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kų įvairiose valstijose.
v Valdžia naudoja auto-bu- 

sus ir lėktuvus, kad galėtų 
pristatyti miestams maisto 
ir kitų būtiniausių reikme-

Į Jungtines Valstijas atsi- 
baladojo lenkų fašistų gene-, 
rolaą T. Bor (Komorowski). 
Jis važinėja ir niekina Tary
bų Sąjungą ir dabartinę Len
kiją. Tai jo vadovystėj buvo 
išprovokuotas Varšavos žmo
nių sukilimas 1944 metais, 
kuris tiek daug gyvasčių kai
navo.

Po to jis buvo nacių paim
tas j “nelaisvę.” Hitlerinin
kai, kurie milionus kitų žmo
nių nužudė, tą savo “priešą” 
gerai išlaikė. Jis dabar nacių 
propagandą skleidžia.

Nanking, Chinija.—Ame
rikonų komandieriai apsta
tė naujomis savo marininkų 
eilėmis Tientsin - Mukden 
geležinkelį, šiaurinėje Chi- 
nijoje. Jiem įsakyta apsau
got šią geležinkelio liniją 
nuo chinų komunistų. Chi- 
nijos valdovas Chiang Kai- 
shekas tuom geležinkeliu

New York. — 
tinė Amerikos s' 
čiai rašo apie E. Browderio 
lankymąsi Sovietų Sąjun
goj. Komerciniai laikraš
čiai dėl to darė ’ įvairius 
s p ė 1 i o j i m us, atkreiptus 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš komunistus, sako Wm. 
Z. Koster, Amerikos Komu- 
ftistų Partijos pirmininkas. 
Partijos Nacionalė Taryba 
vienbalsiai užgyrė Fosterio 
pareiškimą kas liečią Brow-

Mr. Byrnes grūmojo Tary
bų Sąjungai, kad, jeigu ji ne
pasiduos jo valiai ir nešauks 
“taikos konferenciją” pirma 
negu Keturi Didieji susitars, 
tai jis tą klausimą perduos 
Jungtinėms Tautoms.

Net Londone ir Paryžiuje 
nustebo dėl šio jo grūmojimo 
ir sako, kad tai nieko gero 
nesiūlanti pozicija, kad tai 
prieštaravimas sutarčių dva
siai. Net New York Times ir 
tai sako, kad Mr. Byrnes siū
lymas neatitinka JT taisyk
lėms. Bet 
valstybės

Laivai ir Badas.
Mr. Byrnes ir Taisyklės.
Lenkų “Vaiskas.”
Pakorė Niekšą Franką.
Sovietų Duona.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

kitko, skaitome:
“Kapital ištinę spauda 

skleidė fantastiškas pasa
kas apie Browderio kelionę 
į Maskvą. Buvo pasakoja
ma, kad jis vykstą ten, gir
di, su apeliacija, kaip į kokį 
aukščiausią teismą prieš 
Jungtinių Valstijų Romu- 
nistų Partijos nutarimą. 
Tuom nutarimu buvo pa- 
smerktas Browderis už 
marksizmo perdirbinėjimą 
ir išmestas iš partijos.

“Kapitalistinė spauda su 
savo spekuliavimais apie

Anglija 
lenkiško vaisko 
ja Italijoj 
gi i joj 
skaičių. Fašistai vedė ten taip 
bjaurią propagandą prieš da
bartinę Lenkiją, kad mažai 
“vaisko” nori grįžti į tėvynę.

Britai imperialistai nori iš 
to “vaisko” organizuoti Už
sienio .Legioną. Kalbos apie jo 
paleidimą yra tik tuščios kal
bos.

New York.— žinomas ra
dijo komentatorius Johan
nes Steel įtarė, kad ameri
konas pulkininkas, Norman 
Schwartzkopf iššaukęs Ira
no kariuomenės ir policijos 
atakas prieš Azerbaidžano 
savivaldybę. Schwartzkopf, 
buvęs New Jersey valstijos 
policijos Vadas, yra Irano 
žandarų galva. Savo ko
mandoje jis turi 20,000 Ira
no policininkų.

Teheran, geg. 24. — Ira
no premjeras Ghavam pra
nešė, kad jo paskirta komi
sija ištyrė ir patikrino, jog 
visa sovietinė kariuomenė 
ištraukta iš Irano. Ghava- 
mas įsakė Irano ambasado
riui Alai Amerikoj, kad ra
portuotų* Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybai apie visišką 
Raudonosios Armijos pasi
šalinimą iš Irano. — Mas
kvos radijas geg. 23 d. pa
reiškė, jog Sovietai iškraus
tė visą savo kariuomenę iš 
Irano iki geg. 9 d.

Milan, Italija. — Naujie
ji fašistai buvo-padarę są- 
i mokslą užgrobt čionaitinius 
italų kariuomenės barakus 
ir kairiųjų partijų raštines. 
Areštuota keli sąmokslinin
kų vadai, jų tarpe ir Pier 
L. Stevani, fabrikantas ir 
buvęs Mussolinio Juodosios 
Gvardijos narys. Pasku
tiniu laiku jis vadovavo 
slaptajai, neva demokrati
nei Fašistų Partijai šiauri
nėje Italijoje.

Penktadienį pasinaujino 
derybos tarp T r a u k i n ių 

i Tarnautojų ir Garvežių Ma
rinistų Brolijų vadų, iš vie- 
Įnos pusės, ir kompanijų ir 
i valdžios atstovų, iš antros, 
i Prezidentas Trumanas ta- 

kabirfetu, ką 
valdžia turėtų daryti dėlei 
šio streiko.

S t r e i k ieriai reikalauja 
pakelti valandinę algą dau
giau, negu pusdevyniolikto 
cento, kuriuos prez. Truma
nas pasiūlė. Dar svarbes
nis jų reikalavimas yra pa
gerint darbo sąlygas — pri
pažinti 8 valandų darbo die
ną, duoti apmokamas atos
togas, daugiau mokėti -už 
viršvalandžius ir tt.

Maskva.— Earl Browder, 
buvęs Amerikos Komunistų 
Partijos sekretorius, sakė 
amerikiniams reporteriams, 
kad jis tiktai asmeniniais 
sumetimais atvyko į Sovietų 
Sąjungą. Browderis už
tikrino, kad jis Sovietuose 
nesiekia jokių politinių tik
slų ir neturi nieko bendra

yra stipriausia karinė jėga 
vakarų Europoje, sakė ispa
nų respublikiečių premje
ras dr. J. Girai. Jis nurodė, 
kad didžioji dauguma šalies 
pajamų vartojama kari
niams tikslams ir naujų 
karo pabūklų gaminimui. 
Ispanija yra nacių slapto
sios policijos agentų lizdas; 
jie ten turi savo radijus ir 
stengiasi atgaivint nacišką 
judėjimą pasaulyje, sakė

Berlin. — Amerikos ge- 
ner. Robert Harpes sakė: 
“Rusai kareiviai savo būdu 
yra panašesni į amerikonus, 
negu bet kuri kita tauta. 
Jie linksmi, mėgsta pajuo
kauti ir supranta juoką. jį 
Labiausiai jie nori taikos, ir 
jie visi supranta, kad su
laikyti kitus nuo karo bus 
galima tik tuomet, jei*gy
vuos draugiškumas tarp ’ 
Amerikos ir Rusijos.”

New York. — Penktadie
nį buvo planuojama pasiųst 
vienas traukinys i 
Yorko į Chicagą ii 
Washingtona;

Tuo tarpu tik du trauki 
niai išvažiavo į Washingto

Washington. —Kongreso 
atstovų rūmas nutarė pas
kirt $4,639,718,000 kariniam 
Amerikos laivynui per me
tus. Tatai, suprantama, 
iužgirs ir. senatas.

Jungtinės Valstijos laikys 
paruoštus 965 karinius lai
vus, neskaitant atsarginių 
laivų. Bus pastatyta ir tu
zinai naujų karo laivų. Lai
vynas perginkluojamas nau- 
joviškiausiais pabūklais.

Hastings - on - Hudson, 
N. Y.—900 Anacondos Vie
lų kompanijos darbininkų 
per tris mėnesius streiko 
išgavo pusdevyniolikto cen
to algos priedą kiekvienam 
per valandą.

Maskva. — Sovietinis ra
dijas pareiškė, jog anglų- 
amerikonų komisijos pata
rimas įleisti 100,000 žydų į 
Palestiną neišriša klausi
mo; sako, reikia. užtikrinti 
teises žydams tuose europi
niuose kraštuose, kur jie 
jau per šimtmečius gyvena.

Chicago. — Karinis So
vietų laikraščio Pravdos 
redaktorius, gen. M. R. Ga
laktionovas sakė amerikinės 
spaudos atstovams: Sovie
tuose yra spaudos laisvė, bet 
ne fašistams. Jam pastaty
ta klausimas: Ar Sovietai 
leistų rašyti už privatinį 
verslą? Galaktionavas atsa
kė: “Mūsų šalyje sąlygos 
tokios, kad privatinio vers
lo gynėjai yra fašizmo 
agentai.”

Washington.— Drabužiai 
pabrauksią 10 nuošimčių.

Rochester, N. Y. — Re- 
publikonų valdyba Roches- 
teryje išmetė 500 darbinin
kų iš miestinių darbų už 
tai, kad jie įstojo į uniją. 
Policija suėmė dar 208 
miesto darbų streikierius.

New York. — Sugrįžusi 
iš Italijos, C. P. Doelger’- 
ienė pranešė, jog 10,000 .be
namių berniukų, po kelioli
ka metų amžiaus, ten palai
di bastosi miestuose, plėši
kauja, vagia ir žudo žmo
nes. Kartu jie garbina 
Mussolinį.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas slaptai 
svarstė naujus Amerikos 
ginklus. Kongresmanai A. 
Thomas ir Sheppard tvirti
no, kad Amerika turi jau 
“mirtingesnį pabūklą, negu 
atominė bomba.”

Paskui reporteriai klau
sinėjo, kas tai do pabūklas: 
ar mirties spinduliai, ar pa
vojingiausios ligos perai, ar 
k o s m i niais (pasauliniais) 
spinduliais užtaisyta bom
ba? Niekas reporteriams 
nė puse žodžio nepaaiškino.

Washington, geg. 24. — 
Senatas nubalsavo uždraust 

i unijoms reikalaut, o sam- 
idytojams mokėt mokesnius 
|į tokius unijinius gerovės- 
sveikatos fondus, kuriuos 
kontroliuoja tik pačios uni
jos. Dabar kongresas svar
sto siūlymus taip “pataisy
ti” Case’o-sumanymą $rieš 
streikus, kad valdžia galėtų 
gręsiančius streikus užšal
dyti per 60 dienų.

kių spekuliavimų tikslą.
“Patys Amerikos Komu

nistų Partijos nariai nusta
to visą jos politiką pagal 
Amerikos darbininkų klasės 
ir liaudies reikalus.

“Komunistų Partija ir to
liau neatlaidžiai kovos prieš 
browderizmą ir smarkius tą 
kovą. Browderio išmetimas 
iš jos eilių davė Komunistų 
Partijai galimybę vykdyti 
teisingą marksistinę politi-

Apie 4,000 Amerikos karei
vių padarė užpuolimą Duno
juj ant laivų ir suėmė 372 lai
vus, jų tarpe nemažai kari
nių. Laivai buvo aukštutinėj 
Dunojaus upės dalyj. Juos ten 
suvarė hitlerininkai, bėgdami 
nuo Raudonosios Armijos. Vi
so, sakoma, yra apie 700 lai
vų. Jie yra Jugoslavijos, Bul
garijos, Rumunijos, Sovietų 
Sąjungos, Vengrijos, čecho- 
slovakijos — net 11-kos šalių.

Nurnberg, Vokietija. — 
Talkininkų byloje prieš na
cius karinius kriminalistus 
buvo kvočiamas Baldur von 
Schirach, hitlerinio jaunimo 
organizacijos buvęs vadas. 
Jis sakė, jog Henry Fordas, 
amerikinis automobilių fab
rikantas, pastūmėjo jį į fa
šizmą. Schirach’as skaitė 
Fordo knygą prieš “Tarp
tautinį Žydą.” “Mes,” girdi, 
“pasitikėjome Fordu, ger-

Browderio Atsilankymas Maskvoj'bgme nuomones.” 

Tiktai Asmeniškas Jo Dalykas

Jau Pusė Minkštųjų 
Kasyklų Mainierių 
Nustojo Dirbę

New York. — Angliškaj
am e r i k oniškoji Saugumo 
Tarybos dauguma uždraudė 
skleisti per radiją Ispanijos 
u ž s i e n inės respublikiečių 
valdžios parodymus prieš 
Franko fašizmą. Bet radi
jas paskleidė pirmesnį Ame
rikos pareiškimą, kuris 
skelbė, būk Franko diktatū
ra niekam nepavojinga.

Franko turi 840,000 nuo
latinės armijos, kuri dabar 1 Girai

London. — Maskvos radi
jas kaltino Angliją, kad ji 
dar neištraukė visų karinių 
savo jėgų iš Irano; tuom. 
anglai laužo sutartį, pada
rytą su Iranu ir Sovietais. 
Anglai pasilaiko ir naudo
ja karinę radijo stotį Bu- 
shire, prie Persų Įlankos, 
rašė Irano laikraštis Ras- 
bar. Maskvos radijas pa
skelbė ištraukas iš to laik
raščio.

Washington, geg. 24. — 
Skaičiuojama, kad jau apie 
pusė minkštųjų angliaka
sy k 1 ų darbi ninku metė 
darbą. Jie nelaukė, kol iš
sibaigs streiko paliaubos, 
vidunaktį iš šio šeštadienio 
i sekmadieni. 
C i

Kada naciai buvo okupavę 
Čechoslovakiją, tai, keršinda- 
mi už partizanų veikimą, jie 
visiškai sunaikino Lidice mies
telį. Sunaikino žmones ir na
mus! Jie tą atliko pagal įsa
kymą Karl Hermann Frank, siunčia tautininkų kariuo 
Jie manė, kad viešpataus am-imenę prieš chinų komunis 
žinai. ,tus Mandžurijoj.

Btet hitlerizmas sumuštas. | 
KarpH. Frank buvo suimtas 
ir čechoslovakijos teismo nu
teistas pakarti.
dieną jis pakartas, kada iš vi
sos šalies buvo susirinkę 40,- 
000 našlių ir našlaičių — na
cių teroro aukų, pažiūrėti, 
kaip tas budelis bus nubaus
tas! Iš to turėtų pasimokyti 
visi liaudies priešai. Liaudis, 
tai yra viskas.

Washington, geg. 24. — 
! Prezidentas Trumanas įsa
kė atsarginiams oficieriams 
stoti į tarnybą geležinkelių 
reikalams “tvarkyti” ir pa- 

i šaukė atsargos marininkus 
■į pareigai prie geležinkelių.

Kai kurie geležinkeliai 
Philadelphijos, New Yorko 
ir Chicagos srityse mėgina 
dirbti, naudodami kompa
nijų viršininkėlius. Phila
delphijos apylinkėje jau 
pradėta vartoti streiklau-irėsi su savo 
žiai,

250,000 garvežių mašinis
tų ir traukinių tarnautojų 
sustabdė bei suparalyžiavo 
geležinkelių veikimą visose 
Jungtinėse Valstijose. Šis 
didžiausias Amerikos istori
joje geležinkeliečių streikas 
prasidėjo gegužės 23 d. nuo 
4 valandos, pagal reguliari 
laiką.

Streikas jau sustabdė 
daugelį plieno ir kitų fabri-

Valstybės Departmentas pa
reiškė, kad tuos laivus pasi
laikys, nes, girdi, “Dunojaus 
klausimas neišrištas.” Aišku, 
kad virš metai po karo už
baigimo pagrobti kitų šalių 
laivus ir skaityti juos “karo 
grobiu,” yra neteisinga! Aiš
ku, kad ir laikyti juos, teisi
nant tą žygį kitais sumetimais, 
yra daroma didelė žala kitoms 
šalims.

Dunojaus srityje daug žmo
nių kenčia badą ne vien todėl, 
kad maisto stoka, bet ir todėl, 
kad pervežimo įmonių stoka. 
Pagrobimas tų laivų ir laiky
mas, neatidavimas jų toms ša
lims, kurioms jie priklauso, 
dar daugiau didifis badą.

Geležinkelių Kompani
su ginčais tarp jo ir Ameri- ios Bando Veikti 
kos Komunistų Partijos.

Browderis pranešė, kad 
jis nori gaut leidimą atsto- 
vaut Sovietų literatūros lei
dyklas Amerikoje. Tuo tik
slu jis kalbėjosi su S. A. Lo- 
zovskiu, Sovietų užsienio 
reikalų ministerio pavaduo-

(Tąsa 5-me pusi.)

KOVA PRIEŠ BROWDERIZM/ BUS DAR SMARKINAMA 
PAREIŠKĖ AMERIKOS KOMUNISTŲ PARTIJA

Browderio kelionę stengėsi 
pakenkti draugiškumi tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos. Ta spauda bandė įpa
sakoti, būk Sovietų Sąjunga 
kišasi į politinį Amerikos 
gyvenimą ir būk Komunis
tų Partija esanti ‘Maskvos 
agentas.’

“Dabar gi pranešimai pa
čioj kapitalistinėj spaudoj 
apie Browderio atsilankymo 
pasėkas Maskvoje patvirti
na, kaip visi tie spekuliavi
mai neturėjo nė mažiausio 
pamato, ir parodo piktą to-

Berlin. — Amerikonai ir 
vokiečių policininkai suėmė 

22 1375 Hitlerio jaunimo šaikos 
narius. Tie naciukai darė 
sabotažo žygius prieš ame
rikonus.
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I
’rano Klausimo”?
sms bus aišku, kad už taip 
’ slepiasi kas kita. Irane 
ngalėję Anglijos imperialis- 
balo šaltinius, bet ir Irano 
:okios jie norėjo.. Pastarai- 
ir Wall stryto imperialistai. 
Sovietų Sąjungos. Jš Irano 
jovietų Sąjungos xžibalo šal

tinius.ris gavo žibalo iš Sovietų 
Sąjungos.

Aišku, kad Sovietų Sąjunga turi dėti pastangų, kad 
apsaugoti savo šalį iš tos pusės. Ilgai Sovietai vedė 
derybas su Iranu, kad gauti žibalo koncesijų Azerbai
džane ir šiauriniame Irane. Anglijos ir Amerikos im
perialistai dėjo visas pastangas, kad Iranas neduotų So
vietams tokių koncesijų. Pagaliau Irano vyriausybė ir 
Sovietų Sąjunga gegužės 5, 1946 metais susitarė. Lon
done tuojau pareiškė, kad jokiame atsitikime Angliją 
su tokia Irano pozicija nesutiks. Washingtone pradėjo 
šaukti, kad Sovietai “privertė” Iraną daryti tokią su
tartį.

Anglijos ir Franci jos impe- 
olimą 1(940 ir 1941 metų pra- 

Tada jie teisino tą

Wai ką ta&G it iako
Iš KOKIO ARSENALO 
LIETUVIŠKI PRONACIAI 
IMA GINKLUS?

\Užvakar mes rašėme apie 
pastarąjį biuletino Baltic 
Review numerį, tik neseniai 
išėjusį iš spaudos. Tai nu
meris, turiningas faktais, 
n u maskuojančiais lietuviš
kus fašistus ir “demokra
tus,” nuolat bjauriojančius 
Tarybų Sąjungą. Biuletino 
redaktoriai aiškiai, faktais, 
parodo, iš kokio arsenalo 
šitie lietuviškieji fašistiniai 
“karžygiai” imasi ginklus 
Tarybų Sąjungai pulti.

Baltic Review redakcija 
rašo, jog š. m. sausio mė
nesį “tarybininkų” išleista
me Lithuanian Buletin’e 
visa medžiaga, fotostatiniai 
“dokumentai” ir kitkas, yra 

j paimti iš “Lietuvių Archy
vo”, kuris buvo parašytas 
ir atspaus dintas Kaune 
1942 m., kai Lietuvą buvo 
okupavę naciai. “Lietuvių 
Archyvas”— šlykštus, b jau
drus leidinys, parašytas iri 
i atspausdintas tuo sumeti-j 
|mu, kad tik labiau pažemiu-' 
Iti Tarybų Sąjungą, su ku-1 
iria naciai kariavo. Tai lei-1 
dinys, išleistas su nacių fa-į 
brikacijomis, kurioms ga
minti jie buvo ekspertai!

Naciai buvo sukūrę Lie-į 
tuvoje Studijų Biurą, kuris I 
ne tik rašė prieš Tarybų! 
Sąjungą klastingas knygas,! 
bet ir buvo įsteigęs ir palai- ! 

1 ' ; “Raudonojo Te-i

ILYA EHRENBURG, vienas 
iš žymiausiu Tarybų Sąjungos

Baltic Rieview redakto
riams priklauso didelis nuo
pelnas už atliktą gerą dar
bą. Šis biule tinas, kaip 
mes vakar nurodėme, turė
tų būti juo plačiau paskleis
tas tarp angliškai skaitan
čiosios visuomenės, — jis 
ypačiai turėtų būti įteik
tas vietos laikraščių redak
cijoms, valdininkams ir ki
tokiems’ pareigūnams, kurie 
trokšta susipažinti, kaip 
šiandien lietuviški fašistai 
ir jų talkininkai skleidžia 
tai, ką skleidė Goebbelsas! 
pjTiniaU negu jis galą pasi- i rašytoju, šiuo tarpu atvykusią 

------ ! (apsilankyti Jungtinėse Vals-!___  
(Baltic Review kaina vie-|tijose. Ji asmeniškai pamaty-j nėr. 

110 eg’Z. 10 C. Gaunamas: į ti-girdeti bus proga šio mčne- 
Dem. Am. Lietuvių Centre, I šio 29-tos vakarą didžiajame 
41l9 Lorimer St., Brooklyn (masiniame mitinge, Madison 

Į Square Gardene. Prasidės 
;7:30. Rengia American-Soviet 
I Friendship Nacionalė Taryba.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Clare!

I^OOD AND HERBERT HOO- (published for about three years 
" VER are being mentioned (by the organization of Lithua- 
in the same breath today. That nia’s citizens, the Lithuanian 
the two go well together is ap-! National Council. But last year 
parent by just glancing at pic-(its publication was taken over 
turės of President Truman’s'by the American Lithuanian 
“food ambassador.’ Council.”

—o—’
The other day we saw a head

line which read: “Hoover Play
ed Politics With Food in 1919.” 
Ten years later, 1929 to 1932, 
Hoover again played politics 
without food. Remember those 
days of promise of two-chick
ens in every pot and two apple 
salesmen on every street cor-

—O—

Grigaitis and Shimutis want 
to make this distinction clear. 
They don’t want anybody but 
the American Lithuanian (Coun
cil to get the credit for spread
ing Nazi propaganda. We’re 
sure that democratic American 
Lithuanians will appreciate the 
clarification.

—o—

Dabar angliškai kalbantieji imperialistai dviem fron- kė Kaune
tais veda atakas, kad suardyti tą Irano ir Sovietų Są- voro Muziejų”! Viskas tas! 
jungos susitarimą. Irane jie provokuoja karą prieš au- !bųvo daroma tuo tikslu, kad j

POPIEŽIUS LAIMINO 
KONČIŲ

Tėvynėje (geg. 24 dieną) 
iškaitome tokią žinelę:

“Popiežius Pijus XII 
gūžio 15 d., privatinėje 
diencijojc, priėmė kun. 
Juozą B. Končių, Bendrojo! 
Ameiikos Lietuvių f 
Fondo pirmininką.

“Audiencijos metu šven-1 
tasis Tėvas pareiškė sutei
kiąs apaštališkąjį palaimini
mą BALF valdybai, direkto- i 
rių tarybai, Įstaigos tarnau
tojams, visiems bendradar
biams, organizacijos nariams ■ 
ir lietuvių šalpos gerada
riams.”

Kas gi kun. Končius?

Laiškai iš Lietuvos
gc-' Anna Rupkelis, iš Mon- 
au-itello, gavo sekamo turinio 
clr.l laišką iš Lietuvos.

Kovo 2, 1946 
šalpos i Miela Mano Sesute!

Aš nuo jūs laišką gavau, 
'už kurį širdingai dėkavoju. 
Miela sesute, man skųstis 
nėra dėl ko. Mums dabar 

| geriau gyvenasi, kaip pir- 
ima, kadą buvome po vokie- 
(čiais. Prie Sovietų mums 
i mažažemiams geriau 
įventi. ___ ........ . ....... . ..........., .
lme, vargome kol žemės gau-(Tysliava cabal, 
jdavome, o dabar žemės yra; —o—

On the Brooklyn end of the 
Old Apple Herbie, who just j line, Tysliava of “Vienybe” isn’t 

got back from abroad, is ra
ther optimistic about the world 
food situation. He doesn’t be
lieve that Americans will have 
to be rationed to help feed the 
world’s starving millions.

One headline, said: 
Sees Need for 
Maybe Herbie 
becoming boss
apple selling scheme throughout 
the starving areas. 

—o—
The latest edition of the Bal

tic Review gets in some power
ful punches against those Lith
uanian gramaprones who have 
been mouthing Nazi propagan
da so often that it has become 
habitual. In a well documented 
manner, the May 15 Baltic Re
view unfolds the spider

R'Y" propaganda pattern of the 
Mes pirma skurdo-i gaitis, Shimutis, Karpius

Hoover
Food Czar.” 

has visions of 
over a

• tonomišką respubliką Azerbaidžaną, kad iššaukt naminį-juo daugiau sukėlus Lietu-Į Ką Jis atstovauja ir ką po-jkįek tik nori —- siūlo žemę,!
karą, kaip jie padarė Chinijoj, kad paskui anglai ir ame- vos žmonių prieš Tarybų ipiežius laimino? Kun. Kon- bėda, kad jėgos neužtenka y?als that the publishci 

- - - . • . . \ ■« . m . • • C'l A.. T Y * _ _ . .... . /ii i i n 4- 4- z\ t r «x i i i A zmi-i I r/-\r< i i • 1 . •
karą, kaip jie padare cmniio. 
rikiečiai galėtų pasiųsti arrcįiją neva žibalo šaltinių ap
saugojimui. Šiomis dienomis Irano armija net buvo už
puolusi Azerbaidžaną išilgai 150 mylių .frontą. Bet 
kada ji pasisekimo neturėjo, tai Irano valdžia priešakyj 
su premjeru Ahmad Ghavam sako, kad tai buvo už
puolimas “be valdžios žinios,” kad būk “patrijotai” tą 
padarė. Veikiausiai, šios provokacijos prieš Azerbaidža
ną nėra paskutinės.

Kita, tam pačiame Irane anglų imperialistų agentai 
dirba ir prieš Ahmed Ghavamo vyriausybę. Jie nepa
sitenkinę, kodėl ji griežtai nepasiduoda Anglijos koman
dai. Anglijos agentai ir Irano reakcininkai gatavi ir 
tą valdžią nuversti. Neseniai, kada į Teheraną atvyko 
tartis Azerbaidžano respublikos premjeras Pishevari, 
tai buvo išprovokuotas ant kairiųjų užpuolimas ir šau
dymas. Šaudyti į demonstraciją įsakė amerikietis pul
kininką^ Norman Schwarzkopf. . "

Kitas frontas atakų vedamas Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj. Londone tą klausimą iškėlė Irano atstovas

k.

i’-

•>

permitting the Chicago fascist 
bunch to get complete credit for 
publishing Nazi propaganda. A 
story in the Baltic Review dis
closes that Tysliava’s sheet has 
introduced a new motif in Na
zi propaganda. This is the pho
to clement, the printing of Nazi 
atrocity pictures.

vast! According to the Review, the 
“Vienybė” has the dubious ho
nor of beng the first, if not the 
only, Lithuanian paper in this 
country to publish Nazi photos. 
It earned this doubtful honor 
on April 5, 1946 by publishing 
three Nazi photos, which Mrs. 
Tysliava admitted in her col
umn were brought here bj’’ an 
unindentified “former ‘displac
ed person’.”

(’.ri
alui

— -o----
Then there is the story about 

a “strange partnership which 
includes friends of Baltic quis
lings ... condemned Nazi pro
pagandists” and Dr. Grigaitis 
and Leonardas Shimutis lock
ing elbows at a recent Wash
ington pow-pow. This is the 
first ęoipplete story to tell who 
the bogs ane in the so- called 
“Federation'' of Americans of 
Central - European Descent.” 
There is other information 

i about Lithuanian fascist acti-
we vity in the “Review.” Space, 

word however, doesn’t permit us to

The “Review’s” lead story re- 
rs of the 

Lithuanian Bulletin culled a 
Nazi “document” from a Nazi 
book and printed it as “proof” of 
“Russian barbarism.” The linė 

i under the masthead of the 
(“Lithuanian Bulletin” reads;

# X O / VLX VVKXXXVKJ XX XXXV1XV, MW I Uy LithUaHiaH
kurių daugumą sudaro fa- j to neužtenka — reikia dasi- i Nationa] Council.” Actually this
sistai^žydų skerdikai, nacių įpirkti laisvoj rinkoj, o ten|įs misleading. And now 
talkininkai. Višain tam po-1 viskas labai. brangu. Batų | must take Dr. Grigaitis ■___  ______ , ____ _
pežius, anot Tėvynės, “šutei- visai negalima gauti, sunku1 for it. For the Review reveals | go into further detail, 
kęs apaštališkąjį palaimini-lyra, kada negali nusipirkti,; that Dr. Grigaitis 
mą”! ' _ y__ yy____  y___ ” “ ’’

Kada demokratinė spau-(nesu blogai apsirėdžius, yra i 
da nurodo, jog Vatikano |kitų, kurie eina su klumpė- 
viešpats palaiko fašizmą,; mis apsiavę ir suplyšusiais 
tai tuli_ katalikų laikraščiai drabužiais, man kai ką su- 
labai del to pyksta, sakyda- teikia sesuo iš Kauno, o aš 
mi, jog tai esąs melas. Da- jaį maisto pasiunčiu.
bar ir Jie turės įsitikinti,! Dabar kas dėl kapų, tai 
jog taį ne melas, bet tikra i netiesa, kad būk mūsų vi-1

į prieš t ___ z
Sąjungą! Studijų Biuras— jčius atstovauja Amerikos Į dirbti...
buvo antisemitizmo ir anti-'lietuviškus fašistus ir jų | Krautuvių pas mus yra 
komunizmo propagandos1 talkininkus. Jis atstovauja i tik viena ;— kooperatyvo, 
biurąs, aplink kurį šukosi i B ALF’ą, įstaigą, moraliai ir i kur su kortelėmis parduo- • 1 • !• 1 • v 1 • • T V • 1 z, J XLt rvilA n 1 1 • t • 1 •‘i . ‘i • 1 > •

Seyed Hassan Taqizadeh, kaltindamas, būk Sovietų Są- n_Q nq,nn u j uprną n.lvviJ 
• J • • A • • 1 * T 1 1 ”1 6Y 1 I I Vz >O a 11C L111 z 1\ Cv vi 11 L 111 iO į z c v V 1\ O

visokį lietuviški niekšai, ra- (medžiaginiai remiančią viso-Ma po biskį daiktų, kaip tai 
šę ir dirbę taip, kaip naciai ikius iš Lietuvos pabėgėlius, ; žibalo, druskos ir kitko, bet 
reikalavo.

Dėka tam, Lietuvoje bu
vo išžudyta arti 300,000 žy
dų ir apie 100,000 geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukrų! Tą 
viską lietuviškieji Hitlerio 
bendradarbiai, rašę Lietu
vių Archyvui, užgyrė, nes 
ir jie patys prie to kruvino 
darbo prisidėjo.

I Dabar tų žmogžudžių ir 
niekšų “surinkta medžiaga” 
naudojasi Amerikoje gyve
ną pronaciai, — naudojasi,

jungos Raudonoji Armija, kuri Irane buvo pagal 1921 
. metų sutartį, kišasi į Irano vidaus reikalus. Jungtinių 

Tautų Organizacijos Saugumo Taryba nutarė, kad lai 
klausimą pirma išriša patsai Irans su Sovietų Sąjunga.

Derybos prasidėjo ir nepaisant angliškai kalbančių 
imperialistų daromų skerspainių, jos ėjo prie gerų pa
sekmių. Bet tuo laiku atsidarė J. T. O. Saugumo Tary
bos posėdžiai New Yorke. Tuojau Irano atstovas Wa
shingtone Hussein Ala pradėjo ginčyti, būk jokių 
derybų nėra, kad jos “pakrikę” ir kaltinti Sovietų Są
jungą, būk ji laužo Irano nepriklausomybę.

Tarybų Sąjungos atstovas A. Gromyko reikalavo, 
kad paliktų klausimą išspręsti Iranui ir Sovietų Sąjun
gai, kaip buvo nutarta Londone. Bet Mr. Byrnes sakė, 
kad to negalima, nes “Iranas reikalauja, kad JT Saugu
mo Taryba svarstytų.” Na ir paėmė į JT Saugumo 

.Tarybos dienotvarkį tą klausimą.
Prikalbėta ir prirašyta jau kalnai. Tuo pačiu kar

tu Iranas ir Sovietų Sąjunga padarė sutartį, Raudono
ji Armija pasitraukė iš Irano, ką patvirtina Azerbai
džano ir Teherano valdžios. Patsai Iranas pareikalavo, 
kad “Irano klausimas” būtų ištrauktas iš Saugumo Ta
rybos, nes abi šalys susitaikė savo tarpe.

Rodosi, kad klausimas turėjo .būti baigtas. Viena,
jis išrištas, kaip Saugumo Taryba nutarė Londono posė- įr juozaJs Tysliava

čia susirasti daugiau dur
nių, kurie jiems tikės ir jų 
šlykščiam darbui padės. -LIETUVIS KUNIGAS

Būtų klaida manyti, kad VENSLAUSKAS METe 
Amerikos lietuviškieji pro- KUNIGYSTĘ 
naciai naudojasi tik Lietu-, 
vių Archyve pateiktais vo-Į 
kiečių “dokumentais”

Štai Naujienos pradėjo! 
spausdinti knygą, von Ren- 
telno išleistą okupuotoje 
Lietuvoje ir pavadintą “Ko
lektyvinė Tironija”! Kny
gos autorium paduodamas 
kaž koks Valuckas. Šis 
šlykštus raštas, panašiai, 
kaip ir Lietuvių Archyvas, 
kaip .minėjome, buvo išleis- 
|tas hitlerininkų Kaune, 
1943 metais, kai naciai jau 

j matė, kad jiems artinasi pa
vojus būti Tarybų Sąjungos 
nugalėtais.

■ Nuo Naujienų neatsilie-

____  —_________ __ „__ ; “Naujienos” 
l'ko tik reikia.... Bet aš dar on February 28, 1946 revealed 

i who the actual publishers of the 
! Bulletin were:

Said “Naujienos” then: 
“This Lithuanian Bulletin 

(in the English language) was

Readers interested in obtain
ing a copy of the recent “Re
view” edition can do so by send
ing 10 cents in stamps to the 
Centre of DemocFątic American 
Lithuanians, 427 Lofckner St., 
Brooklyn 6, N. Y.

HARTFORD, CONN
icijj nv uve um cx i neneša, Kaa dūk musų vi-i

tiesa,, nors ji ir gan skau-|sas miestas yra tik kapai, 
di! ! Mieste, kur buvo darželis,

tai ten yra palaidota keli <lar°Je, kad Laisvėj garsinate
•> >

Pastaba
Nekurie klausia: Ką jūs

prakalbas 9 d. birželio, o pla
katuose 2 d. birželio? Gerbia-

dyj; kita, ir patsai Iranas reikalauja ištraukti tą klau
simą iš svarstymų. Bet Washingtono ir Londono atsto
vai “užmiršo” pirmesnius tarimus ir savo “argumentus” 
ir pareiškė, kad dabar jau “Irano klausimas” yra ne Ira
no, bet pačios Saugumo Tarybos reikalas. Sakė, kad dar 
“neaišku,” ar tikrai Raudonoji Armija pasitraukė. Vėl 
paliko “Irano klausimą” dienotvarky. Kada anglai ir ame
rikiečiai daro reikalavimus ištraukti Raudonąją Armiją 
iš Irano, arba sako, kad jiems dar “neaišku” ar ji pa
sitraukė, tai tuo pačiu kartu jie pamiršta, kad jų armi
jos yra Graikijoj, Indonezijoj, Indijoj, Egipte, Palestinoj, 
Syrijoj, Lebanone, Azorų salose, Islandijoj, Chinijoj— 
ir visur pasaulyj, kur tik jie koją įkėlė laike karo.

Sovietų Sąjungos atstovas Gromyko kartą apleido 
JT Saugumo Tarybos posėdį, o vėliau pareiškė, kad 
jis nedalyvaus posėdžiuose, jeigu jie nuolatos palaikys

Tėvynėje telpa korespon
dencija 1S U V XXXV,

'apie kun. Venslausko išsi- 
! vilkimą iš kunigiško kostiu-;
mo. Tai įvykę “lietuvių 
šv. Pranciškaus parapijoje.” 
Buvę šitaip: .

“Praeitą mėnesį kun. Ven- 
slauskas, atlaikęs mišias, ta
rė į žmones: ‘Šiandien yra 
mano paskutinė diena kuni
gavimo. Aš nesu priešingas . 
nei tikėjimui nei bažnyčiai ir i 
laiminu jus dėl geresnio gy
venimo. Mano širdis šaukia' 
į civilinį gyvenimą.”

• 'iTai taręs, nusimovė nuo 
savęs kunigišką kostiumą ir 

su i išėjo iš bažnyčios. Po to, | 
savo Vienybe. Jis taipgi IVenslauskas patapo moky- 
rankiojasi'iš Lietuvių Ar-1 toju. Korespondentas pa- 
chyvo “faktus” ir kiša laik- stebi: “Tuo jis (Venslaus- 

skaitytojams kas) mano atsiekti didesnę 
karjįerą...”

raštin savo 
sumulkinti.

i.
T*į»5!!SW*

rusų pulkininkai. Ten yra 
gražus paminklas pastaty-, ... . , r. , , J .

itas. Vokiečiai visus žydus lmiej1’ Linu pasakyti, kad tai
. v , ! . lyra du atskiri dalykai. Anta-nuvare ant žydų kapu ir vi- • _ o . .. v1 j i c inas Bimba kalbės 2 d. birze-

i lio, gi už savaitės, tai yra, 9 
. .v . d. birželio, yra garsinama fil- 

Mano. vyras gal isgys, jau mos Lietuvos, kurias paskel-

UvlJJCl lY'Jl kzO 1 Jvl 1 i v

Minersville Pa. ISLJS ^en su^auclč, visus ten 
’; ir palaidojo. 7\ /T ZA 
'po biskį darbuojasi. Miela 
sesute, dėkavoju jums už tą sykį aprašysiu daugiau, 
gerą širdį, kad žadėjai man; 
paveikslus prisiųsti, aš! 
lauksiu... Pas mus yra gi- , 
Ii žiema — daug sniego. Ki- j

“Irano klausimą”, kūris tiksliai laikomas puolimui So
vietų Sąjungos.

Gegužės 22 d. vėl JT Saugumo Taryboj kilo “Irano 
klausimas”. Ir nepaisant to, kad Irano valdžia sakė, kad 
Raudonoji Armija yra pasitraukusi iš Irano ir Azer
baidžano, Londono ir Washingtono atstovams vėl buvo 
“neaišku” ir “Irano klausimas” paliktas dienotvarkyj. 
Iš to darosi pilnai aišku, kad angliškai kalbančiųjų kraš-. 
tų viešpačiai palaiko tą “Irano klausimą” savotiškais su- ! 
me

•■<'Į.

K. Gondrauskienė,
Ylakių paštas, 
Mažeikių Apskritys. 
Giedriumi Kaimas.

be George Klimo filmų marš
rute. Bet 9 d. mes negalime 
filmas rodyti, nes neturime 
tinkamos svetainės, o kita, 
tai tą dieną įvyksta Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pik
nikas, Lietuvių Parke, tai mes 
negalime viena diena turėti 
du parengimus. Filmos nebus 
rodomos.

Taigi, apie Lietuvą Antano 
Bimbos prakalbos įvyks 2 d. 
birželio, 3 vai. po pietų. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo svetainėje, 227 Lawrence 
St. Prašau tą Įsitėmyti.

B. Muleranka.

Tikslu geriau apsaugoti darbininkų teises, 372 delegatai susirinko Detroite ir 
įsteigė Civilių Teisių Kongresą. Iš kaires: Frank Donner, vienas iš CIO patarėjų; 
Louis Jones, kuriam gręsia kalėjimas einant O’Daniel’s anti-violence aktu; kon- 
gresmanas Hugh De Lacy iš Washington valstijos; Chris Bates, kaltinamas panie
kinime teismo dėl to, kad kritikavo Jones’o nuteisimą; Laurent Franz iš Naciona-

HnM ——------- X- .. -
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Pavasaris

LOUELLA O. PARSONS

Angliškas Žurnalas Apie Ivaną Kirovą
Mėnesinė Judžių Apžvalga, 
Is Žurnalo Cosmopolitan.

Ne taip jau aš dažnai užsiimu kokiais 
stačiai “tiriamaisiais” paveikslais. Aš 
turiu daug’ atsparos prieš, “gudrius” pa
veikslus. Bet šį mėnesį aš mačiau filmą, 
kuri yra tiriamoji, įmantri ir net turi 
pretenzijų, ir vis dėlto ji yra tokia gryna 
savo pastatoj, taip kupinai pilna tikrai 
baisingų momentų, kad ji yra verta mū
sų pilno susidomėjimo. Yra tai “Specter 
of the Rose” (Rožės pasivaidinimas), 
parašyta, diriguota ir pagaminta ano 

- drąsaus eks-laikraštininko, Ben Hechto.
Filmą sau antgalvį paėmė nuo baleto, 

kuris padarė Nižinskį garsenybe, ir aš 
įsivaizduoju,, kad Ben’as gavo daug įkvė
pimo savo paveikslui iš asmeniškos Ni- 
žinskio istorijos. Nes čia jūs turite pana
šią apysaką apie šokiką, kurs iš karto 
yra genijus ir pamišėlis. Andrių Saniną, 
vaikiną šioj apysakoj, taip jautriai pa
myli jo kompanijos balerina (baleto 
svarbioji šokikė), kad ji už jo išteka, 
nors ji ir žino, kad jis užmušė savo pir
mąją pačią ir galėtų užmušt taipgi ir ją.

gal paėjimą, jis tik išėjęs universitetą te
pamato baletą pirmą kartą, bet ir tada 
tiktai savo muzikinio susidomėjimo dė
ka. Kada jis nusprendė mokytis šokti, 
jam buvo pasakyta, kad jis turėjo pra-

LUCILLE KIROV, 
draugų Kaškiaučių dukrelė, baigusi dramos studijas, 

dabar gyvenanti su broliu Hollywoode.

Nors dar šalnos garbini ūkai 
Žiemos likučius lydėjo: 
Jau sodelyj robiniukai— 
Jų dainelė suaidėjo.
Taip balandžio puikus rytas 
Gražiau aušo, švito, balo, 
Pavasaris suvaržytas * 
Išsilaisvina ant galo.
Šalti rūbai žiemos oro
Prasišalina, išnyksta
Ir keliauja sau be noro ... 
Žolynėliai bunda, dygsta.
Čia lapukai, ten žibutės 
Žiedelius savo parodo, 
Tuoj sulauksime gegutės: 
Užkukuos ji mums iš sodo.
Ir kregždelės atplazdeno, 
Vyturiukai jau pragydo, 
Puikūs vaizdai svieto seno - 
Širdies skausmą džiaugsmas gydo.
Mūs gyvenimo mažumas 
Glėbius laimės gal panešti;
Tik pavasario gražumas 
Tiek smagumo gal atnešti.

Meno Sąjunga Siunčia 
Paramą Lietuvos Ar

tistams - Piešėjams
Parvažiuodamas iš Lietuvos, drg. Bim

ba parsivežė prašymą pagalbos ir nuo 
Lietuvos artistų-piešėjų. Jų yra susior
ganizavę į sąjungą šimtas iš viso — 70 
tapytojų aliejumi ir kitomis medžiago
mis, ir 15 grafikų, taipgi ir 15 skulpto
rių.

kaip Lietuvos artistai pageidauja, 
jiems reikalinga daugel įvairių reikme
nų, kaip antai: aliejinių dažų, vandeni
nių dažų, visokios micros teptukų-bru- 
šiukų, įvairių kaltelių, taipgi lako ir alie
jaus/ Tų visų daiktų dabar dar Lietu
voje nėra, nes karas suardė visokią0 Lie
tuvos industriją. Kol kas, aiškų,■■ pirmųjų 
reikmenų — valgio, avalinės, drabužių, 
namų — industrija atstatoma pirmiau
siai. Dailės reikmenų gaminimas antri
nis, tai tas turės palaukti... Bet jeigu 
irai ima suteikti reikmenis Lietuvos ar

tai
galima suteikti reikmenis Lietuvos 
tistams be to didelio laukimo, koks 
būtų puikus dalykas!

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,

Veiksminio 
Užkietėjimo?

Garsios, 
virš 
76 metus

ak-

IVAN KIROV, 
draugų Kaškiaučių sūnus, įžengęs į Hollywoodą, 

kaipo šokėjas ir vaidintojas. Jis dalyvauja 
veikale "Specter of the Rose."

Vaikinas tikrenybėj yra taipo pat įsi
mylėjęs tą merginą, tačiau kada tiktai 
jis išgirsta “Rožės pasivaidinimo” muzi
ką, jis kaip ir pamyšta, ir jam pasivai
dena ne jojo užmuštoji pati, bet jo paties 
blogoji pusė, ir tada jį suima susidūri
mas tarpe meilės jautrumo ir užmušimo 
aistros. George AntheiVio muzika, su
komponuota šitoms scenoms, yra ne ma
žas veiksnys jųjų pasibaisėtinai jėgai.

Aš šiųomi neišvadžioju, kad šita filmą 
yra toks perlas, kaip “The Green Years.” 
Aš net užrekorduoju savo nuomonę, kad 
aš nemanau, kad tai būtų plačiai popu
liarus paveikslas. Tačiau, nors jis ir eina 
neišmindžiotu taku, jis eina teisinga 
kryptim. Jis įsiveržia į šokių pasaulį— 
mažą pasaulį, bet vis dėlto visiškai tik
rovišką pasaulį, ir jis yra kimštinai pil
nas pačių nuoširdžių jų mylėtojų ir ger
bėjų. Ir šiame parodyme, filmų gamin
tojas Hechtas daug kuo skiriasi nuo ra
šytojo Hechto, kur pametė daugybę fan
tastiškų žodžių ir eksentriškų charakte
rių, kurie nieko kita nedaro, kaip tik 
trukdo užuomazgą. Direktorius Hechtas 
entuziastiškai prigamino jaudinančių 
scenų, kurios kone nuskandina tokius pa
prastai puikius aktorius, kaip Judith 
Anderson ir Michael Chekhov. Abu— 
Andersonaitė ir Čechovas turi įžymias 
roles. Ji, kaipo kadaise garsi, bet dabar 
sena ir apšlubusi balerina, o Čechovas, 
kaipo nusigyvenęs menininkas organiza
torius, sutelkęs krūvon nedidelę keliau
jančių šokėjų grupę.

Bet gamintojas Hechtas padarė puikų 
darbą, kada jis paskirstė aktoriams ro
les. Užsisvajojusio, romantiško, pamišu
sio vaikino rolei jis sumedžiojo Ivaną 
Kirovą. šito jaunikaičio istorija yra ža
vinga. Aukščiausios rūšies šokikas, pui
kaus fiziško sudėjimo ir įdomaus, jei ne
paprastai dailaus veido, tik prieš ketver
tą metų, kaipo Johnny Kaye, jis buvo 
šampionas plaukikas. Amerikoj gimęs, 
bet pusiau lietuvis ir pusiau teksietis

j

dėt dešimties metų amžiaus, o ne dvide
šimt dviejų. Tačiau jis pradėjo pamo
kas, lavinos ir po dvylika valandų per 
dieną, ir į porą metų jis jau darė viešus 
išstojimus^ Hechtas, ieškodamas ^avo pa
veikslui vedėjo, užkvietė jį pas save.

“Jūs mokate vaidint?” paklausė Hech
tas.

“O ką jūs manot, kam aš čia atėjau 
pas jus?” atkirto Kirovas, tuč tuojau iš
eidamas laukan ir užbaigdamas pokalbį.

Ben’as pats mėgsta atsikirst prieš di
džiūnus riestanosius, todėl vaikino poel
gis tuojau suteikė jam rolę.

Kiti kompanijos nariai labai geri. 
Abu viršminėti—panelė Andersonaitė ir 
gerb. Čechovas, paskui Lionei Stander 
rolėje atmesto meilužio ir Viola Essen, 
kaipo meilėj*žuvusi mergaitė. Bet Sanino 
apibūdinimas traukia jūsų dėmesį, kiek
vieną akimirką, ypatingai tose scenose, 
kur, vikrios fotografijos dėka, jis šoka, 

• kaipo dvigubas asmuo — protingas ir 
tuo patim kartu visiškai pamišęs. Ir to
dėl Ivanui Kirovui, “skirtingam” akto
riui “skirtingam” paveiksle, aš dovanoju 
Kosmopolitinę Citaciją už geriausiai iš
laikytą rolę per gegužės mėnesį.

P. S. Kiti laildraščiai gali laisvai nau
doti rašinį, ištikai arba dalimis.,/. J. K.

Įkvėpimas
Šerkšnotas šilas dūsauja nuo vėjo.
Nuklojo sniegas pėdsakus takų.
O aš tave, gražioji mano fėja, 
Per skynimus ir kauburius seku.
Tu pralėkei su viesulu pro šalį
Ir man kažką į ausį pasakei.
Ir vėl tyla. Tik subraška šakelė, 
Tik šiurpčioja sušalę kadugiai.
Tuojau sutems. Retėjančios eglaitės
Pakalnėn bėga apsnigtu keliu.
O aš, kaip aklas, klaidžioju, apkvaitęs 
Nuo įkvėpimo, meilės ir eilių.

A. Churginas.

Neringa
Nežydės bijūnais skaisčiasmiltės kopos 
Ir įmintos smėly pėdos nepaliks.
Girgžda briedžių takas vėjo nurainuotas 
Ir vis šniokščia jūra dieną ir naktis.
Baltas kopų smėlis. O toks baltas, baltas, 
Lyg veidai, sakytum, kritusių karių! 
Tai čia zvimbė kulkos žiemos saų^į šaltą 
Dėl Tėvynės laisvės,—brolių seserų.
Tarsi ašarėlės per motutės veidą 
Rieda akmenėliai vėjo pučiami.
Gintaro karolius Baltija vis svaido, 
Svaido gintarėlius jūra nerami.
Ašara sustings gal, tarsi žvakės vaškas, 
Ne vienos motutės kurčiame veide, 
Bet sūnų pakeliai puošis smėlio raštais 
Gintaru, kaip rožėm, amžinai žydės.
Baltija dainuoja pergalingą dainą, 
Kad į pačią saulę lekia Lietuva!
Gintaro karoliai saulėj rausta, mainos, 
Tartum išvaduota Nemuno vaga.

Danas Pumputis.
Klaipėda.

LMS Suvažiavimas Įvyks Chicagoj
Amerikos Lietuvių Meno-Kultūros Su

važiavimas įvyks Chicagoj. Prasidės 
spalių 20 d., baigsis 27, 1946 m. Šis me
no-kultūros suvažiavimas bus visų Ame
rikos lietuvių suvažiavimas—mūsų me
no, kultūros festivalas, iškilmė. Reikia 
pabrėžti, jog šis suvažiavimas nebus tik 
LMS organizacijos suvažiavimas, bet vi
so demokratinio lietuvių judėjimo suva
žiavimas. Suvažiavimas skiriamas mū
sų menui, kultūrai. Per savaitę laiko mes 
turėsime parodą mūsų dainų, vaidinimų, 
liaudies šokių, turiningų paskaitų. Mes 
turėsime parodą lietuvių artistų kūrinių 
(tapybos, kariįatūros, grafikos), taip 
mes surinksime šiai parodai ir sodžiaus 
meną — moterų ir vyrų graždarbius.

Kuomet šis pranešimas bus skaitomas 
spaudoje, suvažiavimo “Kvieslys” (atsi
šaukimas) jau bus išsiųstas ir gal pasie
kęs mūsų organizacijas, kuopas. Suva
žiavimo “Kvieslys” reikia greitai pa
skleisti kuopų, organizacijų nariams, 
mūsų publikai.

Kas suvažiavimo atsišaukime (Kvies
lyje) pasakyta, ko reikalaujama, mes 
prašome, raginame mūsų veikėjus, kuo
pas, organizacijas mums padėti įvykinti, 
išpildyti. (1) Reikia rūpintis, kad visi 
mūsų meno veikėjai: chorvedžiai, režisie
riai, dainininkai, vaidintojai, artistai 
galėtų suvažiavime dalyvauti. (2) Rei
kia teikti parama, akstinimai, kad kuo

iškilmėje. (3) Surinkite žinias, gaukite 
ąntrašus visų lietuvių, kurie veikia me
no lauke, kaip tai: vaidintojų, daininin
kų, tapytojų, kartūnistų ir prisiųskife 
Suvažiavimo Komitetui. (4) Suraskite 
savo kolonijoj moteris, vyrus, kurie turi 
savo graždarbių arba atvešto sodžiaus 
meno darbų iš senos mūsų tėvynės Lietu
vos. Lai jos-jie patys apie tai praneša, 
parašo arba jūs parašykite LMS Suva
žiavimo Komitetui.

Meno-Kultūros Suvažiavimo organi
zavimui reikia ir finansinės paramos. Ne 
tiįc suvažiavimo organizavimui, bet su 
juo rišasi ir didesni mūsų meno judėjimo 
darbai po suvažiavimo. Eilėje mūsų ko
lonijų reikia atgaivinti chorai ir kitos 
meno grupės, stoka chorvedžių, eilė vei
kalų ir dainų, gautų iŠ Lietuvos, reikia 
išleisti. Sąryšyj su suvažiavimu turi pra
sidėti mūsų meno didesnis, gyvesnis or-. 
ganizacinis ir kūrybinis judėjimas. Šis 
judėjimas, mūsų menas tarnauja mūsų 
visuomenei, jo augimas ir pasilaikymas 
taip pat priklauso nuo pažangiųjų lietu
vių visuomenės. Todėl ir šiuo reikalu, 
siųsdami suvažiavimo šaukimo “Kvies
lį,” mes kreipiamės finansinės paramos. 
Tuo reikalu mes kreipiamės į organizaci
jas ir pavienius meno-kultūros rėmėjus. 
Padarykime bent mažą vajuką mūsų 
meno, kultūros reikalams.

LMS Suvažiavimo Komitetas,

ne 
su

Meno Sąjunga, išgirdus tą, nieko 
laukus, net nelaukus, kol reikalinga 
ma pinigų atsiras jos kasoje, griebėsi kuo 
greičiausiai pasiųsti Lietuvos artistams 
reikalingų medžiagų. Tuos pinigus Meno 
Sąjunga sukels vėliau. Todėl, kada tas 
reikalas iškils, kada bus renkami pini
gai tam dalykui, tikiu, jog- gerieji Lie
tuvos liaudies reikalų rėmėjai vėl išties 
savo šiltą ranką ir duos centą kitą ir dėl 
Lietuvos artistų.

Kadangi Lietuvos artistams medžiagų 
surinkimo darbas yra paskirtas šių žo
džių rašytojui, tai ir rūpinuosi, kiek ir ko 
jiems būt būtiniausiai šiuo metu reika
lingiausia. Mat, jie savo prašyme nepa
žymi, kiek ko jiems reikėtų, tik pažymi, 
ko reikia. Taigi dabar ir mėginu spręsti, 
kiek jiems dabar reikėtų ko, ir kiek ge
roji Amerikos visuomenė šiuomet pajieg- 
tų jiems duoti.

Kiek esu tame amate patyręs, tai 
jiems reikėtų mažiausia $500 vertės 
reikmenų. Tai gan mažai dėl 100 artistų, 
tik po $5. Bet, visgi, gan ir gera suma 
dėl tokio reikalo. Žinoma, jeigu Ameri
kos lietuviškoji visuomenė nusiteiks prie
lankiai šiam reikalui, galėtume ir dau
giau tų reikmenų jiems pasiųsti.

Rūpinausi tuo reikalu pas tūlą artis
tinių reikalų pasitikimą firmą, kuri 
dikčiai prielankiai atsinešė link šio rei
kalo, ir prižadėjo kuo mažiausia kreipti 
domės į pelną, kada tie reikmenys eina 
Jukomis, nuo karo nukentėjusiems.

Keikia žodį tarti ir dėl reikalingumo 
šios pagalbos. Gal jkam šis reikalas gali 
atrodyti menkas, kuris galėtų laukti iki 
to laiko, kada Lietuvos žmonės galėtų 
patys pasigaminti dailei reikmenis. Ne, 
laukti negalima, jeigu galima kitaip. 
Dailė eina sykiu su visu gyvenimu. Da
bar,1 kada Lietuvos žmonės atsistato savo 
šalį, jie tatai darys kuo geriausiai gali
ma grožyje, tinkamume ir stiprume. 
Stato mokyklas, knygynus, bažnyčias, ir 
gyvenamuosius namus. Jie visi reikalau
ja savotiškos dailės pagražinimų, nes to 
pažangioji civfiįzacija reikalauja. Nebus 
laikas gražinti pastatus tada, kada pas
tatai jau bus gatavi.

O kitas reikalas, dailė nėra atskiria
mas dalykas nuo visų kitų gyvenimo rei
kalų. Šis mokslas eina sykiu su visomis 
gyvenimo gėrybėmis^ Daugel ir daugel, 
arba stačiai viskas geresnio iškyla iš pa
žinimo dailės, kaip antai: dailę pažįstan
ti e ji išvysto puikius ajjrehgalus, pastato 
patogius ir išvaizdoj malonius namus, 
net pagamina ir suteikia skanius valgius 
ir gėrimus, kas tai yra be galo svarbu 
kiekvieno gyvenimui. Todėl ir mes, Ame
rikos ateiviai, čia atkeliavome, kad čia 
visko to gero mums radosi prieinama ir 
jo buvo, o mūsų tėvynėje, ne.

Tas reikalauja lavinimo. O be įrankių 
nieko neišlavinsi. Taigi šitie artistų reik
menys leis Lietuvos jaunuomenei la
vintis dailėje, per kurią jie galės statyti 
turtingą, malonią ir gražią savo tėvynę.

A. Gilmanas.

daugiausia chorų, dainos ir vaidybos 
grupių galėtų dalyvauti meno-kultūros V. Bovinas, LMS Sekret.
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Ne laukite! Bukite aumanūsl Im

kite laikų — išbandyta Dr. Peter • 
Gomozo. Daugiau negu liuo«uoto- 
jas —- skilvio toniko vaistai —■— 
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas! 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite de) mūsų specialaus susipa
žinimui” pasiūlimo—ir gausite— i

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų U 
nykstelėjimų. * 
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas 
palengvina laikinai nekuriuos skausmiMUS 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukstiet 
nevirškinimas ir rėmuo.

toniko vaistai

Siųskit «j “Special • Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

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

□ C. O. D. (išlaidos pridėtos).

Vardas—————

Adresas...—.......... .... •

Pašto Ofisas.—........... — —------—
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
& Dept. «74-32B
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j
256 Stanley St., Winninea. Man.. Can. |

Newark, N. J
SiAmerikonas Daktaras Aukojo 

$5 Vilniaus Medikaliam 
Institutui

Vieną vakarą, man nu
pas savo dantų gydytoją, jis 
patėmijo man, kad gal esu 
nuvargęs. Atsakiau jam, kad 
ne tiek nuvargęs, kiek gal ne
pasilsėjęs nuo praeitos nak
ties. Paaiškinau jam, kad 
mes, lietuviai, turime čia su
organizavę Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, kurio pir
mininką pasiuntėm
metais Į Lietuvą patyrinėti, 

; kaip dabar ten žmonės gyve
na. Šiomis dienomis mūsų pir
mininkas sugrįžo iš Lietuvos 
ir mes turėjome jam surengę 
masinį mitingą, kuriame sudė
jom virš $2,000.

Pagyrė jis karštai šį mūsų 
labdaringą darbą ir pats, be 
jokio prašymo, aukojo $5. Pa- 
dėkavojau jam už gražią pa- 

įramą. Jis atsakė, kad nereikia 
dėkoti, nes mūsų visų parei
ga pagelbėti, tiems nekaltiems 
žmonėms, aukoms bjauraus 
fašizmo. Tai matytis, kad pa
žangus profesionalas žmogus.

Toliau išsikalbėjus, kad aš J 
esu nariu mūsų Susivienijimo, . 
jis užklausė manęs, ar mes 
turime savo organizacijoj 
dentistą. Atsakiau, kad ne. 
Jis man pasisiūlė, kad jis ga
lėtų mūsų kuopų narius ap
tarnauti už labai numažintą 
kainą, nes, girdi, kaip medi
cinos daktaras reikalingas iš
tirti nario sveikatą, taip ly- 
giai ir dentistas, nes žmogaus 
sveikata surišta čia bendrai.

Ką sakote, Newarko ir apy
linkės LDS kuopų nariai?

Jo antrašas: dr. Feldman,. 
1025 Broad St., Newark, N. 
J., ant 2-ro aukšto.

J. A. Jamison,
Livingston, N. J. J
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AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA

Bridgeport, Conn.

2-4-46 JONAS KAŠKAITIS

(Tąsa)
Kuo daugiau apmąstlnėjo Mulan’a tą 

* baisų patyrimą, tuo labiau ji stebėjosi 
savo stebuklingu išlikimu. Ant rytojaus 
ji gavo Atung’o laišką ir nudžiugo, kad 
jo gyvo tebesama. Kuone kasdien jis 
rašė namo.

Šitas baisus pergyvenimas savaip nu- 
lėmė ateities planus. Ji jau veikiausia 
nebegaus pasimatyt su Atung’u, bent ne- 
taip greit... O ka^ prieky, ji nežinojo. 
Nebesaugu ir čia, Hangčou’e. Daugu
mas gyventojų iškeliavo šalies gilumom 
Sunia padėjo jo tarnui ir sūnui iškast 
požeminę slėptuvę nuo bombų.

Pradžioj spalių mėn. Afei’jus jai per
siuntė ilgą laišką nuo Asuan’o: rašė apie 
nuožmią katastrofą. Manios šeimoj. Skai
tė Mulan’a ir verkė pasikukčiodama. Vy
ras bandė ją numaldyt. Ji gulė pasker- 
sai lovą ir beviftingai raudojo. Vėlai va
kare išsiėmė iš komodos brangakmenio 
slyvelę, kurią jai davė jos prisaikintoji 
sesutė Mania anais tolimais vaikystės 
meteliais. Užsikabino sau ant krūtinės, 
o į plaukus įraitė juodą vilnonę stūgelę, 
gedųlai ir atminimui.

Spalių mėn. 27 d., per 78 dienas didvy- 
' riškai atsilaikę, chinų kareiviai pradėjo 

trauktis atgalios. O abu pusbroliai be- 
vielininkai, drauge su valdyba, persikėlė 
kitur.

Močou’a perkėlė savo sįeimą į Nankin- 
g’ą, arčiau prie savo vyro darbo. Dėl 
nuolatinio bombavimo delsti ilgiau Su- 
Čou’e nebebuvo galima. Lapkričio 20 d. 
Chinijos vyriausybė nusprendė persikelti 
į naują sostinę Jangce. Šiaip valdinin
kai nuvažiavo į Čungking’ą, Hankou’ą ir 

1 Čangšą.
An Prasidėjo milžiniškas persikrausty

mas. Žmonelės gurguolių gurguolėmis 
judėjo išilgai upę. Ir važiuoti važiavo, ir 
piešti ėjo, ir stūmėsi su dviračiukais. Bė
go kaip nuo kokio baisiausio maro, nuo 
japonų gaujų. Tai buvo pradžia didžiau
sio žmonių persikėlimo visoj pasaulio is- 
torijoj.

1937 m. lapkričio 23 d. atėjo Mulan’ai 
f nuo sesers Močou’os laiškas, kad ji su 

. -šeima persikelia iš Nanking’o giliau* į 
] Čungking’ą. Mulan’a suprato, kad ir jai 

“ x ^gal neteks taip ilgai būt Hangčou’e.
5 Nuo savo sūnaus Atung’o laiškų ji vis 
dar gaudavo. Amei’jytė susirašinėjo su 

' panele Koninghemaite ir dar su kita 
I. amerikiete mokytoja Miss Scranton. Ir 

Mulan’ai vis dar nesinorėjo apleist šią 
ramią nutupėtą gūžtą Hangčou’e. Sve
timų šalių misionierės draugės vis dar 
pasitikėjo japonų armijos disciplina, ir 
nelabai tepaisė visokių tų pasakojimų 
.apie japonų žiaurumus.

Mulan’ai darėsi liūdna ir graudu, kad 
W jai veikiausia neteks su Atung’u pasima

tyt iki karo pabaigai. Ji save lygino su 
Čenma, išilgusiai laukiančia savo sūnaus' 
čen San’o.

Mulan’ai artėjo gyvenimo ruduo, o jos . 
J sūnus gyveno dar tik pavasarį. Taip ei

na žmogaus gyvenimas, jaunatvės, bran
dos ir Senatvės periodais. Čenmos nebėr, 
užtat jos Čen San’as pilnai subrendęs vy
ras* Manios nebėr, bet jos Asuan’as to
liau Varo gyvenimo vagą. Taip ir Mu- 

į »lan’a jautėsi įžengianti į rudens periodą, 
bet ji taipgi jautė Atung‘ą, pilną jaunat
ves ir gyvumo. Panašiai yra ir visai 

W Chinijai. Seni lapai krenta, jų vietoj ka- 
I y laši nauji pumpurai, tvirti ir viltingi.

Ir Mulan’ai pasidarė narsiau ir drą
siau, ir mirties nebebaisu ir kokių atsi- 

B tikimų.
Japonai įmaršavo į Nanking’ą gruo

džio 18 d. ir papildė ten tokias begėdys
tes ir žiaurybes, kad sukėlė viso pasaulio 
Sąžinę. x

Plotai į pietus nuo Šanghai’jaus jau 
japonų globoj. Galima buvo laukti, kad 
sekamas jų žygis bus į Hangčou’ą. Mu
lan’a kaip tai keistai apsikūlė, apsibuvo 
ir nebojo gresiančių pavojų. O čia kal- 

lakstė, kad chinų kareiviai išei- 
palieka miestą. Ir štai gruodžio 

išeidami chinų kariai susprogdė 
tiltą ir elektros gamyklą.

la ir

“svilino žemę,” kad nieko naudingo ne
palikus japonams.

Ir Hangčou’as, kaip ir Pekinas, išliko 
nesudarkytas. Mūšių čia neįvyko, mies
tas be apsaugos, tai, regis, nebėr ir prie
žasties japonams čia siautėti.

Ir japonai atėjo, gruodžio 24 d. Al
kani, priilsę, purvini, jie po du, po tris 
paplito miesto gatvėmis, ieškodami ko 
nukniaukt, maisto, gerybės.

Čia buvo japonams proga pasirodyt su 
savo drausme, kad apsaugojus miesto 
gyventojus po savo valdžia.

Ir iš pirmo žmonės nelabai tebojo įsi
veržėlių okupantų. Mulan’a ten ant kal
nelio vis rytais girdėdavo, kaip gieda vie
nuolės katalikų vienuolyne.

Bet nedorybės pradėjo pasirodyt. Ir 
išgąsdintos moterys ėmė slapstytis kur 
kitataučių mokyklose, ligoninėse, vienuo
lynuose. Dvi didžiulės misijų įstaigos, 
kur buvo vietos kokiam tūkstančiui pa
bėgėlių, turėjo jų sutalpint net po pus
trečio tūkstančio.

Ėjo mieste atviri plėšimai ir vagystės, 
ir nesimatė, kad ten kokia japonų vy
riausybė bandytų suturėt savo karių sa
vivaliavimą.

Kadangi Mulan’os namukas stovėjo 
ant kalnelio, tai ten netoli stypsojo japo
nų sargyba. Amei’jytė kalbino motiną 
vely kur persikelt į saugesnę vietą. Tai 
jos pažįstama mokytoja panelė Skranto- 
naitė parašė apie tai laišką į katalikių 
vienuolyną. Ir gruodžio 26 d. Mulan’a 
su Amei’jyte ir Auksuotąja Šilkine tapo 
priimtos į tą moterų vienuolyną. Vyrai 
—Sunia, tarnas Cao Čung’as ir jo sūnus 
Pyragiukas pasiliko prie namei.

Ir štai tuoj ant rytojaus išėjo Amei’jy
tė po pusryčių vienuolyno sodan pasi
vaikščiotų. Motina pasiliko koplyčioj 
pasižiūrėt pamaldų.

Tolimajam sodo gale staiga pamatė 
Amei’jytė japono kareivio galvą virš mū- 

. rinės tvoros. Ji suriko ir pasileido bėgt. 
Japonas nušoko nuo tvoros ir bėgo pas
kui ją. Nebetoli nuo koplyčios jis ją pa
sivijo, griebęs už suknelės, suėmė glėbin 
ir ėmė prievartingai ją bučiuot. Amei- 
jyte šaukėsi pagalbos.

Viduj išgirdo jos motina, ir vyresnioji 
vienuolė net sustabdė maldą, liepė pen
kioms vienuolėms bėgt sodan, pažiūrėt, 
kas ten dedas, o paskui ir vėl tęsė toliau 
maldą.

Išbėgę Mulan’a ir vienuolės, pamatė, 
kaip Amei’jytė mušasi su japonu, ban
dydama ištrūkt. Mulan’a puolė ir Su
ėmė dantimis japonui ranką. Tas palei
do Amei’jytę ir smogė Mulan’ai ranka 
per galvą. Greit išsitiesė ir nuėjo sau. 
Mulan’a su dukteria verkia susikabinę.

Priėję vienuolės kalbino prancūziškai, 
ramino,. Dabar Mulan’a pasijuto įžeista, 
pažeminta. Niekad savo gyvenime nie
kas jos nebuvo sušėręs, nei moteris, nei 
vyras.

Išėję po pamaldų vienuolės kalbino, ra
mino ir Mulan’ą ir Amei’jytę, ir jos po 
truputį apsiramino.

Bet gal už dešimties minučių ir vėl 
ateina tas pats japonas kareivis ir dar 
keturi tokie. Priėję prie vyresniosios 
vienuolės, ėmė grąsyt, kam čia ji laikan
ti komunistus ir anti japonus. Girdi, jie 
darys kratą vienuolyne. I

Vyresnioji vienuolė griežtai pareiškė, 
kad kratos daryt ji neleis. Ir visos būriu 
ėmė eiti į koplyčią. Japonai irgi suėjo 
vidum Užpuolikas japonas parodė į Mu- 
lan’ąjr Amei’jytę, kad štai, girdi, jos ko
munistės, man ranką įkando. Vyresnio
ji vienuolė jas užstojo ir neleido jų liest. 
Japonas jai taukštelėjo per veidą. Toji 
prancūziškai liepė vienuolėms užrakint 
užpakalines duris, o pati užrakino prie
kines, ir japonai nejučiomis tapo sulai-

zTuoj vyresnioji sesuo telefonavo Ame
rikos misijos ligoninei, šaukdamos!. pat 
galbos. Už kelių minučių pribuvo ame
rikietis daktaras su japonų oficierium, 
kurs buvo atėjęs pažiūrėt ligoninės. Vy
resnioji venuolė išpasakojo nuotykį. Ofi- 
cierius perklausė kareivius ir škepštele-
jo per burną užpuolikui su įkąsta ranka* 

(Bus daugiau)

Trumpos Žinutės
šiuo tarpu pavasaris pilna

me savo žalume. Išeini į par
ką, žiūrit į įvairiaspalvius me
džius ir stebiesi, kaip ta mū
sų gamta skoningai moka pa
puošti medžius, gėles ir visą 
kitą! Parke vien tik malonu
mas.

šiemet turime 'lietaus 4.07 
colio daugiau, negu paprastai 
gegužės mėnesį užrekorduo- 
jama. štai, pereitą penktadie
nį, per porą desėtkų minučių 
čia buvo toks smarkus lietus, 
kad bridgeportiečiai savo gy
venime nebeatmena tokio 
gausaus lietaus. Apart lietaus, 
dar ir perkūnėlis pasispardė, 
numušdamas vieną kitą bokš
tą aukštesnių namų ir kitus 
pastatus. Nuo lietaus užtvino 
keliai, užtvino skiepai; susto
jo autobusai ir net traukiniai 
per tūlą laiką.

Balandžio 28 d., vietinis Šv. 
Jurgio Parapijos Choras su
vaidino operetę — “Nastutę.” 
Vaidinimas atliktas vidutiniai. 
Pati operetė neturi nieko pa
mokinančio ; tik tiek, kad šia
me chore yra keletas mergi
nų ir vienas kitas vyriškis su 
sklandžiai išlavintais balsais. 
Tačiau, gaila žiūrint į čia gi
musius jaunuolius, kurie nie
kaip negali išmokti (ar pa
miršę) savo tėvų kalbą.

Nors tuo pačiu tarpu, ka
da vieni žūsta nelaimėse ar
ba miršta nuo įvairių kitų 
priežasčių — vistiek mūsų ša
lyje kas liy2 sekundų užge- 
ma naujas “ateities žiedas.” 
Pagal valdžios statistikas, per
eitais metais garnys atgaben
davo 154 vaikučius kas va
landą. Todėl per apvalius me
tus mūsų šalyje tokių “atei
ties žiedų” užgimė 2,743,900. 
Mirimų per metus užrekor- 
duota — 1,396,700. Vedybų 
buvo 1,600,000. Gyventojų 
prieauglis gana didelis.

atgal po- 
lietuvių 

Lietuvos;

Savaite laiko tam 
ra bridgeportiečių 
gavo po laišką iš 
laiškai keliavę labai ilgai ir
laiškuose nieko nepasakoma.

Su pereitu antradieniu, 
gegužės 21 diena, atidarytas 
naujas orlaivių kursavimas 
tarpe New Yorko ir Berlyno. 
Vadinasi, mūsų laiškai, para
šyti “Oro Paštu” gales būti 
Berlyne už poros desėtkų va
landų nuo įmetimo į laiškų 
dėžutę. Bet. klausimas, kada 
tas laiškas pasieks adresatą?

Be to, orlaiviai vežios ir ke
leivius. Orlaiviu skridimas iš 
New Yorko į Berlyną kainuos 
$966 (įskaitant ir taksus) į 
abi puses. Į vieną pusę kai
nuos $464.40 (be taksų). 
Klausimas, ar iš lietuvių gaus 
kas progą skristi orlaiviu į 
Berlyną ir Lietuvą ?

Bridgeporte, kaip ir kitur, 
žmonės maisto krautuvėse tu
ri lipti vieni kitiems ant kup
rų, pakol nusiperka kokį mė
sos šmotą. Vėliau nuėjęs į 
krautuvę, o jeigu dar nela
bai smarkus žmogus — grįž
ta namo su tuščiu krepšiu, ne
gavęs nusipirkti mėsos.

Sviesto niekur krautuvėse

Gegužės 4 d., buvo suvai
dinta Lietuvių Kliubo salėje 
du veikalai — “Moters Kerš
tas” ir “Fifty-Fifty.” Abu vei
kalai neturi jokių politinių 
neigi klasiškų pobūdžių. “Mo
ters Kerštas” yra stiliškai pa
rašytas ir yra jame sveiko ju-, 
moro. “Fifty-Fifty” — pašie-! negalima gauti ; baltų vyriškų 
piantis lietuvius jaunuolius, 
kurie parniršta savo tėvų pri
gimtą kalbą. Vaidinimuose 
dalyvavo šie asmenys: Gečie
nė, Mockaitienė, Baranauskie
nė, Arisonienė ir Mureikiūtė. 
Iš vyrų buvo šie: Bendoraitis 
ir Šidiškis. Taipgi jaunos mer
gaitės — šidiškiūtė, Masiule- 
vičiūtė ir Menkėliūniūtė pa
deklamavo keliolika lietuviš
kų eilių. Viskas atlikta gė
liau negri vidutiniai.

čia daug nelaimių įvyksta 
i per neatsargų važinėjimą su 
i automobiliai^. Aną dieną čia 
'užsimušė dvi jaunos studen
tės. Priežastis: per greitas va- 
i žiavimas automobiliam vin
giuotu keliu. Vėliau mergina, 
vairuodama autobusą, užva
žiavo ant vyriškio. Kitas au
tomobilistas primušė nuo savo 
pareigų beeinantį policinin
ką, William Tickey, 53 metų 
amžiaus. Pastarasis randasi li
goninėj dar neatgavęs sąmo
nės.

marškinių nėra. Vyriškų žiu- 
ponų taipgi trūkumas. Alaus 
kai kuriuose saliūnuose turi 
pakankamai; bet tai turi kur 
nors ir ką nors patepti.‘ Kiti 
laiko atdarus tik po kelias 
dienas. Moterys stovi ilgose 
eilėse belaukdamos “Nylon” 

kojinių. Naujus automobilius 
kai kurie jau gauna, kurie 
anksčiausiai “užsiordeliavo.” 
Tačiau už 1942 metų automo
bilius (jeigu gerame padėji
me) mokama daugiau, negu 
už naujds. Ęažin kada mūsų 
šalies padėtis ateis į norma
lę padėtį ? Petras B.

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 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS. > 

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

(Skersai nuė Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698
r^.v,-j.—--t---■——■■■■■

Skaitytojų Balsai

esu 
bet 

kad
pa-

bus gerai. Labai ačiū visiems, 
kurie manęs nepamiršta.

Jonas Burba.
Laisves Redakcijos Pastaba. 

—Šis visas įvykis dar sykį pa
rodo, kad visur ir visuomet, 
jeigu kuriam pavieniam asme
niui, atsidūrus nelaimėje rei
kalinga visuomenės parama, 
ji turi būti organizuojama ne 
pavienių individualų, bet or
ganizacijų arba draugijų. Tik 
tokiu būdu veikiant, bus ga
lima išvengti nesusipratimų.

So. Boston, Mass
Paklaidos Pataisymas

Laisvės 114 num. tūpusioje 
korespondencijoje iš So. Bos
ton, Mass., yra sužymėti au
kojusių vardai, kur klaidin
gai pažymėta dviejų ypatų 
aukos: M. Kazlauskas aukojo 
ne 55., bet $5. II. Tamašauc- 
kienė aukojo ne 25c, bet 75c. 
Tad šiuomi ir atitaisau pada
lytas paklaidas.

A. M. Dambrauskas.

Kaip Iš Tikrųjų Yra Su
» Mano Šelpimu

Man labai gaila užimti 
brangią vietą laikraštyje as
meniškais reikalais, bet nors 
trumpai yra reikalas tarti žo
dį kitą kas link mano pašal
pos. . /

• Teko patėmyti Laisvėje vie
tinės ,LDS kuopos draugų pTa- 
nešimus ir anksčiau kitų drau
gų atsišaukimą ir aprašymus 
apie mano padėtį, už ką 
visiems didžiai dėkingas, 
kartu man gaila ir liūdna, 
tarpe mano gerų draugų
sireiškė lyg koks susikirtimas, 
ar nesusipratimas. Todėl no
rėčiau pasakyti štai ką:

Esu dėkingas vietinei LDS 
kuopai už suteiktą pagalbą 
vieni metai laiko tam atgal. 
Tai buvo $25 — pelnas nuo 
parengimo mano naudai. Po 
to per ištisus metus niekas 
apie mane nesirūpino ir, kaip 
pats kuopos komitetas rašo, 
per tą laiką kuopoje niekas 
nei neužsiminė apie mano pa
dėtį, kuri, užuot gerėjus, vis
ėjo blogyn. Apie tai sužinoję ! LENKŲ KORPUSAS AN- 
ir patyrę kiti vietiniai drau
gai sumanė pasidarbuoti ir su
kėlė biskį finansinės paramos 
nors dėl vaistų ir gydymosi. 
Už tai esu labai jiems dėkin
gas. Man i 
centras ir kai kurie vietiniai perorganizuot 
LDS kuopiečiai pareiškė pa
geidavimą, kad šiuomi šelpi
mo darbu, komiteto ir fondo 
Įkūrimu, privalanti imtis ne 
kokie pavieniai, bet vietinė 
LDS kuopa. To buvo laukta ir 
tikėtasi iš sekančio mūsų kuo
pos susirinkimo. Tačiau susi
rinkimas nusitarė ką kitą: iš
barti pavieniai veikusius drau
gus, pabrėžti, kad Burba ne
sąs niekuo žymesnis už bile 
kokį kitą narį ir į pagalbos 
reikalą numojo ranka.

Labai nesmagiai nusiteikiau 
perskaitęs tokius, pranešimus 
ir prašyčiau draugų ateityje 
neturėti jokių nesmagumų .dė
lei mano nelaimingos padė
ties. Kas gali pagelbėti — 
ačiū, kas negali — irgi ačiū; 
tik sugyvenkime ir veikime 
vieningai, broliškai, kad nebū
tų jokių ergelių mūsų tarpe. 
Aš tikiu, kad šis dalykas 
trumpoj ateityje, gal sekan
čiame LDS kuopos mitinge, 

j geriau susitvarkys ir viskas

GLŲ KOMANDOJ
London. — Angių valdžia

į Angliją 100,000 lenkų f A- 
pranešta, kad LDS^šistų kariuomenes ir laiki- 

1 juos į
korpusą anglų oficierių ko
mandoj. Paskui būsią jie 
apgyvendinti Anglijoj ir 
mokinami tam tikru darbu.

; v v

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

' Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mua 

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

v? Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRANb ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



$ ’

Šeštadienis, Geguž. 25, 1946 Laisvo—Liberty, Lithuanian Daily Penktas Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa) U)

Motina dirba klinikoj už slaugę (pirmiau buvusi aku
šere), o duktė jau ketvirti metai mokytojauja pradinėje 
mokykloje’. Abi susipratusios moteriškės. Aldona pa
pasakojo apie vokiečių paliktas žmonėse demoralizacijas. 
Bėda, girdi, iš sykio buvo su vaikais. Tėvai sakydaVo: 
O ką, ar mūsų vaikai i>š mokslo duoną valgys! Dabar, 
sako, padėtis žymiai pasikeitusi gerojon pusėn. Vaikai 
pradeda daugiau dėmesio kreipti į pamokas, tėvai irgi 
geriau žiūri į savo vaiki^apmokymo reikalus.

Tiesa, mokyklose sąlygos dar labai sunkios,, ypatin
gai kankina vaikus ir mokytojus stoka reikalingo pa
statų apšildymo, tačiau ir šiuomi reikalu beveik kas
dien padėtis gerėjanti.

Operos teatre įvyko masinis kauniečių susirinkimas. 
Susirinkimą sukvietė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kau
no skyrius. Pirmininkavo to skyriaus pirmininkas Dr. 
Nemeikša. Lietuvos žmonės nori išgirsti apie Amerikos 
lietuvius. Jie išklauso kiekvieną žodį. 'Jie apipila įvai
riausiais klausimais.

stingo... Nužudytos jaunos mergaitės paveikslėlis ant 
stalo, o jirie jo padėtas, josios atminčiai, raudonas Jau
nųjų Komunistų Lygos narystės ženklelis...

Pasakykite, ar jūs kaltinate tuos Lietuvos žmones, 
i kurie taip aštriai neapkenčia ne tik vokiečių, bet ir tų 
i lietuviškų niekšų, kurie padėjo vokiečiams?

Vakare nuėjome pasiklausyti P. L Čaikovskio operos 
“Eugenijus' Onieginas.” Oniegino rolėje vaidino Lie
tuvos nusipelnęs artistas Mažeika. O jo suviltos ir pas
kui be galo pamylėtos Tatjanos rolėje vaidino Zaniaus
kaitė. Tai svarbiausios rolės ir, reikia pasakyti, buvo 
išpildytos labai, labai gerai. Už tai artistai iš publikos 
susilaukė karštų aplodismentų.

(Bus daugiau)

Valdžios Siūlymas 
Angliakasiams

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Veteranam Patarimai

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų sekretorius 
Krug davė tokį pasiūlymą 

tMainierių Unijos pirminin
kui Lewisui: Kol valdžia lai
kys angliakasy klas savo 
rankose, tai ji sutiks, kad 
samdytojai mokėtų į uniji
nį sveikatos ir geroves fon
dą, bet ne viena unija kon
troliuos tą fondą, o bendrai 
su valdžia bei kompanijo
mis.

Ar Tikrai Jūs Galite Siūti?
Jei jūs rokuojatės save gera siuvamosios mašinos operatorka, tai štai 
jums proga „pilnai pasinaudoti savo gabumu.A
Mes įvertiname išsilavinimą geros siuvėjos.
(Mes mylime (jerai apmokėti už tokį išsilavinimą.)

Puikiausias, naujas įrengimas yra paruoštas jūsų patalpinimui Wilkes-
Barros labiausia naujobinėje dirbtuvėje.

KREIPKITĖS Į
Wyoming Valley’s labiausia progresyvę siuvimo pramonę.

PIONEER MFC. CO.
61 South Pennsylvania Avenue, Wilkes-Barre, Pą.

2

Kaune padarytas pranešimas. Dešinėje—Kauno svei
katos reikalų vedėjas Dr. Parnarauskas, kairėje— 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno Skyriaus pir

mininkas Dr. Ncmeikša.

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė

Geros Algos 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Stamford Wallpaper Co. 
Entrance 153 GREENWICH ANTE.

STAMFORD, CONN.
(122)

PATYRUSIOS IR MOKINĖS 
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINŲ 
NUOLATINIS\DARBAS 

BONAI 
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS 
V AKACIJOS SU) ALGA 

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC. 

MAIN STREET 
COOPERSBURG, PA.

PHONE COOPERSBURG 970 
(126)

imti “vocational rehabilita
tion” kursą ir ar jis turi lauk
ti, pakol paliuosuotas iš ka- į 
riuomenės po dviejų arba tri- j 
jų metų? 1 0 . ,. . r>. . T-»./ . ivra Sovietiniu Zimu BiuroAtsakymas: J

Ne. Dabar paduok Form 
1900 ir jeigu ] 
tuoj galėsi pradėti kursus ir

Klausimas:
žuvusio kario giminės klau- 

|sia, kada mūsų kareivių kū- 
Inai bus grąžinami į šį kraš
tą palaidojimui?
Atsakymas:

Ką tik dabar Washingtone 
svarsto paskyrimą pinigų tam 
tikslui ir Senatas jau užgyrė 
tokią legislaciją. Bet pirmiau
sia bus atsiklausta, ar šeimos 
nori, kad kūnai būtų grąžina
mi į šį kraštą ar palikti da
bartinėje palaidojimo vietoje. 
Kada bus nutarta, pranešime 
savo skaitytojams su visomis 
oficialemis informacijomis.
Klausimas:

Šis veteranas 'praneša, kad 
būnant kariuomenėje, nuo ko
kio tai užkrėtimo daug dantų 
iškrito. Po tam buvo paliuo- 
suotas iš kariuomenės ir iki 
šiandien su dantimis bėda. Ar 
jis-gali gauti tolimesnės dan
tinės priežiūros arba naujų 
dantų ?
Atsakymas:

.Mes pasiuntėme 4 Tamstai 
Veterans^Administration Form 
526, kurią privalai išpildyti 
ir taip įsteigti tarnyboje įgy
tą ligą. Veterans Administra
tion įsakys gydyti dantis ar
ba užmokės už naujus dantis, 
jeigu sužeisti arba iškrito, ka
da vyras ar moteris buvo tar
nyboje.
Klausimas:

Iš ligoninės paliuosuotas 
veteranas klausia, ar jis gali

BROWDERIO ATSILAN
KYMAS MASKVOJ 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
(tojum. Lozovskis taip pat

Form B ro wderis delei 
kvalifikuotas Btandagumo atsilankė ir pas

Molotova, užsienio reikaluc z *.

tavo mokslas nebus pertrauk-i ^misterį, 
tas, kada būsi paliuosuotas iš 
tarnybos.
Klausimas:

Veteranas praneša, kad jis' 
lanko kolegiją pagal GI Bill 
ir dabar jieško. pusiau laikoj 
darbo. Jis klausia, ar iki su-jderlius šiemet Texas ir ki-i 
ras darbą ji gali prašyti i tose pietiniai - vakarinėse 
ir gauti bedarbės mokesčius?'valstijose bus geresnis, ne- 
Atsakymas: ’ jgu tikėtasi. Juodosios rin-

Ne. Pagal GI Bill švietimo jkos biznieriai, lenktyniuo- 
parūpinimų dabar gauni mė- ’ darni su valdžia, skubiai SU- 
nesinį užlaikymo mokestį ir į pirkinėją kviečius laukuose, 
todėl negali prašyti kitų mo- j Daugiausia tų kviečių jie 
kesčių. Veterans Administra- |pa^adejo parduot pašaro fa- 
tion nesustabdo pusiau laiko U)rikantams 
darbą, jeigu toks darbas ne- j 
sulaiko lankymą mokyklos ai 
ba nekenkia mokslinį stovį.

CWV.

JUODOJI RINKA PERKA KVIEČIUS PAŠARUI
Washington. Kviečiu

OPERATORES
Siuvamų Mašinų

Paprastas siuvimas. Užlaidų Išdirbčjas 
Puikiausios darbo sąlygos 

Gera alga.
Patogi vieta

MONTCLAIR
MANUFACTURING CO.
5 SOUTH WILLOW ST. 

MONTCLAIR, N. J.
1 door from Bloomfield Ave.

MERGINOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Nuolatinis Darbas, Linksma Aplinka 
VIRŠLAIKIAI

Muzika Laike Darbo
Cord-Way Products, Ine.
36-20 38th St., Long Island City 

1-nas blokas nuo Ind. subves, 36th St. stoties.
(125)
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Tokio. — Japonų valdžia 
skaičiuoja, kad šiemetinis 
grūdų derlius Japonijoj busi 
apie 32 nuošimčiais mažos-> 
nis už vidutini.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

SUTAISYMUI
KUMPIO

DEŠRUKIŲ
. Departmentuose

NUOLATINIS DARBAS
su

GERA ALGA
Kreipkitės į Superintendent 

8 A. M. iki 11 A. M.

MERKEL, INC.
94-11 Sutphin Blvd.

Jamaica, L. L
024)’

-

D

REIKALINGOS
APAČIŲ APDIRBĖJOS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1611 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 

' 107 of the Alcoholic Beverage Control La« 
at 6805 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
ANTHONY and FERDINANDO CAFAZZO ' 

6805 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y. R j

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tarybų Sąjunga praneša, 

kad ji suteikė 1,100,000 tonų 
grūdų pagalbos Franci j ai,
Lenkijai, Suomijai, Rumunijai 
ir kitiems savo 
Tai dar vienas 
Amerikos turčių 
ke bado Tarybų
va ji po tokio baisaus karo, 
tokio didelio sunaikinimo dar 
kitų šalių žmones maitina. 
Štai, ką reiškia darbo žmonių 
tvarka!

Washington. — Tarptau
tine Maisto Konferencija 
atranda, kad kitąmet dar 
stekuos pasauliui 10 milionų 
tonų grūdų.

Sioks-Toks Supratimas Apie Mašinas 
Pagelbėtų.

Jei nepatyrusios prie Felling Mašinos ir 
Pinker, Tai Mes Jais Išmokysime.

Taipgi Reikia
VALYTOJŲ

PATIKRINTOJ U
ATRINKĖJŲ . s

Patyrimas Nereikalingas 
Nuolatinis Darbas Gera Alga 

Kreipkitės
FAIRFIELD DRESS CO.,
785 Main St., Bridgeport, Conn.

(125)

Tikėsite, ar ne, bet kažin kas Lietuvoje paleido kal
bas, kad mūsų prezidentas yra ti as lietuvis, prieš daug 
metų išvykęs Amerikon. Jo tikiĄ pavardė esanti Triū- 
mėnas. Net mano sesuo manęs usČ: “Kad Amerikos 
prezidentas yra lietuvis, tai mes žinbme, bet ar jis ištiesų 
yra ir komunistas? Žmonės pas mus kalba, kad jis yra 
komunistas.”

Ir jinai tai manęs klausinėjo pašnibždomis, neno
rėdama, kad kas išgirstų mano jai išduotą “paslaptį.” 
Skaniai aš iš jos pasijuokiau ir ją užtikrinau, kad Tru- 
manas nėra nei lietuvis, nei kol kas komunistas. Ne
patiko jai, matyti, mano paaiškinimas.

Šiame susirinkime irgi vienas klausėjas mane už
tikrino, kad Trumanas esąs lietuvis.

Susirinkimo nuotaika man labai patiko. Džiugu man 
buvo kauniškiams kalbėti ir juos vardu Amerikos demo
kratinių lietuvių pasveikinti.

Tiktai labai gaila, kad salė negalėjo sutalpinti visų, 
kurie norėjo susirinkime dalyvauti. Kita tiek publikos 
turėjo grįžti nuo svetainės durų namo, nes nebegalėjo 
sutilpti. b

Kur tik pasisuki, ten susiduri su baisiomis karo 
žaizdomis. Štai, po susirinkimo pasikvietė Bieliauskai 
pietauti. Jauna, graži Bieliauskienė prieš dvi savaites 
susilaukė dukrelės, todėl dar pilnai sveika nesijaučia. 
Jie gyvena gražiai įsitaisę. Dukrelė jų kietai miegojo, 
kai mes į ją žiūrėjome. Bet mums 
šnekant, visų mūsų širdis suspaudė didelis skausmas. 
Bieliauskas papasakoję, kad jo jaunutę sesutę kaime 
lietuviški buožės pradžioje karo suėmė ir nužudė. O Bie
liauskienės sesutę, jauną komunistę, vokiečiai sušaudė. 
Mano akys irgi apsipylė ašaromis, maistas gerklėje su-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Ręumatiškus skaus
mus, rankų, kojų/skaudėjimą ir tir

 

pimą, dieglius, jialtį. Daugumui žmo
nių pagelbėję/ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgi s, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS INTMENT, arba rašy
kite į dirbtu Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00, Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

kaimynams, 
“štebūklas.” 
spauda lau- 
šalyje, o čia

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų—KHubo susirinki
mas 
vak., 
visos 
sekr.

žės, 7:30 val.
t. Draugės
ti. — V. K.

-122)

įvyks *28 d. ge 
155 Hungerford 
kviečiamos dalyv 

(1

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Serga Ona Kireiliene.

NOTICE is hereby given that License No. ! 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 

i 107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1069 Bergen St., Borough of Brooklyn,

> County of Kings, to be consumed on 
premises.

FRANK DeMARTINO' 
Martha Italian Rest.

i 1069 Bergen St.. Brooklyn, N.

thę

Gegužės 13 d. padaryta j

operaeijh Onai Kireilienei. Jij fT’JU™\s h<i,cb> •Kive,i‘ <‘hn L,censo. N<>:1 •’ GB 19.>69 has Iwen issued to the • undersigned
randasi Johnson City ligoni-1 to wii beer at retail undo- section 107 of

..... j tlie Alcoholic Beverage Control Law atnejC, liaujame blldinge, ■ room 2011 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 

202. Kuriems laikas leidžia, Counly of Kings- 10 bc °ff lhe’ premises.
patariu aplankyti ligone, kuri, | vartkes turekian
.... . 1 20)1 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y. 1sveika būdama, daug yra pa

sidarbavusi mūsų organizaci
jose.

Nuo savęs linkiu draugei 
greit pasveikti.

Dienraščio Laisves skaityto
jas, M. Malusevičius, ilgoką 
laiką sirgęs, jau pasveiko. 
Linksma girdėti.

I NOTICE is hereby given that License No. | 
1 GB 19371 has been' issued to the undersigned ■ 
I to sell beer at retail under Section 107 of I 
I the Alcoholic Beverage Control Law at 

1671 Utica Avenue, Borough of Brooklyn, ; 
County of Kings, to be consumed on the 1 
premises.

AGHATA LOSQUADRO
1671 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAPRASTI DARBININKAI
VYRAI ABELNAM DARBUI

bevalgant ir besi-

231 Bedford Avenue
Brooklyn U, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Šateikiam garbingas laidotuves

9150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 ų

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus 
su ame-

Rei-
ant ir 
tokio

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padid 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

, JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampan Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

DAINOS
Rengia

SekmadL,

IR PRAKALBOS
LDS 3-čias Apskritys

Gegužės 26 May
Bus labai patogiame lietuvių parke

LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave. Linden, N. J.
Pradžia 1-mą v. dieną. Įžanga 50c; taksai įskaityti.

BUS ĮSPŪDINGA PROGRAMA:

DAINUOS SIETYNO CHORAS
Iš Newark, N. J., diriguojant Walter Žukui

KALBĖS JONAS SIURBA
aiškins vėliausius įvykius

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Parkas nepaprastai gražus: daug medžių, daug stalų 

ir suolų, šokiams sarę ir ant lauko platforma. Jei lytų, 
yra daug vietos viduje.

Kelrodis: Iš Newark, N. J., važiuokite 25 ar 29 keliu iki 
Wood Ave. iki Miesto Parko, čia klauskite Liberty Park.

Iš New Yorko važiuokite No. 1 kelių, ties Linden, privažiavę 
Wood Ave., sukite po dešine, tik pravažiuojant po kaire yra 
Liberty Parkas.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į ki(ųs miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

* * ___

NOTICE is hęreby given that License No. 
RL 6565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4317 —» 18th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
1317—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA

Viršlaikiai
Jei Pageidaujama

Geros Darbo Sąlygos 
/

Kreipkitės
REI^IARD-COULSTON

Mauch Chunk Road 
Bethlehem, Pa.

(124)

5804

(123)

BrookLn. N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MARGARET BEHAN 
| 1271 Prospect Ave.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

jimo ir marškinių departmentui. 
Taipgi high school mergaitės viršaus 
16, popietiniam darbui. Kreipkitės— 
PEMBROKE LAUNDRY

& CLEANERS
396 Madison Ave. 
Bridgeport, Conn.

REIKIA STALIORIŲ .
Turi būt patyrę prie 

BEFORE SPRAYING HAND 
SANDING 

Nuolatinis Darbas
MT. VERNON CABINET CO.

47 SOUTH 5TH AVE.
MT. VERNON, N. Y.

Telephone MT. VERNON 7-4366
(123)

ALUMINUM FOUNDRY 
Moulderiai Prie Jolt Squeezers. 

BASIC APPLIANCE CO..
2787 E. 14th ST., BROOKLYN

(123)

premisos. 
EASTERN P’KWAY REST. CORP. 
Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License 'No. 
RL 7831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Prospect Ave., Borough of '
Brooklyn, County of Ijings, to be consumed j APTEKAR KNITWEAR CO

46 Canal St., New York City.
• (131)

Egzaminuojant Ahis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius,:

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE FARKOWITZ
453 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RD 7831 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 o( the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, i to be consumed 
on tlic premises.

MARGARET BEHAN
1271 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No.
I RL 1527 has been issued to the undersigned
I to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control • 
Law at 7217 — 8th Avenue, Borough of j 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RITA A. KING 
(Show Boat)

7217 •— 8th Ave., Brooklyn. N. Y. It į

NOTICE is hereby given *lhat License No. į REIKALINGI
RL 1558 has been issued to the undersigned 017 1 I DVVI AC D A DDHUIMIT A I 
to sell beer, wine and liquor at retail under !\Lvu UAK151INIDIIyAI
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 5804 — 4th Avenue, Borough - of VYRAI mazgojimo kambariuose. 
Brooklyn, County of Kings, to be .consumed MERGINOS prie flat darbo, prOSl- 
on tile premises. I

MARY STERN 
(Owl- Rest.)

4th Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7194 l>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage'Control 
Law at 391-39^ Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the 
391-393 
391-393

RŪŠIUOTOJAI
VILNONIŲ SVETER1Ų ATMATŲ 

Turi Būt Patyrę
Gera Alga. Nuolatinis Darbas



e&tas Puslapis Laisve—■Liberty, Lithuanian Daily
— - II , i . tityn

Šeštadienis, GeguŽ. 25, 1946

NewYorto^zWWZlnk» Apsivedė Padėka

Lankėsi Pas O’Dwyer’i 
Dėl Timone ir Quinn

Visi Rytoj į Pikniką!

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY ir 46 ST.

O’Dwyer praeitą 
priėmė Mokyto- 

kitu organizacijų 
atvykusią reika-

girdi tūkstančiai svieto.
tai vis savieji, pažįstami žmo
nės, kurie yra girdėję Aidą

ra

nuo

QOOUCED IN THE U.S.S.O

HARRY
JAMES

Durys atdaros i 
8:45 A. M.

! SOVIET
:4 “Young 

juj Musicians”

■

MAGIKA! 
orkestro vado!

Rodymas
I “Election Day 

in U.S.S.R.”

from fhe Best-Seller 
by 

KONSTANTINE 
SIMONOV

MUZIKALJS VEIKALAS SU SAVOTIŠKA
Smagi, juokinga istorija gražuolės, dainų dievaičio ir 

Jums patiks šis Techni-Spalvis kūrinys!
MAUREEN DICK
O’HARA - HAYMES *

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk de Gaulle pagerbiant Clemenceau! Matyk Winstonu Churchillą Holandijoj! Matyk 
Italiją kryžkelėje! Matyk Gegužinės minėjlriius Berlyne ir Paryžiuje! Matyk berniukų 
miešti} Italijoj! Matyk dviračių lenktynes iš Paryžiaus i Nice! Matyk judj naujausios 
nelaimės New Yorke—Armijos lėktuvas smogia į Wall St. dangorėžį Matyk vėliausią 
March of Time filmą “WANTED—MORE HOMES” 'svarbią, informuojančią filmą apie 
dabartinį namų klausimą! Matyk naujausias žinių filmas iš viso pasaulio, puikiausius 
judžius 'mieste

Vienatinis N. Y. 
“WARSAW 

Rebuilds”

Istorija moteries, likimo apgautos ... meilės išaukštintos! ...
OLIVIA DE HAVILLAND

“TO EACH HIS OWN’’
Perstatoma JOHN LUND

su Mary Anderson * Phillip Terry Bill Goodwin. SCENOJE: “Metropolis,” 
žymieji Manhattan*) dalykai, pagaminta Leonidoff’o . . . ■ scenerijos Bruno 
Maine su Baleto Grupe • “Underseas” reginyje . . . Rockettes, Glee Club ir 
Music Hall Simfonijos Oik., vadovaujant Charles Previn

A KI 1 CTX/ 7th Ave., between 
kDI/AInLLI 42nd & 41st Streets

Majoras 
ketvirtadienį 
jų Unijos ir 
delegaciją,
Jauti, kad prašalintų iš švie
timo Tarybos George A. Ti
mone, neseniai jon paskirtą, 
bet, mokytojų ir kitų unijų 
manymu, netinkamą toms pa
reigoms. Taipgi reikalavo pra-I 
šalinti iš liaudies mokyklų į 
tinklo May Quinn,' fašistinės! 
ideologijos skleidėją.

Mrs. Rose Russell, atsto
vavo mokytojų ir kitas CIO i 
unijas delegacijoj. Taipgi da-! 
lyvavo Miesto Tarybos nariai 
Peter V. 
min J. 
Howard 
Felshin, 
menthai,
seph *Bucholt 
priešdiskriminacinių ir jauni 
mo organizacijų.

Cacchione ir Benja- 
Davis, Jr., kunigas 
Melish, rabinas Max 
Mrs. Josephine Blu- 
Bernard Bloch. Jo

nu o moterų,

Ouill Kritikavo Leidimą
Kelti Rendas

Michael J. Quill, darbietis 
Miesto Tarybos narys, l___"7
OPA nusileidimą kompanijom 
—leidimą kelti rendas ten, 
kur pastovieji gyventojai įsi
leidžia veteranus ar kitus 
žmones, neturinčius, kur gy
venti.

Quill nurodo, kad namų sa
vininkai dabar pelnosi dau
giau, negu bent kada pirm 
uždėjimo rendoms lubų. O 
taip yra dėl to, kad dabar 
joks tinkamas gyventi kamba
rys niekad nebūna tuščias.

Visi ir visos kviečiami rytoj į klausimu ir tuo pačiu 
į Lietuvių Darbininkų Susivie- Į 
nijimo trečio apskričio pikui-' 
ką.

Piknikas įvyks Liberty 
Park, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J., šį sekmadienį, ge
gužės 26-tą. Nuvykę pakvė
puosite tyru oru, pasiklausy
site dainų, kurias sudainuos 
Sietyno Choras iš Newark, N. 
J. Išgirsite prakalbą dienos

paremsite Apskritį.
“Well,” mes ir mūsų 

' nizacijos vasaros laiku

tarpu

Masinis Pikietas už
Unijistij Teises

orga- 
n etų r i 

daug piknikų ir tai bus šis pir
mutinis šį pavasarį gražus, ir 
gražiame parke piknikas, tik 
nepraleiskite progos, bet atsi
lankykite. Kelrodžio žiūrėki
te skelbimuose.

Kviečia Rengėjai.

Tik-Savaite Iki Mūsų 
Didžiosios Iškilmes

kiek n oficia-
Visų- 
Festi- 
tauty- 

ten dalyvaus tų

betina einant j tant savosios. Tai tiek 
lę bile kurios: liai dalyvauja rengimepro Laisves

dięnos vakarti, bile kurią va- Tautų Dainų-Muzikos
landą išgirsti dainas ir išgirsti ! valio. O kiek dar kitų 
jas dainuojant taip, kaip dai-jbių žmonių 
nuoja žmonės esant didžiau-Į 10-ties svečiais!
šiame energijos pakilime. ’ Ir j Taigi, choristai nieko neat- 
nestebina ta energija. Galų sideda laimei, viskam pasiren- 
gale — ne kasdien .chorui |gia rūpestingiausia, nori pasi- 
tenka dainuoti tūkstančiams | rodyti geriausia tos pramogos 
svieto. Tiesa, didžiosiose dien- svečiams. Nori ir savo naujam 
raščio Laisvės pramogose juos mokytojui Jurgiui

Bet čiui parodyti, ką jie gali.
Tas primena ir mums, kad 

jau laikas apsirūpinti bit»- 
smerkė |se]<mjngjausjuose išstojimuose,: tais, kad ten nuvykę nesilik-

Virš 2,000 unijistų, Whole
sale and Warehouse Unijos 
Lokalo 65-to narių, CIO, pi- 
kietavo Marks & Rosenfeld 
indų sandėlį, 147 Fifth Ave., 
New Yorke. Sandėlis yra už- 
streikuotas jau trejetą savai
čių. Darbininkai unijistai iš' 
apylinkės krautuvių ir sandė
lių, pietų pertraukoje, išėjo 
jiems pagelbėti. Streikas pra
sidėjo firmai pravarius 3 dar
bininkus už įstojimą į uniją.

Dar kiti 65-to Lokalo nariai 
pikietavo Wanamaker’s de- 
partmentinę krautuvę, Broad
way ir 8th St., taipgi Royal 
China Co., 350 Fifth Ave. Tos 
krautuvės atsisakė sulaikyti 
pardavinėjimą u ž s t r eikuotų 
prekių. Vienas Wanamaker 
advokatas žadėjo greit susi
siekti su firmos viršininkais ir 
padėtį “išlyginti.”

Lena Kosmach, darbščių or
ganizacijose b r o o k 1 yniečių, 
Elzbietos ir Juozo Kasmočių 
duktė, gegužės 18-tą apsivedė 
su Stanley Žukausku, našlio 
Jono Žukausko sūnumi iš 
Bristol, Conn. Ten įvyko ir 
ceremonijos, šv. Juozapo baž
nyčioj, 9 vai. ryto. Pietūs bu
vo suruošti vietos restaurane. 
Po pietų, jaunieji išvyko kur 
nors medaus mėnesiui, o sve
čiai dar pakviesti pas jaunojo 
tėvą. Jaunojo trys sesutes pa
vaišino su skania vakariene. 
Dalyvavo nemažas būrelis 
svečių.

Sugrįžę, jaunieji apsigyvens 
Bristolyje. Ten jau nuo se
niau gyvena jos vyresnė sesu
tė su šeima. Ten, beje, yra 
seniau gyvenusi ir pati Lena, 
tad ir jos mylėtinis buvo jos 
vaikystės draugas. Gal dėl to 
jinai ir neprigijo pas mus 
Brooklyne. Dar pir Stanliui iš
einant kariškom tarnybon jie
du buvo susižadėję, tad Leną 
nedaug
retkarčiais 
vo į mūsų

Linkime 
myniniame

Bytris Krasnickams už gėles. 
Alfonsui Bunkui ir Jonui 
Krasnickui už pasidarbavimą.

Mūsų vedybinio gyvenimo i šeimininkei Josefjnai Augu- 
25 metų sukaktuvių proga, 1 tienei už skaniai pagamintas 
buvo surengta šauni puota, j vaišes. Stalų patarnautojoms 
kuri įvyko š. m. gegužės 12 d., , už mandagų patarnavimą. Vi- 
Lietuvių Piliečių Kliubo salė- siems giminės ii’ draugams už 
J e.

širdingai dėkojam šios puo-! puotos dalyviams už gausų at-
gerus linkėjimus. Visiems

įtos rengėjams Valiui ir Voro- Į silankyrqa.
nikai Bunkams už jų pasidar
bavimą ir tvarkingą
dovanas ir gėles. Mr. ir Mrs. 
Vladui ir Konstancijai Misu- 
nams už prisidėjimą šios puo
tos rengime ir už dovaną. 
Piršliui Mr.. Juozui Kliokiu! 
už skanius gėrimus. Svočiai 
Marijonai Rinkevičienei už 
keiką ir dovaną. Mr. ir Mrs. 
Daugirdams u 
kėjimus. Mr. I Juozui 
nui už dovanas ir Antanui ir

vedimą,

dovaną ir lin-
Misu-

Kazakevi-

Mirė 6-tas Kariškiu
Kūdikis

kur matydavom, tik 
su mamyte ateida- 
pramogas.

Lenai laimės šei- 
gyvenime.

Stanlis ir Mary 
Misunai. ,

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Gegužės 23-čią mirė šeštas 
kariškių kūdikis, šią savaitę 
atvežtas iš Europos laivu Bra- 

jie nenuteis nei silpniau tume už'durų. Tikietai gauna- Izil, pirmas nuo to laivo. Pir- 
Rezer-jmiau buvo mirę penki, atvežti 

šeštas
raštinėj.suras pateisini-! mi Laisvės

ivuotoms sėdynėms $1,50. Ge-1 laivu Zebulin Vance.
nevalė įžanga $1. Pelnas eis [kūdikis mirė Pittsburgh’e ke- 
paremti kare nukentėjusiems. i ]yje iš New Yorko į Burbank, 

American Society for'calif. Ten pat ligoninėje pa- 
Relief Tautybių

pasirodžius, 
mą.

Bot kitą sekmadienį, birže
lio (June) 2-rą, brolyti, ne 
juokai! Aidas išstoja dainuo
ti tūkstančiams svieto vienu 
kartu, pačioje miesto širdyje, 
didžiojoj Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Ave., New 
Yorke. Išstoja dainuoti net 9- 
nioms kitoms tautoms, neskai-

Rengia 
Rusi an 
zija.

Atlėkė iš Kalifornijos
trečiadienį atvykoPraeitą

(lėktuvu) iš Hollywood, Kali
fornijos,
Jack (Tamulyniutė) dalyvau
ti savo brolio maspethiečio 
Charlio Tamulyno sutuoktuvė
se, kurios įvyks gegužės 30 
d. Mrs. Brydone-Jack yra Mi- 
zarienės sesuo, tad ji ir apsi
stojo pas Mizarus Jackson 
Heights-e. .

Marijona Brydone-

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

WARNER BROS, nepaprasta drama 
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’ 
su GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD stAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Paskutinė Savaite! Nepamirštama Stalingrado Istorija
ARTKINO presents

D4YS

Warner Bros, puiki lengvoji 
komedinė drama!

ANN SHERIDAN • DENNIS MORGAN 
JACK CARSON • ALEXIS SMITH 

JANE WYMAN

‘ONE MORE TOMORROW’
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoj ❖ 

Tommy Tucker ir jo Orkestras 
Ir Steve Evans
THE CHORDS

THREE ROSS SISTERS

STRAND ^h It.

Divi- talpintas sunkiai sergantis ki
tas kūdikis irgi nuo laivo Bra- 

jzil. Pittsburgh© daktarai sa
ko, kad vaikai susirgę kokiu 
užkrečiamu viduriavimu.

Iš laivu Vance atvežtųjų 
vaikų du tebėra kritiškoje, 
dešimtis kitų irgi dar pavojin
goje padėtyje New Yorko li
goninėse. Ar kiti iš tuo laivu 
atvežtų 57 vaikų bus išvengę 
užsikrėtimo ta liga, n ep arsi ve
žę jos namo, paaiškės tik vė
liau. . (

Armija pradėjo tyrinėjimą. 
Laivo viršininkai tikrina, kad 
laivas buvęs “geriausioje pa
dėtyje išplaukiant iš Le Hav
re” ir kad šioje kelionėje tu
rėjęs mažiau i keleivių, negu 
pirmesnėse. Bet laivu važia
vusios nuotakos^ skundžiasi, 
kad laivas buvęs perpildytas, 
permažai buvę jam darbinin
kų, nepakankamai medikų. 
Viena motiha, kurios kūdikis 
sunkiai susirgo, turėjusi lauk
ti dvi dienas, kad pažiūrėtų 
kūdikio temperatūros.

Konstantin Simonov

x.„.

Ilya Ehrenburg

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami i 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną)

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

“DO YOU LOVE ME”
IŠGIRSK VISAS ŠAUNIAS DAINAS!

* Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoje * 
COUNT BASIE

ir jo Orkestras
RAY SAX ° THE PETERS SISTERS

EXTRA: GENE SHELDON

R O X Y 7th Ave. ir 50th St.

Miesto CIO Užgyrė 
Russian Relief Vaju

Garsiausia Istorija Romantiškų 
Prietikių, kurie bet kada pagerbt 

garbinguosius Vakarus!
JOEL McCREA • BRIAN DONLEVY 

SONNY TUFTS

“The Virginian”
TECHNI-SPALVOMIS 

ir dar sujaudinanti drama tos 
paskilbusios oro bangų Sirenos

“TOKYO ROSE”,
BROOKLYN

PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Aves.

Juokingiausias Komedijos Romansas . . . 
Kaip jis atsitinka Paryžiuje!

GINGER ROGERS

“HEARTBEAT”
su JEAN PIERRE AUMONT

Adolphe Mcnjou • Mikhail Rasumny 
BASIL RATHBONE

Nuolat . . . Vidunaktyj rodoma kas naktį.

g PALACE
□ BROADWAY ir 47th ST.

ALLAN LADD • VERONICA LAKE 
WILLIAM BENDIX 

“The Blue Dahlia”
su Howard da Silva • Dorris Dowling 

Ir Didis Asmenų Vaidinimas Scenoje
Duke Ellington ir jo pasauliniai garsus 

orkestras ir dar Stump and Stumpy, 
T*hė Clark Brothers ir EXTRA!

THE MILLS BROTHERS 
Vidunaktyj vaidinama kas naktį

PARAMOUNT 
BROADWAY & 43 STREET

Didžiojo New Yorko CIO 
užgyrė Russian Relief kampa
niją sukelti du milionus dole
rių įrengimui pirmo Centrali- 
nio Medikališko Instituto, 
Maskvoje.

Medikališki Institutai, kaip 
matome, lėšuoja geroką “sau
ją” pinigėlių. Tai dėl to ir 
mes, lietuviai, turime smar
kiau paspausti ant savojo 
fondo Vilniaus Institūtui. Tie
sa, vilnietis bus tik kūdikiu 
prieš maskvietį, tačiau tai bus 
didelis dalykas mažai Lietu
vai. Mūsų siekiamoji suma 
apie 50 tūkstančių dolerių vil
niečiui yra tik keturiasdešim
ta dalelė tos, kiek siekiama 
surinkti maskviečiui.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

r

/

Juozas Zeidat J
RntrlninlrnH 1Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Generolas Majoras

Mikhail Galaktionov 
Hon. Andrei A. Gromyko 
Hon. Joseph E. Davies 
Senator Elbert D. Thomas 
Corliss Lamont 
Sholem Asch 
Leland Stowe 
Norman Corwin
Scenos ir Judžių žvaigždės, drau
ge su New Yorko žmonėmis svei
kins Sovietų Delegatus ir stiprins 
Amerikos-Sovietų Draugiškumą 
Pasaulio Taikai.

MadisoJn Square Garden 
Trečiadienį, Gegužės 29 

7:30 P.M. 
TIKIETAI 60c ir 75c 

Rengėjai:
NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN- 

SOVIET FRIENDSHIP, INC.
114 East 32nd St., New York 16, N.Y.

per

ir

CHARLES 
C

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer SU. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

■ H H ■I'M W5fii4 HHHBH

ANNA LISIANSKAYA, vai
dina Anyą, Raudonos Armi
jos slaugę, naujoje Tarybų 
filmoje “Days and Nights.” 
Filmą gaminta pagal Kons
tantin Simonov’o novelę apie 
Stalingrado gynėjus. Filmą 
jau ketvirta savaite rodoma 
Stanley Teatre, 7th Avė. 
42nd St., New Yorke.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Šv. Jurgio Draugyste ren
gia 66 metini pikniką birželio 29 d., 
Dexter Park/\741-ll Jamaica Ave. 
Rengimo Komisija kviečia visus da
lyvauti, linksmai praleisti laiką gra
žiame sode ir erdvingoj salėje sma
giai pasišokti prie Antano Pavidžio 
Orkestros, kuri gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Į parką galė
site įeiti nuo 4 vai. dieną, šokiai nuo 
5 v. v. iki vėlumos. Kviečiame daly
vauti. Ch. Kundrotas, pirm, ir J. Ja- 
siūnas, sekr. (121-122)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SAI.fiS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių,' Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių# su naujausiais įtaisymais. 
KETURITJ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos

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

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

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

• I

H 3U

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

& Shipping Corp?
212 Fifth Ave


