
“The Girl With The Smile.” 
Pasižadėta ir Neištesėta.
Aštrūs Žodžiai, Karti

Kunigiški Skarbai.
, Rašo A . BIMBA

Prieš 
negalėjo 
Amerikos 
ganizuos 
galingam septynių bilijonų do
lerių kapitalo trustui. Bot 
šiandien tatai įvyko.

Tas tik parodo, kaip jau 
ankštai ir gražiai yra iškilęs 
Amerikos darbininkų organi
zuotumas.

keletą metų niekas 
nė sapnuoti, kad 
telefonistai susi or

iu pasipriešins tam

Telefonistės daugumoje yra 
jaunos merginos. Iš jų reika
laujama ne tik ištikimybės ir 
paklusnumo, bet ir nuolanku
mo. žmonėms jos turi tarnau
ti su šypsą ant veido.

Taip ir pagarsėjo telefo
nistė kaipo “The girl will: the 
smile.”

r

Kai ši gražuolė dabar išėio 
j streiką ir atsidūrė pikieto li
nijoje, jinai ant iškabos uždė
jo tokį obalsį: “The girl with 
the smile will be away for a 
while!” Ji sugris i darbą tik 
tada, kai jos reikalavimai bus 
išpildyti: jai alga bus pakel
ta, jos unija'bus pripažinta.

Mūsų šalies vadai 
mėgę kaltinti kitas 
silaikyme pasižadėjimų. Ypa
tingai iš mūsų pusės tenka Ta
rybų Sąjungai.

Bet dabar savo notoje Molo
tovas primena, kad mes esame 
neišpildę savo pasižadėjimo 
Chinijos reikaluose. Dar 1945 
metų gruodžio mėnesi buvo 
tarpe Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos susitarta iŠ Chinijos 
armijas ištraukti. Tarybų Są
jungą, jis sako, savo armijas 
iš Mandžurijos ištraukė 1916 
metų gegužės mėnesi Tuo tar
pu mūsų armija tebesiranda 
Chinijoje.

Molotovas diplomatiškai pri
mena, kad laikas mūsų gink
luotoms jėgoms iš Chinijos iš
sikraustyti.

Pasižadėjimus reikia ištesė
ti. Negerai, kai pasižadėjimų 
neištesi pavieniai asmenys, 
bot daug prasčiau, kai valsty
bės nesilaiko savo žodžio.

no

Neatsakomas klausimas yra 
toks: Jeigu Irano reikalą per
nai svarstė ii- išsprendė Jung
tinės Tautos, tai kodėl jos 
staiga tapo bejėgėmis išspręs
ti Graikijos reikalą?

Anglijos kairieji darbiočiai 
aštriai kritikuoja mūsų pre
zidento Truman o užsieninę 
politiką. Toji politika esanti | 
provokacinė ir imperialistine. ! 
Tai aštrūs žodžiai ir karti tie
sa.

Mūsų menševikai erziaugia- 
si, kad Trumano planas dėl 
Graikijos ir Turkijos esąs at
viras karas tik prieš komunis
tus.

Bet kitaip į tai žiūri Angli
jos socialistai. Jie savęs neat
skiria nuo komunistų. Jie ma
no, kad karas prieš komunis
tus yra karas prieš socialistus.

Jie klausimą stato teisingai. 
Jie parodo, kad jie mokosi iš 
istorijos. Jie puikiai atsimena, 
kaip Hitleris ir Mussolinis 
taip pat karą pradėjo prieš 
komunistus. Bet visi žinomo, 
kad tuojau galvos pradėjo 
ristis ir nuo socialistų pečių.

Reakcija-fašizmas eina gud
riai ir apgalvotai. Pirmiausia 
padalina, o paskui sutriuški
na. Jeigu Hitleris iš syk ka
rą būtų 
tams ir 
sprandą

paskelbęs komunis- 
socialistams, jis būtų 
nusisukęs.

Klaidą darote tie, kurie ne
betikite į stebuklus. Stebūklų 
visur pilna. Ypatingai jų pil
na klebonijose.

Tai pripažins ir pasakys
(Tąsa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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TEISĖJAS ATSISAKO
GRĄŽINT MAINIERIU

UNIJAI $2,800,000
Goldsborough Sulaiko $2,800,000, nors Aukščiausias 

Teismas {galino Pinigus Sugrąžinti Mainieriu Unijai
Washington. — Federalis 

apskrities teisėjas Golds
borough, pagal valdžios rei
kalavimą, sulaikė dar bent 
dviem savaitėm $2,800,000, 
kuriuos Aukščiausias Teis
mas įgalino sugrąžint Mai
nieriu Unijai. Tuo būdu val
džia ir Goldsboroug nori 
priverst urmu grįžti darban 
streikuojančius minkštųjų 
angliakasių mainierius. Jie 
nežada grįžti, iki valdžios

inspektoriai patikrins kasy
klų saugumą.

Goldsborough buvo skyręs 
$3,500,000 baudos už tai, 
kad mainieriu vadai neat
šaukė streiko pernai rudenį, 
pagal jo įsakymą. Paskui 
Aukse. Teismas suma
žino baudą iki $700,000 ir 
įgalino tą teisėją sugrąžint 
unijai $2,800,000, jeigu mai
nieriai nestreikuos valdžios 
užimtose kasyklose.

IRANAS PIRKSIĄS 
GINKLU IŠ JUNGI 
VALSTIJŲ

Sukilėliai Kitataučiai 
Francijos Kareiviai 
Priversti Pasiduoti FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, velionis didysis 

prezidentas. Balandžio 12 d. suėjo lygiai dveji metai 
nuo jo mirties. Garbingus jo nuopelnus darbininkams, 
demokratijai ir pasaulinei taikai dabar naikina reak
ciniai demokratai ir republikonai.

ĮSAKYTA AREŠTUOTI 
N. JERSEY TELEFONŲ 

STREIKO VADOVUS
Grąsina Unijai $10,000 Bausme, n Pavieniam Streikieriam 

30 Dieną Kalėjimo ir po $500 Piniginės Baudos
Newark, N. J. — Genera- 

lis New Jersey valstijos 
prokuroras Walter D. Van 
Riper išėmė warrantus are
štuoti tos valstijos Telefo
nistų Sąjungos pirmininkę 
Mary H. Hanscom, vice
pirmininkę Virginia Wigg- 
lesworth ir sekretore Eli- 
zabethą J. Ryan. Jos trau
kiamos teisman už tai, kad
neatšaukė 14,000 telefonistu 
streiką po to, kai tapo išlei-

stas valstijinis įstatymas, 
uždraudžias strėikuot vi
suomenės aptarnavimo į- 
staigose, kurias užima vals- 
stijos valdžia. O New Jer
sey valdžia jau buvo užė
mus telefonų pramoję.

Už to valstijos įstatymo 
peržengimą gręsia unijai 
$10,000 bausmės ir kiekvie
nam tokiam streikieriui iki
30 dienų kalėjimo ir $500 - 
pabaudos.

Gelžkelio Kompanija 
Bandė Nusukt Valdžiai 
80 MilionŲ Dolerių

NESUSITARIA DĖL 
BALSU TAIKOS 
KONFERENCIJOJ

Washington. — Tranas 
(Persija) atsiuntė du savo 
generolus ir vieną kapitoną, 
girdi, “pirkti” ginklų ir ki
tų karo reikmenų “atspir
čiai prieš Sovietus.” Jie 
pirktų sąskaiton panašios 
“paskolos,” kokią prezid.. 
Trumanas pasiūlė Graikijai 
ir Turkijai. Tas pasiūlymas 
davė vilties ir Irano valdo
vams.

Žymią dalį karinių Irano 
jėgų sudaro kokie 50,000 
žandarų. Tie žandarai yra 
išlavinti ir sumobilizuoti ko
mandoje amerikinio genero
lo H. N. Schwartzkopfo, ku
ris pirmiau buvo valstijinės 
New Jersey policijos vadas.

(Sovietų spauda sakė, 
Schwartzkopf yra visos Ira
no policijos galva.)

Carcassone, Francija. 
Francūzų kariuomenė 
žandarai per 10 valandų 
puolė ašarinėmis bombomis 
kelis šimtus sukilusių indo- 
chiniečių, Francijos armi
jos kareivių. Po įnirtusios 
kovos, sukilėliai buvo pri
versti pasiduot. Jie laikėsi 
apsibarikadavę kareivinėje 
per savaitę. Sukilėliai rei
kalavo, kad Francija nusto
tų kariavus prieš Viet Na
mo respublika Indo-Chinoj.

il'

MADAGASKARO SUKILIMAS 
DAR NENUMALŠINTAS

žuvo 9 Mainieriai neva 
SAUGIOJE KASYKLOJE

Exeter, Pa. — Per dujų 
eksploziją Schooley Shaft 
kasykloje 9 inairiiėriai tapo 
užmušti Mir 8 sužeisti, jų 
tarpe keturi — pavojingai.

Federalės valdžios inspek
toriai pernai lapkr. 14 d. 
atrado pavojus gyvybei toje 
kasykloje ir patarė ją patai
syti. Bet Pennsylvanijos 
valstijiniai inspektoriai pa-

steni kelis kartus lankėsi to
je kasykloje ir “nesurado” 
pavojų. ‘ ■

Kadangi kietosios anglia- 
kasyklos nėra Washingtono 
valdžios, užimtos, tai. jos in
spektoriai gali tik patari
mus duoti dėl saugumo. O 
priversti kompanijas patai
symus daryti kasyklose te
gali tiktai valstijos valdžia.

Washington. — Valdiško
ji Finansų Atsteigimo Kor
poracija buvo paskolinus 
$85,000,000 Baltimore and 
Ohio geležinkelio kompani
jai iki 1989 metų. Paskui

Maskva. — Keturiu Di
džiųjų užsieninių ministrų 
pavaduotojų posėdyje, A- 
merikos atstovas Robertas 
Murphy siūlė priimti į galu
tinąją taikos konferenciją 
su patariamaisiais balsais 
visus kraštus, kurie tik pa
skelbė karą Vokietijai, nors

mus. Pagalimus, ji pasiskel
bė bankrutu — norėjo nu
sukt $80,000,000. Buvęs Fi- ir nekariavo; taipgi duoti.
nansų atsteigimo galva Jes
se Jones padėjęs kompani
jai makliavoti. Taip kaltina 
bankinis senato komitetas.

TALKININKAI MEDŽIOJA
KRIMINALISTUS BERLYNE

Reikalauja $250,000 iš 
Sinatros už Antausi

Hollywood, Calif. —Hear- 
'sto laikraščių rašinėtojas 
Lee Mortimer užvedė bylą 
prieš dainininką Franką Si
natrą reikalaudamas $250,- 
000 atlyginimo. Nes Sinatra 
naktiniame kliube davė 
Mortimer antausį už tai, 
kad Mortimeris niekinan
čiai pavadino jį “deigo.”

Paryžius. — Francūzų 
valdžia areštavo kai ku
riuos Madagaskaro salos su
kilėlių vadus ir daug kitų 
madagaskariečių. Kiek pir
miau francūzai skelbė, kad 
esąs nuslopintas sukilimas. 
Dabar gi pranešama, kad 
siaučia mūšiai tarp francū
zų kariuomenės ir Madagas
karo tautiečių ties Andapa 
miestu ir tebėra pavojinga 
francūzam padėtis. Sukilė
liai reikalauja nepriklauso
mos respublikos arba pilnos 
savivaldybės madagaskarie- 
čiams.

Shanghai, Chinija. — As
tuoni gaisrai čia padare $4,- 
500,000 nuostolių.

Atmestas Sovietu ! Kongresmany Gru 
Siūlymas Uždrausti 
Atomines Bombas

pė Perša Triuškinti 
Darbo Unijas

Lake Success, N. Y. — 
Atominė Jungtinių Valstijų 
komisija atmetė Sovietų at
stovo Andriaus Gromyko 
reikalavimą tuojau .uždrau
sti atominius ginklus ir su
naikinti atom-bombas. Ko
misija priėmė atominį Ame
rikos planą, už kurį balsavo 
10 narių. Lenkijos ir Sovie
tų delegatai susilaikė nuo 
balsavimo.

Washington. — Kongreso 
komisija7 darbiniais reika
lais vienbalsiai užgyre re- 
publikono Hartley bilių, ku
ris reikalauja teismų in- 
džionkšinais per 75 dienas 
laužyt streikus, užgint uni
jos pripažinimą, visai už
draust strėikuot didžiosiose 
pramonėse, atimt teises ko
munistų vadovaujamom li
nijom ir 1.1.

Berlin. — Rusams reika
laujant, buvo padarytos ab- 
lavos višose Berlyno čįalyse 
prieš piktadarius ir pabėgė
lius iš kariuomenės. Ame
rikonai suėmė 600 nužiūri
mu asmenų, rusai — 500 ir 
anglai apie 400. Daugumas 
suimtųjų buvo paleista po 
apklausinėjimų. Bet tuziriai 
kitų yra laikomi teismui, 
kaip vagys, plėšikai, žmog-’ 
žudžiai, juodosios rinkos 
biznieriai ir kiti nusikaltė
liai. Tarpe jų yra ir vokie- 
tys(policininkas, kaltinamas 
žmdgžudyste.

patariamąjį balsą tiems, ku< 
rie išvien su naciais karia
vo, bet galų gale persimetė 
į talkininkų pusę.

Užsieninio Sovietų minis
tro pavaduotojas Višinskis 
tam pasipriešino. Jis sakė, 
amerikonai, matyt, nori duot 
daugiau teisių nekariavu
siems “Ekuadorui ir Para
guayan,” negu Albanijai. 
Anglai - amerikonai atmeta 
Albaniją.

Marshallas Siūlo 
Saarą Francijai

Locust, Pa., bal. 11. —

Škotijai — Sudužo ame
rikinis Belgijos lėktuvas; 
žuvo 6 žmones.

Maskva. — Amerikos val
stybės sekretorius Mar
shallas siūlė prijungti Fran
cijai vokišką Saar plotą su 
turtingomis angliakasyklo- 
mią. Bet jis priešinosi fran- 
cūzu reikalavimui atskirti 
Ruhr - Rhineland kraštą 
nuo Vokietijos ir pavesti jį 
tarptautinei valdybai. i

Gresia Dideli Vokiečių Streikai fer le.k?.”lop.iją č'onaitinėje ! kasykloje liko užgriūti du
Ir Riaušės dėl Maisto ir Algų 

Amerikinėje Vokietijos Dalyje
Berlin. — Apie 4,500 dar

bininkų streikavo auto-elek- 
triniuose fabrikuose Stutt- 
garte ir Fuerbache, ameri
konų užimtoje vakarinėje 
Vokietijos dalyje. Streikie- 
riai reikalavo daugiau algos 
ir protestavo, kad ameriki
nė valdyba permažai mais
to jiem skiria.

Nusakyta 1,550 kalorijų 
maisto per dieną, tai yra, 
apie pusę reikalingo sveika
tai valgio. Bet tikrumoje 
žmonės tegauna tik 1,070 
kalorijų per dieną, taigi tik 
apie trečdalį būtinojo mais
to.

Darbininkam mokama tos

&rtfr’.r. BKM

mainieriai.

Graikijos monarchistai gi
riasi apsupę kalnuose 12,-

pačios algos, kaip prieška
riniais laikais prie Hitlerio. 
Vokiečių darbo unijų vadai 
ramina darbininkus: Sykiu 
jie įspėja karinę amerikonų 
valdžią, kad gręsia dideli 
streikai ir riaušės, jeigu ne
bus pakeltos darbininkams 
algos ir padidintas jiems 
maisto kiekis.

CHINAlllANklŲ 
DRABUŽIUOSE

Peiping, Chinija. — Rusai 
klausia Chinijos tautininkų 
kareivius: “Kaip tai jūs dė
vite amerikonų armijos uni
formas?”

ORAS. — Būsią šiltoka.

Didis Gaisras Karinėje 
Amerikos Laivyno Ba
zėj Treasure Saloj

San Francisco, Calif. — 
Dėl nežinomos priežasties į- 
vyko smarkus gaisras Trea
sure saloje, karinio laivyno 
bazėje. Per kelias valandas 
sudegė penki trobesiai ir 
brangūs kariniai-elektroniš- 
ki įrengimai. Gaisro pada
ryti nuostoliai skaičiuojami 
puse miliono dolerių. Saloje 
buvo 3,000 kariškių ir gyve
no 900 civiliij žmonių. Gais
re buvo sužeista 21-nas 
asmuo.

Rooseveltas Laiškuose 
Popiežiui Užtarė 
Sovietu Sąjungą

Washington. — Macmil
lan knygų kompanija išlei
do knygą apie susirašinėji
mus tarp prezidento Roose- 
velto ir popiežiaus Pij-aus 
XII 1941 metais. Popiežius 
smerkė Sovietų valdžią kaip 
“diktatorius ir religijos 
priešus.” Rooseveltas atsa
kė: “A š mana u, kad 
Rusijos išlikimas 
yra ne toks pavojingas re
ligijai, bažnyčiai ir žmoni
jai, kaip vokiečių (nacių) 
diktatūra.” 1

St . V

Lenkija Protestuoja, kad Gen 
Marshallas Perša Sugrąžint 

Vokietijai Silezijos Dalj
Varšuva. — Lenkija pro

testuos Washingtono val
džiai dėl to, kad Amerikos 
valstybės sekretorius gen. 
Marshall siūlė sugrąžint 
Vokietijai tūlas Aukštosios 
Silezijos ’žemes,. kurias 
Potsdamo - Berlyno konfe
rencija paskyrė Lenkijai. 
Marshallas dabar Keturiu 
Didžiųjų konferencijoj Mas
kvoje piršo pe.rvest Vokieti
jai derlinguosius Silezijos 
plotus.

Lenkų užsienio reikalų 
ministras Modzelewski bal. 
10 d. užreiškė, jog “niekas 
negali priverst Lenkija ap-

leist” tas žemes. Jisai pri
minė, kad ir prezidentas 
Trumanas Potsdame sakė, 
jog minimos žemės yra pri
jungiamos Lenkijai, ir lieka 
tik formalumas taikos kon
ferencijai užgirti prijungi
mą. O taip kalbėti Trumaną 
įgalinę ir du kiti didieji 
Potsdamo sueigos dalyviai— 
ministras pirmininkas Att
lee ir Sovietų 'premjeras 
Stalinas.

Lenkijos komunistų laik
raštis, Glos Ludu (Liaudies 
Balsas) ir kiti Varsa vos 
laikraščiai smerkė Marshal- 
lą kaip “vokiečių imperializ
mo advokata.”
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Henry Fordas
Mirė Henry Fordas, sulaukęs 84 metus amžiaus. 

Automobilių pramonė neteko “karaliaus.” Komercinė 
spauda pilna aprašymais apie tai, kad Henry Ford iš 
darbininko pakilo į moderniškosios pramonės magnatus. 
Jį stato visiems biedniems žmonėms pavyzdžiu. Jei For
das tapęs kapitalistu, kiekvienas elgeta galįs Amerikoje 
pakilti į multimilionierius. Tokių progų Amerika tebe
santi pilna.

Kad Fordas turėjo tam tikrų gabumų ir buvo žmo
gus didelio apsukrumo, tai niekas neužginčija. Tačiau 
šimtai tūkstančių dar gabesnių ir apsukresnių žmonių 
išsibraukė iš gyvųjų tarpo netapę nei milijonieriais, nei 
pramonės magnatais.

Fordas įėjo į biznį dar tais laikais, kuomet progų bu
vo daug. Antra, jis pataikė pradėti biznį tokioj dirvo
je, kuri turėjo didelę ateitį. Progresas pareikalavo auto
mobilių ir trokų. Taip, kaip anais senais laikais daugelis 
pralobo, tapo milijonieriais, eidami į geležinkelių tiesimo 
užsiėmimą. Anglies kasyklų pramonė taip pat davė sa
vo milijonierių dalį. Nemažai milijonierių gimė pereito 
karo audrose. Kai mūsų jauni vyrai galvas guldė ir .krau
ją liejo, korporacijos ir trustai pelnus žėrėsi. Henry For
do turtai irgi nesvietiškai pakilo.

Bet visi tie milijonieriai ir multimilijonieriai buvo 
ir pasilieka pelnagrobiais, išnaudotojais. Jie pakilo dar
bininkų išnaudojimu. Jie visi yra darbo žmonių prakaito 
ir kraujo, pralieto Amerikos fabrikuose ir kasyklose, 
vaisius. Fordas nenusinešė su savim nieko. Bet gyvas 
būdamas krovė turtus smaugė darbininkus, lupo jiems 
kailį. Jis buvo didelis organizuotų darbininkų priešas. 
Jo darbininkai galėjo pagaliau susiorganizuoti tik Nau
josios Dalybos gadynėje, kai šalies prezidentu tapo 
Franklin Delano Rooseveltas.

Dėl Lenkijos Vakarinių Sienų
Užs. minist. konferencijoj Maskvoj svarstomas klausi

mas Lenkijos vakarinių sienų. Mūsų valstybės sekreto
rius Marshallas teigia, kad vakaruose Lenkija turinti 
gauti žemių nuo Vokietijos kaipo “atlyginimą” už tas 
žemes, kurių rytuose ji neteko, grąžindama jas tarybi
nėms respublikoms, jų tarpe Lietuvai. Žinoma, tai netei- 
singaš dalyko perstatymas.

Rytuose žemes atgavo tos tautos — lietuviai, Ukrai
nai, baltrusiai, kurioms tos žemės priklausė. Vakaruose 
Lenkija atgavo — Sileziją, Pamarį ir dalį Rytų Prūsijos, 
todėl, kad tos žemės per šimtus metų buvo slavų žemės, 
tik jas vokiečiai buvo pavergę.

Pagal Potsdamo Konferencijos sutikimą Lenkijąi bu
vo perduota Silezija, Pamarys ir dalis Rytų Prūsijos, 
apie 40,000 ketvirtainių mylių plotas. Ta teritorija buvo 
baisiai karo nuteriota. Tūli “specialistai” Anglijoj ir 
Amerikoj įrodinėjo, kad lenkai ir per šimtą metų negau
sią “rodos”, *kad jie negalėsią tuos plotus sutvarkyti.

Bet jie apsiriko! Lenkijos demokratinė vyriausybė į 
trumpą laiką perkraustė ten virš 4,000,000 lenkų. Su 
tais lenkais, kurie ten pirmiau gyveno, dabar yra arti 
6,000,000 žmonių. Vokiečiai iš ten pabėgo, besiartinant 
Sovietų Armijai.

Pereitą rudenį ten lenkai apsėjo 1,602,000 hektarų 
žemės, du kartus daugiau, kaip pradžioj planavo. Ten 
jau veikia 1,251 fabrikas ir dirbtuvė. Metalo fabrikai pa
gamina 28 nuošimčius Lenkijos metalo. Anglįes kasyk
lose iškasa po 1,300,000 tonų kas mėnesis. Lenkų angli
mi aprūpinama Švedija, jo išvežama į Tarybų Sąjungą ir 
net Angliją. Lengvoji pramonė dirba gerai ir sudaro 
72 nuošimčius dabartinės Lenkijos gamybos.

Kultūros reikalai taip pat gerai pastatyta. Jau ati
daryta 4,5|92 pradinės mokyklos ir 210 vidurinių mokyk
lų, kurias lanko 583,000 mokinių; yra 98 techniškos mo

kyklos, veikia 1,500 suaugusiems žmonėms mokyklų, ku
rias lanko 10,000 žmonių. '

Keliai atsteigti. Miestai atstatomi. Prieplaukos iš
valytos ir atstatomos. Desėtkai tūkstančių gyvenimo na
mų pastatyta.

Žmonių gyvenimas gerėja, tas žada laimingą ateitį 
Lenkijai ir pagalbą kaimynams. Ir kas svarbiausia, kad 
tas milžiniškas darbas nudirbtas be ponų, be kapitalistų 
— liaudies demokratijos pastangomis, nugalint visokius 
reakcijos žabangus.

Bet štai dabar statomas reikalavimas^ kad 
Lenkija“atiduotų dalį tų teritorijų vokiečiams. Tarybų 
Sąjungos vardu Molotovas pareiškė, kad tos sienos jau 
išspręstos ir taikos konferencijai belieka tik formaliai jas 
pripažinti. Amerikos ir Anglijos diplomatai tam prie
šingi.

Bet gi, kad tie plotai Lenkijai buvo perduoti kitokiais 
pamatais, negu tvarkomos kitos Vokietijos dalys, tai aiš
ku. Kada lenkai kraustėsi į tuos plotus, atstatė fabri
kus, pervardino miestus, ruošė naują gyvenirrią, tai nei 
Londonas, nei Washingtonas prieš tai neprotestavo. Tik 
po to, kai Lenkijoj demokratinis frontas pradėjo nūga-

DĖL AMBASADORIAUS 
INDIJAI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Amerikos Jungtin. Vals

tybės jau paskyrė savo am
basadorių Indijai. Nors In
dijos žmonės dar toli nėra 
pasiekę nepriklausomybės, 
nors už pilną nepriklauso
mybę dar teks sunkiai ko
voti, Indija prie nepriklau
somybės visgi artinasi ne
sustabdomais žingsniais.

“Mūsų valdžios žingsnys 
paskiriant ambasadorių tai 
šaliai gali būti sveikintinas. 
Patys išsikovoję nepriklau
somybę nuo imperijos (net 
tos pačios, nuo kurios Indi
ja dabar skiriasi), Ame
rikos žmonės turi pilną sim
patiją ir pritarimą Indijos 
žmonėms jų naujame kely
je. •

“Mūsų valdžia, ir bendrai 
vyraujanti oficialė atmos
fera mūsų šalyje dabar, tie
sa, yra gan toli nuo tokių 
“nepriklausomybės kolonia- 
lėms tautoms” sentimentų. 
Ir ne iš to sentimento am
basadorius ir buvo skirtas. 
Bet Artierikps žmonės nori 
įmatyti tame žingsnyje nors 
tolimą ir silpną atgarsį pra
smės, kurioje tas žingsnis 
turėtų būti daromas.

“Beje, negalima neapsis
toti ir prie pirmoj# amba
sadoriaus asmens. Jis yra 
Henry F. Grady, prekybos 
ekspertas, ir, kaip sakoma, 
gerai susipažinęs su Indijos 
problemomis.

- “Mūsų valdžia būtų daug 
tinkamiau pasielgusi, jei ji 
ambasadorium būtų pasky
rusi kokį intelektualą, žino
mą pažangų asmenį, kuris 
suprastų nevien Indijos eko
nomiką kaip Grady iš pre- 
kybos-pelno Amerikai taš
ko, bet jos dvasią. /Tokio 
asmens paskyrimas būtų ir 
pačiai Indijai suteikęs dau
giau užtikrinimo, kad jei ne 
veiksmais, tai bent mintimis 
Amerika pritaria jos-kovai, 
pati dar nėra visai pamiršu
si savo gimtuvių būdo...

“Bet iš dabartinės admi
nistracijos vargiai galima 
buvo to tikėtis.”

patarimus kas reikalinga 
Vilnies gerinime.

“Visose lietuvių apgyven
tose kolonijose dar yra 
daug lietuvių, kurie neskai
to Vilnies. Pakalbinkite 
juos, kad užsirašytų. Gavę 
Vilnį jie i bus labai dėkingi 
jums, nes jie ras Vilnyje 
kas dieną žinių iš Lietuvos, 
kaip ten mūsų broliai rū
pestingai būdavo ja ūkį, ke
lia iš pokarinių griuvėsių. 
Be to, Vilnyje ras daug ra
štų apie įvairias mokslo ša
kas Lietuvoje, kaip ten ple
čiasi mokslas ir lietuvybė.

“Jei kiekvienas Vilnies 
Bendrovės dalininkas pasi
rūpins gauti bent vieną nau
ją skaitytoją, tai būtų vie
nas iš gražiausių ir svar
biausių sveikinimų Vilnies 
Bendrovės suvažiavimui.”

Be abejo, bus nemažai 
Laisvės skaitytojų, kurie 
nuoširdžiai pasveikins vil- 

i niečius, suvykusius savo 
sąskridin.

“CLEVELAND PLAIN 
DEALERTO” NUOMONE

Vis daugiau ir daugiau 
balsų kyla prieš reakcinin
kų pasimojimą Komunistų 
Partijai nelegalizuoti. Prieš 
tai išstoja ir žymiausias 
Clevelando miesto dienraš
tis, “Cleveland Plain Dea
ler.” • .

SavoN editoriale laikraštis 
pažymi, jog mo j imąsis nele
galizuoti kompartiją Ameri
koje reikštų išstojimą prieš 
pagrindinius Teisių Biliaus' 
dėsnius, laiduojančius Ame
rikos žmonėms teisę laisvai 
susirinkti ir laisvai -kalbėti 
ir rašyti.

Dienraščio nuomone, val
stijos gal ir galėtų ryškiau 
partiją nelegalizuoti, bet ir 
tokiu atveju nebūtų galima 
uždaryti burnas individua- 
lams komunistams kalbėti ir 
veikti, skleidžiant komunis
tines idėjas, — nebent Ame
rikoje būtų įvestas totalita
rinis režimas — fašizmas.

Mes pridėsime: nei žiau- 
riausis fašistinis režimas 
negali sunaikint marksistin. 
idėjos. Argi nežinom, kas 
atsitiko Italijoje ir Vokieti
joje, kur per taip ilgą lai
ką Mussolinis su Hitleriu 
ugnimi ir švinu slopino ko
munistus?

Jokiomis represijomis ko
munistinio mintijimo ir ju
dėjimo nebesunaikinsi.

Mes sutinkame su Henriu 
A. Wallace’u: komunizmas 
tegalima ryškiau kovoti tik 
patenkinimu darbo žmonių 
reikalavimu. ,

Užtikrinkime visiems no-x 
rintiems dirbti darbo žmo
nėms darbą, užtikrinkime 
jiems pastovų gerbūvį, už-

VILNIES B-VĖS ŠĖRI- 
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS

Kaip žinia, š. m. gegužės 
mėn. 11 d. įvyks Vilnies b- 
vės šėrininkų (akcininkų) 
metinis suvažiavimas. Vil
niečiai ragina savo šėrinin- 
kus ruoštis suvažiavime da
lyvauti. Be to Vilnies ad
ministracija sako:

“Artinantis Vilnies Bend
rovės Dalininkų Suvažiavi
mui norime priminti mūsų 
organizacijoms ir pavie
niams rėmėjams, kurie iš
gali pasveikinti Vilnį su 
mažesne ar didesne auka, tikrinkime taiką ir šventai 
Taipgi prašome suteikti ir laikykimės Teisių Biliuje

lėti reakciją, tai pasigirdo balsai, kad tie plotai “nepri
klauso Lenkijai.” Anglų okupuotoj Vokietijos dalyj pir
miausiai vokiečiai pradėjo reikalauti jų grąžinimo. Pas
kui tas pasikartojo ir Amerikos okupuotoj zonoj. Vėliau 
buvęs Valst. sekretor. Mr. J. Byrnes pasakė kalbą Stutt- 
garte, kurioj jis pareiškė/ nesutikimą perduoti ’tuos plo
tus Lenkijai.

Dabartinė Matshallo 'ir Bevino pozicija vokiečiams 
patinka. z

Dr. Fritz Eberhard, vokiečių taikos komisijos pir
mininkas, sekdamas Maskvos . konferencijoj diskusijas, 
pasakė: “Vokiečiai jaučiasi, kad jie yra gerai atstovauja
mi Maskvoje asmenyj Jungtinių Valstijų Valstybės sek
retoriaus Marshallo.” Atrodo, kad viskas daroma, kad tik 
įtikti vokiečiams— gauti jų simpatijas.

Kaip žiūri į tai lėnkai? Lenkijos spauda rašo, kad 
niekas neprivers lenkus pasitraukti nuo Oderio ir Neisse 
upių. Dienraštis “Glos Ludu” sako: “Niekas tų teritorijų 
negali vokiečiams grąžinti, nes jos yra lenkų. Lenkijos 
Respublika neleis tai padaryti, neigi leis lenkai kareiviai, 
kurie šalies sienas saugo!”

Dienraštis, “žyde Warszawy” rašo, kad Marshall 
užstodamas vokiečius gal daro todėl, kad pavydi Mr. Ja
mes Byrnesui tos vokiečių simpatijos, kurios jis susilau
kė po Stuttgai'to prakalbos.

Atrodo, kad šis' klausimas bus vienas iš sunkiausių 
Maskvos Konferencijoj.

Demokratinių Am. Lietuvių Cen-1 ‘ 
tro Rolė Lietuvių Tarpe

Sekretorės K. Petrikienes raportas, pa teiktas kovo 30 d., 1947, Brooklyn, N. Y., 
Trečiam Demokr. Am. Lie tuvių Suvažiavinųii.

Gerbiami Suvažiavimo Dalyviai! Pra
slinko virš metai laiko nuo atsibuvusiojo 
DAL Antrojo Suvažiavimo Pittsburghe. 
Per tąjį trumpą laikotarpį visuomeninia
me gyvenime įvyko labai žymių pakaitų.

Karo metu, suglaudę eiles, visą energi
ją aukojom nugalėjimui fašizmo, kas at
siekta sujungtomis spėkomis. Tuomet 
manėm, jog šalies vairuotojai bus pasi
mokinę iš praeities įvykių kitose šalyse 
ir pas mus žmonių gerbūvis ir pasaulinė 
taika bent šiek tiek bus užtikrinta. Bet, 
deja, ne ta linkme gyvenimo eiga žygiuo
ja. Reakcijos spėkos visoje šalyje kyla. 
Demokratijos priedanga prisimetę viso
kį reakcijonieriai ir jų tarnai pasimojo 
sugniuždyti visas sunkiai žmonių iškovo
tas teises. Lietuvių tarpe visoki iš Vo
kietijos ir kitur atbėgėliai, gelbstint ame
rikoniškiems reakcijonieriams, po prie
danga neva demokratijos, sušilę dirba 
reakcijos naudai.

Laisvė ir demokratija — skambūs žo
džiai, daug jais pasakoma. Po priedan
ga tų kilnių žodžių, bando pasislėpt ir 
patys aršieji tų žodžių priešai—reakcijo
nieriai.

Kovoje už laisvę-demokratiją, Abra
ham Licoln 1864 m. pasakė sekamai:—

“Mes visi skelbiame laisvę-demokrati
ją, bet ne visi turime omenyje tą patį. 
Nekuriems žodis ‘laisvėj gali reikšti elg
tis ir naudotis savo darbo vaisiais, kaip 
jam patinka, kuomet kitiems tas pats 
žodis galį reikšti elgtis su kitais ir nau- 
dbtis kitų darbo vaisiu kaip jiems patin
ka. Šie du nesuderinami dalykai vadina
si tuomi patim vardu—laisvė-demokrati- 
ja.”

Politiniai bręstant, Amerikos lietu
viams tenka vaidinti vis žymesnė rolė. 
Mūs centralinės ir lokalės organizaci
jos, mūs du dienraščiai ir kt. perijodiniai 
leidiniai iki šiol atliko labai svarbų vaid
menį visuomeniniame gyvenime. Dėka 
toms organizacijoms ir įstaigoms, ir sa
vo kruopštumui, daug esam prisidėję ka
ro laimėjimui ir žymiai pagelbėjom mūs 
senajai tėvynei, Lietuvai, atsistatyti.

Mirus artimam liaudies draugui, 
Franklin Delano Rooseveltui, reakcija vi
sur kelia galvą. Ji pasimojo uždaryti po
litinę partiją, Komunistų Partiją; tą 
pačią kilpą ji taiko ir darbo unijoms, pa
žangiajai spaudai ir visokioms darbinin
kiškoms organizacijoms. Šalies ištikimy
bės neva delei, stumiama iš valdiškų įstai

gų visi, bent kiek vienu bei kitu klausi
mu pažangesnę mintį pareiškę asmenys; 
kuomet aiškūs fašistai, nacių bendradar
biai ir simpatikai neliečiami.

Politiniams įvykiams keičiantis, pažan
gių lietuvių organizačijinis regratis teks 
irgi šiek tiek praplėsti. Iki šioliai veiku
sios mūs centralės organizacijos nepa
jėgs visokius įvykius ganėtinai apčiuopti 
ir deramai į juosius reaguoti. Teks pla
čiau praplėsti šios organizacijos ribas, 
suteikiant lietuviškai ir amerikoniškai 
visuomenei daugiau informacijų apie lie
tuvių eilėse politinius įvykius.

Demokratinių Amerikos Lietuvių Cen
tro Valdyba keliais atvejais platesniu pa- 
simojimu nušvietė lietuviškų reakcijonie- 
rių žalingus tikslus, faktais nurodydama, 
kas jie toki ir ką jie veikė laike nacių 
okupacijos Lietuvoje karo metu.

Komitetas dėjo pastangų įvykinti 
gyveniman Antrojo Suvažiavimo pada
rytus nutarimus, bet dėlei įvairių prieža
sčių ne viskas atlikta: vienur trūko tin
kamų žmonių, kitur esamos sąlygos pa
sinio j imus sutrukdė. Tačiau per trumpą 
laikotarpį DALC atliko pusėtinai daug 
svarbių pasimojimų. Vienu iš jų —iš
leidimas anglų kalboje periodinio biuleti- 
no Baltic Review, kurio išėjo 12 nume
rių.

Išleista ir daugiau anglų kalboje in
formacinio turinio literatūros.

Kultūrinio darbo srityje, Komitetas 
bendrai su kitomis centralinėmis organi
zacijomis ruošįa 400 m. Lietuviškos Kny
gos Parodą, kurią privalėtų aplankyti 
kožnas šio Suvažiavimo dalyvis.

Išleido ir plačiai paskleidė brošiūrą, 
“I aimejom karą, — Laimėkime Taiką.”

Gyvenimo įvykiai lietuvius kas kart 
verčia vis daugiau reikalų turėti su ang
liškai kalbančia visuomene. Komitetas 
planavo išleisti anglų kalboje savaitraš
tį. Kol kas, tai neįvykdyta. Dėta pastan
gų įsteigimui radio valandos keliose di
desnėse lietuvių kolonijose, bet ir tam 
laukiama progos. Kai kur perspektyvos 
yra teigiamos.

Buvusis Centro Komitetas, kurį sudą- 
ro 25 nariai, išsiskirstę keliose kolonijo
se, veikė sulyg savo geriausių išgalių ir 
sąlygų.

Komitetas Suvažiavimui nesiūlo jokių 
specifiškų sumanymų. Suvažiavimo da
lyviams teks svarstyt ir nutiesti gaires 
DALC tolimesnei darbuotei.

.. v/

garantuotų Amerikos žmo
nėms teisių, — tai bus ge
riausia priemonė žmonėms 
sulaikyti nuo krypimo link 
komunizmo.

Ar šių dienų Amerikos 
valdovai gali tai padaryti?

San Francisco, Calif
15 d. kovo būrelis draugų 

ir draugių susirinko pas drau
gus Mijat ir skaitė ALDLD 
paskaitą, parašytą drg. Ro
jaus Mizaros, “Lietuviškos 
Knygos Kelias.” Paskaita vi
siems patiko. Ją skaitė pasi
vaduodami drg. Baronas ir 
draugė Sutkienė. Po paskaitos 
draugė Mijat arba buvusi 
Paukštienė, pakvietė visus 
prie puošniai įrengto stalo, ku
ris buvo apdėtas skaniais val
giais ir gėrimais, kupie jos pa
čios ir josios draugo buvo na
mie pagaminti. Visi labai 
linksmai ir draugiškai laiką 

\praleido. Draugė Danson, ku
ri yra vedusi su francūzu, už
kvietė visus laikyti kitą susi
rinkimą jos stuboje, vakare, 
balandžio 4 d.

Koncertas
Kovo 22 d. atsibuvo kon

certas sū šokiais, kuris buvo 
surengtas lietuvių, latvių ir 
estonų. Nors vakaras buvo la
bai lietingas, bet žmonių su
sirinko nemažai. Programa 
buvo turtinga: gražiai sudai
navo finų choras, estonų jau
na mergaitė puikiai pagraji- 
no ant armonikos. Kita jauna 

(Tąša 5-me pusi.)

i— ......   2-ras puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Šeštadienis, Baland. 12j 1947
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CIO Farm, Tobacco, Agricultural & Allied Workers 
' nariai Camdene renka parašus po peticijomis, raginan

čiomis duoti veteranams bonus pinigais. Bonus’u bilią 
j valstijos seinieli Įnešė assemblymanas John Grogan, 
narys CIO Industrial Union of Marine- & Shipbuilding 
Workers. Viena unija gražiai paremia kitos unijos dar
buotę.
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Rašo ROJUS MIZARA

Keli Žodžiai Apie Marijoną Janonienę
Š. m. kovo men. 31 d. Baltimorėje mirė 

Marijona. Janonienėj žymaus lietuvių 
tautos poeto Juliaus Janonio motina. Ji 
turėjo virš 70 metų amžiaus.

Porą kartų prašiau velionės parašyti 
iš savo praeities atsiminimus, lyg ir au
tobiografiją, tačiau ji dėl kaž kokių prie
žasčių to nepadarė, nors žadėjo.

Marijona Janonienė parėjo iš Biržų; 
jos ir visos šeimos gyvenimas, kaip ir 
kiekvieno biednioko, buvo sunkus. Jano
niai turėjo 2 sūnus ir dvi dukteris, — 
abi gyvena Amerikoje, viena Baltimore
je, kita Pasadenoj, Md. Sūnus, Mykolas, 
kuris buvo už Julių vyresnis, bene gyve
na Tarybų Lietuvoj.

Marijona Janonienė

Janonienė tik po pirmojo pasaulinio 
»karo atvyko Amerikon ir per tą visą lai
ką gyveno prie savo dukterų.

Tai buvo tvirto pasiryžimo ir šviesių 
minčių moteris. Jei ji būtų turėjusi pro
gos jaunatvėje daugiau prasilavinti, bū
tų patapusi gera rašytoja.

Senutės nelaimei, jos dukterys nekry- 
po į ta kelią, kurį rodė jų geni jalus bro-’ 
lis, Julius; jos ne tik neapkentė progre- 
syvio darbininkų judėjimo, bet visaip 
barė, puolė savo'senutę motiną dėl to, 
kam ji skaito Laisvę! Laisvei rašinėjimą 
dukterys skaitė dideliu nusidėjimu. Tai 
paliudija pačios Marijonos Janonienės 
laiškeliai, siųsti šių žodžių rašytojui.

Štai vienas tokių laiškelių, — rašytas 
1946 m. kovo 28 d.:

Gerbiamas Drg. Mizara:
Dabar aš štai ko noriu jus prašyti, 

—kad jūs ar kiti mano vardo neminė- 
tumėt Laisvėje. Mat, minėjimas mano 
vardo man yra peilis po kaklu; mano 
dukterys pyksta, kam aš Laisvę skai
tau ir dar kai -kada jai parašau, — 
labiausiai Railienė. Ji man visaip gra
sina, sakydama, būk mane galinti su
areštuoti. Aš jai sakau: Laisvę visi 
skaito. Tai ji man sako: tu rašyk ar 
sakyk, kad tau dukterys nevelina. Sa
ko, įei jie nesustabdys, tai, sako, aš 
parašysiu negražiai. Gal ji kada ir pa
rašė ... Jei kada nors ką parašysiu 
Laisvei, tai, kad loska, nedėkit mano 
vardo po mano raštu.

Šilo Pelėda. (M. Janonienė).
Mes/žinoma, velionės žodžio klausėme 

ir po jos rašinėliais dėjome slapyvar* 
džius. O ji rašė ne sykį, — visuomet nuo
širdžiai.

Vėliau ji pranešė, kad sunkiai sergan
ti, — aš jai parašiau trumpą formalį 
laiškelį, nedrįsdamas ilgesnio nieko lies
ti, kad neiškiltų skandalas, kad josios 
'dukterys dėl to nepradėtų senutę griež
čiau persekioti.

1946 m. gruodžio 6 d. senutė prisiun
tė kitą laiškelį:

Vėlinu linksmų Kalėdų ir laimingų 
naujų metų visam Laisvės štabui ir vi
siems jos bendradarbiams.

Gerbiamas .drg. ’Mizara: Čia siun
čiu tokias eiles, bet, jei talpinsit laik
rastin, nedėkit mano vardo. Mat, tokis 
dalykas map būtų peilis po kaklu. IT’ 
visai neminėkit, kad tai iš Baltimorės, 
ba mane taip sekioja.
Tai, berods, buvo paskutinis laiškelis, 

siųstas man. šiemet, kiek atmenu, tega- 
vome nuo velionės tik vieną trumpą ko-
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Ja-
respondencijukę.

Gulėdama mirties patale, senutė 
nonienė, sužinojo iš Laisvės (dienraštį 
mes jai visuomet jgiuntinėjome) apie mū
sų suvažiavimus. Jai ypačiai rūpėjo De
mokratinių Lietuvių Moterų Suvažiavi
mas, įvykęs š. m. kovo 28 d. Brooklyne.

Kad ir sunkiai sirgdama, velionė (ko
vo 26 d.) parašė moterims sveikinimą ir 
prisiuntė Stefanijos Sasnos vardu, pridė
dama pastabą, kad jos vardas po-sveiki
nimu nebūtų minėtas, — po sveikinimu 
ji pasirašė: “Taiką Mylinti.”

Sveikinimas seka:
Gerbiamos Draugės:
Jūs susirinkot pasitarti, apsvarstyt, 

kaip būt geriau pasaulyje taiką pada
ryt ir išlaikyt, jūs dėl gero susirinkot. 
Ale kiti renkasi, kad kaip nors karą 
greičiau pradėt. Argi tos motinos, ku
rios sūnų neteko, galėtų taip lengvai 
pasiduot?. Gal jūs ir ne labai skaitlin
gai susirinkusios, ale visos vienmintės, 
galit daug ką gerą patart ir, gal būt, 
gyveniman įvykdyt. Nesitraukit nuo 
užbrėžto tikslo, kaip lig šiol, taip ir to
liau. __

Negalėdama dalyvauti, linkiu jums 
susirinkusioms geriausio pasisekimo 
visuose jūsų sumanymuose.
Sveikinimą trumputis, bet kiek jis 

daug pasako! Ir tai rašytas, atsiminki
me, senutės, gulinčios mirties patale ir 
nuolat persekiojamos.

“Kam tu remi bolševikus!” nuolat Jai 
buvo kalama iš josios dukterų. Tačiau, 
nugalėdama kliūtis senutė surado būdus 

i ir priemones “bolševikams paremti”!
'Karo metu, kaip žinia, Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komitetas rinko/ rūbus 
karo nualintai Lietuvos liaudžiai. Rū
bus aukojo kiekvienas, kuris tufe jo žmo
niškumo pojūčius ir rūbų. Senutė Jano
nienė taipgi nuo to darbo neatsiliko. Bet 
ir čia josios dukterys jai draudė siųsti 
rūbus LPTK; jos, matyt, rėmė pabėgė
lius. z

Kas senutei feko daryti? Ji kai kada 
pasiūdavo kokį rūbelį, susukdavo į pun
delį ir, nunešusi į paštą, ‘ pasiųsdavo 
Brooklynan. Savo viename laiške S. Sas- 
nai M. Janonienė rašė: galėčiau savo do
vanėlę nunešti vietos skyriui, bet netoli 
jo gyvena ilgaliežuvė, kuri, pamačiūsi 
tai, praneštų mano dukterims. Tad ge
riau padarysiu, pasiųsdama tiesiai 
Brooklynan.

Ir kiekvieną sykį Janonienė prašė: ne
skelbki! laikraštyj mano vardo!

Marijona Janonienė buvo viena retų 
lietuvių darbininkių moterų, savo valia 
panašių Gorkio “Motinos” herojei.

Politinis josios nusistatymas visuomet 
supuolė su progresyvių lietuvių nusista
tymu. Kiekvienam svarbesniam klausi
mui iškilus, jinai tardavo savo žodį, pa
taikytą už teisingą dalyką.

Ji buvo geraširdiška, maloni senutė.
Paskiausia ją susitikau, berods, 1943 

m. Baltimoreje, viename piknike. Nuvy
kome mes ten keturi: Povilas Rotomskis 
su Tamara, Eva ir aš.

Rotomskis nustebo; kai jį supažindi
nau su Janoniene, primindamas, jog tai 
didžiojo poeto motina. Senutė teiravosi 
apie Lietuvą.

—Kada iš ten vokiečiai bus išmušti?... 
Žinau aš juos!..; Kiek jie nelaimių Lie
tuvai atneša!...

Prezidentui F. D. Rooseveltui mirus, 
Janonienė rašė tokias eilutes:

O, kapitone, brangusis vade, 
Didžiąją kelionės dalį atlikęs, 
Bet nepabaigęs priplaukti kranto, 
Savo laivelį tenai palikęs ...
Ką mes darysim be tavęs, vade,—
Gali nugrimsti tasai laivelis?'...

‘Jei velionė būtų turėjusi daugiau pa
grindinio prasilavinimo, ji būtų buvusi 
puiki poetė. Ji mėgo rašyti eilutes. Ji ka
daise prisiuntė mums pluoštelį lietuviš
kos tautosakos. Deja, jos plunksna nega
lėjo išreikšti visa tai, ką sakė jos smege
nys, ką jautė jos širdis, ką matė vaizduo
tė — stigo jai prasilavinimo rašyboje.

Apie poetą Julių velionė nuolat prisi-

■MH

DICK HAYMES, žvaigždė 
technispalvėje muzikališkoje 
filmo j e "Carnival In Costa 
Rica,” rodomoje Roxy Teat
re, 7th Ave. ir 50th St., New 
Yorke. Scenoje taipgi yra vai
dinimų, dainų, įvairumų pro
grama.

Salomėja JMeris 
I Naujas Leidinys

Amerikos lietuvių literatūra pratur
tėjo nauja, įdomia brošiūra — “Salomėja. 
Nėris.” Ją parašė žymus Lietuvos rašy
tojas Antanas Venclova, o išleido Lietu- 

> vių Literatūros Draugijos Moterų Komi- 
* tetas Brooklyne (brošiūros kaina 25c.).

Brošiūroje telpa vėliausias Salomėjos 
į Nėries atvaizdas.

Amerikos lietuvių visuomenė, be abe
jo, daug girdėjo apie Salomėją Nėrį ir 
nemažai, jos kūrinių skaitė. Tačiau ji 
mažai žino apie poetės gyvenimą, apie 
tą jos sunkų kelią, kuriuo eidama ji pa
siekė didžiulių laimėjimų literatūroje ir 
patapo pačią žymiausia lietuvių lyrike.

Salomėjos Nėries kelias — nepapras
tai įdomus kiekvienam. Iš religingus, 
karštos pavasarininkės ji, palaipsniui, 
žengė į pasaulį; rišosi su progresyve ano 
meto Lietuvos inteligentija, paskui su 

, darbininkų judėjimu, na, ir galop su ko
munistiniu judėjimu. Tai įvyko-dėl to, 
kad Salomėja Nėris buvo labai gabi, pa
stabi; turėjo tikrai jautrią poetės sielą 
ir plačią vaizduotę.

Pertroškus jai buvo tas gyvenimas, 
kurį jai siūlė klerikalija ir fašistai; jauna 
poetė ieškojo vieškelio, kuris, kad ir pai
nus, tačiau vedė link naujo laisvo ir lai
mingo pasaulio.

Rašytojas A. Venclova ryškiomis var
somis nupiešia Salomėjos Nėries vaikys
tės dienas, mokslą, ideologinį persilauži
mą, išgyventąsias josios dienas vokiečių 
okupacijos metu — antrojo pasaulinio 
karo metu, — ir mirtį.

Kiekvienas Amerikos neiuvis, nesido
mįs savo tautos literatūrinėmis vertybė
mis, privalo šią brošiūrą perskaityti.

Brošiūra gražiai išleista ir turi apie 
70 puslapių. Nadgras.

Pavasario Daina
Užsėjom brandžiais ir auksiniais grūdais 
Savo gimtąją pilkąją žemę, 
Kurios jau daugiau niekados neateis 
Teutonas išniekint ir žemint...
Skriaudų ir kančių neužmiršt niekados. 
Jos šardy. Jos dar degina ją.
Dabar aš matau dar stulpus tos liepsnos, 
—Bręsta žemė pro liepsną naują.
Šią žemę mes kuriam, brandinam ir 

saugom. *
Mes nušluojame dulkes degėsių klaikių. 
Matau aš gyvenimą veržlų išaugant 
Ant plačių ir derlingų laukų.
Išdegę laukai vėl sužeis, subujos — 
Juos prikels mūs darbščioji ranka; 
Skambės'džiaugsmas darbo galingos 
Ir žydės pirmutinė vaga ... [dainos, 
Užsėjom brandžiais ir auksiniais grūdais 
Savo gimtąją, pilkąją žemę, 
Kurios jau daugiau niekados neateis 
Teutonas išniekint ir žemint.

E. Matusevičius.

Ala — Tau Sonetas
(Iš Chazakstano kelionės) 

Viršūnėj žilagalvio Ala-Tau, 
Kur veidu braukia debesys iš lėto, 
Keistus žodžius nežinomo poeto 
Aš uoloje iškaltus suradau.
Ilgai aš spėjau prasmę, kuri tūno 
Tamsiuos ženkluos. Bet aš nesupratau,

• Ką posmai akmeniniai gieda tau, 
Nesoti, nerami klajūno! *
Tik vieną žodį—Stalinas—kaip savą, 
Aš, blykstelėjus saulei, įskaičiau;
Ir kai migla vakare atlingavo,
Aš užkopiau į kalnus dar aukščiau 
Ir garbei to, 'kuris čionai dainavo, 
Šį paprastą sonetą parašiau.

A. Churginas. '

, mindavo, giliai atsidusdama: .
— Jei Juliukas šiandien gyventų, tai 

jis būtų apie tamstos amžiaus, — atsi
menu, kalbėjo senutė, stebėdama Povilą 
Rotomskį.

— Ne, drauge Janoniene,—įsiterpiau: 
— jis būtų už Povilą vyresnis. Žinau, jis 
gimė 1896 metais. — Be to, klaida saky
ti, kad Julius mirė—jis gyvuoja; jo var
das visuomet lietuvių tarpe gyvuos.

Senutė atsiduso ir maloniai nusišyp- 
sojb...

Mirė draugė Marijona Janonienė. Ne
begausime daugiau nuo jos žinelių su pa
stabomis, — nedėkit laikrastin mano 
vardo ... mano dukterys ... Nebesigro
žėsime jos malonia, motiniška šypsena. 
Tebūna lengva jai šio krašto žemė! O jos 
šviesūs darbai tebūva pavyzdžiu mums 
visiems!

Lietuvių Menininkų 
Veikla Chicagoje.

Balandžio 5 d. Lietuvių Auditorijoj 
įvyko liaudies teatro steigimo komisijos 
susirinkimas. Dalyvavo LMS Centro 
pirm. J. Sakalas ir 1-mos apskrities rast. 
J. D. Bendokaitis. Plačiai buvo kalbėta 
apie steigimą pastovios Liaudies'Teatro 
grupės.

Nutarta šaukti pažangių aktorių kon
ferencija, kuri “įvyks bal. 24 d. Vilnies 
salėje, Chicagoje. Menininkai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti konferencijoje.

Liet. Meno Sąjungos 1-mos apskrities 
konferencija įvyks gegužės mėn. 4 d. 
Vilnies salėje, 3116. So. Halsted St., Chi
cago, Ill.

Konferencija bus labai svarbi ir joje 
privalo dalyvauti geros chorų atstovybės 
ir menininkai. Bus aptarta daug bėgamų 
klausimų. ' J. D. Bendokaitis.

(Apie operetės “Rio Rita” vaidinimą 
rašinėlį apleidžiame, nes šis Laisvės 
num. Chicagos visvien prieš bal. 13 d. ne
pasieks. — Red.)

3-čias puslapis........... ..................
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
.šeštadienis, Baland. 12, 1947

Kam Kentėti
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—

t iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
t

• įsigykite Dr. Peter’a daug metų 
išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
liuosuotojaa, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas iš 18 pa* 
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų.
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
joms švelniai i 
linti užkietėjusias išmatas; f“ 
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus. 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausihą.
Jei jūs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- /JJjY

omozo d ’oda neran-

ir sklandžiai paša* 
i išmatas; pa*

Tarybinių Jaunuolių 
Daina

Kas tai, ar vėtra
Svaido* perkūnus, 
Ar vandenėliai ūžia?

Ne, tai mūs dainos 
Skrenda plasnoja 
Paukščiais drąsiais gegužio!

Visi — draugai mes
Darbo ir laimės,
Stalino didžio sūnūs.

Puoškitės, gatvės, 
Rūbais jaunatvės, 
Širdys, žydėkite bijūnais!

Burtus ir melą
Mes išravėsi m,
Vargą graban užkalsim, 

žvaigžde raudona 
Žemę nušviesim, 
Saulei vartus atkelsim.

Ne, tai ne vėtra
Svaido perkūnus,
Ne vandenėliai ūžia,—

Tai mūsų jaunos 
Dainos plasnoja 
Paukščiais drąsiais gegužio!

A. Churginas.

Oi, Griovė, Griovė
Oi, griovė, griovė barbaras piktas 
Tėvynę mūsų mielą.
Jis gniaužė laisvę, jis kirto smūgį, •— 
Graudžiai raudojo siela ...
Barbaro darbus mes atsiminsim;
O jam sugrįžt—neduosim,
Mes laisvės dainą buvom pamėgę, 
Mes laisvę ir dainuosim.
Šiandien keliam sugriautą kraštą, 
Naujais žiedais dabinam,
O piktą sėklą, kur tik suradę, 
Greičiausiai sunaikinam.
Ir švinta rytas daug malonesnis, 
Ir gaubia mus paguoda,— 
Išvijom piktą barbarą, priešą, 
Išvijom naktį juodą.
O švis dar dienos džiaugsmų pilnutės, 
Žiedai brolybės plėsis, —
Su priešu veikę,, pabėgę broliai,
Iš tolo žvelgs — gailėsis. . v

St. Jasilidhis.

•: -ygB
fe. : %

geltos nuo už
kietėjimo var* 
ginimų ir tuo 
pat laiku pa* 
lengvinti jūsų 
skilvj, jsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “srftipažini- 
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

ppirnn 60c vertč8 iRlLl/v Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskaustno, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį "Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerl II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60(? vertės — bandymui bon
kutes Olejo ir Macolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas.______ ____________„_____......

Adresas............ . .......................»................

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

Dept. 674-33A 
2501 Washington Blvd.. Chicago 12H11. !Yvasmngion Diva,, vnicago a4fau« j
256 Stanley St., Wlnnioea. Man.. Can. |

Chicanos Žinios
Kennelly Laimėjimas — 
Smūgis Reakcininkams 

4

Demokratinio k a n d i d ato 
Martino H. Kennelly išrinki
mas 919,593 balsais prieš re
publikonų Rooto 646,239 yra 
skaitomas smūgiu republikonų 

’vidurvakarinei mašinai, kurios 
prieky.] dabar stovi pulkinin
kas McCormick (iš "Chicago . 
Tribune”) ir jairupanašūs ele
mentai. F-

Republikonų Kampanija
Nurodoma, kad nors repu- »< 

blikonai demagogiškai' naudo
jo krašte viešpataujantį stiprų 
anti-karinį sentimentą savo 
tikslams, chicagiečiai nesida
vė apgaunami. Paskutinę sa
vaitę prieš rinkimus republi- 
konai beveik visur pašalino 
Rooto vardą iš savo garsini
mų, vietoj to, didelėmis raidė
mis rėkdami, “Balsuokit prieš 
naują karą — už republiko- 
nus.” Bet balsuotojai antra
dienį jiems davė atsakymą: 
jie suprato, kad ta republiko- 
niška-mašina anti-karinį slo- 
ganą vartoja apgaulingai.

R. W. Rooto Pareiškimas
Apie septintą valandą an

tradienio vakarą republikonų . 
kandidatas Rootas jau pareiš
kė, kad jis numato savo pra
laimėjimą ir, kaip tai papras
tai daroma, "sveikino” laimė
toją Kennelly. Ir jis savo pra
laimėjimą, kaip nurodoma, 
jau lengvai galėjo matyti dar 
kelios valandos anksčiau, ką 
aiškiai pradėjo rodyti pirmi 
pranešimai iš balsavimo vietų.

Kennelly Bendrininkai
Kartu su Kennelly laimėjo 

ir jo bendrininkaj, vyriausias 
miesto raštininkas Ludwig D. 
Schreiber, gavęs 865,328 bal
sus prieš republikoną Thomas 
M. Daly — 671,680, ir miesto 
iždipinkas Joseph T. Baran, 
gavęs 840,325 balsus prieš re
publikoną Stanley R. Pulaski 
— 818,052.

Miesto iždiąinko maža per- 
švara per savo^republikoninį 
priešininką yra aiškinama tuo- 
mi, kad republikonams pavy-
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
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ARGENTINOS LIETUVIAI
(Tąsa)

Po šito’ vadinamo pasibučiavimo Fran
ko veidas vėl pasidarė giedras, išsisklai
dė gailaus lietaus debesys, ir vėl, kaip ir 
užu marių, pakilo jo galvutės pilnatis. 
Jis nusiėmė skrybėlę ir, skepetaite vėsin
damas įtrinkusį sprandą, atmetęs kairę 
koją gerokai į priešakį, kaip Frankas 
mėgdavo šitą iškilmingą pozą nuleid/žiant 
grabą į duobę, dešinę ranką užkišęs už 
savo petnešų, plačiai šyptelėjęs, prabilo 
į visas keturias puses:

— Heilo! Heilo! Broliai ir seserys Lie
tuvos ! Ką mes čia galime pasakyti po to, 
kai jūs daug pasakėte. Pirmiausia visos 
mūsų ekskursijos vardu — ai donker 
jums! Labai perprašau, kad mes kitaip 
šnekame, ba girdėjome, kad jūsų grama
tika dar gerai neparašyta, tai ir nesimo
kome. Yes, bet mano hert, arba jūsiškai 
— širdis, yra labai daug tėvynės pasiil
gus. Aš ir mano kostumieriai yra satis- 
faid Lietuva. Štai, mano senas pažįsta
mas į ausį sako, kad pas jus reikia saky
ti — patenkinti, bet mes sakom — satis- 
faid. Šiur, jūs šnekėjote apie Lietuvą, 
tėvynę mūsų, mes pašnekėsim apie Ame
riką. Kaip jūs žinote iš laikraščių ir 
mūsų laiškų, tarp Amerikos ir mūsų tė
vynės yra didelis difrensas, arba skirtu
mas. Pas mus viską daro elektra, o pas 
jus,, girdėjau, važinėja arkliais. Sač iz di 
biznis! Kaip jūs sakėte, — vis dar nebai
gė graborius, paskleidęs prieš saulę auk
sinių dantų eilę, — Lietuvą turite nepri
klausomą. Tą man teko skaityti Brukli
no laikraščiuose. Labai gerai padarėte. 
Šiur! Pas mus Amerikoje viskas kitaip: 
judės, gatvėkariai, bet mes neužmirštam 
tėvynės, leidžiam vaikus į lietuviškas 
šules, ir piknikuose mums groja lietuvių 
muzikantai. Kai jums reikėjo ir labai de
javote, mes surinkome daug dolerių, 
daug skrybėlių, kelnių, daug kavos ir cu
kraus, davėm daug sermėgų jūsų karei
viams ir nuliedinom aukso varpą, kad 
garsiau skambėtų, kai jūs to panorėsite. 
Mes su lenkais ir kitais priešais neturi
me reikalų, tai sakome jiems — gadem 
polak dėl to, kad jie nori iš mūsų biznį 
atimt. Sakau jums visiems čia, prie šitų 
jūrų, kad jeigu visus mūs Lietuvos prie
šus galima būtų padaryti nabašninkais, 
aš atiduočiau veltui visus savo grabus ir 
su muzika palaidočiau ...

Kalba buvę nutraukta. Ją nutraukė 
džiaugsmo ovacijos. Tai buvo tikrai ne
paprastas atbudimas visų krūtinėse. 
Graborius stovėjo, lyg Laisvės paminklas 
Naujorko pakrantėje, vieną ranką pakė
lęs aukštyn, dar norėdamas pro triukš
mą pasakyti baigiamąjį žodį. Bet žodis 
buvo nereikalingas. Geresnio galo nebū
tų sugalvojęs nė patsai Demostenis. Gra- 
borių pačiupo keletą rankų, netrukus jis 
jau skraidė ore, skrybėlės lakstė.

Pakinkytas ir paliktas, su pieno stati- 
nėlėmis, vežimėly kažkieno arklys, judin
damas šnerves, iš tolo žiūrėjo į šitą vaiz
dą. Ir kai graborius gal ketvirtą kartą 
išlėkė į orą, keli veikėjai taip nežmoniš
kai pradėjo šaukti valio, arklys pasibai
dė, pasileido bėgti pakrante, apvertęs ve
žimėlį.

Nemažiau jaudinąs vaizdas įvyko, kai 
pro visus triukšmaujančius prasibrovė, 
šviesiu paltu, šiaudine skrybėle, su ru
giagėlių puokšte, vyras ir paliovus šauk
ti kitiems, pats iš tolo nei šiokia nei to
kia kalba suriko:

—Ba, Frankai! Gadem, vienas man 
sakė, kad tavo ekskurąijos laivas prakiu
ro ir tu nuėjai su savo kostumieriais ant 
dugno biznio su silkėmis daryti! Gud 
morning!

— Džoni, tai tu?! Okei! Mano laivai 
neprakiuro, bet man atrodo, kad tavo ki
šenės prakiuro. Kodėl tu toks sudžiūvęs? 
Gal riebiau negauni?

Tuos dviejų brukliniečių, senų drau
gų, žodžius lydėjo nuoširdus apsupančių 
juokas. *

Tuojau po pietų, ekskursantų atvyki
mo dieną, svečiams buvo parodytas mies
tas, pajūrio grožybės, skerdykla, mėsos 
šaldytuvai, alaus bravoras, kuriame, 
tenka pridurti, didesnė ekskursantų da
lis pasiliko ilgesniam laikui. Vaitą la
biausiai domino alinių įrengimas, kur jis 
jau nebartą buvę užėjęs ir teiravosi apie

jų biznį, bet graborius, nors ir rodė jį ve
džiojusiems didelį susidomėjimą, tačiau 
kiekviena proga saliūnininkui sakė, kad 
visi girdėtų:

—Džoni, jie nemoka biznio vest. Jie 
sėdi kaip merginos ir laukia kavalie- . 
riaus. Mes, turėdami tokią vietą Brukli
ne, elektra parašytume: Universalinis 
magazinas! Lietuvos širdis!

Ekskursantų vadovas ypatingai aukš
tino uostą ir parodė vieną karo laivą, 
kuris kartu buvo kreiseris ir povandeni
nis, nes dažnai skęsdavo po vandeniu. 
Vienas veikėjas iškėlė mintį sudaryt ak
cinę bendrovę išimti visiems vokiečių, ru
sų ir švedų nuskendusiems laivams, iš ko 
būtų galirpa sudaryti nuosavas laivynas. 
Buvo parodyti ir du Lietuvos jūrininkai, 
kuriuos geriančius nufotografavo ameri- 

x konai.
Naktiniu traukiniu didesnė svečių da

lis nuvyko į Kauną, iš kur skubėjo vieni 
i gimines, kiti į pažįstamus. Čia buvo 
amerikiečiai sutikti taip pat su nema
žesnėmis iškilmėmis, visur patiektos au
kų knygos, ir Frankas su didele fanabe
rija įdavė vieną dolerį orkestro kapel
meisteriui, kuris atėjo svečių sutikti su 
muzika. Svečius perėmė vis nauji pažįs
tami, o vienos draugijos būstinėje net 
spėta padaryti marmuro lenta, kurioj 
kiekvienam aukavusiam dešimts dolerių 
siūlė iškalti aukso vardą. Visų dėmesį pa
traukė savo prakalbomis tik graborius, 
kuris kritikavo kaikuriuos netobulumus 
ir reiškė garsiai savo nuomonę, kaip tu
rėtų būti sutvarkyti dalykai jo tėvynė
je. Muziejuje jam patikę kažkoks išbal
zamuotas bajoras, ir Krukas norėjo, žūt 
būt, sužinoti šitą ilgą kūno netrūnijimo 
receptą. iCitą dieną, gerai išsimiegojęs, i 
susitiko su Vaitu, ir, dalydamiesi įspū
džiais apie Kauną bei atsiminimais apie 
mielą Brukliną, jiedu patraukė Laisvės 
Alėja, sustodami kiekviena proga, pakri
tikuodami stulpą, langą ar krautuvę.

— Aš tau sakiau, Džoni, kad čia ne 
Lietuva, o žydų miestelis. Tu pažiūrėk į 
šitą ofisą, ir tavo akys šokinės. Jie kostu- 
mierius nori patraukti, padėję lange bei- 
bės marškinius. Aš ant tokio parašyčiau 
kokią nors patrijotišką mintį ir sudėčiai! 
visas prekes į langą.

— Puikiai, Frankai.
Yes, Džoni.- O viršuje šito didelio 

namo nakčia bėgiotų žalios ir raudonos 
raidės: čia gali gauti viską, pradedant 
adata, kramtoma guma ir baigiant žmo
na...

—Kaip, Frankai, žmona?
—Matai, prie rūbų, prie vaikų ir vi

sokių cackų skyriaus aš įruoščiau vedy
bų ofisą. Iš visų miestų ir kaimų mes 
gautume pasiūlymus, suieškotume kava
lierius ir merginas. Na, bet apie tai aš 
tik sapnavau šiąnakt ir kol kas nieko ne
manau daryti.

—Frank, — stvėrėsi už savo bryliaus, 
kupinas džiaugsmo, Susijaudinęs saliu- 
nininkas, vikriai duodamas kelią dviem 
aukštom moterim, — man jos visos pa
tinka: Jos ant burnos netepa miltų ir 
raudonos kreidos, bet.pažiūrėk, kokios vi
sos patogios. Daviau į laikraščius čia 
skelbimą, ir trys man atsiuntė fotogra
fijas, bet kiek aš suprantu, jos be idealų. 
Kai su viena susipažinau, ji manęs labai 
išsižiojusi prašė tą patį vakarą jai nu
pirkti visą kraitį...

—Šarap, Džoni, su savo 'merginomis! 
Matai, kad tiems lietuviams visko trūks
ta#. Jie sakosi nepriklausomi, bet juos'už 
nosies veda žydelis Icikovičius, Zilberma- 
nas... — rodos, ne visai žemaitiškai. 
Jiems padaryčiau tokį dalyką, kad jie 
visi išbėgiotų anapus žemės.

— Ką tu padarytum, norėčiau žinoti?
— Išleisčiau įstatymą, kad jie turi ati

duoti biznį lietuviams ir kad daugiau, 
kaip po vieną vaiką.jie neturėtų...

Staiga Franko veidas pasidarė rimtas, 
beveik rūstus, ir jis sustojo, žiūrėdamas 
į vieną tašką. Iš tolo, lyg tyčia, artinosi 
laidotuvių procesija. Buvo girdėt liūdnai 
giedant. Priešaky, baltai pasirėdęs, ke
turkampe kepure, pasiėmęs knygą, ėjo 
kunigas. Frankas pamatė ir grabą, nedi
delį, paprastą, gelsvai nudažytą grabą, 
kurį nešė keturi vyrai. Praeiviai nusiė
mė kepures.

(Bus daugiau)

iai ir jų dukra StasėAntanas ir Juzė Paserj

Paveiksle matome Juzę ir 
Antaną Paserpskius, taipgi jų 
dukrą Stasę. Antanas yra ma
no ir mano sesers M. Kle- 
miausky brolis. Sesuo gyvena 
Mahanoy City.

A. Paserpskis gyveno šioj 
šalyj, Nanticoke, Pa., ir Bal
timore, Md. apie 10 metų.

Stasė žada atvykti į Jungti
nes Valstijas paviešėti pas jos 
artimus gimines ir pamatyti 
įdomias vietas mūsų, žymaus 
kontinento. Stasė yra pasie
kusi aukštą mokslą. Pilnai 
vartoja lietuvių, ispanų, angv 
lų ir francūzų kalbas.

Petras Paserpskis.

Washington. — Meksikos 
prezidentas M. Aleman kal
bės kongrese geg. 1.

Los Angeles, Calif. — Bu
vo jaučiamas gana smarkus 
žemes drebėjimas.

policinį streiklaužišką vienetą.
Ar naujasis majoras tą rei

kalavimą išpildys, priklauso 
nuo unijų spaudimo ant jo 
stiprumo. '

Didžiosios Spaudos Rolė
Iš penkių Chicagos didžiųjų 

komercinių dienraščių, trys 
atvirai rėmė Kennelly, vienas 
nepasisakė aiškiai, o vienas 
vedė demagogišką agitaciją 
už savo republikoninį kandi- 
data.

Tvirčiausiai Kennelly rėmė 
labiau liberalinis “Chicago 
Sun” ir taipgi “Chicago 
Times.” Taipgi faktas, kad 
nuosaikiųjų republikonų įta
koje esantis “Chicago Daily 
News” rėmė demokratinį kan
didatą, užtikrino Kennelly’ui 
nemažai republikoniškų balsų. 
Hearsto laikraštis laikėsi' maž
daug nuošaliai, o “Tribune”
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• .j t"—r.—:----- r; Ivede kampaniją visu garu už 
Rootą.

Vienok tas paskutinis laik
raštis, nujausdamas Kennelly 
laimėjimą, oficialiai Rooto 
neindorsavo, nenorėdamas pa
rodyti,' kad jis neturi savo 
skaitytojų tarpe įtakos. Iš pat 
pradžios jis ' vedamajame 
straipsnyje net pasakė, kad 
“Chicaga turi du geru kan
didatu,” bet vėliau laipsniškai 
vis smarkiau tendencingomis i 
žiniomis, antgalviais ir kari
katūromis vedė agitaciją už 
Rootą. I

Karo metu ginkluotose 
Amerikos jėgose tarnavo 
11,367,989 asmenys.

CHICAGOS ŽINIOS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ko įtikinti nemažai svyruojan
čių lenkų kilmės balsuotojų 
balsuoti už’ Pulaskį.

Unijų Suvaidinta Rolė
Beveik visos įtakingos CIO 

ir didi- dauguma AFL unijų 
buvo indorsavusios Kennelly. 
Jį taipgi indorsavo ĮVI ir ki
tos nepriklausomos organiza
cijos. Bet stebėtojai pažymi, 
kad žymiausiai Kennelly yra 
skolingas unijoms už jų pasi
darbavimą jo naudai, kadan
gi tas balsuotojų blokas laiko 
Chicagoje “balansą” tarp re- 
publikonų ir demokratų.

Unijos, nurodoma, dabar 
turės moralės, teisės reikalau
ti, kad Kennelly vestų miesto 
administraciją ne reakcine 
linkme, ir ypatingai, kad jis. 
panaikintų kapitono Barneso

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšiės miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
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 kitus miestus..

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

TRYSBDIDELIS
KONCERTAI

Ruošia

THE RUSSIAN BALALAIKA 
MUSICAL SOCIETY 

vadovaujant 

ALEXANDER KUTIN

BRIDGEPORT, CONN.—-

įvyks Šeštadienį, Bal.-April 19
KLEIN MEMORIAL AUDITORIUM

8:30 v. v. — Įžanga $2.40, $1.80, $1.20 (su taksais).
Bilietus galima gauti Klein Box Ofise. Skambinkite 3-6166.

Dalis pelno bus skiriama The National Foundation of Inf. Paralysis

WATERBURY, CONN.—-

įvyks Sekmadienį, Bal.-April 20 
TEMPLE HALL, 156 West Main St.

3 vai. dieną -^Įžanga $2.40, $1.80, $1.20 (su taksais)
Bilietus galima gauti pas McCoy’s, Inc., 158 Grand Street.

Tel. WAterbury 3-3116.
Dalis pelno bus skiriama The Waterbury Paraplegic

Building Fund, Inc.

BROOKLYN, N. Y.—

. įvyks Penktadienį, Bal.-April 25 
ACADEMY OF MUSIC SALĖJE

30 LAFAYETTE AVE.,
8:30 v. v. — Įžanga $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais)

Bilietus galima gauti pas Alexander Kutin, 218 E. 12th Street. 
Gr. 7-7962 ir Academy of Music Box Office.

Apart Balalaikos Orkestros, figūruos ir sekanti talentai: 
DORA BOSHOER, PHILADELPHIA RUSŲ VYRŲ

CHORAS, POLIANKA ANSAMBLIS, RUSŲ 
RADISCHEV LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ

Kviečiame Dalyvauti — Išklausyti Puikią Programą.

\

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8003

CHARLES J. ROMAN
> (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktoriusr- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. j
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 I

*

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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.

r
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Kritika Prieš Suomių 
Premjero Politiką San Francisco, Cal.

Reikalauk tik

Kongresmanai Lankys 
Graikiją ir Turkiją

Kairo, Egiptas. — Dešimt 
Amerikos kongreso narių, 
jų tarpe ir demokratas se
natorius Al. Barkley, lan
kysis Graikijoje ir Turkijo
je.

Helsinki, Suomija. — Suo
mių socialdemokratai ir 
konservatoriai seime aštriai 
kritikuoja finansinę prem
jero Mauno Pekkalos politi
ką. Spėjama, kad dėl to jis 
pasitrauks iš valdžios.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
mergaitė, grasindama ant ar
monikos, dirigavo Skandinavų 
Jaunų Vyrų ir Merginų, šoki
kų grupei, kuri yra jos pačios 
sumokinta. Jie šoko visokius 
tautiškus šokius. Publikai la
bai patiko ir didesnę dalį pro-

Sveikinimai Treciajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimui

lupėnų kaimo. Buvo neturtin
gų tėvų sūnus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

cf

BIZNTERIAI, SKELBKITES 
LAISVĖJ

gramos jie išpildė.
Paskiau kalbėjo d r. Harrey, 

kuris yra direktorius Americ-

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ“ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Peter Kapiskas

Iželei*
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. !
BROOKLYN, N. Y. i

Tel. EVergreen 4-8174

an-Russian Institute, San 
Francisco, Calif. Jo kalba bu
vo trumpa, turtinga ir visiems 
patiko.

Draugė Karosienė, kaip ir 
visada, su savo vikrumu, aiš
kia ir švelnia kalba, kaipo' pir
mininkė to vakaro, žavėjo vi
są publiką.

Kiti mūsų lietuviai ir lietu
vės dirbo prie valgių ir gėri
mų. Vienu žodžiu vakaras pa
vyko labai gerai.

Vestuves
Balandžio 13 d. apsiveda 

Poškutis, sūnus Antano Poš
kaus. Antanas Poškus myli 
būti senu lietuves tautiečiu. 
Jis San Pranciškoje priklauso 
ir veikia prie tautininkų gru
pės. Poškaus duktė apsivedė 
su “amerikonu.” Jo vienas sū
nus apsivedė italę, o paskuti
nis sūnus vedąs su portugale. 
Jo šeimyna pasidarė tarptau
tinė. Tiesa, jis atsilanko ir ant 
progresyvių parengimų. Anta
nas Poškus yra našlys.

Kalifornijos Lietuvis
Mėnesinis tautininkų bule- 

tiniukas neprastai atrodo. Ge
ra popiera. Yra keletas pa
veikslų — moterų ir kunigų. 
Jį išleido Los Angelese, Kaipo 
pirmą numerį siuntinėja už 
dyką, šiandien ir man vieną 
atsiuntė. Los Angeles’ėj jie 
gerai gyvuoja, bet San Fran
cisco je jie neturi pasisekimo

DIDELIS ATIDARYMAS
Grand Opening

Balandžio 19 April, 7 Vai. Vakaro
HAITY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., , Brooklyn, N. Y.

Naujas savininkas JUOZAS LUGAUSKAS kviečia 
atsilankyti, gražiai pavaišins.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.-- --------- ------ ------- —....I

RONKONKOMA 
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN. N. Y.660 GRAND ST.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmones skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga MosČia. Turime'daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

DEKEN’S OINTMENT

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

ii’ jųjų grupelė čia yra silpna. 
Bet jie yra landūs.

Tas buletiniukas pusėtinai 
nemandagiai ir neteisingai ra
šo apie Tarybų Lietuvą ir Ru
siją. Net gėda skaityti. Neku
rtuos. to buletiniuko .štabo na
rius ypatiškai pažįstu.

Ponia Skirtus yra publisher 
and “Managing Editor.” Bai
gus kokią ten šokių mok.vklė- 
lę Lietuvoje prie Smetonos. 
Lietuviškus šokius gerai šoka, 
bet politikos, tai nei Lietuvos, 
nei Amerikos nesupranta. Jos 
vyras irgi yra tokio pat tipo.

E. Vilkas.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(RĖPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

. Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Centra! Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs ir krajavusj^- 
sudarau su ame* ' 
rikoniškais. Rei-įy 
kalui esant ir b 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojil 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.',

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 6-6101

!r Stone Ave.
Broadway Lina

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbiidavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.

. Tel. Michigan 2-3123

(Tąsa)
Trečiajam Demokratinių 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimui
Brangūs tautiečiai ir 
tautietės:

Mes, Brazilijos demokrati
nio nusistatymo moterys, svei
kiname III-jį Am. Dem. Liet. 
Suvažiavimą, New Yorke. Ne
galėdamos dalyvauti suvažia
vime, siunčiame per mūsų, ne
nuilstantį veikėją, draugą Jo
ną Jokubką keletą parašytų 
žodžių.

Brangūs tautiečiai ir tautie
tes ! Baisus ir žiaurus karas 
kainavo žmonijai labai bran
giai. Skaudžios žinios pasiekė 
mus iš tėvynės. Miestai, kai
mai, bažnytkiemiai išgriauti ir 
išdeginti. Vietomis nei žymės 
neliko, kad čia būta kaimo 
arba miestelio. Nevidonai fa
šistai žudė žmones be pasigai
lėjimo. Lietuviškieji fašistai, 
tėvynės ir mūsų brolių išdavi
kai, atliko budelišką patarna
vimą naciams-fašistams; pa
metę sąžinę, žmoniškumo 
jausmus ir artimo meilę, įskųs
davo žmones, įduodami juos 
į katorgą, iš kurtos nebesu
grįždavo ir sykiu su rudais su
žvėrėjusiai fricais šaudydavo 
ir kankindavo mūsų brangiuo
sius. Sugrįžus Raudonajai Ar
mijai, nekuriems fašistams ne
pasisekė pabėgti, jie slapsto
si miškuose ir užpuldinėja ra
mius Lietuvos 1 gyventojus ir 
žudo jus tik todėl, kad jie 
pritarė socialistinei tvarkai. 
Gi pabėgusieji ieško prie
glaudos užsienyje, šitie siur
bėlės veržiasi į Pietų Ameri
ką ir jau yra keletas atvažia
vusių ; jie niekina ir drebia 
purvais ant Lietuvos darbo 
liaudies, o pasislėpusius (miš
kuose banditus vadina “pil
kaisiais didvyriais.” Protestuo
jame mes per mūsų atstovą 
šitam suvažiavime prieš įsilei
dimą šitų krhfiinalistų i Ame
rikos kontinentą ir reikalau
jame, kad visi karo krimina
listai būtų sugrąžinti ir ati
duoti .Lietuvos liaudies teis
mui.

Brangios sesės, atstovai ir 
atstovės!

Imperialistai ruošiasi dąr 
prie vieno karo. Siurbėlėms 
dar mažai kraujo. Pas mus 
kapitalistų 1 spauda rėkia ir 
pranašauja apie kitą karą. 
Bet mes stovime už taiką. Mo
terys — motinos kenčia neiš
pasakytą širdies skausmą, iš
leisdamos brangius šeimos na
rtus vyrą arba sūnų į karą. 
Motina kenčia, matydami sa
vo kūdikį granatos sudrasky
tą, ar nutraukta ranka bei

koja. Motinai veria širdį so
puliai, kada kraujas iš jos 
brangaus sūnaus ištraukiamas 
ir suleidžiamas sužvėrėjusiam 
fricui. šitie visi karo pagim
dyti žiaurumai drasko skaus
mais motinų širdis.

Prisiminus visus motinų 
skausmus, ką imperialistiniai 
karai atneša, visas pasaulis 
turi šaukte šaukti už taiką. Ir 
mes, atsakydamos lietuviš
kiems fašistams ir prieš jų 
provokacijas ir šmeižtus, rem
kime ant kiek tik galime ma
terialiai ir moraliai Tarybų 
Socialistinę Lietuvos Respubli
ka. S-

Lai gyvuoja III-čiasis Am. 
Dem. Lietuvių Suvažiavimas!

Lai gyvuoja pasaulio taika!
Sao Paulo, 
vasario 22 d., 1947.

P. S.: šį pasveikinimą per- 
skaitėm ir priėmėm per įvyku
sį Sao Paulyje, 22 dieną va
sario, 1947 metais, Tėvynės 
Rėmimui Knygos uždarymo 
aktą, visos dalyvavusios susi
rinkime moterys:

T. Franckevičienė,
A. Karsokienė, 
Julia Gradienė, 
Anelia Markevičiūte, 
Marija Leščinskienė, 
Ana Zadzeika, 
M. Šumauskaitė

(Valentienė), 
Anelė Daniliauskaitė, 
Lydia Pumputienė, 
Filomena Dulskienė, 
Carmen Valentas, 
Alena Jokubkienė, 

. Wilma Jokubkaitė, 
Ana Buslis-Jokubkienė, 
Emilia Sakalauskienė, 
Julia Ankadaučienė, 
Jieva Ambrazevičienė, 
Birutė Ambrazevičienė.

Į šią šalį atvažiavo 1904 
metais ir apsigyveno anglies 
kasyklų srityje. Sunkiai dirbo 
kasyklose, lavinosi ir kėlė sa
vo žinojimą, kiek tik galėjo. 
Priklausė prie progresyvių or
ganizaciją ir veikė pagal iš
galę. Buvo vedęs,ir pavyzdin
gai išauklėjo šeimą — tris 
dukras ir du sūnus. Buvo nuo
latinis dienraščio Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas. Ir mirda
mas sakė, kad nepamirštų 
Laisvės.

Velionio žmona, našlė — 
Norbutienė išpildė jo pagei
davimą ir metų nuo jo mirties 
sukakties proga paaukavo $5. 
Velionis ilsisi Lietuvių Lais
vose Kapinėse, jo draugė ir 
šeima pastatė jo atminčiai 
gražų paminklą. Metams su
kakus liūdi jo šeima: dukros 
sūnūs ir buvusi žmona!

Pasilieku liūdesyje ir aš, 
prisiminęs gerą draugą.

C. S. Kasparas.

VYRAI 
DIRBTI FOUNDRĖJE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

48 VALANDŲ SAVAITE 
NUOLATINIS DARBAS 

FLOCKHART FOUNDRY 
83 POLK STREET 

NEWARK, N. J.
. . .• : ; .. (HA

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AUKŠČIAUSIA ALGA
Namų darbininkiš-Virtija. Priežiūra vaiką. 
Lengvi skalbiniai. Guolis ant vietos. Reika
lingas geras paliūdijimas. MRS. IMBER, 
111-15—75th Ave., Forest Hills, L. I. ar 

ŠAUKITE BOULEVARD 3-0942.
(8d)

GUZIKŲ DARYTOJOS 
IR

RANKINĖS SIUVĖJOS 
dirbti prie vyriškų drabužių 
WILLIAM ABEL, LTD.

1168 — 6th Ave., kamp. 45th St. 
New York City.

(88)

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. |
530 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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Trečiajam šiaurinės Amerikos 
Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui.

Sveikindamas šį suvažiavi
mą, linkiu sėkmingai išgvil
denti visus klausimus, kad 
tuomi pastiprinus pasaulinę 
demokratiją. Labiau suglausti 
eiles kovai prieš fašizmo liku
čius ir kaip kur jau kylan
čią jo galvą.

Valio III-čiajam ŠADL Su
važiavimui.

Lai gyvuoja pasaulinė tai
ka !

šalin 3-čiojo, atominio karo 
provokatoriai!

Už dviejų Amerikų ir visų 
išeivijos lietuvių vienybę!

Lai gyvuoja! mūsų tėvynė, 
laisvoji Tarybą Lietuva!

Jacintas Mačiulaitis, 
Sao Paulo, Brazil. 
18-3-1947.

(Bus daugiau)

Wilkes-Barre, Pa.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kiekvienas kunigas. Iš kur, 
jūs manote, mūsų kunigėliai 
susikrauna milžiniškus tur
tus? Kai kurie jų, kurie ščy- 
riau meldžiasi ir tvirčiau tiki, 
pinigų turi daugiau, negu pro
to.

Chicagietis kun. Antanas 
Briška yra vienas iš tokią 
“stebuklais” pralobusių kuni
gėlių. Iš maldų jis susikrovė 
didžiausius skarbus. Jis mel
dėsi, o jo klebonijon iš dan
gaus doleriai krito, kaip lietus 
lijo.

Dabar kun. Briška su paties 
archivyskūpo -palaimi nimu 
traukia į /Romą. Ten jis savo 
kaštais, pasak Draugo, įsteig
siąs lietuviams klierikams ko
legiją.

Nereikia nei aiškinti, jog 
tokios kolegijos įsteigimas ir 
užlaikymas kaštuos šimtus 
tūkstančių dolerių.

Ar reikia, tad, stebėtis, jei
gu mūsų kunigėliai1 taip ščy- 
rai keikia komunistus ir kito
kius “svieto lygintojus?”

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Sukako Metai Nuo Mirties M. 
Norbuto

Balandžio 12 diena sukan
ka metai nuo mirties Motie
jaus Norbuto, kurto gyveni
mas ir darbai daugeliui iš. mū
sų gali būti pamoka. Velionis 
nuo pat jaunystės buvo sąmo
ningu dkrbininku. Kaip ir 
daugelis iš mūsų senoje Lietu
voje neturėjo progos pasiekti 
mokslo.

Jaunas turėjo eiti tarnauti, 
kad užsidirbti sau pragyveni
mą ir padėti tėvams auklėti 
jaunesnius brolius. Iš Lietuvos 
jis paėjo Vilkaviškio apskri
ties, Pajevoniu valsčiaus, Kar-

Bucharest. — Rumunijos 
pinigai taip supigo, kad 
valdžia įsakė 700 nuošimčių 
pakelti darbininkam algas.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

LLD 212 kp. susirinkimas , jvyks 
15 d. balandžio, 7:30 v. v. 2 W. 22nd 
St. Nariai dalyvaukite, nes delega
tai išduos iš praėjusių suvažiavimų 
raportus, bus svarbu išklausyti. - 
P. Janiūnas, sekr. (85-86)

CHESTER, PA.
Prašome įsitėmyti, kad balandžio 

27 d. bus rodoma krutamieji pa
veikslai, neseniai atvešti iš Lietuvos. 
Juos rodys J. Klimas, brooklynietįs, 
Vytauto Liet. Kliubo salėje, 339 E. 
4 th St. Pradžia 6:30 v. v. Nepamirš
kite datos, dalyvaukite visi. — Ren
gėjai. (85-86)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Btolių Draugija rengia 

didelį metinį pikniką, birželio 29 d. 
Liet. Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. Tad prašome eli- 
zabethiečių ir iš apylinkės, kad tą 
dieną nerengtumčt piknikų, bet da
lyvaukite viršminėtame pikniko. 
Ačiū. — Komisija. (85-86)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 14 d., 155 Hungerford St. 
Šiame susirinkime delegatai išduos 
raportus iš LLD suvažiavimo ir iŠ 
Demok. Liet. Suvažiavimo. Tai vi
si nariai privalo dalyvauti. — Val
dyba. (Pradžia? — Adm.) (84-85)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks balandžio 14 d., 7:30 
v. v. Liet, salėje, 29 Endicott St. 
Prašome nares dalyvauti, atsivesti 
ir naujų, bus svarbu išgirsti delega
tų raportą iš suvažiavimo. Po susi
rinkimo bus draugiškas pasikalbėji
mas su užkandžiais ir arbatėle. — 
A. V. (84-85)

WORCESTER, MASS.
• LLD 11 kp. susirinkimas įvyks' 
balandžio 13 d., 10:30 vai. ryto, 
29 Endicott St. Draugai, malonėkite 
susirinkti, čia išgirsite raportą iš 
Demokratinio Lietuvių Suvažiavimo. 
— J. M. Lukas, sekr. (84-85)

I PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. balandžio, 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Visi nariai dalyvaukitė, 
bus išduotas raportas iš LLD suva-

■ žiavimb. — J. S., sekr. <84-851

DALIAI LAIKO NAMU DARBININKE
3 dienas j savaitę. Pirmadieniais, treŽladfe- 
niais, penktadieniais. Rytais. Nuolatinis dar- - 

bas. $10.50 j savaitę. Kreipkitės j
M. GOLDENKOFF, 92-05 Whitney Ave., ' , 

Elmhurst, L. I. Tel. HAVEMEYER 4-4488.
(87)
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LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 885 has been issued to the undersigned 
to sell Ixjer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1605-7-9 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAPLE COURT REST., INC. . I

NOTICE is hereby given that License No. • 
RL 808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 616 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPH STEPPE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 538 — 6th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises. 1

MARGLO REST., INC. i

NOTICE is hereby given that License No.
RL 958 has been issued to the undersigned *• 
to sell beer, wine and liquor at retail under » 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1556-60-62 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WM. C. LOHftY & VINCENT SCHAYNE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control . 
Law at 240 Prospect Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i
on the premises.

CATHERINE DI CHIARO

NOTICE is hereby given that License No. ' £ 
RL 1043 has been issued to the undersigned ,
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1916-8 Church Ave., Borough of , ■, , 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed' • , 
on the premises.

JOSEPH REITZES 
(The Turkey Bar)

NOTICE is hereby given that License No.
RL 7211 has been issued to the undersigned • 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 184 Hudson Avenue, Borough Of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

‘ JOSEPH ZARRELLA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7999 haj> been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 562-4 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS B. DUKES

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
RL 6970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8226 — 5th Avenue, Borough of ' 1
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE OXX
(Oxhead Tavern)

NOTICE is hereby, given that License No. 
RL 9437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under ;if •
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control •,
Law at 1488 Herkimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL MORELLI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1180, has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ugder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 242 Myrtle Avenue, ' Borough of* 
Brooklyn, County 'of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA .

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13237 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2814-16 Surf Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN SILVERMAN
D-B-A Silverman's Grocery & Dairy

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 993 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2261-3-5-9 Emmons Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the, premises.

JENNIE F. SESKIN

NOTICE is hereby given that License No. 
L 154 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 986 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUTTER LIQUOR SHOP. INC.

NOTICE is hereby given that License NO. 
RL 3102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under £
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control , 
Law at 29 Rock St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be oOnsumed on the 
premises.

ALSTER PAVILION. INC.
P. O. BOX 668, NEWARK, N. J.
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Jo Mirties Sukaktyje

Pataisa
Vakar dienos Laisvėje, pa

skelbime aukojusių demokra
tinių lietuvių darbo paramai, 
buvo klaidingai paduota var
das. Turėjo būti: E. M. Leipai 
aukojo $10.

šeši asmenys New Yorke 
nuteisti nuo 2 iki 10 metų ka
lėti už šmugeliavimą narkoti
kų.

Lygiai giriama Spaudos ir publi . 
kos! Sujaudinanti, kupina roman j 
?o ... pilna netikėtų dalykų .. 
■intrigos! Istorija merginos, pate 
kusios j šnipų tinklą!

“The Adventuress”
žvaigždžiuoja

DEBORAH KERR
'nauja sensacinga Hollywoodo 
žvaigždė ir kiti puikūs aktoriai!

“SAVAITES JUDIS!” — Life
Magazine.

Nepraleiskite šios filmos!
Vidunaktį rodoma kas naktį, j

Victoria Thea. h“s.

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpantį scenos veikalą!

CAROUSEL
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu 
orkestru.

Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30,

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.

Pamatyk Sekmingiausį Muzikai} 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikintai po $1.20 ir daugiau.
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadienį ir šeštadienį.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’way

-Didžiausia Bargeno Programa ant 
Broadway! Begalinis Paramount's juokas 

apie detektyvą, kuris susipainioja su 
žibuokle mergina . . .

Pilna smagumo ir juokingų nuotikių! 
BOB HOPE ❖ DOROTHY LAMOUR

“MY FAVORITE BRUNETTE’’
SU Peter Lorre * Lon Chaney

* Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoj ❖ 
Jimmy Dorsey ir Jo Orkestras;

Pat Henning, Lyn Slfirley 
Extra: LOUIS JORDAN ir 

JO TYMPANY FIVE
Vidurnaktį ' rodoma kas naktį 

Durys atdaros 8:00 A.M.

Paramount
Broadway ir 43rd St.

TELEFONISTŲ STREIKAS TĮSIAS!, 
PIKIETAS-VYKDOMAS SU DAINA

gru-

New

Streikas tęsiasi ir unijos 
stiprinasi tolimesnei kovai1. Pi
kietų linijos didėja, gyvėja ir 
gauna daugiau talkininkų iš 
šalies. Kai kada ateina 
(demokratinio jaunimo) 
pės su daina ir muzika.

Derybos didžiajame
Yorke, kaip kad ir Washing
tone, kol kas nieko gero ne
davė. Streiko vadai sako:

“Niekas nepakito, esame 
pasirengę streikuoti neribotą 
laiką.“

Virš keturi tūkstančiai strei- 
kierių buvo susirinkę į Man
hattan Center praeito ketvir
tadienio popietį pasitarti, kaip 
išlaikyti vieningumą, be kurio 
joks darbininkų judėjimas ne
gali gerai gyvuoti, negali lai
mėti.

Brooklyn© streikierių masi
nis mitingas, sušauktas Hotel

St. George, penktadieni'o po
pietį.

Bronx-Westchester srityje 
suruošta demonstracija penk
tadienio rytą, prie Fordham 
Exchange.

Pikietuoja Be Pertraukos
Nepertrauktas masinis pi- 

kietas vyksta prie central in es 
Am. Telephone ir Telegraph 
įstaigos, 32 Avenue of the 
Americas, New Yorke. Pilnė
tai pastatyti ir prie visų kom
panijos skyrių. Jie mainosi 
kas dvi valandos.

Tai Bent Konvencija!
Beveik mūsų lietuviškųjų 

suvažiavimų laiku, kovo 25- 
28-tą, New Yorko, 'Hotel 
Pennsylvania, vyko 17-ta me
tinė Saugumo Konvencija ir 
Paroda. Ji turėjusi 14,000 da
lyvių ir 285 kalbėtojus. Ot, 
buvo prakalbų! Kalbėjo sau
gumo inžinieriai, trafikų eks
pertai, švietėjai ir išradėjai, 
taipgi išdirbėjai saugumo 
priemonių. Ir kalbėjo valdžios 
atstovai ir šiaip visuomeninin
kai, tarpe tų ir CIO ir AFL at
stovai.

Buvęs majoras Fi oreli o TT. 
LaGuardia, Elliott Roosevelt, 
Bartley C. Crum ir J. Ray
mond Walsh kalbės velioniui’ 
prezidentui Rooseveltui minė
ti masiniame mitinge.

Rposevelto minėjimo mitin
gas Įvyks šio šeštadienio va
karą, balandžio 12-tą, Hotel 
Commodore Grand Ballroom. 
Rengia Progressive Citizen’s 
of America, šios valstijos sky
rius.

Crum, žymus republikonas 
teisininkas, specialiai atvyks
ta iš vakarinių valstijų kalbė
ti šiame mitinge.

“Carnival in Costa Rica”
su žvaigždėmis

DICK HAYMES ❖ VERA-ELLEN 
CESAR ROMERO * CELESTE HOLM 

••!: Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj ❖
CONNER BOSWELL 

BUSTER SHAVER 
PETERS SISTERS 

EXTRA: JACKIE MILES
ROXY, 7th Ave., ir 50th St.

HUMPHREY BOGART 
BARBARA STANWYCK 

ALEXIS SMITH 
“THE TWO 

MRS. CARROLLS” 
Warner Bros. Įspūdinga Drama! 

Dabar rodoma.
HOLLYWOOD

B’WAY ir 51 ST.

WARNER BROS’.
Nauja Romantiška Drama! 

Ronald Reagan ❖ Alexis Smith 
ZACHARY SCOTT

“STALLION ROAD”
❖ Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

( ab Calloway
ir Jo Jumpin’ Jive Orchestra

Extra Patrauklus Priedas
Dusty Fletcher

“OPEN THE DOOR,RICHARD*’ kūrėjas 
STRAND Broadway ir 47 St.

PAULETTE FRED
GODDARD MacMURRAY

“Suddenly-. It’s Spring”
ir

‘SEVEN WERE SAVED’
EXTRA! Girdėkite Bill Floyd, 
vargonininką, kiekviename 
rodyme!
BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir De Kalb Aves.

A SUPERNfoVIE... A BRILLIANT PAGEANT
7 th AVI. Ut.
42 A 41 SB.

, MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Roma—Matyk pirmutinę filmą, rodančią, kaip 10,000 klausosi Audisic’o, apsakančio 
tikrą istoriją apie Musolinio suėmimą ir nužudymą! Normandie, Francija—Matyk 
didžiulę minią, reiškiančią pagarbą de Gaulle’ui!.. Palestina—Daugiau prievartos! 
Matyk pogrindinius žydus susprogdinant žibalo įrengimus Haifoje! Jeruzalė—Matyk

1 piligrimus iii viso pasaulio, lankančius senovinės krikščionybės vietas! Graikija— 
Matyk karalaitį Paulių užimant Graikijos sostą po savo brolo mirties! Ispanija—. 
Matyk upės ištvinimą Seville! Maskva—Matyk Keturis Didžiuosius lankant baletą!

i i Matyk “This ia America“ filmą—“San Francisco—Pacifiko Vartai.“
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

“Meno veikalas, 
kurio negalima pra 
leisti.’* — N. Y. Times.

Tite TEKRIELE
Oriainal svmohonic score bv PROKOFIEFFOriginal rymphonic score by PROKOFIEFF
PKODUCfO IN U.S.5.». k

6-ta Savaitė

Sergei’o Eisenstein’o

Judis, kuris jus hustebins! Tai komedija ... ,tai drama ... tai 
juokinga ... tai tragiška ... tai nepaprasta ir skirtinga!

CHARLES CHAPLIN

“Monsieur Verdoux”
žymiuose vaidmenyse MARTHA RAYE 

ir Isobel Elsom * Marilyn Nash * Robert Lewis
Parašė ir dirigavo CHARLES CHAPLIN
Nuolat rodoma ,• Nebrangios kainos 

/ , Durys atdaros 9:30 A. M.

BROADW Alt THEATRE Broadway ties 53rd St.

telefoniečių, 
po vieno 

antram šiitui 
diena. Tuomi 
pikieto liniją, 
ir laimėjimą.
visos yra pasiryžu-

šifto, 
pikiete 
sudaro 
Tuomi

Viši streikieriai turi rapor- 
tuotis bent vienai pikietų pa
reigai kas dieną. Tačiau dau
gelis energingų 
pasilsėjusios 
sugrįžta 
ta pačia 
tankesnę 
greitina 
mėti jos
stos. Kas kartą matė pikietus, 
tas įsitikino, kad telefonistai 
turės laimėti.

Laimėjimą užtikrina gyvas 
reikalas — algos yra per ma
žos. sąlygos per sunkios — ir 
įsitikinimas, kad turi 
laimėti. x

MIRĖ

ir gali
R.

m.
Micle

82Joseph Kazlauskas, 
amžiaus, gyveno 3346 
Ave., Bronx, N. Y., m 
landžio 10 d., Fordham ligoni
nėje, New Yorke. Kūnas pa
šarvotas grab. J. Garšvos kop
lyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės Įvyks 
balandžio 12 d., 2 vai po piet, 
Mt. Olivet kapinėse. Laidotu
vių pareigomis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Kalbose pasakyta ir paro
dyta daug kas, naudingo ir 
įdomaus saugumo srityje.

Pavyzdžiui, raportai rodė, 
jog virš vienas trečdalis visų 
100,000 mirtinai susižeidimų 
šalyje įvyksta kas metai na
muose. O tai vietelė, kurioje 
ypatingai kuklios moterys ta
riasi turinčios saugiausią už
vėją nuo svieto marnasčių ir 
nelaimių. Tai reiškia, kad mū
sų namai gal gražučiai iš
blizginti, gal madniausia, bet 
ne pagal mokslo atradimus, o 
pagal pardavimų reikalimns 
įrengti ir taip sau iiuo ausies 
ar pervargusių šeii/ininkių ve
dami. Kad mūsų namai-name- 
liai visuose kampuose pilni gil
tinių, tykančių tos pačios ran
kos, kuri su tokia meile bliz
gina. Buvo patariama, kaip 
nelaimių vengti.

Buvo kalbama ir industrinių 
nelaimių priežastys ir siūlomi 
būdai jas šalinti, nesaugumas 
ant kelio ir kitos. Buvo stiprių 
•pasiūlymų, kad vyriausybė 
privalo vis daugiau rūpintis 
vykdymu šalyje saugumo viso
se mūsų gyvenimo srityse, Įsi
kišti ton, kur privatiška ini
ciatyva neparodo pakankamai 
sugebėjimo ar noro.

PERDAUG KOSTUMERIŲ

Policija pastebėjus, kad 
grosernė, 2204 8th Ave., New 
Yorko, turi labai daug užei;- 
vių, bet jie išeina be pirkinių, 
užėjo pažiūrėti. Rado užimtus 
loterijomis. Rastuosius nusiva
rė į užpakalinius kambarius, 
fronte palauke kitų, kol pri
sirinko bent 12-ka. Tada visus 
areštavo. Savininkas ir padė
jėjas sulaikyti po $1,500 kiek
vienas.
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World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo. 1927 m.)

SENIAUSIA ir GERIAUSIA
dėl 

PUNDELIŲ
T VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS
Iš ANKSTO

APMOKĖTAIS MUITAIS

Maisto Pundeliai
Nauji ir Padėvėti Drabužiai

1. Mes chemikalais išrūkome
2. Pundeliai apdraudžiami
3. Greiti pristatymai.

m.
No.

Green-

am-
6 th

Apie tūkstanties geležies ir 
plieno darbininkų streikas di
džiojo Now Yorko srityje ga
lįs sustabdyti vietinę statybą. 
Unija reikalauja pakelti al
gas 20 nuošimčių.

GALIMA GAUT PARUOŠTŲ
MAISTO PUNDELIŲ 

Pavyzdinis pundelis $11.00. 
(įskaityta $2.50 už patarnavimus)

Georgo Rutka, 53 
žiaus, gyveno 159 
St., Brooklyne, mirė 
point ligoninėje, balandžio 10
d. Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
balandžio 14 d., šv. Traices 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary ir dukterį Adelę.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Pranešimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 15 d., 8 v. v. Šapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames St., Brook
lyne. Visi nariai dalyvaukite, turė
sime daug 
Atsiveskite 
Kurie dar 
malonėkite
rinkime. '— P. Babarskas, sekr.

(85-86)

svarbių dalykų aptarti, 
ir naujų narių prirašyt, 
neužsimokėjote duokles, 
užsimokėti šiame susi-

PARDAVIMAI
Parsiduoda namai, po 2 ir 3 šei

mynų. Kam reikalingas namas, lai 
čia gera proga nusipirkti. Kreipki
tės pas: J. Stankus, 84-48 — 63rd 
Rd., kamp. Woodhaven Blvd. Middle 
Village, N. Y. Tel. NEwton 9-5916.

(84-85)

PANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Ryžiai ........................
Košer Notola Riebalai 
Muilas ......................
Sviestas ...................
Kaša ...................... ...
Kruopos .....................
Arbata ....................
Spaghetti ...................
Pienas, Išgarintas 
Cocoa .... ....................

1 sv.
13 unc. dėžė
1 sv.

sv.
sv.

sv.
SV.

1
1
1

U
1
14 unc. dėžė 

% sv.

Be Jokiu Kitu Lėšų 
Speciales Kainos 
Organizacijoms

DEL SMULKMENŲ, 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

WORLD TOURISTS, INC
18 W. 23rd Street, 

New York 19, N. Y. 
Tel. Orchard ^-4660
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Jūsų Šeimynai Sovietų Sąjungoj 
Greitas Pristatymas Pigiausiomis 

Kainomis.
DRABUŽIAI

• Mes siunčiame naujus 
ir padėvėtus drabužius.

• Mes teisingai įkainuojame 
visus pavartotus daiktus

• Mes cheminiai išrūkome 
padėvėtus drabužius.
Turime leidimą išrinkt Sovietam 

muitus.
VISI PUNDELIAI 
APDRAUDŽIAMI

SPECIALES KAINOS 
ORGANIZACIJOMS 

ir komerciniams siuntėjams.

MAHLER, inc

MAISTAS
Atgabenkite savo maisto pundelius arba siųskite 

mūsų jau gatavus
SPECIALIAI MAISTO PUNDELIAI

Pundelis No. 1
1 Dėžė Sviesto; 1 Dėže Nutolu; 1 Dėže Spaghetti; 1 Dėžė.
Kruopų; 2 Gabalai H. Muilo; 1 Blokinė Coco»; 1 Dėže Miežio- $11.84 
nča;, L Pakelis Arbatos; 1 Blokinė P. Pieno.

Pundelis No. 2 
1 Blokinė Sviesto; l Blokinė Kavos 

Džiovintų Slyvų; 
1 Dėžė Farinos;

A t baton; 1 Dėžė 
Sutrintų Žirnių; 
Blokinė P. Pieno.

1 Blekine Cocoą; 1 Pak.
1 Dėžė Kruopų; 1 Dėžė
1 Blekine Salmon; 1 $13.23

Pundelis No. 13
1 Blokinė Mėsos Kepsnio;!. 1 Blokinė Lašinių; 1 Dėžė Rezinkų;
1 Blekinė Tang Mėsos; 1 Blokinė Vynuogių Konservų; 1 Blo
kinė Kepenų Košės; 1 Blekinė Medaus; 1 Dėžė Sriubos $15 HQ 
Mišinio; 1 Dėžė Farinos. * *
\ Pundelis No. 10

1 Blekinė Jautienos su Padažu; 1 Blekinė Įrašinių; 1 Dėžė 
Miežienės; 1 Dėžė Arbaffts; 1 Blekinė Kavos; 1 Blokinė Sirupo;
1 Blekinė Sardinkų; 1 Blekinė Kiaušinių Miltelių; 1 Blekinė $15 56 
I’., Pieno; 1 Gabalas Ivory Muilo.

Tffgff'į.J.lll.llįlĮĮII
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BRONX: 500 I. 164th St. 
Take Third Ave. “L“ to 
164th St. Station

ššišMHaįjįįįįįįįiįiįjįjjjiį

MANHATTAN: 637 Second Ave. 
Between 34th and 35th Streets

Mott Haven 9*5300
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Pirma Proga Grožėtis 
Pavasariu bus LLD 
Piknike

Literatūros Draugijos 2 
Apskrities pirmininkas A. Gil- 
manas Įteikė visoms didžiaja
me Brooklyne-New Yorke 
esančioms LLD kuopoms kvie
timą i pikniką ir jo tikietus. 
Tame yra dvi gerovės:

Piknikas Įvyks pačiu gra
žiausiu pavasario laiku, gegu
žės 25-tą ir gražioje vietoje, 
Lindene. Tai bene bus pirma 
proga organizuotai, masiniai 
išvykti Į užmiesti pasidžiaug
ti pavasariu.

Antra gerovė yra ta, kad 
visos pajamos už iš anksto 
parduotus tikietus pasiliks 
tuos tikietus parduodančioms 
kuopoms (išskyrus taksus). 
Tikinto kaina 50c.

New Yorko didžiajame Ma
dison Square Gardene pradė
jo -veikti cirkas, čia veiks iki 
gegužės 11 -tos.

-------------------- ■■6-taa puslapis 
Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Šeštadienis, Baland. 12, 1947

Dodgeriai Pasamdė 
Negrą Žaidiką

Per 11 metų vestoji pažan
giųjų ir visų demokratinių jė
gų kova prieš diskriminaciją 
tapo oficialiai laimėta praeitą 
ketvirtadienį, kada Dodgers 
su Montreal o Royals basebo- 
lės žaismės eigoje brooklynie- 
čio tymo prezidentas Branch 
Rickey paskelbė, jog pasam
dytas Jackie Roosevelt Ro
binson, negras, žymus sporti
ninkas.

Robinson žaidė Montrealio 
tyme.

Pasikalbėjime su reporte
riais, Rickey sakė, kad ir su
spenduotasis iš tymo vedėjo 
vienietns metams Leo Duro- 
cher to pageidavęs. Faktinai, 
jis dar anksčiau buvęs pasiū
lęs negrą žaidiką Robinson’ą 
gauti i Dodgers tymą. *

FOOD

251 W.40+h.ST. NYC. 18 LA-4-6192
MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS Į 

VISAS DALIS SOVIETŲ SĄJUNGOS 
su jau apmokėtais muitais.

Pavyzdiniai maisto ii’ drabužių pundeliai—visi muitai 
ir lėšos čia apmokama.

Mes cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 
pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.

Atgabenkite savo drabužius ir valgius — mes juos supakuosime 
ir pasiųsime jūsų vardu. Arba jūs galite pasirinkti valgius 

drabužius iš didelio jų įvairumo mūsų sandėliuose, 
žemiausiomis kainomis.

Rašykit ar telefonuokit dėl katalogo.
MUSŲ RAŠTINE BROOKLYNE

Brooklyn 16, N. Y.
MAin 2-1771; MA—2-8811

PUNDELIS S Iii PUNDELIS S 211
2 sv. miltų 3'4 jard. 100% vi’nonio, tinkamo1 sv. spaghetti suknelei ar 2 gabalu siutui finely-8 unc. saldžios cocoa
20 unc. košer jiut ienos kiekinėj nos, rudos, juodos ir pilkos spalvos)
1 sv. uogienės kiekinėj 1 sv. 100% grynų vilnų siūlų mez-

unc. augalinių rieknlų kiekinėj giniam (visokių spalvų)
14 unc. farinos 1 pakelis adatų
1 sv. ryžių 2 špūlės siūlų3 pakeliai Lipton srlukos
1 gabalas Ivory muilo 1 pora mezgamųjų adatų
VISO UŽ $13.37 VISO UŽ $33.53

391 Eastern Parkway 
(Kampas Bedford Avenue)

MDSŲ RAŠTINĖS ŽYMIUOSE MIESTUOSE: 
PITTSBURGH: 

Max Jenkins 
6328 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

TORONTO, CANADA 
1). Dworkin & Co. 

525 Dundas St. 
Tel.: Elgin 9337 

MONTREAL, CANADA
A. Nirenberg 

Travel Bureau 
4871 Park Avenue 
Tel. TAlon 0377

BOSTON
Shapiro’s Book Shop

7 Beach St., arti Washington St.1
Boston, Mass.

Tel.: DEvonshire 6757
LOS ANGELES:

A. Ravitch
542 So. Broadway 

Los Angeles 13, Cal. 
Tel.: VAndyke 1810.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

ateičių* *u naujausiai* {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

B

Ir

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas '
306 UNION AVENUE

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DFAN

15 f«wda . . . $2475

CAMBXHXMI
. I297*

__ I
FA1IKJA g

i7hw»i« . . . I2475 Ee

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178 * (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarai*.

MATIKI




