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Džiugu mums girdėti, kad 
Chicagos dienraščio Vilnies 
dalininkų suvažiavimas perei
tą sekmadieni puikiai pavyko. 
Turėjo pavykti, nes prie jo 
buvo energingai ruoštasi. Pa
sveikinimais. sako, suplaukė 
virš trijų tūkstančių dolerių. 
Graži dienraščiui parama .

O tai dar vienas įrodymas, 
kad gerų rezultatų galima ti
kėtis liktai iš gerų, smarkių 
darbų.
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■ Arabų Valstybės Siunčia Savo Armijas į
Mūsų ponai reakcijoniepai 

nesitikėjo ’tai, ko susilaukė, 
kai jie Kongrese iškepė Mundt 

Kilo tokia protestų au- 
jog ji purto visą Ame- 

Protestuoja žmonės, 
su komunizmu nieko 
neturi.
pajuto pavojų demo- 

Šiapdien užgniauši

: l

d ra, 
riką. 
k u rie 
bendra
• Visi 
kratijai.

,Komunistų Partiją, rytoj tre
čiąją partiją, poryt darbo uni
jas ir visas laisvas žmonių or
ganizacijas. Tai kelias į fašiz
mą. Amerikos gi žmonės fašiz
mo nemyli ir nenori.

CIO prezidentas 
Murray dar kartą 
suriko prieš trečiąją 
Ne tik suriko prieš

Philip 
smarkiai

naująją 
partiją, bet pagrūmojo vi
siems CIO nariams, kurie tai 
partijai drįstų pritarti.

• Brolis Murray, aišku, turi 
teisę kalbėti prieš kiekvieną 
partiją, kuri jam nepatinka. 
Tačiau jo argumentas šiame 
atsitikime buvo demagogiškas, 
kreivas. Jis pasakė, kad CIO 
negali būti vietos tiems, kurie 
nesutinka su jo politinėmis 
mintimis.

Kur čia protas? ‘Milijonai 
CIO narių turi remti Truma
ną, tik todėl, kad Murray jį 

‘remia! Su tokią logika uni- 
jistai niekad nesutiks.

Vilniaus 1 Tiesoje skaitau 
pranešimą, kad '/artimiausiu 
laiku Tarybų Sąjungos groži
nės literatūros leidykla išleis 
rusų’ kalboje Putino - Mykolai-

• čio ‘Altorių šešėlyje’.”
*šis Putino-Mykolaičio veika

las jau plačiai žinomas ir 
mums amerikiečiams. Jis da
bar pasieks milijonus žmonių 
ir rusų tautos. Neabejotina, 
jog jis bus išverstas ir j kitas 
tarybines kalbas.

So. Bostono Darbininkas 
surado ir nerausdamas garsiai 
paskelbė, kad “Italų tautą iš
gelbėjo Dievas.” (D., geg.

Tai dabar žinosime, kas per 
vienas tas klerikalu dievas. 
Visas svietai juk žino, kad 
italų tautą klerikalams išgel
bėjo amerikoniškas doleris. 
Jei ne Amerikos milijonai, de 
Gasperi šiandien jau būtų po
litinis nulis.

Galima, žinoma, manyti, 
kad Dėdės Šamo kišenę Ita
lijos klerikalams atidarė ne 
Trumanas, bet Dievas iš 
aukštybių. Tačiau tuo tikės 
tik prelatas Urbonavičius, 
Keleivio Maikis ir menševikų 
popas Pijus Grigaitis.

Tūlas Kazys š. rašo Nau
jienose apie sunkų pabėgėlių 
gyvenimą, ir klausia: “Kur 
pasaulio sąžinė?” Visi pabė
gėliai esą to pasaulio apleisti 
ir pamiršti.

Kas, žinoma, netiesa. Pa
vyzdžiui, lietuviai pabėgėliai 
gali grįžti Lietuvon ir gražiai 
įsikurti. Vadinas, Lietuva nė
ra jų pamiršusi.

Tačiau nieko nesakyčiau 
prieš šio Kazio šaukimąsi į pa
saulio sąžinę, jeigu jis pats 
mums pademonstruotų

(Tva 5-me pusi.)
savo

Gubernatorius Šauksiąs Miliciją Mundto BilillS prieš KoiHUnistU Partiją
Palestiną; Paskyrė $200,000,000 Karui 
Prieš Žydus; jveda Karinį Stovį
Žydus Atakuosią Egiptas, Transjofdanas, Saudi Arabija, 
Irakas, Syrija ir Lebanas; Prasideda Įsiveržimas

X

Kairo, Egiptas, geg. 14.— 
Pranešama, kad Arabiškų 
Valstybių Sąjunga paskelbė 
karą prieš Palestinos žy
dus. Tai Sąjungai priklauso 
Lebanas, Syrija, ’ Irakas, 
Saudi Arabija, Transjorda- 
nas ir Egiptas.

Teigiama, kad arabiškų 
kraštų armijos urmu persi
mes į Palestiną, kai tik an
glai pasitrauks iš Palestinos 
valdybos vidunaktį iš geg. 
14 į 15 d..

Syrijos kariuomenė jau j- 
siveržė į šiaurinę Palestiną. 
Transjordano armijos jun
giniai, anglų išlavinti ir 
ginkluoti,1 spiečias Jericho 
apylinkėje, rytiniame Pales
tinos ruožte.

v Damaskas, Syrija. — šeš-

tadienį bus paskelbtas 
griežtas karo stovis Syrijoj, 
sako jos karininkai. Sosti
nės Damasko gatvėmis dun
da tankai ir šarvuoti auto
mobiliai.

Lebano kariuomenė taip
gi važiuoja link Palestinos. 
Transjordano armijos bri
gadą šimtais automobilių 
traukia link Allenby tilto' 
ant Jordano upės, ' kaipo 
vartų į Palestiną.

Egipto valdžia ketina į- 
vėst karo stovį,.kai tik jos 
armija įsiverš į pietitiiai- 
vakarinę Palestiną.

Syrijos valdininkai sake, 
jog Arabiškų Valstybių Są
junga paskyrė $200,000,000 
karui prieš Palestinos žy
dus.

Prieš Skerdyklą Streikierius
So. St. i’aul, Minn.—Min

nesota's valstijos gubernato
rius Luther W. Youngdahl 
pareiškė, jog jis turės at
siųsti miliciją “tvarkai at- 
steigti” prieš Armour ir 
Swift skerdyklų streikie- 
rius, jeigu šio miesto vy
riausybė nepajėgia ' jų su
valdyti.

Penktadienį iš ryto pra
nešta, kad streikieriai su
mušė 6 streiklaužius ir su
ėmė 30 kjtų. Suimtieji esą 
laikomi kaip įkaitai.

Ketvirtadienį šerifas su 
17 policininkų užpuolė 300

streiko pikiętininkų prie 
Swifto skerdyklos. Strei- 
kieriai kumštimis (gynėsi, 
apdaužė kelis policininkus, 
o kitus šalin nuvijo.

Pirm atakuojant pikieti- 
ninkus, šerifas Norman Di
eter perskaitė jiems per ra
dijo garsiakalbį teismo in- 
džionkšiną, kuris uždrau
džia masiniai pikietuoti už- 
sįreikuotas skerdyklas.

Buvo areštuota vienas pi- 
kietininkaš ir vienas stręik- 
laužiaująs darbvedis, kuris 
nešiojosi metalo vamzdį, 
kaip ginklą.

Būtų Amerikonizmo Principų Laužymas 
Sake Prezidentas Korespondentams
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Manoma, kad Trumanas Atmes Tą Bilių, jeigu Kongresas 
Jį Priims; Biliaus Balsavimas Atidedamas iki Antradienio

$

Kongresrtianai VerČi?- Val
džią “Parodyt Dokumentus”

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmai 219 balsų 
prieš 142 nutarė, kad val
džios departmental (minis
terijos) verstinai turi iš
duoti kongresiniams komi
tetams visas žinias-doku.- 
mentus, kokių tik bus parei
kalauta. Už tokių dokumen
tų sulaikymą kongresmanai 
skiria valdininkams po 1 
metus kalėjimo ir $1,000 
piniginės baudos.

Generalis prokuroras Tom 
C. Clark sakė, jog kongres- 
manų Neamerikinės _Veik
los Komitetas išvogė FBI 
dokumentą su statytais 
mokslininkui Ed. U. Condo- 
hui klausimais ir jo atsaky
mais. Trumanas buvo atsi
sakęs tą dokumentą parody
ti. '

Marshallo Koštuvas Vakarą 
Prekybai su Sovietais

Washingtan. —■ Marshal - 
lo plano adminstratorius 
Paul G. Hoffman patvarkė, 
jog bus Visai sustabdyta'pa- 
rama bet kokiai vakarų Eu
ropos šaliai, jeigu ji parda
vinės Sovietam ginklus ar
ba medžiagas, kurios galėtų 
būti pavartotos kariniams 
tikslams.

Philadelphia, Pa.
Važiuokime busu į Bręok- 

lyną gegužės 30-tą (M!ay 
30th) į Kultūrinio Centro 
atidarymo iškilmę. Round 
Trip Tikietas $3.50. •'

Busas išeis nuo salės 
735 Fairmount Ave., 10 vai. 
ryto. Dėl platesnių infor
macijų skaitykite praneši
mą 4-tąme puslapyje.
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Am algameity Vadai 
Šūkauja prieš Wallace

Atlantic City, N. J. — 
CIO Amalgameitų Rūsiuvių 
Unijos suvažiavime Louis 
Hollander ir kiti dešinieji 
vadai plūdo trečiąją partiją 
su prezidentiniu jos kandi- 
datu-Henriu Wallace’u. Hol
lander pasakojo, būk tarp
tautinė komunistų organi
zacija įsakius tokią- partiją 
įkurti. Taip ir pervaryta 
rezoliucija, kuri smerkia šią 
partiją.

Kita. rezoliucija ragina 
rinkimuose balsuoti už 
“progresyvius” kandidatus 
į Kongresą, bet nieko nesa
ko nei už nei prieš Truma
ną. v • .

' Suvažiavimas, pagal vadų 
komandą, užgyrė Marshallo 
planą.

ORAS.—Būsią šilčiau.

Mobilizuojasi Visi 
Palestinos, Žydą 
Kovūnai prieš Arabus

H. Wallace Maršavo I I
Automobilių Streiko
Pikietininky Eilėje

Tel Aviv. — Žydų vadai 
paskelbė nepriklausomą sa
vo valstybę Palestinoje. (Jų 
valstybė vadinsis “Medi- 
nath -Israel” —- Izraeliaus 
Žemė, — kaip pranešta iš 
Lake Success, N. Y.)

Visi kariniai .išlavinti* žy
dai, vyrai ir. moterys, pa
šaukti į kovosx eiles. Jie 
sustatyti strateginėse pasie
niu vietose, kur labiausiai 
gręsia arabiškų šalių ka
riuomenės įsveržimas. ,

Stebėtojai matę, kad žy
dai turi ir lėktuvų. ‘

PenktadienĮ siautėjo mū- i 
šiai keliose srityse tarp žy
dų ir arabų. Žydai atėmė iš 
arabų kelis kaimus bei mie
stelius. Arabai praneša, kad 
jie užėmė du žydų kaimus.

Tęsiasi mūšis prie Bab ej 
Wado, kur arabai iš naujo 
mėgina užkirst žydams 
vieškelį tarp Jeruzalės ir 
Tel Avivo. 4

Detroit.—Henry Wallace, 
trečiosios partijos kandida
tas .prezidento vietai, ėjo 
priekyje Chryslerio auto, 
streikierių pikiętininkų ei
lėse, remdamas jų reikala
vimą didesnės algos.

Kalbėdamas masiniame 
susirinkime Olympia Sta- 
diume, Wallace smerkė 
Chryslerio korporaciją, at
sisakančią pakelt darbinin
kams algas pagal pragyve
nimo pabrangimą. Be kit- 
ko^ jis nurodė, jog medžia
gų kainos , automobiliams 
gaminti per metus atpigo 
5 nuošimčiais, o fabrikan
tai pabrangino automobi
lius 15 nuošimčių.

Detroito policija komi- 
sionierius Toy stato prig

Washington. —- Reporte
riai ketvirtadienį užklausė 
prezidentą Trumaną, kąip 
jis žiūri į Mundto bilių, rei
kalaujantį uždraust Komu
nistų Partiją. • Prezidentas 
atsakė, jog politinės parti
jos uždraudimas laužytų a- 
merikinius principus. Jis 
pridūrė, kad mažosios par
tijos 'niekuomet nepadarė 
Aiperikai žalos. Toks prez. 
Trumano atsakymas nuro
do, kad jis atmestų Mundto 
bilių, jeigu Kongresas už- 
girtų šį bilių kaip įstaty
mą.

Neoficialiai pranešama, 
jog Trumanas iš anksto 
tarėsi su generaliu proku
roru Tom Clarku. Clarkas 
ja$ paaiškinęs, kad toks į- 
statymas būtų “visai prie-

Amerika Siūlo Žydam- 
Arabam “Taikytojus”

Lake Success, N. Y.— A- 
merika ragino Jungt. Tau
tų seimą paskirti komisiją, 
kuri taikytų Palestinos žy
dus su arabais. Vienas A- 
merikos siūlomų kandidatų 
į tą komisiją yra Švedijos 
grafas Fplke - Bernadotte, 
vedęs amerikinio milionie- 
riaus dukterį.

Žydų atstovai smerkė

šingas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai.”

Kongreso Atstovų Rūmai 
ėmė Mundto bilių svarstyti 
penktadienį. Diskusijom bu
vo paskirta . 6 valandos. 
Darbietis kongresmanas Vi- 
to Marcantonio , išsiderėjo, • 
kad biliaus balsavimas būtų 
atidėtas iki ateinančio ant
radienio. Tuo tarpu bus da- 1 
romas masinis spaudimas 
prieš bilių.
' Į Washingtona sumarša- 
vo daugiau kaip 2,000 dele
gatų nuo darbo unijų ir ki
tų organizacijų, priešingų 
Mundto biliui. Delegatai ėjo 
pas k'ongresmanus ir sena
torius, ragindami 'balsuot 
orieš tą bilių. Nes šis.bi- 
lius yra buožė prieš unijas 
ir prieš bet kokį progręsyvį 
judėjimą, ne vien tik prieš 
Komunistų Partiją.

Kongresmanų Neameri
kinės Veiklos Komiteto na- 
rvs, Richardas Nixon siūlė 
pataisyti bilių taip, kad jis 
nekliudytų darbo unijų. Ki
ti komiteto nariai atriietė jo 
pataisymą.

Kongresmano Atstovų 
Rūmo pirmininkui Josephui 
Martinui buvo įteikta pra
šymas su milionu parašų 
prieš Mundto bilių.

Keletas kongresmanų pa
reiškė, kad jie balsuos prieš 
bilių. Dauguma kongresma
nų sakė, jog “dar nežiną”,
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Lake Success, N. Y. — 
Jeruzalės miesto komisio- 
nierium paskirtas Philadel- 
phijos kveikeris Harold Ev
ans. Su juom sutiko ir žy
dai ir arabai. .

oiuiiiciius xuy Sbdcu pup fqpnirtinVn ekvrima- sako ]užstreikuotų fabrikų poli- ^erikonų pasimo-’l®1’ balsu°s už ar prieš.

jimas panaikint jau įsteigtą 
žydų valstybę Palestinoje. 
Sovietų delegatas Gromyko 
pakartojo reikalavimą už
giri Palestinos padalinimą į 
žydų ir arabų valstybes.

cininkus, ginkluotus šautu- • 
vais ir ašarinėmis bomboT 
mis. Įsakyta policijai apsau
got kelią streiklaužiam į 
į fabrikus ir iš jų.

Republikonas gubernato
rius Kim Sigler tariasi su 
miesto valdininkais, kaip 
griežčiau laužyti streiką 
tiesioginiais užpuolimais ir 
areštais. , >

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad Syrijos armija įsiveržė 
j Palestiną.

Suvažiavę pažangūnų de
legatai pikietavo Demokra
tų ir Republikonų Partijų 
centrus, šauksmais smerk
dami Mundo policinės vals
tybės bilių. Policija liepė 
jiems nutilti. Tuomet pikie- 
tininkai apsirišo burnas no
sinėmis skepetaitėmis ir ty
lomis kartotinai maršavo 
pro tų partijų raštines.
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“KAZIONI” PLIENO DARBININKŲ UNIJOS ATSTOVAI 
SUMUSE DELEGATU, KRITIKAVUSĮ VADUS DEL ALGŲ

Boston. .•— CIO \ PlienO 
Darbininkų Unijos viršinin
kų šalininkai išgPūdo iš jo^ 
suvažiavimu Nieką Migas’ą 
ir žiauriai sumušė už tai, 
kad jis kritikavo vadus, ku
rie nekovoja už algų pakė
limą darbininkams. Polici
ninkai įsimetė sumuštąjį 
Migasą į automobilį ir nu
sivežė “apsaugon”. Migas, 
žinomas, kaip komunistas, 
yra unijos skyriaus delega
tas iš Indiana Harbor.

’Paskleistame tarp suva
žiavimo • delegatų lapelyje 
Migas reikalavo versti kom
panijas pakelti algą 25 cen
tais valandai ir net strei
kuoti dėl to. Jis peikė va-

dus, kad jie pądąrė dvimeti
nę sutartį su kompanijo
mis, pasižadėdami nestrei
kuoti tuo laikotarpiu.

CIO pirminipkas Philip 
Murray, Chicagos srities u- 
nijinis direktorius Joseph 
Germano ir1 kiti plūdo ir 
keikė komunistus, apšauk
dami juos “streiklaužiais”, 
“Maskvos jr korporacijų a- 
gentais”, “žiurkėmis'” ir vi
saip kitaip. Taip jie ir su
kurstė savo sekėjus užpulti 
Migasą.

Tarp suvažiavirąo'delega
tų yra šimtai vadų-vadukų, 
gaunančių nuolatinę algą iš 
unijos. ' ’ ■ ■ '

Nors nemažas.būrys de-nistus kenkiąs unijai; dėl

legatų pritarė Migaso kriti
kai prieš vadus, tačiaus vir
šininkai pervarė . užgirian- 
čią juos rezoliuciją ir pa
skelbė, kad ji, girdi, “vien
balsiai priimta.”
Tūpčioja dėl Tafto-Hart- 

ley’o Įstatymo
Unijos ir CIO centro pir

mininkas Murray kalbėjo, 
kad jis nesutinka su ' tuo 
Tafto - Hartle/o įstatymo 
posmu, kuris reikalauja, 
kad viršininkai prisiektų, 
jog jie ne komūnistai ir nie
ko bendra neturi su komu
nistais. Bet Murray dau
giausiai dėste, kaip atsisa
kymas prisiekti prieš’ komu-

to samdytojai nepripažįsta 
unijos, valdinė Darbo San
tykių Taryba atsisako nuo 
bet kokių patarnavimų uni
jai, kurios viršininkai raš
tiškai neprisiekia prieš ko- 
komunistus, ir t.t. Bet uni
jos vadovybė kreipsis į teis
mą, kad panaikintų tą įsta
tymo punktą ir, esą, darys 
visa, kas reikalinga, *kad 
“galėtų išgelbėti uniją”, 
kaip sakė Murray.

Daugelis delegatų buvo 
nusiteikę prieš tokią paže
minančią priesaiką; bet po 
Murray išvedžiojimų buvo' 
priimta rezoliucija, kuri pa
vedė visą tą klausimą vyk
domajai unijos tarybai.

■>\ - Ji. tėtyti-■■

ChiPeiping, Chinija 
nų komunistai grumiasi ar 
tyn Jeholo provincijos sos 
tines. ' , •

Andrius Gromyko 
Išvyks į Maskvą ?

y

•’k

Lake Success, N. Y.—Ne
trukus išvyks į Maskvą So
vietų užsieninio ministro 
pavaduotojas Andrius Gro
myko, Sovietų Sąjungos at< 
stovas Jungtinėse Tautose. 
Jo vietą čia užims kitas So
vietų užsienio reikalų mini
stro pavaduotojas, Jakov 
A. Malik. Nėra žinios, >ar 
Gromyko grįš Amerikon. 
Kalbama, kad jis keliaująs* 
namo į atostogas arba esąs 
skiriamas aukštesnei tarny
bai Sovietų Sąjungoje.
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Žinios iš Lietuvos
*

2 pusi.-—Laisve (Liberty, LiĮh. Daily)-*šeštad., Geg. .15, 1948

vimą iškilo audėja Stepona
vičienė, dirbanti prie dvie-

Santiago, Čilė.—Šio kraš
to seimas užgyrė valdžios 
pasiūlymą uždrausti Komu
nistų Partiją.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO

kad rusai

ŠYPSENOS
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demons- 
Knights 
lietuviai 
dalyvau-

Pasaulis suiręs, pilnas nedorybių, 
Perdaug privažiavo čion'D. P. ponybių.

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

PATYS NENUORAMOS
(Atsakymas Perkūnui)

plomatiškai ir'paremtų visokiausiomis priemonėmis.
Sakoma, viena tokių pirmutinių valstybių būsianti 

Lenkija. <
; . O kodėl'neturėtų būti pirmutine mūsų Jungtinės 
Valstijos?!

su Amerika. Rusija dabar 
silpna kariauti su Jungtinė
mis Amerikos, Valstybėmis. 
Iš viso atrodo, kad rusai ven- 

Jungtinėmis 
ž., geg.

t

PRIEŠ KĄ JIE TEN 
DEMONSTRAVO?

Chicagos menševikų dien-
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Ar Tai Reikėjo?
Plieno pramonės darbininkų unijos (CIO) suvažia

vimas, pasiūlius unijos vadams, mašinališkai pravarė 
rezoliuciją, nukreiptą prieš Wallace’ą ir trečiąją partiją. 

. Suvažiavimas, vadinasi, formaliai pasisakė prieš trečio
sios partijos kandidatą, bet nesurado kito asmens kan
didato vietai, kurį galėtų užgirti! Trumanas suvažiavi
mui nebuvo'priimtinas, — jis gal būt priimtinas unijos 
vadams, bet nepriimtinas eiliniams nariams.

Suvažiavime būvo atstovų, kalbėjusių prieš anti
Wallace rezoliuciją, deja, ne visi norėjusieji prieš ją kal
bėti, gavo progos tai padaryti.

Reikšmingas buvo balsas konvencijos dalyvio Char
les Fizer’io. Jis be kitko sakė:

“Trečiosios partijos judėjimas prasidėjo taip, kaip 
judėjimas už įkūrimą CIO. šis judėjimas taipgi buvo 
apskelbtas komunistiniu ir sakyta, būk jis užsimezgė 
Maskvoje. Panašiai jie (CIO ir trečiosios partijos prie
šai) šūkalodavo prieš Rooseveltą.”

Šitie keli sakiniai, pareikšti atstovo, atvykusio iš- 
Indiana Harbor, turi didžiulės reikšmės. Jie teisingi ir 
puikiai pavaizduoja tikrovę.

Tie patys rėksniai, reakcininkai ir jų talkininkai, 
kurie kadaise laidino liežuvius prieą CIO, šiandien lai- 
dina liežuvius prieš trečiąją partiją. Komunistinis buvo 
jiems CIO, komunistinė jiems trečioji partija.

Akiregyje viso to, net gaila darosi stebint, kaip da
bartiniai CIO vadai, visa tai pamiršdami, eina talkon sa
vo priešams, prisidėdami prie trečiosios partijos niekini
mo. .

CIO prezidentas ir plieno darbininkų unijos prezi
dentas Murray rodosi turėtų žinoti ir suprasti tai, kad 
šiandien išstojimas prieš trečiąją partiją eina naudon 
darbo žmonių priešams.

Tuomet, beje, kai plieno darbininkų unijos suvažia
vime Bostone buvo užsukta mašina Wallace’ui ir trečia
jai partijai pulti, tai pats Wallace, nuvykęs į Detroitą, 
atsistojo į Chryslerio darbininkų eiles, — į pikietininkų 
eiles ir pareiškė, kad jis su darbininkais, kad jam rūpi, 
i-dant automobilių ir kitų pramonės darbininkų algos bū
tų pakeltos iš samdytojų pelnų!

Chryslerio darbininkai — 75,000 jų, — yra streiko 
lauke; jie kovoja už didesnį duonos šmotą sau ir savo šei
moms. Trečiosios partijos kandidatas atvirai juos remia, 
už juos žodį taria, dalyvaudamas pikietininkų gretose, o 
plieno pramonės darbininkų unijos suvažiavime tuo pa
čiu sykiu Wallace yra puolamas!

Kur logika?!

FAŠISTINĖS DAVAT
KOS SAPALIOJIMASe

’Clevelando fašistinėje 
Dirvoje (geg. 7 d.) piktai ir 
bjauriai sapalioja ponia V. 
Lozoraitienė. Ji niekina ir 
plūsta didžiąją lietuvių tau
tos poetę Salomėją Nerį.

Lozoraitienei nepatiko, 
kad koks ten A. Girgantas 
daug r^šęs- pabėgėlių “Mū
sų Kelias” apie tą poetę ir 
pareiškęs, kad “Mes, nega
lim ja nesidomėti.” Už tai 
Girgantas nusidėjęs ne tik 
prieš Lozoraitienę ir visą 
fašistų kliką, bet ir prieš 
lietuvių .tautą, ir prieš visą 
žmoniją! Salomėja Neris 
buvus “didžiausia mūsų 
tautos išdavikė ir išgama”. 
Ji nieko nenuveikus ir nie
ko nesukūrus.

Tai yra ilgu, nesuvaldo-, 
mu liežuviu fašistės sapa
liojimas. Lozoraitienės ir 
kitų fašistų plūdimas tik 
dar aukščiau iškelia didžior 
sios poetės garbę.-

gia i karo su 
'.Valstybėmis.

7 d.)
z Labai gerai,
vengia karo. Iš to tik reikė
tų, rodos, garsiai pasi
džiaugti ir rusus už tai pa
sveikinti. Bet Gabaliauskui 
tas nepatinka. “Amerikos 
vyriausybė ir visuomenė 
pagaliau įsitikino, kad su 
bolševikų valdoma Rusija 
nebus galima geruoju susi
kalbėti ir įvesti i žmoniškes
nę tvarką karo išardytame 
pasaulyje”, sako Gabaliaus
kas.

1 j i? ’/

Trumpai ir drūtai pasa
kius, Gabaliauskas nori 
naujo karo. Tokia yra kle
rikalų linija. Kiek tik išga
li, jie už karą agituoja.

raštyje skaitome korespon
denciją iš Kanados mieste
lio Vai D’Or. Joje sakoma:

Gegužės 2 d. šiam mieste 
didelis sujudimas ir jaučiama 
šventiška nuotaika. Miestas 
pasipuošęs Anglijos, Kanados, 
Quebec vėliavomis. Gatvėse 
daugybė žmonių prjsiseįę prie 
krūtinės ženklelius su šūkiu 
“Down with communism.” Ši 
diena Vai D’Or miesto istori
joj yra pirmoji diena, kada vi
si išeina su šūkiu šalin komu
nizmas . . . Šią didžiulę anti- 
komunistinę 
traciją pravedė 
of Coium'bus, kurios 
buvo pakviesti kartu
ti. Lietuvių Tarybos Vai D’Or 
skyrius kvietimą priėmė ir Ma
gino visus lietuvius skaitlin
gai dalyvauti. Jautriai atsi
liepdami Į šį kvietimą iš pla
čios apylinkės lietuvių suvažia
vo gera šimtinė. • -' /
Jeigu visi išėjo ir de

monstravo, tai reiškia, kad 
ten komunistų nesiranda. 
Jei taip, tai kam ir prieš 
.ką toji demonstracija?

E/ ■ Nauja Valstybė'
Jei neįvyks nieko nepaprasto (o šiandien visko ga

lima tikėtis), tai gegužės 15 dieną formaliai ir oficialiai 
užgims nauja valstybė — žydų valstybė.

Kaip toji valstybė oficialiai bus pavadinta, šiuo me
tu dar nėra tikrai žinoma, bet tiek žinoma, jog beveik po 
dviejų tūkstančių metų žydai ir vėl turės savo nepriklau- 

* ' somą valstybę — valstybę savo istorinėje Palestinoje.
Sakoma, sekretorius Marshall pasiuntė preliminari

nės žydų-valdžios galvai kažin kokią notą. Kas toje notoje 
yra, nežinia, kol. kas yra paslaptis.. Galimas daiktas, kad 
sekretorius Marshall siūlys žydams atidėti nepriklauso
mybės skelbimą. Bet nemanoma, kad žydai jo dabar 
klausys.

Skelbiama, jog pačių zionistų tarpe, zionistų vadų 
, tarpe, atsiranda nemažai tokių, kurie jau norėtų “prisi- 

taikstyti” prie neaiškios Amerikos politikos, bet abejoja
ma,* ar ir jiems pavyks šį svarbų žydų pasimojimą sulai- 

- *kyti.
Kiekvienas, kuris atydžiai stebėjo Palestinos daly

kų vystymąsi, skelbia, jog šiandien Palestina jau yra 
faktinai padalinta: žydai turi savo rankose visas tas 
sritis, kurias Jungtinių Tautų komisija jiems pasiūlė, ką 
Jungtinių Tautų seirdas yra užgyręs.

Žydai tyri tvirtą armiją; žydai turi sugabių admi
nistratorių, einančių visokiausias pareigas. Kai jie savo 
valstybės nepriklausomybę paskelbs, bus kas ją gina ir 

gvaldo.
Tačiau su tuo žydų bėdos dar neišsispręs. Arabai, 

apginkluoti anglų imperialistų ginklais, žada siųsti savo 
armijas Palestinon, — tai žada Egiptas, Trans-Jordanas, 

| Syrija, Lebanonas ir kitos arabiškos valstybės. Ar jos 
savo grąsinimą realizuos, — liekasi palaukti ir pama- 

Ktyti.. /
Mums atrodo, jog anglai imperialistai, pasitraukda

mi iš Palestinos, turės ką nors rankovėje, ir jie tai nau
dos kiršinimui arabų prieš žydus. Attlee ir Bevinas — 

! neblogi Chamberlaino ir Churchillo mokiniai!
Taigi žydų rūpesčiai ir darbai su savo valstybės ne

priklausomybės paskelbimu nesibaigs.
Demokratinis pasaulis trokšta žydų valstybei Pa

lestinoje geriausių pasekmių. z t
Svarbu, kad demokratinės valstybės tuojau, kai tik 

-žydų valstybė bus paskelbta,* ją pripažintų, susirištų di-

GABALIAUSKO 
MALI-MALIENĖ

Pittsburgho Lietuvių Ži
niose S. Gabaliauskas rašo, 
apie viso svieto marnastis. 
Kaip visi kiti klerikalai, 
taip jis nepalieka ramybėje 
komunistų.

Gabaliauskas piano, kad 
dabar viso pasaulio, komu
nistams atėjo liepto galas. 
Po to, kas atsitiko Francū- 
zijoje ir Italijoje, girdi, “ko
munizmui nebeliko jokių 
vilčių iš vidaus įsistiprinti 
vakarų Europos šalyse. Da
bar jiems belįeka pasikliau
ti tik Sovietų Rusijos dur
tuvais.” ’
'Bet tais “Rusijos durtu

vais” Gabaliauskas nepasi
tiki. Iš viso, jis sako, Rusija 
per silpna atsilaikyti prieš 
Ameriką, arba jai kibti už 
čiuprynos. Gabaliauskas ra
šo:

Kol Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos armijų nors ir 
nedideli daliniai laiko oku- 

' pavę vakarinę ir pietinę Vo
kietiją, tol rusams nėra pro
gos pasiųsti kariškos pagal
bos Prancūzijos ir z Italijos 
komunistams.

Pirmučiausiai rusai, geruo- 
jū ar bloguoju, turi išprašyti 
demokratinių šalių armijas 
iš Europos ir tik tada galė
tų pravesti sėkmingą vakarų 

‘Europos valstybių okupaciją.
Bet kaip tuos jankius iš 

Europos iškraustysi, jeigu jie 
geruoju namo nevažiuoja! 
Pavartoti prieš juos dabar 
ginklą, reiškia Įsivelti i karą

Perkūno sekėjų Chicaga priviso, — 
Sandara — užteršta — to sąšlavų kniso.

Perkūnas uždusęs, kad dunda, tai dunda...
Griaudina davatką, paną Kunigundą.

%

Jau Dievo koronė kris ūnt katalikų,
Jei neapsiginsim mes nuo bolševikų.
Jie visur streikuoja?; visko reikalauja, 
Mūs ramybę ardo, mūs tikybą griauja.

z Priseis, kad elektros šviesos neturėsim,— 
Smuklėj’ kaip apuokai, patamsyj sėdėsim...” ,

• Davatkos, verkšlena ir vis dvasią gaudo, 
Kad mūsų* šalelė jau visai paraudo.’,.
O nemato, varge, kad Jugasės- Onos,— 
Tiktai nuo šnapsuko joms nosis raudonos... ■
Ponai — šiai šalelei, geri patarėjai,
Garsūs patrijotai ir laisvės gynėjai,
Dirbt sunkiai nenori — tik taip prasitrinti 
Ir nuo komunizmo kilpos apsiginti....

. Vargšas darbininkas tyli ir nemato, 
Kad jie dėdės Šamo tik kišenę krato...• v . i ■ * ■ \
Čion darbas mažėja — nereiks-nei streikuoti^ 
Ir ponai, ant gatvės, galėsit maYšuoti.
Nosį nukabinę, kur parke sėdėsit, — 
Verksi t savo krašto — sugrįžt negalėsit... .
Kas dirbti nenori, tik liežuviu mala, 
Priseis taip, kaip ožiui, prilipt liepto galą!...

Perkūnsargis.

Kongresui nutarus dtmesti 62 metus praktikuotą tak- 
savima oleomargarino, senate esantieji “pieniniu sa
vininkų Veikalų sargai planuoja saVo sekama žingsnį. 
Čia matomieji republikonai sen. Alexander Wiley iš 

Wisconsin ir Milton D. Young iš North Dakota
* suplėšo kopiją to biliaus.

STATYBA KAIME
Mažeikįai. — Sparčiai 

vystosi“ statyba Židikų vals
čiuje. Ritinės ir Pikelių a- 
pylinkių valstiečiai Paulau
skienė, Gudinas, Inta, JRet- 
kėvičius ir kiti' pasistatė 
naujus namus. Tarybų val
džia skiria didelius kiekius 
statybinės,medžiagos, o-taip 

 

pat\.' paskolą valstiečiams, 

 

kurių] trobesius sunaikino 
vokiškieji grobikai.

Naujos moderniškos pie
ninės statyba įpusėta Lūšė
je. Pakilo iš griuvėsių Grie
žės malūnas. ,

Ar Bus 4-ta Partija?
Kad šių metų prezidenti

niuose rinkimuose dalyvaus 
trys partijos, kad turėsime 
tris kandidatus, tai jau ne
betenka abejoti. Bet ar bus 
ketvirta partija ir ketvirtas 
kandidatas?

Jei tikėti “New Repub
lic” bendradarbei Helen 
Fuller ,tai gali pakilti tokia 
ketvirta partija,.- kuri gali 
nulemti prezidento išrinki
mą. Ji kalba apie reakcinius 
pietinių valstijų demokra
tus, kurie sukėlė “revoliuci
ją” prieš prezidento Tru- 
mano “civilinių teisių prog
ramą”. Kaip jau žinoma; 
toje programoje yra kalba
ma apie panaikinimą * pie
tinėse valstijose negrų se
gregacijos (atskyrimo). 
Pietinių valstijų demokra
tai tokios “nesąmonės” ne
toleruosią, jokiu būdu riebe- 
sutiksią , remti Trumano 
kandidatūrą į prezidentus.

Jie, žinoma, nurimtų, jei
gu demokratai Philadelphi- 
jos konvencijoje liepos mė
nesį pastatytų kitą kandi
datą, arba jeigu Trumanas 
savo “civilinių teisių, prog
ramą” pamirštų. Daugelis 
žmonių teigia, jog Truma
nas taip ir pasielgs. 
Už tai kalba visa jo prezi
dentinės karjeros istorija. 
Tais trumpais keliais me
tais jis Kongresui buvo pa
siūlęs nemažai gerų dalykų, 
bet paskui viską gražiai pa
miršo, nė piršto nebepajudi
no tiems pasiūlymams pra
vesti gyveniman. Panašiai, 
girdi, bus amžinai palaido
ta ir šioji jo programa.
z Bet, daleiskime, kad der 
mokratai savo konvencijoje 
vieną kitą tos 
programos punktą 
įdės savo partijos prog- 
ramon, daleiskime, kad jų 
kandid'atas bds Harry S. 
Trumanas. Tokiame atsiti
kime, teigia Helen Fuller, 
mes tikrai turėsime ketvir
tą partiją.

Patys žymiausi ir reak- 
cijoniškiausi pietinių vals
tijų demokratai ' > uoliai 
ruošia naujai partijai dir
vą. Sušilę darbuojasi Missi
ssippi senatorius James O. 
Eastland, Mississippi gu
bernatorius Fielding I. 
Wright, South Carolina 
gub. J. Strom Thurmond, 
Virginijos gub. William M. 
Tuck ir visa eilė kitų.

Jų strategija esanti' to
kia. Jeigu jie turės savo 
kandįdatą, už kurį rinkikų 
kolegijoje bus paduota visi 
pietinių valstijų balsai

i sunkusiuosius su tarybinės 
agrotechnikos laimėjimais 
žemės ūkyje, su . sėjomai
nos, dirvų tręšimo vietinė
mis trąšomis ir kitais klau
simais. Valstiečiai ypatin
gai mėgsta agronomo Mi
liausko paskaitas, kurios 
visada būna paįvairintos 
gausiais pavyzdžiais iš Juk
naičių valsčiaus- pasiekimų 
žemės ūkyje tarybiniais 
metais. Sistemingai paskai
tas rengia ir valsčiaus zo
otechnikas • drg. Paunksnis.

žeitfės ūkio Specialistų 
Paskaitos

Šilutė. — Prie Juknaičių 
valsčiaus žemės ūkio sky
riaus suorganizuota paskai
tininkų grupė. Jai vadovau
ja valsčiaus agronomas 
drg. _ Miliauskas. Paskaiti
ninkai " lanko apylinkes,' 
ruošia jose valstiečių susi
rinkimus ir supažindina su-

DVIEM MAŠINOMIS
Joniškis. — Pritardamas 

kilniam žygiui ųž penkrrfe- 
čio įvykdymą per 4 metus, 
Linkuvos audeklų kolekty
vas įsijungė į tarpusdveš 
socialistines lenktynes ir 
ryžtingai kovoja dėl plani
nių uždavinių atlikimo pir
ma laiko.

Per socialistinį lenktynia-

(156) , tai nei demokratai, 
nei republikonai neturės 
daugumos balsų. Tokiam 
atsitikime prezidento išrin
kimas pateks Kongreso 
Atstovų Rūmams. Ten pra
sidės smarkios derybos, 
šiaurinių valstijų demokra
tai daug greičiau sutiks 
balsuoti už pietinių valstijų 
reakcinį demokratą, negu 
už republikoną. Tuo tarpū 
republikonai daug greičiau 
pasirinks pietinį' demokra
tą, negu šiaurinį demokra
tą. Juk jau ir dabar Kon
grese reakciniai republiko- • 
nai ir pietinių valstijų de
mokratai susitaiko beveik 
kiekvienu svarbesniu klau
simu.

Tai šitaip, sakoma, pieti
nių valstijų reakcijonieriai 
galvoja ir planuoja savo 
žmogų įvesti į Baltąjį Na
mą, tai yra, išrinkti Jung
tinių Valstijų prezidentu.

Dabar tik kyla klausimas, 
kuriuo keliu reakciniai de
mokratai eis prie savo nau
jos partijos pąskelbimo ir 
savo kandidato iškėlimo: ar 
tuojau dabar atskils nuo 
Demokratų Partijos, ar 
lauks Philadelphijos kon
vencijos?’ Manoma, kad bus 
palaukta konvencijos. Jeigu 
konvencijoje nepavyks at- « 
mesti Trumano “civilinių 
teisių programą,arba no
minuoti kitą kurį demokra
tą, priimtiną pietinėms val
stijoms, pietiečiai išmaršuos 
iš konvencijos, paskelbs sa
vo naują partiją ir nomi- < 
nuos savb kandidatą.

Dar daugiau. Pietiečiai 
tikisi smarkios paramos iš 
demokratų kitose valstijose. 
Todėl savo propagandoje jie 
pradeda storai pabrėžti 
“naują” klausimą, atseit, 
valstijų teisių klausimą. Jie 
teigia, kad Washingtonas, 
tai yra, federalinė valdžia 
yra paneigus arba nustel-k 
bus valstijų teises. Jie save 
vadina gražiu, patraukliu 
vardu “valstijų teisių de-» 
mokratais”, o visus kitus — 
“policinės valstybės demok
ratais”. Po šitokia vėliava 
pietinių valstijų reakcijo
nieriai tikisi laimti daug 
demokratų iš Illinojaus, 
New Yorko, Massachusetts 
ir kitų valstijų. Jų plauko 
reakcijonierių n e t r ūksta 
niekur.

Jų planas siekia ir ligi re- 
publikonų. Gera dalis re- 
publikonų, n e p asitenkinę 
konvencijoj nominuotu kan
didatu, persimes į “ketvir- - 
tos partijos” lagerį. Tuo bū
du, teigiama, jau šiais rin
kimais “ketvirtoji partija” 
taps “pirmąja partija.”

Tai visa, žinoma, tiktai 
pietinių valstijų demokratų 
planai ir svajonės. Bet ne
galima atmesti tokiai pu
siau fašistinei, grynai re
akcinei parti jak gimti gali
mybės. Ji gali gimti, ir dar 
šiais rinkimais!

dieninę išdirbio normą 50- 
60 procentų.' ' ' . •

Audykla viršijo sausio ir 
vasario mėnesių . gamybi
nius. planus.

Kolektyvas pasiryžęs į- 
vykdyti šių metų gamybinį ' 
planą iki ^Tarybų Lietuvos 
aštuntųjų metinių, o penk- 
metinį planą — iki 11949 m. 
pradžios.
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JONAS ŠIMKUS

Lietuvių Literatūros Šventė Maskvoje

Lietuvių Literatūros Dekada Maskvoje: Sąjungų Namų Kolonu sal^e pertraukos 

metu iš kairės i dešinę: Poetas Eduardas Mieželaitis, rašytojas Jonas Marcinkevi
čius, Lietuvos .valstybinės operos solistas Kazys Tudauskas, akademikas Mykolai-

> tis-Putinas.

LMS News and Views Kalnynuose

Lietuvių Literatūros Dekada Maskvoje: Bendroji Maskvos Kolonu salės išvaizda 
lietuvių literatūros dekados atidarymo Mieną. I

sus savo naujiems kūriniams, kūrybi
niams darbams. Lietuvių rašytojai'gęrai 
matydami, kad jų kūryba pasiekia ne 
tik savo tautos plačiąsias mases, bet ir 
milijonines mases kitų tarybinių tautų, 
be abejo, nukreips savo jėgas tam, kad 
sukurtų naujus aukštai idėjinius ir me
ninius kūrinius ir ištikrųjų sukurs nau
jų vertingų kūrinių.

Didžiai reikšmingas dalykas buvo lie
tuvių kūrinių, išėjusių rusų kalba, ap
svarstymas Tarybų Sąjungos Rašytojų 
.Sąjungoje, dalyvaujant įžymiausiems 
rusų tarybiniams’ rašytojams: Fadeje- 
vui, Erenburgui, Leonovui, Višnevskiui, t • • r' T • t • T T •

Pasibaigė lietuvių literatūros dekada 
Maskvoje. Daugiau kaip dešimtį dienų 
Lietuvos tarybiniai rašytojai buvo Mas
kvos svečiai. Visuose literatūros vaka
ruose, kur tik lietuvių rašytojai buvo 
pasirodę su savo kūryba, buvo nuošir
džiausiai Maskvos gyventojų sutinkami:

. Negalima pamiršti tokių entuziastingų 
sutikimų, kokie buvo “Triochgornos ma
nufaktūros” Lenino vardo teatre, Gor- 
bunovo vardo kultūros klube, Karinėje— 
Politinėje Akademijoje, Visuomeninių 
Mokslų Akademijoje ir visoje eilėje'kitų 
vietų.

Tas nepaprastai šiltas priėmimas, lie
tuvių rašytojų kūrybos gilus įvertini- Tvardovskiui, Tichonovui ir kitiems. Vi- 
mas, giliai jaudino visus mūsų rašytojus, 
pradedant vyriausiais savo amžiumi de
kados dalyviais kaip Mykolaitis-Putinas' 
bei Antąnas Vienuolis-Žukauskas, bai
giant mūsų jaunaisiais literatūros atsto
vais — LapašinsKu, Kadaičiu, Matuzevi- 
čiumi. ' '

Kai mūsų rašytojai ruošėsi dekadai— 
tokiam reikšmingam įvykiui lietuvių li
teratūros istorijoje, be abejo buvo ir kai 
kurios baimės, kad lietuvių literatūros 
gyvas žodis nenuskambėtų tuščiaviduriš- 
kai, silpnai. Mes, daugelis lietuvių tary
binių rašytojų, Maskvą ir maskviečius 
pažįstame jau iš praėjusio karo metų ir 
žinome jų nuoširdų atsinešimą lietuvių 
atžvilgiu. Vis dėlto išstoti prieš visą ru
sų litera'tūrą, prieš milijonus maskviečių 
su savo kūryba, buvo truputį lyg ir bau-

Bet dabar, kai dekada pasibaigė, mes 
įsitikinome, kad mūsų kai kuri baimė 
buvo visiškai tuščia. Tie gausūs, masiš
ki plojimai, tie linkėjimai- pasisekimo 
lietuvių literatūrai ir jos darbuotojams, 
mus visus dar kartą įtikino, kokia gili 
simpatija maskviečių širdyse yra lietu
vių tautai ir jos literatūrai.

Literatūros dekada iš tikrųjų būvo 
didelė šventė mūsų literatūrai. Niekuo
met mūsų rašytojai nebuvo kyiečiami už 
savo tėvynės ribų pasirodyti su savo kū
ryba. Tai atsitiko tik dabar, kai Lietuva 
yra broliškų tarybinių tautų šeimoje. 
Niekuomet mūsų rašytoji/ kūriniai ne
buvo taip masiškai verčiami į svetimas 
kalbas. Tai yra galima tik dabar, kai 
visos tarybinės tautos, o pirmoje eilėje 
didžioji rusų tauta, stengiasi mums pa-,, 
dėti iškilti tiesiog iš nežinio j pasaulinį 
kultūros forumą.

Literatūros dekada lietuviams rašyto
jams suteikė naujus didžiulius impul-

sų buvo pripažinta, kad nuveiktas nema- 
• žas darbas' verčiant lietuvių autorius į 
rusų kalbą. Lietuvių rašytojų žodžiai bu
vo rimtai ir- su dėmesiu išklausyti ir tas 
dar labiau sustiprino bendradarbiavimą 
tarp rusų ir lietuvių rašytojų;

Mūsų rašytojų šeima dekados metu 
įsitikino, kad ištikrųjų tėvynė siekia ne 
tik Lietuvos respublikos sienas. Mūsų tė
vynė ištikrųjų didelė, nors joje kalbama 
įvairiomis kalbomis. ,

Lietuvių tauta per šią literatūros de
kadą parodė ir savo meną.-Dekados va
karuose dalyvavo mūsų liaudies ansam
blis su jo vadovu Švedu priešakyje, su
silaukė didžiausio pasisekimo. Publika 
entuziastiškai sutiko lietuvių liaudies 
dainas ir šokius.

Labai gražiai pasirodė mūsų operos 
solistai: Staškevičius, Mažeika ir Gu
tauskas.

Marcinkevičius is Kapnys parašė nau
jiems filmams scenarijus. Mes darome 
naujus žingsnius lietuviškos kinemato
grafijos sukūrime. Visa tai parodo, kad 
lietuvių- tautos kultūra dideliais Žings
niais progresuoja, pasiekia naujų laimė
jimų. •

Mes grįžtame į savp mylimą Lietuvą. 
Prieš mus stovi daug darbų, daug reikš
mingu kūrybinių uždavinių. Vykdydami 
savo kūrybinius uždavinius mes visuo
met jausime brolišką tarybinių rašytojų 
— maskviečių paramą. Mūsų ištartas 
žodis bus< galingesnis. Mūsų tautos var
das vis dažniaus skambės milijonų žmo
nių lūpose. Tai mus džiugina, ir mes esa
me tikri, kad tai džiugina visą mūsų 
tautą.

Dirbsime savo brangios Lietuvos, lie
tuvių tautos ir visų tarybinių tautų ga
lybės ir šlovės labui.
9. III. 48.

By Mildred Stensler
BOOK REVIEW

Fireside Book of Folk Songs: Edited by 
Margaret B. Boni, illustrated by Alice and. 
Martin Provensen ; ■ published by Simon and 
Shuster; 322 pages, price $3.95. ' t

This is one of the gayest and most exciting 
books on folk songs it has been my pleasure 
to run across. The book contains words and 
music, with accompaniment of 150 of the 
Most popular folk songs of many nations. 
It’s a song book that can be read as well as 
sung. Every page is delightfully illustrated 
with simple, colorful pictures that tell the 
story of each song and create its mood even 
•before you look at the words and music.

The songs, some old some new, are divided 
m 4 categories: Ballads and old favorites, 
work songs, marching sopgs and songs of 
valor and old hymns and spirituals.

The introduction to each group, as written 
by the editor, tells the history and origin of 
that .particular type of folk song. Under the 
title, too, of each song is a further explana
tion. ’
The ballad or folk song was the world’s first 

newspaper. It came into being in the days 
when the illiterate 'community depended for 
its news on the minstrels who roamed the 
countryside. The nęvs was sung to' rhyme 
instead of spoken, because the teller found it 
easier to. remember names and places and 
events if he associated them to rythmical pat
tern.

After its first performance certain songs 
caught on with the people and were repeated 
and repeated, added to and changed. And with 
the coming of the m'achine age and the print, 
we come to know the bld ballads.

Where people gathered, ballad singing took 
on a definite form.’ It was as much a dance, 
as a song; the leader sang the verse, the people 
joined in an answering chorus. Where work 
is communal like Russia, the Balkans or on 
the large Southern plantations, this type of 
folk song has been kept up as a sort of in
centive to work. But where work7 has *become 
an individual affair, songs of the people have 
dwindled to solos and individual ballads. v

Both the old ballads and the new owe A, 
much of their popularity to the words. And 
the collector of such songs will find himself 
with a genuine history ,of the nations little 
people. Even today with the newspapers and 
radio bearing all the news, news bearing 
songs are still being produced. The war has 
brought out many such songs. Some will live 
on for untold generations. They tell the story 
of world conflict, like the songs of the under
ground fighters of France, the guerillas of 
Russia and China, and the fighting songs of 
all the Worlft armies.1

Leafing through the songs of Margaret 
Boni’s book, I found, many familiar ones 
but singing the melody with all the numerous 
verses was- most novel. For example, the old 
Italian favorite, Funiculi, Funicula, was writ
ten in 1880 to commemorate the opening of 
the funicular railway to the top of Mt. Ve
suvius. The song is appropriately illustrated 
with this railcar going up on a cable. Inside . 
the car a number of Italians making merry 
with a flask of wine; on the small side bal
cony a couple in embrace, and on top of the 
car the man with the inevitable concertina.

A little further on, I found the origin of 
Broadway’s Minnie the Mbocher. It originated
as Willy the Weeper, the poor chimney sweep- . *On. Many of our LMS choruses are singing 
er, who was dope addict. He took too much 
■one 'night and dreamed he landed in N. Y, 
with, a pocked full of dough. And then the 
dope gave out! ,

Labor 
songs of 
Joe Hill.

įGauboje kalnynų, tiek gamtos gražumo
Išplaukia iš gelmių visatos, 

Jausmai prasiskverbia iš po nuobodumo,
Kai vaizdai didingi čia matos’.

Štai, čia atsidūręs į slėpinių vidų, 
Kur savo vaizduotę nutiesi ?!

Kai milžinų tarpe gamtos piramidų
Taip mažu beesąs jaūtiesi.

Tarp kalnų ir slėnių, gilumų, didybių,
Tie, kurie prieš tave išstoja, 

Beregint kilniausias išnašas grožybių; 
Tau, rodos, širdis plakt apstoja.

Protas tavo svaigsta čia nuo įstabumo, 
Kai akys jarh vaizdus įteikia.

. Tvariniai visatos, jos skalė gabumo: 
Ribuotai mintyse mūs veikia .\ .

< A. Dagilis.

SONETAS
' Ašot Graši — Armėnijoj poetas.

< Savanas
Prie mėlynų platybių okeano • 
Tave, lyg seną pasaką, menu, 
Žydroji taure skaidriojo Sevano
Su kvepiančiu Armėnijos vynu.,

Tarytum gulbė, skrenda siela mano 
Į užtaką tavųjų vandenų,
Tenai, kur spindi, apgaubtos sapnų 
Viršūnės išsvajoto Ajastano. \

Tu man visur, Sevanejvaidinies! 
Kai dienomis žilosios praeities' 
Atslūgo marių bangos nuo kalnynų,

Tu palikai, lyg draugas, su mumis,— 
Todėl aš tavo rpėlynas vilnis 
Labiau myliu už laisvę vandenynų. 
1946 m. ’ • A. Churginas.

Maine

the 
the

of some of 
often found 

from an old folk tune.” So it turns

and poet. He was executed in 1915 on a 
trumped up murder charge. The song was 
written in his memory. The singer says he 
dreamed he saw Joe Hill standing by his bed 
as big as "life. “But they shot you, Joe,” he 
says. . ’

“Takes more than guns to kill a man— 
Joe Hill ain’t never died.
Where working men are out on strike, 
From San Diego up to 
In every mine and mill 
You’ll find Joe Hill.”

Reading the explanation^ 
more recent songs, I very 
word
out that even though a composer’s name is 
used the tune has come down from 
the ages.. There is one piece of music that 
the Oxford Companion to. Music says “must 
be the best known tune in the world.” And 
that’s the one we sing, My Country ‘Tis of 
Thee, to; that is sung throughout the British 
Empire as God Save the King, in Germany 
as Heil sewnething or other, and in many other 
countries under other'names.

Among the songs in the Fireside Book, I 
found Meadow Lands, the Russian Red Army 
Cavalry Song. The tune, again, is so old that 
it cannot be,credited to any special time, but 
new words get adapted and the, tune carries

'■!
unions have added much lore to the 
America. One of the most moving is 
Joe Hill was a great labor organizer

Meadow Lands as “Laukelis, Laukas,” the 
Lithuanian translation by K. Matulaitis.

It would be well for our singers and chor- 
* uses to look back to some of these old tried 

and true tunes for material and inspiration. 
An interesting program could be arranged 
around folk tunes of many nations.

Balandžio 20 d. mirė Fran
ces Vokietaitis, jau sena am
žiumi, gyveno iš pensijos. Pa
liko liūdėti 
nūs, taipgi

Gegužės
Gudauskas, 
liūdėti pačią — Oną, tris sūnus 
ir dukterį.. Velionis seniau per 
daugelį metų dirbo anglies ka
syklose, o kada sveikata susilp
nėjo, tai metė angliakasio dar
bą ir dirbo malūne.
' Seni lietuviai dažnai miršta. 
Prabėgo metai laiko ir žiūrėk: 
į kapus amžinai ilsėtis nukelia
vo keli desėtkai lietuvių, dau
gelis iš gerai pažįstamų. Mat, 
motinos gamtos taip jau yra 
patvarkyta dėl visų.

dukterį, keturis sū- 
seserį.
8 d. mirė Povilas

68 metų. Paliko

Balandžio 23 d. buvo Cole 
Brothers cirkai. Pavasaris iki 
šiol yra gražus. Dažnai palyja. 
Vaisiniai medžiai jau peržydė
jo, krauja vaisius. Gamta gra
ži, visur žaliuoja. Tai gražiau
sias metų laikas.

Bet mes, seni amžiumi, ligų 
ir skausmų kankinami, jau ne
galime gamtos gražumu džiaug
tis, nematome 
gražume, kurį 
vome. Rodosi, 
giltinė mirtis 
venimą, l\fano
nimas vis skubiau ciba į sau-

linksmumo tame 
seniau matyda- 
tik tūnok, kol 

pakirs tavo gy- 
ir paties gyve-

Dabar anglies kasyklos, po 
streiko, dirba pilnai. Viršuti
niai fabrikai taipgi dar dirba. 
Kol kas su darbu vargo nėra.

' A. Čekanauskas.

Bridgeport, Conn
Bus Gražus Teatras

LDS ii* LLD vietinės kuopos 
ruošia teatrą ir šokius, geg.- 
May 22 d., Lietuvių svetainėje, 
407- Lafayette St., Bridgeport, 
Conn. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Patys smarkiausi aktoriai 
suvaidins dvi po 1 aktą kome- y 
dijas: “išsvajota sekretorė” ir 
“Kontrplis.” Tai smagios ir juo
kingos komedijos. Paimta iš 
įvykių Lietuvoje, prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Po vaidinimui ’ 
bus smagūs šokiai.

“Ponas Amerikonas” 
Bridgeporte

-r*— •—“ — W

Balandžio - April 24 d. Hart
fordo Laisvės Choro lošėjai at- 

,vežė mums ir suvaidino “Poną 
Amerikoną.” • Vaidinimas išėjo 
vidutiniškai ir bridgepprtiečiai 
taria didį ačiū hartfordiečiams 
už jų paštangas.

Buvo, / taip sakant; smagus '"; 
pažmonys ir kuopoms pasiliks * 
uždarbio. O uždarbio atliks dėl
to, kad bridgeportiečiai turi ge
rų draugių ir draugų, kurie be
veik visąjį a prie parengimų pri
sideda didesųe ar mažesne au- ' 
ka. Todėl ir tiems geradariams 
pridera širdingas ačiū. 

f

Mūsų sirgę draugai jau pa
sitaisė. Pirmiau buvau rašęs, 
kad LDS 71 kp. iždininkas Jo- 9 
nas Pudimas buvo sunkiai sū-< 
sirgęs, taipgi S. Tamošiūnas 
sirgo ligoninėj ir namie, dabar 
randasi pasveikę. Matyti, tvir- 
tokų vyr-ų būta, kad ligą Apga
lėjo. Laimingos kloties jums!

Mirtys '

Balandžio 15 d. mirė Bridge
port© senas gyventojas, gero 
būdo ir visų mylimas Juozas

> Stankaitis. Gegužės 2 d., nesir
gęs mirė Michael Bakūnas, te
atro mylėtojas, nes daugelyje 
perstatymų jis dalyvaudavo. Šį 
sezoną, turbūt ką nujausdamas^ 
kuomet 'buvo prašomas, atsisa
kė imti rolę. Abudu paliko už
augusias ir, taip sakant, pa
stovias šeimynas, nes sūnūs ir 
dukterys yra apsivedę ir pa
stoviai gyvena. (

/ •

Linkiu jų moterims ir kitiems 
šeimynų nariams tvirtos ištver
mės,-netekus savo gerų tėvų.

LDS Narys.

3 pus!.—Laisvė (Liberty,

šeštad., Geg. 15 1948 i
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Uja Erenburg
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rūpins ?
Jos sesuo Mrs. Helen Goett, 

Mrs.
na-

Baldwin Locomotive Co. pa
reiškė spaudoje, kad ji dar 
turi $116,400,000 užsakymų, 
vyriausiai ant Diesel 
žiu.

3116 S. Karlęv, rado 
Wierz nusišovusią savo 
muose.PARYŽIAUS ŽLUG1

3-30-48

Lowell, Mass

Istorinė Apysaka Verte K. BARTKŪS

garve-

su

(Tąsa)
Stengdamasis kaip nors sutrumpinti 

laiką, Liūs jenas neatsisakydavo nė vie
no kvietimo, šokdavo, pasakodavo nebū
tus dalykus, sukosi apie mergaites. Jį 
pamilo vieno stambaus įmonininko Mon- 
tinji duktė. Žozefina buvo putli žvinglė> 

. ją viliojo romantiški Liusjeno veido 
bruožai, pasakojimai apie ispanų fana
tizmą ir tai, kad pasaulietiško pokalbi!) 
metu jis nelauktai nutildavo ir, žiūrė
damas į vieną tašką, liūdnai šypsodavos.- 
Kai Tessa sužinojo apie sūnaus flirtą, 
jis nušvito: Liusjenas ne toks kvailas, 
jei vice-konsulo vietą pakeitė į turtingą 
sužadėtinę! ,

Žozefina laukė prisipažinimo, skyrė 
pasimatymus tuščiose cukrainėse arba 
Bulonijos miške. Bet Liusjenas tarsi ne
pastebėjo jos jausmų. .Kartą neištvėrusi, 
ji pagriebė Liūs jeną už rankos. Tai atsi
tiko šviesią rudens dieną, kraujo ir va
rio spalvose skendinčioje alėjoje. Tolu
moje amazonė pliauškino botagu. Žozefi
na, visa paraudusi, nusisuko, Liusjenas 
atsargiai aštraukė ranką.

— Kalbėkime atvirai. Jūs man patin
kate. Be to, jūs turtinga. O aš vakar 
įkeičiau laikrodį... Bet vis dėlto aš jū
sų nė pirštu nepaliesiu. Jums dvidešimt 
treji metai. Jūs visą laiką juokiatės. O 
aš? ... Aš, kaip ir mano bičiulis Chose, 
susižiedavau su mirtimi.

k %

Sužinojęs, kad Liusjenas daugiau ne- 
‘ besusitinka su žozefina, Tessa paniuro: 
iš to pabaldos nieko nebus! Tačiau jo 
laukė naujas smūgis. Jis snaudė ant Ro
mos pasiuntinio pranešimo, kai į jo ka
binetą įėjo Deniza. Jis nudžiugo: visą tą 
laiką jis beveik nematė savo mylimosios. 
Amali kalbėjo, kad Deniza negaluojanti, 
be nuotaikos. Tessa suprato, kad Deni
za pyksta ant jo nuo to vakaro, kada jis 

v papasakojo jai savo pasisekimus parla
mente. Ak, ta politika!... Ji sugadino 
jam visą vasarą. Amali neišvyko į ku
rortą, pareiškusi, kad . nenori atsidurti 
savo pamėgtame V-itelyje “kartu su tam- 
suomene.” Liusjenas netikėtai grįžo iš 
Ispanijos. O Deniza ... Gal būt, ji ir ti
krai nesveika: išblyškusi, paakiuose, ra- 

rtilai. Jis norėjo pasiteirauti apie jos 
sveikatą, bet nespėjo.

— Aš išvaži'uaju: gyvensiu atskirai. 
Tessa net suspiegė iš pasipiktinimo: 
— Štai kaip!... Su kavalierium?
— Ne, viena.
JTessa nustebęs pasižiūrėjo į dukterį.. 

Tikriausiai serga! Jis pasistengė suval
dyti save; pasidarė mandagus, ironija 
pridengdamas tikruosius jausmus:

— Gal, malonėsi paaiškinti man prie
žastį?

— Aš maniau, kad tu pats supranti— 
po to pasikalbėjimo... Aš negaliu ki
taip, nenoriu gyventi tavo pinigais.

Tessa neteko kantrybės:
• — Žadi pasinaudoti • išlaikymu kokio 

nors veltėdžio, panašaus į tavo brolį?
— Aš žinojau, kad tau negalima aiš

kinti ... Čia, gaF būt, tu teisus, Liusje
nas tjkrai kaltas, nes jis galėtų gyventi 
kitaip. O tu viską darai natūraliai: imi 
pinigus dangstai henaudėlius, piudai is- 

» panūs. 'O dabar taip pat natūraliai už
gaulioji mane. Geriau nekalbėsime.

— Palailk! Kur tu eini?
— Namo. Aš nusisamdžiau .kambarį.
— Mamytės pinigais? Atseit, mano?
— Ne. Aš dirbu kontoroje.
— Kiek gi tau moka už tavo moksliš

kus darbus?
— Aštuonius šimtus frankų mėnesiui.
Tessa dirbtinai nusijuokė:
— Labai puiku! Vertėjo tave mokyti!

Palauk!...
Jis sumišęs pagriebė ją už rankos, 

kaip vaiką. Gailestis pakeitė rūstybę. 
Nelaimingoji! Vis tai nervai kalti. Mer
gaitei laikas tekėti. Jis seniai kalbėjo 
Amalei.

— Deniza, nekvailiok! Tau reikia pa
ilsėti, pasigydyti. Tai paprasta neuras
tenija. Mane jaunystėje ištikdavo tokie 
pat priepuoliai ... Palūkėk!

Tačiau Deniza išėjo. Jis pavijo ją 
prieškambaryje, ėmė brukti pinigus į 
ranką:

*— Paimk, kvailute!... Prašau tave, 
paimk! Dėl manęs!...

Deniza išėjo, nepaėmusi pinigų. Tes
sa grįžo į savo kabinetą, atsigulė į sofą 
ir staiga pravirko. Ašaros jį patį nuste-

bino: arba jis kada nors verkė? ... Pai
ka mergiotė! Juk ji pražus. Argi galima 
pragyventi iš aštuonių šimtų frankų? 
Mėnesio neištvers, susidės su kuo nors už 
porą kojinių, ims eiti per rankas. Ir visa 
tai dėl tos prakeiktos politikos! Kuriam 
galui jis ėmėsi tokio darbo? ...

Išėjusi iš įgrisusių namų, Deniza iš 
įkarto pasijuto lengviau. Garsėjusi ne vi
suomeniškumu, “svilpliu,” ji nenustojo 
šypsotis. Korektiškas skurdas, su kuriuo 
jai tėko susipažinti, nepalaužė jos links
mumo. Priekabus- buhalteris pašiepda
mas vadino ją “mūsų paukštyte.” Tam
sioje kontoroje, kurioje iš ryto uždegda
vo elektrą, prie raštų apie angliško, an
tracito tonas, Deniza šypsojos. Šypsojos 
ji ir namie: ji nusisamdę kambarį mažo 

-viešbučio palėpėje. Tamsūs įviji laiptai 
kvepėjo drėgme ir pigia pudra. Mažame 
tamsiais apmušalais kambaryje vos įsi- 
teko lova. Tačiau net ta kamarėlė atro
dė Denizai puiki, ir pirmą kartą blankus 
veidrodėlis, kabėjęs ant sienos, parode 
veidą, kupiną linksmybės.

Denizos-sprendimas brendo pamažu. 
Buvo vienas pirmųjų pavasario vakarų, 
kai jinai, susipažinusi su Mišo, neramiai 
pajuto savo išsilaisvinimo pradžią. O da
bar rudens lietus ištisą naktį barbeno į 
palėpės langelį. Reikėjo visų tos vasaros 
įvykių, pasikalbėjimų su Mišo, ilgų svar
stysiu, kad Deiza pagaliau surastų sa
ve. Tačiau ir juokingai suraukta kak
ta, ir šypsena sakė, kad jos sprendimas 
nepajudinamas. Taip atėjo vakaras, ka
da jinai, po ilgos pertraukos susitikusi 
su Mišo, paprastai tarė:

— O dabar apie “elgesį”.. . Aš noriu 
kuo nors padėti' ispanams. Vakarais aš 
laisva.

Jie ėjo Sevastopolio bulvaru. 'Buvo 
tirštas rūkas, pirmasis Paryžiaus rūkas, 
žiburiai, atrodė, plaukia geltonuose de- * 
besyse. Nieko nesimatė, ir praeiviai susi
durdavo kits su kitu. Prie jūros drėgmės 
prisimaišė keptų kaštanų, kvepalų, skru- 
dėsių kvapas. O raudonos raidės “Fre
gata,” “Liepa,” “Gėlės” čia pasirodyda
vo dūmų, kamuoliuose, čia išnykdavo.

— Aš norėjau jums paskambinti.
—Dabar aš nebeturiu telefono. Aš 

persikėliau.
Jis viską suprato ir paspaudė jos Tan

ką. Ji nusijuokė; linksmos akys sumir
gėjo rūke, lyg iškabų raidės.

Jie atėjo į komitetą. Ten buvo girdė
ti vienas žodis: “Madridas.’! Ir kas tik 
jo nekartojo: paaugliai, svajoję apie mū
šius, moterys su žindomais kūdikiais, at- 
nešusios čia menkutes sutaupąs, atida
vusios paskutinį turtą Madrido moti- 

' noms, darbininkai, dailininkai, ofician
tai, studentai, užsieniečiai. T tuos, du 
tamsius kambarius, papuoštus Madrido 
planu ir popierine Ispanijos respublikos 
vėliava, susitelkė užguita, bet gyva Pa
ryžiaus sąžinė. Baimingai kalbėjo: “Ar
tėja prie Madrido”; ramino save' Vilti^ 
mi: “Atmuš!”; siūlė pinigus, rankas, 

. gyvybę.
Deniza susitarė: ji ateidinės čia kiek

vieną vakarą. <MiŠo nusišypsojo, išgirdęs, 
kaip paprastai ji kreipdavos į visus: 
“draugas” — tartum visą gyvenimą bū
tų taip, kalbėjusi.

Jis palydėjo ją. Nupirko kaštanų; ji 
kaštanais šildė s.ustyrusius pirštus it 
pasakojo savo gyvenimą: *

— Buhalteris baisus marmeklis: “Vėl 
per jus padariau rašalo dėmę!” O vedė
jas — fašistas ir niekadėjas. Tvirtina, 
kad jie jau paėmę Madridą. Jis man pa
siūlė: “Einam į kiną.” Davė suprasti,' 
kad nuo jo priklauso padidinti atlygini
mą arba išvaryti. Aš jam atsakiau, kad 
turiu pavydų meilužį, kuris šaudo labai 
taikliai. Iškart pasitraukė^

Jie juokėsi: jiems buvo linksma — 
baisiame rūke, kuriame nežinai, 
žingsnį žengti, ji^rado savo laimę.

O paskui Mišo pasakė:
— Poryt-išvažiuoju.
— Ten?
Jis linktelėjo galva.
— Mišo, jūs grįšite?
Jis tylėjo.,
— Aš žinau, jog jūs grįšite.
Jis neatsakė: jam staiga pasidarė liū

dna. Kodėl viskas išėjo taip nevyku
siai?... Juk jie susitiko, kalbėjosi, c 
kažko nepasako ... Dabar jis išvažiuo
ja ...

Mišo, aš noriu, kad jūs grįžtumėt.
(Bus daugiau)

kur

PADĖKOS ŽODIS
Po trumpo* mano buvimo 

gohbūtyje grįžau į namus 
viltimi, kad būsiu sveikesnis
ir galėsiu darbuotis, ne vien 
dirbtuvėje, bet ir organizaci
jose, kaip tai LLD, kuri da
vė mums progą apsišviesti ir 
parodė teisingą kelią kovai už 
geresnį gyvenimą.

Didelis ačiū T. D. O. už pri
siųstas gyvas gėles į ligoninę, 
M. R. Miliuvienė, A. Andrys- 
kiavičius, W. Pekarskas, J. 
M. Karsonas, Ch. Zuzinas, P. 
Krivec, J. Mikalauskas, 
Shalman, S. Paulenka,
Rutkauskas ir J. Grigas, kurie 
lankė ligoninėje ir kitiems— 
ačiū !

N.
A.

tik pasveikęs sutikau 
Karsoną, tai jis sako: 

štai tau už du

Kaip 
draugą 
Na, Blažoni, 
naujus narius duoklės į LLD 
ir pasiųsk į centrą.” Jam pa
aiškinau, kad ir aš jau turiu 
dviejų naujų narių duokles. 
Reiškia, mūsų kuopa jau pa
augo keturiais nariais.

Gerai, kad Draugijos Centro 
Komitetas prailgino naujų na
rių gavimo vajaus laiką iki 
1 d. liepos. Bus daugiau lai
ko, bus progų susitikti dau
giau lietuvių laike piknikų. Ir 
jeigu visi pasidarbuosime, tai 
LLD 44 kuopa gražiai paaugs.

J. Blažonis.

CHICAGOS ŽINIOS

yra kovos
dėl algų pakėlimo ir

2-ras Streikas Armour Jmonej
Jau-8-ta savaitė, kaip stak- 

įardų darbininkai 
lauke,
unijos išlaikymo.

Trečiadienį Herbert March, 
UPW organizatorius, paskel
bė, kad kitos dvi' CIO unijos 
(Stockhandlers ir Car Shops) 
nubalsavo prisidėti prie strei
ko. Armour Car Shop randa
si prie 47-tos gatvės ant Hal- 
sted St. čia dirba apie 300 
darbininkų, kurie vienbalsiai 
pasisakė, šiandien anksti 12:- 
01 ryte mesti darbą.

šis streikas palies Armour 
& Co. visoj šalyj, nes bus su
laikytas taisymas vagonų, tre
kų ir visokis kitas taisymo 
darbas.

Stockhandlers nubalsavo 
įgalioti savo unijos viršinin
kus bile kada skelbti streiką. 
Pastarieji' priiminėja ūš farmų 
pristatomus gyvulius.

Abieji reikalauja 12c pakė
limo algos valandai, o kom
panijos siūlo tiktai 3(4c.

IŠ Rūpesčio Jauna Motina 
Nusižudė

Mrs. Alice Wierz, 3153 S. 
Keeler Ave., motina dviejų 
mažų vaikučių, tiek susirūpino 
savo sergančiu 8 mėnesių sū
neliu Joseph, kad net jai pa
čiai prireikė mirti.

Dr. George R. Chobaf, jos 
gydytojas, pranešė policijai, 
kad jisai patarė tai motinai 
kelios savaitės atgal, būtinai 
pasilsėt. Bet kai vaikutis nė
ra sveikas, kuri motina nesi-

Nužudytas Pustelninkas 
Buvo Turtingas

J-Ieignan J. Englehard, senas 
užsidarėlis, rastas pavojingai 
sumuštas savo namuose, 3261 
Cottage Grove Ave., paliko 
turto virš $100,000. Visas 
turtas paliktas Loyal Order of 
MoJse draugijai.

Jis buvo rastas be sąmonės 
ir mirė.

Chesteryje per balandžio 
mėnesį buvo 96 sužeidimai, gi 
kovo mėnesį buvę 396 susižei- 
dimai. ,

Geg. 7 d. praeiviai pastebė
jo," kad Dishong Parke žmo-

gus užsinėrė vihvę ir pasilei
do žemyn. Jie paliuosavo jį. 
Kada nuvežė į ligoninę, tai 
daktarai atgaivino. D. Long, 
68 metų amžiaus, atsisako pa
aiškinti priežastį, kodėl norė
jo nusižudyti.

U. E. News rašo, kad West
inghouse Electric Co. algų 
klausinio sprendimą su darbi
ninkų unija atmeta. Tas nu
traukia derybas. " - i* 

" Rep-ris.

/

* ii* J

s

PHILADELPHIA, PA
11

4-ta

krėtė

Šviežias Kapas Policijai 
Pėdsakai

Sausio 14 d. Mrs. Frances 
Korbelik raportavo policijai, 
kad jos vyras William 
diena negrįžta namp. 
dieni! po tam, policija 
namus ir nieko nerado.

Gegužės 4 d. jo kūnas ras-1 
tas namo skiepe po krūva len
tų. Taipgi už jų triobos švie
žiai sukastas kapas.

Mrs. Korbelik sako, ji nie
ko nežinanti apie supiltą ka
pa. William Korbelik buvo 
pirmininkas plieno unijos lo-

0 Jo ųamai randasi'
Rep.

Vėliau laikraščiai pa
būk duktė Frances 

už-

Du Page apskrityj.
* P. S.

skelbė, 
Korbelik prisipažino tėvą 
mušusi.

Chester, Pa
Gegužės 2 d. LDS 91 

susirinkimą.
k p. 

turėjo susirinkimą. Tarpe 
kitko nutarė pasamdyti du bu- 
sus važiavimui į dienraščio 
Laisves pikniką, kuris įvyks 
rudeniop Crescent Picnic 
Grounds Parke. Tam darbui 
atlikti išrinkta komisija.

Komisija 'pasiteiravo busų 
kompanijos ir pasirodė, kad iš 
Chesterio į Philadelphiją bu
sas kainuoja $25 dabar, .o po 
pirmos birželio jau kainuos 
$48. Reiškia, kainos pakils.

T Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6-tos apskrities, pikniką 
chesteriečiai važiuos su au- 

, tomobiliais.

Bėgyje Savaitės' buvo dvi 
žmogžudystės. Gegužės 1 d., 
moteris įėjo į vaistinę 222 W. 
3rd St., ten ją pasitiko bai
siai sumuštas vaistinės savi
ninkas. Moteris išbėgus - į 

•gatvę pradėjo šaukti. Subėgo 
daugiau žmonių ir atvyko po
licija. Paaiškėjo, kad du už
puolikai jį ląbai sumušė, bet 
pinigų neėmė. Matyti, kad 
užpuolimas padarytas kitais' 
sumetimais. Vaistinės savinin-, 
kas Karl V. Kerth, 71 metų, 
vežamas į ligoninę mirė.

G g g. 8 d. Henry Lynch, 45 
metu, 129 Watt St., rastas ne-

*■ ’ j
gyvas ant grindų, dvi'emis šū
viais peršautas per galvą. Jo 
užmušime įtartas tūlas John
son. Eina tardymas.

Geg. 7 d. traukinis užmušė, 
W. Flyn ir jo sūnų“ jiems va
žiuojant skersai bėgius. Ma
tomai, jie nepastebėjo signalų, 
kad traukinys ateina.

ALDLD 10 kuopa organizuoja busų ekskursi
jų į Ęrooklyną ant Atidarymo Amerikos Lietu
vių Kultūrinio Centro, kuris įvyks gegužės 30— 
May 30th.

Šiuomi pranešame, kad busas yra pasamdytas 
ir išvažiuos 10 valandą ryto, nuo svetainės 735 
^Fairmount Ave.

Kurie norite dalyvauti Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro atidarymo iškilmėje, prašo
me tuojau' įsigyti buso bilietus.

Bus gražus apsivažinėjimas, linksmoje kom
panijoje ir turėsime malonių pasimatymų su 
brooklyniečiais ir. kitais Kultūriniame Centre. 
Dėl bilietų prašome kreiptis į buso organizavi
mo Komisiją:

A. Galkus, 1127 Green St., K. Budzinskas ir-
Siaulinkienė.

Dienraščio Laisvės

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspeth, L. I., N. Y.

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti

• z j piknikus iš toliau.
I

(BIELIAUSKAS) '

Laisniuotas Graborius
Liūdesio vąlandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

r 532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS

- PYRAGUS BEI KEIKSUS /
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų,, neslrgsite’, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOjŠEVIČIUS Tel. EVėrgreen 4-8802 |

Liūdesio valandoj kreip
kitės . prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti. x •

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

f

i

< 

<

4 ėu»l—Laisvė (Uberty,Uth.Daily)-Šeštad., Gesr- lS, *1948
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1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PĄ.

Telefonas Popinę 4110



z-

LOS ANGELES, CAL

*

t

Liūdnoje, valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.*

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
Jel. MArket 2-5172

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

pas
bū-

jaunu
LDS 205-ta 

choro

pato-
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MALDOS UŽ TAIKĄ

Gegužės 2 d. katalikai ir 
vėl meldėsi už taiką susirin
kę Hollywood Bowl. Ten 
buvo vyskupų, kunigų ir kito
kių svieto maldininkų, visi 
meldėsi prie visagalinčio pono 
Dievo, kad jis juos apsaugotų 
ne nuo karė, bet nuo komu
nizmo. Jie meldėsi prie Die
vo, kuris liepė per Kristaus 
lūpas mylėti artimą savo, 
kaip pats save. Vienok savo 
potepiuose ir kalbose niekino 
tuos žmones, kurie »nori 
valdyt turčius, kurie dėl 
išžudo milionus nekaltų 
nių.

Dėl ko dabar eina
G rai k i j o j, K i n i j o j, Pa 1 esti n o j ? 
Ar ne dėl palaikymo turčių 
klasės ir aliejaus kompanijų 
interesų ?, Kam žudoma dar
bo žmonės, kurie nori nusikra
tyti išnaudotojų jungą?

Šiandien Graikijoj šimtais 
šaudoma tuos, kurie kariavo- 
1943-1944 metais prieš Hitle
rio armiją ir nacių bendradar
bius.

Maldoj yra hipokritiškas 
apgauliojirnas tikinčių ir ne
mąstančių žmonių, kad juos 
palaikius nežinystėje ir jų 
protą susukus išnaudotojų 
naudai. R—ka.

i5ffi

016)

015)

karas
(121)

dėl choro.

Philadelphia, Pa
«
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Kiti 
va- 
per 
už- 
pa-

AUTO MECHANIKAS 
Pageidaujama su Hydramatlc patyrimu 

t Dienų Savaitė 
Puikiausia Alga 

MR. HAMBURGER 
41 HUDSON STREET 

YQNKERS, N. Y. 
___________ į.

NAMŲ DARBINI NKE-MOTERIS. 
kai|x> vienai iš šeimos. Pagelbėti prie vai
kučio. Lengvas namij darbas. Guolis 
vietos. Kick-tick kalbanti angliškai.

GEDNEY 6-5761.___________________

OPERATORES. Patyrusios.- Reikalingos 
prie moteriškų suknelių. S. WOLTER DRESS 
SHOV, 102-02—43rd Ave., Corona, L. I. 
NEWTON 0-7712. (117)

HELP WANTED—MALE • 
REIKALINGI VYRAI

NUSTATYTOJAI
Klijavimo Mašinų 

Lankstymui Cartons 
SU PATYRIMU

International Straight Line Gluers ’ '
• Staudc Master

Cellophane Machine, etc.
BLUM FOLDING 

PAPER BOX CO. INC. 
79 BOGART STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų Menininkai ir Choras

Apie vidurį balandžio mė
nesio Los Angeles Lietuvių 
Choras nutarė padaryti per
trauką iki rudens sezono, nes 
dauguma užimti su Mixmaste- 
rių parengimo reikalais, 
taipgi nori imti vasaros 
kacijas dėl poilsio, nes 
žiemos sezoną buvo labai 
imti su veikalų ir kitais
rengimais. Svetainėse pralei
do daug valandų lankydami 
pamokas. Priėjo prie išvados, 
kad padaryti pertrauką dai
nų pamokų. Dainininkai, ku
rie dar nežinote, kad toks ta
rimas yra padarytas, įsitėmy- 
kite, kad per vasarą dainų 
pamokų nebus. Pradedant pa
mokas «bus visiems pranešta.

Nežiūrint, kad dainų pamo- 
kų nebus, bet choro valdybai 
yra paliktas darbas surengti 
kokį vasarinį parengimą ar iš
važiavimą, taipgi rūpintis ant 
rudens pradėti mokytis muzi
kali veikalą

Verta

Dar. nėra 
choristus kilo mintis, kad 
tinai reikia įtraukti 
žmonių į chorą.
Lyga rūpinasi choro reika
lais, vėliau Los Angeles Mix-

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.>
X

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite '

• SHorbroad 8-9330
I

Ir Gustas jurps tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
' ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS. 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN f, N.
Skersai gatvės nuo Armory

LIJETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį ' t

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuosę namuose be ekstra, išlaidy.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys , pasikalbėjimam' ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

masterių kuopa nutarė ateiti 
chorą ir bendrai veikti. Nuo 
to laiko choras pagerėjo ne 
tik su gerų dainininkų skai
čium,^bet gavo naujų veikėjų 
ir pasižymėjo su veikalų loši
mu. Jų pastangomis liko su
loštas Los Angelėj, antru San 
Francisco, Cal., veikalas “Mo
terims Neišsimeluosi.” Taipgi 
draugė 'V. Wonder sumokino 
jaunų moterų sekstetą ir gel
bėjo mūsų choro mokytojui 
Vai. Babičiui . Trumpu laiku, 
per pastangas jaunimo, choras 
liko veiklesnis ir skaitlinges- 
nis.

Choro pirm. A. Casper 'ge
rai darbuojasi chore, daug* 
triūso įdėjo rašydamas gaidas 
ir spaudos darbuose. Kiti 
veikėjai daug pasidarbavę 
veltui, taiu Angela Adams, A. 
Lcvanienė ir Juozas Zdanas 
mums dainuodami (solo ir 
chore. Todėl man atrodo, kad 
losangeliečiai turėtų būti 
jiems dėkingi už jų prielanku
mą ir draugiškumą, kad visi 
gerai pasidarbavo mums, ir 
mūsų publikai.'

• M. Alvinienė.

yra 
vei-
pra- 
Mes

Atsakymas Trakimui
Dienraštyje Laisvėje, iš 7 d. 

gegužės, tilpo Trakimo aprašy
mas ir pastabos reikale Lyros 
Choro suvaidinimo 1 d.’ "gegužės 
komedijos “50-50.”

Trakimas rašo, kad jis 
piešėjas,, vaidinęs didelius 
kalus ir todėl jo choriečiai 
šė, kad padarytų pastabų,
plačiai apie tą jūsų korespon
denciją kalbėjomės, ir tarpe 
choriečių nesirado tokių, kurie 
būtų prašę. Patartume, jeigu 
tamsta ateityje norite pasigar
sinti apie save, tai nelieskite 
choriečių, kad tas nedarytų ne
smagumo.

Komediją “50-50” choiąečiai 
susimokino į trumpą laiką' ir 
visi lošė gerai. Ypatos, kurios 
įvardinta, kaip tai poniai ne
trūko .išdidumo. Ji taijD atliko 
savo rolę, kaip komedija rei
kalavo. Advokatas taip pat ge
rai vaidino, nes to reikalavo jo 
rolė. Trakimas sako, kac| teta 
buvo “per jauna.” Atrodo, i<ad 
visos tetos turi būtį senos arba 
riebios. Gi gyvenime yra atsiti
kimų, kad tetos būna jaunes
nės už seseris ar brolius. Tetos 
kalba buvo aiški.

Taigi, pastabos nereikalin
gos. Komedija publikai labai 
patiko, žmonės juokėsi, gėrėjo
si įr po lošimo nesigirdėjo jo
kių pastabų ir kritikos aktorių 
vaidinimo reikalu.

Trakimas rašė, kad ponios 
kambarys — prastas, kaip dar
žinė. Tai netiesa. Buvo įrengtas 
pagal komedijos reikalavimą, 
staliukai užtiesti tinkamai. Rei
kia žinoti ir tai, kad jeigu sce- 
nerijoje kas būtų ir negerai, 
tai nėra lošėjų kaltė.

Patarčiau lošėjams nenusi
minti, bet vėl mokintis kokią 
komediją ar ir didesnį veika
lą. Ir šį atsakymą rašau to
dėl, kad lošėjai sakė, kad jie 
neprašė pastabų.

P. Walantiene.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer,.Wine, Liquor

NOTICE is hteroby ulven that License No. 
LL 285 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law i;t 80 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

STANDARD FOOD PRODUCTS- CORP. q

NOTICE is hereby given that License No. 
11L 975 has been irsued to the undersigned 
to sell beer, wine and li<|uor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 357 Pulaski St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LQUIS BENINATI 
\ ... ...... . —

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 9567 has\ been issued to the undersigned 
to sell beer, wine find liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 28-! Cleveland Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

MICHAEL ARLEO & 
IGNAZIO MUCCIARDI 

dba Moe’s Tavern

NOTICE is hereby given that License
RL 3807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 537 Marcy Avenue, Borough 
cl Brooklyn, . County of Kings, to be 
sumed on the premises, 

MICHAEL GUARINO 
dba Marcy Tavern

con-

N».

con-

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

NOTICE
RW 265 
to sell 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 88? Jamaica Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
JAMES MASONE & GAETONO NATALE’ 

dba Masone Restaurant

įftže;

fit
-j.

O, tu mano brangusis vargšeli, turbūt tie pabaisos 
unijos derybininkai su tavimi praleido popieti.”

New Britain, Conn
Gamtai atgijus, pavasariui 

išaušus atgijome ir mes. Štai 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
27 kuofra paruošė šaunų popie
tį 9 d. gegužės. Popietis labai 
buvo malonus, ne vien, kad oras 
buvo patogus, šiltokas, bet ir 
nuotaika pas dalyvius buvo tik
rai jauki. Nariai susinešė gar
dėsių užkandžių, priedan ką jau 
komisija buvo paruošus. Todėl, 
užkandžių buvo daugiau negu 
bent kurio sveikata pageidavo.

šis pažmonys supuolė su pa
gerbimu motinų dienos, tai čia 
jos ir liįcosi prisiminta gražio
se kalbose.- Itin svarbu, kad’mo
tinų vardų, kurių pažmonyje 
apščiai, jų buvo išnešta rezo
liucija prieš Muridt bilių, ku
ris siekia aprėžti darbo žmonių 
civiles. laisves.

Turėjome gražių svečių ir iš 
tolimesnių kolonijų : dalyvavo 
draugai Meisonai iš Waterbury 
miesto, žemaičiai iš Hartfprdo, 
Gerdauskai iš Berlyno, Remei- 
tienė pirmininkavo ir pakvietė 
viešnias Meisonien'ę, Žemaitie
nę ir vietinę, Žilinskienę, pa
kalbėti, kurios minėjo motinų- 
moterų nuveiktus darbus. Jos ir 
dabar juda, veikiat už demokra-

tijos palaikymą.
Tinkamai, prisiminta 

Wallace’o tinkamumą preziden
to vietai ir kitus reikalus.

Beje, visų domei: Conn, vals
tijoj naujoji partija vadinsis 
Peoples Party, vieton Inde
pendent Progressive. Naujosios 
Partijos .darbuotojai renka pa
rašus ant peticijų uždėjimui ant 
baloto prezidopto vietai Henry 
Wallace ir vice-prezidento — 
Glen Taylor, šiame mieste ma
noma gauti penkis tūkstančius 
parašų.

Taigi, narių - svečių gerašir- 
dingumas LLD kuopelei duos 
pelno virš $30.

Varde kuopos, dėkojame vi
siems už skanumynus ir atsi
lankymą.

Šia 
smagų 
birželio 
Berlin,
rėti daug svečių.

. Korės p.

apie

proga nusitarta turėti 
pikniką apie pradžią 

,pas malonų prietelį, 
Conn. Tada tikimės tu-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

sąžinę. Jis gi, matyt, su są
žine yra seniai atsisveikinęs. 
Nes tam ilgam savo raštui jis 
prisega štai kokią uodegą:

“ ‘Draugas Bimba Ameriko
je išsižiojęs rėkia, kad Lietu
voje yra laisvė, geras gyveni
mas, kelis kartus geriau, ne
gu Amerikoje.” (N., gegųž.

Bet kur ir kada aš esu “iš
sižiojęs” ar kaip kitaip pasa
kęs, kad taip baisiai karo su
griautoje Lietuvoje daug ge
riau gyventi, negu Ameriko
je? Niekada to nėsakiau.

Sugrįžęs iš Lietuvos, kaip 
visi atsimena, tiek žodžiu, tiek 
raštu aš pasakojau Amerikos 
Jintuviams, kaip baisiai Lietu
va karo sunaikinta, kaip dar 
baisiai sunkus jos žmonių gy
venimas. Sakiau, kad prie 
Amerikos, kuri kare ne tik 
rųedžiaginiai nenukentėjo, bet 
dar pralobo ir nutuko, lyginti 
būtų nesąmonė.

Primesti man tai, ko 
kados hesu pasakęs, gali 
ta'i besąžinis Kazys.

ŽUVO 48 SU LĖKTUVAIS 
Paryžius. — Oro nelaimė

je' Francijoj užsimušė 4 as
menys, jų tarpe Kathleena 
Hartingtonienė, duktė bu
vusio ambasadoriaus J. P. 
Kennedy.

Su Belgijos lėktuvu žuvo 
31 asmuo Afrikoje.

Sudulo Amerikos bomba- 
nešis $audi Arabijoj. Už
mušta 13 jame buvusių 
žmonių.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Gypsy Cabaret & Concert) — Či
gono priekalas, Koncertas ir šokiai. 
Įvyks geg. 15 d., Liet. Taut. Namo 
apatinėje salėje. Rengia Liuosybės 
Choras. Dalyvaus Norwood Vyrų 
grupė vadovybėje St. Pauros. čigo
nų priekalą pildys vietinis Liuosy
bės Choras, vadovybėje E. Sugar, 
taipgi bus solų, duotų, vėliau seks 
šokiai. —■ Kom. (114,-115)

PHILADELPHIA, PA.
• ALDLD 10 kp. organizuoja bųsu 

ekskursiją į Brooklyną ant atidary
mo Amerikos Lietuvių-' Kultūrinio 
Centro, kuris įvyks gegužės 30 d. 
Šiuomi pranešame, kad busas yra 
pasamdytas ir išvažiuos 10 valan
dą ryto, nuo salės 735. Fairmount 
Ave.

Kurie " norite dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro atidary
mo iškilmėje, prašome tuojaus įsi
gyti buso bilietus. Bus gražus pasi
važinėjimas, linksmoje, kompanijoje 
ir turėsime malonių pasimatymų su 
brooklyniečiais 4r kitais kultūrinia
me Centre. Dėl bilietų prašome 
kreiptis į buso organizavimo komisi
ją: A. Gajkus, 1127 Green St., K. 
Budiskas ir Siaulinkinė. — Kom.

(114-115) -

Tel. TRObridge 3830

DR. JOHN REPSHIS
•(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir d-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
j nuo 10 iki 12 ryto. 
278 Harvard Street 

kamp. Inman 84., arti Central 8kr.

CAMBRIDGE, MASS.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
I •

Black Horse Ale
Joseph Zeidat, Jr.

411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

■«—w — w—» —1» «—

i Egzaminuojant Akis, 
į Rašome Receptus
į Darome ii’ Pritaikome Akinius

ŠIAURINĖ KORĖJA SU
STABDĖ ELEKTRĄ 
PIETINEI KORĖJAI

Seoul, Korėja. — šiauri
nes Korėjos puses vyriau-

So. St. PauJ, Minn.—Strei įsybė sustabdė elektrą ame-\ 
kieriai įsiveržė skerdyklon, 
suėmė streiklaužius ir pa
leido laukan kiaules, vertas 
kelių tūkstančių dolerių.

rikonų užimtai pietinei Ko
rėjos pusei. Tai esą todėl, 
kad pietine Korėja neatsi
teisia už gaunamą elektrą.
.................- ’ I * ' I * ‘H *
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

' Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus, paveik
ius ir krajavus 
sudarau sų ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir StoxfS Ave., prie 
Chauncey St.,’ Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191
yzzzzz-zzzzzzzzzzzz>vzzzzzzzzzzzzzzzzyy?yzyzz?yyyygx5
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RĘSTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-jų Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. .

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivalšinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. t ,

Salę išnuomuojame ’ dėl puotų, pokilių, krikštynų,’ parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

•SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURAŲIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN^ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

'282 UNION AVĖ BROOKLYN, N
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Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. * 

Te|. ST. 2-8842

Tel. EVergreen 4-9612

£

S pust—Laisvė (Liberty, Lith.
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Pavyzdis, Kaip Streike 
"Pritrūksta” Produktą

Brooklyno Prezidentas 
Pasisakė už Palestiną

Kraujo Davimo 
Kampanija

Brooklyno Raudonasis Kry
žius pradėjo civilinį kraujo 
ernfmo vajų gegužės 11-tą, sa
vo centre, 57 Willoughby St.

Jeigu planas bus vykdomas, 
kraują teiktų miesto ligoni
nėms nemokamai. O ligoninės 
taip pat jį teiktų ligoniams to 
plano dalyviams ir neišgalin
tiems mokėti, bet būtinai rei
kalingiems kraujo, kad galė
tų pasveikti. Imtų mokesties 
tik tiek, kiek kainuotų pa
tarnavimas tą kraują perleisti.

Susižiedavo
Dorothy Barkus, gyvenanti 

68 Maujer St., ir John Saka
lauskas, 48 Maujer St., susi
žiedavo gegužės 8-tą, josios 
gimtacįienį. Ta proga fcas 
sužadėtinės tėvus Mr. ir Mrs. 
Stanley Barkus įvyko pokyliu
kas, drąugai palinkėję suža-i 
dėtiniams laimės.

Sužadėtinės motina Mary 
Barkus yra plačiai žinoma 
Brooklyne, kadangi per eilę 
metų jinai veikliai dalyvavo 
LDS kuopoje ir buvo LDS 
Centro iždo globėja.

su
Sugrįžo iš Ligoninės 

’ Draugė Mary> Yančius 
grįžo Iš ligoninės 7, d. gegu
žės. Jinai po sunkios opera
cijos išbuvo ligoninėje apie 3 
mėnesius. Dabar gyvena 15 
Stagg St. « .

Draugė Yančius yra Mote
rį) Apšvietos Klubo narė. Lin
kiu draugei greit sustiprėti.

S.' Klūbietė
j ' , »

Lietuvių Wallace for 
President Komiteto Posėdis

Pirmadienį, gegužės 17 d 
'Laisvės 
įvyks
Wallace for President 
teto narių posėdis.

Visi prašomi būti 
8.00 v. v. >

salėje, . Brooklyne;
Nacionalio Lietuvių

Komi-

laiku,

NETIKĖTI BUČKIAI
' Mrs. Virginia Cloonan 

' . siskundė, jog jinai aną naktį 
tarėsi sapnuojanti, kad kas 
nors ją bučiuoja. Tačiau -ir 
gerai išbudusi pajutusi ir pa

simačiusi tą patį. Ji pašaukė 
policiją, kuri areštavo jos bu
te rastą svetimą vyriškį. At
rastasis sakėsi esąs advokatas

. William Butler, bet nieko ne- 
< Satmenąs apie bučkius, nes bu

vęs girtas.

ap-

t *

Senai Laukiamas
Dalykas Jau Čia

Perkūnėlis—-Tiktai
Gamtos Karas

si gų mėne- 
atsi darymo 

Pagaliau, 
Atidarymo

Praslinko daug 
šių belaukiant 
Kultūrinio Centro, 
jis jau atsidaro, 
pokylis įvyks

GEGUŽĖS 29, 30 ir 31
MAY 29, 30 & 31

Dėl platesnių informacijų 
apie atidarymo pokylį skaity
kite skelbimą šioje dienraš
čio laidoje. Ten matysite, kas 
ir kurią dieną yra rengiama.

Čia norime priminti, jog iš 
anksto reikia įsigyti bankietui 
įžangos bilietus.

Kurie manote atvykti iš to
liau ir norėsite dalyvauti ban- 
kiete, tuojau užsisakykite ban- 
kieto bilietus? Kartu su už-

sakymais prašome prisiųsti ir 
pinigus po $3.50 už kiekvie
ną bilietą.'

šį SEKMADIENI
GEG. (MAY) 16

šį sekmadienį, gegužės 16- 
tą, yra šaukiamas pasitari
mas dėl atidarymo pokylio. 
Kviečiame kuo skaitlingiausia 
susirinkti į šį pasitarimą. Rei
kia daug ir visokių darbinin
kų atidarymo pokyliui. Kvie
čiame stoti į talką! Kviečia
me būti talkos organizavimo 
susirinkime šį sekmadienį, 1- 
mą vai. po pietų, Kultūrinia
me Centre, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, L. L,

Užėjęs didis žaibavimas ir 
griausmas praėjusį trečiadie
nį tūliems sukėlė visokių min
čių ir kalbų. Tūla pamaldi 
žmonelė ir žvakę uždegė nu- 
su.kimui nelaimės. Tačiau ne
spėjęs rynomis nutekėti lie
taus vanduo vistiek užliejo 
seklumoje stovinčios jos stu- 
belės skiepą. ®

Gi gamtotyros ekspertai tą 
viską išaiškino visai paprastai. 
Jie sako:

—Iš pietų ateinąs šiltas oras 
ilgai buvo sulaikytas iš Kana
dos atėjusio šalto oro. Pa
galiau, šiltasis prasiveržė pir
myn, šaltasis atsilaikinėjo ir 
tame dviejų orę bangu) susi
kirtime susidarė tiek elek
tros, kad ji pradėjo žaibuoti.

Gale praė j usios savaitės 
kompaniškose A & P krau
tuvėse kainos buvo daug že
mesnės,, negu šią savaitę. Vis
ką čia surašyti neištektų vie
tos, primenu tik porą visiems 
žinomų produktų.

Maišelis Floridos apelsinų 
prieš savaitę buvo 39 centai, o 
šią savaitę jau 45 centai. Sa
lotos buvo po 19-20 galvutė, 

pradžioje šios savaitės 25 c. 
Gi paprastai būdavo pradžiom 

■je savaitės 
le savaitės 
nių.

Panašiai 
te, visokių

Priežastis to pabrangimo — 
gelžkelių streikas, kurio nebu
vo, d>ėl kurio netrūko nei vie
no svaro jokio produkto. Lau
kiant streiko buvo nustatyta 
iš anksto dirbtinėj], stoka ir 
naujos kainos, kurios pasili
ko galioje ir nebuvus streiko. 
O jeigu kas dėl to išmetinės, 
apkaltins streikierius. ;

Iš paminėto aišku, 
tų išnaudoję žmones 
giant streiku, jeigu
būtų įvykęs, ir kiek pamazgų 
būtų buvę išlieta gelžk ei iečių 
streikieriu antrašui

Vartotoja.

pigėliau, negu ga- 
ir pirm šventadie-

buvo visame mies- 
firmų krautuvėse.

Dalyvaukite Mitinge Prieš 
Hitlerišką Biliy!

1 ______ į,
Juo daugiau žmonių susi

pažįsta su kongrese norimu 
priimti—padaryti įstatymu — 
Mundt biliumi, juo garsiau 
girdisi prieš jį protestai, juo 
ryškiau parodomas tikrasis to 
biliaus veidas, žmonės pama
to, jog po priedanga suvaržy
mo komunistų • norima visai 
Amerikos liaudžiai užkarti 
ant .kaklo tokią kilpą, kuri 
prilygsta, o tūlais atžvilgiais 
net pralenkia hitlerinius 1933 
metais išleistus- įstatymus.

Kur tie įstatymai nuvedė 
Vokietiją ir Hitlerį, mums jau 
žinoma. Ne kur kitur vestų 
ir mūsiškiai tokie įstatymai. 
Jie vestų į užkariavimą pa
saulio, .šalį į skolas, skurdą, 
darbininkus į vergiją, o jauni
mą į karą ir į kapus. Dėl to 
visi fdori žmonės , nusigąsta, 
kada sužino, jog po riksmu 
prieš komunizmą^ slypi jiems 
patiems kilpa, jų vaikams pra
žūtis kare už kieno 
Jionus pelno.

Masinis mitingas 
Square Gardene yra 
mas tikslu išaiškinti 
newyorkiečių tą bilių
žiaurius siekius. Masiniai at
silankymas į tą mitingą savai-' 
me bus smūgiu tam biliui. O 
gautos informacijos pagelbės 
mums kovoti firieš tą bilių sa
vo šapoje', draugijoje, kai
mynuose.

Čia taipgi bus pasisakyta 
prieš persekiojimą unijų ir ki
tų liaudies vadų.

Mitinge bus, visos šalies 
plotme paskilbę kalbėtojai ir 
meno programas.

Mitingas įvyks jau šio pir
madienio vakarą, gegužės 17r 
tą, Madison Square Gardene, 
50th St. ir 8th Ave., New Yor
ke, Tikietai nuo 60 c.. iki $3.- 
60. Po $1.20 tikiętų turime 
lietuvių organizacijose.

LaGuardia Pramatė

it

New Yorko uosto , viršinin
kas Cullman aną dieną rapor- 

stotis 
saugiai 
trafiką, 

Yorko
Dėl to užj Oriniai lėk- 

keltis į Idlewild

nors mi-

Madison 
'rengia- 
masėmš 

ir jo

tavo, kad LaGuardia 
pasidarė per ankšta 
aptarnauti visą oro 
kęks eina per New 
miestą.
tuvai turės
stotį.

Pajamos, sakė jis, paskiau
siais 10 mėnesių pakilo ben
drai imant 32 nuošimčiais, o 
lėktuvams pastovėti vietų nuo
ma net 585 nuošimčiais.

Velionis LaGuardia, pame
name, atkakliai kovojo uz 
Įsteigimą naujosios stoties. Už 
tai jis buvb vadinamas šiokiu 
ir tokiu. Tačiau reikalas tos 

• f

stoties jį pateisino anksčiau, 
negu buvo manoma. Stoties 
jau reikia, o jos dalis pradės 
veikti tiktai nuo liepos 1-mos.
Galutinai 'nebus pabaigta 
i.950*metų.

iki

FILMOS-TEATRAI

LAIŠKANEŠIŲ LAIŠKAS
New Yorko laiškanešiai 

I praėjusį trečiadienį pasitiko 
praeivius su savais, ne priva- 
tiškais laiškais. Jie prašė vi
suomenę paremti jų unijos 
reikalavimą pakelti laiškane
šiams algas.

kiek bū- 
prisiden- 
Mreikas

Primename, Kviečiame
Norime dar kartą priminti, 

jog dviejų filmų ir kalbos 
svarbiais bėgamais reikalais 
vakaras jau čia pat. Jis įvyks 
šeštadienį, gegužės (May) 15- 
tą, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne. Pradžia 7:30. Prašome 
nesivėluoti.

• Filmai yra dvejopo pobū
džio: vienas — amerikiniais 
reikalais, informacinis, žiniš- 
kas; kitas — taikomas sma
giam pobūviui, apie mokslei
višką jaunimą, jo siekius, 
prietikius, su dainomis ir liau
dies šokiais. . Gi prakalba 
skiriama, aiškinimui tų bėga
mųjų reikalų, nuo kurių pri
klauso visas mūsų gyvenimas'.

...Iš to visko'aišku, jog atė
jusieji įdomiai ir naudingai 
praleisime vakarą.

Iki pasimatymo šeštadienio 
vakarą, Laisvės salėje!

, Rengėjai.

Sustabdė Darbą
New York o prieplaukoje 92 

sustabdytas darbas dėl nesu
sipratimo tarp firmos, ir uni
jos viršininkų. Viršininkai pa
siūlė samdyti bosu-formanu 
James Heyer, vietoje nu
šauto Thomas Collentine, ku
rio nušovėjai dar neišaiškinti. 
Firma nesutinka ' samdyti 
Heyer’io. Sako esant jį ne
tinkamu po $200 savaitei mo
kamam darbui, esąs buvęs nu
teistas už kriminalinį prasi
kalsima.

Areštavo Dar Vieną 
Kaltinamą Buto 
Kyšininkystėje

gy-

Co-

PAREMKITE ISPANIJOS RESPUBLIKIEČIUS TRĖMIME

už išdavimą jiems 
Stuyvesant Town

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

meno Programa

PAUL DRAPER
FEDERICO REY
Jam padės PILAR GOMEZ
ir TINA RAMIREZ S
ir Liaudies Filharmonijos Choras

asmeniškai įtartas
$4,350, sakosi

Lėktuvnešis karo laivas 
ral Sea sustojo Gravesend Bay 
prieplaukoje, Brooklyne.

“Susipažinirųo”
- NUOLAIDA
5Oc

Ant Mūsų i Ant Mūsų 
‘Ready-to-Ship’ , ‘Ready-to-Ship’ 

Maisto ; Drabužių 
PUNDELIAI

Neatldčlloklt
Įsigykite Tikietus Šiandien

• Rengia 
JOINT ANTI-FASCIST 

REFUGEE COMMITTEE.
Tiklethi S3.GO, 2.4f>. ISO. 1.20, 60c.
Paidavinėjami Knyprų Krautuvėse arbn 
Suite 1501, 192 Lexington Ave. LE 2- 
3134. RAŠTINĖ ATDARA IKI 9 P. M. 
Sekmadienį.

WORLD TOURISTS INc.
/ : 18 WEST 23RD STREET •' NEW YORK 10, N. Y. 

T E L.E P HO N E OR CH A R D 4 - 4 6 6 0

• •

701 Grand St, a^ti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šestad., Geg. 15, 1948<D
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Now m the time to choose the perfect gift 
'...a Parker “51” pen and matching pencil 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . f choose tomorrow!

•17.50'

Graži Įvairybė kosttf- 
miškų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbimb, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, tetc. Vė- 

I liausiu madų Moterų 
ir Vyrų Daimontlnial 

. žiedai.

Brooklyno prezidentas John 
Cash more ragino prez. Trtf- 
maną tuojau pripažinti žydų 
Valstybę Palestinoje. Jis sa
ko, jog brooklyhiečiai kon- 
gresmanai uz tai stoja, už tai 
darbuojasi. Ir kad patsai ve
lionis Lincolnas taip pasielg
tų, jeigu jisai šiandien 
ventų.

Areštuotas bronxietis Jacob- 
Schaffer. Jį«įtaria, kad ir ji
sai buvęs dalininku kyšininkų 
grupės, kuri iš profesiopątų 
ir šiaip asmenų išrinkusi $28,- 
000 kyšiais 
apartmento 
projekte.

Schaffer,
iš to pelnius 
neprasikaltęs.

SUMUŠ! Neamerikinį MUNDTO BILUI 
VISI Į MADISON SQ. GARDEN 
PIRMADIENJ, 7:30, GEGUŽĖS 17
, IŠGIRSKITE '

Kongr. Vito MARCANTONIO 
Kongr. Leo ISACSON 
Edward K. BARSKY 
Howard FAST 
O. John ROGGE 
HOLLYWOODO 10 
Dr. Harry F. WARD 
John T. BERNARD

Vysk. Arthur W. MOULTON 
Pirmininkas

Ir LA PASIONARIA, 
Kalbės Tiesiog iš Francijos 

t

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
JIięęiD (Apmokėtais Muitais)

UmuIV jr j visits Pasaulio Dalis.

I BROOKLYN ■

{LABOR LYCEUM { 
j DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
? Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- ? 
Įkibtų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt 
I Puikus steičius su naujausiais . 
| įtaisymais. -
Į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
* Kainos Prieinamos.
I 949-959 Willoughby Ave.
Į Tel STagg 2-3842

JŪSŲ AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE .JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusseserių — Emi

lijos Vilkaitės, kilusios iš Viekšnos 
miesto, Apleido Lietuvą preš 1-mą 
karą, ir nežinau kur apsistojo Jung
tinėje Valstijose.

Taipgi pajieškau Emilijos Eidie- 
naitės, kilusios iš Veviržienų, ji 
taipgi apleido Lietuvą prieš .1-mą 
karą ir nebežinau kur apsistojo 
Jungtinėse Valstijose.

Aš gyvenu Brazilijoj^, bet atvy
kau j Jungtines Valstijas atostogau
ti, tad kas žino apie jas, malonėkite 
man pranešti sekamu antrašu:

Emilija (Kaveckaitė) Bumblienė, 
390 Lorimer S Y, Brooklyn, N. Y.

(115-116)

PEIST .LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus,- pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

B. S. A. O.

PAŠTAS PRANEŠA
Brooklyno pašto viršinin

kas Edward J. Quigley prane
ša Laisvei, kad daug skundų 
gauna iš pašto užrubežinėse 
šalyse. Sako, jog amerikie
čiai perdaug neatsargiai,; ne
pakankamai stipriai supakuo
ja, suriša ten siunčiamus pun-, 
dus. Jie prasitrina kelyje, 
atsidaro ir siunčiamieji daly
kai išbyra ar susigadina. ' .

Viršininkas pataria, siunti
niams į užrubežius vartoti 
medines ar labai stiprias sto
ros popieros (corrugated) dė
žes. Jas stipriai perrišti pirm 
apvyniojimo viršutine popie- 
ra. Drabužius galima siųsti 
ir stipriuose audekliniuose 
maišuose.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

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

‘ RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. Evergreen 7-6238

Embassy Newsh-^el Teatruose 
a. . Filmuotos žinios iš Palesti- 
*.’nos, Italijos, Japonijos, Grai

kijos. Mūsų prez. paskelbia 
...... . . . 1 _ i sa

vastimi, kad nedaleisti • strei
ko. Audros padaryta žala 

%Texsls valstijoje. Ir kitos ži
nelės.

f
gelžkelius tapus valstybės

Aiastimi. kad nedaleisti ' si

* ■<

Brooklyno Paramount
Pradėjo rodyti filmą “Sai- 

.,-v> gon,” su Alan Ladd ir Vero
nica Lake vyriausiose rolėse. 
Priedams rodo “Caged

I - rv '
★ ★ *

Fu-

Globe Teatre
Teberodo “Arch of 
tiph,” su Ingrid Bergman ir

Tri-

Charles Boyer meilužiuose.
★ ★ ★

Radio City Music Hall
Ei Pradėjo ketvirtą savaitę 
; / “State of the Union.” gamin

tas sėkmė Pulitzer Prizą lai
mėjusio veikalo, žvaigždėse 
Spencer . Tracy; Katharine 

^Hepburn ir Van Johnson.

Didžiojoje scenoje tebevaidi
namas jau ilgą laiką teatre 

linksmas spektaklis 
dalyvau- 
ir solis-

išbuvęs
“Spring Rhythm,”
jant teatro baletui
tams» šokėjams, chorui, taip
gi dainos ir muzikos solistams.

“Pop” Koncertai
Carnegie Hall, New Yorke^ 

kas vakaras turi naujovių, 
dainuoja, skambina, 
šoka daugelio šalių 
kūrinius, dažniausia,
mui tų kūrinių turint ir tų ša
lių artistus menininkus.. Pas
kutinis iš <tų koncertų šį se
zoną bus birželio 5.

groja, 
muzikų 
išpildy

LAISVĖS SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS 
DARBININKAS
Laisvės spaustuvei reikalingas dar

bininkas . prie - ekspedicijos darbo,, 
mokantis troką vairuoti^Gera mo
kestis darbą išmokus. Rašykite tuo
jau paminėdami savo amžių ir kokį 
darbą dabar dirbate. Kreipkitės: 
Laisvė, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.' ' (111-113)

L

Lietuvių Kultūriniame Centre
Ateinantį ketvirtadienį ir 

penktadienį, gegužės 20 ir 
21-mą, kaimynų teatrininkų 
grupė statys scenoje veikalą 
“Two Men and a Woman,” iš 
veteranų gyvenimo. Lietuviai 
irgi turime pardavimui tikietų, 
prašome juos įsigyti iš anks-

New York Hospital ir sky
riai per metus turėjo 76,340 
ligonių.

John Glenn, 50 m. amžiaus, 
gyveno 40 Ten Eyck Street, 
Brooklyne, mirė geg. 12 d., 
Šv. Antano ligoninėje, kūnas 
pašarvotas grab. M. P. Bie
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks gegužės 15 d., Kalva
rijos kapinėse. Velionis pali
ko nuliūdime • žmoną Edną. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. Bieliauskas.

TONY’S •
UP-TO-DATE

BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas x >

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

/ GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
t 223 So,uth 4th‘ Street 
| ' BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. , '
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend- 
•He. MXM

L*dy‘i BULOVĄ . . . modem

OADWAY Ir 46th ST., N.Y.C.
''ĮMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |||||11111IIH)|| [111111111111^

♦♦ MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS ** 
JERUZALE ŠIANDIEN—GRAIKU \ KARAS—MAIŠTAI ITALIJOJ— 
JAPONIJA — SUGRIŪVA TILTAS ITALIJOJ, UŽMUŠA 22.

CMDACCV newsreel . \
ElnDAdoi theatre

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7*6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

i.. I

H-----------------------------------------------------------m

GERI PIETŪS!
, , I

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į'

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas j <
417 Lorimer Street

Laisvės Name ,
. Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ROBERT LIPTON
Jeweler




