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Drg. Stasys Jasilionis para
šė Juozos Klekūno biografiją, 
kuri tilpo šių metų Lietuvių 
Literatūros Draugijos knygoj. 
Juozas Klekūnas prieš savo 
mirtį paskyrė mūsų Draugijos 
knygų leidimui $1,000.

Jis mylėjo Draugiją, ap- 
švietą ir tinkamai ją įvertino! 
Draugija, įtalpindama jo bio
grafiją, supažindins pažan
giąją lietuvių visuomenę su 

 

velionio gyvenimt\ ir darbais.

Tai bus savo rūšies pamink
las Juozui Klekūnui! Jo pa
vyzdį galėtų pasekti ir kiti 
Draugijos nariai. Nemažai tu
rime narių, kurie turi turto, 
kurio dalį galėtų skirti ap- 
švietos tikslams. Yra ir tokių, 
kurie neturi savo artimų gimi
nių ir jiems mirus turtas ten
ka kitiems.

Kanados pažangių lietuvių 
savaitraštį Liaudies Balsą ne
blogai paremia Jungtinių 
Valstijų lietuviai. Liaudies 
Balsas iš gegužės 25 d. pa
duoda, kad iš mūsų kolonijų 
gavo aukų, ir prenumeratų 
$350. Geriausiai pasirodė 
drg. rochesteriečiai, kurie su
kėlė net $275.70!

Na, reikia visiems parem
ti draugus kanadiečius. Jų sa
vaitraštis vaidina svarbią ro
lę kovoj už žmonijos laisvę.

Visiems Lietuvių Literatū
ros Draugijos apskričiams pa
siunčiau atskaitą, kaip jų kuo
pos stovi narių pasimokėjime, 
kiek jos turėjo nartų pereitais 
metais ir kiek mokėjo 1946 m.

Taipgi pasiųsta paraginimai 
toms kuopoms, kurtos dar nie
ko nemokėjo, arba pasimokė
jime duoklių yra pasilikę. 
Prašome mokėti duokles. At
minkite, kad Konstitucija rei
kalauja, kad visi nariai iki 1 
d. liepos pasimokėtų duokles.

Karo laimėjimas reikalavo 
daug aukų. Amerika fron
tuose neteko užmuštų, sužeis
tų ir dingusių 1,012,049 žmo- 

• nių. Tuo pat laiku industrijoj 
buvo 6,200,000 nelaimių.

Karą laimėjom, bet dar ne
laimėjome taikos! Fabrikan
tai, kurie iš karo pasidarė di
delius pelnus ir imperialisti
niai grobikai nori naujo karo.

Turčių redaktoriai bėdoj. 
Pirmiau jie vis tvirtino, kad 
komunistų* įtaka taip “maža 
Europoj,” kad gal būti komu
nistai atstovauja tik 1 nuoš. 
gyventojų, tai yra, tiek gau
tų balsų. Ir kada amerikiečių 
kontroliuojamo j V o k i e t ijos 
dalyj naciai ir jų pakalikai 
rinkimus laimėjo, tai tie po
nai redaktoriai šaul^ė: “Ma
tote, komunistai mažai balsų 
gavo.” ' ‘ • .

Bet štai įvyko rinkimai Da
nijoj — ten komunistų balsų 
kiekis paaugo, Fraricijoj Ko
munistų Partija gavo dau
giausia vietų į parlamentą, gi 
įvykę balsavimai čechoslova- 
kijoj, kur komunistai gavo 
apie 40 nuoš. balsų, tikrai tur
čių redaktorius išgąsdino! Jie 
visaip kraiposi, bet nenori 
pripažinti, kad liaudis supran
ta, ką daro.

Arabų Valdovai Griežtai Priešinsis Toli
mesniam Žydų Gabenimui į Palestiną

Cairo, Egiptas. — Smar
kiai išsijudino visas arabų 
pasaulis. Čionai buvo at
laikyta arabiškų valstybių 
valdovų konferencija ir pla
čiai kalbėta apie tolimesnį 
gabenimą žydų į Palestiną. 
Ypatingai arabai esą prie
šingi Anglijos ir Amerikos 
pasimojimui dar įleisti į Pa
lestiną šimtą tūkstančių žy
dų imigrantų. Arabai, mat,

Palestiną skaito savo žeme.
Ši aukštų valdovų konfe

rencija nutarė griežtai prie
šintis tolimesnei žydų imi
gracijai į Palestiną. Jie tie
siog pareiškė, kad “100,000 
naujų žydų reikš šimtą 
tūkstančių naujų kapų!” 
Vadinasi, jeigu bus bandę- 
ma žydų, imigraciją padidin
ti, gali kilti karas su ara
bais.

Francijos Komunistai apie Amerikos
Paskolą: Ji Esanti Toli Per Maža

FRANCŪZŲ KOMUNISTAI REMS UNIJISTŲ 
REIKALAVIMUS DĖL PAKĖLIMO ALGŲ

Francijos si, ant tiek pasunkėjo dar
bo žmonių gyvenimas.

Birželio 2 d. nekantriai 
laukia visa Francija, nes 
tą dieną bus rinkimai į 
steigiamąjį seimą.

Yra spėjimų, kad ir šiuo
se rinkimuose vyriausiais 
laimėtojais išeis komunis
tai, panašiai, kaip jie buvo 
praeitų rinkimų metu. Ta
čiau užtikrinti to niekas 
negali, teks palaukti ir 
matyti.

Paryžius.
Komunistų Partijos vadai 
skelbia, kad toji paskola, 
kurią Amerika paskyrė 
Fra nei jai, $1,400,000,000, 
yra permaža ir nepatenkins 
Franci jos pagrindinių rei
kalavimų šiuo metu.

(A m e r i kos vyriausybė, 
matyt, paskirdama Franci- 
jai paskolą šiuo metu, vado
vavosi tuo sumetimu, kad 
Franci jos žmonės paduos 
daugiau balsų už dešinią
sias partijas rinkiniuose, 
kurie įvyks birželio 2 d. Ji 
veikiausia mano, kad šios 
paskolos suteikimas ne vie
ną francūzą balsuotoją at
stums nuo komunistų.)'

Francijos Komunistų Par
tijos politinis biuras skelbia, 
jog šis Washingtono ponų 
nusitarimas dabar duoti 
paskolos Franci j ai tik pa
rodo tai, kad Francija jau 
pati savo kojomis' pakilo 
smarkiai aukštyn gamybo
je, dėka komunistų agitaci
jai ir ak tūliam produkci
jos darbui.

Be to, Francijos komunis
tai nusitarė remti Generalę 
Darbo Konfederaciją, pas
kelbusią reikalavimą pakel
ti darbininkams algas.

Kaip žinoma, 5,000,000 
francūzų darbininkų yra 
organizuoti į darbo unijas 
ir jie šiandien, kylant gy
venimo kainoms, nebegali 
pragyventi iš gaunamųjų 
algų. Todėl unijų vadai pa
skelbė, kad jie reikalausią 
pakelti darbininkams algas.

Jei samdytojai ir valdžia 
atsisakytų patenkinti orga
nizuotų darbininkų reikala
vimus, tuomet gali* kilti vi
suotinas darbininkų strei
kas Franci jo j e.

Skelbiama, jog bėgy j pas
kutinių šešių mėnesių Fran- 
cijoje pragyvenimo kainos 
pakilo net 65 nuoš., vadina-

Generolas George 
Marshall Ragina 
Chiniečins Taikytis

pa-

Naujas Munichas, 
Sako Maskvos Radijai

Londonas. — Maskvos ra
dijas ir spauda pradėjo iš
kelti aikštėn kai kuriuos 
Amerikos ir Anglijos vy
riausybių ’ politinius sieki
mus. Sakoma, kad tiek 
Amerikos vyriausybė, tiek 
Anglijos deda didžiausių 
pastangų kaip nors praves
ti tokią politiką, pagal ku
rią būtų galima atgaivinti 
naujas Mtmichas, — apgin
kluoti, sutvirtinti Vokietiją 
ir ją įtraukti į “vakarines 
sferas,” nustatant prieš Ta
rybų Sąjungą.

Tačiau Tarybų vyriausy
bės organai ir liaudis tuos 
dalykus mato ir nuolat ke
lia juos aikštėn, kad nepri- 
leidus imperialistams 
kurti naują karą.

SU-

1 Amerikoj 1944 m. buvo 
užmušta 17,500 darbininkų 
pačiuose darbuose.

Nanking. — Prezidenfo 
Trumano pasiuntinys Chini- 
joje generolas George Mar
shall pasakė karštą prakal
bą Dekoracijos Dienos pro
ga. Jis kalbėjo apie Chi- 
nijai grūmojantį civilinio 
karo pavojų. Chinija esan
ti ant slenksčio tokio karo. 
O toks karas, girdi, Chini- 
jai būtų pragaištingesnis, 
negu buvo Antrasai pasau
linis karas. Todėl Marshall 
ragino Chinijos valdžią ir 
komunistus padėti ginklus 
ir susitaikyti.

Deja, kaip žinoma, Ame
rikos visa įtaka panaudoja
ma sustiprinimui » Chiang 
Kai-sheko diktatoriško re
žimo. O tas kaip tik ir kurs
to prie civilinio karo.

ele-New York. — Tūli 
mentai būtinai užsispyrę 
Jugoslavijos žmonių priešą 
gen. Michailovičių išteisin
ti ir apginti. Jų taip va
dinama “tyrinėjimo’komisi
ja” pareiškė, kad Michailo- 
vičius esąs visiškai “teisus” 
ir “nekaltas.”

Negrą Nacionalis 
Kongresas Detroite

Detroit, Mįch. — čionai 
prasidėjo ' sesijos 10-to j o 
Negrų Tautinio Kongreso 
(National Negro Congress), 
kuriose dalyvauja tiek juo
di, tiek balti darbo žmonių 
atstovai.

S u v ažiavimas pasmerkė 
prez. Trumano pasimojimą 
užduoti skaudų smūgį Ame
rikos darbininkų judėjimui 
savo biliumi, kurį preziden
tas įteikė Jungt. Valstijų 
kongresui.

Dar 1,000 Naujų Komunistų
New York. — Jungtinių 

Valstijų Komunistų Partija 
skelbia, kad į jos eiles įsto
jo dar 1,000 naujų darbinin
kų. Iki šiol jau gauta 11,- 
000 naujų komunistų laike 
šio vajaus, kuris baigsis su 
birželio 18 d. Spėjama, kad 
iki birželio 18 dienos dar 
nemažiau tūkstančio naujų 
darbininkų ir farmerių įstos 
į organizuotų komunistų 
eiles.

Nebenorįs Būti Pastumdė
liu, Tai Rezignavo

“BE KONTRAKTO MES NEDIRBSIME.” 
SAKO KIETOSIOS ANGLIES MAINIERIAI

Derybos tarpe United 
Mine Workers of America 
ir kietosios anglies savinin
kų nedavė pasekmių ir mai- 
nieriai atsisako dirbti. Jie 
nedirbsią be kontrakto. Į 
kovą stoja apie 80,000 mai
nierių.

Kietosios anglies mainie- 
riai stato darbdaviams to
kius pat reikalavimus, ko
kius unija buvo pastačius

ir laimėjo minkštosios an
glies mainieriams. Jie rei
kalauja geroko algų pakėli
mo ir įvedimo samdytojų 
kaštais gerovės fondo.

Kaip žinoma, minkštosios 
anglies mainieriai laimėjo 
pusdevyniolikto cento algų 
pakėlimą ant valandos ir 
savininkai turės sumokėti į 
gerovės fondą po 5 centus 
nuo kiekvieno iškasto an

Kasyklų Savininkai Nenori Priimti Val
džios Pasirašytą su Unija Kontraktą

Washington. — Kadangi 
minkštosios anglies kasyk
las valdžia paėmė į savo 
rankas ir pasirašė su unija 
kontraktą, kuriame išpildo
mi mainierių reikalavimai, 
tai savininkai nepatenkinti. 
Jie sakosi nenorį tąjį kon
traktą užgirti. Jie teigia, 
kad mainieriams algų pakė
limas uždedąs ant pramonės 
didelę naštą. Girdi, tasai 
pakėlimas pramonei kaš
tuos nuo 200 iki 300 milionų 
dolerių.

Bet jau ęina gandai, kad 
valdžia leis savininkams pa-

kelti anglies kainas. Kiek 
toji kaina bus pakelta? 
Kalbama, kad valdžia lei
džianti anglį pakelti 30 cen
tų ant tono, bet savininkai 
reikalaują, kad leistų pakel
ti 60 centų. Vadinasi, sa
vininkai mokės mainieriams 
į gerovės fondą po 5 centus 
nuo tono, o savininkai nori
gauti po 60 centų iš anglies | Atgijo ir Veikia 

vartotojų! 

glies tono. Unijos sekreto
rius - iždininkas Thomas 
Kennedy sako, kad tokį pat 
kontraktą turi pasirašyti ir 
kietosios anglies savininkai.

Derybos eina, bet, aišku, 
mainieriai neis darban, kol ’ 
kontraktas nebus pasirašy
tas. Savininkai priešinasi 
mainierių reik alavimams. 
Ypatingai jie nesutinka mo
kėti po 5 centus nuo tono 
anglies į gerovės fondą.

Ką darys vyriausybė? Ar 
prezidentas Trumanas pa
ims valdžios globon ir kie
tosios anglies kasyklas ir 
pasirašys su mainierių uni
ja kontraktą ir paskui vers 
savininkus jį priimti? 
Trumpa ateitis turės paro
dyti. Anglies kraštui rei
kia* Be kietosios anglies 
ypatingai kenčia rytinių 
valstijų pramonė ir geležin
keliai.

Japonijos Reakcionieriai

Atlantic City. — Presby- 
terionų bažnyčia protestavo 
prieš Amerikos ryšius su 
popiežium. '

Čechoslovakijos 
Premjeru Būsiąs 
Komunistas

Teroristinis Ku Klūks 
Klanas Imamas Nagan 
Georgijoje

Tokyo. — Iš sykio dėl ka
ro pralaimėjimo Japonijoje 
visokio plauko teroristai ir 
r e a k c i o n ieriai buvo pri
trenkti ir išsislapstę. Da^ 
bar jie visur pradeda atsi
peikėti ir imasi savo senojo 
amato. Tokyo mieste pri
dygo daugybė gengsteriškų 
organizacijų.

<

Ppnas James Byrnes 
sako, kad “jokio Amerikos- 
Anglijos bloko prieš Sovietų 
Sąjungą nėra.” Na, bet visas 
svietas žino, kad ką sakė Mr. 
Byrnes, tą sakė ir Anglijos 
ponai, o ką sakė anglai, tai 
tą sakė ir Mr. Bymes! Taip 
buvo Paryžiaus Konferencijoj, 
taip buvo pereitą rudenį Lon
done, taip yra ir Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje. 
Kaipgi Mr. Byrnes galėtų tą

vienybę išaiškinti ?

Labai paprastai, jis sako: 
“mes sveikintume ir Sovietų 
Sąjungą, jeigu ji, kaip Angli
ja, remtų mūsų (jo) pažval- 
gas.” Reiškia, viskas būtų 
“gerai,” jeigu . ir Molotovas 
sutiktų remti Wall stryto im
perialistus, kurie remia An
glijos imperialistus. Atrodo, 
kad Šis Mr. Byrnes pageidavi
mas neišsipildys.

Užsieniečiu Armija Japoni
joj Siekia 200,000 Vyrų

Tokyo.Tokyo. Generolas Mac- 
Arthur padarė pranešimą 
apie okupacines jėgas Japo
nijoje. Viso šiuo tarpu pa
čioje Japonijoje esą užsie
niečių 152,000 karių, o pie
tinėje Korėjoje — 50,000. 
Anglija šiuo tarpu Japoni
joje telaiko 38,000 karių.

Washington. — Edward 
R. Stettinius rezignavo 
kaipo Jungtinių Valstijų at
stovas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje. Dar ne
žinia, ar prezidentas Tru
manas jojo rezignaciją pri
ims. - Manoma, kad rezig
nacijos priėmimas > sukeltų 
didelius politinius ginčus.

Stettiniuš rezignavo to
dėl, kad nebenorįs toliau 
būti- valstybės sekretoriaus 
James Byrnes pastumdėliu. 
Jiš Saugumo Taryboje bu
vo tiktai Byrneso įrankis. 
Koks tik svarbesnis klausi
mas Taryboje iškildavo, 
pats Byrnes ateidavo ir at
stovaudavo Jungtines Vals
tijas. Stettinius ten sėdėjo 
tiktai kaipo dekoracija!

♦

Praga. — Visi ženklai ro
do, kad Beneš pakvies Če- 
c h o s 1 ovakijos Komunistų 
Partijos sekretorių Kle- 
ment Gottwald būti prem
jeru. Mat, įvykusiuose rin
kimuose už komunistų kan
didatus paduota 40 nuošim
čių visų balsų ir Komunistų 
Partija yra stipriausia viso
je šalyje partija. Manoma, 
kad naujajam parlamente 
komunistai ir socialistai lai
kysis išvien. Jie kartu su
daro 152 vietas, ,tai yra, tu
ri daugumą.

Ikišiol Č e c h o s lovakijos 
komunistai turėjo keturias 
vietas kabinete, būtent, vi
daus, informacijų, švietimo 
ir agrikultūros.

Nėra jokios abejonės, kad 
Beneš vėl bus išrinktas pre
zidentu. Jo tarnyba tęsis 
šešis metus. Taipgi mano
ma, kad Masaryk pasiliks 
užsienio reikalų ministeriu.

Francija Teisinasi
Paryžius. — Francūzijos 

valdžia teigia, kad Siam 
valdžia perdaug išpučianti 
dalyką dėl francūzų karių 
įsiveržimo į jos žemę. Gir
di, francūzai įžengė į Siam 
teritoriją “vydamiesi ban
ditus.”

Tuo tarpu Siam kreipiasi 
į Jungtinių Tautų Saugumo

Atlanta. — Georgia vals
tijos gubernatorius Ellis 
Eirnall smarkiai' kertasi su 
Ku Klūks Klanu. Kova la
bai aštri. Gubernatorius 
įsak,ė^-valstijos legaliam de
partmental stengtis teismo 
keliu atimti iš tos teroristų 
organizacijos čarterį ir pa
daryti ją nelegališka. Be 
to, Ku Klūks Klanas kalti- - - . v .
namas, kad, kaipo organiza- Tarybą ir prašo . neleisti 
ei j a, jis nuo 1921 metų iki francūzams laužyti josios 
šiol yra nusukęs federalių i nepriklausomybę, 
taksų $685,305. O už tak-' 
sų sukimą Klano vadams PATYS KALTI, BET KAL-
grūmoja kalėjimas.

Gubernatorius Arnall yra 
liberališkų pažiūrų žmogus 
ir Klanui žada nenusileisti. 
Jis buvo išrinktas guberna
toriumi organizuotų darbi
ninkų parama.

Baltos Rožės ant Nežino
mojo Kario Kapo

Daktaras Mirė Nuo 
Radiacijos

Dr.Los Alamos. — Mirė 
Slotin, 35 metų amžiaus. 
Tai auka atominės bombos. 
Kaip dabar paaiški, nese
niai čionai laboratorijoj, 
kur vedamas tyrinėjimas 
dėl atominės bombos, aštuo- 
ni mokslininkai buvo sužeis
ti. Kiti septyni baigia iš
gyti, bet Dr. Slotin neatlai
kė radiacijos ir mirė.

ORAS. — Būsią šilčiau.

Washington. — Dekora
cijos Dienoje prezidentas 
Trumanas aplankė Arjing- 
tono Tautines Kapines ir 
uždėjo ant nežinomojo ka
rio kapo baltų rožių bukie
tą. Po ceremonijų preziden
tas su visa savo šeima iš
vyko laivu į ekskursiją.

Chicago, Ill. — American 
Farm Bureau vadai atvirai 
išstoja prieš organizuotus 
darbininkus. Jie pasiuntė 
prezidentui Trumanui rei
kalavimą, kad jis tuojau 
pasirašytų Kongreso pri
imtą streiklaužišką “Case’o 
Bilių.”

TINA MAINIERIUS
Washington. — Civilinės 

Gamybos a d ministratorius 
ponas Small skundžiasi, kad 
minkštosios anglies mainie
rių streikas labai pakenkęs 
gamybai. Girdi, pramonė 
panešė dviejų bilijonų do
lerių nuostolius. Gamyba 
esanti sutrukdyta ant tre
jeto mėnesių.

Tas gal tiesa, bet kodėl 
minkštosios anglies savinin
kai ir valdžia tuojau neišpil
dė mainierių unijos teisingų 
reikalavimų ? Kam vilkino 
ir leido streikui išsivystyti? 
Juk galėjo patenkinti tuos 
mainierių reikalavimus, ku
riuos pagaliau vis tiek tu
rėjo patenkinti, ir streiko 
būtų nebuvę ir nebūtų rei
kėję verkti dėl nuostolių 
pramonei.

Londonas.— Anglijos val
džia pareiškė, kad ir toliau 
bus imami armijon 19 me
tų jaunuoliai. Jiems armi
jos tarnyba tęsiasi du metu.
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Liaudis Gina Savo Teises
Visoj šalyj eina didelis sujudimas prieš Trumano Bi- : 

lių. Darbininkų unijos ir organizacijos priima rezoliu
cijas ir jas siunčia reikalaujant atmesti tą bilių. Unijos 
šaukia susirinkimus, pasmerkiančius pasimojimą ant 
Amerikos žmonių laisvės. Visi žymesni demokratijos 
gynėjai griežtai smerkia Trumano Bilių.

Senatorius C. Pepper šaukia piliečius ginti Ameri
kos laisvę. Buvęs vidaus reikalų sekretorius Mr. H. L. 
Ickes pasmerkė tą bilių, kaipo pasikėsinimą ant pama
tinių darbininkų teisių. Revels Cayton, generalis sekre
torius Nacionalio Negrų Kongreso, šaukia atmesti Tru
mano Bilių. New Yorko mieste ADF unijų taryba pa
smerkė bilių, kaipo priešdemokratišką ir priešdarbinin- 
kišką. New Yorke ir kituose miestuose įvyko masiniai 
susirinkimai, kurie pasisakė prieš bilių. Sidney Hillman, 
prezidentas Politinio Veikimo Komiteto griežtai išsto
jo prieš tą bilių. Kasdien tūkstančiai telegramų pasie
kia Washingtoną, perduodančių liaudies pasipiktinimą!

Liaudis suprato, kad, jeigu tas bilius bus pravary
tas, tai nepaisant visų kalbų, kad jis būsiąs tik “laiki
nas,v bus užduotas smūgis Amerikos demokratijai, žmo
nių laisvei, kuri per sunkias kovas buvo laimėta.

Kiekvienas demokratinis pilietis supranta, kad jei
gu senatas pravarytų Trumano Bilių, tai Amerika būtų 
pastatyta ant fašizmo kelio. Todėl kiekvieno yra par
eiga kelti protestą, siųsti telegramas senatui ir pačiam 
Trumanui, reikalaujant atmesti bilių. Lai Mr. Trumanas 
žino, kad jis užėmė prezidento vietą tik todėl, kad liaudis 
išrinko velionį prezidentą Rooseveltą, kuriuo liaudis pa
sitikėjo. Lai Mr. Trumanas atsimena, kad jis po Roo-, 
sevelto mirties, užimdamas prezidento vietą, pareiškė, 
jog laikysis Roosevelto politikos.

Šiemet Kauną Buvo Užpuolęs
Baisus Potvynis

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

(Pabaiga)

Gerai dirbo jaunuoliai ir 
jaunuolės maitinimo treste 
“Valgis”; nukentėjusių pri
ėmimo punktuose pasižymė
jo finansų technikumo stu
dentas Charitonovas, 10-tos 
gimnazijos k o m j a unuolės 
P e š n i a vaite, Bariševaitė, 
Anikinaitė, Vasiljevaitė ir 
merginos iš punkto, esančio 
Salomėjos Nėries gatvėje,— 
Chlebopaševaitė ir G. Pakš- 
taitytė.

Vanduo jau pradėjo at
slūgti, bet mieste visose 
įmonėse yra daug sunkumų. 
Reikia manyti, kad jauni
mas aktyviai dalyvaus šių 
sunkumų nugalėjimo darbe.

Žurnalistas K. Dagys tu
rėjo pasikalbėjimą su Kau
no Universiteto statybos fa
kulteto vyriausiuoju dėsty
toju, hidrologu J. 
čium, kuris aiškino 
nio reikšmę mokslo 
j e.

Ar galima buvo, 
jantis mokslu, patyrimu, <iš 
anksto atspėti, kad potvy
nis galės būti tokio didumo, 
koks jis buvo šiemet?

—Įvyko ne hidrologinis, 
bet stichinis potvynis, kurį 
atspėti jokiais mokslo me
todais neįmanoma, — pa
aiškina drg. Macevičius. — 
Jaučiama buvo, kad potvy
nis gali kilti dėl susidariu
sių Nemune didelių ledų 
kamščių. Bet kad potvynis 
kils taip staiga ir pasieks 
tokio lygio, niekas iš anksto 
numatyti negalėjo.

Dėl ko tas milžiniškas 
potvynis pasidarė?

—Tai įvyko ne dėl bendro 
vandens gausumo Nemune, 
bet dėl to, kad vandens kie
kis tam tikra banga išsilie
jo labai staiga. Upės žem-

Macevi- 
potvy- 
švieso-

naudo-

pilnai 'apsaugoję. Saugumą 
nuo potvynių gali garantuo
ti upėse padarytos specia
lios užtvankos, kuriomis ga
lima būtų reguliuoti van
denį. Šios užtvankos galėtų 
kartu- tarnauti ir didelio 
galingumo jėgainėms, pav., 
elektrai gaminti. Universi
teto mokslo personalas apie 
tai jau anksčiau pagalvojo 
ir parengė atitinkamą pro
jektą tokiai užtvankai pa
statyti Nemune prie SipO-tcijos tuojau turi ateiti pa- 
nių netoli Punios. Šiam pro
jektui jau yra LTSR Vy
riausybės pritarimas. Šį 
projektą įgyvendinus, Ne
munas būtų apvaldytas, pa
jungtas dideliems darbams 
ir savo potvyniais daugiau 
negrąsintų. Tokios užtvan
kos pastatymas reikalai! j a 
didelio kelių metų darbo.

Partijos ir Vyriausybes 
Planas

Lietuvos Komuųistų Par-| 
tijos Kauno miesto komite
tas ir Kauno miesto vykdo
masis J 
konkretų planą, kaip veikti, 
kaip padėti dėl potvynio nu-: 
kentėjusiems gyventojams, j 
Tarp kitų, seka šie nuro-' 
dymąi:

Į pagalbos teikimo darbą 
profsąjungų respublikiniai! 
• • I 1 • 1

Profsąjunginės organizaci
jos ir čia turi padėti: aps
kaičiuoti, kiek ir kam reikės 
kuro.

Be to, apskaičiuoti, kiek 
per potvynio nelaimę žuvo 
žmonių' — vyrų, moterų, 
vaikų.

Vandeniui atslūgus, iš ru
sių, sandėlių, patalpų ir kt. 
nedelsiant turi būti organi
zuotas vandens išsėmimas.

Profsąjunginės organiza-

to law, would not differ from 
the forced labor laws of Hitler 
and Mussolini. Both the fuehr
er and the duce shackled the 
labor organizations before de
priving the rest of the people 
of their democratic rights.

Kodėl Nesuvaldom Potvynių?
Ir vėl didelį plotą Jungtinių Valstijų apsėmė van

duo! Nuo Pittsburgho ir Clevelando iki Binghamtono 
ir Wilkes-Barre’o,—kelių šimtų mylių ilgio ir pločio plo
te—yra apsemta šimtai miestų ir miestelių! Elmira, upyje stovėjo ledas, dėl to 
Bradford, Waverley ir Williamsport, Richards ir Lock staiga prasiveržęs vanduo 
Haven, Tanawanda ir Hemlock, Athens ir Lewisburgh nesuspėjo nutekėti ir milži- 
ir daug kitų Pennsylvanijos, New Yorko ir Ohio valstijų niškomis vilnimis nepapras- 
miestų ir miestelių atsidūrė potvynių nelaimėj. | tu staigumu išsiliejo į kraš-

' Išsiliejo Susquehanna, Chemung, Monongahela, tus.
Allegheny ir kitos upės per savo krantus. Šimtai tūks
tančių, o gal ir milionai, žmonių yra paliesti šios baisios dens atsiradimas? 
nelaimės. Vanduo užplovė jų namų skiepus, kambarius, 
daug namų ir turto sugadino! Nemažai žmonių jau ir 
prigėrė!

Ir tai nėra pirma potvynio nelaimė. Jos kartojasi 
viena po kitos šiame ir kituose Jungtinių Valstijų plo
tuose. Potvynių nelaimėse Jungtinės Valstijos bus pir
ma valstybė po Chinijos. Vien 11936 metais Susque
hanna srityj potvyniai padarė daugiau, kaip $200,000,000 
žmonėms nuostolių ir nuo jų žuvo 80 piliečių!

Kodėl miestų gatvės pavirsta upėmis ir kanalais, o 
namai atsiduria po vandeniu? Kodėl tūkstančiai šeimynų 
atsiduria be namų, be pastogės? Ar tai negalima suval
dyti, ar tam negalima kelio pastoti?

Piliečiai ir vyriausybė žino, kad tai galima, bet 
mūsų šalies valdžia ir kongresas vis per pirštus žiūri į 
potvynius. Ponai kongresmanai ir senatoriai ten ne
gyvena, kur jų namus galėtų užsemti išsiliejusios iš sa
vo krantų upės, kurių vanduo pakyla ar tai nuo sniego 
ar lietaus. Jie gyvena aukštose ir saugiose vietose. Nei 
Susquehanna, nei Lehigh, nei Arkansas, nei Mississippi 
bei Missouri upių slėniuose išsiliejęs vanduo neapsems 
jų namų, nesugadins rakandų, nesunaikins turto ir ne- 
grumoja jų gyvybei! Tik paprasti darbininkai, smul
kesni biznieriai, profesionalai ir farmeriai kenčia nuo 
potvynių.

Todėl kongresmanai ir senatoriai per metų metus 
laiko ant savo stalo bilius, kurie reikalauja paskirti šim
tus milionų dolerių kovai prieš potvynius, tai yra pasta- 

, tymui saugių užtvankų ant tam tikrų upių pakrančių, 
pravedimui tinkamų kanalų ir atlikimui kitų darbų. Yra 
apskaitliuojama, kad jeigu vyriausybė išleistų apie bi- 
fioną dolerių tiems darbams, tai potvyniai būtų suvaldy
ti. Biliūnas dolerių apsaugotų piliečius nuo nelaimių ir 
šimtams tūkstančių bedarbių duotų darbo.

Ar mūsų šalis’neturi pinigų? Mes jų turime! Vien 
tik vieniems metams karo laivynui yra paskirta $4,639,- 
718,000, gi armijai paskirta net $7,246,335,000! Karo vi
sokiems išbandymams taip pat vyriausybė išleidžia šim
tus milionų dolerių. Vien būsimam liepos mėnesį atomo 
bombų “tyrinėjimui” paskirta virš $100,000,000 vertės 
karo laivų, o prisirengimas dar kelis kartus tiek atseis!

Dabar, kada miestai atsidūrė po vandenių, tai po
nai kongresmanai vėl prakalbėjo apie pravedimą bilių 
kovai, prieš potvynius. Bet jeigu piliečiai nesudarys 
spaudimo į juos, tai kai tik vanduo atslūgs, tai ir ponų 

j kongresmanų ūpas kovai prieš potvynius taip pat nupuls.

Iš kur toks staigus van-

—Kur nors aukštupyje, 
matyt, buvo susidarę ledų 
kamščiai. Jie sulaikė prieš 
save didelį vandens kielei. 
Po kurio laiko vanduo pra
siveržė, bet neįstengė pra
laužti esančių ledų kamščių 
žemiau Kauno. Dėl tp van
duo didžiausiu staigumu iš
siliejo į milžinišką potvynį.

Ar buvo panašių potvynių 
praeityje?

—Mažesni potvyniai būna 
kiekvienais metais. Didelių 
potvynių buvo taip pat 
daug, bet šitokio, kaip šiais 
metais, didumo Nemuno ir 
Nėries potvynio mokslo is
torija visiškai nežino. Štai 
anksty vesniųjų potvynių 
maksimumai: 1906 m. —6.- 
61 m. 11926—6.71 m., 1931— 
6.68 m., 1934—6.12 m., 1936 
—7.08 m. Rekordinis Nemu
no pakilimas buvo 1940 m., 
bet ir tada vandens'lygis te
buvo pasiekęs 7.24 m.

Ar negali pakartotinai 
vėl vanduo pakilti?

—Visi duomenys rodo į 
tai, kad upės daugiau nebe
pakils. Vanduo jau susira
do kelius. Nemuno potvy
nis gali pasireikšti tik pa
čiame žemupyje, bet tai jau 
neturės įtakos į vandens 
horizontą ties Kaunu.

Ar yra priemonių pana
šių potvynių išvengti?

—Pakrančių pylimai ir 
upės vagos sureguliavimas 
gali apsaugoti tik iš dalies 
nuo potvynio galimumo, bet 
nuo tokio masto potvynio, 
kurį dabar tik ką pergyve- 
nom, šios priemonės nebūtų

galbon milicijos organams 
kovoti su spekuliacija.

Suregistruoti gyventojus, 
kuriems reikalingi drabu
žiai, apavas.

Plačiu mastu išplėsti gel
bėjimą. Iki šiol ne visai 
tiksliai buvo išnaudoti plau
kioją automobiliai (amfibi
jos) ir kitos gelbėjimo prie
monės.- Daug kur į gelbėji- 

I mosi priemones prisigrūs- 
idavo nereikalingų žmonių, o 
'nepatekdavo nukentėjusieji. 
Be to, kai kurie laiveliai pa- 

. naudojami spekuliacijos tik-komitetas pateikė ■ siams
Profsąjunginės organiza

cijos visomis išgalėmis turi 
i padėti milicijos organams 
; kovoti su šiais reiškiniais. 
|. Dėl persišaldymų ir kt. 
gali kilti daugiau susirgi- 

n- miestų bei apskričių ko-; ni^acijos suregistruoti 
mite tai tučtuojau turi visug Jsusi rgusiuosius ir or. 
įtraukti, visą, prof sąjungini izuoti ^jicmos p
aktyvą ir plačiąsias dirban- F 1 &
čiųjų mases. i _____

J.’n™la“sla> 1.’®.lk.la pada" j POTVYNIS IR .10 PADA- 
ryti tikslią maitinimo aps- RINIAI RAUDONDVA- 
kaitą. Vyriausybe nuken-| 
tėjusiems nuo potvynio gy
ventojams išskyrė didelius 
įvairių maisto produktų kie
kius — riebalų, mėsos, mil
tų, kruopų ir kt., “Valgio” 
tresto valgyklose duodami 
pietūs ir tt. Norint tiksliau 
paskirstyti šiuos išskirtuo
sius maisto produktus, rei
kia žinoti, kiek, yra gyven
tojų, kuriems reikalinga su
teikti pagalbą. Todėl prof
sąjunginės organizacijos tu
ri suregistruoti vaikus, mo
teris, vyrus, o ypač apsem
tųjų rajonų — Vilijampolės, 
Senamiesčio, Aleksoto, da
lies Šančių gyventojus, ku
riems tuojau reikia teikti 
pagalbą.

T u č t u o jau organizuoti 
turto apsaugą. Atsiranda 
piktos valios žmonių, kurie, 
p a s i n a udodami gaivaline 
nelaime, iš fabrikų, įmonių, 
krautuvių ir privačių butų 
stengiasi išgrobti viską, ką 
tik gali išnešti. Vien tik 
milicijos? organams kovoti 
su šiais piktos valiok pasi
reiškimais sunkiai įmano
ma. Reikia organizuoti ap
saugą nuo gaisrų, kad turtų 
grobstytojai, išgrobę fabri
kus ar krautuves, jų nepa
degtų.

Vondeniui nuslūgus, prof-
s ą j u n g inės. organizacijos komiteto pirmininkas drg. 
tučtuojau turi mobilizuotiĮ Pustelnikovas, jo pavaduo- 
darbininkus fabrikams ir, ‘ 
įmonėms sutvarkyti — ap
valyti mašinoms, apšvarin
ti patalpoms ir tt., kad įmo
nės nieko nedelsiant galėtų 
vėl įsijungti į darbą.

Svarbus dalykas — tiks
lus potvynio padarytųjų 
nuostolių a p s k aičiavimas: 
kiek kur nuostolių padary
ta, kas sunaikinta, kas su
gadinta, kiek ir kokios me
džiagos reikės atstatymui ir 
tt. Tai labai didelis darbas 
ir be plačiųjų dirbančiųjų 
masių paramos šis klausi
mas negalės būti išspręstas. 
Nuostoliai turi būti kiek ga
lima tiksliau apskaičiuoti ir 
įvertinti pinigais,

N u k e n tėjusiųjų 
gyventojai neturės

RIO VALSČIUJE
Raudondvario valsčių po- 

t v y n i s ž i auriai palietė. 
Kovai su potvyniu Raudon
dvario Valsčiaus Vykdoma
sis Komitetas kovo 18 d. 
sudarė komisiją. Tos komi
sijos pastangomis buvo su
mobilizuotos visos valsčiaus 
ribose esančios valtys ir pa
skirstytos į žemesnes vieto
ves ir prie jų paskirta ati
tinkamas žmonių skaičius 
budėjimui. Raudondvaryje 
buvo paskirta 6 valtys ir 3 
baidarės, Veršvuose 24 val
tys, Ž. Kaniūkuose 4 valtys, 
Lampėdžiuose 8 valtys ir 
Kulautuvoje 4 valtys. Kovo 
mėn. 23 d. turimos valtys 
buvo patikrintos ir įparei
gotos gelbėjimo brigados 
visą laiką budėti. Be to, 
komisija kovai su potvyniu 
dar kartą, griežtai įspėjo 
žemesniųjų vietovių gyven
tojus apie gręsiantį potvynį 
ir įsakė keltis su visu inven
torium į aukštesnes vietas.

v *
Nemuno vandeniui pra

dėjus semti žemiau1 esančių 
vietų gyventojus, jų turtą 
sėkmingai gelbėjo budėju- 
sios gelbėjimo komandos. 
Daug asmeniškos iniciaty
vos ir sumanumo parodė 
Raudondvario valsčiaus v.

rajonų 
kuro.

TF SOME AMERICANS have 
■ been lulled into the satisfac
tion that “it can’t happen 
here,” they’d better get wise to 
themselves now ‘ere they wake 
up to find that it has happened 
here. Yes, the thought of fas-; 
cism in America is something
remote to all of us. But let’s not’ Vito Marcantonio, one of the 
fool ourselves. We’re skating■ Congressmen who voted against 
on very thin ice and President' the bill last Saturday, noted 
Truman’s strike breaking bill this fact when he declared:

You cannot have democra
cy in this country without a 
■free labor movement. Ant this 

as | bill will destroy free labor.” 
—o—

At this writing the bill is un-
■ serious Senate considera

tion. The bill has already re
ceived the okay of the Hotise. 
The Senate can defeat or re
turn it to the Committee. There 
is still time to defeat the mea
sure if you act now.

Hundreds of organizations 
have already wired or telephon
ed their Senators urging that 
they vote against the measure. 
Along with hundreds of labor 
and other democratic organiza
tions, this columnist has been 
informed, a great number of 
national and local American 
Lithuanian 
wired their

is the danger sign that we must 
not fail to heed.

—o—
Yes, brother and sister,

much as we would like to disbe-i 
lieve it, President Truman’s ; 
“Emergency Bill” is in essence L' 
a measure which would be Ame- Į 
rica’s first .step toward fas
cism. And we do not make this 
statement lightly. To under
stand the bill’s fascist implica
tions one has but to read its 
provisions. 

—o—
What does H. R. 6578 pro

vide for?
1. ) It gives the President 

more power over civilians dur- 
ing peace time than those held 
by any President!

2. ) It gives the President the 
right to induct into the Army 
“with or without oath” any 
worker who has not returned 
to work after the government 
has taken over a seized indust
ry. In affect it would legalize 
“involuntary servitude.”

3. ) The bill gives the Presi
dent complete power to break 
strikes through the use of 
forced labor.

4. ) In essence, the bill gives
the President complete power 
over labor but not over corpo
rations. Corporations, whose 
plants are taken over by the 
government, will receive “just 
compensation” before any pro
fits are paid into the U. S. 
Treasury. Meanwhile, labor 
will have to work under pain of! Don’t delay! Act now! The fate 
being ^inducted into the milita- of democratic liberties rests in 
ry. Refusal .to go to work in the hand of your Senator. It is 
the military could be classed as your duty to yourself and to 
treason. your fellow Americans to ad-

—o— vise your Senator of your posi-
Such a bill, once enacted in- tion on the matter.

organizations have 
protests. *
—o—

bodies of the LDSNational
and the Centre of Democratic 
American Lithuanians have 
both wired Senators Robert F. 
Wagner and James M. Mead- 
Leaders of these organizations 
are urging their local bodies to 
wire or telephone their respect
ive Senators ... Many labor or
ganizations have dropped all 
other work and have put them
selves on a emergency footing 
to defeat the Truman bill . .. 
Heads .of American Lithuanian. 1 A, » . ’ ,
organizations are asking their 
organizations to follow suit...

Keturiem tūkstančiam Bušų ir gatvekariy vairuotoji^ 
sustreikavus Los Angeles mieste, žmonės naudojasi 
sunkvežimiais. Visgi greičiau ir lengviau, negu peštiem.

toj as drg. Čepas ir VRM 
skyriaus virš. drg. Karda- 
šinas.

Potvynio metu Nevėžis 
nepadarė didelių nuostolių. 
Patvinęs Nemunas užliejo 
visus žemesnėje vietoje 
esančius kaimus ir apsėmė 
R a u d ondvario žemesniąją 
dalį. Gerai veikiančių gel
bėjimo brigadų dėka jokių 
aukų nėra. Nukentėjo tik 
dalis trobesių ir žuvo bei 
sugedo baldų, aprangos ir 
maisto produktų. Buvo ap
semtas malūnas, bet buvu
sieji malūne grūdai (apie 
2 tonas) buvo laiku išgelbė
ti irz tinkamai apsaugoti. 
Tuojau buvo imtasi orga
nizuoti nukentėjusių nuo 
potvynio gyventojų maitini-

mą ir aprūpinimą patalpo-’gyventojai Zlotnikovas, Vo- 
mis. robiovas ir Bašlamiovas po-

Žymesnių nuostolių pot-įtvynio atneštą iš Veršvų 
vynis padarė žemesnėse km. medinį rąstų tvartą iš
viete s e s tovintiems kai- ardė ir rąstus supiaustė į 
mams, kur be pašarų, sėklų malkas. Tvarto pastogėje 
ir maisto atsargų bei smul- rastą maistą pasidalijo tarp ' 
kesnio ūkiško inventoriaus savęs, nors gerai žinojo, iš 
buvo sugriauta ir nunešta kur ir kieno tvartas yra. 
nemažai trobesių. Tokie nesąžiningi piliečiai

Potvynio metu atsirado' ?ra perduoti vietos milicijai 
žmonių, kurie norėjo pasi- Saus atitinkamą atpildą 
naudoti kitų žmonių nelai- uz savo darbus.
mėmis. Pav-., Kaniūkų km. šiuo metu Raudondvario 
gyventojas Kryžiokas,|Valsčiaus Vykd. Komitetas 
užuot padėjęs gelbėti savo skubiai organizuoja nuken- 
kaimynus nuo potvynio, už- tėjusiems nuo potvynio gy- 
siėmė svetimo turto “me- ventojams medžiaginę pąra- 
džiojimu.” Arba Šilelio km. mą. P. V.

robiovas ir Bašlamiovas po-
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Racine, WisPrie to rašinio, mano nuomone, dar rei
kia pridėti, kaip aklai jį sekė visas nacio- 

| nalis komitetas, kad nei vienas iš jų, virš 
; 50 vyrų, neužprotestavo, kai Browderis 
■ nieko nepasiklausęs, pasiuntė nuo parti

jos iš jos pinigų 5 tūkstančius dolerių 
statymui paminklo Wendell Wilkiui. Net 
ir mūsų spauda užgyrė tą jo žygį. Kad 

‘ tas drg. V. T. rašinys yra didžios vertės 
dokumentas, nurodąs browderizmo teo- 

F rijų žalingumą, tai ne mano vieno nuo
monė. Mūsų skaitlinga LLD 11 vyrų 
kuopa nutarė oficialiai kreiptis pas LLD 
Centro Valdybą su prašymu, kad išleis
tų tą drg. V. T. rašinėlį apie browderiz- 
mą atskirame lapelyje-brošiūroje, kad 
paskleisti po visą Ameriką, kad visi žino
tų, kaip tai atsitiko tokie perversmai, 
partijoje tokiu trumpu laiku.

, Sekantis neįkainuojamas Dr. A. Pet-, 
rikos mokslinis rašinys apie X-spindu- * 
liūs. Visi sako: “Man nuėmė X-Ray pa
veikslus.” O kas tie X-Ray, iš kur jie at
sirado, ką jie parodo, kokią naudą žmo
nija turi iš to, tai gal žino tik iš tūkstan
čio vienas. Čia dr. Petriką parodo net su 
paveikslais visą istoriją jo progreso per 
50 metų su visais net kurjoziškais eta-

* pais. Bet tas iš karto net mokslininkų 
smerktinas išradimas privedė iki atradi
mo atomo suskaldymo — atominės ener
gijos atradimo. Dabar žinosime visi, ku
rie skaitom Šviesą.

L J. J. Kaškaitis “Neapleiskime Savo 
' Tėviškės.” Čia aiškiai, ryškiai ir stipriai 
autorius nurodo būtiną reikalą remti ir, 
‘šelpti Lietuvos žmones visais mums išga
limais būdais per LPTK ir nušviečia la
bai gražiai, kaip ir ką remia mūsų lietu
viški kryžiokai ir klerikalai. Tik man 
rodosi, drg. J. J. Kaškaitis, pradėdamas 
straipsnį, jau per daug begalinės, neri
botos meilės Lietuvai prirašė. Jau ji ir 
puiki ir graži, apdainuota, apgiedota, 
prisapnuota ir persapnuota ir dar apie 
50 saldžių, kvepiančių visokiais kvaps- 

L piais žodžių ir vis Lietuvai. Ištikrųjų, tai 
^reikia būti meilišku poetu, kad taip nu- 

merinės muzikos srityje jis „išvarė, platų ^alatinti. Aš myliu Lietuvą, ypač dabar,.
kada ji paliko darbininkų Lietuva. Mano 
obalsis: ^darbininko tėvynė ten, kur jis 
savo ‘pūslėtomis rankomis pasidaro ge
resnį pragyvenimą. Lietuvoje su laiku 
darbininkai turės geresnį pragyvenimą, 
negu mes čia—na, tai dar labiau džiaug- 
siuosiu.

J. Siurba rašo: “Kas Trukdo Mūsų Ša
liai Žengti į Gerbūvį.” Kas nori žinoti, 
tegul tik skaito ir aiškiai suras, kas truk
do. Ne tik suras, bet dokumentalėm skai
tlinėm darodyta, kiek korporacijos “už
dirba,” arba apvagia darbininkus per 
metus kiekvieną atskirai. Aš ir pats neti
kėjau, kad kapitalistas, apmokėjęs darbi
ninkui “gerą” algą, gauna net 1,649 dol. 
nuų kiekvieno samdomo darbininko. Ak, 
tai razbaininkai, kurių niekas negaudo, 
ir dar apsaugoja ir mes dar turime ap
mokėti už tą apsaugą.

D. M. Sholomskas rašo: “Antrasis 
Žalgiris.” Tai aiški, trumpa istorija pir
mo ir antro pasaulinių karų. Prie to, 
nors labai trumpa, ber gražiai aprašyta 
Lietuvos istorija nuo pat atsiradimo kry
žiokų ir kardininkų, ir lietuvių kovos su 
jais per šimtmečius iki pirmo Žalgirio 
1410 m. O antras Žalgiris trumpai, bet 
meistriškai nupieštas net su ,aiškiu ir 
ryškiu žemėlapiu.

Yra ir gražių eilių: S. Jasilionio, A. 
Dagilio ir ,S. Neries.

Dar telpa kunigo E. White gražus pri
lyginimas bibliško milžino Gideono ir 
grupelės jo kovotojų su šių dienų komu
nistinėmis partijomis.

Tai stebėtina 35 puslapių knygutė, 
kurioje tiek mokslinio turto telpa! Gali
ma prirašyti 70 puslapių, kad tikrai api
būdinti vertę š. m. No. 1 Šviesos.

Simonas Janulis.
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DIMITRIJUS ŠOSTAKOVIČIUS
Tarybinis menas, priešingai žinomam 

romėnų posakiui — ginklams žvangant 
mūzos tyli — Didžiojo Tėvynės karo me
tu veržliai augo, nežiūrint rūsčių karo 
sąlygų, turėjo pažymėtinų laimėjimų, 
kurie įeis į tarybinės liaudies istoriją, 
kaip žūtbūtinės kovos ir pergalės dienų 
veikalai. Meno kūriniai tarybinei liau
džiai buvo idėjiniu ginklu, jie skatino 
grumtis su laisvės ir kultūros priešu iki 
pergalės, jie tarybinius žmones įkvėpda
vo nemirštamiems žygdarbiams. Kompo
zitoriai, interpretatoriai, aktoriai kartu 
su Raudonąją Armija visas savo jėgas 
skyrė priešo sutriuškinimui. Simfonijos 
ir dainos, spektakliai ir koncertai buvo 
tarybinės liaudies dvasiniai ginklai ko
voje su dvidešimtojo amžiaus barbarais.

Ir štai pasiekus pergalę, tarybinė liau
dis Tarybų Sąjungos Liaudies Komisa
rų Tarybos sprendimu savo menininkų 
žymiuosius 1943—1944 metų kūrybi
nius darbus, talentų* pasireiškimus bei 
veiklą pažymėjo aukščiausiu įvertinimu 
—Stalininėmis premijomis.

Greta kitų kompozitorių, Stalininių 
premijų laureatų, pažymėtinas yra žino
mas tiek mūsų šalyje, tiek ir toli už jos 
sienų Dimitrijus Šostakovičius.

Dimitrijus Šostakovičius nuėjo sudė
tingą kūrybinį kelią. Būdamas dar vai
ku, Petrapily, Grekovų namuose, kitų 
tarpe klausant ir žymiajam rusų kompo
zitoriui Glazunovui, jaunasis Mitia ste
bina savo drąsiomis, naujoviškomis kom
pozicijomis. Drąsus jų užmanymas, diso
nuojanti harmonija, savitų bruožų melio- 
dika — visa tai žymiai daugiau kreipė 
dėmesį į jaunąjį Šostakovičių ne kaip į 
būsimą pianistą, bet kaip į kompozitorių. 
Ir iš tieąų, aštrus šostakovičiaus talen
tas, su ryškiu individualiu kompoziciniu 
braižu, atkreipė į savo dėmesį nuo pat 
pirmųjų jaunuoliškai drąsių opusų. Gi 
jo pirmoji simfonija, Šostakovičiui išė
jus kompozicijos mokslus, greit tampa 
populiari ne tik Tarybų Sąjungoje, bet 
ir Amerikoje, ‘Anglijoje. Ji žymių diri
gentų nuolat grojama, įrašoma į patefo
no plokšteles. Bet ypač Šostakovičius 
kaip kūrėjas subręsta pastaraisiais me
tais. Jei anksčiau jis buvo žinomas, kaip 
aštrių groteskų, sąmojingų muzikinių 
pamflektų autorius, tai nuo penktosios 
simfonijos (Vilniuje grotos antrosios 
muzikinės dekados metu) Šostakovičiaus 
talentas ryškiai susiformavo, sutvirtėjo, 
susikoncentravo. Jo kūryba įgavo įtiki
namo meistriškumo bruožų, pradėjo al
suoti dabarties gyvybingu pulsu, forma 
pakluso giliam turiniui reikšti. Po penk
tosios simfonijos vienas iš stambiausių 
Šostakovičiaus kūrybinių laimėjimų— 
fortepijoninis kvintetas. Šis kūrinys tiek 
vidinio turinio, tiek šviežios formos po
žiūriu, yra didelis ir rimtas žingsnis 
Šostakovičiaus kūryboje į priekį pakeliui 
į septintąją, visame pasaulyje išgarsėju
sią simfoniją. Septintoji simfonija, kuri 
nuskambėjo Rūsčiomis 1942 metų pra
džios dienomis, iš karto taiybinių muzi
kos kritikų buvo pavadinta “kovos ir per
galės simfonija.” 'Autorius ją paskyrė 
didvyriškam Lenino miestui, kurio žiau
rios blokados mettu-ji ir buvo sukurta. 
Septintosios simfonijos pagrindinė min
tis — kūrimo ir* griovimo jėgų susidūri
mas, jų grumtynės, kultūros prieš van
dalizmą, humaniškumo prieš barbarybę, 
prieš jos nežmonišką žiaurumą. Simfoni
jos idėjos puikus išreiškimas, turinio ap
imties didingumas, formos ir orkestruo
tės monumentalumasrTai savybės dėl ku
rių ši simfonija tapo pačiu stambiausiu 
kūriniu tarybinėje muzikoje. Tarybinė 
liaudis septintoje simfonijoje pajuto sa
vo kilniausių minčių, aistringiąusių 
troškimų, didvyriškumo ir ištvermės, 
tvirto tikėjimo į ateisiančią pergalę įkū
nijimą. šią simfoniją tarybinis žmogus iš 
karto visa širdimi pamėgo, nes jos akor
duose skambėjo himnas žmogui — žmo-

• • gui kovotojui dėl laisvės. Net gi ir gedu
lingoji simfonijos dalis, kurią komenta
toriai pavadino “kritusioms didvyriams 

• ‘requiem’,” suskambėjo visai naujai,, ne 
taip, kaip buvo įprasta rusų muzikinės

inteligentijos simfoniniam psichologiz- 
mui. Bene tiksliausia šią dalį bus apibū
dinęs, vėliau pats prieš laiką žuvęs Tėvy
nės kare didžio pastabumo ir talento ra
šytojas Eugenijus Petrovas. “.‘..Tai 
kritusiems kovoje dėl tėvynės paminklas, 
gedulingas maršas. Jis neišspaudžia aša
rų. Perdaug gilus liūdesys, kad išspaustų 
ašaras — silpnumo žymę. Ne. Dabar ne
turi būti silpnumo. Ir “requiem” kritu
sių didvyrių, mūsų brolių, mūsų sūnų ir 
tėvų atminimui mūsų akis padaro sau
sas ir kumščius suspaustus.”

Septintosios simfonijos pasirodymas ' 
tiek Tarybų Sąjungos, tiek viso pasaulio 
koncertinėse estradose — tai vaizdus 
aukšto tarybinės muzikos idėjiškumo liu
dijimas, meninio — politinio brandumo 
liudijimas. Didelis septintosios simfoni
jos pasisekimas—pasisekimas visos tary
binės muzikos kultūros. Simfonija pagim
dyta karo audros, rašyta griaudžiant ka
nonadai, simfonija tapusi aštriu didžio
sios kovos ginklu, — reiškinys, neturįs 
pavyzdžio pasaulinėje muzikos istorijoje, 
o tai vaizdžiai rodo, kokios neišsemiamos 
kūrybinės galios slypi tarybiniame mene.

Šostakovičius su nauju impulsu suku
ria naujas aštuntąją ir devintąją simfo
nijas, kurios grojamos su didele sėkme.

Nors D. Šostakovičiaus kūrybinė sti
chija ’simfonizmas, bet ir tarybinės ka-

ir reikšmingą barą. Jo fortepijoninis 
kvintetas, pirmasis ir antrasis styginiai ’ 
kvartetai, fortepijoninis trio, dabar pa
žymėtas Stalinine premija, tai ryškūs 
Šostakovičiaus kūrybos puslapiai. Ypač 
brandūs kūriniai, parašyti pastaraisiais 
metais, trio ir antrasis styginis kvarte
tas. Šie abu kūriniai, kaip ir pastarosios 
jo trys simfonijos — tai tarybinio žmo
gaus kūrėjo veikalai, kupini aukšto idė
jiškumo, gilūs savo turiniu, . pasižymį 
nuotaikų rimtimi, šviežia forma,’ savai
mingo kompozicinio braižo, jie lygiuojasi 
į didžiųjų pasaulinių klasikų geriausius 
veikalus, jie įeis į pasaulinę muzikos is
toriją, kaip tarybinio meno žymūs pasie
kimai. J. Banaitis.

(Tiesa, kovo 12, 1946.)

“Šviesos” No.^ 1
Paprastai būdavo, kai pasirodo' nau

jas “Šviesos” numeris, tai pasirodydavo 
tuojaus mūsų gabių apžvalgininkų ir 
kritikų apibūdinimas jos turinio su pas
tabomis ir, kartais, kritika. Dabar gi, 
kada išėjo šis pirmas. 1946 m. numeris, 
niekas nieko... Tik drg. Antanuk para
šė keletą eilučių. Aš nesu rašytojas ar 
kritikas. ' Mano supratimu, šis Šviesos 
1-mas numeris yra perlas lietuvių litera
tūroje ir geriausias už visus pirmiau iš
ėjusius. Ir ko čia nėra? Ir kiekvienas ra
šinys atrodo vienas už kitą gražesnis ir 
naudingas mums, darbininkams.

Imsiu nuo pat pradžios. R. Mizara ra
šo apie Theodore Dreizerį. Tuojaus 
po Dreizerio mirties 1945 m. skaičiau 
komercinėje spaudbje ilgas tiradas apie 
jo gyvenimą ir jo raštus. Vieni jį šmeižė, 
kiti paviršutiniai rašė, kaipo apie antra
eilį rašytoją, o dar kiti pagyrė jo porą 
veikalų įr tiek. Aš pats skaičiau tik kele
tą jo veikalų ir neturėjau tikros nuomo
nės apie tą didį rašytoją ir darbininkų 
draugą. Dabar gi drg. Mizara trumpa
me straipsnyje sugebėjo nupiešti Dreize- 

• rį tokiu, koks jis ištikrųjų buvo. Skaitant 
tą rašinį, rodosi, kad žiūri į veidrodį ir 
matai jį ir jo sielą ir jo darbus dėlei nu
skriaustųjų. Ačiū drg. Mizarai dabar 
aš pilnai suprantu Dreizerį ir stengsiuos 
gauti ir skaityti»jūsų paminėtus jo raš
tus.

Drg. V. T. rašo apie Komunistų Par
tijos atsistatymą. Kas gi kitas būtų su
gebėjęs taip trumpam rašiny išdėstyti 
Browderio teorijas ir visą istoriją brow- 
derižmo su visu jo oportunizmu ir nelem
tomis pasakomis apie monopolinio kapi
talo gerumą?' Komunistai per daug pasi
tikėjo Browderiui. Na, tai ir privedė...

Mano Žeme
Vėjas klevo viršūnėje plakas— 
Tu į saulę esi panaši,— .
Koks šviesus tasai rudenio takas, 
Kai širdyj žiedą vyšnios neši..
Kilkit lapai į mėlyną dangų 
Saulės jūroj blizgėkit dar kart,— 
Savo kraštą taip nuostabiai brangų 
Noriu šiandien ant rankų iškelt.
Kas, kad pievoj pagelto ramunė, 
Ir dangaus žydruma nebeta,— 
Spalių pergalė amžiais tebūnie, 
Kaip gegužis šviesi ir balta.
Rudens vėjau, nutilk tolumoje, 
Tu ir aš mylim laisvę širdim,— 
Paklausyk, mano žemė dainuoja, 
Mano žemė drauge su manim.

Valsiūnienė.
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Komp. J. Švedas ir K.
Galkauskas -- Lietuviškų 
Tarybinių Dainų Kon

kurso Nugalėtojai
šešiasdešimt kūrinių buvo pateikta 

Meno Reikalų Valdybai prie LTSR LKT, 
paskelbusiai lietuviškų tarybinių dainų 
konkursą. Kovo mėn. 10 d. jury komisija, 
pirmininkaujama Meno Reikalų Valdy
bos viršininko drg. J. Banaičio, atidarė 
įteiktus vokus ir išklausė pasiūlytųjų 
dainų atlikimą.

Konkurso nugalėtojais buvo pripažinti 
Lietuvos TSR nusipelnę meno veikėjai, 
kompozitoriai J. Švedas ir K. Galkaus
kas, sukūrę melodijas poeto V. Montvi
los eilėraščiui “Pirmyn, laisvoji Lietu
va.” Jiems atiteko pirmoji 8,000 rublių 
premija. Antrosios premijos už dainą 
mišriam chorui atiteko kompozitoriui D. 
Andriuliui (“Tarybų Lietuva,” žodžiai 
J. Šimkaus) ir drg. P. Bekeriui (“Kur 
baltas miestas,” Salomėjos Nėries).

Kompozitoriams St. Vainiūnui (“Ta
rybų Lietuvos jaunimo daina,” B. Aud
ronės), K. Kaveckui (“Dangus gimti
nės,” žodžiai A. Venclovos) ir K. Gal- 
kauskui (“Gyviesiems,” A. Venclovos) 
paskirtos trečiosios premijos.

Dainų dvibalsiam chorui buvo pateik
ta žymiai mažiau. Komisija rado galimu 
paskirti tik dvi premijas — pirmąją ir 
antrąją. Abidvi jas laimėjo drg. J. 
das už “Dainą apie tarybų tautą” 
Venclovos) ir “Dainą raudonosios 
guolės” (V. Montvilos).

Meno Reikalų Valdyba prie LTSR 
LKT rekomenduos premijuotas dainas 
įtraukti į birželio mėnesį įvyksiančios 
Lietuvoje Dainos šventės repertuarą. 
Numatoma taip pat išleisti ir atskirą tų 
dainų rinkinį.

(Iš Vilniaus “Tiesos”)

Šve- 
(A; 

gur-

Poema Išvaduotai 
Tėviškei

Penkmečio proga.
Nors ir saulė kėlėsi, nors ir žemė sukosi,
Mėlynžiedė mano tu, lino Lietuva,
Vai buvai paskendusi juodo siaubo rūkuose, 
Jautėm tavo sielvartą širdimi visa.

Karo upė liejosi liepsnom įsisupusi... 
Kovoje užgrūdinta, vedina tiesos, 
Raudonoji Armija tavo vardu lūpose • 
Ėjo atkovoti tau laisvės ir šviesos.

Kai per kraštą gimtąjį kraujo marios vilnijo,
Kentė pėdas vokiečio žemė užgrobta,—•
Nešė džiaugsmą vėliavos Klaipėdoj ir Vilniuje 
Pergalingai skelbdamos, kad laisva tauta.

Taip išpildė vyrai čia liaudžiai žodį duotąjį, 
Priešams nepalikdami žemės nei pėdos, 
Dainose dainuojama krašto išvaduotoji— 
Skriausti lino' tėviškės niekam nebeduos.

Daug veidų nematome pergalingoj šventėje, . 
Kas mokės didybę tą apdainuot, ištart, 
Kaip už žemę gimtąją krito ir kaip kentė 
Rankomis apglėbę ją paskutinį kart.

jie

Mūsų jūra supasi jungą nusimetusi, 
Laisvos bangos ritasi pamariu visu . . .
Nebevirkdys priešas jau, kaip anuose metuose 
Lietuvaitę rišdamas už gelsvų kasų.

Mes pažinsim priešą tik, jo laivų skeveldrose, 
Kai krantan išmetusi Baltija rusti,
Pasakys pasauliui ji, kad pati čia valdosi — 
Sklis galingai ošdami žodžiai paprasti.

Apie tai, kaip keliasi mariose paskendusi 
Saulė, ir kaip blaivosi tėviškės dangus, 

i Mūsų laisvės didvyris vis gyvens legendose—
Paprastoj milinėj—paprastas žm’ogus.

Racine Pieninių Darbininkų ’ 
Streikas

Visų septynių pieno kompa
nijų Racine išvežiotojai ir per- 

j dirbimo darbininkai išėjo į 
streiką gegužės 17 d. ryte ir 

' dar nesusitaiko. Darbininkus 
i atstovauja Teamsters and 
j Chauffeurs local 43.

Darbininkai reikalauja pa
didinti algas po $12 j savaitę, 
o pieninių savininkai, siūlo po 
$5 viduj dirbantiems ir po $3 
išvežiotojams, tad, matyti, de
rybos neina prie susitarimo.

Tuo tarpu Racine žmonės ' 
j pieno negauna; dauguma va
žiuoja pas farmerius pirktis 

i pieno ir Racino priemiesčių 
pieninėse, kaip tai: Skewes 
pieninės, Mygatts kampe, ant 

|No. 20 vieškelio ilgiausios ei- 
į lės žmonių stovi su tikslu ’gau- 
: ti pieno kvortą. Tas atsikar
toja kasdieną. Tvarką prižiū
rėti buvo pašauktas šerifas.

Šiandieną, tai yra gegužės 
j 23 d., kompanijų atstovai tu
rėjo konferenciją su miesto 

! majoru Francis H. Wendt. Po 
i konferencijos pieninių atsto- 
i vai pareiškė, kad su majoru 
įtarimuose nepadarė jokio pro
greso dėl baigimo šio strei- „

* ko ir. toliau pareiškė, kad 
kompanijų atstovai kreipėsi 
prie OPA su reikalavimu pa
kelti kainą už kvortą po 21/2

i centų, kad patenkinti darbi- 
I ninku reikalavimus.

Kompanijų atstovai, matyt, 
yra nusitarę tyčia šį streiką 
ištęsti kuo ilgiau, manydami' 
sukelti Racino . žmones prieš 
pieninių darbininkus, o la
biausiai prieš išvežiotojus, tai 
viena; o kita, tai trys didžiau
sios pieninės: Racine Pure 
Milk Co., Progressive Dairy ir 
Cloverleaf Dairy, yra vienos 
korporacijos kontroliuojamos. 
Metai atgal buvo paskelbta, 
kad- jos susivienijo dėl geres
nio pasisekimo biznyje, ir pri
guli Bordens korporacijai.

Tai jau visiems žinoma, juo 
korporacija turtingesnė, tuo 
sunkiau darbininkams išgauti 
koki nors pagerinimą darbo 
sąlygų bei padidinimą algų, 
nes jos paperka vietinę spau
dą ir ji padeda k.urstyti žmo
nes prieš streikierius. Bet var
giai ką gelbės tie užmačiai.

Unija reikalavo, kad Ra
cine mieste viena pienine būtų 
paleista darban, kad būtų ga
lima pieno pristatyti į ligon- 
bučius ir mažiems kūdikiams. 
Kompanijos atstovai atmetė 
tą reikalavimą. Unijos lokalo 
viršininkai pareiškė, kad uni
ja leido sudėti j šaldytuvą 3,- 
000 svarų sviesto, Progressive 
Dairy sandėlyje, kad Racine 
žmonėms būtų galima įsigyti 
sviesto.

Tai su šia diena tiek apie 
pieno streiką. Susitaikymo ne
sitikima greitoj ateityj. Jei 
pavyks užbaigti, pranešiu tuo
jau.

Korespondentas.

Svarbu Atsiminti
Šias Dienas

Tuojau pasižymėkite į savo 
užrašų knygeles, jog

BIRŽELIO 30 JUNE

« i

Tu manoji tėviškė žengt naujai atgimusi,
Ir toli palikusi godas neramias,—
Tegul skamba priesaika mano žodžių rimuose— 
Staliniško kelio jau žingsniai nepames.

V. Valsiūnienė.

įvyks didysis Laisves 
piknikas Brooklyne.

Bus
Klaščiaus Clinton Parke

LIEPOS 4 JULY
Įvyks masinis lietuvių sąs
krydis —- Laisvės piknikas,

Vose Pavilion Park,
Maynard, Mass.

■
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Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietu vo j e

Laiškas iš Lietuvos
SestpdLnG. PnJMfn 1. 194(5

Waterbury, Conn

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Vytautas Gečiauskas buvo antra auka trijų dienų laikotar
pyje. Naktį į rugsėjo 17 d. buvo nužudytas kitas komjaunuolis
— aktyvistas, “Cotton” fabriko darbininkas Žalys. Buržuazi
niai nacionalistiniai tėvynės išdavikai nenorėjo susitaikinti 
su padėtimi, matydami nuolatinį komjaunimo eilių ir jo Įtakos 
augimą jaunimo tarpe ir jie nutarė mėginti bent teroristi
niais aktais Įbauginti jaunimą ir tokiu būdu trukdyti komjau
nimo organizacijos darbui. Bet nepavyko jiems jų niekšiški 
įgeidžiai. Ir negalėjo pavykti. Šančių jaunuoliai drąsiai atsa
kė į tas žmogžudystes. Dešimtys naujų pareiškimų Įstojimo i 
Lenino-Stalino komjaunimo eiles — toks buvo jų atsakymas 
lietuviškai-vokiškųjų nacionalistų gaujoms, mėginusioms žu
dymais sustabdyti komjaunimo augimą.

O patys banditai atsidūrė teisingumo rankose.
TEISMAS

šimtai žmonių, ypač jaunuolių, gruodžio 23 d. susirinko 
Kaune, Karininkų Rūmų salėje, kur įvyko komjaunuolių žalio 
iy Gečiausko žudikų viešas teismas.

Prieš teismą — du nacionalistinių gaujų — LLA — bandi
tai: Stanislovas Romeikis ir Vytautas Mikulevičius. Juos teisė 
VRLK Kariuomenės Tribunolo išvažiuojamoji sesija, kaltino
— Kauno miesto prokuroras drg. Galinaitis, gynė — advoka-' 
tas Grigonis.

Kaltinamoji išvada trumpa ir aiški. Romeikis nuo kovo mė
nesio buvo banditų gaujos, vadovaujamos banditų “Meškos”! 
ir “Kariūno” ir veikusios Kauno ir Ukmergės apskričių ribo-| 
se, narys. Savo uolumu gaujoje jis suspėjo pasižymėti, nes1 
kartu su kitais gaujos dalyviais jis dalyvavo visoje eilėje’
“operacijų,” kurių metu buvo nužudyti du tarybiniai piliečiai LDS Seimo Delegatai Ruošiasi 
ir apiplėšti 15 valstiečių.

Rugsėjo mėn. Romeikis gauna ypatingą uždavinį: vykti į 
Kauną ir Šančiuose Įvykdyti teroristinius aktus prieš komjau
nuolius — aktyvistus ir Įsigyti rašomąją mašinėlę prieštary- 
biniams lapeliams spausdinti. Konkrečiai gaujos vadeivų 
Romeikiui buvo pavesta nužudyti Kaune komjaunuolį Vytau
tą Gečiauską, o du kitus komjaunuolius jis tupėjo nužudyti 
savo nuožiūra.

Anglies kasėjų streikui Įžengus Į šeštą savaitę, per
važos aptuštėjo daugelyje šalies vietų. Tačiau kasyklų 
savininkai laikosi savo užsispyrimo. “Visuomenės vie
ninga nuomonė po visą šalį turėtų juos paveikti,” sako 
AFL prez. Green.

CHICAGOS ŽINIOS

Su dienraščio Tarybų Lietuvos raidžių rinkėjais 
Kaune

Atvykęs į Kauną Romeikis susitinka su visa eile bendriniu-

Uršulai ir Jonui Daugir
dams, Lowell, Mass., nuo jo
sios sesers Anelės Dobrovols- 
kienės iš Daugų, Alytaus ap
skričio. Rašytas kovo 25-tą, 
šių metų. Po pasveikinimo, ra
šo:

Labai džiaugiuosi gavusi 
nuo jūsų laišką ir sužinojusi, 
kad jūs esate visi gyvi ir svei
ki. Po ilgų ir sunkių karo me
tų vėl sulaukėm susirašinėti 
laiškais.

kųjų smogikų. 1942 m., balan
džio 10 dieną jį sušaudė Aly
taus kalėjime. Paliko vargšas 
savo žmoną, mažąjį sūnelį, 
paliko savuosius, paliko drau
gus. Ir be laiko paliko pasaulį, 
nesulaukęs laisvės nuėjo am
žinai ilsėtis.’ Tebūva jam leng
va juodoji žemelė! O mes pa
silikę 
šams. 
kraujo
visas pasaulis teisia 
sikaltėlius.

Sesele mano, mes 
kom savo brolelio Juozo, jis
mirė 1945 m., rugsėjo mėn. 
Paliko žmoną. Paliko 
delius vaikus. O mūsų 
dar gyvena, žinoma, 
sveikatos. Jie dabar
pas Vincuką, Geidukonių kai
me. Aš prašyčiau, sesele, pa
rašyti tėveliams laišką, nes jie 
tankiai jus mini ir laukia nuo 
jūsų laiško.

Linkiu viso geriausio,
A. Dobrovolskienė.

atkeršysime 
Už nekaltų 
praliejimą

jo prie- 
žmonių 

šiandieną 
karo nu-

Pirmadienio vakare, Vilnies 
svetainėje, įvyko Liet. Darb. 
Susivienijimo seiman išrinktų 
delegatų susirinkimas. V. An
drulis padarė trumpą prane
šimą apie kelionę į Bostoną, 
kaip galima važiuoti, kiek 
kainuoja ir t.t.

Paaiškėjo, kad dideliam 
pulke nebus galima keliauti, 
nes daugelis delegatų važiuo
ja automobiliais, 
skris orlaiviu,

i traukiniu ir gal
Po keliones 

! diskusuota kai
'gi LDS konstitucijai pataisy- 
! rnai. žinoma, tokis susirinki- 
I mas negali duoti įnešimo, bet 
j padiskusuota, kad^prieiti prie 
i geresnio supratimo kai kurių 
dalykų.

Susirinkime buvo pusė de
legatų čiagimių. Atrodo, kad Jisai yra novelistas. 
Chicaga šiemet pasiųs daug ■ Jo duktė Erika irgi novelis- 
jaunų delegatų. Tai gerai.

—Dep.

keliolika 
kiti važiuos 

koletas busais. 
apkalbėjimo, 

kurie reikalin-

keliu einant ga- 
So vietų Sąjunga

mano, kad žmo- 
visasvietinės

lizmu. Tokiu 
Įima ir su 
susikalbėti.

Dr. Mann
nija prieis prie 
vienos ’ valdžią 
kliūčių, bet jas

Užklaustas,
ja po karui pažengus pirmyn, 
jis atsakė, kad demokratija 
pažengus, bet tas daryta apa
čiose — liaudyje.

(Taip vadinamos demokra
tijų valdžios eina ne pirmyn, 
bet atgal. Jos palaiko Argen
tinos ir Ispanijos fašizmą, o 
veda atkaklią kovą prieš So
vietų Sąjungą. Liaudis betgi 
kitaip elgiasi, dėl to Mann ir 
sako, kad žemutiniuose siuog- 
sniuose demokratija pažengė, /
kas kita viršūnėse.;

Mann du kartu gavęs No
belio pryzą už rašyto javimą.

v Waterburio ir apylinkės lie
tuviai Įsitėmykite šitas dienas: 
2 d. birželio (June) įvyksta 
Lietuvių Laisvo Kapinyno me
tinis piknikas, Lietuvių Parke, 
kuris visiems yra’ žinomas per_ 
daugelį metų. Parkai yra žy
miai pataisytas.

Birželio (June) 9 d., Lietu
vių svetainėje, 103 Green St., 
bus rodomos filmos iš Lietu
vos, kurias draugas Antanas 
Bimba, grįždamas iš Lietuvos, 
parvežė. Taigi, mes, Water
burio ir apylinkės lietuviai, 
turėsime progą pamatyti Lie
tuvos miestus, kaimus ir gal 
teks pamatyti savo pažįsta
mas, draugas ar brolis, sesuo, 
ir t.t. Matysime Lietuvos žmo
nes !

Taigi nepraleiskite progos, 
tą dieną įsitėmykite ir atei
kite. Rodymas prasidės 8 va
landą vakare.

Bus ir koncertas — dainuos 
Vilijos Choras ir mūsų vietinė 
dainininkė draugė G. Ulins- 
kiutė. Įžanga 50 centų y patai.

J. Strižauskas.

Kovojo Už Lietuvos Laisvę
Dabar parašysiu šiek tiek 

apie savo gyvenimą. Mes po 
karo likome gyvi, tik, žinoma, 
nelabai sveiki. Bet sveikatos 
nėra ko ir norėti, jeigu su vir
šum treji metai reikėjo išken
tėti 
Be 
nes, ir 19^0 metais dirbom vi
suomeninį darbą liaudies ge
rovei, už tat turėjome kentė
ti didžiausius sunkumus vo
kiečių okupacijos metais. Vik
toras, žinoma, nepasidavė 
tiems fašistiniams žvėrims, o 
slapstėsi, vėliau stojo į parti
zanų būrį ir kovojo su ginklu 
rankose prieš vokiškąjį grobi
ką, kuris siekė užkariauti visą 
pasaulį. Aš taip pat negalėjau 
liktis nuošaliai, padėdavau, 
kiek galėdama, tarybiniams 
partizanams.

Pergyveno Baisenybes 
, Dabar gyvenam gerai. Tai 
dėka drg. Stalinui ir jo Rau
donajai Armijai, taip pat dė-| 
ka p. Rooseveltui ir p. r__„ 
menui už išlaisvinimą iš vo
kiškųjų grobikų, kurie Lietu
vos išnaikino pusę milieno 
žmonių, priguldė duobes po 
50 metrų, šaudė už vieną vo
kietį 200 lietuvių, šaudė žy
dus, lenkus, komunistus ir be- 
partyvius žmonelius, kartu 
neišskyrė, 
Daug ko nenoriu aš 
rašyti. Aš manau, 
gaunate laikraščius, 
to ir viską žinote.

Viktoras dabar dirba Aly
taus LKP (b) Komitete, o aš 
mokinuosi Vilniuje, partinėje 
mokykloje. Jonukas su Auge- 
nija lanko mokyklą: Jonukas 
3-čią skyrių, o Augutė 1 sky
rių. ?

po Hitlerio priespauda, 
to, mes, tarybiniai žmo-

jau note-

5 nedi- 
tėveliai 
mažos 

gyvena

Gerai demokratinio judėji
mo ir Lietuvos žmonių rėmė
jai Uršulai Daugirdienei reiš
kiame užuojautą dėl neteki
mo mylimų brolių pasekmėje 
nacių brutališkumo ir jų oku
pacijos atneštų sunkumų.

Greta skausmo, d. Daugir
dienė yra privilegijuota nešio
ti savo širdyje pasididžiavimą, 
kad jinai, vaduodamosi darbi
ninkišku sąmoningumu, nie- 

jkad neparėmė vokiškų bude- 
Tru- hų ar .iiems talkinančių lietu- 

Įvių fašistų, bet visuomet uo
liai darbavosi paremti nuo 
šistų nukentėjusius.

/ Washington. — Gen. Ei
senhower sakė, Amerika tu
ri apsiginkluoti ir šiaurinio 
poliaus srityje (prieš Sovie
tus).

fa-

DISTRIKTAS SAKO, 
STREIKAS UŽBAIGTAS

žmonelius,
šaudė ir kunigus, 

apie juos 
kad jūs 
paskaito-

Cleveland, Ohio, g eg. 29. 
—Mainierių Unijos 6-to dis- 
trikto vadai sakė, minkštų
jų angliakasyklų mainierių 
streikas užbaigtas.

Washington. — Atvyksta 
Argentinos generolas C. 
von der Becke į pokalbius 
del Amerikos žemyno “gy
nimo.”

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Tel. TRObrldge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir G-8 

Nedėllomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

tė. Ji dabar tik sugrįžus iš 
Vokietijos labai prastai kal- 

j ba api(/ Amerikos ir Britani- 
> valdžias, ku- 

I rios leidžia naciams kurstyti 
gaivint parblokštą

kų, kurių tarpe buvo ir Vytautas Mikulevičius. Tasai nurodm fašistai Nori Karo su Sovie- jos milXarines
Romeikiui kaip aktyvų komjaunuolį “Cotton” fabriko darbi
ninką žalį, ir rugsėjo 16 d. vakare padeda jį išvilioti iš vieno 
vakarėlio, po ko Romeikis jį nužudo.

Naktį į rugsėjo 18 d. Romeikis įsibrauna į fabriką “Uosis,” 
kur tuo metu buvo vienas senukas sargas ir, grasindamas gin
klu, atima rašomąją mašinėlę, palikdamas raštelį: “Rašomą
ją mašinėlę paėmė “LLA partizanai.” Parašas — žaliasis vel
nias.”

Svarbiausiąjį uždavinį — Gečiausko nužudymą — Romei
kis vyksta atlikti kartu su kitu banditu Kontrimu. Rugsėjo 
19 d. vėlai vakare jie pasibeldžia pas Gečiauskus. Prisistatę 
esą komjaunuoliai, dar teiraujas apie įvairius komjaunuolius, 
o paskui išėmę revolverius suriša Vytautą Gečiauską ir jo tė-, 
vą Joną Gečiauską, pagrobia iš spintos 2,000 rublių, dvi pa-;^- fašistinis 
auksintas grandinėles ir žiedą. Romeikis dar atima Vytauto!. . °. —
Gečiausko komjaunimo ir kitus dokumentus, paleidžia į jį du | 
mirtinu^šūvius ir pasprunka.

Trečią nužudymą įvykdyti Romeikiui jau nepavyko. Spalio 
7 d. jis buvo atvykęs į Kauną su uždaviniu nužudyti geležiu-i 
kelio stoties kelio meisterį Trapailą, bet šį kartą buvo sulai-Į 
kytas ir perduotas teismo organams.

Baigus1 skaityti kaltinamąją išvadą, prasideda teismo tardy 
mas.

IŠGAMA
Pirmas apklausinėjamas Romeikis.
Siaura* kakta, išsikišusiu smakru — jis padaro kriminalis

tikos vadovėliuose aprašyto nusikaltėlio ir degenerato įspūdį. 
O veiksmai ir laikysena, kaip tik tokio tipo.

Kas jisai?
Amžiumi dar visai jaunas — 1925 metų gimimo, bet bandi

tas su dideliu stažu ir praktika. Tėvas jo amerikietis, motina
— lenkė, 1943 metais savanoriu stojo į vokiečių armiją, o! 
save jis vis dūlto skaito lietuviu. Metęs mokslą, jam geriau 
patiko "bastytis ir trankytis. Du kartu buvo patupdytas už 
smulkias vagystes, vertėsi spekuliacija. Lietuvą išvadavus, jis; Mann, 
pusmetį slapstėsi, o paskui įstoja į “Meškos” banditų gaują. 
Tokie trumpi jo biografijos bruožai, iš kurių matosi tikras 
padugnių tipas, tipiškas buržuazinių nacionalistų gaujų ban
ditas.
- Tačiau teisme jis pozuoja, vaidina. Tur būt gaujoje jis bu-

tais, Sako Senatorius

CHICAGO. — Glen Taylor, | 
senatorius iš Idaho, kalbėda
mas Chicagoj, pareiškė:

“Amerikos fašistai nori ka
ro su Rusija. Jų sekantis ofen- 
syvas bus prieš Amerikos 
žmones. Jie nori uždėti ant 
mūsų sprando jungą, jie gąz- 
dina mus, kad bile kokios re- .. v guliacijos vedą prie totalita
rizmo.”

Senatorius Taylor taipgi sa-
............. ; elementas 

labai stengiasi OPA panaikin
ti, nes tuomet žmonėms būtų 

i daug sunkiau gyventi ir fašis
tai mano jie pasižvejotų 
'drumstam vandenyje.

Karo su Sov. Sąjunga jie 
; nori dėl to, kad ir Amerikos 
ir Europos fašizmui tas pa
gelbėtų atsistoti ant kojų. Bet 
tas būtų pavojinga demokra
tijai. Dėl to visi demokratingi 
žmonės turi stovėti prieš karą 
su SSSR. Reikia gerinti Ame
rikos ir SSSR santykius taikos 
išlaikymui. R.

žmones, 
nacizmą.

Mėsos Gamyba Gerokai
Padidėjus 
gamyba ChicagosMėsos 

valdžios inspektuojamose įmo
nėse žymiai padidėjo. Paaugi- 
mas siekia net 2$ nuošimčius.

OPA apygardos direktorius 
skelbia, kad mėsos gamyba 
padidėjo taipgi ir kituose vi- 
durvakarių miestuose.

Naciai Nužudė Brolį
Dabar, sesele. Uršule, gyve

nam laimingai, tik gaila, kad 
ne visi sulaukėme. Mūsų bro
lelis Andrius žuvo nuo vokiš-

Svarbiausiais mėsos gamy
bos centrais 
Omaha,
City.

Mėsos 
trukdyti
norėdami kainų kontrolę pa
naikinti, bet tas jiems nevyks
ta. R-

yra Chicaga, 
Kansas City, Sioux

magnatai bandė 
mėsos gamybai, tuo

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Patogus laidotuvių namas 
su dvjem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-504*

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
_

Sako: Demokratija ir Socia
lizmas Turi Susilieti

CHICAGO. — Dr. Thomas 
žymus Vokietijos ra

šytojas, kuris gydosi Billings 
Memorial ligonbutyje, džiau
giasi, kad jis jau baigia sveik
ti. Pasikalbėjime su spaudos' 
atstovais dr. Mann sakė, kad 

vo aukštai vertinamas, nes atsakydamas į klausimus jis visur 
pabrėžia‘“ir aš pats, Romeikis.” “Jis pats, Romeikis” dar, 
be to, mėgsta skambius žodžius, nors ne visuomet jie derinasi 
su visu sakiniu įr mintim. Kai jis vyko žalį nužudyti, jis bu
vo išgirdęs “akordeono signalus’’ ir “norėjo pamatyti kokie 
pasilinksminimo metodai.’’ Jis yra toks užkietėjęs banditas, 
kad net tiksliai atsimena, ties kokiu namu buvo sustabdęs 
Žal|. Visi susirinkusieji tiesiog sudreba, kai jis ciniškai pa
reiškia, kad “nieko nesakęs, tiesiai iš 5 metrų kulką į kaktą 
jam daviau.?

(Daugiau bus)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □ □

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

Amerikos ir kitų demokąrti- 
nių šalių ideologija turi būti 
sulieta su Sovietų Sąjungos 
ideologija; kad demokratija 
ir socializmas galimi sulieti ir 
turėtų būti taip padaryta, nes 
tai reikalinga taikos palaiky
mui ir progresui.

Jis sakė, kad Ęuropos žmo
nės nori tokios tvarkos, kuri 
sujungs demokratiją su sočia-

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 A

i X
—
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PHILADELPHIA, PA reikėtų kas nors daryti. Keli- 
draugai ir draugės labai pri A. L. D. L. D. REIKALAI HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Iš Tautiškos Parapijos Veiklos
Į trumpą laiką tautiškoje 

Šv. Marijos parapijoje daug 
darbo atlikta. Kiek laiko at
gal Vytauto Kapines atsipir
ko ir dabar yra pilnai parapi
jos. Jos sparčiai taisomos ir 
yra planuojama statyti koply
čia ant kapų. Tą atlikus būtų 
didelis žingsnis pirmyn.

Tautiška parapija daro pro
gresą pirmyn ir nemažai vei
kia. Atsibuvo apvaikščiojimas 
vyskupo įšventinimo 2 d. ko
vo. Kunigą Walter Crossman; 
kitatautį įšventino į Regiona- 
ry Bishop of America, tatai 
buvo plačiai aprašyta anglų 
spaudoj.

Gegužės. 26 d. 
Crossman aplankė 
tautišką parapiją,
gražus įspūdis, nes jis čia yra 
gerai žinomas. Kalbėdamas 
anglų kalboje pagyrė lietuvių 
tautiškos parapijos veikimą, 
sakė, kad kiekvienoj progoj 
stengsis lietuviams pagelbėti. 
Vyskupas 
puokštes 
rožių ant 
dovanojo
gėles tariame širdingai Jačiu 
Mrs. ir Mr. Baradinskams, 

.kurie aukojo du bukietus ir
Mrs. ir Mr. Muller, kurie taip 
pat aukojo du bukietus rožių.

Taipgi labai ačiū gaspadi- 
nėms Petravi^renei ir Karpa- 
'\nčiepei,^/k-tmos paruošė ska
nius pietus vyskupui. Taipgi 
dėkavojame visiems, kurie pri-, 
sidėjo bent kokiu darbu prie i 
šio kilnaus tautiškos parapijos i 
veikimo. Taipgi, norime ištar-! 
ti ačiū Jonui Valys už paau-1 
kojimą dėl velykinės stovylos.

Rengimo Komisija.

vyskūpas 
lietuvių 

Susidarė

patėmijo keturias i 
(bukietus) gražių 
altoriaus, o jas su- 
mūsų draugės. Už

čiai, “Philadelphia Inquirer,” 
“Evening Bulletin” ir “Phila
delphia Record” pusėtinai su
paralyžiuoti. Išvežiotojai už
simanė gauti kelius centus 
daugiau algos ir atsisakė iš
vežioti tuos didlapius.

Vežikai priklauso prie AFL. 
Spaustuvių darbininkai taipgi 
priklauso prie tos pačios uni
jos. Na, betgi, jie dirba ir 
laikraščius atspausdina. Tūli 
spaustuvininkai buvo bandę 
neiti į darbą per pikietų lini
jas. Tai aukšti viršininkai, tos 
pačios unijos, askelbė jų 
streiką neteisėtu./ Vargšai ve

 

žikai nepaklausė/tos drausmės 
ir vistiek pikie/uoja su AFL 

 

iškabomis. Pikietuoti leidžia 
mūs “brolybės” miesto virši
ninkai tik šešius pikietininkus, 
o policijos duoda kelis šimtus.

Labai liūdnas reginys: Su
vargę vežėjai turi eiti ir eiti, 
be sustojimo netoli įeinamųjų 
durų. Gi didžiausios linijos 
“išalkusių,” kad gauti tuos 
didlapius. Policija juos lei
džia po gera apsauga ir prak
tiška tvarka. Gavę glėbius po
pierių nešasi į gatves ir par
davinėja taip pat alkstantiem

j tos “brangenybės.” Parduoda 
’ jau nebe po tris centus, o jau 
po penkis, dešimts ir dau
giau. šimtai suskurusių Vaikų 
ir didelių vyrų ir moterų lau
kia ilgiausiai linijoj, po ap
sauga policijos, visai nepaisy
dami, kad čia tokie pat skur
džiai streikuoja dėl kąsnio 
[duonos! Keista ir graudu!...

Keista ir šlykštu! Demo- 
i kratų didlapis “Philadelphia 
Record” nemažai seniau 
pliauškė, būk jis užtaria uni
jas ir darbininkų streikus. Bet 
kuomet prisiėjo pasirodyti su 
darbu, tai jis tokis pat, kaip 
ir republikonų “Bulletin” ir 
“Inquirer.” Policijos buožė,

Streikas Be Pavelijimo
Mūsų “broliškos 

mieste” keistenybių 
yra. Čia jau antra 
streikuoja laikraščių 
tojai. (Trys didžiaųsį

meiles 
visokių

vargsta per dieną dirbdami, o 
kiti, taipgi tokie geri rėmė
jai pažangiųj-ų, vis jaučiasi 
“pavargę,” kad ir nieko ne
dirbę. Tiesa, visi senstame ir 
sveikata visų nekokia. Bet, 
dėl to reikėtų kuo daugiau 
apsiimti bent ką padirbėti, tai 
tas darbas būtų visiems leng
vesnis, jei ne tiek ilgai reikė
tų dirbti. Ir kas labai neprak
tiška, tai tūli draugai anksti 
namo išvažiuoja — palikę 
darbininkus ir komisiją. O jei 
didžiuma dirbusių neturi savo 
vežimo, tai dar sunkiau būna 
namus pasiekti.

Kas Daroma Dėl Lietuvos 
Pagalbos

Drapanų rinkimas labai 
[svarbus dalykas. Bet šiuo sy
kiu mažai ką turiu pranešti. 
Paskiausia, gauta drapanų iš 
K. Roman, So.' Phila. J. Ste
ponavičiaus ir A. Braškienės. 
Svederių numezgė mūsų ge
rosios darbštuolės — drg. Rai
nienė 5, Stankūnienė 5 ir 10 
porų pirštinių. Draugė Bula- 
kevičienė, daug mezgusi, su
sirgo. Turėjo operaciją ant 
akių ir jos darbštumą sulaikė 
ta nelaimė. Labai gaila!

Taigi, sveikesni draugai ir 
draugės, padirbėkime kiek 
daugiau.

Liet. Draugas.

Ispanijos fašistų valdžia 
pareiškė, kad ji turi teisę 
atominei energijai išvystyti.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 
susirinkimas įvyks 2 d. birželio, 2 v. 
dieną, Liet, salėje. Draugės, visos 
turime dalyvauti, nes išgirsime ra
portus iš parengimo ir prie progos, 
atliksime kitus svarbius reikalus. 
Nepamirškime ir naujų narių atsi
vesti. — M. K.

savaitė r' « demokratija, 
išvežio 
laikraš

M. S-us.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

[ Juozas Zeidat
Savininkas.

i 411 Grand St. Brooklyn

Lietuviška Darbuote
Gegužės 19 d. Phila. Ben

dro Veikimo Komitetas turėjo 
pirmą pikniką. Piknikas įvy- 

•rko naujoje vietoje, Glouces
ter Heights, N. J. Tai ten me
nama surengti ir didįjį Lais
vės pikniką rugsėjo 1 dieną. 
Piknikas, manoma, gerai pa
vykusiu, kaipo naujoje vieto
je.

Pikniko komisija ir keletas 
draugių ir draugų turėjo sun
kiai dirbti. Tuom klausimu

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 2 d., 2 vai. dieną. Andy Re
pairing Shop, 219 E. Market St. Tu
rime svarbių reikalų ir taipgi reikia 
duokles užsimokėti, nes jau šių me
tų šeštas mėnesis. — B. R., fin. sek.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitdkių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 89S lias been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 210 — 42nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE PANE
210 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L. 5500 has been issued to the undersigned 
to sell, wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 804—54 th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

' ORESTE FERRELLI & 
AM ERICO FERRELLI

(D-B-A John’s Wine & Liquor Store) 
804—54th St.. Brooktm, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholifc Beverage Control 
Law at 99—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CLARENCE RILEY
99—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES .
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Drs. Stenger & Stenger ‘
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

e,

Plymouth, Pa.
Gegužės 19 d. čia atsibuvo 

Liter. Draugijos 12-to apskri
čio konferencija, Stravincko 
svetainėje, 42 Ferry St.

Konferenciją atidarė <org. 
R. Yenušaitis, 3-čią vai. po 
pietų, užklausdamas delegatų, 
ką darysime, ar laikysime 
konferenciją, ar ne, nes nesi
randa didesnės dalies apskri
čio valdybos, kaip tai: užrašų 
raštininko, fin. raštininko ir 
iždininko. Kadangi paaiškėjo, 
kad fin. raštininko visai nesi
randa šioj apylinkėj, o iždi
ninkė serga ir negalės pribūti, 
tai nutarta laikyti, nes užra
šų raštininkas M. Kalauckas 
gal pribus vėliau.

Organizatorius paskyrė į 
mandatų komisiją: R. Dzervį 
ir J. Grušelionį, iki mandatai 
bus sutvarkyti, pakvietė pa
kalbėti P. Šlekaitį iš Scranto- 
no, kuris pasakė keletą žo
džių draugijos reikalais.

Dienotvarkis, kurį pridavė 
organ. R. Jenušaitis, likosi 
vienbalsiai priimtas.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi nuo 
sekančių kuopų: 39 kp.,
Scranton, Pa., P. Šlekaitis 
(antras delegatas, d. Klevinc- 
kas, nepribuvo) ; 43 kp., Wil
kes-Barre, P. Juozokas, J. 
Grušelionis (ir buvo išrinkta 
M. Jenchiulienė, bet jai ne
pribuvus ir vietinės kp. dele
gatams rekomendavus/ priim
tas J. V. Stankevičius) ; 97 į

f)

kp., Plymouth, J. Krutulis ir 
R. Džervis. Viso 6 delegatai. 
: Suteikta sprendžiamas bal
sas apskričio valdybai, o sve
čiams patariamas balsas. Viso 
buvo su sprendžiamais balsais 
8-ni atstovai.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas R. Yenušaitis, sekre
torium P. Šlekaitis. Kadangi, 
nesirado užrašų raštin. M. Ka- 
laucko, todėl protokolo skai
tymas palikta ant toliau, o 
paimta raportai:

Org. R. Jenušaitis raporta
vo, kad fin. rast, šioj konfe
rencijoj nebus, nes raštininkė 
F. Fabijonaitė visai apleidus 
šią apylinkę ir jos vietoj pa
šauktas alternatas F. M. In- 
driulis, kuris taipgi tūlam lai
kui išvažiavęs į Floridą, o iž
dininkė, M. Truikiene, susir
gusi. Jo raportas priimtas, o 

[kitų palikta ant toliau.
Kuopų raportai:
12 kp., Pittston-Wyoming, 

Pa.: 'Susirinkimą šiais metais 
turėjo tik vieną, kiti du buvo 
šaukiami, bet neįvyko, narių 
kuopoj randasi 23, bet tik Il
ka užsimokėjusių duokles už 
šiuos metus, ižde yra $12.09. 
Sekretorius M. Kalauckas.

20 kp., Binghamton, N. Y.: 
Narių šiais metais jau pasimo- 
kėjo 74, jų tarpe yra- 4 nauji 
nariai. Pradžioj metų kuopos 
ižde turėjo $50.23. Vakarie
nėmis prie susirinkimų uždirb
ta $43.45. Parduoti 27 Vilnies 
kalendoriai po 35c — $9.45. 
Surinkta Vilnies šėrininkų su
važiavimui sveikinti' $8.60. 
ALDLD Centraliniam Archy
vui, $7. Viso pasidarė $118.73. 
Pirkome Laisvės namo Šerą 
už $25. Aukojome Sveikatos 
Institutui Vilniuje $25. Pa
sveikinome Laisyės šėr. suva- 

. žiavimą su $5. Vilnies šėrinin
kų suvažiavimui surinkta au-

■t

GERIflūsifl DUONA 
SCHOLES BAKING 
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
$av. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.I

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai

' visose dalyse miesto.
Tel Virginia 7-4499

ANT PARDAVIMO
Saitu vandeniu naman (Fiat). 6 šeimynų, 

po 4 kambarius Seimai. Arti Broadway ir 
McKibben St., Brooklyno. ApartinentuoHC yra 
sudėti toiletai. Įplaukos $1,200. Kaina $4,200. 
Ant išmokėjimo. Dėl platesniy informacijų 
adresuokite:

A. E. HUTSON,
78—Sth Av6., Brooklyn, N. Y.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių* pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-6z. $!2.00. Ekstra didėlė dėžė 
16-oz $5.00.

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

komis ir iš iždo pridėta $5—- 
viso $13.60. Užsiprenumeravo
me kanadiečių Liaudies Balsą 
$3.50. ALDLD Centraliniam 
Archyvui $7. Laisvės prenu
meratai dėl Brazilijos lietuvių 
$10. Smulkių 18c. Viso išleis
ta $89.28. Ižde turime $29.45. 
Sekretoriauja Stasys Jasilio- 
nis.

39 kp., Scranton, Pa.: Na
rių turi viso 50—27 vyrai ir 
23 moterys. Ižde randasi 
$77.37, bet turi serais: Lais
vės už $20, Daily Worker i o 
$20, Vilnies $10. Turi muzi
kos mašiną vertės $85. Perei
tais metais išaukota: Pasvei
kinta Laisvės dalininkų suva
žiavimas su $2 auka. Surink
ta aukų ALDLD Centrui $6.- 
50. Paaukota Lietuvos vaiku
čių pundeliui $5. Nupirkta du 
siūtukai dėl Lietuvos vaikučių 
už $10. Taip pat užsimokėjo 
P.M.S. metines duokles $5. 
Lietuvos Institutui Vilniuje 
$25. Sekretoriauja P. Šlekai
tis.

43 k p., Wilkes-Barre: Na
rių turi 24, bet užsimokėjusių 
randasi tik 18-lika, dabartinis 
kuopos turkas $22.89. Sekre
torius B. Radzevičius.

97 kp., Plymouth: Narių 
turi 9-nis, visi užsimokėję, su
sirinkimai laikomi neregu
liariai, neatsilanko nariai į 
susirinkimus, veikimas silp
nas. Ižde tik $2.62. Protokolų 
raštininkė M. Navickienė'.

Delei neskaitlingos delega
tais konferencijos, nekurie 
paragrafai apleisti, o paimta 
svarstyti mūsų darbininkiškos Į 
spaudos reikalai. Visapusiai 
apkalbėjus, likosi užgirta mū
sų spaudos pakraipa.

Pribuvo sekr. M. Kalauc
kas, dikčiai pavėlavęs, bet pa
siaiškino, kad jis pavėlavo to
dėl, kad laukė R. Jenušaičio, 
kuris žadėjo jį nuvežti... R. 
Jenušaitis prisipažino, kad jis 
pamiršo ir dalykas likosi už
baigtas. Grįžta prie skaitymo 
protokolo, kuris buvo palik
tas. Protokolas likosi priimtas 
vienbalsiai.

Skaityti du posėdžių proto
kolai, kurie taipgi likosi pri
imti. (Turiu pastebėti, kad 
pribuvus M. Kalauckui, su juo 
kartu atvažiavo ir M. Pacen- 
kienė, todėl konferencija pa
sidaugino dviem delegatais.)

Laiškų jokių nebuvo, apart 
20 kp., Binghamton, N. Y., 
kurie prisiuntė apskričiuj 
duokles, viso $3.65.

Nutarta, kad pusė pelno, 
$25.96, nuo praėjusios konfe
rencijos vakarienės, kuri atsi
buvo Binghamtone,' būtų įra
šyta i šios konferencijos pro
tokolą.

Buvo skaitytas centro se
kretoriaus raportas apie kuo
pų stovį,

Drauge M. Krutulienė davė 
praneširijią, kad yra pagamin
ta delegatams vakarienė ir už
klausė, kiek delegatų eis va
karieniauti. Delegatai sutiko 
visi.

Plačiai apkalbėjus apie pa
rengimus šiame vasaros sezo
ne, nutarta ’ palikti apskričio 
valdybai, kuri sutiko tuo dar
bu rūpintis pagal savo išgalę.

P. Šlekaitis pranešė, kad 
centras jau aplaikė velionio 
J. Klikūno auką, $1,000. De
legatai tą žinią pasitiko su 
dideliais aplpdismentais.

Nutarta, kad būtų vedama 
griežta kova prieš fašizmą 
per spaudą, prakalbas, ir vi
sais galimais būdais.

Nutarta, kad ši konferenci
ja vadintųsi pusmetinė, o ne 
metinė, hes tai neformališka. 
Apskričio valdybos rinkimai 
palikta ant sekančios konfe
rencijos, kuri turi būti sušauk
ta lapkričio mėnesyje. Laiką 
ir dieną pasiskirs apskričio 
valdyba. Sekanti konferencija 
nutarta laikyti Scrantone.

Apmokėta bilos: org. R. Je- 
nušaičiui išlaidos, $6; sekr. 
M. Kalauckui išlaidos, $1.68; 
Stravinckui už svetainę, $1.50. 
Viso išsimokėjo $9.18.

Kpnferencija užsidarė 6-tą 
vai. vakare ir visi delegatai

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.
(129)

PATYRUSIOS IR MOKINĖS 
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

BONAI 
NEMOKAMAI BLUE CROSS 

MEDIKALIS APTARNAVIMAS
V AKACIJOS SU ALGA 

LEHIGH UNDERWEAR 
MILLS, INC.

MAIN STREET 
COOPERSBURG, PA.

PHONE COOPERSBURG 970 
(127)

REIKALINGOS 
APAČIŲ APDIRBĖJOS 

ir Vingiuotojos
Šioks-Toks Supratimas Apie Mašinas 

Pagelbėtų.
Jei nepatyrusios prie Felling Mašinos ir 

Pinker, Tai Mes Jus Išmokysime. 
Taipgi Reikia 
VALYTOJŲ

PATIKRINTOJŲ 
ATRINKĖJŲ

Patyrimas Nereikalingas 
Nuolatinis Darbas—Gera Alga 

Kreipkitės

FAIRFIELD DRESS CO., 
785 Main St., Bridgeport, Conn.

(126)

MERGINA. Patyrusi namų darbininkė. Geri 
namai su atskiru kambariu ir maudyne. Ma
ža šeima. New Yorko apylinkėje. Rašykite

WEISS, 2885 FABER TERRACE,
FAR ROCKAWAY, L. I.

(128)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORES

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS 
GEROS ALGOS , 

KREIPKITĖS 

MURIEL DRESS CO.
625 LINDEN STREET 

BETHLEHEM, PA.
___________________________________ (128) 

MERGINOS—MOTERYS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Nuolatinis Darbas, Linksma Aplinka 
VIRŠLAIKIAI 

Muzika Laike Darbo 
Cord-Way Products, Ine. 
86-20 38th St., Long Island City 

1-nas blokas nuo Ind. subvės, 36th St. stoties. 
(126)

MOTERYS VALYTOJOS Ofisiniame name. 
5 DIENŲ SAVAITĖ. 66c I VALANDĄ. 

Kreipkitės j SUPERINTENDENT, 
60 JOHN STREET, NEW YORK CITY

MERGINOS
Lengvas, paprastas fabriko darbas
PRADŽIAI 60C Į VALANDĄ

Vakacijos ir šventės apmokėta
KREIPKITĖS

PETER DOUBRAVA & CO.
26 SOUTH 6TH STREET

BROOKLYN
(Priešais Williamsburg Tiltft)

(127)

HELP WANTED—MALE 
* REIKALINGI VYRAI

Reikia Dailydžiy
Prie Mažų Namų Konstrukcijos — Nuolatinis Darbas
5 Dienų Savaitė—Pilna Skalė—Geros Darbo Sąlygos

KREIPKITĖS
PAISLEY HOMES

Cedar Lane ir Prospect St., 
Princeton, N. J.

Telefonas PRINCETON 2428
(128)

Waterbury, Conn.
Kryžiokų Prakalbos

Gegužės 19 d., 48 Green St. 
salėje, lietuviškų kryžiokų ta
ryba turėjo savo “spykerius.” 
Pirmininkavo A. Aleksis, šv. 
Juozapo parapijos vargoninin
kas. Jo choras sudainavo kele
tą dainelių, o paskui buvo 
perstatytas Anicetas Šimutis, 
buv^s Smetonos konsulo atašė. 
Kai. tas “spykeris,” pasirodė 
ant pagrindų, tai pamačiau, 
jog tai tas pats sutvėrimas, 
kuris kalbėdavo per radio 
Waterbury, kai M. Kalney 
turėjo savo valandą. Jis, bū
davo, šmeižia Lietuvos tary
binę valdžią ir Raudonąją 
Armiją. Jis ir dabar, pažio
vavęs, sakė, jog Stalinas bū
siąs nuteistas Maskvoje ir 
Lietuva būsianti liuosa. žmo
nės, beklausydami tokios jo 
kalbos, tik žiūri vienas į kitą 
ir stebisi jo pasakomis, spė
dami, jog ir pats “spykeris” 
nesupranta, ką sakąs.

Antru kalbėtojum perstatė 
Klybą, pabėgėlį iš Lietuvos. 
Ir šis žmogus pasirodė be gy
vumo, tik spaudo garsiakal
bio stiebą ir šneka apie bolše
vikų terorą, o giria vokiečius, 
būk jie buvę geresni. Paskui 
perstatė Jurgį Savaitį, kum 
nacių b^uvo pasiųstas Finlian-* 
dijon, o iš ten pabėgęs Šve- 
dijon. Jis sakė, jog Lietuva 
būsianti tokia laisva, kaip jis 
nori ir kaip veikia lietuvių ta
ryba Amerikoj dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

Tačiau iš visų tų kalbėtojų 
matosi, kad pas juos nėra ūpo, 
ir jie patys netiki savo kalbai. 
Po aukų rinkimui Aleksis pa-

nuvažiavo pas Krutulius ant 
vakarienės.

Konf. Sekr., P. Šlekaitis.

DAILYDES
HOUSING PROJECT 

48 VALANDŲ SAVAITE 

NUOLATINIS DARBAS 
Kreipkitės 

VETERAN HOUSING 
PROJECT

J. W. BISHOP CO. 
500 North Lake Ave. 

WORCESTER, MASS.
* (127).

skelbė, jog surinkta labai 
daug, net $160. Anot jo, gir
di, šiandien komunistai turėjo 
savo prakalbas 103 Green St. 
salėje ir paskelbė,,kad surin
ko arti tūkstančio dolerių, bet 
jisai tam netikįs, šalę manęs 
sėdįs žmųgus atsiliepė: “tiki 
ar netiki, bet taip yra.”

Užsibaigus jų prakalboms, 
žmonės šnekučiavo apie jų tą 
pasakytą ir seniai jau žinomą 
mali-malienę.

Buvęs.

Rašytojo malūnui viskas 
yra grūdais. Aš negaminu 
nei vaduodamasis vien tik
renybe, neigi remdamasis 
tik vaizduote. Mano litera- 
tiniame krepšyje randasi 
laikraščiuose aprašyti nuo- 
tikiai, netikėti pasitikimai 
gatvėse, anekdotai bei gan
dai, kur nors mano nugirsti. 
Galop, kada nors jie susi
mala ir tampa apysaka ar
ba scenišku veikalu.

Somerset Maugham.

žmogus tapo padirbtas 
savaitės darbą baigiant, kai 
tvėrėjas buvo jau pailsęs.

Mark Twain.
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Hudson Tubes Streikas 
Gali Persimesti ir į 
Penn. Linijas

Gegužės 30-tą, trečiu kartu 
bėgiu desėtko dienų Hudson 
Tubes gelžkeliečiai išėjo į 
streiką. Juos privertė kompa
nijos — Hudson & Manhat
tan Railroad firmos atsisaky
mas išpildyti pirmesniame 
streike duotus pažadus. Tuos 
pačiris pažadus^ kuriuos vy
riausybė pasiūlė ir 337 kitos 
gelžkelių linijos priėmė.

Kompanija, matomai, pasi
drąsino Trumano ataka ant 
darbininkų ir ta sąlyga, kad 
Pennsylvania gelžkelių darbi
ninkai sugrįžo dirbti. Gi šios 
firmos ir Hudson Tubes sto
tys New ark e sueina į vieną 
vietą. New Yorke*taipgi. Tad 
firmos susitarusios laužyti 
streiką, penn. linijoms leid
žiant 50 ekstra traukinių per 
dieną. Paprastai Penn. linijos 
savo ekstra traukinių nelei
džia, perveža nedidelį skaičių 
keleivių tik reguliariais, pro 
Newarka praeinančiais trau
kiniais.

Tie reguliariai traukiniai, 
aišku, neperveža nei kelintos 
dalies Hudson Tubes kas die
ną pervežamų po 115,000 ke
leivių, į abi puses 230,000 fė- 
rų.

Darbininkų vadovybės taip
ogi nesnaudė, susitarė, kad jei
gu Penn. firma bandys op e-; 
ruoti tuos “shuttle” trauki-' 
niuš, darbininkai stabdys vi
sas Penn. gelžkelių linijas.

Vartoja Ferries ir Busus 
žmonės,- tuo tarpu, nei ne

siveržia prie užstreikuotų 
traukinių. Daugelis nei neri
zikuotų. Pirmą streiko dieną, 
gal būt dalinai dėl šventės, 
važinėjančių tarp Newnrko- 
New Yorko abelnai buvo ne 
daugiausia.

Vieni važiavo pervažomis- 
ferries, kiti busais. Nei prie 
vienų per didelės spūsties ne
buvo.

Darbo dienomis, kof strei
kas tęsis, žadama leisti dau
giau pervažų, tankiau. Gal 
nebeimsiu trokų ir auto, tik
tai pėstininkus. Taipgi būsią, 
leidžiama daugiau busų — 
tiesioginių tarp Ne^arko- 
New Yorko ir tiktai einančių 
tarp Newarko ir Jersey City 
pervažų (ferry) stoties.

MUZIKALUS VEIKALAS SU 
SAVOTIŠKA MAGIKA!

Maureen Dick Harry
O’HARA HAYMES JAMES

“Do You Love Me”
ISGIRSK VISAS ŠAUNIAS DAINAS!

Ir dar pinikus asmenų vaidinimas scenoje 
COUNT BASIE ir jo Orkestras

RAY SAX • THE PETERS SISTERS 
EXTRA: GENE SHELTON

ROXY 7th Avenue ir 50th St

ALLAN LADD • VERONICA LAKE 
• WILLIAM BENDIX 

‘The Blue Dahlia”
•u Howard da Silva • Dorris Dowling 

Ir Didis Asmenų Vaidinimas Scenoje
Dake Ellington ir jo pasaiiliniai garsus 

orkestras ir dar Stump and Stumpy, 
The Clark Brothers ir EXTRA!

THE MILLS BROTHERS 
Vidanaktyj vaidinama kas nakt|

PARAMOUNT
BROADWAY & 43 STREET

Garsiausia Istorija Romantiški) 
Prietikių, kurie bet kada pagerbė 

garbinguosius Vakarus!
JOEL McCREA e BRIAN DON LEVY 

SONNY TUFTS

“The Virginian”
TECHNI-SPALVOMIS 

ir dar sujaudinanti drama tos 
paskubusios oro bangų Sirenos 

“TOKYO ROSE”
BROOKLYN

PARAMOUNT
Flatbush ir De Kalb Aves.

Iš Kriaučių Susirinkimo Profesoriai Pikiete

Puikus 9 Tautų Koncertas |Filmos iš Lietuvos 
Galės Būti Gerai 
Parodomos

Sekmadienį, Birželio 2-rą

ir publikos—

Festivalis—
Įvyks: 

birželio 
didžiojoj Man-

Toji reta proga girdėti ke
lių tautų menininkus ir pa
tiems, tai yra mūsų meninin
kams, būti išgirstais kitų 8 
tautų menininkų 
jau netoli.

BeriHras Tautų 
Koncertas

Šį sekmadienį, 
(June) 2-rą, 
hattan Center, 34th St. 
8th Ave., New Yorke, 
džia 2 vai. po pietų.

Kelrod is:
Prie pat durų priveža Inde

pendent subvės 8th Avė. lini
ja, tik blokas nuo IRT 7th 
Avė. linijos, du blokai nuo 
BMT Broadway linijos (pro 
Macy’s krautuvę).

Programoje Dalyvaus:
Aido Choras, vadovybėje 

Jurgio Kazakevičiaus
Edward Attarian — barito

nas
Lillian Jameson—soprano

Ukrainų Leontovich Choras 
Rose Zulalian—kontralto. 
Rusų Liaudies Šokėjai 
Latvių Unity Choras 
Vladimir Padwa—pianistas 
Quartet of Happy Songsters 
Radishchev Choras 
Biruta Ramoška—soprano

„ Johannes Steel, žymusis ra
dio komentatorius, pasakys

p- kalbą pasveikinti šio gražaus 
i bendro darbo dalyvius, 9 tau
tų menininkus ir publiką, su
sirinkusius menu ir dalyvumu 
pagelbėti nacių nuteriotiems 
kraštams atsisteigti. Visas šios 
pramogos pelnas 
nuo karo ir 
nukentėjusių 
lei pagalbai.

Įžanga $1 
įskaityti),
galima gauti pas 
nansų sekretorę L.

skiriamas 
nacių okupacijos 
žmonių medika-

ir $1.50 (taksai 
Tikietų iš anksto 

fePTK fi- 
Kavaliaus-

Bendras Koncertas ir 
Jo Dalyviai Gauna 
Daug Atydos

Veteranai Neskebaus, 
Sakė Darbininkai 
Legionieriai

Mūsų Aido Choras, turbūt, 
dar niekad nebuvo gavęs tiek 
daug plačioje amerikinėje vi
suomenėje publikacijos, kiek 
jis gauna šiomis dienomis, pa
sižadėjęs dainuoti 9 tautų 
bendrame festivalyje-koncer- 
te. Jis rengiamas American 
Society for Russian Relief 
Tautų Divizijos, šį sekmadie
nį, Manhattan Center, New 
Yorke. Aidiečiai ten bus, kaip 
sakoma, “with bells on.”

Bendrasis pramogos komi
tetas išleido lapelius,
plačiai visur paskleisti. Atski
ros tautos, kaip pasirodo, irgi 
leidusios savo lapelius. Lape
liais buvom apteikti ir išei
nant iš tarybiniams rašyto
jams pagerbti didžiojo masi
nio mitingo Madison Square 
Gardene, kur dalyvavo apie 
20,000

Apie 
gi rašė 
žymint 
vius.

kurie

publikos.
festivalį-koncertą taip- 
ir didžioji spauda, at- 
visus programos daly-

Unijistų Darbininkų Legio
nierių nacionalę konferenciją 
pasiekus raportams, kad ge
ležinkelių korporacijos pla
nuoja vartoti veteranus streik
laužiais, darbininkai legionie
riai turėjo greitą atsakymą.

Streiklaužiavimo klausimas 
pasįekė legionierius jierils po
sėdžiaujant savo konvencijos 
sesijose, viešbutyj St. George, 
Brooklyne.

Charles Vencill, nacionalis 
prezidentas į tai pareiškė: 
“Mes manome, veteranai ne
turėtų būti vartojami įran
kiais susikirtimuose su darbi
ninkais.” Jis sakė, kad tie 
veteranai, kurie yra vairavę 
traukinius, yra unijistai.

Henry Geisz, vice-preziden- 
tas, išreiškė viltį, kad vetera
nai nesiduos pavartojami 
bavimui. i

ske-

M-s.

Nubaudė Mėsininkų 
Firmą ir Vadus

Turintiems savaitinius tikie- 
tus ant Long Island gelžkelių, 
kompanija atmokės už liku
sias dėl streiko nevartotas* ke
liones. Tam įsteigs speciales 
būdukes N'ew York o ir Brook
lyn o stotyse.

WARNER BROS, nepaprasta drama 
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD FA°mstAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Warner Bro*, puiki lengvoji 
komedinė drama!

ANN SHERIDAN 0 DENNIS MORGAN 
JACK CARSON 0 ALEXIS SMITH 

JANE WYMAN

‘ONE MORE TOMORROW’
Ir dar dideli asmenų vaidinimai scenoj 

Tommy Tucker ir jo Orkestras 
Ir Steve Evans 
THE CHORDS 

THREE ROSS SISTERS

STRAND

* *

Juokingiausias Komedijos Romansas . . . 
Kaip jis atsitinka Paryžiuje! 

GINGER ROGERS

“HEARTBEAT” 
su JEAN PIERRE AUMONT 

Adolphe Menjou 0 Mikhail Rasutnny
BASIL RATHBONE

Nuolat . . . Vidunaktyj rodoma kas naktj. 

kPALACE 
O BROADWAY ir 47th ST.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Girdėk president© Trumano prakalbą specialei bendrai Kongreso sesijai, reikalaujant 
įstatymo prieš streikus! Matyk, gelžkeliečių streiką suparalyžiuojant šalį! Matyk filmoje 
tąsą anglies streiko! Matyk darbą ant “Veiksmų Skerskelės,“ atominės bombos bandymui! 
Matyk generolą “Ike" Eisenhower tolimuose rytuose, sutinkamą generolo MacArthuro! 
Matyk Variety Club dovaną Bvangelinai Booth! Matyk svarbią Amerikos filmą, “Report 
On Japan” su visom naujausiom žinių filmom iš viso pasaulio, puiklausus judžus mieste

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 46 ST.

k
EMBASSY

Ine.The Capitol Meats,
4621 Foster Ave., Brooklyn, 
urmu (daugmeniškai) mėsos 
parduotuvė, OPA buvo pa
traukta teisman. Gegužės 14- 
tą d žiūrė firmą ir tris jos vir
šininkus pripažino kaltais iš 
bučerių reikalavus ir ėmus ša
lutines mokestis (on-the-side) 
virš bilose pažymimų lubinių 
kainų. Bėgiti mažiau mėnesio 
laiko, tarp balandžio 19-tos ir 
gegužės 16-tos, jie taip gavę 
$1,758 ekstra. Gegužės 29-tą, 
federalis teisėjas Clarende G. 
Galston paskyrė firmai baus
mės $15,000, o tris firmos vir
šininkus nubaudė po 30 dienų 
kalėjimo.

<. Gegužės 28-tos vakarą, 
Laisvės salėje, Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas (na
cionalis) buvo susirinkęs ap
tarti kai kuriuos skubius rei
kalus. Tarp kitų, buvo pasi
keista nuomonėmis ir dėl fil
mų iš Lietuvos.

Posėdin buvo pasikviestas 
ir filmų rodytojas Jurgis Kli
mas. Jo raportas dėl filmų 
Brooklyne buvo toks patsai, 
kaip jau buvo Laisvėje minė
ta, aprašant tų filmų popietį 
įvykusį gegužės 19-tą, Schwa- 
ben Hali — filmos blogai ma
tėsi ir girdėjosi dėl sugedimo 
mašinos.

Dabar Klimas vėl apsirūpi
nęs gera mašina. Čia pat ant 
vietos komiteto nariams ir ki
tiems užeiviams pakartojo fil
mą. Visi įsitikinome, kad su 
dabartiniu aparatu filmą vėl 
bus gerai parodoma, kaip bu
vo iš karto (pirm to rodymo 
Schwaben Hall), kada matė
me pirm rodymo publikai.

Girdėjau, kad organizacijos 
planuoja greitoje ateityje pa
kartoti filmos rodymą Brook
lyne'. Apie tai daugiau išgirsi
me už dienos kitos.

Komitetas svarstė daug ką 
svarbaus. Savo f tarimus, be 
abejo, jisai pats pasakys pu
blikai. Tačiau sunku iškęsti 
nepasakius nors vieną ką nors 
iš tų čia pas juos girdėtų gra
žių dalykėlių—

Vienu tik gegužes menesiu 
komitetas gavo Vilniaus Insti
tuto Įrengimui $22,699, kaip 
raportavo iždo sekretore Lili
ja Kavaliauskaite.

Ot, būta ir darbelio gra-
> z *

žaus! Sutraukti į knygas tas 
aukas, sudaryti rokundas, iš
rašyti kvitus ir išsiuntinėti. 
Dar išrašyti specialius garbės 
lakštus aukojusiems $25 ar 
daugiau. Palaikyti tvarkoje 
vardus surašymui garbės kny- 
gon visų aukojusių ne mažiau 
$5. Ir visa tai atliekama liuos- 
noriai, nemokamai, negirdi
mai ir nematomai, tačiau, reiš
kia tikėtis, neužmirštamai (to
kių darbų mūsų žmonės neuž
miršta).

Taip dirbama pas mus na
cių nuteriotai Lietuvai parem
ti. Parodykite man ką nors 
panašaus pas Lietuvos ir jai 
“meilės” monopolistus* smeto- 
nininkus ir kompaniją!

D-s.

Gegužės 22 d. įvyko kriau
čių 54 skyriaus susirinkimas. 
Jį atidaręs, pirmininkas per
skaitė dienotvarkį ir apsidairė 
aplink — nesimato užrašų se
kretoriaus. Po trumpų pasi
kalbėjimų, tuomlaikiniu se
kretorium paskirtas J. Ama
nas. Paskirtasis laikinu, gal 
bus ateinančiame pusmetinyje 
susirinkime kandidatu, ka
dangi pagal dabartinių virši
ninkų “naują tvarką” ir nau
jai užgimusią organizaciją, 
tai senas užrašų sekretorius 
Žilinskas yra “perdaug nuse
nęs.” Turi > būti nauja armija 
ir jauni oficieriai.

Pirmas iš dienotvarkio klau
simas buvo, kur kriaučiai tu
rėsime laikytį savo pusmetinį 
susirinkimą. Ar Lietuvių Pilie
čių Kliube, ar jiėškosime di
desnės svetainės. Po ilgų dis
kusijų, nutarta pasijieškoti di
desnės svetainės, kadangi pus
metiniame susirinkime įvyksta 
visa eilė rinkimų ir sykiu bū
na ir delegato perrinkimaš ar 
tas pats paliekamas. Tai suei
na į susirinkimą didis būrys 
kriaučių, Piliečių Kliube 
gali sutilpti.

Antras dienotvarkyje 
raportas iš Atlantic City
kusios kriaučių konvencijos. 
Pats raportas buvo gana ge
ras. Taigi, klausant to rapor
to ir žiūrint į mūs delegatus, 
duodančius tą raportą, tartum 
kas kitas per juos kalba. Ne
paisant, kas tą raportą mūs 
delegatam suredagavo, reikia 
pasakyti teisybę, kad gražio
je formoje suredaguota.

Delegatas Buivydas rapor
tavo, kad dirbtuvėse darbo 
yra galybės, o darbininkų yra 
trūkumas, tai ir visa bėda 
dirbtuvėse. Taipgi delegatas 
biskį pranešė iš tos konvenci
jos, kad ten buvęs suėjęs 
“aukštą žmogų” lietuvį. Tuo 
delegato aukštuoju yra Brook- 
lyno kriaučiams žinomasis 
Jankauskas. Delegatas siūlė 
Brooklyno kriaučiams 
žmogų pagerbti.” Už 
kriaučiai turėtų jį gerbti, 
legatas nepasakė.

J. Stakvilevičius.

Penki newyorkieciai School 
of Social Work profesoriai iš
ėjo su CIO Social Service 
Employees Unija į protesto pi- 
kietą prieš Community Ser
vice Society, 105 E. 22 St., 
New Yorke. Protestuoja prieš 
tos įstaigos direktorių Stanley 
P. Davies dėl jo atsisakymo 
tartis su unija.

Kūdikių Liga Plinta

Trečia nuotaku ir kūdikiu 
laivą ištiko epidemiška liga. 
Nuo laivo John Ericson gauta 
žinia, kad 1 kūdikis mirė, trys 
kiti pavojingai serga.

Iš pranešimo spėja, kad bū
sianti ta pati liga, kuri jau 
užmušė“ 8 laivu Zebulon 
Vance vežtus kūdikius ir 1 
nuo laivo Brazil.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas. 

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
z visuomet

Šilčiausia šių metų

Gegužės 30-tą didžiajame 
New Yorke oras tikrai buvo 
puikus — giedras, šiltas ir 85 
laipsniai, šiluma, tačiau nebu
vo įkyri, be šutros, jautėmės 
daug patogiau, negu 26-tą, 
kada buvo tik 82 laipsniai.

ne-

įvy-

de-

New Yorko AFL Tary
ba Prieš Trumano Bilių 
Laimėjo Streiką

Didžiojo New Yorko Bildin- 
gų ir Statybos Amatų Taryba, 
viena iš galingiausių New Yor
ko mieste esamų AFL unijų, 
viebalsiai nutarė protestuoti 
prieš * prezidento Trumano 
streiklaužišką bilių, kaip “fa
šistinį mierį,” taipgi ir prieš 
jau priimtąjį Case Bilių. Ta- 

Harry 
Loka-

ragin-

rybai pasiūlė šį žygį 
Van Arsdale, elektristų 
lo 3-čio vedėjas.

Taryba taipgi nutarė
ti visus jos jurisdikcijoj esa
mus lokalus pasiųsti panašius 
protestus prezidentui ir Kon
greso nariams.

KOMUNISTAMS
Lietuvių Komunistų Kliubo 

labai 
nis 
lio

svarbus 
susirinkimas 
(June) 4-tą, 

re, 419 Lorimer
Pakvieskite ir savo drau- 

Valdyba.

priešpusmeti- 
įvyks birže- 
8 vai. vaka- 

St. Visi būki-
te.
gus.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys, pirmos lubos. Gali kreiptis 
vyras ar moteris. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po num.: 
189 South 2nd St., Brooklyn,’ N. Y. 
(Basement) (126-128)

Pasirandavoja keturi kambariai, 
garu šildomi ir visi moderniniai įren
gimai. Klauskite pas Mrs. Balažen- 
tis, 49 Ten Eyck Street, Brooklyn, 
N. Y. Taipgi galima pirkti rakandus 
tuose pačiuose kambariuose.

(125-127)
> . ...... ........... . ----------

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

221 South 4th Street

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

pu

Reikalavo Išmesti iš 
Mokyklų Propagandą

Amerikos Darbo Partija
reikalavo Yonkers’o ir kitų 
Westchester apskrities susie- 
dijų mokyklų viršininkų iš
mesti iš skaitymui' mokyklose 
duodamų raštų sąrašo My 
Weekly Reader. Darbo Parti
ja reikalavo išmesti dėl to, 
kad jis ginčijamus politinius 
klausimus dažo žalinga taikai 
ir demokratijai propaganda. 
Pareikalavo, kad jokie 
propagandinio turinio 
nebūtų praleidžiami , 
kyklas.

Luis Miccio, dalininkas vai
sių krautuvės, 745 Columbus 
Ave., New Yorke, kaltina
mas ne tik perkainavime vai
sių, bet ir pagrobime vyriau
sybinės nuosavybės. OPA in
spektorius iš jo pirkęs du 
obuolius ir grušę. Kada, po 
sumokėjimo 50 centų už Š vai
sius, inspektorius pasisakė, 
kuo esąs, krautuvininkas stvė
ręs iš joz vaisius ir numetęs 
skrynion tarp kitų.

LAIMĖJO STREIKĄ

tok i o 
raštai 
į mo-

Gręsė naujas Hudson & 
Manhattan Tubes streikas fir
mai atsisakius mokėti po 18 
ir pusę cento daugiau mokes
ties.

Louis Nehemias, 17 metų, 
506 Prospect Place, mirtinai 
pašovė Edward Lang, irgi 17 
metų, gyvenusį 280 Prospect 
Park West, Brooklyne. Mena
ma, kad pašovė netikėtai, per 
pietus darbavietės raštinėj 
abiem apžiūrinėj ant revolve
rį, Nehemias buvęs paliktas 
padaboti raštinę tarnautojui 
išėjus pietų.

Darbininkai Wheel Parts 
Co., 352 4th Ave., New Yor
ke, laimėjo keturių savaičių 
streiką. Gauna 40 vai. savaitę 
dirbantiems sandėlyje, $35 
minimum mokesties raštinėje 
dirbantiems, pakėlimus algų 
po $6, $7 ir $8 savaitei, šven
tes ir atostogas su alga, gru
pinį apdraudos planą. Ir ap
mokės už vieną savaitę strei
ko.

Darbininkai yra nariai CIO 
Wholesale and Warehouse Lo- 
kalo 65-to.

v Gegužės paskutinę dieną į 
New Yorko. portą pribuvo d at 
1,044 kariškiai. ..

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES d<51 Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vettuvlų, Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* au naujausiai* (taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

per Iu piXlw/

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maajer St*. 
/ BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N/ Y.
TeL EVergreen 4-9612 • /

J

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Bernus, Gruen, Longlnes, 
, Jules Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, JQ. Y.
TeL BT. HIM ATDARA VAKARAIS

MHMNlvMlMMhK b? jJSS'dS?. >
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