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LAISVĖ-LIBERTY
The Only IJthuanlan Daily 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-3878

LDŠ organas Tiesa skelbia:
“Tai jau turime 571 naują 

narį, jubiliejinio vajaus metu 
įrašytą... Su gegužės 1 d. 
vajus baigiasi. Paskutinės ap
likacijos bus priimtos gegužės 
mėn. kuopą susirinkimuose. 
Tikimės dar nemažai naujų 
narių gauti...”

Jeigu susidarytų bent 700 
naujų narių, įrašytų vajaus 
metu, nebūtų pro šalį.

Gegužės mėnuo — didžiojo 
darbymečio 
Darbininku 
riams.

šį mėnesį 
Centro
tūloms* pareigūnų .vietoms te- 
kandidatuoja tik po vieną as
menį).

šį mėnesį teks 
rinkti atstovai į 
LDS Seimą, k*iris
birželio mėn. 11 d. Bostone.

Planuojami Kariniai
Fabrikai Požemiuose

Washington. — Amerikos 
armijos ir laivyno taryba 
išdirbo planus eilei karinių 

mėnuo Lietuviu ■ fabrikų ir amunicijos san- 
Susivienijimo na- dėlių požemiuose, kad gale

lių apsaugot juos nuo' prie- 
teks rinkti LDS gų atominių bombų ir ra-

Valdyba (gaila, kad Lietiniu sviediniu. Sunran-

k
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Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

PALESTINOS ARABAI
PASKELBĖ VISUOTI

NA STREIKĄ

Halų Fašistai Buvo 
Užgrobę Radijo Stotį

DU MILIONAI ŽMONIŲ 
MARŠAVO MASKVOJE 

GEGUŽĖS I-JOJ
Roma. — Penki apsimas- 

kavę fašistai, su rankinėmis 
granatomis ir revolveriais, 
naktį prieš geg. 1 d. įsibrio- 
vė į didžią radijo stoti Mon
te Mario, Romos priemies
ty j ; nugalėjo penkis stoties 
pareigūnus; sugrojo fašistų 
himną “Giovanezzą”; pa
garbino Mussolini, šūktelė
jo, kad italai sukiltų prieš

Stalinas Pareiškė Taikos Viltį 
Bet Įspėjo., kad Sovietų Sąjunga 
Sunaikintų bet Kokį Užpuoliką

Anglai Bando Įvelt Ameriką į 
Palestiną; Žydai Taipgi Nepaten

kinti Planais dėl Palestinostania, jog tokiem požemi
niam įrengimam bus panau
dota ir didžiuliai gamtiniai 

vuopoms lirvaj, |<ajp j(a(j Mammoth 
Cave, Ky., ir Carlsbad Ca
verns, N. Y. Taipgi planuo
jama požemines slėptuves 
šimtams tūkstančių žmonių.

mūsų i 
Be jų

įvyks š.m.

Ant. Vasaris rašo:
“Angliški skyriai 

spaudoje yra būtini, 
mes negalėsime

Toliau :
“Suaugusieji 

miausiai žiūrėti, 
vaikai skaityta 
ir kad jie patartų ir paragin-

turėtų pir- j 
kad jų pačių 
mūsų spaudą

Molotovas Palaiko 
Italijos Teises

aryžius. — Sovietų už- 
reikalų ministeristų juos dalyvauti musu veiki-, SlCniO

! Molotovas atmetė pasiūly
mą siųsti karinę talkininkų 
komisiją, kuri prižiūrėtų 
busimosios taikos sutarties 
vykdymą iš Italijos pusės: 
'sako, tai būtų laužymas Ita
lijos savistovybės.

Keturių didžiųjų užsieni- 
Iniu ministeriu konferenci- 
'joj Molotovas taip pat at
metė Amerikos valstybės 
sekretoriaus James> Byrne- 
'so siūlymą, kad visi talki
ninkai sumažintų savo ka- 

‘ bu- riuomenę Austrijoj iki 15,- 
išspausdintas Clip Boutcl- 000 vyrų kiekvienas, o pas- 

Amerikos kui netrukus atšauktų visas 
Be [karines savo jėgas ir duotų 

j Austrijai pilną nepriklauso-

me.
Kiekvienas, kuriam rūpi 

mūsų judėjimą^, sutiks su An
tano nuomone.

Nelaimė su daugeliu mūsų 
žmonių glūdi tame, kad jie į 
.jaunimą nebando jokios tei- 
giaminės įtakos daryti. To pa
sėka jau žinoma: jaunimas at
siskiria, “suamerikonė.ja” ir 
jis pasilieka beverčiu ne tik 
judėjimui, bet ir pats sau.

★ ★ ★
1945 m., bal/ 25 d., niūjor- 

kiškiam dienraštyj “Post” 
vo i .
l’io straipsnis apie 
rašytojus ir žurnalistus, 
kitkf), jame buvo įterpta:

“.-..Aš taipgi girdėjau, jog i mybę. 
Eugenijus Lyons... rašys j 
knygą Viktorui A. Kravčen- 
kai, buvusiam Rusų Supirkinė
jimo Komisijos nariui, kuris 
prieš vienerius metus pasmer
kė tarybinę vyriausybę...”

Po vien erių metų kalbamo
ji knyga išėjo, -pavadinta: “I 
Choose Freedom.
knygos autorium pasirašė 
tas, kuris ją parašė, bet jau 
Kravčenko!

Minėtasis Lyons yra atkak
lus Tarybų Sąjungos šmeiži
kas.

Knyga berybiškai populia- 
rizuo.jama, —įgarsinama

Malają Demonstracijos 
Prieš Imperialistus

London.
malajiečių, indėnų ir chinų 

l acuui 'dalyvavo gegužinėje de- 
nG m o n s t racijoje Singapore.

įMalajiečiai nešė vėliavas su 
•obalsiu: “Šalin imperializ- 
!mą iš Indonezijos!”

ko-

London.—- Aukštasis. Arą-, Anglijos premjeras . Att-, taikinio kų kariuomenę;
bų Komitetas Jeruzalėje pa
skelbė visuotiną savo tau
tiečių streiką Palestinoj šį 
penktadienį. Jie pašaukti 
streikuot protestui prieš 
anglų - amerikonų tyrinėji
mo komisijos raportą ir pa
tarimus. Ta komisija pa
tarė įleist šiemet į Palestiną 
100,000 benamių (išvietin- 
tų) Europos žydų.

Komisijos raportas nepri
pažįsta Palestinos nei vie
niem žydam nei vieniem 
arabam, kaipo valstybės. 
Komisija sako, Palestina vis 
dar pasiliks Anglijos globo
je, o toliau kada gal bus 
pervesta į Jungtinių Tautų 
valdybą.

lee pareiškė, jog minimi 
100,000 žydų nebus įleisti 
Palestinon, ikį taps “panai- 
kintos slaptosios žydų ir LJ' minutes.

paskui susėdo į automobi
lius ir nuvažiavo savais ke
liais. Viso jie.stotyje užtru-

arabų armijos ir sudėti jų 
ginklai.” Bet Anglija sako,

karnai prie to darbo prisi
dėti su karinėmis jėgomis 
ir finansais. O jeigu ne, tai 
viskas pasiliksią vienų an
glų žinyboje, kaip iki šiol, 
ir negalima būsią į Palesti
ną priimti tų 100,000 žydų.

Žydai kritikuoja anglų- 
amerikonų komisijos pasiū
lymus., Arabai grūmoja 
kraujo liejimu, jei bus pa
platintas žydų leidimas į 
Palestiną.

Pritrūksta Miestam

New York. — Dėl minkš
tųjų angliakasyklų streiko 
taip aptuštėjo anglies san
dėliai, kad po kokios savai
tės’reikėsią sumažint pože
minių geležinkelių, “ 
terių” ir gatvekarių
nėjimą, jėigu tuo tarpu 
mainieriai negrįš 
kaip sako New Yorko mies
to sveikatos komisionierius.

elevei- 
važi-

GEGUŽINIAI MARŠA VIMAI 
PARYŽIUJ, BELGRADE, 

ROMOJE IR KITUR
Paryžius. — Šimtai tūks- jos sostinėje, dalyvavo 200,- 

tančių paryžiečių maršavo 000 žmonių. 
Gegužės Pirmosios eisenoje jo maršalas Tito, 
ir koki 500,000 asmenų ste
bėjo ' paradą. Kalbėtojai 
daugiausiai ragino užgirt 
naująją Franci jos konstitu
ciją, per visuotinus balsavi- 
'mus ateinantį sekmadienį. 
Kartu jie šaukė visas Jung
tines Tautas sutraukyti ry-

Tūkstančiai sius su Franko fašistų val
džia Ispanijoj.

Belgrad. — Gegužiniame 
parade Belgrade, Jugoslavi-

Parada stebė- v

Romoje 30;000 asmenų su
sirinko į gegužinį mitingą 
piazzoj del Popolo. Kalbėto
jai įspėjo darbininkus ne
pasiduot naujom fašistų 
provokacijom.

dirbti,

Chicago. — Dėl anglies 
stokos, įsakyta sumažint 
elektrinį apšvietimą Chica- 
goj ir 1,500 1 kitų miestų- 
bendruomenių Illinois vals
tijoj.

Milionai Indijos baduolių 
tegauna tik po 2 unijas 
žiu per dieną.

ry-

Jugoslovy ir Italą 
Premjerai Paryžiuje

Trieste mieste, prie Itali
jos - Jugoslavijos rubežiaus,

inercinėje spaudoje ir net per italai ir jugoslavai turėjo
i adijo.

—žiūrėkite, — skelbia Ta- tracijas 
rybų Sąjungos priešai, — ką ta UŽ S 
rašo buvęs “aukštas sovietinis 
pareigūnas” !. . .

Bet tie ponai pamiršta 
“smulkmeną“: knygą rašė ne 
Kravčenko, bet amerikietis 
anti-tarybirtis šeima, kuriam 
rūpi Tarybų Sąjungą šmeiž
ti!. . .

atskiras gegužines demons- 
20. asmenų suim- 
dūrimus.

Deda Pastangas Baigti 
Mainieriij Streikui

Tokio. — 300,000 japonų 
demonstravo prieš impera
toriaus Hirohito palocių Ge
gužės Pirmojoj.

Berlyne Pusė Miliono Vokiečių Maršavo 
Gegužinėje Demonstracijoje

Maskva. — Gegužės Pir- raudonąsias vėliavas, kurios 
mosios parade Maskvoj t buvo iškeltos virš Berlyno , 
maršavo apie. 2,000,000teivi-į apie metus pirmiau, 
liu žmonių ir kariu. Para
das tęsėsi 8 valandas. Ge- 
neralissimas Stalinas, mar-

Stalino Patvarkymas
M a r š a las Konstantinas 

Rokossovskis perskaitė Sta-

4 
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salas Žukovas ir kiti zymie- )jno tvark kuris sa. n x r o H o i n L x y /N o nn i n vn r I n _ 1ji vadai,, stovedam, ant Le-|kg jo Sovj - §a junga ga
dino paminklo, stebėjo tą u tikint bet įokf «ž. 
Įspūdingą demonstraciją. _ olikiška vaistybę> ‘kuri 

Parade važiavo raketines akelt; ie§
pa rankos,-naujieji tankai So‘vieįu‘ žmones. synaS) 
ir kiti apsigynimo pabūklai. tačiaus iškg vj]tį dg]ei 
Tų raketinių patrankų so- 1 f
viniai lekia kelis tuzinus! 
mylių.

Virš parado dundėjo bū- 
riai lėktuvų. Eisenose gro
jo kariniai orkestrai po ke
lis šimtus muzikų.

Pergalės didvyriai nešė

Net ir komercinės spaudos 
bendradarbiai, literatūros kri
tikai pajuokia knygos autorių, 
kuris byloja, būk 1941 ir 
1942 m. Maskvos. gatvėse vo
liojęs! badu mirusių žmonių 
lavonai.

New Yorko “Tribūno” ben
dradarbis, Walter Kerr, gy
venęs tuomet Maskvoje, nuo 
savęs prideda:

‘‘Nemačiau nei vieno žmo
gaus mirštančio badu Mask
vos gatvėse ir negirdėjau nei 
iš jokio kito asmens, kad jis 
tai būtų matęs. . .”

Vadinasi, knygos autorius 
sučiuptas meluojant. Bet jis 
nerausta. Nerausta nei tie, ku
rie knygą taip reklamuoja.

Kodėl gi reakcininkai šią 
knygą taip pamėgo? Todėl, 
kad perdėm per visą knygą 
vedama agitacija už karą Ta-

Washington. — Kitą an
tradienį šaukiama čia susi
rinkimas Mainierių Unijos 
Politikos Komiteto spręsti 
klausimą dėlei naujos su
tarties su minkštųjų anglia- 
kasyklų kompanijomis. Tas 
komitetas susidaro iš 
unijos skyrių atstovų.
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Tokio. — Talkininkų ka
rinis teismas Įkaitino gen. 
Tojo ir 25 kitus buvusius 
japonų vadus, kaip karo 
kriminalistus.

London. — Gegužes Pir
mosios demonstracijoj Ber
lyne dalyvavo 500,000 dar
bininkų, miesto pareigūnų, 
jaunuolių, vaikų, slaugių ir 
kt. Tūkstančiuose vėliayų 
ir plakatų žymią vietą už
ėmė paveikslai ir obalsiai, 
reiškiantieji džiaugsmą dė
lei socialistu' ir komunistu 
vienybės. Kalbose ir obal- 
siuose buvo pabrėžta ypa
tingai du reikalavimai—pa- 
skirstyt dvarų žemę beže
miams ir mažažemiams va
karinėje Vokietijoje, ame
rikonų ir anglų užimtose 
srityse (kaip kad padaryta 
sovietinėje Vokietijos daly
je); išlaikyt Vokietijai 
Ruhr kraštą ir Rheino upės 
sritį, be kurių Vokietija, 
girdi, negalėtų gyvuoti kaip 
valstybė.

Gegužinės oras Berlyne 
buvo nepaprastai karštas, 
taip kad apie 1,200 demons
trantų apalpo. Visos krau
tuvės ir fabrikaį tą dieną 
buvo uždari.

Holandu Gegužinė Dovana 
Maskvai ir Stalinui

Maskvą. — Keturi gėlių 
auginimo ’ekspertai iš Ho- 
landijos atgabeno 30,000 
tulpių, kaipo dovaną Mas
kvai dėlei Gegužės Pirmo
sios. Jie pagamino ir spe- 
cialę dovaną Stalinui — di
džiulį bukietą, sudarytą iš 
150 skirtingų rūšių tulpių. 
Stalinas yra gėlių mylėto
jas, sakė holandams vienas 
sovietinis akademikas.

ta;

Paryžius, geg. 2. — Ketu
rių Didžiųjų užsieninių mi-1 
nisterių konferencija pa
kvietė Italijos ir Jugoslavi
jos premjerus, kad atvyktų 
ir patys išdėstytų, kur, jų 
supratimu, turėtų būti pra
vesta sienos linija tarp Ju
goslavijos ir Italijos ginči
jamo j Trieste srity j. An
glai praneša, kad konferen
cija pripažino Jugoslavijai 
eilę artimųjų jai salų Ad- 
riatiko Jūroje.

Paleido Japoną, Taria
mą MacArthur© Giltinę

Tokio, geg. 2.—Tapo pa- 
liuosuotas japonas Hideo 
Takayama. Jis buvo suim
tas ir kvočiamas, girdi, kaip 
“sąmokslo vadas nužudyti 
generolą MacArthurą” lai
ke gegužinės demonstraci
jos.

i taikos išlaikymo.
Stalinas sakė:
“Grįždami į taikos meto 

i darbą, mes turime nuolat 
i budėti; kad ginkluotos mū- 
isų jėgos būtų paruoštos tė- 

_ vynei ginti.”
Obalsiai

Nešamose vėliavose ir di- • / 
džiuliuose plakatuose mir
gėjo toki obalsiai:

“Tegyvuoja Gegužės Pir- - 
visų pasaulio' šalių 

__ i žmonių kovingųjų 
jėgų peržvalgos diena! Ko
vokime, kad fašizmas būtų 
išnaikintas! N u t r aukime 
kaukes nuo veidų reakci
ninkams ir- fašistų pakali
kams, kurie sėja priešišku
mą tarp tautų! Neleiskime 
naujų karų kurstytojams 
grūmoti taikiam tautų gy
venimui ! Budėkime, kad 
laimėtoji taika būtų išlai
kyta!” ir tt. - )

New Yorko Times repor
teris Brooks Atkinson rašo, 
jog gegužinis paradas įro
dė, “kad Raudonoji Armija 
yra ne tik viena iš aukš
čiausių kovos organizacijų 
pasaulyje, bet, turbūt, ir 
dramatiškiausia parado ar
mija.” Atkinsonas taipgi 
atžymi puikias vasarines 
kareivių ir jūreivių unifor
mas.'

Gegužinės minėjimas So- 
v^etuose ^uvo dviejų dienų 

000 žydų į Palestiną. Bet jie šventė. Valgiai ir gėrimai 
priešinasi amerikonų ka- kioskuose laike iŠKilmių bu- 
riuomenės siuntimui ten, vo s p e c i a 1 i ai nupiginti, t j — • 1 V- 1 • •
kaip kad Anglija kviečia.

PROTESTE PRIEŠ 
ANGLUS EGIPTE ‘
NUKAUTĄ 7-NII darbo

Kairo, Egiptas.— Egiptė- 
nai studentai Aleksandrijos 
mieste suruošė smarkias 
protesto demonstracijas 
prieš anglus. Jie protesta
vo, kad Anglija žada laiky
ti sau karines oro jėgų ba
zes ir po to, kai anglai iš
traukią daugumą savo ka
riuomenės iš Egipto.

Susikirtimuose tarp
licijos ir studentų užmušta 
du policininkai, 5 studentai 
ir sužeista 13 asmenų, v

po-

Kongreso Nariai prieš 
Kišimąsi į Palestiną
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresmanų ir se
natorių dauguma remia an
glų - amerikonų komisijos 
patarimą įleist šiemet 100,-

Nuteistas Ajiglas už Karo 
Slaptybių Išdavimą

London. — Atominis an
glų moksliniu kas Alan 
Nunn May tapo ‘ nuteistas 
10 metų kalėti už atominės 
jėgos slaptybių išdavimą

Bucharest, Rumunija. — kokiem tai asmenim, kurių 
Įvyko didelė gegužinė dar- vardas nei tautybė neskel- 
bo unijų demonstracija. De- biama. May pareiškė, kad 
monstrantai sveikino demo-jis ne tyčia kam tai pasakė 
kratinę premjero Petro tūlas slaptybes, bet ir dėl to 
Grozos valdžią. Ijis prisipažino kaltas.

AMERIKOJ IR SOVIETUOSE IŠRASTI NAUJI ATOMŲ SKALDYTOJAI
Berkley, Calif. — Ameri

kiniai ir sovietiniai moksli-

rybų Sąjungai!
Tai dar vienas bjaurus re

akcininkų mostas linkui socia
listinės šalies!

J
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•Miestų gatvėse įvyko šokiai 
ir įvairūs pasilinksminimai. 
Aktoriai ant platformų vai
zdino vodevilius.

Philadelphia; Pa.
Mirė Fr. Rakickas

Mirė Frank Rakickas, 
bus pašarvotas penktadienį, 
geg. 3 d., pas grab. Charles 
J. Ramanauską, 1113 Mt. 
Vernon S t. L a i dotuvės 
įvyks geg. 4 d., 9 vai. ryto.

Jo žifiona Anastazija Ra- 
kickienė ir šeima kviečia vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus į šermenis ir lai
dotuves. .

i
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ninkai, veikdami paskirai ir 
be susižinojimo, išrado nau
ją prietaisą atomams skal
dyti. Tas prietaisas vadi
namas Synchrotonu. Su jo 
pagalba išvystoma tris kar
tus galingesnė atominė jė-

ga, negu buvo naudojama 
bomboms, kurios sunaikino 
Japonijos miestus Hiroshi- 
mą ir Nagasaki. '

Amerikiniai to prietaiso 
išradėjai yra Ed. MacMillan 
ir prof. P. G.. Abelson. So-

vietinis jo išradėjas yra 
prof. V. Veksleris, Sovietų 
Mokslų Akademijos Fizikos 
Instituto mokslininkas.

Vekslerio išradimas bu
vo jau pernai spaudoj pas
kelbtas pirma, negu viešai

pranešta apie amerikono 
prof. MacMillano išradimą. 
Bet MacMillanas tada neži
nojo apie Vekslerio raštą.

ORAS. — Būsią vėsiau ir 
šiek tiek lietaus.

Teheran, Iran, geg. 2. — 
Irano žinių ministeris ku
nigaikštis Mozaffar Firouz 
pranešė, jog Raudonoji Ar
mija beveik visai pasitrau
kė iš Daniškojo Azerbai
džano,

' < *
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Browderis ir Komercinės Spaudos Spekuliacijos
Earl Browderis kadaise buvo Amerikos Komunistų 

Partijos vadas. Kada jis gerai dirbo, tai turčiai, jų spau
da ir kalbėtojai niekino jį. Bet kada Browderis išsiža
dėjo marksizmo, pradėjo sukti partiją, pataikaudamas 
Amerikos imperializmui, kada Amerikos komunistai, 
plačiai apdiskusavę, išaiškinę kreivus Browderio kelius, 

L pašalino jį iš Komunistų Partijos, tada Browderis pa
sidarė mylimas turčiams. Į Washingtona pasikvietę 
Komunistų Partijos vadus, W. Z. Fosterį ir kitus, į Ko
mitetą Tyrinėjimui “Neamerikinės Veiklos,” reakcininkai 
statė klausimą: Kodėl Browderis atstatytas iš vadovy
bės?

Jiems buvo atsakyta, kad pačių Amerikos darbo 
žmonių partijos reikalas pasirinkti vadus. Pati liaudis 
suorganizuoja savo partiją, ta liaudis išsirenka ir savo 
vadus; ji juos seka ir kartu teisia. Ir, jeigu kurie vadai 
nukrypsta iš kelio, tai pati partija juos ir atstato.

Komunistų Partija, išmetusi iš savo eilių Browderj 
ir jo artimus, eina Markso-Lenino keliu, kuris veda liau
dį prie laimingo ir malonaus gyvenimo. Browderis, at
sidūręs už partijos sienų, įstojo į įtariamą biznį. Jis 
kenkia kiek tik gali Komunistų Partijai. Tame jam pa
deda vakarykšti buvę jo priešai—turčiai ir jų agentai, 
o šiandieniniai prįeteliai.

• Browderis nuskrido į Švediją. Taip neseniai jis 
skundėsi, kad “neturi iš ko gyventi,” o štai dabar, atši

lt rado pinigų lėktuvais keliauti! Apie šią Browderio ke
lionę turčių spauda labai daug rašo ir provokatoriškai 

' spekuliuoja.
Šaukia, kad Browderis važiuoja “pataisyti Ameri

kos komunistų liniją.” Dar daugiau: “pataisyti ir So- 
t.vietų Sąjungos politiką nusistatyme linkui kapitalo ša

lių.” Gi komunistų “ėdikas” J. Wechsler jau šaukia, 
kad būk vos Browderis išskrido iš Nėw«Yorko, kaip So
vietų Sąjunga pradėjo “keisti gerojon pusėn liniją,”— 
Maskvoj^ pasikvietė Jungtinių Valstijų ambasadorių gen. 
Smith ir jį gerai vodka pavaišino. Liberalų P. M. ir 
turčių New York Times šaukia, kad Browderis “važiuo
ja į Sovietų Sąjungą,” ‘'važiuoja pas Staliną.”

Ar Browderis gavo Sovietų Sąjungos leidimą įva
žiavimui, to mes nežinome, kaip nežinome nei to, kodėl 
jam pasportą davė Washington. Ar jis bus įleistas 
į Sovietų Sąjungą, ar ne, nesvarbu. Bet Browderis yra 
įrankis turčių rankose šmeižtui Amerikos komunistų ir 
provokacijoms prieš Sovietų Sąjungą.

Pirma, kapitalistų spauda, kuri visas laikas šmei
žia Amerikos komunistus, kaipo “agentus kitos šalies,” 
nori įkalbėti savo skaitytojams, būk šios šalies Komunis
tu Partijai liniją nustato ne patys nariai, amerikiečiai, 
šios šalies piliečiai, besivadovaudami Amerikos žmonių 
reikalais, bet būk ją “padiktuoja Maskva.” ■ Jie bando 
įkalbėti, jog Browderis važiuojąs į Maskvą, veždamasis 
skundą prieš Amerikos komunistus ir iš ten “parveš nau
ją liniją.” ’ ' *

Antra, ta spauda šaukia, būk jai “nežinoma Sovietų 
Sąjungos politika.” Sovietų Sąjungos vadai savo kalbo
se, pasiūlymuose ir suvažiavimuose visur aiškiai pasa
ko, ko jie nori, bet tas nepatinka turčių atstovams.

Taip yi^/Jungtinių Tautų Organizacijoj, taip yra 
ir Paryžiaus Konferencijoj. Sovietų Sąjungos užsienio 
politika aiški—taikos politika ir suteikimas laisvės vi
soms kolonijų ir pusiau kolonijų tautoms.

Trečia, turčių spauda spekuliuoja Browderio įleidi- 
mu arba neįleidimu į Sovietų Sąjungą. Jeigu Browderis 
bus įleistas į Sovietų Sąjungą, tai turčiai šauks, kad “Sta
linas ir Sovietų Sąjunga šalti linkui Amerikos komlmiš- 
tų”. Taip jie šaukė, kada Smetonos valdžia buvo pasi
rašiusi su Tarybų Sąjunga apsigynimo sutartį, kad būk 
“Stalino įsakymu šaudys komunistus Lietuvoj.” Taip 
jie šaukė pereitą žiemą, kada laikinai Raudonoji Armija 
buvo palikta Mandžurijoj, sakydami, būk “Sovietų Są
junga eina su generolu Chiang Kai-sheku.”

Bet, jeigu Browderis, nevazįuos į Sovietų Sąjungą, 
arba neturi tam leidimo, tai tada turčiai šauks, kad “So
vietai neįleidžia Browderio pagal Amerikos komunistų 
reikalavimą.”

Gi tikrumoj pono Browderio įleidimas ar neįleidi- 
jnas į Sovietų šalį yra labai mažas dalykas. Jeigu ten 
gali nuvažiuoti visoki kapitalistai, jų korespondentai ir 
dėl ;o dangus ant žemės nenukrinta, tai jokio stebuklo 
neįvyks, ar ten Browderis bus įleistas ar ne.

! Kai dėl Amerikos komunistų, tai jiems nereikalin-
- : &a “įsakymai” iš kitur, jokia “nauja linija.” Jie 

žino, kad jau milionai žmonių yra*be darbo, kad gyveni- 
[ B riiūi namų nėra, kad pelnagrobiai baigia pasmaugti OPA, 
jį „kad nedarbas .dar daugiau pas mus augs, kad darbinin

kai turi vesti sunkias kovas už duoną ir sviestą, kad 
pragyvenimas labai brangsta ir jie toj srityj veikia, 
gindami liaudies reikalus.

Jie žino ir tai, kad dar nespęjo karas pasibaigti, kai 
•• • . - - ' .

Gegužės 2 d., 1945 metų, i išsigelbėjimo, skaičiuje apie 
200,000 pasidavė. Pasidavė 
jų generolai ir komandie- 
riai, pasidavė išdidūs pulki
ninkai, kurie savo laiku ma
nė apie paėmimą Maskvos 
ir Londono.

Rusų armija Berlyne jau 
buvo tretį kartą. Pirmą 
kartą ji paėmė Berlyną lai
ke Septynių Metų Karo, 
1760 metais. Antru kartu 
rusai buvo Berlyne 1813 me
tais, laike susmukimo Na
poleono galios. Ir 1945 me
tais Sovietų Sąjungos armi
ja, kurią sudaro 200 skir
tingų tautų ir tautelių žmo-

pasiliks istoriška diena viso 
civilizuoto pasaulio atmin
ty j. Tą dieną buvo kirstas 
galutinas smūgis barbariš
kam hitlerizmui ir Raudo
noji Armija .paėmė Berly
ną, — nacių uostinę, kur jie 
suplanavo karą pasaulio pa
vergimui. Maršalo Stalino 
pareiškimas sakė:

“D i dvyriškoji kariuome
nė Pirmojo Baltarusijos 
Fronto, vadovystėj SSSR 
maršalo G. Žukovo, ir Pir
mojo Ukrainos Fronto, va
dovystėj SSSR maršalo Ko- 
nevo, po žiaurių mūšių gat
vėse, šiandien, gegužės 2-rą 
dieną, galutinai paėmė Ber
lyno miestą — centrą vokie
čių imperializmo ir centrą 
vokiečių agresijų.”

Berlynas, centras hitle- 
rizmo buvo paimtas po dvie
jų savaičių žiaurių mūšių 
gatvėse. Hitlerininkai, ku
rie planavo paimti Maskvą, 
Londoną ir Washingtona, 
buvo sumušti jų pačių sos
tinėj! Naciai, kurie manė, 
kad prieš juos niekas nega
li atsilaikyti, buvo sumušti 
jų pačių sostinėj!

Juos sumušė Raudonoji 
Armija, armija darbo žmo
nių'liaudies, į kurią jie su 
panieka ii' pažeminimu žiū
rėjo. Nacių vėliavos buvo 
nublokštos, o ant Berlyno 
iškelta darbo žmonių vals
tybės vėliava.

Dar balandžio pradžioj 
Hitleris ir jo šaika manė, 
kad jokia jėga negali paim
ti Berlyną. Raudonoji Ar
mija ofensyvą prieš Berly
ną pradėjo nuo ,Odros upės, 
balandžio viduryj. Suga- 
biais manevrais-sumušė na
cių armijas į šiaurės-rytus 
nuo Berlyno, apsupo galin
gas jėgas į rytus' nuo Ber
lyno ir balandžio 25 d. mar
šalu Žukovo ir Konevo ar
mijos susijungė į vakarus 
nuo Berįy 
supdamos

Didelės nacių jėgos, ap
suptos į rytus nuo Berlyno 
buvo sumuštos, kurios po 
kelių diehų skaičiuje 120,- 
000 pasidavė. Berlyną gy
nė apie pusė miliono Hitle
rio armijos, bet ir ji buvo 
sumušta. Ant galo naciai, 
matydami, kad jiems nėra

inai jį ap-

Berlyno paėmimas priar
tino ir galutiną nacių pasi
davimą. 6 dienos vėliau jie 
b e s ą 1 y giniai kapituliavo. 
Niekas neišgelbėjo’^Berlyno 
ir nacių režimo, nei giliai 
po žeme įtaisyti fortai, nei 
Goebbel’so garsinami 
ji stebuklingi ginklai, 
naciu 
mas ir 
rytas galas nacių viešpata
vimui Berlyne ir visoj Vo-

• . J J ’.u ’

House ■ Museum Dedicated
To Famed Estonian Poetess

' by T. Tomberg.
AT THE LIDIA KOI DU LA 

MUSEUM
The House-Museum of the 

famous Esthonian poetess Lidia 
Koidula, modest one story 
building in Parnu, emerged 
from the war intact. But the 
trees that line the quiet path 
leading to the house bear traces 
of fires. (City gardeners are 
now engaged in cutting down 
the withered trunks and plant
ing fresh slender trees.

Th Museum was opened to 
the public four months ago. 
Exhibits connected with the 
life of the poetess are on dis
play in ;two rooms. The litera
ry scholar, l^ihkla and the di
rector of the Museum, Parėk 
worked hard to collect her 
books and portraits, and lay 
the foundation for the Mu-; 
seum’s future expansion. Dur
ing the poetess’ life the right 
wing of the building was used 
as a school. Today it houses, the 
city reading-hall, thereby con
tinuing its original mission of 
advancing culture.

The exhibition begins with 
samples of Esthonian literature 
and art in the days which pre
ceded the fruition of Koidula’s 
creative work:

The small collection of books, 
manuscripts and pamphlets 
published during the rule of the 
Baltic barons speak with tel
ling effect of the great ob
stacles the Esthonian writers 
had to overcome to get their 

I works published in their native 
prieš mūsų talkininkę, im-. language.

nau- 
” nei 

s fanatišku- 
kumas! Pada-

Jungtinės Tautos laimėjo, 
laimėjo ne vien ginklai, bet 
ir skelbiamos idėjos už lais
vę ir žmonių demokratiją. 
Metai laiko nuo Berlyno pa
ėmimo prabėgo ir daug kas 
pasikeitė. Nemažai vokie
čių atsisakė nuo žvėriškų 
nacių pažvalgų, nuo jų niek
šiškos politikos! Nemažai

nių atnešė sayo pergalingas Jungtinių Tautų politikų ir
vėliąvas į Berlyną.

Ant Reichstago sienų ir 
Brandenburgo vartų kovū- 
nai užrašė: “Nuo Stalingra-i 
do iki Berlyno!”, “Nuo Le-I 
n i n g r ado i ki Berlyno 
“Nuo Kaukazo4 iki Berly
no!” Tokį jie atliko kelią,— 
tūkstančius mylių varydami 
priešakyj savęs priešą, ku
ris įsiveržė į jų žemę ir nešė 
.visam pasauliui pavergimą.

Hitlerininkai, kurie pla
navo paversti Maskvą ir 
Washingtona į griuvėsius, 
tai patys matė savo Berly
ną, paverstą į griuvėsių 
krūvą. Hitleris dingo, pa
leisdamas pasaką, kad jis 
galą gavo gindamas Berly
ną. Goebbel’sas supleškėjo 
Reicho Kanceliarijoj. Šim
tai hitlerininkų pasidarė 
galą, o kiti paskubėjo per
sirengti į “demokratijos” 
rūbą.

Pagal Jungtinių Tautų 
padarytą susitarimą Kry
mo Konferencijoj šiandien 
Berlynas yra padalintas į 
keturias dalis ir kiekvieną 
jų ‘valdo Tarybų Sąjungos, 
Jungtinių Valstijų, Anglijos 
ir Francijos kariniai ko- 
m a n d i e r iai, sudarydami 
Berlyno Komandantūrą.

diplomatų šiandien kalba 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
Raudonąją Armiją, taip, 

j tartum girdimos Goebbel’so, 
Hitlerio ir Mussolinio kai- T77 bos iš fašizmo grabo.

Minėdami pergalę Ber
lyne, mes turime daugiau 
suglausti eiles apgynimui 
demokratijos teisių pas sa
ve namie. Parblokštas 
Berlyne ir Vokietijoj, fašiz
mas persiorganizuoja ir 
naujose formose išstoja 
prieš .demokratiją kitose ša
lyse ir pas mus Jungtinėse 
Valstijose.

Bent kokis pasikėsinimas 
ant darbo unijų, ant Ame
rikos liaudies demokratinių 
teisių, karo provokacijos

perialistinė politika Chini- 
joj ir kitur, tai yra pavo
jus toms idėjoms, už kurias 
Amerikos liatidis. išvien su 
kitų Jungtinių Tautū žmo
nėmis kovojo ir laimėjo. 
Tik tada bus atsiektas ga
lutinas liaudies laimėjimas, 
kada bus atmušta reakcija 
namie ir atmesta reakcinė 
ir imperialistinė politika 
užsienio reikalais.

I D. M. šolomskas.
%

Akademiko K. Bieliuko 
Mokslo Planai

Rašo R. Rimkūnas.
Lietuvos TSR' Mokslų 

A k a d e m ijos sekretorius- 
akademikas K. Bieliūkas, 
kalbėdamas su mūsų kores
pondentu, pareiškė:

—Nėra tokios valstybės 
pasaulyje, kur mokslas ir 
mokslo darbuotojai taip 
aukštai vertinami, k'aip tai 
yra Tarybų Sąjungoje. Mū
sų Tėvynės mųkslo įstaigos 
yra apgaubtos tautos ir vy
riausybės rūpesčiu ir meile.

to
exhibition intro- 
the poetess’ per-

is Koidula, the 
regionai

Us 
whom the

about her now on display show 
the significance of the poetess 
in the history of Esthonian art 
and Esthonian social ideas in 
the second half of the. 19th cen
tury.

Having acquainted the vi
sitor with the works of Lidia 
Koidula, the 
duces him 
sonal life.

"Before 
schoolgirl
school board described as a’ mo
del pupil of the Parnu higher • 
school for j'oung ladies. Here 
is a picture of Koidula herself 
in the family circle. 5

In the room which contain 
the poetess’ small library there 
are on the shelves books by 
Shakespeare, and Saltykov- 
Schedrin and Goethe, not to 
mention Esthonian books and 
periodicals. The numerous dic
tionaries contained in the libra
ry among them an Esthonian- 
Russian dictionary published in 
1853, show that the poetess 
gave much of her time to the 
study of languages.

The same room contains a 
number of family relics such as 
a silver garland, a massive cup 
engraved with Esthonian verse, 
an antique bureau and Koidu- 
lą’s intimate possessions — a 
sewing box, and photographs 
of her husband and two daugh
ters. The room is hung with 
numerous portraits of the poe-

ajtess painted by Esthonian art
ists.

Before taking leave of the 
group of visitors, the Museum 
guide Merelt winds up the 
spring of a small mahogony 
box. This is Lidia Koidula’s 
music box which she loved to 
play in her lonely moments.

The silence of the Museum 
is broken by the soft, sweet me
lodies of" Verdi and Rossini. 
Everything about the place — 
the dying autumn day, the old

The exhibits recreate 
picture of the past. Esthonian 
books are still published in Go
thic print, bills carrying ad
vance notices of the first Es
thonian play to be produced in 
Parnu are still printed in Ger
man except for the title but al
ready the Esthonian people are 
shaking off German influence, 
defending their right to cul
tural development. The follow
ing quotation from a letter writ
ten by the poetess to Almberg 
in 1870 best of all reflects
these aspirations of the people :• furniture, the rows of books 

goes without saying that1 and the portraits as they merge 
the Esthonian people will never ! with the strains of the music 
tur

Isthonian people will never j with th
into Germans.” serve to keep alive the memory
idula dedicated her whole of the woman who placed her 

life to.serving her people. Col-, lovely gift of song at the altar 
lections of her works, literature'of her people.

Stubelės stovi nebaigtos, kuomet tūkstančiai Los An
geles veteranu negali gauti žmoniško kampelio gyventi. 
Statyba buvo pradėta prieš keletą mėnesių, bet sustab
dyta neva dėl stokos medžiagų. Jeigu Kongresas pri
imtų seniai jame stovinti Patman housing bilių, staty
ba namų čionai ir visur kitur smarkiai pasistūmėtų pir
myn.

Ąmerikos imperialistai jau ruošiasi prie naujo karo, 
' ad Amerikos imperialistai sėbrauja su naciais Vokie- 

joj ir imperialistais Japonijoj, kad jie remia reakciją 
dhinijoj, kad jie kenkia liaudies demokratijai Lenkijoj" 
ii1, Balkanuose, kaePjie duobą išveža ten, kur reakcija 
viešpatauja, o nusuka nuo tų šalių, kur žmonės badu 
miršta!

Ta ’

k

ir toj sr

Ypatingą rūpestį mūsų 
vyriausybė suteikė įkūrimui 
Lietuvos TSR’ Mokslo Aka
demijos Geologijos - Geo
grafijos instituto, kurio už
davinys tirti Lietuvos TSR 
žemės paviršių, žemės gel
mes, mineralinius išteklius, 
durpynus, upes, ežerus ir tt.

Netrukus LTSR Mokslo 
Akademijos Geologijos - Ge
ografijos Instituto bendra
darbiai ruošiasi vykti į 
Maskvą užmegsti su 'Mas
kvos geografais gražiausius 
ryšius, ir nagrinėti Centri
nio Geografijos Instituto 
tyrimą, kad būtų galima 
sėkmingai analoginius dar
bus dirbti ir mūsų respub
likoje.

—G ai Jūs gal ėtumėt 
mums ką nors pranešti apie 
jūsų asmeniškus mokslo 
planus šiems metams?

—Kas liečia mane, tai aš 
asmeniškai, artimiausiu lai
ku, numatau tęsti toliau 
Lietuvos ežerų ir upių ty
rinėjimus. Mano tyrimo 
darbais praktiškai galės pa
sinaudoti geografijos mono
grafijų apie Lietuvos gam
tą autoriai, žuvų ūkio dar
buotojai, kartografai - to
pografai, melioracijos dar-
buotojai

DARBININKŲ SVEIKATA
j. 1 KAŠK1AUČIUS, M. D. , 

530 Sufhmer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964
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ATSAKYMAS:
Su dusuliu, Drauge, visuomet

dusulys išsivystė nuo chemiškų 
dujų ar dulkių. Kitiems dusu
lys įsivyrauja % nuo kokių gyvu
linių arba augalinių dulkių.

Dusulys savo esmėj nėra vien 
tik kokia vietinė (lokalinė) li-

DUSULYS.
Drauge daktare. Jau antri me-1 

tai, kaip niane kamuoja dusu- yra keblumų. Dusulys—tai aler- 
lys (bronchial asthma). Ka- gijos reiškinys, ypatingo jaut- 
muoja sunkus kosulys, laiko-'rūmo padaras. Jūsų atsitikime, 
tarpiais net smaugia, atsikvėpt 
neduoda. Kartais regis — va ir 
pasmaugs, kvapo atgaut nega
liu. Negerai apie gerklę ir krū
tinėj. . 1

Liba atsirado bedirbant siu
vykloj, kur buvo gaminama ga, sloga bronchinių dūdelių ar 
tan| tikros kareiviams drapa-Jtas tokio. Daug giliau. Dūsulys 
noš, panašios į klijonkę, iš che-'—viso organizmo liga. Visą kū- 
mikalų, kad neprileistų prie ka-įną subaladoja, nors ir turi la- 
reivio kūno nuodingų dujų. Tai biau kokių vietinių apsireiški- 
tų medžiagų chemiškos dulkėsimų bei požymių. Todėl vien'tik 
kaip aš manau, įsigavo į kve-'vietiniai vaistai — purkštimai, 
pavimo organus, įdegė juos ir lašinimai tik tam kartui kiek 
nieku būdu nesiduoda gydomos J atleidžia. Norint giliau pasiek-

Ypač šaltomis dienomis, kai ti, reikia gydyt ir stiprint visas 
drėgnas oras, dar labiau suima' organizmas.
smaugti, ir vos beatsilaikau,
kovodamas su giltine, naudoda- dinito' maisto, 
mas purkštuvą (atomižer) ir minų ir mineralų. Ne po kokį 
brangių vaistų (solution of 
epinephrine hydrochloride). If 
vis neina geryn, o gal dar ir ar- 
šyn. šiaip, regis, būtų dar nieko.
Būčiau dar tvirtas, viduriai ge
rai dirba, nieko kitko neskau- Be to, Niacin 100 mg, 
da. Esu 57 metų, 175 svarų. Ga- blets, 
lėčiau dar gyventi, ir veikti, kad 6 kas diena. Calcium lactate 10 
he ta nelemtoji liga. Esu ma-|grs., 100 tablets, irgi po 2 tris 
žakraujis, anemikas, pageltęs, kartus kas diena. Imkite metų 
Vedęs, visados gerai užsilaikau, metais. Giliai pakvėpuokite kar- 
nevartoju svaigalų, nerūkau, tajs.
Patarkite per Laisvę, bus labai tam kartui imti, kad atsikvėpti

Šalia gero paprasto, nega- 
griebkitės vita-

žirnelį į dieną, bet po kelis žir
nelius 3 kartus kas diena. Tai 
kūno audiniai atsigaus, susta- 
mantės, atsparumo įgaus, M'ul- 
tiple vitamin and. mineral pilh.

100 ta-
2 laike valgymo, tai po

^Fedrai, Felsol — galima

dėkui geriau
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Antanas Bimba

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trecias Puslapis

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

būdu kalnas buvo dalimi visos eilės kalnų ir kalnelių, ku- | 
rie dabar randasi anoje pusėje upės.

Tegul tai sprendžia gamtos stebuklų tyrėjai...
Belipant į pilį, išgirdau aukščiau kur nors klegenan

čias dvi plonais balsais mergiotes. Kalbasi jos lenkiškai. 
Staiga aš ir jos susitinkam ant siaurų laiptų. Sakau į 
jas: Saugokitės, mergaitės, kad nenukristumėte! “Taip, 
pavojaus yra, bet nenūkrisime,” atsakė jos gražiai lietu
viškai! Tai esate lietuvaitės? “Žinoma' kad lietuvaitės,” 
klegendamos jos leidosi žemyn. Šis incidentas išryški
no man vieną dalyką, būtent, kodėl taip mažai Vilniaus 
gatvėse girdisi lietuvių kalbos. Pirmiau, mat, kai Vil
nius buvo lenkų rankose, vienintelė “garbinga” kalba 
buvo lenkų. Lietuviai, ypač jaunimas, kaip atrodo, sten
gėsi būti madoje ir kalbėjosi lenkiškai. To papročio te
bėra neatsikratę ir dabar, nors Tarybinės Lietuvos sos
tinėje lietuvių kalbos nebereikia sarmatytis,, galima ja 
drąsiai visur džiaugtis ir didžiuotis.

(Daugiau bus)

WORCESTER, MASS

Oi, Beda, Bėda!
(Feljetonėlis).

Patarlė sako: amžių gy
veni, amžių mokiniesi, o /v z

durnium numiršti.

šios patarlės prasmę, tai ko
kiems paraliams gyventi ii; 
mokintis, jeigu durnium 
numirsi?

Kurie nevierni Tamošiui 
ir netiki, kad ši patarlė tei
singa, lai perskaito mano 
prietikius ir tuomet įtikės.

Vieną g^azų—rytą išėjau 
p a s p aciravoti. Beeidamas 
išgirdau padangėje ūžėsi. 
Sustojau, užriečiau galvą į 
aukšti ir žiūriu. Matau le
kia didelis orlaivis.

Taip man bevėpsant, nei 
nepajutau, kaip pareigūnas 
pagriebė mane už sprando 
ir klausia:

—Ko žiūri į viršų?
—Ar nematai, orlaivis le

kia, tai ir žiūriu, — šaltai 
atsakiau pareigūnui.

—Ar taip, į orlaivį žiūri 
ir dar karinį? Nori patirti, 

: kaip jis pasilaiko ore, ne
krinta žemyn ir paskui tą 
sekretą perduoti. Rusijai?' 
Aš tave areštuoju* į kaipo 
svetimos šalies šnip‘ą, —pa-

Diena gra- reiškė pareigūnas.

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa) .

Daug, labai daug reikėtų rašyti, kad visus tuos įspū
džius smulkmeniškiau paduoti. Nežinau net, ar aš pa
jėgčiau, ar surasčiau tiek ir tokių žodžių išreikšti tą są- 
jausmą, kurį aš jaučiau, būdamas tame name ir dalyvau
damas tose ceremonijose. Buvo ir filmininkai, kurie ta
tai nufilmavo, veikiausia teks ją pamatyti ir amerikie
čiams lietuviams.

Dvi mažytės mergaitės vardu visos prieglaudos gra
žiai amerikietį svečią pasveikino. Paskui visos susi
rinko į namo gražią salę, ir pradėjome ceremonijas. ' 
Pionierių grupė išpildė programėlę—pašoko, gimnastikos 
veikimėlių parodė, kelios gražiai padeklamavo. Pradė
jus dalinti dovanėles ir befilmuojant, staiga užgeso švie
sos. Kas žin kas surado porą žvakių, b tuo tarpu viena 
iš auklėtojų nusiskubino telefonu pašaukti elektros val
dybą, pranešant jiems, kad mes čia turime svarbų rei
kalą ir kad jinai suteiktų mums elektros. Man gi kilo 
mintis pasididžiuoti, kad kadaise, kai mes dar buvome 

• jaunk prieš keletą desėtkų metų, mes irgi garsiai trauk
davome lietuviškas dainas, kad visi Lietuvos kaimai jo- 
mą__sFambėdavo. Ot, sakau, mes mėgdavome dainuoti 
“Ant kalno karklai siūbavo,” “Gieda gaideliai anksti ry
telį” ir kitas. Ar jūs mokate? Kas būtų, jeigu mes visi 
šitoje prietamsoje užtrauktumėme? Iš kiekvienų jaunų 
lūpų pasigirdo atsakymas: “Ir mokame ir dainuojame!” 
Priemiūsų prisidėjo auklėtojos ir visas tasai didžiulis bū
rys (pavirto didžiuliu choru. Stebėjausi aš iš tokio gra
žaus mergaičių sumokinįmo taip gražiai dainuoti lietu
viškas dainas! Dainavome ir dainavome! O kai jau rei
kėjo skirtis, atsisveikinti, kad užtraukėme, tai maniau, 
kad senasis Gedeminas prisikels iš amžinojo miego ir 
išgirs mūsų balsą ir dainas! Tai taip mes dainavome— 
geriau pasakius, dainavo prieglaudos namo linksmos, ma
lonios, gražios jaunos lietuvaitės. Aš tik giriuosi, aš tik 
“pritūravojau”...

Paskui, jau vėlokai vakare, namo direktorė pakvietė 
paragauti jųjų, maisto.

Mums namo vedėja aprodė visą įstaigą. Visur ra
dome rūpestingumą ir didžiausią švarą, tik dar neuž
tenkamai šilimos jos turi, namas dar nebaigtas remon
tuoti. Prieglaudoje randasi 105 auklėtinės, jų 'amžius 
nuo poros iki 14 metų. Paskui jau jos išleidžiamos gy
venti savo jėgomis. Mokyklinio amžiaus mergaitės lan
ko miesto mokyklą. /

I Gruodžio ! d.
Nors viena diena laisva, tik sau! Niekur neturėsiu 

eiti, su niekuo neturėsiu susitikti!
Kas daryti? Well, eisiu pamatyti Vilnių.

ži/ nors ir šaltoka.
Iki šiol mačiau Vilniaus tik vieną dalį, tik Basanavi

čiaus, Gedemino, Jogailos ir kitas kelias gražias gatves. 
Bet žinau, kad yra ir antroji Vilniaus dalis, siauros 
gatvelės, nejaukūs pastatai, kur Hitleris buvo įsteigęs 
žydams gheto, iš kur vežė juos ir tūkstančiais skerdė. Ir 
pamačiau aš tąjį Vilnių! Koks didelis skirtumas tarpe 
Gedemino ir Basanavičiause gatvių ir tokių gatvių, kaip 
Biliūno, Pilies, Šv. Onos, Šv) Jono, Arklių, Didžiosios 
ir kitų. Tokios jos nesvietiškai siauros! Automobiliai 
du gali pravažiuoti, kai vienas jų šonas eina šaligatviu, 
o kitas gatve. Besivalkiojant tomis gatvėmis ir stebint 

. žmones ir pastatus, prisiminė man senasis Stockholmas.
Skirtumas tik tame, kad dabar čionai kas antras ar tre- 

. čias namas tuščias, be langų, be stogo, šovinių sukan
džiotas. Vaizdas tikrai nejaukus... •

Kas dar reikėtų pamatyti? Kur dar galėčiau nusi
duoti? Begalvodamas ir besidairydamas, atsidūriau 
prie Vilniaus Katedros. Sakau, gal užeisiu vidun pasi
žiūrėti. Bet kadangi nieko daugiau nemačiau einant 
jon, tai pamaniau, kad gal tą,dieną Katedra uždaryta. 
Tuo tarpu mano akis įsibedė į Gedemino kalną tuojau 
už Katedros. Pamačiau vieną karį kopiant į kalną ta
ku, kuris sukasi aplinkui ir veda į viršų. Patraukiau ir aš.

Takas gana slidus, ledu apsitraukęs, bet užlipau ant 
kalno be didelio vargo ir be jokios nelaimės. Ten radau 
bestovintį dideliais, šiltais kailiniais apsivilkusį < karį. 
Prieinu prie jo’ir paklausiu: Ar lietuvis, kaip einasi?

“Kas gi daugiau saugos Gedemino kalną, jeigu ne 
lietuvis,” Jis man atsakė.

Ir pradėjome šnekėtis. Jis esąs dzūkas nuo Alytaus. 
Kalną dieną ir naktį saugą du^Lariai, kas šešios valan
dos pasikeisdami.1 Kalne esanti) labai gili, didelė rusis 
bei slėptuvė, kuri nebijojusi jokių bombų, dėlei kurios 
daugiausia kalnas ir esąs saugomas, kad kas nors jon 1 
jsiplėšęs, nepadegtų bei dinamitu nesusprogdifitų viso 1 
kalno. »Bent\au jis, taip, matyt, mano.

Ant kalno viršaus dvi didelės, baigiančios sugriūti 
pilys. Viena, kurios dar ir stogo,yra šiek tiek užsilikę, 
beveik išimtinai iš plytų, gi kitos pastatas maišytas, ply
tų ir akmenų. Į pirmosios pilies stogą yra besivynioją 
laiptai, kuriais ir užlipau ant pat viršaus. Ir prieš ma
no akis pasirodė nepaprastas vaizdas. Iš vienos pusės 
matosi visas Vilnius ir’ tolimos apylinkės, kitoje—vin
giuoja Vilija (Nėris), o jon įbėga Vilnelė, šitam trikam
pyje guli Gedemino kalnas. Už upių, matos Trijų Kryžių 
kalnas. Sakoma, vasarą, čionai žmogus matai tokį gra
žų, tokį įspūdingą gamtos grožį, koks retai kur pasaulyje 
yra užtinkamas.

Nežinau, kaip tas kalnas čionai galėjo 
upių trikampyje. Atrodo, nenatūralu. Galima 
kad jis buvo

& kiek

iktas, 
prieš

Bandžiau teisintis, baži- 
jausi, kad nebuvau ir nesu 
jokis šnipas, jokių orlaivi- 
mių sekretų netyrinėju, tik 
žingeidumo dėlei žiūrėjau, 
bet nieko nemačino.

Atsidūriau kalėjime. Pra
sidėjo tyrimas. Vedžiojo, 
kaip sakoma, nuo Ainošiaus 
prie Kaipošiaus, nuo Hero- 
do prie Piloto ir tam pana
šiai/' Pagaliaus paleido, įsa- 

į viršų, 
orlaivis 

ant gal-

ir einu

šinukės sekretą ir jį Rusi
jai perduoti. Ką su mani
mi darė, jau nekartosiu, 
skaitytojai žino iš pirmes
nių dviejų mano prietikių.

Pasprukęs iš pareigūnų 
rankų leidausi prieplaukos | 
pakraščiu. Ir čia užsižiop
sojau į plaukiantį laivą.

Vėl velka belangėn, vėl 
kaltina, kad aš norėjau pa
tirti sekretą, kodėl plieninis 
laivas neskęsta, o laikosi 
viršuje vandens ir įą? svar
bų sekretą perduoti “ Rusi
jai.

Išsikepurniojęs iš šios bė
dos, leidausi užmiestin, nes 
maniau, kad ten jau mane 
niekas nepersekios. Už
miestyje pamačiau farme- 
rio karvę, bemaumojančią 
žolę. Sustojau, žiūriu ir 
mislinu: ji laiminga, ją nie
kas nepersekioja, netardo 
ir šnipystėje nekaltina. Taip 
man beapdūmojant karvės 
laimę, staiga kas tai sudavė 
į kuprą ir klausia:

—Ko žiūri? Ar nori pa
tirti mūsų karvių vidujinį 
mekanizmą, ‘ kaip jos žolę 
paverčia pienu ir tą, be ga
lo svarbų, sekretą perduoti 
Rusijai? Esi areštuotas, 
kaip svetimos šalies šnipas.

Dabar jau pakliuvau, nes 
nei tyrinėja, nei iš kalėjimo 
paleidžia. Tupiu ir dūmo- 
ju, ką dabar su manimi da
rys.

Neilgai reikėjo dūmoti. 
Gaunu kaltinamąjį aktą, ku
ris ve kaip skamba:

“Laikomas po saugiausiu 
areštu Rusijos šnipas. Jis 
tyrinėjo mūsų orlaivystės 
paslaptis; jis tyrinėjo mū
sų bulveskutystės paslap
tis; jis tyrinėjo mūsų gatve,- 
šlavystės paslaptis; jis ty
rinėjo mūsų laivininkystės 
paslaptis. O kas svarbiau
sia, jis tyrinėjo, kaip mūsų 
šalies karvių vidujinis me- 
kanizmas žolę paverčia pie
nu. Visas šias susektas ir

Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo Įmetu, atsistatydino. Mat, d.
Drg. S. Janulis perstatė! Plokštis darbuojasi Darbiniu- 

naują narį, kurį susirinkimas | kų Susivienijime, tai jam kai- 
priėmė. z Lietuvai Pagalbos 
'Teikimo Komiteto atstovas 
nuo mūsų .kuopos, J. Skliutas, 
raportavo, jog kada buvo ro
doma filmą “Kuprotas Ože
lis,’’ tai buvo .aukų rinkimas 
ir buvo surinkta $234.50. O. 
16 d. birželio įvyks piknikas 
Lietuvos pagalbos reikalui, 
Olympia Parke. Čia bus mu
zikos ir dainų' programa ir 
kalbės d. A. Bimba. Visas 
progresy viskas Worcesteris su 
plačiomis apylinkėmis laukia 
tos dienos, kada visi turės 
progą girdėt kalbą d. Bimbos, 
kuris dabar yra grįžęs iš Ta
rybų Lietuvos. Jis duos platų 
pranešimą, ką matė karo su
griauto j 
pagalba 
galime 
nuvargusioms žmonėms.

Dabar eina gajus Kanados

Lietuvoj ir su kokia 
m es, w o re ėst e r i eč i a i, 
prisidėti ten baisiai

po geram senukui darbo už
tenka. O jnūsų naujam kny
gini noriu palinkėti kuo ge
riausių pasekmių.

Kas liečia Meno Sąjungą, 
tai 11 kp. pasiliko ir šiais me
tais nariu. Nutarta užmokėti 
duoklę $5.

čia buvo trumpos diskusi
jos apię_ browderizmą. Prieita 
prie išvados, kad LLD Centras 
browderizmo klausimu turėtų 
išleisti brošiūrą. /

Dabar čia prarrešu, kad 19 
d. gegužės, OlWnpia Parke, 
turėsim 11 km/fiaudai pikni
ką. Kas įvertmate mūsų gra
žius darbus, atvažiuokite ir 
praleiskite gražiai laiką su 
mumis ta diena.

J. M. L.

susirinkimai būna svarbesni, 
kuomet daugiau narių dalyvau
ja. Tad ir šitas turi būt didelis 
ir geras susirinkimas.

Taipgi ir kitų organizacijų 
nariai turi įsitėmyti, kad ir jų 
susirinkimai nuo dabar'įvyks 
naujoj vietoj. LDS kuopos su
sirinkimas įvyks gegužės 5 d., 
2 vai. po pietų, irgi 16 Tyler 
St. žinokite tai visi ir visi daly
vaukite susirinkime. Bent jau 
dėl žingeidumo apie naują vie
tą sueikite ir apžiūrėkit, kaip 
jums patinka Kliubo namas. O 
tai bus įdomu.

Pranešėjas J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

Pirmos gegužės apvaikščiojimas 
geg. 3 d. Sokol Hali, 523 Hallett St., 
8 v. v. Geri kalbėtojai, graži progra
ma. Šią pirmą pokarinę gegužinę rei
kia tinkamai apvaikščioti, kuomet 
atom-bombinė diplomatija gręsia pa
saulio laikai. Ateikite visi. — Kom.

Lowell, Mass.

kydami 'nežiūrėti 
no r ir degantis 
lęristų tiesiai tau 
vos.

Išėjau iš cypęs
gatve nuleidęs galvą žemyn. 
Matau, gatvešlavis ' stumia 
savo aparatą — ant dviejų 
ratukų, užsidėjęs bačką,*............ .....
pirmyn. Sustojau ir žiūriu, dar daugelį nesusektų pa- 
Staiga vel pačiupo mane slapčių,
pareigūnas ir klausia:

—Kodėl stovi ir žiūri?
Pradėjau aiškintis, bet 

pareigūnas užbliovė:
—Žinau, žinau! Nori pa

tirti sekretą, kaip bačka 
laikosi ant ratukų ir paskui 
tą sekretą Rusijai perduo
ti? Esi svetimos šalies šni
pas.

i Aš d r vėl už grotų, ir vėl 
,tardo, stumdo, nuo yieno 
prie kito. Pagaliaus, išstu
mia laukan.

Na, dabar jau išsimoki
nau, nežiūrėsiu nei į viršų, 
nei į gatvę. Einu pusiau pri
simerkęs, galvą ir akis nu
sukęs nuo gatvės, kad ne
matyčiau gatvešlavio apa
rato. Bet besukant akis 
nuo gatvės, krautuvės lan
ge pamačiau mašinukę bul
vėm skusti. Sustojau ir žiū
riu. Manau, užeisiu ir sa
vo žmonai nupirksiu dova-
na. JL>ęt mano ir žmonos 
nelaimei, mane ir vėl pa
čiupo pareigūnas ir kaltina, 
kad aš noriu patirti tos ma-

lis yra čia Liaudies Balso va- 
jininkas per daug metų. Kvie
čiu visus Laisvės skaitytojus 
užsirašyti LB. Tai yra gražus 
laikraštis, pilnas puikių raš
tų ir visokių gražių pasiskai
tymų iš to krašto kultūrinės 
lietuvių kūrybos ir visokių ži
nių iš tos šalies.

Taipgi šis susirinkimas nu
tarė pasveikinti dienraščio 
Vilnies suvažiavimą su $5 iš 
kuopos iždo, o d. Janulis sa
kė parinks daugiau sveikini
mu.

B. Mizara likos išrinktas 
kp. knygiam, nes P. Plokštis, 
buvęs tame urėde per daug

I) ran (/i joj Susirinkimas Bus 
N folijoj Vietoj

Gerbiami Lietuvos Sūnų i) 
Dukterų Pašaipiuos Draugijos! 
nariai ir nares’ Visų žiniai pra-l 
nešame, jog susirinkimas, kuris į 
atsibus gegužės 12 d., įvyks jau 
naujoj Kliubo buveinėj, 16 Ty-į 
ler St., nes Lietuvių Piliečių! 
Kliubas nuo balandžio 22 jau i 
persikėlė į nuosavą namą, ir vi
sos organizacijos, kuVios laiky
davo savo susirinkimus Kliubo 
patalpose, galės ir dabar laiky
ti, jeigu norės. Naujoje vietoje 
bus dar erdviau susirinkti ir 
jaukiau mitinguoti. Taigi visi 
dalyvaukite susirinkime. Visi

PHILADELPHIA, PA.
Gegužės 5 d. įvyks svarbios pra

kalbos. Kalbės Antanas Bimba, ne
seniai sugrįžęs iš Lietuvos. Jis kal- 

I bes plačiai apie^JLai, ką jis mat?" ir 
girdėjo Lietuvoje. Po jo kalbos bus 
leidžiami iš publikos klausimai, j ku- 

! riuos kalbėtojas atsakinės. Bus Post 
Schams Assoc. Hall, 915 W .Girard 

! Ave. Pradžia 2 vai. dieną. įžanga ne-. 
Į mokamai. Ateikite visi, ateikite lai- 
i ku. Prakalbas ruošia LPTK Phila- 
j delphijos skyrius. (102-103)

WORCESTER, MASS.
Gegužės 5 d., Aido Choro Koncer

te turėsime gražią grupę artistų- 
svečių. Kaip tai Akvilė Siauriūtė iš 
Dorchester, Ukrainiečių Jaunuolių 
grupė iš Roslindaje, Barbara Patter- 
son-Raulušaičiūtė, Bostono Muzikos 
Konservatorijos mokinė. Aido Cho
ras, taipgi yra gerai prisirengęs pa
sirodyt šiame 30-ties metų savo vei
klos atžymėjimo koncerte. Taip pat 
šauniai pasirodyti ruošiasi ir solistai 
J. Sabaliauskas, Norma Čeponaitė. 
Pradžia 3 vai. dieną, Liet. Salėje, 
29 Endicott St. Kviečiame dalyvauti.

(102-103)

Pranešimas iš Lietuvos
Drg. A. Bimba Parvežė Brangių 

Žinių iš Lietuvos
Kaip atrodo Lietuva? Kaip atrodo Vil

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

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

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

Antanas Bimba galba? Jeigu reikalinga, tai kokia?

A. Bimba Kalbės Šiuose Mitinguose Šiomis Dienomis:

Philadelphia, Pa." Gegužės 5, Post Schams Assoc. Hall, t ■
915 W. Girard Avenue. Pradžia 2 vai. dieną.
Bus ir garsiakalbis. Įžanga nemokamai.

rengėsi perduoti 
Ir tik dėkuojant 

mūsų seklių budrumui ir su- 
gabumui tapo laiku užklup
tas ir mūsų šalis tapo išgel
bėta nuo dideliausio pavo
jaus. Dabar šį mūsų šaliai 
pavojingą šnipą teis pri
siekdintųjų teismas ir tin
kamai nubaus.”

Perskaičiau šiuos kaltini
mus, nubraukiau 'nuo kak
tos prakaitą, kuris išsiver
žė priešais mano norą ir, 
kaip per sapną, pradėjau 
deklamuoti: Oi bėda, bėda, 
kai blusos ėda, bet dar di
desnė bėda, kai žiopliai ap
sėda.

švenčioniškis.

Landsberg. — Bent vie
nas amerikinis kareivis grū
mojo šaudyti badaujančius 
ir demonstruojančius Land- 
sbergo stovykloje žydus.

Bendros Gegužines Para
de buvo tikėtasi kelių šimtų 
organizacijų, su desėtkais 
tūkstančių narių.

■į.'te'AT

Newark, N. J.-- Gegužės (May) 8, Šv. Jurgio Salėje,
180 New York Avė. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

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

Wilkes-Barre, Pa.” Gegužės 11, Liet Progresyvių Salėje
325 E. Market St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga nemokamai.

Scranton, Pa.- Gegužės (May) 12, D’Aquino Salėje,
1258 Providence Rd. Pradžia 2 vai. dieną.
Bus Rodoma Filmos, kurias parvežė A. Bimba rš Lietuvos.

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

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

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

L. P. T. K., 417 BORIMER ST., 
Brooklyn 6, N. Y.
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Užkvietimas
Visus kviečiame dalyvauti 

mūsų rengiamoj vakarienėj, 
kuri įvyks gegužės 5 d., 4 vai. 
vakaro, 243

Vakarienę
Front St.

rengia LDS 16

mentu, kuriame gyvename.
Visi būkite Aido Choro 

koncerte, 5 d. gegužės, 3 vai. 
po pietų, Lietuvių svetainėje. 
Apart paties choro, bus 
čių artistų, kurie taipgi 
rinkusius palinksmins.

M.

sve- 
susi-

s.

dieną ir toj pa-

PHILADELPHIA, PA. I --- -

(Tasa)
Kai jiedu išėjo, Lihua tarė Mulan’ai, 

kad tai iš tikro ta's žynius vienuolis, ką 
jai laimę būrė. Ką tas reiškia?

—Lihua,—tarė Mulan’a maloniai,—aš 
žinau, visa tai atrodo lyg kokia melo
drama. Tai ir yra melodrama, ir mano 
tėvas jos režisierius.

Tuo tarpu Jao’as, pasivedėjęs žentą, 
tarė: — Sūnau, aš visa tai žinau. Bet 

'tai nieko. Aš irgi kadaise kvailas bu
vau. Bet man rūpėjo apsaugot dukterį.

—Dėkui, tėve: tu mane apsaugojai gal 
ir dar nuo didesnių klaidų.

Kai Lihua išėjo namo, Mulan’a vyrui 
persakė visą dalyką. Ir, kuo daugiau 
jis apmąstinėjo, tuo giliau jis jautė gai
lesį, kad neįvertino savo pačios, šis pa
tyrimas, juodu vėl arčiau sugretino. Su
nia pasidarė gudresnis, geriau permatė 
dalykus, kas yra tikra pastovi meilė, ir 
kas ne.

Lihua tapo šeimos draugė ir dažnai 
atsilankydavo pasikieminėt. Ir pats Su- 
nia paskiau padėjo jai ištekėt už meno 
mokyklos profesoriaus.

Mulan’a šitą epizodą aprašė savo se
sutei Močou’ai • rudeniop ji su Lifu’m 
svečiavosi pas Mulan’a ir net susiėjo su 
pačia Lihua. Daug iš to būdavo juoko.

Sunia paklausė Mulan’os, ar ji sakė 
seserei apie tą dalyką. Mulan’a atsakė, 
kad taip. Kasgi čia tokio? Juk negi vie
nas vyras turėjo tokių prietikių, tiktai 
ne kiekvienam išėjo taip lengvai ir lai
mingai.

Lifu’o knyga buvo atspausdinta 1932 
‘ m. rudenį, tuoj po chinų-japonų karo 
Šanghai’juj. Plačioj publikoj mažai kas 
ją patėmijo. Lifu’s darbavosi kruopš
čiai, ant šio kūrinio užgulęs, du metu. 
Čen San’as, pametęs armiją, padėjo per- 
rašyt medžiagą.

Fotam Lifu’s su Močou’a atvažiavo į 
Hangčou’ą atostogų, kad atšventint sa
vo didelį darbą. Atvažiavo taipgi ir 
Afei’jus sų Paofen’a, apsidairyt, tėvą ap
lankyt ir su savim jį parsivežt. Paofen’a 
papasakojo, kaip Manios “sūnaus” Ąs- 
uan’o žmona mirė po mažam. Užgimė 
jai berniukas ir pasiliko našlaitukas: se
nelė Mania ir jį, kaip ir pati jo tėvą, 
turės užauklėt. Mania artimai susi
draugavusi su Linksmąja Giesme, taipgi 
ir jųdviejų “sūnai.” Linksmosios Gies
mės augintinis Poja, Tijen’o ir Sidabri
nės Užlaidos sūnus, baigė universitetą ir 
bičiuliavosi su Manios augintiniu Asu- 
an’u. Asuan’as tebedirbo muito tarny
boj ir pasakojo motinai apie muštynes 
su opiumo kontrabandistais. Mania bi
jojo, kad jo tie piktadariai nenudėtų, 
tai jai būtų da sunkiau. Mania norėjo, 
kad našlys Asuan’as ir vėl apsivestų.

Paofen’a berniukų neturėjo, o Močou’a 
neturėjb mergyčių, tai jiedvi net tarėsi 
vaikais apsimainyt, jeigu da gimtų, bet 
taip neišėjo.

Čen San’as su žmona Huan’a irgi at
važiavo į Hančou’ą. Išgirdęs apie Asu- 
an’o darbą, Čen San’as panoro įstoti į tą 
tarnybą. Ir pats Afei’jus dirbo tarnyboj 
opiumo kontrabandai stabdyti. Jis ža
dėjo parūpint darbą Čen San’ui, tai tasai 
galėtų dirbti kartu su Asuan’u, ir Ma- 
nia’i būtų Ramiau.

Taip ir išėjo. Afei’jus su Paofen’a ir 
Jao’u grįžo į Pekiną, kartu su jais ir 
Čen San’as su Huan’a, ir čen San’as 
įstojo muitinyčion dirbti, kartu su Asu- 
an’u. I

Keletą sekamų metų Mulan’os gyveni
mas ėjo ramia vienoda vaga. Gavęs pa
moką, Sunia surimtėjo. Jis paskui sa
kydavo savo gudriajai žmonai, kad jis 
kaip tai gaivališkai troško atmainos, 
šviežienos, nuobodžiam vienodumui per
trauką monotonijai tai sloginančiai. Jis 
troško naujybės, kaip ir bet kokios kitos 
naujybės, maisto įvairumo, sakysim. Ir 
Mulan’a pilnai jį suprato.

Ji neleido gyvenimui įslinkti į vieno
dą nuobodžią vagą. Ji vis stengėsi įnešt 
įvairumo į maistą, į namų apyvoką, į gy
venimo džiaugsmus, stengėsi sąmoningai 

- padailint visa ką ir nustebint vyrą. Ji 
virė viralus su datuliais, dadėdama vy
no. Datulius maišė su medum, valgyt

prie kumpio. Saviškai sutaisydavo ka
potą ungurio mėsą, su ryžiais. Tujin
davo vištieną su bambuko diegais. Vir
davo želvių sriubą su žąsies kojytėmis. 
Rūkytą su cukrum žuvį arba vėžius ar
ba ir kiautvarjes užtaisydavo vynu. Kep
davo avieną mongoliškai, ant žarijų.

Ogi ta jos kepta vištiena! Vištai išim
davo vidurius, bet plunksnas palikdavo 
nepešus. Aptepdavo visą storai mo
liu ir kepdavo prie ugniai, kaip ir bulves. 
Už pusvalandžio išimdavo, pramušdavo 
sukietėjusią molio žievę, ir su ja nusilup
davo plunksnos. Gardumėlis, net tau 
liežuvis tirpsta! Visa sunka tebėra viš
tienoj, neišbėgusi. O čia da sojos pupe
lių padažas. Mažiausias, paprasčiausias 
virimas geriausias. Perdaug virinti, ke
pinti, spirginti, dusinti, troškinti, skru- 
dyti bet kokį valgį sugadina.

Mulan’a teigė, kad kepsnį tuoj iš kros
nies išimtą ir dėk ant stalo valgyt. Per- 
virint ir perkepint negerai.

Visi šitie mažmožėliai įtikinančiai yei- 
kė Sunia, nors jie gal ir nesugebėtų pa
pirkt Lifu’o. Tarp seserų skirtumas žy
mus. Močou’a mažiau tikėjos iš gyveni
mo ir ji ištekėjo už vyro, kurį jį stačiai 
dievino. Lifu’s buvo jos idealas, ir ji 
jautėsi pilnai patenkinta. O Mulan’a iš 
prigimties troško idealingo gyvenimo, 
tačiau ji raminosi, bandydama pati daryt 
gyvenimą gražesnį ir malonesnį. Virtu
viniai gardėsiai ir smaguriai įėjo į pro? 
gramą. Čia turi vietos pojūčiai.

Mulan’a maželiau darė namų ruošos ir 
sąmoningiau bandė rėdytis ir puoštis, pa
gal madą ir stilių. Dažnai ji keitė plau
kų sklastymą. Dažnai maine sukneles, 
sijonus, palaidinėlius, siautalus. Metų 
sezonai daug jai teikė įvairumo ir gali
mybių daryt gyvenimą malonesnį. Ji mė
go įvairint ir tas gėles,; vazonus, skai
tymą, darbus, pramogas. Vienodumas ir 
monotonija, atbukina ir slogina žmogų, o 
įvairumas tai gyvenimo prieskonis.

Lifu’o knyga tapo autoritetų pripažin
ta įstabiu, pamatingu savo rūšies kūri
niu. Tai buvo išsamus, pilnai ir pritik- 
liai paruoštas darbas. Filologija skaitė
si garbingu mokslu tarpe klasikų, ir Li
fu’o vardas tapo gerai žinomas profeso
rių tarpe.

Pasėkoje viso to Lifu’s tapo profeso
rium netolimam nuo namų universitete. 
Ir jis energingai pradėjo varyt reformų 
ir pagerinimų programą universitete. 
Buvo čia visokio plauko profesorių—po
litikierių, biurokratų, atžagareivių, da 
daugiau, negu pažangiųjų. Tie politiniai 
drumzlini verpetai jaudino Lifu’i širdį. 
Pasklido gandai, būk jis todėl taip uoliai 
varąs universiteto reformą, kad jis ban
dąs tapti universiteto prezidentu. Nebe
apsikęsdamas tų niekšiškų rietenų, Li
fu’s metė profesoriavimą.

Vieną dieną Nanking’e Lifu’s pasitiko 
Uei Vu, pirmiau buvusį imperijos cen
zorių, kurs kadaise atstatė nuo vietos 
“Turtų karalių” Niū. Ir dabar Vu’s už
ėmė žymią vietą valdžios cenzūros sky
riuj. Vu’i dabar buvo apie septynias de
šimt metų. Jis gerai žinojo ano sukčiaus 
Niū’o politinę ir šeimyninę istoriją, skai
tė apie Lifu’o politinį veiklumą, iškeliant 
aikštėn Huaiju’aus niekšystes.

Jiedu sklandžiai išsikalbėjo apie tar- 
pusavius įdomius patraukimus, ir senelis 
ViX’s pakvietė Lifų būt jam padėjėju. 
Bū’s jau pasižymėjo atstatymu iš vietos 
keleto stambių valdininkų. Jojo darbo 
ribose buvo daug tyrinėjimų, susekineji- 
mų, dokumentų, paliudijimų. Ir jam rei
kėjo miklaus ir gabaus talkininko.

Cenzūros skyrius turėjo savo šakas 
palei visą šalį. Žmonės galėjo paduot 
apkaltinimus suktų valdininkų, o cenzū
ros darbuotojai ėjo patikrint ir pana- 
grinėt dalyką ant vietos.

Lifu’s pasakė Močou’ai, kad jam pa
tinka toks darbas. Jis pertikrino savo 
motiną, kad čia asmeninio pavojaus nė
ra. Juk dabar respublika, ir cenzoriai 
veikia po konstitucijos apsauga. Jis čia 
padėtų gerint valdžią. Motina sutiko. 
Jai atrodė garbingu daiktu turėt sūnų 
valdiškoj vietoj. Žmonai irgi. Tai Li
fu’s ir tapo paskirtas cenzūros patarėjo 
vieton, su trim šimtais dolerių mėnesi
nės algos.

{Daugiau bus)
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Tą pačią
čioj salėj įvyks LDS 5-tos ap
skrities konferencija, o po 
konferencijos bus skani vaka
rienė. Prašomi delegatai po 
konferencijos pasilikti ir kar
tu valgyti vakarienę su vieti
niais ir iš toliau 
siaisk

So. Boston, Mass

atsilan kiu-

bus šokiai, e
po vakarie-
tai galėsite

Po vakarienes 
kurie mylite kiek 
nes patrepsėti, 
linksmai laiką praleisti.

Delegatai, važiuodami į 
. konferenciją, atsivežkit sa
vuosius bei draugus. O kartu 
būsite skaniai pavaišinti. Ku
rie tik šį komisijos atsišauki
mą perskaitysit, malonėkite 
dalyvauti kartu su savo dele
gatais pas newhaveniecius. 
Mes jumis laukiame.

E. R.,
Reng. Komisijos Narė.

Worcester, Mass.

kaip iš mokytojo,

kooperatyvėmis pa
su ilk okos dainos

Aido Choras Pasirengęs 
Jubiliejiniam Koncertui, 

Gegužės 5
Po sunkaus poros mėnesių 

darbo aidiečiai su pilnu pasi
tikėjimu pasiruošę savo kon
certui su gražiomis sudėtingo
mis dainomis. Dainų rinkinys 
šiam koncertui reikalavo daug 
pastangų
taip ir ši choristų pusės. Bet 
bendrom 
stangomis 
gražiai susimokintos. Bet mo
kytoja nebūtų mokytoja, jei 
nesurastų vietų gerinimui.

■ Draugė Karsokienė, mūsų mo- 
■kytoja, pasidarė griežtesnė, 
užsispyrusi ir suranda vietų, 
reikalaujančių gerinimo.

Kam Skirsime Speciales 
Sveikinimo Dainas

Visa ilgų metų Aido Choro 
veikla petys petin žengia su 
baudžia, su jos gyvenimo rei
kalais, džiaugsmais, budėsiu. 
Todėl ir jo dainuojamos dai
nos būna pritaikytos liaudies 
reikalams. Bet mane daugiau
sia jaudina specialiai dvi dai
nos, būtent, Sveikinimas Lie
tuvos sostinės Vilniaus ir Vie
nišai motinai (motinų dienoj), 
kuri paaukojo sūnus, dukteris 

i kovoje už žmonijos laisvę.
Gegužes 12 yra motinų die

na. Choras aukoja dainą mo
tinoms. Ji primena-, kad milio- 
nai motinų neturės progos bū
ti pasveikintomis sūnų, dukte
rų, žuvusių kovoj už demo
kratiją. i

Abelnai kiekviena' daina 
tiksliai gražiai surišta su mo-

Pabaltijo Tautų Koncertas
Laisvėj jau buvo rašyta 

apie Pabaltijo tautų koncertą, 
kuris įvyks 5 d. gegužės, 3 
vai. po pietų, Municipal Au
ditorijoj, So. Bostone. Lietu
viai papildo programą. .Tarno 
koncerte taipgi dainuos ir 
Aleksandras Vasiliauskas.

D. J.

Skaitytojų Balsai

kad UNO ne-
Amerikoj pa

“Stumdo, Kaip Koki Mergos 
Vaiką”

Ar yra tinkama taip išsi
reikšti per spaudą? D. M. š. 
taip pažymi, rašydamas, kad 
del UN nėra vietos Amerikoj. 
Aprašydamas, 
galima surasti
stovios buveines, tai ant galo 
pastebi 
kaip 
Mes žinome, 
nių, “mergų vaikų,” yra daug, 
bet ar jau juos visus “stum
do,” prrp D. M. š. aprašo? 
D. M.\š. gal ir vedusių tėvų 
sūnus, ųet nekartą buvo ap
stumdytai, kaip vaiku . buvo, 
kaip ir “mergos vaikas.” Vie
nu žodžiu pasakius, tai įžei
dimas asmens ir paniekinimas 
paties rašė j o D. M. š.

Mano 
vaikas,” 
rint, 
k ui. 
ša i.

sekamai: “Stumdo, 
k į mergos vaiką.” 

kad tokių žino
me rgų vaikų,

►supratimu, “mergos 
visuomeniškai žiū- 

lygus vedusių tėvų vai- 
Reikia pamislint, ką ra- 

M. Antanuk.

Nanking. — čia atvyko 
amerikinis generolas Geo. 
Marshall, t a r p i ninkaująs 
chinų tautininkams taikyti 
su komunistais.

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

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompani j a
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 GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Čia Draugai Dirba ir 
Rūpinasi

Kokis čia entuziazmas be
laukiančių draugo A. Bimbos. 
Vieni sako, daug išgirsime 
svarbių žinių. Kiti sako, pasi- 
klausinėsiu apie savo apylin- 
kė's žmonių padėtį ir jų var
gus. Taip, vieta didele. Visi 
sutilps. Kas neateis, graudin- 
sis, kad jis neišgirdo vėliau
sių žinių apie savo seną tėvy
nę.

Prakalbos įvyks 5 d. gegu
žės, nedėldienį, kaip 2 valan
dą po pietų, 915 W. Girard 
Ave., Post Senams Assoc. 
Hali. Visi Laisvės skaitytojai 
privalo darbuotis išgarsinime. 
Smetonininkai labai neapken
čia tokio dalyko, kaip teisin
gų žinių iš Lietuvos. Jie net 
plakatus drasko, naikina. Dėl 
to mes padirbėkime nors žo
džiu. I

čia mus aplankė netikėtai 
svarbūs svečiai. Apsilankė 
draugė S. Karosienė iš Cali-> 

"fornijos. Ji buvo Atlantic Ci
ty CIO konvencijoj, o nedė- 
lioj, 28 d. balandžio, buvo 
Pliiladelphijoj, ir net pas Se
ną Vincą spėjo nuvykti ir jį 
aplankyti. Buvo Moterų. Kliu- 
bo parengimėlyj, kuris buvo 
surengtas tikslu, kad padary
ti kiek pelno ir sutverti lietu
višką chorą. Dalykas tame, 
kad čia nuo * pradžios karo 
choras pakriko ir progresy
viai lietuviai neturi jokios dai
lės grupės. Tas labai reikalin
ga. Ir moterų užmanymas la
bai pagirtinas. Linkėtina ge
riausių pasekmių. Gaila, kad 
tame parengimėlyj buvo per 
mažai susirinkę. Mačiau drau
gėj rūpestingai dirbančias dėl 
svečių pavaišinimo. Tai dd. B. 
Kavalčiuk, 11. Mathis, H. Tu- 
reikienė, Juknienė ir kitos 
darbštuolės Moterų Kliubo 
patrijotės.

Vėliau čia atvyko drg. J.

Stanelis iš Bayonne, N. J., su 
sūnum ir marčia, buvusia E. 
Karosyte, kuri susirado savo 
motiną S. Karosienę, aplankė 
porą draugų ir išvažiavo, pa
linkėję gerų pasekmių mūsų 
darbininkiškam j u d ė j i m ui. 
Dirbkite, draugai, daugiau ir 
daugiau. Savas.

So. Bend, Ind.
Iš LLD 35 Kuopos Darbuotės

Pastarajame LLD 35 kuo
pos susirinkime narių dalyva
vo vidutiniai. Skaityta laiškas 
nuo Kanados lietuvių savait
raščio Liaudies Balso. Laiške 
buvo prašoma paramos. Susi
rinkime nutarė paaukoti L. 
B. $10.

Nutarta pasveikinti Vilnies 
dalininkų suvažiavimą su $10.

Nutarta paaukoti $50 Ti
riamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Institutui Vilniuje.

Išrinkta delegatai į Vilnies 
šėrininkų suvažiavimu: M. 
Kairis ir K. Grigas, 

i
Tame susirinkime turėjomė 

svečių iš Beverly Shores, Ind., 
S. Strauką ir jo dukrelę. Taip
gi buvo Bacevičiai iš La Por
te, Ind? Jie čia lankėsi tikslu, 
kad suorganizuoti LDS kuo
pą.

Numatoma, kad kuopos vai- \ 
dyba turėtų būti So. Bend, 
Ind. Pasižadėjo įsirašyti į 
LDS. šie draugai: II. Urbo
nas, K. Grigas, P. Dūda, A. 
Jay.

Nutarta masiniai važiuoti į 
drg. A.- Bimbai rengiamas 
prakalbas balandžio 27 d., 
Gary, Ind.

Reikia tikėtis, kad mūsų 
kolonijoje veikimas sutvirtės, 
nes visi rūpinamės, kad su
tverti LDS kuopą, į kurią ga
lėtume įtraukti jaunimą.

A. Jay,
LLD 35 kp. koresp.

Telef. HUmboldt 2-7964

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

VALANDOS: g g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 ML Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Laidotuvių
Direktorius
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Massachusetts Valstija Veikli su Savo 
Centru Bostonu ir Plačia Apylinke

Balandžio 21 d., Liet. Pilie
čių Kliubo svetainėje, 318 
Broadway, So. Boston, Mass., 
įvyko labai svarbi konferen
cija, kuri buvo šaukta LLD 
7-tos apskr. komiteto; LDS 1- 
mos apskr. komiteto; Moterų 
Sąryšio komiteto narių ir Lie
tuvių Meno Sąjungos 2-ros ap
skrities komiteto.

Reiškia,' konferenci^ turė
jo būti gana plataus maštabo. 
Tačiau ji nebuvo tokia plati, 
nes ne visi komitetų nariai jo
je dalyvavo. Tai buvo konfe
rencija, sušaukta 
prisirengimui prie 
Laisvės pikniko, 
rengiamas liepos

čienės ir J. M. Karsono. Da
bar prisidėjo šie draugai: M. 
Sukackienė, J. Jeskevičius, S. 
Baronas, A. Dambrauskas ir 
J. Likas. Padvigubinta komi
sija ir darbais pasidalinta.

Labai gerai, kad draugas 
Jeskevičius dalyvavo konfe
rencijoj* ir apsiėmė į komisiją. 
Jis turi daug patyrimų iš pra
eities ir tas bus labai naudin
ga pačiam Laisvės piknikui. 
Taipgi labai gerai, kad drau
ge M. Sukackienė pribuvo į 
konferenciją. Ji taipgi nepa
vaduojamai reikalinga prie 
tokio darbo; prie darbo pik
nike, kurį
vadovauja draugės moterys..

Draugas Yurkevičius, kaipo 
komisijos narys, buvo ant 
tiek rūpestingas, kad jis pa
taikė tame laike būti Worces- 
teryje ir iš ten sekmadienį — 
Velykų ryte — atsivežė į kon
ferenciją Worcesterio atsto
vus. O jie taip buvo mums 
reikalingi šioje konferencijo
je! Mūsų pasitarimas buvo 
gyvas ir naudingas.

ruošia, prižiūri ir

čiapie karo laike, nes buvo at
likta didelių darbų. Jis pui
kiai vedamas ir šiuo pokariniu 
laiku.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Gražus Koncertas
Be to, kas jau pirmiau Įvyk

dyta, dabar, gegužės 5 dieną, 
Municipal Auditorijoj, South 
Boston, Mass., 3 vai. po pietų, 
yra rengiamas nepaprastai 
gražus 
koncertas, 
ir lietuviu 
m as meno 
d ra trijų

rengiamas
Baltijos krašto tautų 

Tai bus latvių, estų 
bendras pasirody- 
kūriniais prieš ben- 
tautų publiką.

nors bus' Įdomu
Kas 

kas nors ne- 
Būkime te-

nai.
J. M. Karsonas.

Keturi Didieji Svarsto

DEŠRUKIŲ 
IŠDIRBIMAS 

TAIPGI
FRANKFURTER 

IR BACON

Vyn Lojimas 
Nuolatinis Darbas

SU

Kreipkitės j Superintendent 
8 A. M. iki 11 A. M.

MERKEL, INC.
94-11 Sutphin Blvd.

Jamaica, L. I.
(109)

KEIK ALINGOS OPERATORĖS
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksma Aplinkuma 
GERA ALGA. PAKILIMAI

GLOBE GARMENT CO. 
8003 AVENUE M 
(Arti Noatrand Avc.)

BROOKLYN
(103)

galutinam 
didžiojo 

kuris yra 
4-tą, Vose 

Pavilion Bark, t Maynard, Mas
sachusetts.

Konferęncijoj dalyvavo šie 
draugai-gės: J. Žekonis, H. Si- 
manavičienė, M. Kazlauskas, 
J. Likas, A. Dambrauskas, Ja
nu kaitis ir dar pora bostoniš- 
kių. Tai buvo nebloga So. 
Bostono atstovybė. Gi kiti bu
vo: iš Worcester, M. Sukac
kienė ir J. Jeskevičius. Iš 
Montello, Walter Yurkevičius 
ir S. Baronas. Iš Lowell, J. M. 
Karsonas. Tai ir visi. Kaip 
matote, konferencija buvo ne
skaitlinga dalyviais, bet ji bu
vo jėginga - rūpestingų žmo
nių, žmonių, nusimanančių, 
kaip repgti tokius milžiniškus 
piknikus, kokie Įvykdavo ta

 

me pačįame parke prieškari
niais lai is, kur tūkstančiai 
žmonių suplaukdavo.

Na, ir-jko paeiliui nusverti 
visi klausimai tam dideliam 
prisirengimui. Viskuo apsirū
pinta ir viskam gerai prisi
rengta. Didžiajame Laisvės 
piknike turėsime gėrimų pasi
smaginimui, visokių 

džių pasistiprinimui, 
muzikos, pasišokimui 
linksminimui, puikią 
mą ir geriausius 
pasiklausymui ir 
sužinojimui. Tai l.
nikas, kokio jau! seniai netu
rėjome. A

Prisirengimą darome didelį, 
nes žinome, kad svieto suva
žiuos ne tik iš visos Naujo
sios Anglijos, bet ir iš jos to
limų užrūbežių. Tai bus sma
gūs susitikimai ir jaukūs pa- 
sivaišinimai. šioje konferenci
joje nutarta kviesti 
svečią, ką tik sugrįžusį 
rybų Lietuvos, draugą 
Ha Bimbą.

Beje, tapo papildyta 
ko komisija, kuri susidėjo iš: 
J. žekonio, W. Yurkevičiaus, 
S. Penkausko, H. Simanavi-

visu

Dvi Didelės Užduotys Visoms 
Kolonijoms

Draugai ir draugės, 
mūsų organizacijų ir visose
kolonijose, du dalykai yra 
svarbiausi dėlei pikniko labo, 
kuriuos turime’ labai pareigi
niai atlikti. Būtent, šiomis die
nomis jau gausime visose ko
lonijose 
rijas su 
su r su

tikietų se-

Trieste Klausimu

REIKALINGA 
MERGINA ARBA MOTERIS 

Dirbti pas Turtingą Šeimą
1 ’aKcidiuijti ina, 
daryme.

turėti; valgio

g^fos 
ir'pasi- 
progra- 

kalbėtojus
daug naujo 
us tok is pik-

kalbėti
iš Ta-
Anta-

pikni-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 35-40 metų am
žiaus. Esu Singelis, 40 m. amžiaus. 
Rimto būdo. Svaiginamų gėrimų 
mažai vartoju. Myliu progresą. Tad 
pageidauju moters kur tiktų mano 
būdui. Rašykite: J. S. 160 Claremont 
St., Toronto, Ont.,, Canada.

(100-105)

Įžanginių 
dovanomis. Reikia vi

ri i d ž i a tt si n p as i ry ž i m u 
platinti, kad pasiekti kuo pla
čiausias mases žmonių ir or
ganizuotai vykti Į Maynardo 
pikniką, Į didžiausĮ Naujosios 
Anglijos lietuvių vasarini są- 
skridį.

Antras dalykas, tai ve ką 
atlikite: Haverhill, Nashua, 
Lowell, Norwood, Stoughton, 
Bridgewater ir Hudson pa
skirkite pikniko darbui po 4 
darbininkus. Didesnės koloni
jos, kaip: Lawrence, Worces
ter ir Montello po 8 darbinin
kus Laisvės pikniko darbui.

G i r Bostonas su savo kaimy
nais? Cambridge, Dorchester, 
Roxbury ir tam panašiai, tu
ri duoti 15 darbininkų. Tą at
likite iki raidei Z. Tik tokiu 
būdu užtikrinsime pikniko 
puikiausią eigą be trūkumų.

Komisija 1 
pasibrėžimų, 
kas negalėtų 
mingas. Tad 
reikalavimus 
pranešimuose, 
džiai išpildykime dėlei geres
nės paramos savo brangaus 
dienraščio.

Mass valstijos pažangiųjų 
lietuvių ^kolonijos visuomet 
pasižymi dideliais ir gražiais 
parengimais, kuriems vado
vauja paprasti darbininkai ir 
eiliniai organizacijų nariai. 
Mūsų veikimas buvo gražus 
prieš karą; nesumažėjo pa-

turi ir daugiau 
be kurių pikni- 
būti toks pasck- 
sekite komisijos 
tolime snluose 

. Ir juos nuošir-

Paryžius, bal. 30. — Ke
turių didžiųjų talkininkų 
užsieniniai ministerial svar
sto, kam priskirt pasieniui 
Trieste miestą, ar Italijai 
ar Jugoslavijai.

Sovietu užsienio reikalu 
komisaras Molotovas nesu-

Dėl daugiau inl’ormacijij kreipkitės i

MRS. V. ADAMS
14 Hayden Avc., Great Neck, N

tiko diskusuot Amerikos 
valstybės sekretoriaus 
James Byrneso pasiūlymą 
tuojau duot Austrijai visiš
ką nepriklausomybę.

REIKALINGOS 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS
SU AR BE PATYRIMO 
NUOLATINIS DARBAS 
V AKACIJOS SU ALGA

I.engvūs Išdirbiniai
Linksma Aplinka 

Vien tik dieninis darbas
Kreipkitės

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building

MILLTOWN, N. J. 
_________________________________________(100)

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo

Sustatymų Darbo
GERA PRADINĖ MOKESTIS— 

PRISIDEDA BONAI 
PYRAMID

ELECTRIC CO. 
415 TONNELE AV„ 
JERSEY CITY, N. J.

(109)

Washington. — Anglų- 
amerikonų komisija išduos 
raportą apie Palestiną.

WORCESTER, MASS
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VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykiu 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namazą 

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

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

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

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

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

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

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

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

WONDER LIVE FOUNDATION
6164 B—-Metro St*., Dept. C, Los Angelės 55, Calif

| Aido Choras, vadovybėje Josephine Karsokienės

i LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT STREET
i Pradžia 3-čią vai. dieną

Koncerto Programa Vadovybėje J. Karsokienės; Koncerto Pianistė Rūta Šalaviejūtė
Programoj Dalyvaus: Ukrainiečių Jaunuolių Grupė, iš Roslindale; Akvilė Siau- 

Į riutė iš Dorchester; Barbara Patterson-Raulusevičiutė, Bostono Muzikos Konservatorijos 
I Mokinė; Jonas Sabaliauskas; Norma Čeponaitč ir Aido Choras ir jo Grupės.
1 KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. RENGĖJAI.
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M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
P. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turį 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, sumąžės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo šluboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybe įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

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

No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: koji), rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rhcumatiškų 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, koji) kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tie 
už 2 oz.

No. 4 Miracle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, 
Be abejo'būsitc užganėdinti. Kaina lik $1

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park S 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųskite čekius, moncy-orderiiis sekamu a 
rašų:

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

Šis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui.

• - - *
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SKELBKITĖS LAISVĖJE!

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.1 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didele 
16-oz $5.00.

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

įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėže

PARDAVIMAI
Puiki proga nusipirkti 15 akrų viš

tų farmą, 1.21h Avc., Dorothy, N. J. 
7 akrai gatavi sėjimui vaisių me- 

— j džių ir grape:;. 300 1'1. vištiiiyėių
I Automatiški fountains. 4 kambarių i 

■•‘‘i j namas. 50x22 darbo šapa. su kain
ai-1 bariais; .‘>,000 While Leg Horn Lay-

OZ.

plūgu, akėčiom culti--

PAPRASTŲ DARBININKŲ

NATIONAL FIREPROOFING

(106)

(105)

(103)

(104)

(104)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

9TH 1R WALNUT STS., 
PERKASIE, PA.
PERKASIE 861

DARBININKAI PRIE 
VALY2Ų 
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

ART COLOR PRINTING

i d. geg.! 1258 Providence Rr., 2 vai.
. I dieną. D’Aquino Salėje. Kalbos An

tanas Bimba, neseniai nugrįžęs iš 
Lietuvos. Kviečiame dalyvauti. — P. 
Šlekaitis, sekr. (103-104)

REIKIA

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

CORPORATION

APVALYTOJAI IR

DUNELLEN, NEW JERSEY.

(104)

3

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

!
susi

lietuvius dalyvauti.
(103-104)

APVALYTOJAI
IKI 50 METU AMŽIAUS 

DIENU AR NAKTŲ DARBAS 
Patogioje Vietoje

ALGA .$31 [ SAVAITĘ
Kreipkitės 9—11 A.M.

3-ČlOS LUBOS
41 BROAD STREET

NEW YORK CITY

Diplomatiniame 
Am.-Rus. Fra L 

Avc., 3 vai. die-
General

CLIFFSIDE, N. J.
Prelekcija bus duodama temoje: 

Vėliausios žinios 
Fronte,” geg. 5 d. 
Soc., 324 Anderson 
ną. Kalbėtojas bus 
Kviečiame visus vietinius ir 
linkės 
tetas.

Rudon. 
iš apy-

Komi-

PRANEŠIMAI
SOUTH BOSTON, MASS.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo svar

bus susirinkimas įvyks 6 d. gegužės, 
8 v. v., 318 Broadway. Prašome drau
gus dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. — George Le
kas. (103-104)

SCRANTON, PA.
Literalūros Draugijos 39 kp. 

rinkimas įvyks geg. 5 d., pas di 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., pra
džia 2 vai. dieną. Draugai, dalyvau
kite, nes turime rinkti deelgatu.s į 
12-tą Apskr. konf., kuri įvyks 19 d. 
geg., 1 vai. dieną, A. Stravinsko sa-

REIKIA PROSYTOJŲ
Prie (tcros rūšies vyrišku koutų. Nuolatinis 

darbas. GERA ALGA. S. MARKOWITZ,
17 EAST 16TH ST., Now York City. 

______________________________________ (100)

STALIORIAI IR VYltAI PRIE MASINU 
l-inos klasės, unijistai, prie architektūros 
medžio darbo. . Puikiausios darlx> sąlygos. 
Nuolat. Technical appliance corp., 

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

ruiJJas Puslapis

JURNEE MILL ROAD 
SAYREVILLE, NEW JERSEY

APMAZGOJIMUI VYRAI
Darbas Aptarnavimų Departmente 
Pilnas Laikas. Nuolatinis Darbas.

Naktiniai Šiftai.
Patyrimas Nereikalingas.

Kreipkitės:
PERSONNEL DEPARTMENT

VIRĖJAI PRIE GREITŲ UŽSAKYMŲ 
SANDWICH DARYTOJAI

PRIE SODA FOUNTAIN DARBININKAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Linksma Aplinkuma 
Geros Darbo Sąlygos 

Kreipkitės
PERSONNEL MANAGER

WEST POINT EXCHANGE 
U. S. MILITARY ACADEMY 
WEST POINT, NEW YORK.

PATYRĘ 
OPERATORIAI

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

VALANDINĖ MOKESTIS
IR BONAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

SAVAITĖ VAKACIJŲ
VASARA

RAŠYKITE AR ŠAUKITE

PERKASIE 
THROWING MILLS

electricity. Pereitu melų /eigos 
$3,400. Kaina $11,000. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas John S. 
Carlson, 2152 — 59th Street, Brook-. l’ėje, 42 Ferry St., Plymouth, Pa. 
lyn 4, N. Y. Telefonas BE. 2-8737. i Taip pat reikia prisirengti prie

? (101-106) prakalbų, kurias rengia LPTK, 12

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
d. geg., 8 v. v., 407 Lafayette St.

Prašome narių dalyvauti.—A. J
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Dar Vis Neturi Vardo, 
Bet Jau Žinomas

Brooklyne Yra Motery-1 
Merginų Choras

Jau gerokas laikas, kaip, 
Prano Pakalniškio vadovybė
je, susidedantis iš apie 20-ties 
gerais balsais vyru, susiorga
nizavo Aido Vyru Choras, šis 
choras kol kas tik tuo vardu 
Ir yra žinomas.

Pranas Pakalniškis, 
Aido Vyru Choro mokytojas

Kuriem, brooklyniečiam ir 
apylinkes lietuviam, teko būti 
veteranams pagerbti bankiete, 
14 d. balandžio, Grand Para
dise, tai girdėjo pirmu kartu 
dainuojant Aido Vyrų Chorą. 
Visi girdėjusieji sakė, kad tai 
buvo “vyriškai sudainuota/’

dainas vyrai susimokinę po
pu Kariškas, gerai jas išmokę, 
ir gana skambiai sudainuoja.

Brooklyniečiai ir apylinkės 
lietuviai turės progą ir vėl iš-' 
girsti Aido Vyrų Chorą dai
nuojant metiniame Aido Cho
ro koncerte, šeštadieni, gegu
žės 4-tą d., Liet. Amerikos 
Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Prano Pakalniškio vadovy
bėje, akompanuojant jo duk
relei, jauniausiajai Aido Cho
ro narei, girdėsime vyrus 
sveikinant publiką su : “Links
mutę dainelę užtrauksim 
šiandien. Valio, draugovei 
mūs! Ir laimės linkėsime vie
ni kitiem. .

Taigi, šio šeštadienio vaka
ras bus tikrai linksmas vi
siems tiems, kurie bus Pilie
čių Kliubo salėje, Aido Cho
ro metiniame koncerte, kur 
išgirsime daug malonios lie
tuviškos ir kitokios linksmos 
dainos ir muzikos, taipgi susi
tiksime su draugais ir pažįsta
mais linksmame pažmonyje.

Koncerto pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga (su taksais) 
65c. Po koncerto smagiai pa
sišoksime ir draugiškai pasi- 
linksminsim.

A.C.K.

Taip, yra Brooklyne Motc- 
rų-Merginų Choras, vadovau
jamas muziko Jurgio Kaza
kevičiaus. Nesiimu pranašau
ti, ar tas choras bus pastovus, 
kaip jis ilgai gyvuos, bet už
tikrinu, kad jis mus, brookly- 
niečius ir apylinkės visus lie
tuvius, kurie šeštadienio, ge
gužės (May) 4-tos, vakare 
bus Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, tikrai gražiai 
palinksmins savo dainavimu.

Šitas Moterų-Merginų Cho
ras susitvėrė Jurgio Kazake
vičiaus iniciatyva ir, jo vado
vybėje, gana maloniai dainuo
ja. Kartą Jurgis Kazakevi
čius išsireiškė: “Reikia mote
rų merginų choro, kuris lenk
tyniuotų su Prano Pakalniškio 
vadovaujamu vyrų choru.” Ir 
tokį chorą suorganizavo.

Esu tikras, kad moterys- 
merginos skambiai sudainuos 
šiame, Aido Choro rengia
mam, metiniame koncerte ir 
duos gerą kompeticiją Vyrų 
Chorui. Vyrai turės gerai lai
kytis, kad merginos jų nevir- 
šintų savo dainavimo skam
bumu ir harmoningumu, kaip 
ir populiariškų dainų pasirin
kime. Moterų Chorui akompa
nuos gabi pianistė, aidietė 
Alice Stasiūnas.

Taigi, tarp kitų gražių mu
zikos ir dainos kavalkų, šio

KONCERTAS ir BALIUS 
RENGIA AIDO CHORAS 

Šeštadienį, Oegnžes 4 May 
LIET. AM. PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE

280 UNION AVENUE, y ; (sy laksais) BROOKLYN, N. Y.

BUS ĮVAIRI, GRAŽI PROGRAMA
PO PROGRAMOS, ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. Komisija.

Motery Bankiete Laukiame 
Tolimos Viešnios

5-ta, 1 vai., 
419 Lorimer

Kaina tik

tuvių spaudos atstovas toje 
konferencijoje. Moterų ban
kiete turėsime progą su ja pa
simatyti ir gal kai ką išgirsti.

TIKIETŲ PARDAVĖJAMS
Gegužes 3-čią praneškite 

komisijai, kiek jau turite par
duotų tikietų. Telefonas EV. 
7-8524. Komisija.

Vilniaus Instituto
(Reikalu

A

Gegužinės Paradas Buvo 
Masinis-Ispūdingas

šeštadienio vakare galėsime 
išgirsti Aido Choro merginų 
grupę dainuojant, taipgi ir 
abelnai pasilinksminti, nes po 
koncerto bus galima, jaukio-

----------------- je aidiečių draugovėje, ir sma-
■ Su tūkstančiais veteranų pir- Tiesiai j New Yorką pribuvo gįaį pasišokti.

* mose būrių eilėse, 75,000 new- ir nemaža grupė kriaučių. Kon- Koncertas bus Liet. Ameri-
yorkiečių minėjo pirmą pokari
nę Gegužės Pirmąją maršuoda- 
mi New Yorko gatvėmis, nešda
mi ir šaukdami obalsius suval
dyti iš naujo keliantį galvą fa
šizmą namie ir užjūriuose, 
ypatingai Ispanijoj, išlaikyti 
taiką.

Kitu vyraujančiu šūkiu buvo 
reikalavimas išlaikyti ir sustipk 
rinti OPA.

Ntgalėjo būti abejonės nei 
tuomi, kur buvo simpatijos tų 
newyorkieciu, kurie turėjo pa
silikti darbuose. Confetti debe
sėliai iš ofisų ir šapų be palio
vos plasdeno ore, apiberdami 
maršuoto^us. Tėmytojų didelė 
didžiuma taip pat simpatingi- 
ploja, padeda dainuoti, šūkius 
šaukti pramaršuojantiems. Ta
čiau vietomis sutinki ir fašis
tiškai nusiteikusių, nugirdytų 
valkiozų grupes, kai kur net 
vaikų grupė kamancTavojama 
užgaulioti maršuotojus. Bet to
kių nedaug. Jie pražuvo minio
je simpatikų.

O minios buvo. Pačios polici
jos ap'rokavimu viename tiktai 
bloke tarpe Fifth Ave. ir Union 
Square ant 17th St. rokavo bu
vus 18,000. žiūrėtojų. Daugelyje 
vietų pakelyje gatvės irgi buvo 
mūru žiūrėtojų apjuostos.

Žiūrėtojuose buvo daugelis 
tų, kurie dėl vienos ar kitos 
priežasties negali .maršuoti.

trolieriai — Buivydas su Gla
vecku—norėjo kliaučių neda- 
leisti į gegužinę. Nors tai yra 
tradicinė, didelėje dalyje kriau
čių iškovota ir jiems brangi 
šventė, bet tie reakcijos berne
liai nenorėjo daleisti lietuvių 
lokalu i net pasikalbėti apie tą 
šventę. Atėmus lokalu i galimy
bę oficialiai tartis, dalyvauti, 
be abejo daugeliui kriaučių atė
mė progą sužinoti apie geguži
nę, išsiaiškinti šiemetinės ge
gužinės svarbius principus.

Buivydas su Glavecku būtų 
labai norėję kriaučius retežiais 
prirakinti prie savęs apsaugai 
nuo dalyvavimo gegužinėje. 
Laimei, tos galios jie neturi, tad 
tie kriaučiai, kurie gavo žinias 
apie gegužinę kitais keliais, 
nors po darbo atskubėjo mar
šuoti lietuvių būryje.

Akyvaizdoje darbininkų kla
sinių priešų ir jiems parsida
vėlių atakų ant Bendros Gegu
žinės ir prisiminus, kad ji bu
vo pirma nuo 1941 metų, ji la
bai pavyko.

MIRĖ

kos Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union Avė., gegužės (May) 
4-tą, pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga (su taksais) 65c. 
Įsigykite tikintus iš anksto ir 
dalyvaukite koncerte.

, A.C.K.

LDS Jaunimas Vyks į 
Alley Pond Parką

šį sekmadienį, gegužės 5-tą, 
LDS jaunimo kuopos Builders 
nariai prašomi susirinkti prie 
Laisvės 10 vai. ryto. Atsives
kite draugus. Atsineškite už
kandžių. Iš čia visi važiuosi
me pasidžiaugti pavasariu Al
ley Pond Parke.

Builders Susirinkimas
Įvyks gegužės 8-tos vakaro 

8 vai., Laisvės salėj. Rinksi
me delegatus į Seimą. •

Sekr.

Moterų Apšvictos Kliubas, 
kaip kas metai, taip ir šiais 
motais ruošiamo pramogą mi
nėti Motinų Dieną. Esame tu
rėję visokio pobūdžio pramo
gų. šiemetinė bus bankietas- 
pietūs, pietų laiku.

Pietūs įvyks jau šį sekma
dienį, gegužės 
Laisvės salėje, 
St., Brooklyne.
$1.50. Pelnas (jeigu jo gali 
likti šiame maisto kainų aukš
tume) skiriamas Vilniaus In
stitutui. Visus kviečiame, visų 
lauksime.

Šioje pramogoje tikimės tu
rėti tolimą ir visų mylimą 
garbės viešnią, draugę K. B. 
Karosienę iš Kalifornijos, žy
mią Audėjų Unijos veikėją- 
viršininkę, kovotoją prieš fa
šizmą ir kara, mūsų karo 
prieš fašizmą metu daug pri
sidėjusią gelbėjimui gyvasties 
aukojimu kraujo 22 puskvor- 
čių, apart darbo karui laimė
ti.

Greta daugelio kitų .darbų 
unijoje ir savo kolonijoje, d. 
Karosienė yra uoli mūsų spau
dos bendradarbė.. Dar visi at
simename jos vaizdų aprašy
mą San Francisco įvykusios 
Jungtinių Tautų konferenci
jos. Jinai buvo vienintelis lie-
Ųjrj jr j- j- j- jt~ j~ **1

Egzaminaoįam Akis
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Įsigykite Labai Svarbią 
Laikraščio Laidą

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker specialė 
gegužinės laida, 40 puslapių, 
turi labai Įdomiu ir svarbių 
raštų sąryšyje su gegužine ir 
pasaulio padėtimi. Kaina tik 
10c. Dar turime keletą deset- 
kų kopijų. Kliubiečiai ir kiti 
būtinai Įsigykite. Gaunamas 
Lietuvių Komunistų Kl. pa
talpose. Valdyba.

Vilniuje vėžio ligai tirti ir 
gydyti Institutui įrengti pasta
ruoju laiku aukojo po $2: 
John Lacmy, Anna Vigūnas, 
brooklyniečiai ir C. BĮ aižęs 
iš Greenlawn, N. Y.
..Antanas žiurinskas, Brook-: 
lyn, N. Y., $5 (prakalbose, 
kovo 31 d., davė $20).

• Elena, Amelija ir Juozas 
Jeskevičiai, Bellrose, L. 1., N. 
Y., prisiuntė žadėtus $50, at
minčiai jų motinos Akelaičiu- 
tės-Jeskevičienės.

Liet. P.TK Centras, 
Brooklyn, N. Y.

P. Pakalnis, $5.
Po $1 : F. Reinhardt, P. 

Zurba, Josephine Guzikienė, 
G. Leach, Joseph Tam k us, J. 
Karris' J. Benson, Otto Young, 
J. Chesna, J. Kaluzevičius, A. 
Gcbeni, K. Kundrotas, J. Lu
ga u sk as.

J. Rimša, 75c.
Po 50c: V. Duoba, P. Gus

taitis, P. Šimaitis.
O. Koswuchuck, 25c.
Viso surinkta $20.50.
J. Stankevičius, B’klyn, N.

Širdingai dėkui!
K. Rušinskienč, 
Fin. Sekr., LPTK 
Brooklyno Skyr.

Sekamos aukos surinktos 
per Brooklyno LPTK skyrių :

Ant blankos surinko Frank 
Reinhardt:

Gegužės 1-mą į New Yorko 
portą pribuvo du karo nuotakų 
transportai su 1,230 nuotakų ir 
jų vaikų. Vienas 5 mėnesių 
vaikutis staiga mirė laivui San
ta Paula jau esant porte.

John Tulaba, 76 m. am
žiaus, mirė balandžio 29 d., 
Kings County ligoninėje. Kū
nas buvo pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne, kurio

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais (taisymais.
KETURTŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842
......  . ■ • ■ 'I

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vyrui. Pageidaujama, kad būtų 
laisvų pažiūrų. Dide|is kambarys. 
Privažiavimas geras, trys blokai nuo 
Crescent St. stoties, važiuojant Ci- Į 
ly Line. Galite užeiti vakarais nuo i 
4 vai. Petras Kisielius, 566 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y. (103-105)

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui 
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

Naudokitės Proga!
Reikalingi du partneriai į platų siuvėjų biznį. 

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

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

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

imwi

Lietuviai Parade
Lietuvių grupė susirinko 4 

vai. prie Lituanica Square ir 
ties priešais jį esančias įstai
gas — Piliečių Kliubą, Rutkūnų 
Lituanica Restauraną. Tačiau 
didžiuma jau buvo išvažiavę į 
miestą pirmiau, pamatyti kitus 
maršuojant. O kiti atskubėjo į 
New Yorką, tiesiai iš darbų. 
Dar kiti maršavo su savo uni
jomis—jie mus pasitiko jau 
Union Aikštėje.

įstaiga rūpinosi ir laidotuvių 
pareigomis.

Kūnas buvo sudegintas, ge
gužės 2-rą, 2 vai. dieną, Fresh 
Pond Krematorijoj, Maspeth, 
L. I. i

Baigiama išrinkti džiūrę 
teisti Jack Turk, 14 metų ber
niuką, įkaitintą nužudyme 3 
metų mergaitės, kaimynų du
krelės, kurią daboti jis buvo 
paliktas.

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy Avės.>

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS
Pirmadieniais ) 9 M 
Trečiadieniais > Q»n a< 
Penktadieniais J

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038.

fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rei- 
esant ir

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

3

g 
5;
a

1X“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

§ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

a
I

ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ
282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |

TeL EVorgreen 4-9612 Ii

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Suteikiam garbingas laidotuves

«J50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

In Memory of Vincent Skema who passed 
away May the 3rd, 1943

1 have only a beautiful memory of you 
To remember my whole life through, • 
But that memory will linger forever in my heart, 
Til cherish that memory of you.

WIFE HELEN.

(Gerbiama Helen Škėmienė, įteikdama šiuos liūdesio 
Žodžius, pasveikino Laisvę jos 35-rių metų jubiliejaus 
proga su $10. Nuoširdi padėka.—Laisvės Red.)

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y

TEL. EVERGREEN 8-9770

I

'arpe Ten Eyck ir Maujer Sti.
BROOKLYN «. N. J.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergroen 7-6868 
221 South 4th Street

tr , . 1 9—12 ryteValandos: j x_ 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Ti

TeL 8T. 2-2178

Persodinam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON
701 Grand St

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

t! £


