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LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Spalių mėnesį, Chicago.je, 
įvyks Amerikos Lietuvių Me- 
no-K uitu ros Suvažiavimas. Jis 
tęsis apie savaitę laiko. Jį šau
kia Amerikos Lietuvių Meno 
Sąjunga, lietuviai artistai ir 
kiti meno mėgęjai, su pritari
mu masiniii organizacijų.

Šis suvažiavimas bus kaipo 
festivalis, nes įvyks visa eilė 
koncertų, teatralių vaidinimų, 
paskaitų ir kitokių parengi
mų. Jo sušaukimas ir paruoši
mas reikalauja daug energi
jos ir finansų. Mūsų organiza
cijų, draugiu ir draugių pa
reiga pagelbėti kaip tik išga-

Lietuvių Literatūros Drau
gijos į garbės kuopas įstojo 
sekamos: 8 kp., Cambridge, 
sekr. V. Kvietkas; 50 kp., 
Rochester, sekr. J. Stanley; 
57 kp., Cleveland, sekr. A. 
Jasunas; 69 kp., Lethbridge, 
sekr. F. Kazokas; 83 kp., 
Muskegan, sekr. P. B. Kau
pas; 123 kp., Gary, sekr. Ant. 
Mikelionis; 167 kp., Sheboy
gan, sekr. M. Skeris; 185 kp., 
Richmond Hill, sekr. V. Pauk
štys ir 190 kp., Cleveland, 
sekr. P. Nemura.

Prašome mokėti ir kitas 
kuopas duokles, nes pagal tai
sykles visi nariai turėtų pasi- 
mokėti iki 1 d. liepos.

Italija jau respublika! Vė
liausi pranešimai sako, kad 
virš 55 nuoš. piliečių balsavo 
už respubliką. Ir tai įvyko ta
da, kada katalikiškoj šalyj 
Vatikano popiežius ir jo visas 
kunigijos aparatas rėmė mo
narchiją, kada ten stovi britų 
armija, kuri taip pat pataika
vo monarchistams.

Jeigu rinkimai būtų įvykę 
prie kitokių sąlygų, tai aišku, 
kad mažiausiai trys prieš vie
ną piliečiai būtų pasisakę už 
respubliką. Karalių gadynė 
praėjo! Jie daugiau ne madoj! 
Gi Italijos karalius sujungė 
savo veiklą su buvusiais bu
deliais fašistais.

Washington© ir Londono 
politikai įsismagino protestuo
ti. Jie siunčia protestus Sovie
tų Sąjungai, Lenkijai, Rumu
nijai, Bulgarijai, Jugoslavijai 
—visur, kur tik yra liaudies 
demokratija.

Bet jie nekelia protestų 
prieš budelišką fašistų viešpa
tavimą Ispanijoj, bet net už
taria generolą Franco. Jie ne
siunčia protestų ir Turkijos fa
šistams, neigi Argentinos fa
šistams. Tas parodo, kokios 
“demokratijos” jie nori.

kad 
išve-

Turčių spauda bliovė, 
Sovietų Sąjunga “viską 
žė” iš Mandžurijos ir šiauri
nės Korėjos. Į šiaurinę Korė
ją buvo nuvykęs prezidento 
Trumano pasiuntinys Mr. Ed. 
W. Pauley. J,is ten plačiai va
žinėjo ir grįžęs į pietinę Ko
rėją, kuri yra Amerikos oku
pacijoj, pareiškė, kad jokių 
žymių išvežimo niekur nerado. 

. Tas jo pareiškimas baisiai 
nepatiko Amerikos genero
lams. Mat, jie remia Korėjos 
reakcininkus. Kaip ko, gal dar 
pono Trumano pasiuntinį “bol
ševiku” apšauks.

.Velionis prezidentas Roose- 
veltas tūlą radio komentato
rių Mr. Drew Pearsoną už jo 
n u o 1 agnius “pranašavimus” 
pavadino “chronišku mela- 
gium.”

Bet Mr. Drew Pearson nuo
latos “pranašauja.” 
rio 24 d. pareiškė: 
kau, kad balandžio 
Sovietų Sąjunga 
Turkiją, 
Bosforo

Jis vasa- 
“Aš sa- 

i mėnesį 
įsiverš į 

tam, kad pagrobti 
pertaką ir Turkija

(Tąsa 5-me pusi.)

Nauja Didi Sovietų 
Laivastatykla

London. — Svir upės žio
tyse, arti Leningrado, So
vietai stato naują, didžiau
sią laivastatykla. Kuomet ji 
bus užbaigta, tai kas dvi 
dienos pastatys po laivą, 
kaip pranešė Maskvos radi
jas. ♦

BOMBA SUŽEIDĖ 
20 ANGLU KARIU 
EGIPTE

Neži-Kairo, Egiptas. —- 
nia kas padėjo bombą anglų 
armijos kliubo teatre atvi
rame ore. Sprogdama bom
ba sužeidė 20 Anglijos ka
reivių - indėnų ir kelis civi
lius žiūrovus.

VINSON SKIRIAMAS 
VYRIAUSIUOJU 
TEISĖJU

Washington.— Prez. Tru- 
manas paskyrė Fredą M. 
Vinsoną vyriausiu Aukš
čiausiojo Teismo teisėju. 
Vinsonas iki šiol buvo Jung
tinių Valstijų iždo sekreto
rius. Jo paskyrimą vyriau
siu teisėju dar tvirtins se- 
natas. Suprantama, kad j tantų kunigas J. A.. Maclean 
senatas užgirs Vinsoną. Iš pranešė, kad prez. Truma-
profesijos Vinsonas yra ad
vokatas. Jo tėvas buvo ka
lėjimo viršininkėlis. Vinso
nas yra 56 metų amžiaus.

Naujas Šalies Iždo 
Sekretorius Snyder

Washington.— Prez. Tru- 
manas paskyrė Johną W. 
Snyderį, kaip naują Jungti
nių Valstijų iždo sekretorių 
vietoj Vinsono.

Bankininkas Snyder 
šiol buvo rekonversijos 
rektorius.

iki 
di-

Amerika ir Anglija 
Nenori Sutraukyti 
Ryšius su Franko

New York. — Amerikos 
ir Anglijos delegatai Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
nepritarė raportui, kurį da
vė antrinis tarybos komite
tas kas liečia Ispanijos dik
tatorių Franko. Komite
tas sakė, kad jeigu Franko 
valdžia nepasitrauks iki vi
suotinio Jungtinių Tautų 
susirinkimo rugsėjo pra
džioj, tai turi būti pasiūly
ta tam susirinkimui su
traukyti diplomatijos ryšius 
su Franko. Komitetas ra
portavo, kad Franko fašiz
mas dar nesudarąs karinio 
pavojaus, bet ateityje jis 
gali taiką suardyti.

Amerika ir Anglija sako, 
“nesikišt į vidujinius” Is
panijos reikalus; jos nenori 
sutraukyt ryšių su fašisti
ne Ispanija. Amerikonų ir 
anglų delegatai todėl išrei
kalavo atidėti Franko klau
simo svarstymą taryboje 
iki ateinąhčio antradienio. 
Tuo tarpu jie studijuosią 
minimo komiteto raportą.

TRUMANAS IŠ NAUJO REIKALAUJA 
IŠLEISTI ĮSTATYMĄ DRAFTUOTI 

STREIKIERIUSI KARIUOMENE
Darbininkų Priešai Kongrese Bando Sujungt Trumano 

Sumanymą su Case’o Bilium prieš Sireikierius
Washington.— Prez. Tru- 

manas iš naujo reikalavo, 
kad kongresas pilnai priim
tų jo pasiūlymą išleisti įsta
tymą streikams laužyti to
kiose pramonėse, kurias 
valdžia užima. Trumanas 
nepatenkintas, kad senatas 
išbraukė prezidento su
manymą draftuot į kariuo
menę tuos streikierius, ku
rie neklausys valdžios įsa
kymo ir negrįš darban.

Senatas geg. 29 d. bendrai 
priėmė Trumano pasiūly
mą, išbraukdamas tiktai! 
verstiną streikierių rekru-; 
tavimą į armiją. Kongre
so gi atstovų rūmas geg. 25 
d. ištisai užgyrė Trumano cionalė Marininkų Unija 
sumanymą prieš streikie-. paskyrė milioną dolerių į 
rius. I planuojamo marininkų ir

Reporteriai užklausė pre- i laivakrovių streiko fondą.

PREZIDENTAS KETINA
ATSAUKT ATSTOVĄ NUO
POPIEŽIAUS SOSTO

Richmond, Va. — Protes-

nas pasižadėjo atšaukt sa
vo atstovą Myroną C. Tay- 
lorį iš popiežiaus sostinės 
Vatikano po to, kai bus pa
sirašyta taika. Protestan
tų bažnyčių delegatai, atsi
lankę pas prezidentą, pro
testavo, kad jis laiko Ame
rikos atstovą pas popiežių. 
Jie sakė, tatai laužo ameri
kinį principą dėl bažnyčios 
atskyrimo nuo valstybės.

FEDERALIAI MILTAI
NEW YORKUI

Washington.— Šalies val
džia paskyrė 300,000 svarų 
miltų miestiniams New Yor- 
ko kalėjimams, ligoninėms, 
prieglaudos namams ir mo
kykloms. New Yorke vis la
biau stokuoja duonos.

Sėkmingos Maisto Rinkliavos 
Baduoliams Užsienyje

t

Washington. — Nuo ge
gužės 12 d. iki birželio 6 
amerikiečiai suaukojo 9,- 
472,536 dėžutes maisto ir 
$323,000 pinigais sušelpti 
baduoliams užsieniuose. Ta
tai paskelbė prekybos sek
retorius Henry Wallace, 
maisto rinkliavų vadas. 

SVMEGST1 DIPLOMATIJOS 
IR VERSLO RYŠIAI TARP 

SOVIETŲ IR ARGENTINOS
Maskva. — Argentinai 

prašant, Sovietai sumezgė 
diplomatijos ir prekybos ry
šius su Argentina. Per pas
kutinius 28 metus Argenti
na buvo sutraukiusi santy
kius su Sovietais.

*

Maskvos spaudą numato, 
kad Sovietų Sąjunga galės

parduot Argentinai daug 
automobilių, traktorių, žem
dirbystės mašinų, ir pramo
nės įrengimų. Izviestija 
primena, kad anglų - ame
rikonų kapitalas, įsigalėjęs 
Argentinos geležinkeliuose,' 
skerdyklose ir kitose pra
monėse, bandė politiniai 
naudot Argentiną.

zidentą, ar jis pasirašys 
kongreso priimtą Case’o bi- 
lių prieš streikus. Jis atsa
kė, jog dar nežinąs, ar pa
sirašyt šį bilių ar atmest 
(vetuot).

Tūli kongreso vadai sten
giasi sujungti Trumano su
manymą su Case’o bilium 
streikams šaldyti bei laužy
ti. Todėl prezidentas dar 
keletą dienų palauksiąs su 
pasirašymu ar atmetimu 
Case’o biliaus.

MAKIMSKU :|TM|J0S M0NAR.
Washington. — CIO Na- CHISTŲ RIAUŠES
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Sovietai, Lenkai ir 
Jugoslavai Nedaly
vaus Angly Parade

London. — Sovietų Są
junga, Jugoslavija ir Lenki
ja atmetė pakvietimą daly
vauti anglų pergalės para
de šį šeštadienį Londone.

Londono sa vaitraštis 
Spectator rašo, jog tas pa
radas bus “ne laiku ir tru
putį begėdiškas.”

Pasaulinės Darbo Unijų 
Sąjungos Susirinkimas

Maskva.— Čia vyksta Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos komiteto narių su
sirinkimas. Menama, kad 
jie parems Amerikos mari- 
ninkų streiką, skelbiamą 
nuo birž. 15 d.

Meksikos darbo unijų at
stovas Vincente Lombardo 
Toledano pasiūlė, kad visų 
kraštų laivakroviai atsisa
kytų dirbti laivams, kurie 
gabena krovinius fašistinei 
Ispanijai arba iš jos į už
sienius.

New York. — Plėšikai su
rišo tris asmenis, apsistoju
sius Lincoln viešbutyje; iš
plėšė $8,000 ir pabėgo.

Roma. — Italijoj yra bent 
2,000,000 bedarbių.

Italų Valdžioj Būsią 
Ir Monarchistų

Roma. — Paskutinę šio 
mėnesio savaitę atsidarys 
steigiamasis Italijos seimas. 
Teigiama, kad į naują mi- 
nisterių kabinetą bus pri
imta ir vienas kitas monar- 
chistas (karaliaus šalinin
kas).

KIETŲJŲ KASYK
LŲ MAINIERIŲ 
SUTARTIS

New York. — Praneša
ma, kad kietųjų anglia- 
kasyklų mainieriai susitarę 
su kompanijomis. r Jie išga
vę panašias sąlygas, kaip 
ir minkštųjų angliakasyklų 
darbininkai.

Roma, birž. 7. — Keli šim
tai monarchistų Neapolyje 
mėgino sukelt maištą prieš 
naujagimę Italijos respubli
ką. Bemaršuojant jiems 
gatve, vienas monarchistas 
metė bombą. Numaršavę į 
kareivinę, jie pareikalavo 
ginklų. Kariuomenė šū
viais į orą išvaikė monar
chists. Susidūrimuose su 
respublikiečiais vienas mo
narchistas nukautas ir aš- 
tuoni sužeisti.

Laivų Kompanijos Siūlo 
56 Valandų Savaitę 
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Washington, birž. 7. —C. 
IO marininkai daro pasku
tinius pasiruošimus strei
kui birž. 15 d. Kompanijos 
nesutinka sutrumpint da
bartinę 56 valandų darbo 
savaitę laivuose; unijos rei
kalauja 44 valandų darbe 
ant jūrų.

Siūloma Primokėti po 
$250 Milionams 
Veteranų

Washington, birž. 7. — 
Kongreso atstovų rūmui 
įnešta sumanymas primokė
ti penkiolikai milionų vete
ranų vidutiniai po $250, 
apart jau paskirtų bei duo
tų bonų. Primokėjimai bū
tų už tai, kad veteranai, 
tarnaudami' karinėse jė
gose, gavo ne visus paleidi
mus . poilsiui (furloughs), 
kuriuos turėjo gauti. Tvir
tinama, kad kongresmanai 
ir senatoriai priims tą pa
siūlymą. Tuomet primokė- 
jimus gautų kareiviai ir jū
reiviai, tarnavusieji nuo 
vėlyvo 1939 metų rudens.

102 METŲ AMŽIAUS 
VETERANAS

Marshalltown,. Iowa. — 
Mirė Civilio Karo veteranas 
David A. Sisk, 162 metų 
amžiaus. Po to karo jis bar- 
beriavo.

ORAS.—Būsią lietaus.

DARBO FEDERACIJOS MARININKAI 
STREIKUOS, JEI VALDŽIA LAUŽYS 

CIO MARININKŲ STREIKĄ

laivakrovių kaip ir newyorkieciai. Visur 
skelbiamas i jie pasmerkė valdžios pasi- 

mojimą ginkluotomis jėgo- 
pasiūlė leis-'mis laužyti CIO ar kitų ma- 

marininkų irininkų streiką.

Chicago. — Mirė dar vie-

Federaciniai Marininkai Pasmerkė Trumano Grūmojimą 
Ginkluotomis Jėgomis Laužyti CIO Marininkų Streiką

- ------------------------------------ ------------- t

New York. — Apie 4,000 įunijos yra Seafarers Inter- 
Amerikos Darbo Federaci-1 national Union ir Sailors 
jos marininkų, susirinkę Union of the Pacific. Viso- 
Webster svetainėje, nutarė j je šalyje jos turi 62,000 na- 
sustreikuot, jeigu valdžia rių.
vartos karo laivyno jūrei-! ketvirtadienį po pietų fe- 
vius> kareivius ar “savano- deraciniai marininkai ne 
rius” prekiniams laivams tik New Yorke, bet Balti- 
aptarnauti. Taip jie at- more, San Franciscoj, Bos- 
siliepė į prez. Trumano tone ir kituose uostuose me- 
įsakymą armijos ir karinio tė darbą, suėjo į mitingus 
laivyno jėgomis laužyti CIO i ir padarė panašius tarimus, 
marininkų ir 
streiką, kuris 
birželio 15 d.

Susirinkimas 
ti Federacijos 
unijoms visuotinu balsavi
mu nuspręsti, ar skelbt jų 
streiką dėl algų priedų ir nas asmuo, sužeistas per La 
kitų pagerinimų. Jie reika-jSalle viešbučio gaisrą. Viso 
lauja 30 nuošimčių priedo, jau 59 žmonės žuvo dėl to 
Čia minimos federacinės gaisro.

Iki lankiai Ankic i LENKV VALDŽIA ATSAKO iki Janinai Apleis , į <VALSTIEČIų>, vado 
MIKOLAIČIKO SKUNDAChiniją, Nebūsią 

Ten Santaikos
Nanking, birž. 7.— Visa 

Amerikos kariuomenė turi 
būti tuojau ištraukta iš 
Chinijos, pareiškė chinų ko
munistų vadai. Kitaip ne
būsią ten santaikos. Nes 
kol amerikonai laikysis Chi- 
nijoj ir rems Chiang Kai- 
sheką, tol jis puls chinų ko
munistus.

Kruvini Monarchist 
Maištai Italijoj

Rloma, birž. 7. — Italijos 
monarchistai kerštingai de
monstravo, mėtė bombas ir 
užpuldinėjo respublikos rė
mėjus Romoje, Neapolyje, keturi vaikai apsigyvens 
Pisoje ir kituose miestuose; f a š i s tinėje Portugalijoje, 
užmušė kelis žmones.

Monarchistai trukšmavo, 
reikalaudami sugrąžint ka
raliaus valdžią.

Per visuotinus balsavi
mus praeitą sekmadienį ita
lų dauguomenė atmetė ka
ralių ir nutarė įsteigt res
publiką.

New York. — Pranašau
jama, kad kietųjų angliaka
syklų mainieriai grįšią dirb
ti po keleto dienų, nes bai
giama daryti sutartis su 
kompanijom.

SENATORIŲ KOMITETAS 
UŽGYRĖ BILIŲ, KURIS 

ARDYS KAINŲ KONTROLĘ
Washington. — Daugu

ma senatorių komiteto ban
kiniais klausimais užgyrė 
sumanymą panaikint kainų 
apribojimą mėsai ir pieni
niams valgiams, užtikrint 
tam tikrus pelnus fabrikan
tams; 5 nuošimčiais pakelt 
kainas drabužiams, kur fab
rikantų pelnai “nupuls” iki

Varšava. — Vadinamas 
valstiečių vadas, vice-prem- 
jeras St. Mikolaičikas skun
dėsi, kad Lenkijos valdžia, 
girdi, varžo jo partijos pa
siruošimus rinkimams bir
želio 30 d. Valdžia atsako, 
kad Mikolaičiko “valstie
čiai” veikia ginkluotų fašis
tų gaujose, kurios užpuldi
nėja ir žudo demokratinės 
valdžios pareigūnus, taipgi 
žydus ir šalininkus drau
giškumo su Sovietais.

ITALIJOS EX-KARALIUS 
APSIGYVENSIĄS POR

TUGALIJOJE

Roma. — Oficialiai pra
nešta, kad buvęs Italijos ka
ralius Humbertas, jo pati ir

Jau paruoštas šarvuotlaivis 
pergabent juos į tą kraštą.

Anglijos Darbiečių Vadai 
Vyks į Sovietų Sąjungą

London. — Liepos mėnesį 
lankysis Sovietų Sąjungoj 
prof. Harold J. Laski, an
glų Darbo Partijos pirmi
ninkas; jos sekretorius M. 
Phillips ir pora kitų. Tai 
bus anglų darbiečių “geros 
valios delegacija” pas So
vietų darbininkus.

90 nuošimčių vidutinių pel
nų, įplaukusių nuo 1936 iki 
1945 m.; pusiau sumažint, o 
nuo 11947 m. geg. visai panai
kint valdinius primokėji- 
mus, kuriais vyriausybė pa
žabodavo sauvaliskus bran
ginimus iš fabrikantų ir 
verslininkų pusės.

---------------- ..
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Churchill Vėl Žvangina Kardu
Po Pirmo pasaulinio karo Franci jos premjeras 

Clemenceau gavo vardą — “Karas.” Tas žmogus buvo 
ašis Versaillio Taikos, kuri pagimdė bent du desėtkus 
karų. Jis buvo ašis organizavimo karo prieš Sovietų 
Rusiją. Pirmas jo ramstis buvo britų torių vadas W. 
Churchill.

Ponas Churchill rėmė visas karo provokacijas prieš 
jaunutę Tarybų šalį. Jis provokavo karą per virš dvi
dešimts metų. Jis rėmė tą politiką, kuri buvo nukreip
ta sunaikinimui darbo žmonių valstybės. Churchill sa
vo laiku garbino kruvinąjį fašizmą Italijoj, kaipo “iš
gelbėtoją civilizacijos nuo komunizmo.” Jis rėmė ir 
nacių įsigalėjimo politiką Vokietijoj.

Kada Hitleris ir Mussolinis užpuolė Angliją, kada 
fašistai tūkstančiais žudė anglų moteris, vaikus ir se
nelius, kada grūmojo pavojus britų imperijai, tai tada 
Churchill’as kartais numesdavo rūstų žodį vokiečiams ir 
italams fašistams, ne jų sistemai, bet tik asmenims; 
tada jis numesdavo vieną kitą gražesnį žodį ir Tarybų 
Sąjungai ir jos’vadams, žinoma, karo sąlygose Chur- 
chill’as veidmainiavo.

Kaip tik hitlerizmas tapo parblokštas, tai Churchill 
tuojau parodė vilko iltis. Graikijon pasiuntė armiją 
smaugti partizanus ir palaikyti fašistus. Kolonijose iš 
kanuolių ir lėktuvų naikino tuos, kas siekia laisvės. An
glijoj jis išmestas iš valdžios atvyko Amerikon ir čia 
organizavo reakciją karui prieš Sovietų šalį.

Dabar jis pasakė prakalbą britų parlamente. Pir
miausiai išniekino anglų komunistus. Paskui išgyrė lai- 
boristus—“socialistus” priešakyj su Mr. Bevinu, už tai, 
kad jie puola komunistus, atsisako kartu veikti, kad pra
veda pono Churchillo politiką. Paskui visaip teisino Is
panijos fašistus ir niekino Lenkiją, kam jos atstovas 
iškėlė Jungtinių Tautų Saugumo Taryboj reikalavimą 
nutraukti ryšius su fašistine Ispanija. Po to perėjo nie
kinti pasaulyj komunistus ir vyriausias atakas sukon
centravo prieš Sovietų Sąjungą.

Niekino jis tą šalį lygiai taip,’ kaip savo laiku Hit
leris, Goeringas ir Goebbelsas. Tarybinė tvarka, jam— 
“despotizmas.” Komunistai, tai “penktoji kolona.”

Žodis žodin taip kalbėjo Hitleris ir Mussolinis, Goe
bbelsas ir Rosenbergas. Už viską “kalta” tai Sovietų 
Sąjunga, kuri tiek daug gyvasčių padėjo, kuri tiek daug 
nukentėjo, kad mes laimėtume karą. Pas Churchillą 
nestokavo grūmojimų Maskvos antrašu. Ko trūko, tai 
oficialio karo paskelbimo, kurio Mr. Churchillas negali 
paskelbti, nes išmestas iš valdžios.

Bet anglų “laiboristai”, kurie sėdi valdžioj mažai 
kuo skiriasi nuo Mr. Churchillo. Sekamas po jo kalbėjo 
Anglijos premjeras Mr. Attlee. Jis nei žodžio netarė 
prieš Churchillo kalbą. Tas parodo, kad taika yr^pa- 
vojuj, kad Mr. Churchillas, Bevinas ir Byrnes nesirūpi
na, .kaip susitarti, kaip pasaulį išgelbėti iš buvusio karo 
griuvėsių, nelaimių, bet jie laikosi tokios politikos, kuri 
ardo taiką, kuri kvėpuoja nauju karu, naujomis žmoni
jai nelaimėmis. ______________

Kodėl Draftuos Jaunuolius?
Kada mūsų šalis buvo*priešų užpulta, kada vedėme 

karą, tai visi žinojome, kad reikia eiti į karo tarnybą, 
kad reikia mums galingos armijos, laivyno ir orlaivyno, 
kad bendrai su kitomis mūsų talkininkėmis nugalėjus 
priešą. Daug jaunuolių vaikinų ir merginų savo lais
va valia dar anksčiau įstojo į tarnybą, negu buvo pa
šaukti. Komunistų Partijos virš 10,000 narių buvo ka
ro tarnyboj ir daugelis garbingai padėjo galvą už per-
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KAS KĄ RAŠO IR .SAKO
KLAIPĖDOS KRAŠTO PA
BĖGĖLIAI SKAITOMI 
LIETUVOS PILIEČIAIS

Overseas News Agency 
skelbia (birž. 5 d.) sekamą’ 
žinią iš Municho (amerikie
čių okuputuos Vokietijos 
zonos):

“Jungt. Valstijų konsula
tas čionai patvarkė, kad ki
lę iš Klaipėdos krašto ‘išvie- 
tintieji’ turi būti skaitomi 
Lietuvos (dabar Tarybų Są
jungos) piliečiai, ir tuo bū
du įeina į nedidelę lietuvių 
kvotą, kiek tai liečia emigra
ciją į Jungt. Valst...”
Šitaip patvarkė Amerikos 

konsulas. Na, o visokios 
šalpos agentūros Vokietijoj, 
matyt ir URRA, Klaipėdos 
krašto pabėgėlius skaito 
Vokietijos piliečiais, nes, 
girdi, Klaipėdos krašto žmo
nės 1939 m. kovo 22 d. bu
vo nusibalsavę būti Vokie
tijos dalimi! Jei šių įstaigų 
p a t v a rkymais, konsulatas 
vadovautųsi, tai klaipėdiš
kiai pabėgėliai galėtų įva
žiuoti Amerikon pagal vo
kišką kvotą.

Dabartinė lietuviška kvo
ta, pagal kurią galima įva
žiuoti Amerikon, sako ON 
A, jau seniai išsibaigė, tuo 
būdu ir klaipėdiškiams pa
bėgėliams bus sunku Ame- 
Iriką pasiekti.

Pasirodo, kad amerikonų 
įstaigos Vokietijoje nesusi
kalba: viena skaito Klaipė
dą Lietuvos dalimi, kita — 
Vokietijos. Be abejo, kon
sulatas turi tiesą ir jis turi 
galios daugiau, negu UNR 
RA. Mūsų nuomone, jeigu 
Amerikos konsulatas pri
pažįsta klaipėdiškius pabė
gėlius Lietuvos piliečiais, 
tai jie ir turėtų būti grąži
nami Lietuvon!

dėstydamas baisią negrų 
padėtį Afrikoje. Tarp kit
ko jis žymi, kad “niekur pa
saulyj nerasi žmonių, kurie 
taip baisiai būtų pavergti, 
žiauriau išnaudoti, ” kaip 
Afrikoje. Apie 150,000,- 
000 negrų, gyvenančių Af
rikos kontinente vargsta 
neįsivaizduojamą skurdą ir 
vargą. Ne tik politiniame 
bei visuomeniniame gyveni
me negrai ten yra atskirti, 
beteisiais palikti; ekonomi
niame gyvenime dar 
siau. Jų gyvenimas 
sesnis, kaip buvusiųjų 
gų Amerikoje.

Deja, niekas rimtai nesi
rūpina tų milijonų žmonių 
likimu. Kalbama, rašoma 
apie tautų laisvę, apie eko
nominės žmonių buities ge
rinimą, tačiau Afrikos mili- 
jonai kaip kentė vergiją, 
nors ir neoficialę, taip ken
čia.

Didelis nuopelnai pri
klauso artistui - dainininkui

Paul Rpbesonui už jo dar
buotę, už kėlimą aikštėn tos 
šių dienų civilizacijos gėdos. 
' Netenka nei sakyti, kad 
vyriausi kaltininkai dėl Af
rikos milijonų žmonių ap
verktinos padėties yra An
glijos imperialistai!

' C v <1
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas
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ARGI NEUŽTENKA?
Amerika rašo:
“Teko patirti, kad Kaune 

veikia vienintelė Lietuvoje 
kunigų seminarija.”
Argi neužtenka? Niekas 

ligi šiol nepasigedo Lietu
voje kunigų, — jų buvo ir 
tebėra perviršius, panašiai, 
kaip Amerikoje. Bet inži
nierių, mokytojų, architek
tų, mokslo žmonių — Lietu
voje trūksta. Dėl to Tary
bų Lietuvos vyriausybė ir 
turi juo daugiau mokyklų, 
gimnazijų, kad jose pralavi- 
nus jaunimą, kuris galėtų 
kraštą atstatyti ir liaudies 
gyvenimą laimingu padary
ti.

CAVE FOR THE epicure, the 
rest of us earthly creatures 

eat to live. This is a human 
necessity that most of us have 
accepted as a matter of course. 
Food 'was one item in the lives 
of humans one seldom expect
ed to find in the news.

Today food, the meat and 
bread shortages, and hunger 
occupy much of the news in the 
daily press and over the radio. 
Scarcely a day goes by that the 
subject of food is not mention
ed.

—o—
But it didn’t take the news

papers or radio to tell us the 
food situation is “snafu.” The 
lack of meat on the dinner plat
ter and the better half’s re
peated complaint that “bread is 
getting scarcer” soon put us 
wise.

Laiškas Laisvės Redakcijai
Gerbiama Laisves

proved fare in some circles. In 
the language of the man of the 
street the word cake-eater is 
unsavory. It suggestes a sissy 
or a weakling.

Dad use to use the word 
when he spoke of wastrels, 
idlers and of good-time Harrys.

But since man should not 
live by bread alone, we could 
resign ourselves to the food si
tuation, if it were not for the 
black markets. But they have 
their filthy paws on everything. 
Even meat cannot escape their 
greedy clutch.

The “snafu” in food recall^ 
to mind these words:

“Eat, drink and be merry for 
tomorrow you diet.”

Bet dabar karas baigtas. Naciška Vokietija, fašis
tinė Italija ir imperialistinė Japonija sumuštos. Karo 
pavojaus mums nėra! Anglijos imperialistai yra Wall 
stryto globoj. Tarybų Sąjunga nesirengia nieko už
pulti, tą visi žino, tą supranta. Tai kam mūsų vyriausy
bė laiko armijos dalinius kitose šalyse, kaip tai Chini- 
joj, Islandijoj, Italijoj ir kitur, kur ta armija nereika
linga? , Kam Amerikos militarinės jėgos yra okupavu
sios Centralinėj Amerikoj ir kitur draugiškų net 56-ių 
šalių bazes? Tos šalys prašo ištraukti armiją. Armijos 
fen užlaikymas sudaro bilionus dolerių išlaidų mūsų ša
lies piliečiams.

Visi sutinkame, kad mes turime laikyti armiją Vo
kietijoj ir Japonijoj, kad neleidus ten pakelti fašistams 
galvą. Tik gaila, kad ten mūsų komandieriai kuo /ma
žiausiai rūpinasi kova prieš hitlerininkus ir imperialis
tus. Bet tam užtenka armijos liuosnorių. .Nuo karo 
užbaigimo daugiau, kaip milionas jaunų vyrų liuosa 
valia stojo į karo tarnybą. 

t y* i j • - — i — i • i • ii* i ♦ •

taype 18-kos ir 19-kos metų būtų imami į karo tarny
bą. Kodėl toki jaunuoliai turėtų būti atitraukti nuo 
mokslo, nuo savųjų ir siunčiami į karo tarnybą? Juk

PAUL ROBESONO ŽODIS
Praeitą ketvirtadienį di

džiuliame Madison Sq. Gar
dene, New Yorke, įvyko 
mašinis mitingas Afrikos 
žmonių šelpimo reikalais. 
Mitinge dalyvavo daug Am
erikos įžymybių, daugiau
siai negrų, kadangi Afrikos 
gyventojus daugumoje su
daro negrai. Mitingas bu-' 
vo šaukiamas Tarybos Af
rikos Reikalais Rūpintis 
(Council on African Af
fairs), kurios pirmininku 
yra žymusis dainininkas ir 
aktorius Paul Robeson.

Šis pats asmuo trečiadie
nio New York Herald Tri
bune parašė ilgą laišką, iš-

Dienraštyj Laisvėj šių me
tų (16 balandžio laidoje) til
po <iš Philadelphijos gana ne
maloni korespondencija apie 
visuomenininką - veikėją Ig
ną Liepą —- po antgalviu: 
“Ir žemė po jo kojų neatsivė- 
rė. . . ” Toliau sakoma, kad Ig. 
Liepa yra didelis katalikų šu
las šv. Jurgio parapijoj ir ka
da tai kliube prie baro yra 
taip išsitaręs, sakydamas, kad 
greičiau žemė po mano kojų 
atsivers, negu mano šeimoje 
kas su bedieviu apsives! Na, 
girdi, dabar jo duktė paėmė 
ii- iškrėtė , jam . šposą.: apsive
dė 3 d. bal. su bedieviu ir pa
ėmė bedievišką ąliūbą. Ir po 
tokios korespondencijos pasi- 
'rašo kokis tenai “buvęs kata
likas.”

Kokia, nauda’ Laisvei iš to
kios korespondencijos? Lietu
vių Muzikalio . Namo Bendro
vėj buvusiame bertaininiame 
susirinkime, 17 d. balandžio, 
vienas narys duoda įnešimą, 
kad minėta Laisvėje tilpusi 
korespondencija, apie Ig. Lie
pą, būtų perskaityta ir 89 
Laisvės numeris paduotas pro
tokolų rašt. su pareikalavimu, 
kad būtu perskaityta ta ko-
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rinkime, gegužės 15 d., buvo 
mano ir nekuriu kitų narių 
noras, kad dienraštį Laisvę 
palaikyti, bet fašistuojanti su
tvėrimai užriko, kad pildyti 
bertaininio susirinkimo nutari
mą ir nepriimti Laisvę.

Dabar, leiskite man, ger
biamieji, dėlei Laisvės gero
vės, tarti keletą žodžių apie 
Igną Liepą. Ignas Liepa yra 
katalikas darbuotojas - veikė
jas šv. Jurgio parapijoj nuo 
jos įsikūrimo, 1902 .m., dar
buotojas - veikėjas L. M. Na
mo Bendrovėj nuo jos įsikū
rimo 1908 m. 
veikėjas Liet.

A recent New York Times 
headline dramatised the “sna
fu” in food.

The headline: “Bread Lines 
in (City Lengthen Rapidly; 
Cake Is Abundant”—

What a cue for Marie An
tdinette to say her lines: “Let 
them eat cake.”

—o—
But the French queen 

piker compared to our 
marketeers. The French 
never stooped so low as 
out of her hand. But the black 
markets have the American 
public eating out of the filthy 
paws of black marketeers.

—o—

Writing this piece has given 
us an appetite. We’ll switch to 
another subject, before we eat 
the paper our copy is written 
on.

was a 
black 

people 
to eat

Reports from Italy show 
that the people there have gi- 

' ’ ven King Humbert the bum’s 
rush and that the would be 
ruler has packed his bags.

A fitting tribute to the de
funct monarch would be this 
piece by Rochester:

“Here lies our sovereign lord, 
the king,

“Whose word no man relies on,
“Who never said a foolish 

thing,
“And never did a wise one.”

respondencija. Pirmininkui lei
dus, korespondencija tapo 
perskaityta ir didžiuma narių 
tuomi pasipiktino ir nutarė 
dienraštį pašalinti iš Lietuvių 
Muzikalio Namo; pereitame 
L. M. Namo Bendrovės susi-

Prie puoduko karšto Lakavo, ant gonkų jo namų, 
Princeton, N. J., Albert Einstein diskusuoja tarptauti
nę padėti ir pasaulio taiką su Tarybų Sąjungos rašyto
ju Ilya Ehrenburg. Rašytojas buvo atvykęs pakviesti 
mokslininką i Amerikos su Tarybų Sąjungos draugin
gumo masini mitingą, įvykusi gegužes 29-tą, Madison 
Square Gardene, Mokslininkas pasveikino mitingą.

tai kenkia jų mokslo reikalams ir viso gyvenimo susi
tvarkymui ! Piliečiai turėtų raginti prezidentą Trumh 
ną, kad jis tą bilių atmestų.

Darbuotojas - 
Republikonų 

Kliube nuo jo įsikūrimo ir to 
kliubo pirmininkas per 27 me
tus ir darbuotojas - veikėjas 
2nd Allegheny Build. & Loan 
Ass’n., iš kurios su jo patar
navimu, daugelis lietuvių ga
vo prieinamą paskolą ir įsigi
jo namus, ir Ig. Liepa nėra

Bakers are using 
ty flour supplies 
pastries because the 
higher than on bread. At this 
pace we’ll 
ers.

their scan
in baking 

returns are

all soon be cake eat-

To eat 
for bread

—o—
cake as a substitute 
may represent an im-

The British people might 
have believed they were retir
ing Winnie Churchill when the 
Labor Party won the elections 
last year. Nothing of the kind. 
Churchill may not be at the 
head of the British government, 
but the Labor Party’s Foreign 
Minister Ernest Bevin is toe
ing i the old Churchill mark.

neskau- 
aš vai- 
niekam 
apsive- 
Laisvės

ko man: Juozai, kągi aš dien
raščiui Laisvei blogo pada
riau, kad Laisvė mane taip 
peckelioja? Ir su ašaromis 
akyse sako man: aš nenoriu, 
kad dienraštis Laisvė būtų 
pašalintas iš Muzikalio Namo 
ir tegu niekam galvos 
da apie mano šeimą, 
kus išauklėjau ir jie 
blogo nepadarė savo 
d imu. Ir sako, jeigu
redakcija atšauks tą kores
pondenciją, aš būsiančiame L. 
M. N. Bendrovės susirinkime 
griežtai reikalausiu, kad dien
raštį Laisvę palikti mūsų na
me taip, kaip iki šiol buvo.

J. I., Philadelphia.
Laisvės Redakcijos Pastaba. 

—Tiek gerb. laiško autorius, 
tiek p. Liepa, tiek kiti Phila
delphijos lietuviai, be abejo, 
žino, kad pati Laisvės redak
cija korespondencijų iš to 
miesto nerašo, bet rašo vie
toje gyveną žmonės. Laisvės 
redakcija neturi jokio pykčio 
su p. Liepa, neigi su jo šei
mos nariais. Sutinkame su 
gerb. J. L, kad paminėtoji 
pastaba, tilpusi Laisvėje apie 
p. Liepos šeimyninius reika
lus, buvo ne vietoje, netinka
ma ir ji laikraštin įtilpo, taip 
sakant, per neatsargumą. Mes 
p. Liepos atsiprašome ir po
draug dar kartą pastebime 
mūsų korespondentams, kad 
jie vengtų užgaulioti žmones 
visokiomis menkomis prieka
bėmis dėl asmeninių to ar kito 
individualo veiksnių.

Visokius asmeninius užme- 
tinėjimus ir pletkus palikime 
mūsų priešams naudotis. Jei 
mes ką kritikuojame, kriti- 
'kuokime dėl jo ar jos politi-
niai visuomeninės veiklos, je 
ji tenka kritikuoti. Bet ir to
kiu atveju mūsų kritika pri
valo būti rimta, pamokinanti

Nariai Int. Union of Mine, Mill & Smelter Workers, 
CIO, maršuoja kartu su Confederation of Latin Ame
rican Workers solidarumo demonstracijoj, mieste Jua
rez, Meksikoj. Plakatuose pasisakoma už paramą Ame
rican Smelting & Refining and Phelps Dodge streikie- 
riams.

Liet. Literatūros Centralinio
Archyvo Atskaita
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Salomėja Neris
(Anksti mirusiai, Stalino poemos 

autorei.)
volungėje, tėviškės laukų,Oi, 

Kodėl taip greit dainuot nustojai? . . . 
Tėvynei, tau dainuoti buvo palanku, 
Kada pavasariai su pergale atjojo.

____ ' . \ ______

LTSR Mokslų Akademijos Biblioteka
Rašo J. JURGINIS LTSR Mokslų Akademijos Bibliotekos Direktorius.

tuvių kalba. Ediktai duos nemaža me
džiagos kalbos ir istorijos studijoms. Ka
dangi 17 ir 18 amžiaus Prūsijos didžiąją 
dalį sudarė lietuvių gyvenamosios vie
tos, ilgą laiką Klaipėdos, Ragainės, Gum
binės sritys buvo vadinamos Lietuva ir 
todėl retas kuris ediktas neužkabina lie
tuvių, jų papročių, verslo arba tikėjimo. 
Iš ediktų pav. aiškėja, kad Kėdainiuose 
tais laikais kažkas ypatingai gerai iš
dirbdavo odas, kurios Prūsuose konku
ruodavo visas kitas.

Taigi, jau šiuo metu Akademijos bib
lioteka savo turtais ir naujai įsigytais 
spausdintais ir rankraštiniais fondais 
mūsų istorikams, kalbininkams, teisinin
kams ir ekonomistams duoda daug tiria
mosios medžiagos. Tai, kas smetoniniais 
laikais buvo slepiama ir neprieinama, 
dabar tampa atvira.

Mokslų Akademijos bibliotekoje esa
mais dokumentais domisi ir kitų tarybi
nių respublikų mokslo darbuotojai. Ne
seniai paskelbus spaudoje, kad Akademi
jos bibliotekoje saugoma leitenanto 
Šmidto, 1905 metų jūrininkų sukilimo 
Odesoje dalyvio, byla, daug teisininkų ir 
spaudos darbuotojų atvyko su ja susipa
žinti ir padaryti kai kurių nuorašų.

Liūdės Tarybų kraštas.—Liūdės tavęs 
Nėris,

Ilgėsis brolių, kapas mylimos dainos . ..
Jau volungės nėra. Jos niekas neišgirs, 
Bet kraštą, kur tu dainavai, net amžiai 

minavos.
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos bi

blioteka su savo filialais institutuose tu
ri per 250 tūkstančių bibliotekiniai su
tvarkytų tomų ir skaitytojams prieina
mų ir tiek pat nesutvarkytų, kurių treč
dalį sudarys dubletai. Akademijos bi
blioteka turi be to per 40 tūkstančių senų 
knygų, išleistų 15-18 šimtmečiuose ir ke
letą 14 šimtmečio pargamentų. Rankraš
čių skyrius turi Kraševskio, Adomo Mic
kevičiaus, Lelevelio, Baranausko, Valan
čiaus, Simono Daukanto, Poškos, Žemai
tės, Basanavičiaus ir kitų žymų Vilniaus 
veikėjų bei 'rašytojų rankraščių, o taip 
pat nemažą pargamentinių dokumentų, 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių diplomų, 
mokslinių ir literatūrinių rašinių. Įdo
mus didžiulis, natūraliomis spalvomis 
pieštas Lietuvos grybų albumas. Karto
grafijos skyrius turi surinkęs du su puse 
tūkstančio žemėlapių ir atlasų. Visus 
bibliotekos fondus sistematingai stengia
masi papildyti pirmaeiliais šaltiniais ir 
mokslo veikalais, kad biblioteka virstų 
tikrai mokslinė ir atitiktų Mokslų Aka
demijos, kaip aukščiausios respublikos 
mokslo įstaigos, uždavinius.

Šitame darbe ypatingą paramą duoda 
Tarybų Sąjungos Mokslų Akademija, 
mokslinių bibliotekų kolektorius Kogiz 
ir Lenino vardo biblioteka Maskvoje. 
Akademkniga pernai metais atsiuntė 
bibliotekai per tūkstantį naujausių mok
slo veikalų, išėjusių Tėvynės karo metu 
ir dabar knygynuose niekur nebegauna- 
mų. Šiais metais iš Akademknigos jau 
gavo biblioteka 58 naujausius veikalus 
ir iš Kogizo 365., Didelių paslaugų teikia 
ir Lenino vardo biblioteka Maskvoje, su 
kuria pasirašytos sutartys dėl biblioteki
nio abonemento ir knygų mainų. Be bro
liškų respublikų pagalbos šis darbas bū
tų neįmanomas.

Su dideliu dėkingumu ir džiaugsmu 
reikia paminėti Tarybų Rusijos mums 
parodytą paslaugą. Kultūros Švietimo 
Reikalų Komitetas prie RTFSR Liaudies 
Komisarų Tarybos š. m. nutarė atiduoti 
Tarybų Lietuvai 1915 metais karo metu 
iš Vilniaus viešosios bibliotekos evakuo
tus rankraštinius fondus. Toji rankraš
tinė medžiaga evakuota pateko Rumian- 
cevo muziejaus blibliotekon, o dabar ji 
yra Lenino vardo bibliotekoje Maskvoje. 
Mūsų respublikai grąžinami fondai susi
deda ir 14-17 a. pargamentų kolekcijos 
(daugiau 800 vienetų). Tai daugiausia 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir Lenki
jos k'aralių statutai ir privilegijos, tei
kiamos Lietuvos miestams ir bajorams. 
Tarp jų yra daug to paties laikotarpio 
įvairių juridinių aktų, Romos popiežių 
indulgencijų, bajorų fundacijų, skundų 
ir tt. Grąžinamuose fonduose yra per 
penkis šimtus įvairių ranka rašytų kny
gų, disertacijų iš 11-19 amžių. Be to, 
gausime per šimtą tūkstančių archyvinių 
dokumentų. Visa ši medžiaga turės di
džiulės reikšmės Tarybų Lietuvos isto
rijos tyrinėtojams. Netrukus Mokslų 
Akademijos įgalioti žmonės išvyks į Mas
kvą tos medžiagos perimti ir pargabenti 
į Vilnių.

Taip pat vertinga medžiaga praturti
no biblioteką mokslo darbuotojų grupė, 
kuri buvo išvykusi j Karaliaučių surink
ti vokiškųjų grobikų išmėtytą ir išslaps
tytą mokslinę medžiagą, liečiančią Lie
tuvą. Šios kelionės rezultate biblioteka 
gavo ištisą eilę ranka rašytų lietuvių 
kalbos žodynų, kurie nebuvo spausdinti 
ir bibliografijoje iki šiol nežinomi. Be 
Donelaičio “Metų” rankraščio biblioteka 
įsigijo Donelaičio ir Rėžos laiškus, Rė
žos dainų rinkinio originalus, kurių, kaip 
dabar paaiškėjo, tik dalis buvo atspaus
dinta, nemaža tautosakos rinkinių, o 
taip pat senų ir retų lietuviškų knygų, 
kaip Bretkūno' “Postilla” 1591 metų, Vi
lento “Katekizmas” 1612 metų, Ruhigo

Pakrantėmis Neries laimužė vis žydės! 
Nebus tavęs, nebu tavo dainos, 
Bet lietuvis tavo dainas girdės ....
Ir gaida jų ir ainiai net žinos.

Salomėja Nėris ... Kas nepažįsta Nėrį, 
Vingiuoja ji, kai kraujas gyslomis per

Lietuvos laukus,
Oi lietuvis, Nėries- dainomis gėris, 
Tai ji mūs laisvės dainai išpuošė takus.

Iš volungėlės balso, daug dainų išmokom,
Jis karšta meile tėviškei skambėjo
Ir rodosi, nei žodžiuose neišsišokam:
Kad kitos tautos tokio balso neturėjo! ...

Biednas.
Buenos Aires, 1946 m.

Didžioji Laisve
Menam mes laiką sunkų ir žiaurų,— 
Teisės vargdienių žemėje trypėsi, 
Naktys bežvaigždės, vėjai atšiaurūs 
Slėgė ir varstė lūšną pakrypusią.

žodynas, lietuvių kalbos gramatika 1747 
metų ir kiti. Lietuvos istorikams nemaža 
medžiagos duos surastos kryžiuočių di
džiųjų mistrų kronikos.

Bibliotekai atiteko Prūsijos karalių 
ediktu rinkinys, jų tarpe 29 ediktai lie-

Taikos Keliais
Nemuną saulė paglosto, 
Vėjai ir pūgos žiemos— 
Pakėlė pavasaris tostą 
Virš žemės dainų ir kovos.
Birželis žiedais suliepsnojo, 
Atsikvėpė žemė giliai,— 
Kaip rūtos, žali vasarojai, 
Kaip jūra, banguoja barai.
Prigerti daug vėjo ir saulės! 
Te viskas pakvimpa žiedais 
Težengia į laimę pasaulis 
Taikos ir ramybės keliais.

Bronė Venckutė.

Buvo—kur suksi, kur beužeisi, 
Rasi sau dalią varganą, ujamą,— 
Buvome bėdžiai, buvom beteisiai; 
Tik pagalvojus, širdį taip suima ...

Gimtąją žemę krauju ištrinkę, 
Daugelis ilsis smėlio pušynuose; 
Bet ir nelaisvę mūsų audringą 
Nemuno bangos nešė, nusinešė.

Neškit, kad kelio grįžti nerastų!
Ją tik kaip praeitį tamsiąją mename,— 
Sūnūs ir dukros gintaro krašto 
Stato jau naują, šviesų gyvenimą.

Norime žemei garsiai dainuoti 
Didžiąją laisvę, liaudies augintinę,— 
Jei kas pavogt ją vėl užsimotų,— 
Vėliai, kaip vakar, krauju apgintume.

Vacys Reimeris.

Lumbio Darbų Palikimas
Jau pustrečių metų, kaip Rochestery- 

je mirė populiarus lietuvių karikatūris- 
tas-piešėjas Lumbis (Jonas Bulis). Jis 
buvo vienas tų, kurie mokėjo šaižiai pa
šiepti darbo liaudies priešų veiksmus, 
mokėjo iškelti jų slaptas užmačias, pla
nus ir pinkles, kuriomis jie taisėsi vieš
patavimą, o darbo liaudžiai priespaudą. 
Jis daug karikatūrų nupiešė iš lietuviš
kos politikos, o tos karikatūros rado sau 
vietą mūsų dienraščiuose Laisvėje ir Vil
nyje. Tos karikatūros, kad ir be žodžių, 
pasakė daug tiesos, pasakė ir parodė 
daugiau, negu tuo klausimu atskiras 
straipsnis būtų galėjęs pasakyti. Skaity
tojai Lumbio karikatūromis domėjosi, 
ne sykį issikirpdavo jas iš laikraščio, 
kad dar sykį ir dar sykį pasižiūrėjus.

Mano knygyne randasi Lumbio pieši
nių albumas. Jį išleido dienraštis Laisvė, 
nors išleidimo metai ir leidėjų įstaiga ne
pažymėta albume. Matyt, kad albumas 
vienos laidos buvo greit išpirktas, nes 
manoji knyga atžymėta kaipo antroji 
laida. O išleista ji jau gana seniai.

Po išleidimui pirmojo albumo, be abe
jonės, Lumbis savo talento ne užgniaužė, 
jis dirbo, kaip dirbęs. Iš vėlesniųjų jo 
piešinių būtų galima sudaryti gal dar ne 
vieną albumą-knygą. Po Lumbio mirčiai, 
mūsų laikraščiai nebeturi tos srities pie
šinių. Su karikatūromis retkarčiais pa
sirodo A. Gilmanas, bet tai tik retkar
čiais.

Įvertinant Lumbio darbų palikimą, ar 
nevertėtų išleisti jo vėlesniųjų piešinių 
albumą? Būtų gerai, jei tuo klausimu 
pasisakytų skaitytojai. , Kiek man asme
niškai teko pasiklausinėti draugų apie 
Lumbio piešinių įvertinimą, išgirdau

alburho išleidimo pelnas (jei jo būtų), 
būtų skirtas Lietuvos paramai. O albu
mą galėtų išleisti dienraštis Laisvė. Be 
abejonės, kad piešinių klišės tebėra laiko
mos, tai išlaidų ne kažin kaip daug pasi
darytų, o uždėjus kainą po dolerį už ko
piją, galimas daiktas, kad ne tik apsi
mokėtų išleidimas, bet ir pelno liktų.

Draugė Bulienė prisiminė ir apie alie
jiniais dažais pieštus Lumbio vaizdus bei 
paveikslus. Jų irgi randasi ne maža. Ką 
su jais veikti, ji nežinanti.

— Stovi sukrauti į dėžę ir paveikslai 
ir knygos, ir laukia paskirties. O kokia 
jų paskirtis, nei pati nežinau,—sakė ji.

Priminiau jai, kad tokius paveikslus 
būtų galima padovanoti mūsų laikraščių 
rengiamiems bazarams, organizacijų 
pramogoms — išleisti laimėjimo keliu. 
Tai ji sakė, kad kadaise ir su velioniu 
vyru tuo klausimu buvo besikalbėję, ir 
nusprendę, kad tai kelias netinkamas, 
nes jei pasitaikys, jog laimėtojas nenori 
ar nemoka paveikslo įvertinti — paveik
slas liks nepasiekęs tikslo, jis bus nu
mestas.

Velionis buvo parašęs ir scenos vaika- 
lą. Buvo nusiuntęs Meno Sąjungai išlei
sti. Veikalų sprendimo komisija sugrą
žino pataisyti. O pataisius, velionis nebe- 
siuntė. Meno Sąjungos sekr. Bovinas 
prašęs, kad V. Bulienė pati atšiųstų, 
bet ir ji nesiuntusi. Tas veikalas tebesto
vi jos žinioj. O būtų gerai, jei' .tas veika
las būtų iš naujo peržiūrėtas ir apspręs
tas, gal jis ir išeitų “į* pasaulį.”

Rašė velionis ne maža ir eilėraščių. 
Talpino juos laikraščiuose po įvairiais 
pseudonimais. Ar jie visi yra surinkti, 
kokion vertėn jie būtų galima įskaityti

daiktas, kad jis gražiai pasiskleistų.
Šiuo klausimu neseniai teko kalbėtis su 

Lumbio našle, Viktorija Buliene. Ji pa
reiškė, kad jos velionio vyro piešiniai 
būtų išleisti albumu. Ji yra linkusi, kad

0 būtų gerai, kad Lumbio (Bulio) dar
bų palikimas nebūtų paliktas užmirši
mui. Reikėtų tą palikimą iš naujo paro
dyti- ne tik Amerikos lietuviams, o ir pa
čiai Lietuvai. t Stasys Jasilionis
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Pro Vagono Langą
Tarp sodybų senų ir eglaičių, 

Vandenais ir rasota žeme
Tu prabėgi, šalie Donelaičio, 

Rugiapjūtės gelsvam puikume!
Tu prabėgi, kalnuos ir upeliuos

Debesėlių pulkus supdama,
Ir lyg marios, lyg kilimas žalias, 

Supas tavo laukų platuma.
Tu prabėgi su švilpiančiu vėju,

Vielomis telegrafo ūži,
Palaidais garbiniais, tartum fėja, 

Plevėsuoji, laisva ir graži.
Žemė blausias. Ilgėja šešėliai, 

Kažkur ūkia pelėda liūdnai.. .
Kur gi neša tave kaip pašėlę 

Plieno bėgių greiti kaspinai?
A. Churginas.

V alstiečiui
Ūžė darganos juodos, 
Tartum rudenio naktys, 
Tau ties galva, tėvyne. 
Daug praėjo audrų 
Per mūs žydinčią žemę 
Ir dundėjo perkūnijos, 
Griuvo miestai ir pilys, 
Lūžo medžiai, tvirtai šaknimis 

[susipynę.
Amžių ūkanoj rūko 
Ir girios, ir sodžiai, 
Kada šalį mūs plėšė 
Juodieji teutonai. 
Paskui baudžiavos slinko 
Kaip ilgiausia naktis 
Įkyriai ir nuobodžiai, 
Engė dvaras ir caras, ir bajo- 

Erai ir ponai.
Bet valstietis mūs ryžos
Gyventi, nežūti, 
Nenukrist į bedugnę, 
Nors juodi debesiai 
Nešė krušą ir liūtį, 
Kirto pasėlio plotus, 
Pūtė pūgą ir šaltį, 
Siuntė ledą, žaibus, nešė durnus 

[ir ugnį.
Atkakliai ant pečių
Tu vilkai sunkią naštą, 
Amžių žygį ėjai tu, 
Lietuvi valstieti, 
Plačiuose laukuose, 
Kur tik kryžiai stūksojo, 
Kur žvaigždžių painūs raštai 
Ilgomis naktimis tau pro ūkaną 

[švietė.
Kelias laisvėn sunkus, 
Erškėčiuotas dygiuotas. 
Per karus ir maištus 
Ir per mirtį, per kraują 
Pamažu švito laisvė, 
Tirštai debesuota, 
Tiesės vieškeliai platūs 
Į gyvenimą laisvą, ir didį, ir 

[naują.
... Per laukus, per javus 
Ir keliais ritos tankai, 
Kriokė vokiečių mašinos, 
Staugė lėktuvai.

'Tu tvirtai plieno šautuvą
Paėmei rankon
Ir kovoti ėjai, -v
Kaip dėl savo sodybų ^senovės 

[lietuviai...
Tu ne vienas buvai 
Tautos grūmės dėl laisvės.
Ir kovų atkaklių
Ugnyje sutvirtėjęs. 
Tu ir šįkart tarei: 
—Aš ne. vergas belaisvis. 
Aš laisvos žemės vaikas.

’ Aš gyvenimo savo ir laimės kūrėjas! 
Antanas Venclova.

Pro Vyšnią Sodą
Pro vyšnių sodą tylų vakarėlį, 
Jei eisi vienas, jaunas bernužėli, 
Kad tau mergelė meilų žodį tartų, 
Sustoki parymot prie klevo vartų.
Prie balto klevo užkeltų vartelių 
Kalbėta buvo daug meilių žodelių. 
Kas buvo tarta, niekas negirdėjo,— 
Sodely tik lakštingala čiulbėjo.
Vidur tamsios naktužės-naktužėlės 
Pilka migla nuo šaltinėlio kėlės.

Kad bent varteliai klevo negirgždėtų,— 
Mane kieman bernelis palydėtų.
Gaili rasa rytais nuo medžių krinta, 
Aukšta tėvelio klėtis užrakinta.
Vai niekam dukružėlė nesiskųstų,

Pro vyšnių sodą, jaunas bernužėli, 
Jei eisi vienas šiandien vakarėlį, 
Nestoki parymot prie klevo vartų, 
Kad

k Jaučiuosiu
Puikiai, Dėkui

GOMOZO

Kai jum* prikimba veiksmini* už- 
kietėjimą* ir Jūs jaučitė* nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo —— Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoro. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
Žaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa- 
f'elbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
r suteikia skilviui ma-

I Jonų Šilumos jausmą. 
' Jei jūs vėl norite jausti 

džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už- yS/Įp/

kietėjimo va r- / Ll
ginimų ir tuo 
f>at laiku pa- 
engvinti jūsų 

ekilvj, įsigykite ///JSgKB 
Gomozo šian- /Į.vO/Uį^V^fį 
dien. Perserge- Į //

1 jimaat vartok J j
taip kaip nuro- //
dyta. ------ U

Jeigu Jūs negalite nusipirkti savo apylin
kė), siųskit prašyme dėl mūsų “susipažinls 
tmu” pasiūlymo Gomozo Ir gausite <“>

DDirnn 60c vertes 
IIUlDU Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuri* suteikia greita paleng
vinime nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
ny katelėj imu.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalina* -* 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit žį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų regular! Ii uncijų *1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 

60tf vertės —- bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ G O. D. (Išlaido* pridėto*).

V*rda*

Adresą*---- • , , . t

< C
Pašto O fįsa*........... ........ -  
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept 674-27C
2501 Washington Blvd.. Chicago 12, HL j 
256 Stanley St. Winninea. Man.. Can. I

SKAITYTOJŲ
BALSAI
Del “Akimirkos Pekine”

Aš ją perskaičiau nuo pir
mo numerio iki paskutinio, ne
apleisdamas ir domėjausi jos 
visais pasakytais žodžiais ir 
išreikštomis mintimis. Man. 
buvo patrauklyvas skaitymas, 
ypačiai dėl to, kad mūsų lie
tuvių kalboj dar nebuvo to
kio skaitymo apie tokią dide
lę šalį, kaip Chinija. Ne sykį 
buvo girdima iš pašnekėsiu 
apie ją, bet nebuvo apie jos 
tradicijas ir viduramžių išgy
venimus bei jos liaudies troš
kimus.

Ačiuoju J. Kaškaičiui už jo 
tokį triūsą, taipgi ir Laisvės 
redakcijai, kad pasirūpino to
kią svarbią knygą per Laisvę 
išspausdinti.

S. Meison.

Svarbu Atsiminti
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE
įvyks didysis Laisves 
piknikas Brooklyne.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

Maspeth, L. L, N. Y.

J. J. KAŠKIAUČHJS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Antanas Bimba Easton, Pa
kad

atvežti A. Bimbos. 
2 diena buvo labai 
tai nemanėme va-

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

K

(Trumpi dieniniai užrašai)
r> • (TQSa)

Is ^Rokiškio aplankiau savo seserį ir švogerį Kur
kliečius, kurie gyvena šalia kelio į Obelius, kitą seserį ir 
kitą švogerį Gimbučius, kurie gyvena Kamajų valsčiuje, 
Nevierių vienkiemyje, taipogi brolį Stasį, gyvenantį ma
no gimtiniame kaime, Valaikiškyje (Užusieniuose). Visi
išlikę gyvi ir sveiki ir gyvena vidutiniai gerai. Tik gaila, 
kad laikas reikėjo taupyti, negalėjau pas juos ilgiau pa
buvoti. Gal dar kada pavyks Lietuvą aplankyti ir su 
visais pažįstamais ir giminėmis ilgiau pagyventi. Šiuo 
tarpu čia esu atsiųstas tam tikrus reikalus atlikti, tai

; asmeniškiems reikalams nėra laiko.
Sausio 10

Mūsų “ekskursija” grįžta į Vilnių. Dar priseis su
stoti Kaune. Iš Panemunėlio į Panevėžį sugrįžau trau
kiniu. Automobilis, kuriuo važiavome Rokiškin, tapo 
atgabentas Panevėžin traukiniu. Per daug ten šiaurėje 
sniego, didžiausia kankynė važiuoti mašina. Bet iš Pa
nevėžio kelias daug geresnis, sniego visiškai mažai, ir 
tas baigiamas nuleisti. Seniai Lietuvos žmonės beatsi- 
mena tokį orą sausio mėnesį. Jau trečia savaitė kaip 
visiškai 'atleido ir beveik visą sniegą nuleido nuo Pa
nevėžio iki Vilniaus. Kartais dar palynoja. Keliai šlapi. 
Juo arčiau į Vilnių, tuo mažiau žiemos tesimato. Tik 
ten apie Rokiškį ir už Rokiškio daug sniego, keliai tie
siog užversti, automobiliams nepraeinami.

Valandžiukei sustojome Kėdainiuose. Nuėjome į 
turgų pasižiūrėti. Nors anksti, bet žmonių prisirinkę 
nemažai. Čia visko galima gauti nusipirkti, tik turėk 
pinigų. Kad viskas brangu, tai nereikia nė aiškinti. 
Valstiečiai žino savo daiktų vertę ir kainas... Tos kai
nos, reikia žinoti, yra spekuliacinės—kelis sykius aukš
tesnės už valstybines kainas.

Aplankėme Kėdainių gimnazijas — berniukų ir mer
gaičių. Mergaičių mokos 500, o berniukų 300. • Pirmiau 
buvo tik viena gimnazija.

Gaila, kad vokiškieji vandalai senosios gimnazijos 
patalpas sugriovė, tai dabar abi gimnazijos susikimšu
sios į vieną, nedidelę, laikiną patalpą. Vaikai mokosi 
pakaitomis. Malonu buvo su jais ir jų mokytojais su
sipažinti.

Pasiekiame Kauną. Kaip sunku iš Kauno taip 
“sausai” išvažiuoti! Nors čia pirmiau išbuvau keletą 
dienų, bet dar daug kas reikėtų pamatyti, ypatingai no
rėtųsi daugiau susipažinti su Kauno fabrikais. Todėl 
nuėjome pamatyti Kauno valstybinį degtukų fabriką 
“Liepsna” ir “Inkarą/’* gumos fabriką.

Labai gražų įspūdį išsinešiau iš degtukų fabriko, 
antra Lietuvos įmonė, dirbanti pilnai ir moderniš- 

Čia visas darbo procesas yra mechanizuotas.
sykiu teko tos rūšies fabriką matyti.
Degtukų gaminimas Lietuvoje jau išspręstas, 

tarpu “Liepsnoje” dirba tarpe 250-300 darbininkų, 
giausia moterų. Jie dirba dviemis pakaitomis.

BeSta'dlnnk Ra P. 1043

tų pagaminama, jeigu šitie tikrai moderniški, tikrai di
deli fabrikai nebūtų buvę sugriauti. Visas Lietuvos gy
venimas šiandien būtų visiškai kitokį. Daugelis trūku
mų, daugelis karo žaizdų jau būtų nukeliavę istorijon. 
0 dabar... Kiek čia darbo, kiek kaštų reikės pridėti,

Kauno fabriko “Drobes” sudaužytos mašinos, čia 
dirba vokiečiai karo belaisviai. Kalbuosi su jų pri

žiūrėtoju lietuviu darbininku.
kad juos atstatyti! Ir kada gi jie bus atstatyti? Kur 
gauti mašinas! Visos senosios mašinos paverstos lau
žu. Vokiškieji plėšikai, kaip pasiutę banditai, prieš galą 
paskutinėmis dienomis nieko daugiau* ir nebedirbo kaip 
sprogdino ir naikino Kauno pramonines įmones.

(Daugiau bus)

Lietuvos paėjo Rustekonių 
kaimo, Seredžiaus parapijos; 
aukštaitė. Mūsų * mieste išgy
veno 39 metus. Buvo laisvų 
pažiūrų, skaitė dienraštį Lais
vę. Per pastaruosius 9 metus 
sirgo ir kentėjo nuo aukšto 
kraujb slėgimo. Paliko nuliū-

dime vyrą Antaną Cvirką, sū
nų Volterį, marčią, du anū
kus ir daug giminių ir drau
gų. Graborius Jonas Ratinis 
gražiai palaidojo miesto kapi
nyne. Lai būna jai lengva Dė
dės Šamo žemelė!

V. J. Stankus.

i

I

Į Paterson, N. J.
Pastebėjau per Laisvę 

bus rodomi judžiai, iš Tarybų 
Lietuvos, 
Birželio 
lietinga,
žiuoti. Bet apie ketvirtą va
landą oras prasiblaivė; ragi
nami vietos ūkininko Alox 
Ogento, sėdome į savo naują 
limoziną ir marš į Patersoną. 
Pasiekėm miestą laiku. Gat
vės nepažįstamos, o ir tos, ki
tos kreivos ir šleivos, ypač 
Laisvėj klaidingai buvo para
šyta “62 Fayette St.” Tokios 
gatvės Patersone visai nėra. 
Tai ir buvo keblumo ją j ieš
kot, nors imk ir grįžk atgal. 
Bet vienas vyras mums paaiš
kino, kad tai tur būt bus La
fayette gatvė. Tai mes tuoj ir 
suradome tą užeigą su saliu- 
ke. Dar buvo pusvalandis lai
ko. Karštai pasisveikinome su 
senais Patersono draugais Sa- 
katauskais, Bimbais, Pocium 
ir kitais pažįstamais. O filmi- 
ninką, Klimą, kvietėme kada 
nors atvažiuoti į mūsų miestą 
filmas parodyti; jis prižadėjo. 
Aš, juokaudamas, Klimui sa
kau: Jums tiktų vardas Kup
roto Oželio, bet kodėl jūs vi
sai nekuprotas?

Parodytos filmos iš Tarybų 
Lietuvos mums labai patiko. 
Kino aparatas, Klimo operuo
jamas, rodė paveikslus užten
kamai aiškiai ir kalbos aiškiai 
suprantamos — kožnas žodis. 
Garbė ir didelis kreditas pri
klauso Antanui Bimbai už 
parvežimą tokios šaunios fil
mos. Visi Amerikos lietuviai 
turėtų ją pamatyti.

\UV. W .
jįįJjERIAUSIA DUONA 
W|SCH0LES BAKING k; 
vwBr 532 Grand Street, Brooklyn
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Bilijonai Dešimtukų
<F

<♦> GREEN STAR BAR & GRILL
<♦>

LIETUVIŠKAS KABARETAS
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

m.
<i>

>

S

vakarų
Pir

tį.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

fa&liįf,

■<

Tai 
kai. 
mu turėjo 

pusėje,

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

Mirė Ona Cvirkienė
Birželio 1 d. mirė Ona Cvir- 

kienė-Maširkiutė, 69 metų. Iš

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

of dimes” ketu- 
tūkstančių mylių

monetos įstatymas 
Philadelphia Mint ga- 
sidabrinių dešimtukų.

buvo sunku mūsų

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Milwaukee, Wis.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

1

Tel. TRObridge G830

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioinis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Reumatiški Skausmai

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

šiuo 
dau-

Kauno gumos fabrike^ “Inkaras”. Čia gaminami ka
liošai. Viduryje paveikslo su kepure ir juodais 

ūsais Antanas Sniečkus.
“Inkaras” tuomi dar negali didžiuotis. Fabrikas 

buvo labai apgriautas ir dar toli gražu nėra pilnai at-
steigtas. Dirba dar tik maža jo dalis. Pagal savo pajė
gumą, fabrike galėtų dirbti 1,200 darbininkų, o šiuo 
tarpu tedirba apie 300. Į dieną tepadaro 800 kaliošų. 
Numatomas greitas gamybos padidinimas. Kaliošai ga
minami visiškai geros rūšies.

Nutarėme Kaune nakvoti. Mat, šį vakarą turėsime 
progos pamatyti opera “Faustas”. Čia išgirsime dai
nuojant garsiąją Lietuvos artistę Aleksandrą S taške vi- 
čiūtę. Girdėjau Kiprą Petrauską “Pikių Damoje,” ne
galima išvažiuoti iš Lietuvos neišgirdus Staškevičiūtės 
“Fauste”!

Ir neapsirikta. Opera buvo suvaidinta tikrai ar
tistiškai. Staskevičiūtė puikiai atsirekomendavo.
Sausio 11

Vilniuje eina Lietuvos moterų suvažiavimas. Noriu 
jame dalyvauti. Reikia skubintis. Bet Paleckis ir Ro- 
tomskis ir kauniškiai pataria dar “pamandravoti” po 
Kauno fabrikus. Pamatyk, girdi, ką mes perėmėme nuo 
vokiečių ir ką bandome daryti. Juk tai be galo svarbu 
Amerikos lietuviams žinoti!

Tat ir pasileidome po fabrikus. Pirmiausia atsi
dūrėme amerikiečių įsteigtam “Drobės” fabrike, arba 
ten, kas dar liko iš to fabriko. Paskui aplankėme Me
talo fabriką, o paskui “Maistą.” Griuvėsiai, griuvėsiai, 

ūvėsiai! Baisu pasidarė. Šalti šiurpuliai per kūną 
įdėjo lakstyti. Kokia baisi Lietuvos pramonei skriau- 
koks baisus kraštui nuostolis! Kiek čia gerybių bū-

Šauks Protesto Mitingą prieš 
Case Bilių

Neseniai Wisconsin viešbu
ty) susirinko pavieto CIO, 
AFL ir gelžkeliečių brolijų 
atstovai, kad išdirbus planus 
dėlei plataus masinio mitingo 
ir demonstracijos prieš Case 
bilių.

Atsišaukime dėlei penkta
dienio delegatų susirinkimo 
unijos pareiškė:

“Šiandien prieš mus stovi 
rimčiausis krizis visoj darbi
ninkų judėjimo istorijoj. Blė- 
dingi anti-darbininkiški įstaty
mai, kuriuos kongresas svars
to ir gali greit užbaigti, pa
suks mūsų laikrodį 50 metų 
atgal ir paliks darbininkų ju
dėjimą bespėkį prieš nedorą 
konspiraciją Amerikos indus- 
trialistų ir galingų korporaci
jų.”

Kada įvyks . masinis mitin
gas ir demonstracija, šią ko
respondenciją rašant dar ne
turiu žinių. Sužinojęs prane
šiu, jei bus laiko. Unijistas.

BROOKLYN,
Telefonas EV. 4-8698

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

Kada United States Mint 
pradėjo gaminti naujus Roo
sevelt dešimtukus dėl išdali
nimo vasario mėnesį, jau ligi 
to laiko jis buvo produkavęs 
tris ir pusę bilijonų mažučių 
sidabrinių pinigėlių, dauguma 
nuo pirmo pasaulinio karo. 
Tie dešimtukai tikrai formuo
tu “march 
riasdešimts 
ilgio.

1792 
pavedė 
minimą
Bet tada 
naujai valdžiai gaminti pini
gus. Turėjome iš užsienio par
sitraukti graviruotojus, maši
neriją ir pirmą metalą, kuris 
buvo vartojamas.' Tik 1796 
m. gaminimas dešimtukų .pra
sidėjo, du metai po gaminimo 
sidabrinių dolerių, kurių ry
tuose šiandien visiškai nėra, 
bet dar galima gauti 
valstijose.

Pirmas dešimtukas 
Laisvės biustą vienoje
kitoje erelį ištiestais sparnais, 
stovintį ant akmens, — vaiz
das papuoštas alyvų vainiku 
ir palmos šakele. Sekami de
šimtukai buvo maždaug toje 
pačioje temoje.

Kasmet, nuo įsteigimo Mint, 
išskiriant tik vieną metą, 
įvyksta ceremonija, pavadin
ta “trial of the coins.” Šiemet 
įvyko vasario 13 ir 14 cld., ka
da Assay Komisija turėjo vyk
ti į Philadelphią išbandyti 
grynumą ir svorį 198,321 si
dabrinių pinigėlių, kurių ver
tė pasiekė $37,936.55.

Respublikos pirmoje dieno
se pinigėliai buvo pagaminti 
iš asmeniško “bullion,” nami
nio sidabro, svetimų pinigėlių, 
ir pan. Tada nebuvo sidabro 
ir aukso kasyklų šalyje. Sa
vininkas nunešdavo savo nuo
savybę į Mint, kur buvo su- 
tarpinta ir pakeista į pini
gėlius, jis parsinešė namon 
savo metalą. Pinigėliai buvo 
taip reikalingi tomis dienomis, 
kad tas darbas buvo atliktas 
nemokamai ir taip prasidėjo 
žodžiai “free coinage.” Tra
dicija nupiešia Jurgį Wash- 
ingtoną kaipo pirmą “custp- 
merį” naujai įsteigtos Mint, 
jo sidabriniai šaukštukai bu
vo pakeisti į pus-dešimtukus, 
kurių šiandien visiškai nėra. 
Penktukas užima jo vietą.

FLIS—Common Council.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. 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. Skatins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lin*

Tel, GLenmore 5-6191

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

r-

Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptas 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N.Y.

Tel. ST. 2-8342

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir ’ degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

©

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Lai sni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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REIKALINGA NAMŲ DARBININKfi
5 DIENŲ SAVAITE. NUO 9 IKI 4. $25. 

TELEFONAS ESPLANADE 7-7517.
(134)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

se, 
mi.

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORES 

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS 
GEROS ALGOS 

KREIPKITĖS 

MURIEL DRESS CO. 
625 LINDEN STREET 

BETHLEHEM, PA.

VIRĖJAI 
STALŲ APTARNAUTOJAI 
STALŲ APTARNAUTOJOS 

VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI & NAKTINIAI APVALYTOJAI. 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama geres
nio tipo darbininkų. Mokama proporclonaliai.

HOWARD JOHNSON
822 Central Ave., Yonkers.

Važiuokit No. 7 gatvekariu nuo Getty Square, 
Yonkers, ar No. 3 busu nuo 238th St. • 

_______  _____ _____ (138)

Kam Pirkti Tėvui?
Tegu jis pats pasirenka, kaip 
kad Adam Skrybėlę. Tik duo
kite jam Adam Dovanų Certi- 
fikatą ... palikite spalvą, pavi
dalą ir stilių pačiam Tėvui. Tai 
greita, lengva, ir tikrai patiks!

MOTERYS
Daliai ar Pilnam Laikui. MOKYTIS SIUVĖ
JOMIS. DARBAS ARTI JCSŲ NAMŲ! GE
RAI APMOKAMAS LAIKE MOKIN1MOSI.

Puiki Proga.
Crawford Clothes, 164 East 59th St., N. Y.

(188)

MŪRININKAI (4)
Darbai 10 minučių nuo George Washington 

Bridge, New Jersey. Saukite HACKENSACK 
2-7857W Šeštadienio vakare arba visą dieną 
Sekmadienį. (182)

ir įstojo į

FINIŠERKOS
Patyrusios prie moteriškų sijonų 

ir džiaketų.
TAIPGI PRADINĖS.

M. SLOAT,
525 7TH AVE.

NAMŲ DARBININKE, vienai dienai | sa
vaitę. Linksma aplinkuma. 3916 Bedford 
Ave., Brooklyne, arti Avenue R. Telefonas 
Nightingale 5-3038. (134)

'.a .

Tas incidentas... 
buvusių 

matome, 
pasirodė 
kitos.

MERGINOS 
BE PATYRIMO

Išsilavinimui kaipo 
Manageriais prie 
. KAIMYNYSTĖJE

DRY CLEANING KRAUTUVIŲ
$30 & KOMISAS

Po trumpo pralavinlmo periodo $27.
V AKACIJOS SU ALGA!

SVEIKATOS APDRAUDA

SPOTLESS STORES 
1223 ST. NICHOLAS AVE.

(Arti 170th St.)
Ar kreipkitės } bi

SPOTLESS STORE
(136)

MERGINOS
Lankstyti rankšluosčius, egzaminuo- 

uniformas ir sudaryti pakus. 
MR. JACKSON

MORGAN LINEN SERVICE, 
484 11th Ave. (38th St.) 

(186)

Al?-'

NOTICE is hereby gi\en that License No. 
RL 9128 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 351 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. PATTEN & 
FRANCES MARY PATTEN

351 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Ft. of Brighton 1st Rd. & Boardwalk, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
Ft. of Brighton 1st Rd'., &
Boardwalk, • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and’ liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Boardwalk, 200 ft. West of Brighton 
1st Rd., Borough of Brooklyn, County 
Kings, tol be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP. 
Brighton Beach, N. Y.

Boardwalk, 200 ft. W. of
Brighton 1st Rd. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19547 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
•premises.
EDWARD GELB and HERBERT LOFFMAN 
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y»

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19698 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2624 Newkirk Avenup, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

FRANK
2624 Newkirk Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 916 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2122 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO DRUDA
2122 Fulton St.,rv. Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been Issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Section 
107' of t^hc Alcoholic Beverage Control Law 
at 182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUPERIOR BEER DISTRIBUTORS 
Morris & Sbl Leitzes & David Harnik

• 182 Noll St., Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. birželio, 7:30 v. v. Liet, salėje, 
29 Endicott St. Malonėkite visos na
rės dalyvauti ir naujų narių atsives
ti. Yra svarbių reikalų. — A. W.

worcesterTmass.
Birželio 10 d., 5 v. v. Olympia 

Parke įvyks gražus bankietas su 
muzikale programa ir šokiais, pa
gerbimui LDS 7-to Seimo delegatų, 
kurie atvyks iš vykstančio Seimo 
Bostone. Specialę dainų programą 
duos Aido Choras, vad. J. Karsokie- 
nei. Kviečia visus LDS 57 kp.

Control

be consumed off the

BORRIS
Brooklyn, N. Y.

Šeštadienis, Birželio 8, 1946

ST. JASILIONIS

Grožinės Literatūros Svarba
(Tąsa)

‘‘Žymiausias rusų poetas Puškinas ste
bėdavosi ‘daugpusiškumu’ Šekspyro ge
nijaus. Rašydamas apie tragediją, Puš
kinas statė klausimą: ‘Kas išsivysto tra
gedijoj? Koks jos tikslas?’ Ir atsakė: ‘0- 
gi žmogus ir liaudis, žmonių likimas, 
liaudies likimas... Štai kodėl Šekspy
ras yra didis.’

“Atgimimo - Renessanso gadynei rei
kėjo milžinų, ir ‘jinai pagįmdė milžinus 
minčių, karštų pasiryžimų ir charakte
rio, visapusiškumo ir mokslingumo,’ kaip 
rašo Engelsas.

“Atgimimo laikotarpyje griuvo senasis 
baudžiaviškas surėdymas. Kovoj prieš 
baudžiavą-feodalizmą gimė nauja, buržu
azinė visuomenė ir žmogus laisvinosi iš 
dvasinių pančių, kuriais jis buvo apkal
tas bažnytinės diktatūros. Pradėjo at- 
siskleist. žmogui nauja plati akyregė, ir 
gimė jausmas, kad gyvenimas gali būti 
turtingas, turiningas ir pilnas.

“O Šekspyras buvo didis tos gadynės 
milžinas. Jis tiki, kad žmogus turi ne
ribotas galimybes; jis šaukia žmogų 
veikti, vertinti gyvenimą ir siekti sąmo
ningo ir skaistaus gyvenimo.

“Kas gi yra Šekspyro kūrybos bran
duolys? Ogi žmogaus asmenybė, garbini
mas proto, energijos ir galingųjų žmo
gaus jausmų.

“Šekspyras yra menininkas Atgimimo 
amžių. Savo tveryboje jis atvaizduoja 
šimtmečius, kuriais per kruviną kovą bu
vo begailestingai laužoma senieji, atgy
venusieji dalykai baudžiavos santvarkos, 
begemant naujam pasauliui ir naujam 
žmogui.

“Tamsioji Viduramžių gadynė su sa
vo viešpatavusiais bažnytiniais įstaty
mais slopino visa, kas buvo žmoguje gy
va. Žmogaus jausmai ir geiduliai tada 
buvo laikomi nuodėme (grieku).

“Atgimimo gadynė buvo laikotarpis, 
kur žmogus ‘antru kartu’ gimė, idant 
įsitvirtint žemiškame gyvenime.

“Ir toj pačioj svarbiausioj vietoj visų 
Šekspyro veikalų matome pamatinį už
davinį—laisvą žmogaus išsivystymą.”

Grožinės Literatūros Kokybė
Pravartu prisiminti ir apie grožinės li

teratūros kokybę. “Daugelis grožinės li
teratūros rūbuose pasirodžiusių knygų 
neturi reikiamos vertės ir, anot kritikų, 
visai ‘nepateisina savo atsiradimo ir ne
daro garbės nei leidėjams nei patiems 
autoriams.’

“Tų faktų akyvaizdoj literatūros kri
tika ateity turės būti griežtesnė, nes ji 
vieną savo tikslą yra pasiekusi: sužadi
nusi augimą. Dabar turės žiūrėti, kad

tas augimas būtų vaisingas,” sako vienas 
rašytojas “Kultūroje” (num. 2, 1936 m.), 
kalbėdamas apie lietuvių literatūros au
gimą.

Juk tiesa, kad grožinės literatūros rū
buose rasime tam tikras tendencijas, po
linkius, idėjas, žvilgsnius ir’ siekinius į 
skaidrumas; į laimingesnę ateitį; ir ra
sime taip pat tendencijų tramdančių pa
žangą. Šiame atveju j e gal prisieitų nau
dotis tūlo rašytojo posakiu: “neskaityk 
knygos, kuri neturi vienerių metų senu
mo.” Mat, einant šiuo patarimu ir se
kant knygų peržvalgas ir kritikas, vie
nerių metų bėgyje mes turime progos su
žinoti apie tos ar kitos knygos vertę. Vi
sų išleistų knygų, juk aišku, negalime 
suspėti perskaityti. Prisieina pasirinkti 
tik tas, kurios mūsų manymu ir žymes- ; 
nių autoritetų sprendimu, gali būti ge
riausiomis ir vertingiausiomis.

Jei Marksas aukštai įvertino Balzaką, 
plačiai atvaizdavusį tuolaikinį Francūzi- 
jos gyvenimą, jei jis gerbė ir aukštino 
visą eilę kitų rašytojų, tai mes, kad ir 
būdami eiliniai skaitytojai, galime taip 
pat įvertinti pažangiuosius Lietuvos ra
šytojus: Antaną Venclovą, Petrą Cvir
ką, Joną Marcinkevičių, Vincą Krėvę, T. 
Tilvytį ir kitus. Iš jų kūrinių mes gana 
plačiai galime pažinti Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą ir tautininkų dikta
tūros varžtų spaustą bent kokį darbo 
liaudies pasijudinimą. Dar geriau mes 
būtume galėję tąjį gyvenimą pažinti, jei 
rašytojai būtų turėję daugiau laisvės pa
sakoti tai, ką jie jaučia, ką jie mato. Jų
jų kūrybinė laisvė irgi buvo tvirtai su
varžyta. Buvusioji uzurpatoriška Lie
tuvos vyriausybė draudė, cenzūravo ir 
net atspausdintus literatūros veikalus 
degino (pavyzdžiui, B. Traveno “Miru
siųjų Laivas”).

Džiaugdamasis uzurpatoriškos Lietu
vos vyriausybės varžtų žlugimu, rašyto
jas Jonas Marcinkevičius sako: “Niekas, 
taip gerai nežino sąlygų, kokiose teko 
Lietuvos rašytojams dirbti, kaip mes pa
tys. Juk rašytojai tų gėdingųjų tautos 
niekintojų buvo nustumti į gyvenimo už- 
narvius, jiems būdavo tuč tuojau prilipi
nama tautos išdaviko, tautos demorali- 
zatoriaus arba paprasto valkatos vardas; 
rašytojų ‘tautiškoji’ valdžia ne tik ‘nepa
jėgdavo’ aprūpinti bent tiek, kiek aprū
pindavo smulkų valdininkėlį, bet sudary
davo tokias sąlygas, kad rašytojai turė
davo pilna to žodžio prasme elgetauti. 
Ir kaip būdavo skaudu, kai rašytojas 
gaudavo iš cenzūros išbraukytą kūrinį 
arba išgirsdavo ironišką posakį: tokią 
knygą reikia sudeginti.”

(Bus daugiau) •

Iškilmingas Bankietas 
Pagerbimui Karo

Veteranų.
Pereitą žiemą Moterų Apšvie- 

tos Kliubo mėnesiniame susi
rinkime tapo padaryta inicia
tyva surengimui bankieto bu
vusiems Antrojo Pasaulinio 
Karo milįtarinėje tarnystėje 
jaunuoliams pagerbti. Tam 
slui likosi išrinkta specialė 
misija pradėjimui darbo.

Iš pradžių buvo manyta
tverti bendrą komisiją iš viso
kių tautybių visame mieste ir 
ruoštis prie didelio baliaus, pa
vaišinimui viso miesto vetera
nų. Bet šis sumanymas dėlei 
tam tikrų priežasčių neišsikris
talizavo. Pagaliaus pasiliko tik
tai vienų lietuvių reikalas

Tokiu būdu, or „ 
sijai padarius atsišaukimą į 
vietines lietuvių draugijas, 
kuopas ir kliubus, gavo karštą 
prijautimą. Draugijų mitinguo
se tapo užgirtas tokis sumany
mas ir išrinkta po porą narių 
padidinimui rengimo komisijos. 
Stambesnės draugijos, kaip tai, 
Šv. Roko Draugija ir Brockto- 
no Lietuvių Piliečių Kliu'bas, 
ne tik kad sutiko bendrai veik
ti, bet dar paskyrė po nemažą 
sumą pinigų padengimui ban
kieto išlaidų. Kitos draugijos, 
kuopos bei kliubai taipgi auko
jo po mažesnę sumą pinigų tam 
pačiam tikslui. Rengimo Komi
sijoj) pasiuntė savo atstovus 
šios draugijos: Šv. Roko Drau
gija, B. Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas, Vienybės Draugija, Biru-

I tęs Draugija, LLD 6-ta kuopa, 
' LDS 67-ta kuopa, Moterų Ap- 
švietos Kliubas ir kitos grupės.

Minėtos draugijos yra pro
gresyvių žmonių
Jųjų nariai greit suprato to 
reikalo svarbumą
bendrą darbą, nepaisydami po
litinių skirtumų nei religijinių 
įsitikinimų. Jie statė argumen
tus, sakydami, jog pereitas ka
ras buvęs demokratinių žmonių 
karas prieš juodąjį fašizmą, už 
visos žmonijos 'laisvę. Tie jau
nuoliai, kurie buvo pašaukti į 
mūšio laukus, kovojo bendrai, 
neatsižvelgdami į skirtingumą 
rasių, tautų nei religijų. Jie vi
si turėję vieną obalsį ir už jį 
daugelis padėjo savo gyvastis.

Dabar pažangesni lietuviai 
mato reikalą pagerbti jaunuo
lius, sugrįžusius iš sunkios tar
nystės. Jie ruošia jiems iškil
mingą bankietą, į kurį bus pa-

kviesti visi 1 
kurie nešiojo Dėdės Šamo 
formas. Bankietas įvykis š. m 
birželio 15 d. Lietuvių Tautiš’ 
kam Parke. Minėtame pokilyje 
galės svečiuotis ir civiliai žmo
nės, tiktai skirtumas bus tame, 
jog civiliams reikės pasimokėti 
už pietus, o veteranams už dy
ką.

Neseniai buvau sutikęs vie
ną komisijos narį ir jis labai 
nusiskundė dėlei stokos vieny
bės tarpe lietuvių. Jis sakė, ne
galįs suprasti, kodėl tūli lietu
viai yra priešingi tokiam pra
kilniam sumanymui. Visos lie
tuvių draugijos buvusios lygiai 
pakviestos į bendrą darbą, bet 
ne visos prielankiai atsiliepė. 
Draugijos, esančios po parapi
jos globa, atsisakė prisidėti 
prie bendro rengimo. Tautinin
kų grupės taip pat nenorėjo 

“ i . su tuo rei
kalu. Per tai komisijos nariai 
kreipėsi pas vietinį kleboną, 
idant jis pagelbėtų pertikrinti 
tuos žmones, 'bet kunigas atsa
kęs jiems, jog jis esąs labai už
imtas visokiais reikalais ir ne
turįs laiko kada užsiimti 
bankietais.

Nežiūrint tų visų bereikalin
gų išsiteišinimų bei pasiprieši
nimų, rengimo darbas eina pir
myn savo keliu. Didelė didžiu
ma mūsų kolonijos lietuvių įsto
jo į vieningą veikimą per savo 
draugijų komitetus. Pirmos 
klasės bankietas bus suruoštas 
pagerbimui mūsų veteranų. Jie 
bus pakviesti visi lygiai, visų 
lietuvių sūnūs ir dukterys, tar
navusieji Dėdei Šamui. Nėra 
skirtumo, ar jie tarnavo Suvie
nytų Valstijų Armijoje, laivyne 
ar marininkuose, visi turi tei
sę dalyvauti bankieto iškilmė- 

ir visi bus lygiai traktuoja-

Prie to visko, turime pasaky
ti, kad bankietas yra rengiamas 
su muzika ir šokiais, idant visi 
veteranai ir veteranės galėtų 
tinkamai pasilinksminti ir pas
kui ant ilgo laiko atsiminti tą 
nepaprastą įvykį.

X. Kareivis.

Armijos komisija, tyrinėju
si priežastis kūdikių susirgimų 
ir mirimų ant laivo Vance, 
išteisino laivo įgulą ir medi- 
kališką štabą, o apkaltino pa
čias keleives. Jos neprisilai
kiusios slaugių patarimo — 
davusios kūdikiams nesterili
zuotus čiulptukus, bonkutes. 
Buvusios neatsargios prašali- 
nime išmatų. Pas daugelį ras
ta utelių.

Keleives laivo rekorduose 
užrašytos 242 iš Franci jos, 
124 iš Belgijos, 2 iš Lenkijos 
ir 1 iš Holandijos.

Komisija rekomenduosianti 
neleisti vežti
nius 1 metų amžiaus, taipgi 
nuodugniau egzaminuoti kū
dikius ir motinas pirm Įeisiant 
ant laivo. Į laivą Vance buvę 
įnešti keli jau susirgę * kūdi
kiai. Kiti buvę užkrėsti tiesio
giniu kontaktu su 
ir jų bonkutemis, 
žaislais.

Tuo tarpu mirė
kis, vienas iš atvežtų laivu 
Goethals, sirgęs viduriavimu, 
kaip ir atvežtieji laivu Vance. 
Abu laivai buvo atplaukę 
prieš arti porą savaičių.

Paskiausia atplaukusieji du 
laivai, Holbrook ir Cristobal, 
raportavo neturėję tokių ligo
nių. Holbrook medikai sako, 
kad jie buvo atėmę visus pri- 
vatiškus čiulptukus ir bonku
tes pirm laivo išplaukimo iš 
Southampton porto.

Raudonasis Kryžius išdali
na ligoninėms ir privatiškiems 
daktarams liuosnoriai aukotą 
ir nuo karo atlikusią kraujo 
plazmą. Brooklync iš to davi
nio jau suvartota 1,200 pus- 
kvorčių.

Penktas PusIapM

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(184)

Įsitemykite L D.S. Seimo Pramogas
ir Dalyvaukite Visi!

*

Birželio ♦ 10 - Pirmadienį:
Ekskursija į Worcester, bus bankietas

OLYMPIA PARKE
Birželio 11 - Antradienį:

KONCERTAS, dalyvaus šie artistai 
P. Stogis,. K. Abekienė, A. Kenstavičienė, 
A. Vasiliauskas, Jean Brown ir trio: 
Dzūkas, Zanavikas ir Žemaitis.

Birželio 12 - Trečiadienį:
“Youth Frolics” - ŠOKIAI

Birželio 13 - Ketvirtadienį
BANKIETAS ir PRAKALBOS

Pastarieji Trys Parengimai įvyks Hotel Gardner, Bostone. Parengimų 
Komisija širdingai kviečia delegatus ir svečius dalyvauti, susitiksite su dau
geliu pažįstamų iš kitų miestų.

Tėvo Diena
Yra Birželio 16 .
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Man patinka vyras, 
kuris nešioja 

ADAM SKRYBĖLĘ

Ar Bus Vėl Karas?
Kur tik nepasisuksi, ką tik 

nesueisi vėl klausia: “Na, 
kaip, sveikas, manai, ar bus 
karas prieš Sovietų Rusiją?”

Tai nėra žertai, tai rimtas 
dalykas ir kiekvienas protau
jantis pilietis turi atsakyti, 
kad nebus ir mes prie tokios 
gėdos neprileisime mūsų šalį! 
Kas varo tokią propagandą 
už karą, tai yra niekas dau
giau, kaip mūsų šalies išdavi- 
|kai. Visi suprantame, kokia 
nelaimė būtų naujas karas. Ir 
jeigu didžiuma žmonių stovės 
prieš, tai ir karo nebus. Tik 
reikia netylėti.

Sutikau du kareivius, kurie 
per du metus kariavo prieš 
Japonijos imperialistus. Pa
klausiau jų, kaip jiems seka
si. Sakė, kad jiems kariauti 
prieš japonus buvo sunku, bet 
kada žinojo, kad kariauja už 
teisingą reikalą, tai apsipra
to. Ir toliau jie klausia: kas 
pasidarė, kad karo laiku Ame
rika ir Rusija buvo draugai, o 
dabar jau “priešai?” Klausia, 
kas tame kalti?

žinoma, kalti reakcininkai, 
kurie kursto karą, jų tarpe ir 
kunigai, kuriems nepatinka 
darbininkų tvarka Tarybų ša
lyj, tai jie ir skleidžia už ka
rą propagandą.

Sviesto Linijos
Pas mus didelė stoka svies

to. Moterys šimtais išstovi il
gose linijose, laukdamos pro
gos nusipirkti sviesto. Eilėse 
kyla nerimas. Visi kaltina, 
kad karas ir spekuliantai su
darė tą netvarką. Tie, kurie 
veda propagandą už naują 
karą išgirstų šių linijų eilėse 
nuomonę, tai jie suprastų, kas 
juos laukia, jeigu uždegs nau
ją karą.

Stoka Reikmenų
Lowellyj yra stoka visokių 

būtinų reikmenų. Karo kurs
tytojai kaltina Sovietų šalį< 
nors dabar iš Amerikos nieko 
Sovietams neveža, žmonės la
bai nepatenkinti, kad negali 
gauti reikmenų. Jie klausinė
ja: kas bus toliau?

Griaustinis.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
priešinsis.
uždegs karą tarpe 
talkinininkų.” Kaip 
jo ta “pranašystė” 
tokia tuščia, kaip ir

Hackensack, N. J., knygyne 
koki tai politiniai valkatos su
draskė ir peiliais Supjaustė 
daugybę knygų, kuriose buvo 
aprašoma Raudonosios Armi
jos didvyriškos kovos prieš 
mūsų priešus. Hitleris degino 
knygas, o jo pasekėjai kitaip 
jas naikina.

San Francisco. — Federa
cinių unijų marininkai nu
tarė kas antrą dieną per
traukti darbą ir laikyti su
sirinkimus dėl savo reikalų.

Du Bilionai Daugiau iš 
Amerikiečių Kišenių

Washington. — Jei kainų 
kontrolė bus taip apšlubin- 
ta, kaip nutarė senatas, tai 
amerikiečiai per 9 mėnesius 
sumokės už reikmenis du bi- 
lionu dolerių daugiau.

Denver, Colo.— šeiminin-_ 
kės užpuldinėja kepyklų’ 
trokus ir plėšia duoną.



šeštas Puslapis Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily

NwWto^g^^Zinloi

Pagerbė Gaisragesius
6th

Leonas Prūseika

Manhattan, per

py
matytų

figai

Filmos-Teatrai

ri

MIRĖ
m.

NEWSREEL THEATRE 
BROADWAY ir 48 ST.

du sūnus
Charles V.

už alkį ir 
šeima yra

al-
nu-

keliais me- 
gryno pelno tu- 
ir pusę miliono

mes, i 
progą 

tolimų 
mielų 

rašant

Depsienė, Vitartienė ir 
kliubietės. Jos taipgi tu- 
pikniko tikietų.

Kliubietė.

Brooklyne 3 vyrukai, 16 ir 
17 metų, nuteisti 10 iki 20 
metų kalėti už apiplėšinėji
mus.

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj 1

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Boots.” Scenoje Glen

Rivoli Teatre
Nauja filmą. “Cluny Brown” 

su Charles Boyer ir Jennifer 
Jones.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

1008 GATES AVENUE
Tel. GLenmore 5-7285 Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais prašau kreiptis aukščiau paduotu antrašu, 
nes aš jau čia vedu visus apdraudos, mortgičių ir namų parda
vimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

□

*

šeštadienis, Birželio 8, 1946

Leonas Prūseika Bus 
Brooklyne

HUDSON TUBES BE REIKALO 
VERKIA, SAKO D. WORKER

Dr. J. J. Kaškiaučiui 
Nelabai Patinka Texas

Ar Landytum Požemiuo
se 55 Valandas už $53 
Savaitei?

Dėka Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Seimui, į kurį 
vyksta delegatai iš desėtkų 
lietuviškų kolonijų, 
brooklyniečiai, turime 
pasimatyti su daugeliu 
svečių, seniai
draugų. (Šiuos žodžius 
buvo laukiama Vinco Andru
lio iš Chicagos, pasižadėjusio 
duoti paskaitą birželio 7-tos 
vakarą, Laisvės salėje.)

Vienu iš tų seniai matytų 
yra d. Leonas Prūseika, dien
raščio Vilnies redaktorius, ■ 
Chicagoje. Jo, tiesa, dar tu- 

. rėsime apie desėtką dienų pa
laukti, bet jis tikrai atvyks 
grįždamas iš LDS Seimo. Su, 
juo turime svarbų “deitą,” — 
jis pasakys prakalbą šio mė
nesio 19-tą, Ukrainą salėje.!

Ten, beje, bus pakartotas 
rodymas iš Lietuvos parvežtų ' 
filmų. Pakartotas jau su pa
taisyta mašina, gerai paro
dant. Priedams bus filmą iš 
mūsų maršavimo Pirmos Ge
gužės parade. Taipgi dainuos 
brooklyniečių audringai myli
mas Aido Vyrų Choras, vado
vybėje Prano Pakalniškio.

Viską kartu sudėjus, ma
tote, turėsime gana šventišką 
vakarą. Tad norėtume, kad ir 
jūs tą vakarą skaitytumėt jū
sų “deitu” su Prūseika ir su 
mumis visais. L. K. K.

Atvira meilės istorija moteries, pakliuvu 
slos ne į tą traukioj, bet su tinkamu 

vyru!... Smagi ir be mąstymo!
CLAUDETTE COLBERT 

JOHN WAYNE 

“Without Reservations”
mu DON De FORE

Nuolat • Vidunaktį rodoma kas naktį

g PALACE
BROADWAY ir 47th ST.

“Kiekvienas pasiteisinimas 
Hudson & Manhattan gelžke- 
lių negalėjimu pakelti algas 
Tubes darbininkams po 18 ir 
pusę centų yra apgaulė,” pa
reiškė angliško darbininkų 
dienraščio korespondentai Ro
bert Wood ir Lester Rodney. 
Surinkti faktai, sako jie, ro
do :

H&M žinojo, kad visų gelž- 
kelių viršenybės derybomis su 
gelžkeliečių Broli,jomis ir ši 
firma buvo paliesta.

Netiesa, kad ši firma veža 
tik keleivius (taip ji teisino
si), H&M veža ir Jungtinių 
Valstijų paštą.

Firma turėjo ne nuostolius, 
bot pastaraisiais 
tais vien tik 
re j o po du 

| metams.
Hudson &

savo direktorius, yra tampriai 
susirišus su interesais didžių
jų bankų, Morgano ir Kuhn- 
Loeb, kurie kontroliuoja 81 
nuošimtį visų Amerikos gelž- 
kelių. ->

Toje pačioje laidoje (bir
želio 6-tą), laikraštis smulk- 
meningai paduoda ir faktus 

į tų savo pareiškimų įrodymui.
Pasirodo, kad firmos riks

mas prieš darbininkus, būk jie 
viską “sulaužę,” kaip ir vi
suomet, yra riksmu firmos 

įtiksiu paslėpti “nikelį po pa- 
- Į du.” Taigi, jeigu neveikimas 

Hudson Tubes tarp New Yor- 
ko ir Newarko jus sutrukdė, 
kalti tų linijų savininkai, ku- 

!rie iš to pelnosi milionus, o 
ne tie, kurie sunkiai dirbdami 
nori ir pavalgyti.

Darbininkams, beje, buvo 
pasiūlyta paduoti visą dalyką 
tyrinėjimui (fact-finding ko
misijai) po to, kaip jie antru 
kartu išėjo į streiką. Bet dar
bininkai šį kartą atsisakė. Jie 
pareiškė, kad .faktai yra vi
siems žinomi. Kad jie jau ga
na išalko per mėnesių mėne
sius belaukdami tyrinėtojų 
malonės. Kad jiems -buvo be
likęs vienatinis turimas įran
kis - streikas ir tą jie dabar 
yra pasirinkę.

Dirbdami po pilnas 7 die
nas, neturėdami atostogų su 
alga nei kitų pagerinimų, dar-

bininkai parsinešdavo po $50 
savaitei.

Streikas jau tęsiasi antra 
savaite. Pirmu kartu streikas 
buvo iššauktas gegužės 18-tą, 
bet darbininkai buvo sugrįžę 
vyriausybei pasiūlius taikytis 
su 18(4 centų algos priedu. 
Bet ši firma to priedo neduo
da, esą, jos tas siūlymas ne- 
liečiąs. T-as.

Taika Priklausys nuo 
Mūsų Veikimo

Tokią mintį pravedė nese
niai įvykęs nacionalis suvažia
vimas Washingtone, sušauk
tas tikslu išvystyti veikimą už 
taiką. Jis pasisakė, kad taika 
gali būti Įvykdyta, bet jos ne
įvykdys niekas kitas, kaip tik
tai mūsų veikimas.

Williamsburgo,
Ridgewoodo,
Greenpoint sekcijų bendra 

konferencija už taiką — Win 
The Peace Conference — 
Įvyks šio sekmadienio popie
čio 1 valandą, birželio 9-tą, 
YMCA patalpose, 179 Marcy 
Ave. (prie pat Marcy Ave. 
stoties ant BMT Jamaica li
nijos), Brooklyne.

Didžioji ir veikliausia pa- 
šalpinės organizacijos kuopa 
Brooklyne, LDS 1-ma kuopa 
siunčia delegatą. Visos kitos 
norinčios taikos organizacijos 
irgi ten turės savo atstovus, 
žymios susiedijos organizaci
jos dalyvauja šaukime konfe
rencijos.

Kaip žinoma, dr. Kaškiau- 
čius su žmona išvyko atostogų 
į Teksus (pas savo žmonos 
gimines) ir į Kaliforniją, pas 
savo sūnų, filmų žvaigždę, 
Ivaną Kirovą. žemiau telpąs 
jo laiškutis rašytas Teksuose 
pakelėje į Kaliforniją. Taigi 
šiuo metu mūsų draugas Kaš- 
kiauęius jau tikrai yra malo
nioj Kalifornijoj.

Laiškutis va, kaip skamba:
Gegužės 31 d., 1946 

Mielas Drauge Mizara!
Sėdžiu prie mažiuko staliu

ko ir rašau Jums visas per
mirkęs prakaitu . . . Tai tau 
ir Toksai!... Sutra nepaken
čiama. Karšta, drėgna, slogin- 
ga. Negana to. Visur pilna 
vabždžių, vabalų, uodų, kir
mėlių, gyvačių. Atostogaut to
kiose aplinkybėse netaip jau 
malonu.

Užtat džiaugiuosi, kad mū
sų baladoti ė po plačiuosius 
Teksu raistus baigiasi. Aplan
kėm daugybę mažyčių sody
bų — žmonos gimines ir pa
žįstamus. Dar norėjom keletą 
dienų užtrukti San Antonio 
mieste, bet ten paralyžiaus 
epidemija, tai už poros dienų 
smuksime iš Čia greičiau į Ka
liforniją. Ten vis jau bus žmo
niškiau : sausesnis oras, vėsu 
vakarais ir nakčia.

Labų dienų visam L. štabui, 
įdžiu Jums dešinę širdin- 
ir su draugiška pagarba,

Jūsų Jonas K.

Tačiau tai tik tokia krūva 
“aukso” gauna Hudson & 
Manhattan gelžkelietis, vežės 
jus iš New York o į Newarka 
ar atgal. Tipiškas iš tų darbo 
“milionierių,” kaip juos per
statų kompanijos ir komercinė 
spauda, tipiškas iš tų norinčių 
“be reikalo streikuoti” yra 
Charles V. Doll, štai, kaip jį 
apibūdina angliško darbinin
kų dienraščio korespondentas 
Lester Rodney:

“Charles V. Doll, 119 Roo
sevelt Ave., Newark, pirmi
ninkas newarkietes streiko ta
rybos ir narys Brotherhood of 
Locomotive Engineers Lodge 
497-to, dirba TT&M firmai nuo 
1919 metų. Pastaraisiais 8 
metais jis dirbo 7 dienas per 
savaitę, 52 savaites metuose. 
Bankieriai, kurie valdo H&M 
nori sugrąžinti jį dirbti 55 va
landas ir 10 minutų kas sa
vaitė, neskaitant laiko lau
kiant šifto pakaitos, parsine- 
šant namo lygiai $53.19, ma
žiau dolerio per valandą.”

Apie Mr. Doll Patriotizmą
Firma, žinoma, per spaudą 

skelbia, kad visų tokių reika
lavimai esą neįmanomi, per- 
dideli (unreasonable). Skaito 
nepatrijotiškais, kad neklau-

so grįžti dirbti 
skurdą. O Mr. Doll 
štai kokia:

Mr. Doll turėjo 
karo tarnyboje.
Doll, Jr., ištarnavo du metus 
su Stilwell būriais Burmos 
raistuose. Paul Doll, su 1st 
Marine Division, buvo ketvir
tu amerikiečiu, išsikėlusiu ant 
Guadalcanal. Japonų kulka 
suaižė jo kojos nervus ir jis 
tebebūna veteranų ligoninėje 
Santa Cruz.

Panaši istorija visų kitų, tik 
su ta išimtimi, kad daugelis 
parsineša po dar mažiau 
gos. Vienu iš kitų tokių 
rodomų yra—

Theodore Benjak, 51 N.
St., Newark, 32 metų amžiaus, 
narys Brotherhood of Rail
road Trainmen 961-mo sky
riaus, išdirbęs H&M 11 metų.

Be j ak taipgi dirba 7 die
nas savaitėje. Jo valandos: 
pirmadienį iki penktadienio 
nuo 6 ryto iki 5 vakaro; šeš
tadienį 7 ryto iki 6 vakaro, 
sekmadienį 8 ryto iki 5 vaka
ro. Už 63 ir pusę valandų la
vinto darbo jis parsineša na
mo $41.66, mažiau 70 centų 
per valandą.

Užsisakykite Buše 
Vietą Tuojau!

Paskelbęs tuos faktus, dar
bininkų dienraščio korespon
dentas Rodney pastebi:

“Jieškokite tų faktų H&M 
paduotuose laikraščiam pra
nešimuose. Bet nesugadinkite 
akių bejieškodami.”

Aišku, gali žiūrėti ir akis 
pražiūrėti, tokių dalykų ko
mercinėje spaudoje nerasi. 
Kartais sunku ir suprasti, ko 
darbo žmogus akis gadina ten, 
kur jis gali gauti tik sau kil
pą ant kaklo.

Septyniolikai gaisragesių iš
duota pagarbos medaliai už 
nepaprastus a t s i.ž y mėjimus 
gelbėjime gyvasties. Ir išduo
ti naujai įsteigti specialiai me
daliai — Firemen’s Medal of 
Supreme Sacrifice — dvylikai 
šeimų tų gaisragesių, kurie 
padėjo gyvastis parei’gose pra
eitais metais.

Majoras O’Dwyer, kurio 
brolis James žuvo gaisragesio 
pareigose prieš keletą metų, 
dalyvavo medalių įteikimo 
ceremonijose.

PARAMOUNT’S smagus, 
komedinis romansas

OLIVIA De II A VILI. AND 
RAY MILLAND 
SONNY TUFTS

"THE WELL 
GROOMED BRIDE”

IR DAR vikri ir akstinanti 
melodrama 

“They Made Me A Killer” 
BROOKLYN

PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Aves.

MUZIKALIS VEIKALAS SU 
SAVOTIŠKA MAGIKA!

Maureen Dick Harry
O’HARA HAYMES JAMES

“Do You Love Me”
IŠGIRSK VISAS ŠAUNIAS DAINAS!

Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoje 
COUNT BASIE ir jo Orkestras 

BAY SAX • THE PETERS SISTERS 
EXTRA: GENE SHELTON

RDXY 7th Avenue ir 50th St

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk, kaip Lidices sunaikintojas pakariamas! Matyk Romos demonstracijas dėl kara
liaus ir rinkimų! Matyk Windsor kunigaikštį ir kunigaikštienę sugrįžtant j Rivierą! 
Matyk paskoloH Francijai pasirašymą! Ąlatyk svarbią naujos Egipto padėties filmą! 
Matyk G.I’s grįžimą iš Guam! Matyk potvynių padarytą žalą Elmiroj ir kituose mies
tuose! Matyk lenktynes Indianapolyj ir Belmonte! Girdėk svarbią Generolo Eisenhowerio 
kalbą mėtinėje D Dienos sukaktyje! Matyk įdomią kelionių filmą “Louisiana Springtime” 
Ir dar kitas svarbias žinių filmas!

BROADWAY’S DIDŽIAUSIAS 2 Už 1 VAIDINIMAS!
Beprotiškiausia, stnagiausia moterystėje maišatis, kurią jūs 
kada matėte! Juokingiausias, linksmiausias 
komedinis romansas!

BARBARA ROBERT
STANWYCK DIANA LYNN CUMMINGS

"THE BRIDE
WORE BOOTS

* Ir puikus asmenų vaidinimas scenoje *
GLEN GRAY ir CASA LOMA ORKESTRAS

Dar EUGENIE BAIRD • LARRY STORCH 
ir EXTRA! LOUIS JORDAN ir jo Garsus Tympany Five.

Vidunaktį Vaidinama Kas Naktį

PARAMOUNT & 48 STREET

Moterų Apšvietos Kliubas 
turi užsisakęs 37 sėdynių bu- 
są važiuoti į Lietuvių Litera
tūros Draugijos 2 apskr. pik
niką. Jis įvyks Lindene, N. J., 
šio mėnesio 16-tą. Visa kelio
nė nuo Laisvės salės į Linden 
ir atgal lėšuos $1.50. Paran
ku ir smagu grupėje važiuo
ti. Dar turime vietų. Vyrai ar 
moterys, visi norintieji važiuo
ti busu, esate prašomi' užsi
registruoti ir pasimokėti iš 
anksto.

Registravime d a r b u o j asi 
mūs pirmininkė Mary Wilson, 
Ona 
kitos

ir

Stanley Teatre
Vienai savaitei sugrąžintos 

seniau rodytos nepaprastos 
filmos — Sergejaus Eisenstei- 
no “Alexander Nevsky,” isto
rinė Tarybų Sąjungos filmą, 
taipgi “A Greater Promise.” 
Pastaroji parodo, kaip Tary
bų Sąjunga anais metais, be 
jokio spaudimo“ iš kur nors, 

persekioja- 
autonominę

įsteigė pasaulio 
miems žydams 
Biro-Bidjan sritį ir pačių žy
dų pastangas įsikurti nauja
me pasaulyje. Abi sugrąžintos 
publikai reikalaujant.
Embassy Newsreel Teatruose

Rodo pakorimą Lidice žmo
nių žudytojo nacio Karl Her
mann Frank, rinkimus Italijoj 
ir kitas žiniškas filmas. Taip- 

iš pastovesniųjų 
“Wanted — More 

rodoma 42, 50 ir

gi vieną 
trumpų — 
Homes,” 
72nd Sts. teatruose.

Paramount Teatre
Prie Times Square pradėjo 

rodyti naują filmą “The Bride 
Wore
Gray, Louis Jordan ir kiti.

Nicholas Chermak, 65 
amžiaus, gyveno 59 Meserole 
St., Brooklyne, mirė birželio 
5 d., Kings County Ligoninėj. 
Laidotuvės įvyko birželio 7-tą, 
2 vai. dieną, Mt. Olivet kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinosi grab. J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Brooklyne.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami Į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

, j 9—12 ryte Valandos: j i_ 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas 
30G UNION AVENUE 

Terpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN C. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

per

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

Atidariau Naują 
Barber. Shop

Po penkių metų gyvenimo kitur 
dabar vėl grįžau į Brooklyną ir at
sidariau barber shop po 204 Union 
Avė. ir kampas Montrose Ave.

Kviečiu visus brooklyniečius užeiti 
apsikirpimui ar apsiskutimui, mano 
patarnavimu būsite patenkinti.

J. Kubilius Barber Shop
204 UNION AVENUE

BROOKLYN, N. Y.
(132)

Bette Davis ir Dane Clark žvaigždėse Warner’io dra
moje “A Stolen Life,” rodomoj Hollywood Teatre, 
Broadway ir 51st Street, New Yorke.

>2RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir t,t. Puikus 

Bteičius bu naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

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

Išskiriant trečiadienį
• ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569


