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Vatikano -popiežius karštai 
sveikino šimtus oficierių ir jū
reivių nuo Amerikos šarvuo
čio “Missouri.” Kodėl tokia 
“dieviška” meilė ji apėmė? 
Todėl, kad “Missouri” buvo 
pasiųstas Į Turkiją, kaipo pa
drąsinimas turkų fašistų prieš 
Sovietų Sąjungą. O kas tik 
prieš Sovietus, tas Vatikano 
popiežiui meilus.

Anglijos imperialistai veda 
pašėlusią radijo bangomis 
propagandą. Jų BBC kasdien

apie 100
programų. Is to skaičiaus sz 
programos yra kitų tautų kal
bomis. Visos jos pavedamos 
teisinimui 
listų viešpatavimo 
jų imperialistinės 
kurstymui prieš 
jungą.

Visos jos
Britanijos imperia-' 

kolonijose, 1 
politikos iri 
Sovietų

Drau-

KAPITALISTAI ŠAUKIA 
PANAIKINT BET KOKLį

• KAINU KONTROLĘ
Fabrikantai Reikalauja “Teises” 
Sauvališkai Brangini Reikmenis

Washington. — Jungtinių j mą bizniams laisvai imti už 
Valstijų Prekybos Rūmai parduodamus produktus to- 
atsišaukė į kongresą, kad kias kainas, kokias tik jie 
nuo spalių 31 d. panaikintų gali išgauti.

‘"ibet kokią kontrolę reikme
nų kainoms, apart rendų 
(nuomų); o nuo 1947 m. ko
vo pabaigos, girdi, turėtų 
būti panaikinta ir rendų

Lietuvių Literatūros 
gijos pilnai pasimokėjo duok
les už šiuos motus sekamos 
kuopos: 15-B k p., 
lia — Port Arthur, 
Kunchus; 35 k p., 
sekr. K. Bagdonas; 
Ottawa, sekr. M. Bielinis; 55 imą iŠ valdžios pusės, 
kp., Ridgewood, sekr. P. Ba-i dedant nuo birželio 30 d. 
barskas; 81 kp., Brooklyn,'šią vasarą.
sėkr. Julė Stankaitienė; 91 L. . . i. c , . , , . šimtai T-ukstancių Doleriųkp., Schenectady, sekr. A.' . . TTV L z
Gudžinskas; 122 kp., Čado- i Propagandai Uz Reikmenų 
min, sekr. J. Kundrotas ir 149 Į Pabianginimą
kp., Philadelphia, sekr. J. j Demokratas senatorius 
Butvilą. Prašome ir kitas U’0-i Hugh B. Mitchell atidengė 
pas mokėti duokles, nes Kon-,senato komisijai finansi- 
stitucija reikalauja, kad visi niaįs reikalais, kad Ameri- 
nariai pasimokėtų iki 1 
pos.

, Firt Wil-j kontrolė.
sekr. P. j Amerikos Fabrikantų Są- 

Bend,'junga diena pirmiau reika- 
16 kp., Javo nušluot kainų tvarky- 

pra-

D e m o k ratas senatorius 
R. F. Wagner pranešė, kad 
jis gavo 1,750 telegramų, 
reikalaujančių pilnoje veik
mėje palaikyti kainų kon
troliavimo įstatymą, be jo
kių sužalojimų.

Angly - Amerikony Komisija 
Skiria Daugiau Maisto Al

kaniems Europiečiams

/

Jay D. Miller, brooklynietis, siūlosi išvalyti tarako
nus ir kitokius vabalus iš Kongreso saliu. Balsuotojai 
taipgi galvoja apie valymą Kongreso, tiktai ju valymas 
būtų nuo kitokių elementų ir kitais būdais. Jie galvo
ja, kad ateinanti lapkriti savo balsais turėtų prašalin
ti iš Kongreso daug bledingų ir nenaudingų elementų.

4 DIDŽIŲJŲ TALKININKU 
MINISTERIAI PRADĖJO 

PASITARIMUS PARYŽIUJ
Pranešama., kad Amerikonai ir 

Anglai Bus “Kieti Rusijai”
Paryžius, bal. 25. — Ket- Amerikos valstybės sekre- 

' virtadienio popietyje čia torius James Byrnes, jo pa- 
į prasidėjo Keturių Didžiųjų dėjėjas J. C. Dunn ir dide- 
užsieninių ministerių kohfe- lis skaičius civilių ir kairinių 
rencija. Jie stengsis išdirbt patarėjų. Sovietus atsto- 

pen- vauja užsienio reikalų ko
misaras Viačeslavas Molo
tovas su skaitlingais pagal-

planus sutartims su ] 
kiais buvusiais Hitlerio pa- 
pėdininkais kare — su Ita
lija, Suomija, Austrija, Ven
grija ir Rumunija.

Konferencijoje dalyvauja

Lietuvių Fašistai Prašo Pa
saulio Spaudą Padėti Jiems 

Šmeižti Sovietus

»J
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f ' įkos Fabrikantų Sąjunga iš- 
• leido 395,850 dolerių propa- 
’gandai prieš Kainų Admi- 

li iudics n*s^racijU’ Kainų kontro- 
įrodytų, „kada ir kur <ės panaikinimą ir už leidi-

Generolas Marshall 
lauja, kad Chinijos 
vadai 
Amerikos lakūnai š 
nijos liaudies kovūnus.

šis reikalavimas yra niekas ! 
kitas, kaip jieškojimas prie
kabių, kad atvirai pulti demo
kratijos kovotojus. Generolas 
Marshall gerai žino, kad mū
sų marinai, lakūnai ir laivy
nas visur padėjo ir padeda 
Chinijos reakcijai. ' 
kailų įrodė patys marinai 
lakūnai. <

audė į Chi-1 #

įChiny Demokratai Pra- 
,30 Dar Neskolinti Pini

gu Chiang Kai-shekui

Washington. — Sudėtinė 
Maisto Komisija skyrė 100,- 
000 tonų daugiau grūdų šį 
mėnesį Jungtinių Tautų Pa- 
šalpinei ir Atsteigiamajai 
Administracijai UNRRA’i, 
kuri dalina maisto produk
tus europiniams baduo- 
liams.

(Minima komisija suside
da tik iš amerikonų, anglų 
ir kanadiečių; o jie dažnai 
skirsto pašalpas politiniais 
sumetimais, s k r i a usdami 
tautas, kurios turi demo
kratines valdžias.)

Austrijoj “socialistai” ne 
tik patys atsisako nuo ap- 
vaikščiojimo Pirmosios Gegu
žės, bet savo nariams drau
džia dalyvauti komunistų ir valdovui, 
kitų organizacijų surengtose 
demonstracijose.

Londone eina posėdžiai 
Jungtinių Tautų komisijos, 
kuri svarsto, ką daryti su pa
bėgėliais Vokietijoj ir kitur. 
Anglijos imperialistai, su pa
galba savo kolonijų atstovų, 
taip dalykus sutvarko, kad ki
tų tautų atstovai tik per sūn- 
kią kovą gauna balsą.

Jugoslavijos atstovas turėjo 
net nesiskaityti su “taisyklė
mis,” kad pareikšti savo min
tį. Tokia jau imperialistų “de
mokratija,” tokios jų “taisyk
lės.”

Washington. — 28 vadai 
Tą daug demokratinių Chinijos par- 

! tijų ir kitų politinių bei kul- 
! tūrinių organizacijų atsi
šaukė į Jungtinių Valstijų 
kongresą, kad sulaikytų 
planuojamą dviejų bilionų 
dolerių paskolą Chiang Kai- 
sjiekui, vidurinės Chinijos 
_______ Tie vidutiniai 
chinų demokratai (ne kai
rieji) savo kablegramoje 
nurodo, jog Chiang Kai- 
shekas vartotų paskolą ka
rui prieš demokratinį chinų 
judėjimą. Kartu jie prime
na, kad ligšiolinė Amerikos 
pagalba Chiang Kai-shekui 
tik padeda jam vesti pilieti- 

!nį karą šiaurinėje Chinijo- 
je ir Mandžurijoj. Tuomi 
Amerika daro didelę Yiuos- 
kaudą Chinijos žmonėms, 
sako chinų demokratai.

Chiny Komunistų Armi
ja Užima Charbiną

Chungking, bal. 25. — So
vietam ištraukus savo ka
riuomenę iš Mandžurijos 
didmiesčio, Charbino, chinų 
komunistai neabejotinai už
ims tą miestą. Chinijos tau
tininkų- valdžia sako, “nėra 
vilties atlaikt Charbiną nuo 
komunistų.”

Michigano Policija Ardo 
Pikietininky Eiles

Generolas MacArthur ir jo 
pagelbininkai jaučiasi, kaip 
koki bosai Japonijoj. Bent ko
kia pastaba ar kritika, tai 
jam baisus dalykas. Jis ir jo 
pagelbininkai broliaujasi su 
Japonijos karalium ir impe
rialistais, bet baisiai neapken
čia Japonijos demokratijos 
šalininkų ir kitų šalių atstovų, 
kurie kišasi į jo bosavimą.

Jugoslavijos liaudies išdavi
kas generolas Draža Mikchai- 
lovi.č bus viešai teisiamas. Jo 
sebravimai su naciais ir kova 
prieš Jugoslavijos /partizanus 
yra aiški. Bet Anglijoj ir 
Amerikoj vis yra tokių, kurie 
jį skaito “didvyriu.”

Anglija turi Egipte virš 
100,000 armijos. Bet Mr.' Byr
nes prieš tai nei pusės žodelio

New York. — Jei minkš
tųjų angliakasyklų mainie- 
rių streikas, užtruks dar 4 
savaites, tai turėsią sustot 
New Yorko gatVekariai ir 
“subves.”

Anglai, Bijodami Komunistų, 
Remsią Francijos Politiką 

Dėlei Vokietijos
f

Paryžius. — Anglija pir
miau siūlė sudaryt bendrą 
valdybą ekonominiais - ūki
niais reikalais visai Vokieti
jai. Tam labiausiai prieši
nosi francūzai. Dabar ir 
Anglija linksta į Francijos 
pusę šiuo klausimu. Nes 
anglų politikai bijo, kad jei
gu būtų subendrintas Vo
kietijos ūkis tarp ameriki-

nes, sovietinės ir angliškos 
sričių, tai pakiltų Sovietų ir 
komunistų įtaka vakarinėje 
Vokietijoje.

Franci j a reikalauja at
skirti Ruhr kraštą ir Rhei- 
no upės sritį nuo Vokietijos 
ir sudaryti “nepriklauso
mą” savivaldybę. Francū
zai tikisi, kad Anglija gal 
sutiks su tokiu jų planu.

Trusty Pelnai iš Ka
ro - Pusdešimto 
Biliono Metams

Pasiūlyta Saugumo
Tarybai Ištirti
Franko Pavoju

Detroit. — Michigano 
valstijos policija padėjo 
miestinei policijai suardyt 
500 CIO streiko pikietinin- 
kų linijas prieš Stinson lėk
tuvų fabriką. 44 pikietinin- 
kai ir unijos viršininkai 
šaukiami teisman; kaltina
mi, kad jie sulaužę teismo 
indžionkšiną, kuris uždrau
džia daugmenišką pikietą- 
vimą.

ORAS. — Bus dalinai ap
siniaukę, vidutiniai šilta.

Washington..— Nors fab
rikantai dejavo dėl didelių 
taksu ir “aukštu” darbinin
kam algų, bet visa pramonė 
Jungtinėse Valstijose nuo 
1942 iki 1945 m., po taksų 
išmokėjimo vidutiniai gavo 
gryno pelno po 9 bilionus 
400 milionų dolerių kas me
tai. Taip raportuoja Ame
rikos.. prekybos • departmen- 
tas. Korporacijų pelnai, po 
taksų atskaitymo už 1943 
metus, buvo 9 bilionai 900 
milionų dolerių, tai penk
tadaliu daugiau, kaip 1929 
metais. •

New York, bal. 25. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba ketvirtadienį popiet 
pradėjo svarstyt Australi
jos delegato siūlymą — pa
skirti penkių narių komisi
ją, kuri turėtų ištirti, ar is
panų Franko politika ir na
ciai Ispanijoj sudaro pavo
jų tarptautinei taikai. Šiuos 
žodžius berašant, praneša
ma, kad į tą komisiją įeisią 
Australijos, Anglijos, Len
kijos ir Holandijos atstovai. 
Lenkai reikalavo sutraukyt 
ryšius su Franko.

London.— Atbėgėlių sme- 
tonininkų grupė, pasivadi
nus lietuvių žurnalistų ko
mitetu, atsišaukė į “demo
kratinio pasaulio laikrašti
ninkus,” kad rašytų apie, 
girdi, “baisią” būklę šian
dieninėje Lietuvoje.

Tarybų valdžios įsikūri
mą ir sugrįžimą, po vokie
čių išvijimo, lietuviškieji 
fašistai apšaukia “tragiška 
nelaime,” o nacių okupaci
ją jie vadina- tiktai “nema
loniu laikotarpiu.”

Suvaržo Amerikos Ka
reivius Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija, bal. 
25. — Amerikonų vyriau
sias komandierius genero
las McNarney įsakė visiem 
savo, of icier iam tuojau įvyk
dyt kietą discipliną tarp 
kareivių. Jau uždrausta 
jankiam pasirodyt gatvėse 
po 11 vai. naktį.

Jankiai Vokietijoje Nenorį 
Klausyti Oficieriy

užsieninis vice - komisaras , 
Andrius Višinskis, Dekano
zovas ir kt. Nuo Francijos 
dalyvauja konferencijoj už
sieninis ministeris Georges 
Bidault, o nuo Anglijos už
sienio reikalų ministeris . 
Ernest Bevin su būriais sa
vo ekspertų ir patarėjų.

Savo valdžių įkvėpti, am
erikonų ir anglų korespon
dentai rašo, kad Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos minis
terial kietai laikysis 
Sovietų pasiūlymus; 
girdi, neduosią naujų 
laidų Rusijai.

prieš 
jie, 

nuo-

Į Indijos provincijų seime
lius išrinkta 8 komunistaL

Jungt. Valstijos DuotQ 
Lenkijai Paskolą, Girdi, 
Už “Laisvus Rinkimus”
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Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas pa
skelbė bal. 24 d., kad ši ša
lis duos Lenkijai $40,000,000 
kredito pirkti garvežiams ir 
kitiems į r e ngimams iš 
Jungtinių Valstijų ir dar 
$50,000,000 kredito, už kurį 
Lenkija galėtų .pirkti atlie
kamos karinės amerikonų 
nuosavybės Europoj.

Už tai Varšavos vyriau
sybė turi pasižadėt įvykdyt 
“laisvus, nevaržomus pasto
vios valdžios rinkimus” ir 
pripažint Amerikai pilną

sako valstybės departmen
tas.

L e n k i jos ambasadorius

Frankfurt, Vokietija. _Įprekybos laisvę su Lenkija,
Generolas J. T. McNarney 
liepė visiem savo oficieriam 
Vokietijoj greitai įvykdyti 
discipliną - drausmę, 
sako, ’kareiviai 
skundžiasi prieš savo 
cierius ir nenori jų klausy
ti. Be to, jankiai perdaug 
paleistuvaują ir girtaują.

; * T.Y •’ prof. Lange pareiškė, kad 
nordano' J° valdžia užgina Amerikos 

ofi pasiūlymus.
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FILIPINŲ RINKIMAI

• + 

Manila.— Prezidentiniuo-
------------------- se rinkimuose Filipinuose .

Washington. — Jau 101 suskaityta jau 335,529 bal- / 
diena kai streikuoja West- sai fašistų kandidatui Rox- 
inghouse elektros korpora* asui, o 253,247 demokratų 
cijos darbininkai. ! kandidatui Osmenai.

i
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KLAUSIMAI, KURIUOS SVARSTYS KETURIŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA
Paryžius. — Pranešama, 

jog Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministerių konferenci
ja Paryžiuje svarstys to
kius klausimus:

R u b e ž i aus nustatymas 
Trieste srityje tarp Italijos 
ir Jugoslavijos; globa Tri- 
politanijai, buvusiai italų 
kolonijai šiaurinėje Afriko-

nesako. Palestinoj ir Lebano- 
ne yra kita tiek. Kiek britų 
armijos žudo Indonezijos 
žmones, apie tai jie užtyli.

..... .<■ -'r
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Siūlymai dėl Italų-Jugoslavų Sienos; Sovietų Reikalavimas 
Tripolitanijos; Taikos Sutartys su Nacių Palydovais

je; taikos sutartys su kraš
tais, kurie bendradarbiavo 
su Hitleriu kare; " atskira 
valdyba Rheino-fcuhr kraš
te, vakarinėje Vokietijoje.ir 
tt.

Anglija 'ir Amerika siūlo 
priskirt Italijai Trieste uos
tamiestį. Sovietų nuomone, 
Trieste turėtų priklausyt

Jugoslavijai.
Sovietai reikalavo pavesti 

jiems globoti Tripolitaniją. 
Tam priešinosi Anglija ir 
Amerika. Anglų politikai 
sake, jeigu Rusijai būtų 
duota papėdė Tripolitanijoj, 
prie Viduržemio Jūros, tai 
Sovietai galėtų grūmoti va
dinamai Ariglijos ‘‘gyvybės

linijai”, tai yra, vandens ke
liui per tą jūrą į vidurinius 
rytus ir Aziją. Šiuo klau
simu anglai - amerikonai, 
esą, niekuomet negalį nu
sileisti Sovietams.

Teigiama, kad Amerikos 
valstybės sekretorius Byr
nes ir Anglijos užsieninis 
ministeris Bevinas veika-

lauš sumažint Sovietų ka
riuomenės skaičių Rumuni
joj, Bulgarijoj, Vengrijoj ir 
Austrijoj. • ’i

Amerika nori atkirst 
šiaurinę Transylvaniją nuo 
Rumunijos ir prijungt ją 
Vengrijai, nes Byrnesui ne
patinka d e m o kratingesnė 
rumunų valdžia. Naujieji

Graikijos valdovai, fašisti
niai monarchistai atsiuntė 
reikalavimą prijungi jiems 
stambius Albanijos ir Bul
garijos plotus.

Bet kas liečia Transylva- 
niją ir Graikijos reikalavi
mą, tai Amerika ir Angli
ja gal, girdi, perdaug nesi- 
spirtų, jeigu mainais už tai 
Sovietai atsisakytų nuo Tri
poli tani jos ir paplatintų 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Anglijai teises Dunojaus 
srityje, Balkanų kraštu

1
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By Matt Sholomskas

t

in

the

pir-
Legion Postmyn!

APIE MŪSŲ SPAUDĄ
lei-

ge-

Ispanijos Liaudis | fašistais.Fašistai ii

Forever

BINGHAMTON, N. Y
Pakeltos

pranešiau,

Tas jų atsi-

Londono

mussoli- 
karo or-

from
asso-

Comes reports from the Win
dy City that certain air-minded 
lassies of the LDS Sorority 
Chapter there are going to fly 
to Boston in June to attend the 
National LDS Convention.

ką. remia ir kolonijų “lais
vi” atstovai.

kad Amerikos 
laisva, tai tik

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

jungą? Todėl, kad to nori 
Amerikos m o n o p o listinis 
kapitalas, kuris palaiko tą 
spaudą, kuris, faktinai, 
džia ją ir kontroliuoja!

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .........................
United States, six months .....................
Brooklyn, N. Y., per year ...................
Brooklyn, N. Y., six months ................
Canada and Brazil,c per year ..............
Canada and Brazil, six months ............
Foreign countries, per year ................
Foreign countries, six months ..............

žodžiu, nepaisant visų

Batų Dirbėjams 
Algos

Laisvės num. 91
jog Endicott-Johnson batų in
dustrijos darbininkai, kurie iš
dirba odas ii’ robą ir kurie jau 
yra organizuoti i uniją, gavo 
algų pakėlimą 15 centų valan
dai. Už keletos dienų po ta 
sutartimi su unija, kompanija 
paskelbė, jog pakelia algas ir 
visiems kitiems darbininkams, 
skaičiuje apie 17,000.

Kompanija, pakeldama ir 
neorganizuotiems darbi nin-

Jau Ginkluoja Turkiją
Hitlerio ir Mussolinio karo prieš Ispanijos 
Italijos ir Vokietijos fašistai “skolino” Ispa-

. $6.50

. $3.50 

. $7.00 

. $3.75 

. $7.00

. $3.75 
. $8.00 
. $4.00

Berlin. — Amerikonų 
nerolas MącNarney sakė, 
daug jankių be leidimo ap
leidžia savo vietas ir šmu- 
geliuoja* juodojoj rinkoj.

žalingas musų

“Atvykimas Arturo Tosca- 
ninio pasauliniai garsios La 
Scala tiperos atidarymo pro
ga bus sutiktas taip šiltai, 
kaip kad sausa Italijos že
mė sutinka pavasario lie
tų. . . ”

K o r e s p o ndentas žymi, 
jog šiandien Italija a-tgema;

netiesa? Žinoma, 
Jeigu taip, tai 

kodėl Amerikos spauda 
(stambiu ji, kapitalistinė

darbininku, 
ci.jose, yra 
padorių
Bet liniją ne 
bosai.

“Sau ksmas, 
spauda yra 
humbugas. •

“Šiame suvažiavime, kai
po svečiai, dalyvauja trys 
rusai laikraštininkai — Uja 
Erenburg, Michail Galaktio
nov ir Konstantinas Simo
nov.”

nors 
ir neoficialus įsakymas lei
dėjams ir didžiumai redak
torių.

perdėm, yra milionieriai. Di
džiuma dienraščių gyvena iŠ 
skelbimų, o skelbimų davė
jai taip pat milionieriai. Ką 
pasako didžiosios biznio kor
poracijos—tai šventas,

tarpe plunksnos 
dirbančių redak- 
didelis nuošimtis 

sąžiningų žmonių.
jie nustato, o

PASTABA:
Laisvės num. 90, minersvil- 

lietis V. Ramanauskas padavė 
eilėraštį, bet nepasakė, kas 
yra to eilėraščio autorius. Sa
kosi, paėmęs jį iš seno kalen
doriaus, bet ir to kalendoriaus 
vardo nemini.

Turiu pasakyti, kad eilėraš
tis paimtas iš Aušros Kalen
doriaus 1921 m., o eilėraščio 
autorius esu aš, tada pasira
šęs Dausų Aras.

Stasys Jasilion
Yale &ųįTpwnę darbininkai, Stamforde, Mašinistų Sąjungos nariai, grįžta darban 

po isstreįkavimo 150 djęųų. Jie laimėjo ,12 ir( pusę centų algos ąiledo valandai.
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Šimto Dienų Streikas
Trečiadienį sukako 100 dienų, kaip streikuoja 75,000 

Westinghouse Electric Corp, darbininkų. Tūkstančiai 
darbininkų yra kovos lauke Newarke, Bloomfielde, New 
Yorke ir kituose miestuose.

Kompanija pasidarė milžiniškus pelnus, bet kada 
darbininkai pareikalavo pakelti algas, nes visi gyvenimo 
reikmenys yra pabrangę, tai ji atsisakė- išpildyti jų tei
singą reikalavimą.

Streikuojanti darbininkai ir jų šeimos yra sunkioj 
padėtyj ir su šeštadieniu, š. m. balandžio 27 d., jų komi
tetai ir streikierius remianti darbininkai darvs rinklia
vas maisto, pinigų ir kitų reikmenų. Jie prašo visų pa
galbos, nes jų kovos yra kartu visų mūsų kovos.

TOSCANINIS VIZITUOJA si už savo profesijos pagra- 
SAVO GIMTINĘ

Žymusis pasaulio orkes
trų vadas, Artūras Toscani
ni, šiomis dienomis išlėkė į 
Milaną, Italijon. Jis ten pa
buvos tūlą laiką, šis vizi
tas bus nepaprasta šventė 
Italijos liaudžiai.

Toscanini—ne tik žymus 
muzikas, bet ir griežtas an- 
ti-fašistas. Tuomet, kai 
Mussolinis buvo pareikala
vęs, kad jo vadovaujamas 
simfonijos orkestras Mila
ne griežtų fašistų himną, 
Toscanini atsisakė orkes
trui vadovauti. Vėliau jis 
išviso atsisakė bendradar
biauti su fašistine Mussoli
nio valdžia. Atvykęs Ame
rikon, Toscanini pareiškė: 
Iki fašizmas Italiją valdys, 
mano koją ten nestovės!...

Dabar Toscanini grįžta 
Milanan, į garsiąją La Sca
la operą, kurioje jis yra tiek 
d a u g d i r b ęs. Overseas 
News Agency koresponden
tas iš Romos, ta proga, ra
šo :

žinimui savo gimtinės -ša
lies, ilgai vaitojusios fašiz
mo priespaudoj ir karo au
dru sūkuriuose, c-

Tiesa, fašistiniai banditai 
Italijoje siaučia, jie šiomis 
dienomis išvogė Mussolinio 
lavoną iš kapinyno ir tuo 

Jie griebiasi 
Italijos

didžiuojasi, 
smurto ir teroro, 
liaudis užduotų fašizmui 
galutiną smūgį, jei' ji dar 
vis nebūtų dalinai . supan
čiota anglų ir amerikiečių 
okupacinių valdžių, kurios 
remia fašistus ir klerikalus. 
Bet reikia manyti, kad ir 
tai nėra amžina. Anksčiau 
ar vėliau bus sudaryta su 
Italija taikos sutartis ir bri
tų imperialistų ir amerikie
čių armijos iš ten bus- vi
siškai ištrauktos. O tuomet 
Italijos liaudis dar drąsiau 
pasisakys.

Italijoje šiandien veikia! per visą pasaulį.

Amerikos Lėktuvai, Ginklai ir Uniformos
Chinijos liaudies vadai paskelbė, kad Jungtinių Vals

tijų lėktuvai apšaudė liaudies armiją ir kad chinai nu
šovė vieną iš jų. Amerikos gen. Marshall tuojau pas
kelbė, kad tai “šmeižtas” ir reikalavo įrodymų.

Įrodymas suteikta. Tiesa, pasirodė, kad nušautas 
lėktuvas jau priklausė ne Amerikai, bet Chinijos reak
cininkams. Bet lėktuvas yra Amerikos armijos, tikiatgema ne tik politiniai, ne 
pervestas generolui Chiang Kai-shekui. Jis ir kiti Ame
rikos lėktuvai “paskolinti” Chinijos reakcijai yra ne vien 
Amerikos išdirbystės, .bet net neperdažyti—turi Ameri
kos spalvą ir Amerikos karinius ženklus—žvaigždę. Gi 
lėktuve rastas “chinas” lakūnas buvo apsirengęs Ame
rikos lakūno uniforma.

Reiškia, viskas yra Amerikos—lėktuvas, jo kariniai 
. ženklai, ginklai, amunicija, lakūno uniforma, bet lėk

tuvas jau yra ne Amerikos, nes jis “paskolintas” Chinijai.
Kaip tad gali Chinijos liaudies armija atskirti, kur 

yra Amerikos lėktuvai, kur Chinijos? Sakoma, kad ge
nerolas Marshall nuo dabar reikalaus generolo Chiang 
Kai-sheko, kad jis lėktuvus pažymėtųlavo ženklais.

Būtų geriausia Amerikai ir Chinijos liaudžiai, kad 
Wall stryto imperialistai ištrauktų savo armiją iš Chi
nijos ir sulaikytų generolui Chiang Kai-shekui karinę 
pagalbą.

tik socialiai, bet ir meniš
kai. La Scala opera atsida
ro, ji bus pataisyta, pagra
žinta; tam tikslui maestro 
Toscanini paaukojo apie 
$10,000. Scenos artistai 
ruošiasi vaidinti naujus vei
kalus, literatai kuria nau
jus kūrinius; tapytojai iina-

Laike 
liaudį, tai 
nijos fašistams karo laivus.

• Dabar tą patį daro Anglijos imperialistai. Jie jau 
suteikė Turkijos fašistams keturis karinius laivus—nai
kintojus ir ateityj žada dar daugiau suteikti. Tai yra 
atviras apginklavimas Turkijos fašistų, kurie kardu 
barškina Sovietų Sąjungos pusėn.

Tai šitaip Anglijos imperialistai “laikosi” sutarties 
su Sovietų Sąjunga, pagal kurią jie pasižadėjo nesidėti į 
jokius karinius blokus prieš Sovietų Sąjungą.

Ruošia Sukilimą Irane
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboj Mr. Stettinius 

vėl, su pagalba angliškai kalbančių imperialistų bloko, 
pravarė tarimą, kad laikyti dienotvarkyj Irano klausimą.

Tarybų Sąjungos atstovas Gromyko pareiškė, kad 
Iranas ir Tarybų Sąjunga yra išsprendę visus savo tar
pe klausimus geruoju, kad abi šios šalys reikalauja nu
imti tą klausimą nuo dienotvarkio’ tad jo laikymas yra 
laužymas Jungtinių Tautų Organizacijos taisyklių. Ir 
jeigu šis klausimas bus ateityj svarstomas, tai Sovietų 
Sąjungos atstovas nedalyvaus. Reiškia, Sovietų Sąjun
ga laiko klausimą užbaigtu ir daugiau nędiskusuos, ne
paisant, ką darys Mr. Stettinius ir jo kolegos.

Tai kodėl Mr. Stettiniu? ir jo kolegos varėsi, kad 
nepaisant to, jog tarpe Irano ir Sovietų Sąjungos visi 
nesusipratimai išrišti, laikyti skundą prieš Sovietus?

Dalykas yra tame, kad angliškai kalbantieji impe
rialistai provokuoja sukilimą Irane prieš esamą vyriau
sybę. Anglijoj imperialistai nesutiks, kad Irane būtų 
jiems nepaklusni vyriausybė. Jie tikisi nuversti ją ir 
sukelti ten suirutę. Tam ir palaiko šį klausimą Saugumo 
Taryboj “gyvą.” Ar jiems pavyks tai padaryti, tik atei
tis parodys.

Stiprėja Tekstiles Unija
Atlantic City eina konvencija Textile Workers CIO 

Unijos. Iš raportų pasirodė, kad jau yra organizuota 
400,000 audėjų, verpėjų ir kitų tekstilės darbininkų, 
kurie dirba 1,517 fabrikų ir dirbtuvių ir užmegsta ry
šiai su 1,336 kitų fabrikų darbininkais.

Iki 1948 metų unija siekiasi turėti nemažiau 500,000 
narių. Ypatingos atydos bus kreipiama į pietų valstijų 
darbininkus. Unijos pastangomis, nuo užbaigimo karo 
su Japonija, darbininkų algęs pakeltos 17į, centų J yal.

tvirta komunistinė partija; 
tvirta ir socialistų partija. 
Jeigu šios partijos veiks 
draugiškai, išvien, tai jos 
laimės rinkimus į steigia
mąjį seimą ir Italija bus pa
skelbta demokratine res-

Tarybiniai laikraštinin- 
j kai, mūsų nuomone, tarė sa- 
ivo žodį, kuris nuskambėjo 

..Be kitko, 
jie priminė tą faktą: Tary
bų Sąjungos spauda nepuo
la Amerikos, o Amerikos 

(su maža išimtimi) 
tą šalį puola, šmei-

C CHICAGO’S YOUTH are
4 taking an - increasingly 

prominent part in the Ameri
can Lithuanian activities in the 
Windy City. More than a dozen 
American born Lithuanians 
took active part in the annual 
Second District LDS Confer
ence held there April 14.

—o—
More than 60 deelgates 

branches of the fraternal
ciation in the midwest attended 
the sessions. Many of the youth 
representatives came as dele
gates from adult branches.

—o—
The conference went on re

cord endorsing the newly form
ed “Win-The Peace” organiza
tion, supported a resolution 
calling for the extension of the 
OPA and urged its branches to 
take part in the $30,000 cam
paign for the establishment of 
a cancer research center 
thuania.

—o—

Stoughton LDS Kubbs. 
—o—

Anthony Bimba, who is now 
touring the country for the 
Committee to Aid Lithuania, is 
the author of two books in the 
English language which can be 
found in the libraries of uni
versities and colleges through
out the U. S. He is the author 
of the “History of the Ameri
can Working Class” and “The 
Mollie Maguires.” Even during 
the fascist Smetona regime, 
Bimba was listed in Lithuania’s 
“Who’s Who” as a great litera
ry figure.

spauda 
kasdien 
žia.

Argi 
jog tiesa.

Rašydamas apie įvykusį 
Amerikos stambiosios spau
dos redaktorių sanskridį 
W a s h i n g tone, dienraštis 
Vilnis primena:

“Amerikos k o m e r c i n ė 
spauda nėra laisva spaudą. 
Spaudos pilioriai, beveik

Daugiau negu aišku, kad 
Ispanijoj viešpatauja fašis
tų režimas, pastatytas Hit
lerio ir Mussolinio. Taip 
pat yra aišku, kad Ispanijos 
fašistai kariavo Hitlerio ir 
Mussoliriio pusėj. Jeigu jų 
karas buvo aprėžtas, tai tik 
todėl, kad jie daugiau netu
rėjo jėgų. Yra aišku, kad 
Ispanijoj rado vietą apie 
100,000 bjauriausių Hitlerio 
ir Mussolinio sėbrų, kurie 
ten dirba uždegimui nau
jo karo.

Bet Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboj pas “demo
kratus” nėra noro imtis žy
gių prieš Ispanijos fašis
tus, hitlerininkus, 
niečius, tuos naujo 
ganizatorius.

Washingtono ir 
ponai laikosi politikos, būk 
simpatizuoja Ispanijos liau
džiai, nepritaria fašistų re
žimui, bet fašistinis reži
mas, tai “vidaus Ispanijos 
reikalas” — užsienis neturi 
kištis. Kita, Ispanijos žmo
nės fašistu režimą turi 
“prašalinti be kraujo, be 
piliečių karo.” Šią Anglijos

be pamato. (1) Ispanijoj 
fašisto Franko režimas at
sirado su užsienio pagalba 
—su Mussolinio ir Hitlerio 
armijos pagalba. (2) Ispani
joj yra subėgę Hitlerio ir 
Mussolinio jėgų likučiai, 
(3) Kaip gi be kovos, be 
kraujo, be karo nuversti fa
šistų režimą, kad jis tik te
roro ir ginklų pagalba lai
kosi ?

Kodėl taip elgiasi Anglį

Tik Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos delegatai atvirai 
ir teisingai gina Ispanijos 
liaudies reikalus. Meksikos 
ir Franci jos delegatai taip 
pat prieš Ispanijos fašistų 
režimą. Bet šis liaudies 
draugų blokas yra mažu
moj. Angliškai kalbančių 
imperialistų blokas patai
kauja Ispanijos fašistams ir 
ten susispietusįems hitleri
ninkams ir mussoliniečiams, 
taip, kaip šio karo išvaka
rėse pataikavo Hitleriui ir 
Mussoliniui. Tas jų patai-

jos ir Wall stryto imperia
listai, kodėl jie nenori imti 
žygių prieš Ispanijos fašis
tus? (1) Todėl, kad jie fa
šistų viešpatavime nemato 
sau pavojaus. Kol Musso- 
linis ir Hitleris nedraskė 
jiems akių, tol jie tų fašis
tų režime matė “išgelbėji- 
riią civilizacijos nuo bolše
vizmo.” (2) Todėl, kad jie 
bijo Ispanijos liaudies de
mokratijos. (3) Todėl, kad 
Anglijos ir Amerikos impe- __ A
rialistai turi kasyklas, fab- kavimas vėliau skaudžiai 
rikus ir kitas įmones Tspa- atsiliepė Amerikos ir Angli
ni jo j ir bijo, kad demokra- jos žmonėms.
tinė liaudies vyriausybė ne- nešimas linkui Ispanijos fa- 
sutiks, kad užsienio impe- šistų yra 
rialistai išnaudotų ispanus, kraštui ir visam pasauliui. 
(4) Todėl, kad Vatikano

The younger members 
LDS are being asked to 
the May meetings of their 
branches and participate in the Lithuania 
election of delegates for the* 
Seventh National LDS Conven
tion in Boston next June. Will 
you be at the next meeting of 
your branch?

—o—
The American

154 of Baltimore has collected 
nearly 500 names of American 
Lithuanian veterans of Would 
War II from Baltimore and the 
State of Maryland. In the very 
near future the Post hopes to 
cast a huge bronze plaque com
memorating American Lithua
nian veterans of World War II.

—o—
One hundred and eight Ame

rican Lithuanians of Stoughton, 
Mass, answered the call to the 
colors during World War II,* 
P. A. Jatul a resident of that 
city reveals. Four of them, J. 
Gudaitis, A. Kvedar, Z. Poškui 
and J. Winifisky, fell while 
serving their country. One of I 
them, A. Kvedar, was formerly 
an active member of the

According to unofficial fi
gures, American Lithuanians 
have raised more than one-third 
of the required $30,000 fund 
for a cancer institute in Lithu
ania. Latest contribution re
ceived by the (Committee to Aid 
_.r____ j, was a sum of over
$1,400 from Lithuanians in 
Detroit.

Other reported contributions 
are more than $6,000 by Brook
lyn Liths, $2,000 from Chica
goans, ovėr $1,200 from Pitts
burgh and more than $600 
from Binghamton, N. Y. This 
would put the total figure at 
more than $11,000. This figure, 
of course, only represents con
tributions from the larger co
lonies already heard from. Cle
veland has set itself a quota of 
$2,000, but no report is yet 
available as to the amount of 
the figure they have reached.

/ —0—
A Lithuanian miss, who as a 

child performed at affairs 
sponsored by the Canadian 
Lithuanian newspaper, Liau
dies Balsas, will make her Hol
lywood debut shortly. Hilda 
Paulius under her stage name 
of Mari Aldon will appear in 
the production 
Amber.”

D. M. š.

' 1
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kams algas, nori pasirodyti, 
kad jai lygiai apeina, kaip or
ganizuoti, taip ir neorganizuo
ti darbininkai. Mat, darbinin
kams, nenorintiems rašytis į 
uniją yra dabar geras argu
mentas, jog “jei kompanija 
gali, tai ji pakelia algas ir be 
organizavimosi į uniją.” An
tra, kompanija supranta, jog 
palikus neorganizuotų darbi
ninkų algas nepakeltas, tie 
darbininkai ims bruzdėti, rei
kalauti ir tuo pačiu kartu la
biau rašytis į uniją. Taigi da
bar gal darbininkai nesisku
bins rašytis į uniją. . .

Tačiau faktas liekasi fak
tu, jog šį algų pakėlimą išrei
kalavo unija, ir darbininkai 
turėtų tatai suprasti. Jau se
niai laikas ir visiems darbi
ninkams rašytis į uniją ir būti 
tvirtai organizuotais, nes tik 
organizuoti darbininkai gali 
apginti savo teises ir savo rei
kalus !

Algų pakėlimas po 9 cen
tus į valandą bus skaitomas 
nuo sausio 21 dienos ir taip 
bus iki birželiui. O nuo pra
džios birželio dadės dar 6 
centus j, valandą, tai ir bus 
15 centų.

E.-J. Darbininkas.

HH MHH
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa}

Nesinori tikėti, kad pats kunigas 'tiems stebuklams 
tikėtų, bet, ot, pasakoja žmonėms ir tiek. Stebuklu, pa
vyzdžiui, kunigas išaiškina ir tą, kad nors bažnyčios 
apylinkėje bombos kritusios ir sproginėjusios, bet baž
nyčia išlikus čielutė, nei viena jos plyta, nei vienas jos 
langas neišbyrėjęs.

Turėjome atsisveikinti su Švento Petro ir Povilo 
bažnyčios klebonu ir skubintis į Vilniaus Valstybinį Dra
mos Teatrą. Ten buvo perstatyta Moljerio 5 veiksmų ko
medija “Tartiufas.” Veikalą vertė S. Čiurlionienė. Ver
timas nepaprastai gerai ir gražiai padarytas.

Publikos buvo pilna salė.
Nesu joks teatro specialistas, todėl negaliu autori

tetingai spręsti ir šio veikalo perstatymą. Bet man la- 
bąi patiko—patiko, matyt, ir daugumai publikos.

Toji Moljerio komedija juokinga ir vaizdinga. Kaip 
“Tartiufas,” sukčių ir apgavikų ir šiandien gyvenime 
užeiname. Todėl tipas tebėra'nepasenęs.

Svarbiausios šiame veikale rolės yra penkios—dvi 
vyrų ir trys moterų. Vyrų rolės: turtingo puskvailio 
sentimentalisto pono (Orgono) ir “dievobaimingo” suk
čiaus (Tartiufo). Moterų rolės: Pono žmona (Elmira), 
jos duktė (Dorina) ir tarnaitė (Mariana).'

Veikalo režisierium buvo Tarybinės Lietuvos nusi
pelnęs meno veikėjas autorius dramos “Naujaja Vaga” 
B. Dauguvietis.

Tikrai džiaugiuos turėjęs progą pamatyti Vilniaus 
artistus šiame veikale.

tuvos įmonių sveikatingumo reikalais, kaip, pavyzdžiui, I 
įrengimas Vilniuje ligoninės. Galutinas projekto sufor
mulavimas palikta pasitarimui su toje srityje dirbančiais 
specialistais.

Vakare gi buvau pakviestas dalyvauti pas jaunuo
sius rašytojus. Tai buvo nepaprastai gražus ir drau
giškas susitikimas.

Rašytojų Sąjunga turi įsteigus lig ir kad mokyklą 
auklėjimui rašytojų. Ją lanko apie 30 jaunuolių, turinčių 
ambicijų tapti rašytojais, poetais. Su jais kartu daly
vauja ir jiems patarimus suteikia vienas kitas senesniųjų 
rašytojų. Šį vakarą visi jaunuoliai susirinko. Savo kū
rinius perskaitė Naginskaitė, Drevenis, Mikštaitė ir Čer
niauskienė. Pastaroji parašė sekamą eilėraštį “Broliams 
Lietuviams Amerikoje.”

Lapkričio 26
Šiandien gavau sekamą telegramą: “Brangus broli, 

prašau atvažiuoti pas mane. Stasys Bimba.”
Labai džiaugiuosi išgirdęs nuo brolio. Labai daug 

metų su juomi nesusirašinėjau. Aišku, jog stengsiuos 
su juomi pasimatyti, kai baigęs Vilniuje pasiskirtus 
reikalus, patrauksiu į provinciją.

Dar kita šiądien staigmena: Įeina į kambarį didelis, 
drūtas vyras ir persistato Daugirdu. Sakau, neatsime
nu, nepažįstu. Nugi,, sako, tai Stalioraitis, kadaise vei
kęs Amerikoje, dirbęs prie Kovos, iš Amerikos išvykęs 
1920 metais. - Tada atsiminiau aš šį veikėją.

Daug metų jis gyvenęs ir dirbęs Leningrade. Da
bar darbuojasi repatrijavime iš Lietuvos lenkų. Esąs 
vedes su leningradiete. Kvietė užeiti pas juos daugiau 
pasišnekėti. Maloniai abudu pasidalinome mintimis apie 
žmones ir veikimą. Jam rūpi žinoti, kaip dabar gyvena 
ir veikia jojo pažįstami—Pruseika, Mizara, Andrulis, 
Tauras ir kiti. |

Pirmu sykiu susipažinau su Meškauskienę, prof. 
Meškausko žmona. Ji daug veikė ir daug komunistiniam 
judėjimui padėjo smetoninio teroro laikais Lietuvoje. Ji 
gerai atsimena įvykius ir taip vadinamo “Pasaulinio Lie
tuvių Kongreso,” į kurį ir mes amerikiečiai buvome 
pasiuntę delegaciją. Ji prašė perduoti geriausius linkė
jimus Abekams.

Meškauskai augina vieną sūnelį.
Šiandien susipažinau ir su Paleckiene. Tai labai ma

lonaus ir linksmo būdo veikėja. Prieš keletą savaičių 
jinai susilaukė dar vieno šeimos nario. Todėl šiuo tar
pu yra pririšta prie namų. Paleckiai augina gražią šei
mą—tris dukteris ir sūnų, 4 metų amžiaus. Pastarasis 
yra, matyt, jų pasididžiavimas. Jis gražiai pratinamas 
prie žmonių.

Pakviestas pas Paleckius buvau jų dukrelės 12 me
tų gimtadienio atžymėjimo proga. Vakaras praėjo drau
giškoj, gražioj nuotaikoje.
Lapkričio 27

Šiandien buvo diena rimtų pasikalbėjimų su atsa
kingais žmonėmis dėl amerikiečių teikimo Lietuvai para
mos, dėl knygos apie Lietuvą ir kitais bendrais reikalais. 
Abelna nuomonė buvo tokia, kad kol kitokios formos 
dar negalimos, Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas ne
privalo nutraukti rinkimo rūbų, čeverykų ir kitokios pa
ramos Lietuvai. O tuo tarpu turime prašyti amerikie
čių, kad jie prisidėtų prie Lietuvos atstatymo. Susitarta 
pasiūlyti amerikiečiams vieną kurį didesnį projektą, kad 
nebūtų spėkos padalintos, kad darbas eitų lengviau ir 
sklandžiau. Pirmiau buvo galvota apie atstatymą Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademijos, bet tapo patirta, kad 
toji akademija yra perkeliama į Kauną ir todėl dar ne
žinoma, ko ir kiek reikės Akademijos įrengimui Kaune. 
Tuo būdu prieita išvados koncentruotis ant projekto Lie-

„ J. Černiauskienė
Lietuviškajam gimęs sodžiuj, 
Dienelės šviesą čią išvydęs, 
Graudžių, švelnių lopšinės žodžių, • 
Kas nesiilgs svetur nuklydęs?
Dainos tos, kur jaunimas traukia 
Smagiai, laisvai, kai dalgę varo.
Ji vakare aidės palaukėj 
Paliekant nušienautą barą.
Arba naktų prie mėnesienos, 
Kai širdį veria dangaus žvilgis...
Ar atsirastų bent nors vienas, 
Kuris nebūtų pasiilgęs?
Ar sodų, žieduose kai skendi? 
Baltos obels švelniajam šyde?
Ar grožio jos nepasigenda 
Toli nuo tėviškės nuklydę?
Kaip nesiilgt—miškai jūs, gojai... 
Laukai—jie aukso varsom klos tos, 
Ramūnės pievoj baltos moja— 
Šen Nemuno sužvilgo juostos...
Ne, Jūs mintim dažnai čia grįžta t, 
O širdys Jūs karštai mums plaka 
Tėvynei meilės kilniu ryžtu— 
Lietuvių kraujas gyslom teka.
Jūs su mumis: taika, ar karas.
Mes priespaudą tik ką kentėjom. 
Su svastika mus engė aras,— 
Iš Jūs’ paguodos žodžiai ėjo.
Nutilo gaudusios patrankos, 
Mes žengiam vėl į šviesų kelią 
Ne kartą šelpiami Jūs rankos, 
Patyrę broliškąją valią.
Jūs neužmirštate ir remiat, 
Palikę broliais mūs tikraisiais, 
Tebesidžiaugia mūsų žemė 
Vienybės ir brolybės vaisiais! 
Vilnius, 1945.XI.27 d.

Paskui tuos kūrinius jaunieji ir senieji rašytojai 
diskusavo.

Pabaigoje man davė progą prabilti į “studentus.” 
Papasakojau aš jiems apie Amerikos lietuvius, apie mū
sų literatūrinius sunkumus ir kviečiau juos rašinėti mū
sų spaudai.

(Daugiau bus)

SKAITYTOJŲ BALSAI

MONTELLO, MASS.
ANTRAS METINIS

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Montello Liuosybės Choras

Šeštadienį, Balandžio 27 April
Pi4fcžia 7:30 Valandą Vakare

LIETUVIŲ TAUT. NAMO SALĖJE
Vine ir N. Main Streets Montello, Mass.* '

Programoje Dalyvaus daug gerų dainininkų ir solistų. Liuosybės 
Choras, vadovaujant E. J. Sugar’iui sudainuos naujų ir gražių dainų. 
Taipgi dalyvaus visų mylima radijo dainininkė Akvilia Siauriūtė, 
iš Bostono; Ona Mineikiūtė, soprano, iš Montello; Genevieve Brown, 
kontralto, iš Brocktono; Louise Monkevičiūtė, jauna akordinistė. 
Bus duetų ir kitų pamarginimų.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Kviečiame Virus iš Montello ir Apylinkes Dalyvauti

Tl|oral bus gražus koncertas. Įžanga 55c (su taksais)

Kas Link Knygos “Akimirka 
Pekine”

Man labai patinka Laisvėj 
skaityti “Akimirka Pekine — 
Stebėtina Knyga.” Tai labai 
pamokinanti istorija iš šeimy
niško, politiško ir žmogiško 
atžvilgio. Labai įdomi. Juo to
liau skaitai, tuo darosi žin
geidesnė.

Pasirodo, kad nėra tokios 
šalies, nei tautos, kur nebūtų 
savo šalies išdavikų. Kol jie 
gali savo tautiečius melžti ir 
išnaudoti darbininkų klasę, 
tai geri patrijotai. Kai ^ik ne
gali išnaudoti savo šalies, tai 
-jie pagatavi visą šalį sunai
kinti arba parduoti kitiems to
kiems ^pat riezninkams, kaip 
jie patys. •

Paimkime, kad ir Lietuvos 
bagotų klasę. Koks buvo 
jų džiaugsmas, kai Hitlerio 
skerdikai užkariavo Lietuvą. 
Lietuvos buržuazija pribuvo 
Hitleriui į pagalbą.

Kol kapitalistų klasė valdys 
pasauli, tol nebus taikos ir 
gerbūvis nebus užtikrintas.

Ačiū Jonui Kaškaičiui už 
tos knygos išvertimą. Daug 
darbo ir proto pridėta prie tos 
knygos.

Petras Butkiavičius.

Auka Svarbiam Tikslui
Kadangi balandžio 17 d. 

man suėjo 74 metai amžiaus, 
tai ant tos atminties siunčiu 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui $25, kaipo auką 
dėl įrengimo Tiriam. Med. ir 
Vėžio Ligos Instituto Vilniuje. 
Visokiais būdais mes turime 
pagelbėti savo broliams ir se-

Kietosios Anglies Srityj 
1-mos Gegužės 
Minėjimas

Kietosios anglies srity.) dar
bininkai rengiasi prie Pirmos 
Gegužės minėjimo. Toj srityj 
mainieriai buvo vieni tarp pir
mųjų kovotojų už 8 valandų 
darbo dieną, šiemet jie irgi 
rengiasi parodyti savo vienin
gumą ir solidarumą už taiką 
ir saugumą.

Kalbės žymūs kalbėtojai: 
Patrick Toohey, vienas iš va
do Komunistų Partijos, buvęs 
kietos anglies kasėjas. John 
Middleton, veikėjas Interna
tional Workers Order. Geor
ge Pershing, Fur and Leather 
Worker Unijos, CIO, distrik- 
to direktorius; ir Michael Ar
dis, Furniture Workers uni
jos, CIO, organizatorius.

Stasys Kuzmickas, pasižy
mėjęs lietuvis baritonas, pa
linksmins dainavimu.

Pirmos Gegužės minėjimas 
Scrantone bus trečiadienio va
karą, 1 d. gegužės, D’Aquina

Hall, Providence Rd. ir Bull’s 
Head.

Shenandoah bus ketvirta
dienio vakarą, gegužės 2 d., 
St. Michael’s West End Hall.

Wilkes-Barre bus penkta
dienio vakarą, gegužės 3 d., 
Crystal Ballroom, East Mar
ket St. ir Sherman.

šeštadienio vakarą, gegužės 
4 d., Patrick Toohey kalbės 
Hazleton, I WO buveinėje, 
301/2 Broad St.

Pirmos Gegužės Komitetas.

PALEISTA 500,000 CIVI
LIŲ TARNAUTOJŲ

Washington.— Per antrą
jį pusmetį pernai buvo pa
leista daugiau kaip 500,000 
civiliu Amerikos valdžios 

Į darbininkų ir tarnautojų.

Naugatuck, Conn.
Mirė Mary Kuncas

čia ligoninėj po ilgos ligos 
pasimirė Mary Kuncas, 55 
metų amžiaus, gyvenusi po 
numeriu 37 Andrew Ave. Pa- 

Įlaidota balandžio 23 d. Po 
pirmuoju vyru ji vadinosi Ma
ry *Butkievicz.

Paliko nuliūdime savo vyrą, 
du sūnus, Stanley ir John, dvi 
dukteris ir du anūkus.

P. Sessa.

Roma. — Pasidavė 2,500 
sukilusiu kaliniu, u *-

Munich. — Buvę nacių 
vadai turi erdvingus rūmus 
ir vasarnamius, kuomet pa
prastiem vokiečiam stokuo- 
ja pastogės.

BROCKTON, MASS.
Aukos Vilniaus Medikaliam 

Institutui
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas buvo surengęs kon
certą naudai Vilniaus Medi- 
kalio Instituto. Pelno liko $69. 

■Tam tikslui Antanas Sauka 
■ aukojo $25. Teatrališkas ra- 
i telis $25. A. ir A. Stankus $5.

Tie pinigai buvo priduoti 
į LPTK susirinkime.

K. Čereškienė.
—

Amerikos oro jėgose da- 
i bar yra 400,000 vyrų.

Pranešimas iš Lietuvos
Drg. A. Bimba Parvežė Brangių Žinių iš Lietuvos

Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil
nius? Kaip atrodo Kaunas? Kaip atrodo 
Klaipėda? Kaip atrodo kiti Lietuvos miestai 
ir kaimai?

Ką dabar kalba, ko trokšta, kaip gyve
na, ką veikia, ką planuoju išlikusieji Lietuvos 
žmonės?

Taipgi pasakys apie tai: Ar pasiekia Lie
tuvos žmones mūsų jiems teikiama pagalba? 
Kokiu būdu, kokiais keliais pasiekia? Ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reikalinga mūsų pa
galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

Antanas Bimba

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis

serims, kurie vedė tokią sun
kia kova su žvėriškais vokie
čiais, kurie tiek daug mūsų 
brolių ir sesučių kraujo išlie
jo ir išžudė nekaltų žmonių.

Nors gal man ir neteks pa
matyti to instituto Vilniuje, 
nes jau dienos gyvenimo eina 
prie pabaigos, bet jaunoji mū
sų gentkartė, matydama mū
sų vardus, džiaugsis, kad ir 
mes, gyvendami toli už jūrų, 
nepamiršome jų paremti sun
kioj kovoj ir visada atmins, 
kad ir mes troškom jiems lai
mės ir laimingesnio gyvenimo.

Jurgis Kupčinskas, 
Minersville, Pa.

ŠTOKUOS CUKRAUS IKI 
NAUJŲ METŲ

Washington. Patirta iš 
valdininkų, jog amerikie
čiams štokuos cukraus iki 
šių metų pabaigos, ir leisti
na būsią pirkti tiktai po 
penkis svarus per mėnesį 
asmeniui, pagal racionavi- 
mo štampas, kaip iki šiol.

HOOVERIS INDIJOJ

New Delhi, Indija. — At
vyko Herbertas Hooveris; 
tarėsi • apie baduolių šelpi
mą su Anglijos karaliaus 
pavaduotojum lordu Wa- 
velliu ir su tautiniais In
dijos vadais.

Washington. — Amerikos 
armijai skiriama dar 288,- 
000 tonų cukraus iki naujų

Rochester, N. Y.-
Gegužės 1, Gedemino Salėj, 575 Joseph Ave.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.
GEGUŽĖS 2, toje pačioje salėje bus rodoma filmos, kurias 
parsivežė iš Lietuvos A. Bimba.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai. I

Philadelphia, Pa.--
Gegužės (May) 5, Post Schams Assoc. Hall,
915 W. Girard Avenue. Pradžia 2 vai. dieną.
Bus ir garsiakalbis. Įžanga nemokamai.

Shenandoah, Pa.--
Gegužės (May) 10, West End Hall,
Pradžia 8 v. v. Įžanga nemokamai.

Wilkes-Barre, Pa.-
. Gegužės 11, Lietuvių Progresyvių Salėje,

325 E. Market St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Scranton, Pa.--
Gegužės (May) 12, D’Aquino Salėje,

' 1258 Providence Rd. Pradžia 2 vai. dieną.
? BUS IR MUZIKALIŠKA PROGRAMA.

New Haven, Conn.-
Gegužės (May) 17, Liet. B-vės Namo Salėje,
243 Front St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Waterbury, Conn.--
Gegužės (May) 19, Salėje 103 Green Street,
Pradžia 3 vai. dieną. Įžanga nemokamai.

Massachusetts Kolonijų datos bus paskelbtos biskutį vėliau. Būtų 
gerai, kad prisiųstų užsakymus padaryti plakatus. Jeigu viršminėtų 
LPTK Skyrių Reng. Kom. nori ką daugiau pridėti prie skelbimo, praneš
kite sekamu antrašu:

L, P. T. K., 417 LORIMER ST., 
Brooklyn 6, N. Y.



Ketvirtas Tusin pis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis. Balan. 26. HHG

AKIMIRKA PEKINE-
STEBĖTINA KNYGA$

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS 64

So. Boston, Mass.
Dabar nemažai čia augusio 

lietuvių jaunimo prisirašė 
prie LDS 225 kuopos. Kai ku
rie žingeidauja daugiau su
prasti lietuvių kalbą ir rašy
bą. Pajieškojo vadovėlio pas 
“Darbininką,” So. Bostone, ir 
pagalios pasirinko kaipo tin-

ne prižiūrėjo mano sesers 
Ručinskienės duktė iš Athol, 
Mass. Už tai aš esu joms la
bai dėkingas. Vėliau, joms ne
galint mane prižiūrėti mano 
namuose, tai su gydytojo ir 
mano brolio ir brolienės pa
sitarimu, padarėm išvadą,

(Tąsa)
Ir tėvas sutiko, tik ne tuojau, bet luk

terėjus kiek.
Tėvas kvietė važiuot ir Afei’jų, bet 

tam negalima: čia jo uošvis, be to jis turi 
jam patalkint darbe prieš narkotinių 
svaigalų vartonę. Tuo tarpu atvažiavo 
Močou’a, viena, kad greičiau pasimačius 
su tėvu. Abi seserys susitarė važiuot 
kartu. Jiedvi nesimatė pustrečių metų 
ir turėjo daug kalbos.

Močou’a mylėjo daugelis moterų, ir jos 
jai surengė priimtuvių pietus. Tūlos to
kios iškylos-ėjo abiem tikslam: su Mo
čou’a pasisveikint ir su Mulan’a atsisvei
kint. Paskutinę vakarienę surengė Ma
nia. Jos augintinis Asuan’as perstatė 
sunkumą kovos prieš opiumo skleidimą. 
Opiumo kontrabandą globoja ir varo pa
ti Japonijos valdžia. Kontrabandistai— 
japonai ir korėjiečiai būtlegeriauja opiu
mą ir kitus svaiginamuosius nuodus, Ja
ponijos konsulų apsaugoj. Sujun’a turi 
daug biznio japonų koncesijoj,—ji—“bal
tų miltų karalienė”...

Pasakiusi sudieu savo svainėm Ma- 
nia’i ir Saldžiai Kvapsniai, Mulan’a su 
savo šeima išvažiavo į vasarius, į ežerų 
miestą Hangčou’ą. Pakeliui apsistojo 
Močou’os mieste Sučou’e. Mulan’a buvo

kiniai nesugebėjo išaiškint. Jie, mat ne
gi kokie ten profesoriai buvo. O tas 
parašas padalytas prieš gerą tūkstantį 
metų su viršum dar ir prieš Konfucijaus 
gadynę.

—O tu, girdi, vdly pasisaugok, — tarė 
j Uokom Mulan’a:—tų šventų raštų nekri
tikuok, o tai da išvadins tave komunistu, 
ir vėl tave cipėn patupdys.

Lifu’s karčiai šyptelėjo ir sarkastingai 
įterpė: — Taip tai taip: yra komunisti
nė filologija, yra demokratinė ir yra fa
šistinė filologija.

Han’a ėjo su kairiuoju judėjimu, ir ji 
turėjo nusivilimų. Kai tautinė revoliu
cija nuvertė senąją valdžią, tai Kuomin- 
tang’as ėmė ir pertraukė ryšius su komu
nistais ir pradėjo juos persekiot. Kuo- 
mintang’as nuėjo po dešinei, o Chinijos 
jaunimas po kairei, ir komunistinė min
tis pavirto požemių judėjimu. Mulan’a 
dasižinojo, jog per tą prieškomunistinį 
valdžios vajų Taijun’a tapo įgrūsta ka- 
lėjiman, išbėgo iš ten ir pasislėpė Šan- 
ghai’juj, tarptautinėj stovykloj, ir ten 

■ gyvena su draugu Loman’u. Dabar 
daugelis kairiųjų rašytojų išsirinko sau 
dirbtinius vardus, sulipdytus iš europi
nių. Sakysim, “Bakin” sukryžiuota iš 
“Bakunin” ir “Puškin,” “Loman” prime-

kamiausį English - Lithuanian 
Self-Instructor, kurį paruošė 
dr. J.''J. Kaškiaučius, o išleido 
Laisvės spaustuvė.

Balandžio 28 d. LDS suau
gusiųjų 62 kuopa ir naujosios 
kartos 225 kuopa bendrai pir
mą sykį rengia bankietą. Ne
tenka abejoti, kad tai bus 
sėkmingas. Jaunimas per or
ganą Tiesą angliškam skyriuj 
įspėja jaunuomenę skaitlingai 
dalyvauti, kad sukirtus skai
čiumi senuosius. Todėl aš ne
galiu nutylėti to trikso, ir su
augusieji būkime skaitlingai. 
Būkite visi, su draugais, 318 
W. Broadway, 5 vai. po pietų, 
čia gausiai pasikalbėsime rei
kalais LDS 7-tojo Seimo, ku
ris prasidės birželio 10 d., 
Gardner Viešbutyje, 199 
Massachusetts Ave.

D. J.

kad aš turiu važiuoti į So. 
Bostoną pas brolį Augustiną 
ir sykiu su jais būti iki pilnai 
pasveiksiu.

Balandžio 12 d., draugas S. 
Bernardas (dorchesterietis) ir 
Mano brolis, atvažiavo į Ha- 
verhillį ir nuvežė mane į So. 
Bostoną. Turėsiu būti pas 
brolį So. Bostone iki pilnai 
pasveiksiu. Pasveikęs grįšiu į 
Haverhillį ir vėl veiksiu orga
nizacijose, jeigu sveikata pa
velys.

Aš 'tariu širdingai ačiū 
draugui S.' Bernardui, kad jis 
mane atvežė į So. Bostoną be 
jokio atlyginimo.

Jeigu dabar būtų siunčiami 
laiškai arba kokie tikietai ma- 
no antrašu į Haverhillį, tai iš
gulėtų kur užmesti be jokių 
pasekmių. Arba, kitaip pasa
kius, neatsiekę tikslo.

Albinas P. Dambrauskas.

jaudžiai linksma, nes štai va išsipildo 
jos sapnai ir svajonės gyvent paprastą, 
ramų kaimo gyvenimą. Jai buvo džiu
gu palikti ant visados aną triukšmingą 
ištaigingą miesto gyvenimą ir turtuolių 
draugiją. Tačiau jai lemta buvo pergy
venti skaudžių patyrimų kad ir šitoj iš
svajotoj kaimo idilijoj.

Apsistoję Sučou’e, keleiviai nuvyko ap
lankyt Močou’os būstinę. Lifu’s su vai
kais juos pasitiko gelžkelio sto’ty. Vis 
da truputį šlubčiavo, bet padėjo panešėt 
lagaminą ligi gatvės kampo, kur-stovėjo 
arklys su vežimu. Įsitėmykit, ne auto
mobilis, bet paprastas senybinis veži
mėlis.

Lifu’s atrodė liesesnis, o Mulan’a vis 
tokia pat gyva ir žvitri, kai su juo su- 
sitenka. Lifu’s vilkėjo vatiniu apsiaustu, 
avėjo senybiniais kamašais ir atrodė į 
mokslininką. Privažiavę prie kanalo, jie 
pasamdė laivę, kad sau nesiskubinant 
gražiai davažiuot ligi namų. Toks tų 
lenktų tiltų gražumėlis, tų krantų žalu- 
mėlis, tų kaimų ir sodų ramumėlis!

Ogi štai ir Močou’os namai. < Lifu’o 
močiutė ir sesutė svetingai jų laukia prie 
vartelių. Huan’os vyro Čen San’o nėr: 
jis kapitonas Kuomintang’o armijoj.

Mulan’a smalsiai žiūrinėjo, dairėsi po 
Lifu’o kabinetą. Didelis apytuštis kam
barys, bet toks šviesus, ramus ir jaukus. 
Ant lentynų prikrauta krūvos senų kny
gų, senų Chinijos raštų, biologijos kūri
nių. Jo paleografiniai tyrinėjimai pa
stūmėjo jį į bronzos, žalvario ir kaulų 
parašų sritį. Stalčiai prikrauti tų viso
kių senienos įdomybių. Kertėj kėpso ti- 
betinio darbo Budos statula. Jos pa
pėdėj baluoja kokio didelio gyvulio lo
petėlė, smulkiai gimbelėmis prirašyta. 
Prie lango plati plika lenta, nieko ne
dažyta, netapyta: tai profesoriaus darbi
nis stalas. Prie jam pintų vytelių kėdė.

O kurgi rankraščiai? Ogi stalčiuose 
sukrauti, tvarkiai ir rūpestingai. Pa- 
leografinis veikalas išeis didžiulis, stora 
bus tai knyga, brangiai atseis atspaus
dint, o pirkėjų jai bus maža: gal šim
tas, gal du.

Kruopščiai atsidėjęs turi Lifu’s nagri- 
nėt, knebinėt, galvą laužyt, besistengda
mas išspręst paslaptingų raštų prasmę. 
Labai įdomu ir labai sunku. Ir žinote 
ką? Nauji paties Lifu’o atradimai pada
rys esmingų pakaitų net ir klasikų raš
tuose. Įdomu! Ant imperatoriaus Tan- 
g’o maudynės stovi senas, senas para
šas. Klasikų knygoj tas parašas šitaip 
išverstas į naujovinę chinų kalbą: “Ka
dangi kasdien atnaujinamas, kasdien, 
kasdien atnaujinamas; ir vėl ir vėl kas
dien atnaujinamas.” Skamba keistai ir

na “Romain.”
Tą vakarą mūsų svečiai pasisamdė di

delę laivę, pasivažinėt mėnesienoj po 
apsnūdusį kanalą, pavakarieniaut ten 
grynam vandenų ore. Toji laivė ir tas 
kanalas gyvai priminė Mulan’ai ir Su- 
nia’i jų bėgimą nuo bokserų jųjų žalios
vaikystės dienomis.

Da tik prietemėlė, o mėnulis—vaiski 
pilnatis. Laivė yrėsi ne į aną dešimties 
tūkstančių metų tilto pusę, bet į šią kai
mų ir laukų pusę, kur kanalas eina pla
tyn ir platyn, o taip ramu, taip žavėti
nai puiku žalsvoj mėnesienoj.

Viena laivės tarnaitė pradėjo grot 
ant fleitos. Visus žiburius užgesė, tik 
vieno mėnulio šviesa. Lifu’s atsigulė ant 
blizgančių lentų grėdų, o kojas užkėlęs 
įrėmė į atkaltį. Mulan’a jautėsi, kaip
apsvaigusi nuo visa perimančios vasarių 
atmosferos.

beprasmiškai. Kas atnaujinamas? Besi- 
maudymas? Bet kuriem galam tiek kar

Sučou’o apylinkės netokios iškilmin
gos, kaip Pekino, užtat čia ta minkšta 
oro drėgmė, ta minkšta želmenijos le- 
lionė, tokios čia grakščios švelnios Su
čou’o moterys. Ir ta kalba ii’ ta tokia 
vyliojančiai minkšta, lyg kokia senovės 
dainuška. Močou’os vaikai jau pusėti
nai persiėmė tąja po tarme. Lifu’o sū
nus Šiafu’s, keturiolikos metų vaikiūkš
tis, o jau žino aštuonis tūkstančius raš- 
taženkliu.

Sužavėta tos svajingos mėnesienos ir 
muzikos ir dainuojančios kalbos, ' Mu
lan’a išsitiesė ant grėdų, pasirėmusi al
kūne, paskui, ir alkūnę nuleido. Vaikai 
išdriko čia pat. Močou’a laikėsi santū
riai, prie Sūnia’i, vis dar tebesėdėjo.

Žaltvykslės blyksėjo pakraščiu, o švies- 
vabaliai mirguliavo ir lakstė be persto- - 
gės. Vienas toks žibantis vabaliukas at
lėkė ant laivės ir nutūpė Mulan’ai ant 
rankos. Močou’a šmėstelėjo jį ranka, 
ir tas nusirito ant denio, ugnelė jam už
geso. Sesutės gailėjosi to gražaus vaba
liuko, o Lifu’s moksliškai aiškino tą 
slėpiningą fosforinį mechanizmą, gami
nantį šaltą minkštą šviesą, kokios žmo
gus dar neišmoko pagaminti.

Namo sugrįžo apie vienuoliktą. Ant 
rytojaus, atsisveikinę, išvažiavo Mulan’a 
su Sunia da toliau į vasarius, į Hang
čou’ą.

Hangčou’as seniau buvo pietinės Chi
nijos sostinė. Įžymusis viduramžių ke
leivis Marko Polo gražiai aprašė šį kul
tūros ir pirklybos centrą.’ Tuomet ja
me buvo specialūs skyriai indusų ir per
sų pirkliams, kurie perplaukė jūras. Jau 
ir tada Hangčou’e buvo devyni šimtai til-" 
tų paskersai išsirangiusius kanalus. Mar
ko Polo nupiešė ežero pakraštį, kur mau-
dydavęs kunigaikščiai su savo kilniomis ? 
moterimis po medžioklių. Gyventojai

tų vis tą patį kartot?
Lifu’s sugebėjo susigraibyt ir išskaitė 

kitaip: “Brolio vardas Hsin, senelio var
das Hsin, ir tėvo vardas Hsin.” Visai 
kita prasmė, ir, be abejo, teisinga. Tai 
lyg ir,kokia genealogija ano seny bes ka
raliaus. Net ir paties Konfucijaus mo-

buvę kultūringi žmonės švelnių mostų ir 
laikysenos, — ramūs, nekaringi žmonės, 
po kontrole didžiojo chano. Ir po šiai 
dienai šio miesto gyventojai išlaikė savo 
pirmykštį paprastumą, ir čia visuomet 
pilna keleivių, ieškančių poilsio, ramumo

sveikatos. daugiau^

Pažangiųjų Organizacijų Ap
skričių Valdybų Nariams

Pasarga
Man gyvenant Haverhilly- 

je per eilę metų ii’ veikiant 
mūsų pažangiųjų organizacijų 
skyriuose, tai daugumoje at
sitikimų susirašinėjimai orga
nizacijų reikalais būdavo at
liekami per mane.

Taipgi ir apskričių pikni
kų ir šiaip parengimų įžangi
niai tikietai būdavo prisiun
čiami man, kad, su pagalba 
kitų draugų, išplatinus tarpe 
Haverhillio lietuvių. Ką aš 
pirmiau galėdavau atlikti, tai 
šiemet nebus galima. Kuomet 
aš sakau, kad nebus galima, 
tai turiu labai rimtą priežas
tį taip sakyti.

Praeito sausio mėnesio pa
baigoje labai drūtai susirgau 
ir per d r. Arnold P. George 
tapau paguldytas ligonbutyje. 
(Hale Hospital, Haverhilly- 
je). Iš sykio gydytojas manė, 
kad galės mane pagydyti su 
gyduolių pagalba. .Išgulėjus 
savaitę ligoninėje, gydytojas 
patarė' ilgiau nelaukiant pasi
duoti operacijai. Man sutikus, 
vasario 5 d.- buvo padaryta 
man sunki operacija. Išgulė
jus po operacijos ligoninėje 4 
savaites, gydytojas leido va
žiuoti į namus, jeigu turėsiu, 
kas mane namie prižiūri (ka
dangi aš vienas gyvenu).

Man parvažiavus iš ligoni
nes į namus, tai mane sergan
tį prižiūrėjo per 3 savaites 
brolienė, Augustino Damb
rausko moteris. Jie gyvena So. 
Bostone. Kitas 3 savaites ma-

Justice, Ill.
LDS 76 kuopos veikėjai A. 

Sakalas, M. Sakalienė ir jų 
šeima persikėlė iš Chicagos 
(Brighton Parko) į šią naują 
lietuvių koloniją.

Jie čia atsidarė Justice 
Park Gardens, ant kampo Ar
cher ir Keane Ave. Užlaiko 
gražią pasilinksminimui vie
ta.

Ši nauja lietuvių kolonija 
auga. Atrodo, kad čia bus ga
lima suorganizuoti LDS kuo
pą.- Kadangi draugai Sakalai 
visada daug dirbo LDS labui, 
tai ir dabar jie veikiausia im
sis darbo, kad čia suorgani
zuoti kuopą.

LDS Narys.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

| GREEN STAR BAR & GRILL 
j ■ LIETUVIŠKAS KABARETAS 

<[>

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

' r U .4 i l’l
<I> ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
J Į Geriausias Alus Brooklyne
f PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

X □□□ .
♦ 459 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y.
f (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Budavokim Kulturini Centrą
Susipažinkite su Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės Įstatais. Tuojau Įsigykite Šerų.

Čia yra Liet. Darbininkų Namo Bendroves di
rektorių pareiškimas dėi Šerų pirkimo ir pardavimo. 
Taipgi trumpai pažymiama ir svarbesnes bendrovės 
taisykles

CAPITAL STOCK $75,000.00
Akcijos (Šero) kaina yra $25.00. Asmuo ar orga

nizacija gali pirkti ir daugiau kaip po vieną Šerą. 
Balsas nuo Šero. Balsuot bus galima ir proksėmis. 
Tad ir toliau gyvenantieji pasinaudos balsavimu.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendroves metiniai su
važiavimai įvyks kartą į metus paskutinį šeštadienį 
sausio mėnesio, Brooklyn, N. Y.

Svarbiausiu tikslu šios bendrovės dabartiniu laiku 
yra įsteigti Didžiojo New Y or ko apylinkės lietu
viams 'namų, kuris tarnautų kaipo centras kultūrinei • 
ir bendrai visuomeninei veiklai. Namo įsteigimui ne
bus renkama aukos. Namo reikalai bus vedami biz- 
niškai.

Liet. Darb. Namo Bendroves direktorių taryba nu
tarė atpirkti serus iš tų šėrininkų, kurie norės par
duoti. Bendrovė, atpirkdama šėrus atsiskaitys 10% 
transakcijų kaštus.

Jei dalininkas (šėrininkas) parduotų savo šėrus 
kam kitam, ne Liet. Darb. Namo Bendrovei, vistiek 
bendrovė parokuos 10% transakcijos kaštams, nes 
už tokias transakcijas reikia mokėti valdžiai taksai 
ir yra kitokių kaštų.

Šerų atpirkimo reikalu direktorių taryba darys 
savo sprendimą kiekvienais metais. Jei kada būtų 
sunkumų atpirkti šėrus, tai direktorių taryba gali 
padaryti ir skirtingą tarimą nuo aukščiau minėto.

Liet. Darb. Namo Bendrovė mokės dividendus šė- 
rininkams, ka dabu£ pelno. Dividendų atmokėjimą 
taipgi kiekvienais metais spręs Direktorių Taryba.

Visus, pritariančius įsteigimui minėto namo, pra
šome tuojau įsigyti šėrus. Siųsdanli už šėrus pinigus, 
money-orderius ar čekius išrašykite sekamu vardu:

Hoine For Lithuanian Workers, Inc.
46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

VALANDOS: g~g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

. Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

: CHARLES J. ROMAN :
* (RAMANAUSKAS) *

Laidotuvių ; 
Direktorius !

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

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 _
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Kūrybiniai Tarybinės Litera 
tūros Pasiekimai

Smulkieji Biznieriai Re
mia Kainų Kontrolę

Pasikalbėjimas su TSRS Tarybinių Rašytojų Sąjungos Vald. Pirm. N. S. Tichonovu
Tarybiniai rašytojai gali 

didžiuotis, kad tarybinio 
ginklo pergalėje, mūsų liau
dies triumfe prieš juodąsias 
fašizmo jėgas yra ir jų ne
mažas indėlis.

Tarybinių rašytojų kny
gos, gavusios Stalinines 
premijas, rodo, kokį didelį 
kūrybinį darbą atliko pro
zininkai, poetai, dramatur
gai ir vertėjai, nuolat tobu
lindami savo meistriškumą, 
savo kūriniais stiprindami 
dorinę tarybinių žmonių 
dvasią.

Stalininė premija pripa- 
ž i n t a B o r iso Gorbatovo 
knygai “Nenugalėtieji.”_____ __ .
Gorbatovas sukūrė gyvą [tojų meilę, 
vaizdą tarybinių patriotų, 
parodžiusių susirėmime su 
priešu galingą būdo jėgą, 
atsidavimą tėvynei, begali
nę neapykantą vokiškie
siems grobikams. Nei dur
tuvais, nei mirties grasy
mais vokiečiai negalėjo su
naikinti šių žmonių tikėji- ‘nuolika 
mo pergale. Tokie žmonės 
nepavergiami. Tokia 
dis nenugalima.

Gorbatovo knygoje 
publicistikos elementų, 
čiau tai nemažina kūrinio 
vertės. Skaitytojai su pa
dėka pasitiko šį tikrą, jau
dinantį pasakojimą apie di
džius tarybinius žmones, 
nenulenkusius galvos prieš 
hitlerinius okupantus.

Iš Tėvynės karui skirtųjų 
knygų teigiamai išsiskiria. 
Kaverino romanas “Du ka
pitonai.” Jie priklauso to
kiems kūriniams, kurie su 
vienodu susidomėjimu skai
tomi jaunų ir suaugusių 

’skaitytojų. Ši knyga turi 
didelės-auklėjamosios reikš
mės. Ji pasakoja apie mū
sų epochos jaunų žmonių 
augimą, apie tai, kaip di
džiųjų kautynių dienomis 
užsigrūdino mūsų jaunoji 
karta, kurioje Tėvynė auk
lėjo narsumą ir ištvermę, 
sąžiningumą ir pasiaukoji
mą—ypatybes, kurios suda
ro jauno tarybinio žmogaus 
būdą.

Stalinines premijas gavo 
du istoriniai romanai. Skir-. 
tingi savo turiniu ir aprašo
momis epochomis, jie tačiau 
turi daug bendrų bruožų; 
Viačeslovo šiškovo roma
nas “Emilijonas Pugačio
vas” apima epochą, .paliku
sią gilią žymę rusų istorijo
je. Autorius pavaizdavo le- 
gendarinį didvyrį, su kuriuo 
liaudis susiejo savo lūkes
čius ir siekimus. Romane 
vaizduojamas laikotarpis, į

pasakojimą įtrauktieji gau
sūs epochos veikėjai, vaiz
dingi liaudies gyvenimo pa
veikslai daro šitą kūrinį vie
nu įžymiausiųjų tos rūšies 
dailiosios literatūros pavyz
džių.

šiškovas panaudojo daug 
memuarinės ir dokumenti
nės medžiagos. Savo kny
gą rašė rūsčiomis Lenin
grado blokados sąlygomis, 
-dirbo prie jos ligi paskuti
nės savo gyvenimo dienos. 
Rašytojui dar gyvam esant, 
jo darbas susilaukė reikia
mo rezultato: “Emilijonas 
Pugačiovas” tapo plačiai ži
nomas ir užkariavo skaity-

peizažai, dinaminis siužetas 
—visa tai iškelia poemą į 
vieną geriausiųjų pastarų
jų laikų poetinių kūrinių.

Savo poemą “Sūnus” Po
vilas Antokolskis epigrafu 
paskyrė sūnui, žuvusiam 
karžygio mirtimi mūšiuose 
dėl Tėvynės. Autorius su
gebėjo rasti formas, kurių 
dėka poemos turinys išėjo 
už asmeninės biografijos 
ribų. Meistriškai parašy
tuose skyriuose yra daug 
aistringų, nuoširdžių ir gi
liai jaudinančių eilučių. Po
ema “Sūnus” — ne antkapi
nis užrašas, ne epitafija, bet 
gilios mūsų tikrovės nuo
trupa. Kūrybinė meninin-

liau-

yra 
Ta-

Stalininės premijos laure
atų tarpe — didelės istori
nės apysakos “Port-Artū- 
ras” autorius Stepanovas. 
Šitame savo apimtimi ir te
ma įžymiame kūrinyje labai 
smulkiai, paprastai ir tikro
viškai papasakota apie vie- 
______ mėnesių gynusių 
Port-Artūro jūrų tvirtovę 
rusų kareivių ir karininkų 
didvyriškumą. Autorius die
na po dienos parodė Port- 
Artūro gynėjų kovą, gyve
nimą ir buitį, jų nepalaužia
mą pasiryžimą x išlaikyti 
tvirtovę tėvynei.

Apie Port-Artūro įvykius 
ligi šiol nebuvo parašyta nė 
vieno beletristikos kūrinio. 
Stepanovas užpildė žymią 
spragą mūsų literatūroje. 
Mūsų dienomis, po to, kai

šuo j a pęrgalingoji vėliava, 
ši tema įgijo ypatingos 
reikšmės. Stepanovo apy
sakoje pavaizduoti narsūs 
rusų kareiviai ir jūrininkai, 
talentingi karininkai, šau
nūs artileristai, gynę tvirto
vę su begaliniu narsumu. 
Stepanovas pirmą kartą 
mūsų literatūroje nupiešė 
didvyrišką generolo Kon- 
dratenko asmenį, kurio žu
vimas turėjo neabejotinos 
įtakos tragiškam tvirtovės 
likimui.

Poetų — laureatų kūry
boje Tėvynės karo tema už
ima pirmaujančią vietą.

Baltarusijos poeto Arka
di j a u s K u lešovo poema 
“Brigados vėliava” skirta 
baltarusių tautos kovai 
prieš vokiškuosius okupan
tus. Šis kūrinys, parašy
tas dainos posmais, turtin
gas lyrinėmis intonacijomis, 
kupinas dramatinių epizo
dų, jame tikroviškai apra
šyti didvyriai, — baltarusių 
tautos sūnūs. Kalbos spal
vingumas, gražiai nusakyti

VITAMINŲ SANDELIS

poema priklauso mums vi
siems, o ne vien autoriui, 
pergyvenusiam didelę asme
ninę nelaimę.

Stalininė premija suteik
ta A. Tvardovskio poemai 
“Vasilijus Tiorkinas.” Ta
rybinis skaitytojas pelnytai 
įvertino šį kūrinį, kuriame 
autorius sukūrė patyrusio 
tarybinio kovotojo — seno 
kareivio paveikslą. Vasili
jus Tiorkinas visuose savo 
veiksmuose ir būdo apraiš
kose giliai liaudiškas. Jo 
įgimtas sąmojus, kario gud
rumas. Žygiuose ir mūšyje 
jis yra pavyzdys jauniems 
kareiviams. Poema para
šyta paprasta Nekrasovo 
mokyklos liaudies kalba. Jo
je yra vykusių lyrinių nu
krypimų. Tvardoyskis su
gebėjo pavaizduoti rusų že
mės žmogų, karštą Tėvynės 
patriotą, neapkenčiantį vo
kiečių visa savo rusiškojo 
būdo jėga. Skaitytojas pa
milo Vasilijų Tiorkiną už 
tai, kad jis skiepija geriau
sius tarybinio kario bruo
žus, kario, sugebančio pui
kiai kautis ir linksmai juo
kauti, turinčio mūsų didvy
riškosios liaudies išminties.

Premijuotų poetų tarpe— 
talentingas broliškosios Uk
rainos literatūros atstovas 
Leonidas Pervomaiskis — 
eiliuotų rinkinių “Žemė” ir 
“Gimimo diena” autorius. 
Vyraujanti šių knygų tema ...........________ ____
—kova dėl Ukrainos išvada- puolimo metu, Raudonosios 
vimo iš vokiškųjų okupan- Armijos karvedžių išmintis 
tų. Pervomaiskis su dide- sutriuškinant, Stalinui 
le jėga aprašė du šios kovos dovaujant, hitlerinę Vokie- 
laikotarpius. Jo eilės kūpi- tiją ir 
nos vaizdingumo ir valios poniją.
intonacijos. Poetas - karys 
kartu su Raudonąja Armija 
nuėjo visą istorinio puoli
mo kelią — nuo Stalingra
do per gimtąją Ukrainą ir 
Karpatus į fašistinio žvė
ries urvą — Vokietiją. Per-

vomaiskio eilės poetinis mū
sų laikų dokumentas.

Iš dramaturgijos kūrinių 
premijuota Aleksiejaus Tol
stojaus pjesė “Jonas Rūstu
sis” ir Maršako dramatinė 
pasaka “Dvylika mėnesių.”

Jono Rūsčiojo paveikslas 
patraukė daugelio tarybinių 
dramaturgų dėmesį. Iš šiai 
didelei ir sudėtingai istori
nei figūrai paskirtųjų kūri
nių Tolstojaus pjesė, suside
danti iš dviejų dalių—“Ere
lis ir erelienė” ir “Sunkūs 
metai” — išsiskiria, kaip 
didelės meninės jėgos dar
bas, kuriame naujoviškai, 
su nepaprastu ryškumu at
kurtas Rūsčiojo paveikslas.

S. Maršakas, paėmęs pa
grindu slavų pasaką, sukū
rė ryškų šventišką kūrinį. 
Jis pilnas fantastinių pa
veikslų, patrauklių jaunam 
žiūrovui. Ši paveikslais 
turtinga pasaka turi auklė
jamosios reikšmės, kuria 
pasižymi tokie klasiniai kū
riniai, kaip, pavyzdžiui, ru
sų liaudies pasakos arba 
Anderseno pasakos.

Stalininės premijos su
teiktos Dantės “Dieviško
sios komedijos” (“Praga
ras” ir “Skaistykla”) verti
mams, padarytiems M; Lo- 
zinskio. Tokiam sudėtin
gam kūriniui išversti reikė
jo ne tik mokėti kalbą, pa
žinti epochą, bet ir turėti 
didelį poetinį talentą. Šių 
ypatybių pakankamai turi 
Dantės vertimo autorius. 
Savo vertimuose Lozinskis 
pasirodė kaip subrendęs po-i .. x .
etas ir mokslininkas. . Mū- aj’cha, T?e?>er a 1S* ^ir.e^^orįus 
su skaitytojai pirma kartą Y R se^Piamo?los 
gavo tikslų ir poetiškai to-. J«nStinul Tjį«tll. orgamza- 
bulą įžymaus pasaulines Ii- P,1 ^n.ese’ 3°S duonos 
teratūros kūrinio vertimą, kiekis Italijoj numuštas jau

Vyriausybė aukštai įver- jjpna“ . • i — i • • . i • • i UŲ1 ŲA X C11CV •rinn Iru vvhimne Tovvhinill x

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

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

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

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

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
-Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų' Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prisiuntimą mes ap
mokame.

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

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
• lAlairia*

WONDER LIVE FOUNDATION
61MB—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

' - \ - \ Ha

Washington, bal. 25. — 
Mažųjų amerikinių biznie
rių organizacijos smerkia 
didžiųjų kapitalistų pasimo- 
jimą nužudyt kainų kontro-1 
lę. Jie vadina skandalu tą 
kampaniją, kurią Fabrikan
tų Sąjunga ir Prekybos Rū
mai varo prieš kainų kon
troliavimą.

Trečiadienį Chester Bow
les, ūkinio pastovumo ad
ministratorius, šaukė smul
kiuosius ir vidutinius biz
nierius į kovą už kainų kon
trolės išlaikymą.

CIO Valdiniai Tarnauto
jai Užtaria Sovietus
Atlantic City, N. J.—Su

sivienijo CIO Valstijinių ir 
Miestinių Civilių Tarnauto
jų - Darbininkų Unija su 
Federalių Civilių Darbinin
kų - Tarnautojų Unija. Ben
drame jų suvažiavime 600 
delegatų, tarp kitko, priė
mė rezoliuciją, kurioj rei
kalauja, kad Trumano-val
džia ir kongresas sustabdy
tų prieš - sovietinę savo po
litiką. Rezoliucija sako, 
tiktai Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų draugiškumas tega
li išlaikyt taiką.

ALKIS ITALIJOJ
Washington. — F. LaGu-

kiekis Italijoj numuštas jau 
iki trečdalio svaro žmogui

REIKIA
♦

PAPRASTŲ DARBININKŲ

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

-JOURNEE MILL ROAD 
SAYERVILLE, NEW JERSEY.

(104)

REIKALINGI
DAILYDES

DIRBTI WESTPORT’E
Kreipkitės į General Supply Co.

155 Island Brook Ave., Bridgeport, Conn.
Telephone BRIDGEPORT 4-4115 (100)

REIKALINGI
Kelių ir Konstrukcijos

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Kreipkitės į General Supply Co.

155 Island Brook Ave., Bridgeport, Conn.
Telephone BRIDGEPORT 4-4115 <ioo)

tino kūrybinius tarybinių 
rašytojų pasiekimus. Mūsų 
liaudis su padėka ir meile 
pasitiko knygas, kuriose už
fiksuota žmonijos istorijoje 
pavyzdžio neturinti kova 
prieš fašistinius barbarus, 
šaunūs Raudonosios Armi
jos žygiai, amžiais nepra
lenktas tarybinių žmonių 
didvyriškumas. Daug pa
daryta tarybinių literatų, 
bet tai toli ne viskas, ko iš 
jų reikalaujama.

Liaudis laukia iš savo ra
šytojų naujų kūrinių, ku
riuose būtų aprašyti didvy
riškųjų mūsų kareivių ir 
karininkų žygiai didžiojo

Hayward, Calif. — Nu
kritus kariniam lėktuvui, 
užsimušė 3 asmenys.

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.

Atydai nariams ir simpatikams. 
LDS 168 kp. rengia puikų parengi- 
mėlį, nuo kurio pelnas bus skiria
mas padengti delegatų kelionės lė
šas važiuojant į LDS Suvažiavimą 
Bostone. Kviečiame visus dalyvauti 
balandžio 28 d., 2 vai. dienų, po

margučių, 
ir visokių gėrimų. Nepamirš- 

dalyvauti. — Komisija.
(98-99)

17-15 Ann St., Harrisone. Kaipo at
velykio dienoj, tai bus 
sūrio 
kite

va-

imperialistinę Ja- 
Tarybiniai rašyto

jai turi būti verti aukštos 
savo misijos — prozos, po
ezijos ir dramaturgijos kū
riniuose įamžinti 
sioms kartoms 
liaudies triumfą 
me Tėvynės kare,

būsimo- 
tarybinės 
Didžiaja-

MONTELLO, MASS.
Sekmadienį, balandžio 28 d., įvyks 

paminėjimas pirmos gegužės, pasau- 
iiniai tarptautine darbininkų šventė. 
Įvyks Liet. Taut. Namo Parke, Win- 
ter St., (Keswick Rd.) Pradžia 2:30 
v. dieną. Bus prakalbos, muzikalė 
programa ir visokių užkandžių. Įžan
gos nebus. — Reng. Kom, (97-98)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubas rengia “Margu

čių” pramogėlę, balandžio 28 d., 3 
vai. dieną, po 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame visus dalyvauti. Praneš
kite visiems jaunuoliams, kad daly
vautų, mes norime suorganizuoti 
Chorą Philadelphijoj. — Kom.

(97-98)

M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
P. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz. • ,

No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rheumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz.

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gelbsti nuo daug įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tie $1.25 
už 2 oz. j ‘ ; i M' ' “ H

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina‘tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antra gatvė nuo 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čekius, money-orderius sekamu ant
rašu: . .

M. J. Švilpa, P. O. Box 73, .Sta. A. Hartford 6, Conn.
Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 30c štampą)

MEDŽIO IŠDROŽINĖTOJAI
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI 

VAKACIJOS IR 
ŠVENTES SU ALGA 

TIK 10 MINUČIŲ 
NUO TIMES SQUARE 
COCHEO BROS.

' 1801 Willow Ave.
WEEHAWKEN, N. J.

GHICKERING 4-2642 
UNION 5-3750

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(102)

RE1KALINGI VYRAI
Aukšta alga patyrusiem 

laipytojam į medžius.
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės tarpe 5 ir 6 vai.
McHale Tree Expert & 

Landscape Co.
217 Hempstead Turnpike, 

HEMPSTEAD, L. I.

DARBININKAI PRIE 
VALYZŲ 
PATYRĘ

DĖJIMUI* VIRŠŲ APKARPYMUI
Taiptri operatoriai prie Singer, 

Metropolitan ir Puritan siuvamųjų mašinų
Union Shop

Visos Unijinės Pašalpos
ALLIED LUGGAGE CORP.
150 BAY ST., JERSEY CITY, N. J.

BERGEN 3-2280
(100)

STALIORIAI IR VYRAI PRIE MAŠINŲ 
l-mos klasės, unijistai, prie architektūros 

' medžio darbo. Puikiausios darbo sąlygos. 
Nuolat. TECHNICAL APPLIANCE CORP., 

41-06 DeLong Street, FLUSHING, L. I.
(103)

EASTON, PA.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

pramogėlę, bus ir žaislų. Pelnas bus 
skiriamas nesveikuojančiam draugui 
J. Klobui. Įvyks balandžio 28 d., 2 
vai. dieną, po 631 Walnut St. Kvie
čiame dalyvauti. — V. J. S. (97-98)

SO. BOSTON, MASS.
Prašome visus įsitėmyti: LDS 62 

kp., suaugusių — ir 225 kp., jaunuo
lių bendrai rengia puikią vakarienę. 
Balandžio 28 d., 7 v. v. Liet. Kliubo 
salėje, 318 W. Broadway. Rengimo 
komisija deda visas pastangas, kad 
surengti
gėrimus, kad pilnai patenkint visus 
dalyvaus. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti.— 
Rengėjai. (97-98)

skanius valgius ir gerus

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės, 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2-00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

'■ DĘKKN’S OINTMENT CO. 
Į P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

REIKIA
Operatoriai Išsiuvinejimui 

ir Siuvimui Audimo Koutų

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS
SINGER SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ

Labai linksmos darbo sąlygos 
naujoje dirbtuvėje

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS DARBAS

Rašykite ar Kreipkitės
TATAMY SHIRT MILL 

TATAMY, PA.
ar Tclefonuokite EASTON 2-7258

(100)

NUOLATINIS DARBAS 
AUKŠTI 

UŽDARBIAI

KREIPKITĖS

Bobrich Corporation
1 E. Main Street, 

BEACON, N. Y.

REIKALINGOS OPERATORĖS
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksma Aplinkuma 
GERA ALGA. PAKILIMAI

GLOBE GARMENT CO. 
3008 AVENUE M 
(Arti Nostrand Ave.) 

BROOKLYN
(103)

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTAI

PRITAIKYMUI JŪSŲ PATOGUMUI
4

Jūsų Pasirinkimui Šiltai
A.M.—8:15 A.M. ar 7 P.M.—11:15 P.M.

KELIOLIKA DARBŲ
Prie abclnai apvalymo darbų ofiainiuosc bū- 

dinkuosc. Kreipkitės 9-5 P.M. kasdien, 
Ifiskiriant šeštadienius.

PERSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

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

(97)

MERGINOS
Mokintis gero amato. 5 DIENOS—$24 PRA
DŽIAI. Greiti pakilimai. Ixmgvats darbas. 
, Nuolatinis darbas. Kava nemokamai.
H Y GRADE, 195 WILSON AVE., B’KLYN.

(102)

PATYRĘ
OPERATORIAI

NEAPDIRBTAM ŠILKUI PRIE 
VYNIOJIMŲ 5-B VERPIMŲ 
IR APSUKIMU, PIRMAM 
IR ANTRAM ŠIFTAMS.

VALANDINĖ MOKESTIS 
IR BONAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

SAVAITĖ VAKACIJŲ 
VASARA

RAŠYKITE AR ŠAUKITE

PERKASIE 
THROWING MILLS

9TH IR WALNUT STS., 
PERKASIE, PA.
PERKASIE 861

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ
■■ k «■

i
i



unifor- 
unijistai

lietuviai, 
jus būti 
pirmose

sau-
Jūs
Ge- 

eile-

filmininkus, 
paradą. Iš tų 
filmų ’paskiau 
viena bendra

su kon- 
ir žymių 

prakalbomis, už 
teises įvyks šio 

popietį, baland-

Sestas Puslapis Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily ; Penktadienis

NowYorko^M^yZinlos
Bendros Gegužines 
Paradas Filmose

Filmininkas George Klimas 
bus oficialiu 1-mos Gegužės 
Parado film uoto j u New Yor
ke. I WO Filmų Department© 
direktorius C. Cooper suorga
nizavo keturis 
kurie filmuos 
visų keturių 
bus sudaryta 
parado filmą.

Taigi, po parado, kada nors 
ne už ilgo, turėsime progą 
matyti pirmą didįjį pokarinį 
darbo žmonių maršavimą už 
taiką filmose. O kad mes, lie
tuviai, filmoje neatrodytume 
menkai, būkime visi savo bū- 
ryje, kvieskime draugą. Nuei
kime pasipuošę gražiausia, 
marguokime gyvai, dainuoki
me skambiai.

Sužinojęs.

Išgirskite Armėną Grą
žą Koncertą; Paremki
te Teisėtą Kovą

Masinis mitingas, 
certine programa 
amerikiečių 
Armėnijos 
sekmadienio
žio 28-tą, Carnegie Hall, New 
Yorke. Programoje armėnų 
dainos ir muzika.

Kongresmanai Emanuel Cel- 
ler, brooklynietis ir Charles R. 
Savage iš Washington valsti
jos; garsus šiaurių tyrinėtojas 
sson, senatorius Charles W. 
ir autorius Vilhjalmur Stefan- 
Tobey iš New Hampshire, 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys Stanley Isaacs ir kiti 
paskilbę amerikiečiai kalbės 
programoje.

Mitingo tikslas yra atkreip
ti visų amerikiečių ir pasau
lio atydą į armėnų padėtį. Ar
mėnai, kaip žinia, didvyriškai 
kovojo prieš fašizmą, tačiau 
devyni dešimtadaliai jų visos 

•žemės tebėra atiduoti Turki
jai. Buvę kovotojai už tėvy
nę ir pasaulį neturi kur gal
vos priglausti.

Armėnijos ir Amerikos ar
mėnai reikalauja, kad Jungti
nės Tautos sugrąžintų jų že
mę jiems, Tarybinei Armėni
jai, kurioje jie nori apsigy
venti.

Parveš Koncentraciją 
Kempią Našlaitę

DO-RE-MI

Ar Bus Taika? Kas Daroma 
Washingtone - New Yorke 

Už rPaiką Pasaulyje?
Tais ir kitais svarbiais tai

kos, demokratijos ir duonos 
išssaugojimo klausimais išgirs
kite veteranų ir veikėjų pra
kalbas šio penktadienio vaka
rą, balandžio 26-tą, Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Kalbės:

Domininkas M. Šolomskas, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
centro sekretorius, dienraščio 
Laisvės redakcijos narys.

Jonas Ormanas, Europos 
karo veteranas, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jauni
mo sekretorius ir organo Tie
sos angliškojo skyriaus redak
torius.

Matas Šolomskas, Pacifiko 
karo veteranas, Demokratinių 
Lietuvių Centro sekretorius ir 
dienraščio Laisvės angliškojo 
skyriaus redaktorius.

Visi tie trys vyrai atstova
vo didžiąsias Amerikos orga-

nizacijas Taikai Laimėti 
grese, Washingtone.

Kas tą suvažiavimą šaukė, 
o kas jam bandė kenkti?

Kas tame kongrese nuvcik-

Kon-

Kaip apie taiką galvoja mū
sų kongresmanai, senatoriai, 
vyriausybininkai ?

Kas daroma New Yorke iš
saugojimui taikos?

Kuomi galim prisidėt mes?
Tuos ir daugelį kitų tolygių 

klausimų jūs diskusuojate ša- 
pose, sueigose, namie. Išgirs
kite, kaip juos diskusavo kon- 
gremanai, artistai, mokslinin
kai, unijų vadai, suvykę į 
Washirigtoną. Ateikite, pa
kvieskite jūsų draugus .

Pradžia 7:30. Įžanga ne
mokama. Rengia ir kviečia vi
sus—

• LLD 1-ma Kuopa.

Lietuviai ir Visi Veteranai 
Maršuos Uniformuoti 

Pirmą Gegužės
Jeigu jūs esate veteranas, 

prašome jūsų įsitėmyti, jog 
jūs esate laukiamas darbo 
žmonių ir jų talkininkų para
de už taiką pasaulyje, už 
gumą, už demokratiją, 
esate laukiamas Bendros 
gūžinės Parado pirmose

gegužėsse šį trečiadienį, 
(May) 1-mą.

Ypatingai mes, 
širdingai kviečiame 
mūsų, lietuvių būrio 
eilėse.

Ir prašom atvykti 
muotus. Uniformuoti 
veteranai maršuos savo unijų 
priešakyje. Uniformuoti vete
ranai studentai maršuos pir
mose eilėse studentų būrių. 
Mos irgi laikysime didele gar
be turėti mūsų vaikus, mūsų

brolius ir seseris, mūsų drau
gus veteranus pirmose eilėse.

Taip pat prašome jūsų ne
numoti ranka ant jūsų Battle 
Stars ir visų kitų sunkiai ir 
garbingai kare prieš fašizmą 
užsitarnautų požymių. Dau
giau, gražiau — pasipuoškite 
visais.

Lietuviai susirinks 4,vab po 
pietų, Lituanica Aikštėj, prie 
Piliečių Kliubo, Brooklyne 
(BMT Jamaica linijos TIewes 
St. stotis), New Yorke pradės 
maršuoti apie 5:15 — 5:30, 
nuo 37th St. (tarp 8 ir 9th 
Avės.). Nespėjantiejį atvykti 
prie 
37th

Kliubo, pribūkite ant 
St.

Bendros Gegužinės
Parado
Lietuvių Komitetas.

Kas Remia Septintąjį LOS Seimą

Jurgine Turės Šauną 
Bankieta

Didžioji vietinė lietuvių pa- 
šalpinė — šv. Jurgio Drau
gystė — karo laikais neruošė 
pasilinksminimo pramogų. Už 
tai pirmo po karo sezono pra
džioje jau turėjo balių, o pa
baigoje, šį šeštadienį, balan
džio 27-tą, surengė bankietą- 
vakarienę. Įvyks Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7 :30 vakaro. Va
karienė $3

Kadangi 
kuomi iš
kai rūpinasi, 
draugiškai' 
gyvena, tad 
go bankieto.

In case some of you have 
missed this column (1 hope) 
and are wondering why it 
didn’t appear for ą while, let 
me say that the writer was 
burdened with other work, 
not connected with the Chor
us. 1 could name a lot more 
reasons that seem sound to 
me, but to you they may seem 
just plain sound and nothing 
more, so I guess I’d better 
stick to the business on hand 
and relate the coming events 
and doings of the Chorus.

❖ *

Incidentally, Frank Pakall’s 
group has grown to 18 mem
bers, has a repertoire, so far, 
consisting of 5 lively songs, 
among which is a Lithuanian 
version of Viva La Companie, 
adapted by Frank Pakali. As 
the time goes we will be 
adding more and more. Next 
rehearsal 
will be 8

before the Concert so all the 
members please be prompt at 
all the regular and extra re
hearsals. A.C.C.

of the Men’s Group 
P.M., Monday eve., 
at Laisve Hall.

Mrs. Irene A. Peters, 50 
m., paskirta New Yorko mote
rų policisčių biuro direktore. 
Jinai kilus iš Bostono, bet gy
vena čionai 17 metų ir 16 me
tų tarnavus policijos Vaikam 
Pagalbos Biure. Pati yra be
vaikė. Gyvena Bronxe.

the
An- '

jurgiečiai visu 
anksto, gaspadoriš- 

gerai darbuojasi, 
su žmonėmis su
tik imasi sekmin-

Majoras Pažadėjo Pa
gelbėti Unijoms Kovoti 
Prieš Juodąjį Turgą

First big event in which 
Aido Chorus is going to par
ticipate is the May-Day Pa
rade. I can’t give you all the 
details at this time as 1 am 
not clear on them myself. I 
can say this, however, that 
there will be a meeting of 
captains of the May-Day Pa
rade this Friday, April 26, 7 
P.M., at Laisve Hall, where 
the details of the Parade will 
be worked out. Chorus should 
be represented at that meet
ing and informed of the out
come.

The next big event in 
life of the Chorus is the 
nual Concert which is to take ' 
place Saturday, May 4 th, 
7 :30 P.M., at the Lith. Amer
ican Citizens’ Club, 280 Un
ion Ave., Brooklyn. It was for 
this reason that we had an 
extra rehearsal last Tuesday, 
April 23rd, and for that same 
reason"' you, girls, are asked 
to come to rehearsal this Fri
day, April 26th, at 7 P.M.

• * S|i *

It is very short time left

Pirkite Laisvę
ant

TIMES SQUARE
New York City

ant kampo
7th A v. ir 42nd St.
Pusė bloko nuo Stanley Teatro

Kasdien 4 vai. po pietų 
dienraštis Laisvė yra 

ant tos stoties.
Sekmadieniais nuo 10 yal. 

ryto rasite ten Laisvę.

Kariaudamas Belgijos išky
šulyje (bulge), brooklynietis 
saržentas Bert Simons buvęs 
prisiekęs, jog jis paims auk
lėti nacių nužudytų žydų kū
dikį. šiomis dienomis jam pra
neša, kad jis gaus 3 ir pusės 
metų dukrelę, Bella Raphael.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 7-tas Seimas įvyks 
birželio pradžioje, Bostone. 
Brooklyno LDS kuopos dar
buojasi jį pasveikinti. Per 1- 
mos kuopos komisiją jau gau
ti sekami sveikinimai:

LDS 1 kuopa $5.
Joseph Zeidat, Bar & Grill 

savininkas, 411 Grand St. $5.
Petras Kapickas, Bar & 

Grill savininkas, 32 Ten Eyck

Lithuanian Athletic Club, 
168 Marcy Ave., per kliubo 
pirmininką Joe Peterson ir 
kliubo gaspadoriu W. Welton 
$2.

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

Mikolas Liepa, Bar & Grill 
savininkas, 324 Devoe St., $5.

Vincas Skuodis, Bar & Grill 
savininkas, 564 Wythe Ave., 
$3.

SOUTH BROOKLYN, N. Y

BALIUS SU PROGRAMA
Rengia LDS 5O-ta Kuopa, So. Brooklyne

Sekmadienį, Balandžio 28 April
LABOR PARTY HALL -

4714—5th Avenue South Brooklyn, N. Y.
Įžanga 60c (su taksais) ::: Durys atdaros 4 vai. vakare.

South Brooklyno bei Central Brooklyno lietuviai 'gerai 
žino, kad LDS 50-ta kuopa savo parengimais visuomet pilnai 
patenkina susirinkusius. Taigi ir šį kartą geriausia proga 
šiame baliuje visiems sueiti ir smagiai pasilinksminti, už
baigiant žiemos sezono parengimus. •
Apart Šokių, bus įvairių gražiių pamarginimų—progra

ma, kuomi taipgi susirinkusieji bus pilnai patenkinti.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

Kviečiame ir iš Williamsburgo apylinkės atvažiuoti pas', 
mus į svečius kartu pasilinksminti šiame vakare.

Balandžio 23-čią pas majo
rą O’Dwyer atsilankiusiai mė
sos pakuotoji! unijistų delega
cijai majorai pažadėjo tartis 
su žemdirbystės sekretorių 
Clinton P. Anderson’u. Majo
ras reikalaus, kad Anderso
nas patvarkytų siųsti miestui 
daugiau gyvų galvijų, o tas, 
su miesto vyriausybės, OPA, 
unijų ir vartotojų kooperaci
ja, tikimasi, padės išmušti 
juodojo turgaus gaują iš 
miesto rinkos.

Delegacija, v a d o vaujama 
Meyer Stern, United Pack
inghouse Workers (CIO) vir
šininko šiai apylinkei, prašė 
majoro paskirti policistų pri
daboti visą miestan atvežamą 
mėsą, taipgi skirti policistų 
prie urmu parduotuvių, sau
goti ten atvežamą ir iš ten' iš
vežamą mėsą. Majoras dele
gacijai sakė jau instruktavęs 
policiją veikti su’ OPA.

❖ •»
The above item seems to in

commode the following: Our 
conductor George Kazakevi
čius wants to see all the girls 
of the Chorus precisely at the 
same time and the same place 
—7 P.M., Laisve Hall—in or
der to organize a group of 
female, singers. As he puts it: 
“To give Frank Pakall’s group 
a competition.” So, girls, 
please comply with George’s 
request and be present Friday 
(tonight) at 7 P. M. sharp. 
Don’t worry about the meet
ing interrupting your rehear
sal as the meeting could and 
will be held in the rooms 
above the Hall.

Naudokitės Proga!
Reikalingi du partneriai į platų siuvėjų biznį. 

Gerai išvystytas biznis per daug metų. Užsaky
mų gauname daugiau negu galima atlikti.

Taipgi reikalingi trys patyrę operatoriai prie 
viso darbo. Alga .$65 Į savaitę. Užtikrinta ateitis.

GENERAL CLOTHING CO.
168 ROEBLING ST., BROOKLYN, N. Y.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harriean ir Marcy Area.) 

BKLYN, N. Y.

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

Jeigu i krautuvininkas šian
dien paprašys centą daugiau 
už du pakeliu cigaretų, tai ne 
jo kaltė — vyriausybė leido 
pakelti kainą.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

2-4 P. M.
6-? P. M.

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

l?w

g

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5569

>

DANTŲ GYDYTOJAS 
/

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Po Dolerį:
Ignas Daužickas, Petras 

Grabauskas, Alex Velička, 
Jonas Šimanskis, Charles Nak
tinis, Leopoldas Nakvidavi- 
čius, Charles Yuknis,' Julius 
Kalvąitis, Jurgis Nalivaika, 
Jurgis Wareson, Antanas 
Balčiūnas, Juozas Kasmoch, 
Kazys Balčiūnas, Gus Diržu- 
vait, Ignas Arlauskas, Vincas 
Rasimavičius (Rice).

Visų sveikintojų vardai ir 
biznierių skelbimai bus pa
skelbti LDS Septintoje Seimo 
Programoje. Taigi, biznieriai 
ir pavieniai, kurie norėtumėt 
pasigarsint iir pasveikinti LDS 
7-tą j į Seimą, tai dar galite at
likti, priduodami skelbimą ar
ba pasveikinimą skelbimų rin
kėjam, Jonui Grubiui, 64 Ten 
Eyck St., ar Jurgiui Kuraičiui, 
Laisvės spaustuvėje.

Rinkėjas.

NEFORNIŠIUOTAS APARTMENTAS 
PASIRANDA VOJIMUI

BELMONT AVE. 116 (arti Stone Ąve.) 
1 3 rūmai, maudynė, Šiltas vanduo, naujai 

iSdekoruota. Rcnda $16 iki $20. Matykite 
Supt.. Room 1, arba telefonuokit FO. 9-2213.
  (90)

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

CHARLES
UP-TO-DATE

BĄRBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ZS“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

s

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. BT. 2-834?

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y. '

Bankietas ir Šokiai. Rengia Šv. 
1 Jurgio Draugystė, balandžio 27 d.
Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė. Bankieto pradžia 7:30 v.” v.„ 
šakiai nuo 8 v. v. Bilietas bankietui 
$3.00, vien tik Šokiams 50c. Rengė
jai kviečia visus vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
vakarą su Draugystės nariais. i

(9B-99) |.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Are.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel, GLenmore 5-6191

k.’

Undertaker & Embalmei
pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensee! Undertaker

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
. WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

>• r - wwtTUPpqr -Tift

Joseph Garszva

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

ATDARA VAKARAISm WT, MH*




