
Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes (May) 11, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIIINo. 110
I

utiniu Tautu Saugumo 
/boj taip pamylėjo “Irano 
išimą,” kurio pagalba jie

vėl ji paliko iki gegužės 20 
d. E. V. Eield, kuris Saugumo 
Tarybos posėdyje dalyvavo, 
rašo, kad angliškai kalbanti 
imperialistai tą daro, kad pa
slėpti nuo pasaulio savo ka
rinę intervenciją Graikijoj, 
Indonezijoj, Chinijoj, Palesti
noj, Egipte ir kitur. Jis numa
to liūdną ateitį Jungtinių Tau
tų organizacijai.

jo Daily Worker: “Anglų- 
Amerikos blokas naudoja Sau
gumo Tarybą sunaikinimui tų 
susitarimų, kurie (su Sovie
tais) buvo atsiekti, ši įstaiga i 
vietoj būti vienybės įrankis už i 
taiką, tai, atsidūrusi anglo- ’ 
amerikiečių vadovystėje, liko-i 
si paversta įrankiu jų kolo- 
nialio besiplėtimo pateisini
mui ir imperialistų agresijų 
prieš Sovietų Sąjungą.”
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MeBotovas Beilcalati- 
ga iš Anksto Paruoši 

Sutarčių Planus
Amerikos ir Anglijos Ministerial 

Atmeta Molotovo Pasiūlymų
Bevinas 
pasiūly

mų; jis kalbėjo, kad čia, gir
di, norima “apeit” mažes
nieji talkininkai. Žymėti
na, jog Molotovas siūlo tik 
tai, kas nutarta j Berlyno- 
Potsdamo konferencijoj.

Paryžius. — Sovietų už-1 reikalų minįsteris 
sienio reikalų* ministeris (smerkė Molotovo 

i Viačeslavas Molotovas rei- 
ikalavo, kad Keturių Didžiu
oju užsieninių ,ministerių 
konferencija pirma paga
mintų sutarčių planus su 
Italija, Rumunija, Vengri
ja, Bulgarija ir Suomija, ir 
tik po planų išdirbimo tu

pėtų būti sušaukta visų eu
ropinių talkininkų taikos 
konferencija. M o 1 o t ovas 

įsiūlė, kad Amerikos, Angli- 
paverčia Į tą, į j oš, Francijos ir Sovietų už- 

anglo-francūzu im- sieniniai ministerial paga-

Reiškia, anglo-amerikoniški 
imperialistai Jungtinių Tautų 
organizacij ą 
ką buvo 
perialistai pavertę Tautų Ly- mintų tuos planus ne vėliau 
gą. Tautų Lyga, : 
kontrolėj, netarnavo kaipo 
įrankis apgynimui silpnesnių 
tautų ir pastojimui karui ke
lio. Ir ant galo pati mirė. Prie 
to veda ir Jungtinių Tautų 
Organizaciją angliškai 
bančių blokas.
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Prezidentas Grūmoja
Užimt Kasyklas ir

Geležinkelius <
^•rx*z.>>yz< yy>

Senatoriai Gamina Aštrų Įstatą 
Prieš Streikų ir Unijų Teises

Washington, geg. 10.—Se- peršami “pataisymai” yra 
natas penktadienį ėmė svar- atkreipti ypač prieš minkš- 
styt aštrius priedus prie tosios anglies mainierių 
Case’o sumanymo, siūlančio streikų.
valdžiai užšaldyti streikus. I P r e z i dentas Trumanas 
Kongreso atstovų 
jau pirmiau priėmė tų su 
manymų.

rūmas diena pirmiau pareiškė, kad 
angliakasių streikas beveik 

Dabar senatorių'tapęs streiku prieš valdžių.
Jis netiesioginiai grūmojo * 
iperimt kasyklas į valdžios 
rankas, jeigu dar streikas 
tęsis. Trumanas pridūrė, 
kad jis nedvejodamas už
imtų ir geležinkelius, jeigu 
jų darbininkai sustreikuotų.

Dėl anglies stokos paleis
ta jau milionas darbininkų.

New Yorke prasidėjo de
rybos dėl naujos sutarties 
tarp kietųjų angliakasyklų 
kompanijų ir unijos vadų, 
atstovaujančių 75,000 mai- 
nierių. Jie jau pranešė 
valdžiai, kad streikuos, jei
gu jų reikalavimai nebus 
patenkinti.

Policininkai Šaudė į 
Egipto Demonstrantus

Kairo, geg. 10. — Raiti 
policininkai puolė kelis tūk
stančius egiptėnų, kurie de* 
monstravo prieš ameriko
nų - anglų komisijos patari
mą įleist 100,000 žydų į Pa
lestiną. Kai kurie pc 
ninkai šmotais šaudė į 
n i a. v

Amerikos Verslininkai 
Kviečiami Mandžurijon

Changchun, Mandžuri ja. 
—Chinai komunistai 
džurijoj pageidauja 
su amerikonais, bet 
na, kad amerikiniai
ninkai ir fabrikantai turės 
gauti leidimus iš komunis
tų vadovaujamos tenaitinės 
vyriausybės. v

Virš 400 
kapitoliaus, 
Dwight Green, kad jie nori tinkamos vietos gyventi. 
Kai kurie pasistatė būdukes ant pievelės. O kitų iška
bos pareiškia veteranų nesutikimą su National Asso
ciation of Manufacturers nusistatymu nedaryti reikme
nų, nebudavoti namų, kad galėtų pakelti kainas.

veteranų numaršavo prie
Springfielde, pasakyti

Illinois valstijos 
gubernatoriui

Man- 
verslo 
prime- 
versli- Ląivyno Virsi 

Vogę Valdžic
Washington. — Amerikos 

laivyno sekretorius James 
Forrestal pranešė senatorių 
komitetui, kad admirolai, 
kapitonai, jūreiviai ir civi
liai valdininkai Perlų Uoste, 
Hawaii salose, padarė są
ru o k s 1 ą a p v o gt valdžią 
$200,000. 24 asmenys išvo
gė ne mažiau kaip po $1,000 
pinigų bei reikmenų; per
nai rudenį jie pardavė pa
šaliniams žmonėms ir vai-

inmkai Urmu 
►s Nuosavybę
gykloms apie 30,000 svarų 
laivyno mėsos ir kitų val
giu, ir tt.

Laivyno sekretorius For
restal pateikė senatoriams 
parodymus, kad valdžios 
turto vagystėmis užsiėmė 
admirolai Bagley, Furlong, 
Hanson ir kiti atsakingi 
oficieriai. Jie taip pat buvo 
“apsileidę, nepatikimi ir 
nepaisė savo pareigų,” pri
dūrė Forrestal.

atsidūrus jų i kaip birželio 5 d. Paskui ga
ilimą būtų ir pakviesti 17 ki
tų talkininkų į bendrą kon
ferenciją, kurią Amerikos 
atstovas pasiūlė sušaukt 

1 birželio 15 d. <
Amerikos valstybės sek

retorius Byrnes nesutinka 
! su Molotovo sumanymu iš 
.anksto paruošt sutarčių 
planus. Anglijos užsienio

mi

ls al-

d no 
Lie

Vėlesniu laiku pilnai 
klės pasimokėjo sekamų 
tuvių Literatūros Draugijos 
kuopų nariai : 32 kp., New 
Haven, Sekr. J. Didjunas; 86 
kp., Chicago, sekr. M. čes- 
nienė: 160 kp., 
ret. T. Kukta; 
couver, 
•129 k p. 
ret. A. 
kuopos

Jungi Valstijos Neketina 
Aštrint Politikos prieš 
Sovietus, Sako Trumanas

SUSIVIENIJO 7 
“vt MARININKŲ 

UNIJOSsekr. A. Grinkus ir 
, Spring Valley, sek- 
Shaffer. Reiškia, šios 
įstojo i garbės kuopų

Mikolaiči- 
Jo “vals- 

pasekėjai, 
fašistiškai

Jie susiorganizavo ir 
bažnyčiose, išsi-

Lenkijoj ponas 
kas kelia skandalą, 
tiečių” partijos 
studentai Krokuvoj 
pasirodė
apsiginklavo 
veržė į gatves ir pradėjo šau
dyti į Darbininkų Partijos 
centro namą.

w Keli žmonės buvo sužeisti. 
Liaudies milicija suareštavo 
apie 50 fašistų. Visi jie buvo 
ginkluoti ne rožančiais ir 
škaplieriais, bet revolveriais 
ir bombomis. Panašias de
monstracijas Mikolaičiko sėb
rai ruošė Lodziuje ir kitur. 
Liaudis reikalauja imti už 
sprando chuliganus. Liaudis 
šaukia: “Mikolaičikas lai va
žiuoja atgal į Londoną!” Mes 
manome, kad Lenkijos demo-1 
kratinė liaudis mokės bombų 
“demokratus” suvaldyti.

San Francisco. — Vadai 
šešių CIO marininku-laiva- 
krovių unijų ir vienos ne- 
priklaus omingos unijos 
vienbalsiai nutarė sujungti 
visas tas unijas į vienų ga
lingų sųjungų visoj šalyj. 
Marininkai išeis į visuotinų 
streikų birž. 15, jei samdy
tojai nepatenkins jų reika
lavimu, v

Polit. CIO Komitetas 
Paskelbė Kovą Reakci
ninkams Kongrese

Tarybų Sąjunga išleido nau- j 
jų paskolą atbudayojimui nuo j 
karo nukentėjusios šalies, j 
Prašė piliečių, kad jie nupirk
tų 20 bilionų rublių vertės bo- 
nų. J vieną dieną šalies pilie
čiai nupirko daugiau, kaip 
buvo prašyta. Tas parodo, kad 
Sovietų žmonės ir apsivieniję 
su valdžia ir turi pinigų.

Ispanijoj yra apie 100,000 
nacių ir fašistų. Ten rado 
prieglauda Hitlerio generolai, 
valdžios vadai ir propagan
distai. Ten yra ir kitų tautų 
hitlerininkų vadai, kaip bel
gų Leon Degrelle ir kiti, 
laisvi ir dirba naujo karo 

’ degimui.

Atlantic City, N. J.—Sid
nio Hillmano vadovauja
mas, CIO Politinio Veikimo 
Komitetas paskelbė kovą 
prieš reakcinius senatorius 
ir kongresmanus. Jis pa
reiškė, jog komitetas dės 
'visas pastangas, kad šiemet 
'nebūtų iš naujo išrinkti 10 
atžagareivių senatorių ir 23 
kongresmanai. Tarp tokių 
reakcinių senatorių yra ir 7 
demokratai.

Politinis Komitetas pa
smerkė republikono New 
Yorkd valstijos gubernato
riaus Th. Dewey’o valdžią.

Draftas Pratęsia
mas 6 Savaitėms

Jie 
už-

šalįKur Raudonoji Armija 
išlaisvino, ten seniai nacių va
dai surankioti ir pašaukti at
sakomybėn. Rumunijoj dabar

(Tąsa 5-me pusi.)
mus pailgint 
krutavimą.

------------------- - i

i Washington. — Jungtinės 
Valstijos neplanuoja aštrint 
savo politikos linkui Sovie
tų Sąjungos, pareiškė pre
zidentas Trumanas. Taip 
jis atsiliepė į spaudos pra
nešimus, kad Amerika, gir
di, užims griežtesnę pozici
ją prieš Sovietus ir žymiai 
padidins savo armiją Vokie
tijoje. Prezidentas sakė, 
kad jis pats nustato užsie
ninę politiką.

ANGLIJOS PREMJERAS IR 
KARO VADAI SVEIKINO 
STALINĄ IR RAUD. ARMIJA

Chinijos Komunistai 
Atmušė Tautininkus 
Ir Užėmė Miestą

istorinis Jomarkas
Leipzige, Sovietinėj
Vokietijos Srityje

Doemitz Sako, Vokiečiai 
Bijojo Rusų, bet Laukė 
Amerikonų ir Anglų

Nurnberg, Vokietija. — 
Talkininkų byloje prieš na
cius karinius kriminalistus, 
admirolas Kari Doenitz, 
Hitlerio “įpėdinis,” aiškino, 
kodėl vokiečiai nepasidavė 
11945 m. žiemą. Doenitz sa
kė, jog jie turėjo laikytis 
prieš rusus, iki amerikonai 
ir anglai ateis arčiau Ber
lyno* o tada daugelis vokie
čių perbėgs pas juos į prie-

LAIMĖJO 115 DIENU 
STREIKĄ PRIES 
WESTINGHOUSE

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Attlee 
pasiuntė premjerui Stalinui 
pasveikinimą vienų metų 
sukaktyje nuo Vokietijos 
sumušimo.

“Visiškas bendrojo mūsų 
! priešo sumušimas, — sako/. 
Attlee, — atidarė mums du
ris į bendradarbiavimą san
taikoje.”

Anglijos karo štabo vadąi 
pasiuntė Stalinui atskirą 
telegramą vardu visų anglų 
kareivių, jūreivių ir lakūnų. 
Ši telegrama sako:

“Sveikiname savo ginklo 
I draugus Raudonojoj Armi
joj, Laivyne ir Oro Jėgose. 
Nepajudinamu savo pasiry4- 
žimu, pasiaukojimu ir drą
sa jie tiek daug nuveikė, 
kad išgelbėt pasaulį nuo na
cių pavojaus.”

Yenan. — Chinai komu
nistai kaltina Chiang Kaį- 
sheko Chinijos valdžių, kad 
jinai laužo per taikos sutar
tį, padaryta su komunistais 
šiemet sausio 10 d. Komu
nistų vadai sako, Chiang 
Kai-shekas subūrė 95 divizi
jas savo tautininkų armijos 
ir puola komunistus šiauri
nėje Chinijoje ir Mandžuri- 
joje.

Peiping, Chinija. — Chi
nų komunistų kariuomenė 
užėmė Fenchiakow miestų, 
Hopeh provincijoj. Chini
jos tautininkų laikraščiai 
skelbia, kad komunistai 
puola Chiang Kai-sheko ar
mijų Weihsiene.

New York. — Anglijos 
delegatas sakė Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybai, kad 
fašistinė Ispanija, girdi, ne
gamina atom-bombų.

KaLeipzig, Vokietija. — 
rinei Sovietų vyriausybei į 
leidus, vokiečiai pramoni
ninkai ir verslininkai suren
gė didžiųjų metinę Leipzigo 
mugę — jomarka. 100,000 
žmonių iš visos Vokietijos 
kasdien suplaukia į jomar
ka pasižiūrėt bei pirkt iš
statytų daiktų.

Leipzigo mugė yra istori
nė įstaiga per 700 metų. 
Bet dabar tiktai po keturių 
metų atsidarė tas jomarkas.

New Yorko Times kores
pondentė McLaughlin rašo, 
kad Leipzige yra “apščiai 
maisto ir beveik nematyt 
jokios priespaudos” iš rusų 
pusės.

JUODŽIAUSIŲ MARKETŲ 
^CENTRAL-NEW YORK, 

r1 i PHILADELPHIA IR KT.

PERTAIKA CHINIJOJ?
Nanjyng, geg. 10.—Chini

jos tautininkai pasirašė per- 
taiką su chinų komunistais 
dėlei mūšių sustabdymo vi
durinėje Chinijoje.

Pittsburgh, Pa. — Wes
tinghouse Elektros korpo
racija pasirašė sutartį su 
atstovais 75,000 streikavu
sių darbininkų, CIO unijos 
narių. Darbininkai laimėjo 
po 18 centų priedo per va
landa ir tūlus kitus pageri
nimus. Streikas tęsėsi 115 
dienu, c

Washington.— Kainų Ad
ministracija paskelbė, kur 
yra juodžiausi marketai, 
būtent:

Audeklų ir drabužių sri
tyje — New York, Philadel
phia ir Boston.

Mėsos versle— New York 
ir apylinkė.

Pana udotu automobilių 
pardavinėjime — visos vals
tijos.

Galvijų prekyboje— visas 
vidurinis šalies ruožas.

Grūdu versle — šiaurinė 
dalis vidurvakarinių valsti
jų-

Dėl Anglies Stokos 
Apšlubo Geležinke
liu Veikimas

Washington. — Valdžios 
įsakymu tapo 25 nuošim
čiais sumažintas keleivinių 
traukinių veikimas, užginta 
“parcel post” didesnių siun
tinių siuntinėjimas ir už
drausta gabenti geležinke
liais daugumų krovinių, 
apart tokių būtinų reikme
nų, kaip maistas ir vaistai. 
Tai todėl, kad trūksta an-

Chicagoj dėl anglies sto
kos pusiau sutrumpinta 
darbo - biznio savaitė. Įvai- 

_  __ riuose miestuose pritemdy- 
ORAS. — Bus apsiniaukę ,^a šviesa, taupant tą pačią 

ir šiek tiek lietaus.________ an£ų-

Jau 41 dienų tęsiasi mai- 
nierių streikas prieš minkš
tąsias angliakasyklas. 1

DARBININKAI TURI PASTOT KELIĄ KARUI, PAREIŠKĖ Jlžtihrinto Fcanti 
MURRAY, GENERALIS CIO UNIJŲ PIRMININKAS

Atlantic City, N. J.—,Ge- 
neralis CIO pirmininkas

Washington. — Senatas' Philip Murray atsišaukė į 
nutarė 6 savaites pratęsti 1 Amerikos darbininkus ir į 
įstatymą dėlei verstino ėmi- Pasaulio Darbo Unijų Są- 
mo į kariuomenę. Dabarti-jungą, kad užkirstų , kelią į 
nis įstatymas išsibaigia ge- (naują “tarptautinę kraujo 
gūžės 15. Senatas dar (pirtį.” — Pasaulinė Unijų 
svarstys valdžios reikalavi- Sąjunga turi apie 70 milio- 

verstiną re- nų narių.
Kalbėdamas Amalgamei-

<2

tų Rūbsiuvių Unijos suva
žiavime, Murray ragino 
“nušluot nuo žemės veido 
atominę bombų” ir neleist 
gamint dar pavojingesnių 
kosminių (visatinių) spin
dulių pabūklų.

Kas liečia nesusitarimus 
tarp Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos, tai -Murray sakė, 
nei mes, nei anglai, nei ru-

sai nesame visuomet klai
dingi ir ne visuomet vieni, 
antri ar treti teisingi. Ne 
tiek svarbu darbininkams 
skirtumai tarp tų valsty
bių; kas iš tikrųjų7 svarbu, 
tai kad jos susitartų, pabrė
žė CIO unijų galva Murray, 
šalin Fašistinius Politikie

rius iš Kongreso!
Jisai pranešė, kad CIO

pradėjo plačią kampaniją |A ^Skola AllfjllJHl 
darbininkams organizuoti į --------
unijąs pietinėse valstijose ir 
nušluoti tokius fašistinius j Jungtinių Valstijų senatas 
senatorius ir kongresma- pasiskubins užgirti $3,750,- 
nus, kaip Bilbo ir Ranki- 000.000 paskolą Anglijai, 
nas. Murray taipgi reika- kad galėtų tuojau pradėti 
lavo, kad kongresas ištirtų' svarstyt įstatymų sumany- 
Ku Klux Klaną ir ameriki-(mus prieš streikus (kaip 
nių fašistų vadus, kaip Ge- pranešama, šiuos žodžius v
raidą K. Smithą ir kitus, (berašant).

Washington, geg. 10. —
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Armėnijos Tautos Šauksmas į Pasaulį
Armėnija senovėj buvo didelė ir kultūriška valsty

bė. Armėnijos nelaimės prasidėjo, kada ją 1514 metais 
užkariavo turkai. Juodžiausi istorijos lapai, tai turkų 
žiaurumas ir pastangos išnaikinti armėnus. Per šimtus 
metų turkai žudė ir trėmė' armėnus iš jų mylimos tė
vynės! Tas yra atžymėta istorijoj ir enciklopedijose.

LITOGRAITSTAI 
ĮSTOJO Į CIO

A m alga m a t ed Litho
graphers o\ America, — li- 
tografistų unija, — nuta
rė prisidėti prie CIO.

Dabar ši unija turi 20,000 
narių ir 55 lokalus Jungt. 
Valstijose, o septynis Kana
doje.

Litografistai (jie spaus
dina visokius spalvuotus 
paveikslus, įbraižytus į ak
menį) prieš šešis mėnesius 
priklausė ADF, bet iš ten 

j nusitarė pasitraukti ir įsto
ti į CIO.

Litografistų unija bus 
41-moji, įstojusi į CIO.

Šia žinia praneša savait
raštis “CIO News.”

New Standard Encyclopedia paduoda, kad vien 1914- -pažangiausių 
1918 metų karo laiku turkai išpjovė 800,000 armėnų ii ” 
200,000 jų išsigelbėjo nuo turkų, pabėgdami į Rusiją!

Apie trys ketvirtadaliai Armėnijos—Karšo, Ardaha- Kims po

Tik 11,580 ketvirtainių mylių su apie tai ruošiasi parlamento^ rin- 
laisvai evvuoia Tarvbu Saiuniroi, kur kūnams, kurie įvyks š. m.

no, Ban Bitliso, Erzerumo ir Trebizondo sritys yra pa
vergtos turkų.
1,500,000 armėnų laisvai gyvuoja Tarybų Sąjungoj, kur 
jie turi pilnateisę Armėnijos Sovietų Socialistinę Res
publiką.

Armėnų tautai buvo reiškiamos simpatijos visame 
pasaulyj, ypatingai Amerikoj. Amerikos valdžia Keliais 
atvejais yra siuntus protestus turkams prieš puolimus 
ant armėnų. Prezidentas Wilsonas 1920 m 
reikalavo, kad Turkija grąžintų minėtas sritis Armėni
jai ir Turkija buvo sutikus, pasirašydapaa Sevr.es Su
tartį. Bet ji to neišpildė. * Turkija lai" 
menus, trėmė juos į kitus kraštus, kad jų kuo mažiau 
liktų jų tėvynėj, o ten atvežė kuo daugiau turkų.

Kada po sumušimo hitlerizmo ir fašizmo tautos sie
kias! apsivienijimo ir laisvės, tai to paties siekia gru
zinai ir armėnai. Neseniai armėnų ir gruzinų moksli
ninkai S. R. Djanashia ir N. Berdzrnishvili savo atsišau
kime į pasaulį pareiškė:

“Mes šaukiamės į pasaulį tiesos dėl mūsų plotų, ku
rie yra pavergti turkų. Mes... šaukiamės prieš*paver
gimą mūsų tautos lopšinės, prieš kriminalystę, kurį laiko 
perpjovusi į dvi dalis mūsų tautos kūną!”

Gegužės 4 d., New York Timese Amerikos Armėnų 
Komiteto pirmininkas Ed. S. Smith šaukiasi į Amerikos 
žmones, kad jie padėtų atitaisyti tą baisią turkų netei
sybę armėnų klausime. Jis rašo, kad turkai vežė armė
nus į Syriją, Lebanoną, Egiptą, Arabiją ir kitur, kad 
tik atplėšti nuo jų mylimos tėvynės. Bet armėnai ir ten 
pasiliko armėnais.

Kada 1945 metų pabaigoj Tarybų Sąjunga sutiko 
priimti armėnus, kurie grįš iš to turkų ištrėmimo, tai jau 
į Tarybų Armėniją atvyko 110,000 armėnų.

Mr. Smith varde Amerikos armėnų reikalauja, kad 
- Turkija grąžintų Tarybų Armėnijai jos plotus ir sako: 

“Juodasis isterijos lapas—tai Turkijos praeities istorija 
atsinešame linkui armėnų....

Bet šio teisingo armėnų reikalavimo, jų balso ne
nori girdėti tie diplomatai, kurie bijo liaudies, bijo su
stiprėjimo Tarybų Armėnijos. Jie eina prieš tautą, 
prieš jos šventas teises ir palaiko Turkijos fašistus, ku
rie nori ir ant toliau laikyti pavergę armėnus ir gruzi
nus. Amerikos liaudis turi išgirsti Armėnijos žmonių 
balsą ir juos palaikyti.

iy—Ff.LiLv jus '' ' ■■■■is7v. ;——. r

kurie mano, jog Komunistų
“ , gaus daugiausiai 

balsų.
K 1 e r i k alai (besivadiną 

katalikais) negarbingai su- 
į parlamentą smuko Slovakijoj. O jie su- 

Čechoslovakijoj bus skirtin- smuko dėl to, kad jų vadai, 
gesni nuo rinkimų kituose pav., prelatas Tišo ir Hlin-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Visos šios partijos daly- Partija 
i vai-1 balsų.vau ja Čech oslovakij os 

džioje ir visos bendrai da
lyvaus '.rinkimuose.

Rinkimai

duos savo balsus už parti
jas, o pastarosios,

ka, tarnavo
Hitleriui ii’

bestijiškam 
Goebbelsui! 

šiuo metu sė-pagal Prelatas Tišo 
gautą balsų skaičių, proper-j di kalėjime ir laukia teis- 
cionaliai paskirs tam tikrą mo. Jis bus teisiamas vei- 
skaičių savo narių parla-! kiaušiai po to, kai įsikurs 
mento atstovais. 5

K a d aise Čechoslovakijoj 
buvo tvirta .agrarų (žem
valdžių) partija; ji turėjo 
daugumą parlamente atsto
vų prieš karą. Bet ši par
tija susikompromitavo liau
dies akyse, nes ji padėjo 
Hitleriui Čechoslovakiją pa
vergti. Dėl to šiuo metu 
agrarų partija neveikia; jai 
uždrausta veikti.

Tautinei Socialistų Parti-

nauja pastovi valdžia.
Visoki fašistiniai likučiai 

ir klerikalai bijosi, kad rin
kimuose Komunistų Partija 
negautų daugiausiai balsų, 
nes tuomet, jie sako, būtų 
baudžiami visi kvislingai, 
tarnavę Hitleriui.

Bet darbininkai žiūri į 
tai kitaip.

Visi stambieji fabrikai 
Čechoslovakijoj jau suna- 
cionalizuoti, paimti visuo-

prezidentas menės žinion; kasyklos ir 
Tai viena iš įta- visi gamtos turtai — taipgi.

Č ė c hoslovakija šiandien

1 EADERS OF the Lithua- call is high-class. It is probably 
nian Art League are setting ’ the first such artistically at- 

themselves a very ambitious tractive call ever issued by any 
goal. The Cultural Festival 
which will be held in Chicago 
sometime next October promi
ses to bring together the largest 
collection of Lithuanian Ame
rican amateur artists ever as
sembled. It wouldn’t be exag
geration to say that the LMS is 
attempting, something no other 
organization has ever dared to 
try. This spirit to do something- 
impressive is an admirable 
It has 
proval

Lijhuanian organization. The 
two-toned green and red front
piece which adorns the cover 
is a design reproduced from a 
sketch drawn by R. Feiferis, a 
young Lithuanian 
arrived recently ’ 
America.

At first glance
take the cover as something 
from a collection 
works of art.

artist who 
from South

you would

one.
ap-the whole-hearted 

of this columnist.
—o—

bigness of the venture

of delicate

and green 
with their

RINKIMAI
ČECHOSLOVAKIJOJ

Čechostovakija —■ viena 
į buržuaziniai 

į. I demokratinių Europos kraš
I tų. Praėjus vieneriems me-, jai priklauso

» jos išlaisvinimo, | Benešąs.
Čeehoslovakija dabar rim- kingųjų partijų toje šalyje. į

!Menama, kad Tautinė So-įrodo kelia kitiems kraštams 
cialistų Partija ir Komunis-1 į laimingesnį, gražesnį gy- 
tų Partija gaus daug maž'venimą.
po lygų skaičių balsų, ka-l Overseas News Agency 
dangi jos yra įtakingos ir I k o r e s p ondentas Pragoję, 
didelės. Č e c h o slovakijos į tarp kitko, praneša: 
Komunistu 
turi apie

The
the LMS is undertaking imme
diately strikes you when you 
glance at the call for the Con
vention. Here, we think the 
word convention is a misnomer. 
It doesn’t suggest the real na
ture of the LMS is arranging.' 
One usually associates the word j 
convention with long, some
times windy, 
verbal bouts.

The bright red 
hues< of the cover, 
soft shadings, immediately sug
gest gayety. They seem to cap
ture fully the gay spirit that 
prevails at festive gatherings. 
Then too, the cover is striking 
and inviting. We feel sure that 
the recipients will feel impelled 
to look behind the cover.

“Kas rinkinius
Kaip jie praeis?” 
nas dabar klausia.

Keturios politinės parti-
ais griežtai sudarančios tautini

Frontą, dalyvaus rinkimuo-! Komunistų varda 
i'slovakijos liaudy labai ger- kiniuose balsų, tai čecho- 
Ibiamas ir mylimas dėl to,! Slovakijoj visas gyvenimas 
i’ / 1_____L .„1 I___ į ge-Į tebekryptų į kairę, kaip

fa-įkrypo ligi šiol...”
Štai, ko bijosi išnaudoto-

laimės? 
me vie-

Partija, pav., i “Jei komunistai ir tauti- 
1,250,000 nariųliniai socialistai gautų dau- 

Čecho- giau, kaip 50% paduotų rin-

—o—
Though this writer is not in u

si pavergus ar- Komunistu Ik c
Social-Demokratų 1’arti-į kad komunistai buvo 

., ‘ Iriausi kovotojai prieš
Tautinių Socialistų Parti- šizmą, už krašto laisvę. 
, i Bet yra ir tokių spėjikų, |jai ir jų lekajai!

Lietuvos Mėsos ir Pieno Pramonė
Rašo J. čygas

Kiaulininkystė ir pieno 
ūkis prieškarinėje Lietuvo
je buvo pasiekę palyginti 
aukšto savo išsivystymo 
laipsnio. Šalyje buvo penki 
moderniški bekono fabrikai 
(Kauno, Panevėžio, Šiaulių, 
Klaipėdos ir Tauragės) su 
konservų, taukų, paukštie
nos bei kitais pagelbiniais 
cechais ir 181 pienine su 
apie.2290 pieno nugriebimo

ta, h i t i e r i ninkai sudavė v- Z
skaudų smūgį lietuviškajai 
mėsos ir pieno pramonei, 
tačiau Vilniaus srities atga
vimas, Naujos Vilnios mė-

• katastrofingą .padėtį. Stam- sos kombinato ir šaldytuvų 
bių raguočių skaičius suma-! statybai' bei rekonstrukci- 
žėjo nuo 1,130,000 iki 649,- •įa^ į1’ ' Greta_ to gamybo-
000, smulkiu raguočiu—nuo;^ žymiai praplėstas gami- 
620.000 iki 358,000, kiaulių in^ asortimentas. Nustaty- 
nuo .1,200,000 iki 540,000. ta SaminiB vienoda 
Traukdamiesi, ši Lietuvos 
vokiečiai sunaikino daugelį 
mėsos bei pieno pramonės 
įmonių. Sugriauti du di
džiuliai mėsos kombinatai 
(Kauno ir Klaipėdos), 6 
skerdyklos, 5 dešrų dirbtu
vės, 45 pieninės, 1 mechani
nė remonto dirbtuvė, o su
žalota 35. mėsos bei 48 pie
no pramonės įmonės. Taip 
pat visiškai sunaikinti (su
sprogdinti) Klaipėdos šal
dytuvai. Bendri nuostoliai

of the preparations. It is re
ported that Lithuanians in 
Hartford are going to send a 
large choral group to partici
pate in 'Chicago. Brooklynites 

group

Anglies Streikas ir Liaudis
Apie 400,000 mainierių yra streiko lauke. Jie į strei

ką išėjo ne todėl, kad tas juos viliojo, bet reikalo ver
čiami. Kiekvienas streikas yra sunkus dalykas darbinin
kui ir jo šeimynai.

Bet ką galėjo mainieriai ir jų unija daryti, kada 
anglies kasyklų savininkai atsisakė • pakelti jų algas? 
Pragyvenimas yra daug pabrangęs ir dar brangsta. Mai
nieriai, kaip ir kiti darbininkai, negali pragyventi iš 
pirmesnių algų. Jie negali tinkamai aprūpinti ir savo 
šeimų. Jie reikalauja pakelti algas, sutrumpinti darbo 
valandas, apsaugoti jų sveikatą darbe ir kitų būtinų pa
gerinimų. Bet anglies kompanijos atsisakė tai pada
ryti, o atsisakė todėl, kad nejautė tinkamo spaudimo iš 
valdžios pusės.

Dabar turčių spauda, radijo, visoki kalbėtojai kaltina 
mainierius, kad, iš streiko priežasties, nepagaminama 
užtektinai elektros energijos, negana anglies plieno fab
rikams ir kitoms įmonėms. Tikrumoj už tai atsakomin- 
gos anglies kompanijos!

kia 120.8 milijonų rublių, 
tame tarpe mėsos pramo
nės 78 mil. rublių, o pieno 
pramonės — 42.8 mil. rub

Motinų Diena
Gegužės 12 d. oficialiai mūsų krašte paskelbta Mo

tinų Diena. Šią dieną, taigi, visų puotai, jausmai ir šir
dys motinoms! i

Kas nemyli ir negerbia motinos? Tik bejausmis, tik 
išsigimėlis gali pamiršti motiną.

Tačiau, gerbti motiną galima visaip: tarimu jai gra
žaus žodžio, suteikimu dovanėlės, paguodimu, užtikrini
mu motinai ramaus ir laimingo gyvenimo.

Geriausiai ir gražiausiai motina

dytuvų įsijungimas j darbą 
bendrą padėtį dalinai pa
gerino. Lietuvoje įsikūrus 
Tarybų valdžiai mėsos ir 
pieno pramonė savo darbą llų*
dar labiau išplėtė. Prie! Raudonajai Armijai išva- 
“Maisto” sistemos prisijun- davus Lietuvą, prasidėjo 
gė apie 50 buv. municipal!- i spartus mėsos ir pieno pra- 
nių skerdyklų su dešrų 
dirbtuvėmis, o taip pat in
sulino fabrikas ir du klijų 
fabrikai, o prie “Pienocen
tro” sistemos prisidėjo eilė 
privačių įmonių. Be to vi
su tempu buvo statomas 
naujas galingas Kauno mė
sos kombinatas ir buvo 
ruošiamasi Vilniaus mėsos 
kombinato ir Šiaulių šaldy
tuvų statybai.

Okupacijos metais hitleri
niai grobikai sunaikino ar
ba išvežė iš Lietuvos milži
niškus gyvulių kiekius, tuo 
pačiu pastatydami Lietuvos 
mėsos bei pieno pramonę į

monės atstatymas. Šiuo 
metu įjungta eksploataci
jon apie 87 nuoš. buvusios 
prieš karą pramonės. Lie
tuviškoji mėsos pramonė 
šiuo motu jau gali per me
tus pagaminti daugiau kaip 
85 tūkst. tonų mėsos gami
nių, o pieno pramonė—per
dirbti daugiau 400 tūkst. 
tonų pieno. Be to, imtasi 
paruošiamųjų darbų nau
joms statyboms vykdyti, 
pav.: Klaipėdoje šaldytuvų 
atstatymui, naujų šaldytu
vų statybai Šiauliuose, nau
jo mėsos kombinato staty
bai Kėdainiuose, Kauno mė-

recep
tūra ir standartai. Atlikti 
paruošiamieji darbai seno
viškų lietuviškų produktų 
gamybai (lietuviškai rūky
tai bei virtai saliami, ski
landžiui, vėdarams, lietuviš
kam sūriui ir kt., kuriuos 
tikimasi pradėti gaminti 
dar šiais.metais). VystoiAa 
medicinos preparatų gamy
ba (insulino, hematogeno, 
hepatokrino, ovarino ir tt.).

4-to j o penkmečio laiko
tarpyje numatyta atstatyti 
ir rekonstruoti visus senus 
bekono fabrikus, perver- 
čiant juos moderniškais, 
techniškai gerai aprūpin
tais, mėsos kombinatais, su
gebančiais pilnutiniai išnau
doti bei perdirbti pagrindi
nius ir šalutinius mėsos 
produktus į vertingus gami
nius. Tas darbas ir 
įvykdytas. -

bus

•bta, i ei

kai nebus brukami į frontą kraują lieti už imperialistų 
interesus.

O šiandien Amerikos imperialistai, įsikibę už ato
minės bombos, jau ir vėl kalba apie karą, kursto prie 
jo žmones, — prie karo, kuriame gali žūti ne tik milijonai 
jaunų žmonių frontuose, bet ir dešimtys milijonų gyvy
bių namie!

Taigi, jei norime tikrai pagerbti motinas, tai greta 
teikimo joms asmeniniu dovanėliu bei paguodos, darbuo-

Anglija nori įprašyt Am
erikos kariuomenę Palesti
non prieš Sovietus, kaip ra
šo N. Y. Daily News kores
pondentas iš Washington©.

mes jai užtikrintum, kad pasaulyj nebus kito karo, kad 
darbininkės motinos gimdomi ir sunkiai auklėjami vai-

kimės už taiką, kovodami prieš trecio pasaulinio karo 
ruošėjus!

Of course, the success of the 
discussions and LMS festival doesn’t., depend 
But the affair entirely upon its artistically 

of the Lithuanian Art Alliance covered call. But the gay festive
doesn’t fall into the usual ca- spirit so ably captured by the 
tegory of conventions. It will cover together with the hint of 
be a grand get together of cho- an important event gives promise 
ral groups, singers, dramatists:of a really gay and important 
and other artists, mostly ama- affair.
teurs of long standing, who will 
display their talents. The term
cultural* festival applies more'on the complete know of how 
accurately to the event the LMS - preparations for the festival are 
is arranging. Thus we choose to'progressing, we know of some 
refer to the LMS “Convention” 
as a Cultural Festival.

—o—
It wasn’t that we wanted to 

split hairs to make this distinc
tion. It was done to put the are training a drama 
LMS event in the proper back- and have a play already in re
ground. We’re sure that to hearsal for the festival. There 
make this distinction is import-, are 
ant. The term convention seems 
to bury the whole intent of the 
Art League’s undertaking.

—o—
But so much for the actual 

title of the undertaking. We 
started to mention that one is 
immediately impressed by the
bigness of the Art League’s ven-. It would be well if all interest- 
ture by just glancing at the ed cultural groups started to 
call, which will soon be out. The1 make their plans now.

probably other groups 
from Cleveland, Detroit and 
Chicago which have already 
started to plan for their parti
cipation in the cultural fete. 
One thing is certain, Chicago 
will be the scene of the biggest 
Lithuanian cultural festival in 

■ the annuls of our organizations.

RAUDONOJO KRYŽIAUS PAGALBA 
NELAIMINGUOSE ATSITIKIMUOSE

bužius ir maistą. Ir jie žino, 
kur kreiptis, kad gavus kuo 
greičiausią paramą.

Raud. Kryžiaus nelaimių 
pašalpos darbas vis tęsiasi. 
Kai kuriems žmonėms reikia 
tik maisto, drabužių, ar lai
kino apsistojimo vietų, bet 
kada namai sunaikinti, vyrai 
suparalyžiuoti, moterys be pa
galbos, tada Raud. Kryžiaus 
darbas tęsiasi per ilgą laiką.

Reikia . tik atsiminti Pine
ville, Ky., eksploziją gruodžio 
men., arba eksploziją West 
Virginijoj sausio men., kuri 
sunaikino 22 butus. Kada bu
tai sunaikinti, Rąud. Kryžius 
pasiruošęs pradėti atstatymo 
darbą. Kada šeimos galva su-

Nors tvanai pavasario me
tu paprasčiausias pavojus 
žmonėms ir turtui, bet nelai
mingas atsitikimas gali bet 
kada įvykti. Įgriuvimai kasy
klose gali užmušti daug vyrų, 
eksplozija fabrike gali šimtus 
darbininkų sužeisti. Kada to
kios nelaimės įvyksta, Raudo
nasis Kryžius, kuris praeitais 
metais gelbėjo 266,000 žmo
nių net 270 nelaimėse, teikia 
greitą ir pasekmingą pagal
bą.

Kiekvienoj apskrityj Jung
tinėse Valstijose yra Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus sky
rius, ir kaip tik kokia nelai
mė atsitinka, kiekvienas Rau
don. Kryžiaus darbininkas pa
siryžęs tuoj stoti į darbą? Jie | žeista, Raud. Kryžius parūpi- 
žino, kur ir kaip pradėti dar-'na finansinę pagalbą šeimai, 
bą, kaip gauti ir išdalinti dra-ę pakol gauna pagalbos iš ki- 
--------------------- —----- ------------ tu r.

Kartais Raud. Kryžius turi 
į parūpinti pašalpą per mėne
sius ir net per metus, kada 
! žmogus rimtai sužeistas ir iš 
naujo turi išmokti naują už
siėmimą, arba profesinį. Ir 
kada šeimos visi pinigai išsi
baigia ir ji negauna kitokios 

-X pagalbos, Raud. Kryžius pa
rūpina namus, ūkių mašineri
ją, ir t.t., kad šeima galėtų 
pramisti, kaip pripratus.

Raud. Kryžius tuoj žino, 
* kur pagalba yra reikalinga..

Bet kuriems pagalba tuoj ne
siūloma, > turi patys kreiptis 
prie arčiausio Raud. Kryžiaus 
skyriaus. A. R. K.

Tas dorai mokina, kuris
Sadchikov ( kairėj)ybų Sąjungos ambasadorius b 

r Iran’o premjeras A. Ghavam

Tarybą Sąjungos su ^Iranu sutartį: Ta-Pasirasant

Cervantes.

Sevr.es
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Trečias Puslapis

Nauja Filmų Žvaigždė:
Jonas Kaskiaucius^ jaunasis—Ivan Kirov

Neseniai mūsų gcrb. bendradarbio ir visuome
nininko dr. J. J. Kaškiaučiaus sūnus, Jonas, pa
sirašė septyneriems metams kontraktų su Van
guard Filmų įstaiga Holiyvvoode; taigi, Jonas 
Karkiančius, jaunasis, kaip baletistas ir akto
rius, vaidins ir šoks filmose. Pirmoji filmą, ku
rioje šis jaunas, dailus ir gabus vyras turi stam
bią rolę, yra Specter of the Rose,—neužilgo ji 
bus pradėta rodyti. Bet Jonas Kaškiauėius fil- 

, mų pasaulyj vadinasi ir vadinsis Ivan Kirov,—
tokį vardą jis pasirinko savo filmų karjerai.

, Amerikos lietuviai džiaugiasi Jono Kaškiau-
. čiaus, jaunojo, talentu ir pasisekimu ir linki 

jam žygiuoti vis pirmyn ir pirmyn meno pasau
lyje. Žemiau dedame jaunojo artisto trumpą 

• autobiografinį braižinį, taipgi ir Newarko ang
liško dienraščio, 'The.Sunday (Jail, aprašymą. 
Sekamą šeštadienį mes išspausdinsime kai kurių 
filmų kritikų nuomonę apie Ivano Kirovo vai
dybą ir šokybą veikale Specter of the Rose. — 
Laisvės Redakcija. •*

Biografinė medžiaga
Pirmą kartą aš pradėjau domėtis šo

kiais, kai vienas draugas išvobijo mane 
pamatyt baleto pastatymą. Man buvo pa
sakyta, kad šokikas turi pradėt nuo 10 
metų savo amžiaus... Man buvo su virš 
20, bet tatai manęs nesulaikė. Šokdamas 
po 4, po 6 vai. kas diena, už metų laiko 
turėjau koncertinį pasirodymą— ir pa
gadinau kairį kelį. Šitas susižeidimas ko 
nesustabdė mano pasimojimų. Vis dėlto 
turėjau baletinį koncertą Niū Jorke, 
Town Hall patalpoj. Šiaip taip prašlub- 
čiojau pastatymuose “Lady in the Dark,” 
and Brodvės, Niū Jorke, baisius skaus
mus kęsdamas—ir atsidūriau ligoninėj. 
Dr. Howard Green’o gabumų dėka, di
džiulė operacija ant kelienio buvo sėk
minga. Tačiau pasitaisymas ėjo labai lė
tai, ir aš abejojau, ar aš kada galėsiu vėl 
šokti.

» Tuo tarpu lavinaus priežiūroj Jono 
Valenčio, kurs pirmutinis mau atidengė 
Stanislavskio pasaulį. Valentis labai ma
ne padrąsind scenai ir pastūrpėjo mane 
geron linkmėn, nežiūrint mano paikų ir 
mėgėjiškų bandymų.

Paskui aš turėjau baletines roles ki
tuose Brodvės spektakliuose, kaip “Suns 
of Fun,” “Pik take the High Road,” “Pe
trified Forest,” “What a Life,” “Vincent 
Yoilman’s Revue,’’ “Oklahoma” ir tt.

Už dviejų metų kito kelienio sausgys
lės tapo pertampytos ir ten atsirado kal
kių nuosėdų. Visiškai mane apšlubino. 
Sekė kita operacija. Koja nuo pat klubo 
šešiems mėnesiams apdėta gipso plėstro 
luoba, — ateitis atrodė iš tikro juoda.

Galiausiai, po ilgo laikotarpio, dalykai 
pradėjo eit geryn.

Visą tą laiką koktu man buvo ir nusi
bodo belaukiant, su ta luoša koja, nes 
juk laikas ėjo veltui. Man. taipgi nuotai
ką gadino tas menko artistiško skonio 
amerikinės scenos išvaizdis, ir aš jau 
buvau nusisprendęs pasimest teatrą.

Nuvažiavau į vakarus 1945 m. vasa
rą. Planavau dirbt geologo darbą prie 

* kok\os aliejaus (žibalo) kompanijos, 
(Universitete baigiau geologijos kursą.)

Man beesant Los Angeles mieste, vie
nas teatrinis perdėtinis dagirdo, kad aš 
esu mieste. Jis ir pakvietė mane paimti 
vedamąją rolę jojo sceniškoj pjesėj 
“Song without Words,” su Mia Slavens- 

4 ka, kaipo mano dalininke. Dvi savaitės 
buvo ilgiausia, kiek aš galėjau išlaikyt tą 
išpūstai kvailą Rusijos imperijos atmos
ferą, ir aš įteikiau atsistatydinimo pa
reiškimą.

Visai jau buvau pasirengęs išvažiuot 
į aliejaus laukus. Vieną vakarą grįžau 
vėlai namo ir radau mažiausia gal bent 

, penkiasdešimt telegramų iš Ben Hechto 
filmų tvirtynės. Norįs jis, kad apsiim
čiau lošti vedamąją rolę jojo filmoj 
“Specter of the Rose” (Rožės pasivaidi- 
nimas). Aš visai nė duot nedaviau jam 
jokio atsakymo, nes jaučiaus visai nusi
vylęs su tais visais teatrais^ Tačiau jie 
mane vis dėlto susekė ir atsivedė į 
.Hechto patalpą: tasai manęs užklausė, ar 
aš galiu šokt arba vaidint. Aš perpykau, 
išrėkiau jį ir trinktelėjau duris. Vėl at
gal grįžau j tą puikų ramų pajūrį ir pra- 

y dėjau tapyt paveikslą. Hechtas pasiuntė 
privatų seklį, kad susekus ir suieškojus 
mane. Tas mane atradb pajūry ir .pri- 
kąlbinp, kad dar eičiau ant kito pasima-
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tymo. Šiuo kartu Hechtas pareiškė, jis 
manęs, kad tiktai aš esu tas vaikiūkštis, 
kurs galėtų atvaidint tą rolę ir tt. ir tt. 
Tai aš ir paprašiau, kad pasirašyt kon
traktą. Jis pareiškė sutinkąs, bet jis tu
rėsiąs gaut užgyrimą iš Republic studi
jų. Tatai man atsidavė tuo įkiriu bėgio
jimu, tai aš ir vėl trinktelėjau gerai du
ris ir—dui vėl atgal į pajūrį, šiuo kartu 
seklys jau žinojo, kur mane rast, ir jau 
atėjo su pasirašytu kontraktu. Tokiu bū
du aš ir pagaminau. paveikslą “Rožės 
Pasivaidinimas.”

Vos lik spėjo pasibaigt paveikslas, 
kaip kiekviena Holivudo studija ėmė man 
siūlyt ilgų metų kontraktus. Tai vis tie 
patys gudruoliai, kurie prieš keletą me
tų buvo man sakę, būk aš “netinkąs fil- 
moms, negalįs vaidint ir tt. ir tt.” Galų 
gale pasirašiau 7 metams kontraktą su 
Davidu Selznick’u.

Ties šita vieta aš nebesiinteresuoju te
atru. Bet aš jį naudosiu, kaip užsitikri- 
nimo priemonę, kad galėčiau vystyt to
liau savo artistines ambicijas, kaip tapy
bą ir skaptybą (skulptūrą). Ką norėjau 
pasakyt, tai aš jaučiu, kad teatras čia 
perdaug apribotas.

Vertė jo tėvas 
Dr. J. J. Karkiančius.

Niūvarko Laikraštis ' 
Apie Joną Kaškiauęių,

Jaunąjį
Šokikas 'Ivan Kirov’ tikrenybėje yra 

Jonas Kaskiaucius iš Niūvarko.

Laimėjo garbę, kaip mokyklų plaukikas 
čionai, paskiazt Pietų Kalifornijos 

Universitete, pirm negu pasuko į meną.

Kuomet Vanguard Film/ą spaudos 
agentas išsiuntė skelbiamąjį pranešimą, 
kad Jojo studija pasirašė su IvanuJKiro- 
vu, “Oklahomos!” šokių žvaigžde, ilgų 
metų kontraktą, jis užbaigė skirsnelį ši
taip:

“Kirovui pasirašius kontraktą, viena 
keisčiausių ir geriausiai išlaikytų per' 
daugelį metų paslapčių gali būti atideng
ta, nes Kirovas tikrenybėj yra didis Pie
tinės Kalifornijos Universiteto atletas 
Džioni Kėj (Johnny Kaye). Per ištisus 
trejus metus Kirovas arba Kėj išlaikė 
pasaulinį 400 metrų rekordą, plaukda
mas ant nugaros, be to jis taipgi buvo 
bėgikų jaukto ir beisbolo žvaigždė. Jis 
pakeitė savo vardą, kada atvyko atgal į 
rytus ir davė savo šokių debiutą Niū 
Jorke, Town Hall patalpoj, su dideliu pa
sisekimu.”

O mes tam spaudos agentui atskleisi
me dar ir kitą paslaptį. Kirov-Kaye yra 
Johnny Kashkevich, sūnus Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus ir žmonos, 530 Summer avė., 
Newark, N. J. Jis išėjo East Side and 
Barringer High Schools. 1930 m., tebe
būdamas East Side mokykloj, jis laimėjo 
200 sieksnių laisvojo stiliaus ir 40 sieks- 
nių-ant nugaros miesto plaukimo šampio- 
natą. Barringer mokykloj 1931 m. jis ir 
vėl laimėjo 40 sieksnių ant nugaros plau
kimo šampionatą.

Sumušė Pasaulinį Rekordą.
Pabaigęs vidurinę Barringer mokyk

lą, jis įstojo į Mercersburgo akademiją ir 
paskui į Pietinės Kalifornijos universi
tetą, kur jis ėjo geologijos kursą ir gavo 
B. S. laipsnį. Būdamas universitete jis 
laimėjo tris pasaulinius rekordus, plauk
damas ant nugaros 400 metrų, 220 met
rų ir 200 sieksnių tolį.

Nors jis buvo susidomėjęs tapyba ir 
skaptyba, ir kai kurie jo kūriniai toje 
srity tebėra jo tėvo namuose, Jonukas ne
siėmė galvon šokių, koliai Bronislawa 
Nižinska, sesuo ano fenomenalio baletisto 
Waclawo Nižinskio, neužminė jam, kad 
jis galėtų būt geras šokikas. Jis buvo au-

(Tąsa 4-me gus.)
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Mifeų Meno Reikalai
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Meno Sąjungos Suvažiavi-' 
mas įvyks Chicagoj. Didžiuma LMS vie
netų, chorų, vaidintojų grupių ir pavie
nių mūsų meno veikėjų pasisakė už Chi- 
cagą. Tad mūsų meno iškilmė ir įvyks 
Chicagoj. Šis klausimas jau galutinai iš
spręstas.

Suvažiavimas tęsis visą savaitę laiko, 
bus puošiamas muzika, dainomis, vaidi- 

-nimais, gyvais ir sieniniais paveikslais, 
tinkamomis paskaitomis, prelekcijomis. 
Nuvažiavimas bus kaipo didelė mūsų me
no iškilmė, paroda. Jame dalyvaus vi
sas musų meno aktyvas—kūrėjai ir mė
gėjai.

Diskusijos, kur suvažiavimas įvyks, 
jau baigta. Dabar mūsų4 veikėjų, chorų, 
vaidintojų ir broliškų organizacijų yra 
Užduotis, kaip geriau, meniškiau pasiro
dyti Lietuvių Meno-Kultūros Suvažiavi
mo iškilmėse. Visoms mūsų organizaci
joms, visiems veikėjams turi rūpėti, kad 
jūsų kolonija būtų skaitlingai, meniškai 
Atstovaujama Chicagos suvažiavime.

Brooklyno vaidintojai, po Jono Valen
čio vadovybe, žada Chicagoj pasirodyti 
su veikalu “Prieš Srovę.” Tai istorinis 
veikalas, vaizduojąs kunigo 'poeto Straz
delio gyvenimą ir kovas prieš to laiko ba
joriją. Suvažiavimui ruošiasi Conn, ir 
Mass, valstijų chorai.

RUOŠIAMA NAUJI LEIDINIAI
4

Taip pat LMS Centre jau ruošiama 
nauji leidiniai. “Kur Paliko Ta Jaunys
tė” (solo arba duetui) jau gatava. 
“Kur Bakūžė Samanota” ir
Himnas” yra spaudoje. Greitu 
LMS išleis ir daugiau dainų. Eilę dainų 
gavome iš Lietuvos per Antaną Bimbą. 
Gražių Lietuvos liaudies dainų yra komp. 
Švedo rinkinyje. Šiais metais jos bus iš
leistos.

Dramos srityje kanadietės A. Suplevi- 
čienės veikalas jau veik gatavas. Tai gra
žus ir realus veikalas, vaizduojąs Lietu
vos gobščių ūkininkų ‘gyvenimu Smeto
nos laikais. Gauti veikalai iš Lietuvos visi 
geri, jie bus išleisti. Bet kol kas, jų ne
galima niekam siųsti, nes tik po vieną 
kopiją turime. Todėl mūsų režisieriai, 
vaidintojai turi palaukti..

Kaip matote, tai LMS šiais metai^turi 
prieš save didelius darbus. O kūrybinis, 
veikalų, dainų leidimo darbas reikalauja 
ir lėšų. Todėl primename mūsų organiza
cijoms, kad duoklių užsimokėjimas ir dar 
pridėjimas kelių dolerių dovanų, yra la
bai reikalinga mūsų meno veiklai. Grei
čiau ir daugiau gausime finansinės paraT 

> mos, greičiau, gražiau ir meniškiau išlei
sime dainas ir scenos veikalus.

NAUJA JĖGA MŪSŲ MENO 
VEIKLOJE

Pradžioje šių metų, iš Pietų Amerikos 
atvyko Robertas Feiferis į Brooklyną. Jo 
žmona Helena ir jaunametis sūnus jau 
pirmiaus atvyko iš Argentinos ir čia ap
sigyveno. Robertas Feiferis augo ir mo
kėsi Lietuvoj. Jis lankė Čiurlionio Meno 
Mokyklą Kaune. Ten jis studijavo tapy
bą, paišybą, grafiką, muziką. Pagaliaus, 
baigęs meno mokslą su mokytojaus laips
niu, nepatenkintas Smetonos valdžia Lie
tuvoje, išvyko Argentinon.

Argentinoje dirbo įvairiuose darbuose 
dėl gyvenimo ir dalyvavo meno veikloje, 
kūryboje, kiek buvo galima. Atvykęs 
Amerikon, Feiferis įstojo pavieniu nariu 
į Lietuvių Meno Sąjungą ir pradėjo veik
ti šios mūsų organizacijos Centre. Feife
ris dirba ispanų spaustuvėj, likusį laiką 
jis sunaudoja meno kūrybai. Lietuvių 
Meno Sąjungai Feiferis paruošė, išbraižė 
gaidas minėtų dainų, paruošė jas spau
dai. J o grafika gera, graži.

Be to, jis jau sukūrė keletą originalių 
kūrinių. Jis piešė LMS Suvažiavimo 
“Kvieslio” viršelį, taip pat laiškams gal- 
vinį paveikslą. Jis jau keletą grafikos 
kūrinių padarė ir kitoms mūsų organi
zacijoms, Taip pat Feiferis ruošiasi da-

Duoklės ir Aukos Meno 
Sąjungai

Šiuo tarpu Lietuvių Meno Sąjungai 
gavome duoklių ir aukų sekamai: F. 
Šimkienė, Sietyno Choro, Newark, N. J., 
pirmininkė prisiuntė duokles už du metu, 
$10.00. Ona Visockienė, žmona velionio 
Vinco Visockio, buvusio chorvedžio, pri
siuntė aukų — $5.00. Mrs. J. Wolfe, sek
retorė Jaunimo Choro, Montreal, Cana
da, už du m^tu duokles — $10.00. Iš Los 
Angeles, Cahy, Helen Zellin, duoklės už 
1946 m., $5/00.' Mrs. Joseph Patrick, 
Montello Liuosybės Choro duoklės — $5. 
Lietuvių Liaudies Teatro Kuopa, De
troit, Mich., per M. Smitrevičienę, duok
lės — $5. A. L. Moterų Kliubas, Cleve
land, Ohio, už du metu duoklės —$10. 
J. Stripeika, LLD 22 kp., Cleveland, O., 
duoklės—$5. O. Šilkienė, Hartfordo LLD 
Moterų Kliubo duoklės — $5. * Draugas 
Mack, LLD 25 kp., Baltimore, Md., duo
klės — $5. Olga Martin, LKM Chord, 
Chicago, 111., $5 duoklės, $5 aukų. Mrs. 
Paulina Mickevičienė, Brocktono Lietu
vių Moterų Kliubas, duoklės $5.

Taip pat gavome keletą ir pavienių 
narių, kurie prisiuntė savo metines duok
les už 1946 metus. Mrs. P. Mickevičienė 
$1, Senas Vincas, mūsų rašytojas, pri
siuntė savo duoklių $5. Mrs. Kazokienė 
—$1. Dailininkas R. Feiferis — $1, He
lena Pagiegalienė — $2, M. Sukackienė 
— $2.

Visiem pavieniam ir organizacijoms 
didelė padėka už prisiųstas duokles ir au
kas. Vienok yra daug organizacijų, kuo
pų ir chorų, kurių duoklės dar nėra gau
tos už 1946 metus. Mes prašome tų orga-Lietuvos . ... . . T

laiku nizacijų ir pavienių LMS narių tas pa-
reigas atlikti.

NAUJI CHORAI
Norwoode, Mass., jau pradžioje šių 

metų susitvėrė Vyrų Choras. Choro mo
kytoja Olga Zaruba. Ji kreipėsi j LMS 
Centrą muzikos, dainų; Kaip mokytoja 
rašė, tai vyrų choras ruošiasi dalyvauti 
LDS suvažiavimo programoje.

Taip pat vyrų choras veikia Windsore, 
Kanadoj. Šio choro reikalais LDS Cen
trui rašo L. Svirplys. Kaip rašo mums 
L. Svirplys, tai.Windsoro vyrų choras su
organizuotas LLD 21 kuopos iniciatyva.

Trečias vyrų choras pradėjo veikti ■ 
Brooklyne, kaipo dalis Aido Choro. Šio 
choro mokytoju, vadovu yra Pranas Pa
kalniškis. Aido Vyrų Choras jau gana 
gražiai pasirodė keliuose išstojimuose, 
koncertuose.

Karo metu mūsų meno judėjime gimė 
keli moterų chorai. Dabar, po karui, kuo
met jaunuoliai grįžta iš tarnybos, vyrų 
balsas kyla, vyrai dainuoja. Tačiaus šie 
vyrų chorai dar neturi savų vardų, taip 
pat jie dar nėra nariais LMS. Mes ma
nome, kad jie Jūrės savo varduves ir taps 
Lietuvių Meno Sąjungos nariais, nes tai 
bus nauda chorams ir LMS.

V. Bovinas,
LMS sekret.

lyvauti su savo kūriniais LMS Suvažia
vime.

Robertas Feiferis yra dar jaunas žmo
gus, pilnas energijos, veiklus ir pažangių 
idėjų dailininkas. Jis gerai naudoja lie
tuvių, vokiečių, ispanų ir žydų kalbas. 
Taip pat, gal netaip pilnai, naudoja ang
lų, rusų kalbas. Todėl Robertas Feiferis 
yra labai naudingas ir didelė jėga LMS 
Centre, mūsų organizacijai ir visam mū
sų judėjimui. y

SUVAŽIAVIMO “KVIESLYS” *
Kuomet šis rašinėlis pasieks skaityto

jus, LMS suvažiavimo šaukimo Kvieslys, 
veikiausia, jau- bus gatavas ir siuntinė
jamas. Kvieslio išleidimas šiek tiek susi
vėlino. Tad minėtą atsišaukimą gavę 
LMS vienetai, organizacijos turi imtis 
ūmai’prie darbo. Laiko jau nedaug. Su
važiavimo atsišaukime pasakyta, kas 
reikia veikti. Kvieslys adresuojamas į 
organizacijas^) a vienius ir mūsų bendrą 
publiką. Jis reikia plačiai paskleisti.

V. Bovinas, LMS Sekret

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• G'xzų ir Išpūtimo—

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug meti) 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa
čios Gamtos gyduolių Š^knų žiedų ir 
augmenų. Gomozo < oda neran
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai ir sklandžiai paša
linti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Jei jūs vėl norite jausti IcSr 
džiaugsmą malonios pa- U /Y 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvi, įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

J'iru jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDIEDH 60c vertės 
livitl/v Bandymui Bonkutes
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
ny kstelėjimų.
DR. PETER’S MACOLO — alkalinas — 
pab-ngvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiai rūkšties 
ne virškinimas ir rėmuo.

Siųskit sj ‘ Special Pasiū- Į 
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man aptno- 
k'-tą re.gulerj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60ę vertės — bandymui J>on- 
kūtes Olejo ir Maęolo.

[_] C. O. D. (Išlaidos pridėtos).
r

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

Adresas ................ ......................................

Pašto O f isas.............................................. -

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
Depl. 1-3315

2501 Washington Blvd.. Chicago 12, lit.
256 Stanley St.. Winnioea. Man.. Can.

Šypsenos
S T () KA

Kuomet mušėm nevidonus 
Fašistus, nacius, japonus, 
Nei vienam nebuvo keista, 
Jeigu trūko žmonėm maisto.

Karas betgi jau laimėtas, 
Priešas tapo nugalėtas, 
O stoka daiktų kasdieną 
Spaudžia vis labiau 

kiekvieną.

Kur eisi ir ko tik klausi, 
Vieną ir tą patį gausi— 
Vis stoka, stoka, neturi...
Ir tik liūdnai pasižiūri.

Kas gi kaltas, po paralių, 
Kad taip visko trūksta 

šaliai? ;
Argi mūsų fabrikantai 
Pagamint nesusipranta?

Čia turėtų būt gerovė, 
Nes dirbtuvių nieks 

negriovė,
Ir svarbu ture galvoje,— 
Darbininkų nestokuoja.

Štai kas kaltas, mieli 
broliai,— ]

Išnaudotojai turtuoliai!
Spekuliantai, kaip atrodo, 
Produktų parduot neduoda.

Ir stoka ši dabartinė, . i
Aišku, yra vienintinė: 
Per klastingas aplinkybes 
Stoka tvarkos ir teisybės!

Pr. Krienas.
■------------------ I

Neturtas tai nėra nedory- 
be, bet didelis neparanku- 
mas. J- Florio, 1f ■ ..... •
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Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Būti neturtingu ir būti 
nepriklausomu — tai veik 
visiška negalimybė.

Wm. Cobbett.
Stilsono įtalpino, 

dvasios šventos at-

šilkine 
k “są

žinių nu-
Antrame puslapyje

antgalvis toks:

ir prakilniam darbui, 
kad bus dasikasta 
tūkstančių dolerių.

V. J. Stankus, 
Easton, Pa.

Kairo. — Menama, kad 
Sovietai parems arabų 
skunda Saugumo Tarybai 
dėl Palestinos. >

KE ME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW, A.

BUYAUSKAS

pacituota keli 
straipsnio. Ir 
melas, žodžiu

Numesta iš.lėktu- 
ežine p:inkšto pa- 
užgavo bomba tai 

skraidymo

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Ave., Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

Į Kaip Stilsono Klerikališkos 
Lietuviu Žinios Šventai 

Meluoja
Juozas Stilsonas anais isto

riškais metais buvo labai 
“garsus” žmogus. Pirmoj ei
lėj buvo bezbožninkas, nume
rio pirmo šliuptarnis. Bile ko- 

jkis tikėjimas-jam buvo tiktai 
nusičiaudėti. O dangus su 
pekla, vardan Dievo, tai ku- 

Taip Stilsonas

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Taijun’a, nese-
Tai buvo po-

vėžį Lietuvoje 
to paškudno 

Stilsono klerikališ- 
užbaige šiais žo-

Raudonojo vėžio mi- 
Lietuvoje nėra pavo- 

Tai nėra reikalo jiems

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. . BROOKLYN, N. Y,

tik tu “gavai pirmą j:i do va 
loterijoj.” Jei tau kraujas 
kinio, tai tik tau “kabo ra

virto.
Pastaruoju laiku pastebė

jau, kad , redaktorius ponas 
Gabaliauskas pasitraukė nuo 
pareigų. Atsivertėlis, kunigų 
įparciguotas Juozas Stilsonas, 
užėmė redaktoriaus vietą prie 
klerikalų Lietuvių žinių. Na, 
ir tuoj, ka,ip iš gausybės ra
go, pasipylė melai ir šmeižtai 
ant Sovietų Sąjungos, ypač 
Tarybų Lietuvos.

Skaitau Lietuvių 
. mer. 16.
straipsnio
Raudono Vėžio Liga Lietuvo
je. Kiek žemiau rašo: Grįžo 
iš Sovietų imperijos Anton

AKIMIRKA PEKINE-
Ketvirtas: PasUpIs M. 1916

O

I

SKAITYTOJŲ
BALSAI

stebe™
2-4-46

(Tąsa)
Tikrieji senosios Pekino kultūros pa

veldėjai stovi aukščiau visų modernizmo 
antpuolių. Kaip gyveno bočiai, taip gy
vena jie ir dabar. Jų namuose viešpa
tauja pasitenkinimo atmosfera, neišse
miamas protinis išteklius jųjų pasaulė
žiūroj, filosofiškas atsipalaidavimas nuo 
laiko bėgimo jausmo ir gudrus, gera
širdiškas, neskubus kalbėsenos būdas. 
Nes senajam Pekine akimirka ir amži
nybė tai vis tas pats. Kaip kitur šimt
mečiai, taip tik trumpi akimirksniai Pe
kine. Pekinas gali laukt ir eina senyn ir 
vis tiktai niekad nepasensta. Daug kar
tų pergalėtas, jis visuomet pergalėjo sa
vo pergalėtojus, prijaukino ir pritaikė 
juos prie savo gyvenimo .būdo.

Mančiai atėjo ir išėjo, o Pekinas ne
paiso. Baltieji europiečiai atėjo ir pri- 
rodė savo militarinę viršenybę, daugme- 
ningai apiplėšdami miestą, o Pekinas ne
paiso. Moderniški sugrįžėliai studentai 
naujoviškai apsitaisė ir moderniškos 
riestaplaukės moterys atėjo ir įvedė 
naujas madas ir naujas kvailystes, o Pe
kinas nepaiso. Naujoviški, dideli de- 
šimčiaauk^čiai viešbučiai stovi greta že
mučių arbatos ir vaistų krautuvių. Mo
dernios studentės gyvena tam pačiam 
kieme su pusnuogėmis bokserėmis, o Pe
kinas nepaiso. Mokslininkai, filosofai, 
šventieji, prostitutės, sukti politikieriai, 
išdavikai, vienuoliai ir eunuchai atėjo į 
jo bendrą pavėnį, ir Pekinas visus juos 
priima ir sveikina. Jojo gyvenimo 
džiaugsmas vis taip pat tebeeina. Jojo 
elgetų gildijos, operų teatrai, vaikų dra
minės mokyklos, žaidikų kliubai, antie
nos ir vėžienos restoranai,, švyturiuotos 
gatvės, dailėdaikčių gatvės, maldyklų pa
rodos, vedybų ir laidotuvių procesijos vis 
taip pat tebeeina.

Netikėtina, kad jo Dangaus Maldykla, 
jo Užgintas Miestas ir karališki palociai 
galėtų būt išbombuoti ir išgriauti. Ir, 
lyg kad koks apkerėtas miestūs, iš visų 
Japonijos užimtų miestų, Pekinas vienas 
išliko nepaliestas šiuo kartu.

Ir ta būdinga Pekino pokalbe! Ta 
mus, neskubus tempas ir minkštas 
sas, geraširdingas ir mąslus. 'Tos 
binės figūros, tos metaforos. F i 
pirktų, eit į turgų tai tik ‘‘pažaist” tu r-

Bet nors vienas asmuo 
tas ir Pekine. Tai buvo 
niaį paleista iš kalėjimo, 
litiniai sužini, sąmoninga ir kovinga jau
noji Chinija. Jai karas tai ne kokia pra
žūtis, bet muštynės už tautinę laisvę, ne
apkenčiamųjų įsiveržėlių galabijimas. 
Karas palengvino tą protinį įtampą, at- 
steigė nuomanumą ir pusiausvyrą ir pa- 
liuosavo sukrautą energiją. Ir žinia, kad 
Chinijos valdžia galiausiai nusprendė iš
vest tautą karan prieš japonus, buvo ne-* 
tikėtinai gera žinia. Kai atsirado jung
tinis frontas ir nuosprendis vieningai 
pasipriešinti, tai Taijun’ai išsipildė su
brendę .svajonės.

Jos įkarštis buvo užkrečiamas. Jis 
užkrėtė jos pusbrolio Huaiju’aus vaikus, 
net ir jo žmoną Jačin’ą. Huaiju’s sugrį
žo atgal ir kartu su juo Inging’a, ir jie 
apsistojo vokiškam viešbuty. Jo tėvas 
Niū’s numirė, o jo vaikai ir jų motina 
gyveno su Taijun’oš^notina Funi’a. Hu
aiju’s atėjo pasiimt savo vaikų. Jam da
bar jau sukako 50 metų. Jo japoniški 
ūsiukai pražilo. Jis turtingas,'apsirėdęs 
užsieniškai, su auksiniais akiniais. Net 
ir povyza ir laikysena jam japoniška. 
Kalbėdamas jis pro dantis, švilptelia ir 
rankom ploja, kai nori tarnus pašaukt.

Vyresnysis jo sūnus Kuočang’as, 30 
metų vyras, neapkentė savo tėvo. Pa
matęs jį atėjus, išvadino jį japonų šni
pu—ir nepadarė klaidos. Tėvas pasive
dėjo sūnų kitan kambarin ir norėjo jam 
ka tai įkalbėt, bet už keliu minučių sū
nus paraudęs išbėgo, rėkdamas:

—Jis japonų šnipas, jis ir mane šnipu 
norėjo padaryt. Jis man siūlė 300 dole- 

kad aš būčiau japonų šnipu, 
motina Jačin’a suriko ant

Niūvarko Laikraštis Apie J.
Jonukas įJ (Tąsa nuo 3 puslapio) 

galotas, 6 pėdų ir 2 colių, ir plaukiojimo 
metai suteikė jam raumenų graciją.

“Iš teisybės, Nižinskattė buvo taip pa
veikta jo fizinės jėgos ir gracijos, kad ji 
jam net davė pamokas dykai,” pareiškė 
Dr. Kaškiaučius. “Jūs turite atsimint, 
jog Jonukas jau buvo subrendęs, kada jis 
pradėjo šokti. Šokikai daugiausia* prade
da, kol dar tebėra jaunučiai. Bet, kartą 
pradėjęs, Jonukas suprato, kad jis pamė
go tą meną ir lavinos šokti.”

Jonukas davė savo šokiųMebiutą 1939 
m. ant Hollywood Bowl pastolio, pasiro
dydamas solistu balete iš Štrauso “Mėly
nasis Dunojus” (“Blue Danube”). Tais 
pačiais metais jis gastroliavo Town Hall 
patalpoj, Niū Jorke. Tuomet Leonidas 
Miasinas, choreografas ir baletistas, su
sidomėjo Jonuko gabumais, ir suteikė 
jam tolesnių nurodymų.

Dingo du metai.
“Tada jį patiko nelaimė,” pasakojo jo 

tėvas. “Jis pertampė savo kelį, ir reikėjo 
jam daryt operaciją? Išėjo du metai, kū
liai jis pilnai atsigavo. Ir, kaip tik pasi
taisė, jis ir vėl pradėjo šokti. Tada jam 
sugedo kitas kelis.”

Atsigaivelojęs po antro susižeidimo, 
jis dalyvavo muzikinėj komedijoj “Sons 
of Fun” ir kituose muzikiniuose pastaty- 
muęse, paskui. pavadavo Marc Platt’at 
“Oklahomoj!”

Jis vėl sugfįžo Holivudan ir vaidino 
kartu su Mia Slavenska pjesėj “Song 
without Words.” Po to jis jau buvo pąsi- 
rengęs apleist vaidybų dirvą ir planavo 
visą savo laiką pašvęst geologijai ir plas
tiškajam menui.

Tada jo pradėjo ieškot Ben Hechtas. 
Hechtas gamino judj, užvardintą “Rožės 
pasivaidinimas” (“Specter of/the Rose”), 
paremtą garsiojo Nižinskio baleto tema.

>
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nigų bizn 
šaukdavo.

Ponas Stilsonas yjkt mety
lius ir vėtytas. Jis buvo LSS 
Centro sekretorius, o po to 
lygos lapais apsikarstęs, ap- 

Įgaulingai u ž s i r ekomendavo 
j komunistuojančiu žmogumi. 
Net ir į Maskvą buvo nulap
nojęs, bet maskviečiai greitai 
patyrė, kas per paukštis tas 

’Stilsonas, tai gavo vilko bilie
tą atgal į Ameriką. Bet ir čia 
jam pasidarė per ankšta. Tai 
stvėrėsi organizuoti opoziciją 
(skloką). Persistatė čyfu. Mi- 
zerna buvo jo ta tokia politine 
.karjera, nes vargais ne galais 
sukurta - subudavota “Naujo
ji Gadyne” buvo pravardžiuo
jama Naujoji Klampynė, ir 
po kelių metų N. Gadynė su
smuko. Tai buvo politinis ir 
finansinis bankrotas. Mirus N. 
Gadynei, pačiu vyriausiu gra- 
borium buvo pats Juozas Stil
sonas, kuris per eilę metų 
klaidino ir. mulkino 
k ii klasę, pakol jam 
nugaras atsuko.

Stilsonoi atsidūrus 
eilėse, jam buvo pamerkta 
akis eiti pas Keleivio Maikj 
su Tėvu. Bet jam buvo ir tas 
žinoma, kad Keleivis moka 

d a rb i n i n k am s m i z e r n as 
Tai vyras įsiprašė dar

bo pas klerikalus Lietuvių ži
niose, Pittsburghe. Tas laik
raštis net ir atvaizdą sūnaus 
palaidūno

3 Z V8 ” 'o o »
m? sk i a u ei u j aun ą jį

romantiškai

šokikas,” neseniai pareiškė Jonukas 
Dauce žurnalo reporteriui (už kovo men. 
1946). “Leiskite man juos įtikint, kad jie 
visai teisybę sako. Aš nė neturiu preten
zijų būti tokiuo. Aš naudoju ką tik galiu 
ir ką tik mėgstu iš. baleto technikos savo 
paties kūrybiniams tikslams. Aš šoku 
pats sau, savo paties individiniu stilium, 
taip kaip aš jaučiu, o netaip, kaip norėtų 
turėt tradicija”

Nors “Specter of the Rose” dar neiš- 
statyta plačiajai publikai, Jonukas- jau 
pasirašė septynių metų kontraktą su 
Vanguard, Selznick’b padedamąja studi
ja, ant pamato savo pasiekimų jūdy, 
“Oklahomoj!” ir kituose kūriniuose.

Jis kalba šešiomis kalbomis ir laisva
laikiais vis tebetęsia geologijos studijas' 
ir savo meniškus darbus.

“Nagi, iš pirmo vartojo vardą Jolvi 
Kaye,” tarė Dr. Kaškiaučius. “Tai buvo 
trumpiau už Kaškiaučių. Tačiau tiek 
daug yra tų Kėj vardų vdidybų plotmėj 
—Danny Kaye, Sammy Kaye> Herbie 
Kaye. . Tai jis ir išsirinko rusišką vardą 
Kirov. Tai lengva ištart. O Ivan yra ru
siškas Jono vardas.”

Jo sesutė Lucilla irgi pasirinko Kirov 
vardą savo profesiniams tikslams. Jinai 
išėjo Niū Jorke The Feagin School of 
Dramatic Art ir gastroliavo Pasadena 
Playhouse teatre ir ŪSO organizacijoje 
kareivinių jėgų naudai. ^.abai/Holivude 
kartu su savo broliu, ji lavinasi judžių 
karjerai.

(Išversta iš Th e Sunday Call, Newark,

P. S. Kiti laikraščiai gali laisvai nau
doti rašinį, ištisai arba dalimis.
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Bimbo. Dar žemiau: Bimba 
prašo Amerikos lietuvių pa
siųst Stalinui $25,000 už ke
lionę ir arbatą. Na, ir Bimba 
su komunistais renka Ameri
koje pinigus 
auginti. G 
straipsnio 
k a gazieta 
džiais: 
krobai 
J in gi. 
pinigus aukoti.

čia mano 
punktai iš to 
kas žodis, tai 
sakant, meluoja ii1 neparausta. 
Mat, klerikalai turi savo-^np- 
sigynimo ginklą, tai ausinės. 
Meluok, šmeižk per akis. Iš- 
sispaviedojai ir griekai tau 
bus atleisti. O Stilsonui, kaipo 
eks-bezbožninkui, tai nei to
kių ceremonijų gal nereikės.

Tiksiąs to paškudno straips
nio yra aiškus, kaip ant del
no, taikomas pakenkt tokiam 
prakilniam daiktui, kaip rin
kimui aukų Vilniaus Medika- 
liam Institutui,, supirkimui in
strumentų - aparatų vėžio li
gos tyrinėjimui ir gydymui. Ir 
to ablavukai iš po klerikališ- 
kai-socialnaciško skverno ne
supranta, kad ir bile asmuo, 
kunigas, ar darbininkas, pa
gautas vėžio ligos, bus gydo
mas tame institute., Bet kas tų 
zaunų paiso? Amerikos demo
kratiniai nusistatę žmonės, 
biznieriai ir darbininkai lietu
viai, gausiai aukoja tam 
va m 
spėju, 
šimtui

Baltimore, Md
'Vardai Aukavusių Medika- 

liam Institutui Vilniuje
Balandžio 12 ii- 13 dieno

mis čia kalbėjo A. Bimba ir 
rodė judžius apie Lietuvą. 
Buvo renkamos aukos- nupir
kimui aparatūros Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui Vilniuje. Aukavo se
kamai :

Moterų Mezgėjų Kliubas 
$100.

M. ir M. Kučinskai $100.
Po $50: ALDLD 25 kuopa, 

U. Staniai.
Kičas $35.
ir F. Pivarįunai $30.J.

Po $25 : LDS 48 kuopa, S. 
Bąrtašiene, V. ir E. Stanke- 

P. ir O. Paserskiai, J.
Deltuvai, J. ir O. Del- 
ir J.

ir F. 
tu va i Balsys.

Lapattai $20.
Petraičiai $15.
Ig. Krivickas, Mar

ei. ir O. Strauss,

B. ir M.
Po $10: 

tin Sellers
J. Milinaitis, M. Seimis ii1 K
Banicevičius.

Po $5: A. Yenavičia, K. 
Mikolaitis, S. Raymond (Ra
manauskas), V. ir A. Jekcvi- 
čiai, P. Vaitekūnas, J. Raguč
iais, Lietuvis, S. Povilaitis, P. 
Sarapas, W. Urbonas, A. Dep- 
kus, J. Lebeda, O. Kuciaus- 
kaitė, Buckler, K. Stanis, J. 
Andrišiunas, 11. Cw.on, J. 
Domkus, A. Miškinis, M. Kali
nauskienė, A. Vitkus,’ A. Va
linskas, Ii. Armim

Po $3: J. Dilny ir Aug. 
Seitz, Washington, I). C.

Po $2: J. Ančukaitis, lietu
vis jūreivis, J. Remeikis, Mrs. 
Ag. Kaminsky.

Po $1 : J. Zajenkauskas, 
Mrs. Maximova, K. Stanienė, 
Emilian Marchuk, A. Kureš- 
ka, O. Bludzuviene, J. Domp- 
rauskas, S. širvinskas, Mrs. Y. 
Rulin, Mrs. Ag. Sutt, P. Ku- 
reška, W. Pristojenovich, M.

J. Kanišauskas, J.
A. Kureška

Brazienė, 
Žu bausk as, 
Milinauskas, J. Bubnys.

P. Paserskis.
P.- S.: Balandžio 22 d. pa

siunčiau aukotojų vardus 
(kartu su aukomis) LPTK 
sekr. L. Kavaliauskaitei, ma
nydamas, kad ji perduos Lais
vės redakcijai aukotojų sąra
šą. Bet ji to nepadarė, ir dėl 
to užsivilko aukotojų vardų 
paskelbimas Laisvėje. Atsi
prašau dėl to netikslumo.

Kai dievai ryžtasi mus 
nubaust, jie išpildo mūsų 
maldavimus.

Oscar Wilde
a

ta

LWUVKK4

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
- nuo 10 iki 12 ryto. 

278 Harvard Street 
k«mp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

STGLRIflUSIfl DUONA
>X. SCI iOLCS BAKING

z 532 Grand Street, Brooklyn

J

1
4-

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne \

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIEN]

>

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

r
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ALDLD Kuopoms 
ir Nariams

Drau- 
narius 

1 d. 
tęski-

55 kp., Ridgewood; 54 kp., 
Elizabeth; 66. kp., Grand Ra-

ton; 94 kp., Kenosha; 124

lietuvių Literatūros 
gijos vajus už naujus 
oficialiai pasibaigė su 
gegužės, bet praktiškai 
me jį per visą laiką. Naujų
nariui šiemet gavome 300. Ga
lima buvo gauti daugiau, bet 
tik apie pusė kuopų dalyvavo 
vajuj. Vajų baigiant sekamai 
kuopos stovi gavime naujų 
narių :

Kp. Miestas 
10—Philadelphia 
37—Lawrence 
19—Chicago

1— Brooklyn 
39—Scranton

198—Oakland
2— So. Boston

77—Cliffside 
190—Cleveland

22—Cleveland
79—Chicago

113—Hamilton 
145—Los Angeles 
148—W. Frankfort 
162—Toronto

Kiek Gavo 
Naujų Narių 

19 
19

Montreal: 147 kp., Brooklyn; 
149 kp., Philadelphia; 150 
kp., Chicago; 185 kp., Rich
mond Hill ir 212 kp., Bayon
ne.

Visus draugus ir drauges 
prašome darbuotis, kad’ gauti 
daugiau naujų narių i draugi
ją

Jau Yra 65 Garbės Kuopos
Mūsų Konstitucija reika

lauja, kad visi nariai pasimo- 
kėtų duokles iki 1 d. liepos. 
Duokle maža, tik '$1.5U į me
tus. Narys gi gauna grąžon 
per visus metus žurnalą švie
są ir tų metų knygą. Reiškia, 
prigulėdamas prie Literatūros 
Draugijos yra ne tik organi
zuotas, bet ir literatūros gau
na. kuri perkant nemažiau at
sieitu. Taigi, tokią mažą duo- 

ali laiku sumokėti. 
, bedarbius ir taip

esančius blogoj padėtyj' kuo
pos nuo duoklių paliuosuoja,

52 kp., Detroit: 84 kp., (kol jų finansinė padėtis pasi- 
188 kp., Detroit ir įtaiso.

Nariai gi, sumokėdami lai- 
narius gavo: ku duokles palengvina kuopos 

kp., valdybai ir Centro Komitetui.
Centras turi išleisti žurnalą ir 
knygas. Tą galima padaryti 
tik, kada turime pinigų. Mūsų 
įplaukos, tai narių duokles. 
Todėl, kiekvieno nario parei
ga mokėti duokles tuojau. 
Iki dabai’ yra jau 65 kp. pa-

Po 4 naujus narius gavo :' Sergančius
21 kp., Windsor; 40 kp., Mc
Kees Rocks; 50 kp., Roches
ter
Paterson;

’ 217 kp.; Winnipeg.
Po 3

20 kp<
Baltimore; 32 kp., New Ha
ven; 43 kp., Wilkes-Barre; 92 
kp.t Cicero; 126 kp., Van
couver ir 218 kp., Scottville.

Po 2 naujus narius gavo:
6 kp., Montello; 27 k p., New 
Britain; 28 kp., Waterbury;
47 kp., Montreal; *63 kp., Į simokėję už nemažiau narių 
Bridgeport; 68 kp.,. Hartford ; j kaip jos turėjo pereitais me 
81 kp., Brooklyn: 86 kp., Chi-ltais.
cago; 103 kp., Hudson; 1311 kuopų 
kp., Saginaw; 140 kp., Wau
kegan ir 187 kp., Chicago.

Po 1 naują narį gavo: 8 Į 
kp., Cambridge; 11 kp., Wor-' 
cester; 13 kp., Easton; 17 kp., į 
Shenarjdoah; 26 kp., Collins-! 
ville; 31 kp., Auburn; 36 kp., 
La Porte; 38 k p., Scranton;'

naujus
Binghamton; 25

ew

Prie pirmesnių garbes 
surašo prisideda seka-

mos:
Kp. Miestas

6—Montello
13—Fasten

15-B—Fort Williams,
26—Collinsville
25—Baltimore
30—Chester

REIKIA DARBININKŲ
Su ar Be Patyrimo—
AUDĖJŲ Vyrų ir Moterų
Metmenų raitytojai Vyrų ir Moterų
ABELNAI DARBININKŲ-DAŽYTOJŲ IR PRINTUOTOJŲ VYRŲ 
RANKOM ŠUKĖJ Ų 
SUSTJULPINTOJŲ 
VERPĖJŲ 
MISC. SPINDLE OPERATORĖS 
Su Patyrimu— 
STAKLIŲ TAISYTOJAI 
GARO VAMZDŽIŲ ĮRENGĖJAI

KREIPKITĖS I

Cheney Brothers Employment Office
146 HARTFORD ROAD, MANCHESTER, CONN.

Vyrų
Moterų
Moterų 
Moterų

(Ill)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

SKELBKITeS LAISVĖJE!

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
t Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampan Broadway lr Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lin* 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskaa)

/ Funeral Home

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4409

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-9770

i ■■

35—So. Bend
39—Scranton
46—Ottawa
51—Middlefield
55—Ridgewood
73— Summerlee
74— New Kensington
81—Brooklyn
84—Paterson
91—Schenectady

100—Timmins
117—Shelton
122—C odom in

Bostono ir Apylinkes 
Žinios

| HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Statyba ir Namų Taisymai

Liet. Pil. Kliubo apatinės 
patalpos, naujai nudažytos, 
atrodo gana elegantiškai. Ta
pybos darbą atliko 
Kvedaras 
kais, 
ypač
dieniais, 
pilnutėlis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

rr*K«inU<

La Resista Corset Co

126—Vancouver
149— Philadelphia
150— Chicago 
188—Detroit 
205—Westville ' 
209—Trenton 
217—Winnipeg
2 3 6—W ashington

Garbė Juozui Klekūnui
Juozas Klekūnas, narys 

Lietuvių Literatūros Draugi
jos, 39 kuopos, Scranton, Pą., 
buvo nenuilstantis Draugijos 
veikėjas. Po ilgokos ligos Juo
zas mirė 7 d. lapkričio, 1.944 
metais.

Pirm mirties jis paruošė 
testamentą palikdamas pinigų 
savo giminėms ii’ draugams. 
Taipgi paliko $1,000 Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijai. Velionio 
palikimas jau aplaikytas cen
tre. Jo troškimas buvo pa
remti knygų leidimą. Jo valia 
bus išpildyta.

Sekamame šviesos numery j 
bus plačiau atžymėta, o busi
moj Draugijos knygoj tilps 
Juozo Klekūno paveikslas ir 
trumpa biografija. Tai bus 
Įamžintas Juozas Klekūnas. 
Jo pavyzdį turėtų pasekti ii' 
kiti Draugijos nariai, kurie 
turi turto ir gali Draugiją pa
remti.

Ačiū už Aukas
Mūsų Apšvietus Fondas 

mažai gauna aukų, o jo dar
bai dideli ir paramos reikia. 
Pastaruoju laiku gavome se
kamai aukų :

Grand
Rapids $1.

Domicėlė Galinauskiene, iš

K. Beniulis, Montello,

Lietuviai komunistai $5 ir po 
50 centų : K. Beniulis ir Ilun- 
dzevičienė.

Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū! Prašome paauko
ti į Lietuvių Literatūros Drau
gijos Apšvietus Fondą.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretui’.,
46 Ten Eyck St.,

Jeruzalė. — žydai Pales
tinoj išsprogdino porą bom
bų prieš anglus.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

ALDLD 22 kp. nariai kviečiami j 
susirinkimą, geg. 14 d., 7:30 vai. vak. 
79th St., kur visados įvyksta susi
rinkimai. Turėsime svarbių reikalų 
apkalbėti, taipgi kurie nariai dar 
neužsimokėję duokles, prašome tai 
padaryti. Bus delegatų rinkimas į 
LLD 15-to Apskr. konf., kuri įvyks 
26 d. geg., White Eagle Salėje. —
Kom. (110-111)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galingą 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 tamstą! pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. .Ekstra didelė 
16-oz $5.00. \ ' ■

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

Įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėže

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

v

411 Grand St. Brooklyn

Frankis 
su savo darbinin- 

Kliubas daro gerą biznį, 
šeštadieniais ir sekma- 

žmonių prisirenka 
skiepu kas.

Vincas
seną medinį namą užpakalyje 
savo biznio įstaigos, aludės ir 
restauranto. Planuoja toj vie
toj ^pastatyti garadžių. Griovi
mo darbą atlieka kontrakto- 
rius Tu rūšis.

Baliukonis griauna

Svarinimo Produktų Išdirbys- 
tė—Didelis Lietuviams 

Nuopelnas ■
kelintas metas, kaip 
laboratorijoje Bosto-

J a u 
vienoje 
ne, po sumaninga lietuvio pro
moteriaus priežiūra, chemijos 
specialistai darbuojasi išdirbi
niu i naujos rūšies koncentruo
tų svarinimo produktų. Tai 
naujos rūšies muilas skystimo 
formoje, plovimui stiklų, indų, 
grindų ir tepalo formoje, plo
vimui rankų ir abelnai prausi- 
muisi. ši išdirbystė yra prie
žiūroje ir nuosavybėje plačiai 
visuomenei žinomo lietuvių 
veikėjo ii' verslininko Antano 
J. Kupsčio, kurįs šiam darbui 
padėjo; daug savo laiko ir fi
nansų. Firma vadinasi Acme 
Chemical Manufacturers, Inc.

Šie produktai skiriasi nuo 
visų kitų panašių reikmenų 
tuomi, kad juose nėra naudo
jami jokie gyvulių riebalai, 
aštrūs chemikalai bei vanduo. 
Pakanka vieno arbatinio 

galionui karšto

koncen- 
vadinasi 

or-X, naudojamas 
kaip ir bet . kokis

šaukštu ko 
vandens padaryti vieną galio
ną valančio skiedinio, arba iŠ 
vieno galiono šio koncentruo
to produkto pasidaro 512 ga
lionų skiedinio, kuris puikiau
siai nuvalo indus, nepaliekant 
jokių dėmių, taipgi nereika
laujant šluostymo — tik nu
plauk ir leisk išdžiūti, šis pro
duktas vadinasi Eazol Glisten.

Grindų plovimui 
truotasis produktas 
Eazol I 
panašiai,
muilas. Jis nuvalo grindis ge
rai ir ekonomiškai, nepalie
kant jokios muilines filmus, 
tinkamas valyti marmurą, me
dines, akmenines bei linoleu
mo grindis.

įlankų prausimai, tepalo 
formoje produktas yra tinka
mas kaip profesionalams, taip 
ir mechanikams, ypatingai pa
gražinimo įstaigoms ir chemi
kalų bei dažų vartotojams. 
Jis puikiai n u prausia rankas, 
padarydamas švarią ir minkš
tą odą, kaip šilką.

Anot promoteriaus posakio, 
tai naujos rūšies atominė jė
ga, tik ne žmonių naikinimui, 
bet jų švarumui, higienai, o 
kartu ir sveikatai, nes, kaip 
sakoma, švariam kūne yra

REIKALAUJA
Į'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIMIIIilIUM^

PATYRUSIŲ \ 
į SIUVAMŲ MAŠINŲ \ 
% OPERATORIŲ \

Mes Tikime Jūs Pripuolamai Ateisite Čia

KODĖL NE DABAR!

La Resista Corset Co
305 RAILROAD AVE., KAMPAS MYRTLE

BRIDGEPORT, CONN
(J 13)

švari siela ir tvirta sveikata. 
Kai šie produktai bus galuti
nai užbaigti ir išstatyti rin- 
kon, tai lietuviams bus didelis 
nuopelnas, nes tai pirmas toks 
išradimas pasaulyje. —P.I.C.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
Gl\ 19130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTHONY DUTKOWSKY.
292 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
the Alcoholic 
55 Mcserolc 
County off 
premises.

EMU, BALIN'!' 
55 Mcserolc Ave.,

retail under- Section 107 of
Beverage

Avenue, 
ings, to

Control Law at 
Borough of Brooklyn. 
l)e consumed on the

& SAMUEL ALLRED
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given tiiat License No. 
RD 878!) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 108 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EDWARD II. & WALTER .1. BUTTERLY 

Walt & Eddie's Rest.
168 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
: been issued to tile undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

to sell beer 
the Alcoholic 
111 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to

ANTHONY
Atlantic Avė.,

PHILLIPS
Brooklyn, NT.

NOTICE is hereb.7 given that License No. 
Ell 2357 tins been issued to the undersigned 

retail under, Section 107 of 
Law at 

Brooklyn, 
I on the

to sell -beer <i 
I he Alcoholic. 
33 I Myrtle 
County of 
. Tcmi.-es.
MYRTLE

331 Myrtle

Beverage Control 
Avenue“, Borough of I 

Kings, tp be consumed

AVE. DELICATESSEN,
Ave., Brooklyn,

INC.

hereby given that License No.NOTICE
RW 875 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Bevergae Control Law 
at 274 Nostrand Ave & 83 Kosciusko St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
lx!

to

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

TIRPYTOJAI
SCRAP METALO

NUOLATINIS DARBAS.
v GERA ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIU

Puikiausios Darbo Sąlygos
HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVE., arti Flushing Ave.

BROOKLYN.
_________________________________________ (113)

PRIE PEČIŲ 
PAGELBININKAI

TIRPINIMUI SCRAP METALO 
NUOLATINIS DARBAS. 

GERA ALGA.
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

HENNING BROS. & SMITH
91 SCOTT AVE,, arti Flushing Ave. 

BROOKLYN, N. Y.

“REGISTRUOTOS 
SLAUGĖS”

ABELNAI LIGONINĖS DARBUI

Gera Alga
Prisideda Pilnas 

Užlaikymas
Linksma Aplinkuma

Kreipkitės
GOOD SAMARITAN

HOSPITAL
NYACK TURNPIKE, 

SUFFERN, N. Y.
TELEFONAS SUFFERN 177

(119)

consumed on the premises. 
FRANK N. NICHOLAS G.

& MICHAEL J. PIEZZO 
(Pizzeria)

Nostrand Avd. ,’
88 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

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

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šis antrašas yra jums naudingas, perduokite ir draugui

“APTARNAUTOJAU’
PATYRĘ AR BE PATYRIMO 

Gera Alga Prisideda 
Pilnas Užlaikymas 

LINKSMA APLINKUMA 
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN 
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177

MOTERYS
DIRBTI LIGONINĖS 

SKALBYKLOSE
Mazgojimo Darbas

GERA ALGA. LINKSMA APLINKUMA
KREIPKITĖS

GOOD SAMARITAN
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
ŠUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177
(119)

NAMŲ DARBININKE.
Atskiras kambarys ir 

namai Brooklyne.
CANAL

Paprastas virimas, 
maudynė. Privatiniai 
$150 PRADŽIAI.
G-4446.

(119)

“APVALYTOJAI”
NUOLATINES DARBAS 

Proga Pakilimams.
Alga $70. Prisidedu pilnas užlaikymas 

Linksma/ Aplinkuma
KREIPKITĖS

Dy Samaritan
HOSPITAL

NYACK TURNPIKE, 
SUFFERN, N. Y.

TELEFONAS SUFFERN 177

Į(113)

MOTERYS - MERGINOS. Lengvas darba*. 
Vilnų vyniojimui j pundus. Gera pradžiai 

alga! Pakėlimai! Vakacijos! Šventės!
BROOKLYN YARN DYE CO.. 24 WOOD
WARD AVE., BROOKLYN. (14th St. Lini
ja iki Jefferson St.) (112)

GOO

(119)

vyrai 
Abelnam Fabriko Darbui 

Nuolat 
MANHATTAN CASTING INC.

185 Genesee Ave. 
PATERSON, N. J. 

SHERWOOD 2-3815
(2 Blocks North of Crooks Ave. and 

2 Blocks East of Main Street)
(112)

ITALIJOS KARALIUS 
ATSIŽADĖJO SOSTO

Roma. — Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis geg. 9 
d. atsižadėjo sosto ir pasi
rašė. Nauju karalium jis 
paskyrė savo sūnų Humber- 
tą. Paskui Emanuelis su 
žmona Helena išplaukė į 
Egiptą, kur gyvens kaip 
“savanoriai tremtiniai.” 
Naujasis karalius Humber- 
tas dar vadinasi “Armėni
jos ir Jeruzalės karalium.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

teisia fašistų vadą Ion Anto
nescu.

Už tai ponas Churchill ir 
panašūs karo organizatoriai 
dūksta prieš Tarybų Sąjungą, 
'Rumuniją, Bulgariją ir Len
kiją, kad ten fašistams ir na
ciams “nėra demokratijos.“

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Dirbti prie papier mache darbo
GERA ALGA

Trumpos Valandos.
Puikiausios Darbo Sąlygos.

MESSMORE & DAMON
400 WEST 2.7TH ST., N. Y. C.

(112)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
Dviem Adatom

Feed off the Arm Mašina.
3712 valandų į savaitę. 

NUOLATINIS DARBAS.
AUKŠTA ALGA

POST MFG. CO.
150 Lafayette St., N. City.

(112)

AMERIKA SULAIKO ŽADĖ
TA LENKIJAI PASKOLA
Paryžius. — Pranešama, 

kad Jungtinės Valstijos su
laiko $90,000,000 paskolą, 
kuri buvo Lenkijai žadėta. 
Amerika pykstanti, kad 
Varšava nepaskelbė lenkam 
paskolos sąlygų, o sąlygos 
buVo tokios: Lenkija turi 
pasižadėt suruošt laisvus 
rinkimus ir nevaržyt Ame
rikos korespondentų.

Mandžu rijos valdžia su 
komunistais pryšakyje žada 
atimti žemes iš Japonijos 
pastumdėlių ir padalinti jas 
valstiečiams.

New York. — čia ir New 
Jersey valstijoj užsidarinė
ja ir mažosios dirbtuvės dėl 
anglies stokos.
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DIENA JAU TIK UŽ SAVAITES
tar-19-ta bus

10

tu.

1 8-tatemis prasidės gegužės

,j iems

Pasiuntčm Vilniai Pasveikinimą ir $139.50

Madisoin Square Garden
Sku'o-Vcron i k a našliui Pranui Be-TiOAD TO UTOPIA

per
D.

30, Clinton Park, Maspeth,

The

V.

su HOWARD

Gustaitis $1

Tel. SOuth 8-5569

TeL ST. B-S178

mi

P.
K.
K.

Laisve—^Liberty, Lithuanian Daily

pa- 
pa-

mos 
4:30 
474

ŽINOKITE, kada Įvyksta di
dieji Laisvės naudai piknikai:

Brooklyno, birželio (June)

Most 
prieš 
tok i a 
m a is,

Durys atdaros nuo 
8:45 A. M.

ELDA ERCOLE iš San Car
lo Opera Co. Paskutiniai vai
dinimai gegužės 11 ir 12-tą, 
po piet ir vakarais, Rockefel
ler Center Teatre, 6th Avė. ir 
50th St., New Yorke.

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longlnes, 
Jules Jurgensen.

(T* ~
•p;)

Žymieji Amerikonai 
Vadai 
drauge 
Sovietų 
Sovietų

S. Vertelga $1 
J.

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

Rengėjai:
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN- 

SOVIET FRIENDSHIP, INC.
Ill East 32nd Street, New York 10, N. Y.

Herman Levin, 61 m., buvo 
dviejų jūrininkų sumuštas ant 
51st St., New Yorke, anksti ry
tą. Kaip jie užkliuvo vieni ki
tus, neaiškinama.

J. Siurba $5
eJ. E. Gužas $5 
ALDLD 55 kuopa $5 
D. M. šolomsko šeima

Juokingiausias Komedijos Romansas . .

Svečiai, Sovietų Didvyriai 
ILYA EHRENBURG 

KONSTANTIN SIMONOV 
Generolas Majoras 

MIKHAIL GALAKTIONOV

neša artistas Zlatko Baloko- 
vic, to komiteto prezidentas.

Komitetas turi savo centrą 
New Yorko mieste, 235 E. ......... i • ,
ti $5,000,000 (penkis milio- 
nus doleriu) supirkti medika- 
lišku įrankiu ir medžiagų Ju-

C * *•

I

Policija suėmė du vyrukus, 
sakoma, 
siuvamų
31st St., Astoria. Juos užtikę
1 :40 vai. ryto. Šapoj buvę ne
prašyti.

. SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

ALDLD 72 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, geg. 13 d., A. J. Kasmo- 
čių salėjo, 8 v. v. Turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Todėl kviečia
mo visus narius dalyvauti šiame su
sirinkime. Kom. (109-110)

Dr. Chas. Dumay 
241 PENN ST.

(Tarpe Harriaon ir Marcy Area.)

B’KLYN, N. Y.

Petri kieno $2
Chaą Tamošiūnas $1
M. Stakovas $1
J. Balčiūnas $1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES del Balltj, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

etelčius bu naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

nies suvažiavimo
Piniginės paramos

bas- 
Town jHall 

(43rd St. ir Broadway) gegu
žės 12-tą, 5:30 po piet. Pro
gramoje dainuos Beethoven, 
Verdi, Mozart ir kitų kompo
zicijas.

ir O. Čepuliai $2 
'fauras $2 
ii- A. Bukniai $2

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja didelis, šviesus for- 

nišiuola’s kambarys moteriškei ar 
merginai. Galės pasitaisyti ir leng
vą valgį. Pageidaujama, kad būtų 
lietuve. Savininkė lietuvė. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės po 
189 South 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(skambinkite Basemente). (108-110)

Negalima kaltinti visuome
nės už skūpumą. Į kuriuos tik

norėjusius pasirinkti 
mašinų šapoje, 34-01

am- 
d., namuo- 
Brooklyne. 

grab. J.

$139.50 finansi- 
dienraščiui.
aukojo sekami

RESTAURANT

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Jungtinių Tautų
Scenos ir Judžių žvaigždės, 

su New Yorko žmonėmis sveikins 
Delegatus ir stiprins Amerikos- 
Draugiškumų Pasaulio Taikai.

dalyvauti. Yra keletas 
reikalų, kuriuos turi 
visi Centro Komiteto 

V. Bovinas.
(109-110)

švaros Departmento pašauk
ti'teisman, 73 asmenys pasi- 
mokėjo po $3 už teršimą Coo
ney Islando.

7:30 P.M.

00c, 85c, $1.20, $1.80, $2.40, $3.00
GAUNAMI:

Leblanjr-Grey’s, 1176 Broadway
Worker’s Bookshop, 50 E. 13 St.
Book Fair, 133 XV. 41 St.
Music Room, 129 XV. 44 St.
American Slav Congress, 205 E. 42 St.
Comm, of Jewish Writers, 119 W. 57 St.
I.W.O., 80 Fifth Ave.
National Council, 114 E. 32 St.
ir svarbesnėse AFL ir (TO Darbo Unijų 
Raštinėse

suva- 
$214. 
nepil- 

turesime at-
kad reikes

Ilelen’ą ilsėtis po 
gelių vainikais, 

buvo pakviesti i

Už.rasykit Laisvę Savo Draugui.

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

palydovai 
ręsta uraną

V e lion ės 
pirščiui, jos mamytei Mrs. Ba
tukas, sesutėms, broliams ir 
visiems artimiesiems reiškia
mo užuojautą.

Geras Draugas $10 
Mikolas ir Emilia Liepai 
Charles Vigu n as $5 
A. Skirmontas $5 
Vincas Globičius $5

EAN Pil RRI Al MONT 
Vhnjou * Mikbail Rasumny 
BASIL RATHBONE
Vidunaktyj rodoma kas nak’i

Ir techni-spalvis muzikali* dalykėlis

“NAUGHTY NANETTE”
BROOKLYN

FLATBISU IR 
PARAMOUNT DeKALB, AVĖS.

iSTANLEYX^

Šiemet I
pi ai pasirodė dienraščio V il

ki aušimu, 
sukėlėme

Gusiunas $2 
ir E. Mizarai $2 
ir N. Ventai $2

JOHN MARCELLOS, 
so, koncertuos

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

DviRubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN
( HARLIE RI GGLES

HOLLYWOOD ®R™”stAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

žinoti, jog 
O tą žinią 
nuo jūsų.

j suteikti.
Hali, L. P. T. Kom.
Avė., j Brooklyno Skyrius.

Georgo Jessel, Hollywoodo i 
odūseris, apsiėmęs pirmi-i 

ninku piogramų divizijos: 
Amerikiniam Komitetui Jugo-i 
slavijos Pagalbai, kaip pra- i

Smagiausia Juokų Filmą 
Su Muzika!

Tikrai Linksma Komedija
BING ( ROSBY BOB HOPE 

DOROTHY LAMOUR .
n

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
tuoj po trisdešimtųjų metų!

DANE CLARK JANIS BAIGĖ 
ZACHARY SCOTT FAYE EMERSON 

“Her Kind of Man” 
• Ir Didelis Asmenų Vaidinimas Scenoj ♦ 
CARMEN CAVALLARO ir Jo Orkestras

LENNY KENT
Ben Rochelle ir Jane Beebe 

STRAND ^7nHVAsT.

NewYorto^/MMZinios CIO ir AFL Remiamas Kainu Kontrolei Gelbėti Masinis Mi
tingas .Įvyks Sį Sekmadieni, Gegužės 12-tą, 2 Valandą, 
Lewisohn Stadium, Amsterdam Ave. ir 138th St.,

Jugoslavijai Rinkliava Į SU LIETUVA PASIMATYMO DIDŽIOJ! 
Ateinančią Savaitę

brooklyniočių ir apylinkės lie
tuvių su Lietuva pasimatymo 
diena. Aišku, brooklyniečiai 
Lietuvon dar nenuvažiuos —

i nei lėktuvuose, nei laivuose 
tam kol kas nėra vietų ir gal 
būt, kad per metus kitus dar 
nebus. Bet tą dieną jie pa

ini atys Lietuvą filrnose .— nau- 
|iausiose, pokarinėse filrnose, 
‘kurias parvežė grįždamas iš 
Lietuvos Antanas Bimba, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto nacionalis pirmininkas, 
amerikiečių lietuvių buvęs 
Izieluvon pasiųstas atstovas.
y Iš Lietuvos Girnos bus rodo- 

gegužės 19-tos popieti, • 
vai., Schwaben 
Knickerbocker

Brooklyne. Tai bus šiuo 
pu vienintelis rodymas, 
daugi filmą bus vėl išv 
išsiųsta į kitus miestus.

Rojus Mizara pasakys pra
kalbą.

Po programos šokiai. Įžan
ga tam viskam tik 50 centų.

Iš anksto galima spręsti, 
kad .jūs, Laisves skaitytojai, 
ten būsite. Tačiau nepamirš
kite, kad ir kiti žmones norės 
pamatyti iš Lietuvos filmą, 

pamatyti, jie turi 
filmą bus rodoma.

GINGER ROGERS’

HEARTBEAT”

S PAI.AC b
BROADWAY ir 47th ST

Bepirštienę Gražiai 
Palaidojom

Gegužės l-mųs popietį, ne- 
paparstai gražią ir reikšmin
gą pavasario dieną, gražiau
sioj' Brooklyno žmonių pasku
tinio pasilsio vietovėje, Alyvų 
kalnelyje, tapo supiltas dar 
vienas naujas kapas. Palaido
ta Helen Bepirštis, Prano 
pirščio žmona, dar jauna 
tcriško, vos sulaukus 38

mo
rn e-

Kas jai kenkė, neteko 
tirti, pas jos artimuosius 
siteirauti. Atrodo, kad karo 
laiku pripratusi jaunų šienau- 
tis, mirtis ir tarp civilinių jau
nųjų labiau .įieško. Rodos, i^ĮP' 
seniausia matėme Helen mūsų 
pramogose , jauną, gražią, 
linksmą, tad ir dabar sunku 
daleisti, kad ją išlydimo pas
kutiniu kartu.

Palydėta buvo didelio bū- 
kuris, be abejo, 
dar didesnis, jei

LMS Suvažiavimo Ko 
miteto ir Centro 
Komiteto Posėdis

Sekmadieni, geg. 12 d.,
1. ryte, Laisvės name, įv 

Suvažiavimo ii’ viso LMS Cen
tro Komiteto posėdis. Visi 
LMS Centro Komiteto nariai 
turi 
svarbių 
spręsti 
nariai.

brooklyniečiai skū-^iš kreipiausi, visi prisidėjo. 
Kai kurie ir gana gražia su
ma prisidėjo. Priežastis silp
nų pasekmių yra ta, kad ne
buvo, kas pasirūpintų primin
ti žmonėms apie Vilnies su
važiavimą.

Vilnies dalininkų suvažiavi
mas įvyks šį sekmadienį. Mos, 
brooklyniečiai, pasiuntčm pa

sveikinimą ir 
nūs paramos 

Per mano
1 asmenys: 

Vincas ir 
Įdžiai $10

rio žmonių, 
būtų buvęs 
ne Pirmoji Gegužės. Lietuviai 
buvo susidarę būrį maršuoti 
Bendros Gegužinės Parado, 
ne visi galėjo atitrūkti. Ir pa
rade būrys dėl Helen’os iške
liavimo nuo mūsų turėjo nu
kentėti — daugelis jos arti
mųjų, šių šermenų dalyvių, 
yra buvę man matyti m aršu ri
jant pirmesnėse gegužinėse.

Palikus

Pasitiks Svečius iš 
Tarybą Sąjungos

Pagerbti čionai atvykusius 
Tarybų Sąjungos didvyrius■ li
teratus, kurie aprašė karą 
prieš nacius, patys būdami po 
kulku ir bombų lietumi, ren- 
giama masinis mitingas di
džiajame Madison Square 
Gardene. Įvyks gegužės 29-tą, 
Decoration Da,y išvakarėse.

Greta garbės svečių, Uja 
Erenburg, Konstantin Simo
nov ir majoro-generolo Mik
hail Galaktionov, kalbės ame
rikinio judėjimo žymūs vadai.

Tikintai jau -gatavi. Gauna
mi National Council of Ame
rican-Soviet Friendship rašti
nėje, 114 E. 32nd St., New 
Yorke. Kainos nuo 60c iki 
$3.60.

Panaudoti Drabužiai
sy i

Apmokėtais muitais
gali būti dabar siunčiami i

SOVIETU SĄJUNGĄ
šiaurinę Bukoviną)

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ. FILMAS!
Matvk pagrobtas nuo vokiečių filmas, pariidanciaa X-2 raketų laidvtnų! Matyk naująjį 
Filipinų Prezidentų Rovas! Matyk jauonų pasienio sidabro suradimų! Matyk peikūn- 
sargius Erffvlio bokštui! Matyk francūzų dviračių lenktynes! Matyk filmas, rodančias 
Mussolinio lavono pavogimą! Matyk Alcatraz riaušių filmas! Matyk Kentucky Derby! 
Ma’rk Gegužinės minėjimą Paryžiuje! Matyk Meksikos beisbolą! Matyk techni-spalvę 
filmą ‘‘Gent of the Ocean” ir visas naujausias judžių žinias iš-viso pasaulio!

T? M R A Q QrV newsreel theatre
1_J ill. 1J /X O O IL BROADWAY ir 46 ST.

KITA PUIKI PARAMOUNT 2 Už 1 PROGRAMA!
Sensacinga, Sujaudinant i Žmogžudystės Slaptybė! . . .

Pilna VirpmimŲ ir Veiksiny!... j
N LADD « VERONICA LAKE • WILIJAM BENDIX

“THE BLUE DAHLIA”
da SILVA «t DORIS DOWLING 

IR DIDIS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE 
Žymiausias Naujovinis Amerikos Kompozitorius

DUKE ELLINGTON ir jo pasauliniai garsus orkestras 
ir dar Stump and Stumpy, The Clark Brothers 

EXTRA! THE MILLS BROTHERS

PARAMOUNT
Vidunaktyj vaidinama kas nakt|

BROADWAY
& 43 STREET

Irečia Didi Savaite! Nenamirštama. Stalingrado Istorija

ART KI NO presents

by
KONSTANTINE

SIMONOV -

R from the BethSellor |

produced;in m U.S.S.B.

TAIPGI VĖLIAUSIOS SOVIETŲ ŽINIŲ FILMOS

Radio Ap:e Kainu
Kontrole ■

<z

lio programa — 
for Your Money 

infliaciją, viena- tipišką 
kainų kontrolės klausi

nius girdima gegužes 12- 
akarą, nuo 7 :45 iki 8 
'akaro, iš WMCA, 570 

ant jūsų radio. Tai galingiau
sia stotis New Yorke.

Kovas $1
F. Vaitkus $1
L. Kavaliauskaitė $1
V. Karkinas $1
G. Diržulaitis $1.
Viso per P. Buknį $100.
Juozas Weišs surinko C.

Brooklyne ir pridavė $18.50.
NewM. Klimas iš East

York pridavė sekamai:
Nuo ALDLD 185 kp., $5
Nuo LDS 13 k p., $5

; J. Vinikaitis, $1
P. Bieliauskas $1

y M. Klimas $1
M. Misevičiene $1.
Viso per M. Klimą $14.
Iš Maspeth, per ALDLD 

138 k p. buvo surinkta ir P. 
Pakalniškis pridavė sekamai:

. CedroAai $1
Kalvaičiai $1
Kauliniai $1
Cibulskiai $1
Laukaičiai $1.
Pakalniškiai $1
Zablackai $1.
Viso $7.
Labai gražu tiems, kurie 

nteikė dienraščiui Vilniai fi
nansinės paramos suvažiavi
mo proga ir gražiai, draugiš
kai pasielgė tie, kurie pasirū
pino parinkti aukų.

Chicagiečiai Laisvei 
žiavimo proga prisiuntė 
Mes šiuom kartu jiems 
nai atsiteisėme, 
eityje atsiminti 
juos kada pralenkti.

P. Buknys

MIRE
65 m.

VMI

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

Valkų ligų specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038 t

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais
Trečiadieniais
Penktadieniais

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

. j 9—12 ryte Valandos: į gvakare

Penktadieniais Uždaryta

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

Anthony Gudas, 
žiaus, mirė geg. 9 
se, 259 Berry St., 
Kūnas pašarvotas 
Garšvos koplyčioje, 2£1 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuves įvyks geg. 13 d., šv. 
Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Petronėlę, sūnų Joną, 
dukterį Mary Zonner ir anū
ką.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Garšva.

ADAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTIST AS

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

ATDARA VAKARAIS


