
KRISLAI
Visų Akys i Paryžių. 
Dėl Mūsų Politikos.
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Nūnai i Paryžių žiūri visas 
pasaulis. Be to, kad Franci.jo
je savaime Įvykių yra Įdomių

ketiniu di- 
valstybių užsienio rei

kalu ministerial () jie ten ne
suvažiavo pokalbiams apie 
orą !

Kai kurie žurnalistai ir ra
dijo komentatoriai konferen
cijai pranašauja dideli nepa
sisekimą. “Amerika nenusileis 
Rusijai,” skelbia jie, tarytum

nėję

tam, kad nusileisti Rusijai.
Tiek mūsų valstybes sekre

torius, tiek kiti ministerial vy
ko Paryžiun ne nuolaidoms 
daryti, bet susitarti

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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No. 99ŽUVO 50 ŽMONIŲ, SUSIDŪRUS DVIEM TRAUKINIAM
Naperville, Ill. — Tapo 

užmušta apie 50 žmonių ir 
sužeista 125, kuomet grei
tasis traukinys, važiuoda
mas 80 mylių per valandą, 
smogė sustojusiam kitam 
ekspresiniam traukiniui ant

visais tų pačių bėgių. Sakoma, 
s v a r b i a isiais tarptautiniais antrajam traukiniui nebuvo 
klausimais, del kurių ligi «i°l Iškirta tenai sustoti, 
nebuvo tarp .jų harmonijos. I

;ie, kurie nuo- 
daug maž ši- Chinų Komunistai 

: Nedarysią Daugiau
O kodėl jai dėtis bent su Nuolaidi] 011302111 

viena iš jų? Kodėl musų k ras-j * **
tas negali turėti savystovės po- i 
zicijos? Arba kodėl jis ture 
tų remti Anglijos imperializ 
mą, prieš kurį Amerikai teko I kad jie jau nedarys nuolai

dų C h i n i j o s valdo vui 
būti Chiang Kai-shekui kas lie

čia jų kariuomenės peror-

taip:
— Amerika privalo eiti iš

vien su Anglija, o ne su Ta
rybų Sąjunga.
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Gromyko Smerkra Franko Glostyto jus 
Sako, Jie Vėl Eina Municho Keliais

New York, balandžio 26. 
—Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba penktadienį vėl 
svarstė Australijos delega
to Hodgsono siūlymą pas
kirti penkių narių komisiją, 
kuri ištirtų faktus, ar fa
šistinė Franko valdžia Is- 
p a n i j o j g ręsia suardyti 
tarptautinę taiką. Daugu
ma tarybos narių, vadovau
jami amerikonų ir anglų, 
sutinka pavesti tokiai komi
sijai tyrinėti Franko ir na
cių veiklą Ispanijoj ir savo 
atradimus raportuoti Sau
gumo Tarybai gegužės 31 d.

Sovietų delegatas Gromy
ko ketvirtadienį pareiškė, 
jog Lenkija pristatė gana 
faktų, įrodančių, kaip kari
niai Franko pasiruošimai irChungking. — Chinų ko-

|munistų vadai pareiškė,'nacių įtaka Ispanijoj suda-

Mūsų politika turėtų 
tokia: palaikyti glaudžią vie
nybę su Tarybų Sąjunga, su ganizavimo ir kitais klausi- 
Anglija ir su Francija: ato-;mais šiaurinėje Chinijoje ir 
minės bombos grasą padėti Į į Mandžurijoje. Nes Chiang 
šalį; negrūmoti karu Tarybų . Kai-shekas, laužydamas su- 
Sąjungai, bet veikti uz„taikos, tartis su komunistais, pra- 
islaikymą; naikinti asizmo naują pilietinį karą 

prieš juos.
i. Chinų komunistų vadai 
i priminė, kad jų kariuomenė 
dabar turi savo rankose 
Mandžurijos sostinę Chang- 
chuną, jos didmiestį Char- 
biną ir daugiau kaip 100 ki
tų miestų, miestelių ir ap
skričių Mandžurijoje; o 
Chiang Kai-sheko tautinin
kai teturi tik 12 iki 20 tokių 
vietovių Mandžurijoj.

ro pavojų tarptautinei tai
kai. Gromyko sakė, vadi
namas tyrinėjimas būtų tik
tai delsimas ir Municho po
litikos tęsimas. Jis rėmė 
Lenkijos reikalavimą negai
šuojant sutraukyti diploma
tijos Ryšius su Franko dik
tatūra.

ti ją.
Jei Roosevelt as gyvcmtų,

Deja!. . .

Puošnųjį Belgrado (Jugo- 
slavijos sostinės) valstybinį 
teatrą vokiškieji plėšikai žiau
riai apgriovė ir apiplėšė, 
ntro direktorius Milan Predi- 
čas kreipėsi j Amerikos teat
ru darbuotojus, prašydamas 
talkos kultūros židiniui atsta
tyti.

Pasėka tokia: Paramount ir 
Warner Brolių studijų artistai 
suaukojo 15-ką baksų visokių 
istorinių kostiumų ir 
Belgradan. Visi 
filmų žvaigždžių 
kuklia dovanėle! 
tinas Amerikos 
mostas!

Tenka priminti,, kad ameri
kiečiai duosniai remia Jugo
slaviją visokiomis dovanomis.

American Committee for 
Yugoslav Relief (235 E. 11th 
St., New York City) renka rū
bus ir kitokius daiktus ir juos 
siunčia Jugoslavijon, šis ko
mitetas atlieka neįkainuojamą 
darbą.

Milionas Chicagiečiu už Kai- 
mj Kontrolės Vykdymą

Sovietų Atstovas Saug. Taryboj 
Atmeta Delsiančius Tyrinėjimus
Senosios Tautų Lygos ir 

Municho Keliais'
Gromyko priminė, kaip 

senoji. Tautų1 Lyga su savo

tyrinėjimais - v gaišavimais 
leido Japonijai užgrobti 
Mandžuriją, Mussoliniui už
imti Ethiopiją; kaip buvęs

SOVIETAI SUTINKA, KAD 
FRANCIJA DALYVAUTŲ 

SUTARČIŲ DARYME

siunčia 
žymiu 

prisidėjo su 
Tai įsidėmė- 

menininkų

Chicago. — 700 atstovų 
nuo Darbo Federacijos ir 
CIO unijų, pilietinių, kultū
rinių ir kitokių organiza
cijų atlaikė konferenciją 
miesto valdybos kambaryje 
ir išleido atsišaukimą, ra
gindami pasmarkint kovą 
už kainų kontrolės išlaiky
mą. Konferencija atstova
vo bent milioną čikagiečių. 
Tūkstančiai Chicagos tele
gramų Washingtonui reika
lauja kontroliuot kainas.

Kainy Kontrolė 
Mum Apsauga, Sako 
Darbininkai Senatui

Washington. — Darbinin
kų atstovai pareiškė sena
to komitetui, jog valdinis 
kainų kontroliavimas yra 
vienintelė rankpelniams ap
sauga. John C. Saccocio, 
General Electric mechani
kas, CIO unijos narys, pirš
tu grūmodamas, sakė prie
šingiems kainų kontrolei 
senatoriams, kad jie neat
stovauja žmonių dauguome- 
nės: “Jūs esate atstovai di
džiųjų fabrikantų, kaip kad 
General Electric ir kitų 
korporacijų.” Panašiai rei
kalavo palaikyti kainų kon
trolę ir Bernardas Gorsica, 
plieno darbininkas iš Pitts
burgh o.

Praeitą sekmadieni, masi
niame lietuvių mitinge, Chica- 
goje Vilniaus Sveikatos Insti
tutui buvo sudėta virš A$4,000. 
Su pažadais suma siekia 
kis tūkstančius dolerių.

Mitinge, kaip žinia, 
Bimba padare pranešimą 
Lietuvą.

žinant tai, kad Chicagoje 
dar bus dvejos prakalbos tuo 
pačiu klausimu, tai šis čika
giečių pasirodymas tenka 
skaityti didžiai pasekmingu.

Nei nepajusime, kai Vil
niaus Sveikatos Institutui su
kalsime $60,000 sumą!

Anglų lakūnai skraido 
virš Tel Aviv miesto, Pales
tinoj; • pasiruošę šaudyti 
maištaujančius žydus.

Pasiryžo Suorganizuoti 
5 Mil. Valdinių Darbi- 

ninkų-Tamautojų
pon-

Ant. 
apie

PALESTINOS ŽYDAI 
TERORISTAI NUKOVĖ 
DAR 7 ANGLUS

Ir V. Tysliavienė įsimylėjo 
į pabėgėli Kravčenko ir jo 
“kūrinį” (“I Choose Free
dom”).

Ne Kravčenko knygą rašė 
ir ne jis dėl jos kaltas. Kny
ga buvo parašyta tam tikrų 
“specialistų,” tebėra Šančių 
priešsovietines knygas.

Panašių “kūrinių,” kaip šis, 
juk buvo jau išleista Ameri
koje eibės. Bet kas jų paiso ?!

Jeruzalė. — Grupė žydų 
teroristų, tarp jų ir 6 mer
ginos, užpuolė anglų lakū
nų ir policijos stotis ..Tel 
Aviv mieste ir apylinkėj; 
nušovė 7 anglų karius ir po
licininkus; pasigrobė tuzi
nus ginklų ir pabėgo, nors 
9 užpuolikai buvo sužeisti. 
Šarvuoti anglų automobiliai 
dabar dieną ir naktį dunda 
Tel Aviv gatvėmis, grūmo
dami Anglijos priešams.

Netiki jais nei tie, kurie rašo, 
neigi tie, kurie leidžia. Pati 
Tysliavienė jų, neskaito, o tik 
perša savo pasekėjams.

Atlantic City, N. J.—Su
važiavimas CIO, federalių, 
valstijinių ir miestinių dar
bininkų - tarnautojų unijų 
entuziastiškai sveikino Phi- 
lipą Murray, CIO centro 
pirmininką, kada jis pareiš
kė, jog yra galima suorga
nizuoti į uniją penkis milio- 
nus tokių civilių darbinin- 
kų-tarnautojų visose Jung
tinėse Valstijose. Kada jie 
taip susiorganizuos, tai ša
lies valdžia ir miestų ir 
valstijų valdžios turės pil
nai pripažint jiem bendrų 
(kolektyvių) derybų teisę, 
užtikrino Murray. “Jeigu 
visi civiliai New Yorko val
stijos darbininkai - tarnau
tojai susiorganizuotų, tai 
net gubernatorius Tom De
wey turėtų pripažinti jiem

Paryžius, bal. 26. — Ke
turių didžiųjų talkininkų 
užsieniniai ministerial ge
rume ūpe pradėjo savo kon
ferenciją paruošti sutar
timis su valstybėmis, kurios 
kare veikė išvien su Hitle
riu. Sovietų Sąjunga suti
ko, kad ir Francija dalyvau
tų svarstymuose sutarčių 
su visais buvusiais nacių 
papėdininkais — Suomija, 
Vengrija, Rumunija, Aust
rija ir Italija. Pagal Pots
damo konferencijos nutari
mą, Francija būtų galėjusi 
dalyvauti tiktai sutarties 
daryme su Italija. Potsda
me taip pat buvo nutarta, 
kad Jungtinės Valstijos 
nuošaliai stovėtų nuo sutar
ties su Suomija.

Sovietu atstovas, užsieni- 
nis komisaras Molotovas

dabar pareiškė, jog visi Ke
turi Didieji— Amerika, An
glija, Sovietai ir Francija— 
gali bendrai svarstyti su
tarčių planus su visais bu
vusiais nacių palydovais. 
Bet Francija turės spren
džiamąjį balsą tiktai dėl su
tarties su Italija, o Ameri
ka negalės balsuoti kas lie
čia sutartį su Suomija.

(U ž s i e ninių ministerių 
konferencija pernai Londo
ne spalių mėnesį iškriko 
todėl, kad Anglija ir Ameri
ka reikalavo priimt ne tik 
Franci ją, bet ir Chiniją į 
sutarčių paruošimą Rumu
nijai, Vengrijai ir kitiems 
Balkanų kraštams. Sovietai 
tada nurodė, jog toks rei
kalavimas yra Potsdamo - 
Berlyno konferencijos nuta
rimų laužymas.)

h------------------------------------------------
Anglijos premjeras Nevill 
Chamberlain reikalavo dar 
ištirti Hitlerio intencijas po 
to, kai naciai užėmė Austri
ją; kaip anglų politikai no
rėjo “daugiau įrodymų,” 
kuomet Hitleris ir Mussoli- 
nis kartu su Franko triuš
kino Ispanijos respubliką. 
Kada po munichinės išda
vystės Hitleris užėmė Če- 
choslovakiją, dar anglų 
premjerui buvo “neaišku”, 
ir jis atmetė raginimus su
šaukti demokratinių valsty
bių konferenciją dėlei ben
drų veiksmų prieš Hitlerį.
Nesutinka, kad Tyrinėtojai 

Duotu Pasiūt v mus
Francijos ir Lenkijos 

atstovai įnešė savo

ROXAS VAGYSTĖMIS 
“LAIMI” FIUPINŲ 
RINKIMUS

Manila, bal. 26. — Demo
kratinių jėgų kandidatas į 
Filipinų prezidentus, Sergio 
Osmena pareiškė, jog dva
rininkų - fašistų kandidatas 
M. A. Roxas laimi daugiau 
balsų tiktai vagystėmis ir 
su teroro pagalba. Osme
na nurodė gengsteriškus 
roxistu žygius ypač 3-se 
provincijose.

Sako, Naminis Chinų 
Karas Baigtųsi, jei 
Ne Jungi Valstijos

Pa-. Chungking. — Chinų ko-

id

CIO Galva Murray Numato 
Galingas Darbo Unijas 

Pietinėse Valstijose
Atlantic City, N. J.—CIO 

generalis pirmininkas Phi
lip Murray savo kalboj Au
dėjų - Verpėjų Unijos su
važiavime pranešė, jog sėk
mingai vyksta darbininkų 
organizavimas į industrines 
unijas pietinėse valstijose. 
Jis pranašavo, kad susikurs 
ten galingos darbo unijos, 
kurios privers padaryti ir 
demokratines politines at
mainas tose valstijose, kur 
iki šiol viešpatavo kraštuti
niai atžagareiviai.

Murray sakė, CIO uniji
nis judėjimas pietinėse val-

iš-stijose, galima tikėtis, 
spirs iš Jungtinių Valstijų 
kongreso tokius fašistuo- 
jančius politikierius, kaip 
senatoriūs Bilbo ir kongres- 
manas Rankinas, “raudonų
jų” raganų medžiotojas.

Amerikos Darbo Federa
cijos reakciniai vadai, beje, 
ketino organizuoti savo uni- 
ja$ |3ietinėse valstijose, kad 
pastotų kelią CIO unijoms. 
Murray į tai atsiliepė, jog 
jų pasimojimas nepavyks 
tiem “surūdijusiems mano 
draugams.”

Ilgos eilės tuščių vagonų stovi prie Williamson, W. 
Va., kuomet anglies kompanijos vilkina susitarimą su 
mairiierių unija. Kompanijoms, mat, terūpi tik anglis 
ir pelnas, o darbininkams — tuščias kišenius ir alkana 

uždarbiai nepadengia pragyvenimo lėšų.tą teisę/’ pridūrė Murray. | šeima, kadh

taisymą, kad tyrinėjimų ko- Į.munistai pakartojo, kad ka- 
misija būtų įgalinta pasiū-|ras tarp jų ir Chinijos kau
lyti veiksmus, kuriuos Sau- į tininkų greit pasibaigtų, 
gumo Taryba turėtų daryti jeigu Amerika sustabdytų 
prieš fašistinę Ispaniją. Pa- (piniginę ir kitokią paramą 
taisymą rėmė ir Meksikos diktatoriškam Chinijos val- 
delegatas. Bet Jungtinių 'dovui Chiang Kai-shekui. 
Valstijų ir Anglijos atsto- Komunistai kreipia dėmesį 

į tai, kad Amerikos laivai, 
be kitko, sugabeno dvi 
smarkiausias Chiang Kai- 

sheko armijas iš pietinės _
Chinijos į Mandžuriją, ka- 1 i 
rui prieš chinų komunistus. 
Jie taipgi primena, jog 
Chiang Kai-shekas vartoja, 
buvusius Japonijos pastum
dėlius kovai prieš komunis
tus. Pats Chiang Kai-she
ko žinių ministeris pripaži
no šį faktą. Chinų komu
nistai turi kelis šimtus tūks
tančių armijos.

vai su savo diktuojamais 
(Tąsa 5-me pusi.)

Kilty Streikai, jei 
Būtu Panaikinta 
Kainu Kontrole

Washington. — James B. 
Carey, CIO unijų generalis 
sekretorius - iždininkas, rei
kalavo būtinai palaikyti 
kainų kontrolę. <- Kalbėda
mas senatorių komitetui, 
Carey užreiškė, jog milionai 
streiką vusių darbininkų 
priėmė tam tikrus algų 
priedus ir sugrįžo dirbti 
tiktai tuo supratimu, kad 
valdžia ir toliau apribos 
reikmenų kainas. Jeigu bū
tų panaikinta kainų kontro
lė, tai pragyvenimas greitai 
pabrangtų, ir darbininkai 
vėl turėtų masiniai strei
kuoti, dėl naujų uždarbio 
priedų, kaip Carey įspėjo 
senatorius.

Australija Siūlo Tiktai Mo
raliai Pasmerkt Franko

1

New York, bal. 26.—Aus
tralijos delegatas pulkinin
kas Hodgsonas davė patai
sytą savo pasiūlymą Sau
gumo Tarybai, kad ji “mo
raliai pasmerktų” fašistinę 
Franko valdžią Ispanijoj ir 
kad paskirtų penkių narių 
komisiją. Ta komisija, gir
di, turėtų ištirti, ar Franko 
Ispanija gręsia taikai, ir 
greit pranešti faktus Sau- *

Sekamas 
posėdis atidėtas iki 

pirmadienio.

i i—• jT •• p v* gumo Tarybai. Audėju Unijos duvazta- tarybos posėdis

vimas Padarė Eilę 
Gerų Nutarimų Alaskoj streikuoja laiva- 

kroviai.

Q U„u GELŽKELIECIAI ŽADA 
jos suvažiavimas, po pažan- ię*rppi?ii7’TTArr Del 
gios CIO unijų pirmininko ulKLlnUUl UtL 
Ph. Murray’o kalbos, prie- nAnCIAI! AI fII 
me sekamas rezoliucijas:1 LFAUulAU nJLuŲ

Amerika ‘turi sutraukyti 
diplomatijos ryšius su fa
šistine Ispanija ir pripažin
ti užsieninę ispanų respub- 
likiečių valdžią; išlaikyti ir 
sutvirtinti reikmenų kainų 
kontrolę ir iš naujo įvesti 
racionavimo štampas; už- 
girti Pasaulinę Darbo Uni
jų Sąjungą; numušti taksus 
mažosioms pajamoms ir al
goms; geriau aprūpinti ve
teranų reikalus; išleisti fe- 
deralį įstatymą, kuris
draustų mažamečius vaikus 
darban samdyti, ir tt. v

uz-

ORAS. — Numatoma šal
toka giedra.

Cleveland, Ohio. — Gene
ravai Traukinių Darbinin
kų ir Garvežių Mašinistų 
Brolijų (unijų) pirminiu-, 
kai, atstovaudami 300,000 
geležinkeliečių, vienbalsiai 
nutarė paskelbt visuotiną < 
streiką gegužės 18 d., jeigu 
nebus pridėta jiem daugiau 
algos. Prezidento Truma- 
no komisija skyrė tik 16 
centų priedo valandai, kuo
met geležinkeliečiai reikala
vo 25 centų.

Bulgarija sutraukė diplo
matijos ryšius su Franko 
Ispanija.
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Ku Klūks Klanas Kelia Galvą
Po Pirmo pasaulinio karo Amerikoj labai buvo įsi

galėję fašistiniai gaivalai, susiorganizavę į Ku Klūks 
Klaną. Jie padarė daug žalos, kol masės suprato, kas 
jie yra ir pradėjo juos neigti.

Dabar ir vėl jau eilėj valstijų tie gaivalai viešai pa
sirodė. Jiems pataikauja tūli valdininkai. Štai New 
Yorko valstijoj, Freeporto Komitetas už Liaudies Teises, 
kur neseniai policmanas Remeika nušovė du negrus, bu
vusius karius, pareikalavo, kad būtų atšauktas Ku Klūks 
Klano čarteris. Bet valstijos sekretorius Thomas J. 
Curran pareiškė, kad tai ne jo reikalas.

Tokis pataikavimas Ku Klūks Klanui iš valdininkų 
pusės yra pragaištingas demokratijai ir paakstinimas 
anti-demokratinių elementų.

“Stebuklingas Portfelis”
Paryžiuj prasidėjo svarbi Keturių Didžiųjų konfe

rencija. Aišku, nuo jos daug priklausys pasaulio žmonių 
gerovė ir taika. Turčių spauda jau ruošia dirvą, skelb
dama, būk konferencija nepavyks. Ji rašo, kad Mr. 
Byrnes ir Mr. Bevinas laikysis “kietos politikos,” kad 
pasisekimas konferencijos priklausys nuo to, jeigu So
vietų Sąjungos atstovai “nusileis,” “pasirašys.”

Tai rodo, kad tie ponai užmiršo, jog metai laiko at
gal Berlyną paėmė ir Hitlerio jėgas ištaškė Raudonoji 
Armija. Jie užmiršo, ką patys rašė, kad Sovietų Sąjun
gos įstojimas į karą prieš Japonija, išgelbsti mažiausiai 
miliono Amerikos kareivių gyvybes!

Ta pati spauda rašo apie kokius ten “stebuklingus” 
Mr. Byrnes’o planus, kuriuos jis nusivežė savo portfelyj. 
Ta spauda rašo, kad Mr. Byrnes turi “in his briefcase” 
planus išsprendimui nesutikimų. Atrodo, kad “stebūk- 
lingi planai” ir “stebuklingas portfelis”!

Bet kaip pradeda aiškinti tie, kurie neva žino turinį 
tų planų, tai iš jų išvadų išeina, kad Mr. Byrnes galu
tinai pasidavė republikonui Vandenbergui, kad jis at
sisakė nuo velionio prezidento Roosevelto užsienio poli
tikos, kad jis siekia ne vienybės ir susitarimo su Ta
rybų Sąjunga, bet padiktuoti jai angliškai kalbančių 
imperialistų politiką.

Jie rašo, kad Mr. Byrnes siūlys Tarybų Sąjungai bi- 
liono dolerių paskolą, bet už tai “reikalaus ekonominių 
nusileidimų” ir kad Tarybų Sąjunga “atsisakytų nuo tū
lų prekybos sutarčių” su Rumunija, Bulgarija, Vengrija, 
Austrija, Čechoslovakija ir Lenkija.

Mes trokštame, kad konferencijoj būtų atsiekta su
sitarimas, kad būtų nustatyta teisingi valstybių rube- 
žiai, kad baigtų atakas ant liaudies demokratinių val
džių, -kad Jungtinių Tautų pajėgos būtų nukreiptos at
statymui pasaulio; gelbėjimui žmonių iš bado, palengvi
nimui jų gyvenimo, o ne gaminimui atominių bombų.

Jeigu Mr. Byrnes tokius planus turi savo “stebuk
lingame portfelyj,” tai konferencija bus pasekminga. Bet 
jeigu jis nusivežė anglų torių vado Churchill prakalbą 
ir ją pasilaikys sau už evangeliją nustatymui pasaulyj 
politikos ir ateities, tai labai gaila, bet iš tų planų nieko 
gero neišeis.

Franco fašistu valdoma Ispanija gali patapti haze. Trečio Pasaulinio Karo pra
džiai, aiškina dr. Oscar Lange (prie garsiakalbio), Lenkijos delegatas UN Saugu
mo Tarybos posėdyje. Jis reikalavo, kad demokratinės pasaulio šalys nutrauktų ry
šius su Ispanija.

THESE ARE THE TIMES
• • I

By Matt Sholomskas

PRADŽIA GERA
Tarybinėje Vokietijos zo

noje (praeitą sekmadienį) 
pilnai susivienijo komunis
tinė ir socialistinė partijos. 
Jos sudarė Apvienytą So-

je partijoje narių šiuo me
tu yra virš 1,200,000. Tai 
milžiniška žmonių masė, v

Šiai partijai šiandien sto
vi prieš akis vienas vyriau- 
sis uždavinys: išgraibyti 
fašizmo likučius ir juos lik
viduoti, pastatyti Vokietiją 
į demokratiniu kraštu šei- C V L-

'mą.

Inoje gyvena arti 20,000,000 
vokiečių. Vadinasi, dau
giau kai]) y vienas iš 20-ties 
vokiečių priklauso apvieny- 
tai darbininkų partijai. Ga
lime įsivaizduoti, kokį vaid
menį šį partija suvaidins 
busimuosiuose rinkimuose.

Tolydžio amerikiečiai ir 
anglai savo zonose deda di
džiausių pastangų, kad tik 
neįvyktų vienybė jų valdo
mose sozonose. Kol kas 
jiems tai vyksta, nes atsi
randa social-demokratų ly
derių, kurie vykdo jų, ame
rikiečių ir anglų okupantų, 
siekimus gyveniman.

Bet prie ko tai veda? Tai 
veda prie to, kad amerikie
čių ir britų (taip pat ir fran- 
cūzų) zonose siautėja na
cizmas! Klerikalai ir fašis
tai, pasivadinę visokiais 
vardais, kai]) engė Vokieti
jos liaudį, taip ir tebeengia. 
Jie ruošiasi dar didesniems 
“žygiams” ir to nei nesle
pia.

Taip nebūtų, jei komu
nistai su socialistais apsi- 
vienytų ir išvien kovotų ke-

• Argentina Organizuoja Bloką .
Jungtinių Valstijų valdonai bosauja eilėje Pietų ir 

Centralinės Amerikos šalių.
savo politiką nusako kitoms Amerikos valstybėms per [Lovos^pr 
P<in. A vnorir>(in Unnf nmnf'i i q Pu af n i fnan L-nnfnvon-

liantį galva fašizmų. Anks
čiau ar vėliau, tenka many
ti, apsi vienys šiedvi parti j i 
ir ten, nes darbininkai prie 
to jas privers.

NEW MASSES 
PASIKEITĖ

Jau senai beiseidinėjąs 
savaitraštis New Masses 
padarė tam tikrų pakeitimų 
savo turinyj: nuo dabar šis 
žurnalas, daugiau rašys ir 
nušvies kdltūrinio fronto 
klausimus:' literatūrą, sce
ną, Amerikos menininkų ir 
bendrai kultūros darbinin
kų uždavinius ir perspekty
vas jų darbams.

Angliškai skaitą lietuviai 
menininkai raginami užsi
sakyti New Masses ir aty- 
džiai skaityti. Adresas: 
The New Masses, 104 E. 9th 
St., New York 3, N. Y.

Beje, New Masses kaina 
.$6.00 metams, o pusmečiui 
—$3.50.

HARLAN FISKE STONE
Visa šalis apgailestauja 

mirusiojo aukščiausiojo ša
lies teismo teisėjo, Harlan 
Fiske Stone, kuris buvo 
teismo pirmininkas. Tai bu
vo liberalus žmogus ir, jam 
vadovaujant, a u k ščiausias 
teismas išleido nemažai ge
rų nutarimų (nors, tiesa, ne 
visuomet Stone buvo su 
“kairiuoju” teismo sparnu)

Dabar Amerikos 1„.... .
rūpinasi tuo, ką prez. Tru
manas paskirs mirusiojo 
Stone vieton. Du,.dalykus 
prez. Trumanas turęs atlik
ti: paskirti vieną iš esamų
jų teisėjų teismo pirminin
ku — Chief Justice — ir 
paskirti ką nors į aukščiau- 
sį teismą.

Amerikos žmonės mano, 
kad aukščiausiojo teismo 
pirmininku turėtų būti pa
skirtas Hugo Black, — žy
mus, pažangus teisėjas, il
giausiai tarnaująs teisėjo 
pareigose.

Bet ar Trumanas tai pa
darys? Kai kurie mano, kad 
Trumanas pabijoą, nes tei
sėjas Black reakcininkų yra 
apšauktas net “raudonu.” 
Jei Rooseveltas būtų gyvas, 
tai jis, veikiausiai, teismo 
pirmininkų būtų paskyręs 
teisėją Black’ą.

GRESIA GELEŽINKE
LIEČIŲ STREIKAS

Cleveland. — Jei geležin
kelių kompanijos neduos 
daugiau nuolaidų darbinin
kams, tai Traukinių Tar
nautojų ir Garvežių Maši
nistų Brolijos sustreikuos 
gegužės 18 d.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Čia šaukiama amerikinių 
kraštų taikos ir saugumo 
konferencija, kuri prasidės 
rugsėjo 7 d.

H E N NEW YORKERS 
’’ parade on May Day, they 

will be observing- an American 
tradition which began sixty 
years ago in Chicago, where 
under AFL sponsorship Ameri
can labor staged its earliest 
mass demonstration for the 
eight hour day.

Actually, the first May day1 
was observed in New York city 
56 years ago. Oh May 1, 1890, 
the first • International May 
Day, several large AFL unions 
in New York, led by the car
penters, went out on strike. 
Some 28,000 workers paraded 
demanding an eight-hour day.

—o—
Later years, the late nineteen 

thirties and early forties, saw 
mass demonstrations with 200,- 
000 to 500,000 marchers in the 
May 1 parades.

One of the largest May Day 
parades in New York was the 
parade on May Day, 1936, 
which began at noon and end
ed after dark. Communists and 
Socialists marched side by side 
with members of other organi
zations that year.

Fifteen thousands members 
of the International Ladies 
Garment Workers Union and 
five thousand furriers joined 
with 5,000 AFL painters in the 
parade in 1936.

—o—
The following year, 1937, one 

hundred and fifty trade union 
groups took part in the parade. 
One hundred veterans of the 
Abraham Lincoln Brigade 
headed the Maj'' Day demon
stration in 1938. In 1939, 650 
organizations participated in 
the day long parade.

—o—
This year’s New York 

Day parade will be the
in five years. The last May Day 
parade in this city was held 
in 1941. May Day 1946 is the 
first May Day of the Atomic 
Age.

Maj'' Day, workmen all over the 
world will be joining them next 
Wednesday. It is estimated that 
sixty million organized workers 
from forty - one nations — 
the World Federation of Tfade 
Unions — will be marching 
May Day.

What is the significance of 
May Day, 1946?

A circular issued by the 
United May Day Committee 
aptly answers the question.

The leaflet answers the 
question “Why YOU should 
march on May Day?” by list
ing six convincing reasons.

—’o—
Three of the reasons listed 

by the leaflet are of interest to 
every American. These are 
peace, security and, as the leaf
let puts it, “because jrou’re not 
a sucker!” Though our readers 
will have no questions nor 
doubts about the first two, 
they might be wondering about 
the “not a sucker” phrase.

It’s easy to understand though 
when you read through the 
leaflet’s explanation which says:

“You just fought a long war 
because you refused to see 
people murdered for their reli
gion, or the color of their skin, 
or they way they voted — and 
to save us from the horrors of 
fascism. You must act now to 
block its rise here or anywhere 
else.” —o—

The men of the trusts, the 
N.A.M., the Rankins and Bilbos 
inside of Congress and out 
aren’t going.to like the May 
Day parade. But New Yorkers, 
and workers of the world, will 
march in spite of them.

May 
first

—o—
While New Yorkers arc pre

paring for their first post-war

NOTICE: The LDS Metro
politan Youth Conference, 
originally scheduled for Ap
ril 28, will not be held due 
to lack of time to prepare for 
it and also due to lack of for
ces caused by the burden of 
preparations for the National 
LDS Youth Conference in 
Boston next June.

Kodėl Nepagalvota Pirmiau?
D r g. Jonas Ormanas 

Laisvėje bal. 23 d. užėmė 
J \veik ištisa puslapį brangios llclLlClis vietos (tiek pat ir Vilnyje), 

siūlydamas pakeisti vardą 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir tuo pačju sykiu 
bardamas visus, kurie prie
šingi keitimui.

Iki šiol neėmiau balso šia
me klausime, nes keitimas 
vardo savaimi neturi svar
bos, tai antraeilis dalykas 
ir eikvoti dėlei to laiką, ku-Tai Pietų ir Centralinės Amerikos demokratija ir ir eikvoti dėlei to laiką, ku- 

žmonių tautinė laisvė yra spaudžiama iš dviejų pusių, pio taip stokuoja, bei uži- 
Iš vienos—Washingtonas diktuoja savo politiką, iš kitos minėti laikraščiuose vietą— 
fašistai kelia galvą. Fašistai, po priedanga kovos—atsi- ‘gaila. Tačiaus, kaip rnaty- 

yra

tunizmu”. Pacitavęs tuos 
žodžius, Ormanas nudavė 
nematąs, kur čia glūdi opor
tunizmas.

Mano nuomone, d. Prusei- 
ka pataikė į tašką. Nesvar
bu, ar d. Ormanas žino tai, 
ar ne, bet visa “idėja” kei
timo vardo stipriai atsiduo
da oportunizmu. Kodėl?

Štai kodėl: 1) bandymas 
atsikratyti nuo žodžio “dar
bininkų” ir, 2) nukreipimas 
narių - skaitytojų nuo svar
besnių reikalų, išpučiant 
mažavertį technikinį daly
kėlį. Kitais žodžiais, vietoj 
kalbėti apie stiprinimą or
ganizacijos, vietoj kelti kla
sinį darbininkų susiprati
mą, Tiesos, Laisvės ir Vil
nies špaltos užimtos smulk
menomis.

Norintieji išmesti iš LDS 
žodį “darbininkų” stato kai
po argumentą: žiūrėkit, 
ana, IWO sekcijos pakeitė 
vardus ir tt. Čia, draugai, 

, Minimi 
ir kiti vardų kaitaliojimai 
įvyko, nemalonios atmin
ties, Browderio laikais. Ro
dos ir jis pradėjo nuo mažų 
dalykėlių, o paskui... Pa
sekmės jau visiems žino
mos.

Žinoma, LDS yra nepar
tinė ir nieko bendro neturė
jo su Browderiu, betgi, ar
gi reikėtų mums pamėg
džioti tą, ką jis darė?

“Pagalvokim, ką rašom, 
draugai,” taip patarė mums 
Orman as. Sutinku, Jo
nai, gerai pagalvok, iki 
pradėsi bent ką daryti...

LDS Narys P. V.

Taigi, kuomet- tokis sau
sas pasiūlymas pasirodė, 
LDS nariai, aišku, tokį ir 
suprato. Iš tokio pasiūly
mo, be abejo, susidarė išva
dos visai kitokios, negu pro- 
ponentai tikėjosi. Pas na
rius tuoj aus kilo klausimas: 
kodėl, kas verčia tai daryti 
ir pagaliaus, kodėl būtinai 
keisti žodį “darbininkų”?

Pasiūlymas, gali būt, bu
vo daromas gerais norais, 
bet kuomet jame stokavo 
bent kiek stipresnio argu
mento už keitimą, tokiu bū
du bile kas galėjo pamany
ti, jog čia kas tokio slepia
si. To viso pasėka susida
rė tokia, kad ištisa eilė 
draugų griežtai pasisakė 
prieš keitimą, pavartodami 
ir stipresnius žodžius.

Proponentai, ypač Orma
nas, savo sieksniu iame 
straipsnyje dabar smarkiai 
'bara visus už nedraugišku
mą, švaistymąsi žodžiais ir truputį pavėluota.' 
tt. 'Toji pastaba ar paba
rimas būtų gerai, tačiaus 
palyginus jo .straipsnį su 
visų kitų straipsniais,* Or- 
mano yra nedraugiškiau- 
sias. Jame perdėm taip ir 
kyšo savasis “aš.” Neap
lenkė nei vieno, pasisakiu
sio prieš* keitimą, kiekvie
nam prikergė nežinystę su 
magaryčiom -r “aidoblistiš- 
kas argumentas,” “turėtų 
daugiau žinoti” ir t. p. Dau
giausia gavo Petras Šimo
nis. Kliuvo ir Pruseikai už 
tai, kam jis pasakė, kad 
“tie, kurie nori pakeisti 
LDS vąrdą, vaduojasi opor-

/ • ■ - . Iv ..k- ■ ' • ■

w.ii •, kratyti nuo Washingtono globos—mobilizuoja savo jė-Įti, ne visiems laikas yra
Ameriko? valstybėms' nėr ‘gas’ kaiP Hitleris Vokietijoj mobilizavo po priedanga j brangus, ne tik patys jį be- 
Panristai to^konforen lkovos Prieš Versaiho Taikos sąlygas. Kitais žodžiais, 'reikalingai eikvoja, bet ir 
kokiu nori W-ishino-tono Wal1 stryto imperialistų agresyvė politika, laikymas ten kitus Įvelia į diskusijas ir, 
:u'v ginkluotų jėgų ir diktavimas padeda fašistu jėgoms. ot, susidaro daina be ga-

Pan-American Konferencijas.
cijose padaro tarimus tokius, kokių nori Washingtono 
politikai ir paskui 21-na Amerikos šalis laikosi vienodai. 
Taip jos laikosi, kaipo blokas ir Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj.

Aišku, kad ši politika nepatinka Pietų ir Centralinės 
Amerikos žmonėms; ji svetima yra tų šalių demokrati
jai ir tiems, kam brangi savo šalių laisvė.

Kada Mr. Byrnes paskelbė dokumentus, įrodančius, 
kaip Argentinos fašistinis Perono režimas gelbėjo kare 
Hitleriui ir Mussoliniui, tai rodosi, kad Pietų ir Centra
linės Amerikos šalys turėjo pasmerkti fašistinę Argen
tiną. To neįvyko, nes tos šalys yra “šaltos” ir linkui 

’ Washingtono.
Argentinoj įvyko rinkimai. Fašistas J. D. Peron 

juos laimėjo. Pietų ir Centralinėj Amerikoj buvo su
prasta, kad tas laimėjimas buvo prieš Washingtono norą. 
Tai padrąsino reakcinius elementus Pietų ir Centralinėj 
Amerikoj veikti* prieš Washingtono politiką.

Gautos žinios iš Pietų Amerikos rodo, kad Perono 
vyriausybė organizuoja bloką prieš Washingtono politi
ką. Tarp Argentinos, Bolivijos ir Paraguajaus jau už- 
megsti artimi ryšiai. Su Brazilija Peronas palaiko ar
timus ryšius per jos užsienio ministerį Joao Neves de 
Fontoure. Su Uruguajumi ir Čile jau užmegsti ryšiai 
Kaip žinome, Pietų ir Centro .
mentas yra stiprus.

ginkluotų jėgų ir diktavimas padeda fašistų jėgoms.

■1 ■ v
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Pučiasi Graikijos Fašistai
Graikijoj , fašistai, po apsauga Anglijos'armijos, 

mėjo “demokratinius” rinkimus.
riau puola demokratiją ir teroro pagalba nori galutinai 
įsigalėti. ‘ -

Užsienio politikoj jie reikalauja‘atplėšti didelę dalį 
Albanijos ir dar didesnę Bulgarijos ir jiems perduoti. 
Kaip Albanijos plotas nėra Graikijos dalis, taip ir Bul
garijos.

Jie nori nuo Bulgarijos net 4,150 ketvirtainių mylių. 
Kuo jie teisina tą savo reikalavimą? Nagi tuo, kad 
“graikai turi gauti tą plotą apsaugai civilizacijos.” Tai 
begėdiškiausjas imperialistų “pateisinimas” savo politi
kos! Mat, ten gyvena bulgarai, o graikų visai nėra. Jo
kiais tautiniais sumetimais jie negali paremti savo 
perialistinio reikalavimo, tai teisina “strategija” ir 
vilizacija.”

Šį savo reikalavimą pasiuntė Keturių Didžiųjų už
sienio ministeriams, kurie susirinko Paryžiuje balandžio 
25 d. Aišku, kad1 angliškai kalbančių imperialistų poli
tikai tai bus vanduo ant malūno. Bet mes manome, kad

, 10.”

j Kokia iš to nauda ęrga- 
lai- nizacijai bei laikraščiams, 

Dabar jie dar žiau-1kuriuose polemizuojama

im- 
“ęi-

apie vardo keitimą, propo- 
nentai visai nepagalvojo 
pirm darant pasiūlymą. Ot, 
užėjo mintis pakeisti žodį 
“darbininkų” į “draugišką,” 
sėdo, parašė propoziciją ir 
patenkintai laukė pritari
mo..,.

Gi toji propozicija visai 
nebuvo paremta • jokiu pa
grindu. Nebuvo patiektas 
nei vienas nusiskundimas, 
kad žodis “darbininkų” kaip 
nors kliudytų gyvavimui 
bei augimui LDS. Taipgi 
iš niekur nebuvo yerčiama 
keisti vardą. Pasiremta 
tik ant vaizduotės, kad,^JLIU JClU U Zrf 11 IV Jį O U A IJOldl. t Vincu vcci KyviK? r xxxcw vi 11V. ----- ---------- r-----------' ----------- K ~ 1 1 • 1 -

Amerikoj fašistinis ele-'graikai imperialistai tiek “laimės”-'šiame klausime, kaip, būk, pakeitus^vardą, masės
[Hitleris prie Stalingrado. A. urmu pradės plaukti į LDS.



Girios Daina

A. Churginas

Vasaros Dainele

A. Churginas

liepsna užgesinta

Dainuoju, nuo saules nugręžęs akis, 
Vien paukščiai spurdena pušų šakomis 
Už pynimo žalio, virš mano galvos,— 
Gelmė krištolinė padangės melsvos.

Švytruoja vilnys, vėjas kaukia, 
Ir girgžda stiebai linkdami. . . 
Deja! Jos laimė nebešaukia, 
Ir ne nuo laimės bėga ji.

Griuvėsių plyšiuose juoduos 
Rasota supasi ramunė, 
Ir tylumoj naktinėj tūni 
Užmigęs vabaliuks žieduos.

Jau prieblanda leidžias, ramumo pilna, 
Jau vakaras dega sidabro liepsna; 
Takeliais tamsiais aš einu nebylus, 
Braukiu nuo krūmokšnių rasos lašelius

Tavęs, vasarėle, mes laukėm ilgai, 
Ilgai mus kamavo baltieji speigai. 
Bet sniegas nutirpo. Vėl juokias gamta, 
Žiema žilaplaukė seniai pamiršta.

Maskvos Valst. Grožines 
Literatūros Leidyklos 

Trimečio Planas

Vėl blykčioja žuvys tyram vandeny, 
Banguodama juokiasi upė srauni. 
Ir juokiasi viskas—pašlaitė, kalva, 
Skaidri serbentą ir geltona slyva.

. (Iš Walter de la Mare’o)
Aš dainą'dainuoju ka^tu su giria, 
Vos supasi bangos tyliam ežere;
Ir liejasi žodžiai—ir aš tik girdžiu, 
Kaip skrenda jų aidas šakotu medžiu

Barčiai $10.
. Kazlauskas, R.

F. Kubilius, A.
J. Repshis, Jo- 
. darutis, John 

(ligonio sūnus), 
George ir

Ir, rodos, niekad čia nebuvo 
Žudynių, verksmo ir ugnies 
Ir tu sustojęs raminies,

Special Pasiū- 
— Dabar

>.
uncijų $1.00

____ 1. ’ i
bandymui bon-

Trečias Puslapis

Bet vienišas atgarsis mano giesmės 
Nutilo—ir niekad daugiau neskambės, 
Ir metų našta slegia mano pečius,' 
Kaip tuo§ samanotus pakrantės 

medžius.

Jos. Bražinskas,
P. Tropis, E. Ba-

William Dia-

Bure
(Iš Lermontovo) 

Viena pro melsvą ūką marių 
Boluoja burė tolumoj.
Kas ją į šiuos kraštus atvarė 
Ką metė ji šaly gimtoj?

Kvietkus, 
, Frank 

Ketvirtis, P.

Come live, and be merry, and join with me 
To sing the sweet chorus of “Ka ha he!”

W. Blake.Krištolo bangos jąją neša, 
Jai saulė šypsosi linksma,— 
O ji, maištuolė, vėtros prašo, 
Lyg vėtroj būtų ramuma.

A. Churginas

Riebus, nes nuolat prūsų kraują laka; 
O, jei daugiau čia niekas neregėtų, 
Vesčiau į balą vokietį pagirdyt, 
Kumščiu palenkčiau jojo galvą kietą.” 
Taip jie sau kalba; jis tarįum negirdi, 
Tačiau girdėjo; nors labai tai reta, 
Žmogišką kalbą vokietis suprato.

Kad negirdės ausis lėktuvo, 
O ant šio lauko, ant lygaus 
Naktis auksinį sapną aus.

Antanas Venclova

Aš stoviu po aukšta pušim ir klausaus, 
Kaip miškas kvatoja nuo vėjo vėsaus. 
Ir gervės, ir pempės, ir varlės miške 
Man šaukia: “Kvatokim, kvatokim 

drauge!”

PERDAUG OFICIERIŲ 
LAKŪNAMS

Puokšte
Kada šviesiais žvaigždžių plaukais 
Nusišviečia kalnai aptemę, 
Lyg puokštė, mūs žalioji žemė 
Vėl kvepia sodais ir laukais.

Adomas .Mickevičius 
Gražina

Vytauto Sirijos Giros vertimas. 
(Poemos ištrauka)

Daros tamsiau vis, šaldo šiaurės vėjas, 
Aukštai mėnulis, o miglos prie žemės, 
Debesys dangų potvyniu užlieja, 
Mėnulio .žvilgsnis miklose aptemęs, 
Pasaulis buvo lyg skliautuotas rūmas, 
Dangus atrodė lyg skliautų judrumas, 
Mėnuo lyg langas, dieną išlydėjęs.
Pilis ant kalno Naugarduko kėlės, 
Žėrėjo auksu šviesoje mėnulio, 
Plačiai aplinkui tartum stulpas gulė 
Ir smėliu driekės pilkas jos šešėlis, 
Krisdamas griovin, kur giliam pavėsy 
Vanduo alsavo tarp žalių pelėsių.
Miestas jau migo, bokštuos ugnys gęso, 
Tiktai sargyba viena kitą šaukia 
Ir savo šūkiais veja miegą grasų;
Ūmai vaidenas kažin kas ant lauko, 
Kažkokie žmonės tolumoj sumirga, 
O jų Šešėlis vejasi juos ilgas, 
O juda greitai, matomai—ant žirgo; 
O žvilga smarkiai, tik šarvai taip žvilga.• %
Sužvengė žirgo, pasaga sutrinko, 
Riteriai joja Naugarduko linkui. 
Trys jų atjojo, o prie griovio juodo 
Į vario vamzdį pirmasis trimituoja. 
Paskui suduoda jis dar porą kartų, 

•Iš aukšto kuoro atsako trimitas;
Girgžda grandinės, žibintai prie vartų, 
Keliamas tiltas su trenksmu nukrito.
Sargybos vyrai subėgo į krūvą, 
Kas čia atvyko žingeidūs žinoti; 
Pirmasis svečias taip šarvuotas buvo 
Kaip prieš pat mūšį ginkluojąs kryžiuo
ti’ kryžių juodą turėjo išsiūtą, Itis; 
Ir ant krūtinės kryžių aukso kilpoj, 
Varinį vamzdį, aštrią ietį drūtą, 
Greta rožančiaus—plieno kardas tilpo.
Lietuviai vyrą iš šarvų pažino, 
Todėl negarsiai tarp savęs jie šneka: 
“Tas iš kryžiuočių atvyko šunyno^

Washington. — Oro jėgo
se nori pasilikti daugiau 
oficierių, negu reikia. Vy
riausias lakūnų komandie- 
rius gen. Carl Spaatz sako, 
tarnyboj bus palikti tik ge
riausi oficieriai.

Kalbant apie suvažiavimo vietą, tai, 
gal, būtų geriausia Chicaga. Ten di
džiausia lietuvių kolonija, ten randasi keli 
mūsų chorai, ir visa eilė solistų bei muzi- 
koj ir dainavime prasilavinusių žmonių. 
Vistiek chicagiečių muzikos mene gal 
niekas nesubytys. Ten L.K.M. Choras ir 
operą tik neseniai perstatė. Manau, kad 
Chicagoj ir suvažiavimas būtų efektin
giausias ir pasekmingiausias.

Nors Chicago nuo Los Angeles yra la
bai toli, bet mes Los Angeles Lietuvių 
Choras turėtumėm pasiųsti savo Choro 
mokytoją Nellie Valaitienę atstovauti 
Kalifornijos lietuvius menininkus.

W. Raila.
Los Angeles, Calif.

Valst. Grožinės Literatūros Leidyklos 
plane per sekančius trejus metus numa
toma išleisti pilnus kūrinių rinkinius šių 
didžiųjų rusų rašytojų: Puškino, Gogo
lio, Bielinskio, Turgenevo, Ostrovskio; iš 
Vakarų Europos rašytojų parinkti šie: 
Floberas, Stendalis, Balzakas, Fransas, 
Merimė, Gėtė, Valter Skotas, Tekerėjus. 
Iš tarybinių rašytojų į planą įtraukiami 
Šol’ochovas," Al. Tolstojus, Serafimovi- 
čius, Veresajevas, šiškovas, Gladkovas 
ir kit.

“Rusų romano bibliotekoje” numato
ma išspausdinti 102 veikalai, “Rusų 
poezijos bibliotekoje” — 80 veikalų. Nu
matoma istorinių romanų serija ir nuo
tykių romanų serija, kuriai parinkti šie 
Vakarų Europos autoriai: Diuma, -Ko- 
nan Doiliš, Fenimoras Kuperis, Londo
nas, Uelsas ir kiti.

1946 m. Valst. Grožinės Literatūros 
Leidykla Maskvoje ruošia 300 veikalų, iš 
viso apie 7,250 spaudos lankų. Atski
riems leidiniams tiražas numatomas nuo 
10 iki 250 tūkstančių.

Spaudai baigiami ruošti anksčiau pra
dėti pilni Gorkio, Majakovskio, Černy- 
ševskio, Čechovo rinkiniai. Pradėta ruoš
ti spaudai šie daugiatomiai rinkiniai: 
Gončarovo 7 tomai, Dostojevskio 10 to
mų, Nekrasoyo 11 tomų, L. Tolstojaus 15 
tomų.

Numatoma ir TSRS tautų Jiteratūros 
parinktieji veikalai, kurių bus išleista 
71. Čia bus į rusų kalbą išversti estų,'kir
gizų, uzbekų, lietuvių ir kitų tautybių 
rašytojų kūriniai.

se L. M. S-gos suvažiavimuose. 1934 m. 
Detroite suvažiavimas praėjo: protoko
lo skaitymas, centro sekretoriaus rapor
tas, diskusijos ir keli praktiški nutari
mai. Tai viskas. 1936 m. Clevelande su
važiavimas buvo tuo geresnis, kad B. Ša- 
linaitės sumokintas merginų sekstetas 
sudainavo kelias liaudies daineles. Tai 
buvo puikus pavyzdis, kaip galima gra
žiai ir jausmingai sudainuoti papras
čiausias lietuves liaudies daineles, kaip 
sugabi muzikos mokytoja gali išlavinti, 
sulieti jaunų lietuvaičių balselius į vieną 
gražią, jaudinančią harmoniją. Kad tokia 
dainų demonstracija pasiektų savo tiks
lą, tai reikia, kad jas girdėtų chorvedžiai 
ir tuo galėtų daug ko pasimokinti ir pa
gerinti savo choruose dainavimo kokybę.

Iki šiol, visa bėda su L. M. S-gos su
važiavimais buvo ta, kad tuose suvažiavi
muose dalyvavo žmonės ne tie, kurie tu
rėjo dalyvauti, bet tie, kurie turėjo liuoso 
laiko, arba įgalioti tik pripuolamai, nes 
jie buvo delegatai į LDS seimą arba į 
Amerikos Lietuvių Kongresą — koksai 
buvo Clevelande. Tatai ruošiantis prie 
šių metų suvažiavimo, ■ turime iškelti 
obalsį, kad būtinai-kiekvienas chorvedis 
turi dalyvauti Liet. Meno Sąjungos su
važiavime.

Amerikos progresyvių lietuvių meniš
ka veikla rymo ant chorvedžių vadovy
bės. Daugumoj mūsų choruose chorve
džiai yra organizatoriai, dainų mokyto
jai, kompozitoriai ir režiseriai; šių žmo-

Lietuvių Meno Sąjunga šiemet pasi
nio jo sušaukti visų meno jėgų suvažiavi
mą. Tai labai kilnus ir sveikintinas žy
gis. Svarbu, kad tas suvažiavimas turės 
būti visai skirtingas nuo kitų buvusių su
važiavimų, jame atspindės Amerikos lie
tuvių menas ne raportų ir protokolų 
skaitymo formoj, bet praktiškoj meno 
jėgų demonstracijoj.

šeštadienis, Balan d

Lietuvių Meno Sąjungos Suvažiavimo 
Klausimu

nių atsokamybė yra didelė ir nuo jų daug 
priklauso mtoj vienetų meniškas paki
limas. UžTaicfiorvedžių dalyvavimas su
važiavime yra būtinas.

Keliatą metų atgal buvo keliama spau
doj reikalas apie chorvedžių kursus. 
Bet tokie kursai niekuomet nebuvo suor
ganizuoti. Jeigu ateinančiam suvažiavi
me mūsų chorvedžiai visi dalyvautų, tai 
būtų galima paskirti kelias sesijas pa
skaitoms ir diskusijoms apie chorų vado
vavimą. Visi chorvedžiai galėtų pasida
linti savo patyrimais, ir tuo pačiu sykiu 
pasimokinti iš kitų. Mes turime chorve
džių, pasiekusių aukštą muzikos mokslą, 
jie galėtų pateikti referatus apie prak
tiškiausius choro mokinimo metodus. 
Jeigu nepasitenkintų tuo, tai būtų gali
ma gauti kokį konservatorijos profeso
rių, kurio paskaita apie chorvedystę nei 
.vienam chorvedžiui nebūtų pro šalį. Tą 
mintį keldamas neturiu omeny, kad mū
sų chorvedžiai nemoka chorų mokinti, 
bet plačios pasaulėžiūros menininkai nie
kuomet nepasitenkina tuo, ką jau yra 
atsiekę, 'nes progresui ir tolesniam me
niškam tobulinimuisi visuomet vietos 
yra. Tokios chorvedystės Liausimu sesi
jos ir paskaitos nors dalinai atstotų 
chorvedžiu kursus.

Aišku, suvažiavime turi dalyvauti ir 
kitų meno sričių veikėjai, režisieriai, vai
dintojai, orkestrų dirigentai ir daininin- 
kai-solistai. Jeigu mes norime padaryti 
tikrą Amerikos lietuvių meno demonstra
ciją, tai mes neturime šalintis ir nuo tų 
menininkų, kurie dėl vienokios ar kito
kios priežasties nėra mūsų vienetų eilėse, 
bet jie su savo muzikos kompozicijomis, 
dainomis ar poezija, yra prisidėję, prie 
lietuviškos meniškos kūrybos. Visa eilė 
tokių liberališkos minties menininkų yra 
Amerikos lietuvių tarpe. O tie “kompo
zitoriai,” kurie rašo smetoniškam fašiz
mui himnus pas mus ir nepasirodys.

“Kur kunigaikštis? Jis pily?” — “Jūs 
Norit matyti mūsų kunigaikštį? [naktį 
Rytojaus dieną rūmuosna patekti 
Galbūt galėsit.” — “Ryt? Negali gaišti, 
Dabar Liutaurui apie mus praneškit, 
Nors ir vėlyvas laikas jau atrodo! 
Atsakomybę pasiimsiu aš tik, 
O jūs šį žiedą neškit jam parodyt; 
Daugiau nereikia: ženklą šį pamatęs 
Žinos ko norim ir kas esam patys.” 
Tylu aplinkui, miegas pilį dengia; 
Rudenį šiaurėj naktys tokios ilgos. 
Kodėl dar šviečia pas Liutaurą langas, 
Šviesa tarp .grotų lyg žvaigždutė žvilga? 
Šiandien jis grįžo, kelio daug padarė, 
Blakstienės trokšta miego geradario.

Rusų poetas Fetas (šenšinas) Afana- 
sijus Afanasjevičius (1820—1892), lite
ratūroj pasirodė 1840 m. su rinkinėliu 
“Liričeskij Panteon” (Lyriškasis Pante
onas), 1850 m. su antru rinkiniu. “Stich- 
otvorenija” (Eilėraščiai), 1856 m. su 
trečiu, taip pat eilėraščių, rinkiniu. To
liau poetas padarė gana ilgą pertrauką 
ir tik nuo 1883 m. vėl ėmė leisti eilėraš
čių rinkinius, pavadintus “Večernije 
ogni” (Vakaro ugnys), kurių išėjo iš vi
so keturi: 1883, 1885, 1888, 1891. Fetas 
dar vertė į rusų kalbą poetus - klasikus 
Horacijų, Juvenalą, Katulą, Tibulo ele
gijas, Marcialo epigramas, Propercijų, 
Ovidijaus “Metamorfozes,” Vergilijaus 
“Eneidą,” Gėtės “Faustą” ir kt.

Pirmi jo eilėraščiai buvo palankiai kri
tikos ir publikos sutikti, ir Fetas greit 
įgijo talentingo poeto vardą.

Pažangiajai rusų visuomenei ir lite
ratūrai radikalėjant ir revoliucionėjant, 
Fetas, kaip visiškai beidėjinis, 19-jo š. 
60-taisiais metais buvo kritikuojamas ir 
kritikos menkai vertinamas už tai, kad 
jis vengė nors vienu savo poezijos žodeliu 
atsiliepti į visą tai, kuo gyveno ir jaudi
nosi visa pažangioji Rusijos inteligentija.

Feto poezija vis dėlto suvaidino ne ma
žą vaidmenį rusų poezijoj. Subrendęs sa
vo poezijos žanre, Fetas iš poeto klasiko, 
besigėrinčio -visokeriopu grožiu, greit 
virsta poetu, linkusiu ir gana subtiliai 
mokančiu nusakyti neaiškius pojūčius ir 
vos apčiuopiamas jausmų emocijas, inty- 
minius dvasinius išgyvenimus, jausmų 
užuomazgas, žodžiu, jis pasirodė labai 
stiprus pranokėjas tos poezijos rūšies, 
kuri vėliau jgavo “simbolizmo” vardą.

i , . ■ ■ ■ .

Geo. Likas, 
liukevičienė 
mond, J. Pelcius, Felix Simo- 
navičius, Peter Ivan, John Šo- 
pys, J. Genevičius.

Viso $83. Tolimesni šelpi
mo darbą imsis vietinė LDS 
kuopa ir LDS organizacija. 
Ligonio padėtis sunki ir tiki
masi, kad visuomenė jo neap
leis. • *

Jis juk nemiega,—taip tarnai ištyrė; 
Bet jo ramybės drumsti nieks nenori, 
Nei jo dvariškiai, nei Sargybos vyrai, 
Nei kunigaikščiui artimi bajorai. 
Veltui legatas prašo ir grąsina, 
Piktuoju—veltui, ir geruoju—veltui; 
Liepta galiausiai Rimvydas prikelti'. 
Jis kunigaikščio valią puikiai žino, 
Taryboj—pirmas, mūšy visad greitas, 
Jį kunigaikštis vertina labiausiai; 
Kiekvieną metą gali nesiklausęs 
Pas kunigaikštį Rimvydas įeiti.
Tamsu toj menėj, tik maža liepsnelė 
Krenta ant stalo nuo menko žibinto. 
Lintauras vaikšto, vėl sėda ir kelias; 
Paskui sustoja, mintys veja mintį. 
Apie kryžiuočius jam Rimvydas šneka, 
Jisai gi klauso ir nieko nesako.
Tiktai išblykšta, vėl paskui parausta, 
Rūpesčiai sunkūs iš jo veido jausti. 
Eina prie stalo ir ima žibintą, 
Nori jis liepsną sustiprint tarytum; 
Paskui paspaudžia, 
Ar tai netyčia^ kažin, padaryta?

Kas ir Kiek Aukojo Sušelpi- 
mui Drg. J. Burbos

Jau kelinti metai serganti 
LDS ir kitų pažangių organi
zacijų veikėją drg. Joną Bur
bą bostoniečiai sušelpė finan
siškai, iki šiol surinkdami 
$83, kurie tapo įteikti jam as
meniškai. Aukojo sekanti as
menys :

A. ir K
Po $5: 

židžiunas, 
J. Kupstis, di 
nas Žekonis, 
Burba 
Ignas Kubiliūnas, 
Lillian Davco (ligonio duktė)

J. Sinkevičius $3.
Po $2: Mrs. V.

Mary Andruliunienė 
Ivanauskas 
švedas.

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

Adresas—..................... ............................

Pašto Ofisas........................... —.............. •
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. ®74-33A
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, Ill.
256 Stanley St.. Wlnnipea. Man.. Can.

Kam Kenteti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• G'nzų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio

Užkietėjimo?
♦

įsigykite Dr. Peter’s daug metų 
išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa* 
čios Gamtos gyduolių Hknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo c oda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už- yvjfvl
kietėjimo var- / |j(
ginimų ir tuo 
pat laiku pa- 
lengvinti jūsų 
skilvj, įsigykite //
Gomozo šian- //.
dien. Perserge- //
jimas: vartok Į 
taip kaip nuro- //
dyta. •

Jeigu iūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj. siųskit prašymą dėl mūsų ‘•susipažini
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

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

Siųskit si
*• lymo” Kuponą

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man spmo^. 
ketą regulerl II uncijų C''”' 
vertės bonk* Gomozo ir ekstra 
—60d vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).
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(Tąsa)
Mulan’a su Sunia išsirinko sau būsti

nę pakilesnėj vietoj, ant kauburio, ste
bėtinai ramioj vietelėj, atšakiau nuo nau
joviškų sodybų poežerėj ir netoli nuo 
gatvių. Gamtovaizdis iš čia žavėtinas: 
visa prieš tavo akis, kaip paverta. Vie
nam šone, kiek tik siekia akis, drinkso 
tivuliuojantis ežeras, kitam šone—upė. 
Krantai apaugę žilvičiais, o po vandenis 
važinėja laivai, garlaiviai, valtys. O ten 
toliau, į kalnų pusę, lyg kokio milžino 

-iškišti pirštai, stūkso statmeningos uolos. 
Uolos jūros bangų aptašytos: priešisto
riniais laikais, matyt visa tai buvo pa
nerta jūrose. ,

Mulan’os būstinė buvo keletas atskirų 
namukų, sujungtų kiemukais ir sodeliais. 
Viename tų pastatų buvo tėmijimo bokš
telis: iš ten galima buvo matyt visa 
plati vaizdinga apylinkė. Pastatai mū
riniai, iš plytų, baltai nudažyti, ir tik 
mediniai rėmai nudažyti raudonai. Ap
linkui aukšti, aukšti medžiai 
bukai.

Namai senyvi, tai Mulan’a 
nudažė sienas bei laiptus, sut
viškai. Ji labai mėgo stebėt kalnus, tų 
jų spalvų besikaitaliojimą, ir tas spalvas 
ant ežero nuo pat ryto iki vakaro. Ogi 
tas paukščių čiulbėjimas, gėlių, žolelių 
kvepėjimas!

Didžiąją seklyčią Mulan’a labiau išpuo
šė. • Pakabino savo draugo tapytojo Či’o 
atvaizdus, senybinio rašto pavyzdžius, 
paties Či’o portretą.

Už lango stovėjo milžiniškas bambuko 
krūmas. Nuo jo po kambarį plito žali 

, šešėliai. Mulan’a dažnai žiūrėjo į bam
buko stuobrius, rudos, geltonos, žalios 
spalvos. O viduj jų tuščia. Krumpliai, 
lyg kokie nariai, sujungia lazdeles krū- 

-- von. Panašiai kaip ir nendrės.
Taip, Mulan’a atvažiavo j Hangčou’ą, 

kad čia įkūnyt savo išsvajotus sapnus 
apie ramų, malonų kaimišką gyvenimą. 
Tai buvo kaip koks pabėgimas nuo 

• venimo tikrenybių.. Tačiau neužilgo 
tai tokio čia išsivystė, kas. tik kad 
suardė Mulan’ai nįimų ramybės.

Mulan’a čia’pradėjo visiškai naują 
venimo būdą. Su savim atsivežė
Auksuotąją Šilkinę, jos vyrą ir jų sūnų, 
beveik to paties amžiaus, kaip ir josios 
Atung’utis. Bernioko vardas buvo Pyra- 
giukas. Na, jis ir mėgo pyragus, pyra
gaičius ir mėgo plepėt. Auksuotoji Šil
kinė padėjo prie virimo, prie siuvimo. 
Jos vyras dirbo sunkesnius darbus, o Py- 
ragiukas buvo pasiuntinys, ką atnešt, ką 
nupirkt. Su Atung’učiu ir Amei’jyte 
Mulan’a bandė užmiršt savo brangią tra
giškai žuvusią Aman’ytę.

Mulan’a pradėjo vilkėt paprastais kai
miškais rūbais, medvilniniais. Šilkų ne- 
bedėvėjo. Metė ir krūtų paraiščius ir 
kitokius gražylus. Kamašų su aukštais 
kulnais nebeavėjo, vaikštinėjo savo 
minkštom šlepetėlėm. Plaukus užpakalin 
šukavo, be sklastymų, be raitymų. Ir vis 
tiek ji atrodė stebėtinai graži.

Sunia vaikščiojo krautuvėn kas rytas. 
Jam buvo pavestos kelios Jao krautuvės

Hangčou’o mieste.

nuo kavo
Jinai atprato.., net ir 

ivo arbata ir šaknelių » v v

ir bam-

vietomis 
arkė sa-

ne-

gy- 
tik

Dabar Sunia. Sunia truputį kitaip 
žiūrėjo į gyvenimą. Išaugintas turtin
goj šeimoj, jis mylėjo prabangiai gyvent, 
pasilinksmint, paūžt. Iš pirmo jam at
rodė keistai įdomu, kai Mulan’a pradėjo 
kaimiškai gyventi. Paskiau jis ėmė nu
siskųsti, jos rankos nuo virtuvės darbo 
pasidarę šiurkščios. Bet ji nepaisė,—ji 
net mylėjo nukrapštinėt pridegusį puo
dą. Po pietų ji eidavo parsinešt žabarų 
pakuroms ir vaikai jai padėdavo pri
rinki. Net ir Auksuotoji Šilkinė, žiūrė
dama, šypsojos. Bet Mulan’ai tai buvo 
poezija. Ji net vadino save juokom “se
na kaimiete boba.” Miestan arba kino 
teatran ji be jokių ceremonijų nueidavo 
medvilniniu palaidinėliu apsigaubusi, pa
prastai, bet visuomet švarutėlė. Iš tie
sų, ji net atrodė patrauklesnė už kitas 
moteris, pasirėdžiusias įvairiaspalviais 
dirbtiniais šilkais. Ji gal net ir pertoli 
nuėjo ir tik paskiau suprato savo, klaidą.

Sunia mėgo gardžiai pavalgyt, nueit 
teatran, išvažiuot į kalnus, ant ežero. 
Mėgo žuvaut, meškeriot su Atung’učiu. 
Jis pagardom maumo jo Mulan’os virtas 
žuvis ir vėžius. Mėgo eit į krautuves, mė
nesienoj pabūt ant ežero, padaryt eks
kursiją į kalnus.

Ir vis dėlto Mulan’a pradėjo patėmyt, 
jog jos vyrui esti nuobodu. Kas buvo 
tobula jai, nebuvo tobula jam. Pekine 
jį pabovydavo dainų mergelės kur res
torane, ir Mulan’a to nežiūrėjo. Jinai 
net ir sugulovę jam rekomendavo. Na, 
o čia, Hangčou’o, mergaitėms bovyto- 
joms miesto įstatais uždrausta viešai pa
sirodyt. Ir Sunia pradėjo pasigesti tų 
pekiniškų linksmybių. Tai jis ir ėmė va
žinėt į Šanghai’jų: tik keturios valandos 
traukiniu, ir paskui malonesnis jam bū
davo ir darbas.

Mulan’a net kartais jį paklausdavo, ar 
tau, girdi, nusibodo su sena pačia. Jis, 
žinoma, ne, kur tau: jis tik dėl biznio į 
Šanghai’jų važinėja.. Ir Sunia vis daž
niau ir dažniau pradėjo važinėt į tą 
triukšmingą kosmopolitinį centrą. Kai 
kada ir Mulan’a nuvažiuodavo kartu. Ji 
net susitardavo su Močou’a susitikti 
Močou’ai iš Sučou’o į Šanghai’jų tik dvi' 
valandos traukiniu.

Kai Jao’as atvažiavo apsigyvent pas 
Mulan’a, tai atsilankė ir Močou’a su Li- 
fu’m į Hangčou’ą. Jiedu tikra,.! stebė
josi tokia Mulan’os permaina. Lifu’s, ži
noma, pilnai užgyrė jos sodietišką nusi
teikimą. Močou’a vilkėjo apygražiais 
parėdais, be to Mulan’os dramingai kai
miško efekto.

I

Išsikalbėjo apie Lifu’o paleografiškus 
raštus. Sunkus, labai kruopštus tai dar
bas, labai privargina jam akis. Mulan’a 
patarė, kad tegul Čen San’as daro mo
derninį raštą, o Lifu’s senybinį, tai leng
viau bus knygą perrašyt spaudai. Li
fu’s sutiko, kad taip gal ir bus geriau
sia.

jaunuolių, labai prašome da
lyvauti bendrai, kaip jaunuo
lius, taip ir suaugusius. Mes 
užtikriname, kad būsite pil
nai patenkinti.

Virš minėti abu parengimai 
atsibus Lietuvių Jaunų Vyrų 
Dr-jos svetainėje, 407 Lafa
yette St., Bridgeport, Conn.

Žemaitis.

Baltimore, Md

atsirado

Smetonininkų Prakalbos
Balandžio 14 d. vietiniai 

smetonininkai, p a s i v a d inę 
Baltimorės draugijų taryba, 
surengė prakalbas J. Savai- 
čiui. Kad pasirodyti tikrais 
kryžiokais, pasikvietė ir tris 
sutonuotus zokoninkus. Kal
bėtojas kiek galėdamas šmei
žė ir niekino Sovietų Sąjun
gą, visai neprisimindamas 
apie nacių žvėriškumą. Klau
sytojų prisirinko gana skait
lingai, bet su aukomis pasiro
dė labai mizernai. Surinko 
tiktai $156.

Balandžio 18 d. Bookshop 
Association of Baltimore su
rengė prakalbas .buvusiam 
Cornell Universiteto profeso
riui Kazakevičiui, kuris kal
bėjo apie didžiųjų valstybių 
santykius, dabar esančius ir 
buvusius praeityje. Po to bu
vo duota daug klausimų, j 
kuriuos kalbėtojas plačiai ir 
aiškiai atsakinėjo.

šioj organizacijoj priklauso 
daugiausia žydų tautybės

Balandžio 14 d. įvyko LDS 
74-tos kp. susirinkimas, Liet, 
svetainėje, prie Lafayette St. 
Susirinkimas buvo gana skait
lingas ir gyvas. Buvo balsavi
mai už kandidatus į LDS Cen
tro Valdybą.

Kas daugiau naujo mūsų 
kuo])oje? Nagi naujų narių 
prirašymas į LDS. J. J. Moc- 
kaitis perstatė gražių, įvairaus 
ūgio naujų narių. Pirmiausia 
perstatė Mortą R. Vargo, 3- 

j jų ipetii. Antras, Antanas Stri- 
peika. Trečias, Kastantas Ku
bilius. šiedu augesni draugai, 
bet; dar drūti vyrai. Gi ket
virta, tai Rita Jocis. Apie šią 
narę reikia biskutį platėliau 
pažymėti, iš kur ji
tarpe mūsų, štai josios istori
ja: ši jauna, 23-ju metų, iš 
New Zelandijos neseniai at
vykusi, virš desėtką tūkstan
čių mylių, tapo LDS 74 kuo
pos nare. Tai yra žmona Vito 
Jociaus, kuris ištarnavo virš 
penkių metų Pacifike, matęs 
daug vargo ir daug skausmų 
kentėjęs Japonijos fronte. 
Taigi tame tolimame, svetima
me krašte susirado sau myli
mą ir susituokęs parsigabeno 
į savo namus. LDS 74-tai kuo
pai malonu yra sulaukti savo 
narį, garbingai kovojusį už 
savo kraštą ir podraug links
ma turėti jo žmoną mūsų gar
bingoje LDS organizacijoje.

4-tą dieną gegužės bus su
lošta, kuopos vardu, du trum-1 žmonės, bet gali prigulėti hi
pi veikaliukai. 1-mas .“Moterų i le kas, 
Kerštas;” 2-ras “Fifty-Fifty 
(pusiau lietuviškas, 
angliškas). Gana juokingo 
komedijukės. 
mažos mergaitės 
m uos.
geros muzikos.

Taigi, gerbiami lietuviai, ne
praleiskite šios progos. Kaip 
Bridgeporto, taip ir apylinkės 
lietuviai nuoširdžiai esat kvie
čiami dalyvauti. Turėsite gar
daus juoko ir pasimatysite su 
savo pažįstamais.

8-tą dieną birželio, tai tik
rai bus “something new.” 
Bridgeporto LDS jaunuoliai 
darbuojasi, kiek įmanydami, 
kad padaryti gražias sutiktu
ves iš karo tarnybos grįžu
sioms veteranams LDS na
riams. Tai bus 8-tą d. birže
lio. Bus pakviestas geras kal
bėtojas jaunuolis, man regis, 

fdrg. J. Orman. Bus puiki or
kestrą šokiams, ir pagaliau, 
| įteikimas karo bonų kaipo do
vanų tiems, kurie buvo tar
nyboje, o mūsų kuopa turi to-

ktiriam rūpi apšvieta. 
Mokestis tik $1. metams, o $5 

pusiau visam amžiui, šios organiza
cijos^ tikslas : platinti apšvietą, 

Taipgi keturios rengti prakalbas ir platinti 
padekla- darbo žmonėms naudingą li- 

Paskiau bus šokiai prie j teratūrą. Nariai gali įsigyti 
i knygas 20 nuoš. numažinta 
'kaina, šioj organizacijoj lan
kosi daug jaunimo.

' Biržų Proletaras.

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

čia yra Liet. Darbininkų Namo Bendrovės di
rektorių pareiškimas dėl Šerų pirkimo ir pardavimo. 
Taipgi trumpai pažymiama ir svarbesnes bendroves 
taisyklės.

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

nizacija gali pirkti ir daugiau kaip po vieną šėrą. 
Balsas nuo sero. Balsuot bus galima ir proksėrtiis. 
Tad ir toliau gyvenantieji pasinaudos balsavimu.

Lietuvių Darbininkų Namo Bendrovės 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 namą, kuris tarnautų kaipo centras kultūrinei 
ir bendrai visuomeninei veilclai. Namo įsteigimui ne
bus renkama aukos. Namo reikalai bus vedami biz- 
niškai.

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

Jei dalininkas (šėrininkas) parduotų savo Šerus 
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 serus, tai direktorių taryba gali 
padaryti ir skirtingą tarimą nuo aukščiau minėto.

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

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

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

(Daugiau bus)

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

k GERIAUSIA DUONtf
SCHOLES BAKING 1^
532 Grand Street, Brooklyn'

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus - tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Bridgeporto kuopoje daug 
yra jaunuolių ir aš tikiu, kad 
jie visi dalyvaus ir savo drau
gus atsives. Todėl mes, kurie 
jau ir senesni esame, bet tar
pe daug jaunuolių ir mes jau
simės jaunesni. Todėl, varde

Kiek Cigaretų Surūkoma
Washington. — Jungtinė

se Valstijose tiek surūkoma 
cigaretų, jog per metus iš
eina po 150 pakelių kiekvie
nam asmeniui, skaitant di
delius ir mažus.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GUVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: gZZg Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

irif' :
.1.[Sf Mtf'

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

tuo GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN Į

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

1113 Mt Vernon St •
PHILADELPHIA, PA. •

Telefonas Poplar 4110 a

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius
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SKAITYTOJU BALSAI
Dėlei Trumpinimo Raštų
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Paskutiniu laiku iškilo klau
simas dėlei stokos raštams 
Laisvėje vietos. Argi Laisvėje 
taip stoka vietos? Sunku pa
sakyti mums, toli nuo Laisvės 
spaustuvės gyvenantiems. Bet 
redakcija sako, kad šiuo lai
ku—per trumpą laiką, o pas
kui ir vėl gana bus vietos. 
Tai, ko čia išsigąsti, kad vie
na kita korespondencija pa
trumpinama. Tėmykite, kores
pondentai, kada pasidaro 
Laisvėje vietos stoka. Tai vi
suomet po to, kaip Laisvėj bū
na talpinami biznierių — kar- 
čiamninkų laisnįų skelbimai, 
kurie tęsiasi kokią porą sa
vaičių, užimant laikraštyje 
bent po 2 puslapius vietos, o 
ne ilgos apysakos. Bet, ką gi 
Laisvė turi 
skelbimų ? 
jų dėjimo 
juos gauna
mokamų skelbimų darbo žmo
nių laikraštis vien iš prenume- i 
ratų negali pasilaikyti. Tad i ne. 
tie skelbimai reikia garsinti irimus supažindina? Ji mus, lie- 
mums, korespondentams, ne
verta kelti revoliucijos dėlei 
vienos kitos korespondencijos 
patrumpinimo.

Dabar, dėlei ilgų apysakų. 
Anot to teisingo lietuviško 
posakio: “Genys margas, svie
tas (žmonės) dar margesni.“ 
Tokie ir mes. Laisvės skaity
tojai esame. Vieniems laikraš
tyje patinka tas, bet nepatin
ka 
anas, 
Argi dienraštis gali mus visus

daryti? Nedėt tų 
Laisvė negali nuo 
atsisakyti, nes už 
apmokėti, o be ap-

kasdieną ir visais straipsniais 
patenkinti? Niekados... Pa
vyzdžiui, Laisvės No. 91-me 
M. Antanuk bara Laisvę už 
talpinimą ilgų apysakų, kaip 
“Mirusiųjų Laivas,“ o, rodos, 
Miškų Juzė Laisvę labai kre
ditavo už tą apysaką ir pra
šė daugiau tokių raštų. Nese
niai d. Bamanauskienė žadė
jo duoti tiek ir tiek pipirų d. 
Mizarai už talpinimą Laisvė
je “Akimirka Pekine — Ste
bėtina Knyga.“ Jau buvo iš
sireiškimų su padėka Jonui 
Kaškaičiui už išvertimą jos į 
lietuvių kalbą' ir talpinimą 
Laisvėje.

Aš už apysakas. Išimk iš 
Laisvės apysakas, man nebe
liks pusė laikraščio vertės. Aš 
visas tokias apysakas rūpes
tingai išsikarpau, gražiai, iš 
eilės, sudedu, susegu tvirtu 
siūlu, ir paskui gali skaityti, 
kaip knygą, ir kitiems duodu 
pasiskaityti. Aš jų turiu pri
karpęs jau geroką krūvą.

Imkime “Akimirką Peki- 
Kas joje yra? Su kuo ji

rytojų ir 1.1. O tačiau jau ga
lima jauti, kad Laisvės skai
tytojai (žinoma, ne visi) jos 
neįvertina. O neįvertina to
dėl, kad neįsigilina į skaity
mą. Tik pagalvokite: Tai be
ne pirma apysaka iš chinų gy
venimo lietuvių kalboje. Mes 
turėtume su įgudimu, su smal
sumu ją skaityti, kad susipa
žinti, nors labai paviršutiniai, 
su ta didele, bet mažai mums 
pažįstama tauta. Aš irgi dė
kingas Jonui Kaškaičiui už jos 
išvertimą. Tad aš už apysakas 
Laisvėje. J. D. Sliekas.

KANADA PALEIDO ĮTA
RIAMĄ “ŠNIPĄ”

Ottawa. — Kanadiškis 
teismas paleido dr. Davidą 
Shugarą, atominį mokslinin
ką, laivyno leitenantą, ku
ris buvo įtartas kaip “ka
rinių sekretų išdavinėtoj as” 
Sovietam. Teisėjas nerado 
įrodymų prieš Shugarą.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

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 Telefonuokilc EASTON 2-7258 
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Detroit, Mich
NOTICE is hereby given that License 
L 5081 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of

No.

the Alcoholic Beverage ContiM Liiw 
Hulsey Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

Motinu Diena, 12 Gegužės;
Bankietas

žiema. Pavasaris jau 
įsisiūbavo. Bet mūsų 

tai ne-
Daug ką at-

County 
premiscH. ''

JAMES J. SEXTON., JR.
616 Halsey St., Brooklyn, N.( Y.

NOTICE is hereby given tljal License No. 
GB 19261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, : 
the Alcoholic 
261 Smith 
County of

REIKALINGOS OPERATORES
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksma Aplinkuma 
GERA ALGA. PAKILIMAI

GLOBE GARMENT CO. 
3003 AVENUE M 
(Arti Nostrand Ave.) 

BROOKLYN

al retail under Section' 107 of 
: Beverage Control Law at 
Street. Borough of Brooklyn, 

Kingą, to be consumed off the

Praėjo 
gerokai 
darbščiosios moterys, 
paiso permainų,
likusios savo darbštumu visuo
meniniams reikalams, jos ne
praleidžia nū pavasario už

MICHAEL
261 Smith

ASSANTE & FRANK ASSANTE 
St.. Brooklyn, N. Y.

4

anas; kitam nepatinka 
bet patinka tas, ir 1.1.

F. W. Shalins
(Shaliriskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Egzaminaojatn Akis, 
' Rašome Receptas 

' Darome ir Pritaikome Akinius.

Motinų Diena, 
bitės. Ran- 
jas naujų

Štai ateina 
Jos bruzda, kaip i 
dasi kas syk pas 
sumanymų.

Vienas iš tų — 
bankietas visiems 
iš Dėdės Šamo tarnystės. Tas 

bankietas atsibus

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19229 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KASTLEMAN
319 Smith St., Brooklyn, N. Y.

MOTERYS APVALYMUI 
SPECIALIAI ŠIFTAI

. PRITAIKYMUI JŪSŲ PATOGUMUI 
Jūsų Pasirinkimui Šiftai

A.M.—8:15 A.M. ar 7 P.M.—11:16 F.M. I
KELIOLIKA DARBŲ

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

išskiriant šeštadienius.
PERSONNEL DEPT. — 5-tos LUBOS

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

(97)

tuvius, supažindina su antra 
didžiausia tauta pasaulyje. 
Mes, lietuviai, kaip ir kitos 
tautos, apie chinus kalbame,' pagarbos 
lyg apie kokią burtininkų tau- Motinų Dienoje, 
tą. Chinai toki ir kitokį. Kal
bame, tauškiame todėl, kad 
mes Chinijos nepažįstame, 
nesuprantame ir 1.1.

“Akimirka Pekine“ — se
novinėje Chinijos sostinėje, 
mus supažindina nors ir la
bai trumpai, su Chinija, su jos 
žmonėmis ii- jų luomais, jų 
papročiais, jų romansais, jų 
kovomis už geresnį, šviesesnį

rengiamas 
grįžusiems

Moterų Pažangos. Kliubas 
sykiu su LDS Sorority, deda 
savo spėkas, kad padaryti tą 
bankietą pasekmingu ir at
mintinu.

■Ne vien tik valgymu bus 
laikas užimtas. Mūsų darbš
čioji LDS Sorority nare Stel
la Smith prižiūrės, kad labai 
tinkama programa tam ban-

Po 
ge-

NOTICE is hereby given that License No 
GB 19145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
128 Ralph Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER & WILLIAM MUSIKOFF 
428 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19165 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
984 Manhattan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM COHEN
984 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS
Mokintis gero amato. 5 DIENOS—$24 PRA
DŽIAI. Greiti pakilimai. Lengvas darbas.

Nuolatinis darbas. Kava nemokamai.
HYGRADE, 195 WILSON AVE., B’KLYN.

________________________________________(102)

GIRLS—WOMEN
FOR LADIES APPAREL SHOP 

GOOD SALARY
FULL TIME OR PART TIME 

5 DAY WEEK
CHARLES C. LOEHMANN

BAINBRIDGE AVE. AT FORDHAM ROAD, 
BRONX, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

• 231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

■t

»

<

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1717' Foster Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the

JOHN SARUBBT, ANTHONY PUMELIA & 
JOSEPH PUMELIA

1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

PATYRĘ
* OPERATORIAI

pa- 
pa- 
tė-

kitokių

<

F otografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8342

kietui būtų sudaryta ir 
visko bus šokiai prie labai 
ros orkestros.

Kas. pageidaujama dėl 
darymo to bankieto pilnai 
sėkmingu, tai kad, ar tai
vai ar broliai bei seserys pri
duotų savo vaikų ir brolių 
antrašus, kurie tarnavo pas 
Dėdę Šamą, nes jiems bus pa
siųs bankietan garbes užkvie- 
timas, kuris jiems nieko liele
šų os. Tas bankietas jų garbei.

Taigi, visos motinos, tėvai, 
seserys arba broliai, suteikite 
antrašus savo tarnavusiųjų 
Lillian Gugas, 6862 Longacre, 
Telefonas — Cedar 3678. 
Praneškite antrašus ne vėliau, 
kaip 5 dieną gegužės, pašauk
dami ją per telefoną, praneš
dami atvirute bei laiškučiu ar
ba priduodami jai antrašus 
Draugijų svetainėje per Aido 
Choro pamokas. Nei vienas 
nepamirškite iki to laiko pri
duoti antrašus.

Bet dalyvauti bankiete ga
lės visi, kurie atjaučia! buvu
sius 
Tik
Tarnavusiems viskas veltui, 
bet mums atjautėjams, tai rei
kės įžangą užsimokėti.

' J. Danta.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19228 has been issued'to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
I Sullivan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off

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

the

ALEXANDER DUBROFSKY & 
SAM SEN KO WITZ

Sullivan St.. Brooklyn, N.

VALANDINĖ MOKESTIS
IR BONAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Dėdes Šamo 
bus truputis skirtumo.

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 Ave, 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

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

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu. 1

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 Tabletėles naudingą 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
kusi protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
tik $7.75. ' .

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
Los Angeles 55, Calif.
» i ■ . •. c,

6164B—Metro Sta., Dept. C,

■iMiHHiiK

NOTICE is hereby given that License No. 
1)B 771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8823 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to' be consumed off the 
premises. >

MORRIS GOODMAN
8823 ■ Avenue L, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL RB74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Lakv at 291-:’, Kent 
Brooklyn, County of 
on the premises..

.JOHN 
291-3 Kent Ave.,

SAVAITĖ VAKACIJŲ
VASARA

RAŠYKITE AR ŠAUKITE

PERKASIE 
THROWING MILLS

Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

ASTRAB
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and U'iuor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia 
Brooklyn, County of 
on the premises.
CENTRAL GALICIA 
56 Columbia Place,

Place, Borough of 
Kings, to be consumed

REST. & BAR, INC.
Brooklyn, N. Y. C

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6142 lias been issued to the undersigned posūnius. | to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the i>remises.

JOAQUIN V1EIRO
89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. C

Gen. Eisenhower išvyko 
apžvelgti karines Amerikos 
bazes Pacifike.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 462 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at rcail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2251 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LUIGI SI’ASTANO
2251 Church Ave., Brooklyn, N. Y. C

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 j 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 
tnosčių, 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 Loz.

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.

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 gatve 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.
I Siunčiame ir C.O.D. (prisiųskite 80c štampų)

Šis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui.

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

DARBININKAI PRIE 
VALYZŲ 
PATYRĘ

DĖJIMUI VIRŠŲ APKARPYMUI 
Taipgi operatoriai prie Singer, 

Metropolitan ir Puritan siuvamųjų mašinų
Union Shop

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

BERGEN 3-2280 -
(100)

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Suvienytų Organizacijų Komitetas 
rengia pirmos gegužės apvaikščioji- 
mą su koncertine programa. Daly
vaus Sietyno Choras iš NcwaVko. 
Nuo Rusų Darb. Choro bus Baleto 
šokikai, smuiko solo, taipgi nuo Ru
sų orgs. Kazokų šokikai. Turėsime 
ir puikų kalbėtoją. Įvyks Scott Hall, 
32 W. Scott Pl., (off East Jersey St.). 
Diena — Gegužės 1 d., trečiadienio 
vakare, 7:30 vai. Kviečiame visus 
dalyvauti. — F. Savičius. (99-100)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Atydai nariams ir simpatikams. 

LDS 168 kp. 'aąngia puikų parengi- 
mėlį, nuo kurio pelnas bus skiria
mas padengti delegatų kelionės lė
šas važiuojant j LDS Suvažiavimą 
Bostone. Kviečiame visus dalyvauti 
balandžio 28 d., 2 vai. dieną, po 
17-15 Ann St., Harrisone. Kaipo at
velykio dienoj, tai bus margučių, 
sūrio ir visokių gėrimų. Nepamirš
kite dalyvauti. — Komisija.

(98-99)

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

APVALYTOJAI IR
APMAZGOJIMUI VYRAI

DUNELLEN, NEW JERSEY.

-.....- . ............................................ ......... •
—w—................................

(103)

(104)

PLASTERUOTOJAI
MASONAI

MŪRININKAI
PAPRASTI DARBININKAI

(!02)

Medžio išdrožinėtojai , 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI ' 

VAKACIJOS IR 
ŠVENTĖS SU ALGA 

TIK 10 MINUČIŲ 
NUO TIMES SQUARE 

COCHEO BROS.
1801 Willow Ave.

WEEHAWKEN, N. J. 
CHICKER1NG 4-2642 

UNION 6-3760

reliktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JOURNEE MILL ROAD
SAYERVILLE, NEW JERSEY

(104)

Darbas Aptarnavimų Departmente 
Pilnas Laikas. Nuolatinis Darbas. 

Naktiniai Šiftai.
Patyrimas Nereikalingas.

Kreipkitės:
PERSONNEL DEPARTMENT

ART COLOR PRINTING

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 Gerteral Supply Co.

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

AETNA CONTRACTING CO 
311 East Market Street 

LONGBEACH, L. I. 
Telephone LONGBEACH 671

Sovietų Atstovas Atme 
ta Delsiančius Franko 

“Tyrinėjimus”
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

šalin inkais argumentavo, 
kad komisija neturi duoti 
jokių pasiūlymų iš savo pu
sės.

CHEVROLET 
MECHANIKAI

Pageidaujami darbai 2 l-rnos 
klasės patyrusiem General 

Motors mechanikam
Nepaprastai aukšti uždarbiai, geros 
darbo sąlygos, apmokamos vakacijos, 
apdrauda ir tt.

Matykite Russell Crutch
LEADER CHEVROLET

120 Westfield St, 
West Springfield, Mass.

H

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

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

Sovietų delegatas primi; 
nė„ jog fašistine Ispanijos 
spauda džiaugėsi, liad Ame
rika ir Anglija siūlo tiktai 
tyrinėti Ispanijos klausimą, 
o nieko nežada veikti prieš 
Franko.

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.

tsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėžė

Ispanijos fašistai per sa
vo radijus ir laikraščius už- 
reiškė, kad jokiems Franko 
priešams nebus leista įkelti 
koją į Ispaniją dėlei tyrinė
jimų.

STAUOKIAI IR VYRAI PRIE MAŠINŲ 
1-mos 
mediio 
Nuolat. TECHNICAL APPLIANCE CORP., 

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

klabės, unijistai, prie architektūroj' 
darbo. Puikiausios darbo sąlygos.

YfOUmVHS I3ASIV1 JJMflVO

(X)



Šeštas Puslapis Laisvė—Liberty,' Lithuanian Daily
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Šeš.iadier.F, Baiand 1916

Lankėsi Vilnietis
Rubin Baranikas

Balandžio 23-čią mus at
lankė tolimas ir brangus sve
čias, veteranas Rubin Barani
kas, grįžtantis iš karinės tar
nybos, atvykęs New York an 
atlankyti saviškius.

Baranikas, Lietuvoje užau
gęs, jaunas, gabus vyras, pirm 
išėjimo karinėn tarnybon dir
bo Chicagos lietuvių liaudies 
dienraščio Vilnies redakcijoj. 
Iš ten išėjo karo tarnybon ir 
išbuvo virš tris metus, pasiekė 
technikos saržento laipsnį ir 
turi kitų požymių už gerą tar
nybą. Jam daugiausia teko 
būtį Europoje, Vokietijoje.

Svečias atlankė dienraštį 
Laisvę ir LDS < Centrą, tarėsi 
apie pergyvenimus, patyri
mus ir ateities darbus su mū
siškiais veteranais. Svečią pa
lydėjo jau seniau sugrįžęs ve
teranas, mums gerai žinoma
sis Dovidas Matusevičius.

Rubinas gražiai atrodo, 
energingas. Reikia tikėtis, kad 
pasilsėjęs, 
bus žymiu 
telektualių

Linkime
venime ir kloties ateities dar
buose 1

pasisvečiavęs, 
dapildu mūsų 
veikliųjų jėgų, 
laimės civilinio

vėl
in-

gy-

Pasukite Laikrodžius
Balandžio 28-ta didžiajame 

New Yorke ir tūluose kituose 
miestuose prasideda dienos 
šviesos taupymo laikas. Laik
rodžio rodykli pavarykite vie
na valanda pirmyn.

DARRYL F. '/.ANUOK PERSTATO
GENE TIERNEY

“DRAGON WYCK”
RU ė ,

WALTER HOUSTON
VINCENT PRICE • GLENN LANGAN 

IR DAK ŠAUNUS VELYKINIS 
VAIDINIMAS SCENOJE

Jaekie Miles • I-a ne Bros. • Lee Sherman 
ir Connie Boswell

ROXY 7th Avenue ir 50th St

PARAMOUNT’S FILMĄ LAIMĖ
JUSI AKADEMIJOS DOVANA-

Giliausiai įdomi ir žavinti istorija apie 
sudrebinančius patyrimus jautraus, inteli
gentingo žmogaus, atsidavusio per penkias 
• dienas neužgesinamam alkoholio 

troškimui 1 . • .
RAY MILLAND

The Lost Weekend 
su Jane Wyman • Philip Terry 

Doria Dowling • Howard da Silva 
Frank Faylen

PARAMOUNT
FLATBUSH IR 

BROOKLYN d<kalb aves.

PARAMOUNT’S 1946 TECHNI-SP ALVfl 
LAIDA GARSIOS VAKARU DRAMOS 
JOEL McCREA • BRIAN DONLEVY

SONNY TUFTS • BARBARA B R!'ITO N

The VIRGINIAN
Asmeniškai — Paramount Komedijų 

Žvaigždė — EDDIE BRACKEN 
ir dar — BOB EBERLY

Extra! Johnny LONG ir Jo Orkestrai

PARAMOUNT
TIMES SQUARE, NEW YORK CITY

Tūkstančiai Darbo Žmonių 
Susirinko Protestuoti 

Atakų ant OPA
“Kova išgelbėti OPA (kai

nų kontrolę) yra kova devy
nių dešimtų nuošimčių ameri
kiečių priešais 10 nuošimčių,” 
pareiškė John Williamson, 
Komunistų Partijos sekreto
rius, kalbėdamas komunistų 
sušauktame masiniame mitin
go Union Aikštėje, New Yor
ke, balandžio 24-tos prievaka
riais.

Rezoliucijos atitinkamoms 
įstaigoms buvo pasiųstos var
dan 5,000 publikos. Bet publi
koje būnantiems atrodė, kad 
demonstracijos šaukėjai savo 
kuklume neperdėti labai su
mažino publikos skaičių. Tokį 
plotą užėmusi sėdinti publika 
lengvai būtų penktūkstantinė. 
O stovinti publika yra 
talpesnė.

Williamsonas ragino 
ne protestų banga iš
unijų, susiedijų pajudinti 
Kongresą, pasmerkti stam
biuosius prekybininkus, finan- 
sierius ir jų pakalikus Kon
grese, stumiančius mūsų, šalį 
“į aršiausią 
istorijoje.”

nų kontrolės išlaikymas ir ge
rinimas priklauso nuo mūsų 
visų. Unijos, masinės organi
zacijos ir atskiri asmenyk 
veikti, kovoti už kainų kontro
lę, sakė kalbėtojai.
Reikalavo Prašalinti Hooverj

Masinis mitingas vienbal
siai priėmė rezoliuciją, reika
laujančią Senato Banking Ko
miteto išleisti tikrą OPA (kai
nų kontrolės) įstatymą ir ra
ginančią Trumahą atmesti 
(veto) bile kokį apgavingą 
įstatymą.

Priimta 
klausimu 
mą bado
žmonių badu marintojo anoje 
krizėje, Hooverio po Europą, 
kaipo baduolių angelo gelbė
tojo. Reikalavo Hooverį. tuo
jau prašalinti, o padidinti ga
lią UNRRA viršininko F. H. 
LaGuardia, skirti UNRRA 
daugiau pinigų. Reikalavo su
daryti daugiau maisto Europos 
badaujantiems ne alkinimu 
Amerikos žmonių, bet taupyti 
maistą demokratišku jo pada
linimu ir prašalinimu juodojo 
turgaus. R.

rezoliucija maisto 
pasmerkė siuntinėji- 
apaštalo, Amerikos

daug

masi- 
šapų,

krizę rpūsų šalies
Williamsonas sa

vienu šūviu nušau-

Ispanai Maršuos už 
Prašalinimą Franco

Didžiojo New Yorko ispanų 
organizacijos maršuos Pirmos 
Gegužes Parade ne vien tiktai 
po visiems bendrais šūkiais, 
nors juos pripažįsta be galo 
svarbiais. Jie turi special į šū
kį. Juomi, vyriausia, bus rei
kalavimas, kad Amerikos vy
riausybė nutrauktų ryšius su 
Eranco • Ispanija, pripažintų 
demokratinę Girai vyriausybę.

Jesus Colon, Cervantes 
Broliškos Draugijos nacionalis 
prezidentas, pareiškė:

“Mes maršuosime
Franco, kadangi, kol tiktai ji
sai liksis galioje Ispanijoje, 
tol išsilaikys fašizmo ir nacių 
i d eo 1 ogi j a pašau 1 y j e. ”

O ta ideologija, kaip pri
pažįsta masės demokratinių 
ispanų ir kaip žinome mes, 
reikalauja žmonių pavergimo 
ir karų.

prieš

Mes, visų kitų Brooklyno 
dalių lietuviai, tankiai pasi- 
k v i e č iame southbrooklynie- 
ęius j svečius — j mūsų pra
mogas. Ir tikriausia gauname 
atsiliepimą. Mažiausia kelios, 
o svarbesniuose nuotikiuose ir 
keliolika šeimų pribūna pas 
mus.

Šį sekmadienį, kaip sako
ma, kozyrė pasikeičia — So. 
Brooklyno organizacijos kvie
čia mus į svečius. 28-tą balan
džio kitose dalyse miesto nie
ko kito lietuviško visuomeniš
kai svarbaus nebus, tad nu
važiuokime pas juos. “Biskį 
toloka,” tūlas pasako. Bet ka
da pradedi mylias rokuoti — 
liek pat į So. Brooklyną, kiek 
iš So. Brooklyno pas mus.

Taigi, visi į South Brookly
ną šio sekmadienio 
riais. Ten rengiama 
įvairumų programa 
vaišėmis. Pradžia 4
ga 60c (su taksais). Vieta: 
Labor Party Hall, 4714 5th 
Ave., So. Brook lyne (45th St. 
stotis BMT 4th Ave. subway).

prievaka- 
šokiai, su 

ir geromis 
vai. Įžan-

Lietuviai Gegužinės
Paradui Susirinks: 1

Gegužės 1-mos popiečio 4

“Jie nori 
ti du paukščius — iškraustyti 
mums kišenius ir, palaikymu 
aukštų kainų namie, sėkmin
giau lenktyniuoti pasaulio 
turguje. Ekonomine krize jie 
tikisi susilpninti darbininkų ir 
liaudies judėjimus, kad jie ne
galėtų trukdyti užpuolimui 
ant Tarybų Sąjungos.”

Mitinge taipgi kalbėjo Bob 
Thompson, K. P. New York o 
valstijos, pirmininkas: Irvin 
Goff, veteranų direktorius; 
June Gordon, Bella Dodd, Hal 
Simon, Claudia 
liam N'orman.

Visi kalbėtojai 
biy faktų. Tačiau
įsitėmytinu yra tas

kos Piliečių Kliubo, Lituanica 
Aikštėje. New Yorke stotis 
ant 37th St. tarp 8th ir 9th 
AVenues. Pradėsime maršuoti 
apie 5:15. Komitetas.

Laisvė Bus ant Standų 
Šeštadieniais

Pradedant šia diena, balan
džio 27-ta, dienrašti Laisvę 
galėsite pirktis ant standų 
šeštadieniais, tuo pačiu laiku, 
kaiįS kas dieną, apie 2 vai. 
Sekmadienių rytais naujos lai
dos nebus. Administracija.

Jones, Wil-

pasakė svar
ai ž vis labiau 

kad kai-

RKO Radio Pictures. Inc., Perstato 
JOAN FONTAINE 

bildančioj širdį dramoj,

From This Day Forward
su MARK STEVENS

Rosemary DeCamp • Henry Morgan 
Wallv Brown • Arline Judge

5 PALACE
□ BROADWAY ir 47th ST.

FORTUNE GALLO perstoto
SAN CARLO OPERA

Tree., Geg. iki Sekin. Geg. 12 Jimtinai 
Puikiausios Scenevijos ir Kostiumai. San 
Carlo Baletas, Simfonijos Orkestras ir 
Ddžiausios Pasaulyje Operų Žvaigždės!

Pirmas Vaidin. . __ .
Treč. Vkr., Geg 1—AIDA
Ktv., Vk.. Gg. 2—MADAMA BUTTERFLY 
Pnkt., Vkr., Geg. 3—LA TRAVIATA 
ššt., Popiet, Geg. 4—IL TROVATORE 
Skrnd., Popiet, Geg. 5—RIGOLETTO 
Skrnd., Vkr., Geg. 5—LA BOHEME
Prmd., Vkr., Geg. G—LA TOSCA

Tikietai nuo $1.20 (su taksais) 
Dabar Parduodami 

ROCKEFELLER CENTER
CENTER THEATRE

49th St. ir 6th Ave. 1 CO. 5-5474

NEPAMIRŠTAMA STALINGRADO ISTORIJA

from tho BothSeller

KONSTANTINE 
. SIMONOV _

STANLEYSPRODUCED IN THE U.S.S.P

Matyk pirmuosius Japonų istorijoj laisvus rinkimus! Išgirsk Prezidentų Trumam) ir 
UNRRA Direktorių F. H. LaGuardių raginant Amerikiečius taupyti duonų, aliejų ir 
riebalus badaujantiems Europos žmonėms! Klausyk, kaip Generolas MacArthuras ragina 
pasaulio tautas panaikint karus! Matyk naujausias filmas iš susidūrimų Trieste, naujų 
kylanti Europos krizj! Matyk apšvietos ir mokslo įdomius judžius. Ir dar vė.liausios 
filmo* iš viso pasaulio! Matyk puikiausius Judžius mieste.

ARTKINO presents

DAYS

Pirmos Gegužes Parado Žinios ir Siekiai
Lietuviški Gegužinės 

Lapeliai Gatavi
Pirmoji Gegužės yra jūsų 

visų, — darbo žmonių. Jūsų 
išrinktos komisijos atlankė 
konferencijas, gavo visas rei
kiamas informacijas, pagami
no lapelius, ruošia iškabas. 
Jūs, visur esantieji, šimtai jū
sų, dabar stokite talkon tuos 
lapelius paskleisti. Gaunami 
Laisves spaustuvėje.

Lai nesilieka nei vieno lie
tuvio, kuris nežinotų apie dar
bininkų ir liaudies bendrą ge
gužinę !

Lai šis Pirmos Gegužės Pa
radas, šaukiamas už taiką, 
saugumą ir demokratiją, bus 
didžiausia, galingas, 
privers karo, alkio ir 
piršlius aprimti!

Lai nesilieka namie
nas darbo žmogus! Tik liga 
arba ligonio ar mažo kūdikio 
priežiūra galėtų pateisinti 
bent kurio iš mūsų nebuvimą 
parade.

Jeigu karui iškilus mūsų 
vaikai gali pramaršuoti tūks
tančius mylių per purvą, kan
čias ir kraują, kad numirti, 
mes galime pramaršuoti ke
liolika' blokų pastangose ne-

daleisti karo, kad niekam ne
reikėtų mirti už keno nors 
pelnus.

Maršuos ir už OPA 
Išlaikymą

Antruoju vyriausiu šios 
gūžinės obalsiu 
m as.
reikalaujame 
darbo 
namu, 
mo. O 
Šimu
ypatingai 
so

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ

ku ris 
beteises

nei vie-

Jeigu Neturėčiau
Daily Worker

ge- 
yra saugu-

O tai reiškia, kad mes 
saugumo mūsų

ir uždarbio, saugumo 
apsaugos nuo apiplėši- 
kuomi gi, ar ne apiplė- 
yra kėlimas kainų ir 

dabartinis Kongre-
p asi m o j i m as p an aikint'i

boht kokią kontrolę kainų,-'

Unijos ir 
jos praneša, 
prieš 
daug 
i'O d o 
šimto

kitos organizaci- 
jog veikdamos 

žalotojus gauna 
pritarėjų. Kaip 

90 žmonių iš

nes jie pragy- 
ištektų, bet ir 
kėlimo nesida- 
kitas, kad ir

OPA 
naujų 
raportai, 
nori kainų kontrolės. Iš

likusiųjų dešimties tūliems ne
daro skirtumo, 
venimui vistiek 
pelnų iš kainų 
ro. Tik vienas
batams šniūrelius ar paišelius 
parduodamas ant kampo, dar 
vis tikisi tapti milionieriumi, 
jeigu kainų kontrolė būtų pa
naikinta.

L. K. N.

1 remia darbininku gegužinę.
Ir desėtkai kitų svarbių 

problemų išaiškinti, ko nega
lėčiau rasti nieklir kitur. Di
džiausia bausmė, kokią ang
liškai skaitantis žmogus gali 
užsiduoti sau šiais laikais, tai 
neskaityti Daily Worker, vi- 

čam-

Vien tik dviejų dienų bėgiu 
nesužinočiau tų svarbių žinių :

Kaip balsavo mano miesto 
ir visos šalies kongresmanai su, visokio darbo žmonių 
dėl kainų kontrolės;

Kad General Motors, kuri 
taip graudžiai raudojo dėl 
darbininkų algų, vien 1945 
metais pelne “tiktai 18 milio- 
nų doleriukų” (biedniokė- 
liai!) ;

Ką veikia tūkstančiai orga
nizacijų išgelbėti OPA (kito
je spaudoje atrodo, kad ponai 
kongresmanai nubalsavo, išsi
skirstė svečiuosna po žmones 
švenėmis, vienas kitas žymus 
ponas kur ne kur zursteli ir 
viskas baigta) ;

Ką slepia Valstybės De- 
partmentas apie Ispanijos fa
šistą tūzą Franco; kas mums 
daryti;

Kokie kiti svarbūs biliai at-

plono ir informatoriaus.

Bejeį DW skaito it ne 
bo žmonės,'tik jie nenori, 
darbo žmonės skaitytų 
laikrašti, jie reikalauja,

dar- 
kad
savo 
kad

darbo žmonės skaitytų jų, tur
čių laikraščius.

w. s.
NEFORNIŠIUOTAS APARTMENTAS 

PASIRANDA VOJIMUI 
BELMONT AVE. 116 (arti Stone Avė,) 
3 rūmai, maudynė, Šiltas vanduo, naujai 
iSdekoruota. Renda $16 iki $20. Matykite 
Supt., Room 1, arba telefonuokit FO. 9-2213.

(90)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Bankietas ir šokiai. Rengia Šv. 
Jurgio Draugystė; balandžio 27 d. 
Liet. Am. Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė. Bankieto pradžia 7:30 v. v.„ 
šokiai nuo 8 v. v. Bilietas bankietui 
$3.00, vien tik šokiams 50c. Rengė-

reieina i Kongref 
kia budėti;

Kad šimtai garsių artistų

jai kviečia visus vietinius ir iš apy 
linkės dalyvauti, linksmai praleisti 
vakarą su Draugystės nariais.

(98-99)

šiaurinę Bukoviną)

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

per

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

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

Bteičiua su naujausiais {taisymais. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-0868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir llaujer St«.- 
, BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Gene Tierney žvaigždžiuoja filmoje “Dragonwyck,” 
rodomoj Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. 
Taipgi yra šventiški veiksmai scenoje.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE'’

Naudokitės Proga!
Reikalingi du partneriai į platų siuvėjų bizni. 

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 HarrUon ir Marcy ▲▼«*.)

. B’KLYN, N. Y.
•

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais i 9 A p M
Trečiadieniais > p‘ M’
Penktadieniais ) 0 ’ ’

Vaikų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0058

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

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 EVertreen 4-9612

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

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

ATDARA VAKARAIS 1 
■■■■■n iKi.miwii—S .

■ ■

Tel. ST. 2-2178 
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