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KRISLAI
Ne Vardas, bet Darbas. 
Persūdytos Diskusijos 
Reikia Daugiau Kadrų. 
Hitlerio Sėbras.

LIJD Garbės Kuopos.
Rašo D. M. Šolomskas

Buvo pakeltas klausimas, 
kad pakeisti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo vardą j 
Lietuvių Draugišką Susivieni-, 
jimą. Atrodo, kad tai papras-

šaltai išris- i 
•ardas yra į

kurį galima labai 
ti. Aišku, kad 
svarbus dalykas, bot dar svar- > 
biau, kas organizacijai vado-’ 
vauja. kas dirba.

Aš manau, kad jeigu Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoj va
dovauti! sąžiniški ir nuoširdūs, 
žmonės, tai ir ta organizacija 
būtų gera, nes ją milžiniškoj’ 
didžiumoj sudaro darbo žmonės.' 
Ir jeigu LDS vadovybėj atsi
stotų toki žmonės, kaip da iar 
yra SLA, tai nepaisant LDS 
vardo, jie ir šią organizaciją 
taip “nuganytų,” kaip SLA.

No. 194

Darbo Žmonių

Kaina $6.50 Metama 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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Traukinių Veikimas 
Bus Aprėžtas dėl 

Mncjlies Stokos
įsakyta nuo Gegužės 10 Dienos 
Sustabdyt Daugumos Krovinių1 
Gabenimą^ Sumažini Keliones

Washington. — Karinė 
Važiuotės Įstaiga paskelbė, 
jog nuo gegužės 10 d. bus 
i sustabdytas didžiosios kro- 

Diskusijosfc išsireiškė oils vinių daugumos gabenimas
draugų ir draugiu. Didžiumoj, traukimais, naudojančiais 
nevykusiai iliskusavo. Stoka,anglį, o keleivinių trauki- 
rimtų argumentų 'privedė dis-’nių veikimas bus sumažin- 
kusantus prie j ieškojimo pas tas 25 nuošimčiais. Nes 
priešingos nuomonės draugus minkštųjų a n g 1 i a kasyklų 
oportunizmo, nemarksizmo, mainieriams i š s treikavus 
anarchizmo ir net pasišvaistyta 33 dienas, jau rimtai sto- 
browderizmu. Gi tikrumoj JO“, kuoja anglies, 
kių politinių nukrypimų šiuo j 
klausimu nėra. Kaip žodžiai1 
darbininkų — darbininkiškas, j 
taip ir d raudiškas yra mūsų ter
minologijos žodžiai.

Pakeisti ar palikti seną LDS 
vardą reikia spręsti tik iš tos 
pusės, ar yra reikalas? Ar iš to 
bus naudos? Kaip dabartinis,! 
taip ir naujas vardas visų ne-' 
patenkins. Kas norės surasti 
“progą” pasiteisinti, 
da suras.

Kas liečia mūsų 
priešus, tai jie puls 
zaciją, nepaisant jos 
ji eina lietuvių liaudies 
o tas jiems nepatinka.

rez. Trumanas pareiškė 
reporteriams, jeigu tie mai- 
nieriai dar dikčiai ilgiau 
streikuos, tatai bus laikoma 
streiku prieš valdžią, ir pre
zidentas darysiąs tam tik
rus žingsnius priverst strei
ką baigti, nors nepasakė,

kokius žingsnius jisai pla
nuoja.

Dabartiniu valdžios įsa
kymu, prekiniams trauki
niams bus leista išvežioti 
tiktai maistą, vaistus, kurą 
ir kitus būtiniausius reik
menis.

Chicagoj, šiauriniam Illi- 
nojuje ir 22 Indianos aps- 
kričiuose įsakyta pritemdy
ti elektros šviesas dėl an
glies trūkumo. Chicagoj 
užgesinta elektrinės iškabos 
ir leista užeigoms naudoti 
elektrą tiktai tarp 4 ir 6 
vai. vakare.

FABRIKINIU DARBŲ 
MAŽĖJIMAS DELEI 

ANGLIES STOKOS
1 Buffalo, N. Y. — Dėl an
glies trūkumo čia 25 nuo
šimčiais sumažinta darbai 
plieno fabrikuose ir 40 nuo
šimčių geležies fabrikuose. 
Susiaurinta automobilių da
lių dirbimas.. Pittsburghe 
sustojo penktadalis plieno 
darbų.

Detroito fabrikams tik 
porai savaičių užteksią an
glies. Numatoma anglies 
stoka elektrai Philadelphi- 
joj ir apylinkėje.

Buffalo, N. Y. t— Areš
tuojami girtuokliai siunčia
mi į farmų darbus.

'—T——---------

Patys Naciai Nužudė 
Vokiečių Komunistų 
Vadų Thaelmanną

Valdžia Pasiduoda 
Juodosios Rinkos 

Pelnagrobiams
Prezidentas ir Žemdirbystės 
Departmenlas F aklinai Siūlo 

Panaikint Kainų Kontrolę

UNIJISCIŲ SĄJUNGA 
RAGINA IŠLAIKYTI 
KAINU KONTROLE

Washington. — Naciona- 
lės Moterų Unijisčių Sąjun
gos suvažiavime buvo rei
kalaujama pašalint žemdir
bystės sekretorių Cl. P. An
dersoną už tai, kad jis per- 

. ša panaikint valdinę kainų 
kontrolę. Suvažiavo apie

KRUVINA ALCATRAZ 
tas KALINIŲ KOVA SU 

KARIUOMENE
vardo, nes 

keliu,

Atrado Dr. Blumber- 
gą Kaltu už Dieso 

Neklausymą
San Francisco, geg. 3. — 

Pašaukti marininkai bom- 
| bardavo dujų bombomis ir 

apic,iš kulkosvaidžių apšaudė 
nuo 01 "1 sukilusius Alcatraz salos 

(kalėjimo kalinius. Kaliniai 
! gynėsi, šaudydami iš kul- 
ikosvaidžio ir šautuvų. Pra- 

. nešama, kad marininkai jau 
visos meskimės darban! Jeigu paliuosavo 10 kalėjimo sar- 
mes bent šimtą narių įtrauksi-j gų, kuriuos kaliniai laikė 
me i aktyvų darbą, prie dabar kaip įkaitus. Keletas sar- 
veikiančių, tai, nepaisant orgjgų esą sužeista bei nušau- 
vardo, darbo pasekmės bus ge- 
ros.

Karas buvo atitraukęs 
tūkstantį mūsų narių 
ganizacijos veiklos, kiti buvome 
užimti karo pergalės darbais. | 
Savo organizacijoms ir spaudai; 
mažiau dirbome.

Dabar tas pasibaigė. Visi ii

Amerikos pulkininkas N. 
Schwarzkopf, atrodo vok ietys, 
kuris yra Irane milicijos apmo- 
kinimui, įsakė šaudyti į kairių
jų demonstracijas Teherane. 
Du žmonės btįyo užmušti ir 
daug sužeistų.

Irano milicininkas sakė: 
“Amerikonai mums moka už 
tai, kad šaudome . . . Ameriko- 
nas ir liepė šaudyti.” Tas paro^ 
do, kokiais sumetimais tūli po
nai vis palaiko Irano klausimą! 
Jungtinių Tautų Organizacijoj.

ta.
Federaliam Alcatraz ka

lėjime laikomi pavojingi 
kriminalistai.

Sukilimo pradžiai kaliniai 
atėmė kulkosvaidį iš sargo 
viename kalėjimo sienos 
bokšte.

Be Kainų Kontrolės 
Dvigubai Pabrangtų 
Gyven. Reikmenys

Washington. — Federalis 
apskričio teismas pripažino 
kaltu dr. Albertą Blumber- 
gą už tai, kad jis pirm 6 
metų nedavė atsakymų į tū
lus klausimus, kuriuos sta
tė Martinas Dies, fašistuo- 
jąs kongresinės tyrinėjimų 
komisijos pirmininkas. 
Blumbergas, M a r y 1 a n do 
valstijos Komunistų Parti
jos sekretorius, tada atsi
sakė išduot veikėjų vardus, 
saugodamas juos nuo Dieso 
persekiojimo. Už komisi
jos klausimų “paneigimą” 
gręsia iki vienų metų kalė
jimo ir $1,000 baudos.

Dieso agentai 1940 m. pa
darė kratą komunistų raš
tinėje Baltimorėje ir, suėmė 
dokumentus. Paskui, pagal 
federalio teismo sprendimą, 
tie dokumentai sugrąžinti.

Mr. George H. Earle, buvęs “
Bulgarijoj atstovas reikalauja New York. — Jei valdiš- 
atomų bombomis sunaikinti So- kas kainų kontroliavimas 
vietų’ šalį. Pasirodo, kad tas po- bus panaikintas arba apšlu- 
nas dar kovo mėnesį, 1914 me- bintas, tai pieno kvorta pa
tais, siūlė prezidentui Roosevel- brangs iki 36 centų, sviesto 
tui tuojau baigti karą prieš SVaras iki $1.29, lašinių sva

jas iki'84 centų, kiaušinių 
I tuzinas iki $1.10, duonos ke- 
| paliukas iki 25 centų, ga
zolino galionas iki 40 cen
tų ir tt., kaip skaičiuoja 
žurnalo New Republic re
dakcija. “Kova už kainų 
kontrolės išlaikymą yra ko
va už gyvenimą”, rašo New 
Republic paskutinėje laido-

tui tuojau baigti karą ] 
Hitlerį ir susijungti su Hitle-* 
riu bendram karui prieš Sovie
tus. Bet prezidentas Rooseveltas 
nei atsakymo nedavė į jo tą hit
lerišką planą.

NEGRAS PASKIRTAS Į 
MOKYKLŲ TARYBA

New
Šio mie
W. Chtkych^paskyrė negrą 
kunigą

lį švietimo tarybos narius. 
Tai dar pirmas negrąs, pri
imtas f^aldinę švietimo ta
rybą šiame apskrityje. Bet 
New Rochelle mokyklose 
jau pirmiau buvo negrų mo
kytojų.

ORAS. — Bus dalinai ap
siniaukę, vėsoka.

pchelle, N. Y. — 
ajoras Stanley

ėnce M. Longą

Tėvynėj No. 18, iš geg. 3 d., 
rašo, kad būk Tarybų Lietuva 

, turi tik 23 atstovus Tautų So
viete. Tai melas! Lietuva, kaip 
ir kitos sąjunginės Sovietų Są
jungos respublikos turi Tautų je. 
Soviete 25 atstovus. Po 25 jos |---------------------------------------
ten visos turi, Lietuva, kuri tu-;—Jurg. Šimaitis; 13 kp., East-:' 
ri 3,000,000 gyventojų, Ukrai-'on, sekr. — V. J. Stankus; 51 
pa, kuri turi virš 40 milionų,! kp., Middlefield, sekr.— J. Ru- 
rusų respublika, kuri turi virš bas; 205 kp., Westville, sekr. 
100 milionų gyventojų ir tt. K. P. Jokūbaitis; 209 kp., Tren

ton, sekr. A. Jakštonis ir 236
Lietuvių Literatūros Draugi- kp., Washingtone, sekr. M. Ja- Siūle apriboti laiką paskolos 

jos sekamos kuopos pilnai pasij navičienė. Prašome mokėti duo-, svarstymui ir greičiau bal- 
mokėjo: 6 kp., Montello, sekr. klės ir gauti naujų narių i suoti

New York. — Iš Vokieti
jos sugrįžęs, vienas ameri
kietis jūrininkas parvežė 
rašytą liudijimą nuo Hein
richo Schrammo, vokiečių 
Komunistų Partijos sekre
to riaus\ Bremeno srityje, 
kad nacių žandarai pernai 
balandžio 25 d. nušovė gar
sųjį Vokietijos komunistų 
vadą E’rnstą Thaelmanną ir 
socialdemok ratų 
Breitscheidą. Jiedu 
laikomi Buchėnwaldo 
centracijos stovykloj, 
elmannas per 12 metų 
kankinamas kalėjime
koncentracijos stovykloje.

Naciai gi skelbė ir ame
rikinė spauda pakartojo, 
būk Thaelmanną bal. 25 d. 
užmušę anglų lakūnai, bom
barduodami B u c h enwaldo 
stovyklą.

Anglų komandieriai.sako, 
jog tą dieną nebuvo jų lakū
nų toj apylinkėj.

vadą 
buvo 
kon- 
Tha- 
buvo 

bei

Franc. Balsavimai dėl 
Naujos Konstitucijos
Paryžius. — Šį sekmadie

nį, geg. 5 d. įvyks visuoti
niai Francijos balsavimai 
dėlei naujos konstitucijos. 
Ją remia dvi didžiausios 
francūzų partijos, komunis
tai ir socialistai. Naujajai 
k o n s t i t u c ijai priešinasi 
“liaudiški respublikiečiai” 
kaip kad vadinasi katalikų 
partija.

Katalikų vadams ypač ne
patinka, jog naujoji konsti
tucija, girdi, perdaug teisių 
duoda seimui, p permažai jų 
palieka prezidentui.

Washington. — Valdžia na; užtat neleido mėsos 700 delegačių iš 35 valstijų, 
nustos tvarkius mėsos kai- Ig a m i n t ojams sauvališkai 
nas ir duos valia mėsiniu; 
gyvuli ų savininkams ir 
skerdykloms laisvai parda
vinėti savo produktus, kam 
tik jie nori ir po kiek jiems 
patinka, jeigu kitaip nega
lima bus sunaikinti juodo
sios pelnagrobių rinkos, pa
reiškė prezidentas Truma
nas.

Senatorių komitetas žem
dirbystės reikalais laiku 
patarė tuojau panaikinti 
kainų kontrolę mėsai ir su
stabdyti mėsos gaminto
jams primokėjimus iš val
džios iždo. — Valdžia jiem, 
iki šiol primokėjo, kad jie*

kelti kainas.
Žemdirbystės departmen- 

to galva Clinton P. Ander
son trečiadienį kalbėjo se
natorių komitetui finansi
niais reikalais, kad reikią,1 
girdi, 1 panaikint bet kokią | 
mėsos kainų kontrolę. Jis 
sakė, jeigu juodoji brangi
ninkų rinka per tris mėne
sius neišeis iš biznio, tai 
valdžia apleis bet kokį mė
sos kainų tvarkymą. ■

Taigi Washington© val
džia prisipažįsta, kad jinai 
pasiduoda juodajai rinkai. 
Tas pasidavimas lemia dide
lį maisto pabrangimą.

Jos turi surinkusios kokius 
30,000 piliečių parašų, rei
kalaujančių išlaikyt valdinį 
kainų tvarkymą.

Anglai Mobilizuoja 
100,000 Karių dėl 
Palestinos “Krizio”

1

Šaukia Gelbėt 560 
Ispanų Demokratų 
Nuo Franko Kirvio

MARSHALL RAGINA 
CHINU KOMUNISTUS 
PALIKT CHANGCHUNA

New York. — Ispanų ko
munistų vadovė La Pasio- 
naria (Dolores Ibarruri) 
atsiuntė iš Europoj kable- 
gramą, kurioje šaukia de
ru o k r atinius amerikiečius 
gelbėti nuo mirties 560 Is
panijos respublikiečių. Jie 
buvo suimti balandžio 14 d. 
Dabar jie kankinami Mode
lo kalėjime, Barcelonoj.

* Franko žandarai neleidžia 
niekam aplankyti šiuos ka
linius.

“18 jų visai nuogi patal
pinti baudžiamuosiuose ur
vuose, — sako La Pasiona- 
ria.—25 taip įkankyti, kad 
randasi ant mirties slenks
čio.

“Jie visi bus numarinti 
bei išžudyti, jei demokrati
nis pasaulis neužprotestuos, 
—įspėja La Pasionaria.

Jeruzalė. — Anglų valdo
vai Palestinoj įsakė šimtui 
'tūkstančiu savo kariuome
nės ir policijos pasiruošti 
veiksmams, slopinti .žydų 
bei arabų maištams. Anglų 
komanda jau pasiuntė savo 
lakūnus ir parašiutistus į 
vadinamas kovos pozicijas.

Arabai bruzda prieš an
glų - amerikonų komisijos 
pasiūlymą įleist 100,000 eu
ropinių žydų Į Palestiną. 
Žydai nepatenkinti Anglijos 
išsisukinėjimais. Žydų va
dai pasiuntė protestą Angli
jos premjerui Attlee’ui. Jis 
pasakojo, kad Amerika, gir
di, turi kariniai ir finansi
niai prisidėti prie žydų ir 
arabų “slaptųjų armijų” pa-

Washington. — Oficialiai 
pripažįstama, jog Argenti
noj tebėra daug nacių šni
pų*

Los Angeles, Calif. —Su
streikavo 4,000 gatvekarių 
konduktorių ir auto-busų 
vairu otojų, reikalaudami 
daugiau algos. Streikieriai 
kol kas nepikietuoja; jie no
rį išvengt susikirtimų su

Nanking. — Asmeninis 
prezidento Trumano pa
siuntinys generolas Geo. 
Marshall ragino chinų ko
munistus užleist Mandžuri- 
jos ' sostinę Changchuną 
Chinijos valdovui Chiang:naikinimo; o jei ne, tai an- 
Kai-shekui. Komunistu va-' 
das gen. Chou En-lai atsa
kęs, jog jie nesitrauks iš 
Changchuno ar kurio kito 
Mandžurijos miesto, iki 
Chiang Kai-shekas sutiks 
sustabdyt mūšius. Chiang 
Kai-shek grūmojo atakuoti 
komunistus, iki atims iš jų 
Changchuną ir Charbiną. 
Tiktai po šių miestų atga
vimo, jis sutiksiąs daryti 
paliaubas su chinų komunis
tais.

glai neįleis daugiau žydų į 
Palestiną, kaip iki šiol.

Paryžius. — Daroma ab- 
lavos prieš šimtus pabėgu
sių iš armijos jankių.

I 
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Arabai Gręsia Karu 
Palestinoj prieš 

Žydų Įleidimą

Molotovas Nepriima 
Byrnes’o Siūlymų

Paryžius. — Sovietų už
sieninis ministeris Moloto
vas nepriėmė Amerikos val
stybės sekretoriaus Byrne- 
so pasiūlymo dėlei pakeiti
mo paliaubų sutarčių su 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija ir Italija. Molotovas 
taipgi nepritarė Byrneso 
piršimui greitai sumažinti 
sovietinės kariuomenės 
skaičių Balkanų kraštuose.C v
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55 Kaltinimai Kariniams 
Japonų Kriminalistams

iAMERIKIETE MOTINA 
. 1946 M.-NEGRĖ

Louisville, Ky. — Auksi
nės Taisyklės Amerikiečių 
Motinų Komitetas paskyrė 

Clement’ie- 
nę, 71 metų, kaip Amerikinę 
Motiną 1946 nlbtams. Tai 
dar pirmą kartą suteikta 
negrei tokia garbė. Vienas 
jos sūnus, Rufus E. Cle
ment yra Atlantos Univer
siteto pirmininkas, kitas ko
legijos profesorius, vienas 
armijos kapelionas. Viso ji 
turi 7 sūnus ir dukteris.

Jeruzalė, geg. 3.‘— Arabų 
vadai paskelbė savo tautie
čių, biznierių ir darbininkų, 
streiką prieš anglų - ameri- 
Įkonų komisijos patarimą

Tokio, geg. 3. — Karinis įleist per metus 100,000 
talkininkų teismas perskai- žydų į Palestiną apsigy- 
tė 55 kaltinimus buvusiam venti. Aukštasis Arabų Ko-'negrę Clarissa 
T v,: -l z-. nwnwiiAvni rrnn m i f f o o n Ui 1 i rry i n i o ' r-ri   x . 1 . • LJaponijos premjerui gen. mitetas mobilizuoja jaunuo- 
Tojo’ui ir 26 kitiems, kaip liūs ir žada sudaryt kovos 
kariniams kriminalistams 
tarpe jų ir buvusiam karo ‘septynių arabiškų kraštų 
ministeriui gen. S. Araki’ui. sąjunga remsianti 
------------------------ ----------  nos arabų “karą”

komandą. Pranešama, kad

STATOMA KLIŪTYS ANGLIJOS PASKOLAI du įleidimą.

Washington. — Trumano 
valdžia stengėsi, kad sena
tas kuo greičiausiai užgirtų 
$3,750,000,000 paskolos An
glijai. Dalis senatorių sta
to kliūtis. Demokratų va
das sen. Alben W. Barkley 
siūlė apriboti laiką paskolos

Jis tikėjosi gauti
■ -;'L / / •

daugumą pritariančių pas
kolai balsų. Bet republiko- 
nas senatorius William F. 
Know land p asipriešino 
svarstymų apribojimui, ir 
Barkley’o siūlymas liko at
mestas.

D e m o kratas senatorius 
Ed. C. Johnson pareiškė,

i

1

Palesti- 
prieš žy-

M
, ’J

_ ' Anglų armija 
jog paskola Anglijai būtų, “tvarkai palaikyti.

ruošiasi n 3
■

ėmimas pinigų iš šalies iž-| ----------- ;----
do; todėl šį klausimą turi 1 San Francisco, geg. 3. — 
pirma spręsti kongreso at- Besišaudant sukilusiem Al- 
stovu rūmas, pagal Jungtacatraz kalėJimo kaliniams 

. J .. •• su sargais ir manmnkais,
V a 1 s 11 jų Konstituciją. vįenas sargas nušau-
Turbūt, visi supranta, kad įas įr 14 asmenų sužeista, 
vadinamoji paskola būtų tik kaip sako naujausias prane- 
dovana Anglijai. r . Šimas.

Yonkers, N. Y. — Polici
ja, suėmė keturius berniu
kus už dinamito vogimą. Jie 
pavogė 24 gabaliukus dina
mito, sako, Forth Džulajui 
minėti. Dinamitas galėjo 
juos sudraskyti.

Ko
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Nevvyorkiečiai vartotojai išėjo demonstratyviai pasakyti, kokio balsavimo jie pa
geidavo iš kongresmano Ellsworth Buck, republikono, išrinkto iš Staten Island ir 
žemutinės Manhattan dalies. Buck balsavo prieš kainu kontrolę — prieš OPA. Ve
dama kampanija, kad jis daugiau negrįžtų į Kongresą. Panašios demonstracijos, 
greta laiškų, rezoliucijų, peticijų į Washingtona galėtų išlaikyti OPA ir pagerinti 
kainų kontrolės pravedimą susiedijose.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskds

IN A CHANCE conversation mind what our Lithuanian 
with a disabled veteran the wri-■ American organizations were 
ter was asked a question which [ doing for the veterans. There 
has set him to thinking whether came back to us the memories 

of the fine receptions that were 
being tendered the boys by va
rious organizations. This 
thought brought other fine gest
ures to our memory. We began 
to recall the letters and packa
ges sent to the boys overseas 
by many American Lithuanian 
organizations. Now the letters 
and packages were fine senti-

Dėl Raporto Palestinos Klausimu
Po keleto mėnesių tyrinėjimų, bendroji amerikiečių- 

anglų komisija pateikė savo raportą žydų ir Palestinos 
ateities klausimu. Šiai komisijai, kaip žinia, buvo pa
vesta ištirti padėtį Palestinoje, taipgi žydų padėtį Eu
ropoje ir pateikti atitinkamą pranešimą-raportą.

Kokios gi to raporto išvados?'Ką komisija siūlo?
Pagrindiniai ji siūlo du dalykus:
1. Palestiną palikti Jungt. Tautų globoje, bet ne

padaryti jos nepriklausoma valstybe.
2. Įleisti Palestinon 100,000 Europos žydų, esančių 

benamiais, tebevargstančių koncentracijos lageriuose.
Tačiau, jeigu šitiedu punktai ir bus Anglijos val

džios (kuri faktinai valdo Palestiną) vykinami, tai nei 
Palestinos ateitis, neigi žydų klausimas nebus išspręstas. 
Keletas šimtų tūkstančių žydų nori įvažiuoti Palestinon. 
Galima įsivaizduoti tą nusivilimą, kuris teks žydams per-

Be to, Anglijos valdžia jau kalba, kad ji negalė
sianti net ir to 100,000 žydų įsileisti Palestinon.. . .

Viskas rodo, kad Anglijos imperialistai (ir jiems 
padedą Amerikos viešpačiai) bandys Palestiną naudoti 
savo naudai, kaip naudojo ilgi šiol. Jeigu jie padarys 
žydams nuolaidų, tai tuomet sieksis arabus Palestinoje- 
sukelti prieš žydus. Anglijos plėšikų politika visuomet 
buvo: pjudyti vieną tautą prieš kitą ir patiems tuo pa
sinaudoti.

New’ Yorko žydų darbininkų dienraštis Freiheit siū
lo tą klausimą taip išspręsti:

1. Panaikinti žydų koncentracijos stovyklas Euro
poje ir leisti žydams iš jų išvažiuoti ten, kur jie nori: 
Palestinon, Didžiojon Britanijon, Amerikon, ar kur kitur.

2. Kuoveikiausįai ištraukti- iš Palestinos britų gin
kluotąsias pajėgas" panaikinti britų mandatą Palestino- 
je; ruošti Palestiną nepriklausomam gyvenimui, o toly
džio pavesti tą kraštą trijų didžiųjų globai.

3. Daryti viską, kad apvienyti Palestinos žydus su 
arabais ir puoselėti juos nepriklausomam gyvenimui, ne
priklausomai Palestinai, kurioj turėtų laisvę ir lygybę 
abiejų tautybių žmonės.

4. Raginti Europos žydų vadus, kad jie atsisakytų 
nuo pragaištingos politikos, skelbiančios, būk žydai turį

' > visiškai apleisti Europą. Europos žydai turėtų būti ra
ginami stoti į eiles visų anti-fašistų, kovoti reakciją, fa
šizmo likučius ir statyti su visomis demokratinėmis kitų 
tautų jėgomis naują, malonesnį, gražesnį gyvenimą.

Mes manome, jog šie pasiūlymai verti rimto dėmesio 
tiek Amerikos vyriausybės, tiek Anglijos, tiek Ta
rybų Sąjungos.

Žydų tautybės žmonės, nepaisant, kur jie begyventų, 
turėtų sutikti su šiais punktais ir už juos kovoti!

* ■

«

Prancūzai Balsuos Naują Konstituciją
k Rašo R. Mizara

“Visi žmonės gema ir pa
silieka pagal įstatymą lais-

Tai pirmieji žodžiai, ku
riais 
Teisiu 
mas,
naujoj Francijos konstituci
joj-

prasideda žmogaus
Laidavimo įstaty-

įjungtav siūlomoje

« Jeigu Amerikos Teisių Di
lius seka po mūsų krašto 
konstitucijos, — jis buvo, 
mat, priimtas po to, kada 
konstitucija jau buvo galio
je, — tai naujoje Francijos 
Konstitucijoj Žmogaus Tei
sių Bilius arba įstatymas 
stovi pačioj konstitucijos 
pradžioje. Tai raktas į kon-

“Kuomet vyriausybe pa
neigia laisvę ir teises, j

svaresnį balsą buržuazija ir tą tokioje pozicijoje, kur jo 
kapitalistų klasė, — pana- teises bus pagerbtos tarp- 
šiai, kaip buvo trečioje res- tautinėje srityje. M

publikoje, kuri tvarkėsi pa
gal 1875 m. priimtą konsti- Socialistų partija šiuo 

i klausimu eina išvien su ko- 
[munistų partija ir abi ra- 

Bęt komunistai (jiems!gina Francijos piliečius bal- 
pritarė ir socialistai) kitaip suoti ūž. priėmimą kcųistitu- 

“ ; nurodė, cijos projekto. Tiesa, kai 
konstitucija kurie socialistai lyderiai, 

to, įsakoma, tik žodžiais, tik 
| formaliai konstitucijai pri- 

Francija taria, — slapta jie dirba

Bet komunistai

į tai žiūrėjo: jie 
kad 1875 m. ] 
privedė Francija prie 
kad joje įsigalėjo fašizmas, 
kad dėka tam 1.....-----------------------------------------
buvo pavergta, išniekinta,'prięš konstituciją.
suminta fašistinės bestijos. | Tolydžio MRP (klerikalų 
Daugiau tokių tragedijų partija) ir kitos mažesnėsės 
Francija neprivalo pergy-į buržuazijos politinės gru- 

.pės deda dięlžiausių pastan- 
privalo valdytis!gų, kad konstitucijos pro- 

konstituciją, Ijektas būtų atmestas.
Taigi šiandien Franci joje

venti. O kad j»ų išvengti,
Francija
pagal naują
kuri garantuotų plačiosioms
masėms plačiausias teises, verda nepaprastai gyvas ju- 
Komunistai siūlė tokią kon- dėjimus: s p auda pilna

neigia laisvę ir teises, ga-[stituciją, pagal kurią Fran-’.straipsnių apie konstituci- 
Irantuotas konstitucijoje, tai'cija turėtų tik vieną parla-lją; šaukiami masiniai i..l 
visokių formų pasipriešini-[mehto butą su plačiausio-Tingai ir juose 

[mas vyriausybei patampa mis teisėmis. Pagal šią vienaip ir kitaip, 
'šventomis teisėmis ir reika- konstituciją, Francijos sei- 
lingiausiu uždaviniu,” to-[mas arba parlamentas bus 
lliau sako Žmogaus Teisių |vienintėlis ir vyriausias ša- 
' Įstatymas.

> Po Pirmosios Gegužes
Pirmosios Gegužės demonstracijose liaudis reiškė 

savo nusistatymą už taiką ir protestą prieš tuos, kas 
organizuoja naują karą. Tai buvo visame pasaulyj.

Maskvoj maršavo du milionai žmonių. Panašiai 
buvo ir kituose Tarybų Sąjungos miestuose. Jų obalsiai 
šaukė viso pasaulio žmones į kovą galutinam sunaikini
mui fašizmo. .Maršalas Stalinas savo pareiškime įspėjo, 
kad Tarybų šalies liaudis, dirbdama taikos darbus, tuo 
pačiu kartu turės budėti, nes karo organizatoriai ne
snaudžia,—reakcija ruošia naują karą.

New Yorke maršavo apie 100,000 žmonių ir šimtai 
tūkstančių paradą tėmijo. Obalsiai šaukė už taiką, prieš 
Anglijos ir Amerikos inįierializmo agresyvę politiką, už 
bendradarbiavimą Jungtinių Valstijų, Britanijos ir So
vietų Sąjungos, už tuojautinį nutraukimą ryšių su Ispa
nijos fašistų valdžia.

Įdomu yra tas, kad New Yorke maršavo tūkstančiai i 
karo veteranų, buvusių armijoj, laivyne, orlaivyne. Jie 
maršavo karinėse uniformose, su atsižymėjimo ženklais. 
Kapitalistų spauda ir radijo kelias dienas pirm Pirmos 
Gegužės, o ypatingai tą dieną gąsdino kovūnus, kad jie 
neturi teisės dėvėti uniformą, kad jie bus baudžiami, 
jeigu tą darys. Bet kovūnai tų gąsdinimų nepaisė. Ma
tote, kai kovoti karo lauke, tai darbo žmonių sūnums 

Ar dukroms ne tik valia, bet jie ir privalo, bet kai išeiti 
į paradą už savo klasės reikalus, tai šaukia, kad unifor
mą dėvėti “nevalia.”

Berlyne,įvyko milžiniškas paradas, kurį tėmijo apie 
500,000 žmonių. Belgrade maršavo apie 200,000; Ham
burge, Vokietijoj, maršavo apie 100,000; Tokio mieste 
tik komunistai ir kairių pažvalgų žmonės ruošė paradą, 
kurį tėmijo apie 300,000 žmonių. Tokio paradui -reakci
ninkai norėjo pakenkti paleisdami blofą, būk kas tai 
ruošiasi užmušti generolą MacArthurą. Korėjoj Ame
rikos karinė komanda draudė paradus, tai Seoul mieste, 
atletų aikštėj suėjo 8,000 žmonių į susirinkimą. Vie
naip ar kitaip Pirmoji Gegužės buvo atžymėta ir pasi
sakyta už taiką, prieš karo organizatorius, už kasdieninį 
žmonių gyvenimo sąlvgi.i pagerinimą.

Gegužės 5 d. francūzu 
i tauta balsuos naujai pateik
tąjį konstitucijos projektą. : 
Jei jis bus užgintas, tai, pa
gal naują konstituciją, bir
želi o mėnesio pradžioje 
i įvyks rinkimas naujo par
lamento, o pastarasis pasta
tys kraštui pastovią vyriau
sybę .ir Francija pradės 
naują gyvenimą Ketvirtoje 
Respublikoje.

Kaipgi šis konstitucijos 
projektas buvo priimtas?

Prieš virš pusmetį Fraik 
ei j a išrinko steigiamąjį sei
mą ir pavedė jam paruošti 
naują kraštui konstituciją, 
taipgi sudaryti laikinąją vy-

Seime vyriausia

mi- 
aiškinama 

Gegužės 
Pirmosios mitinguose vy
riausia tema buvo: balsuo
kite už konstituciją!

Reakcija ir fašistiniai li
nkučiai mato sau pražūtį, jei 

prezidentą, bet vyriausybė [konstitucija bus priimta, 
ir prezidentas turės visame dėl to nesigaili jie nei ener- 
kame parlamento 
bus tiėsioginėje jo

lies valdovas. Jis skirs vy
riausybę, jis išrinks krašto

buvo komunistų partija su 
s k a į 11 i n g iausiu atstovų 
skaičiumi.

Antra partija buvo socia
listų, o trečia klerikališkai- 
k a t a Ii kiška, sutrumpintai 
žinoma MRP.

Sudaręs laikinąją vyriau
sybę (pirmiau su d e Gaulle 
priešakyj, o jam pasitrau
kus, be jo), steigiamasis sei
mas ėmėsi rašyti konstitu
cijai projektą.

Čia taipgi komunistams 
teko vaidinti vyriausis vaid
muo. Klerikalų (MRP) 
partijos atstovai stovėjo už 
darymą tokios konstituci
jos, pagal kurią Franci joje 
veiktų du parlamento butai, 
—žemesnysis ir aukštesnis, 
—panašiai, kaip buvo se
niau arba kaip yra Ameri
koje. Jie stovėjo už sutei
kimą plačių teisių krašto 

;prezidentui; jie, žodžiu, lai
kėsi tokios pozicijos, kad 
Francija pasiliktų senoviš-

parlamentą

our American Lithuanian or
ganizations are paying suffi
cient attention to problems of 
the veteran.'

It was during a WIN THE 
PEACE rally in Brooklyn that 
a - purple heart veteran ap
proached us and remarked “1 
agree a hundred percent with 
the opinions the speakers have
expressed, but where do the ve- ment and helped to buoy the 
terans fit into the picture? morale of the boys away from 
What can we veterans do to get [home. It’s fine too 
a half descent break?” 

—o—
Now the question is simple 

enough, and as valid as it is 
simple. It is a question upper
most in the minds of many ve
terans. But it can not be an
swered as simply as it is put. It 
isn’t enough to tell the veteran 
that he must get organized. 
Such is too general an answer, 
as this writer discovered during 
our conversation. Organization 
is okay if it has direction, if it in position to give the veteran 
has a program which puts forth 1 
a solution for the veterans pro
blems.

______ ET --j when the 
i boys returned to give affairs in 
recognition of the sacrifices 
they made during the war. But 
these fine gestures, unfortun
ately, offer no solution to the 
Joe who wants a job, a descent 
place to live in and the peace 
that he fought for.

—o—
Of course, our Lithuanian or

ganizations are not in a posi
tion to furnish work and homes 
for the veterans. But they are

—o—
When the writer asked the 

veteran whether he had joined 
any veterans organization, he 
got the .surprising answer:

“I’m a member of. three ve
terans organizations.” Then'the 
vet told us the names of three 
nationally known veterans or
ganizations which he belonged 
to. It wasn’t enough to tell this 
Joe then to join a veteran’s or
ganization. He was already or
ganised, but from his insistent 
questioning it was clear he was 
looking for direction. He had 
come to THE WIN PEACE 
rally for the sole purpose of 

to get direction. He

direction in solving his pro
blems. What is necessary then?

This writer believes that 
every Lithuanian organization 
which has veterans in it should 
take a position on the problems 
of the veteran.

We know what the veteran 
needs. Is it too much for an 
LDS branch therefore to ex
press itself in favor of a vete
rans housing bill? Can not a 
chorus adopt a resolution call
ing for legislation that will 
guarantee a veteran security? 
All this *is so easy and so simple 
to do that 
and simply

it is just so easily 
overlooked.

trying
Veterans

things. But they have only sen-
receptions are fine

wanted to know what he should Limentai value. Let our organi- 
do now that he was already in zations offer the 

organizations, program and fightseveral 5 vet 
which he sadly admitted seem- we have welcomed 
ed to furnish no answer to his boys.
problems. If your

—o— [written your
After our ver.y interesting OPA or in favor 

chat with him we reflected
little and tried to picture l/i our terans to do so.

veterans a 
for it after 

home the

organization hasn’t 
congressman on 

of veterans 
a housing, you owe it to your ve-

klausyti, [gijos nei turto agitacijai 
kontro-įprieš ją.

Reakcininkai “aiškina,” 
jog priėmimas naujos kon
stitucijos, atiduos Franci
ja “komunistų kontrolei.”

Komunistai ir socialistai 
aiškinta, jog ši konstitucija 
—žingsnis pirmyn. Tačiau, 
tai nėra tobuliausia kons
titucija. Tai kompromisas. 
Ji bus keičiama, tobulina
ma, gerinama, pagal Fran
cijos liaudies reikalavimą.

Tenka priminti, jog Fran- 
cijoje, kaip ir kituose Eu
ropos kraštuos, liaudis ne
nori gyventi senuoju gyve
nimu. Francija siekiasi 
pradėti naują, laisvesnį, pa- 

i žangesnį, laimingesnį gyve- 
inimą; ji rimtai pasirįžo at
sisakyti nuo senojo svieto!

Kiekvienas, stebįs šian
dieninį Francijos gyvenimą, 
pripažįsta, kad toje šalyje

vi
su

ga-

atstovus 
rinkti galės kiekvienas vy
ras ir moteris, pasiekęs 20 
m. amžiaus. Francijos te
ritorijos taipgi turės tą pa
čią teisę, kaip ir pati Fran
cija. Joms pripažįstama ly
gybė ir jos skaitysis Fran
cijos dalimi. Joms suteikia
ma laisvė savo tautinei kul
tūrai plėsti ir dalyvauti 
suose žygiuose išvien 
Francija.

Naujoji konstitucija
rantuoja kiekvienam pilie
čiui teisę darbui, teisę strei
kui, teisę siektis žmoniškes
nio gyvenimo.

žodžiu, naujoji konstitu
cija pastato Francija į pa
čių pažangiausių pasaulyj 
buržuazinių kraštų eilę.

Didžiai klystų tas, kuris 
sakytų, būk ši konstitucija ■ iškyla naujos pajėgos, nau- 
yra komunistinė. Ne! Nors 
komunistai seimo atstovai 
jos sukūrime daug dąrbo ir 
energijos įdėjo, ji toli gra
žu nėra tokia, kokios ko
munistai pageidautų. Jac
ques Duclos, vienas Franci
jos komunistų vadų ir sei
mo atstovas šitaip sakė:

“Be abejojimo, ši konsti
tucija toli gražu neatitinka 
mūsų idėjų. Tai nėra mūsų 
svajonių konstitucija, vadi
nasi, tai nėra komunistine 
konstitucija; tai yra demo
kratinė konstitucija kapita
lizmo frėmuose. Tačiau mes 

į remsime ją tikslu, kad su- 
: normalizuoti padėtį Franci-

ka, kad galėtų turėti J joje ir pastatyti mūsų kraš-[1871 metais!

Per ilgus laikus iš Fran-lme daugumo žmonių valią.
• • 1 1 -» 1 • 1 • * ■ — « _ . »cijos plaukė pasaulin lais

vės šūkiai. Per ilgus metus 
Francija buvo viltimi ir pa
moka pasaulio tautoms. Tik 
vėlesniuoju laiku garbingoji 
Francija buvo pradėta 
stumti reakcijos replėsna. 
Sutižusi, sukempėjusi plu- 
tokratija darė viską, kad 
įtraukti Francija fašistinėn 
nelaisvėn. Ir jai pavyko. 
Nebūdama gerai organizuo
ta, Francijos liaudis buvo 
įtraukta į negarbę, į paže
minimą, į verguvę. Petai- 
nas su Lavaliu viešpatavo, 
padėdami Hitleriui mėsinė
ti francūzu tautos kūną. C- V

Tačiau geriausioji fran- 
cūzų liaudies dalis, komu
nistai, kairesnieji socialis
tai ir kiti petainizmo me
tu kovojo, keldami aukštyn

Bet mes nebūsime nugalėti”.
Jeigu daugumas balsuoto

jų naują konstituciją atmes
tų, tuomet tektų gaminti 
naujas konstitucijos projek
tas ir Francija turėtų gy
venti nepastoviu gyvenimu, 
su laikinąja vyriausybe, iki 

! nauja konstitucija būtų pa
gaminta ir priimta. Tačiau 
komunistai ir socialistai • 
tiki, kad ši konstitucija bus 

Įužgirta.
Tuo būdu gegužės mėn. 

5 d. viso pasaulio akys ir vėl 
bus nukreiptos į Francija!

Dideli Rumunų ir Bulgaru 
Gegužiniai Paradai

Sofija, Bulgarija. — Ge
gužinėje bulgaru darbiniu-

garbingą Francijos liaudies į1' valstiečių demonstra- 
i tradiciją. Tūkstančiai jų cijoje čia per 9 valandas pa- 
bekovodami savo gyvybes radayo desėtkai tūkstančių 
paaukojo. Vis tam, kad darbininkų ir valstiečių. 
Francija gyvuotų, kad 300,000 žmonių stebėjo pa- 
Francija būtų laisva, kad radą.
fašizmas būtų sutrėkštas ir : -------------------
palaidotas.

Šiandien tie kovotojai i 
yra patys vyriausi ir ener-! 
gingiausi stūmėjai francū- i Viena. — Tyroliaus aus- 
zų tautos į progresą, į gar- t r a i p a s k e Ibė visuotiną 

Francija! bingąją vietą, iš kurios streiką dėl to, kad Keturių 
—— --. francūzu tauta laikinai bu- Didžiųjų užsieninių nliniste- 

vo fašizmo išmušta. jriu konferencija Paryžiuj
Rytoj, taigi, Francija bal-'atmetą austrų reikalavimą 

suos naują konstituciją. !atimt pietinį Tyrolių iš Ita-
“Socialistai ir komunistai lijos ir pervest jį Austrijai, 

eina šiame žygyje išvien,” j x------- ?-----------
sakė Duclos, “eina ,po res- Minlištųjų angliakasyJdų 
publikos vėliava. Jei mes mainieriai štreikavo jau 33

■ji žmonės, nauji veikėjai,— 
jauno amžiaus, pilni ener
gijos ir pasirįžimo statyti 

I naują gyvenimą.
Šis konstitucijos projek

tas yra išraiška tos naujai 
pasireiškiančios kūrybinės 
bangos.

| Francūzu tauta turi gra
žias, revoliucines,.pažangias .-.j------ t r--
tradicijas. Juk Francija [bingąją vietą 
buvo pirmoji Europoje ša
lis, pradėjusi traukyti fe
odalizmo retežius,— kas ne
žino Didžiosios Francijos 
Revoliucijos, užsiliepsnoju
sios 1789 metais! Kas neži
no garbingosios Paryžiaus 
Komunos, p a s i s k elbusios

GENERALIS TYROLIAUS 
AUSTRŲ STREIKAS

būsime nugalėti, pagerbsi ' dienas.
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“Marti” Vilniaus Dramos Teatre
Didžiosios realistės veikalą statant.
Žemaitės vaizdų medžiaga yra įdomi 

tuo, kad Žemaitė yra perdėm liaudiška. 
Miliūno veikale beveik nėra sakinio, ku
riame neskambėtų Žemaitės žodžiai. Že
maitės stiliuje išlaikyti ir svarbiausieji 
personažai, kaip Vingiai. Nenutolęs nuo 
Žemaitės ir Topylis. Geros meilės motyvu 
veikalui pasitarnauja Sutkai. Labai so
drus Žemaitės audros motyvas lygiu so
drumu perduodamas čia. Tik sunku buvo 
susidoroti su ta medžiaga. Žemaitė yra 

‘ didelė realistė ir buvo daug galvosūkio, 
kaip ją parodyti scenoje. Pastebiu: mūsų 
veikalas yra charakterių, bet ne intrigos 
pjesė. Pati Žemaitė nesigainioja savo kū
ryboje efektų, ji nesistengia skaitytojui 
imponuoti įmantria intriga, taigi ir vei
kale to nėra, bet veikalas, mano nytny- 
mu, yra sceniškas, tai nėra kronika, tai 
— pjesė.

Man, statančiai šį veikalą, rūpėjo pa
rodyti, kaip buržuaziniais laikais mūsų 
liaudis buvo apleista ir paniekinta. Bur
žuazinėse sąlygose susikūrė nežmoniškai 
buka Vingių šeima. Ir tokioje atmosfero
je žuvo ir Katrė. Mes savo pastatyme no
rime iškelti žmogų, parodyti jo vertę. 
Katrė žuvo, bet šit kiti žmonės atėjo į 
gyvenimą. Mūsų pastatymas — t^i pro
testas prieš buržuazinių laikų žmogaus 
beteisiškumą. Mes savo pastatyme vado-

t šit kiti žmonės atėjo į

“Nė viena tauta neturi pasakėčių rašy
tojo, kuris pralenktų Krilovą pramanu- 
mu bei originalumu,” sako francūzų kri
tikas Lemonte. Taip pat nelengva būtų 
rasti rašytoją ar poetą, pralenkiantį Kri
lovą populiarumu. Krilovo populiarumas 
nesiribojh vien jo tauta, jis lygiai taip 
pat plačiai žinomas toli už savo tautos 
sienų. Jo pasakėčios jau seniai išverstos 
į eilę svetimų kalbų. Įvairiose tautose jo 
vardas netolimas tiek suaugusių, tiek vai
kų, jo pasakėčių meniškas paprastumas, 
gili išmintis ir sąmojis žavi įvairiausio 
lygio skaitytojus. Krilovo pasakėčių per
sonažai, tie visi vilkai, beždžionės, lapės 
ir varnos — žmogiškosios prigimties ydų 
ir silpnumų apipavidalinimai gyvaisiais 
vaizdais — visi jie plačiausiai pasklidę, 
visiems pažįstami ir artimi .ir įvairiau
siomis kalbomis cituojami — amžinai 
nemirtingi.

Pasakojama, kad Krilovui dar būnant 
’ gyvam ir vaikščiojant Rusijos sostinės 

gatvėmis, motinos kėlė savo vaikus, norė
damos parodyti tą žilagurį senelį, pra
maniusį pasakas* apie jų numylėtus apuo
kus, asilus, garnius ir beždžiones.

Krilovui mirus jo garbė nemažėjo, o 
augo, plito.

Ir Lietuvoje Krilovas jau iš seno taip 
pat vienas populariausių rašytojų. Jei 
pavartysime visus ųiūsų Skaitymus ir 
chrestomatijas, skirtas besimokinančiam 
mūsų jaunimui, visur rasime Krilovo pa
sakėčių vertimų. Dar mūsų tėvai augo 
Krilovo pasakėčių sveikos išminties auk
lėjami, mes patys visi mokyklose mokė
mės mintinai jo pasakėčių, išverstų Vin
co Kudirkos arba Dagilėlio, ir dar ilgai 
mūsų vaikai ir vaikų vaikai džiaugsis 
tuo sveiku jumoru, trykštančiu iš jo pa
sakų ir iš jų semsis gyvenimiškos išmin
ties.

Dar praeito šimtmečio antroje pusėje 
iškilo gyvas reikalas Skaitymų vaikams

■ Mr suaugusiems. Pamokinančio turiniA 
knygeles rašė vyskupas Valančius, An-f 
tanas Tatarė išleido “Pamokslus išmin-| 
ties ir teisybės,” liaudies švietimui ski
riami buvo ir Lauryno Ivinskio Metskait- 
liai.

Ano meto mūsų rašytojams Krilovo 
pasakėčių išmintis kaip tik buvo ne pa
keičiamas šaltinis liaudies švietimui ir 
vaikų auklėjimui. Taigi, Juozapas Žel- 
vavičia imasi ano meto sąlygose sunkaus 
vertimo darbo ir 1863 metais išeina jo 
“Pasakos” — tai pirmas Krilovo pasakė
čių vertimų rinkinys lietuvių kalba. Į 

zrinkinį sudėtos 25 pasakėčios, kurių tar
pe “čižas ir.Ežyst” “Varna ir Lapė”

isjO-D i
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\vaujamės realizmu, bet ne dirbtiniu teat
rą lum u.

Beveik visi šio pastatymo dalyviai — 
debiutantai. Ir autorius, ir režisierius, ir 
dailininkas, ir režisūros asistentas. Ir iš 
22 žmonių, vaidinančių pjesėje — tik 5 
yra seni, prityrę aktoriai. 0 dauguma jų 
net atsakingiausiuose vaidmenyse pasi
rodys žiūrovams pirmą kartą. Net ir pa
ti marti — aktorė Kupstatė. Norėtume, 
kad mums pasisektų Žemaitę, kaip sa
koma, “atnešti” iki žiūrovo. Man įdomi 
naujoji karta, ir todėl aš manau, kad rei
kia išdrįsti ir su jaunais pradėti.

Daug man padėjo draugai, su kuriais 
nuolat bendravau statydama “Marčią.” 
Dailininkas Vilutis labai kruopščiai iš
studijavo Žemaitę. Nusipelnęs meno vei
kėjas J. Švedas atsidėjęs .rinko Žemaitės 
ir apylinkių dainas. Jo labai daug pada
ryta. Debiutantas, režisūros padėjėjas 
drg. Dobkevičius, taip pat daug pasidar
bavo. Su noru dirbo ir visas veikale daly
vaujantis kolektyvas.

Kazimiera Kymantai tė.

Žemaitės Kūryba Scenoje.
Jau 1941 m. pradėjau galvoti apie Že

maitės kūrybos pritaikymą scenai. Pagal 
jos vaizdelius parašiau I veiksmą, suda
riau planą ir kitiems veiksmams, bet, 
stengdamasis laikytis dramos veikalo

spausdi- 
Atskiras 
Krilova, 
— išėjo

Krilovas Lietuvių Literatūroj
“Varlė ir Jautis,” “Pustelnikas ir Meš
ka” ir kit.

Prakalboje vertimo autorius sako, jog 
mums dar per anksti kurti savo origina
lias pasakėčias, nes “pirm reikia atsikel
ti nuo nuopolio kalbos,” ir todėl kol “sa
viškas iš kur ištrauksim tokias pasakas, 
o tuo tarpu slaugykimės perdėtomis.” 
Tuo būdu pereito šimtmečio antroje pu
sėje Krilovas su savo pasakėčių auklėja
mąja morale* įeina Želvavičios vertimais 
į mūsų liaudį.

Vėliau to paties tikslo vedami, būtent 
šviesti ir auklėti liaudį. Krilovo pasakė- 
čių vertimo ėmėsi ne vienas mūsų žymių
jų rašytojų.

Krilovo pasakėčias verčia ir 
na “Varpe” Vincas Kudirka, 
rinkinėlis — “Pasakos pagal 
parašė eilėmis Vincas Kapsas” 
1899 m.

Rinkinėlyje buvo įdėta 15 pasakėčių, 
kurios vėliau pateko į visas įvairių leidi
mų chrestomatijas, elementorius bei 
Skaitymus. Ir turbūt nėra šiandien nei 
vieno mūsų vaiko, kuris dar 1-me moky
klos skyriuje neišmoko skiemeniuoti:

“Laputė vištienos pririetus,
Ir tik palikus, kad antri būt pietūs, 
Po kupeta užsnūdo valandėlę menką.”
Be Vinco Kudirkos Krilovo pasakėčios 

plačiai buvo paplitusios ir į visus -Skai-> 
tymus patekusios P. Armino, Trupinė
lio ir Mikalojaus Dagilėlio išverstos ar 
atkurtos, nors pastarieji, naudodamiesi 
Krilovu, jo vardo neminėjo..

1893 m. išėjusioje knygutėje, pavadin
toje “Petro Armino raštai,” be kitų au
torių vertimų įdėtas nemažas žiupsnelis 
ir Krilovo pasakėčių, nors jo vardas nie
kur nepaminėtas. Taip pat 1903 m. išė
jusioje M. Dagilėlio knygelėje “Dainos ir 
Sakmės” yra keliolika pasakėčių, išvers
tų arba pagal Krilovą parašytų.

Autorius prakalboje pasisako, jog au
torių vardais nežymėjęs tų pasakėčių, 
kurios nieko daugiau neturi svetimo, kaip 
tik vieną siužetą. Taigi Krilovas į mūsų 
literatūrą įėjo ne tik vertimais, bet ir 
naujai atkurtas, sulietuvintas, tuo. būdu 
jo poveikyje atsiradę kūriniai turėjo dar 
didesnės, platesnės įtakos.

Vėliau Krilovą dar vertė M. Vaitkus, 
Rygiškių .Jonas, Jurgis Talmantas.

Drąsiai galima teigti, jog šalia mūsų 
Maironio iš rusų autorių Krilovas yra la
biausiai populiarus Lietuvoje rašytojas, 
nes jo kūriniai skiriami skaitlingiausiam 
skaitytojui — jo auditoriją sudaro visos 
mūsų mokyklos. H. Korsakienė.

Laisva— Liberty, Lithuanian Bail

MENAS
konstrukcijos taisyklių, aš netrukus pa
stebėjau, kad šitaip rašant veikalą iš Že
maitės medžiagos, jame neliks nieko že
maitiško. Ir šį sumanymą tuomet teko 
atidėti. Šiemet, minint Žemaitės 100 me
tų gimimo sukaktį, aš* vėl grįžau prie sa
vo sumanymo. Išlikusį anksčiau parašy
tąjį I-jį veiksmą paskaičiau Vilniaus te
atro darbuotojams buvau tučtuojau 
paskatintas rašyti toliau. Veikalas perė
jo keturias redakcijas, kol susilaukė to
kio pavidalo,/kokiame jis pasirodo sceno
je. Daug patarimų rašant reikalą davė 
meno vadovas Grybauskas ir draugai 
Kymantaitė ir Gustaitis.

Rašydamas savo “Marčią,” naudojau
si' daugiausia- Žemaitės “Marčios” vaiz
deliu. Bet taip gražūs ir Žemaitės kūry
bai būdingi gamtos ir veikėjų aprašymai 
netilpo į scenos veikalo architektonikos 
rėmus, taigi teko duoti ir grynai savosios 
medžiamos. Tuo būdu II ir III veiksmai 
yra beveik ištisai iš naujo sukurti, prisi
laikant tik Žemaitės kaimo siužetų.

Viktoras Miliūnas.
“Marčios” veikalo autorius.

Pavasario Saulėj
Kaip akys po verksmo nusišvietė dienos.
Pavasario saulė—viešnia nuotaikinga:
Nei sprogstančio džiaugsmo, nei žydinčios mei- 
Gėlių paumpuruose jaunatvei nestinga.
Išeik tik į lauką, kur didelis vėjas
Kvepia šiluma tave perpūs kiaurai— 
Ir jau nebžinosi, kam sielą tau svaigsta 
Ir kam savo lūpas šypsniu pradarai.
Tik eisi ir eisi per žydinčias pievas, 
Aidais šimtastygiais dūzgenančiu plotu— 
Gal pamiršto draugo, gal sutikto žvilgsnio, 
Gal laukiamos meilės tu eisi ieškotų,?
Platumas ir laisvė erdvių spinduliuotų, 
Kaip bitę, žieduose tave paskandys,— 
Ir gersi apsvaigęs meilingąjį džiaugsmą 
Pavasario saulės laimingas svetys.

M y k o lait is -P id iv a s.

Salomėją Nerį 
Atsiminus

Drauge mylimoji, brangi Sulamita,*
Kodėl taip anksti mus vienus palikai?
Juk jau aušta šviesus, spinduliuotas rytas!
Bėga—rieda laimė vieškeliais, takais!
Juk Tave pasaulis visas pripažino, 
Tavo galvą puošia saulės aureolė!
Tu—didi karžygė karo mūs tėvynės!. .'.
Kodėl, Salomėja, tu nuo mūs nutolai?
Tavo meilės dainos, ir kovon šaukimai 
Aidi, plinta, skamba po tarybų šalį... 
Gieda vyturėliai virš trąšių arimų, 
žydi laisvos pievos, ošia miškas žalias . . .
Dar ilgai galėjai, vainikuota laurais, 
Dirbti ir žydėti vasaros žiedais.
Tavo šūkiai drąsūs, Tavo dainos gūdžios 
Plauktų jr aidėtų tėviškės laukais!...
Tu, kuri taip puikiai žavią dainą kūrei, 
Dar ilgai galėjai dirbti dėl tėvynės .. .
Išėjai į tolį. . . Prislėgti, paniurę, 
Liūdime prie karsto, gedim nusiminę.
Bet Tu—nemari: amžina Tu kūryboj, 
Mūs draugė brangi, Sulamita!
Vos knygą atskleidę išgirstam beribėj, 
Kaip aidi daina “anksti ryto,”
Skubi Tu ir bėgi “per lūžtantį ledą”.. .

. Atsimuša “pėdos smėlyje,”...
Kenti draug su vargšu, kurs alpsta iš bado, 
Palydi “eilinį” kelyje . . .
Kai saulę aptemdina debesys juodi,
Kai niaukiasi, liūdi padangė,

.Visur matom tiesiančią ranką paguodos, 
Poetę mūs mylimą, brangią ...

Užgis senos žaizdos, prabėgs metų metai, 
Gyvenimas trykš vis be galo, 
Vis suksis ir suksis istorijos ratas, 
Vis sieksim arčiau idealo ...
Ir Tu, Salomėja Nėris nemarioji
Įnešusi lobį kūrybon,
Į gretą įamžintų karžygių stojai
Istorijos knygoj Tarybų ...

, Aldona Kazanavičienė.
"'"Sulamita”—vardas, kuriuo Salomėja Nėris mėg

davo būti vadinama artimųjų draugų būrely. (To pa- 
yadinimų Kugrinę apysaką S, N. buvo išvertusi.)

Puslapis
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Washington. — Dauguma 
Amerikos valdininkų sakę 
reporteriams, kad jie nesu
tiksią siųst jankių kariuo
menę į Palestiną.

Chicago. — Arlington 
Parko arklidėse sudegė 22 . 
lenktynių (reisų) arkliai.

Siųskit sį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00, Atsiųskit man apmo. 
ketą reguierj II uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<t vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Ilsėkis, Mano Karžygi
Lyg sakalo sparnų galingas siekis 
Žeme su laisvės spinduliu nutįs,— 
Ilsėkis, mano karžygi, ilsėkis, 
Gimtuosius klonius apglėbė rimtis.
Sušnero mariom vasarojai aukso— 
Kantrioji žemė, ji viena tylės,— 
Tavęs tik niekada nebesulauksiu), 
Kalbėsi mums iš žiedo pakelės.
Prabilsi dar-miškų galingu aidu, 
JauniJklevai prie kelio išsities, 
Ir kas, kad saulė kartą nusileido, 
Kas myli laisvę, tam nėra mirties.
Kas myli žemę, taip kaip tu mylėjai— 
Su mėnesienom balsganų naktų— 
Iškrito snaigės sode ir alėjoj, 
Kur vieną kart praėjome kartu.
Paskui nespėjo švis^elėt aušrinė, 
O debesys nulinko taip žemai, 
Tu su visais ėjai pilkoj milinėj 
Grąžint aušrinę žemei mylimai.
Ėjai pirmyn, širdis kai alpo, rodos, 
Tik sąmonė kartoju: nepalink,-— 
Nuo kraujo raudo pakelėse gruodas, 
O žingsniai vedė savo žemės link.
Lyg sakalo sparnų galingas siekis 
Žeme su laisvės spinduliu nutįs,— 
Ilsėkis, mano karžygi, ilsėkis, 
Gimtuosius klonius apglėbė rimtis.

V. Valsiūnienė.

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 — 
Inikų-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 gezus, 
priduoda skilviui 
tą malonų jausmą 
šilumos. Persergė. 
jimas: — vartok 
taip kaip nurody
ta. Būkit sumanūs 
—suraminkite savo 
skilvj palengvinant 
nuo užkietėjimo. 
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo ap^ . 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų ‘‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

DDimn 60c vertės ĮRIEDU Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 

. antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudž.ių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nektiriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiea 

1 nevirškinimas ir rėmuo.

i GOMOZO

I. A. KRILOVAS.

Vilkas ir Skalikai
Vilkas-pilkas,
■Norėdamas nakčia įlįsti pas avis, 
Pateko pas šunis.
Suambrino pulkai piktų skalikų
Ir pilkąjį mušeiką tuoj aptiko,
Ir puola rietis. Kažkas rėkia: “vyrai žiu-vagis”!

Ir greitai užtrenkia duris, 
ūmai šunidėje pekla.
Kas gyvas, šoka čia piestu.

Anas su šautuvu, o šitas su vėzdu.
“Ugnies, ugnies!”—Ir šit kokia byla: 
Pilkasis uodegą kampan įspraudęs,
Dantim kalendamas, prie sienos prisispaudęs, 
Taip pasišiaušė, lyg visus praryt norėtų.
Tačiau pamatęs tuoj gudruolis, 
Kad ne kūtė, o skalikų guolis,

Ir vėl supratęs jau, kad veik
Už aveles atsimokėti reik, 

Derėtis ėmė, atsargiai, iš lėto:
“Draugužiai, kam Jas triukšmas ir piktumas? 
Juk aš esu jūs senas prietelis ir kūmas.
Ir atėjau čionai visai ne rietis, 
Bet susitart, kaip padorus valstietis.

Ir jums ir man pritiktų 
Pamiršti visą piktą.

Kas nori, santarvę ir taiką randą:
Bendrai ganykim bandą,
Ir aš ne tik jūs kaimenių nepjausiu, • 
Bet būsiu sargu jų geriausiu.

Joms ginti aš turiu aštrių dantų
Ir vilkiškai prisiekt žadu,

Kad aš... “—” Kaimyne mielasai, 
[palauki,”

Skalikų vadas jį nutraukė:
“TU pilkas, aš gi žilas—baltas.

žinau, kuo vilkas man yr, kaltas.
Tegu tad ranką mano jis pajunta:

Aš su vilkais gyvensiu dailiai, 
Tiktai nuo jų nulupęs kailį.”— 
Ir tuoj paleido jam skalikų tuntą.

Išvertė V. Mykolaitis-Putinas.

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
DepL 674-29B

2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. J
256 Stanley St.. Winnipoa. Man.. Can. |

Vardas_______

Adresas....

Pašto Ofisas.......

Darbininkai Sulaikė 
Fašisto G. L. K. Smitho 
Prakalbas Detroite

Detroit. — Darbo unijos 
ir šiaip demokratiniai pilie
čiai savo protestais priver
tė atšaukti amerikinių fa
šistų vado Geraldo 
Smitho prakalbas, 
buvo ruošiamos geg. 
Shelby Hotelyj.

D a'r b i n i n k a i grasino 
daugmeniškai pikietuoti tą 
viešbutį, jeigu Smithui bus 
leista ten kalbėti. Viešbu
čio savininkai pabijojo ma-/ 
sinio pikieto ir pranešė, kad 
neduos Smithui svetainės.

CIO unijų apskričio sek
retorius Sam Sage pareiš
kė: “Jeigu tas hitleriukas 
bet kada mėgins čia surengt 
sau susirinkimą ir kalbėt, 
tai mes sudarysime didžiau
sias pikietininkų linijas vi
soj šio miesto istorijoj.”

Suimta 18 Egipto studen
tų už riaušes prieš anglus.

Los Angeles važiuotes 
darbininkai nutarė strei
kuotu

Gene Tierney ir Vincent 
Price filmoje “Dragonwyck,” 
kelinta savaitė sėkmingai , ro
domo; Roxy Teatre, 7th Avė. 
ir 50th St., New Yorke.

,

Čilės socialistai ir komu
nistai atlaikė paskiras ge- 
gūžinės demonstracijas, 
vengdami susidūrimų.

0.M*S»
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212 LLD

Telef. HUmboIdt 2-7964

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

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

Lietuvos 
Teikimo 
A. Bim-

rius, 
LDS

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

o tu gausi pritarimo nuo 
narių.

J. S. Rainys,
LDS 5 Kp. Narys.

kitur 
eina aukų

ga- 
be- 
Ne- 
tuš- 
lie-

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministe
rial pertrauke formalius 
savo posėdžius ir tarsis ne
formaliai.

pra- 
ar 

svc-

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

Hartford, Conn.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Vienoje, Austrijos sosti
nėje, socialistai ir komunis
tai turėjo atskiras geguži
nes demonstracijas 
s

<♦>

<!>

LIETUVIŠKAS KABARETAS
<♦>

<!>

<!>

<♦)

<!>

<!>

4*£**'&*£^A

• r

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

aTeIKTTE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne-* •

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

l

r
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AKIMIRKA PEKINE- 
STEBĖTINA KNYGA
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lį didžiuliam masiniam mitin
gui, kai čia pribus A. Bimba. 
O surinktą sumą, jie priduos 
irgi tame mitinge; kad tuo bū
du sudarius Bejonės miestelio 
kvotą. Dosniai paaukojo drau
gai — ir nė vienas savęs ne- 
nusiskriaudė. Pagalba Lietu
vai — greita ir gausi pagal
ba yra dabar pats didžiausias 
dienos uždavinys. Yra tai tie
sioginė visų, visų pareiga.

Jonas Kaškaitis.

Del Keitimo LDS Vardo
Diskusuojant LDS vardo 

keitimą per spaudą, tūli as
menys Jonui Ormanui suteikė 
vardą “oportunistas” tik už 
tai, kad jis mano, kad dabar
tinį LDS vardą reiktų'pakeis
ti ir mūsų Susivienijimą už
vardinti Lietuvių Draugiškas 
Susivienijimas (L i t h u a nian 
Fraternal Association).

Aš irgi manau, kad siūlo
mas vardas būtų tinkamesnis 
mūsų Susivienijimui. Jau il
gokas laikas, kaip J. Oma
nas iškėlė klausimą, ar nebū
tų naudingiau mūsų' Susivieni
jimui, jeigu būtų pakeistas 
vardas. Aš ir seniau tam pri
tariau, ii- manau, kad mūsų 
Susivienijimui būtų platesnė 
dirva pakeitus vardą.

Taigi, Jonai, tu dar esi jau
nas ir tau ateitis priklauso. 
Tu mokėjai ginti savo šalį. Tu 
turi mokėti auginti ir mūsų 
brangų LDS. Nežiūrėk visokių 
kliūčių. Atsišauk į jaunus na-

♦ no graudžias dienas. Ji graudeno, jos 
Asuan’as tokį pavojingą turi darbą prie 
tos muitines. Čen San’as taipgi. Jis 
bando gaudyt anuos amžinus svieto pa
rėjimus nuodanešius. Visa šeima įvelta 
į tą pavojingą darbą. Afei’jus dirba 
raštinėj opiumui stabdyti,—jis kasdien 
daro kratas ir nusikaltėliai gauna kalėji
mo arba piniginių baudų.

Kodėl muitininkų darbas toks pavo
jingas? Ogi todėl, kad jie turi eit savo 
pareigas ų*’ gaudyt kontrabandą begink
liai, kuomet japonai ir korėjiečiai kas
dien juos mėto akmenimis ir pagaliais, 
net ir su pistoletais šaudo. Čen San’as 
irgi negali nešiotis su revolveriu: tai 
jau toks įstatymas,—japonai neleidžia 
apsiginkluot muito tarnautojams.

Nabagė ania pašnabždomis pasakė Mu- 
lan’ai, kad ir su Poja yra bėdos. Poja 
dirba komitete opiumui stabdyti, o pats 
priprato vartot heroiną... Dąbar jis 
stengiasi išsigydyt nuo to pikto papročio.

Mulan’a maigė pečiais:—Argi nėra pa-* 
skirta mirties bausmės opiumo bei he
roino rūkytojams? Vasariuose daugybė 
tokių rūkorių tapo sušaudyta, kam jie 
vartoja japoniškas “raudonas piliules.” •»

Tiesa, vajus prieš opiumą eina smar
kyn. Afei’jus vienas po du, po tris su
areštuoja kas savaitė. Dabar išėjo nau-. 
jas įstatymas, kad kontrabandistus ir 
fabrikantus sušaudyt, jei jie Chinijos pi
liečiai, bet Japonijos pavaldinių liest ne
galima. Visi tų nuodų prisipratėliai pri
valo užsiregistruot ir eit ligoninėn arba 
gydytis namie. Ir šiemet visi tokie pri
sipratėliai, ką tapo išgydyti, bet vėl ėmė 
nuodus vartot, visi jie gali būt sušaudyti.

Poja irgi gydosi, .namie. O priprato 
jis prie to nelemtojo heroino, parūkęs ke
letą kartų japoniškų papierosų, nuodais 
užtaisytų. Heroinas yra daug pavojin
gesnis už opiumą. Pris^oratčlis turi vis 
daugiau ir daugiau jo vartot, o ne, tai 
jį pradeda nervai purtyt, niežulys su
ima, akis ėda, sąnarius laužo, regis, ims 
ir nusibaigs nabagas. '

Huan’a paaiškino, kodėl Poja pasimo- 
jo gydytis. Jį taip nuteikė japonas jū
rininkas. Eina vieną dieną Poja su sa
vo žmona po Tungan’o turgų, o ten vi
suomet žmonių prisikimšę. Ir eina iš 
užupakalio japonas jūreivis ir pradeda 
jis čiuptert Pojienei už apačios. Ji at
sigrįžo, bet japonas ir vėl ir vėl čiupte
lia. Jinai nusigando ir ką tai pašnibždė
jo vyrui. Bet japonas ir vėl griebia jai 
už apačios. Ji suriko. Poja atsigrįžo 
perpykęs. Tuo tarpu japonas kad da
vė jam per veidą .ir sarkastingai nusi
kvatojo. Poja uždegė neapykanta ja
ponų. Jis atsiminė, kad japonas jį pri
pratino prie to nuodo, tai jis ir nusi- 
sprendė gydytis.

Ką Poja darė, kai gavo per ausį nuo 
japono?

Na, kągi jis darys? Chinai policistai 
negali liest japonų: jiems/mat, autono
mija. .. Tai va jums ir ta “nauja tvarka 
Azijoj.” Ji jau įvesta Mančurijoj. Ir ji 
jau atėjo į Pekiną. Dabar jau čia pa
baisų šalis, o ne žmoniškų sutvėrimų. 
Moterys ir vaikai turi pasisaugot, išėję 
gatvėn... Tūkstančiai čia zuja japonų 
ir korėjiečių, ir iš penkių keturi yra 
narkotikų šinkoriai. Yra tokių vietų, 
vadinamų “ligoninėmis”. Ten šundakta
riai įleidžia tau su adata kokaino, už 
mažą užmokestį, čen San’as daug pri
pasakoja prietikių iš Rytinio Hopei" jaus, 
srities.

Ar norėtų Čen San’as pasitraukt iš tos 
pavojingos tarnybos?

Vargiai. Perdaug jis persiėmęs ta dva* 
šia. Bendrai, tokia įtempta padėtis il
gai tęstis negali. Daug geriau, jei ChL 
nija s,u Japonija pradės tuoj muštis. Žiū
rėsime, ar gali būt Chinija laisva šalis. 
Juk negi gali mūsų moterys nuolat ken
tėt pažeminimą savo žemėj, kuomet Chi
nija tebėr taikoj su “draugiška valstybe.”

Huan’a dar daug ką persakė iš tų sū
kuringų laikų.

Čen San’as ir Lifu’s abu atvažiavo tą 
pačią dieną, penktadienį. Jao’as vis dar 
tebetūrėjo to vidinio gyvingumo. Jis 
kalbėjosi su Lifu’m, o Mulan’a su Mo
čou’a buvo kartu kambary.

(Daugiau bus)

(Tąsai

Lifu’s nuvažiavo Nanking’an ir tapo 
dešine Vū’o ranka. Lifu’i patiko seklio 
darbas. Visi apkaltinimai ėjo Vū’o var
du, o Lifu’s rengė pamatinę apkaltini
mui dirvą. Jis dažnai važinėjo tyrinėji
mų reikalais ir sustodavo namie. Mo- 
čou’a džiaugės, kad jos vyras daro svar
bų ir naudingi šaliai darbą.

Tuo tarpu vis daugiau buvo ženklų, 
kad Chinijos tauta bręsta ir eina pažan
gos keliu. Piliečių karas pasibaigė, ėjo 
spartus vidujinis atstatymo darbas, pini
ginis valdžios klausimas nuolat ėjo ge
ryn, greta su šalies vieningumu ir val
džios pastovumu. O svarbiausia, augo 
nauja patriotizmo dvasia- ir tautinis sa- 

- vimi pasitikėjimas.
Užtat bendras Pekino padėjimas ge-" 

ryn neėjo, — ėjo da blogyn. Pekinas— 
dabar Peipingas. Audra pradėjo siausti 
šiaurių rytuose, piktų ženklų pranašau
jama, kad ir apsakyt negalima. -jAtmos- 

? fera persisunkusi elektra, nervai įtemp- 
< ti.

Pekino valdžia buvo pusiau-autonomi- 
nė taryba, Nanking’o valdžios paskir
ta, kaipo atspara, kuri sulaikytų japonų 
besiveržimą pro Didžiąją Chinijos Sieną. 
Japonija suorganizavo ir rėmė “Rytinį 
Hopei’jaus prieš - komunįstinį “režimą, 
apvalyto j nuo militarizmo srity j.” Ir 
tas japoniški) pasturlakų režimas ėjo ar
tyn į Pekiną. Žmonių širdį spaudė ne
pastovumo pojūtis ir pražūties baimė.

• Visa šiaurinė Chinija buvo ne tai chiniš- 
ka, ne tai japoniška. Ir toji japoniškų 
balvonėlių rytų Hopei’jaus valdžia buvo 
tikras rojus japonams ir korėjiečiams 
kontrabandistams, visokių svaigalų kro- 1 
mininkams. Potvinis jau prasimušė pro 
Didžiąją Sieną, ir nuodų ir svaigalų upe
liukai bėgo net iki pačiam Pekinui ir 
dar toliau j Šanghai’jų ir Šansi provinci
ją, visur nešdami Japonijos žadėtą “nau- 

r ' ją Azijos tvarką.”
Artėjo karas, žūtbūtinis karas tarp 

i Chinijos ir Japonijos. Nei žmonių ga- 
■ lybė nei žmonių protas nebepajėgė sutu- 

rėt kylančio jūrų uragano. Žmonės kar
tais stebisi, iš kur atsiranda karai, kad 
ir tokie, kaip/Didžioji Prancūzų revoliu
cija. Čia reikia patyrinet atmosferą 
prieš tokią audrą, tai ir bus lengviau su
prast. Mes galėtume pamėgint surast 
priežastį chinų-japonų karo. Čia mes 
būtume tik meteorologai, tėmijanti ba
rometrą prieš audrą, arba seismologai, 
analizuojanti žemės drebėjimo rekordą.

Prieš karą ėjo įtampus “nervų karas.” 
Tiesą sakius, karas ėjo be perstoges nuo 
pat japonų įsiveržimo į Mančuriją 1932 
m. Ir “nauja Azijos tvarka” jau tapo 
įsteigta Mančurijoj ir Rytų Hopei’juj, 
tarp 1932 m. ir pasmarkėjusio 1937 m. 
įsiveržimo.

Parvažiavęs atgal į Pekiną, Jao’as jau 
daugiau nebenorėjo grįžt į vasarių kraš
tą.. Jam jau sukako 72 metai. Jis buvo 
pas savo jaunį sūnų Afei’jų. 1936 m. 
gegužio mėn. Mulan’a ir Močou’a gavo 
telegramas, kad atvažiuot, nes senelis tė
vas kritingai serga. Jos tuoj ir atvažia
vo, net ir su vaikais. Tik Lifu’s, dėl 
tarnybos, dabar važiuot dar negalėjo.

Jos rado tėvelį lovoj gulintį: išdžiuvęs, 
pageltęs, silpnutis, bet protas gerai vei
kia, dvasia jo skaisti.. Jis susirgo slogo
mis, gal peršalo prie atviro lango nakčia. 
Ir, rodos, nebegalėjo išsiristi. Iš lovos 
jau daugiau nebepasikėlė. Balsas jam 
pasidarė laibutis, dūsavo jis lėtai, bet vis 
prašė daugiau oro ir šviesos į kambarį. 
Menkai tevalgė.

Pamatęs aplink lovą dukteris, žentą 
-Sunią ir sūnėnus bei dukterėčias, jis ma- 

/ loniai ir ramiai šypsojos. Daug atmai
nų įvyko šios šakotos šeimos ribose. 
Linksmoji Giesmė jau metai, kaip pasi
mirė. Poja vedė naujovišką studentę iš 
Šanghai’jaus. Mania dabar penkių dez- 
šimtų metų moterėli, pusiau žila. Jos 
auklėtinis sūnūs Asuan’as, iš jos noro, 
ir vėl apsivedė. Jis tik šeštadieniais 
parvažiuodavo iš Tiencin’o, kur jis ėjo 
muitinės tarnybos pareigas. Tai Ma- 

J nia gyveno su jo žmona ir ketverių me
tukų sūneliu nuo pirmosios pačios.

Pasimačiusi su tėveliu, Mulan’a nuėjo 
pas Mąnią pasiūtarot. Mania pergyve-

<

I
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Bejonė Sumušė Rekordą
štai jums, geri žmones, pa

moka. Štai jums pavyzdys, ką: 
gali padaryti keli geros va
lios draugai.

Nedidelio Bejonės miestelio 
keletas pirmaujančių draugų, 
susitarę, suėjo krūvon ir be 
didelių agitacijų, be fanfarų 
sumetė 735 dol. Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos In
stitutui Vilniaus mieste. Tai 
tik pradžia.

Tai nebuvo jokios prakal
bos, joks masinis ' mitingas. 
Nebuvo niekur nieko garsinta. 
Nei plakatų, nei skelbimų 
laikraščiuose, nei kokių 
n eši m ų organi z aci j ose
draugijose. Nė cento 
tainę ar už ką kitą.

Tik ką sugrįžęs iš 
Lietuvai Pagalbos 
Komiteto pirmininkas
ba važinėja dabar su prakal
bomis. Kolei jis, grįždamas iš 
maršruto, pasieks Bejonę, 
lės jau būti ir vasara. O 
joniečiams rūpi Lietuva, 
nori jie savaičių savaites 
čiai laukti, kuomet 
tuvių naujokynuose 
rinkimo įkarštis.

Tai keli vietinės
kuopos nariai sumanė susieiti 
ir pasitarti Lietuvos šelpimo 
klausimu, padaryti kokią pra
džią. Ir jie padarė pradžią! 
Ir dar kokią pradžią! Kitų 
miestų lietuviai stebėsis, pla
čiai akis iškėtę. Tai visiems 
šaunus pavyzdys.

M. Panelis ir F. Milvydas 
paklausė manęs per telefoną, 
ar negalėčiau aš pribūt tre
čiadienio vakare, balandžio 

,24 d. į jų Politinio Piliečių 
Kliubo patalpą, pasitart apie 
Vilniaus Institutą. Mielai suti
kau. Susėdo iš viso 19 draugų. 
Kiti pribūt negalėjo. Man te
ko trumpai pakalbėti apie 
dargus ir kančias mūsų numy
lėtos tėviškės. «>

Ii’ ką jūs sakysite, geri 
žmonės visų kitų kolonijų? Iš 
19 > susibūrusių draugų 13 
žmonių paklojo 735 dol. au
kų. Bent keli jau sudėjo savo 
aukas Bruklino mitinge per 
A. Bimbos prakalbas. Nepri
buvę susirinkimėliu draugai, 
be abejo, netrukus irgi sau 
sarmatos nepasidarys. Tai štai 
jums tie draugai su tokia gra
žia iniciatyva:

200 dol. aukojo F. J. Mil
vydas.

| Po 100 dol. M. Panelis, J. 
Stanelis ir Z. Ručinskas.

Po 25 dol.: V. Damošaitis, 
J. čepinskas, J. Matušaitis, A. 
Lukaitis, J. Survila, J. Skipa- 
ris, P. Janiūnas, S. Radusis ir 
LLD 212 k u /pa.

10 dol. R. Raulinaitis.
Šitie pirmaujanti draugai, 

patys padarę garbingą pavyz
dį, sudarys kaip ir brandūo-

Padėkos Žodis
Pasimirus mano gyvenimo 

draugui Juozui Ručinskui, ba
landžio 6 d., pasidarė daug 
dalykų ir įvairių reikalų, ku
riuos greitai reikėjo atlikti, 
kas liečia šermenis ir laidoji
mą. Suspausta gailesčio, nete
kus savo mylimo draugo, pati 
nežinojau nė ką pirmiausiai 
pradėti, nė kur kreiptis. Bet 
čia pribuvo į pagalbą mūsų 
geras draugas J. Pilkauskas, 
taipgi jo moteris ir dukrelė 
Aida, ir dalykus tuojaus ge
rai sutvarkė. Taigi aš tariu 
širdingą ačiū visai Pilkauskų 
šeimynai už tokį nuoširdų ir 
draugišką pasitarnavimą. Be 
to, dar jie priėmė ir davė nak
vynes nekuriems mūsų drau
gams, atvykusioms iš toliau. 
Labai jums, draugai, ačiū.

Taipgi širdingai ačiū už 
gražias gėles Fitchburg’o, 
Mass., draugams Mūrininkam, 
Samulėnams, Tamulioniams ir 
Prakopai. širdingai ačiū Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau- 
gystei ir Liet. Piliečių Klitfc’ 
bui už gražias gėles ir už su
teikimą grabnešių, kurie gra-t 
žiai ir draugiškai patarnavo 
šioje liūdesio valandoje.

Labai ačiū drg. W. Bra
zauskui už pasakymą atsi
sveikinimo prakalbos išlydint 
iš namų ir ant kapinių.

Širdingai ačiū visiems drau- 
kams ir draugėms, kurie pa
lydėjote ir kurie atėjote ant 
pietų, kurie buvo suruošti 
tam tikslui Lietuvių Kliubo 
name. Dar karta ačiū visiems 
dalyviams.

Anna Ručinskiene
Ir Brolis
Pranas Ručinskas.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Lietuvių Kuro Kompani j a
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

V

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

Telefonas EVergreen 7-1661

GREEN STAR BAR & GRILL

LWUVB4
-X GERIAUSIA DUONA 

/SCHOLES BAKING 
z 532 Grand Street, Brooklyn

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

VALANDOS: g_\ Sekmadieniais nėra valandų.

NOT AKY 
PUBLIC

TELETHON® 
BTAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Gr abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius



TuJiUs Puslapis

*

HARTFORD, CONN
Streikas Tęsiasi

Dar tebestreikuoja Pratt & 
Whitney dirbtuvės darbinin
kai West Hartforde. Jau 6 
savaitės, kaip streikuoja. Pi- 
kietas palaikomas kasdieną 
prie dirbtuvės vartų. Streikie- 
rių vieningumas palaikomas

Iš karto kompanijos savi
ninkai labai nenoromis tarėsi 
su unijos vadais ir kelis kar
tus visai nedalyvavo pasitari
muose. Bet unijai padarius 
spaudimą per valdiškas įstai
gas, dirbtuvės savininkai vėl 
pradėjo derybas su unijos va
dais. Kompanija norėjo įvežti 
į dirbtuvę šešis vagonus 
(“tankerius”) aliejaus. Bet 
geležinkelio darbininkai taip
gi yra organizuoti į uniją 
(The Brotherhood of Railroad 
Trainmen) ir griežtai atsisa
kė vežti aliejų per pikieto li
niją. Tai tas aliejus dar ir da
bar tebestovi ant bėgių dirb
tuvės kluone.

Pirmose streiko dienose ma-

dabar šios dirbtu- 
darbinin kai 
yra veikliai 
uniją.

(balt- 
orga-

unija

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
it

Didelis pasirinkimas
visokių vynų ir degtinės

Geri UžUltndžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway.
WOODHAVEN, N. Y.

Batelkiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ža grupė raštinių darbininkų 
bčtndė praeitU^m1 pikietų li
nijas. Bet jie buvo sustabdyti 
be didelio pasipriešinimo. Jie 
pamatė ir suprato, kad dirb
tuvės darbininkų reikalai yra 
tokie pat, kaip ir raštinės dar
bininkų. li
ves raštinių 
kalnieriai) 
nizuojami i

Prie dirbtuvės vartų 
turi virtuvę ir visi, kurie atei
na pikietuoti, ir kiti streikie- 
riai, gauna gerai pavalgyti. 
Maisto krautuvių savininkai 
suaukoja visokio maisto dėl 
streikierių. Skirtingos organi
zacijos taipgi remia streikie- 
rius, parinkdamos maisto ar
ba aukoja pinigais. Lietuvių 
organizacijos , lig šiolei' dar, 
odosi, neprisidėjo bent kiek 
>rie šio streiko. O tai būtų 
jražu ir broliška. Paremkime 
Pratt & Whitney streikierius. 
Padėkime jiems laimėti žmo
niškas algas.

Aplankėme Gardner,' Mass.
Velykinių švenčių proga, 

pasinaudodami šešta dieniu, 
bal. 20 d., mano brolis Kazys, 

žmona Ona, sūnus Rober
tas ir pusseserė Kazimiera ir 
aš pats, susėdę į brolio seną 
automobilį, pasileidome 
žinoti į Gardner, Mass,
popietį oras buvo labai gra
žus, tik vėjas perdaug pūtė ir 
liuosą žemę pagavęs taškė į 
visas puses.

Po trijų valandų laimingos 
kelionės, pasiekėme Gardner, 
Mass., ir tuojaus atrandame 
ir 46 Wright St. Tai čia gy
vena. mūsų dėdė Stasys Bra-

va-
Tą

Joseph Garšzva
Undertaker & Embalmer

. Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
®Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu t o 10 o 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kumpa* Broadway Ir Stone Ave, 
prie Chauncey St.. Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

zauskas, jo moteris Marijona, 
sūnus Vytautas, marti Juozą- 
pina ir du maži anūkai, Jonu
kas ir Danutė. Įėję į stubą jau 
atradome ankstyvesnių ir už 
mumis svečių. O tai dar vie
nas Brazauskas, Danielius, iš 
Worcester, Mass., irgi atvyko 
aplankyti savo tėvelius ir vi
sus kitus. Kartu su juo atvy
ko jo moteris Valerija ir sū
nus (dar mažas) Danielius. 
Šitas, tai buvo jautrus mo
mentas. Mes, visi giminės, su
ėję į vieną stubą, sveikino- 
mėsi, rankas spaudom ir, ži
noma, ir pasibučiavom, neš 
kai kurie jau seniai, kai buvo 
nesimatę.

Saulutei nusileidus, po dė
dienės vadovyste, tuojaus bu
vo priruoštas didelis stalas va
karienei. Namiškiai ir svečiai 
pasirūpino su minkštais ir 
“pralinksminimo” gėrimais, ir 
tuojaus visi sėdome valgyti 
vakariene, 
žiai. Tik kai 
ti 10 žmonių 
jau nekurie
kaip čia viskas bus galima iš
rišti. Bet tuojaus pribūna į 
pagalbą Pranas Dočkus ię Pe
tras Baltušnikas. Dočkus pa
kviečia kelis ir nusiveža pas 
save pernakvoti. Baltušnikas 
paėmė mane pas save pernak
voti, nes jis tik vienas teguli 
didelėje lovoje. Nežinau, kaip 
kiti miegojo, bet man, tai bu
vo labai gerai.

Ant rytojaus Petro motute 
pagamino karštos kavos ir ki
tokių užkandžių pusryčiams. 
Petras Baltušnikas, jo brolis 
ir motina gyvena gražiai ir 
užlaiko trijų šeimynų nuosa
va narna. Petras neseniai su
grįžo iš armijos, ištarnavęs 
apie tris metus. P. Dočkus 
taipgi tarnavo armijoje bent 
kelis metus. Abudu 
jauni ir

Būtų 
nuoliai, 
lietuvių
kuris taip gražiai pirmiau gy
vavo Gardneryje.

Buvo malonu susieiti ir pa
simatyti su visais giminėmis ir

šventę, pa- 
kaipo Vely-

diena labai 
ir vakarui ar-

kartu praleisti tą seną pava
sario sulaukimo 
prastai žinomą, 
kos.

Sekmadienio 
greitai prabėgo,
tėjant, jau pradėjom ruoštis 
keliauti atgal į Hartfordą. Ir 
apie pusę po dešimts tą vaka
rą jau buvome namie. Links
mi, kad turėjome smagų pa
sisvečiavimą ir laimingą ke
lionę. Visi esame labai paten
kinti, kad turėsime gražios 
atminties ateityje. Dėkui bro
liui ir brolienei už nuyežįmą.

ITALIJOS IR JUGOSLA
VIJOS ATSTOVAI 

PARYŽIUJE

Paryžius, geg. 3. — Atvy
ko Jugoslavijos ir Italijos 
atstovai su savo nurody
mais Keturių Didžiųjų už
sieninių ministerių konfe
rencijai, kur turėtų būti 
pravesta sienos linija tarp 
tų dviejų kraštų ir kam tu
rėtų priklausyti Trieste 
miestas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HĖLP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI '

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

GERA ALGA

Viskas eina gra- 
prisiėjo suguldy- 
į 3 lovas, tai čia 
pradėjo rūpintis,

Susirgo
Susirgo geras mūsų reikalų 

rėmėjas drg. Kazys Akscinas 
iš E. Hartfordo. Buvo Hart
fordo ligoninėje, turėjo ope
raciją ant aklosios žarnos. 
Dabar jau pagerėjo ir sugrįžo 
į savo namus, 23 Laraia Avė., 
E. Hartforde. Linkiu tau, 
drauge, greito ir laimingo, pa
sveikimo. , _ . ,

Drg. Jonas Kazlau irgi ser
ga jau kelios savaitės. Randa
si savo namuose, 23 Stilwold 
Rd., Wethersfield. Jis yra 
veiklus žmogus prie LPTK ir 
dabar dar tebeeina iždininko 
pareigas kaipo kliubo atsto
vas. Linkiu jums, drauge, 
greitai pasveikti ir sugrįžti 
darbuotis prie mūsų visuome
nės reikaluose.

Mount Ver non. — A. 
McCracken nušovė atsisky
rusią savo moterį ir pats 
nusišovė.

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, tarpe 35-40 metų am
žiaus. Esu singelis, 40 m. amžiaus. 
Rimto būdo. Svaiginamų gėrimų 
mažai vartoju. Myliu progresą. Tad 
pageidauju moters kur tiktų mano 
būdui. Rašykite: J. S. 160 Claremont 
St., Toronto, Ont., Canada.

(100-105)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 19309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

vvrai dar
energingi, 
gražų, kad 
susitarę,
progresyvių

visi jau- 
atgaivintų 

chorą,

PARDAVIMAI
Puiki proga rtusipirkli 15 akrų viš

tų farmą, 12th Ave., Dorothy, N. .J. 
7 akrai gatavi sėjimui vaisių me
džių ir grapes. 300 ft. vištinyčių. 
Automatiški fountains. 4 kambarių 
namas. 50x22 darbo šapa su kam
bariais; 3,000 White Leg Horn Lay
ers. 1942 Farmall “B” Tracktor su 
plūgu, akėčiom, corn planter, culti
vator. Bėgantis vanduo, 32 volt, 
electricity. Pereitų metų jeigos 
$3,400. Kaina $11,000. Dėl daugiau 
informacijų kreipkitės pas John S. 
Carlson, 2152 — 59th Street, Brook
lyn 4, N. Y. Telefonas BE. 2-8737.

(101-106)

VIRŠLAIKIAI

NUOLATINIS DARBAS

NATIONAL FIREPROOFING
CORPORATION

JURNEE MILL ROAD 
SAYREVILLE, NEW JERSEY

(106)

APVALYTOJAI IR

VITAMINŲ SANDĖLIS
Pirkdamas iš mū^ Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio 
ne tik apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą 

dalį ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsa
kymą šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mineral Tabletę 
kaipo (multiple vitamins and minerals.) susi
deda iš 11-kos Vitaminų ir 5-kių mineralų. 
Užtenka tik trijų tabletėlių į dieną. Naudin
ga yra vartoti kiekvienam, per apskritus me
tus, dėl sustiprinimo viso kūno audinių. 100 
Tabletėlių $2.00, už 1000 $10. Pašto išlaidas 
mes apmokame.

2. Balanced Brand Vitamin B-Complex 
Tabletėlės naudinga yra vartoti kiekvienam, 
dėl pagerinimo apetito ir tiems, kurie turi di
delį palinkimą į chronišką alkoholizmą. Tūks
tančiai vyrų ir moterų, kurie vartoja mūsų 
vitaminus yra patenkinti, taipgi ir tamsta 
būsi patenkintas mūsų Vitaminais. 250 Tabs. 
$2.30, už 1000 tik $5.95, prlsiuntimą mes ap
mokame.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5, 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Wonder Lax Tabletėlės, kurios yra sudarytos iš geros 
rūšies įvairių gamtos žolelių, nuo vidurių užkietėjimo; 100 tabs. $1.00, už 
1000 tabs. $4.50.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbu
kusį protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonka (pint), 
iik $7.75. z

Vitaminus siunčiame paštu į visus, kitus miestus ir apmokame pašto 
išlaidas. /

Reumatiški Skausmai
Dcksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, tub! sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didele 
16-oz $5.00.

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

įsigyk 
rašy
si.00;

dėžė

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 56,

Apsilankė
Pereitą mėnesį Hartforde 

lankėsi pas savo dėdę F. J. 
Repšį jo brolio sūnus Charles 
Repšys iš Montrealo, Kana
dos. Charles tarnavo Kanados 
laivyne apie tris metus ir 
tuom sykiu ką tik buvo sugrį
žęs iš Anglijos. Jo vyresnis 
brolis tarnavo Kanados orlai- 
vyne ir jau buvo pakilęs į lei
tenanto laipsnį. Bet antru 
kartu sugrįžęs Į Europą, skris
damas didžiuliu orlaiviu, ne
laimei ištikus jų orlaivį, žu
vo be žinios kur nors Europos 
kalnuose. Charliui mūsų mies
tas labai patiko. Sakė, vasarą 
gal' vėl atsilankys, nes mano, 
kad tuojaus bus paliuosuotas 
iš tarnybos.

W. Brazauskas.

JACOB TOMKIN
1112 Nostranil Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby nivcn that License No. 
GB 19166 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ixiw at 
951 ■ Broadway, Borough of Brooklyn.
County of Kings, to bo> consumed off the 
premises.

1’ETER DELL ELBA
95 1 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 151!) has been issued to I he undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 1707 Sheepshead Bay Rd., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN 1’REEZA
1707 Sheepshead Day ltd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 881!) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

APMAZGOJIMUI VYRAI
Darbas Aptarnavimų Departmente 
v dims i n'! a^. ’ uolatinis Darbas.

iiiai
I, alingas

n.RoCM -EL DEPARTMENT

ART COLOR PRINTING
DUNELLEN, NEW JERSEY

(106)

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Prašome jsitėmyti! Trečiadienį, 
geg. 8 d., įvyks svarbios prakalbos. 
Kalbės Antanas Bimba, neseniai su
grįžęs iš Lietuvos. Išgirsite labai 
daug įdomių dalykų apie Lietuvos 
žmones. Prašome pranešti savo kai
mynui ir kitiems pažįstamiems, kad 
dalyvautų trečiadienio vakare, 7:30 
v. v., Jurginčj salėje, 180 New York 
Avė. Apart 
no Choras, 
kui. Įžanga 
Rengėjai.

SOUTH BOSTON, MASS.
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo svar

bus susirinkimas įvyks 6 d. gegužės, 
8 v. v., 318 Broadway. Prašome drau
gus dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. — George 
kas. (103-104)

NOTICE ( is hereby given that License No. 
RL 17 16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
•Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1221 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County .of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCELLA V. IIESTERBERG.
1221 Flatbush Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1714 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3521 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

MARGARET M. HAMILL 
3521 Quentin Rd.. Brooklyn, N. Y.

prakalbų, dainuos Siety- 
vadovaujant Walter 2u- 
nemokama. —■ Kviečia

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine mid liquor at retail under 

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
| Law at 104B-106 Meserole Avc., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HENRY JORDON 
Tim’s Tavern

1.0 ŲL 106 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

Lc-

CLIFFSIDE, N. J.
Prelckcija bus duodama temoje: 

Diplomatiniame 
Am.-Rus. Frat.

Ave., 3 vai. die- 
Gencral Rudon.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1691 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4416 -1th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JOHN DALTON 
4416^- 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

Vėliausios žinios 
Fronte,” geg. 5 d. 
Soc., 324 Anderson 
ną. Kalbėtojas bus 
Kviečiame visus vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. — Komi
tetas. ' (103-104)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2^9 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ,

NICK TORTORELIA)
221) Smith St., Brooklyn, N, Y.

M. J. ŠVILPA’S MIRACLE OINTMENT
I’. O. Box 73, Station A, Hartford 6, Conn.

ŽMOGAUS SVEIKATA
Apie Ką Žmogus Daugiausia Turi Rūpintis?

Apie Savo ir Savo Šeimynos Sveikatą!
Nereikia laukt, kol liga paguldys į. lovą. Tada jau būna pavojinga ir pa

sidaro didelių iškaščių. Tačiau laiku rūpinantis, sumažės ir iškaščiai. Ga
lima apsisaugoti nuo įvairių nelaimių bei ligų, turint savo stuboje gerų 
mosčių, kaip pavyzdžiui M. J. švilpa’s Miracle Ointment. Stebuklingos 
mostys, kurios prašalina daugybę įvairių nesmagumų, kuriom jokios kitos 
mostys negali prilygti. Jos yra sudarytos iš gydančių, žolių, nėra kenksmin
gos, bet visados pamačlyvos. Jos turėtų būt kiekvienos šeimynos stuboje. 
Vardai mosčių ir nuo kokių nesmagumų jos pagelbsti.

No. 1. M. J. S. Miracle Ointment. Nuo dantų gėlimo ir smegenų nesvei
kumo. Kaina $1 už 1 oz.

No. 2. Mostis nuo išviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, strėnų, 
sprando, rhcumatiškų skausmų, sąnarių ir muskulų skaudėjimų. $1.25 
už 2 oz. ‘ *

No. 3. M. J. S. Miracle Salve: Mostis, kuri visados gejbsti nuo.daug įvai
rių odos nesmagumų, būtent išbėrimų, Rash, Piles, Athlete’s Foot, Pimples, 
Vočių, nudeginimų, nuplikimų (tik ne nuo vėžio), nuo šalčio, kojų kaitimo 
ir nuovargio; nuo saulės nudegimo maudantis, nuo nosies ir burnos nesvei
kumų. Į vieną minutę po uždėjimo jausi palengvinimą. Kaina tie $1.25 
už 2 oz.

No. 4 Miraęle Salve Mostis: Nuo odos niežėjimo ir nuo Poison Ivy. Jei 
jums dar nepavyko prašalinti niežėjimo, tai tuojau bandykite šitą mostį. 
Be abejo būsite užganėdinti. Kaina tik $1.25 už 2 oz.

Gaunama Beirs vaistinėje, 158 Park St. ir Hudson St., antra įjatvė nuo 
Main St., Hartford, Conn.

Užsisakydami per paštą, prisiųsRitc čekius, money-orderius sekamu ant
rašui ’ • .

■ M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. Hartford 6, Conn.
Siunčiame ir C.b.DA(prisiųsldto 30c štampą)

NOTICE is hereby given Hint License No. 
RL 5068 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 564 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KNOSEK RESTAURANT, INC.
554 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ne. 
RL 192-1 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 787 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
on the premises.

SALVATORE ABBJRACIAMENTO 
787 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RJ. 1703 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine ami liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 654 Jamaica Avenin*, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD DOERR
651 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1493 has been issued to the undersigned 
to sell liecr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Avc., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lice.nko No. 
RL 1680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 537 — 86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD H. SAUNDERS 
st.. Brooklyn. N. Y.

--------------------------------------- ų-----

APVALYTOJAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS 

DIENTJ AR NAKTŲ DARBAS 
Patogioje Vietoje

ALGA $31 Į SAVAITĘ
Kreipkitės 9—11 A.M.

3-CIOS—ŲUBOS
41 BROĄD STREET

NEW YORK CITY

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(104)

REIKIA PROSYTOJŲ
Trie jjeros rūšies vyriškų kbutų. Nuolatinis 

darbas. GERA ALGA. S. MARKOWITZ, 
17 EAST 16TH ST., New York City.

(109)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGOS 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORĖS
SU AR BE PATYRIMO 
NUOLATINIS DARBAS 
V AKACIJOS SU ALGA

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinka 

Vien tik dieninis darbas
Kreipkitės

DU-RAY MILLS, Ine. 
Michelin Building 

MILLTOWN, N. J.
(109)

DARBININKAI PRIE 
VALYZŲ 
PATYRĘ

DĖJIMUI VIRŠŲ APKARPYMUI 
Taipgi operatoriai prie Singer, 

Metropolitan ir Puritan siuvamųjų mašinų
Ujlion Shop

Visos Unijinės Pašalpos 
ALLIED LUGGAGE CORP.
150 BAY ST., JERSEY CITY, N. J.

BERGEN 3-2280

REIKIA MERGINŲ
Prie Lengvo 

Sustatymą Darbo
GERA PRADINE MOKESTIS—

PRISIDEDA BONAI
PYRAMID 

ELECTRIC CO.
415 TONNELE AV., 
JERSEY CITY, N. J.

(loio.

(104)

PATYRĘ
OPERATORIAI

NEAPDIRBTAM ŠILKUI PRIE 
VYNIOJIMŲ 5-B VERPIMŲ 
IR APSUKIMU, PIRMAM 
IR ANTRAM ŠIFTAIVJS.

VALANDINĖ MOKESTIS
IR BONAI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

SAVAITĖ VAKACIJŲ
VASARA

RAŠYKITE AR ŠAUKITE

PERKASIE 
THROWING MILLS

DEŠRUKIŲ 
IŠDIRBIMAS 

TAIPGI 
FRANKFURTER 

IR BACON 
Pjaustymas ir 

Vyniojimas 
Nuolatinis Darbas 

su 
GERA ALGA 

Kreipkitės į Superintendent 
8 A. M. iki 11 A. M. 

MERKEL, INC. 
94-11 Sutphin Blvd. 

Jamaica, L. I.
(109)

9T1I 1R WALNUT STS., 
PERKASIE, PA.
PERKASIE 861

1104)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 380 Hamilton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SODUS GULLOTTO 
Bridge Tavern

380 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKALINGA 
MERGINA ARBA MOTERIS

Dirbti pas Turtingą Šeimą 
Pageidaujama, kad turėtų jtatyriino valgio 
daryme.

Del daugiau iufoimacijų kreipkitės pas

MRS. V. ADAMS
14 Hayden Ave., Great Neck, N. Y.

♦ (103-105)

MERGINOS. Lengvas, švarus fabriko darbas, 
40 valandų savaitė. Išlikas ir pusė už virš
laikius. Mokama Bonai ant individualų pro
dukcijos uždarbių. Apmokamos vakacljos ir 
Ligoje Fašal|x>s. 1 blokas 8th Avc. Subvė, 
2 blokai IRT subvė. DUNCAN MFG. CO.. 
Inc. 10-41 47th Ave,, Long Island City. 
N. Y. (106)

NOTICE 18 hereby given that License No. 
RL 8496 has )>een issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor .at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 357 Pulaski Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
on the premises.

. LOUJS BENIN ATI
357 Pulaski St., ’ Brooklyn, N. Y.

Washington. — Per mė
nesį kainos pakilo puse nuo
šimčio.
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Šeštas Puslapis

Tegul Skamba Mūšy Dainos
O dainos tikrai skambės 

šeštadienio, gegužės 4-tos 
vakarą. Tos dainos skambės, 
dainuojamos Brook lyno Aido 
Choro metiniame koncerte, 
Liet. Amerikos Piliečių Kliu- 
bo salėjo.

Florence Kazakevičiūtė, 

ji maloniais muzikos kavalkais 
linksmins dainos ir muzikos 
mėgėjus Aido Choro koncerte.

Viši, brooklyniečiai ir apy
linkės lietuviai, jei norime, 
kad mūsų dainos skambėtų ir 
toliau, mūsų mylimo Aido 
Choro dainuojamos, tai turi
me tam chorui savo skaitlin
gu atsilankymu įrodyti, jog 
mes jo dainas įvertiname ir 
remiam savo chorą.

Jau buvo rašytą apie šio 
koncerto programos sudėtį. 
Čia dar kartą trumpai sumi
niu, kad, tarp kitko: Florence 
Mažilytė skambins piano so
lo, Florence Kazakevičiūtė — 
accordion solo, Aido Merginų- 
Moterų Choras dainuos, Aido 
Vyrų Choras, na, ir, žinoma,

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

pildyti didesnę programos da

Dabai' Aido Choras yra va
dovaujamas jauno ir gabaus, 
neseniai iš karines tarnybos

>4 > ©
Jurgis Kazakevičius

grįžusio veterano Jurgio Ka
zakevičiaus. Jo vadovybėje ir 
šį kartą choras pildys pro
gramą, o chorui akompanuos 
dar jauna, bot muzikoje su
spėjusi įsigyti tarp lietuvių 
gražų atsirekomendavimą ai- 
dietė Sylvia Pužauskaitė.

JTaigi ,“Tegul Skamba' Mū
sų Dainos.” Ir jos skambės 

I tol, kol jūs, gerbiamoji publi
ka, norėsite, kad jos skambė
tų ir jas įvertinsite savo atsi
ja n k y m u k o n c e rt a n.

Koncertas bus jau šio šešta- 
dieniu vakarą, gegužės 4-tą, 

Amerikos 
įėję, 280 

(su tak
otu i

mas su
A . , .. .v {draugaisvisas Aido Choras pasiims is-1

DARRYL F. ZANL'CK PfcRSTATO 
GENE TIERNEY 

“DRAGONWYCK” 
su WALTER HOUSTON 

VINCENT PRICE • GLENN LANGAN 
IR DAR ŠAUNUS VELYKINIS 

VAIDINIMAS SCENOJE
Jackie Miles • I-a n c Bros. • Lee Sherman 

Ir Connie Boswell

RDXY 7th Avenue ir 50th St

PARAMOUNT’S 1916 TF.CHNI-SPALVf!
LAIDA GARSIOS VAKARŲ DRAMOS
JOEL MeCREA • BRIAN DON LEV Y 

SONNY TUFTS • BARBARA BRITTON

The VIRGINIAN
AsmeniSkai — Paramount Komedijų 

Žvaigždė — EDDIE BRACKEN 
ir dar — BOB EBERLY

Extra! Johnny LONG ir Jo Orkestras

PARAMOUNT
TIMES SQUARE, NEW YORK CITY

Smagiausia Juoku Filmą 
Su Muzika!

Tikrai Linksma Komedija
BING CROSBY BOB HOPE 

DOROTHY LAMOI R 

"ROAD TO UTOPIA” 
Ir teehni-spalvis muzikalia dalykėlis

“NAUGHTY NANETTE”
BROOKLYN

n n FLATRUSH irPARAMOUNT dckalb aves.

7:30 vai.. Lietuvių 
Piliečių Kliubo sa 
Union Avė. Įžanga 
sais) 65c. Po k one o 

aidiečiais
ir pažįstamai 

: žmonys ir šokiai.
Iki malonaus pasimatyr

links- 
kitais

pa-

Su Teatru, Menu Daina 
Lietuviška Kultūra Eina 
Lietuvi, ir Tu Ženk Sykiu!

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

RKO Radio Pictures, Inc., Perstato 
JOAN FONTAINE 

bildančioj širdį dramoj,

From This Day Forward
su MARK STEVENS

Rosemary Det amp • Henry Morgan
Wally Brown • Artine kludge

k PALACE
□ BROADWAY ir 47th ST,

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
tuoj po trisdešimtųjų metų!

DANE CLARK JANIS PAIGE 
ZACHARY SCOTT FAYE EMERSON 

“Iler Kind of Man”
Ir Didelis Asmenų Vaidinimas Scenoj * 

CARMEN CAVALLARO ir Jo Orkestras
LENNY KENT 

Ben Rochelle ir Jane Beebe

STRAND .T^FhI;.

MATYK VISUS NAUJAUSIUS SENSACINGUS ŽINIŲ JUDŽIUS!
Matyk svarbias filmas iš Vokietijos, metai po jos užėmimo! Matyk kungaikštį Bern- 
hardtą ir princesę Juiianą atsilankant Stockholmc! Matyk haliimistus stebinant Pa
ryžių! Matyk 68 įšventintus kunigus Notre Daine Katedroj! Matyk Auto. Grand Prix 
lenktynes Nice! Matyk MacArthuro žmoną japoniškose veišėse! Matyk 48 užmuštus 
vienoj iš didžiausių gelžkelinių nelaimių šioj šalyj! Matyk Prezidentą Trumaną atosto
gose! Matyk "Magic <»f Youth” ir dar naujausias žinių filmas iš viso pasaulio! Matyk 
puikiausius jodžius mieste.

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46 ST.EMBASSY

Antra Didi Savaitė! Nepamirštama Stalingrado Istorija

ARTKINO presents

a»WGHTS
from tho BothSollor

KONSTANTINE 
, SIMONOV

PPOUUCIDINTHEUS.SQ
CTANI rv'**’11*O I rlPoLt. T 42«4i sts.

TAIPGI VALIAUSIOS SOVIETŲ ŽINIŲ FILMOS Durys atdaros nuo 
8:45 A. M.

Linksmai Pabaliavojome 
I ’as Jiirgiecins

Jeigu Dar Neturite Tikieto

Tai 
kaip jurgiečiai 

ir anū-

Buvo laikas, kada šv. Jur
gio Draugystė turėjo sau už
sidėtą rimties laikotarpį, 
buvo, kada
patys sako, jų sūnūs 
kai buvo išėję kariauti ir mir
ti tikslu sumušti fašizmą.

Sumušus fašistus karo fron
te, sugrįžus didžiumai vaikų, 
sugrįžo ir šv. Jurgio Draugys
tei linksmesnės dienos. Sugrą
žinta tradiciniai baliai. O ba
landžio 27-tos vakarą, Piliečių 
Kliubo salėje, 
gus bank iotas, 
ginęs 50 metų 
kieto, įvykusio
gūžės 15-tą dieną. Pirmas pa
prastas bank i etas.

Svietelio atsilankė gražaus. 
Pilnoka salė prisirinko vaka
rieniauti, o Kitoje salėje rado
si būrys linksmų šokėjų. Va
karienę davė gerą, skaniai pa
gamintą ir gausią. Buvo ii- vi
sokių gėrimų.

įvyko ir sma
ll i rm as po Jur- 
sukakties ban- 
1943 metų ge-

Komisija Atsiprašo
Nors tai ne nuo komisijos 

priklausė, tačiau komisija, 
greta padėkos visiems talki
nusiems surengime ir atsilan
kiusiems, atsiprašo, kąd nega
lėjo svečiams duoti tiek alaus, 
kiek buvo suplanavę duoti. 
Priežastis, kaip jau visiems 
žinoma, stoka alaus, negalėji
mas jo gauti pakankamai.

1
Žodis Kitas Apie Programą
Svečiams baigiant valgyti, 

Antanas Lelis paskelbė pra- 
sidėsiant kalbų programą, pa
kviesdamas Antaną Balčiūną 
vakaro vedėjtft

Balčiūnas įvadinėje kalboje 
pateikė keletą bruožų iš Jur- 
ginės nuopelnų vietos lietu
kams. Pateikė skaičių, kiek 
draugija jau yra išmokėjusi 
nariams ir jų šeimoms 
pomis ir pomirtinėmis, 
lines jau siekia šimtus 
tančių dolerių. '

Iškviečiamas Juozas 
veckas, nuo kriaučių, 
matyt, tikėjosi mišrioje

sės miliono — $630,308.20— 
jeigu ir daugtūkstantinius iš- 
mokesčius nariams. Jis palin
kėjo draugijai ir toliau liktis 
demokratiška.

Daug ko įdomaus Drauge
lis pasakė ir buvo palydėtas 
entuziastiška ovacija.

Trumpai sveikina draugiją 
ir dalyvius Juozas ♦Ambrozai- 
tis, Juozas Kairys, Sofija 
Petkienė.

Ilgėliau vėl kalbėjo Kazys 
Ncčiunskas, Jurginės darbuo
tojas. Pažymi, jog Jurgine yra 
viena iš seniausių ir stipriau
sių vietinių draugijų ne tik 
Brooklyne, bot visoje lietuvių 
išeivijoje visame pasaulyje. 
Kad ji taip pat ir moraliai nė
ra visuomenei ir progresui 
prasižengus. O tai .yra dėka 
tam, kad ji visuomet turėjo 
rimtus, gerus vadus, kaip 
Karvelį, Kairį, Draugelį ir ki
tus, kurie saugojo draugiją 
nuo pasukimo prieš žmonių 
reikalus.

Steponas M. Karvelis, bu
vęs draugijos 25 ir 50 metų 
jubiliejų rengimo pirmininku, 
pažymėjo darbuojąsis draugi
jai tikslu pašelpti to reikalin
gus tautiečius. Patsai yra vie
nu iš apie trijų šimtų tų na
rių, Ijurie išbuvę virš 20 ir 
30 motų draugijoje, bet nėra 
ėmę pašalpos.

Pažymėtina,
tokius narius paliųosuoja nuo 
mokesčių. Įdomu palyginti su 
glaveckinių plauko “sudemo- 
kratintu” SLA, kur seniem 
nariam mokestys pakeltos dvi
gubai ir daugiau negu dvigu
bai.

Trumpai sveikino Stasys 
Jackus, gaspadinė Josephina 
Augutienė, Jonas Aymanas ir, 
regis, dar bent pora (pavar
džių nenugirdau, 
leisti).

Vakaro vedėjo 
kūju buvo minėti, 
ruoju laikotarpiu
buojąsi draugijoje, 
dar neminėti Mikolas Karak- 
tinas, 
Petras

Įsigykite šiandien, kad už
tikrinti sau dalyvumą moterų 
rengiamame Motinų Dienai 
minėti bankieto šį sekmadienį, 
gegužės 5-tą, 419 Lorimer St. 
Kaina $1.50.

Prašome įsitėmyti — ban
knotas bus pietų laiku, lygiai 
1 vai. Tai proga šeimininkei 
turėti visą rytą pasilsio, po
pietį ir vakarą taipgi palie
kant liuesą visiems praleisti 
ten, kur kam patinka. Kas no
rės, galės ir Čia pabuvoti. Ga
vome ir alaus.

Garbes viešnia turėsimo žy
miąją lietuvių ir Amerikos 
unijinio judėjimo vadovaujan
čią veikėją Ks. B. Karosienę 
iš Kalifornijos. Ji pasižadėjo 
pas mus užsukti grįždama j 
Kaliforniją, čia gal bus vie
nintelė proga pasimatyti su 
ja šiuo tarpu. Prašysime, kad 
jinai kai ką ir pasakytų mums 
iš savo patyrimų dabartinėse 
unijų kovose ir apie mūsų lie
tuviškąją respubliką Pacifike.

Iki pasimatymo gegužės 5- 
tą, Laisvės salėj, Brooklyne.

Komunistams
Labai svarbus susirinkimas 

Įvyks ši antradieni, gegužės 
7-ta, 8 vai. vak., 419 Lorimer 
St. Nariai prašomi atnešti 
Daily Worker’iui gautas au
kas, prašomi tam tikslui ener
gingai pasidarbuti iki susirin
kimo. Valdyba.

kad Jurgine

Biruta Ramoška Vėl Dainuos Operoje
San Carlo Opera Compa

ny operose, Rockefeller Cen
ter Teatre, New Yorke, vėl 
dainuos Biruta Ramoškaite. 
Pirmasis jos išstojimas bus 
operoje “La Boheme,” gegu
žės 5-tos vakarą. Ji vaidins 
Musettos rolėje.

pašal- 
Skait- 
tūks-

Tasai, 
publi

koje sudrumsti nuotaiką tiks
lu pridengti savo bandytą 
pravesti prieš Jurginų sabota
žą kriauciuose>. Pradėjo iš 
karto -graudenančiai, paskui 
įsismagino griausmingai — 
apie “pavergtą” Lietuvą. Ap
sigavo. Publikoje pasigirdo > 
nerimas. Pabaigus, tik keli jo 
kolegos supliaukšėjo pritari
mo, didžiuma publikos likosi 
pasyvi, o iš šen ten pasigirdo 
ir mandagaus “Bronx saliuto.” t

P a s i r odo, visuomeniškieji 
jurgiečiai ir jų svečiai anaip
tol nelinki Lietuvos žmonėms 
g 1 a v eckinės “demokratijos, 
kokia įvestą kriaučiuosę ir ko
kią jis veda visur, 
Ii pasiekti.

Sekami reiškė 
biznierius Juozas 
liečiu Kliubo pirmininkas Ka
zys Kreivėnas, liuteriečių vei
kėjas Jurgis Bernotą, taipgi 
Laisvės redakcijos narė Sas- 
na, linkėdama draugijai vi
suomet liktis darbininkiška ir 
demokratiška, kokia visuomet 
buvo.

Iškviečiamas Juozas Drau
gelis, ilgametis šv. Jurgio 
Draugystės uolus veikėjas. 
Draugelis atžymėjo sunkias 
ateivių iš Lietuvos sąlygas tais 
laikais, kada Jurgine kūrėsi 
ir kartu su savo žmonėmis gy
veno sunkius laikus. Tada ne
buvo unijų, žmonės sunkiai ir 
ilgas valandas dirbo, menkai 
uždirbo. Ištikus nelaimei, 

i žmogui buvo be galo sunku 
bent pas ką susišelpti,, nes 
veik visi vos išsivertė. Tokio
je tai padėtyje Jurgine atei
davo į 
čiams. 
šelpimu 
gelbėsi, 
reikia profesinių organizacijų, 
Jurginės nariai darbu ir gau
siomis aukomis rėmė besiku
riančias unijas, ypatingai Lie
tuvių 
kalą.
gija 
metų

Biruta Ramoška

tra, vadovybėje Fabien Se- 
vitzky.

Ir šį sekmadienį, vos tik 
spės nusileisti užlaida po su- 
vaidinimo “La Boheme,” Biru
ta išskubės į Grand Central 
suspėti pasigauti traukinį į 
Kanadą. Sekamą dieną ji pra
dės savo koncertų gastrolę 
Kanadoje su Montrealio Phil- 
harmoniška Orkestrą Londo- 
n’e, Ontario.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Tikietai nuo $1.20 iki $2.40 
(taksai įskaityti).

FORTUNE GALLO perstato 
SAN CARLO OPERA 

Pukios Sccncrijos ir Kostiumai, Baletas. 
Simfonijos Orįt. ir Didžiausi 

Pasaulio Dainininkai 
Šį Popietį—CARMEN 
Šį Vakarą—1L TROVATORJį^ 
Ryt. Popiet—RIGOLETTO 
Ryt. Vkr.—LA BOHEME 
Pirm. Vkr., Gcg. 6—LA TOSCA 
Atr. Vk.. Gg. 7-BARBER OF SEVILLE 
Trečiadicn. Yak., Geg. 8—CAVALLERIA 

RUSTICANA ir PAGLIACCI 
Kctvirt. Vakare. Gcg. 9—FAUST 
Penktadienio Vkr., Geg. 10—AIDA 
Seštad. Popiet, Gegužės 11—MADAM A 

BUTTERFLY 
šeatad. Vakare, Geg. 11—CARMEN 
Seknt. Popiet, Geg. 12—LA BOHEME 
Sekm. Vak., Geg. 12—1L TROVATORE 

Tikietai nuo $1.20 tsu taks.) 
ROCKEFELLER (ENTER ‘

CENTER THEATRE 
49th St. ir 6th Ave. CO. 5-5474 

------------ ------------------------------------------------- I

kur tik ga-

linkėjimus:
Ginkus, Pi-

rn alonės at-

ir kitų vei
kai p pasta- 
daug dar- 

bet čia

Juozas žabarauskas, 
Vilčinskas, Antanas 

Zizas, Juozas LeVanda, Juo
zas Jasiūnas, šio bankieto se
kretorius. Iš ankstybųjų ir 
š i a n d ien tebedalyvaujančių 
draugijoje buvo minėti Juozas 
Laskevičius, Juozas Kazlaus
kas, Vincas Varnaitis, draugi
jos knygose įrašyti numeriais 
2, 4 ir 18-tu.

žodžiu, turėjome įdomų ir 
vakarą su Jurgiečiais.

Rep.
t smagu

pagalbą savo tautie- 
Matydami, kad vien 

savo tautiečių neiš- 
kad būviui pagerinti

Amalgameitų 54-tą Lo- 
Kartu augo ir pati drau- 
nariais ir turtu. Iki šių 
sausio ji turėjo virš pu-

pate-
Opera

Pasižymėjusi pernai 
kimu į “Metropolitan 
Presents” radio Auditions of 
the Air finaliste (viena iš pa
čių parinktiniausių), Biruta 
turėjo labai darbingą koncer
tų sezoną. Ji koncertavo su 12 
žymiųjų simfonijų, dainavo’’ 
Lewisohn Stadiume su New 
York o Philharmoniška Orkes
trą, turėjo vadovaujamų dalių 
operose ir operetėse. Vėliau- 
sis jos išstojimas buvo su In
dianapolis Simfoniška Orkes-

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajicškau Nikodemo Striugio ir 

Motiejaus Šteinio. Iš Liteuvos kilę 
nuo Šakių kaimo, Pajevonio valse. 
Gavau laišką nuo Simono Striugio, 
iš Hamburgo, Vokietijos. Prašo, kad 
pajieškočiau juodviejų. Prašau kreip
tis po 8910 — 107th Avė. Ozono 
Park, N. Y. Telefonas: MI. 2-3108, 

(104-106)

LDS Jaunimas Vyks j 
Alley Pond Parką

šį sekmadienį, gegužės 5-tą, 
LDS jaunimo kuopos Builders 
nariai prašomi susirinkti prie 
Laisvės 10 vai. ryto. Atsives
kite draugus. Atsineškite už
kandžių. Iš čia visi važiuosi
me pasidžiaugti pavasariu Al
ley Pond Parke.

Builders Susirinkimas
Įvyks gegužės 8-tos vakaro 

8 vai., Laisvės salėj. Rinksi
me delegatus į Seimą.

Sekr.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami Į 

SOVIETU SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

r*per ttPjili’

Is-Frank Sinatra dalyvaus 
panijos liaudieČių pagarbai ir 
paramai bankiete, New Yor
ke. Įvyks gegužės 9-tą, Hen
ry Hudson Hotel.

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

'=* RESTAURANT
C
K

E

Sumuštas Kūdikis Mirė
Nusavintam kūdikiui mirus 

nuo žaizdų galvoje, auklėto
jai Ericksonai sulaikyti teis
mui. Prokuroras Kane kalti
na Ericksonienę, kad jinai 
pramušusi kūdikiui galvą. 
Mergytę, dabar jau buvusią. 3 
metų, jie buvo nusavinę pra
eitą rugsėjį, Now Hampshire 
valstijoj.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys vyrui. Pageidaujama, kad būtų 
laisvų pažiūrų. Didelis kambarys. 
Privažiavimas geras, trys blokai nuo 
Crescent St. stoties, važiuojant Ci
ty Line. Galite užeiti vakarais nuo 
4 vai. Petras Kisielius, 566 Crescent 
St., Brooklyn, N. Y. (103-105) ,

STANLEY RUTKŪNAS |
” SAVININKAS |

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE |y*.
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS |

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. |
Tek EVer^reen 4-9612

Dr. Chas. Dumay
241 PENN ST.

(Tarpe Harrison Ir Marcy A ves.)
7 B’KLYN, N. Y.

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ) 9 A n a*
Trečiadieniais > r Q 77
Penktadieniais J b‘b

Valkų Ilgy specialistas 
nuo 1908

Tel. EVergreen 4-0088

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

SALES dėl Bulių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

Bteičius su naujausiais gainymala. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-S842

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

\ 9—12 ryte Valandos: j 8vakttre
Penktadieniais Uždaryta

JL CHARLES
iSSO? UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS,

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Ifanjer Sts. 
BROOKLYN 9, N.* Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2178 . . ATDARA VAKARAIS

i utiinTMii
4


