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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bropklyne $7.00

Kopija 5c

KRISLAI
Vyks i šiaurini Polių.
“tlalia” ir “Krasinas.” 
Anglijos Lakūnai. 
Bimbos Pasiūlymas.
New Yorko Laužynai.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Kanados militaristai paruo
šė specialius apšildomus tan
kus, kurie vasario 14 d. pra
dės važiuoti virš ledo linkui 
šiaurių Poliaus. Vyks apie 35" 
žmonės. Juos aprūpins lėktu
vai, pristatydami tankams ku
ro ir ekspedicijai reikmenų.

ši ekspedicija daugiau pa
naši į militarinį bandymą, ne
gu į mokslinį tyrinėjimą. Mat, 
reakcionieriai vis rėkauja, kad 
nuo šiaurių Poliaus gręsia “in
vazija,” supraskime, iš Sovie
tų Sąjungos pusės.

Gal šis -žygis ir pavyks, o 
gali baigtis ir taip, kaip savo 
laiku Mussolinio bandymas su 
orlaiviu “Italia.” Tada irgi bu
vo demonstravimas miltarizmo 
ir fašizmo galybės. Popiežius 
fašistams net kryžių įteikė, 
kurį jie, sako, numetė ant 
šiaurių Poliaus. Bet vėliau su
lūžo “Italia” ir tik Sovietų Są
junga, pagalba ledlaužio 
“Krasino,” išgelbėjo italus. 
Gali panašiai atsitikti ir su 
Kanados ekspedicija.

dau-

No. 28 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Vasario-Februąry 2, 1946

GHINIJOJE ĮSTEIGTA
LAIKINOJI, SUDĖTINĖ
DEMOKRAT. VALDŽIA
Chiang Kai-Sheko Galia Griežtai Aprėžta

Chungking.— Patariamo-
Politinė Chinų Taryba 

saus. 31 d. įsteigė sudėtinę 
demokratinę valdžią. Ši val
džia veiks iki Tautos Sei
mas užgirs naują konstitu
ciją gegužės mėnesį.

Komunistų delegatas gen. 
Chou En-lai pareiškė: “Mes 
bendradarbiausime su viso
mis politinėmis partijomis, 
kad būtų įsteigta nauja ir 
santaikinga Chinija.”

Patariamoji Politinė Ta
ryba priėmė penkias 
liucijas, kurios, tarp 
sako:

NUTARIMAI
Bus sudaryta Valstybės 

Taryba iš 45 narių. Kuo- 
mintangas, ligšiolinio val-

ji

rezo- 
kitko,

Amerikiečių valdomoj 
kietijoj, laike balsavimų, 
ginusiai balsų gauna Krikščio
nių Unija ir socialistai. Už ko
munistus balsavo mažai. Dau
giausiai krikščionys gauna bal
sų tarpe valstiečių. ' 

čia nieko nuostabaus, nes
negalima laukti, kad vokiečiai dovo Chiang Kai-sheko par- 
buožės ir kiti žemes savinin- tija, turės šioje taryboje 20 
kai balsuotų . už komunistus, 'savo atstovų. Komunistai ir 
kurie per kelis metus komu
nistus ir kitų šalių demokrati
nius žmones bjauriai išnaudo
jo. Hitleris jiems buvo atga
benęs milionus “komunistų,” 
kuriuos tie, šių dienų ‘‘demo
kratai” pasikinkę arė ir akė
jo. Komunistams būtų geda, 
jeigu toki gaivalai jau už juos 
balsuotų.

Amerikos Legiono Konfe
rencijoj nutarė suteikti legio
no medalį W. R. Hearstui. Jį 
atvežė ir užkabino legiono va
das J. H. Steele. Nieko nuo
stabaus, nes Amerikos Legio
no vadovybė taip pat yra re
akcinė, kaip ir Hearstas.

kitos partijos turės 20 at
stovų. Valstybės Taryboje 
taip pat bus penkių nuola
tinių skyrių pirmininkai. Ši 
taryba perims į savo rankas 
didžiąją daugumą valdinių 
šalies reikalų. Taigi Chiang 
Kai-shekas jau nešeiminin
kaus pats vienas.

Chiang Kai-shekas gali 
atmesti - vetuoti Tarybos 
nutarimus, bet Taryba gali 
trimis penktadaliais balsų 
panaikint veto ir taip pra
vesti nutarimą.

Septynių ar aštuonių at
sakingų ministerių vietas 
Chiang Kai-shekas užleis

LAISVĖ-L1BERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

kitom partijom, kad visos 
partijos galėtų turėti savo 
atstovus ministerių kabine
te.

Tautos Seimas susidės iš 
(Tąsa 5-me pusi.)

AR BYRNES NEMATO 
FAŠISTINIU ŽUDI

KU LENKIJOJ?
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Byr
nes pasiuntė Lenkijos val
džiai protestą su reikalavi
mu sustabdyt politines žu
dynes. Byrnes, panašiai 
kaip ir Anglijos užsieninis 
ministeris, įtaria, būk slap
toji Lenkijos policija žu
danti demokratinius politi
kus. Tartum jis nemato 
kad tai fašistų darbas!

Višinskis Sako, Anglija 
Palaiko Baltąjį Tero

rą Graikijoje

Indijoj sustreikavo 6,000 
Anglijos lakūnų. Jie reika
lauja. kad būtų siunčiami na
mo. Pirmiau buvo pranešimų, 
kad panašiai padarė anglų la
kūnai Singapore, Palestinoj ir 
ant Ceilono salos.

Wallace Smerkia Atominės 
Bombos Slapstymą

London, vas. 1.— Andrius 
Višinskis, Sovietų delegatų 
galvą, skųsdamas Angliją 
Saugumo Tarybai, užreiš- 
kė, jog anglai su savo ka- 
riuęmene Graikijoje palai
ko baltąjį terorą prieš de
mokratinius gyventojus. To 
teroro baisenybės yra žino
mos visam pasauliui, pridū
rė Višinskis.

Įspodin&as Iiiefttivos 
Ūkio Specialistu 
Suvažiavimas

Bimba Dalyvavo Tame Suvožia 
vime; Lietuvos Jaunuoliai Nori 
Sporto Mokytojų ir Prietaisų

Antanas Bimba atsiuntė 
sausio 29 d. sekamą ’radio
gramą Lietuvai Pagalbos 
Komitetui, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.:

—Dalyvavau Tarybų Lie
tuvos žemės ūkio specialis
tų s u v a ž i a vime Vilniuje 
sausio 17-21 d. ir jūsų var
du pasveikinau suvažiavi
mą.

Beveik 700 agronomų, ve
terinarų, matininkų, javų ir 
gyvulių ekspertų svarstė, 
kaip pagerinti ir padidinti 
auginimą grūdų, vaisių, 
daržovių, galvijų, arklių ir 
naminių paukščių. Jų ©bal
sis yra: “Per penkerius ar
čiausius metus viršyti pirm- 
karinį lygį.”

Man gilų įspūdį padare 
daiktiškos diskusijos ir kū- 
ribiniai suvažiavimo nuta
rimai.

Sausio 20 dieną suė
jau didelę, a t s t ovingą 
jaunuolių g i: u p ę ir k a 1- 
bėjau jiems apie Amerikos 
lietusių jaunimą. Jie pagei-

1 — i--------------------------------

Bado Mirtis Gręsia 
Šimtui Milionų 
Indijos Žmonių

davo sumegsti ryšius su am
erikiniais mūsų studentais 
delei kultūrines ir sporto 
veiklos. Jie prašė manęs pa
dėkoti visiem Amerikos lie
tuvių j a u n u o 1 iam, kurie 
darbuojasi pagalbos siunti
mui Lietuvai. Jie įdomauja 
populiariškiausiu a m eriki- 
niu sportu — beisbolu, ir 
jie įvertintų, jeigu kas at
vyktų pamokyti juos to 
sporto.

Mūsų amerikinis jauni
mas galėtų pasiųsti Lietu
vos jaunuoliams reikalingų 
sportui prietaisų, kaip kad 
krepšinio (basket ball), ten- 
niso, čiūžinėjimo ir kitų 
įrengimų.

GRĮŽIMO PLANAI
Dabar aš stengiuosi pasi

rinkti dieną grįžimui į Am
eriką, bet turiu kliūčių dė
lei susisiekimų su uostais. 
Norėčiau grįžti per Danzi- 
gą.

Antanas Bimba.
(per ELTA)

Kaip Anglų Valdžia 
Remia Franko Dik

tatūrą Ispanijoje

DARBININKŲ PRIEŠŲ 
SUMANYMAS LAIMĖJO 

PIRMA BANDYMĄ
Indžionkšinų Buožė Gręsia Darbininkams

Washington. — Republi 
konai ir atžagareiviai de 
mokratai kongresmanai nu 
tarė 258 bal. prieš 114 pir 
miausiai imt svarstyt re 
pulikono Case’o sumanymą kus,”

SAUGUMO TARYBA 
SVARSTO SKUNDĄ 

PRIEŠ ANGLIJĄ

prieš streikus. Jie skyrė po| 
tį sumanymą balsuot pir
madienį.

“Tai nedoriausias pasija

London, vas. 1. — Jungti-1 
nių Tautų Saugumo Taryba 
penktadienį pradėjo svars- * 
tyti Sovietų skundą prieš ' 
Anglijos karinį kišimąsi į 
vidujinius Graikijos reika
lus. Reakcinė graikų val
džia sakė, kad ji pati nori 
anglų armijos Graikijoj. Ji 
liepė savo delegatams ginti 
Anglijos politiką linkui 
Graikijos.

Prezidentas Turįs Nau
ją Planą Plieno 
Streikui Baigti

Gerai, kad Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariai moka 
duokles. Už visus narius, 1946 
metais, pasimokėjo sekamos 
kuopos: 27 kp., New Britain, 
sekr. Eva Valley; 60 kp., 
Coaldale, sekr. A. Lakickas; 
218 kp., Scotville, Mich., sekr. 
Anna Stakenas; 223 kp., Ore
gon City, sekr. W. Mųrphy ir 
veik už visus 212 kp., Bayon
ne, sekr. P. Janiūnas.

Duoklių ’ prisiuntė: 11 kp., 
Worcester, sekr. Simanas Ja
nulis; 17 kp., Shenandoah, 
sekr. P. Eidukevičius; 32 kp., 
New Haven, sekr. J. Didjun; 
54 kp., Elizabeth, sekr. C. An- 
driunas: 55 kp., Ridgewood, 
sekr. P. Babarskas; 63 kp., 
Bridgeport, sekr. A. Jocis; 68 
kp., Hartford, sekr. B. Mule- 
ranka; 103 kp., Hudson, sekr. 
M. Kazlauskienė; 79 kp., Chi
cago, sekr. J. Urman ir 136 
kp., Harrison-Kearny, sekr. P. 
Ramoška.

Washington. — Prekybos 
sekretorius Wallace sakė 
senatorių komisijoje, jeigu 
Amerika ir toliau laikys 
slaptybėje atominę bombą, 
tuomi paakstins kitus kraš
tus atominiai ginkluotis. 
Jis ragino neslėpti to išra
dimo, bet įvesti tinkamą 
tarptautinę atomų jėgos 
kontrolę.

Vėl Pasinaujino General 
Motors Derybos

Detroit, vas. 1. — Gene
ral Motors ir CIO Automo
bilių Darbininkų Unija su
ėjo į panaujintas derybas. 
Tarpininkauja R. J. Tho
mas, Washington© valdžios 
pasiuntinys.

Perono Pasiruošimai 
Neva Laisviem Rinki

mam Argentinoje

INDONEZIJOS GLOBA

Drg. Antanas Bimba rašo iš 
Lietuvos, kad amerikiečiai tu
rėtume' sukelti apie $30,000, 
idant įrengti Vėžio Ligos Gy
dymo Institutą. Jis siūlo, kad 
kas aukos ne Mažiau $25, tai 
to vardas turėtu visuomet būt 
matomas Institute. Manau, 
kad labai geras pasiūlymas.

(Tąsa 5-me pusi.)

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatorius Peron’as 
sakė ’reporteriams, kad jis 
“padoriai” k a n d idatuojąs 
rinkimams į prezidentus. 
Tuo tarpu Perono policija 
uždraudė laikraščiui Criti- 
ca spausdint straipsnį prieš 
Perono kandidatūrą. O kai 
laikraštis pradėjo tą straip
snį spausdint, tai Perono 
padaužos užpuolė ir sunai
kino kelis tūkstančius laik
raščio egzempliorių. Paskui 
Perono policija staiga už
puolė Argentinos Universi
teto Sąjungos centrą ir su
ėmė 65 asmenis.

Peronas ’ pasakojo, būk 
Jungtinių Valstijų ambasa
da Argentinoj padeda įšmu- 
geliuoti ginklus jo prie
šams. •

London. — Kai kurie An
glijos politikai kalba, kad 
galima būtų pervest Indo
neziją Į Jungt. Tautų globą. 
Patys tikisi ją globoti. In
donezija pirm • karo buvo 
Holandijos kolonija.

Amerikonai savo valdo
moj dalyje Vokietijos pra
deda skirt gyventojam dau
giau maisto.

New Dęlhi, Indija, —r 10Q 
m i 1 i o n ų žmonių Indijoj, 
daugiausiai valstiečiai ir 
darbininkai, turės badu 
mirti, jei nebus greitai įga
benta iš svetur bent du mi- 
lionai tonų maisto, kaip 
įspėja indėnų politikai. In
dijos komunistai kritikuo
ja anglų valdžią, kad ji ati
dėlioja pagalbą ir pro pirš
tus žiūri į pelnagrobius ir 
juodąją rinką. Pirm karo 
būdavo įgabenama 2,000,000 
tonų ryžių per metus iš 
Burmos. Dabar to nėra.

Badas labiausiai paliečia 
Bombay, Madras ir Deccan 
sritis, kur audros, viesulai, 
liūtys ir potviniai sunaiki
no laukų derlių. Žymėtina, 
jog 11943 m. Bengal provin
cijoj badu išmirė $1,500,000 
žmonių.

Washington, vas. 1. — 
Pranešama, jog prez. Tru
manas pasiūlys naują pla
ną 750,000 darbininkų strei
kui baigti prieš plieno kom
panijas. Jis pašaukė savo 
faktų jieškojimo komisiją 
ir kainu administratorių 
Bowles į pasitarimą. Pir- 
miaus Trumanas siūlė pa
kelt darbininkam algą 18-į 
c. per valanrą.

: m o j i m a s prieš darbinin- | 
pareiškė darbietis | 

kongresmanas Vito Mar- ; 
cantonio: “Šis sumanymas • 
siekia laisvai vartot federa- 

dių teismų indžionkšinus- | 
! drausmes prieš streikierius. į 
Jis sudarko Darbo Santy
kių Įstatymą. Jis įveda in- j 

’džionkšinų valdžią prieš 
darbininkus g i n č u o se su * 
samdytojais. Jis atgaivina 
vadinamąsias rudojo šuns 
sutartis. Tai yra reakcinių 
republikonų ir panašių de-- 
mokratų padaras. Jis naiki
na darbininkų teises,, lai
mėtas per ilgus metus ko
vos ir pasiaukojimų.” 

Demokratas kongresma
nas Andrew Biemiller sakė: 

“Case’o bilius iškels kor
poracijų vadus aukščiau* 
įstatymų ir sugrąžins tuos 
laikus, kada samdytojai gė
lė ž i m k a u stytais batais 
trempė darbininkus. Vy
raus gengstefiai - mušeikos 
prieš darbininkus. Tai bjau
rus, piktas ir apgavingaft 
sumanymas.”

Biemiller įspėjo, kad Am-J 
erikos Darbo Federacija ir 
Jungtinė Mainierių Unija 
kovos prieš tą bilių, kurį 
taip pat smerkė Sabath ir I 
kiti demokratiniai pažan' 
gūs kongreso nariai. '

Paskola Vadinamiems Bepu-* I 1 
siškiems Kraštams

Fran-

reikalų 
atmetė

London. — Anglija užgy- 
rė trokų pardavinėjimą fa
šistinei Franko valdžiai Is
panijoj. New York Post ko
respondentas rašo iš Londo
no, kad būsią daug tūkstan
čių trokų parduota 
kui.

Anglijos užsienio 
ministeris Bevinas
Franci jos pasiūlymą su
šaukti anglų - amerikonų- 
francūzų konferenciją, kuri 
galėtų apsvarstyt spaudi
mo žingsnius prieš Franko 
diktatūrą. Bevinas atsakė, 
kad girdi, “mes nenorime 
jokių naujų kivirčų.”

Bevinas. davė leidimą at- 
vykti į A n gliją Juanui 
Bourbonui, kandidatui į Is
panijos karalius. Iš Angli
jos Juanas lėks pasikalbėti 
su Franku.

Reikalauja Sovietinės 
Globas Tripolitanijai
London. — Sovietų dele

gacija iš naujo pareikalavo 
pervest Tripoli tani ją į so
vietinę globą. Tripolitanija 
tai buvusi Italijos kolonija 
šiaurinėje Afrikoje.

REIKALAUJA PABRAN- 
GINT MĖSĄ

Manila. — Karinis ame
rikonų - teismas nusmerkė 
mirt japonų generolą Hiko- 
taro Tajimą už belaisvių 
žudymą.

Washingtone abejojama, 
ar bus bet kokiem svetim
šaliam leista stebėti atomi
nių bombų bandymus ant 
karo laivų.

Washington. — Skerdyk
lų atstovai reikalavo žy
miai pakelti mėsos kainas; 
kitaip, girdi, jie negalėsią 
pridėti darbininkams mo
kesnio. 

f

Kai kurios mažosios sker
dyklos susitaikė su. CIO 
unija. Jos pridėjo po 18 iki 
20 centų algos per valandą.

KAS ŽUDO PAŽANGIUS LENKIJOS POLITIKUS?
KAS GLOBOJA ŽMOGŽUDŽIŲ VADUS UŽSIENYJ?

Washington. — Lenkijos 
ambasadorius prof. Oscar 
Lange pranešė, kad Lenki
joj veikia slaptoji fašistinių 
teroristų armija, turinti 
100 tūkstančių narių. Tų 
žmogžudžių eilės papildo
mos fašistiniais lenkais, at
siunčiamais iš amerikonų 
užimto Vokietijos ruožo.

Jie žudo d e m o k r atinius 
Lenkijos vadus ir žydus ir 
plačiai varo sabotažo darbą.

Tos lenką teroristų armi
jos galva yra generolas 
Wladyslaw Anders, lenkų 
kariuomenes k o mandierius 
Italijoj. Prie žmogžudiškų 
fašistinių planų vykdymo 
prisideda ir buvusieji užsie

niniai Lenkijos valdininkai.
Ryšius tarp Anderso ir 

veikiančių Lenkijoje tero
ristų palaiko fašistiniai len
kų oficieriai amerikinėje 
Vokietijos dalyje Coburge, 
kaip sako ambasadorius 
Lange. Jis prašė Amerikos, 
ir Anglijos valdžias panai
kinti žmogžudiškus lenkų

fašistų lizdus tose Vokieti
jos vietose, kurias yra už
ėmę amerikonai ir anglai.

Taip Lange atsiliepė į 
Amerikos valstybės sekreto
riaus Byrnes protestą prieš 
politines žudynes Lenkijoje.

Paugiau žinių penktame 
puslapyje.

_____ WMM

Washington. — Amerikos 
valdžia planuoja duoti po 
milioną dolerių kredito - pa
skolos trims neva bepusiŠ- 
koms šalims — Šveicarijai, 
Švedijai ir Portugalijai, 
kad jos galėtų nusipirkti 
reikmenų iš Amerikos. Ka
ro metu tos šalys bendra
darbiavo su naciais. Daug 
hitlerininkų dar tebėra pri
siglaudę Portugalijoj.

7

Atominė Jėga Turi Būti' 
Civiliu Žinyboje, 
Sako Trumanas

Washington. — Pasikal- ?
bėjime su korespondentais j
prez. Trumanas pareiškė, |j 1
jog atominės jėgos kontro-j j 
lė turėtų būti pervesta iš • j
karininkų rankų į civilių; į 
žmonių žinybą, ir kongre- į i 
sas privalo įsteigti tam tik
rą atominės jėgos komisiją.!

MANILOS LAIVAKRO 
VIŲ STREIKAS

Maniloj, Filipinuose, su- ' i 
streikavo 35,000 laivakro-| 
vių. Reikalauja padvigubint w ■ J 
algą. Streikas sustabdė 481 | 
aptarnaujančius armiją lai- •; g 
vus. I

ORAS.—Bus šilčiau 
apsiniaukę.
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Bilius Prieš Darbininkus ir
Demokratiją

Kongreso taip vadinamas House Rules 
Komitetas, kurį sudaro republikonai ir 
reakciniai demokratai iš pietinių vals
tijų, pasiuntė į kongresą priešdarbinin- 
kišką, prieš - streikišką, prieš - demo
kratinį Case bilių. Šio biliaus komiteto 
nariai nei neskaitė, bet 8 prieš 3 nubal
savo patiekti kongresui, kad kuogrei
čiausiai pravarius. Jie apsilenkė ir su 
Kongreso Darbo Komitetu, kuris tokius 
bilius turi apsvarstyti.

Jeigu Case bilius būtų priimtas, tai 
būtų uždrausta boikoto ir simpatijos 
streikai, nevalia būtų bent kiek skait- 
lingiau streikieriams pikietuoti, streik
laužiai galėtų lengvai praeiti pro retas 
pikietų linijas; nevalia gaisrininkams 
stoti į unijas, ir daugybė kitų anti-darbi- 
ninkiškų pasiūlymų.

Amerikos Darbo Partijos kongresma- 
nas Vito Marcantonio iš New Yorko, sa
ko, jeigu šis bilius bus pravarytas, tai 
'Amerikos darbininkai neteks tų teisių, 
kurias jie iškovojo per paskutinius 60 
metų. Liaudis turi reikalauti kongres
manų, kad bilių atmestų. Ir tą daryti 
tuojau, nes norima jau balsuoti už kelių 
dienų.

Štai Kaip Jie “Tyrinėja”
Sudarytas Komitetas vietoj buvusio 

raganų • i_ 
vadovystėj republikono ___  ______
neva tyrinėja “neamerikinį veikimą.

Kada šis komitetas pasišaukia darbi
ninkų atstovus, tai jis puola tuos žmo
nes, niekina organizacijas, sudaro bau
bą apie “komunistus,” “raudonuosius” ir 
panašiai.

Pabaigoj sausio jis pasikvietė fašistą 
Gerald L. K. Smith, kuris teisino hitle
rininkus, bjauriai išstojo prieš žydus, 
darbo unijas ir komunistus. Mr. Rankin, 
vietoj kvosti tą demokratijos priešą, lei
do Mr. G. L. K. Smith’ui niekinti velionį 
prezidentą Rooseveltą, CIO unijas, jų 
prezidentą P. Murray ir kitas demokra
tines įstaigas. Prieš tokį kongresmano 
Rankinio elgesį eilė kongresmanų pakėlė 
protestą.

gaudytojo Dies Komiteto yra 
tėi republikono John Rankin ir n

Arkivyskupo Spellmano
“Rekordas”

Popiežius tarpe naujų kardinolų pa
siskyrė ir arkivyskupą Spellman iš New 
Yorko. Kaip jau skaitytojams yra žino
ma, Šis asmuo yra veiklus politikierius, 
kuris nemažai darbavosi Ispanijos fašis
tų generolo Franko režimo reikalams.

Dienraščio Daily Worker korespon
dentas paskambino Spellmano kancelia
rijai prašydamas nurodyti, kada ir 
nors kartą arkivyskupas Spellman 
smerkė Mussolinį ir Hitlerį.

Spellmano raštinė teisinosi, kad 
nieko negali tuo reikalu nurodyti, 
respondentas pašaukė New York Times 
redakciją, prašydamas, kad jie nurody
tų, ar nors kartą Spellman pasmerkė 
tuos žmonijos priešus. New York Times 
redakcija ilgai jieškojo ir atsakė: “Mes 
peržiūrėjome mūsų dokumentus, už ket
verius praeitus metus, bet nieko negali
me surasti tuo reikalu.”

Reiškia, kada mūsų šalies sūnūs mi
rė kovoj, kada mes ketverius metus kovo
jome prieš barbarišką fašizmą, tai Spell- 
manas nei žodelio prieš Hitlerį ir Musso
linį nepasakė. Bet jeigu pažvelgtų į jo 
rekordus apie mūsų talkininkę — Sovie
tų Sąjungą, tai vargiai buvo savaitė, kad 
jis nebūtų atkartojęs hitlerinės propa
gandos. Tokis yra būsimasis kandidatas 
į kardinolus ir gal net popiežius.

X

Baisus Badas Indijoj
Indija — milžiniškas kraštas ir turtin

gas. Jis užima 1,581,410 ketvr. mylių ir 
turi 390,000,000 gyventojų. Tai Anglijos 
kolonija. Britanijos karaliai skaito, kad 
Indija, tai yra deimantas jų karūnoj.

Bet Indijoj viešpatauja baisiausias 
žmonių apiplėšimas, vargas, skurdas ir 
badas! Kasmet ten miršta milionai žmo
nių nuo bado, nes britai Indiją valdo su 
pagalba šimtų vietinių kunigaikščių ir 
feodalų. Britai siekias? kuo daugiau iš 
Indijos išsivežti turtų, kuo labiau tam
sybėj laikyti žmones, kursto • buddistus 
prieš musulmanus, kad neleidus žmo
nėms susivienyti. Tik šiomis dienomis 
britų policija šaudė į žmones Bombay 
mieste, kur virš 25 indusus užmušė ir 
apie 600 sužeidė.

Sausio 30 d. iš New Delbi, Indijos, 
Mr. George E. Jones praneša New York 
Times dienraščiui, kad Indijoj prasidėjo 
milžiniškas badas. Jis apims 100,000,000 
(šimtą milionų) žmonių, jeigu iš kitur 
nebus skubotai atvežta bent 2,000,000 
tonų maisto.

Prie kitų Indijos nelaimių prisidėjo ir 
tas, kad Burmoj ėjo karas, iš kurios kas 
metai įveždavo 2,000,000 tonų ryžių. Pie
tinėj dalyj buvo didelės audros, o cent- 
ralinėj — stokavo lietaus.

Ši baisi padėtis buvo svarstoma Indi
jos kongrese, kur delegatai sakė, kad 
galima būtų sumažinti nelaimę, baisų 
žmonių mirimą, jeigu Britanija rūpintų
si Indijos žmonėmis. Bet ji rūpinasi tik 
kaip Indiją išlaikyti kolonijos padėtyj. 
Delegatas M. R>. Masani reikalavo, kad 
kuogreičiausiai Britanijos valdonai su jų 
vice-karalium (Viceroy) arba parūpintų 
maisto, arba pasitrauktų ir leistų pa
tiems indusams tvarkytis.

Slepia Žinias Apie Indonezijos 
Žmonių Kovas

Anglijos ir Holandijos imperialistai 
žiauriai puola Indonezijos žmones. Karo 
laivų, kanuolių ir lėktuvų ugnimi jie iš
naikino daug miestų, miestelių ir kaimų! 
Britai vis grūmoja dar žiauriau pulti 
vietos gyventojus, jeigu jie nepasiduos 
kolonijų vergų padėčiai.

Rytų Indija, arba Holandijos koloni
jos, kurias ji valdo su anglų pagalba, 
yra milžiniškas kraštas. Indonezija, tai 
didelės salos, kurių didžiausios yra Su
matra, Java, Celebes, Borneo, Flores, 
Timor ir kitos. Indonezija užima 735,168 
ketv. mylių plotą, tai yra, apie 8-nis 
kartus didesnį plotą, kaip Anglija ir tu
ri 72,000,000 gyventojų. ■

Nepaisant britų, holandų ir jų pa
kviestų japonų armijų žiauraus puoli
mo indonezai kovoja už savo laisvę. 
Jungtinių Tautų Organizacijoj prieš tą 
britų užpuolimą Sovietų Ukraina padavė 
skundą.

Po to, kaip tas skundas buvo įteiktas, 
tai anglai ir holandai nustojo viešai grū
moti Indonezijos žmonėms ir slepia ži
nias apie žmonių kovas. Bet Amerikos 
korespondentai praneša, kad sukilimai 
nuo Javos salos persimetė į Sumatrą, 
Borneo ir Celebes salas. Reiškia, žmo
nės tebekovoja už savo laisvę.

Egiptas Veržiasi iš Namą 
Nelaisvės

ku r 
pa-

jie 
Ko-

Krikščionys poteriuose mini, kad juos 
Dievas išgelbėjo iš “Egipto—namų ne
laisvės”. Bet dabar patsai Egiptas yra 
nelaisvės namuose, tai yra, anglų nelais
vėj.

Egiptas yra Afrikoj. Jis užima 386,000 
ketvirtainių mylių plotą ir turi apie 18,- 
000,000 gyventojų. Arabai 
ir 92 nuoš. jų išpažįsta 
(musulmanų) tikėjimą.

Anglijos imperialistai 
Egipto “nepriklausomybę” 
vertė. Šio karo metu anglai iš vienos 
pusės, o Mussolinis ir Hitleris iš kitos, 
buvo susikraustę į Egipto žemę ir ka
riavo.

Egipto 
atšauktų 
sikištų į 
teisinosi, 
ministerial, 
statyti. Bet dėl to kilo Egipte liaudies 
protestai ir .prieš ministerius—britiškus 
faraonus ir reikalavimas pasitraukti.

jį apgyvenę 
mahometonų

įsigalėjo ir 
į nieką pa

liaudis reikalauja, kad britai 
iš ten savo armiją, kad jie ne- 
Egipto namų reikalus. Anglai 
kad jų armijos “nori Egipto 

” o tie ministerial anglų pa

A«: WKM/tC"-.■vą-M tg&; 
MATi r£*'.
-'U'ww

*A
**UT*W „<*,
A*?} WH;Tf <<x.i..m'

AFL ir CIO unijistai sykiu pikietuoja General Elec
tric šapą, Schenectady, N. Y., reikalaudami pakelti al
gas po $2 per dieną. CIO pirmieji iškėlė tą reikalavi
mą. Išėję juos paremti, United Assn, of Plumbers & 
Steamfitters (AFL) pareikalavo to paties ir sau, o CIO 
veda ir už juos derybas.

Kas Ką Rašo ir Sako
MELAGIAMS PER NOSĮ!

Dienraštis Vilnis rašo:
“Sausio 24 d. Naujienos 

ant pirmo puslapio įtalpino 
idiotišką išmislą, kad ‘SSRS 
valdžia pasiglemžė pašalpą 
Lietuvai.’ Pasiremiant tuo iš- 
mislu, sadistas redaktorius 
parašė dar vieną chuliganiš
ką editorialą (tūkstantis ir 
pirmą).

“Kame dalykas? Jungti
nių Tautų Pagelbos (UNRR- 
A) atstovas Conti būk tai pa
reiškė, kad UNRRA siuntė 
Lietuvai visokios paramos už 
80 milionų dolerių, bet ta pa
rama Lietuvą nepasiekė. Gir
di—

“ ‘Rusijos valdžia neteisė
tai suvartojo milžinišką 
maisto ir medikamentų siun
tinį, skiriamą Lietuvai. Ki
taip sakant, tarptautinė šel
pimo organizacija daugiau 
nebeduos aukų, skiriamų Lie
tuvos žmonėms į Sovietų val
džios rankas.’

“Iš kur gavo tą žinią Chi- 
cagos menševikų šlamštas ? 
Nagi iš New Yorko balta- 
gvardietiško rusiško dienraš
čio Novoje Ruskoje Slovo. 
Tas rusų dienraštis yra tokio 
jau plauko, kaip ir Naujie
nos.

“Mat, toks tolį informuo
ja, kad būtų juo daugiau 
smalos.

“Joks save gerbiantis Ame
rikos laikraštis tą žinią ne
atkartojo.”

Parašius? tai, Vilnies re
dakcija stato klausimą: 
“Kur ir kada buvo padary
tas pranešimas, kad Jung
tinių Tautų Pagalbos Ad
min i s t r acija (UNRRA) 
siuntė Lietuvon paramos 
už 80 milijonų dolerių?”

Atsakymas:
Niekur ir Niekad!
Jeigu iki šiol Tarybų 

Lietuva gavo ką nors iš 
UNRRA, tai gavo tik iš tų 
siuntinių, kurie buvo (jei 
buvo) pasiųsti bendru Ta
rybų Sąjungos vardu. Tu
rime atsiminti, kad Ameri
kos valdžia kol kas Tarybų 
Lietuvos nepripažino; ji dar 
vis tebelaiko Washingtone 
buvusius smetoninės val
džios atstovus. Tuo budu 
UNRRA, kurią kontroliuo
ja vyriausiai Amerika, ne
mes 80 milijonų dolerių ne
pripažintai Tarybų Lietu
vai. O jeigu tai būtų, saky
sime, padariusi, tai būtų ir 
paskelbusi viešai, nes 80 
milijonų dolerių tai nėra 80 
centų!

Štai, neseniai buvo pas
kelbta, kad UNRRA siųs 
pagalbos Tarybų Baltarusi
jai ir Tarybų Ukrainai. Tie 
kraštai, mat, jau yra pripa
žinti, jei ne tiesiogiai Ame
rikos, tai netiesiogiai, per

Jungtinių Taūtų Organiza
ciją.

Bet daleiskime, jeigu UN 
RRA atsisakytų teikti pa
galbą Tarybų Lietuvai dėl 
to, kad 80 milijonų dolerių 
vertės daiktus pasiėmė 
“Sovietų valdžia,” tai kaip 
ji, UNRRA, tuomet galėtų 
teikti pagalbos Baltarusijai 
ir Ukrainai, kur taipo pat 
veikia Tarybų valdžia?

Vilnis, todėl, teisingai pa
stebi :

“Tiktai palaidas Naujienų 
liežuvis birbina, būk UNRRA 
viršininkai žiūri į Sovietų 
valdžią, kaip į vagių valdžią.

“Melai, šmeižtai, net ir vi
siškai idiotiški, yra kasdieni
niai nuodai, kuriais tas laik
raštis maitina savo skaityto
jus.

“Štai,. kodėl daugelis jų, 
nepak^sdami tų arklinių do
žų, .įieško teisingų informa
cijų Vilnyje.” •

IZVIESTIJOS IR NAUJI 
KARDINOLAI

Laiškas iš Lietuvos
J. Tumosa, New Haven, 

Conn., gavo iš Lietuvos nuo 
savo brolio sekamą laišką, 
rašytą rugpjūčio 20 dieną, 
1945. m.: ’.'-J

Brangus broli! ^Sveikinu 
jus ir kartu jūsų žmoną su 
džiaugsmingu mūsų susira
šinėjimu. Tikrai jaučiasi 
kas tai nepaprasto. Daug, 
daug būtų kas parašyti, bet 
šiam popieriukyje nesutal
pinsi. Parašysiu tik protar
pius šio šiurpulingo laiko.

Kaip rašiau laišką, jau 
buvom po tarybine valdžia. 
Vokiečiai, kiek suspėjo, 
žmones varėsi. Vieniems 
pasisekė pasprukti, kitus 
išsivarė. Dar tik šiandien 
kaip kurie tik pargrįžta; 
daug ir žuvo. Stasiaus ir 
mūsų šeimos buvom išvary
ti tik ligi Bliukiškių; to- 
liaus varytis nesuspėjo. 
Bliukiškiuose frontą pralei
dom įsikasę į slėptuves. Įdo
mus tas frontas, bet ir kar
šta buvo. O tas karštis te
ko pernešti kelis kart. Gal 
prisimenate kelyje ant Bi- 
čiaus Nopaičio tiltą. Žino
ma, dabar buvo cementinis. 
Tai po tuo tiltu Stasiai ir 
mes išbuvom dvi paras. Tuo 
kartu po žvirgždaičiais vy
ko didžiulis susirėmimas. 
Tupikai nušluoti nuo pa
viršiaus žemės. Ta diena 
mums po tuo tiltu, atrodė, 
buvo baisiausia. Iš po tilto 
buvo galima matyti, kas da

rosi aplink. Raudonarmie
čiai ėjo vis pirmyn. Vokie
čiai tamę 'ruože parodė sti
prų pasipriešinimą. Patran
kų, tankų, minų, bombų 
sprogimai, kulkasvaidžių, 
automatų bei šautuvų tra
tėjimas, orlaivių ūžimas su
siliejo į vieną dainą, ir taip 
per visą dieną buvo be per
traukos, o žemė tik maišėsi 
su dūmais ir liepsna, kol li
ko tik griuvėsiai. Aš nepa
jėgiu visko parašyti. Per 15 
kilometrų pasieniu viskas 
liko sunaikinta. Ties mumis, 
pradedant nuo Mickų, Vis- t 
pinių arba Vilkaviškis—Ša
kiai — tokia linija iki pa
dienio.

i ; . Valių ir daug sudeginta. 
Mano ūkelio neliko nei žen
klo. Stasiaus liko stuba, bet 
Jr ta šovinių suaižyta. Aš 
gyvenu pas Staugaitį Ra- 
moniškiuose, o Stasius irgi 
gyvena pas kaimynus. Stu- 
bą šiek tiek apsitaisė, ant 
žiemos pareis į savo namą.

Su bent kokia pašalpa dar 
anksti, nors ir labai reika
linga. Gali ji nepasiekti tik
slo. Kol da pasaulis kunku
liuoja, turime tenkintis 

i kaip yra.
Tarybų valdžia nukentė

jusius šelpia; duoda sėklų 
-laukus apsėti; duoda korte- 
1 les maistui;

Antanas Tumosa, 
Valių kaimas, 

žvirgždaičių vals., 
Šakių apskr.

Redakcijos Atsakymai

Dienraštis Vilnis rašo:
Popiežiaus Pijaus XIR nu

tarimas paskirti Kardinolų 
Kolegijon 32 naujus kardi
nolus negalima aiškinti reli
giniais sumetimais. Popiežiui 
vienas dalykas terūpH: stip
resnis suorganizavimas reak
cinės propagandos. Vilnis tą 
nuomonę išreiškė tuojaus, 
kaip tik Pius XII paskelbė 
savo dekretą.

Maskvos Tzviestija sako: 
“Tie nauji žygiai yra dalis 
plataus politinio manevro su
stiprinti Vatikano poziciją 
tarptautinėj arenoj.” Toliau : 
“Paskyrimas kardinolais to
kio didelio skaičiaus ne ita
lų yra įrodymu naujos Va
tikano orientacijos susistip- 
rinti reakciniuose sluoksniu- 
se kitose šalyse.”

tzviestija aptaria rolę New 
Yorko arkivyskupo Spellma
no, kuriam tuoj bus užmau
ta kardinolo kepurė. Jis vie
nas iš tų, kurie garbina Fran
co. Jo rekordas nedaro jam 
garbės.

Vakar pranešė iš Londono 
apie Westminsterio arkivys
kupo dr. Bernardo Griffin iš
stojimą. Jam irgi tuoj bus 
užmauta kardinolo kepurė. 
Dr. Griffin varė per šeren- 
gą tris didžiąsias ir penkias 
didžiąsias valstybes. Tie ter
minai jam primeną ašį.

Tokia kritika yra destruk- 
tyvė kritika.

TIESA IŠEIDINĖS TAB- 
LOIDO FORMOJE

LDS organo Tiesos re
dakcija praneša, kad su va
sario 15 d. ji išeidinės biule- 
tino (tabloido) formoje, su 
8-nių puslapių lietuvišku 
skyrium ir 4-rių puslapių

J. Žilinskui, New Britain, 
Conn. — Draugas rašote, 
kad jūs siuntėte Antrajam 
Dem. Lietuvių Suvažiavi
mui sumanymą, siūlantį, 
kad Amerikos lietuviai nu
pirktų Lietuvai “vieną di
delį keleivinį arba prekinį 
laivą ir padovanotų jį Lie
tuvos valdžiai.” Toks suma
nymas buvo gautas ir jis 
perduotas Suvažiavimo re
zoliucijų komisijai. Pasta
roji negalėjo draugo suma
nymo priimti ir siūlyti Su
važiavimui, nes Suvažiavi
mas ne tam buvo šauktas. 
Šiuo metu demokratiniai 
Amerikos lietuviai privalo 
pirmiausiai rūpintis sutei
kimu Tarybų Lietuvos žmo
nėms tuoj autinės pagalbos 
pavydale rūbų ir kitų daik
tų. Jei galima, reikėtų, kad 
Amerikos lietuviai pastaty
tų Tarybų Lietuvoje ligo
ninę arba dvi, nes daug 
yra žmonių sergančių, — 
daug paliegėlių, gavusių li
gas vokiečių okupacijos 
metu. Tokiais dalykais, 
kaip laivų Lietuvai pirki
mas, bus galima pasidisku- 
suoti vėliau.

P. Šlajui, Chester, Pa. — 
Kad ir pavėluotai atsako
me į draugo paklausimus: 
(a) Laisvės siuntinėjimas į 
Tarybų Lietuvą dar, nesu
tvarkytas vyriausiai dėl tos 
priežasties, kad tarp Lie
tuvos ir Amerikos paštiniai 
reikalai dar nėra sutvarky-
ti. (b) Tam tikri bankai 
siuntinėja pinigus Tarybų 
Lietuvon pavieniams asme
nims; New Yorke, pavyz
džiui, Amalgamated Bank, 
Union Square, New York, 
N. Y., siunčia pinigus. Ar 
kitų miestų bankai tuo už
siima ar ne, — nežinome.

vo giminėms siuntimu į 
Lietuvą užsiimdinėja tam 
tikros įstaigos. Viena jų 
yra: World Tourists, Inc., 
1123 Broadway, New York, 
N. Y. Sutinkame, jog 
kol kas pavieniams asme
nims siunčiant dovanas 
(rūbais, ar kitaip), muitai 
nemaži. Gal ateityje jie bus 
sumažinti, nežinome. Todėl 
šiuo metu reikia dėti pa
stangų siųsti ne pavieniams 
asmenims rūbus, bet ben
drai, kaipo pagalbą Lietu
vos liaudžiai. Bendrai siun
čiant, nėra jokių muitų. Kai 
Lietuvos vyriausybė ameri
kiečių dovanas gauna, ji iš
dalina jas pirmiausiai 
tiems, kuriems jos yra rei
kalingiausios, — labiausiai 
nukentėjusiems nuo karo 
žmonėms, našlaičiams, žu-* 
vusių karių šeimoms ir kt. 
Štai, kodėl, mūsų nuomone, 
šiandien Amerikos lietuviai 
privalėtų pirmiausiai patys 
aukoti, rinkti iš kitų ir siųs
ti per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą naudoti
nus rūbus ir kitokius nau
dojamus daiktus.

Senato Fašistas Th. Bilbo Ga
vo Tinkamus Atsakymus nuo

Trijų Kongresmanų
Washington. — Fašistinis 

senatorius Theodore G. Bil
bo, neva demokratas, ap
šaukė komunistais tris kon- 
gresmanus — darbietį Vito 
M ar can tonio, demokratą 
Hugh deLacy ir negrą A. C. 
Powellį.

Powell atsakė: “Aš kur
kas geriau būčiau komunis
tu, negu Bilbo. Bilbo yra 
amerikinio fašizmo išmatų

.... ■> t ■’

(3) Jokia laivų kompanija 
neužsiima siuntinėjimu as
meninių pundelių į Europą; 
veikia tam tikros įstaigos. 
Viena jų yra ši: World 
Tourists, Inc., 1123 Broad
way, New York, N. Y. Tais 
reikalais reikia kreiptis ten.

EVai žvingilienei, Jewett 
City, Conn. — Dovanų sa

duobė.”
M a r c a n tonio atsiliepė: 

“Aš manau, kad Bilbo yra 
žiurkė.”

DeLacy pareiškė: “Bailys 
Bilbo va rtbja hitlerines 
priemones politikoj. Tai tas 
pats Bilbo, kuris persiren
gė į skalbėją, bandydamas 
pasislėpti, nuo veteranų pi- 
kietininkų prie jo namų.”
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VALSTYBINES FILHARMONIJOS

CHORO KONCERTAI KALNE
Vienos didžiausių mūsų muzikų sva

jonių įsikūnijimą su džiaugsmu turime 
pripažinti tarybinės vyriausybės ryžtin
gą nutariyfą įsteigti valstybinį chorą. 
1941 m. pradžioje prie Valstybinės Fil
harmonijos suorganizuotas mišriojo cho
ro kolektyvas iš pagrindų pakeitė cho
rinės muzikos vystymosi sąlygas mūsų 
krašte. Jei toks choras būtų įkurtas prieš 
20 metų, tai mūsų chorų kultūra ir lietu
viška vokalinė literatūra dabar būtų žy
miai aukštesniame lygyje. Tačiau bur
žuazinės Lietuvos valdovai tokio choro 
reikalingumo nesuprato. Mėgėjiškais 
principais paremti chorų lenktyniavimai 
neturėjo, taip sakant, profesionaliai 
standartinio kontrolės pavyzdžio. Valsty
biniam chorui yra duotos visos sąlygos 
tokiems uždaviniams įgyvendinti. Sutin
kamai su tuo ir reikalavimai specialistų 
kolektyvui gali būti statomi kur kas drą
siau. Jo vokalinis pajėgumas bei meniš
kai techninis lygis gali būti toks, koks iš 
tiesų reikalingas. Savaime aišku, jog už 
tokio kolektyvo menišką pažangumą di
desnė atsakomybė tenka jo vadovams.

Išvijus hitlerininkus iš Tarybų Lietu
vos, stipriai nukentėjusį Filharmonijos 
chorą reikėjo iš naujo perorganizuoti. Iš 
visos respublikos per apskrityse suruoš
tus konkursus buvo surinktos naujos ir 
jaunos vokalinės jėgos. Pagrindinai per
žiūrėjus senojo kolektyvo likučius ir pa
pildžius jį naujais dainininkais, 1944 m. 
pabaigoje vėl prasidėjo pedagogiškai or
ganizacinis jo sucementavimas. Šiam 
reikalui iš choro meno vadovo ir dirigen
to A. Ilčiuko ir chormeisterio A. Gim
žausko pusės nebuvo gailimasi nei laiko, 
nei darbo. Po nepilnų metų persiauklė
jimo darbo spalio 6 d. pirmą kartą Kau
no visuomenė turėjo progos išgirsti ir 
spręsti apie kolektyvo pastangų vaisius.

I. E. REPINAS
1945 m. rugsėjo 30 d. sukako 15 metų 

nuo didžiojo rusų tautos sūnaus, vieno 
genialiausių XX amžiaus meno kūrėjų 
— I. E. Repino mirties.

Uja Repinas gimė Čugujeve, Charko
vo gubernijoje. Savo jaunystę jis pralei
do labai vargingai. Dar vaiku būdamas 
padėjo savo motinai, gražindamas vely
kinius margučius ir juos pardavinėda
mas.

Jau ir šiame darbe išryškėjo įgimtieji 
Repino gabumai tapybai. Jis svajojo tap
ti dailininku, bet lėšų stoka nedavė gali
mybės to siekti. Tėvai atidavė jį į tame 
miestely esančią topografų mokyklą. Ją 
uždarius, jis pereina dirbti pas ikonų da
žytoją. Čia jaunasis Repinas susipažino 
su tapybos technika.

15 metų būdamas jau savarankiškai 
dirba ikonas ir deda kapeiką prie kapei
kos, kad vėliau galėtų tęsti mokslą. Ir 
štai 1863 m, mes jį matome dailės moky
klos mokiniu, o nuo 1864 va1, pradžios — 
Peterburgo Dailės Akademijos studentu.

1871 m. Repinas aukso medaliu baigia 
akademiją’ir jam skiriama 6 m. stipen
dija išvykti į Vakarų Europą pagilinti 
studijų. ■

Jis važiuoja į žymesniuosius tų laikų 
kultūros centrus — Paryžių, Vieną ir ki
tur. Daug dirba, lanko muziejus, studi
juoja ir stebi tų kraštų gyvenimą.

Pasiilgęs savo krašto, nusivylęs Vaka
rų Europa, 1876 m. grįžta į gimtąjį mie
stą ir su didžiausiu užsidegimu griebiasi 
kuriamojo darbo. Repinas sukuria išti
są eilę kūrinių, kurių dalis yra pasauli
nio masto šedevrai.

Tuo laiku, kai mokėsi Repinas, Rusijos 
dailės gyvenimui vadovavo Dailės Aka
demija, kurios idealai buvo svetimi jam 
ir daugeliui kitų jaunųjįv dailininkų. 
Akademija veikė pagal šūkį: menas — 
menui. Visa jos kūryba buvo vien klasi
cizmo siekimas, vienoda formos ir turi
nio atžvilgiu. Temos dažniausiai buvo 
nutolusios nuo gyvenimo: k. a., įvairūs
mitai, įvairiu kraštų senovės istorijos 

Mes nesame tos nuomones, kad sis 
certas buvo galutinio subrendimo profe
sionalinis pasirodymas. Ir programos re
pertuaras gal daugiau buvo pedagoginis 
nei koncertinis. Tačiau tai, ką mes gir
dėjome, viršija geriausią mėgėjiškumą. 
Šis profesionalumo kultyvavimas, tur 
būt, ir bus vienas atsakingiausių Vals
tybinio choro veiklos uždavinių.

Antanas Ilčiukas yra išmokslintas ir 
gerai išbandytas chorvedys. Jo prityri
mas įvairių konkursų pasirodymuose ir 
anksčiau buvo nekartą įrodytas. Koncer
to pasiklausius, atrodo, jog jam patikė
tos aukštos pareigos visiškai atitinka jo 
sugebėjimus. Prie dainos jis prieina kaip 
prie atskiro kūrinio, rimtai išstudijavęs 
jos charakterį, formą ir autoriaus nužy
mėjimus. Choro balsų ir intonacijos išly
ginime yra jau daug padaryta, o ką dar 
reikia padaryti, manau, chorvedys ge
riausiai pats žino. Man tik belieka pri
dėti, jog ir ateityje, vertinant choro 
techniškąjį ir dalimi meniškąjį lygį, šie 
faktai turės lemiamos reikšmės. Interpre
taciniu dirigento Ilčiuko požymiu galima 
laikyti jo norą intonaciniai išlyginti gra
žius harmoninius sąskambius, nors tai 
kartais ir kompozicijos ištęsimo sąskai- 
ton išeitų. Tokius pavyzdžius matome 
Sasnausko “Užmigo žemė” ir kai kurio
se St. Šimkaus dainose. Čia tipingai' dai
nos charakteriui kolektyvas atsiliepia 

.kaip jautrių vargonų klavišų užgavimai, 
susiliedami lėtai dinaminiuose sąskam
biuose. Nevengdamas choro švelniosios 
pusės patobulinimo,’ dirigentas deda 
daug pastangų išplėsti dinaminį diapo- 
zoną. Nuosekliai disciplinariniu kreščen- 
davimu jam pavyksta pasiekti neperfor- 
suoto fortisimo kulminaciją, kurios gry
nas skambėjimas parodo mokėjimą tiks
liai aptvarkyti individualinę choro daly- 

įvykiai, alegorijos ir kit.
Černiševskis, Dobroliubovas ir kiti de

mokratai šiam akademizmui paskelbia 
aštrią kovą. Jie reikalauja, kad menas 
eitų su gyvenimu.

Jaunųjų XIX amžiaus Rusijos daili
ninkų kūriniai jau rodė, kad daile pra
deda eiti realizmo keliu. Vienas karš- 
čiausiųjų realizmo sekėjų buvo Repinas.

Vienas ankstyvųjų jo ‘darbų, iškėlęs 
Repiną į rinktinių dailininkų tarpą, yra 
jo “Volgos burliokai,” įstabus savo giliu 
realizmu ir demokratizmu.

Įdomi šio kūrinio kilimo istorija. Vie
ną sekmadienio popietį Adademijos stu
dentas Uja Repinas vaikštinėjo Nevos 
pakrantėmis. Jo dėmesį/ atkreipė dvi 
grupės žmonių griežtąi skirtingos socia
linės padėties. Viena jų — puošniai apsi
taisiusių jaunuolių; antra — purvais ap
sitaškiusių, skarmalais apsivilkusių, nuo 
sunkaus laivo tempimo suvargusių bur
liokų./*

Šis vaizdas jaunajam Repinui paliko 
labai gilų ir sunkų įspūdį, ir jis pasiryžo 
perkelti jį į drobę. Savo sumanymui 
įvykdyti Repinas daro nemaža įvairių 
•projektų, kuriuose mėgina abi matytas, • 
grupes atvaizduoti. /

Kompoziciniu atžvilgiu šis uždavinys 
sunkiai davėsi sprendžiamas. Tada jis 
šį kūrinį suprastino, palikdamas tik vie
ną matytų grupių — burliokus. Vietoj 
anos puošniai apsitaisiusių jaunuolių 
grupės, savo kompozicijoje jis įjungia 
mažą detalę, kuri turi ypatingos reikš
mės, būtent tolumoje matomi garlaivio 
dūmai.

Grįžęs iš užsienio, Repinas laike 1876 
* —1884 metų kuria pačius geriausius sa

vo kūrinius. Tų kūrinių tarpe nemažas 
skaičius puikiausių portretų, žanrinių ir 
istorinių paveikslų.

Ypatingai puikūs jo darbai: “Proto- 
djakonas”—portretas, labai būdingas ir 
daug ką sakantis apie tų laikų dvasinin
kų padėtį, “Zaporožiečiai,” “Atsisveiki
nimas su naujoku,0 “Procesija,” “Ne
laukė,” “Jonas Rūstusis,” “Purvinu ke-

vių balso medžiagą. Bendrame ansam
blyje kol kas dar persveria vyrų balsai. 
Iš mūsų kompozitorių koncerto progra
moje daugiausia buvo atstovaujamas St. 
Šimkus. Tokiu išpildymu sunkiai dėl 
techniško sudėtingumo chorams prieina
mas paskutinio laikotarpio St. Šimkaus 
dainas, kaip pav.: “Ežerėlis,” “šermukš- 
nėlė,” “Vai ūžkit gauskit,” “Augo girioj 
liepelė” ir kit., vargu kada nors mes esa
me girdėję. Malonu buvo kląusyti ir kitų 

' mūsų kompozitorių dainas, kurių skai
čius koncerto programoje buvo toks di
delis, jog sunku būtų čia apie kiekvieną 
plačiau pasisakyti.

Garsaus tarybinio kompozitoriaus 
Chačeturiano kaukaziškais motyvais pa
rašyta “Daina apie Staliną*” yra kantati- 
nio pobūdžio stambus kūrinys, tačiau, 
nedalyvaujant orkestrui,, jos išpildymas 
išėjo blankesnis.

Koncerto programos didumas į pabai
gą nuvargino kolektyvą intonaciškai, vis 
dėlto bendras įspūdis ilgai pasiliks at
mintyje. Su tokia medžiaga dirbti — 
kiekvieno gero chorvedžio svajonė.

, Iškeltinas klausimas dėl koncerto pro
gramos skelbimo tvarkos. Originalių 
kompozicijų ir dainų tekstai mūsų kom
pozitorių yra dažniausiai imami’ iš mū
sų grožinės literatūros. Tarybų Sąjun
goje ir visame kultūringame pasaulyje 
tekstų autoriai — poetai visose koncertų 
programose yra skelbiami greta su kom
pozitoriais. Nėra juk pagrindo manyti, 
kad mūsų poetai — lyrikai nebūtų užsi
tarnavę tos pagarbos.

Kalbant apie ateities darbo perspekty
vas, choro meno vadovas A. Ilčiukas pa
žymėjo, jog artimiausias choro • uždavi
nys yra gerai pasiruošti Spalio revoliu
cijos minėjimui. Čia numatoma paruošti 
Prokofjevo kantata “Aleks. Nevskis” ir 
pakartoti Klenickio kantatą “Mėlnikai- 
tė.” Vėliau yra užplanuota išmokti Verdi 
“Requiem” ir Beethoveno “IX Simfoni
ją.” M. Buivydas.

cionierių suėmimas,” “Atsisakymas nuo 
išpažinties prieš mirties bausmę.” Visi 
šie kūriniai žavi savo gilia meniška tie
sa, turi gilią, jautriai pergyventą idėją, 
puikiai sukomponuoti, su genialiu meis
triškumu atlikti.

Reinas savo darbuose sprendžia ir iš
kelia savo laikų visuomenės santykius, 
rodo tikrąjį jį supantį gyvenimą.

Štai “Procesija.” Kaip meistriškai at
vaizduota jos arenos dalyvių socialinė 
nelygybė! Prieš žiūrovą luomų atstovai. 
Centre eina išrinktieji: čia turtingas pir
klys šalia bajorės, buožė šalia valdininko. 
Visi jie apsupti raitos sargybos, kad į šią 
“išrinktųjų” zoną nepatektų šalimais 
kelio einą tamsūs, nuskurę valstiečiai, 
darbininkai. Prieky, nešdami žibintą, ei
na valstiečiai. Jų veiduose -nuolankumas, 
pasidavimas likimdi. Kiek toliau už jų 
— masė žmonių, kurių tarpe žandaras; 
užsimojęs bizūnu — simbolis caro reži
mo, kuris viešpatavo ano meto Rusijoj.

Kitam krašte mes matom nuskurusius, 
maišais apsikarsčiusius bežemius, maža
žemius -valstiečius ir ten pat prie jų — 
žandarų grupę. Kiek čia būdingų, pui
kiai nusisekusių veidų, įvairių figūrų, 
judesių ir pergyvenimų! Tai pats gyve
nimas perkeltas į drobę.

Nemažos įtakos Repino gyvenime tu
rėjo revoliucinis judėjimas. Tai mes aiš
kiai matome ir jo darbuose: “Purvinu 
keliu,” “Revoliucionierių sueiga” ir kit. 
Ypač ryškus šedevras “Nelaukė.” Jame 
vaizduojamas momentas, kada iš politi
nio ištrėmimo grįžta sūnus — vyras — 
šeimos tėvas. Ištrėmimai būdavo tokie 
sunkūs, kad grįžimo niekas nesitikėjo. 
Tai aiškiai bylojo motinos ir žmonos juo
das apdaras, grįžtančio eisena ir išvaiz
da. Paveikslo kompozicija, šviesos efek
tas, charakteringų veidų pergyvenamojo 
momento aiškumas tokie stiprūs, kad žiū
rovai tarsi patys pergyvena šią matomą 
sceną. ' '

Iš istorinių jo (Įarbų žymėtini: “Ca-

bos technikoj, bet ir kaip puikų psicholo-; 
gą.* Vaizduojamosios scenos vaizdas 
toks realus, toks stiprus, jog kiekvieną 
žiūrovą sukrečia ir palieka neišdildomą 
įspūdį.

Žymus Repinas savo grupiniais por- 
tretais: k. a., “Slavų kompozitoriai.” 
Jame vaizduojama rusų, lenkų, čekų žy
miausieji jkompozitoriai ir muzikai. Tarp 
kitų čia matome Glinką, Rimskį-Korsa- 
kovą, Serovą, Rubinšteiną ir kit.

Antras didžiulis grupinis portretas— 
“Valstybinis susirinkimas,” kuriame 
vaizduojama kelios dešimtys natūralaus 
didumo figūrų. Tai vienas didžiausių ir 
geriausių grupinių portretų pasaulyje. 
Jame ryški visa nuostabi Repino tapybos 
technika, puikus asmenų charakteriza- 
vimas.

Vienas geresnių paskutiniųjų jo dar
bų — “Puškino egzaminas.”

Repino darbai rodo begalinę meilę sa- 
' vo kraštui, savo gimtajai žemei, žmo

nėms ir didelę neapykantą tiems, kurie 
paskendę prabangoj engė plačiąsias dar
bo mases. Ir šiandien, minėdami jo mir
ties 15 m. sukaktuves, mes matome, kad 

raitė Sofija” ir “Jonas Rūstusis.” Pasta- Iljos Repino vardas stovi greta pačių 
rasis paveikslas parodo visą Repino ge- garsiausiųjų rusų tautos-sūnų vardų.

H. Ribačfauskas,mjų ne

Skaitytojai Apie “B. 
G. Klaidą”

DAR DĖLEI “BERNARDO GAVELIO 
KLAIDOS.”

Turbūt nei vienas ALDLD leidinys ne
susilaukė tiek diskusijų, kiek paskutinis 
leidinys “Bernardo Gavelio Klaida.”

Pirmiausia vienas draugas ima nagan 
autorių už vadinimą Gavelio ąžuolu. Jis 
prirodinėja, kad Gavelis nėra joks ąžuo
las, o tikras lepšė.

Dabar kyla klausimas, ką autorius tu
rėjo galvoje Gavelį vadindamas ąžuolu: 
kūne ar dvasioje? Man rodosi, kad auto
rius turėjo mintyje Gavelį esant ąžuolu 
kūne, o ne dvasioj. Autorius per visą vei
kalą piešia Gavelį aukštu, tiesiu, gražiai 
nuaugusiu, patraukliu ir tt.

O dvasioje? Čia autorius jį piešia Sil- 
vermano lūpomis, bara: Beni, tu esi gra
žiai nuaugęs, aukštas ir tiesus, petingas 
ir muskulingas — visai panašus į savo 
tėvą, bet tavo valia neproporcionaliai toli 
atsilikusi, neišsiauklėjusi, silpna-silpnu- 
tėlė ir tt. Taigi, kai kurie suprato auto
rių klaidingai. Galbūt būtų buvę geriau 
ir labiau patraukiančiai, jeigu autorius 
būtų piešęs Benį su ąžuolo dvasia-valia. 
Bet autorius turėjo kitą planą. Tankiai 
būna sakoma: tvirtame kūne, tvirta 
dvasia. Bet kartais būna ir kitaip: tvir
tam kūne būna silpna dvasia. Autorius 
tai aiškiai rodo Gavelyje. Sutinku, kad 
autorius padarė klaidą, piešdamas Ga
velį patraukliu, gražiai atrodančiu ir tt. 
Bet aš nesutinku su Darbiniu (Vilnies 
No. 267), kuris ima kaipo pavyzdį Tarną 
Mooney. Mooney buvo politinis kalinys, 
o ne kriminalistas. O kapitalistinėj tvar
koj į tokius kriminalistus, kaip Gavelio 
kriminalystė (netiksli kriminalystė) žiū
rima labai lengvai. Kas kita su politiniu' 
nusikaltėliu, kaip Mooney. Jie stengėsi 
Mooney sunaikinti, ir jie sunaikino.

Taip pat nesutinku, kad “B. Gavelio 
Klaida” būtų visiškai be realizmo. Tiesa, 
autorius Gavelį perdaug “išmokslino” ir 
“išdabino.” Bet kiti tipai labai tinkamai 
surinkti. Imkime Ramunienę: ir amžius, 
ir kalba ir motiniškas prijautimas ir 
viskas natūralu,. realu. Arba Aldona— 
ar ji neužsilaiko, kaip rimta, pamokyta 
mergina, ar jos kalba ir užsilaikymas ne 
kaip mokytojos? Ar koncertai ir sueigos 
pas Silvermanus nėra realūs dalykai? 
Ar susirinkimai dėlei pagerbimo Ispani
joj kritusių kovotojų už demokratiją ne 
realūs? Ar pikietai prie krautuvių, par
duodančių japoniškus išdirbinius, ne re
alūs? Ar taip nebuvo? Taip buvo, ir au
torius labai vykusiai visą tai apiplėšia, 
parodo. Ir sakyti, kad knygoj visai nėra 
realizmo, tai neteisinga.

Mes turime būt teisingi. Kas gero yra
(Tąsa 4-me pus.)

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
nerangus nervuoti 
ar kenčiate nuo 
galvos skaudėjimo, 
gazų, išpūtimo, ne
virškinimo ar ne
turėjimo apetito, 
kur gali būti iš 
priežasties veiks
minio užkietėjimo 
— įsigykite Dr. 
Peter? s Gomozo — 
laikų-Išbandyto vi
durių toniko vai
stų. Sudėtinis 18 
pačios Gamtos 
vaistinių šaknų, 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir švel
niai Gomozo prad
eda nerangias žar
nas. veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju
sias išmatas, pa
gelbsti prašalinti 
užkietėjimo gazus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo, 
įsigykite Gomozo 

, šiandien.

GOMOZO

Jeigu ids negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažini
mui’* pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DPimn 60c vertes 
inlEl/U Bandymui Bonkutes

1 DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
; antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng

vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
į skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 
i gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.

I DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
i palengvina laikinai nekurtuos skausmingūt 
į skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštie> 
į nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit s “Special Pasiū- 
uponą — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
kėtą regulerj II uncijų >1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<! vertės — bandymui bon- 
kūtes Oiejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Klaidos pridėtos).

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

Adresas----------- ----- -------- —

■

Pašto Ofisas...... _....... -----......
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. 

. Dspt. 674-29J’
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j 
256 Stanley St.. Winniooa. Man.. Can. Į

Newark, N. J
Operete Pavyko

Sausio 26 d. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 8-ta 
kuopa, bendrai su LDS Trečiu į 
Apskričiu, suruošė .perstatymą 
operetės “Kada Kaimas Ne
miega.” Operetę perstatė Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y., va-i 
dovybėj choro mokytojos A. 
Anderson (Žilinskaitės).

šių žodžių rašytojui teko > 
antru kartu matyti aidiečlus 
perstatant šią operetę. Tačiau, 
turiu priminti, kad šiuo tarpu ' 
ir atskiri aktoriai ir visas cho
ras, pasirodė geriau. Lošėjų 
žodžiai buvo aiškūs ir buvo 
galima geriau girdėti. Visas 
choras dainavo daug geriau.

Porą savaičių atgal operete j 
buvo perstatyta Elizabeth, N. 
J., tai yra, Newajjko kaimy
nystėj, ir buvo manyta, kad 
gal Newarko parengimas .nu
kentės. Tačiau kaip Elizabe
th e, taip ir Newarke, dailės 
mylėtojų buvo apsčiai. Netvar
ko parengimą gražiai parėmė 
savo skaitlingu atsilankymu 
Palersono, Livingstono ir Jer- 
sey City kaimynai, neskaitant 
Kearny ir Harrison, kurie su ‘ 
Newarku susijungia.

Operetė susideda iš trijų 
veiksmų. Pertrauku dideliu ai- | 
d iečiai nedaro. Tas publikai J 
patinka. Nėra nuobodumo.

Burbos bėdos. Marytės mei- C 
lė su Petru. Burbos žmonos go- i 
durnas dėl penkių tūkstančių 1 
litų gavimo, išleidžiant dukterį | 
už vyro, kurio duktė nemyli. 
Gražios dainos ir linksmi Šo- 
l iai, kuriuos atlieka kaimoį* 
jaunimas, susidedantis iš Aido 
Choro. Armonika scenoj — m 
gražus ir geras dalykas lietu
viams, kurie būdami Lietuvoj 1 
linksminosi prie tokios muzi
kos. Tie tautiški rūbai, kuriais '•/ 
pasipuošę lošėjai, tie jaunimo £ 
šol.iai — vis tai daro gražų ir J 
malonų įspūdį. Režisierius Jo-

■Ui
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Skaitytojai Apie “Bernardo Gavelio Klaidą” CHICAGOS ŽINIOS

t

Apie Mūsų Sveikatos Stovį

K

Telef. HUmboldt 2-7964
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Kas nori gražiai • laiką praleistą pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

TI

Jau laivų neplėšys minos, 
Bombos iš dangaus nekris. 
Tegu žiba vandenynuos 
Švyturių šviesa skaidri 1

r

'.jjf
i 
f

geroj fizinėj padėtyj.
Brooklyn Tuberculosis 
and Health Association

tikrai sužinoti apie žmo- 
sveikatingumą. Tačiaus 
turime faktų, kurie pa- 
žmonių sveikatos padėtį

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Tie veteranai, CIO nariai, pikietu prie nedarbo ap- 
draudos raštinės, Buffalo, išreiškia savo nepasitenkini
mą. Tam jie turi didžią priežastį. Išėjus į streiką prieš 
General Motors, jiems neduoda nedarbo apdraudos, 
kaip ji duodama už 7 savaičių darbininkams ne vete
ranams. O kaipo veteranams iŠ ten pašalpa sulaikoma 
dėl to, kad jie nedirba dėl nesusipratimo tarp darbinin
ką ir industrijos savininką.

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Švyturys — jūreivio draugas, 
Jis pavojuj neapleis.
Tamsią naktį jūroj saugos 
Ir nuves tikrais keliais.

VALANDOS: Sekmadieniais nlra valandų.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

. b?oy _ _

' dr f :

Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSH1S
, (REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
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(Tąsa nuo 3-čio pus.)
į knygoj, priimti už gerą. Kas kritikuoti

na, galima kritikuoti. Bet ta kritika turi 
būt teisinga, draugiška.

Tiesa, gal būt būtų išėję švelniau, gra
žiau ir realiau, jeigu Matildą Gavelis 
būtų sutikęs kur nors viešbuty, ar ka
barete, o ne koncerte. Taip pat perdaug 
greitai susipranta ir susitaria su Moni
ka.

Bet pilnai sutinku su Darbinto pasta
ba apie tuos kalbos “pagražinimus,” 
anot jo, kaip: aklimatizuotis, aklivari- 

-niai, malnutricija ir tt. Už tai sveikinu 
Darbintą. Kam vartoti tokius ir pana
šius žodžius, kurių 99 nuošimčiai mūsų 
skaitytojų nesupranta? Arba vėl auto
rius rašo: “Tarytum tas palengvintų jų 
eiseną ar padėtų jums pasiekti destinaci- 
ją” (psl. 201). Kodėl ne tolį, atstumą, ar 
panašiai? Toli aus: “Ką tik jis daro ar 
sako, mama, viskas korektiškai” (p. 73). 
Kodėl ne teisingai, taisykliškai? Arba 
vėl: “Elegantiškai pasirėdžiusių” (p. 
146). Kodėl ne gražiai pasirėdžiusių? 
Būtų galima nurodyt daugybę tokių ne
tikslumų, bet užteks. Tie žodžiai nukalti 

. dar Smetonos laikų “kalbininkų,” kurie, 
bekaldami tuos naujus “lietuviškus” žo
džius ir patys juose paklydo, nebesupras- 
dami katras ir ką bereiškia.

Draugas Mizara yra darbo žmonių va
das ir rašytojas. Jis turi tame gabumų. 
Anot jo paties žodžių: reikia skaitytoją 
suinteresuoti, ir jis tai gali padaryti ir 
padaro. Bet štai čia kyšo tas buržuazinis 
naujas velniūkštis su pagunda paman- 
dravoti — įterpti kokį žargonišką žodį; 
na, sakysime, įterpia žodį malnutriciją 
ar kitokį, ir šis nulaužia skaitytojui lie
žuvį ir sutrukdo gražiai beplaukiančią

mintį. Reikia Sustoti, 'parftįstyti;, kas gi 
čia dabar per sutvėrimas ‘būtų4 ta ■ mal- 
nutricija. Reikia j ieškoti po žodynus ir 
tt. Ot, čia tai jau lietuvis-skaitytojas ne
besupranta “lietuviškai.”

Tikrai nebeatsimenu, katram Šviesos 
numery skaičiau apie garsų rusų rašyto
ją Puškiną. Ten nurodoma, kad Puški
nas taip iškilo ne tik rusų tautoj, bet ir 
visam pasauly dėlto, kad jis, rašydamas 
darbo ir kaimo žmonėms, griežtai prisi
laikė paprastos darbo ir valstiečių kal
bos ir papročių. Jis nesivaikė paskui bur
žuazinius mandravotojus, iškraipančius 
liaudies kalbą. Nesuprantu, kodėl mūsų, 
lietuvių inteligentija taip mėgsta bur
žuazinius vėtraplaukius sekti su kalimu 
naujų žodžių, ypač ten, kur jų nereikia?

J. D. Sliekas.

LAISVĖS REDAKCIJOS PASTA
BA. — Su šiuomi ir baigsime skaitytojų 
pasisakymus dėl “Bernardo Gavelio 
Klaidos.” Atrodo, kad tie pasisakymai 
pradėjo iškrypti iš temos: užuot pareiš
kus savo nuomonę apie knygą, kaip 
skaitytojas ją supranta (teigiamai ar 
neigiamai), einama į diskusijas su tais, 
kurie pasisakė vienaip ar kitaip. Turime 
dar pluoštą rašinių, rašytų draugų iš pa- 
skyrių kolonijų, bet visi jie kreipiami ne 
į tą vagą, kuria turėtų eiti.

Tiesa, dėl “B. G. Klaidos” buvo rašy
ta daug — daugiau negu dėl kurios kitos 
ALDLD knygos. Buvo “kritikos” ir kri
tikos. Viskas rodo, kad šią knygą dauge
lis žmonių skaitė ir ja susidomėjo.

Jei knygos autorius turės laiko ir ne
patingės, tai jis pats po tūlo laiko galės 
padaryti suvadą viso to, kas buvo apie jo 
kūrinį pasakyta.

Apie Jūrą
(Jaunimui)

Tarp Odesos ir Batumo, 
Leningrado ir Rygos, 
Dieną naktį draikos dūmai 
Virš bangų be atvangos.

Saulė melsvąjūrą glosto, 
Paukščiai praskrenda guviai 
Ir iš uosto ir į uostą 
Plaukia jūrų-garlaiviai.

Veža jie keleivių būrį 
Ir daugybę krovinių. 
O aplink melsvoji jūra 
Taškos tūkstančiais vilnių.

O žuvėdros klykia nuolat, 
Svaidos bangos gintarais, 
Ir laivai, kurie nutolo, 
Savo uostan vėl pareis.

* * ♦

Mes atsimenam vieną dainelę 
Apie tai, tra-lia-lia, 
Kaip jūreivis audringąjį kelią 
Nugalėjo linksma dainele.

“Nusijuok, nusijuok, kapitone,” 
Ši dainelė vadinosi taip. 
Ir visi apie jūrų kelionę 
Mes svajojom, seni ir vaikai.

Meš gėrėdamies žiūrim į tuosius, 
Kurie dvelkia druska ir.vilnim, 
Ir vadinas laivyno matrosais, 
Ir gyvenimo džiaugsmo pilni.

Ir ne vienas nusikelia svajom 
Lig pačių tolimiausių kraštų,

• Kur svajinga gitara Havajų 
Tarp salynų pravirksta karštų.

Kur banginiai, rykliai ir pitonai, 
Kur vulkanai iškyla aukštai. 
“Nusijuok, nusijuok, kapitone,”— 
Ši dainelė vadinasi taip.

♦ ♦ ♦

Mūsų jūros dideles ir gilios, 
Mūsų uostai—uostai milžinai. 
Savo žemę, savo jūrą mylim, 
O kodėl—tai tu ir pats žinai 1

Mes sau patys norime valdytis, 
Mes Tarybų esame šalis. 
Daugel kartų puolė mus banditai 
Kol gerai pamokėm juos nelyst.

Stalinas į kovą vedė liaudį, 
Virė mūšiai žemėj ir danguj, 
Ir patrankos vandenynuos griaudė, 
Ir torpedos slido virš bangų,

Ir linksmi jūreiviai tapo rūstūs, 
Priešą jūroj pliekė visada.
Bet ir mūšy juk dažnai išsprūsta 
Iš jūreivių lūpų ta gaida—

Apie tai, kaip nugalėjo jūrą 
Linksmas kapitonas dainele! 
Nuo Odesos ligi Port-Arturo 
Mūsų dainos ir tvirtą valia.

* * *

Tarp Batumo ir Odesos, 
Leningrado ir Rygos, 
Švyturiuos sužibo šviesos 
Ir žibės be atvangos.

Kaip Sveika Šalis Mes Esame?
’ Nėra būdo, kuriuo būtų ga

lima 
nių, 
mes 
rodo
Jungtinėse Valstijose.

Jeigu laike Antro Karo ar
mija turėjo atmesti didelį 
skaičių jaunų vyrų dėl proti
nio ar fizinio nesveikumo ir 
jeigu tas ką nors parodo apie 
žmonių sveikatingumo padėtį 
šioj šalyj, tai reikia pasakyti, 
jog mūsų šalyj dar reikia daug 
pagerinimų pravesti sveikatos 
atžvilgiu.

Pradžioj 1944 metų išegza
minuota milionai vyrų sulig 
karo tarnybon šaukiamo įsta
tymo. Ir kas pasirodė ? 45 
nuošimčiai buvo atmesta dėl 
nesveikatos. Arti 150,000 buvo 
atmesta vien tik dėl surastų 
tubprkuliozo žymių.

šešios ligos išskina arti 1,- 
000,000 gyvybių Jungtinėse 
Valstijose kiekvienais metais. 
Dar pridėjus nelaimes, tai nuo 
septynių vyriausių priežasčių 
kasmet žūsta 1,100,000 žmo
nių šioj šalyj.

Daug tų mirilhų galima iš
vengti. Mirimų priežasčių pir
mą vietą užima širdies ligos, 
nuo kurių miršta 500,000 as
menų į metus. Yra kelios rūšys 
širdies ligų. Nekurios jų pa
vojingesnės už kitas. Tačiaus 
visos širdies ligos nėra mirti
nai pavojingos. Kuomet’širdies 
liga sergantį pradeda laiku

inkstų uždegimas, lie
piančių uždegimas ir 
džiova.
mes negalime dabar

gydyti, priežiūroj tinkamo 
daktaro, tai dažnai liga būna 
apstabdyta ir tokio asmens gy
venimas būna prailgintas.

Vyriausios šešios mirties 
priežastys yra sekamos iš ei
lės: vėžys, kraujaplūdis sma- 
genyse, 
laimės, 
plaučių

Nors
įsivaizdinti to laiko, kuomet 
ligos bus prašalintos nuo že
mės paviršiaus, tačiaus mes ži
nome, jog labai didelis pro
gresas padaryta gydyme ser
gančiųjų ir kad mokslinis tyri
nėjimas nuolatos'mums sutei
kia daugiau ir daugiau žinių 
apie ligas. Mes' žinome, jog 
geresnio vaisto nuo ligų nėra, 
kaip apsisaugojimas nuo ligų, 
nors tačiaus į tai mes kartais 
mažai tekreipiame doipės.

Geriausias apsisaugojimas 
nuo ligų, tai užlaikyti savo kū
ną

Kaip Eina Streikai
Stakjardų darbininkai jau 

grįžta darban, nors streikas 
oficialiai neatšauktas, o tik su
laikytas. Valdžiai paėmus jar
dus savo kontrolėn, unija nu
tarė sulaikyti streiką tikintis 
algų pakėlimo. Jei tačiaus al
gos nebus pakeltos, streikas 
bus pakartotas.

Algos pažadėta pakelt stak
jardų darbininkams gan daug.

Plieno darbininkai, apie 80,- 
000, Chicagoj ir apylinkėj te- 
bestreikuoja, bet kalbama, 
kad ir ten streikas gali neuž
ilgo baigtis. Kompanijos būsią 
priverstos pakelti algas. Plie
no industrijoj čia dirba gan 
geras skaičius lietuvių.

žemės ūkio mašinų ir kitų 
padargų, International Har
vester, streikas tebeina, čia ir
gi daug lietuvių dirba, dau
giau kaip plieno industrijoj.

Elektros, mašinų ir radijo 
darbininkų streikas irgi teb
eina.

Taigi, ir stakjardų darbi
ninkams grįžus darban Chica
goj dar vistiek dideli streikai 
eina. Streikiei’iams reikalinga 
medžiaginė ir moralinė para
ma. Nereikia tad jaustis, kad 
streikierių rėmimas Chicagoj 
jau liko antraeilis dalykas. 
Kaip tik priešingai, jis yra 
pirmaeilės svarbos reikalas.

Visoms lietuvių organizaci
joms tad reikia rūpintis strei
kierių parama.

ADF unija sutiko priimti 15 
centų į Valandą algų pakėli
mą, bet kol kas ir to kompani
jos nesiūlo. Swift and Co. siūlo 
10 centų algų pakėlimą.

Tokiu būdu visų didžiųjų 
kompanijų mėsos įmonės yra 
valdžios kontrolėj, nes nei vie
na nesusitaikė su unijomis.

CIO reikalauja daugiau al
gų pakėlimo, bet strategijos 
komitetas paragino darbinin
kus grįžti dirbti, kada valdžia 
pasisakė už algų pakėlimą.

Derybos su kompanijomis 
eis valdžia; kontroliuojant jar
dus. Rep.

Lietuvis Pašautas Taverno 
Ginče

Bruno Pocius, 22 metų, pa
šautas dviem šūviais New 
Town Club taverne. Taverno 
savininkas Peter DiCola teisi
nasi, kad Pocius reikalavęs 
veltui gėrimo ir dėl to kilęs 
nesusipratimas, kame DiCola 
du šūvius paleidęs į Pocių ir 
sužeidęs jį.

Pocius nuvežtas į St. Fran
cis ligoninę.

Miesto Taryba Tirs Šviesos 
Kainas

Miesto Taryba imsis tyrinėti 
Commonwealth Edison Co. 
kainas už elektros šviesą ir 
jėgą. Tam reikalui komitetas, 
kurio galva yra Hugh B. Con
nally, 11 Wardo aldermanas, 
mano pradėti tyrinėjimą kitą 
mėnesį.

Edison kompanijos kainos 
kontraktas baigiasi 1947 me
tais. Norima patirti ar ne per
daug imama už elektros švie
są ir jėgą.

Chinų komunistai mirčia 
nubaudė japonų pastumdė
lių vadą Yu Ping-shaną.

J. J. KaškiauČius, M. D
530 Summer Ave. Newark, N. J.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS VIETA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Nuo Rygos lig pat Odesos 
Vandenynus ir mares 
Švyturiai apsaugo šviesūs, 
Ir laivai vėl kelią ras.

* * *

Kažkur tolimuos okeanuos, 
Kur žaidžia delfinų pulkai, 
Kur žiemą nunoksta bananas 
Ir sniego nemato vaikai,

Ten jūroj laivai susitiko, 
O vilnys siūbavo aplink, 
Ir laivas vardu “Bolševikas” 
Iš uosto keliavo tolyn.

“Kur plaukiat,”—kiti jo paklau- 
“Ir kokio jūs krašto vaikai? Esė,— 
Ir kokiai jūs firmai priklausot?
O jiems “Bolševikas” į tai:

“Atgal į tėvynę keliaujam, 
Mes esam iš TSRS.
Priklausom ne didžturčių saujai, 
O liaudžiai Tarybų šalies!”

. Ir vėl garlaiviai išsiskyrė 
Ir krovinius vežė namo, 
Tik vėliavas sklaidė zefyras 
Ir sekė laivus tolumon.

Vytautas Sirijos Gira.

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. TeL EVergreen 4-9508

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-8048
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną? Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Gr abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Penktas puslapis
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Palestinos Arabų Strei 
kas prieš Žydus

Jeruzalė, vas. 1. — Aukš-. 
tasis Palestinos arabų ko
mitetas paskelbė šį šešta
dienį visuotiną savo tautie
čių streiką prieš žydų įlei
dimą į Palestiną.' Arabų va
dai protestuoja ypač dėl to, 
kad Anglija nutarė praleis
ti po pusantro tūkstančio 
žydų per mėnesį į Palestiną.

Chinijoje Įsteigta
Sudėtinė Valdžia

J

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
2,050 delegatų. Seime bus 
1,420 Chiang Kai-sheko 
žmonių.

Armijų Apvienijimas
Karinė Valstybės Tary

bos komisija pasiūlė suma- 
žint Kuomintango (Chiang 
Kai-sheko) armiją iki 90 di
vizijų, o komunistų armiją 
iki 20 divizijų. Paskui abid
vi armijos bus sujungtos į 
vieną.

DAUGIAU LEND-LEASE 
GAVO ANGLIJA

Washington.—Prez. Tru- 
manas raportavo, kad Ame
rika yra davus talkininkiš- 
kiem kraštam viso 46,040,- 
000,000 karinių paskolų iš 
Lend-Lease fondo. Anglija 
sū savo imperijos dalimis 
gavo 29 bilionus, .o Sovietų 
Sąjunga 10 bilionų su vir
šum.

Vardo Reikšme

įstatymu, silpni. iš- 
Mūsų buvimas tai sa- 
faktas stiprumo mūsų

Senųjų amžių lietuviai pa
liko ženklus, kad mes esame 
vieni iš senųjų tautų. Mūsų 
turtinga kalba yra liudininkas 
mūsų senumo tautos. O kad 
lietuviai buvo galingi, tai žen
klas mūsų stiprumo supuola su 
gamtos 
nyksta, 
vaimi 
tautos.

Niekas negali primesti, kad 
lietuviai yra monoglotai, ko
kia tai užmiršta tauta. Lietu
vi^ — keliauninkai, kada tai 
kilę iš Indijos. Kaip mokslo 
vyrai tvirtina, mūsų kalboje 
yra daugiau 50 nuošimčių san
skritų kalbos žodžių. Senumas 
mūsų kalbos gal siekia apie 
4,000 metų. Reiškia, mūsų 
protėviai apie 2,000-1,500 me
tų pirma krikščionių gadynės, 
gyveno žieminėje dalyje Indi
jos. Lietuvių praeities tyrinė
tojai suranda, kad lietuviai 
gyvenę Mažojoje Azijoje. Ir 
kur istorija netarnauja, ten 
randam kitas priemones; vie
na iš jų, tai filologijos moks
las, kuris mums teikia pagal
bą. ' i,; T*

Pagaliau lietuviai pasiekė 
Europą ir dasigavo iki Balti
jos Jūros, ir ten apsigyveno, 
kaipo ramūs, tolerantiški 
žmones. Mėgo ramybę ir kai
mynų nekliudė. Galingumas, 
dorybė, buvo tai pamatas mū
sų tautos. Lietuviai turėjo sa
vo kultą, visą eilę dievų : Pra
amžius, Perkūnas, Patrimpas, 
ir 1.1. Taipgi lietuviai turėjo 
dievų valios reiškėjus, kurie 
buvo vadinami 
Kriviais, žiniais, 
kais, Vaidilytės, 
skirtingas apeigas

Vaidilomis, 
Kanklinin- 
ir visi jie 

atlikdavo.

Daug amžių lietuviai lai
mingai gyveno. Prasidėjo plis
ti krikščionybe, prasidėjo lie
tuvių bėdos. Prasidėjo organi
zuoti kaimynų įsiveržimai į 
Lietuvą: Ordos kardininkų, 
vėliau kryžiuočiai ir pagaliau 
atėjo “krikštas.” Sutrempė kas 
buvo pagoniška. Atrišo pilnus 
maišus naujų burtų. Iš Čia Lie
tuvai vargas ir nelaimės kilo. 
Krikštijo Lietuvą be mielašir- 
dystės, trempė, mynė, žudė, 
kankino ir pavergė Lietuvą. 
Paniekino lietuvių gražius var
dus. Paimkime tryliktąjį šimt
metį. Jei Mindaugiui buvo 
garbė ir malonė turėti sūnus 
vardais Ruklys, Rupeikis, 
Vaišvilkas, tai kodėl mes ne
galime sugrįžti prie tų gražių, 
reikšmingų lietuviškų vardų ? 
Lai skaitytojas sprendžia jų 
grožį:
Mėn. 

diena
1

New Haven, Conn
Visokios Naujienos

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
anapus vandenyno (iš Euro
pos) S. J. Stakionis, drg. A. 
Stakionienes vienatinis sūnus 
ir LDS 16 kuopos narys. S. J. 
Stakionis pasisvečiavo pas ma
mytę ir išvažiavo į California 
pas savo mylimą žmoną.

Jau bus keli mėnesiai tam 
atgal, kaip parvyko visai pa- 
liuosuotas iš karinių pareigų 
iš anapus vandenyno William 
Žakevičius, ir dabar ilsisi pas 
savo motiną ir patėvį J. Mi
liauską. Al. Garbačiauskas, 
pasiliuosavęs iš karinių parei
gų įstojo į LDS (16 kp., tai da
bar jau turime kuopoje 3 ve
teranus antro pasaulinio karo.

Binghamton, N. Y. HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

? ji i

kada įvyks
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PATYRUSIOS RANKOMIS 
SIUVĖJOS

Prie ticking, ir felling
Nepatyrusios Darbininkės

Gali Kreiptis—Mes Išmokinsime
Laike Jū»g Darbe.

J. CITRANO and SONS
Clothing Manutectnrcrs

93 Harrison BL, Paterson, N. J.
(80)--- --- ------—

NAMŲ ŠEIMININKĖ
Dirbti Lakewood, New Jersey ūkėje.

Mala ieima. Geri namai
CIRCLE 6-8198.

(M)

OPERATORES
Su Viena ir Dviem Adatom Malina 

Vaikučių Wash Suits.
• GERA ALGA.

L. & H., Ill BLEECKER STREET, N. Y.

Vaičekauskų duktė 
Kokalas eina parei-

MERGINOS 
NUOLAT. LINKSMAS DAUBAS. 

GERA ALGA. 
ALLEGHENY TISSUE CORPORATION 
20 BROOKLYN AVENUE, BROOKLYN- 
_____________________________________<*2

... ’ ♦, '..'C ,3 .
Pradėjom Darbuotis Dėl 

Lietuvos Žmonių
Sausio 26 d. LLD 32 kp. bu

vo surengus šeimyniško pobū
džio pokiliuką, L. N. B-vės 
patalpose. Draugės moterys 
(nfekurios) paaukojo maisto, 
vyrai susipirko alaus ir stip
resnio gėrimo ir taip vakarą 
gražioje nuotaikoje praleido. 
Komitetas išsireiškė, kad bus 
dažniau toki susirinkimėliai 
pokiliai. Komitetas atsišaukė: 
Kas turite atliekamų drapa
nų bei batų, suneškite į L. N. 
B-vės namą arba pas komisi
jos narius, 288 Wallace St.

Padaryta pradžia rinklia
vos dėl Lietuvos žmonių. Už 
surinktus pinigus bus supirk
ta drabužiai ir kiti daiktai. 
Būtų gerai, kad komitetas pa
rašytų spaudoj
pokiliukas arba susirinkimas 
dėl Lietuvos žmonių naudos, 
ir kad užkviestų ne tik mūsų 
organizacijų narius, bet ir pa
šaliečius, kad prisidėtų prie 
mūsų prakilnaus darbo ir pa
matytų, kaip mes darbuojamės 
dėl Jbrolių ir seserų lietuvių, 
kurie nuvarginti karo ir ku
riems reikalinga visokeriopa 
pagalba. Nepamirškit, drau
gai, komisijos nariai, parašyt.

Mums bevakarieniaujant, 
draugės moterys paprašė, kad 
paaukotų kiek kas išgali del 
dabartinio mūsų darbo prad
žios. Čia buvo per tam tikrą 
laiką apsistojęs darbas dėl 
Lietuvos žmonių pagalbos.

Aukojo sekami asmenys:
Ant. ir S. Masonai, .M. Li- 

nevičiehė po $2.
Po vieną dolerį: J. Aleksa, 

L. Sadauskienė, M. Kašalynie- 
nė, F. Aleksa, J. čirvinskas, 
J. Rudmanas, J. Miliauskas, B. 
Medelis, J. Petkus, J. Latvis, 
S. Dambrauskas.

Al. Garbačiauskas 50c. .
Viso $15.50. Pasitikime, kad 

sekančiam susirinkime-pokily- 
je prisirinks daugiau Lietuvos 
žmonių prietelių ir atneš dra
bužių kartu, ateidami.

M. Antanuk.

OPERATORESSav. / 
diena Vardai 

Dumbartis, 
Ramunė. 
Ežgulis, Vandenė. 
Trokis, Aista. 
Gytonis, Dasutė. 
Sugis, Gėlė, 
šilingis, Vilija. 
Budrys, Ramutė. 
Vartelis, Malonė. 
Šventaragis, Biržė. 
Jamutis, Nijolė. 
Vytautas, 
Pergula.
Rimgaila, Venta. 
Alkis, Budrytė. 
Ramutis, Dorybė. 
Dormantas, 
Uolanė. 
Algis, Svirutė. 
Keisgalius, Ira. 
Repekis, Aušra, 
šerunas, Žygintą. 
Kintibutas, 
Lėlutė. 
Giliginas, Ryte. 
Urvis, 
Skaistuolė. 
Kryvis, Gražvyda. 
Tatalas, Tyvaite. 
Kiezgailis, 
Vilūne. 
Gerdenis, 
Aldona. 
Skirmantės, 
Varguolė. 
Meilūnas, 
Apeilė. 
Pergulis, Nuomė. 

mėnesis paprastais

P.

P.

T.
K.
P.

K.

Ne Vietoj Protestas
Dvi draugės bridgeportietės 

protestuoja Laisvės no. 20, 
kam aš papeikiau filmą “Ku
protas Oželis.”

Galiu pakartoti ir dabar, 
kad tai buvo mano pasakyta 
teisybė. Filmos “K. O.” nega
lima priskaityti prie šių die
nų filmų technikos. Tai kaip 
jūs, drauges, manot? Ar jūs, 
draugės Eliz. Meškelio ir Bro
nė Norton, sutinkat priskaity
ti prie dabartines judžių ame
rikoniškos arba ir europietiš- 
kos technikos Klimo., filmą 
“Kuprotas Oželis”? Jūs, drau
gės, protestuojat, bet henuro- 
dot filmos gerųjų pusių, ant 
ko jūs remiatės siųst man pro
testą. Jūs klausinejote daug 
žmonių apie filmą, na ir jūs, 
kaipo komisija, pripažinot fil
mą gera ir uždėjot ant filmos 
O.K. Klausinėjau ir aš bridge- 
portiečių apie tą patį dalyką. 
Daugiausia gavau atsakymą: 
Nesupratau, apie ką čia rodo, 
nes ne viskas suprantama. 
Jeigu Klimas nebūtų pirm 
dant paaiškinęs, tai nieko 
suprasčiau, nes neturėjau 
mes originalą skaityti ir 
mačiau operetes lošiant 
scenos. Tai tokios kalbos 
vo per vakarą po lošimui
suose salės pakraščiuose. Tai 
tiesa, kad “vargina aktorius, 
vargsta filmininkas, o dar 
daugiausia vargina publiką.”

Man gaila,, kad bridgepor
tietės E. M. ir B. N. dar 
ir už tai protestus kelia. Buvo 
garsinta, kad pradės rodyki 7 
vai. vakare. Draugas filminin
kas pasivėlavo valandą ir pu
sę, pradėjo rodyti kaip 9 vai. 
Jau žmones privargo dvi va
landas belaukdami. Antra, be- 
rodant kelioliką kartų filmą 
nutrūko, ūme laiko sutaisyti. 
Kelis kartus nutraukė aktorių 
kalbą. Matyt, aktoriai ranko
mis mosuoja, dainuoja, žiop
čioja, o nieko nesigirdi. Ar ne- 
nervuoja publikos tokia “mo
derniška” Klimo technika? 
Komisijos nares, vietoj publi
kos atsiprašyt, kad tiek pri
vargino, tai protestuoja. Bet 
komisijos narės E. M. in B. 
N. rokuoja filmą gera tuomi, 
kad buvo daug publikos. Aš 
apie publiką nekalbėjau anam 
savo rašte ir dabar neliečiu. 
Gali publikos būti ir dar dau
giau, bet tas filmos nepatai
sys. .

PATYRUSIOS PRIE ELEKTRINE 
PAJĖGA SIUVAMOJO MASINU 
PRIE KORSETŲ IR GIRDLES

Dalyviai,

70c Į Valandą Minimum 

Vakacijos Su Alga 
Visos Šventės su Alga 

7-^ Valandos Viršlaikiai 
Laikas ir Pusė

reikšdami 
už vaišes, 

Lietuvos

Stambi Auka Lietuvos Žmonių 
Pagalbai

Buvo surengta graži “pare” 
ir sukelta $30 aukomis Lietu
vos žmonių pagalbai. Parę su
rengė Katrina ir Jonas Vaiče
kauskai, geri veikėjai ir rėmė
jai demokratinio judėjimo. Jie 
labai džiaugiasi sulaukę nau
jagimės anūkės, ir išreiškimui 
to džiaugsmo surengė vaišes.

Mergaitė gimė gruodžio 27 
d., 1945. Vardas jai duotas 
Katherine Victoria Kokalas. 
Tai yra Vaičekauskų dukters 
dukrytė. 
Victoria
gas LDS 6 kuopos finansų se
kretorės antri metai. Iš profe
sijos 'j i yra aukštesnės mokyk
los (High School) mokytoja.

Dalyvavo apie 30 ypatų pa
rėję. Susėdus svečiams prie 
stalo, paprašėm drg. Bronisės 
Zmitraitės papirmininkauti. 
Neatsisakė. Ji pati pakalbėjo 
ir paprašė aukų Lietuvos žmo
nėms, ir iš eilės visi pritarė 
jai; taipgi palinkėjo daug lai
mės visai J. K. Vaičekauskų 
šeimai,
jiems dėkingumą 
gausiai 
žmonių pagalbai. Aukas rin
ko T. Bagdonienė ir draugas 
P. Kastravickas.

Nuo savęs linkiu Viktorijai 
Kokalas užauginti sveiką gra
žią dukrytę, na ir prirašyti 
prie LDS 6 kuopos.

Kaip J. K. Vaičekauskams, 
taip M. Bekerienei ir P. Bak- 
šienei priklauso didelis ačiū 
už šios parės surengimą. Ačiū 
visiems dalyviams, kurie tik 
prisidėjote prie sukėlimo $30 
pagalbai Lietuvos žmonių.

Aukojo sekamai: J. K. Vai
čekauskų šeima $5. A. J. K. 
Navalinskai $2.25. Po $2: J. 
M. Kazlauskai, P. B. Kastra- 
vickai, A. T. Bagdonai, Ed. 
Vic. Zawecky, Josephine Kar
čiauskas. Po $1: A. Zmitra, 
Marion Grigor, A. Balionis, B. 
Zmitraitė, A. Žemaitienė, H. 
Žakienė, A. Tvarijonienė, V. 
Zmitraitė, A. Beker, J. Kirei- 
lis, V. Kaminskienė.

A. Kireilienė 50c. P. Bak- 
šienė 25c.

J. K. Navalinskienė.

paaukavo
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS UI 

DARBA NUO KAVALKŲ
MUSŲ MERGINOS GALI UŽDIRB

TI IKI $65 Į SAVAITĘ.

SVIESI-SVARI-MODERNINfi 
DIRBTUVE

BENJAMIN & 
INC.

42 WARREN 
NEWARK.

JOHNES,

STREET
N. J.

(3D

26 A.

T.27

28 K.

Newark, N. J

24
25

Singapore. — Anglai su
ėmė 12 indonezu) tariamų 
teroristų.

Amerikos Eksporto-Im
porto valdinis bankas sko
lina Suomijai $35,000,000.

A. Matulis priminė 
,’elionio Roose velto

Washington. — Sakoma, 
kad valdžia nesutiksianti 
pakelti plieno kainą dau
giau kaip $4 tonui.

VALYTOJOS, Ofisų Namų. Nuolat 
62c j valandą.

Kreipkitės tarp 4 ir 6 P .M.
INGE. 69 Pine St., New York City

(X)

VILNIES

KALENDORIUS
Kama 35 centai

DIDELĖ 272 PUSLAPIŲ KNYGA

Dau£ Visokių Raštų ir 
Visokių Informacijų

Gaunamas Laisvės Adm
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

lt®» y

I’ersodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turimo ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

♦
ROBERT LIPTON, Jeweler

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-3178 ATDARA VAKARAIS

ro~ 
nc- 
lai- 
ne- 
ant 
bu- 
vi-

Vasario
metais turi 28 dienas. Kuomet 
būna pribuišieji metai, tada 
vasaris turi 29 dienas. Vasa
ris yra antras menesis metų. 
Lotyniškai vadinamas Februa- 
rius. Paeinąs nuo žodžio ^Feb- 
rua. P. A. Jatul.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Baisi namų padėtis New 
Yorko mieste. Vien per sa
vaitę gaisruose sudegė 24 
žmonės! Gaisrininkų maršalas 
F. P. Brophy sako, kad 1945 
metais buvo 33,410 gaisrai, 
kad New Yorke yra 500,000 
senų namų, kur žmonių gy
vastis gaisro metu yra pavo
juj. Dienraštis “Daily Wor
ker” rašo, kad kas trečias na
mas, tai “pavojingas gaisro 
laužas.” Daug reikės darbo, 
kol tie laužynai bus išvalyti ir 
pakeisti tinkamais gyvenimui 
namais.

SOVIETAI SUGRAŽINO 
IRANU! GELEŽINKELI

Teheran, Iran. — Sovietų 
vyriausybė sugrąžino Irano 
valdžiai svarbią geležinke
lio liniją šiaurinėse to kraš
to provincijose. Tas geležin
kelis, pagal sutartį su Ira
nu, buvo naudojamas So
vietų kariuomenes reika
lams.

Egzaminuojant Akis, 
:: Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tol. ST. 2-8342

(Tasa nuo 3-čin pusi.) 
nas Juška, matomai, daug dar
bo įdėjo sumokinime operetes.

Įspūdis
Laike lošimo ir po lošimo 

tėmyta, kaip publika atsineša 
linkui perstatymo. Girdpjau 
pasikalbėjimų, komplimentus 
ir pastabas. Visi pagyrė Aido 
Chorą, kad taip daug darbo 
įdėjo susimokinimui operetės. 
Geri vaidylos, geras choras.

Aido Choras savo vaidinimu 
Šios operetės įsigijo gražaus 
pritarimo tarp šios apylinkės 
lietuvių, ir jie ant,toliau gau
siai lankys aidiečių parengi
mus.

Ba’g:ant antrą aktą buvo 
padaryta maža pertrauka. 
Kalbėjo drg. J. Bimba iš Pa
tarsimo LDS reikalais. Pirmi
ninkas 
apie
įsteigtą fondą gydymui vaikų 
nuc paralyžiaus ir apie einan
tį vajų rinkimui dešimtukų į 
tą fondą. Parinkta tam tikslui 
aukų. Surinkta $22.32, kurie 
buvo perduoti nuo LDS.

Pasibaigus lošimui, rengėjai 
pakvietė aidiečius- į atskirą 
kambarį, kur buvo parūpinta 
užkandžių ir gėrimų.

Iš toiiau svečių matėsi, Bur
ba iš Faston, Pa., ir Valukas 
iš Wiikes Barre, Pa.

Ir taip šis šaunus parengi
mas gražiai praėjo. Jaunimas 
Šoko, o senesnieji diskusavo 
įvairius klausimus, alutį ger
dami. Taip visi linkimai laiką 
praleido iki vėlumai nakties.

Parengime Buvęs.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS *

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

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

ir į pavienius namus; taipgi ąjunęiame ir j kitus miestus. ,
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Patogus laidotuvių namas
' su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J,
TEL. MARKET 2-5172

Tel. EVergreen 4-8802

SIUVAMŲ 
MAŠINŲ 

OPERATORĖS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS

VAKACIJOS SU ALGA. 
VTENTIK DIENŲ DARBAS 

.h„, KREIPKITĖS
DU-RAY MILLS, INC

MICHELIN BLDG. 14. 
MILLTOWN, N. J.

(M)

PRANEŠIMAS
HARTFORD CONN.

Laisvės vajininkai (šio miesto) 
laimėjo dovaną, tai dabar kviečia 
visus Laisvės skaitytojus ir jos rė
mėjus 'i gražų pažmonj. Įvyks sek
madienį, vasario 3 d. Laisvės Choro 
salėje, 155 Hungerford St., 3 vaL 
dieną. Kalbėsime apie dienraščio 
bendrus reikalus ir vajininkų paty- J 
rimus. Turėsime užkandžių ir gėri
mų. Įžanga veltui. —, Kviečia Vaji
ninkai.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškoma J. Rutkausko, Jievos 

Rutkauskaitės - Šilkaitienės ir T. 
Rutkauskaitės-Gančiuvienės. Iš Lie
tuvos paeina nuo Mariampolės Ap
skričio (Šunskų), Mariampolės vals
čiaus, kaimo Patsiškių. Malonėkite 
atsišaukti, aš turiu laišką nuo jūs 
sesers Marytės iš Lietuvos. Mano 
antrašas: M. E. Custer, R. D. 2 Wil
son Mills Rd., Chardon, Ohio.

(26-28)

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 11448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7824 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, tol be consumed off the premise*.

HAROLD ROTH & PHILIP ROZIN8KY 
.7824" — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

------------------------r
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of
«he Alcoholic Beverage Control Luw at 2039 
Fulton St., Borough of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FANNIE MARE8CA
2039 Fulton. St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas 

411 Grand St Brooklyn
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Antanas Sinkevičius Su 
grįžo iš Tarnybos

Antanas Sinkevičius

Vaikai Kenčia Stoką Na 
mu, Namai Stovi 

Pustuščiai

CIO Unijistas Paskirtas 
Gaisragesybos Dept. 

Tarnautoju

Al Klimas Sugrįžo iš 
Kariuomenės

Filmos—Teatrai

Sausio 25-tą sugrįžo į Jung
tines Valstijas karys Antanas 
Sinkevičius — Sincus, kuris iš
tarnavo Europoje 20 mėnesių, 
Francijoj ir Belgijoj. Armijoj 
ištarnavo du metus ir 5 mene
sius. Gavęs dieną viešėtis New 
Yorke pirm važiuojant į Penn- j 
sylvania valstiją, kur bu 
Teistas, padarė linksmą 
prise
Uršulei Sinkevičienei ir 
riai Mary.

Antanas gražiai atrodo, 
kas, linksmas, daug ką
tęs, jaučiasi laimingas sugrįžęs 
j savo šalį. Mano, kad į pa
baigą šios savaitės bus ir vėl 
civilis ir tada važiuos pas sa
vo žmoną Aldoną ir dukterį 
Charlene, kurios gyvena Scran- 
tone, pas josios tėvus Janu
šauskus.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker iškėlė 
kaltinimą, kad tūlos vaikams 
globos įstaigos diskriminuoja 
vaikus.

Laikraštis nurodo, kad apie 
600 negrų ir baltų vaikų mė
tomi po ligonbučius ir netiku
sius namus be reikiamos prie
žiūros. O tūlose įstaigose ran
dasi 200 tuščių vietų, bet vai
kų neima. Neima dėl to, kad 
tai negru kai arba ir balti, bet 
biednuomenes vaikai. ‘

Astuonios tokių įstaigų 1942 
metais net nuo miesto skiria
mo įstaigai padėti išsilaikyti 
gavinio atsisakiusios, kad tik 
nereikėtų priimti vaikus pagal 
reikalą, ne pagal pasirinkimą. 
Mat, miesto įstatymai 
kad nevalia atmesti nei 
reikalingo priežiūros.

sako, 
vieno

Majoras >O’Dwyer paskelbė 
paskyręs Harvey Rosęn. sekre
toriumi Gaisragesybos Depart- 
mente. Uniformuotų Gaisrage- 
sių Sąjunga, AFL organizaci
ja, protestavo, kad ne AFL 
narys skirtas. Bet gaisragesy
bos viršininkas Quayle išaiški
nęs, jog' nei jis, nei majoras 
O’Dwyer neketiną diskrimi
nuoti nei vienos darbininkų 
grupės prieš kitą.

Rosen, viršininkas United 
Retail, Wholesale and De
partment Store Employees, 
užsipelnė tūlų elementų nema
lonę tuomi, kad jis laike per
eitų rinkimų atitrūko nuo Li
beralų Partijos tikslu paremti 
O’Dwyer. Savo unijoje jisai 
yra artimuose santykiuose su 
jos viršininku Wolchok.

lė “teta

aišku, abu
Maskvon.

vieną, kaip
Bet ne abu

pa
su r- 

šeštadienį savo mamytei 
sese-

Atletą Kliubas Rengia 
Veteranam Parę

Vincas Kazei Parvyko 
Iš Tarnybos

svei-
ma-

Lietuvių Atletų Kliubas 
ruošia parę karo veteranų pri
ėmimui. Parė įvyks šeštadie
nį, vasario 9, kliubo patalpo
se, 168 Marcy Ave., 8 vai. vak.

Kviečiami visi karo vetera
nai su savo tėvais bei drau
gėmis. Veteranam priimtuvės 
bus veltui. Kliubietis.

Vasario 8-tą į New Yorką 
pribusiąs didlaivis Queen Ma
ry su šimtais mūs kariškiu ki- 

ių žmonų ir kūdikių.

—► PRADŽIA TREČ., V AS. 6 <— 
Užšaidą jauxmus susidūrimai! Užimąs 

Jum žadą lūkestis! Tokia drąsa!
DOROTHY McGUIRE • GEORGE BRENT 

ETHEL BARRYMORE

The Suirai Staircase
NEGALĖTA PASAKYTI ISTORIJA!

I PALACE 
BROADWAY ir 47th ST.

The Theatre Guild Perstato

CAROUSEL
Naujas muzikalis veikalas pa«al starsų 
Europinį vaidinimą "Lilliom" Molnar’o 
Muzika Richard’o Rodgers, žodžiai

Dainos Oscar’o Hammerstein 2-jo, 
vadovybėje Rouben Mamoulian 
ŠOKIAI AGNES de Mille

su John Raitt - Iva Withers
MAJESTIC THEATRE

44th W. of B’way Ci 6-0750
Vakarais 8:30, Popiet Ketv. ir fieSt. 2:30

ir
i n str u- 

operuo-

Vincui 
kur tik

re.-

■

Žmonių Judin ii Pasaulio Karo II!

“A WALK IN THE SUN”
ŽVAIGŽDŽIUOJA

DANA ANDREWS su RICHARD CONTE 
Pagaminta ir Diriguota Ixiwin’o Milestone 

VICTORIA BROADWAY ir 46 ST.

LEAVE HER TO 
( HEAVEN 

Techni-Spalvomis 
žvaigždžiuoja GENE TIERNEY

CORNEL WILDE • JEANNE CRAIN 
Šaunus Vaidinimas Scenoj » 
Tony ir Sally DE MARCO 

Paul Remos ir jo Žaislų Vyrukai 
CARL RAVAZZA

Extra! PAUL WINCHELL 
DURYS ATDAROS 10:30 A.M.
W 7th Avenue irIlUA. 1 50th St., New York.

The Theatre Guild’s Muzikalis 
Pasisekimas

OKLAHOMA!
Muzika Richard’o Rodgers 

žodžiai ir Dainos Oscar Hammerstein 2-jo 
vadovybėje Rouben Mamoulian 

ŠOKIAI AGNES de MILLE
HARO I J)

KEEL
BETTY JANE 

WATSON
ST. JAMES THEA. W. 44th

Popiet Ketrirt. ir fieštad.

JOSEPH
BULOFF

RUTH
WESTON

ANTRA DIDI U C? I \Z D kA” 
SAVAITE! OI A P . M.

Taipgi Čechovo “JUBILEE” ir Frank Sinatra “THE HOUSE I LIVE IN.”

wiiB

Atsitiktinas šokis atvirame ore suteikia linksmą popietį grupei 
raudonųjų artileristų ir rusių mokyklos mergaičių smagiame vaizde 
iŠ “SESTA P. M.”, naujos Sovietinės muzikalės filmos, kuri dabar 
rodoma STANLEY THEATRE.

LINKSMAS IR BLIZGĄS MUZIKALIS ROMANSAS!
B. G. De SYLVA perstato * BETTY HUTTON

“The STORK CLUB”
su Barry Fitzgerald ❖ Don De Fore * ir šaunus Asmenų Vaidinimas ❖ Woody 

Herman ir Jo Orkestrą ir Extra patrauklus priedas: BUDDY LESTER.

PARAMOUNT Broadway ir 43rd St., N. Y. C.

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk naujau, ir s filmas iŠ UNO susirinkimo Londone! Matyk judžius iŠ vidujinės 
kavos Indo-Chinoj! Matyk teisiamą Japonų Generolą Homą! Matyk anglikes G. L 
palias plaukiant į J. V.! Matyk valdžią ir komunistus pasirašant taikos sutartį 
ChinijoJ! Matyk svarbias žinių filmas ii viso pasaulio! Matyk išsivysiančią istoriją, 

puikiausius Judžius mieste

I? IVf R A Q V NEWSREEL THEATRE!/ ill D A 0 0 1 BROADWAY IR 46 ST.

Vincent Kazei, sūnus Vin
co ir Annos Kazei (Kazlaus
kų), sugrįžo iš kariškos tarny
bos sausio 4-tą, po išbuvimo 
kariškoje tarnyboje virš tre
jus metus, užjūryje 2 metus ir 
4 mėnesius. Sugrįžo garbingai 
paliuosuotas, technikos sar- 
žento laipsnyje.

Vincas, buvęs jau pirm iš
ėjimo tarnybon prasisiekęs į 
mechanikus, kariuomenėj tar
navo Signalų Korpuse telety
pe mašinų ir kitų karo komu
nikacijoms perduoti 
mentų mechaniku ir 
toj u.

Tarnybos reikalais 
teko lankytis — kai
perkeliaujant, kitur sustoti il
gesniam laikui ir pabuvoti — 
Australijoj, Naujojoj Guine- 
ioj, Filipinuose ant Leyte ir 
Luzon, Hawajuose, Naujojoj 
Caledonijoj. Ilgiausia prabu
vęs New Guinea ir apie ket
vertą mėnesių Maniloj, Fili
pinuose. Kaipo gamtos vaizdų 
mėgėjas, Vincas parsivežęs 
daug paveikslų - paveiksių 
traukimas ir piešimas yra jo 
mėgiamiausiais užsiėmimais 
liuoslaikiais (hobby).

Vinco tėvai, ilgamečiai Laisves 
skaitytojai ir organizacijų na
riai, labai .linksmi sūnaus su
grįžimu. Jo, kaip ir visi tėvai, 
nepaprastai laukė. Tėvas, laik
rodžių dirbimo-taisymo eksper
tas, po sūnaus išėjimo pradėjęs 
rokuoti dienas, geresnei rokun- 
dai, liuoslaikiais pradėjo ran
komis budavoti-daryti sūnui 
sulauktuvėms originališką laik
rodį — stebėtinai gi4ažų ir 

•“triksų” pilną. Laikrodis buvo 
gatavas jau gerokai pirm šven
čių, kartu su. jo tvėrėju laukė 
Vinco, Jr., busimojo savinin
ko. O jam padaryti reikėję ap- 
rokuojant svarbiausias jo dalis, 
štai ko:

Laikrodis susideda riš 554 
kavalkų. Reikėjo 438 skyles iš- 
gržšti, 118 nitų ir 73 šriūbus 
padaryti. Gatavas turi lV/2 co
lių ilgio, 8 Vi. aukščio, 4^2 plo
čio, sveria 11 su virš svarų. 
Yra lemputės pasišviest nak
ties laiku, turi muziką, kada 
norint pasigrajyti. Visas pada
rytas iš misingio. Jo viduryje 
niekur nėra plačių rėmų, ir dis
kų, išpjaustytas, visas kiaurai 
permatomas.

f Laikrodžio darbe Kazlauskas 
sulaužęs vieną gvintauninką, 3 
tuzinus pjūkliukų, 3 pielyčiu- 
kes, 14 mažų grąžtų ir rankas 
įsibrėžęs bent 65. kartus. Mate- 

’riolas kainavęs apie $20.00. 
Laikas? Prieinamu laiku pabū
davo! užėmė 2 metus ir du mė
nesius. R.

Norintieji mirti, dabar ga
lės ramiau atsidusti — karstų 
dirbėjų streikas pasibaigė. Jie 
laimėję 15 nuošimčių daugiau 
mokesties ir 40 valandų savai-

Sgt. Al Klimas

Sugrįžo iš karinės tarnybos 
Al Charles Klimas, sūnus Ago
tos ir Mato Klimų, gyvenančių 
102-21 88th Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Al, iš profesijos civilinis in
žinierius, kariuomenėje taipgi 
tarnavo inžinieriuose, saržen- 
to laipsnyje. Jam teko daly
vauti kare Francijoj, o pas
kiau Pacifike, iš kur prieš ke
letą. savaičių sugrįžęs tapo iš 
tarnybos atleistas, gavęs. gar
bingą paliuosavimą. Tarnybo
je'išbuvo virš pustrečių metų, 
apie 20 mėnesių užjūriuose.

Greta karo laikams papras
tų, bet nemalonių įdomybių; 
Al pergyveno ir žiaurųjį gam
tos karą — buvęs ant Okina
wa, kada ten praūžė ta žiau
rioji audra, nusinešus daug gy
vasčių. Prieš baisią vėsulą ne
įmanoma buvę atsilaikyti sto
vint ant kojų,' net ant žemės 
gulinčius žmones protarpiais 
ir vietomis . vėsula rito, kai 
šiaudų ryšulius.

Al tėvai, taipgi sesutė Emi
ly linksmi jam sugrįžus. 
Džiaugiasi LDS jaunimas ir 
mes visi, sulaukę dar vieno sa
vo draugo. Al yra LDS nariu. 
Jo sesutė, beje, visu karo lai
ku išbuvo geru namų fronto 
kareiviu pastangose išlaikyti 
LDS jaunimo veiklą ir ryšius 
su kariškiais nariais. Jo tėvas 
darbavosi už greitesnę perga
lę daugeriopais būdais, tarpe 
tų, daug veikė Laisvės Direk
torių Taryboje ir Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitete.

Automobilių Negales 
Prievarta Atpirkti

Federal is teisėjas Hulbert 
uždraudė R. S. Evans firmai, 
New Yorke, bent kada par
duoti automobilius su pareika
lavimu vėl parduoti.tik jiems. 
Evans yra viena iš didžiausių 
vartotų automobilių firmų vi
soje šalyje.

Prieš.firmą bylą buvo užve
dus! Kainų Administracija 
(OPA) po gavimo skundų, 
kad '•parduodant žmonėms 
vartotus automobilius firma 
išreikalaujanti pasirašyti, jog 
parduodant mašiną parduos 
tiktai jiems. Taipgi, kad ma
šina turinti būti parduota at
gal tam tikru susitartu laiku, 
o jeigu tas neišpildoma, maši
nos pirkėjas turi firmai mo
kėti po $10 per dieną už ma
šinos vartojimą, tą sumą ga
lint dakelti net iki $1,000.

Tuo būdu firma siekusi se
nų mašinų pirkimo-pardavimo 
monopolio ir kainų kontrolės.

Teisėjas uždraudė firmai 
mašinas parduoti aukštesnė
mis OPA nustatytų kainų. Už
draudė reikalauti iš pirkusio 
atpirkti atgal — leista atpirk
ti tik liuosnoriai, be tokios su
tarties, jeigu pirkusią nori at
gal parduoti. Įsakyta firmai 
apie teisino ‘nuosprendį pra
nešti visiems iš jos pirkusiems 
mašinas. 
tf

Brooklyne areštuotas Sam 
Goldberg, 681 Howard Ave., 
kaltinamas norėjus padegti 
savus namus, : t

“Six P.M.”—“Romantiška, 
MuzikaliŠka Filina 

. Stanley Teatre, New Yorke, 
prieš savaitę pradėtoji rodyti 
filmą “Six P.M.” yra gailiai 
romantiška, žaviai muzikališ- 
ka ir teikianti progos protar
piais smagiai pasijuokti.

Visas dalukas prasideda, 
kada didvyriškais žygiais fron
te paskilbę du artileristai 
draugai gauna nuo grupės ma
žų mokinių iš Maskvos siunti
nį su grupės paveikslu, kuria
me randasi ir jų “teta Varia.” 
Vaikų laiškas kviečia didvy
rius užeiti pas juos, kada bus 
Maskvoje.

Vaikai, vaikais, bet gražuo- 
jiem abiem įsmigo į

mintį. Ir kada jiedu gavo iš 
frontų atostogų, 
nusitarė nuvykti 
Abu galvoja apie 
susipažinti Varią.
pasisako viens kitam savo sie
kį, nes norėtų su ja susipažin
ti vienas su vienu ir abu nori 
būti tuo susipažinusiu pirmuo
ju, tad išsiskyrę eiti tą vaka
rą skirtingais keliais, abu su
sitinka pas Varią.

Seka smagi pažintis su Va
ria ii1 tolimesnės draugiškos 
viens su kitu lenktynės. Lenk
tynes už meilę vienas laimi, 
bet nėra kada džiaugtis mei
le. Pareigos karui laimėti vėl 
nuveda juos skirtingais keliais. 
Mylėtinis tampa kare sunkiai 
sužeistas ir nusprendžia prasi
šalinti iš Varios akių, nenorė
damas apsunkinti jos gyveni
mo paliegėliu vyru, reikalau
damas draugo pasakyti Va
riai, kad jis miręs. Draugas 
nepaklauso ir Varios rūpestin
ga akis susiranda mylėtinį vi
sai netikėtoj vietoj. Tačiau ka
ras Vis dar nebaigtas — vėl 
juos išskiria, šį kartą Varia 
išvyksta į frontus, susitarus su
sitikti ilgai lauktam “deitui” 
6-tą valandą vakaro ant tilto, 
Maskvoj, karui pasibaigus. Ji
nai taipgi liekasi sužeista fron
to ir žiūrėtojas, kartu su rau
donarmiečiu artileristu iki ga
lo laukia tos 6-tos valandos, 
nežinodamas, ar jinai sugrįš.

Malonios akiai ir gražiai 
dainuojančios Varios rolėje 
vaidina mums jau gerai buvu
si pirmiau pažįstama Marina 
Ladynina iš filmos “They Met 
in Moscow.” Mylimojo artile
risto ir jo draugo rolėse pui
kiai vaidina Eugene Samoilo
vas ir Ivan . Lubeznov. Samoi
lovas mums taipgi jau gerai 
pažįstamas iš vadovaujamų 
rolių filmose “Shors” ir “Ta
nya.” R.

Paramount Teatre
Prie Times ‘ Square, New

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 

gėrimų laisniais. Biznis randasi kai
mynystėje, kur gyvena lietuvių ir 
kitataučių. Priežastis pardavimo,' 
nesveikumas. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės po 2273 Pitkin Ave., 
(East New York), Brooklyn, N. Y. 
Telefonas APplegate 6-9879.

(27-32)

Parsiduoda Bar & Grill su pilnais 
laisnidis — degtinės, vyno ir alaus. 
Kreipkitės tuojau. Pardavimo prie
žastį ir kitas informacijas gausite 
ant vietos. 49 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y. (23-28)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Pulkus 

etelčius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: j

Penktadieniais Uždaryta

Eugene Samoilov ir Marina Ladynina dainuoja meilės 
dainą muzikališkoje Tarybų Sąjungos filmoje “Six P. 
M.”, lodomoje Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Yorke, 7-tą ir paskutinę savai
tę rodoma filmą “Stork Club.’’

Vasario 9-tą pradės rodyti 
filmą “Miss Susie Slagle’s.” 
Scenoje, asmeniškai, vaidins 
komikas Danny Kaye, taipgi 
Bob Chester su savo orkestrą 
ir kiti.

Embassy Newsreel Teatruose 
žiniškose filmose ' iš namų 

fronto parodo armijos grei
tuolio lėktuvo P-80 skridimą 
i rekordinę kelionę. Iš vieno 
pajūrio į kitą kelionę jis at
liko per 4 vai. ir 13 minučių 
—taip maža mūsų šalis ir ma
žas pasaulis pasidarė akyvaiz- 
doje dabartinės technikos. 
Streikieriai grįžta darban vy
riausybei paėmus savo ran- 
kosna mėsos pakavimo įmo
nes. Taipgi žinios iš užjūrių.

Varšavos Ghetto Muzikoje
Muzika turi galingą iškal

bą. Sam Morgenstern yra pa
ruošęs simfonišką poemą, už- 
vadintą “The Warsaw Ghet
to.” Kūrinio pasaulinė prem
jera įvyks vasario 10-tos va
karo 8 :30, Carnegie Hall, New 
Yorke. Išpildys American 
Youth Orkestrą, vadovystėje 
Dean Dixon. Martin Wolfson 
aiškins veikalo reikšmę.

Brooklyn© Paramount
Linksma filmą, pavadinta 

New Yorke esančio šumnaus 
poniško kliubo vardu, “Stork 
Club,” ateis ateinančią savai-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

esant ir 
tokio

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogiatmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Maripn St., Brooklyn, 

Kampas Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

#150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

tę, vasario 7-tą. Filmą persta- 
to Betty Hutton išgelbėtoja 
tūlo milionieriaus nuo pasken
dimo ir po to jai siunčiamas 
nepaprastas dovanas, įvai
riausius incidentus dėl tų do
vanų, tarpe to ir jos vaikino 
nuožiūrą.

Šią savaitę dar vis tebero- 
do’ma filmą “Cornered,” užsi
buvusi čionai trečią savaitę, 
taipgi “Man Alive.” Teatras 
randasi centrinėj dalyj mies
to, Flatbush ir DeKalb Avės.

“Leave Her To Heaven*’
Pradėjo 6-tą ir paskutinę 

savaitę Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke. Tony 
ir Sally DeMarco šokėjų ty
mas taipgi i liekasi iki vasario 
6-tos.

Ar Turite Kuro?
Apsižiūrėkit ir taupykit! 

Miestui anglies pristatymo fir
moms atsisakius darbininkams 
pakelti algas, tikimasi apie 3,- 
500 darbininkų streiko šį pir
madienį.

JT CHARLES
agaS ' UP-TOdDATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarne Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y. 

i 

TEL. EVERGREEN 8-9770

Dr. Chas. Dumay
: 241 PENN ST.

(Tame Harrison ir Marcy Are*.)

B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Trečiadieniais 
Penktadieniais

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

Vaiky Ilgy specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0038

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE, BROOKLYN, N. Y.

1 LITUANICA




