turtelį pabrangęs pragyveni
mas nuneš per kelis menesius 
ar metus.

Dar Ne Pervėlu Nuversti 
Budelišką Pastatą

Kongrese priimtas bilius 
dar eis į Senatą, o iš ten pas 
prez. Trumaną. Dar galima 
jis atmesti, bet reikia veikti 
greit.

Now 
rinkime 
OPA
Kongrese, nutarė:

Tuojau užbombarduoti Se
natą su 'puse miliono atviru
čių, reikalaujančių Se'nato at
mesti tas OPA nukryžiuojan
čias pataisas prie biliaus 
(amendments). Atvirutės iš
dalinamos, nariams gale šios 
savaitės.

Moterys unijinio ir vartoto
jų judėjimų vadovės, nepasi
tenkino vien kritika tų kon
gresmanų, kurie balsavo prieš 
kainų kontrolę, bet aštriai 
kritikavo ir tuos, kurie, nors 
balsavo (dėl viso ko), bet ne
kovojo prieš kainų kontrolės 
priešus.

CIO Taryba savo rezoliuci
joje atsišaukė į visus savo lo
kalus veikti šiuo klausimu ir 
sykiu ruoštis ateinančio ru
dens rinkimayns, kad iš New 
Yorko miesto .būtu galima pa
siųsti Kongresai! kovotojus už 
darbo žmonių reikalus.

Atvirutės Gaunamos:
Atvirutės, gatavai atspaus

tos, reikalingos tik pasirašyti 
ir pasiųsti, bus skleidžiamos: 
Brooklyne — prie Borough 

Hall, Albee Square, Williams
burg Plaza ir tūlose kitose 
vietose; New Yorke, 14th St. 
ir visame drabužių distrikte, 
Herald Square, Times Square, 
Harleme; Bronxe — Ford
ham Road ; Queens—Queens 
Plaza ir Jamaica.

Varde Lietuvos žmonių, šir
dingai dėkojame Už gražių 
auką, bet norimo pabrėžti, 

I kad ir kiti įsitėmytų, jog ne
bus galima nieko kito pažymėt 
ant tos “plaque” (lentelės), 
kaip tik vardas ir pavardė. 
Tų pavardžių bus labai, labai 
daug, ir nebus galima užimti 
bereikalingos vietos. Kitas da
lykas, niekuomet nepraktikuo
jama užrašyti antrašų arba 
vieta, iš kur kilęs ant 
liu, vien tik 
dės pažymi.

Laukiame 
laiškelių.

vardus 'ir

daugiau

lente- 
pavar-

gražių

LPTK Fin. Sekr.

Frank Stedham, 51 m., ar
chitektūros inžinierius, gyve
nęs 139 Joralcroęn St., Brook
lyne, tapo užmuštas traukinio 
netyčia nukritus nuo platfor
mos Borough Hali stotyje ant 
IRT Lexington Avė. linijos.

Balandžio 1.8 j 19 naktį 
vogė Mitchiulio - Kairio dirb
tuvę, kuri randasi 114-120 
Forrest St., Brooklyn, N/Y.

Reikia pasakyti, vagilių bū
ta dar nemokančių vogti, dar 
tik praktikuojančių savo vers
lą. Dirbtuvėje buvo žiponų 
netoli poros šimtų nuprosytų 
ir gūzikai sudėti, tik užsivilk
ti ir gali sau sportauti. Bet iš 
tų netoli poros šimtų pasiimta 
6 žiponai. Tai,* veikiausia, tiek 
tų vagilių buvo įsibriovusių į 
dirbtuvę. Ant švenčių pasiė
mė po vienų sermėgų ir nie
kam nei dėkui. Jeigu būtų 
buvę tikrieji vagys, tai būtų 
galėję gerai pasipinigauti, bū
tų tų netoli poros šimtų nepa
likę nei vieno.

Ofisų paliko pusėtinai su-, 
versta, deskų stalčiai atlupi- 
nėti ir ant grindų suversta 
knygos ir kitos reikalingos po- 
pieros. Atrodo, jieškota pini
gų ten, kur jų niekad nebūna, 
kadangi 
ninkams 
mokasi 
vaduoja

Pas Mitchiulį-Kairį dirba 
senas trimeris L. Gustaitis. Jis 
turėjo, pamušalams pjaustyti

2 mašinas. Viena buvo sena, 
antra nauja, tai senų paliko, 
o naują pasiėmė vagiliai. Tas 
žmogus jaučiasi pusėtinai nu
skriaustas, kadangi tų maši
nų dabar yra sunku gauti nu
sipirkti.

Vagys įsibriove j dirbtuvę 
per stogo “stailų.” Mat, dirb
tuvė randasi ant pat viršaus, 
kur stogas turi net 4 “stai- 
las..” Bet vagiliai pataikė iš
imti langų tos “stailos,” kur 
apačioje buvo pastatytas di
delis stalas kriaušiams pamu
šalus “bcistavoti.” Taip jie ir 
nusileido nuo stogo tiesiai ant 
stalo dirbtuvėje. Tas ir paė
mimas - pasirinkimas trimerio 
mašinos, rodyte rodo, kad va
giliams toji dirbtuvė buvus 
gerai žinoma.

Tas viskas yra perduota po
licijos rankosna. Ar bus vagi
liai sučiupti, ateitis parodys.

Patartina ir kitiems lietu
viškiems bosams būti atsar
giais. Kadangi drabužių krau
tuvėse ne visi gauna pirktis, 
tai ateina i dirbtuvę, pasiima, 
kaip savo ir niekam nei dė
kui. J. S.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

pas kriaušius darbi- 
algos ir kitos bilos 

čekiais — čekiai pa- 
pinigus.

Nutarė Skirti Daugiau 
Pinigu Miestaviems 
Darbininkams

New Yorko miesto Budžeto 
Taryba specialėj sesijoj pra
eitą ketvirtadieni vienbalsiai 
nutarė pridėti prie budžeto 
sekamiems metams pusaštun- 
to iki astuonių milionų dole
rių. Priedas skirtas tikslu pa
kelti algas miestaviems darbi
ninkams.

Pirmesniame, iš karto bu
vusiame budžeto, buvo kelia
ma algos, bet pats aukščiausia 
pakėlimas būtų buvęs ne dau
giau 5 centų už valandą. Uni
jų reikalavimuose buvo nuro
dyta majorui, kad tokio pakė
limo neužtenka. Majoras O’
Dwyer paėmė persvarstyti ir 
taryba sutiko priedą padidin
ti.

Vyšnios Žydi
New Yorko-Brooklyno šen 

ten užsilikusiuose kiemeliuose 
pražydo i vyšnios 
pumpurus kiti 
Tačiau

ir paruošė 
vaismedžiai, 

oras gal bus apgadi
nęs daug vaismedžių. Pirmiau
oras per. anksti atšilo, pumpu
rai išsirutulojo, bet paskiau 
atšalęs oras neleidžia pilnai 
atsiskleisti. Sodelių savininkai 
pastebi, 
neturėję 
pumpurai
ta. Jeigu taip ilgai pabus, vėl 
mažai vaisių teparagausime.

kad neatsiskleidę; 
progos užsivdisti 
nudžiūsta, nukrin-

^'įĮ'

Vienas viščiukų krautuvės 
savininkas Bay Ridge teisme 
nubaustas penkiais doleriais 
baudos už pardavimą dviejų 
viščiukų vaikams žaisti. įsta
tymai draudžia viščiukų par
davimą žaismėm, tą skaito 
viščiukų kankinimu.

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas ar darbi

ninkė prie Restauranto darbo. Paty
rę ar be patyrimo. Trumpos valan
dos, nepaprastai aukšta alga. Kreip
kitės pas: Juozas Ažys, 1150 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. - (93-95)

RANDAVO.IIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui ar moteriškei, atskiras 
jojimas, žiemą apšildomas, dieną 
gražiai šviesus ir gera ventiliacija. 
Prašome kreiptis vakarais, apie 6-tą 
vai. Mrs. Yurkins, 678 Belmont Avo., 
Brooklyn (East Now York), N. Y.

(93-94)

PAJIEŠKOJIMAT
• Sugrjžęs lietuvis karys, vedęs, bo 
šeimos, pajieško 3-jų ar 4-rių kam
barių su maudyne New Yorko apy
linkėje. Skambinkite EV. 8-3626.

Pajieškau 3, 4 arba 5 kambarių 
randavojimui. Brooklyn apylinkėje. 
Randa gali būti iki $40. Trys šeimy
noje. Malonėkite atsišaukti po seka
mu antrašu: B. K., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (92-94)

Kursai—Istorijos. . . Ekonomikos. . . Politikos. . . Darbo 
Unijizmo. . . Gamtmokslių. . . Meno. . . Muzikos. . .

Kalbu. . . Literatūros. . . Filosofijos. . .
Taip pat: Kaip pagerint jums anglų kalbą ir rašybą 

Registracija prasideda Balandžio 22 kasdien 2 iki 9 P. M.
Pamokos prasideda Balandžio 29 d. 

DAUGIAU KAIP 100 KURSŲ DEL 
DARBO UNIJIZMO 
MOKSLO

PASAULIO {VYKIŲ 
EKONOMIKOS 
POLITIKOS

JEFFERSON SCHOOL OF SOCIAL
575 Ave. of Americas, N. Y. 11 (prie 16th St.), 

“Kur Žmonės Eina į Mokyklą“

F1LOSOF1JOS
LITERATOROS-M ENO 
KALBŲ
SCIENCE

WA 9-1600

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaen Ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

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

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami j 

SOVIETU SĄJUNGĄ
šiaurinę Bukoviną)

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vjs dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 . p
Trečiadieniais - >
Penktadieniais )

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

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

Tel. SOuth 8-5569

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS3

| Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

•

»

per

Valandos:

Undertaker & Embalmer

’4

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Manager
JOHN A. PAULĘY

Licensed Undertaker

World Tourists, Inc.
112,3 Broadway, N. Y. C. 

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service 

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

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer St». 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

^,:įi

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičlus su naujausiais {taisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

Sutelktam garbingas laldotnvea

$750
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva

Persodinant Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. 2-2173

Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS




