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vių, ukrainų, slovakų, kroatų,1 
jugoslavų ir karpato-ukrainų 
fašistiniai elementai laikė 
-konferenciją. Viso jų susirin
ko 29 asabos. Jie prakeikė 
Lenkijos, Jugoslavijos, Tary-' 
bų Ukrainos, Lietuvos ir ki
tas liaudies vyriausybes ir nu-! 
tarė “apsidirbti“ su jomis.

CIO Galva Ragina 
Trumaną Mtmes^i 

Case'o Balių

LENKŲ GENEROLAS ANDERS 
KETINA ATKARIAUTI 

VILNIŲ IR LVOVA

CASE’O BILIUS PAVOJINGAS VISUOMENEI
Washington. — CIO uni

jų generalis pirmininkas 
Philip Murray ragino pre- 

kaipo “lenkų zj^entą Trumaną atmesti

Tai fašistų konferencijai 
vadovavo lenkų šlėkta C. Roz- 
marek, tas pats, kuris lietu
vių tarybininkų suvažiavime 
Chicagoje kalbėjo ir kuris 
Vilnių savinasi, 
miestą.”

Jis sakė, kad kol kas jie 
nekvies sau talkon atvirus 
Amerikos fašistus, kad savęs 
nediskredituoti. Diskusuoda- 
mi apie vardą, kurin buvo 
įterptas “demokratijos“ žo
dis, nutarė jį išmesti, nes jie 
už demokratiją nekovoja.

(vetuoti) kongreso priimtą 
Case’o bilių (sumanymą) 
prieš streikus ir unijų vei
klą. Murray ilgame savo 
rašte prezidentui išdėsto, 
kaip šis bilius pavojingas

Antro pasaulinio karo išva
karėse, kada reakcininkai ma
nė, kad Hitleris, Mussolinis ir 
Japonija užpuls Sovietų Są
jungą, tai visoki “žinovai,” jų 
tarpe Charles Lindbergh, 
skelbė, kad Tarybų Sąjunga 
silpna. Jie sakė, kad Raudo
noji Armija, Raudonasis Lai
vynas ir Sovietų Orlaivynas 
silpni.

Kaip 
fas! Ir 
žalinga
mylintiems žmonėms, žalinga 
ir Amerikos žmonėms, nes 
kada fašistai pradėjo karą, tai 
visi turėjome vargo, kol juos 
nugalėjome.

CIVILIAI, GIRDI, 
KONTROLIUOSIĄ 
ATOMINE JĖGA

žinome, tai buvo blo- 
jų pozicija pasirodė 
viso pasaulio taiką

Dabar ir vėl išlindo Visoki 
“žinovai,” kaip' tai H. Bald
win, G. F. Elliot ir kiti, kurie 
vėl plepa, būk Sovietų Sąjun
ga “silpna.” Kokis jų tikslas? 
Viena, jie pataikauja tiems, 
kurie nenori bendrai dirbti su 
Sovietų šalimi taikos palaiky
mui. Kita, jie kursto tuos im
perialistinius elementus, kurie 
nori karo prieš Sovietus.

Aišku, kad dėl jų tokio 
“žinojimo” Sovietų Sąjungai 
nei šilta, nei šalta. Dėl tų jų 
zaunų Sovietų Sąjunga nebus 
silpnesnė. Bet jeigu naujas 
karas kiltų, tai milijonai Ame
rikos žmonių turėtų pralieti 
kraują. Štai, kodėl ponai 
Baldwinai ir Elliot kenkia pa
čiai Amerikai.

Washington. — 
Valstijų senatas 
įsteigt civilių žmonių 
siją atominei jėgai kontro
liuoti. Šalia tos komisijos 
dar siūloma patariamoji 
kongresmanų-senatorių ko
misija ir vadinamoji karinė 
ryšių kotnisija. Karinė ko
misija galės duoti preziden
tui apeliacijas, kad panai
kintų civilių komisijų nuta
rimus. Taigi karininkai su 
prezidentu bus šeimininkai 
atom - bombų dirbimo ir 
atominių bandymų darymo. 
Senatas tikisi, kad kongres- 
manai* užgirs šį planą.

Jungt. 
nutarė 
fcęmi-

Japoniška Provokacija 
Prieš Komunistus

Tokio, birž. 3. — Jaunas 
japonas Terunori Arai gar
siai kalbėjo, kad “reikią nu
žudyt” gen. MacArthurą. 
Suimtas, jis sakė, kad keti
no įstot į Komunistų Par
tiją, neva mėgint nužudyt 
MacArthurą, bet iš tikrųjų 
nekliudyt jo ir tik primes t 
komunistam tą “sąmokslą.”

Kam karas yra baisus ir ne
ša mirtį, o kam jis neša pel
nus. Mūsų šalis turi virš mi- 
liono žmonėmis nuostolių, tai 
yra, užmuštų, nuo ligų miru
sių, sužeistų ir dingusių ka
reivių ! Milionai buvo pašauk
ti į karo tarnybą. Daugybė 
žmonių nukentėjo.

Bet turčiai, gamindami ka
rui ' reikmenis, susikrovė dide
lius pelnus. Jų pelnai augo mi- 
lionais dolerių!

Senatorius Wagner Ragina 
Kontroliuot Valgių Kainas

Washington. — Piniginis 
senato komitetas yra nuta
ręs dauguma balsų siūlyti, 
kad kongresas nuimtų kon
trolę nuo kainų mėsai ir 
pieniniams valgiams. Demo
kratas senatorius Wagneris, 
to komiteto pirmininkas, 
reikalauja, kad komitetas 
atšauktų šį nutarimą.

blogas dalykas.” 
kad ir naujas 

karas būtų “blo-

Jungtinių Valstijų
Sekretoriaus pava-

Bolivijoj yra gaminama 
skarda (blėka). Karui jos 
reikėjo ir Bolivijos kapitalis
tai, pardavinėdami skardą, 
pasidarė gryno pelno $34,- 
000,000. Aišku, kad skardos 
milioniėriai nemano, kad ka
ras buvo
Jie nemano, 
“mažytis” 
gas.”

Buvęs 
Valstybės
duotojas Sumner Welles ma
no, kad blogai dalykai yra 
Jungtinių Tautų organizacijoj. 
Jis mato būsimo karo pavo
jų. Jis sako, kad reikia tartis 
su Tarybų Sąjunga, kad pra
šalinus esamus didžiųjų vals
tybių tarpe nesutikimus.

Tarybų Sąjungos atstovas
(Tąsa 3-me pusi,)

ne tik darbo unijoms, bet ir 
bendrajai visuomenei. Tas 
bilius štai ko reikalauja:

Stabdyt - šaldyti streikus 
per 60 dienų; traukti teis
man unijas už tariamus su
tarčių laužymus; kalėjimu 
bausti už prievartą iš strei
ko pikietininkų pusės; at
imti streikieriams tūlas tei
ses, kurias užtikrino Wag- 
nerio įstatymas; traukti vi
są uniją teisman už bet ku
rio jos atstovo veiksmus. 
Case’o bilius taipgi uždrau
džia pačių unijų kontroliuo
jamus gerovės fondus, pa
laikomus samdytojų pini
gais, ir užgina darbvedžių 
unijas.

Roma. — Generolas Vlad. 
Anders, fašistinės lenkų ar
mijos komandierius Italijoj, 
užreiškė, kad jie kovos, 
iki “sugrąžins Lenkijai” 
Vilnių ir vakarinės Ukrai
nos sostinę Lvovą; sako: 
“Nė viena lenkiška širdis 
negali įsivaizduot Lenkijos 
be Lvovo ir Vilniaus.”

Generolas Anders turi 
103,000 lenkų kariuomenės 
Italijoje. Anglai šią savai-

tę pradeda perkraustyt juos 
į Angliją. Ten jie bus per
organizuoti po anglų ko
manda, o vėliau, girdi, gru
pėmis išsiuntinėti į įvairias 
(anglų valdomas) pasaulio 
dalis. Bet gen. Anders tvir
tina, kad jo kariuomenė 
“dąr nežinomais keliais pa
sieks Lenkiją” ir girdi, “tęs 
kovą už (šlėktišką) Lenki
jos laisvę ir nepriklausomy
bę” prieš dabartinę demo
kratinę lenkų valdžią.

Francijos Rinkimuos 
Ėmę Viršų Katalikai 

Ir Komunistai
SOCIALISTŲ KUR KAS MAŽIAU IŠRINKTA SEIMAN

Tūkstančiai Gyvulių 
Bus Paaukota Atom- 
Bomboms Bikini

Washington. — Amerikos 
laivas Burleson gabena į Bi
kinį salą 200 ožkų, 200 kiau
lių, 4,000 žiurkių ir 120 bal
tųjų pelių. • Liepos 1 d. bus 
paleista atominė bomba į 
laivus ties Bikini sala. Tie 
gyvuliai bus pririšti bei ap
tverti laivuose. Po atomi
nių bombų išsprogdinimo 
bus tyrinėjama, kaip atomų 
sprogimo spinduliai ir radi- 
jiniai-veiklūs elementai 
palietė gyvulių sveikatą 
gyvybę.

KASYKLŲ KOMPANIJOS 
REIKALAUJA DIKČIAI 
PABRANGINT ANGLĮ

ir

Washington.— Minkštųjų 
a n g liakasyklų kompanijos 
reikalauja, kad valdžia leis
tų pabrangint anglį daugiau 
kaip 25 centais tonui; sako, 
to reikią, kad kompanijos 
galėtų sumokėti mainie- 
riams padidintas algas ir 
po 5 centus nuo kiekvieno 
iškastos anglies tono į mai- 
nierių gerovės fondą, pagal 
valdžios užgirtą sutartį su 
unija. j

Pirmadienį sugrįžo dar
ban 400,000 minkštosios an
glies mainierių.

UNRRA SURADO 10,000 
KITATAUČIŲ VAIKŲ, KU
RIUOS NACIAI SUGROBĖ

uos

A r o 1 s e n, Vokietija. — 
Tarptautinė pašalpų orga
nizacija UNRRA surado 
Vokietijoje jau 10,000 sve
timtaučių vaikų,
vokiečiai - sugrobė iš buvu
sių laikinai užimtų kraštų. 
Vokiečių įstaigos ir bevai
kės šeimos slepia dar tūks
tančius kitataučių vaikų. 
Daugumą svetimtaučių vai
kų jie taip perauklėjo ir su
vokietino, kad vaikai išsigi
na savo tautos ir vadinasi 
tikrais vokietukais.

Gabiu osius kitataučius

vaikus vokiečiai įstaigose 
moko kaipo karinius Vokie
tijos patrijotus; lavina juos 
į busimuosius smogikus bei 
slaptuosius SS policininkus. 
Negabūs svetimtaučiai vai
kai arba priešingi nacių fi
losofijai buvo atiduoti dak
tariškiems bandymams, kur 
nuo pavojingų vaistų dau
gelis tų vaikų mirė.

Istanbul, geg. 3. — Pra
nešama, kad žemės drebė
jime žuvo net 600 turkų.

ORAS.—Busšilčiau.

Maskva Protestuoja, kad Ameri
ka Sustabdė Karinius Atlygini

mus Sovietams iš Vokietijos
London. — Maskvos radi

jas smerkė Amerikos gene
rolą L. D. Clay, kad jis su
stabdė karinius atlyginimus 
Sovietams. Gen Clay yra 
karinio gubernatoriaus pa
vaduotojas amerikonų už
imtoje pietiniai - vakarinė
je Vokietijos dalyje. Mas
kvos radijas, pareiškė, jog 
a m e r ik onai, sulaikydami 
karinius atlyginimus Sovie
tams, sulaužė Potsdamo - 
Berlyno konferencijos nu
tarimą.

Tas pats radijas sakė, 
kad amerikonai permažai 
tenaikina vokiečių nacizmą 
ir militarizmą; jie palaiko

tokius vokiečių fabrikus, 
kurie galėtų būt panaudoti 
kariniams tikslams.

Maskvos radijo komenta- 
roius P. Orlovas įtarė Ame
rikos reakcininkus, kad jie 
stengiasi sudaryt anglų-am- 
erikonų bloką ir pasiruošt 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Jis kritikavo ir Ameri
kos valstybės sekretorių 
Byrnesą, kuris taip spiriasi 
greitai suvienyt ekonomi- 
niai į v a i rias Vokietijos 
sritis. Nužiūrima, kad An
glija ir Amerika išnaudotų 
tokį Vokietijos suvienijimą 
stipresni am spaudimui 
prieš Sovietus.

Amerikos Marinin
kai Atsišaukė į Pa
saulio Darbininkus

New York. — Septynios 
CIO marininkų ir laivakro- 
vių unijos atsišaukė į Pa
saulinę Darbo Unijų Sąjun
gą. Jos prašo, kad jokios 
šalies marininkai neaptar
nautų Amerikos laivų, jei
gu amerikiniai marininkai 
sustreikuos, o valdžia lau
žys jų streiką. Streiko pra
džia skirta birželio 15 d.

Prezid. Trumanas grūmo
jo sutelkt jūreivius ir ka
riuomenę, kad sulaužytų 
CIO marininkų streiką. 
Trumanas pagrąsino jiem 
ginkluotomis jėgomis pir
ma, negu jie pradėjo dery
bas su laivų kompanijomis.

TEISeJŲ STREIKAS

Nanking, Chinija. — Su
streikavo chinų t aukščiausio 
teismo teisėjai;* reikalauja 
tūkstantį sykių daugiau al
gos, negu dabartinė.

Potvyniai New Yorke 
Ir Phila. Apylinkėse

Liūtys praeitos savaitės 
gale sukėlė potvynius kai 
kuriose Didžiojo New Yor
ko dalyse, Bayonne, New 
Jersey, ir Philadelphijos 
apylinkėse. 11 pėdų van
dens apsėmė kai kurias Phi
ladelphijos priemiesčių gat- 
vęs.

Byla prieš Franko 
Pavedama Jungtinių 
Tautų Susirinkimui

Paryžius, birž. 3. — Stei
giamojo Francijos seimo 
rinkimuose sekmadienį tapo 
išrinkta 161 katalikų “res- 
publikiečių” partijos atsto
vas, 145 komunistai ir 114 
socialistų, pagal dar nepil
nu s s k a i t m e nis pačioje 
Franci joje. O apie rinkimų 
pasėkas Francijos kolonijo
se kol kas nepaskelbta jokių 
žinių. Kolonijoms priklau
so 64 seimo atstovai.

Praeitame steigiamajame 
seime komunistai turėjo 151 
vietą, katalikai 150, o socia
listai 139 vietas. Taigi da
bartiniuose rinkimuose so
cialistai neteko 25 vietų. 
Rinkimų vajuje šc^cialistai

Angly Politikas Perša 
Jungtinėm Valstijom 
Susivienyt su Anglija

New York. — Buvęs An
glijos karo ministeris Les
lie Hore-Belisha pareiškė:

“Aš stoju už Anglijos, su
sivienijimą su Jungtinėmis 
Valstijomis į vieną valsty
bę, kur vieno krašto pilie
čiai būtų ir kito krašto ly
gūs piliečiai.” Kalbėda
mas prieš išplaukiant laivu 
iš Amerikos, Hore - Belisha 
sakė, kad Amerikos susi
jungimas su Anglija, gir
di, būtų “vienintelis taikos 
užtikrinimas pasauliui.”

piktai puolė komunistus. 
Policija ir dešiniosios par
tijos plėšė komunistų iška
bas ii* draskė jų plakatus.

Šiuose balsavimuose taip 
pat išrinkta 41 vadinamos 
respublikinės sąjungos kan
didatas, tam tikras skaičius 
radikalų socialistų (libera
lų) ir kt.

KIEK BALSU KAS 
GAVO FRANCIJOS 
RINKIMUOSE

Paryžius, birž. 3. — Pra
nešama, jog Francijos stei
giamojo seimo rinkimuose 
katalikai gavo 5,142,488 bal
sus, komunistai 4,958,000 ir 
socialistai 3,840,324.

Bet pirmadienį žinios 
apie rinkimų pasėkas dar 
keitėsi kas valanda.

Katalikas užsienio reika
lų ministeris Georges Bi- 
dault tikisi tapt Francijos 
premjeru ir žada sudaryti 
bendrą - koalicinę valdžią 
iš visų stambiųjų partijų, 
kol seimas pagamins naują 
konstituciją.

New York.—Jung. Tautų 
Saug. Tarybos antrinis ko
mitetas nutarė pasiūlyti vi
suotiniam Jungtinių Tautų 
susirinkimui, kad jos išvien 
s u t r aukytų diplomatinius 
ryšius su Franko diktatūra 
Ispanijoj, jeigu Franko fa
šistų valdžia nepasitrauks 
pirm to susirinkimo. Visuo
tinis .Jungt. Tautų susirin
kimas atsidarys rugsėjo 3 d.

Lenkijos delegatas Lange 
padarė pastabą, kad pati 
Saugumo Taryba turi teisę 
nuspręst sutraukyt ryšius 
su Franko, kurio režimas 
gręsia pavojum taikai.

DAR DVI VOKIETAITĖS 
ŽUVO AMERIKONŲ 
KARIŲ BUTUOSE

Frankfurt, Vokietija. — 
Tapo nušauta ar nusišovė 
vokietė mergina Ingeborg 
Portenreuter patalpoje am
erikono leitenanto Roberto 
Hawk’o. Kita jauna vokie
tė, girdi, netyčia nušauta 
Amerikos kareivio Arthuro 
L. Tannell’io lovoje.

Pirm kelių savaičių iššo
ko per langą (ar buvo iš
stumta) ir užsimušė ameri
kone mergina Gertruda 
Knapp. Ji buvo rasta nuo
ga ant amerikono kapitono 
buto laiptų. Jis iš gertuvės 
buvo parsivedęs ją namo.

Šiaur. Italija Balsavo 
Už Respubliką

Roma, birž. 3. — Didžioji 
dauguma piliečių Milane, 
Tūrine ir kitur šiaurinėje 
Italijoje sekmadienį balsa
vo pašalint karalių ir įsteigt 
respubliką. Bet tikros bal
savimų pasėkos bus žinomos 
tik vėliau šią savaitę.

Naikina Palankias Sovietam 
Knygas N. J. Knygyne

Hackensack, N. J. — Ne
žinia kas sudraskė bči su
pjaustė du tuzinus palankių 
Sovietam knygų čionaitinia- 
me viešajame knygyne.

Prosovietinės knygas bu
vo naikinamos trimis/ pas
kirais atvejais. Tarp • su
naikintų knygų buvo “Mos
cow Dateline,” “Secret of 
Soviet Strenght” ir “Russia 
I Believe in.”
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NUTEISĖ KANADIETĮ 
Už “KARINIŲ SEKRE

TŲ” IŠDAVIMĄ
Ottawa, Kanada.— Aukš

čiausias teismas puteisė Ed. 
W. Mazerall’ą 4 metus kalė
ti už tai, kad jis išdavęs ko
kias ten “karines slaptybes 
Rusijos agentams.”

Pragaištingas Žemės 
Drebėjimas Turkijoj

Istanbul, Turkija.—Smar
kiai drebėjo žemė rytinėje 
Turkijos provincijoje Mus. 
Žemės drebėjimas sunaiki
no 120 namų, 15 krautuvių 
ir 1 bažnyčią. Suskaityta 
jau <255 žuvę žmonės ir 145 
sužeistų, daugiausia Varto 
kaime.

SAKO, AMERIKA IR ANGLAI 
BANDO PAPIRKT FRANCIU 

PRIES SOVIETUS
<9
London. — Amerika ir 

Anglija stengiasi patraukt 
Franci ją į savo pusę prieš 
Sovietus; todėl Amerika da
vė Franci jai $1,400,000,000 
kredito paskolos išvakarėse 
steigiamojo Franci jos sei
mo rinkimų, rašo londoniš- 
kis New Yorko Times ko
respondentas C. L. Sujzber- 
ger. Anglija stato ir gink
luoja Franci jos oro jėgas, 
siunčia jai įvairius ginklus, 
jų tarpe bombas ir radarus. 
Tuomi anglai taipgi sten
giasi įtraukt Franci ją į va

dinamą vakarinių valstybių 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą, sako tas korespondėh- 
tas.

Popiežius pirm Italijos ir 
Franci jos steigiamųjų sei
mų rinkimų atsišaukė į jų 
piliečius balsuot prieš ko
munistus, tokiu pat sume
timu — stiprint “vakarus” 
prieš Sovietus, sako Sulz
berger. Jis tvirtina, kad 
įmatomai kuriasi vakarinių 
valstybių blokas prieš So
vietus.
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Ruošiasi Naudoti Armiją ir Laivyną Laužymui 
Darbininką Streiką

Prezidentas Trumanas pareiškė spaudos atstovams, 
kad jis naudos armiją ir karo laivyną laužymui jūri
ninkų streiko, jeigu streikas bus iššauktas 15 d. birželio.

Mr. Trumanas, vietoj daryti spaudimą į laivų kom
panijas, kad jos išpildytų teisingus darbininkų reikala
vimus, tai jis atsistoja turčių pusėj prieš darbininkus! 
Kaip tai jis skirtingai elgiasi nuo velionio prezidento 
Roosevelto!

Jūrininkų unija, kurios prezidentu yra Joseph

(Nuo musų korespondento)
Dėka Dr. Mačiukui, pir

majam Lietuvos konsului 
Brazilijoje, nuo pat 1930 m. 
terorizuojami vietinės poli
cijos pažangieji saopauliš- 
kiai lietuviai, 1934 m. jau 
nebeturėjo jokios legalios 
lietu viškos organizacijos- 
Per tuos kone keturius te
roro metus stropesnieji pa
žangaus judėjimo veikėjai 
tapo išdeportuoti, areštuo
ti ir išvaikyti iš Sao Paulo; 
kai kurie, kad ir liko, bet 
viešai pasirodyti tarp žmo
nių tegalėjo labai atsargiai.

Dr. Mačiulis, apvalęs lie
tuvių koloniją Sao Pauly j e 
nuo pažangiųjų ir prisiim- 
portavęs iš Lietuvos prisie
kusių smetonuotų fašistukų 
mokytojų, mulkindamas lie
tuvišku šovinizmu lietuviš-

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskasmeniški kivirčiai pradeda 

aštrėti. Organizacijai pri
sieina išeiti iš lokalio ir ko 
tik organizacija nesusmun
ka. Bet, randama kiauru 
stogu vieta, sukraunami 
laikinai baldai, biblioteka ir 
visas organizacijos invento
rius po lietaus lašais. Stro
pesnieji nariai pasklysta po 
miestą ieškoti kito lokalio.

Surandamas lokalis ir, or
ganizacija pradeda veikti. 
Pradeda nariai skaityti 
knygas... Lokalio bufetas 
nebeišnuomuojamas, bet ke
letas narių apsiima dirbti 
bufete ir visą pelną atiduoti 
organizacijai. Dalykai pra
dėjo gerėti. Ir vėl! Orga
nizacijos priešai, matydami, 
kad organizacija atsigauna, 
be abejo jų (priešų) dėkai, 
politinė policija intimuoja, 
kad organizacija būtų dar 
kartą nacionalizuojama. 
Dabar, kad iš Estre Los da 
Manha būtų paversta į 
Cruzeiro do Sul. Be to, 
neoficialiai, bet supranta- 

, organizacijai 
užsilikusį pažįstamą buvu
sių organizacijoje pijokų 
braziliečių, brazilietį politi
nės policijos 
rium.

Kaip ten 
esant tokiam 
organizacijoje 
ris drįsta raukytis, kad or
ganizacijos kai kurie nariai 
kalbasi tarp savęs lietuviš
kai lokalio pasieniuose, lie
tuviška organizacija negali 
klestėti. Ir dėka tam vis- 
kams, šiandieną organiza
cijoje beliko vos 150 narių. 
Bibliotekoje nors dar tebė
ra apie 1,000 knygų, bet jas 
skaito vos 50 skaitytojų. 
Chore beliko vos 30 dainuo
tojų, kuriuos šiaip taip su
rastas svetimtautis chorve- 
dis retkarčiais pamokina. 
Be abejo, organizacija na
rio mokesčio pajamomis ir 
pare ngimuose gaunamais 
pelnais labai sunkiai galėtų 
išsilaikyti, turėdama mokėti 
aukštą už lokalį nuomą, 
chorvedžiui algą... Tačiau, 
kokie jie ten nebūtų, bet rei
kia paminėti, kad dėka J. 
Petrauskui, D. Atkočiui, J. 
Armonui, J. Atkočiui, M. 
Marcinoniui, B. Sinkevičiui, 
R. Vaišnorai, J. Niaurui, J. 
Bubėnui, J. Žadeikai ir J. 
Tamoliūnui šuo rganizavu- 
siems organizacijoje bufetą, 
kuriame šinkuodami užkan
džius ir gėrimus pasiutu
siai daug prisideda ir prisi
dėjo prie organizacijos iš
laikymo. Tiesa, nebevisi 
šie draugai bufete aktyviai 
darbuojasi, bet kiek teko 
sužinoti, jau sušelpė organi
zacija 2,800 cruzeirais. Be 
to, Brazilijos Kompartijai 
paaukojo 2,500 cr., turi jau 
sukaupę 4,800 cr. ir reika
lui esant atiduos organiza
cijai. Ir, anot jų: jei orga
nizacija galėtų veikti lietu
viškai, bufetas suloštų labai 
svarbų - vaidmenį finansinėj 
organizacijos srityje, gali
ma sakyti, būtų užtikrinto- 
jas daugeliui organizacijos 
išlaidų padengimui.

Tačiau, nereikia 
vilties, kiek tenka 
n a c i o n a lizuotas 
pradės veikti 
pergyvenęs ir 
laike siutusios 
reakcijos.

RYTAS, tuo laiku, netu
rėjo draugų braziliečių, kad 
apsiimtų ir sugebėtų atsis
toti organizacijos galvinyje. 
Bet dėka RYTO nekuriems 
“draugams”, šiaip taip su
randami keturi braziliečiai 
ir 1943 m. pradžioje organi
zacija nacionalizuojasi į Es- 
trela da Manha ir įteikia
ma braziliečiams vadovauti. 
Labai natūralu, absoliute 
dauguma organizacijos na
rių nuliūdo, pasidarė pasy
viais ir pradėjo tik stebėti, 
kas organizacijoje dedasi— 
pradėjo nebeveikti joje ak
tyviai. Be abejo, nacionali
zuotas RYTAS pradeda 
silpnėti. Be to, nepraslink- 
sta nei pora mėnesių po na
cionalizavimo, aktingesnieji 
organizacijos nariai paste
bi, kas per vieni į organiza
ciją atėjusieji braziliečiai. 
Pasirodo, kad jiems (brazi
liečiams) nerūpi ne tik* pa
žangios; bet ir šovinisti s 
braziliškos kultūros skleidi

 

mas tarp lietuvių, susisbie- ________ 7

tusių apie RYTĄ. Pasjjro- jmai paskiria 
do, kad skubi kaip galima 
greičiau organizaciją pra
gerti, nebodanli, kad viskas 
organizacijoje baigia su
smukti. Daugelis narių pa
sipiktina ant rekomendavu
sių tokius braziliečius į or
ganizaciją, bet pradėti duo
ti pastabas organizacijos 
v a d o v y bei, susidedančiai 
daugiausia iš braziliečių, 
buvo jau vėlu. Narių susi
rinkimus pradėjo kontro
liuoti oficialiai atsiunčiami 
agen
tai. Tokiems typams sėdint

triumfavo savo bandeiran- 
tėj taip, kaip niekuomet. 
Kunigas Sugintas, taipgi, 

uuxxux.^u x^xx^ r * wxxx«<.x x vv< jxcx u o x x! n ea t si Ii kdam as nu o konsu-
Curran, yra įteikus kompanijoms reikalavimus. Unijos !lo, prisirinkęs nelegaliai 

pas Šiaur. Amerikos lietu
vius davatkas dolerių ir sta
tydamas Vila Zelinoj baž
nyčią Sao Paulo lietuviams, 
lakstė naktimis pijokauda- 
mas pas vedusias moteris, 
ardydamas šeimas, organi
zuodamas Šv. Marijos duk
teris ir kartu ieškodamas 
tarp lietuvių bedievių. Ta
čiau absoliute dauguma .Sao 
Paulo lietuvių murmėjo, 
griebė dantis prieš įkirų 
Sugintą^ prieš konsulą už 
nekaltų žmonių išdavinėji- iš politinės policijos 
mą ir

Pažangesnis Sao Paulo kartu su susirinkimo prezi- 
lietuvių jaunimas, matyda- diumu, kritikuoti organiza- 
mas tą viską ir neturėdamas cijos vadovybė (brazilie- 
kur dėtis, pradėjo galvoti:-čiai) buvo labai paprasta 
kas daryti? Ir štai, 1935 ju. tapti apkaltintu — krašto 
lapkričio 15 d., dėka keliems j priešu bei penkta - kolonis- 
jaunuoliams daugiau pasi-jtu. 
ryžusiems su Juozu Pele- 
kausku priešakyje, įsikuria 
Lietuvių Meno Mėgėjų Ra
telis RYTAS organizacija.

Už mėnesio kito, RYTE 
jau susiorganizuoja iš ke
lių dešimtų asmenų scenos 
meno mėgėjų sekcija, pas
kui sporto sekcija, choras... 
Praslinksta metai — prade- 

bet dėlei žurnalo redakto
riaus P. Storpirščio susirgi
mo ir paskui numirimo, žur
nalo leidimą sulaiko. O, po 
penkių metų veikimo, orga
nizacijoje jau priskaitoma 
virš 300 narių ir RYTAS iš
auga į stiprią organizaciją.

Iš tikrųjų, RYTO orga
nizacijos žydėjimo laikas 
prasidėjo po pęnkių metų 
gyvavimo, t. y. 1940 m.. Pra
dėjo vėl leisti žurnalą. Pra
dėjo kiekvienas mėnuo su
vaidinti po veikalą scenoje. 
Susitvėrė organizacija 'Li
teratūros Lavinimosi Rate
lis.

Chorą išaugino f į virš 60 
dainuotojų. Įsigyjo biblio
teką iš kokios 1,000 knygų, 
kurias ėmėsi skaityti apie 
270 skaitytojų. Įsigyjo nuo
savą pijaną, garsiakalbiui 
m i k r o foną, keliasdešimts 
kėdžių, kelis stalus, pora 
rašymui mašinėlių... Prieš 
pat organizacijos nacionali
zavimą, padarytam turto 
sąraše ir įvertinime, RYTO 
turtas jau siekė virš 40,000 
cruzeirų vertės. 1

Tačiau 1942 m., reakcinė J 
tuo laiku Brazilijos valdžia, 
RYTĄ pradeda spausti. Už
draudžia leisti žurnalą. Pra
deda akyliai sekti, kas orga
nizacijoje veikiama ir galų 
gale parMkalauja prganiza- 
ciją nacionalizuoti: kad Val
dyboje būtų du trečdaliai 
braziliečių ir oficialė orga
nizacijos kalba portugališ
ka.

reikalavimai yra sekami:
(1) Pakelti darbininkų algas nuo 22 iki 35 centų į 

valandą, pritaikant pakėlimą pagal darbą. (2) Darbo 
savaitė turi susidėti iš 40 valandų, kaip yra valdžios nu
statyta ir nedaugiau, kaip iš 8 valandų į dieną. Darbas 
po 8-ių vai. į dieną tur būti skaitomas viršlaikiu. (3) Už 
viršlaikį mokėti nuo $1.25 iki $1.75 į valandą. (4) Algos 
pakilimas turi būti skaitomas nuo 1 d. spalių, 1945 m.

Marininkų darbininkai priklauso prie septynių uni
jų, kurios jungiasi į CIO organizaciją. Unijos turi 200,- 
000 darbininkų.

Kaip žinome, jūrininkąi nuoširdžiai ir pasišventusiai 
dirbo karo metu, kad karas būtų laimėtas. Jie pristatė 
mūsų armiją, jai maistą, ginklus, amuniciją ir kitas reik
menis į šimtus punktų už jury j sumušimui priešo. Jie 
pristatė reikmenis ir Amerikos talkininkėms.

Jūrininkai karo laiku neteko tūkstančių savo narių, 
kurie žuvo nuo minų ir priešo submarinų. šimtai jū
rininkų sudegė gyvi, kada priešo submarinai ar lėktuvai 
uždegdavo žibalą vežančius laivus, šimtai jų žuvo lai
vams susprogus, kada priešo submarinai arba lėktuvai 
uždegdavo amuniciją vežančius laivus! Tada jūrininkus 
gerbė, nes jie atliko didelius pergalei darbus. Karo są
lygose jūrininkai dirbo nereikalaudami pakelti algas, 
dirbo, kad tik karas būtų laimėtas.

Ir štai, kada karui pasibaigus jūrininkai pareikala
vo pakelti algas, nes pragyvenimui pabrangus iš senų 
algų negali pragyventi, tai prieš juos išstojo ne vien 
kompanijos ir turčių spauda išvadindama “bolševikais” 
ir “komunistais,” bet ir Mr. Trumanas smerkia juos ir 
ruošiasi pagalba armijos ir laivyno laužyti jūrininkų 
streiką!

Mr. Trumanas turėtų žinoti, kad jis užėmė prezi
dento Roosevelto vietą, pasižadėjo vykdyti jo politiką,
kad jis yra visų piliečių prezidentas, o ne vien turčių Į^ax žurnalą RYTAS 
reikalų sargas.

Mes pasitikime, kad, nepaisant visokių kliūčių, da
romų iš turčių pusės, jūrininkai laikysis kietai ir su liau
dies pritarimu ir pagalba kovą laimės — iškovos geres
nes darbo sąlygas ir didesnes algas, be kurių jie ir jų 
šeimynos negali žmoniškai gyventi.

Dėl Anglijos-Amerikos Bloko
Aišku, kad pasaulyj negali būti tvirtos taikos, jei

gu vienos valstybės susitarę veiks prieš kitą. Argi galėtų 
būti tvirta pasaulyj taika, jeigu Anglija, Sovietų Sąjun
ga, Francija ir kitos šalys veiktų išvien prieš Jungtines 
Valstijas? Suprantama, kad mūsų šalis turėtų imtis 
prieš tai žingsnių. Argi galėtų būti ramybė Amerikoj, 
jeigu Kanada, Meksika, Brazilija, Argentina ir kitos 
Amerikos šalys veiktų prieš Jungtines Valstijas? žino
ma, kad tas sudarytų nuolatinę nuožiūrą, nepasitikėji
mą ir karo pavojų.

Panašioj padėtyj šiandien yra Sovietų Sąjunga, ku
ri nešė sunkiausią karo naštą sumušimui hitlerizmo ir 
fašizmo. Visur ji susiduria su organizuotu Anglijos- 
Ąmerikos bloku ir jų talkininkėmis. Jeigu tai yra už
sienio ministerių konferencija, tai visur prieš Sovietus 
išstoja Anglijos, Afnerikos, Chinijos ir Francijos minis
terial. Jeigu tai yra Jungtinių Tautų Saugumo Tary
bos posėdžiai, tai ir ten Anglija-Amerika ir visas blokas 
yra prieš Sovietus. Jeigu tai yra susirinkimas komisi
jos apsvarstymui pabėgėlių klausimo, tai ten Anglija- 
Amerika ir jų talkininkės bus prieš Sovietus ir jeigu 
tai bus konferencija reikale pagalbos badaujantiems ar 

- kitame kokiame klausime, tai bus tas patsai.
Sovietų Sąjungos užsienio ministeris Molotovas sa

ko, kad Anglijos-Amerikos blokas kenkia susitarimams. 
Jos atstovas Jungtinių Tautų "Saugumo Taryboj A. Gro
myko sako, kad jeigu tas blokavimasis bus tęsiamas ir 

. toliau, tai ta organizacija nepąstos kelio karuli, ji pati 
pakriks, kaip pakriko Tautų Lyga.

Mes visada sakėme, kad vienų* valstybių blokai prieš 
kitas yra žalingi. Hitleriškos Vokietijos, fašistinės Ita
lijos ir imperialistinės Japonijos blokas, o vėliau karinė 
sąjungą atvedė pasaulį prie baisaus karo. Jeigu tie blo
kai bus vystomi įr toliau, tai nebus pasaulyj, tvirtos tai
kos, augs apsiginklavimas, augs karo pavojus! Įr nuo 
to kentės kitų šalių žmonės, kartu ir mūsų Šalies.

I

HmmI

intervento-

bebūtų, bet 
“visagaliui” 

žmogui, ku-

Bet, vėl dėka kitiems lie
tuviams draugams, suran
dama pora gerų braziliečių, 
kuriems, kai vėliau pasiro
dė, ištikrųjų rūpi pažangus 
žmonių judėjimas Brazilijo
je ir nacionalizuotos lietu
vių organizacijos nesusmu- 
kimas. Gudriais būdais 1943 
m. metiniam organizacijos 
susirinkime, naujai rasti 
braziliečiai pravedami į val
dybą ir tuom tapo pašalin
tas pavojus visiško organi
zacijos susi bankrūtinimo. 
Bet organizacija ekonomi
niai neatsigauna. Politinė 
policija pradeda kontroliuo
ti ir varžyti dar labiau. Rei
kia pasakyti, kad per visus 
1945 m. vos sugebėjo suvai
dinti porą lietuviškų silpnų 
veikalėlių ir prievarta pri
verstų keletą portugališkų, 
ir vis apturėdama per pa
rengimus finansinį nuostolį. 
Tačiau, pakviesta dalyvauti 
milžiniškam Pącaembu sta- 
diume 18 kovo tais metais, 
ruošiamam Rusų Sub-komi- 
teto vakaran nukentėju
sioms nuo karo Tarybų Są
jungoje, pasirodė, kad ir 
nacionalizuotas RYTAS, bet 
moraliai dar stiprus. Su
kaupęs visas jėgas pasiun
čia į virš minėtą Rusų Subr 
komiteto parengimą, apie 
70-ties žmonių s chorą, pa
siunčia atstovus dalyvauti 
parengime ir p.

Nėra faktų, bet labai pa
prasta, gal dėka tam vie
šam ' lietuvių pasirodymui 
Sau Paulo žmonių masėms 
Rusų Sub-komiteto paren
gime ir narių pasiryžimui, 
kad organizacija nesusmuk
tų nacionalizuotas RYTAS 
pradedamas krapštyti iš lo
kalio, net teismo kęliu (ki
taip negalėjo). Vienintelis 
Sao Pauly j e lietuvis chorve- 
dis Stankūnas, atsisako mo
kinti chorą. T.arp narių as-

UNSUSPECTING AMERI- 
CAN Lithuanians who still be
lieve that such as Pijus Grigai
tis and Leonardas Shimutis are 
champions of democracy here 
or abroad are deluding them
selves. That Grigaitis et Shi
mutis are not concerned with 
democracy is clearly proven by 
their locking elbows with the 
extreme reactionary and fas
cist elements in several natio
nal groups, which make up the 
so-called “Federation of Ame
ricans of Central European 
Descent.”

■ —o—
The shady character of this' 

newly spawned un-American 
Federation is unmasked in a 
story appearing, in the May 15 
edition of the Baltic Review. 
The Review story reveals that 
Grigaitis, Shimutis and other 
members of the American 
Lithuanian Council are rub
bing shoulders with avowed 
admirers of Hitler. .^he Re-1 
view line-up names such pro
Nazis as Peter Yurchek, B M. 
Pekich . and Luke Myshuha as 
having their fingers in this un- 
American pie. Yurchek is re
vealed as one of these who 
urged United States recognition 
of the Nazi puppet Slovak go
vernment of Monsignor .Tiso. 
Pekich was condemned by the 
OWI during the war for 
spreading Nazi propaganda. 
And Myshuha once spoke as a 
guest of Goebbels over the Ber
lin radio.

, —o— '
Since the publication of the 

Review, new information about 
the un-American “federation” 
has been brought to light by 
the People’s Voice of May 25. 
The Voice’s inside story of the 
“federation” was told by a res
ponsible Washington newspa
perman. It tells how the mid
wives of the “federation” chose 
to delete even the mention of 
the word “democracy” and how 
one of its leaders, Charles Roz- 
’marek, president of the noto
riously pro-fascist Polish Ame
rican Congress, espoused Ge
rald L. K. Smith to his busom.

—o—
Claiming the blessings of the 

Un-American Committee, Roz- 
marek was reported to have 
declared:

“We do not want to be con
nected immediately with the 
Uu-American Committee, for 
this committee is at present 
rather unpopular, so we should 
abstain for the time being 
from inviting any of its mem
bers or any one from Capital 
Hill who is under attack as re
actionary. Eventually we can 
invite such people, but not 
now.”

—o—
Proving that the “federation” 

is not interested in democracy, 
the “inside story” in the Voice 
further declares:

“The debate over a new name 
consumed considerable time. 
The original proposals of Ame
rican Federation for World 
Democracy and American Fe
deration for the Promotion of 
World Democracy were reject
ed on the grounds that the aim 
was not to fight for democra
cy but to fight against Com
munism. The word ‘democracy’ 
was deleted and agreement was 
finally reached on the name 
Federation of Americans of 
Central and European Des
cent.”

—o—
Originally, the “new federa

tion” bore the name of United 
American Organizations 
against Communism. However, 
Charles Rozmarek, considered 
that the original title was un
satisfactory and he summed up 
his objection in the words:

“We do not want to be con
sidered at the outset that our

■ avowed purpose is to fight com- 
imunism. We don’t want to be 
1 in the same category as Gerald 
1 Smith, though we admire him 
; for he has done-a wondą?'ful job
against communism.”

And may we add, Smith 
has do,he an equally wonderful 
job against democracy.

It was in this Hitlerian at- 
i rriosphere that Grigaitis and 
| Shimutis, and some other Li
thuanian “democrats,” sat 
among twenty-nine delegates 
representing Poles, Ukrainians, 

; Slovaks, Croatians, Serbs and 
Lithuanians.

Such was the collection of
■ “fine democrats.” Even the 
; word democracy proved dis- 
i tasteful to them.

PITTSBURGH, PA
kuopos name, West Carson 

‘ Gegužės 19 d. įvyko Lietu- st- Posėdį atidarė pirm. A. Pi- 
vai Pagalbos Teikimo Komite- į pb’as. 
to posėdis. Dalyvavo pirm. J. 
Urbonas, vice-pirm. J. Mažei
ka, rast. S. Orda, ižd. Jj plie
kas, prižiūrėtojas iždo D. P. 
Lekavičius, užrašų rašt. neat
silankė, apsirgo. Perskaičius 
protokolą, pasirodė, jog ižde 
yra $2,747. Taipgi randasi 
drapanų, čeverykų keletas dė
žių. Nutarta viską suvežti į 
vieną vietą ir išsiųsti.

Atsisakė iš komiteto E. Slie- 
kienė ir J.’ Sliekas, nes jiedu 
apleidžia Pittsburghą, — iš- 
sipardavė savo nuosavybes ir 
išvažiuoja į Jloridą dėl svei
katos pataisymo. Iki pabaigai 
metų užrašų sekr. vietą apsi
ėmė eiti S. Orda, o iždininko 
—Lekavičius.

Visokios Žinios

nustoti 
girdėti, 
RYTAS 

lietuviškai, 
nesunykęs 
Brazilijoje

J. Peroba.

P r a k e iktas gyvenimas, 
kur žmogus net numirt ne
gali be pinigų!

R. L. Stevenson.

Žmones valdyti tu gali tik 
jiems tarnaudamas; išimčių 
šiai taisyklei nėęą.

Victor Cousin.

Mandatų sutvarkymo 
metu, jis pakvietė kelis drau
gus pakalbėti. Nuo 8 kuopų 
dalyvavo 13 delegatų, o 5 
neatvyko. Dalyvavo 6 apskri
ties komiteto nariai, tai viso 
susidarė 19 dalyvių.

Pirm, paliktas Pipiras, raš- 
tin. Orda. Priėmus dienotvar- 
kį * ir perskaičius protokolą, 
buvo patiekti raportais Pasi
rodė, kad buvo surengtas vie
nas piknikas ir vienos pra
kalbos. Paskui sekė delegatų 
raportai.

Wilmerdingo kuopa turi per 
šihitą narių, turi pinigų, na
mą ; siųs delegatą į seimą. 
' Braddocko kuopa turi 20 
narių, pinigų apie porą šini- . 
tų dol., vajuje įraše vieną na
rį, delegato į' seimą nesiunčia.

Washingtono kuopa turi 
apie 40 nariiį, pinigų mažai 
teturi, vajuje įrašė, keletą na
rių, delegato į seimą nesiun-

Draugams Sliekams išleis
tuvių bankietėlis buvo gana 
gražus. Svečių dalyvavo ir iš 
toliau. Buvo puikiai paruošta 
vakarienė. Pirm. J. Mažukna<čia.
pakvietė kiekvieną tarti ke-' West Carson kuopa turi na- 
lis žodžius, o pabaigoje ir rių apie 80, pinigų $21,000, 
draugus Sliekus, kuriems bu- savo namą; gavo keletą naujų 
vo įteikta dovanėlės — po ra
šomą plunksną. Jiedu, paačia- 
vę, pasižadėjo ir kitur būdami 
neapleisti organizacijų darbų. 
Sykiu su jais išvažiuoja ir 
Slieko brolis ir brolienė —| narių, 
Povilai Sliekai. Geriausio pa-j tą į seimą siųs.
sisekimo visiems! i Cuddy kuopa turi apie 45

—-----  . ! narius, . pinigų turi ir bonais
Gegužes 26 d. įvyko LRS 8 turi kelis šimtus; daug naujų, 

apskrities konferencija, 142 j. (Tąsa 5-me pusi.)

narių, siųs delegatą į 
Soho dalies kuopa 

narius, pinigų neturi, 
tą į seimą siųs.

South Side kuopa 
pinigų neturi,

seima. 
turi 25 
delega-

turi 19 
delega-
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ST. JASILIOklS

Grožiriės Literatūros Svarba
\ ĮŽANGA
įkalbant apie grožines literatūros 

svarbą ir rolę, visų pirma tenka pasaky
ti, kad šiuo klausimu pas mus dar visai 
mažai tebuvo kalbėta. Jei vienur ar ki
tur buvo prasitarta, tai labai apribotai.

Ruošiant šį referatą, teko pasižvalgy
ti po periodinę ir neperiodinę spaudą, 
kad suradus bent dalį to, kas jau yra bu
vę sakyta, kad suradus autoritetingesnių 
asmenų nuomones, kuriomis remianties, 
būtų galima pabrėžti tvirtesnes^ išvadas.

Jei šis referatas bus atatinkamu dė
mesiu išklausytas ir suprastas, tai klau
sytojas gal bent viepti laipsniu jausis la
biau įvertinęs grafinės literatūros svar
bą ir bent dalinai stengsis pats daugiau 
jos skaityti ir tą patį patars kitam. O 
šito atsiekus, bus džiuginantis dalykas!

Gyvenimo Pažinojimas.
Gyvenime tenka'susitikti asmenų, ku

rie jaučiasi gerais politikais; jie plačiai 
supranta ir vieną ii’ kitą gyvenimo klau
simą, bet į grožinę literatūrą žiūri gana 
skeptiškai. Jiems grožinė literatūra, tai 
“tik pasakos, išmislai,” o ją skaityti — 
“tuščias laiko eikvojimas.” Jie ne tik 
patys jos neskaito, bet ir kitiems pataria 
neskaityti. Daugelis žmonių tenkinasi 
skaitymu kasdieninių žinių ir mano su
prantą visus klausimus, žiną visas gyve
nimo painiavas, pažįstą žmonijos istori
ją ir tinkamomis išvadomis žvelgią į at
eitį. .

Geras dalykas yra žinoti naujausias 
žinias. Bet jomis remianties daryti visas 
gyvenimo išvadas — neužtenka. Norint 
būti apsipažinusiam su vienu."'’ ir kitu 
klausimu, reikia tais klausimais ir giles
nių skaitymų, studijų, reikia knygų. Gi 
patsai platusis gyvenimo pažinojimas tik 
ir atsiskleidžia grožinėje literatūroje.

Vertinant literatūrą, galima pasakyti, 
kad ji, pasak rusų rašytojo A. S. Jurje- 
vo, yra visuomenės turtas, prieš kurį “vi
si kiti pasaulio turtai—niekis. Atimkime 
iš visuomenės literatūrą — ir jinai su 
visais jos kapitalais, geležinkeliais, val
dininkų savimeile — pasiliks elgeta; ji 
neturės sąmonybės, tos aukštosios gėro
vės, tos protingojo ir žmoniškojo žmonių 
gyvavimo gerovės.”

Ir tas palyginimas yra “anaiptol ne 
skambus tuščias posakis,” tvirtina rašy
tojas E. Radzikauskas, “ne gražūs vien 
žodžiai, bet gili gyvenimo tiesa. Tik tas 
palyginimas,” jis sako, “privalo būti kiek 
praplečiamas. Tai, kas aukščiau pasa
kyta dėl literatūros, liečia iš viso meną 
ir jo visų rūšių kūrinius, kiek jie meno 
idealui ir tikslams atatinka.”

“Tobulas, pateisinąs savimi savo bui
tį (egzistavimą) žmogus* bus tas, kuris 
tiek bus pakylėjęs vidujinėje kultūroje, 
jbg jo siela bus taip jautri grožio ir tie
sos balsui, kaip giedro ryto oras varpo 
garsui; taip puri meilės ir teisingumo 
sėklai, jog ji ne tik daugiau nebežus vel
tui, bet tokių tvirtų ir tankių paleis šak
nų, kad nebeduos nė užsimegsti niekšy
bės ir skriaudos daigams.”

Toliau jis sako, kad “nei greičiausios 
ir lengviausios komunikacijos priemonės 
nei didžiausių jėgų mašinos, nei nuos
tabiausi bevielio telegrafo aparatai, nei 
visiškas elektros bei okeanų vandenų jė
gos ir kitų gaivalų pajungimas neišspręs 
vyriausiųjų žmogaus problemų, nepada
rys žmonių laimingų ir patenkintų. Gal 
būt tai ir padarytų, bet tik tada, jei žmo
gaus sielos gelmėse netūnotų tasai amži
nas grožio pasiilgimas ir nerimas, jei 
žmonių širdyse užgestų meilė ir neapy
kanta, džiaugsmas ir skausmas, noras 
viešpatauti ir dar didesnis noras laisvam 
būti.”

Menas ir ypač literatūra “yra viena 
giliausių priemonių tai dvasios kultūrai 
kelti. Ji ne įsakymais (kurie, kad ir pro; 
tingiausi būtų, bet vis dėlto, būdami įsa
kymais, ne kiekvienam mielai prie šir
dies eina), kaip kad pavyzdžiui visokios 
etinės organizacijos taisyklės, ir ne filo
sofijos sausu protavimu veikia į žmogų, 
bet gyvu grožio žodžiu, • panašiai, kaip 
plastikos menas gyvu grožio vaizdu j ne
jučiomis ir ne iš viršaus, bet' iš apačios, 
iŠ paties individo sielos gelmių kildama, 
ji savaime verčia jieškoti į tą< pasaulį ke
lių, verčia pasiilgimu dairytis to pasau
lio vis didesnio ir -didesnio artimumo žy
mių. Kiekvieno, kad ir didžiausiai iš pa
žiūros surambėjusio, žmogaus sieloje yra 
jau įgimtas, smarkesnis ar silpnesnis, 
pasiilgimas kažko, ko duoti negali nei 
pilniausiai pasiekta materiale gerovėj iš

viršinė kultūra. Tai ir yra grožio ir tie
sos pasiilgimas.

“Tam pasiilgimui sąmoningam virsti 
begaliniai padeda menas iš viso ir, ypač, 
literatūra, kuri turi šiuo atveju tą pir
menybę, kad jos pasireiškimo priemonė 
yra patsai gyvasis žodis. Žinoma, jeigu 
ji pati nėra sustingusi senai jau visuo
menės atgyventoje fazėje ar beprasmiu 
pamišėlio žvilgsniu nėra įsižiūrėjusi į 
pačią save, kaip į kokį tarp žemės ir mė
nulio kybantį abstraktą, arba, kas dar 
blogiau, nėra parsidavusi (kaip, deja, 
neretai atsitinka) nieko bendra su menu 
bei grožiu neturintiems mamonos'ir gat
vės publikai pataikavimo dievukams. 
Tam individo vidujinio kultūrinimos 
procesui vykstant jau tai .evoliucijos, 
jau tai neretai ir revoliucijos šuoliais, 
atatinkamai tam atsiskleidžia individo 
sielos akims vis nauji, kartais siauresni, 
kartais platesni grožio akiračiai (hori
zontai), prieinami jam darosi nauji to
bulesni tiesos pradai — ir žmoguje (bei 
visuomenėje) vis labiau ir labiau bręsta 
tikrasai žmoniškumas, tai, kas tuo tar
pu tėra mums idealas, bet kas turės kada 
nors, busimajame žmoguje, įsikūnyti ir 
tapti gyvu faktu. ?

“Bet tasai kilniausias procesas neįvyk
sta be paties individo daugiau ar ma
žiau intensyvaus bendradarbiavimo. Juk 
jei kas yra kurčias, ar tyčia ausis užsi
kemša, gali tam kuo iškalbingiausiai ir 
kuo aiškiausią tiesą išrodinėti, — vis 
"vien paliks be atatinkamųz vaisių. Arba 
berk į kietą neišpurentą dirvą nors ge
riausių sėklų — vis viena retas grūdelis 
tepridigs. Taip ir čia. Nors menas, lite
ratūra patys savaime galingiausi tos vi
dujinės kultūros žibintojai skelbėjai, ta
čiau, žinoma, labai negreitai tegalės pa
veikti tą visuomenę, kuri dėl savo begali
nio “atsilikimo arba nesidomėjimo meno 
dalykais (kas gali atsitikti tik visuome
nei atsilikėlei) — pati bus šiuo atveju 
pasyvi. Domėjimasis menu bei literatūra 
ir jų keliamais klausimais ir naujomis 
problemomis, noras sekti jų einamais ke
liais, kaip tik yra tai, kame vyriausiai 
pasireiškia visuomenės bendravimas ta
me vidujinės kultūros vystymosi proce
se.”

J. Visetas, dėstydamas grožinės litera
tūros svarbą, sako, jog “literatūra yra 
šiandien didžiai išsiplėtojusi ir eina 
aukščiausia . meno rūšimi... Prirašyti 
milijonai veikalų rodo, kuriais keliais ei
ta žmonijos kūrybos, kas pergyventa, 
kas jausta.”

“Grožinė literatūra,” sako doc. V. Du
bas, “duoda mums realų dvasinį pelną 
— ji svarbiausiai vaizdžiai ir pilnai su
pažindina mus su kiekvienos tautos cha
rakteriu, savotiškumu, dvasine kon
strukcija, nes literatūra — viso kultūri
nio tautos gyvenimo veidrodis, ir tuo 
pačiu laiku—begalinė gyvų įvairių žmo
niškų tipų galerija. Gyvenimo pažinimo 
trūkumą papildo literatūra, nes ji duo
da mums daug suprantamos psichologi
nės medžiagos.”

“Pasaulinės literatūros istorija yra 
tikslingiausias žmonijos gyvenimo idealų 
evoliucijos rodyklis,” sako J. Gobis. “Gy
venimo gi idealai keičias; sulig to, kad 
nė vienas jų nėra iki šiol viso žmogaus 
laimės troškimo patenkinęs; pagaliau 
juk kultūrinis žmogaus gyvenimas yra 
ne kas kitas, kaip nuolatinis veržimasis į. 
naują.”

“Kūrėjas savo kūryboje yra intensy
vus,” tęsia Visetas. “Jo siela audžia nau
jus audeklus, pina naujas pynes, Grožinė 
literatūra, į kurią įjungiama grožio idė
ja, turi turėti kuo daugiausia rimtumo, 
nes jai yra^ lemta gyvai sujudinti žmo
gaus dvasią, palenkiant ją gerojon pu
sėn. Ji turi turėti kuo daugiausia esteti
nės galios žmogaus dvasiai išvaduoti iš 
to, kas ją slegia, ir parodyti tiesioginį 
darbo ir gyvenimo uždavinį.”

Apskritai, anot Gobio, “literatūra yra 
išorinio gyvenimo veidrodis/ kuriame 
matome kovų, kentėjimų, desperacijos ir 
mirtį — ir greta to džiaugsmingų orgi
jų, vilties, daug meilės ir gyvenimo 
džiaugsmo. Grožinė literatūra labai len
gvai, lyg koks malonus dvelkimas, veikia 
į mūsų jausmus ir kuo gyviausiai palie
čia mūsų sąmonę, atskleidžia pačias gero 
nusiteikimo begalybes. Į užmirštą gyve
nimą ji įlieja naujos gyvybės, naujų nu
švitimų: Grožinė literatūra, lyg graži 
daina, paguodžia nusiminusį, sustiprina 
nuvargusį, žmogui duoda pasijausti

* z 7
esant naujam, geresniam, malonesniam 
pasauly, nes kūrėjas, gyvenęs kiltu pa
jautimu liepia ir skaitytojui juo gyvent.”

Jei sutikt su posakiu, kad “žmogus yra 
tai, ką jis valgo,” tai reikia sutikti ir su 
tuo, kad “žmogus savo dvasioje yra tai, 
ką jis skaito. Jeigu jisai skaitys vienpu
siškas knygas, bus vienpusiškas ir net 
aklas žmogus; jeigu jis daugiau skaitys 
prozinius veikalus, bus daugiau prozaiš- 
kas ir tt.”

“Skaityti grožinę literatūra, pilniau
siai ir plačiausiai atvaizduojančią gyve
nimą, patiekiančią , puikių psichologinių 
paveikslų, tiesiog, būtina, nes grožinėje 
literatūroje daugiausia gyvenimo, josios 
kalba artimiausia mūsų širdžiai ir jaus
mams.

“Grožinė literatūra viršija tobuliau
sius įstatymus,” baigia savo dėstymą Vi
setas, “iriyra toji galybė, kuri kiekvieną 
žmogų apsupa laime ir pažinimo paveik
slais bei vaizdais, paliesdama jo dvasią 
naujomis sąvokomis ir tiesomis. Tik gro
žinė literatūra padėjo žmonijai ir para
gino ją jieškoti naujų dalykų. Sakoma, 
ji geriausia nusprendžia gyvenimo liki-1 
mą, nes išjudinanti valią. O valia pasi
reiškia veikime.”

Kūrėjo Privalumai.
Žvelgiant grožinės literatūros rolę, ne

galima, manau, praeiti nepalietus jos 
kūrėjų. Juk pačios literatūros poaukštis 
priklauso nuo poaukščio tų, kurie ją ku
ria.

Visų pirma tenka pasakyti, jog nuo 
grožinė literatūros kūrėjų reikalaujama 
jų darbo kokybės. Rašant bile veikalą iš 
žmonių gyvenimo, neužtenka jį šiaip taip 
sulipyti. Jis turi turėti tam tikrų reika
lavimų kiekį, jame turi atspindėti ne gy
venimo imitacija, o pati tikrovė.

Rusų rašytojas! Gorkis buvo pasaulinio 
masto rašytojas, grožinės literatūros kū
rėjas, aukšto laipsnio menininkas, auto
ritetas. Štai kaip jis atsiliepia apie lite
ratūros elementus, į kuriuos turi būti 
įsigyvenęs kiekvienas kūrėjas.

“Pirmasis literatūros elementas yra 
kalba, kaip pagrindinė jos priemonė ir 
—kartu su faktais, gyvenimo reiškiniais 
—literatūros medžiaga ... Pasaulyj nė
ra nieko, kas neturėtų pavadinimo. Žodis • 
— visų faktų, visų minčių rūbas. Bet už 
faktų slepiasi jų socialinė prasmė, už 
kiekvienos minties slepiasi priežastis: 
kodėl ta ar kita mintis tokia, o ne kito
kia. Iš dailės kūrinių, kurie stato fsau tik
slą parodyt paslėptą faktuose socialio 
gyvenimo prasmę visame jų reikšmingu
me, pilnume ir aiškume, reikalaujama 
aiški ir tiksli kalba, stropiai .ątrinkti žo
džiai. Šitokia būtent kalba riašė “klasi
kai,” išdirbdami ją palaipsniui, šimtme
čiais. Tai tikroji literatūrinė kalba, ir 
nors klasikai ir sėmėsi jos iš gyvosios 
žmonių kalbos, ji griežtai skiriasi nuo 
pirmųjų savo šaltinių, nes vaizduojant 
aprašinėjamai, ši kalba atsijoja iš gyvo
sios kalbos stichijos viską, kas joje pri
puolama, laikina ir nepatvaru; atsijoja, 
kas sauvalinga, fonetiniai iškraipyta, ne
sutampa su pagrindine “dvasia,” t. y. 
bendra tautine kalbos struktūra. Savai
me aišku, kad gyvoji kalba lieka literatū
ros vaizduojamų žmonių kalboje, bet pa
silieka nežymiam kiekyj, kiek to reika
lauja sklandesnis, ryškesnis vaizduojamo 
asmens nupiešimas, jo didesnis pagyvi
nimas ...

“Kultūros istorija mokina mus, kad 
ypatingai smarkiai kalba, turtėjo ener- 
gingiausio žmonių visuomeniško veikimo 
gadynėse drauge su įvairių naujų darbo 
būdų į vaire j imu ir klasinių prieštaravi
mų aštrėjimu.

“Tai patvirtina ir folkloras (liaudies 
kūryba).: priežodžiai, patarlės, dainos, ir 
tai yra natūralūs gyvosios kalbos vysty
mosi kelias. Dirbtinos, sugalvotos “nau- 
jienybės” šioj srityj taip lygiai bejėgės, 
kaip ir konservatyvus gynimas pasenu
sių žodžių, prasmė kurių jau nusitrynė, 
dingo. Priminsiu aiškumo dėlei, kad Puš
kinas aukštai brangino maskviečių bo
belių kalbą, mokėsi kalbos iš savo auklės 
Arinos Radionovos. Stebėtinas gyvosios 
kalbos žinovas Leskovas taipgi mokės iš 
auklės. Ir bendrai, nepastebimos auklės, 
vežikai, žuvininkai, kaimo medžiotojai 
ir kiti vargo žmonės tam tikra kryptim 
veikė į literatūros kalbos vystymąsi, bet 
literatoriai iš stichinės gyvosios kasdie
ninės kalbos stropiai atrinko ryškiausius, 
švariausius, prasmingiausius žodžius.

“Antras literatūros elementas yra te
ma. Tema—tai idėją, kuri gimė auto
riaus patyrime, kurią pats gyvenimas 
jam kelia, bet kuri tūno jo įspūdžių lop
šyj dar nesuformuluota ir, reikalaudama 

įkūnijimo vaizduos, skatina jam ryžimą- 
si dirbti, kad ją įkūnijus.

“Yra taip vadinamos ‘amžinos temos’: 
mirtis, meilė, taipgi kitos, kurias 
sukūrė pagrįsta individualizmu visuome
nė; šios temos: pavydas, kerštas, šykš
tumas ir tt. “Amžinų” temų šaltiniu bu-J 
vo ir tebėra asmens nuojauta tragingos 
jo vienatvės ir bejėgiškumo visuomenėj, 
kuri pagrįsta žiauria klasių kova, visų 
su visais kova dėl duonos, dėl valdžios. 
Yra žinoma, kad charakteringas ir ne
pašalinamas buržuazinės v i s u o m e nės 
faktas yra tai, jog didžiulė jos narių 
dauguma priversti yra eikvot visą savo 
energiją tam, kad užkariaut primityves, 
pusiauelgetiškas gyvenimo sąlygas.

“Sąlygose, kurias kuria beklasinė so
cialistinė visuomenė, “amžinos” litera
tūros temos dalinai visai užmiršta, iš
nyksta, dalinai pasikeičia jų prasmė. Mū
sų gadynė iškelia temas nepalyginamai 
didesnes ir tragiškesnes, kaip atskiro 
žmogaus mirtis, nežiūrint kiek didžiulė 
būtų jo socialinė vertė. Individualistų 
tai nepaguos, bet individualizmą pasmer
kė istorija mirti.

“Trečiuoju literatūros elementu yra 
siužetas, t. y. ryšiai, prieštaravimai, sim
patijos, antipatijos ir bendrai žmonių 
santykiai — to ar kito tipo charakterio 
augimo ir organizacijos istorija. Man 
išrodo, kad šiais trim elementais veik 
pilnai išsisemia sąvokos literatūra pras
mė, jeigu tą literatūros prasmę aprube- 
žiuoti “beletristika,” drama, romanu, 
apysaka, vaizdeliu. Toliau galima kal
bėti apie rašymo būdus, “stilių,” bet tai 
subjektyvios autorių gabumų ypatybės. 
Suprantama, ir po šitom ypatybėm sle
piasi tie ar kiti objektyvaus jų “genezi- 
so” (kilmės) rodykliai — kilmė ir vys
tymasis.

“Mokytis rašyti reikia nuo mažų vaiz
delių, kaip tai darydavo veik visi rašy
tojai Vakaruos ir pas mus. Apysakaitė 
mokina žodžio ekonomijos, logiško me
džiagos išdėstymo, temos aiškumo ir siu- 
žet ryškumo. Pradėti darbą nuo didelių 
romanų — tai labai blogas prieprotis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

toj organizacijoj taip pat sa
ko, kad organizacija pastaty
ta į pavojų. Jis sako, kad pa- 
vojun pastatė Anglijos-Ameri- 
kos diplomatų blokas. Jis sa
ko, kad organizacija negalės 
gyvuoti, jeigu joj tam tikra 
grupė valstybių diktuos valią 
kitoms.

★ ★ ★
Mes seniai sakėme, kad blo

kai yra žalinga politika. Jei
gu Anglijos - Amerikos .blokas 
veiks ir toliau, tai tas galų 
gale atves pasaulį prie naujo 
baisaus ginklavimosi ir karo, 
o tada kentės ne vien kitų ša
lių žmonės, bet ir mūsų, štai, 

i kodėl mes smerkėme ir smer
kiame tuos ponus, kurie blo
kų pagalba kenkia pasaulinei 
taikai. ’

Detroit, Mich.
LDS 21 Kuopos Penki Delega

tai Išrinkta j Seimą
LDS 21 kp. skaitlingas su

sirinkimas įvyko gegužės 5 d. 
Kad mūsų kuopai rūpi Susi
vienijimo reikalai ir išaugini- 
mas jo į didelę bei tvirtą or
ganizaciją, tai įrodo tas, kad 
kuopa išrinko net penkis de
legatus į 7-tą Seimą: Jugasę 
Butėnienę, Uršulę Palevičienę, 
Petrą Smalstį, Praną Jočionį ir 
Pijų Krakaitį. Pastarasis yra 
kandidatas LDS Centro Se
kretoriaus vietai.

Gražioj nuotaikoj pravesta 
ir LDS Centro Valdybos bal- 

isavimai. ,
Tai du svarbūs dalykai at

likta. Valdyba išreiškia padė- 
j ką visiems nariams už skait
lingą atsilankymą ir rimtą už-

“Aš ne natūralistas,” sakosi Gorkis, 
“aš už tai, kad literatūra pakiltų aukš
čiau tikrovės, kad ji žiūrėtų kiek iš vir
šaus į tikrovę, nes literatūros uždavinys 
ne tik atvaizduoti tikrovę. Maža atvaiz
duoti kas yra, reikia atminti pageidau
jamą ir galimą. Reikalingas reiškinių 
tipizavimas. Imt reikia smulkų, bet cha
rakteringą ir padaryti dideliu ir tipin
gu—štai literatūros uždaviniai.”

.Į klausimą, ar šių dienų rašytojui rei
kia mokytis iš klasikų, Gorkis sako: “Mo
kytis reikia ne tik iš klasikų, bet ir iš 
priešo, jei jis gudrus. Mokytis—nereiš
kia sekti jį, o tik pažinti jo meisterišku- 
mo būdus. • Nugalėti darbo būdą visiškai 
nereiškia priskiepyt jį sau visam am
žiui: pradėk tik dirbti—ir pats darbas 
tave mokys; tai žino kiekvienas darbi
ninkas. Jei mokytis būtų tik pamėgdžiot 
—tai mes neturėtume nei mokslo, nei 
technikos, o ir literatūra nepasiektų to 
tobulumo, koks yra būtinas jauniems ra
šytojams. Yra kažkas juokingo baimėj 
mokytis iš klasikų: tartum bijomasi, kad 
klasikas pagaus mokinį už kojos ir nu
sitemps pas save į kapus.”

žinojimo Praplėtimas
Dėstant grožinės literatūros esmę, ne

praeisime pro šalį nelietę tų reikalavimų, 
kurie ir be aukščiau išrodinėtų dar yra 
itin svarbūs. Šičia, be abejo, dalykas pla
čiau nusišvies.

“Kas reikia žinoti, kad likti rašyto
ju? Iš ko prasideda rašytojas?”—stato 
klausimus M. I. Kalininas. Ir pats duo
da į tai atsakymus. “Iškyla reikalas ra
šyti,” jis sako. “Bet vien tik reikalo dar 
maža. Reikia žinoti kalbą, reikia būti 
gerai apsišvietusiam. Neužmirškit, kad 
rašytojo profesija sunkesnė, kaip visos 
kitos. Kad būti rašytoju, reikalingas il
gas, kruopštus darbas ir mokymasis.

“Jūs skundžiatės, kad jūsų raštus ne
spausdina. ' Tai visai suprantama, — vis
ką spausdint negalima. Pasiskaitykit 
Balzako biografiją, kaip jis kovojo už 
tai, kad prasimušus į stambių rašytojų 
eiles. Pasakysit: buržuazinės apystovos 
darė jam sunkumus. Taip, suprantama, 
buržuazinės apystovos toj kovoj teikia 
daug sunkumų ir pažeminimo. Pas mus 

. to neprivalo būti, bet pas mus likti stam
biu rašytoju dar sunkiau. Dėlko? O dėl
to, kad kultūriniai augantis mūsų skai
tytojas stato rašytojams išimtinai dide
lius reikalavimus, todėl kad pas mus iš
budintos lig šiol nesižingeidavusios lite
ratūra masės.

(Bus daugiau)

■ silaikymą.
Pažymėtinai gerą ir įdomų 

raportą išdavė kuopos dele
gatas J. Danta iš Civil Rights 
Federacijos įvykusios nacio- 
nalės konferencijos balandžio 
27-28 dd., Detroite. Konfe
rencijoj atstovauta 23 šios ša
lies valstijos. Trys šimtai de
legatų dalyvavo. Sveikinimais 
konferencijos ir kitais būdais 
aukų suplaukė $3,300. šio są- 
skridžio vyriausias tikslas bu- : 
vo, kad sujungti visus iki šiol 
buvusius kai kuriose valstijo
se aktyvus į vieną tvirtą na- 
cionalę organizaciją kovai 
prieš diskriminaciją, už dar
bo žmonių teises ir laisvę. 
Konferencija, pagal mūsų de
legato raportą, visapusiai pa
vyko.

Dienraščio Vilnies šėrininkų 
suvažiavimo pasveikinimui per 
U. Palevičienę sukelta aukų, 
varde kuopos, $38.50. Visiems ' 
aukavusiems valdyba taria 
širdingą ačių.

LPT Komitetas pranešė, kad 
šiuo tarpu aukų pasiųsta į 
LPT Central inį Komitetą $1,- 
400. Gera darbuotoja U. Lit- ■ 
vinienė išdavė atskaitą iš at
sibuvusio bazaro. Gryno pel
no padaryta $1,359.82. Ra
portą susirinkimas priėmė su 
pagyrimu. .

Nutarta pasiųsti telegramą 
abitm Michigano valstijos se
natoriams, kad jiedu dėtų pa
stangas už palaikymą OPA 
kontrolės. Tai tikrai vietoje 
padarytas būtinai reikalingas 
nutarimas.

Tarybų Lietuvos žmonių pa
ramai susirinkimas sukėlė au
kų $15. Varde LPTK vietinio 
skyriaus, visiems aukavusiems 
didelis ačiū!

Kp. Koręsp.
J. J. Butkus.

PRANEŠIMAS
HARRISON-KEARNY, N. J.

ALDLD 136 kp. susrinkimas įvyks 
birželio 7 d., 7 vai. vak., 15-17 Ann 
St. Harrisone. Malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui, kaip tai dienraščio Lai
stės piknikas, į kurį manome suor
ganizuoti busą, nuvažiavimui. Taip
gi svarbus reikalas, tai filmą, kurią 
drg. Bimba neseniai parsivežė iš ’ 
Lietuvos. Yra pora draugų, kurie 
neužsimokėję šių metų duokles, ma
lonėkite taipadaryti, nes jūsų var
dų dar nenoriu skelbti. — V. W.
Zelin, - .(128-129X
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Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje 

(Trumpi dieniniai užrašai)
/—U Tąsa)

Šiuo tarpu sandelyje daiktų randasi visiškai mažai. 
Dar desčtkas kitas rūbų, keletas šimtų porų čeverykų, 
keletas dėžių tabako ir muilo ir apie šimtas pundelių, 
vadinamų “kits.” Ir tie visi daiktai jau paskirti išsiun
timui į provincijas dėl išdalinimo.

Iš šio pasikalbėjimo su Bfašiškiu ir suteiktų man 
informacijų, esu pilnai patenkintas ir įtikintas, kad mūsų 
uovanos yra rūpestingai, atsargiai ir teisingai išdalina
mos. Mūsų parama yra jaučiama ir labai aukštai ver
tinama.

Bėda tiktai, kad tų mūsų dovanų nėra užtenkamai, 
jog kiekvienas Lietuvos žmogus galėtų šį tą gauti. Dė
lei to kyla nesusipratimų. Man teko susitikti vieną ki
tą, kuris skundėsi, kad jis dovanų negavęs. Girdi, gir
dėjau, kad amerikiečiai yra atsiuntę paramos, bet man 
jos niekas jiepasiūlė, niekas neatnešė, niekas nedavė. 
Mat, tie žmonėm vaizduojasi, kad kiekvienas gyventojas 
turi ką nors iš amerikiečių paramos gauti. Kai paklau
siau, ar jiems ištikrųjų tos paramos reikia, ar jie yra 
atsikreipę į daiktų dalinimo komisijas ir prašę rūbų bei 
apsiavų, tai atsakė: Ne, mes esame apsirengę ir niekur 
nesikreipėme. Paaiškinau aš jiems, kad tos mūsų pa
ramos nėra tiek, jog užtektų kiekvienam žmogui, ir kad 
jinai teikiama tiktai tiems, kuriems būtinai reikalinga.

O viena, pavyzdžiui, moteriškė, kuri visai gerai ap
sirūpinusiai gyvena, net piktai ir ironiškai kalbėjo:

“Tiesa, girdėjau, kad amerikiečiai yra atsiuntę rū
bų ir batų, bet aš jų negavau, nemačiau ir nežinau.”

Taip smarkiai pasiskundus, tartum atsiminus, kad 
netiesą pasakė, ji pridūrė: “Būčiau pamelavus: artistas 
Kipras Petrauskaą gavo amerikonišką paltą, bet einant 
jam namo, užpuolė plėšikai, kurių jis tik išsiprašė, kad 
jį gyvą, apatiniuose marškiniuose, paleistų!”

Kita moteriškė, matyt, to paties gando prisiklausius, 
dar nuo savęs pazalatijo jr paleido liežuvį, kad per du 
sykiu Petrauskas buvęs apiplėštas, gražiau plikai nu
rėdytas. Bet pasiteiravus pasirodė, kad niekas niekur 
Kipro Petrausko nebuvo užpuolęs ir jokio palto iš jo nie
kas neatėmė. O tas tik parodo, kad kaip visur, taip 
ir Lietuvoje, blogų žmonių su piktais liežuviais netrūks
ta. Jeigu vienas kitas panašių pletkų ir išmislų atsiųstų 
laiškais Amerikon, jiems nereikia tikėti, jų nereikia 
klausyti.

Šiandien paskutinė diena' senųjų metų. Kaune di
delis sąjūdis. Ten suruoštas didelis pobūvis atžymėjimui 
25 metų teatro ir 20 metų baleto, sukakties. Daugelis 
vilniečių išvažiavo į tą pobūvį. Kauniečiai prašė pasi
likti pas juos ir palaukti tų gražių iškilmių. Bet reikėjo 
sugrįžti į Vilnių ir rūpintis savą reikalais, todėl nebe- 
pasilikau. Iš Vilniaus gi važiuoti Kaunan vien tik dėl 
parengimo nebenorėjau. Taip ir pasilikau ant vietos. 
O pasirodo, kad Vilniuje jokia organizacija nerengia 
pasitikimo Naujųjų Metų. Tai pasitenkinta nuėjimu į 
koncertą, kurį suruošė Lietuvos Valstybinė Filharmo
nija, įsteigta 1940 metais. Tai jau didžiulė muzikos ir 
dainos įstaiga. Suprantama, vokiečių okupacijos metu 
Filharmonija buvo užgniaužta. Todėl, galima sakyti, 
kad jinai veikia tik vienus paskutinius metus,' nuo Lie
tuvos išlaisvinimo, bet jau turi apie 250 narių. Turi 
labai gražų iš profesionališkų dainininkų chorą, dziazin£ 
orkestrą, šokėjų, solistų ir kitų muzikos ir dainos jėgų, 
lietuviškų ir rusiškų. Tarp kitų, Filharmonija turi vie
ną ir juodveidį artistą, kuris mokąs 15 kalbų, bet iš 
jo dainavimo supratau, kad jis angliškai kalba labai pras
tai. Bet artistas iš jo, matyt, yra gabus ir Vilniaus 
žmonių labai mylimas. . '

Koncertas buvo ilgas ir nepaprastai įvairus, susidė
jo iš dainų, šokių ir muzikos. Reikia pasakyti, kad su 
•Filharmonijos choru būtų didelė garbė pasirodyti bile 
krašte, bile koncerte. Tas pats su garsiuoju Ansambliu. 
O kai pradėjo garsiai griežti džiazo orkestras, tai aš 
pamiršau, kad sėdžiu salėje Vilniuje už kelių tūkstan
čių mylių nuo Amerikos. Jaučiausi pakliuvęs New Yor
ke į teatrą, kur griežia mūsų džiazinis benas.

Ir taip praėjo šis vakaras: pasibaigė senieji metai 
ir išaušo naujieji. Visi pasijutome vienais metais se
nesni.

Ko tikimės iš 1946 metų?
Ką jie mifms ant savo sparnų žada atnešti?
Tuo tarpu aš jau rimtai galvoju apie kelionę atgal. 

Dar nesusisiekiau su jokia laivų linija, dar nieko ne
žinau, kaip ir kur laivą gausiu. Bet mintis yra apie 
išvažiavimą iš Lietuvos dar sausio mėnesį. Ar pavyks?

Nesakysiu, jog Lietuvoje jau atsibodo.. Priešingai, 
su laiku pradedu ją daugiau pamilti. Tiek čia naujų 
pažinčių, tiek čia naujų įspūdžių! Didelėmis krūvomis 
viskas kuopiasi galvoje ir širdyje.
Sausio 1, 1946 m.

Pirmoji diena Naujųjų Metų. Nei įmonės, nei įstaį- 
gos nedirba. Šiandien šventa. Visur pobūviai, sueigos. 
Žmonės nors laikinai pamiršta karo žaizdas, kasdieninio 
gyvenimo'nuoskaudas ir bando gyvenimu džiaugtis.

1

Patekau ir aš į vieną tokį nedidelį, kuklų pobūvį. 
Mergaičių prieglaudos vedėjos pakvietė pasižiūrėti Nau
jų Metų eglaitės, pasiklausyti mergaičių programėlės, 
nu, ir abelnai pasilinksminti. Mano pažintis su jomis 
užsimezgė prieš kiek laiko, kai buvau nuvykęs toms 
mergaitėms Amerikos lietuvių dovanėles išdalinti. Da
bar jau jąųči^usi kaip namie, kaip pas savuosius.

1 i ' bbl? >

Apart malonių ir grakščių namo vedėjų ir auklėto
jų, jos turėjo pasikvietusios apie tuziną jaunimo iš Fil
harmonijos choro ir Ansamblio. Atsirado vienas iš jų 
ir su armonika.

Po mergaičių programėlės ir išdalinimo joms per 
Dieduką po rieškučią saldainių, mes, suaugusieji, bu
vom pakviesti prie užkandžių. O ten ir prasidėjo mūsų 
tikrasis pobūvis. Lietuviška daina skambėjo‘iki dvylik
tos valandos. Puikūs dainininkai tie jauni žmonės iš 
Choro ir Ansamblio. Dalyvavo taipgi iš švietimo komi
sariato vaikų prieglaudos namų inspektorius. Pobūvis 
praėjo gražioje, šiltoje nuotaikoje.

Gal bus įdomu mano pašnekesiai su vienu kitų šios 
sueigėlės dalyvių.

Štai jaunas vyras, nepaprastai gražiu, maloniu bal
su. Jis ir armoniką griežia. Jis sako: Dabar jaunimui 
durys plačiai atdaros. Štai kad ir su manim. Prie Sme
tonos buvau paprastas vargoninkėlis, apie aukštesnį mu
zikos mokslą nė svajoti negalėjau. O dabar dainuoju 
Filharmonijos Chore ir baigiu muzikos konservatoriją. 
Mokslas man nieko nekaštuoja.

Štai šalia manęs sėdi už stalo aukšta, graži lietuvai
tė. Jos vardas Aldona. Čia ji atėjo su savo broliu, An
samblio dainininku ir šokiku. Sakau, kaip jūs gyvenate? 
Sako, ogi šitaip: Tėvelis dirba tarybinės valdžios įstaigo
je. Ji mokosi dentisterijos. Jos brolis ir Ansamblyje 
dainuoja ir lanko medicinos kursus.

Arba štai po mano dešinės sėdi žvali, skaisčiais vei
dais, žemo ūgio mergina. Ji irgi iš Ansamblio, daininin
kė ir kanklininkė. Labai kalbi, balsą turi gražų. Va
žiuodami iš pobūvio parvežame ją namo, nes mums pa
keliui. Jos vardas Viktorija. Ji prašo užeiti į jos 
įstaigą, ant trečio aukšto dideliam pastate.

Į kokią įstaigą? Klausiu jos. Aš, ji aiškina, apart 
kitko, esu vaikų darželio direktorė.

Užeiname, apžiūrime. Vaikučiams kambariai gra
žūs, erdvūs, švarūs. Čia kas rytą motinos, kurios dirba 
įmonėse bei įstaigose, atneša savo vaikučius ir palieka 
visai dienai.

Apart direktorės, dar yra .vaikų globotoja. Jos 
tuos vaikučius per dieną tris sykius pavalgydina ir moko 
žaisti. Vakare, eidamos namo, motinos juos pasiima ir 
parsiveda bei parsineša. Pas Viktutę kas dieną palieka
ma apie 35 vaikučiai. Be to, šita linksmo būdo, protin
ga mergina dar ima tam tikrus kursus, mokosi.

Net sunku suprasti, iš kur pas ją tiek energijos.
Sausio 2

Gavau Tarybų Lietuvą iš gruodžio 30 dienos ir joje 
skaičiau ilgą peržvalgą R. Mizaros knygos “Bernardo 
Gavelio Klaida,” kurią išleido Lietuvių Literatūros Drau
gija 1945 metų leidiniu. Apžvalgą parašė žymusis Ta
rybų Lietuvos rašytojas prof. Antanas Venclova. Re
guliariais Lėliais išsiųsta knyga dar nėra Lietuvos pa
siekus. AšyVažiuodamas Lietuvon tik keturis egzemplio
rius tegalėjau'pasiimti. Vienas iš jų teko Venclovai.

Trumpai apibudinęs knygos turinį, apžvalgos auto
rius daro sekamas išvadas:

“Jeigu ir galima naujausiai R. Mizaros knygai pa
daryti kai kurių grynai literatūrinio pobūdžio priekaiš
tų, tai drauge tenka pabrėžti, kad ši knyga turi didelę 
vertę kaip netolimos Amerikos lietuvių praeities pavaiz
davimas, ryškiai parodąs, kaip geriausios mūsų emigra
cijos jėgos jungės į kovą prieš fašizmą ir kaip jos at
jautė ir padėjo tai kovai, kurią prieš fašizmą kovojo ge
riausieji lietuvių tautos žmonės Raudonosios Armijos 
eilėse ir pačioje Lietuvoje. Knyga verta to, kad būt iš
leista ir Tarybų Lietuvoje. Mūsų skaitytojui ji leis 
pažinti geroką Amerikos lietuvių gyvenimo iškarpą su 
mūsų brolių siekimais, idealais ir kova.”

Neabejoju, jog šis Venclovos pasiūlymas bus priim
tas ir neužilgo “Bernardo Gavelio Klaidą” su pamėgimu 
ir nauda skaitys plačioji Lietuvos visuomenė. Ir iš viso 
Lietuvoje susidomėjimas Amerikos lietuvių literatūrine 
kūryba yra smarkiai padidėjęs. Pavyzdžiui, ne vienas 
rašytojas yra išsireiškęs pageidavimą, kad Lietuvoje bū
tų išleistas Amerikos lietuvių poezijos rinkinys.

Šiandieninėje Lietuvoje knygai plėtotis yra puikiau
sia dirva. Žmonės gaudo ir skaito naujai išleistas kny
gas. Knygų tiražą apriboja tiktai popierio stoka. Pa
vyzdžiui, jeigu Smetonos laikais grožinės literatūros 
veikalas išeidavo trejeto tūkstančių tiraže, tai šiandien 
išeina dešimties tūkstančių ir į keletą dienų jau nebe
galima gauti nusipirkti. Kaip greitai popierio trūku
mas bus pašalintas, taip greitai Lietuvoje knygos ti
ražas pasieks desėtkus tūkstančių.

Kaune aplankiau Lietuvos valstybinę leidyklą ir 
kalbėjausi su leidyklos grožinės literatūros vyriausiu re
daktoriumi rašytoju Drazdausku. Jis labai optimistiš
kai nusiteikęs dėl Lietuvos knygos ateities.
Sausio 3 v '

Sužinojau, kad yra proga rytoj pavažinėti po pro
vinciją. Rinkiminiais reikalais automobiliu važiuoja ke
letas veikėjų ir jie .gali ir mane pavažinėti. Čia labai 
sunku su transportacija, kol kas automobilių mažai tė
ra, o kurie randasi, visi užimti įstaigų aptarnavimu. 
Pašiūlymą su mielu noru priėmiau.

Numatoma aplankyti Ukmergę, Panevėžį ir Rokiškį. 
Vietos įdomios ir man svarbios—svarbus ypatingai Ro
kiškis. Iš ten galėsiu patraukti savo gimtinėn—į Užu- 
sienius (Valaikiškį), iš kur prieš 32 metu išvažiavau 
Amerikon. Ten tebegyvena brolis Stasys. Taipgi ne
toli nuo jo gyvena sėsuo Verutė (Gimbutienė). Jų dvie
jų dar nebuvau sutikęs, kai atvažiavau Lietuvon. Bro
lis Jonas, kuris gyvena Biržų apskrityje, ir sesuo Uršu
lė, kuri gyvena už Rokiškio, Obelių parapijoje, buvo at
vykę Vilniun ir su jais gerai pasikalbėjau.

(Pąųgįąų £us)

Chicagos Žinios
Įspūdžiai iš Bankieto Kareivių 

Pagerbimui
Visi myli ir gerbia vetera- 

nus-kareivius, laimėjusius, di
džiausią ir žiauriausią pasau
linį karą prieš fašizmą, prieš 
tarptautinę reakciją.

Nuo to neatsiliko ir North
sides organizacijos. Jos suren
gė pagerbimui , šios kolonijos 
veteranų šaunų bankietą.

Bankietas įvyko- šeštadienį, 
18 d. gegužės, Vengrų svetaL 
nėj, 1630 Milwaukee Ave./ 
Apie 8 vai. vakare susirinko 
svečių ir viešnių apie 150. 
Apie pusę publikos sudarė 
jaunintas.

Stalai buvo papuošti gėlė
mis, gerą įspūdį darė. Protar
piais gražiai grojo Batučio or
kestrą linksmindama bankieto 
dalyvius. Vieni klausėsi muzi
kos, kiti šnekučiavosi.

Gaspadinės buvo gerai nu- 
siteikusios-smagios, kad joms 
pasisekė pagaminti gerą va
karienę. Kad4 valgiai buvo 
jau prirengti, apie 10 vai. va
kare, Mildred Chesnienė t pa
kvietė svečius ir viešnias sės
tis prie stalų vakarieniauti. 
Vėliau paaiškino tikslą šio 
bankieto ir perstatė pirminin
kauti Oną Remeikienę.

Pirmininkė po trumpos savo 
įžanginės prakalbos perstatė 
kalbėti Justą žebraitį. Jis kal
bėjo LDS klausimu ir kvietė 
jaunuolius stoti į LDS organi
zaciją.

Kiek ilgesnę prakalbą pasa
kė V. Andrulis. Jis kalbėjo 
apie šios šalies darbininkų ko
vas ir laimėjimus.

Trumpai kalbėjo Leonas 
Prūseika. Jis pagyrė ir pager
bė kareivius-veteranus. Iš ka
reivių kalbėjo Leonardas Kel
ly ir Vytautas Remeikis. Be 
to, likosi iššaukti ir gausiais 
aplodismentais pagerbti se
kanti kareiviai: P. Vaicikonis, 
A. Aleks, E. Deveikis, N. Bom- 
mert, W. Tild, Roy Bustai ir 
kiti. Ant galo pakviesta pa
kalbėti užsitarnavusi pagar
bos Florence Drigot (Palio
nis), kuri yra aukavus Rau
donajam Kryžiui savo kraujo 
net dešimts sykių. Jos tarti 
keli žodžiai ir prakilnus pa- 
siaukavimas sutvirtinimui ka
ro pastangų iššaukė publikoj 
gausius aplodismentus.

Po programui prasidėjo šo
kiai prie geros Batučio orkes-

gaspadoriui J. Benikaičiui ir 
gaspadinėms, kurios sunkiai 
dirbo valgius gamindamos. 
Tikietų platintojai ir tie, 
kurie dirbo bankiete, visi ir 
visos užsitarnavo širdingos pa
dėkos.

S. V.

neduodanti spaudos ir kitų 
laisvių priešingoms valdžiai 
partijoms.

London. — Anglija pro
testavo Rumunijai, kad ji

*
Detroit. — Kad valdžia 

leido pabrangint gyvenimo 
reikmenis, tai auto, darbi
ninkai gal reikalaus naujų 
algos priedų.

IDEALIŠKA FARMą]
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuoin vlskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašome jsitemyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskiil Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais. 
....... ...... .................... --------— ■ .......... " 7

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□ I

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ‘
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698 <!>

tros ir tęsėsi iki vėlumai nak
ties. " 1

Po geros vakarienės, po 
įspūdingų kalbų svečiai ir 
viešnios su pakilusiu ūpu, su 
geriausia nuotaika smagiai 
leido laiką: diskusavo, daina
vo ir vaišinosi vieni kitus prie 
baro skaniais gėrimais; tūli iš 
jų įsismagino taip labai, kad 
nei nepajuto bebaliavojant 
per visą naktį iki prašvito, ir 
tik tada skirstėsi į namus.

Reikia pripažinti, - kad ban
kietas pavyko pilnai gerai. Po 
gerų vaišių dar ir pelno liko 
netoli šimto dolerių. Visas 
pelnas išdalintas veteranams- 
kareiviams, kurie priklauso 
patys arba jų tėveliai prie mū
sų organizacijų.

Už pavykintą bankieto dau-’ 
giausia kreditas priklauso

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

Newark 4,-N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BIJYAlSKjVS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grąbų parodos Įcambąriu.

: CHARLES J. ROMAN
• (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių ;
Direktorius J

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

1113 Ml Vernon St S
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 *
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Antradienis, Birželio 4, 1946 \ ? Laisvo-—Liberty, Lithuanian Dali/ Penktas Puslapis

Montello, Mass:
M asinis Susirinkimas ir A. 

Bimbos Sėkmingas Pra
nešimas.

lietuviams, ir tiktai tiems lietu-, 
viams, kurie bolševikai, ir tt.

Baigiant pirmą dalį kalbos, 
kalbėtojas nurodė Vilniaus Ti
riamosios Medicinos Instituto 
naudingumą. Sakė, jog tokis in
stitutas būtų labai reikalingas

Gegužės 25 d. š. m. Lietuvių ir išgelbėtų nuo mirties daug 
Tautiško Namo svetainėje įvy- i žmonių. Bet įsteigimas tokio 
ko seniai laukiamas pažangiųjų : 
lietuvių parengimas. Jį suruošė 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto vietinis skyrius, idant 
išklausyti Amerikos lietuvių at
stovo A. Bimbos pranešimo 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je. Ant paskirto laiko žmonių 
prisirinko pilna svetainė, ir ne
kantriai laukė atvykstant kal
bėtojo. Apart mpntelliečiu, bu
vo atvykę lietuvių ii’ iš kitų ne
tolimų miestelių, kaip tai 

, Bridgewaterio, Stoughtono ar 
Norwoodo. Susirinkusieji buvo 
dideliai susidomėję Lietuvos 

’ žmonių padėtimi ir labai aty- 
džiai klausėsi įspūdingo prane
šimo.

Koncertinę programos dalį 
išpildė vetinis Liuosybės Cho
ras, vadovybėje gerbiamo mo
kytojo E. J. Sugario. Choro 
nariai gražiai padainavo tris 

s dainas, kurios publikai patiko. 
Paskui, pirmininkaujant Julei 
Stigienei, prasidėjo prakalbos.

Pirmoje dalyje savo kalbos 
A. Bimba trumpai ir aiškiai 
kalbėjo apie Amerikos lietuvių 
pagalbą karo’ nuvargintiems 
Lietuvos žmonėms. Visiem su
prantamai išdėstė visas priemo
nes, kurios buvo naudojamos 
persiuntimui materijalinės pa
galbos reikalaujantiems Lietu
vos gyventojams. Plačiai aiš
kino apie drapanų išdalinimą, 
dėl kurių buvo pirmiau visokių 
nuomonių. Dabar visiem yra 
aišku, jog drapanų padalini
mas Lietuvos žmonėms yra la
bai sistematiškas, teisingas ir 
bepartyviškas. Pagalbą gauna 
tie žmonės, kuriems daugiau
siai yra reikalinga, nežiūrint jų 
politinio nusistatymo nei reli- 
gijinio įsitikinimo. Kalbėtojas 
entuziastiškai sakė, kaip ke
leto metų mūsų sunkus labda
rybės darbas suteikė daug 

v džiaugsmo Lietuvos žmonėms 
sunkiose jųjų gyvenimo dieno
se.

Prie to, A. Bimba stipriais 
faktais atrėmė visus Smetonos 
pakalikų šmeižtus ir užmeti
mus. Jie sakydavo, kad mūsų 
surinkti drabužiai patenka ru
sams; kad maža jų dalis tenka

instituto—be galo didelis dar
bas ir vieniems Lietuvos žmo
nėms būtų per sunku tas at
siekti. Įvairių aparatų įrengi
mas ir parūpinimas chirurgi
jos instrūmentų kaštuotų apie 
penkiasdešimts tūkstančių dole
rių. Tai didelį įsuma pinigų. 
Bet geros valios Amerikos lie
tuviai pasižadėjo į trumpą lai
ką sukelt minėtą sumą pinigų. 
Tai bus mūsų amerikiečių am
žinos garbės paminklas. Tatai, 
varde Lietuvon žmonių, kalbėto
jas prašė publikos paremti tą 
garbingą sumanymą.

Tuojaus buvo išdalintos tam 
tikros korčiukės 
žmonės žymėjo, kiek 
koja. Kada korčiukės 
grąžintos, atsiliepimo 
tas daugelį nustebino, 
giai kas tikėjosi tokių gau
sių aukų ir tekio karšto prijau
timo tam prakilniam tikslui.

Aukotojų vardai buvo viešai 
perskaityti.
aukojo po penkius dolerius; kiti 
po dešimtį ir daugiau. Nemažas 
skaitlius aukojo po dvidešimt 
penkius dolerius, keletas po 
penkias dešimtis ir šimtą. Vie
nas lietuvis net du šimtu padėjo 
ant labdarybės aukuro. Tai la
bai gražus pasirodymas mon- 
telliečių ir apylinkės lietuvių, 
kadangi iš viso suaukojo tryli
ka šimtų penkioliką dolerių, ir 
keletą centų. Liet. Pagalbos 
Teikimo Komiteto vietinio sky
riaus finansų raštininkas pa
skelbs laikraštyje visų aukoto
jų vardus.

Antroje dalyje savo kalbos 
A. Bimba išhntinai kalbėjo apie 
kayo sunaikintos Lietuvos atsi
statymą. Pirmiausiai nupiešė 
nuteriotos mūsų tėvynės liūd
ną vaizdą. Padavė apskaitliuo- 
tą nuošimtį sugriautų namų ir 
išžudytų nekaltų žmonių. Iš jo 
kalbos paaiškėjo, jog didesnis 
nuošimtis sugriautų namų ir 
žuvusių žmonių įvyko ne iš 
priežasties aktyvių mūšių karo 
frontuose, bet iš priežasties vo
kiškų nacių ir lietuviškų fašis
tų planuoto darbo.

Paskui nurodė

ant kurių 
kas au- 
tapo su- 

rezulta- 
nes var-

Didelė didžiuma

Lietuvos vyriausybės konstruk- 
tyviškas pastangas linkui at
būdavo j imo sugriautos šalies. 
Ekonominis Lietuvos gyveni
mas esąs gerokai pagerintas, 
ypačiai maisto reikale* nes ba
do pavojus 
Gyvenimui 
dar yra nedateklius.
Amerikos lietuvių 
pagalba, pakol kas, 
reikalinga.

Kitas džiauginantis 
kurį kalbėtojas plačiai 
žė, tai Lietuvos žmonių pasi- 
mojimas greitu laiku atsteigti 
apšviętos ir kultūros įstaigas. 
Dėlei to yra dedamos didžiau
sios pastangos: mokyklų pasta
tai yra sparčiai remontuojami 
ir naujai atbudavojami; moki
nimo sistema iš naujo organi
zuojama. Kultūrinės įstaigos 
taipgi yra skubiai atsteigiamos. 
Teatrai, kaip steidžiaus, taip.ir 
cinemos, yra operuojami mieš
tuose ir miesteliuose, žodžiu 
tariant, geros valios Lietuvos 
žmonės, nepaisydami ekonomi
nių nedateklių ir kitokių sun
kenybių, eina pirmyn linkui pa
kėlimo savo tautos į aukštesni 
gyvenimo laipsnį.

Tas viskas yra daroma su 
tikslu, kad greičiau išgydyti 
karo padarytas žaizdas. Sulyg 
kalbėtojo išsireiškimo, kai ku
rios žaizdos būsią išgydytos į 
keletą metų, o kitos imsią, gal 
būt, visą generaciją. Tos bai
sios žaizdos ant Lietuvos kūno 
tapo infektytos laike keturio
likos metų smetoninio fašizmo 
ir trijų metų vokiečių okupa
cijos. Tai yra psychologinės 
žaizdos; sistematinis užnuodija
mas jaunų žmonių proto.

Abelnai imant, A. Bimbos 
pranešimas buvo aiškus ir nuo
seklus. Atatinkamais žodžiais 
nupiešė gyvus Lietuvos vaiz
dus. Tikrus faktus iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo, ar tai 
skaudūs, ar džiuginanti, 
liškai perdavė publikai.

Užsibaigus pranešimui, 
paduota keletas rimtų klausi
mų, kuriuos kalbėtojas atsaki
nėjo aiškiai ir patenkinančiai. 
Ir tuomi tas istorinis montel- 
1 iečių parengimas užsibaigė.

X. Kai 'eivis.

Bridgeport, Conn. HĘLP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

jau prašalintas, 
namų ir drabužių

Todėl 
materiale 

būsianti

dalykas, 
apibrie-

būtų 
beša-

buvo

Du Svarbūs Parengimai.
Penktadienį, birželio 7 d.

m. vakare,. Lietuvių salėj, 407 
Lafayette St. filmininkas J. 
Klimas rodys neseniai Antano 
Bimbos parvežtą iš Lietuvos fil
mą. Bridgeporto ir apylinkės 
žmonės turės progą matyti iš 
griuvėsių prisikeliant Lietuvą. 
Rengia Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas.

šeštadienį, birželio 8 d., LDS 
74 kp. (Jaunuolių Kliubas) ren
gia Pergalės Šokius su progra
ma; Lietuvių salėj, 7:30 v. v. 
Visi LDS nariai, tarnavę Dėdei 
Šamui, bus pagerbti, įteikiant 
jiems tinkamas dovanas (Victo
ry Bonds). Kiti lietuviai jau
nuoliai, tarnavę U. S. karinėse 
jėgose, bus pagerbti, suteikiant 
jiems įžangą dovanai. Bus tei
kiama užkandžiai ir geras pro
gramas. šokiams gros A. Wea
vers Orkestrą. Net smagu daro
si, prisižiūrint į rūpestingą 
prisirengimą viršui minėto pa
rengimo. Daug garbės 
artistui Johnnie Grėsli 
rūpesti ngą da rbav i m ąs i 
dėl šio parengimo, bet
dėl LDS' jaunuolių veiklos pa
kėlimo. Taipgi gerai darbuojasi 
John and Jennie Rigęly (J. Mu- 
reikiūtė su savo vyru), Mary 
Waikšnis, Vytas Jocis su savo 
jauna žmona ir daugelis kitų 
ima dalyvumą.

Dar 4 LDS nariai tarnauja 
Dėdei Šamui. 8 jaunuoliai jau 
vra grįžę iš tarnybos, kaip ku
rie parsivežė jaunas žmoneles 
iš svetur, ir jos stoja į LDS na
rystę, taip ir į veikimą.

Matant jaunuolius taip pra
dedant veikti, norisi prašyti 
augusių gerų žmonių ateiti ir 
paremti jų gražų darbą. Birže
lio 8 dieną turi būti ‘deitas” su 
Bridgeporto LDS jaunuoliais.

Augęs Jaunuolis.

s.

už jo 
ne tik 
abelnai

Chicago. — Gen. Eisen
hower smerke šnekas apie 
naują karą, bet ragino Am
eriką būti pilnai pasiruošu-

dabartinės1 šią karui.

Suėmė Rumunus, Kurie Darę 
Sąmokslus su Amerikonais 
Prieš Rumunijos Valdžią

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunijos valdžia suėmė 
tris rumunus karinės ame
rikonų pasiuntinybės tar
nautojus. Jie kaltinami, 
kad išvien su amerikonų pa
siuntinybės nariais dare są
mokslą nuversti Rumunijos 
premjero Grozos valdžią. 
Jungtinės Valstijos dabar 
užprotestavo prieš tų trijų 
rumunų suėmimą ir parei
kalavo juos paleisti.

E'są areštuota ir daug ki
tų rumunų, kurie su ame
rikonais suokalbiavę prieš 
valdžią.

Reikale iš lietuves 
Filmų Rodymo

JUNE 30th

B B BB B Rengia Dienraščio 
r I n NI n A o '"usv''s BendrovS

Tai skaitlingasis plačiosios New Yorko apylinkės lietuvių sąskri- 
dis, malonių pasimatymų ir pasilinksminimo diena. Taipgi diena 

sukėlimui Laisvei finansinės paramos. Diena užtikrinimui 
savo dienraščiui ateities.

Birželio 30-tą dieną
Pradžia 2-rą vai. P. M.

Iš anksto ruoškimės į pikniką, kvieskime visus, kuriuos tik susi
einame į šį pikniką. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus, nes prie 
iš anksto platinamųjų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos:

l-ma $5, 2-ra $3, 3-čją $2
/

Al I BITA 11 D A D If Belts *r Maspeth Avės., VLIK I UN r AKU Maspeth, L L, N. Y.

Bus nepaprastai graži dainų programa, dalyvaus:
SIETYNO CHORAS, iš Newark, vadovaujamas Walter Žuko; 
PIRMYN CHORAS iš Great Neck, vadovaujamas Almos Kas- 
močiūtės, ir vietinis AIDO CHORAS, vadovaujamas Geo. Ka
zakevičiaus. Visi chorai yra išsimokinę naujų lietuvių liaudies 
dainų.

“•ii”“ PAVIOIS ORKESTRĄ

Draugai iš Worcester, Mon
tello, Hudson, Stoughton, 
Norwood ir Gardner, su ku
riais aš susirašinėjau reikale 
rodymo filmų iš Lietuvos, ma
lonėkite greit atsakyti man, 
kada manote surengti filmų 
rodymo vakarą* iies reikia 
greitai sudaryti planą dėlei 
maršruto Mass, valstijoj.

GEO. KLIMAS, 
669 — 6th Avė., 
Brooklyn 15, N.

Įžanga 60c asmeniui^ taksai įskaityti. Skaitlingai dalyvaukite 
šiame dienraščio Laisvės piknike, pasilinksminkite 

ir paremkite savo dienraštį.

PATYRUSIOS 
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

PRIE DRESSES IR BLOUSES 
REIKALINGOS DIRBTI 
LENGVAS MALONUS 

DARBAS
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS 

MURIEL DRESS CO.
625 LINDEN STREET 

BETHLEHEM, PA.
(128)

New Haven, Conn

Taipgi 
keliais 

tei- 
Taip

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

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

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)Iš Draugo AI Bimbos 
Prakalbų

Prakalbos, pranešimas, pa
vyko labai puikiai. Pasekmin
gai sukelta įrengimui Vilniaus 
Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Instituto $701.

Gegužės 17 d. Liet. B-vės 
Namo salėje kalbėjo ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos drg. A. 
Bimba, LPTK pirmininkas. Sa
vo turiningoj kalboj nušvietė 
klausytojams, kaip dabar at
rodo po karo Lietuva, kaip 
pasiekia Lietuvos žmones mū
sų teikiama pagalba, ir ar Lie
tuvos žmonėms dar yra reika
linga mūsų pagalba, 
kokiu būdu, kokiais
pasiekia Lietuvą mūsų 
kiama jiems parama, 
pat papasakojo, kaip dabar 
atrodo Lietuvos didieji ir ma
žieji miestai Jr miesteliai. Nu
rodinėjo, kad viskas karo su
ardyta,' sugriauta, išdeginta, 
kad nerimas ima, kaip į tuos 
griuvėsius pasižiurai. Tai to
kioje suglaustoje formoje da
rė pranešimą apie Lietuvą.

Susirinkusieji rimtai klausė
si ir gaudė ęavo mintimis kiek
vieną ištartą kalbėtojo žodį. 
Bet kada kalbėtojas savo an
troje kalbos pusėje, palietė 
pasaulinį fašizmą, o kartu ir 
lietuviškus fašistus, ką jie da
rė ir dabar daro Lietuvoje, 
tai kaip kuriem pataikė savo 
žodžiais į jųjų širdį ir pradėjo 
jie tai rausti, tai balsti, krai
pytis, vartytis kedėse sėdėda
mi, o nekurie iš pirmų eilių 
sėdynių nukiūtino prie pat du- 
ru.

Leista duot kalbėtojui klau
simus. Buvo keli rimti klau
simai, į kuriuos kalbėtojas 
nuoširdžiai atsakinėjo. Pasiro
dė ir tokių, kurie taip užsi- 
karščiavo, kad negalėjo taisy- 
kliškai nei žodį tart. Klausi
mą užklausė ir rankom mo
suodamas į visas puses iškry
pavo per duris, bumbed amas, 
kad Lietuvoj ir Rusijoj neva
lia susirinkti gatvėje ir kal
bėtis daugiau, kaip dviem as
menim. Tai buvo Keleivio 
“mokslinčių” pasekėjas. Net 
gaila žiūrėti į tokį suklaidintą 
politikos kankinį.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Aukojo sekamai:

LPTK New Haveno skyrius 
$100. '

Po $50: Sophie ir Ant. Ma
son, B. ir J. Tumosai, B. Vikš- 
rienė.

Po $25 : Klemens Malonis, 
I. ir A. Latvis, Jonas ir Jie- 
va Rudmanai, Julius Duoba, 
Jonas ir Adelė Petkai, Joseph 
ir Sophie Aleksai, Alet Gudo
ms, B. ir B. Medley, Jonas Di- 
djunas, LDS 5-ta apskritis, 
Joseph ir Amilija Miliauskai,

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas

WORKERS. INC.

Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 
Apdraudos Organizacija

Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 
Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki 
60 metų aTnžiaus (į pašalpą nuo 16 
iki 50 metų).

Įsirašyk dabar ir savo šeimą Įrašyk. Išpildyt; žeminus telpančią 
blankutę ir pasiųsiu sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOTERYS
Daliai ar Pilnam Laikui. MOKYTIS SIUVĖ
JOMIS. DARBAS ARTI JŪSŲ NAMŲ! GE
RAI APMOKAMAS LAIKE MOKINIMO3L 

Puiki Proya.
Crawford Clothes, 164 East 59th St., N. Y.

(183)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Reikia Dailydžių
Prie Mažų Namų Konstrukcijos — Nuolatinis Darbas
5 Dienu Savaitė—Pilna Skalė—Geros Darbo Sąlygos

KREIPKITĖS
PAISLEY HOMES

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

Telefonas PRINCETON 2428
. ' (128)

Anthony M. Valuckas.
Helen ir Juozas Kalvaičiai, 

Higginam, Conn. .$30
Po $10: Adams Mickevičius, 

Anna ir Peter Waskes.
Po $5: J. Yanusevičius, 

George ir Sophie Tračiokai, 
Leona Sadauskienė, Irene Ču- 
tes, Adolph Hessinger, Wm. 
Stadalninkas, Mikas ir Tere
sė Sholiunas, Ant. žogialis, J. 
Ceplewige, Mary Kašeliūnie- 
nė, Gus Swarat, V. žolynas, J. 
ir K. Mostokas, Joseph Maku- 
lis, C. ir A. Sholiunas, Mr. & 
Mrs. Walinchus, George Pi- 
leckas, Joseph ir Eve Kuncai.

Amilija Stakonis $3.
Po $2: Joseph Stankus, J. 

Kazlauskas ir Veronika Ya- 
nulaiten.

A. Gutauksas $1.
Varde Lietuvos 

prakalbų rengėjai 
aukojusiems taria 
ačiū.

MORINLNKAI
Darbas 10 minučių nuo George Washington 

Bridge, New Jersey, šaukite HACKENSACK 
2-7857 šeštadienio vakare arba visą dieną 
Sekmadienį. (129)

Pittsburgh, Pa.

žmonių, 
ir LPTK, 

širdingą

aplankėGegužės 19, d.
New Haveną Bridgeporto lo
šėjai. Buvo suvaidinta dvi juo
kingos komedijos. “Moterų 
Kerštas,” iš šalies žiūrint, tai 
jau ne “kerštas,” bet pilnoj 
nuogumoj “razbajus.” Trys 
Kauno panelės su revolveriais 
apstoja ponulį ir priverčia že- 
nytis jo paties tarnaitę. O jis 
ne tik tas tris paneles apgau
dinėjo, bet ir savo tarnaitę. 
Komedija man patiko, žinau, 
kad ir visiems, kurie ją matė, 
patiko. Aktoriai-vaidylos ro
les atliko gerai, pagirtinai. 
Bravo, aktoriams ir jų moky
tojui Mockaičiui.

Keturios jaunos mergaitės 
deklamavo eiles,, pritaikytas 
sezonui. Publikai labai patiko 
tų jaunuolių lietuvių kalboj 
sakytos eilės.

Antras veikalas - komedija 
“Fifty-Fifty.” Taip pat gerai 
buvo suloštas. Aktoriai savo 
užduotį atliko su pagyrimu iš 
publikos. Čia aktorių vardų 
neminėsiu, nes ne visų teko su
žinoti. Visiems bridgeportie- 
čiams teikiu širdingiausius 
komplimentus už jųjų taip 
gražų pasirodymą scenoje.

Publikos buvo prisirinkę vi
dutiniai. Po vaidinimui buvo 
šokiai. Šį parengimą suruošė 
LDS 16 kp.

M. Antanuk.* /

Pastaba:
Man surašius vardus visų 

aukotojų, tuojau pribuvo dar 
$25 nuo LLD 32 kp., New Ha
ven. Tai dabar bendra suma 
susidaro $726. M. A.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
narių gavo, delegatą į seimą 
siųs.

North Side kuopa turi 64 
narius, pinigų apie tūkstantį 
dolerių, savo namą, naujų na
rių gavo 12, pasiųs delegatą į 
seimą.

Kurios kuopos turi mažai 
pinigų, o išrinko delegatus į 
seimą, tai nutarta, kad ap
skritis pagelbėtų joms. Nutar
ta duoti po $23. Parengimas 
pikniko paliktas komiteto 
nuožiūrai, nes dabar negali
ma. Į komitetą išrinkta: A. 
Pipiras, K. Kairys, J. D. Le
kavičius, M. Paulockas, A. 
Mikeska, J. Purtikas, J. Ur
bonas, D. P. Lekavičius.

Besė Urmoniukė randasi li- 
gonbutyj dėl operacijos ant 
apendiko. Fotografas Varna- 
giris taip pat ligoninėj, užsi
gavęs koją.

Patjko nelaimė LDS 160 
kp. pirmininką K. 
vežiojant duoną su 
po sužeistas 4 metų vaikutis, 
kuris nuvežtas ligoninėn — 
numirė. Manoma, kad vaiku
tis bene bus bandęs į troką 
įsikabinti ir nupuolęs. Labai 
apgailėtina.

Kairį. Be- 
troku, ta-

Buvo parvažiavęs atosto
goms saržentas Petras Leka
vičius iš Milwaukee, Wiscon
sin. Jis tarnauja kariuomenėj 
19 metų, yra Recruiting Of- *• 
ficer. Pabuvęs savaitę pas tė
vus, išvažiavo.

D. P. Lekavičius.

60,000 ATEIVIŲ SLAP
TAI ATVYKĘ Į 

AMERIKĄ

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras Tom Clark turi skait
menis, kad šiemet 60,000 at
eivių slaptai atvyko į šią ša
lį. Daugiausia jų perėję . 
per sieną iš Meksikos į 
Jungt. Valstijas.

Reumatiški Skausmai

i

ANT PARDAVIMO
Šaltu vandeniu namas (Flat). 16 šeimynų, 

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

A. E. HUTSON,
78—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

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, ąrba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz.* $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEEN’S OINYWCIJ CQ, 
F. O. Box 666. Newark 1, N. 9.
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t New Yorto ^MfcZinloi
Į Susilaukė Sūnaus
I Mr. ir Mrs. Katie ir Stanley 

V. Poška, 190 Schenectady 
Ave., Brooklyne, susilaukė 
antrojo sūnelio Robert Micha
el, gegužės 24-tą. Sūnelis at
vyko buinus, 8 sv. ir 5 unci
jų.-Tėvai linksmi. Linksmas ir 
“senukas’ 
zikantas. 
linksmiau 
vestuvėse
pertraukomis 
draugams pranešimą apie d i-j 
dėjančią savo gentkartę.

Stanley Poškų vyresnis sū-1 
nelis Steve jau 9 metų, lanko ! 
mokyklą.

35,000 Darbininkų Suėjo
Ginti Savo Teises

Apsivedė

&

t

r
i

r

Charles Poška, mu-
Matytum, kaip 

jis grojo Kalvaičių 
ir kaip 

jis

Antradienis, Birželio 4, 1346

SUSIRINKIMAI

švietimo Taryba ateinantį 
rudenį išbandys davimų 7-—9 
klasių mokiniams nemokamai 
po knygą, tikslu akstinti prie 
skaitymo.

Laivu Ericson ketvirtai ietį J 
atplaukė iš Southampton 627 
keleiviai, iš tų 552 karių nuo
takos ir 71 jų vaikai. Keturi 
kūdikiai perkelti į ligonines, 
vienas buvo miręs kelyje. Trys 
iš ligonių sergą panašiomis li
gomis, kaip ant kitų laivų sir
go ir mirė iš Europos atve
žami kiti kūdikiai.

Taryba Nubalsavo už 
Pakėlimą Taksą

tų turėjau progos suprasti, 
įvertinti Juliaus Kalvaičio 
darbus draugijai išlaikyti ir 
stiprinti...”

Prižadėjau, kad jo valia 
bus išpildyta. Išpildyta dar ir 
dėl to, kad ir man Julius ir 
jo Marijona taip pat pažįsta
mi, kaipo darbštūs dienraščio 
Laisvės, Moterų Apšvietos 
Kliubo ir Literatūros Draugi
jos d raugai-rėmėjai.

Greta linkėjimų, ; 
nešė ir dovanų.

Naujavedžiai, 
vedžiai — abu

New Yorko Miesto Taryba 
praeitą trečiadienį sunkiai su- 
griešijo prieš biednus žmo
nes, nubalsavo pakelti taksus 
ant pirkinių (sales tax). Už 
kėlimą taksų, kurie daugiau- 

j šia guls ant biednuomenės, 
svečiai su- balsavo demokratų konti oliuo

dama Miesto Taryba — 17 
nėra jauna-|Pries 
buvę vedu- i Prieš kėlimą taksų balsavo 

siais jau pirmiau. Jisai šeimos ; komunistai Miesto Tarybos 
turi tik brolį, su kuriuo gyve-4iariai (kaunsilmanai) Benja- 
na sykiu, Ridgewoode, 833|m^n J- Davis, Jr., newyorkietis 
Hart St. Jinai turi du sūnus, Pr Peter V. Cacchione, brook- 
Albiną ir Eugene — abu gra- Į lynietis; darbiečiai Michael J.

Birželio 1-mą susivedė Ma
ry Schneider ir Julius Kalvai
tis. Tai savo iškilmei atžymė
ti jiedu susikvietė savo asme
niškus ir organizacinius drau
gus į vedybų puotą, šapalo- 
Vaiginio salėj, Thames St., 
Ridgewoode. Palinkėti jiems 
laimės, pasilinksmint jų links
mybe, susirinko daug svečių. 
Buvome vaišingai priimti Nas- 
tutės Varaškienės su Agota 
Jankauskiene skaniai paga
minta vakariene ir, žinoma, 
bankietuose priimtais gėri
mais.

Svočia naujavedžiams buvo 
josios ilgametė draugiška kai- 
minka veikėja Olga Rein
hardt, o svotu — abiejų kai
mynas ir organizacinis drau
gas ridgewood ietis Kazys Ne
Čiunskas. Toastmasteriu — 
Petras Grabauskas, kuris va
karo eigoje pravedė trumpą 
viešųjų 
džiams 
kviesti

Gegužės 
New Yorke, 
landomis šaukta demonstraci-1 Yorko miesto CIO. 
ja protestui prieš prezidento į masis broliškų kitų 
Trumano pasimojimą atstumti 1 reikštu solidarumu 
darbininkus atgal vergijon, . keliečiams krizio 
kokia buvo prieš šimtmečius. Whitney pareiškė:

Kas buvo pamanęs, būk i “Mes privalome 
u nijistas, 

n as progresyvis, 
žiūrėti, ' kad kiekvienas, 
balsavo už negarbingą 
mano įstatymą būtų prašalin
tas iš užimamos vietos, 
taipgi pareiškė, kad ši 
“su art i n a d arb i n i n k u s” 
prieš bendrą visiems 
vergijos pavojų.

Mitinge taipgi kalbėjo Mi
chael J. Quill, Louis Hollan
der, Sal R. Freccia iš AFL, dr. 
Frank Kingdon, dr. Harry F. 
Ward, Ferdinand Smith. Mi
tingą sveikino kongresmanas 
Vito Marcantonio ir senatorius 
Claude Pepper.

29-tos prievakarį, I vykęs iš Clevelando į šią de- 
Įvyko 24-mis va-j monstraciją, sušauktą New 

Džiaugda- 
unijų pa
to j e gelž- 
valandoje,

išdidžiai 
rodinėjo ! (Lirbininkai (kurie karo metu kiekvienas 

i kantriausia nešė visokiausį iš- 
j naudojimą ir užgauliojimą, 
j kadangi rūpėjo pirmiausia su
mušti fašizmą karo lauke) 

'tarsi avys kiš galvas į kilpą, 
j tas greitai pamatė klydęs. Pa
matę, jog pavojus prarasti 

i laisvę jau čia pat, darbininkai 
Į užmiršo vakarienes ir kitus 
j reikalus, 35,000 minia tiesiai 
į iš fabrikų ir įstaigų suplaukė

Antanas Stripeika, Laisvės 1 Madison Square^ Parką iš- 
vajininkas, kaip žinia, ilgai i Rausti pirmiausia užpultų gelž- 
nelaukia pradėti Laisvės kam- į’keliečių unijos viršininką A.

Atvežė Drabužių 12 
tam Siuntiniui Lietuvon

panijose. Nelaukia jis nei ki
tose. Praktiškas žmogus, jis iš 
patyrimo žino, kad gera pra
džia, tai didesnė pusė darbo. 
Užteko jam pamatyti LPTK 
pranešimą, kad ruošiamas 12- 
tas Siuntinys. Praeitą šeštadie
nį Antanas jau atvyko su ve
žimu drabužių Lietuvos žmo
nėms nuo elizabethiečių ir' 
apylinkės.

i F. Whitney, kuris čionai buvo 
pakviestas svečiu kalbėtoju.

Whitney specialiai buvo at-

Policistas Nušovė Gaso 
Stoties Savininką Jo 
Paties Stotyje

Mary Lukoševičienė buvo | 
viena iš pirmiausių brookly- 
niečių, atnešusi . didelį pundą I 

,gerų drabužių ir čeverykų.
Lietuvai Pagalbos Teiki- 
Komiteto ' Drabužių Cent- 
417 Lorimer St., Brookly- 
pradėjo ateidinėti ir iš ki- . , i cista 

kad tai 
da.

Anot 
kojimo, 
civilinio

>

mo 
rą, 
ne, 
tų miestų siuntinėliai. Linkėti
na, kad jie pradėtų ateiti di
desni ir skaitlingesni pirm 
užėjimo pačių didžiųjų karš
čių. Tikėsite ar ne, darbas tų 
pasišventusių drabužių pa- 
kuotojų toje mažutėje krautu
vėlėje būna visai “arti praga
ro” temperatūros 
karščių sezonu.

Dvyliktam Siuntiniui Taipgi 
jau davė drabužių ar čevery- 
kų:

E., G ran n as
Mr. & Mrs. Stupur
Jurgis Budrunas 
Mary Kulikienė 
Petras Pakalnis.

Albert Li 31 metų, savi- 
i ninkas gasolhpos stoties prie 
i Metropolitan Avė. ir Wood- 
i haven Blvd., Qbeens, tapo po
licijos kapitono Walter D. Li- 

įvey nušautas šeštadienio va
karą, jo paties stotyje.

Queens distrikto prokuroro 
padėjėjas Victor Levin -poli- 

išteisino, daleisdamas, 
buvusi teisinga klai-

susijungti, 
, kiekvie- 
privalome 

kuris 
Trū-

’ Jis 
ataka 
kovai 
baisų

mandagūs vyrai, abu 
šeimomis. Albinas su 
augina dvi dukreles,

žūs ir 
jau su 
žmona 
naujavedžiams anūkes, Euge
ne su žmona augina sūnų ir 
dukrelę, 
jaunais

Jos sūnūs, su savo 
draugais, gabiai ap-

Quill iš Bronx ir Eugene P. 
Connolly iš New Yorko, taip
gi liberalai Louis P. Goldberg 
ir Ira J. Palestin.

Davis vadovavo kovai prieš 
tuos taksus. Jis kaltino mies
to administraciją nusileidime

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Dr-stės priešpusmėtinis 

susirinkimas jvyks birželio 5 d., 7:30 
vai. vak. Liet. Am. Piliečių Kliubo 
salėje, 280 Union Avė. Nariai pra
šomi dalyvauti, nes bus renkama 
dalis Komiteto, ir Draugystės ren
giamo pikniko darbininkai. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti j Draugys
tės iždą, kad neliktumėt ,susj>enduo- 
ti. — Ch. NeČiunskas, prot. sekr.

(128-129)
tarnavo savo motinos vedybų į Dewey - Moses propagandai

Sūnus ir fotografavosvečius.
ją. jos iškilmę.

Linkime draugams Kalvai- 
čiams laimės poriniame gyve
nime, o toje laimėje taip pat 
vis laikyti arti prie širdies 
visuomenės laimę!

Rep.

ir

Penktadienio Vakarą
Išgirskite įdomią
Paskaita

paties policisto pasa- 
jisai, patruliuodamas, 
drabužiuose, pastebė

jęs pritamsintoje stotyje vy
riškį, palaikęs už vagį, o ta- 

, v . sai ateinantį policistą, gal būt, 
a zvi gRC pajajkęS plėšiką. Besivar

žant už šautuvą, tasai būk' 
netikėtai iššovęs.

Mirusiojo liko žmona ir ma
ža dukrytė, gyvenančios 72-21 
186th St., Jamaica.

MIRĖ
am-Stella Slaney, 53 metų

Ellard

laidota 
Mary’s

žiaus, gyvenusi 33 
Ave.,.Great Neck, N. 
re birželio 1-mą. Bus 
birželio 4-ta, Mt. St.
kapinėse, Flushing, L. I. Pa
šarvota namie.

Paliko nuliūdime vyrą, tris 
sūnus, vieną dukterį ir 2 
kus.

anū-

Gale šios savaitės tikimasi 
Brooklyne svečio iš Chicagos, 
d. Vinco Andrulio, Vilnies re
daktoriaus. Kiti svečius pri
ima su vaišėmis. Mes, brook- 
lyniečiai ,pasitinkame su dar
bu. žinodami jo galimybes, 
mūsų menininkai svečiui An
druliui uždavė darbą duoti 
mums paskaitą apie Lietuvos 
poeziją. Ta paskaita įvyks šio 
penktadienio vakarą, Laisvės 
salėje.

Apie nuostabiai augančią 
Lietuvos poeziją, be abejo, tu
rės būti įdomi ir paskaita. 
Ruoškitės dalyvauti. Praneški- 
tp apie tai draugams.

Ant Laivų Pritrūko
Lankytojams Vietos

Gražaus oro, šventės ir įdo- 
įmumo viliojami, apie 70.000 
Į newyorkiečių pasišovė apsi- 

New lankyti porte stovinčiuose lai- 
.vuose praeitą ketvirtadienį. 
Bet tik 26,000 įėjo. Kiti, kai

ORO GASPADORIAUS 
ŠURMAS

Oro “komandierius”
Yorke, anot žmonių, “suklei-
davo.” Gegužės 26-tą kaitino 
82 laipsnių šilumoje ir įkyrio- kurie stovėję eilėse ilgą laiką, 
je sutroje. O 27 ir 28-tą nu
nėrė temperatūra iki ,62 ir 51 
laipsnių.

Pov to, 30-tą ir iki birželio 
1 turėjome vasaros oro — 85, 
82 ir 81 laipsnį, o 2 ir 3 bir
želio ir vėl vos nedavė ledo. 
Sekmadienio popietį buvo li
kę tik 48 laipsniai šilumos.

turėjo grįžti atgal nepasiekę 
laivo.

Elizabeth Emery, 40 m., iš 
Pigeon Cove, Mass., užsimu
šė nukritus ar nušokus iš 7-to 
aukšto Great Northern Hotel, 
New Yorke. Buvusi atvykusi 
lankytis pas daktarus.

apie šimtas daly- 
žinoma, tuo sveikinimams 

laikotarpiu 
savo min- 
reiškė as- 
visų, man 

— Nau-

Vaikas Prisibraidė 
Iki Ašarą

dėl to, kad jie yra 
darbininkiškų orga- 

n ari a is, jų darbų rė-

sveikinimų naujave- 
programėlę. Buvo iš- 

Jurgis Bernotą, Jonas 
Jonas Juška, adv. An

tanas Vižlanskas, Kazys Ne
Čiunskas, Olga Reinhardt’ienė, 
S. Sasna.

Visi kiti, 
• vi u c

skirtu 20 minučių 
negalėjo pareikšti 
čių viešai, jie jas 
meniškai. Tačiau
girdėtų mintys buvo: 
javedžiai sveikintini už vis la
biausia 
veikliais 
nizacijų 
mėjais.

Gal geriausia nušviečia tų 
linkėjimų širdingumą Dr. 
Martin Luther’io Draugystės 
sekretorius Jasaitis, viešuose 
linkėjimuose nekalbėjęs, ku
ris, tačiau, pasigavęs po pro
gramai jūsų Rėp., sakei

“Būtinai parašyk ką ] 
parašyk gražiai apie Kalvai
čius. Jie abu geri žmonės. Ve
dimasis, tai jų privatiškas da

lykas. bet Julių ypatingai tu
pėjau progą įvertinti dėl jo 
'daugelio darbų draugijai — 
įrengime bankietų, piknikų, 
balių. Nors pats esu Amerikoj 
augęs, tačiau suprantu svarbą 
mūsų ateiviams išlaikyti savo 
draugijas gerame stovyje, 
ypatingai naudingomis darbo 
žmonėms, kadangi ir ateiviai, 
daugumoje, yra darbo žmo
nės. Tad būdamas draugijos 
sekretorium per desėtkus me

NewPraeitą šeštadienį
Yorke iškrito gana ’ lietaus. 
Vaikai, kai garniukai, mėgsta 
braidyti po balas. Taip ir 5 
metų amžiaus Michael Mu
noz, pabudęs nakčia, nuspren
dė, kad miegoti galima bile 
kada, o braidyti ne. Jis išėjo 
pasibraidyti, vienuose nakti
niuose. Nuo balos iki kitos ke
liaudamas, vaikas paklydo. Jį 
verkiantį pastebėjo prava
žiuojantis pakeleivis ir prista
tė policijon. O kadangi jis ne
žinojo pavo antrašo, jis turė
jo pabuvoti policijoj iki išsi- 

•gandę tėvai atbėgo jo įieško- nors« .« T • |tl.

Bijodami balsuotojų, demo
kratai gynėsi nuo kaltės už 
tuos taksus, vingiuodami, iš
sisukinėdami. Girdi, jie neno
rėti) tų taksų, bet gub. Dewey 
juos priverčias taip pasielgti. 
Davis nurodinėjo, kad nusilei
dimu jam, balsavimu aptak- 
suoti žmones jie tik pastipri
na Dewey.

Republikonai taryboje, ži
noma, mielai balsavo su de
mokratais už pakėlimą “sales 
tax” iki 2 nuošimčių.

Naujieji taksai įeis galion 
liepos 1-mą.

Smarkas lietūs praeitą pir
madienį sulaikė 122 lėktuvų 
keliones iš ir į LaGuardia sto
tį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

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)

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

o

KOMUNISTAMS
Lietuvių Komunistų Kliubo 

labai svarbus priešpusmeti- 
nis 
lio 
re, 
te. 
gus.

svarbus 
susirinkimas įvyks birže- 
(June) 4-tą, 8 vai. vaka- 
419 Lorimer St. Visi būki- 
Pakvieskite ir savo drau- 

Valdyba.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «. N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

u

Mary Urban, 66 metų 
žiaus, gyvenusi 141 No. 
St., Brooklyne, mirė birželio, 
1-mą, Kings County ligoninėj. į 
Bus palaidota birželio 4-tą, 
Mt. Olivet kapinėse. Pašarvo-į 
ta koplyčioje, pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Paliko nuliūdime 
vyrą, dukterį ir 1 anūką.

am-j 
3rd

. Mary Klein ausk as, 34 
tų amžiaus, gyvenusi 870 Jef- į 
ferson Avė., Brooklyne, mirė 
gegužės 31-mą, Seaview ligo
ninėj, Staten Islande. Bus lai
dota birželio 5-tą, Holy Tri
nity kapinėse. Pašarvota ko
plyčioj, pas graborių J. Garš
vą, 231 Bedford Ave.

Paliko nuliūdime motiną.
Laidotuvėmis rūpinasi gra- 

borius J. Garšva.

me

Fort Hamilton, Brooklyne, 
“užkariavo” vaikai, čia pa
daryta stotis keliaujančioms į 
Europą kariškių šeimoms pa
būti kol atlieka visus forma
lumus pirm nuvykimo į laivą.

Ray Milland ir Doris Dowling scenoje iš Paramount 
Akademijos 
Weekend,”

dovaną laimėjusios filmos “The Lost

V .. + .j...,,...,, ir-<

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 
tuvių( kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuviškas.

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės^

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411Grand St. Brooklyn

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL Evergreen 4-9612

į LITUANICA

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4409

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770
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