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Turčių spauda sumina, būk 
Francijoj “komunistai pralai
mėjo.” Bet kiekviena diena 
parodo, kad tas “pralaimėji
mas” yra kartu komunistų ir 
laimėjimas. Reikia atsiminti, 
kad ne vien Francijos turčiai 
ir visa reakcija, bet viso pa
saulio reakcija išstojo prieš 
komunistus. Amerikos pasko
los, Vatikano popiežiaus šauk
smai, socialistų atakos — visa 
tai buvo prieš komunistų kan
didatus.

No. 130 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Birželio (June) 6, 1946 Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

ITALIJA-RESPUBLIKA! KARALIUS BĖGA Į UŽSIENĮ
SENATORIAI NUTARĖ 
DRAFTUOT 18 IR 19 
METŲ JAUNUOLIUS

Mūsų Vajus dėl Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligos

Instituto Vilniuje

ITALIJOS PREMJERAS 
PRANEŠĖ; KAD ŽMONĖS 
ATMETĖ MONARCHIJA

Gi Francijos Komunistų 
Partija gavo 5,145,325 balsus 
arba 25.98 balsavusių nuošim
čius, o pereitais metais ji bu
vo gavus 5,004,121 balsus ar
ba 26.1 nuoš. Tada ji turėjo 
152 atstovus parlamente, o 
dabar išrinko 149 atstovus. 
Gi socialistai, kurie pirma tu
rėjo 139 atstovus, tai dabar 
turi 122.

CIO unijų prezidentas Ph. 
Murray reikalauja, kad .pre
zidentas Trumanas atmestų 
Case bilių, kuris yra ir anti
demokratinis ir anti-darbinin- 
kiškas. Net ir ADF preziden
tas William Green sako, kad, 
jeigu Case bilius bus prava
rytas, tai jis sukels milžiniš
kas kovas. Kiekvienos organi
zacijos ir piliečio pareiga 
kreiptis į Mr. T rum aną, ragi
nant jį atmesti tą bilių.

Kas darosi su Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba?’Ka
da Iranas ir Tarybų Sąjunga 
yra išrišę savo tarpe visus ne
susipratimus, tai toj Taryboj 
ponai ten mato ‘Taikai pavo
jų.” Jie tą klausimą mala jau 
kėli mėnesiai!

Bet kada iškelta faktai apie 
Ispanijos fašistų veiklą, — ti
krą taikai pavojų, tai tos Ta
rybos speciale komisija sėdė
jo mėnesį laiko ir nieko kito 
nesurado, kaip pakartojo An
glijos imperialistų pareiškimą, 
kad fašisto Franco valdžia ga
li pati prasišalinti..

Neseniai turčių spauda nu
sidžiaugė generolo Chiang 
Kai-sheko “pergale” Mandžu- 
rijoj, kad jo armija be mūšių 
užėmė šalies sostinę Chang- 
chuną.

Bet pasirodo, kad Chinijos 
Liaudies Armija jau veikia 
generolo Chiang Kai-sheko ar
mijos užnugaryje ir užėmė 
prieplauką Yingkow ir per
kirto gelžkelį, kuriuomi reak
cininkai gavo karo reikmenis. 
Man atrodo, kad ši Chiang 
Kai-sheko “pergalė” bus to
kia, kaip Hitlerio prie Stalin-| 
grado.

Kardinolas Francis Spell
man įpykęs šaukia prieš Ame
rikos J$,omunistus. Jis sako, 
būk amerikiečiai negali būti 
komunistais. Bet apsisukęs vėl 
tvirtina, kad reikia tuos “ko
munistus atversti prie ameri- 
konizmo.” Reiškia, jią yra 
amerikiečiai.:

Atvyko iš Europos tūlas 
lenkutis Jan Szechel, paeinąs 
iš Providence, R. I. New York 
Times redaktoriai tuojau iš jo 
gavo išpažintį apie “baisų So
vietų terorą,” kurį būk jam 
prisiėjo septynis metus “iš
kentėti,” ir sveikam ir gyvam 
atvykti.

Bet melai tuojau numaskuo- 
ja ir Jan Szechel ir pačius 
turčių dienraščio redaktorius.

J. Szechel sako, kad Sovie
tų policininkai baisiai jį su
mušė Radome, Lenkijoj, 1941 
metais. Bet gi Radom miestas 
Lenkijoj 1941 metais buvo na-

(Tąsa 5-me pusi.)

SIŪLO PAKELT KAREIVIAMS ALGĄ 50 NUOŠIMČIŲ KARALIUS HUMBERTAS SPRUNKĄS PORTUGALIJON
Washington. — Senatas 

53 balsais prieš 26 nutarė 
palaikyti iki 1947 m. gegu
žės 15 d. tokį verstiną re- 
krutavimą, kaip karo metu, 
ir draftuoti 18 ir 19 metų 
jaunuolius. To reikalavo 
prez. Trumanas ir armijos
vadai. Bet abejojama, ari buvo laikinai pratęsęs draf- 
kongreso atstovų rūmas už-^to įstatymą nuo šių metų 
girs tokių jaunuolių rekru-1 gegužės 15 d. iki liepos 1 d. 
tavimą. 'ir paliuosavęs nuo karinės

Senatas taipgi nubalsavo prievolės 18-li9 metų jau- 
50 nuošimčių pakelti algą jnuolius.

Sovietai Reikalauja, kad Pati 
Saugumo Taryba Spręstų Skundų

Prieš Franko Fašizmo Pavojų
Maskva. — Sovietų vy- Yorke. Šis komitetas sakė, 

riausybė nesutinka su ra- kad fašistinė Franko val- 
portu, kurį išdavė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
antrinis komitetas New

FRANKO-KLIŪTIS 
ATOMINES JĖGOS 
KONTROLIAVIMUI

New York. — Kol Fran
ko fašistų valdžia pasilaikys 
Ispanijoj, tol Jungtinės 
Tautos negalės tikrai kon
troliuoti atomų jėgos gami
nimą bei atominių ginklų 
dirbimą pasaulyje, sako 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos antrinis komitetas 
savo raporte. Tiktai paša
linus Franko diktatūrą, 
įsteigus demokratinę val
džią Ispanijoj ir^prriėmus ją 
į Jungtines Tautas, tegali
ma būtų užtikrint tarptau
tinę atominės jėgos kontro
lę, kaip raportavo tas 
mitetas.

ko-

Prancūzai Atsisako 
Laužyt Amerikos 
Marininkq Streiką

Paryžius. — Francijos 
laivakrovių unija nutarė 
nieko nekrauti į laivus, 
plauksiančius į Ameriką ir 
nieko neiškrauti iš atplauk
siančių amerikinių laivų, 
jeigu sustreikuos Jungtinių 
Valstijų marininkai.

Tikimasi, kad Anglijos 
laivakroviai ir prekiniai 
marininkai taipgi atsisakys 
aptarnaut amerikinius lai
vus laike streiko.

New Yorko Times kores
pondentas rašo iš Bostono: 

“Krautuvėse čia beveik 
visai nėra nei jautienos nei 
sviesto, o žįnoma, jog san- 
dėliąi prikrauti šių valgių. 
Matyt, jie laukia, kol val
džia leis pakelti kainas.”
Anglai suėmė 35 buvusius 
Hitlerio jaunimo vadus. 

eiliniams kareiviams, kad 
kareivis gautų ne mažiau, 
kaip $75 per mėnesį; o sar- 
žentams pasiūlė mokėt $100 
iki $140 algos mėnesiui, žiū
rint jų laipsnio.

Pirmesnis senatorių ir 
k o n g r e smanų nutarimas 

džia Ispanijoj, girdi, dabar
tiniu laiku “nėra” pavojus, 
taikai, bet toliau gali gręsti 
suardyt taiką. .

Sovietai teigia, kad Ispa
nijos fašizmas jau dabar 
pavojingas taikai. Sovietų 
vyriausybė taipgi nepaten
kinta, kad Franko pavojaus 
klausimas pavestas spręsti 
visuotiniam Jungtinių Tau
tų susirinkimui rugsėjo mė
nesį New Yorke. Sovietai 
sako, jog pati Saugumo Ta
ryba turi n e g a i š u o j ant 
spręsti šį klausimą. — Gali
mas daiktas, kad Sovietų 
delegatas Saugumo Tarybo
je atmes (vetuos) nutarimą, 
siūlantį pervest skundą 
prieš Franko visuotiniam 
Jungtinių Tautų Susirinki
mui.

Skelbiama Pertaika 
Chinų Tautininkų 
Su Komunistais

Nanking, birž. 5. — Pra
nešama, jog Chiang Kai- 
sheko tautininkai ir chinų 
komunistai nutarė paskelb
ti 15 dienų pertaiką (pa
liaubų darymui tarpininka- 
liaubų darymui tarpninka- 
vo generolas Marshall, prez. 
Trumano pasiuntinys. Bus 
pasiųsta Chinijos tautinin
kų, komunistų ir amerikonų 
atstovai mūšiams stabdyti.

LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMO CENTRO 
VALDYBOS RINKIMU PASEKMES

Birželio 3 d. balsų skai
tymo komisija—A. Velička, 
Olga Vaznytė ir Matt Šo- 
lomskas — suskaitė Centro 
Valdybos kandidatų balsus 
ir paskelbė sekamas pasek
mes:

Prezidento vietai: J. Ga
siunas gavo 1948 balsus, 
prieš 182.

Pirmo vice prezidento

Plačioji lietuvių visuomenė atsiliepė labai gražiai 
į mūsų prašymą aukų. Iš visur aukos plaukia labai 
gausiai. Tikimės, kad mūsų pasibrėžtas tikslas bus 
pasiektas su dideliu kaupu.

Bet mes nenorime, kad šis vajus tęstųsi labai ilgai. 
Nutarėme jį užbaigti su šių metų liepos paskutine 
diena. Vadinasi, dar turime nepilnus du mėnesiu laiko.

Kaip žinote, mes. esame pasibrėžę sukelti ma
žiausia penkiasdešimts tūkstančių dolerių ($50,000), 
kuriais supirksime būtinai reikalingą aparatūrą dėl 
steigiamojo Vilniuje Tiriamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Instituto. Dar kartą nuoširdžiausiai raginame 
visus sąmoningus, patriotingus. lietuvius prisidėti prie 
šio prakilnaus darbo.

Kol kas dar tiktai mažas skaičius organizacijų 
yra prisidėjusios su aukomis. Prašome prisidėti. Pra
šome visus Lietuvos draugus savo organizacijose šį 
reikalą pakelti ir paprašyti aukų.

Nepamirškite, kad vajus baigsis su liepos mėnesio 
pabaiga. Todėl visi, kurie pritariate šiam gražiam rei- 

• kalui, tuojau pasidarbuokite.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,

417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y

Bevinas Grūmojo Rusijai, 
Jeigu Ji Nepriims Byrnes 

Ir Anglijos Pasiūlymų
London. — Anglijos už

sienio reikalų ministeris 
Ernest Bevin seime dasi- 
kalbėjo iki to, kad gal, gir
di, teks kariauti prieš So
vietus. Bevinas pasakojo, 
kad Rusija geidžianti, kad 
visi kraštai priimtų sovieti
nę santvarką, ir tik tuomet 
Rusija, esą, jaustųsi apsau
gota. Bevinas pabrėžė, kad 
jeigu Sovietai nori taikos, 
tai jie turi priimti Ameri
kos - Anglijos pasiūlymą — 
sudaryti santarvę su Angli
ja, Jungtinėmis Valstijomis 
ir Franci j a, bendrai nugin- 
kluot Vokietiją ir laikyt ją 
nuginkluotą per 25 metus. 
Čia Bevinas grūmodamas 
užreiškė:

“Aš sakau Sovietų Sąjun
gai: jeigu tu brangini tai
ką, tai nepraleisk šios pro
gos. Daugiau gal nesusi
lauksi tokios progos.”

(Sovietai priminė, kad va
kariniai talkininkai praei
tyje laužė savo pasižadėji
mus dėlei Vokietijos nugin
klavimo. Todėl Sovietų vy
riausybė nepasitiki ir šiuo 
planu- palaikyti Vokietiją 
nuginkluotą. Amerikos val
stybės sekretorius Byrnes 
pirmiau buvo pasiūlęs So
vietam tarpusavio pagalbos 
sutartį prieš Vokietiją ir 
Japoniją. Bet paskui Byr- 

vietai: A. Vasaris 1559, F. 
Olson 285, J. .Žebrauskas 
355.

Antro vice prezidento vie
tai: Geo. Kwain 1009, Aldo
na Povelonis 1134.

Sekretoriaus vietai: J.
Siurba 1607, P. Krakaitis 
574.

Iždininko vietai: J. Weiss 
2042; prieš 103.

san-

nes apie tai nutilo.)
Bevinas sakė:
“Užtikrint pastovią 

taiką Europoj būtų galima 
tik tuomet, jeigu Rusija pil
nai susitartų” su vakari
niais talkininkais.

Jis piršo greitas sutartis 
su Italija ir Austrija ir ra
gino paverst Dunojų “tarp
tautine upe.” Kartu Bevi
nas advokatavo Turkijai.

Įstatymais prieš Streikus 
Amerika Ruošiama Naujam 
Karui, Sako Maskva

London. — Maskvos radi
jas sakė, jog Amerikos val
dovai, gamindami žiaurius 
įstatymus prieš streikus, 
stengiasi sutriuškinti dar
bo unijas, kad galėtų pasi
ruošti naujam pasauliniam | 
karui.

“Reakcijos žygiai prieš1 
darbo žmonių teises yra są-! 
mokslas prieš taiką pasau
lyje, — pareiškė Maskvos 
radijas. — Aišku, jog Ame
rikos valdžia sugrįžo į Wall 
Strytą... 'Ir šiemetinis ge
gužės mėnuo bus minimas 
Jungt. Valstijų istorijoje, 
kaip reakcinių įstatymų lei
dimo mėnuo prieš darbinin
kus.”

Daktaro kvotėjo vietai: 
Dr. M. D. Palevičius 1973; 
prieš 94.

Iždo globėjų vietai: St. 
Kuzmickas 1410, Helen Za- 
blackas 915, Aida Ormanie
nė 1365, Peter Čepas 416, 
K. Petrikienė 1132, A. Bal
čiūnas 373, P. Shimon 513, 
V. Čepulis 342.

Centro valdytam išrinkti:

Roma, birž. 5.A —Italijos 
premjeras Gasperri prane
šė karaliui Humbertui, jog 
piliečiai praeito sekmadie
nio balsavimuose nutarė pa
naikint monarchiją ir pasi- liūs Humbertas su šeima' 
rinko respubliką. Apie res- rengiasi bėgt į (fašistinę) 
publikos laimėjimą premje-i Portugaliją.
ras pranešė ir šešioms par-i Steigiamojo seimo atsto-’ 
tijoms, iš kurių sudaryta vų rinkimuose krikščionys 
dabartinė laikinoji valdžia, -demokratai gavę 7,593,783 
—Šioje valdžioje yra komu- balsus, socialistai 4,512,333 
nistai, socialistai, krikščio- ir komunistai 4,129,222. 
nys demokratai ir kt. Skaitmenys dar nepilni.

X-

Šimtai Tūkstančių Dalyvavo 
Šermenyse Kalinino, Buvusio 
Sovietų Sąjungos Prezidento

bolševikinių ginklų prieš 
fašistinius užpuolikus,” ra* 
šo Raudonoji žvaigždė.

Maskva. — Sovietų Są- mūsų kariuomenei ir per 
jungos prezidento M. I. Ka-| radiją buvo vienas tikrųjų 
ilinino kūnas buvo pašarvo
tas didžiojoje Piliorių Salė
je, Darbo Unijų Rūme, 

| Kremliuje. Šimtai tūkstan
čių darbininkų ir valstiečių 
suvyko atiduoti jam pasku
tinę pagarbą. Orkestrai 
grojo liūdnas Beethoveno, 
Čaikovskio ir Šopeno melo
dijas.

Kalinino palaikai buvo 
palaidoti trečiadienį, Krem
liaus sienoje.

Sovietų kariuomenės laik
raštis Raudonoji žvaigždė 
minėjo Kalininą, kaip “tik
rąjį savo šalies ginkluotų 
jėgų draugą, kuris be at
vangos darbavosi, kad dar 
labiau sustiprintų Raudono
sios Armijos ir Raudonojo 
Laivyno galybę.”

“Karo metu išmintingi ir 
vaizdingi Kalinino žodžiai

Chicagos Viešbučio 
Gaisre Sudegė 53; 
Sužeista 200

Chicago, birž. 5. — Per 
gaisrą La Salle viešbutyje 
53 žmonės sudegė ir 200 su
žeista. Gaisras kilo naktį 
iš antradienio į trečiadienį. 
Įvyko trys smarkios eksplo
zijos. Vienas ugniagesis 
taipgi žuvo.

Vienos neregės įnamės 
šuva pirmiausiai išvedė sa
vo šeimininkę iš užsidegu
sio viešbučio.

Prez. J. Gasiunas, 1-mas vi
ce prez. A. Vasaris, 2-ras 
vice prez. Aldona Povelonis, 
sekretorius J. Siurba, iždi
ninkas J. Weiss, daktaras 
kvotėjas Dr. M. D. Palevi- 
čius, iždo globėjai St. Kuz
mickas, Aida Ormaniene ir 
K. Petrikienė.

ORAS.—Bus šilčiau.

Romos spauda paskelbė, 
kad italai apie 2,000,000 bal
sų dauguma pasirinko res
publiką prieš karaliaus val
džią. Teigiama, kad kara-

VETERANAI ŠAUKIA 
NELAUŽYT MARI- 
NINKU STREIKO

New York. — Amerikos* . 
Karo Veteranų Taryba New 
Yorko srityje pasmerkė vai-; 
džios grasinimą pavartoti 
armijos ir karinio laivyno 
jėgas marininkų streikui 
laužyti. Veteranų Taryba, 
atstovaudama 109 jų sky
rius, pareiškė, jog valdžia 
turi padėti sėkmingai susi
tarti CIO marininkams ir. 
laivų kompanijoms, o ne 
ginkluotomis jėgomis grū- . 
moti darbininkams. Vete
ranai Įspėja, jog marinin-' 
kai, dirbę karo audrose, ne
pabijos ^Idžios grąsinimų.

Churchillo Bučkis 
Bevinui už Atakas 
Prieš Sovietus

London, birž. 5. — Buvęs 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas gyrė “socialistą” už
sienio reikalų ministerį Be- 
viną; sakė, kad Bevinas, 
“s m e r kdamas komunizmą 
(Sovietus), patarnavęs pa
saulinei taikai.” Churchil- 
las savo kalboj seime pagar
bino ir visą “socialisto” 
premjero Attlee valdžią už 
tai, kad jinai atsisako kištis 
į vidujinius fašistinius Is
panijos reikalus.
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ALBANIJOS PROTESTAS 
PRIEŠ GRAIKIJĄ

Albanija užprotestavo 
prieš Graikijos fašistų įsi
veržimus ii- terorą; pasiun-* 
te protestus Amerikai, So
vietams ir Anglijai.

---- ---  -5

Dar būsią sumažinta 
pykloms miltų.

ke-
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M. I. Kalininas
Birželio 3 d., Maskvoj po ilgos ligos mirė Michail 

Ivanovič Kalininas, vienas iš žymiųjų Tarybų Sąjungos 
vadų. Kalininas išbuvo Tarybų Sąjungos prezidentu 27 
metus, nuo 1919 iki kovo 19 d., 1946 metų, šiemet jis 
iš priežasties ligos pasitraukė iš tos vietos.

M. I. Kalininas gimė 20 d. lapkričio, 1875 metais, 
Verchniaja Troica sodžiuje, Tveriaus gubernijoj, vals
tiečio šeimoj. Bet jis persikėlė gyventi į miestus—Mas
kvą, Revelį (Taliną), Peterburgą, Tiflisą ir kitus, kur 
tuojau įsitraukė į darbininkų judėjimą ir kovas prieš 
carizmą. Jis dalyvavo nuo pat susiorganizavimo Social- 
Demokratų Darbininkų Partijos jos veikime, vėliau iš
augusios į Komunistų Partiją. Jis ėmė dalyvumą strei
kų vadovavime ir palaikė ryšius su valstiečių judėjimu 
už jų laisvę. Caro valdžia daug kartų buvo jį arešta
vus, ištrėmus, įmetus į kalėjimą, bet kiekvienu kartu 
jis išėjęs į laisvę vėl stojo revoliuciniu darban už liau
dies laisvę.

Aktyviai dalyvavo Lapkričio Revoliucijoj ir suorga
nizavime Tarybų vyriausybės. Kada 1919 metais mirė 
pirmas Tarybų Rusijos prezidentas Juokūbas Sverdlovas, 
tai Vladimiras Leninas perstatė M. I. Kalininą į pre
zidento vietą.

Kalininui būnant pirmosios liaudies respublikos pre-! 
zidentu, Tarybų Sąjunga pergyveno daugybę sunkių lai
kų. Pirmiausiai ji turėjo nugalėti caristų ir buržuazijos 
kontrevoliuciją, atmušti užsienio imperialistų interven
ciją ir nugalėti karo ir kontrevoliucijos padarytą žalą 
šaliai. Jam būnant prezidentu Tarybų Sąjunga pravedė 
tris penkmečių planus ir išaugo į vieną iš galingiausių 
valstybių pasaulyj, kuri ne tik apsigynė nuo hitlerizmo 
ir fašizmo užpuolimo, bet ir kitas šalis išgelbėjo nuo 
nacių vergijos. • ‘ • ’•

Kalininas buvo atsidavęs partijos ir liaudies va
das. Jis kovon stojo dar jaunuoliu būdamas. Kartą kal
bėdamas jaunimui apie sunkų ir pavojingą revoliucio
nieriaus kelią caro gadynėj jis sakė: “Bet jeigu jūs pa
klaustu te manęs ar aš nesigailėjau jį pasirinkęs pačioj 
jaunystėj savo gyvenimo, — tai į tai aš atsakyčiau: 
žmogui, kuris ^siekia laimės ir plataus gyvenimo, o ne gy
venimo užsiskleidime, ne gyvenimo, siekiančio tik savo 
asmens gerovės, žmogui^ kuris nori savo gyvenimą tik
rai praleisti naudingai, tai kitokio kelio ir negali būti.”

■ Ir kada jis buvo kandidatu į Tarybų parlamentą, 
tai į Leningrado piliečius kalbėdamas tarpe kitko pa
reiškė :

“Draugai! Komunistų Partija praturtino ir perpildė 
dideliu žinojimu darbininkų klasę. Štai, kada apie ma
ne kalba: ‘žmogus atliko sunkų ir erškėčiuotą kelią,’— 
tai tas man nepatinka, tikrai nepatinka. Jeigu žmogus 
persiėmė komunistinėmis pažvalgomis, tai tas perpildo* 
jo gyvenimą tokiu turtingu supratimu, kad tas gyveni
mas* atrodo nesunkus," o labai svarbus, nes visada jauti, 

.kad dirbi visuomenės gerovei ir todėl jis yra lengvas 
net ir sunkiose valandose. Visa istorija mano gyveni
mo, o tikrumoj ir istorija darbo klasės yra tame, kad 
mes gyvenome ir kovojome už laimę vadovystėj Lenino- 
Stalino partijos.”

'Kalininas buvo visada kuklus, be jokio išdidumo, 
susirišęs su masėmis, mokąs visus ir visas išgirsti ir iš
klausyti. Valstiečiai jį vadino paprastai “Visos Sovietų 
Sąjungos starasta.” Partija, inteligentija ir darbinin
kai jį mylėjo. Jo pagarbai keli metai atgal Tarybų vy
riausybė Tverio miestą pavadino Kalininas.

Kalininas buvo rusų tautos žmogus, bet jis žinojo 
istoriją ir reikalus kiekvienos Tarybų Sąjungos tautos 
ir tautelės. Pabaigoj pereitų metų jis pateikė ilgą 
straipsnį “Lietuvių Tauta Naujuoju Keliu,” kuriame api
būdino lietuvių tautos istoriją, pergyventus vargus sme- 
tonizmo ir Hitlerio okupacijos laikais, nurodė, kad lie
tuviai gaus paramos iš kitų broliškų tarybinių respubli
kų užgydymui karo žaizdų ir straipsnį baigė pareiškimu:

“Be abejo, Lietuva užims garbingą vietą sąjunginių 
respublikų tarpe vystant visas meno bei sporto formas, 
jos liaudies chorai bus neišsemiamas šaltinis tautinei mu
zikai ir teatrui ugdyti.

“Karas pasibaigė. Nuo lietuvių tautos visiems lai
kams nuimti pančiai, kurie varžė jos krūtinės jėgas. Iš 
visos širdies linkiu lietuvių tautai pasisekimų kuriant 
savo tarybinę valstybę, vystant pramonę ir žemės ūkį, 
o taip pat tautinę savo forma ir socialistinę savo turiniu 
kultūrą.”

Jau iš šios trumpos ištraukos matome, kad Kalini
nas pažino lietuvių tautą ir numatė laimingą jos ateitį 
broliškoj sąjungoj su kitomis laisvomis tarybinėmis re
spublikomis.

Kalinino mirtis yra skaudus smūgis tarybinėms tau
toms. Aišku, kad tarybinių respublikų liaudis, ypatingai 
jaunimas, ’stengsis gyventi Kalinino gyvenimu siekiant 
gerovės, laimės ir progreso savo kraštui ir pasauliui!

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Kctvirtadien., Birželio 6, 1946

ką tašo it Sake
VISKAS BŪTŲ GERAI, 
JEI EITŲSI, KAIP NORI 
VANDENBERGAS

New Yorko Herald Tri
bune korespondentas Wash
ingtone, Bert Andrews, ra
šo savo laikraščiui (sekma
dienio laid.) ilgoką straips
nį dėl Amerikos užsieninės 
politikos nesklandumo. Ko
respondentas žymi, jog už
sieninė Amerikos politika 
tik tuomet būtų ryški ir 
priverstų Tarybų Sąjungą 
Amerikos klausyti, jei čia 
būtų “kieta vienybė.”

Pasak k orespondento: 
prez. Trumanas, valst. se
kretorius Byrnes’as ir re- 
publikonas senatorius Van- 
denbergas pilnai sutaria už
sieninės politikos reikalais 
ir jie norėtų, kad ir kiti žy
mieji amerikiečiai darytų

savo

bar gi taip nėra. Valdžia 
pritaria tikėjimui. Tikinčio
sios visuomenės rankose mo
kyklos, radijas, spauda. On- 
tarijoj ir kitose provincijose 
religija privaloma mokyklo
se. Nežiūrint to, lankymas 
sekmadieninių mokyklų 
bažnyčių labai puola.”
Kodėl taip? Laikraštis 

aiškina:
“Religija silpnėja už tai, 

kad žmonės šviečiasi. Moks
las sklaido visas paslaptis, 
kurios senovėje žmones bau
gino. Pamokytas žmogus ne
begali tikėti tiems dalykams, 
kuriuos skelbia bažnyčios.”

ir

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

Deja, kiti žymūs ameri
kiečiai, toki, kaip sen. Clau
de Pepper ir komercijos se
kretorius Henry A. Walla
ce, su jais nesutinka ir jų 
politiką kritikuoja.
j Matydama tai, Tarybų 
Sąjungos vyriausybė nesi
skaito su Byrnes’u ir Van- 
denbergu, nes ji, Tarybų 
vyriausybė, supranta, kad 
jie neatstovauja Amerikos 
tautos.

Mums čia, žinoma, ne
svarbu, kaip į tai žiūri Ta
rybų Sąjunga, — mums la
biau privalo/rūpėti, kaip į 
tai žiūri Amerikos liaudis. 
Turime nepamiršti, kad 
Jungt. Valstijų krašto žmo
nės, rinkdami prez. Roose- 
veltą, norėjo (ir tai turėjo 
mintyje), kad ne republiko- 
nas Vandenbergas nustaty
tų Amerikos, užsieninės po
litikos gaires, bet pažangus, 
r o o s eveltinis demokratas. 
Ir, kai prez. Trumanas, po 
Roosevelto mirties, užėmė 
prezidento vietą, jis sakė, 
kad laikysis Roosevelto nu
statytosios politikos.

Tačiau šiandien matome 
ką kitą: rooseveltinė politi
ka, padžiauta, o pradėta 
vykdinti vandenberginė po
litika, pražūtinga taikai ir 
gražiam tarptautiniam ben
dradarbiavimui, — politika, 
kurią Amerikos žmonės 
1944 metais atmetė.

Sen. Pepper ir komercijos 
i sekretorius Wallace dar vis 
tebesilaiko rooseveltinės po
litikos ir dėl to jie turi Am
erikos žmonių masėse pla
taus pritarimo.

ma, ne oficialiai) kaip nors 
padėti francūzams socialis
tams; Vatikanas (popie
žiaus lūpomis) atsišaukė į 
savo pasekėjus, ragindamas 
balsuoti prieš komunistus; 
Franci jos klerikalai, fašis
tai ir socialistai, — ypač pa
starieji — visaip plūdo, nie
kino, šmeižė francūzus ko
munistus, ragindami bal
suotojus nepaduoti 
balsų už komunistus.

Bet kas gi pasirodė? Pa
sirodė, kad socialistai,', 
šmeiždami komunistus, saui 
daužė per galvą ir jiems | 
balsuotojai uždavė . skaudų 
smūgį. Anot Daily Worke- 
rio:

“Tikrieji pralaimėtojai bu
vo socialistai ir tie elemen
tai Britanijoje ir Jungtinėse 
Valstijose, kurie rėmėsi so
cialistais, būk šie sulaikysią 
komunistus nuo laimėjimo.”

Dienraštis daro išvadą, 
jog .visos reakcininkų viltys 
ir siekimai nustatyti Fran
ci ją prieš kairę Europoje ir 
prieš Tarybų Sąjungą, bu
vo atmuštos ir tuo Ameri
kos progresyvė visuomenė 
tegali tik pasidžiaugti.

JEIGU JIE TURĖTŲ 
ŽURNALISTINĖS 
ETIKOS!...

Dienraštis Vilnis rašo:
“Kada Sovietų karinis šta

bas nutarė pasiųsti kariškus 
dalinius per Čechoslovakiją 
į Vokietiją, ten, be abejo, ir 
nebuvo nei pagalvota, kad 
tas supuls su rinkimais Če- 
choslovakijojė. Bet kada kai 
kur po to buvo susidaręs 
įspūdis, jog Sovietai nori pa
veikti į rinkimus, kariuome
nės maršavimas buvo tiksliai 
atidėtas. Tą atidėjimą pla
čiai minėjo visi dienraščiai.

“Rinkimus laimėjo komu
nistai ir kairieji bendrai. 
Nesitverdamas apsivylimu ir 
pagieža marijoniškas ‘Drau
gas’ savo 28-tos geg. veda
majame straipsnyje aiškina, 
kaip prie to prieita. Taip, 
sako tas laikraštis, Sovietų 
karinės jėgos ėjusios per Če
choslovakiją, 
veiktų į 
kad jie 
nistus!

“Visa 
taip

KAS LAIMĖJO FRANCI- 
JOS RINKIMUS?

Niūjorkiškis Daily Wor
ker (birž. 4) klausia: '‘Kas 
laimėjo Franci j os rinki
mus?” ir į tai šitaip atsako: 
“Juos 1 a imėjo Franci jos 
darbininkų klasė ir to kraš
to Komunistų Partija.”

Tiesa, klerikališkai kata
likiška partija (MRP) iš
rinko daugiau atstovų į 
steigiamąjį seimą negu ko
munistų partija. Bet reikia 
atsiminti, kad ir Komunis
tų Partijos gautų baigų 
skaičius paaugo apie 300,- 
000, palyginti su balsų skai
čiumi, gautų 1945 m. rinki
muose.

Svarbiausia: reikia nepa
miršti to fakto, kad prieš 
Franci jos Komunistų Parti
ją buvo susimobilizavusi ne 
tik to krašto buržuazija su 
savo pakalikais, bet ir pa
saulio buržuazij^. Ameri
ka viską darė, kad tik su
tvirtinus socialistų partiją; 
tam reikalui net ir paskolą 
kišo, taikydama ją paskelb-. 
ti rinkimų išvakarėse; An
glijos socialistinė valdžia 
sukaitusi darbavosi (žino-

kad tuo pa
balsuoto jus, tai yra, 
balsuotų už komu-

spauda rašė, kad 
nebuvo. Ar ‘Draugas’ 

mano, kad jis su tokiais la- 
koniškai-ciniškais melais toli 
nueis? Jeigu tas peckelis, 
kuris sulipdo to šlamšto ve
damuosius straipsnius, turė
tų nors lašelį žurnalistinės 
etikos, jis savęs gėdytųsi.”

KANADIEČIAI NELABAI 
NORI LANKYTI TIKY- 
BIšKAS MOKYKLAS

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

“Nuo 1910 metų iki 1944 
metų arba per keturius metus 
Kanadoje užsidarė 512 sek
madieninių mokyklų, kaip 
praneša kunigas F. R. Wel
lington, evangelikų sekma
dieninių mokyklų asociacijos 
sekretorius. Jos visos užsi
darė dėl stokos lankytojų. 
Tik vienas trečdalis vaikų 
lanko sekmadienines mokyk
las, bet iš tų .80 nuošimčių 
greitai pameta tas mokyklas.

“M a ž a s sekmadieninių 
mokyklų lankytojų skaičius, 
nurodo tie patys šaltiniai, 
yra ženklas, kad ne daugiau 
lanko ir bažnyčias. Jie sako, 
kad jeigu tėvai neina į baž
nyčių, tai ir jų vaikai nelan
ko sekmadieninių mokyklų. 
Reiškia, bažnyčias lanko ma
žiau negu trečdalis kanadie
čių.

“Jeigu Kanadoj būtų ko
kia bedieviška valdžia, bėda 
būtų verčiama ant jos. Da-

SEN. CLAUDE PEPPER, 
kovotojas už darbininku tei
ses, pareiškė: “Darbininkai 
neleis sunaikinti jų teises. Jūs 
negalėsite amerikiečio darbo 
žmogaus pasmaugti.”

THE S E V E N T H National 
LDS Convention in Boston next 
week will be different in three 
respects. It will mark the fra
ternal order’s first major post
war activity. It will act upon 
a revised draft Of the associa
tion’s constitution. Besides, it 

i will be, to our knowledge, the 
first time that delegates to the 
convention have traveled then; 
by air, rail and asphalt. It is 
somewhat disappointing to an 
ex-sailor that none will come 
by the waterways.

—o—
Mode of travel and post-war 

setting are not important dis
tinguishing features of this 
convention. We just mention 
them for the satisfaction of 
those who like to hear about the 
newer things.

—o—
The important new 

of the convention will 
consideration of the

Some members of the Chicago 
chapter of the LDS sorority 
will travel to Boston by plane.

The afternoon of Wednesday, 
June 12 has been set aside for 
the National LDS Youth Con
ference. Several score of LDS 
youth members are expected to 
attend sessions of the youth con

ference.
• —o—

If labor dislikes President 
Truman’s strike breaking mea
sures, there is someone who is 
very enthusiastic about the way 
the President proposes to treat 
American labor. This someone 
is no less an authority on how 
to treat labor than Francisco 
Franco, fascist boss of Spain.

The bloody Franco expressed 
his enthusiastic approval of an
ti-labor measures proposed by 
President Truman in no uncer
tain terms.

Said Franco:
“The United States with Mr. 

Truman at its head has applied

feature 
be the 

revised
draft of the association’s con-
stitution. Many important 
changes are framed in the new 
draft of the constitution. Muąh į to the railroad strike that pur 
of the convention discussion is 
expected to be- centered. about 
the constitution.

—O’

Weil over one hundred dele
gates from scores of American 
cities are expected to attend 
sessions of the convention.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Jungtinių Tautų Posėdis | neapleis, patelei tas klausi-
Šiandien lankiausi Jung

tinių Tautų Saugumo Tary
bos posėdy. Jau nekartą 
bandžiau toje pasaulio tai
kos organizacijoje atsilan
kyti, bet dėl menkos sveika
tos priverstas buvau atsi
lankymą atidėti. Šį rytą 
pasitaikė gražus oras ir to
lesnis atidėjimas rodėsi bū
tų nepateisinamas. Posėdis 
turėjo prasidėti 11 valandą, 
bet aš jau buvau Jungtinių 
Tautų rūmuose apie pusę 
valandos anksčiau. Ap
vaikščiojau visą spaudos 
skyrių skiepe, kur telpa vi
sokių spaudos agentūrų ir 
laikraščių kambariai su vi
sais patogumais.

Dar prieš 11 valandą už
lipau į posėdžių salę. Labai 
gražiai uniformuotas ir šva
rus jaunas Marinų kareivis 
pasodino manę už nugaros 
Irano pasiuntinio, Hussein 
Ala. Šviesa, akustika ir sė
dynės labai malonios ir pa
togios.

Tuojaus po 11 valandai 
atstovai ir jų patarėjai už-i 
ėmė savo vietas. Prancū
zijos atstovas Parodi atida
rė posėdį. Ant agendos bu
vo Irano klausimas ryšium 
su evakuacija Tarybų Ar
mijos iš Azerbaidžano. Pla
čiau apie tą klausimą įsigi
linti neketinu, nes kas buvo 
posėdyje diskusųojama, jau 
paskelbta spaudoje. Bet bus 
gal ne pro šalį padaryt kele
tą pastabų kaslink pačių at
stovų pasirodymo ir takto.

Kuomet posėdžio prezi
dentas perskaitė Irano val
džios pareiškimą, kad Irano 
misija lankėsi Azerbaidžano 
provincijoje ir tenai atlankė 
šešius miestus ir kalbėjosi 
su pilnai pasitikimais žmo
nėmis, kurie tvirtino, kad 
nuo gegužės 6 d. jie tenai 
jokių Tarybų Sąjungos ka
reivių nematė ir jų nuomo
ne Tarybų kariuomenė ap
leidusi Azerbaidžaną, tai 
Jungtinių Valstybių atsto
vas Stettinius pareiškė, kad 
Jungtinių Valstybių, nusi
statymas yra toks: kol įti
kinančių įrodymų nebus, 
kad Tarybų armija visos 
A z e r b aidžano provincijos

mas turėtų pasilikti ant 
agendos, nes Irano valdžios 
pareiškime nurodytos vietos 
randasi vakarų Azerbaidža
no daly, o kas dedasi kitur, 
nežinia.

Lenkijos atstovas • d-ras 
Oskar Lange išreiškė nuo
monę, kad su Irano val
džios pareiškimu Azerbai
džano klausimas išrištas ir 
turėtų būti galutinai iš 
agendos išimtas.

Britų atstovas, Sir Alex
ander Cadogan, dalyką aiš
kino taip. Jeigu Tarybų ar
mija jau pilnai evakuavo 
Azerbaidžaną, tai Irano val
džia turėjo taip ir pranešti, 
o ne minėti tiktai šešius 
miestus ir patvirtinimui sa
vo pareiškimo priduria, kad 
pilnai pasitikimi vietos gy
ventojai Sakę, kad Tarybi
nės armijos nuo gegužės 6. 
d. jau nebuvo matyti. Jei
gu Tarybų armija Azerbai
džaną apleido, tai taip rei
kėjo ir pasakyti, o ne rem
ti tą faktą gandais.

Holandijos atstovas, d-ras 
van Kleffens, išreiškė nuo
monę, kad praktiškiau būtų 
kviesti Irano pasiuntinį prie 
stalo ir duoti jam galimy- 

(Tąsa 3-me pusi.)

doctrine which the calumnied 
Spanish state professes.”

—o—
Labor didn’t wait for Franco 

to tell them that President Tru
man’s bill smacked of fascism. 
They were quick to tag it the 
moment it became public.

Monarchs are sometimes ve
ry generous people. Take King 
Humbert II of Italy for ex
ample. He recently told the Ita
lian people if they voted to re
tain him on the throne, he 
would give them another 
chance to vote whether or not 
they wanted a king. How nice!

in. You’d

Defenders of “private enter
prise”1 are truly hard-headed in 
more'-ways-! than one. It takes 
some of them a long time be
fore a lesson sinks
think they’d favor price con
trols for their own selfish in
terests, if not out of regard for 
the American people.

—o—
But somehow, though the last 

depression and its suffering is 
still 
their
scuttle 
would 
prise.

not so old as to escape 
memory, they would 
the very agency that 
protect their free enter-

—o—
A simple economic truth tells 

them that the wheels of the free 
enterprise they wish to defend 
are turned by the purchasing 
power of the people. Still they 
would destroy this purchasing 
power by smashing price con
trols. But maybe They are not 
>o hard-headed as they 
short-sighted, or perhaps 
plain greedy.

—o—
They remind us of the 

who slew the goose that 
the golden eggs.

are 
just

guy 
laid

PRICE
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ST. JASILIONIS

Grožines Literatūros Svarba
(Tąsa)

V. Kapsukas, apibudindamas J. Bi
liūno kūrybą, sako: “Dailininkas tveria. 
Ir juo didesnis jo talentas, juo visapu
siškesnis jo išsilavinimas, juo gilesnis 
gyvenimo pažinimas, juo giliau jis per
gyvena savo sieloj tveriamus paveikslus, 
—juo didesnis bus jo veikalas ir juo ga
lingesnį įspūdį jis į skaitytoją darys. Ži
noma, ne į visus skaitytojus lygų įspūdį 
darys, dėl to ne visi lygiai ir vertina * 
rašytoją. Gilesnį įspūdį padarys į tuos 
sluogsnius ar klases, kurių jausmais ir 
lūkesčiais pats autorius gyvena, kurių 
pastangas ir sielos ilgėjimąsi jis reiškia.”

Kaip Gorkis Pradėjo Rašyt
“M. Gorkis pradėjo savo kūrybą nuo 

pačių apačių, geriausia jam žinomų ir 
pergyventų—nuo benamių “bosiakų,” 
valkatų gyvenimo vaizdavimo, kurių 
vaizduose jis išreiškė karštą protestą 
prieš visa, kas laužė ir naikino žmogaus 
asmenį, kas darė jį be valios sutvėrimu. 
Tai buvo visų pirma protestas prieš ca
ro valdžios pančius, pavertusius visą Ru
siją į tikrą kalėjimą, protestas prieš vi
są tų laikų tvarką. Vienok “bosiakai” 
negalėjo sudaryt tos jėgos, kuri būtų ga
lėjus pakeisti tą tvarką. Tatai padarė 
tik darbininkų klasė bendrai su valstie
čiais, vadovaujant revoliucinei partijai,” 
sako V. K. Varnėnas.

Gorkis, kalbėdamas Fomos Gordejevo 
lūpomis, sako buržuazijai: “Jūs ne gy
venimą kūrėte, jūs pamazgų duobę pa
barėte! Purvyną ir tvankumą jūs savo 
rankomis padirbote. Ar yra pas jus są
žinė? Prisimenat dievą? Penktukas jūsų 
dievas! O sąžinę jūs išvijot. Kur jūs ją 
išvijot? Kraugeriai! Svetima jėga gyve
nate... Svetimom rankom dirbate. Kiek 
žmonių kruvinai ašaroja dėl jūsų didžių
jų darbų? Ir pragare jums, svoločiams, 
nėra vietos sulig jūsų užsitarnavimu...”

Gorkis kelia aikštėn savo kūriniuose 
kapitalizmo šlykštumą, kaipo didelis, ta
lentingas menininkas,” sako Varnėnas. 
“Jis tai daro ne sausomis jo piešiamų ti
pų agitacinėmis kalbomis, o dailės vaiz
dais, visapusiu rodomų tipų, atstovaujan
čių tam tikras klases ir sluogsnius, gy
venimo ir jų darbo parodymu. Sausos 
publicistikos Gorkio dailės kūriniuose 
neužtiksi. Gorkis puikiau, nei kas kitas, 
moka parodyti savo kūriniuose buržua
zijos tipus; jie taip realūs ir ryškūs 
pas jį išeina, kad aiškiausia stojasi prieš 
tavo akis gyvų žmonių paveiksluose. Ir 
kas svarbiausia, Gorkio raštai mobilizuo

ja skaitytoją prieš tas šlykštybės—prieš 
visą konservatingumą, prieš visa, kas 
bukina ir lamdo žmogaus asmenį, prieš 
priespaudą ir išnaudojimą, mobilizuoja į 
kovą prieš kapitalizmą, už socializmą. 
Visus tuos pirklius ir fabrikantus Gor
kis vaizduoja išeidamas iš pačios revo
liucinės — darbininkų klasės taškaregio. 
Ačiū jam, jo vaizdai įgyja tokio ryškumo 
ir galios.”

Daugiau Reikalavimų
Grožinės literatūros skaito to j as turi 

siektis tobulinti savo supratimą. Jis ne
turi pasitenkinti skaitomame veikale su
žymėtų asmenų išgyvenimais, herojų pa
siekimais, ir skubintis į veikalo pabaigą. 
Skaitytojas turi imti domėn, be aprašo
mųjų tipų, asmenų, herojų, ir pačią vaiz
duojamo gyvenimo aplinkumą, įsigilinti 
mintimis į atžymėtą santvarką, kurioje 
vaizduojamas dalykas vyksta. O tokis 
įsigilinimas daug padės pačiam skaityto
jui pažinti gyvenimą su jo smulkmeno
mis.

Grožinės literatūros skaitytojas turi 
prasisiekti tiek, kad sugebėtų suprasti 
skaitomojo veikalo tinkamumą. Šiame 
dalyke rašytojas O. Breivė sako: “Skai
tant grožinės literatūros veikalą reikia 
sekti ne tiktai kas autoriaus pasakyta, 
kas norėta įrodyti, bet ir kaip tas pada
ryta, ar gražiai, sumaniai, įtikinančiai ir 
ar nenuobodžiai. Reikia jieškoti taip pat 
to vadinamojo meno, kurs apysaką at
skiria nuo laikraštinio straipsnio.”

Gi dr. A. Petriką sako, kad “litera
tūrai, ypač realistinei, mes statome dar 
ir tam tikrus reikalavimus: reikalauja
me iš veikalo atatinkamo kūrybinio‘ir 
literatūrinio lygio.” O šito patvirtini
mui, jis stato M. Gorkį, pareiškusį, kad 
“literatūra, tai gyvenimas, kad ji negali 
skelbti falšo, negali gyvenimo šaržinti; 
kad literatūra yra visuomeninis aktas, 
o ne individualinis.” '

“Žodinės kūrybos menas,” cituoja

dr. Petriką Gorkį, “tipų ir charakterių 
kūrimo menas reikalauja vaizduoties, at
spėjimo, “išmislo”. Aprašęs kokį nors 
pažįstamą krautuvininką, darbininką, 
rašytojas “atliks” mažiau ar daugiau 
vykusią to žmogaus fotografiją, tačiau 
jai truks visuomeniškai auklėjančios 
reikšmes, ir ji beveik nieko neduos mūsų 
sąmonės plėtotei, jos pagilinimui, mūsų 
supažindinimui su žmonėmis ir gyveni
mu. Bet jeigu rašytojas sugebės at
rinkti, sakysim, iš 20-50 arba iš šimto 
krautuvininkų, valdininkų, darbininkų, 
pačius būdingiausius klasinius bruožus, 
įpročius, skonius, polinkius, judesius, 
kalbos tėkmę ir tt.—atrinks visa tai ir 
sujungs viename krautuvininke, valdi-' 
ninke, darbininke, — tokiomis priemonė
mis rašytojas sukurs “tipą.” Ir tai bus 
menas...

“Faktas — tai^dar ne tiesa, jis—tik 
žaliava, iš kurios reikia nulieti, ištraukti 
tikrąją meno tiesą. Vištos nekepsi sy
kiu su plunksnomis, o pagarba faktui 
kaip tik veda prie to, kad pas mus su
maišo pripuolamą ir nereikšmingą su 
pagrindiniu ir tipišku. Reikia išmokt 
išpešt neesmines fakto plunksnas, reikia 
mokėti išsiurbti iš fakto prasmę...

“Meniškoji literatūra nepriklauso pa
skiram faktui, ji—aukščiau jo. Joks 
faktas nėra atskiras nuo tikrovės, bet 
tvirtai sujungtas su ja. Literatūrinis 
faktas—ištrauka iš visos eilės lygiarū- 
šių faktų, jis—tipizuotas ir tik tada jis 
yra grynai meninis reiškinys, kada tei
singai nušviečia visą eilę “pasikartojan
čių” tikrovės- reiškinių viename reiški
nyje.”

Biliūno ir Kapsuko išvados
Grožinė literatūra, sako Biliūnas, “pa

deda mums pažinti ne tik išorinį, bet ir 
vidujinį žmogaus šeimos, atskirų sluogs- 
nių, klasių ir visos visuomenės gyveni
mą su jo vargais ir rūpesčiais, džiaugs
mais ir ašaromis, ramiu gyvenimu ir 
audra. Ji rodo mums, kas yra ten gera 
ir bloga, kelia mūsų jausmus ir žadina 
protą, gimdo kovos troškimą dėl geres
nės ateities.

“Beletristas realistas piešia mums gy
vą paveikslą, kuriame mes matome gy
venimą su jo vargais ir perteklium, 
sunkų, juodą darbą dėl duonos kąsnio, 
plukimąsi per dienų dienas ir nežinoji
mą, kur padėti savo laiką, vis naujų ir 
naujų smagumų ir įspūdžių jieškojimą; 
geras beletristas duoda viešpataujančių 
priešingumų ir kovos paveikslą; jis pie
šia giliausias žmogaus, visų sluogsnių ir 
klasių jausmus, jų troškimus, pastangas 
ir nusivilimus, karštą meilę ir neapykan
tą. Iš geros realistų beletristikos mes 
geriausia galime pažinti gyvenimą. Ir 
juo tikresnis, pilnesnis ir gilesnis bus 
gyvenimo paveikslas, juo geriau sude
rintos jo linijos ir spalvos, juo gyvesni 
tipai ten veikiantieji,—juo geresnis bus 
beletristas.”

Biliūnas išeina prieš kunigų lagerio 
tvirtinimą, kad “nereikalinga esą apra
šinėti tamsiųjų gyvenimo pusių: jos esą 
tik teršia žmogaus jausmus, o netobulina 
jų. Jie apsirinka,” sako Biliūnas, “nes 
nemato arba nenori matyti beletristikos 
užduoties, kuri... turi ne tiktai suža
dinti tokius pat skaitytojui jausmus, 
kokius pats autorius rašydamas turėjo, 
bet taipgi duoti jam tikrą draugijos pa
veikslą su įvairiais jos gyvenimo apsi
reiškimais, kad, susipažinęs su jais, jis 
galėtų vaisingiaus sunaudoti jos page
rinimui savo jėgas.”

Biliūnas sutinka, kad grožinė literatū
ra “labiausia turinti žadinti žmogaus 
jausmus, bet randa joje ir protui maisto. 
Šventasis Raštas, Dante, Bokkačio, Šeks
pyras—argi sujudindami mūsų jausmus, 
neduoda jie mums sykiu ir supratimą 
apie tikėjimą, šeimynišką, ekonomišką ir 
protišką žydų gyvenimą, apie pažiūras ir 
dorą viduramžių gadynės žmonių, apie 
žmogaus psichologiją ir tt. ir tt.? Iš šios 
gadynės beletristų mes taipgi susipažįs
tame su.... visuomenės gyvenimu—šei
mynišku stoviu. Užtat anaiptol negali
ma apriboti beletristo tvėrimo tik gero
mis gyvenimo pusėmis.”

Smerkia Biliūnas aprašymus, kuriuose 
naudojami pliki keiksmai, tušti ir šlykš
tūs niekai, išjuoktas žmogaus gyvenimas. 
“Mums nėra ko iš vargo juoktis,” sako 
jis. “Jei jau juoktis, tai juoktis iš to, kas 
iš tikro yra juokingo.”

(Bus daugiau)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
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Alkani japonai bandė prasiveržti per užrakintus vartus j Hirohito palocių ir 
išreikalauti didesnių porcijų ryžių. Gen. Douglas MacArthur už tai kritikavo 
maršuotojus, sakydamas, kad “netvarkių mažumų išsišokimai” turį paliauti. Al
kanam, mat, reikalauti maisto skaitosi netvarka. Gi sočiam, sėdinčiam palociuo- 
se, amerikiečių saugomam ir penimam Hirohitui juk nėra jokio reikalo “išsišok
ti.” Tai kas, kad jo valdžia surengė karą ir mirtį vieniems ir badą kitiems mi- 
lionams žmonių, mes jį vistiek apsaugome nuo alkanųjų.

Progresyvus Judėjimas Nuga 
lėtoje Vokietijoje

Rašo Hans Berger

Pažangiame judėjime Vo
kietijoje įvyko didelis daly
kas. Jis turės didelę įtaką 
ne-tik Vokietijos gyvenime. 
Jis palies ir kitus kraštus, 
ypač Europoj. Tuo dideliu 
dalyku yra Socialdemokratų 
ir Komunistų partijų susi
vienijimas organizaciniai. Iš 
abiejų pa rtijų sudaryta 
Jungtinė Socialistinė Parti
ja dabar turi virš 1,000,000 
narių. Kol kas jos vyriau
sia jėga randasi Sovietų zo
noj, bet jos įtaka, nepaisant 
visų sunkumų ir trukdymų, 
plečiasi ir kitose zonose.

Konvencija, kurioje ši 
vienybė įvyko, buvo aukš
čiausias šių abiejų partijų 
kooperacijos laipsnis. Prie 
šios vienybės prieita bedir
bant dėl prikėlimo parblokš
tos Vokietijos ir beauklė- 
jant vokiečius darbininkus 
dėl naujo gyvenimo.

- i v w a © g w

S u s i v ienijimas atliktas 
demokratišku būdu. Visuo
se abiejų partijų skyriuose 
buvo kuo plačiausiai apdis- 
kusuotos visos susivieniji
mo problemos. /

Delegatai į įvairias parti
jos konvencijas buvo renka
mi gerai reikalą išdiskusa- 
vus. Nepaisant dešiniųjų 
socialistų vadų pastangų su
laikyti nuo vienybės, didelė 
didžiuma s o c ialdemokratų 
Sovietų zonoj balsavo už 
vienybę. .

O r g a nizuojamos naujos 
partijos kuopos ir vadovau
janti komitetai; taipgi su
jungiama abiejų partijų 
spauda.

Wilhelm Pieck, buvusios 
Komunistų Partijos vadas, 
atsikreipė į komunistus su 
prašymu daryti viską, kas 
tik galima, kad nauja par
tija būtų pasekminga. Per
spėdamas narius, kad jie 
nepakartotų senų sektantiz- 
mo klaidų, jis pareiškė:

“Mes turime suprasti, 
kad bus reikalinga dar daug 
darbo mūsų pačių eilėse, 
kad atsiekti pilniausio susi
liejimo. To atsiekimui bus 
reikalinga vystyti draugiš
kumo dvasią ir turėti daug 
kantrybės, kuri pastarai
siais mėnesiais pasirodė la
bai reikšminga.

“Mūsų skirtingi įsitikini
mai ir jausmai, išaugę per 
30 metų atskiro judėjimo,

* . ■ ■ ■ I
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negali būti nugalėti per vie- antibolševistinį n u s i staty- 
ną dieną.

“Aš norėčiau atsikreipti 
nuo šios platformos visų 
pirmiausiai į Komunistų 
Partijos draugus, prašyda
mas neužmiršti — nežiūrint 
kokias taktines klaidas mes 
padarytume — jog praeity
je mūsų dogmatizmas ir pa
linkimas formuotis į mažas 
sektas ir grupes, padarė 
mums labai didelę žalą. At
minkite, kad Jungtinė So-

(Tąsa nuo-2-ro pusi.) 
bę paaiškinti tuos klausi

amus, kurie Saugumo Tary
bos atstovams neaiškūs ir 
pageidaujami.

Irano pasiuntinys užėmė 
^savo vietą prie stalo. Len
kijos pasiuntiny^štengda- 
masis nepraleisti • progos, 
uždavė jam net keliatą 
klausimų, kurių tarpe buvo 
toks: ar Tarybų Sąjunga 

! dabar tiktai viena iš di- ' 
džiųjų valstybių, kuri kiša
si į Irano vidujinius reika
lus, ar gal yra ir kitos? Į 
tai Irano pasiuntinys atsa
kė, kad prieš apleidimą ar
mijų Jungtinių Valstybių ir 
[Didžiosios Britanijos, tos 
valstybės kišdavosi į Irano 
vidujinius reikalus, bet 
nuo dienos armijų apleidimo 
Irano tos valstybės Irano 
vidujiniuose reikaluose ne
sikiša.

Užklaustas apie Irano 
komisijos Azerbaidžane ty
rinėjimą, pasiuntinys pa
reiškė, kad komisija ten vy
ko tarybiniu lėktuvu ir 
lankė tas vietas, kurias ko
misijai buvo leista lankyti.

Šia proga atstovas Stetti- 
nius pastebėjo, kad dabar ' 
aiškiai matyti, kad Irano 
klausimo baigti nėra gali
ma.

Kaip iš viršuje nurodytų 
Lenkijos pasiuntinio klausi
mų matyti, jisai net per-

mą dėl to, kad, imant Vo
kietiją, jis reiškia politinį 
pablūdimą. Taip darydami, 
mes toli gražu neišduoda- 

įme savo vidujinių ryšių ‘už- idaug ju statė ir tuo be abe-
sieninei įtakai.’ . jonės sau pakenkė, nes vie-

“Jeigu socialistinė vals.ty- toj pageidaujamų, gavo 
bė rytų pusėj rodo daugiau I neigiamus atsakymus, 
susirūpinimo ir simpatijos' •*» *
vienybės darbui Vokietijoj, Kaip ten nebūtų, ant ma
tai mes socialistai nemato-! n?s. P°sėdis padarė labai gi
mė nieko nuostabaus. Drau-p^ ir įspūdį ir nepai- 
gystė, kurią mes norime ^ant visokių^ pranašavimų, 

cialistinė Partija susidės iš palaikyti su pasaulio žmo- kad Jungtines Tautos nueis
lygiateisių draugų (didelis nėmis yra paremta konside- tuo pačiu keliu kaip hkvi- 
plojinias). Žiūrėkit, kad bū- racija, kad šioj draugystėj, duota 1 autų Sąjunga., man 
tų išlaikyta demokratija vi-1 kaip ir kitų tautų draugys- 
du j partijos.” (Ilgas ploji-

I

rodos, kad viskas išeis ant 
; kad besiginčydami, 

besitardami Jungtinių Tau
tų atstovai arčiaus susipa- 

torinę Vokietijos darbo kla-|^ns’ susipras ir tokiu būdu $ 
sės rolę ir užduoti. Jis pa-|venSs bereikalingų ginčų, 

paremtų tankiai prasimany- 
“Yra aiškiai nurodoma, Tomis, žiniomis ir nepama-

;karo. Man taipgi rodos, | 
kad neužilgo ir Lietuvos at- - 
stovas užims vietą prie 
Jungtinių Tautų Stalo. Rei- < 
kia tikėtis, kad Tarybų Lie- ' 
tuvos atstovai bus labiau 
subrendę, negu tie, kurie 
dar vis iš “įšaldytų” fondo 
pinigų tebeminta.

Kazys Pilėnas.
New York, N. Y.
1946 m. gegužės 22 d.

tėj, glūdi Vokietijos išga- £ero’ 
nymas.” (Plojimai.)

Wilhelm Pieck pabrėžė is- 
, r du ■ L 

pirmininkus' lygiomis teisė- reiškė: 
mis: Pieck, senas kovotojas “Yra _ ___  __ _____

prieš Vokietijos imperializ- ^a(j pamatinė~ sąlyga? ~ dėlTuotaisgandais. Visi vengs 
mą,_artimas K. Liebknech- įsteigim0 socialistinės drau- 

I

Ernesto Thalmano draugas, ! užkariavimas politinės ga- 
ir Otto Grotewohl, narsus Įįos> 
ir toli matąs soc.ialdemokra- “Prie nacių diktatūros, 
tas, kuris puikiai suprato | pOiitine galia buvo saujos 
Vokietijos darbo zmomu suokalbininkų ir finansinių 

magnatų rankose. Jos tiks-

m a s.)
Bus Du Pirmininkai

Nauja partija turi

i to, Rožės Luxembu rgos, gijos yra darbininkų klasės

žmonių iVokietijos 
pamokas.
. Susivienijimo konferenci- jas puvo prispausti žmones 
joj, Grotewohl pareiškė,, kad įr vestį imperialistinį karą. 
30 metų^kova tarp darbiniu-; jjarp0 klasės politinė galia 

bus didelė didžiumos žmo- 
su"!nių valia ant mažos mažu

mos ir naudojama suvaldy
mui saujos asmenų, kurie 
susiinteresavę karu ir kapi
talizmu, dėl panaikinimo 
klasių ir saugojimo taikos.” 
(Šturmingas plojimas.)

Prieš Vokietijos darbo 
klasę stovi didelė proga at
siekti" politinės galios de
mokratiniais būdais, pareiš
kė Pieck. Darbo klasė, 
Jungtinės Socialistinės Par
tijos vadovybėj, kartu su 
darbo valstiečiais, sugebėjo 
užtikrinti savo įtaką eko
nomijoj ir valstybėj iki žy
maus laipsnio, ir, vystyda
ma tikrą kovingą demokra
tiją, gali 'laimėti teisę da
ryti sprendimus visuose Vo
kietijos žmonių klausimuo
se, per demokratinį veiki
mą.

Pieck dadėjo, kad darbo 
žmonės nebijos panaudoti ir 
revoliucinius metodus dėl 
sudaužymo kapitalistų pa
sipriešinimo, jeigu jie nesi
laikys demokratinių princi
pų^ Jie nepakartos pirmes
nių valdžių klaidų, kurios 
atsisakė naudotis teisėto-

kų užsibaigė.
Milijonai socialistų 

jungė savo, jėgas ir senos į 
svajonės išsipildė: Vokieti
jos darbo žmonės atsiekė 
vienybės.

Grotewohl nurodė reika
lą skleisti vienybę, kuri 
atsiekta Sovietų zonoj, po 
visą Vokietiją. Jis pasiūlė, 
kad nebūtų tenkinamasi 
vien okupacinių jėgų pagal
ba. Patys vokiečiai privalo 
įrodyti savo gabumą saugo
ti Vokietijos egzistaciją ir 
užtikrinti taikų jos vysty
mąsi.

Šiuos 
vencijos 
karštais

Po to 
kė tuos, kurie spekuliuoja 
kitu karu, pareikšdamas:

“Slaptas ir nedraugiškas 
ūpas ir jausmas prieš SSRS, 
kuris pasireiškia tai vienur, 
tai kitur, ir kurį pastaruo
ju laiku išreiškė viešai 
Schumacher (Soči aldemo- 
kratų vadas britų 'zonoj), 
yra niekas kitas, kaip senas 
a n t i b olševistinis atsineši- 
mas, kurį iššaukė hitleriz- 
mas.

PIETINĖSE VALSTIJOSE 
NEGRAI VIS BŪSIĄ 

ATITVERTI

Atlanta, Georgia. — Mis
sissippi valstijos guberna
torius Thomas Bailey pa-e 
reiškė, jog negrai vis tiek 
bus atskiriami nuo baltųjų 
pietinėse valstijose, nežiū
rint, kad Jungtinių Valstijų 
Aukščiausias Teismas už- • < 
draudė tokį skirstymą auto* 
busuose.

i

«

I
I

pareiškimus kon- 
dalyviai užgyrė 

plojimais.
Grotewohl pasmer-

Mes atmetame tokį

mis priemonėmis net tuo
met, kada fašistinė reakci
ja pabaigė jas su žiauria jė
ga.

Nepripuolamas dalykas, 
kad skilimas tarp darbinin
kų partijų greičiau praša
lintas Sovietų zonoj. Dar
bininkų klasė, kuri buvo 
taip toli atmesta atgal jos 
valdančiųjų klasių nusižen
gimų ir jos pačios klaidų, 
turi eiti pirmyn labai grei
tai, kad pasivyti demokra
tinę eigą Europoje.

(Iš kanadiečių Liaudies 
Balso)
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Ketvirtas Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

Lahve—Liberty, Lithuanian Daily

ir normaliais laikais sudarytų tam tikrus keblumus su 
patalpomis ir mokinių aprūpinimu, tai ką jau bekalbėti 
apie padėtį pokarinėse sąlygose. Iš vietų mokytojai 
vienas po kitam kalbėjo ir garsiai skundėsi tais sunku
mais. Nesivaržė dėl žodžių, davė labai aštrios kritikos 
įvairių įstaigų pareigūnams. Sėdėjau, klausiausi ir ma
niau sau: O pas mus Amerikoje yra žmonių, kurie sako, 
kad Tarybų Lietuvoje nėra žodžio laisvės!

Ukmergės apskrities mokytojų suvažiavime kalbėjo 
Lietuvos Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko pava
duotojas Niunka, o šioje konferencijoje dalyvavo ir kal
bėjo Justas Paleckis, Lietuvos prezidentas. Kaip Niun
ka, taip Paleckis plačiai ir nuoširdžiai lukšteno krašto ir 
apšvietos darbo sunkumus ir trukumus. Abu ragino 
mokytojus įsitraukti į visuomeninį darbą, padėti val
džios organams, patiems užimti vietas visuomeninėse 
organizacijose, ne tik kritikuoti, bet ir taisyti įstaigų 
klaidas, būti vadais savo apylinkėse. Čia irgi labai įdo
mu: Pas mus mokytojams ir profesoriams skiepijama 
idėja, kad jų vieta tiktai mokykloje, kad jiems net ne
pridera, net peržema kištis į tokius reikalus, kaip darbo 
unijos, rūpintis visuomenine veikla, bei dalyvauti po-

Cleveland, Ohio Linden, N. J
Ketvirtai* on.. Ph’<o1io ft, 1946

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Kaip jau priimta Tarybų Lietuvoje elgtis su sve
čiais, tuojau buvau pakviestas į konferencijos prezidiu
mą. Konferencijos vadovybė paprašė mane pasveikinti 
konferenciją Amerikos lietuvių vardu ir tarti žodį į su
sirinkusius mokytojus apie Amerikos lietuvius. Mano 
sveikinimus konferencijos dalyviai priėmė labai šiltai. t 
Paskui konferencija priėmė ir įteikė man mokytojų laiš
ką “Sesėms ir broliams lietuviams Amerikos Jungtinių 
Valstijų”. Laiškas skamba:
Sesėms ir Broliams Lietuviams J. A. V.

Mes, Lietuvos TSR, Ukmergės apskrities, pradinių 
ir vidurinių mokyklų mokytojai, susirinkę 1946 m. sau- 
sAio,^5.n-1d: konferencijoje, skirtoje rinkimams j TSRS litikoje> 0 ką jau bekaibėti apie kritikavimą bei taisy- 
« j • . v j • I • _1 ]• rl • rr 300 mo- I valdiškų organų klaidų! Lietuvoje gi mokytojas
kytojų, turėjome nepapiastai didelį džiaugsmą, ada į mojęomas tyQti ne mokytoju, bet ir visuomenininku.
mūsų tarpą apsilankė iš tolimųjų užjūrių lietuvis, brolis 
Bimba. Ilgai truko ovacijos, kada jis perdavė mums 
Amerikos lietuvių sveikinimus ir pranešė, kad užjūrių 
sesės ir broliai nuoširdžiausiai rūpinasi savo Tėvyne.

Mes šiandien esame laisvi. Visiems atviras kelias į 
mokslą ir darbą. Šią laimę mums atnešė Raudonoji Ar
mija, vadovaujant Didžiajam Darbo žmonių Vadui Drau-llllja, > dUVVciujrtiiu uiUAKijaui i/tu uu zHiiuiuiį t guui jlsicili ] i c 
gui Stalinui, sutriuškinus rudąjį žmonijos engėją Hitlerį.

Brolį Bimbą, jam grįžus Amerikon, prašome per
duoti mūsų sesėms ir broliams lietuviams Amerikoje gi
liausius ir nuoširdžiausius linkėjimus, dėkoti už dėmesį, 
neužmiršti savosios kalbos ir Tėvynės.

Ypatingai kreipiamės mes, seses ir broliai, į priau
gančią jaunąją kartą, kad ji augtų ir stiprėtų Lietuvių 
Tautos garbei ir laimingai jos ateičiai. Mes visad su 
Jumis!

Įgalioti pasirašyti:
VI. Butkus,
E. Voveriene,
J. Lebionka.

Tai gerai, tai sveika!
Vakare buvau nuėjęs į teatrą. Panevėžys gali di

džiuotis savo teatru. Jie turi gražų, pastovų teatrą, 
didelę grupę profesionališkų aktorių. Jie džiaugiasi ta

i'rybinės vyriausybės teikiama teatrui parama. Tą va- 
ikarą jie vaidino Čechovo vodevilius “Meška” ir “Pirš- 

i”. Kadangi pavėlavome, tai pamatėme tiktai pas
kutini. Puikiai suvaidino.

Bandysiu tuos veikalus gauti ir parvežti mūsų Me
no Sąjungai.

(Daugiau bus)

Širdingai dėkoju visiems gi
minėms ir draugams už dalyva
vimą mano mylimos draugės 
Marijonos šermenyse ir už gė
les Butkams, Geneikienei, W. 
Karmus, Stankams. Taipgi 
draugams grabnešiams, drau
gams Calkiams už mašiną, ku
rią aš naudojau, Aldonai Vilke
lienei už malonų patarnavimą, 
gaspadinėms už gerai pagamin
tus pietus, — draugei K. Cal- 
kus ir Rodgers; taipgi visiems 
palydovams, kurie dalyvavote 
su mašinomis. Velionė Marijo
na Salin Smith paliko Lietuvoj 
tėvus, brolį ir seselę — Mika
lauskus, o čia pusseserę. Bu
vo Laisvės ir Vilnies skaityto
ja. Pirmiau veikė ir priklausė 
prie ALDLD 22 kuopos ir dar
bininkų pašaipinės, o paskuti
niu laiku ir prie LDS 55 kuo
pos. Ačiū visiems!

Andrius S(ilinxSniith.

New York. — John L. 
Lewis veda derybas su kie
tųjų angliakasyklų kompa
nijomis.

London. — Vis daugiau 
anglų reikalauja sutraukyt 
ryšius su Franko.

LTSR Medicinos Kadrai

Iš LDS 3-čio Apskričio Pikni
ko, Atsibuvusio Gegužės 26 d., 

Lietuvių Laisvės Parke,
Linden, N. J.

Diena buvo pusėtinai graži, 
nors į vakarą, apie 5 vai., pra
dėjo rodytis dideli debesys, 
bet lietus nesiskubino — lei
do pikniką užbaigti gražiai, 
žmonių piknike nebuvo daug, 
nes buvo tam dvi priežastys: 
Patersone LDS ir LLD turėjo 
pikniką, su rusų ir lenkų or
ganizacijomis ir jie negalėjo 
pakeisti dienos, nes jau keli 
metai, kaip jie apie tą patį 
laiką piknikauja su jais. Tai 
viena priežastis, o antra, tai 
buvo didelis balius švento 
Jurgio svetainėj, Newarke, N. 
J., pagerbimui praeito karo 
sugrįžusiems veteranams. Bet 
laime dar buvo, kad brookly- 
niečių gražus būrys pribuvo 
su keliomis mašinomis, tai 
piknikas gražiai pasipildė.

Pikniko paįvairinimui, dai
nų programą išpildė Sietyno 
Choras iš Newarko, kurį da
bar vadovauja W. Žukas. Šie-1 
tyno Choras, po su viršum į

metų vakacijos, pasirodė pu
sėtinai gražiai, nes liudija ir 
tas, kad ovacijomis bei delnų 
plojimu buvo iššauktas antru 
kartu 
buvo 
sakė 
Beje, 
kavo 
beth,

dainuoti. Kalbėtojum 
drg. J. Siurba, kuris pa- 
labai tinkamą prakalbą, 
šiame piknike pirminin- z 
drg. Skairius iš Eliza-

N. J. V. W. Zelin.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
■

Laidotuvių Direktoriai
\ NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Ukmerge. 1946. I. 5.
Mokytojų konferencija įvyko gimnazijos pastatuose, 

dar neseniai atremontuotuose. Prieš karą buvo dvejos 
patalpos—vienos vienoje pusėje kelio, kitos—kitoje, ša
lia miestelio. Vienos priklausė berniukų gimnazijai, ki
tos mergaičių—gražios, šaunios patalpos. Dabar tose 
pačiose patalpose turi sutilpti abi gimnazijos. Mergai
čių pamokos prasideda ryto 8 vai., o berniukų 3 vai. po 
pietų. Aišku, kad tai negali būti tikrai normalios sąly
gos. ' J

Kitas gimnazijos pastatas, antroj pusėje kelio, bai
siai vokiečių plėšikų sužalotas. Bėgdami niekšai abudu 
pastatu padegė. Klaiku dabar žiūrėti į didelius, gražius 

. pastatus be langų ir lubų, apsmilkusiomis sienomis. Ta
čiau, abelnai, ukmergiečiai džiaugiasi, kad jų miestelis 
nukentėjo mažiau, negu daugelis kitii Lietuvos miestų. 
Jie energingai atsikuria. Tam didvyriškam darbe jie 
žada pralenkti kitus miestus. Su pasididžiavimu jie kal
ba apie savo didžiulę amatų mokyklą, kuri rengia kad
rus visai Lietuvai.

Ukmergiečiai turi gražią grupę mėgėjų. Tą patį 
vakarą jie suvaidino veikalą “šešetas Mylimųjų”. Vaidi
nimas pavyko labai gerai. Veikalas kalba apie darbo 
lenktynes tarpe nuoširdžių, atsidavusių, darbščių tary
binio ūkio žmonių. Lenktynės pasidaro įdomesnės dar 
ir tuomi, kad vienai grupei vadovauja jaunas vaikinas, 
o kitai jauna mergina. Jiedu iš jaunatvės draugavo ir 
mylėjosi, bet per keletą metų buvo gyvenimo audrų at
skirti ir dirbo kolektyviuose ūkiuose, kaipo smarkuoliai. 
“Kova” eina už gražią garbės vėliavą. Staiga jiedu su
sitinka, vienas vadu vienos grupės, kitas—kitos.
Sausio 5

Važiuojame Panevėžin. Ten irgi rytoj bus Panevė
žio apskrities mokytojų konferencija, o kitą dieną—su
sirinkimas, irgi apskrities, nominavimui atstovų (depu
tatų) į Tarybų Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą, kuriame 
man taip pat labai rūpėjo dalyvauti.

' Važiuojame automobiliu.
Štai kas atsitiko svarbaus ir įdomaus.
Pakelėje sustojame pas vieną biednioką atsigerti 

vandens. Su juomi ir jo žmona išsikalbame. Kodėl jie 
‘neprašo ir negauna žemės?

Ogi todėl, jie atsako, kad jie buvo gavę iš Tarybų 
vyriausybės žemės 11940 metais, bet žemė buvo iš kunigo 
dvaro. Kai tik atėio vokiečiai, kunigas ir io nakalikaidvaro. Kai tik atėjo vokiečiai, kunigas ir jo pakalikai 
buožės ne tik vargšui žemę atėmė, bet ir gyvybės vos tik 
nesunaikino. Dabar jis bijo, kad istorija nepasikartotų. 
Nutarė palaukti. Tuo tarpu jis eina pareigas prie Ra
guvos vienos apylinkės seniūno pavaduotojo.

Mums ten besišnekant, ateina ir seniūnas. Jau dau
giau kaip 60 metų senukas, raudono, sauso veido, mažo 
ūgio žmogelis. Ir kad pradės jis graudžiai, garsiai verk
ti. Klausiame: Kaip, kodėl, kas pasidarė? Nugi, sako, 
prieš dvi savaites fašistiniai banditai nužudė mano pa
skutinį sūnų. Vienas krito vokiečių auka, o kitą už
mušė lietuviški banditai! Paskutinį mano turtą jie at
ėmė. Kur aš dabar pasidėsiu? Kaip aš dabar gyvensiu? !

Koks baisus tam seneliui nuostolis! Kiek daug jis 
turi senatvėje pergyventi!

I

Sausio 6
Čia irgi eina visos apskrities mokytojų suvažiavimas,

kuriame taip pat turėjau garbės tarti žodį apie Amerikos 
lietuvius. . 

—a a . • X/ • 1 — "V • • I •Pranešimai iš vietų ir čia parodė didelius medžia
ginius mokyklų sunkumus ir didelį mokinių skaičių pa- 
dlimą. Tas mokinių skaičiaus staigus paaugimas net
■■

dytojų, kurie išvyko į res
publikos apskritis ir vals
čius.

Lietuvos TSR sveikatos 
apsaugos organai skiria di
delį dėmesį taip pat ir vi
durinių medicinos kadrų pa
ruošimui.

119 4 4 m e t a is Vilniuje, 
Kaune ir Panevėžyje buvo 
įsteigtos 5 vidurinės medi-

Vokiečių okupacijos pa
sekmėje LTSR Sveikatos 
apsaugos įstaigos neteko 
didelio skaičiaus įvairių ka
tegorijų darbuotojų.

Prieš karą Tarybų Lietu
vos respublikoje buvo virš 
1,500 diplomuotų gydytojų 
ir daugiau kaip 2000 asme
nų vidutinio medicinos per
sonalo. Po Lietuvos išva-_ 
davimo nuo vokiečių okupa-' cinos mokyklos. Jau 1945 
cijos LTSR Sveikatos Ap-; metais respublika susilaukė 
saugos Ministerija turėjo pirmosios medicinos seserų, 
savo žinioje tik 600 gydyto
jų ir apie 1,200 vidutinių 
medicinos darbuotojų.

LTSR Sveikatos Apsau
gos Ministerija turi rimtą 
ir atsakingą uždavinį — 
aprūpinti medicinos tinklą 
tinkamais darbuotojais.

Komplektuojant T a r ybų 
Lietuvos medicinos kadrus, 
pirmiausia buvo vykdomas 
dalinas medicinos darbuoto
jų perskirstymas pačioje 
respublikoje. LTSR Sveika
tos Apsaugos Ministerijos 
ir apskrities sveikatos ap
saugos skyrių bendromis 
pastangomis t r u m p iausiu 
laiku gydytojai ir vidutinis 
personalas buvo tinkamai 
perskirstyti. Tuo būdu bu7 
vo užtikrinta pagrindinių 
r e s p u blikos profilaktinių 
įstaigų veikla.

Bet šita priemonė tebu
vo laikina, kadangi ji pilnu
moje neišsprendė medicinos 
kadrų problemos, o tik su
mažino klausimo aktualu
mą.

Tarybų Lietuvos sveika
tos apsaugos organai tuo 
pačiu laiku išrinko kitą, 
tikslesnį kelią aprūpinti sa
vo sistemą medicinos dar
buotojais. Tai— naujų me
dicinos kadrų paruošimo 
kelias. Praeitais1 metais 
šioje srityje buvo atliktas 
didelis darbas. Bendromis 
LTSR Sveikatos apsaugos 
M i n i s t e rijos ir Švietimo 
Minis terijos pastangomis 
jau atstatyti ir veikia Ta
rybų Lietuvos universitetų 
medicinos, stomatologijos ir 
farmacijos fakultetai. Fa
kultetų katedroms vadovau
ti paskirtos geriausios da
rybų Lietuvos medicinos jė
gos, kaip pav. profesoriai 
Banaitis, Lašas, Mažylis, 
Kairiūkštis, Šopauskas ir 
kt. 1945 m. rudenį fakulte
tai- jau išleido 80 jaunų gy-

akušerių ir kitų medicinos 
darbuotojų laidos; jie visi 
buvo nukreipti į gydymo 
įstaigas, kurios jautė didelį 
medicinos personalo trūku
mą. Š. m. pradžioje visose 
respublikos vidurinėse me
dicinos mokyklose mokėsi 
daugiau kaip 1200 asmenų.

Be to Sveikatos Apsau
gos Ministerija organizavo 
kursų tinklą vidutiniams 
įvairių specialybių medici
nos darbuotojams, lopšelių 
med. seserims, patronažo 
seserims, laborantams, dez- 
infektoriams paruošti. Ben
dras kursantų skaičius 1945 
metais viršijo 300.

Lietuvos TSR Sveikatos 
Apsaugos Ministerija pra
veda didelį med. darbuoto
jų kvalifikacijos pakėlimo 
darbą. Daugiau kaip 100 
Tarybų Lietuvos gydytojų 
tobulinosi įvairiuose Mas
kvos ir Leningrado moksli
nio tyrimo institutuose. Da
lis gydytojų gilino savo ži
nias Vilniaus ir Kauno uni
versitetų klinikose. Buvo 
pravesti keli respublikinių 
gydytojų suvažiavimai, įvai
rių specialybių med. dar
buotojų pasitarimai, ku
riuose buvo skaitomi prane
šimai apie paskutinius tary
binės ir tarptautinės medi
cinos laimėjimus. Šiais me
tais veikia gydytojų pasito
bulinimo kursai, kuriuos 
lanko apie 300 respublikos 
gydytojų. Vilniuje suorga
nizuota respublikinė medi
cinos mokslo draugija su fi
lialais stambesniuose Tary
bų Lietuvos, miestuose. Me
dicinos draugija reguliariai 
praveda gydytojų susirinki
mus, organizuoja specialių 
sekcijų darbą, kur gydyto
jai dalinasi savo praktikos 
patyrimu, skaitomi mokslo 
pranešimai. Greitu laiku 
bus leidžiamąš respublikinis

Tary- 
ūkio

Rašo Bronislovas Penkauskas,
LTSR Sveikatos Apsaugos Ministerio pavaduotojas

medicinos žurnalas “Medici
na”, kuris dar daugiau pa
dės pakelti gydytojų kvali
fikaciją.

Ryšium su nauju 
bu Lietuvos liaudies
rekonstrukcijos ir atstaty
mo penkmečio planu, taip 
pat bus žymiai išplėstas gy
dymo - profilaktinių įstaigų 
tinklas, o kartu atsiras ir 
didesnis gydymo kadrų pa
reikalavimas.

Jau šiuo metu respublikos 
universitetų medicinos fa
kultetus lanko daugiau kaip 
1300 studentų, kurių skai
čius nuolat auga. 1950 m. 
pabaigoje vidutinių med. 
darbuotojų skaičius respub
likoje sieks apie 10,000.

1946 m. pradžioje Klaipė
doje pradėjo veikti med. 
seserų mokykla; tokios pat 
mokyklos šiomis dienomis 
atidaromos Šiauliuose ir 
Švenčionyse. Jau veikia 2 
dantų technikų mokyklos, 
klinikos laborantų mokykla, 
vidurinė farmacijos mo
kykla.

Į pedagoginį darbą vis la
biau įsijungia geriausieji 
respublikos gydytojai.

Kaip vidurinių, taip ir 
aukštesniųjų mokyklų mok
sleiviai aprūpinami bendra
bučiais, valgyklomis. Kiek
vienas moksleivis gauna kas 
mėnesį stipendiją, ir turi vi
sas sąlygas kultūringam po
ilsiui.

Varšava. — Lenkijos val
džia pakvietė užsieninius 
korespondentus ir pageida
vo tik vieno dalyko, — kad 
jie teisingai rašytų.

Varšava. — Visi reakci
niai Lenkijos elementai bu
riasi aplink St. Mikolaičiką, 
vadinamą valstiečių vadą.

Wellington. — Naujosios 
Zelandijos geležinkelių dar
bininkai išgavo pilnas uni
jos teises.

. Washington. — Senatas, 
skirdamas pinigų žemdir
bystės departmentui, už
draudė samdyt unijistus, 
sakančius, kad galima strei- 
kuot ir prieš valdžią.

Washington. — Senat. C. 
Gurney gąsdino Ameriką 
didele Sovietų armija.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETl/V/SOS MB4REL4S

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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □ □

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitūs pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

* ■’> w 7.''
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CHICAGOS ŽINIOS
Tūkstančiai Chicagos Lietuvių 

Pagerbė Žuvusius Karius

Gegužės 30 dieną tūkstan
čiai Chicagos lietuvių susirin
ko ant Lietuvių Tautiškų Ka
pinių, kad pagerbus žuvusius 
karius ir kartu visus mirusius. 
Diena pasitaikė labai graži, 
šilta. Kapinėse buvo prisirin
kę labai daug žmonių. Kapi
nių komitetas turėjo paruošęs 
gražią programą. Po progra
mos, prie eilės kapų, Roselan- 
do Aido Choras ir LKM Cho
ras sudainavo keletą dainų.

Daugiausia publikos susi
rinko prie Juozo Jukelio ka
po, kur buvo paminėta 5 me
tų sukaktis nuo jo mirties. Ju
kelis gyvas būdamas labai 
daug veikė pažangiame judė
jime. Jis buvo žymus kalbėto
jas ir gabus politikas, be to, 
jis buvo nuoširdus komunistas. 
Tad nestebėtina, kad prie jo 
kapo buvo daugiausia žmonių.

Beje, susirinkusieji prie ka
po smarkiai piktinosi ir reiš
kė pasišlykštėjimą dėl chuli
ganiško apteršimo J. Jukelio 
antkapio. Daugelis iš dalyvių 
stebėjosi, kaip Naujienos ga
lėjo rašyti, būk niekas netei
siąs J. Jukelio antkapio. Toks 
to laikraščio elgesys yra nie
kas kitas, kaip tik pateisini
mas vandalų.

Koselando Aido Choras pa
dainavo keletą atitinkamų 
dainų ir V. Andrulis (pasakė 
atatinkamą kalbą.

Po visų apeigų publika vy
ko į Justice parką, kur įvyko 
Tautiškų Kapinių piknikas.

Rep.

D-gas L. Pruseika trumpai 
pakalbėjo organizacijų ir bė
gamai pasauliniais reikalais.

Tariame ačiū mūsų choris
tams ir jų vedėjai Judzentavi- 
čienei, pikniko darbininkams, 
gaspadinėms ir visiems daly
viams, taipgi bilietų platinto
jams.

Visų bendros pastangos pa
darė parengimą sėkmingu.

Rep.

Begėdiški Melagiai

Negana, kad Naujienose 
tilpusių kiršinančių laiškų pa- 
akstintas kaž koks chuliga- 
nas-vandalas aptepė J. Juke
lio kapo paminklą, dabar tas 
pats šlamštas nesigėdina tal
pinti kaž kokio “reporterio” 
aiškinimą, kad, girdi, to visai 
nebuvo, kad komunistai vien 
mulkina publiką.

Tiesa, susipratę, kad toks 
vandališkas žygis jiems neiš
eis į naudą, to akto iniciato
riai arba akstintojai pasisku- 

ibino dažus nuo paminklo-nu
imti. Gali būti, kad po
nas V. Ambrose, su kuriuom 
tas reporteris kalbėjo, nuva
žiavęs į kapus paminklą rado 
jau nuvalytą. Bet šimtai žmo
nių matė to vandališko žygio 
žymes. Faktas, kad kapų di
rektoriai ir sargai dabar sa
ko, nieko panašaus nematę, 
puikiausiai rodo, kad jie pa
tys gėdisi jų idėjinių draugų 
sukurstyto vandalizmo.

Koselando, Chicagos ir vi
sos Amerikos lietuviai darbi
ninkai atmins Juozą Jukelį 
kaip atsidavusį kovotoją už 
darbo žmonių reikalus, kaip 
pasišventusį, ugningą kovoto
ją už šviesesnį rytojų. Nei 
vandalų žygiai, nei jų bosų 
ciniški melai prieš tai nieko 
nereiškia. Mes su pasišlykštė
jimu žiūrim į tuos tipus, jų 
“gudrybės” juos vis labiau nu
tempia į purviną balyną.

žemiau telpa trijų asmenų 
pareiškimai šiuo reikalu:

Gegužės 21-mą dieną ap
lankiau Lietuvių Tautiškas 
Kapines, kad padėti gėlių ant 
mano artimųjų kapų. Po to 
aplankiau ir kapus kelių se
nų pažįstamų, tarp jų ir kapą 
žinomo veikėjo Juozo Jukelio. 
Aš čia patvirtinu, kad jo pa

LDS-LLD Apskričiu Sėkmin
gas Piknikas ir Dovanų 

Laimėtojai
Praeitą sekmadienį atsibu

vęs piknikas Justice Park 
darže buvo sėkmingas. Pasi
taikė prielankus oras, nors į 
vakarą buvo truputį vėsu. 
Publikos taipgi atsilankė vidu
tiniai. Ypač pavakarėj, laike 
programos, piknikas pasidarė 
tikrai skaitlingas.

Pirmininkaujant d-gui Kuo
džiui, programą išpildė rose- 
landiečių Aido Choras ir Ci
cero Moterų Choras. Smagu 
buvo klausyti jų puikių dainų, 
po žaliuojančiais medžiais.

B B|F B A Rengia Dienraščio
j B mk Rl I BV Ja Laisves Bendrovė

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
Ęradžia 2-rą vai. P. M. JUNE 30th

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

AI ||T A II DADtf ’r Nhspcth Avės VLINIUN iRllR Maspeth, 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. Aido Vyrų Choras, vadovaujamas Prano Pakalniškio.

PAVIDIS ORKESTRĄ
Įžanga 60c asmeniui, taksai įskaityti. Skaitlingai dalyvaukite 

šiame dienraščio Laisvės piknike, pasilinksminkite 
ir paremkite savo dienraštį.

minklas toje vietoje, kur ran
dasi kūjo ir pjautuvo ženklas, 
buvo apteptas raudonais da
žais. Aš ten pat ant vietos 
kalbėjausi su vienu vyru ir 
viena moterim, kurie puošė 
netoli kitą kapą. Jie sutiko, 
kad tai yra niekšystė. Jie dar 
pridėjo, kad jeigu bent kokio 
ženklo negalima dėti ant-ka
pų paminklo, tas turėjo būti 
skelbta iš anksto. Kdpų nie
kinimas yra žemiausias pasi
elgimas, prie kurio gali priei
ti žmogus.

M. Norušienė.

Gegužės antrą dieną, suži
nojęs, kad tapo aptepliotas ir 
išniekintas kapas mūsų myli
mo Roselando darbininkų vei
kėjo, nuvažiavau į tautiškas 
kapines savo akimis įsitikin
ti. Aš buvau sujaudintas ir su
krėstas, pamatęs, kaip nupuo
lė mūsų ideologiniai priešai.' 
Jukelio paminklas buvo ap
tepliotas raudonais dažais. Bu
vo matyti, kad vandalas, ku
ris tą bjaurų darbą atiko, pa
darė paskubomis.

Jurgis Kirkus, 
Roselandas.

Pastebėjęs, kad kai kas 
bando visai užginčyti faktą, 
kad Jukelio paminklas tautiš
kose kapinėse buvo išterliotas, 
aš neiškenčiu nepasakęs vieną 
kitą žodį.

Gegužės 22 dieną dalyva
vau Wasteko (iš Brighton 
Parko) laidotuvėse. Ta proga 
man teko pamatyti Jukelio 
paminklą, ir aš mačiau, kaip 
jis buvo dažais aptepliotas ir 
išniekintas. Tą matė ir mano 
žmona. A. Grina.

Mirė Barbora Pargauskienė
Gegužės 28 dieną pasimirė 

Barbora Pargauskienė-Savic- 
kaitė. Velionė pasimirė sulau
kusi gilios senatvės.

Velionė Pargauskienė gimė 
Lietuvoje, Telšių apskr., 
Viekšnių miestelyje.

Palaidota penktadienį, ge
gužės 31 d., Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Mirė K. Svilainis
Kazimieras Svilainis mirė 

gegužės 27 d., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Utenos aps
krityje, Videniškių parapijoj. 
Palaidotas gegužės 31 d. Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse.

Rep.

Gražios, bet ne kvailiukės. Nuo to laiko, kai atsirado unijos, kai tos unijos ati
darė duris ir moterims j lygią narystę unijoj, lygius darbus ir pradėjo kovą už 
lygią mokestj lygiam su vyrais darbe, pranyko ir išsireiškimas “ilgas plaukas, 
trumpas ‘razumas’” (tiesa, pranyko ir ilgas plaukas). Šios gražuolės unionie- 
tės vadovauja unijos džiaugsmo paradui Int. Association of Machinists Holly
wood Lodge 727-tam laimėjus šimto dienų streiką prieš Consolidated-Vultee Air
craft Co. San Diego mieste, Californijoj. Jos ne vien tik į gatavą paradą atėjo, 
bet padėjo suorganizuoti tą skyrių. Tad dabar džiaugiasi savo diena — Unijos 
Diena.

Bostono Žinios
Paskutinis Pakvietintas 

Bei Pranešimas.
LDS 7-sis Seimas jau čia pat. <

Kaip jau ne sykį buvo rašyta, 
šis seimas turės apsivainikuoti 
gausiai planingais parengimais.

Štai tieji parengimai: birže
lio 9 d. priešseiminis piknikas 
L. T. N. Parke ant -Keswick 
Rd. Montello, Mass. Puiki vie
ta. Gegužės 30 d. teko būti ati
darymo Parko pikniko; publi
kos buvo daug ir jaunimas su
darė rodos didesnę dalį tos pub
likos, gi priešseiminin piknikai! 
suvažiuos daug skaitlingiau iš 
apylinkių ir tolimų svečių. Pro
grama piknikui kultūrinė: dai
nos ir prakalbos, LDS Centro 
valdybos buvusieji ir busimieji 
pareigūnai kalbės. Piknikui 
skirtos šešios dovanos arti $400 
vertės. Pirmoji dovana — mo
teriška kailinė futra. Maistu ir 
gėrimais montelliečiai stropiai 
rūpinasi. Prie to sautbostonie- 
tės moterys ruošia' atskirą sta
lą; kitų kolonijų moterys ne
pamirškite prisidėti. Darbinin
kai piknikui pribūkite laiku. 
Pikniko pradžia 1 vai. dieną.

Birželio 10 d. Hotel Gardner, 
Massachusetts Ave., Boston, 
Mass., prasidės Seimas. Po se
sijų, 5 vai. po pietų, delegatai 
ekskursuos apžiūrėti Olympia 
Parką, Worcester, Mass. Ten 
57 kp. prirengia šaunų bankie- 
tą.

Birželio 11 d. Seimo salėje 
8 vai. vakare bus nepaprastai 
puikus koncertas. Apart Mas
sachusetts geriausių meno spė
kų, dalyvaus artistai daininin
kai: Povilas Stogis, A. Kensta- 
vicienė ir K. Abekienė iš Chi
cago, Ill. Visi kviečiami daly
vauti tame istoriniame-kultū- 
riniame parengime.

Birželio 12 d. vien jaunimo 
reikalais bus šeiminės sesijos, 
tai vakare toje pačioje salėje 
bus šokiai prie puikios orkes
trus.

Birželio 13 d. paskutinė sei
mo diena. 7 vai. vakare įvyks 
delegatų išleistuvių bankietas, 
seimo salėje. Bus viešbučio ga
minti valgiai ir patarnavimas. 
Programa: muzika ir veikėjų 
kalbos, čia specialę prakalbą 
pasakys L. Pruseika, iš Chica
go, Ilk

Kom. narys D. J.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

Great Neck, N. Y.
Šių metų pavasaris z mūsų 

lietuvių kolonijoj yra nesma
gus. Mirtis jau išrovė kelis 
lietuvius. Mirė Kostantas Vai
nauskas, Adomas Ringis, Wil- 
limas Portikas, Mikas Mikio- 
nis ir M. šlancauskienė.

M. Mikionis mirė 19 d. ge
gužės, buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, dienraščio Laisvės 
skaitytojas ir prigulėjo prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos, ALP Kliubo ir prie pašal
pos šv. Pranciškaus ir LS 
Draugijos. LLD 72 kuopa ir 
ALP Kliubas turėjo prie kars
to gėlių vainikus, kaipo pa
garbą savo nariui. Palaidotas 
Westbury kapinėse. Patarna- 

ivo graborius Shalinas.
Gegužės 26 d. apsivedė 

Mildred, Pazorų dukra, su 
John McMurry. Vestuvių pa
re įvyko New Hyde Park Inn. 
Svečių buvo daug. Grojo Geo. 
Kazakevičiaus orkestrą. Lai
mingo gyvenimo jaunave-l 
džiams.

Pirmyn Choras rengia tris 
gražius koncertus su šokiais. 
Pirmas įvyks sekmadienį, 9 
d. birželio, Kasmočių svetai
nėje, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 5 vai. vakare.

Koncertinėj programoj da
lyvaus ir Brooklyno Aido Cho
ras, su savo grupėmis — mo- 
terų-merginų ir vyrų chorais, 
taip F. Kazakevičiūtė, kuri 
pagriež armonikos solo. Aido 
Choro Merginų grupei vado
vauja Geo. Kazakevičius, o 
Vyrų grupei — P. Pakalniš
kis. Dainuos Pirmyn Choras, 
vadovystėj Almos Kasmočiu- 
tės. Dainuos Dolores Petroniu- 
tė ir Alma Kasmočiutė.

Po koncerto bus šokiai prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestros. 
Į koncertą įžanga 85 centai, 
o tik į šokius — 60 centų. 
Pirmyn Choras kviečia visus ir 
visas dalyvauti. F. Kl-ton.

Montello, Mass:
Iškilminga Septintojo LDS 

Seimo Pramoga

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Septintasis Seimas 
įvyksta ateinančią savaitę 
Naujosios Anglijos metropo
lyje, Bostone, Mass. Tai bus 
pažymėjimas šios fraternalės 
organizacijos nuveiktų darbų 
penkiolikos metų sukakties 
proga.

Suvažiavę delegatai iš dau- 
; gelio šiaurinės Amerikos mies
tų, iš visų lietuviais apgyventų 
vietų, raportuos kuopų ir ap
skričių abclną stovį ir narių, 
kaip suaugusių, taip ir jau
nuolių, darbuotės nuopelnus. 
Iš tų raportų paaiškės ir bus 
žinoma, ant kiek ši organiza
cija paaugo narių skaičiumi, 

į ir ant kiek daug subrendo ir 
j sustiprėjo savo draugijiniame 
ir kultūriniame gyvenime. Ir 
paskui spręs, kaip išdirbti tin
kamiausius ateities projektus.

Kadangi mūsų lietuvių ko
lonija randasi arti Bostono ir 
šis seimas yra labai tampriai 
surištas su vietine kuopa, tai' 
prisieina parašyti, kaip daug 
mūsų kuopos nariai yra susi
domėję šiuo įvykiu.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad pati pradžia Septintojo 
Seimo įvyksta ne Bostone, bet 
Montello, Mass., Lietuvių Tau
tiškame Parke. Tai bus sek
madienio piknikas, kurį ruo
šia Seimo rengimo komisija. 
Šis piknikas bus skirtingas 
nuo kitų piknikų, kadangi tą 
dieną suvažiuos pažangių lie
tuvių iš visos Amerikos kaipo 
Seimo delegatai. Tai yra gar
bė montelliečiams turėti savo 
parke tokį pikniką ir tokius 
svečius!

Pikniko gaspadorium yra 
paskirtas 67-tos kuopos pir
mininkas Antanas Sauka, ku
ris yra rengęs keletą stambių 
piknikų ir visi jam gerai nu- 

jsisekė. Kiti kuopos nariai pa
dės jam darbuotis. Šio pikni
ko pasisekimas daug priklau
sys nuo vietinės kuopos.

Mūsų miesto LDS jaunuolių 
skyrius irgi prisideda savo 
darbais prie abelno Seimo 
rengimo. Už visus daugiau 
darbuojasi Antanas ir Mil
dred Vasariai, ši jauna pora 
turi daug patyrimo iš praeL 
ties, todėl ir dabar jiems ge
rai vyksta. A. Vasaris yra 
Seimo rengimo komisijos įžy
mus narys ir labai daug dir
ba organizacijos gerovei. Lai
mingi montelliečiai, kad turi 
tokius veiklius žmones savo 
tarpe.

LDS vietinė kuopa išrinko 
tris delegatus į Septintąjį Sei
mą. Pagal kuopos didumą, 
turėtų būti daugiau, delega
tais išrinkti šie asmenysT'Kr

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

cių rankose ir apie 150 mylių 
nuo Sovietų sienos, pirma Hit
lerio užpuolimo ant Tarybų 
Sąjungos. Jeigu jį mušė, tai 
naciai, o ne Sovietų žmonės.

Kita, jis sako, kad kovo 
mėnesį, 1941 metais bėgo iš 
Lydos į Lietuvą, bet buvo pa
gautas ir vėl į Sovietų terito
riją grąžintas. Betgi 1941 
metais, kovo mėnesį, kaip Ly
doj, taip ir Lietuvoj buvo ta
rybinė tvarka! Reiškia, ir vėl 
melas!

Kad kokis, ten vaikėzas nie-‘ 
kus tauškia, tai nėra nuosta
bu. Bet kad ponai redaktoriai 
jo plepėjimą ima už “faktus” 
ir talpina, tai patys iš savęs 
juokus daro. •

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MŪRININKAI (4)
Darbas 10 minučių nuo George Washington 

Bridge, New Jersey, gaukite HACKENSACK 
2-7857W Šežtadienio vakare arba visą dieną 
Sekmadieni. (182)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Daliai ar Pilnam Laikui. MOKYTIS SIUVĖ
JOMIS. DARBAS ARTI JŪSŲ NAMU t GE
RAI APMOKAMAS LAIKE MOKINIMOSI.

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

(183)

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

Literatūros Draugijos 39 kp. su
sirinkimas įvyks 9 d. birželio, pas 
E. Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 2 
vai. dieną. Visi draugai dalyvaukite, 
nes . yra daug svarbių reikalų ap
svarstymui.—P. Šlekaitis. (130-131)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. birželio, 6 v. v. 735 Fairmount 
Ave. Kurie esate skolingi už šiuos 
metus, ateikite pasimokėti duokles.
— Sekretorė. (130-131)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. birželio 10:30 v. ryto. Draugai 
esate raginami ir prašomi dalyvau
ti šiame susirinkime. Du labai 
svarbūs dalykai reikia aptarti, bū
tent: Laisvės piknikas ir duoklių 
sumokėjimas, reikia nepamiršti, kad 
narių duoklės su 1-ma diena liepos 
turi būt sumokėtos, nes taip sako 
mūsų konstitucija. — J. M. Lukas, 
sekr. (130-131)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras rengia Koncertą 

ir šokius. Birželio 9 d., A. ir J. Kas
močių salėje, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 5 vai. vakaro. įžanga 85c (su 
taksais) vientik šokiams 60c (su 
taksais). Bus graži koncertinė pro
grama. Apart Pirmyn Choro daly
vaus ir Brooklyno Aido Choras su 
grupėmis. Šokiams gros G. Kazeke- 
vičiaus orkestrą iš Brooklyno. Tu
rėsime visokių vaišių. Kviečiame da
lyvauti. — Kom. (130-131)

WATERBURY, CONN.
Sekmad., birželio 9 d., bus rodoma 

filmos iš Lietuvos. Taipgi bus kon
certinis programas, kurį išpildys Vi
lijos Choras, dainininkė Birutė Ulin- 
skaitė. Įvyks Liet, salėje, 103 Green 
St., 8 v. v. Įžanga 50c. Kviečiame 
dalyvauti, pamatysite filmas iš Lie
tuvos ir išgirsite puikų koncertą.— 
LPTK. viet. skyr. (130-131)

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. ir viso Clevelando 

pirmutinis piknikas šiame sezone 
įvyks 9 d. birželio, pas dd. Grinius, 
ūkėje. Kviečiame visus dalyvauti. 
Turėsime skanių valgių, šalto alaus 
ir šokiams gros Grinių orkestrą. 
Bus gera pastogė nuo lietaus. Nuo 
Clevelando važiuokite Rd. U. S. 20 
iki Pensvil, nuo ten važiuokite ke
liu Rd. 86 po dešinei ir važiuokite 
apie 7 mailes. Rasite pikniko iškabas 
ant geso pumpos. — Kom. (130-131)

YOUNGSTOWN,” OHIO
Youngstowniečiai rengiasi važiuo

ti į pikniką, kurį rengia LLD 190 
kp., Clevelande. Įvyks birželio 9 d., 
draugų Grinių ūkėje. Nellie Shupie- 
nis iš Sharon, Pa. su karu sustos 
mūsų mieste, pasiims draugus ir 
trauksime į pikniką. Mes turėsime 
gerų vaišių, tad iki pasimatymo cle- 
velandiečiai.

ALDLD 90 kp. susirinkimas 
įvyks pas K. Bartosavičių, 43 Par
nell Ave., 2 v. dieną (Data?—Adm.) 
Kviečiame narius dalyvauti, išgirsi
me raportą iš LLD 15 Apskr. konfe
rencijos. Turėkime gerų sumanymų 
parengimams, sukelti finansinės pa
ramos literatūrai, nes žinome, kad 
be literatūros negalima būti. — F. 
J. Madison. (129-130)

Beniulis, A. Sauka ir W. Yur- 
kevičius.

Teko matyti busimojo Sei
mo * programą. Ji yra gana 
plati ir turtinga. Prasideda su 
sekmadienio pikniku ir bai
giasi su ketvirtadienio vaka
riene. Apart biznio sesijų, 
yra įdėta ir kitokių pamargi- 
nimų. Dėlei pasilinksminimo 
yra rengiamas didelis koncer
tas, rodosi, antradienio vaka
rui. Galima tikėtis, jog šis 
koncertas bus vienas iš gra
žiausių, ką yra buvę. Jame 
dalyvaus. įžymesni lietuvių 
chorai ir kitos dainininkų gru
pės. Taipgi dainuos daug ge
rų solistų.

Koncertas yra rengiamas ne 
vien delegatams, bet ir abel- 
nai publikai. Tokiu būdu 
Bostono ir apylinkės lietuviai 
turės progą pamatyti daug 
gražios publikos ir girdėti 
gražių dainavimų.

Lai gyvuoja LDS Septinta
sis Seimas!

S. B.

Frederick Lovenfeld, 34 m., 
mirė iškritęs ar iššokęs iš sa
vo buto 7-me aukšte apart- 
mento, 140 Riverside Drive, 
New Yorke.

.......... .. i ’ i . ■■ .......
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Now Yorto*ažMfcZIniro
Už Afrikos Laisvę 
Mass-Mitingas Gardene 
Bus 6-tos Vakarą

Masės New Yorko unijistų 
ir kitų darbininkų raginamos 
širdingai ir energingai parem
ti “Big 3 Unity for Colonial 
Freedom” masinį mitingą, 
rengiamą šio ketvirtadienio 
vakarą, birželio 6-tą, Madison 
Square Gardene, 8th Avė. ir 

' 50th St., New Yorke.
Mitingo pradžia 7 :30 vaką- 

re. Įžanga nuo 60c iki $3.60. 
Visos sėdynes rezervuotos.

Kovai už Afrikos laisvę pa
remti mitingą rengia Council 
on African Affairs, kurio pir
mininku yra garsusis daini
ninkas ir veikėjas Paul Robe
son. Jisai, beje, bus vienu iš 
programos dalyvių. Be kitko, 
kartu su CIO Choru dainuos 
“Ballad for American.”

Dalyvaus ir daugelis kitų 
Amerikos įžymybių šiame į

Ketvirtadien., Birželio 6, 1946

Gražus Pokilis Stan 
kaičiams Pagerbti

O. Bistrajienė, O. Levctskie- 
nė, B. Milmantukė, A.
lis ir U. Bagdonienė.

Draugai Stankaičiai 
teko pažinti nelabai
bet ypatingai Stankaitienė yra 
veikli mūsų judėjime moteris:

Dagi-

man 
seniai,

Kokia Ta Lietuvos 
Literatūra?

Sietyno Choras Dainuos
ALDLD 2-ros Apskri
ties Piknike

Lais- 
suva-

| ‘sakė mane šiokia, sake mane 
tokia,” — daug primeluoja 
apie ją. Bet mums nėra reika
lo melais maitintis, kada mes 
galime žinoti tiesą. .

Tarybinėje Lietuvoje litera
tūra labai gausi. Nežiūrint 
trūkumų daugelio kitų pato
gumų, mokslas, literatūra sta
toma pirmoje vietoje. Kokia 
ta literatūra? Kokia kiekybė 
jos leidinių seniau, dabar? 
Kokie planai ateičiai?

Praplėtimui savo žinių apie 
Lietuvos literatūrą, būkime vi
si Lietuvių Meno Sąjungos 
rengiamame tuo klausimu va
kare šį penktadienį, 
7-tą, Laisvės salėje, 
rimer St. Paskaitą 
svečias iš Chicagos,

birželio
419 Lo- 

pateiks 
Vincas

VINCAS ANDRULIS 
svečias iš Chicagos, duos pa
skaitą apie Lietuvos literatūrą

Tarybinės Lietuvos priešai Andrulis, vienas iš dienraščio 
visaip apie jos literatūrą pri- Vilnies redaktorių.

svarbiame visuomenės iš visų j kalba. Anot dainuškos, jie į L. D.
tautų' ir luomų sąskridyje už 
maistą ir už laisvę Afrikos 
žmonėms.

Vilniaus Instituto 
Reikalu

Turėjome Žavingos Grožės :
Popietį Tautų Festivale

Daugiau gavome aukų šio-pen 
mis dienomis:

Jonas ir Veronika Repscvi- 
čiai, Richmond Hill, N. Y., 
$10.

M. Pauža, Brooklyn, N. Y.,

Tenai buvusiems, aišku, ne
reikėtų nei rašyti.

nebuvusiems, 
minti, jog visi tie

Širdingai ačiū!
K. Rušinskiene, 
Fin. Seku., LPTK 
Brooklyno Skyr.

Liet. Piliečių Kliubo 
Nariams!

Tam tikra klika, susidariusi 
iš tokių, kuriems nerūpi Lie
tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo reikalai nei ateitis, susiko- 
kusavo ir ruošiasi priešmeti- 
niame mitinge organizuotai 
pravesti savo užmačias. Tai 
klikai, aišku, vadovauja ge
rai žinomas “socialistų šulas.” 
ši klika siuntinėja nariams la
pelius, šmeižiančius tūlus kliu
bo narius ir žeminančius patį 
kliubą.

Todėl kiekvieno Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo nario bū
tina pareiga dalyvauti 
metiniame susirinkime 
mušti tuos sklokininkų 
pasimojimus.

Priešmetinis kliubo

prieš- 
ir at- 
klikos

narių 
susirinkimas įvyks birželio 
d. vakare, kliubo salėje.

Nesivėluokite ten būti. 
Senas Kliubo Narys.

7

Pranešimas

bilietus pinigus ir li- 
bilietus nuo Ali Na- 

Festival už birželio
2 d., šių metų. Gali-

Tuojau sugrąžinkite už par
duotus 
kusius 
tions 
(June)
te priduoti d. Kavaliauskaitei 
arba J. W. Thomsonui.

LPTK Brooklyno 
Skyr. pirm., 
J. W. Thomsonas.

’ MIRĖ
Mary Butkus, 84 metų 

žiaus, gyvenusi 159 South 
2nd St., Brooklyne, mirė bir
želio 3, Kings County ligoni
nėj. Bus palaidota birželio 6- 
tą. Pašarvota koplyčioj, pas 
graborių J. 
ford Ave. 
vyrą Juozą 
dotuvėmis 
J. Garšva.

am-

Garšvą, 231 Bed- 
Paliko nuliūdime 
ir tris sūnus. Lai- 
rūpinasi graborius

O rašant 
norisi p)’i- 

, kurie ga
lėdami dalyvauti nedalyvavo,

j save skaudžiai nusiskriaudė. 
■ Del bile kurio vieno iš tos 
programos dalyvių buvo verta 
nuvykti. O visi kartu sudarė 

; tikrą grožės šventę, kokių lau
kiama per ištisus metus.

Programą pradėjo Rose 
Zulalian, aukšto masto daini
ninkė, sugiedant Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos himnus. Se
kė žymusis estų pianistas Vla- 
dimir Padwa, latvių gražuolė 
ir jau prasisiekusi dainininkė 

; Lillian Jameson, paskilbęs 
j Radiševo Choras, šaunus ar- 
' menų baritonas Edward At- 
tarian, vėl Rose Zulalian, šį 
kartą armėnų kovos dainose, 
Radiševo šokėjų Grupė, vado
vybėje Alex Karaczun.

Dainų-muzikos programos 
pertraukoje, jaunas pirminin
kas (neteko patirti, kuri gru
pė jį mums davė) perstatė 
glaudų vaizdą to, kiek Tary
bų Sąjunga, o kartu ir jos at
skiros respublikos, panešė bai
sių nuostolių nuo karo ir na
cių okupacijos. Jis atsišaukė 
į dalyvius pareikšti savo soli
darumą su jais aukomis įren
gimui Medicinos Instituto' 
Maskvoje. Tam tikslui praves
ta rinkliava’ kuri atrodė duos- 
ni, atsižvelgiant į tai, kad čia 
susirinkę buvo, didžiumoje, ri
botu ištekliu, darbo žmonės.

Antroje programos dalyje 
girdėjome Happy Songsters. 
Tai keturios merginos, kurios 
gali būti geru pavyzdžiu, kas 
galima, nors^ ir mažai, bet 
šiek tiek talentingai ir pasi
ryžusiai menui grupei. Viena 
skambina pianu, trys balalai
kom ir visos dainuoja. Dai
nuoja ne kažin kaip garsiai, 
bet žaviai. Jeigu būtų leista 
pakartojimai (encores), jos 
būtų turėjusios ilgai dainuoti.

Sekė prakalba žymaus ra
dio komentatoriaus Johan
nes Steel, nukreipta perspėti 
nrieš ruošiamą trečią karą— 
karą prieš Tarybų Sąjungą.

Aido Choras, vadovybėje 
Jurgio Kazakevičiaus, o po jo, 
Biruta Ramoškaitė sudainavo 
po porą dainų. Juos mes jau 
gerai pažįstame, netenka apie 
juos daug rašyti, 
priminti, kad jeigu 
leista pakartojimai, 
tų turėjusi mums

, dainuoti. Pirmininkui teko ke-

Tik norisi 
būtų buvę 
Biruta bū- 
dar daug

Kur eisim, kur ne, bet į 
Laisvės pikniką, birželio-June 
30-tą, tai tikrai eisime—taip 
kalba brooklyniečiai.

WALTER ŽUKAS 
Sietyno Choro vadas

Gavome laišką nuo Newar- 
i ko Sietyno Choro sekretoriaus, 
Į Povilo Kaspero. Jis mums 
pranešė, jog Sietyno Choras 
apsiėmė > dainuoti ALDLD 2- 

! ros Apskrities piknike, kuris 
įvyks nedėlioję, BIRŽELIO 

16 d., Lithuanian Libertybe-
to- Parke, 340 Mitchell Ave., Lin- 

j den, N

Krzycki išsireiškė patekęs 
don turint lenktyniuoti su 
kia grože ir jaunatve.

žinoma, tai buvo išsireikš-1 ir pageidaujama žinia visiems, 
ta tik juokais. Kartą gavęs 
progą pradėti kalbą, Krzyc- 
kis taipgi užvaldė publiką su 
kalba. Jisai irgi 
ties meistras — 
toj as, galingas 
trečią pasaulinį 
kis lankėsi Tarybų Sąjungoje 
tuojau po karo, matė tą bai
sų 
ir, 
vo 
Jis 
ka. 
so,

J. Tai labai maloni

yra savo sri- 
geras kalbė- 
balsas prieš 

karą. Krzyc-

ką 
bu- 
pe-

uk- 
pui-

nacių paliktą sunaikinimą 
kiek tuo trumpu laiku bu- 
galima, tai apsakė mums, 
ragino mus kovoti už tai- 
Sakė — nuo visų priklau- 
kas bus, taika ai’ karas.

Muzikališkoj programoj se-i 
kė vaikai šokėjai, Tarybų Są-į 
jungos liaudies šokiuose./Dai
rydamiesi vieni į kitus klausė
me — kas sakė, kad vaikų 
negalima statyti rimtose pro
gramose? Priklauso, mat, 
ir kaip jie gali atlikti, čia 
vo tikri artistu kai, lakios 
teliškaitės, tik mažyčiai.

Baigė šį gražų popietį 
rainų Leontovich Choras,
kiai dainuojąs, gražus pažiū
rėti — apsirengę spalvingo
mis uniformomis.

Chorų žvaigžde šioje pro
gramoje, be abejo, buvo Ra- 
diševo Choras, dainavęs vienu 
iš pirmųjų. Gal jis pastatytas 
vienu iš pirmiausių lietuje su
šlapusių ir sušalusių žmonių 
ūpui atšildyti. Birželio 2-ros 
popietį, oras iš tikro turėjo 
savo veikmę — visi atėjome 
mažiau ar daugiau išbraidę po 
balas. Ir toks choras tikrai 
gali daug šilumos atkurti ■ 
žmoguje. Ne veltui jis kviečia- i 
mas Town Hall, Carnegie ir 
Gard eno programoms.

Abelnai, visa programa bu
vo graži, parinktinė. čia dar 
neatžymėjau solistų ir grupių 
akompanistus pianu ir armo
nika. Jų buvo keli. Norint 
juos visus susižinoti, būtų rei
kėję programos metu prabūti 
užscenyje, o tai atimtų progą 
pilnai pasigrožėti, šį kartą 
nusprendžiau neatiduoti pro
gramos už pilnumą žinios.

Linkėtina tokius tautų festi
valius turėti ir ateityje, net 
jeigu mūsų gimtiesiems kraš
tams pagalbos teikimo reika
las bus praėjęs. Tokie sąskry
džiai supažindina, suartina 
mus su kitomis tautomis ir 
akstiną mūsų menininkus aug
ti.

Manhattan Center didžioji
lis kart pradėti vesti toliau (l6aig gį kartą nebuvo pilna, bet
programą ir vėl nustoti, taip 
stiprūs buvo reikalavimai 
daugiau jos dainų. O sekamas 
stojęs po jos kalbėti žymus 
Slavų ‘ Kongreso vadas Leo

yra mūsų reikalui paranki. 
Prie’ geresnių pastangų ir orui 
tarnaujant (šį kartą oras daug 
kenkė) mes galėtume tą salę

Verta visiems išgirsti Siety
no Chorą dainuojant ir pasi- 
žavėti jo dainomis ir balsais. 
Sietyno Choras visada buvo 
pasižymėjęs maloniais balsais, 
bet šį sykį jis dainuoja dar 
geriau. Kada Vladas Žukas 
parvažiavo iš kariuomenės, jis 
deda dar didesnes pastangas

Atidariau Naują 
Barber Shop

Po penkių metų gyvenimo kitur 
dabar vėl grįžau į Brooklyną ir at
sidariau barber shop po 204 Union 
Avė. ir kampas Montrose Ave.

Kviečiu visus brooklyniečius užeiti 
apsikirpimui ar apsiskutimui, mano 
patarnavimu būsite patenkinti.

J. Kubilius Barber Shop
204 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.
■ ’ (132)

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

VALANDOS:
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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
pa/eiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Į Didelis pasirinkimas
• visokių vynų ir degtinės

i Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat 
, Savininkas 

411 Grand St. Brooklyn
MMMMM

“Well.” Kiekviename 
vės bendrovės šėrininkų 
žiavime kalbama, kad Brook-i dalyvauja Aido Chore, daly- 
lyno vietinės žinios per siau- vauja vaidinime. Paskiausis 
ros, mažai žinių iš vietos lie-įjos pasirodymas buvo operetė- 
tuvių judėjimo, stoka vietinių j je “Kada Kaimas Nemiega.” 
korespondentų. Tačiau, mano Jos gyvenimo draugas Stan- 
manymu, Brooklyne yra drau- kaltis yra tykaus būdo žmo- 
gų-draugių, kurie dalyvauja Į gus. Juos matysime visuose 
įvairiuose pokiliuose, bet nie-imūsų parengimuose, nepai
ko apie juos neparašo, norsįsant, kad jie tolokai nuo 
gali rašyti. Pavyzdžiui, kad ir Brooklyno gyvena — Jamai- 
draug'ų Stankaičių 15-kos me-ica, L. I.
tų vedybinio gyvenimo suruoš-' 
to pokilio, įvykusio 18 d. ge-į 
gūžės, Vaiginio-šapolo salėje, 
147 Thames St., kuriame da
lyvavo apstus būrys svečių.

Pokilio ruošėjai buvo Mil-' 
montai iš Brooklyno, Dakniai i 
iš Port Washington, Bistrąjai ! 
iš Great Neck ir J. Vilkas iš : 
Brooklyno. Svotas buvo J. Vil
kas, svočia M. Daknienė. Val
gių ir gėrimų buvo pakanka- Į 
mai, muzikai grojant, svečiai 
šoko iki vėlyvo vakaro. Vaka
ro vedėju buvo J. Lazauskas, 
kuris iššaukė, kaip vietinių, 
taip ir iš toliaus atvykusius iš
sireikšti. Kalbėjusieji linkėjo 
draugam Stankaičiam ilgo ir 
gražaus ženybinio gyvenimo.

Virtuvėje- ir prie stalų pa- ( 
tarnavo sekami: B. Daknis,

Praeitą sekmadienį tūli ke
liai privažiavimui prie NeW 
Yorko iš New Jersey pusės 
buvo visdi užlieti vandeniu pa
sekmėje buvusio ilgo ir smar
kaus lietaus. Route 25 ties Lin- 
denu vietomis buvo apsemta! 
trim pėdom vandens.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 ir ALDLD 138 kp. bendras 
susirinkimas įvyks birželio 6 d., Ru
sų salėje, 56-58 61 st SI. Pradžia 8 
v. v. Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarimui.

V. Karlonas, org.

pagerinti Sietyno Chorą, kaip 
kiekiu, taip ir kokybe. Ir tu
riu pastebėti, jog iš tikrųjų 
ši syki jie turi gerų balsų; 
jau teko girdėti juos LDS 3- 
čios Apskr. piknike.

Nesigailėsime nuvažiavę jų 
išgirsti. . .

A. Gilmanas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS <151 Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

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 7-4499

<_______________________________________________________ _

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Ir taip susirinkę svečiai, ku
rių buvo arti šimto, prie gerų 
valgių, gėrimų ir muzikos, šo
ko, linksminosi, praleisdami 
smagiai vakarą, palinkėdami 
draugam Stankaičiam sulauk
ti auksinio jubilėjaus. Skirstė
si išsinešdami po gerą šmotą 
vedybų pyrago, kurį parūpino 
svočia M. Daknienė, ir svoto 
J. Vilko cigarą.

Nevietinis.

Dėl buvusių lietų, apsemta 
ai’ išplauta daugelis kelių New 
Yorko apylinkėje.

BROOKLYN, N. Y.
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 

birželio 6 d. 7:30 v. v. įvyks LDS 
1 kuopos susirinkimas. Nariai pra
šomi dalyvauti, nes mūsų kuopa vi
suomet turi svarbių reikalų aptari
mui. Apsižiūrėkite, kad nebūtumėt 
suspenduoti. Taipgi pasistengkite at- 

isivesti ir naujų narių. - 
i vas, rast.

M. Stoko
ti 29-1 30)

RICHMOND HILL
EAST NEW YORK

; LDS 13 kp. susirinkimas įvyks
I birželio 6 d., 8 v. v. pas dd. Misevi
čius, 115 Montauk Ave., Brooklyne. 
Prašome narius dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Kom. (129-130)

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštine nuo 496 Grand St., ant

1008 GATES AVENUE
Tel. GLenmore 5-7285 Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais prašau kreiptis aukščiau paduotu antrašu, 
nes aš aju čia vedu visus apdraudos, mortgičių ir namų parda
vimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

JU 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

’ZXA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

‘ SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tet EVergreen 4-9612

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

• ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Bernus, Gruen, Longines, 
\ ' Jules Jurgensen. JB

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

i; Tel. BT. 2-2171 ATDARA VAKARAIS
I MMwnnnn

V. • •- tT * r. : V • ;


