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Joks kitas šių laikų išdavi
kas nebuvo susilaukęs tokios 
užuojautos ir pagarbos, kaip 
generolas Michailovičius. Ypa
tingai lietuvių kunigų spauda 
jį karštai garbina.

Bet kur tie redaktoriai dės 
akis, kai viskas iškils aikštėn? 
Michailovičius jau prisipaži
no bendradarbiavęs su vokie
čiais. Jis jau pasisakė, kad jo 
armija vyriausiu tikslu statė 
sunaikinimą partizaninio ju
dėjimo, o ne kovą su vokie
čiais.

Michailovičius sakosi su 
partizanais kovojęs anglų in
struktuotas. įvelia jis ir mūsų 
šalies armijos atstovybę Jugo
slavijoje.

Ką gi dabar giedos tie, ku
rie iki šiol giedojo 
išdaviko nekaltybę?

apie šito

Viešosios 
vedėjas,

Gallup, 
Instituto 

kad Amerikos žmo-

George 
Opinijos 
tvirtina, 
nės pilnai pritartų, jeigu mū
sų kongresas paskirtų šimtą 
milionų dolerių tyrinėjimui 
vėžio ligos ir kovai su ja. Už 
tokį paskyrimą stoja 87 nuoš. 
piliečių.

Šitaip rimtai į šitą svarbų 
dalyką žiūri Amerikos visuo
menė. Bet kai 
kelti penketą 
tančių dolerių 
niuje Instituto
liga, tai Draugas, Naujienos, 
Keleivis ir visa ta spauda kal
nus ant Lietuvos verčia.

Amerikos demokratiniai lie
tuviai tos spaudos plepalų ne
klauso. Jie jau baigia sudėti 
minėtą sumą.

mes norime su- 
desėtkų tūks- 

įrengimui Vil- 
kovai su vėžio

Fašistu oj antis “New York 
World-Telegram” (birž. 12 
d.), išsigandęs deda United 
Press pranešimą iš Washing
ton©. Europiniai rinkimai įro
dę nepaprastai didelę komu
nistų įtaką. Iš 109,000,000 
balsų įvairiose šalyse komu
nistinėms partijoms tekęs vie
nas ketvirtadalis, čechoslova- 
kijoje, Bulgarijoje, Albanijoj 
ir Jugoslavijoje komunistų 
partijos esančios stipriausios 
partijos.

Bet ką padarysi ? 
Europos žmonių valia, 
nusibodo kapitalizmas,
ir skriaudos. Komunistai jiems 
siūlo naujus kelius ir naują 
rytojų.

Tokia
Jiems 
karai

Maskva Pasmerkia
Byrnes Plan^ Vokie 

ii j ai Skaldyti
Maskvos Radijas Vadina Naciš
kais Anglų - Amerikonų Planus
Maskva. — Sovietų radi

jas aštriai pasmerkė anglų- 
amerikonų planą — suskai
dyt Vokietiją į kelioliką sa- 
vivaldiškų kraštų. “Tai yra 
naciškas planas Europai su- 
nacinti,” sakė Maskvos ra
dijas.

Trijų didžiųjų talkininkų 
sutartis Potsdame - Berly
ne nustatė, kad Vokietija 
turi būti sudemokratinta 
talkininkų kontrolėje ir iš-

Atmestas Jacksono Skun
das prieš Teisėją Blacką

Washington. — Kongreso 
teisių komitetas ^neatrado 
priežasties, kodėl jis turėtų 
svarstyt Aukščiausio Teis
mo teisėjo Jacksono skun
dą (iš Nurnbergo, Vokieti
jos) prieš kitą to teismo 
teisėją, H. Blacką. Jackso- 
nas skundė jį už tai, kad 
Blackas palaikė mainierių 
pusę 
loję, 
vavo 
ris -

laikyta kaip viena valstybė.
(Pranešimai ameriki

niams laikraščiams iš Vo
kietijos tvirtino, kad Jung
tinės Valstijos ir Anglija 
bijo vieningos demokrati
nės Vokietijos. Amerikonų 
ir anglų politikai įžiūri, kad 
Sovietų įtaka pakiltų tokio
je demokratinėje Vokietijo
je.)

Anglai ir amerikonai no
ri viešpatauti vakarinėje 
Vokietijos pusėje, suskal
dytoje į valstybėles, sujung
tas tik palaidais ryšiais. 
“Jų planas yra padalinti 
Vokietiją ir visą Europą į 
dvi priešiškas stovyklas,” 
sako Maskvos radijas.

Hunan provincijos kaimietis, Chinijoj, pasikinkęs sa
vo tris dukteris Į žagrę bando kaip nors Įdirbti žemę, 
kad nenumirti badu. Jo vienatinis pagelbininkas dar
be, vandeninis buffalo, buvo užmuštas kare. Jie būtų 
laimingi, jeigu Amerikos kariuomenė būtų ištraukta iš 
Chinijos ir Chiang Kai-shek’o vedamas pilietinis karas 
sulaikytas.

prieš kompanijas by- 
kur mainierius atsto- 
buvęs Blacko partne- 
advokatas.

Atominiai Amerikos
/

Pasiūlymai
• New York, birž. 14. — 
Prez. Trumano atstovas 
Bernardas Baruchas pasiū
lė atominei Jungtinių Tau
tų komisijai amerikinį pla
ną, kaip kontroliuot atomi
nę jėgą visose Jungtinėse 
Tautose. Jisai sakė, kuo
met bus įvesta tinkama 
tarptautinė atomų jėgos 
kontrolė, tai Amerika su
naikins net jau gatavas ato
mines savo bombas.

Siūlo Priimt Europos 
Benamius į Ameriką

Kad jūrininkai 'nori aukš- Tautų ekonominei ir sočia-

Andrius Va-

tesnių algų ir reikalauja su
trumpinimo darbo valandų, tai 
“sudrebės pasaulis.” Tą pa
čią dainą dainuoja ir laivų 
kompanijų savininkai.

Hitlerininkas
luckas parašė knygą “Kolek- 
tyvg Tironija.” Ją, išleido ir 
platino Lietuvoje hitlerininkai 
karo metu.

(tiktai $1.50), 
tūliems na- 

jąją pasimo-

ORAS.—Būsią šiltoka.

Washington. — Išlėkė į 
Paryžių James Byrnes, Am
erikos valstybės sekreto
rius, ir jo patarėjai — de
mokratas senatorius Tom

New York. — Generalis 
UNRRA direktorius La 
Guardia kalbėjo Jungtinių

Dar jūrininkų streiko nėra, 
o jau Naujienų redaktorius 
pasirodo streiklaužio rolėje. 
Išplūdęs jūrininkų unijų va
dovybę, jisai šaukia: “Užval
dę jūrininkų unijas, komunis
tai ir jų pakalikai užsimojo 
‘sudrebinti pasaulį’.”

Lietuvių Literatūros Drau
gijos konstitucija sako, kad 
nariai turi pasimokėti duok
les iki liepos pirmosios die
nos. O jau pusė birželio mė
nesio. Laikas visiškai baigiasi, 
tuo tarpu keletas tūkstančių 
Draugijos narių dar tebėra 
neužsimokėję duoklių.

Tasai nepateisinamas vilki
nimas yra skaudi mūsų Drau
gijoje liga. Tokia maža ta na
rinė duoklė
bet taip sunku 
riams prisiruošti 
Rėti!

Kongresas Naikina 
Svarbiųjų ¥algiy 
Kainų Kontrolę

Pabrangins 50 Nuošimčių Mėsų 
Sviestų, Kiaušinius ir Kt.

Nesiduosim Apgaut, 
Pareiškė CIO 
Marininkai

lei tarybai, kad pusė milio- 
no iki 620,000 Europos be
namių (išvietintų) privalo 
būt priimti į Kanadą, Jung
tines Valstijas, Meksiką, 
Argentiną, Braziliją ir ki
tus amerikinius kraštus, 
taipgi į Australiją ir Nau
jąją Zelandiją.

Chinų Komunistai Sulaikė 
Atakas prieš Tsingtao, 

Amerikonų Centrą

atmestų - vetuotų tokį kon- . 
greso nutarimą. Nes jeigu 
prezidentas jį pasirašytų ir 
tarimas taptų įstatymu, tai 
būtų užmušta bet kokia kai
nų kontrolė, ir gyvenimo 
reikmenys greitai pabrang
tų dar 50 nuošimčių.

Kongresmanai ir senato
riai, beje, nubalsavo dar 
vienus metus neva palaiky
ti kainu kontrole. Bet tai 
tik monas. Nes kai jie pa
lieka svarbiuosius maisto 
reikmenys brangininkų va
liai, tai suardo pačius kainų 
kontrolės pamatus.

Kiti senatorių ir kongres- 
Darbo unijos ir kitos or- i manų priimti pasiūlymai 

ganizacijos siunčia prez.: taipgi tarnauja pelnagro- 
Trumanui telegramas, kad biams.

Washington. — Senatas 
53 balsais prieš 11 nutarė 
panaikint kainų apriboji
mą mėsai, kiaušiniams, pie
nui, sviestui ir kitiems pie
niniams valgiams ir tabako 
produktams, pradedant nuo 
šio mėnesio pabaigos.

Kongreso atstovų rūmas 
pirmiau padarė panašų nu
tarimą. Dabar kongresma- 
nų ir senatorių įgaliotiniai 
išlygins skirtumėlius tarp 
tų dviejų nutarimų.
Unijos Ragina Prezidentą 

Atmesti Kongreso 
Nutarimą£

į

N'ew York, birž. 14. — 
CIO marininkų vadai, da
rydami galutinius pasiruo
šimus streikui, pareiškė: 
“Nesiduosime, kad valdžia 
taip mus apgautų, kaip ap
gavo geležinkeliečius.” Ma
ri n i n k ų streiko pradžia 
skirta vidunaktį iš penkta
dienio į šeštadienį. Tęsiasi 
derybos Washingtone, 
zid. Trumanas (šiuos 
džius berašant) tikisi 
vengt streiko.

Nanking. — Chinų ko
munistu kariuomenė atėmė 
iš Chiang Kai-sheko tauti
ninkų Kiaoshsien miestą ir 
eilę kitų pozicijų aplink 
Tsingtao uostamiestį, šiau
riniai - rytinėje Chinijoje. 
Komunistai faktinai apsu
po Tsingtao, kur 
8,000 Amerikos
Nors amerikonai padeda 
Chiang Kai-sheko

laikoma 
marinų.

tautinin-

kams kare prieš chinų 
munistus, bet komunistai 
sustabdė saVo atakas prieš 
Tsingtao.

Patys Chiang Kai-sheko 
valdžios atstovai prisipaži
no, kad jie laužo 15 dienų 
paliaubas su komunistais. 
Tautininkai pranešė, kad 
jie Mandžurijoj atėmę Nun- 
gan miestą iš komunistų.

ko-

Michailovičius Liudija, kad Amerikonų 
Pulkininkas Drąsino jį Kariauti 
Prieš Jugoslavijos Partizanus

Pre- 
žo- 
iš-

PASIBAIGĖ LI )S SEIMAS

Iš Anksto Atsiųsti 
Ginkluoti Sargai 
Į Prekinius Laivus

Telegrama
Boston, Mass., birž. 14.— 

Ketvirtadienį po piet pasi
baigė Septintasis Lietuvių 
Dar bininkų Susivienijimo 
Seimas.

Seimas užgyrė referen
dumu išrinktą Centro Val
dybą.

Sekamas LDS seimas nu
tarta laikyti Clevelande 
1948 metais.

K e t v i r tadienio vakare 
buvo suruoštas bankietaš 
seimo delegatams.

Tarp delegatų vyravo en
tuziazmas visu seimo laiku.

Eva T. Mizara.

Belgrad. — Fašistinis ju
goslavų generolas Michailo
vičius prisipažino teisme, 
kad 1944 m. motorizuoti 
nacių armijos daliniai ka
riavo išvien su Michailovi- 
čiaus četnikais prieš Jugo
slavijos patrijotus - parti
zanus. Sykiu jis pripaži
no, kad vokiečiai ginklavo 
M i c hailovičiaus kariuome
nę.

Pirm iau Michailovičius 
sakė teisme, kad amerikonų

pulkininkas McDowell 
tarė jam nekovoti prieš 
cius; girdi, žiūrėkite- 
jugoslaviškų dalykų, o mes 
patys apsidirbsime su vo
kiečiais.

Dabar Michailovičius pa
davė ir kitą pulk. McDo- 
wellio pareiškimą, būtent: 
“Amerikos jaunuoliai kovo
ja ne tam, kad komunistai 
laimėtų Jugoslavijoj. Mes
remiame tiktai jus” (parti
zanų priešus).

Pasprukęs Italijos 
Ex-Karalius Vis 
Dar Dvejoja

Francūzai Užtikrina, 
Kad Nelaužys CIO 
Marininkų Streiko

New York. — Karinis 
Amerikos laivynas jau ket
virtadienį pasiuntė ginkluo
tus sargus į prekinius lai
vus New Yorko uoste. Pa
daryta ir kiti pasiruošimai 
karinėmis jėgomis laužyt 
gręsiantį CIO marininkų 
streiką, kaip kad Truma- 
nas įsakė. — 15,000 darbi
ninkų Madison Square Gar- 
dene pasižadėjo remti strei-

Washington. — Pernai j 
šią šalį įgabenta iš svetur 
kavos devyniasdešimčiai bi- 
lionų puodukų.

FAŠISTAI VISAI LAISVI 
VAKARINĖJ AUSTRIJOJ

ŠAUKIA VISUS ITALUS 
REMT RESPUBLIKĄ

Viena. — čionaitinis aus
trų laikraštis “Neues Oes- 
terreich” (Naujoji Austri
ja) rašo, kad amerikonai, 
anglai ir francūzai duoda 
visišką laisvę trims šim
tams tūkstančių nacių, Ges
tapo agentų,, lenkų ir jugos
lavų fašistų - četnikų vaka
rinėse Austrijos srityse.

New York. — Katalikų 
direktorija skaičiuoja, kad 
dabar Jungtinėse Valstijose 
esą 24,402,124 katalikai.

Roma. — Italijos premje
ras de Gasperi atsišaukė, 
kad remtų respubliką ir tie 
žmonės, kurie balsavo už 
karaliaus palaikymą. Mi- 
nisterių kabinetas paskyrė 
de Gasperį laikiniu valdžios 
galva, iki steigiamasis 
mas sudarys pastovią 
publikos valdžią.

sei- 
res-

Maskvos spauda 
kad Anglijos atstovas spy
rė Irano valdžią davinėti 
skundus Jungtinėm Tautom 
prieš Sovietus.

rašo,

Roma. — Buvęs Italijos 
karalius Humbertas, spruk
damas lėktuvu į Portugali
ją, . paliko proklamaciją 
prieš respubliką. Prokla
macijoje jis “paliuosuoja 
italus nuo duotos jam išti
kimybės prisiekos.” Taigi 
išsižada sosto. Bet atsidū
ręs fašistinėje Portugalijo
je, Humbertas vėl šneka, 
kad jis tebelaiko save Ita
lijos karalium, ir smerkia 
respublikiečius, kurie 
vertė jį bėgti.

pri

New York. — Benoit 
Franchon, Francijos Gene- 
ralės Darbo Unijų Sąjun
gos pirmininkas, atsiuntė 
užtikrinimo telegramą .am
erikiniam Marininkų Vie
nybės Komitetui, vadovau
jamam CIO.

“Mes užtikriname, kad 
francūzai neiškraus daiktų 
iš tokių Amerikos laivų, ku
riuose dirbs streiklaužiai 
arba armijos ar laivyno na
riai,” sako. Franchono tele- 

' grama.

Bolivijoj esąs paskelbtasSovietai padarė sutartį 
su Afganistanu dėlei sienos, generalis streikas.

pa 
na 
tik

AMERIKONAI KETINA, NEPAISANT SOVIETŲ, DARYTI TAIKOS SUTARTIS
0

Žada Suardyt Keturių Didžiųjų Vienybę, jei Sovietai Nesutiks 
Su Amerikonų-Anglų Pasiūlymais Ministerių Konferencijoje

1 ar kariniai... Žiūrėkite, 
kas atsitiko Hitleriui.”

(Trijų didžiųjų talkinin
kų konferencija pernai va
sarą Potsdame nusprendė, 
kad pirma turi susitarti 
Jungtinės Valstijos, Sovie
tai, Anglija ir Francija ir 
tik po to šaukti visuotinę 
europinių talkininkų kon
ferenciją dėlei taikos su
tarčių.) (Tąsa 5-tam pusi.)

užsieni- 
Konfe- 

šešta-

Dabar tąją knygą Grigaitis 
spausdina savo laikraščio 
špaltose kaipo Švenčiaus! do
kumentą.

Nebėra Hitlerio, bet Hitle
rio apaštalai tebesidarbuoja.

O

■

Connally ir republikonas 
senatorius Arthur H. Van
denberg. Jie dalyvaus kon
ferencijoj su Sovietų, Fran- 
cijos ir Anglijos 
niais ministeriais.. 
rencija prasidės šį 
dienį.

Connally Grūmoja
Senatorius Connally už- 

reiškė, kad užsieninių mi- 
nisterių konferencija turės 
greitai susitarti, kokias tai
kos sutartis daryti su bu
vusiais kariniais nacių sėb
rais — Italija, Vengrija,

Rumunija, Bulgarija, Suo
mija ir su Austrija. O jei
gu Sovietai nesutiks su 
amerikonų (ir anglų) pa
siūlymais, tai reikėsią su
šaukti visus 21-ną europinį 
talkininką į bendrą taikos 
konferenciją, sakė Connal-

ly ir pagrūmojo Sovietams:
“Mes neleisime, kad vie

nas užsieninis (Sovietų) mi- 
nisteris suardytų visą tai
kos programą. Mes nesu
tiksime, kad bet kuri viena 
valstybė pavergtų visą pa
saulį ekonominiai, politiniai



Antras Puslapis
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Atskira Taika ir Karo Pavojus
Iš Washingtono jau pirmiau pasklido žinių, kad 

jeigu Mr. James Byrnes politika nepraeis Paryžiaus 
Konferencijoj, tai jis darys atskirą taiką su tomis šali- 

. mis, su kuriomis Jungtinės Valstijos buvo kare.
Dabar Anglijos užsienio ministeris “socialistas” E. 

Bevinas tą pat pakartojo, kad ir Anglija darys atski
rą taiką. Stebėtis dėl to nereikia—angliškai kalbantieji 
imperialistai laikosi, kaipo blokas tarptautinėj politikoj.

Ką gi siūlo ta atskira taika? Ji nesiūlo nieko gero! 
Ji ruošia dirvą naujam baisiam apsiginklavimui ir karui. 
Visi žinome, kad Antras pasaulinis karas įvyko tik to
dėl, kad Anglija, Francija ir Jungtinės Valstijos ne
siskaitė su Tarybų Sąjunga—ją ignoravo. Visi žinome 
ir tai, kad karą mes laimėjome tik todėl, kad velionis 
prezidentas Rooseveltas ir Anglija bėdų verčiama su
darė sąjungą su Sovietų Sąjunga ir išvien kariavo. At
skira taika, tai reiškia naują suirutę pasaulyj, tai reiš- 

' kia tą, kad Washingtono ir Londono politikai nori į 
■ popieros šmotą paversti visas pirmesnes sutartis—su- 

, laužyti jas.
Sausio mėnesį, 1942 metais, Washingtone Jungtinių 

Tautų atstovai pasirašė sutartį, pagal kurią pasižadėjo7 
visos išvien kariauti iki pergalės ant hitleriškos Vokie
tijos, fašistinės Italijos ir jų talkininkių. Jos pasižadė
jo nedaryti atskiros taikos su priešais.

Anksti 1944 metais, Kryme įvyko konferencija, kur 
buvo tas patsai pakartota. Ten nutarta, kad Hitlerio 
talkininkėms išdirbs pertailęos sąlygas tų šalių armijų 
komanda, kurios vyriausiai veda prieš tą priešą karą.

Vasara, 1945 metais, po sumušimo hitleriškos Vo-
• .kietijos įvyko naujo konferencija Potsdame ir ten nu

tarė, kad taikos sąlygas Italijai, Bulgarijai, Rumunijai, 
Vengrijai ir Suomijai išdirbs tos šalys, kurios prieš 
tas Hitlerio talkininkes kariavo, kurios su priešo vals
tybėmis pasirašė pertaikos sutartis; o Vokietija bus 
okupuota Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos, Angli
jos ir Francijos ir tol valdoma, kol ten galutinai bus 
panaikintas hitlerizmas.

Rudeni, 1945 metais įvyko užsienio ministerių (So- 
. vietų Sąjungos, Anglijos ir* Jungtinių Valstijų) konfe- 
r rencija Maskvoj, kurioj buvo nutarta, kad kada keturios 
: didžiosios — Jungtinės Valstijos, Sovietų Sąjunga, An

glija ir Francija išdirbs taikos sąlygas buvusioms Hit
lerio talkininkėms, tai po to bus sušaukta 21-nos valsty
bės konferencija Paryžiuj. Ta konferencija galės pa
daryti pasiūlymų—naujų punktų, pakeitimui senų, bet 
pamatiniai negalės pakeisti keturių valstybių išdirbtas 
sutartis. Po to vėl tų keturių didžiųjų valstybių už
sienio ministerial susirinks, išnaujo apsvarstys padary
tus 21-nos valstybės pasiūlymus ir tik joms susitarus 
bus pasirašyta taika.

Taip yra susitarta. Ir jeigu Mr. Bevinas ir Mr. 
K i < Byrnes nepasiduotų reakcijai, kuri reikalauja panaikinti 

; visas karo metu padarytas sutartis su Tarybų Sąjunga, 
: jeigu jie laikytųsi pirmesnių susjtarimų, tai jau Europoj 
į, būtų iki šiol padaryta taika. Bet Mr. Bevinas ir Mr. 

Byrnes siekia pakeisti pirmiau padarytus susitarimus. 
A Tarybų Sąjungos užsienio ministeris Molotovas reika- 

Į lauja laikytis. Jis sako, jeigu bus nepaisoma pirmes- 
|f nių susitarimų, tai kur užtikrinimas, kad už mėnesio, 
B kito vėl nebus panaikinti ir dabartiniai susitarimai. Jis
• č sako: “Sutartys—yra sutartys.” 
K. . Kodėl tie manevrai ir reikalavimai pakeisti pirmes

nes sutartis? Todėl, kad Anglijos ir Amerikos kapita
listai bijosi liaudies demokratijos. Tą aiškiausiai paro-

? do jų atsinešimas linkui tų šalių, kur yra liaudies valia, 
i Jie žiauriai puola Lenkiją ir Jugoslaviją, mūsų talki- 

H ninkes, kurios tiek daug kare nukentėjo. Puola tik to- 
j dėl, kad ten yra liaudies demokratija, kad valstiečiai 

įA ir darbininkai įgijo daug laisvių.
; Tą^parodo ir jų atsinešimas linkui buvusių Hitlerio 

Atalkininkių. Bulgarijoj ir Rumunijoj yra liaudies de- 
| mokratija. Ten valstiečiai perėmė buvusius ponų dva- 
k rus, ten įvedama stambios industrijos nacionalizacija. 
•..Tas nepatinka Anglijos ir Amerikos kapitalistams. Mū

sų diplomatai nuolatos siunčia protestus Bulgarijai ir 
Rumunijai. Mūsiškiai diplomatai palaiko ten priešliau- 

I diską ponų ir kapitalistų veiklą.
Kitas jų atsinešimas linkui Italijos ir Vengrijos, 

nes ten dar liaudies demokratija nepasiekė tos aukštu
mos, kaip Bulgarijoj, Rumunijoj, Lenkijoj ir Jugoslavi
joj. Italijoj ir Vengrijoj dar kapitalistai ir dvarpor- 

^niai tvirtai laikosi. Linkui šių svarbiausių Hitlerio tal- 
įį kininkių yra kapitalo diplomatų visai švelnutis atsine

šimas. Tuo kartu jie Bulgarijai ir Rumunijai nori pa- 
I diktuoti žiauriausias sąlygas.
i Dėl šių ir panašių priežasčių Tarybų Sąjungos at- 
i stovai nesusitaiko su Mr, Bevino ir Mr. Byrnes' politika, 
g Ir jeigu Mr. Bevinas ir Mr. Byrnes mano, kad jie pa- Į

1 w

KOL KAS DAR TIK 
SPĖLIOJIMAI

Overseas News Agentū
ros korespondentas Malc- 
olm Hobbs kalba apie 
W a s h i n g t one einančius 
gandus, kad Anglijos val
džia ketinanti pakeisti savo 
atsinešimą linkui Tarybų 
Sąjungos. Viena, naujasis 
Anglijos ambasadorius 
Washing tone lordas In- 
verchapel laikraščių kores
pondentams pabrėžęs anglų 
troškimą išlyginti visus 
skirtumus tarpe Tarybų 
Sąjungos ir Anglijos. An
tra, pats užsienio reikalų 
sekretorius Bevin esąs ne
labai patenkintas mūsų vy
ri a u s y b ė s sekretoriaus 
Byrnes vedama politika. 
Trečia, Anglijos Darbo Par
tijoje susidaręs smarkus 
bruzdėjimas prieš vyriau
sybės vedamą politiką, aš
triai nukreiptą prieš Tary
bų Sąjungą.

Tačiau
nurodo, per 
gandams nereikia 
Jeigu, girdi, ir

korespondentas 
daug tiems 

tikėti, 
bus koks 

nors Anglijos diplomatijos 
gairių pakeitimas, tai bus 
labai iš lėto ir atsargiai 
pravestas. Anglai biją už
rūstinti Dėdę Šamą.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
IR TEN SU REAKCIJA

Korė spondentas Norah 
Pines rašo iš Argentinos 
sostinės Buenos Aires apie 
ten susidariusias nuotaikas 
dėl atsteigimo diplomatinių 
ryšių su Tarybų Sąjunga. 
Abelnai liaudis tąjį valdžios 
žygį karštai palaikanti. Ry
šių atnaujinimui esą prie
šingi tiktai armijos reak
cionieriai ir katalikų baž
nyčia. Argentinos katalikų 
bažnyčios laikraštis El Pue
blo pareiškęs, kad “pripaži
nimas buvo nereikalingas. 
Jisai nurodo į Ispaniją, Ai
riją ir Šveicariją, kaipo ša
lis, kurios galėjo apseiti be 
diplomatinių ryšių su Tary
bų Sąjunga. Laikraštis 
taipgi tvirtina,. kad ryšiai 
su Rusija yra pavojingas 
daiktas, nes jie prisidės prie 
k o m u n i stinės ideologijos 
plitimo.”

Bet katalikų bažnyčia pa
sirodė bejėgė ir diplomati
niai ryšiai tarpe Argenti
nos ir Tarybų Sąjungos ta
po atsteigti.

KLAIDINGU KELIU
Chicagos dienraštis Vil

nis (birž. 11 d.) kritikuoja 
mūsų šalies ‘ diplomatijos 
gaires. Jos esančios klai
dingos, valstybės sekreto
rius Byrnes einąs ne tuo 
keliu. Dienraštis sako:

Valstybes sekretorius Byr
nes, su būriu patarėjų, rytoj 
išvyksta Paryžiun. Ten jau 
trečiu sykiu susitiks keturių 
didžiųjų valstybių ministrai 
išdirbti vieningą planą už
tikrinimui pastovios taikos 
pasaulyje.

Akyvaizdoje 
dvi pirmesnės 
— Londone ir 
nedavė 
sėkmių,
rūpinti ir šiąja, kuri prasidės 
sekamą šeštadienį.

Iš Washingtono 
kad p. Byrnes labai 
ruošiasi” kelionėn,
susitaręs su Britanijos užsie
nio reikalų ministru Bevinu 
pastatyti Sovietų Sąjungai 
“ultimatumą”: Daryk taip, 
kaip mes Įsakome, arba. . .

O svarbiausias visos eilės

lakto, kad 
konferencijos 
Paryžiuje — 

pageidaujamų pa
yra pagrindo susi-

praneša, 
“stropiai 
Jau esą

“įsakymas” Sovietų Sąjungai 
būsiąs tas, kad panaikinti 
okupacinės zonas Vokietijoj 
sujungiant ją į vientisę vals7 
tybe ir, žinoma, pavedant po 
pilna kontrole amerikiečių ir 
britų. Kaip dabar yra, ponai 
Byrnes ir Bovinas labai ne
patenkinti.

Amerikiečių ir britų oku
puotose zonose Vokietijoje 
knibždėto knibžda visokie 
“pabėgėliai” ir net žinomi 
naciai ir kriminalistai.

Gi Sovietų Sąjungos oku
puotoje zonoje nė su žiburiu 
dienos metu nerasi nei vieno 
Kubiliūno, Starkaus neigi 
buvusiųjų aukštų pareigūnų 
nacių partijoje. Apie “išvie- 
tintųjų žmonių” kempes bri
tų ir amerikiečių zonose jau 
gana plačiai rašė ir mūsų pa

čių korespondentai, šimtai 
tūkstančių jų- laikoma be jo- 

\ kio užsiėmimo ir šeriama 
mais-

užsiėmimo ir 
daugiausia amerikiečių 
tu.

Tik kelios dienos 
spauda paskelbė, kad 
okupuotoje zonoje randasi 
tūkstančiai ginkluotų būrių, 
kurie bile valandą esą pasi
rengę “išlaisvinti” Jugoslavi
ją, Lenkiją, Ukrainą ir .net 
visą Sovietų Sąjungą.

Nejaugi Mr. Byrnes nori, 
kad Sovietų Sąjunga suben
drintų Vokietijos okupaciją 
sulyg britų ir amerikiečių 
planu ?

Neprimetant ponui Byr
nes norėjimą išsprogdinti 
taiką, reikia pastebėti, jog 
ne tuo keliu einame prie, 
susitarimo.

DR. A. PETRIKUS JUBILIEJAI
I

Daktaras Antanas Petri
ką yra susijęs su lietuvių 
visuomene keleriopais ry
šiais. Jis yra jsugabus pro-

Dr. A. Petriką
fesionalas, visuomenininkas 
ir rašytojas. 'Jis yra gilus 
literatūros kritikas, jis ir 
prelegentas.

Mano archyve dar tebėra 
užsilikęs A. Petrikos laiške
lis—pakvietimas atsilanky
ti į tą iškilmę, kurioj jis 
taps, tariant jo paties žo
džiais, parašytais kabutė
se, “įšventintas į buržu
jus,” vadinasi, į iškilmę, 
kurioj jis gaus diplomą. Jis 
atsiuntė man ir bilietą, pri
mindamas, kad, jei negalė
siu aš pats atsilankyti, 
perduoti bilietą kokiam ge
ram draugui. Laiškelis da
tuotas 1921 metų birželio 6 
d., o iškilmė žymima “ry
toj vakarą”... Tai vadina
si, šiais metais birželio 7 d. 
sukako 25 metai, kaip Dr. 
Petriką yra daktaru.

Prisimenu, į jo “įšventi
nimo” iškilmę atsilankyti 
negalėjau, nes tam vakarui 
buvau susitaręs dirbti AL- 
DLD centro raštinėj, padė
ti išlyginti centro sekreto
riaus užsilikusį darbą. Ma
no vietoje nuvyko mano 
žmona. O sugrįžo ji sma
gi, kad Dr, Petriką už 
aukščiausius laipsnius, gau
tus odontologijos kolegijoj 
laike keturių metų kurso, 
gavo aukso medalį.

Dr. Petriką dar nebuvo 
daktaru, o tebėjo mokslą, 
kai jis pradėjo bendradar
biauti - rašinėti mūsų spau
dai. Kadaise jis yra man 
išsitaręs, jog pradėjęs raši
nėti bene 1915 metais. Tai 
šihme darbe jo 30 metų ju
biliejus gal jau prisiėjo 
švęsti - atžymėti pereitais 
metais, bet jei jį atžymėtu
me šiemet, tai galėtume sa
kyti, kad yra geri 30 metų, 
kaip jis rašytojau j a. O at-

darys “pasaulyj taiką” nesiskaitydami su Tarybų Są-’ 
junga, bandydami padiktuoti savo valią, tai jie labai 
klysta.. Tokia jų politika veda prie naujų susigrupavi- 
mų, prie organizavifho blokų, prie didesnio apsiginkla
vimo ir karų. Tai politikai nepritaria nei vienas taiką 
ir laisvę mylįs mūs^ šąlies pilietis.

atgal 
britų

žymėti vertėtų. Brooklynie- 
čiai galėtų suruošti tam tik
slui ir specialį vakarą.

darbą sudėtą į periodinę 
spaudą — vargu beišskait- 
liuosi. Pradėjo, žinoma, 
nuo mažų dalykėlių, tai 
originalių, tai vertimų. Ra
šė ir politikos ir mokslo 
klausimais straipsnius. Ste
bėjausi ne aš vienas, kad A. 
Petriką besiekdamas profe
sijos ir eidamas mokslą, o 
turėjo pakankamai laiko ir 
rašyti. Prieš baigimą moks
lo, jis dažnai rašydavo lyg 
ir gyvenimo apžvalgas, ant
rašte “Gyvenimo Dauboj,” 
talpindavo Laisvėje.

Džiaugsmu sutiko Dr. 
Petriką su brandos atesta
tu tuometinė Laisvės re
dakcija. Ji. džiaugėsi savo 
bendradarbiu, kuris baigė 
profesiją su atžymėjimais.

Tapęs profesionalu, Dr. 
Petriką ne tik neužsisklei- 
dė nuo visuomeninio darbo, 
bet ir nenutolo nuo pažan
giųjų lietuvių judėjimo. Jo 
balsas, jo veiksmo žingsnis 
ir dabar tebėra akstinus ir 
kitus tolygius žingsnius 
daryti. O rašyto j avime, be 
didžių pluoštų straipsnių, 
kuriuos jis davė Kovai, Mo
terų Balsui, Laisvei, Vil
niai, Vilnies Kalendoriams, 
Nauj. Gadynei, Tiesai ir 
žurnalui Šviesai, turime ir 
keletą knygų; Stambiausią 
turime' “Lietuvių Tautinio 
Atbudimo Pionieriai,” pas
kui “Tūli mūsų parazitai,” 
“Atmosfera,” “Dentisteri- 
jos A-B-C-,” “Dvi Paskai
tos,” “Bronius Vargšas,” o 
vertimuose “Ką kiekviena 
motina privalo žinoti,” 
Margaret Sanger, ir “Mote
ris kapitalizmo gadynėj,” 
Henry M. Tichenor. O be 
to, jis turi parašęs plačią 
monografiją apie Dr. Basa
navičių ir jo gyventą gady
nę, rašo apie poetą Mačį- 
Kėkštą, apie kunigą Straz
delį, apie pirmąjį lietuviškų 
kalendorių leidėją ir rašy
toją Lauryną Ivinskį ir gal 
būt apie eilę kitų žymių as
menų.

Taigi pasveikinti Dr. Pet
riką daktarystės ir rašyto- 
javimo jubiliejais yra ne 
tik svarbu, bet ir privalu!

Žymėtina dar ir tai, kad 
Dr. Petriką gavo pagerbi
mo išraišką nuo žymiųjų 
šalies pareigūnų, preziden
to Roosevelto ir prezidento 
Trumano, už ištikimą tar
nybą karo metu Naujokų 
Ėmimo Taryboje (Selective 
Service Board). Už šį pasi
žymėjimą jis gavo 
bes atestatus ir 
medalį.

Ilgiausių metų, 
Daktare, dalyvauti 
pažangos darbuęse!

Stasys Jąsilionis.

ir gar- 
bronzos

drauge 
visuose

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

TTATREDS AND PREJUDI-
CES are not unpremeditat 

ed bits of youthful thoughtless
ness, Frank Sinatra observes. 
They are the results of teach
ing. Thus Frankie reasons quite 
correctly: “If people can be 
taught to hate, they can be 
taught to respect the rights of 
the guy who lives next door ... 
or the right of the Chinese to 
choose their own form of go
vernment.”

—o—
Joseph North, who is report

ing the so-called Canadian spy 
trial for New Masses, passes on 
this man-of-the street view of 
the trial. In a conversation 
with a striking Montreal sea
men, a lad with seven stripes 
from all seas, North got around 
to the trial. In response the sea
men just smiled wryly and 
said, “Shucks, no wonder we 
can’t get higher wages, full em
ployment, better housing. The 
Russians stole the plans.”

—o—
“The Shame of a Nation,” is 

the way Walter Winchell de
scribed the Ku Klux Klan in a 
recent column. Said Winchell:

“The Ku Klux Klan has been 
the Vulture of America for al
most a century ... Only the 
Buchenwald butcheries have 
matched the sadistic crimes 
committed by Kluxers. Their 
bloody history is a throwback 
from medieval cruelties.”

—o—
' “Strikes can be prevented,” 
A. F. Whitney, President of the' 
Brotherhood of Railroad Train
men declares. But, he goes on 
to say, that the course being- 
pursued by the President and 
the Congress of The United 
States will lead to more — not 
fewer — strikes.

I

“Legislation aimed at weak
ening American labor unions 
will not stop strikes. Nor will 
force and intimidation. Such

actions provoke strikes. Such 
actions prolong and perpetuate 
industrial strife,” the railroad 
workers leader warns. -

—o►—
Secrets are leaking out all 

over. Latest complaint of a 
“leak” comes from the Interna
tional Brotherhood of Magi
cians. The brotherhood laments, 
“Some of the best illusions 
have been explained to theatre 
audiences, which is economic 
suicide because that audience 
will never want to see the par
ticular trick again.”

The conjurers shouldn’t wor
ry themselves about economic 
security. As long as they can 
pull rabbits and doves out of 
the hat, they’ll always have 
plenty to eat.

—o—
The guy who said there is 

too much red tape in govern
ment knew whereof he spoke. 
Seems the government buys 
about 60,000 spools a year, 72 
yards to a spool, for use on of
ficial documents. Figuring that 
in miles the ribbon would 
stretch a distance of nearly 2,- 
700 miles, or two-thirds across 
the country. And boy, that is 
plenty of red tape.

—o—
Somebody in Denver has play

ed a mean trick on Cupid.-With 
June only half gone the mar
riage bureau reports it has only 
23 matrimonial blanks on hand. 
More than 500 were issued in 
the first ten days of the month.

Here’s a luny bit of verse 
that might describe the dilema 
of the disappointed June bride:

JJ.

The maid was willing, 
the month was June

Her parents thought
the groom of finest rank 

But the marriage bureau
missed the tune

And forgot that all important 
blank.

L.D.S. 7-tasis Seimas
Trečiajai sesijai atsidarius, 

dar pribuvo 3 nauji delegatai. 
Sutvarkius technikinius seimo 
dalykėlius, eita prie naujos 
konstitucijos skaitymo ir pri
ėmimo. Tai yra, vienas iš di
džiausių šio Seimo darbų.

Atsižvelgiant j visų reikme
nų nesvietišką kainų kilimą, 
būtinai reikalinga apkalbėti 
mūsų lėšų fondo padėtį ir pri
eita prie išvados, kad dėlei 
saugumo reikalinga šiek tiek 
pakelti lėšų fondui duokles. 
Taigi, nutarta, kad į nepa
prastos pagalbos fondą, į kurį 
buvo mokama 20c į metus, 
mokėti po 2c į mėn., o į lėšų 
fondą, vietoj mokamų 15c į 
mėn., mokėti 20c į mėn. Ta
čiau šis pakėlimas įeis į galią 
tik su pradžia 1947 metų.

Seimai nutarta laikyti lie
pos ir rugpj. mėn., vietoj birž. 
ir liepos.

Pasveikinimų kom. perskai
tė sekamus pasveikinimus nuo 
sekamų LDS kuopų bei priva
čių ypatų su aukomis: nuo 
LDS 3-čio apskr. $25; nuo

LDS 98 kp. $5; nuo Lietuvos 
Draugo $50; nuo J. Burbos 
$25; nuo LDS 18 kp. $5; nuo 
LDS 10 kp. $5. Viso $115.

Paskirta skundų ir apelia
cijų komisija, į kurią įeina se
kami delegatai: S. Vešys, J. • 
Stanelis ir J. Pūdymas.

Visas kitas laikas šios die
nos sesijos pašvęstas konstitu
cijos skaitymui ir priėmimui; 
už keletą jos paragrafų teko 
kiek pasiginčyti. Tačiau apie 
tai smulkmeniškai neminėsiu, 
nes netrukus visas Seimo pro
tokolas tilps spaudoje ir kiek
vienas LDS narys galės per
skaityti ir su visais tarimais 
susipažinti.

Vėl skaityta keletas pasvei
kinimų su aukomis nuo seka- >
mų kuopų bei pavienių drau
gų : Nuo LDS 208 jaunuolių 
kp. $15; nuo LDS 86 kp. $5;
nuo LDS 73 kp. $10; nuo LDS 
21 kp. $6; nuo LDS 157 kp. 
$5; nuo LDS 125 kp. $5; nuo 
drg. Savukaitienės $2; nuo 
drg. Načajienės $2. Viso $50.

Rep., J. Žebrys.

New Britain, Conn.
susidėjo iš artimiausių giminių 
ir tokių pat draugų. Matėsi, 
buvo žmonių iš Hartford, 
Windsor ir iš Springfield, 
Mass., o Olgos sesutė Bernice 
Usonienė su sūneliu, metų ir 
pusės senumo, atvyko iš Mia
mi, Floridos.

Bernice su sūneliu paviešė
sianti pas tėvelius keletą die
nų ir tada grįšianti atgal į ___ <<__ Af_ >>

Olga Gardauskaitė plačiai

žmonės bėdavoja, kad už
darbiai lenktyniuoja su pre
kių kainom. Kiti sako, tiesa, 
kad OPA kalta, kuri leidžia 
prekėm kilti, daugiausiai ant 
mitybos reikmenų, todėl žmo
nių gyvenimas nei kiek ne
lengvąja. Bet tuo pačiu kartu 
jauni žmonės nebepaiso viso 
to, jungiasi į porinį gyveni
mą. . .

Birželio 8 d. Uršulės ir Pra-[savo “sostinę, 
no Gardauskų, nuo 88 Kelsey '
St., dukra Olga ištekėjo už į buvo žinoma. Pačioj jaunystėj 
Jack Nowak, kitataučio, antro 
pasaulinio karo veterano. Ska
niai paruošti pietūs duoti Blue 
Mirror užeigoj.

Vestuvėse dalyvi^ būrelis

ji yra dainavus pažangiečių 
Vilijos Chore, vėliau ji lavino
si, dainavimo per kokį laiką. 
Pasekmės to, jos balsas skam- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Kauno Valstybine Konservatorija
Kauno valstybinė konservatorija yra 

seniausias muzikinės kultūros židinys vi
soje respublikoje. Ji išauklėjo ištisą ta
lentingų dainininkų, instrumentalistų ir 
kompozitorių kartą. Kai kurie iš jų yra 
plačiai žinomi net už Tarybų Lietuvos^ 
ribų.

Prieš karą Kauno konservatorija tu
rėjo nedideles patalpas, neatitinkančias 
elementariausių mokslo ir higienos rei
kalavimų. Vadinamos auditorijos buvo 
panašios į vargingas kamarėles, kuriose 
buvo maža šviesos ir jokios akustikos.

1945 m. Tarybų Lietuvos vyriausybė 
davė konservatorijai didelį trijų aukštų 
pastatą ir paskyrė stambias sumas moks
linio personalo ir studentų buities page
rinimui.

Šiuo metu Kauno konservatorija reor
ganizuota ir turi penkis fakultetus: for- 
tepiono-vargonų, dainavimo, orkestro, 
teoretinių dalykų, kompozicijos-dirigavi- 
mo. Kauno konservatorijos mokslinis 
personalas susideda iš 50 asmenų, kurių 
tarpe esama tokių patyrusių pedagogų, 
kaip nusipelnęs LTSR meno veikėjas J. 
Gruodis (kompozicijos fakultetas), M. 
Bukša (dirigavimo fakultetas), prof. B. 
Dvarionas (fortepiono fakultetas), doc. 
'N. Karnavičienė (dainavimo fakultetas) 
ir kiti.

Dabar konservatoriją lanko daugiau 
kaip 200 studentų. Pirmą kartą po Ta
rybų Lietuvos išvadavimo iš vokiškųjų 
okupantų Kauno konservatorijoje vyko 
įskaitų sesija, kuri kartu buvo lyg moki-

nių muzikinių atsiekimų patikrinimas. 
Jau dabar studentų tarpe iškyla nema
žas skaičius gabesniųjų, kaip pav. Vasi
liauskas, Stasiūnas, Krasnopolskytė 
(dainavimo fakultetas), Gomolickaitė 
(fortepiono fakultetas) ir kiti.

Konservatorijos mokslinis personalas 
drauge su studentais suorganizavo visą 
eilę viešų lietuviškosios muzikos koncer
tų, kuriuose buvo išpildyti Gruodžio, Ra
čiūno, Dvariono ir kitų Tarybų Lietuvos 
kompozitorių kūriniai. Šiais metais kon
servatorija surengs visą eilę koncertų, 
kuriuose dalyvaus konservatorijos profe
soriai ir studentai, Kauno operos ir ba
leto teatro artistai.

Šiuose koncertuose su plačia moder
niosios lietuvių muzikos programa daly
vaus taip pat nusipelnęs LTSR artistas 
A. Sodeika, prof. B. Dvarionas, pianistas 
Jurgis Karnavičius, konservatorijos 
asistentė ir kiti.

Didelę kūrybinę paramą Kauno kon
servatorijai teikia broliškosios respubli
kos. Konservatorija gauna didelius gai
dų kiekius, įvairių muzikos instrumentų, 
stygų ir tt.

Ypatingai didelę paramą Kauno kon
servatorijai teikia Leningrado konserva
torija, kuri šiais metais šefuos Kauno 
muzikalines mokslo įstaigas. Žinomi Le
ningrado konservatorijos dėstytojai daž
nai aplanko Kauną, pasakoja apie tary
binės muzikinės kultūros atsiekimus.

K. Rinktinas.

Visais Keliais Meno-Kultūros Suvažiaviman
Ši vasara turi, būt darbymete mūsų 

meno-kultūros organizacijoms. Mes ra
šome laiškus ir spaudoje šiuo klausimu ir 
dar teks rašyti daugiau. Amerikos Lie
tuvių Meno-Kultūros Suvažiavimas nėra 
reikalas tik vienos mūsų judėjimo orga
nizacijos. Taip pat šio meno-kultūros su
važiavimo pasisekimas ar nepasisekimas 
nėra ir nebus tik vienos grupės mūsų ju
dėjimo laimėjimu airba pralaimėjimu. 
Suvažiavimas mūsų meno, reikia stipriai 
pabrėžti, priklauso visam pažangiųjų lie
tuvių judėjimui.

Mūsų chorų, solistų dainos, vaidini
mai, šokiai puošia veik kiekvieną lietu
vių susirinkimą. Jei mes pažvelgsime į 
mūsų judėjimo masinius suėjimus, tai 
rasime^ kad mažai yra sueigų be meno— 
dainų, vaidinimų. Tačiaus mūsų meno 
auklėjimas, ypač organizuotumas, jo kū
rybinis lygis toli gražu nėra toks stiprus, 
koks jis gali/ būt. Šis suvažiavimas yra 
šaukiamas ne tik tam, kad pasigėrėti 
meno grožiu, pasiklausyti gražių dainų, 
matyti vaidinimus, kūrinių parodą, bet 
dar labiau, tai pakelti, sujudinti mūsų 
meno-kultūros veiklą visame jo platume. 
Tad suvažiavimas turi būt toks, kad jis 
patenkintų ir akstintų veikti meno srity
je visas grupes, visus asmenis, kurie ja
me bus kaipo dalyviai. Suvažiavimas tu
ri parodyti lietuvių kultūriškumą, mūsų 
meniškumą kiekvienam, kuris jame bus, 
apie jį žinos.

Rodos, nereikėtų daug kalbėti apie 
svarbą šio suvažiavimo. Kiekvienas gali 
vaizduotis, kokia bus vertybė visam lie
tuvių judėjimui, mūsų tautai, pasiseki
mas meno-kultūros suvažiavimo. Orga
nizavimas, ruošimas šio suvažiavimo 
reiškia: organizuoti meno grupes, lavin
tis dainoje, muzikoje, vaidyboje. Tokį są
jūdį kelia suvažiavimas.
’ Suvažiavimo reikalą negalima spręsti 
lokaliai. Didžiausia klaida būtų sakyti: 
“Tolima kelionė, daug išlaidų, nereikia.” 
Tiesa iš rytų chorams važiuoti kelionė 
ilga, brangi. Bet grupės, chorai važiuoja 
dar toliau. Pirmoj vietoj reikia statyti 
tikslą, siekį, o ne išlaidas. Reikia aiškin
ti, agituoti, paskirti komisijas, turėti pa
sitarimus, kaip šį meno suvažiavimą pa
daryti dideliu įvykiu lietuvių judėjimo 
istorijoj. Visi būdai, visos priemonės turi 
vesti suvažiaviman. Ko verti toki veikė
jai būtų, kurie, dar nei piršto nepajudinę 
dėl suvažiavimo organizavimo, pasaky
tų: “nereįkia, negalima”?

Vaidintojų grupės! chorai gali surasti 
įvairius būdus kelionės lėšų sukėlimui. 
Spalių mėnesį chorai, vaidintojai gali, 
ruošti savo parengimus, vaidinimus, kon-

certus. Pasistatykite tikslą, kad toki pa
rengimai būtų jūsų grupės išleidimui į 
meno suvažiavimą. Kreipkitės į vietinę 
publiką, j organizacijas, kurioms jūs dai
nuojate, vaidinate ir reikalaukite para
mos. Meno suvažiavimas yra visų lietu
vių—visi turi ir padėti jam įvykti visa
me pilnume, visame grožyje. Tegul visi 
keliais veda į meno suvažiavimą.

SUVAŽIAVIMUI SKIRIAMOS 
DAINOS. '

Chorams, kurie dalyvaus Amerikos 
Lietuvių Meno-Kultūros suvažiavime, 
skiriama sekamos dainos. Kontestui: 
“Kur Bėga Šešupė.” Šią dainą turi susi- 
mokinti ir dainuoti kiekvienas dalyvau
jantis choras suvažiavime. Sulyg šios 
dainos chorai bus įvertinti,, atžymėti.

Centras skiria dar tris dainas, kurias 
chorai turi lavintis: (1) “Jaunime Drą
sus,” komp. J. Žilevičiaus, (2) “Darbi
ninko Daina,” komp. St. Šimkaus. (3) 
“Tik Reikfla Mums Mokslo Šviesos,” 
komp. M. Petrausko.

Šios dainos paskirta bendram visų cho
rų masiniam dainavimui suvažiavimo iš
kilmėse. Vadovas, dirigentas bendram, 
masiniam dainavimui, manoma, bus iš
rinktas pačių chorvedžių suvažiavime.

Chorų dainavimo kontestui vadovaus 
nešališki muzikai. Bus sudaryta nešališ
ka komisija. Todėl lai nebūna jokių abe
jonių dėlei sprendėjų šališkumo. Nei vie
na grupė, nei vienas choras nebus netei
singai giriamas bei peikiamas. Chorų 
dainavimo įvertinimas bus griežtai tik 
muzikališkas, taisyklingas.

Chorų dainavimo sprendėjai ims do
mėn: 1) Harmoniją, 2) dikciją, 3) iš
raišką, 4) discipliną, 5) bendrą įspūdį, 
6) choro, grupės kiekį, 7) lavybą ir tt. 
Kiekviena dainavimo sritis bus pastebė
ta. Sakysime, vienas choras gali harmo
nijoj gauti 90 punktų, bet dikcijoj tik 75 
punktus, ir tt.

Vienok mes čia duodame tik bendrus 
nurodymus. Galutinas kontestui taisyk
les padarys mūsų muzikai, jų komisija.

Suvažiavimo pradžia spalių 21 d., jis 
baigsis to paties mėnesio 27 d., 1946 m., 
Chicago j, Lietuvių Auditorium Svetainė
je. Vienok cho'rai, dainininkų ir vaidin
tojų grupės, kurios negalės išbūti 
visą savaitę laiko, jos gali, suvažiavime 
dalyvauti ir trumpesnį laiką — vieną, 
dvi, tris' dienas. Tačiaus visos grupės, 
chorai ir pavieniai privalo pranešti Su- 
•važiavimo Komitetui apie savo dalyvavi
mą iki rugpjūčio 1 d., 1946 m. Grupės, 
pavieniai, kurie negali suvažiavime daly
vauti visą laiką, turi pažymėti, kuriomis 4 * *■ • *

Balandis ir Sausis
Balandis Leniną pagimdė.
Ir kai pašlaitės ir kalnai 
Nupurto sniegą,—mes Jo vardą 
Širdin įrašom raudonai.
Ateina sausis gedulingas, 
Toks pat pabalęs kaip kadais,— 
Ir mes į širdį Jo paveikslą 
Įrėžiam sielvartą šimtais.
Žinau: prabėgs epochos, amžiai. .. 
Mane užklos žalia veja, 
Bet Jo mintis plasnos, kaip aras 
Aukštam Balandžio danguje.

A. Churginas.

Žmogėdros
Aš apie juos skaitau—ir vėl girdžiu 
Švilpimą baisų vokiško botago, 
Matau, kaip laužai pragariški dega, 
Pilni lavonų, verksmo ir kančių.
Tai kas, kad šaukia tūkstančių balsai, 
Tai kas, kad tiesias mirštančiųjų rankos! 
Tu ne žmogus—tu žydas, rusas, lenkas— 
Ir į žemes prasmegti privalai!
Aš negaliu skaityti. Man klaiku.
Pro dūmus žiūri kankinių šešėliai.
Štai motina... Tu su mažu vaiku
Iš pelenų šiandieną prisikėlei
Ir rodai man pirštu į žudikus, 
Šnibždėdama: “Tai jie pasmaugė mus!”

A. Churginas.

Man Ne Vis Viena...
Man vis tiek pat, ar Ukrainoj 
Aš stumsiu savo dieneles, 
Ar liesiu ašaras gailias, 
Laukuos paklydęs tarp sniegynų— 
Ir niekas neminės manęs . . . 
Išaugau aš tarp svetimųjų, 
Toli nuo pasėlių gimtųjų,— 
Ir po klajonių, po vargų 
Užmigsiu amžinu miegu— 
Išeisiu ir tamsoj pranyksiu 
Ir jokio ženklo nepaliksiu 
Tėvynėj mūsų išdidžioj;
Prabėgs dar metai, ir—kas žino, 
Ar atsiras toksai žmogus, 
Kurs pasakys: “Sūnau brangus, 
O, pasimelsk už Ukrainą, 
O, pasimelsk, sūnau už tą, 
kurį tironai nukankino.” 
Man vis tiek pat, ar jo malda 
Bus išgirsta, ar atstumta ... 
Bet, patikėkite, šiandieną 
Toli gražu man ne vis viena, 
Jei niekšai, keršto kupini, 
Apniko mielą Ukrainą, 
Parklupdė ją ir paskandino 
Žalius jos viensėdžius ugny .. . 
Supraskite, man ne vis viena!

T. G. Ševčenko. 
Vertė A. Churginas.

Žemaičių Dramos Teat
ro Vieneri Tarybiniai 

Metai
Vos išlaisvinus Žemaitijos širdį — 

Telšius iš vokiečių grobikų jungo, tuoj 
atsirado būrelis teatrą mylinčių žmonių, 
kurie ėmėsi Žemaičių Dramos Teatro kū
rimo darbo.

Visa, ką šiandien Žemaičių Dramos 
Teatre matome — tai vienerių metų dar
bo vaisiai. Teatras rodo: Binkio “Atža
lynas,” Žemaitės “Trys Mylimos,” Švar
co “Sniego Karalaitė” ir pagaliau, Že
maitės “Petras Kurmelis.” Šitas pasta
tymas yra stambus teatro laimėjimas, 
didelė meno šventė. Be to, buvo pastaty
tos trys Muzikinio Ansamblio koncertai. 
Per metus teatras davė 85 viešų spektak
lių, 47 šefinių. Išvykomis aplankyta du 
kartu Klaipėda, Kretinga, Plungė, Var
niai, Kalvarija ir kiti miestai. Be teatro 
pagrindo — dramos kolektyvo, prie teat
ro veikia dar Muzikinis Ansamblis.

Pirmieji pastatymai buvo vaidinami 
pačių aktorių apdarais. Bet Vyriausybė 
pasirūpina mumis. Pastaruosiuose tri
juose pastatymuose aktoriai rengėsi jau 
naujais, pagal paskirtį pagamintais sce
nos rūbais. Šiuo metu Teatras, jau pa
kankamai yra aprūpintas įvairiomis me
džiagomis ir kitais scenos reikmenimis, 
kurie būtini bet kuriam sunkesniam te
atriniam pastatymui. Pilnai sukoniplek- 
tuoti visi teatro dirbtuvių cechai.

J. Gerulaitis,
Žemaičių Dramos Teatro Direktorius.

dienomis jos suvažiavime gali1 dalyvauti.
Tai reikalinga programo sudarymui.

V. Bovinas, 
Suvaž. Komiteto Sekretorius.

Trečias Puslapis

Aktyvėja Lietuvos Vals
tybines Enciklopedijų, 
Žodynų ir Mokslo Li
teratūros Leidyklos 

Darbas
Praėjusiais metais, dėl pokarinių sun

kumų, Valstybinės Enciklopedijų, Žody
nų ir Mokslo Literatūros Leidyklos dar
bas negalėjo būti pakankamai išvystytas. 
Bet šiais metais leidykla savo darbą ypa
tingai sustiprino.

Šiuo metu spaudoje yra šie moksliniai 
veikalai bei žodynai: 1) Prof. Slavėno 
“Pasaulio praeitis,” 2) J. Barono “Rusų- 
lietuvių kalbos žodynas,” 3) Prof. Bar
šausko “Kosminiai spinduliai,” 4) M. 
Goldino “Neregimųjų gyvenimas,” 5) L. 
Volodarskio “Planavimas apskrityje,” 
6) Prof. Dr. VI. Lašo ir doc. Gabrėno 
“Vitaminai,” 7) A. Molodčikovo “Nau
jųjų augalų kūrėjai,” 8) Prof. Balčiko
nio “Lietuvių k. žodynas” II t., 9) K. 
Berkovos “Mokslo didvyriai ir kanki
niai,” 10) Pavlovo “Klimatas ir gyveni
mas,” 11) Lvovo “Ugnikalniai” ir 12) 
“žemės drebėjimai,” 13) Prof. Turovo 
“Paukščių keliavimas,” 14) Prof. Gry
bausko “Lietuvos miškų sumedėję vais
tingieji augalai,” (15) Lunkevičiaus 
“Tarp vabzdžių,” 16) Doc. Mastauskio ir 
agr. Lešinsko “Kolorado vabalas,” 17) 
Akademiko prof. Dr. VI. Lašo “Nuosta
biai veikiančios liaukos,” 18) Doc. Urbo
no “Sodininkystės vadovėlis,” 19) Prof. 
Žitkovo “Žemės rutulio žvėrys ir paukš
čiai.” Dauguma šių knygų rinkoje pasi
rodys dar šį mėnesį.

Paruošta spaudai'. 1) Prof. Grybaus
ko “Lietuvoj auginamų daržovių vaistiš- 
koji reikšmė,” 2) Prof. Slavėno “Saulės 
sistema,” 3) V. Ruzgo ir Petronio “Gy
vybė ir jos raida žemėje,” 4) Prof. Vai
čiūno “Alkoholis ir nikotinas,” 5) Aka
demiko Matulio “Koloidų chemija,” 6) 
Prof. Nacevičiaus “Taikomoji fenologi
ja,” 7) Prof. Indriūno “Pluoštinės me
džiagos,” 8) Prof. Vasiliausko “Svyruo
jančių atramų sijos ir jų Njutono dėsniu 
pagrįsta skaičiuotė,” $) Doc. Mastaus
kio “Sodų priežiūra ir purškimas,” 10)' 
Doc. Mastauskio “Taikomoji zoologija”'’ 
I d., 11) Prof. Nacevičiaus ir agr. Pr. 
Svetikos “Daržovių daigų auginimas,”
12) J. Kiuri “Marijos Kiuri gyvenimas,”
13) Saveljevo “Pėdsakai akmenyje,” 14) 
Iljino ir Segalio “Kaip žmogus tapo mil
žinu,” 15) Prof. Boguliugskio “Naminių 
gyvulių atsiradimas ir evoliucija.” Visos 
šios knygos netrukus bus atiduotos spau
sdinti ir šiais metais bus išleistos.

Ruošiama spaudai 48 įžymūs veikalai, 
kurių didelė dalis — originalūs mūsų 
mokslininkų darbai. Iš jų paminėtini:

1) Lietuviškoji Enciklopedija, X to
mas (vyr. redaktorius akademikas prof. 
Purenąs), 2) Lingvistų kolektyvo “Lie
tuvių—rusų žodynas,” 3) Lalio “Anglų- 
lietuvių žodynas,” 4) Talmanto ir Lem- 
cheno “Lietuvių-vokiečių žodyno” II d., 
5) Lietuvių* K. Instituto “Vilniaus Kraš
to vietovardžių žodynas,” 6) Akad. prof. 
Matulio “Fizinės chemijos pagrindai,” I 
tomas (apie 1,500 psl.), 7) Akad. Bieliu- 
ko ir docentų Tarvydo ir Chomskio “Geo
grafijos metodika,” 8) Prof. Barono 
“Moterų ligos ir akušerija,” 9) Prof. P. 
Šalčiaus “Tarybinė kooperacija,” 10) 
Prof. Laužiko “Tarybinės pedagogikos 
pagrindai,” 11) Prof. Banevičiaus “Ru
sų k. gramatika” (universitetinis kur
sas), 12) Doc. Stulginskio “LTSR mies
tų planavimas,” 13) Prof. Dalinkevi- 
čiaus “LTSR geologijos pagrindai,” 14) 
Akad. prof. • Kriščiūno “Bitininkystė,”
15) Prof. Ruokio “Dirvožemio mokslas,”
16) “Kauno V. D. Universiteto mokslo 
darbai,” I tomas.

Verčiama: 1) Korčagino “Timiriaze- 
vas,’ 2) Markovo “Miklucha Maklajus,” 
3) Žuravlevo “Kiekvienos dienos mote
rų gimnastika,” 4) Babato “PEF Šalis,” 
5)- Prof. Aržanovo “Įdomioji geografi
ja,” 6) Visockio “Tolimųjų pasaulio ži
nianešys,” 7) Prof. Lunkevičiaus “Gyvo
sios gamtos spalvos ir formos,” 8) Iljino 
“Kalnai ir žmonės”’ (gamtos perstaty
mas).

Šie veikalai taip pat pasirodys šiais 
metais. Be to, organizuojama “Trumpo- • 
ji tarbinė enciklopedija.” Numatyta pra
dėti ruošti eilė įvairių kalbų žodynų.

Leidyklos redaktorių kolektyvas, kurį 
sudaro kvalifikuoti, aukštąjį mokslą bai
gę asmenys, atsižvelgiant į jos uždavi
nius, yra mažas. Leidyklos direktorius 
Vaitiekūnas kartu eina ir vyr. redakto
riaus pareigas. E, Minvydas.

Ar Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo

iš priežasties
1 • Veiksminio 

Užkietėjimo?

Garsios 
■viri 
76 metui

/V*‘ Co, 
'« o*

Go
» don,

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų —— išbandyta Dr. Peters 
Gomozo. Daugiau negu liuoiuoto- 
jas — skilvio toniko vaistai 
sudėta iš I 8 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimaii 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del minų specialaus susipB* 
zinimui” pasiūlimo—ir gausite— <

PRIEDO Bandymui Bonkutd 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin-( 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų. v 
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinąs —, 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rukstiei; 
nevirškinimas ir rėmuo. .

18 F'uid

skilvio toniko vaistai

. Pradeda nerangias žarnai 
Pagelbsti joms

Siųskit sj “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketą regu)er| 11 uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<J vertės — bandymui bon- 
kutea Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (ISlaidos pridėtos).

Vardas—

Adresas....—,

Pašto Ofisas................. ........... •
• DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept 674-32C
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Ill. j 
256 Stanley St, Winninea. Man.. Cad. |

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSH1S 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
• Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Ir

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akintos.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoj'e

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Prezidiumas sudarytas iš 51 žmogaus.
Suvažiavimas laiko sesijas Teatro salėje ant Gede- 

mino gatvės. Filmininkai jį energingai filmuoja.
Suvažiavimui atsidarant orkestras sugriežia Tarybų 

Sąjungos himną ir “Lietuva, Tėvyne Mūsų.”
Gedvilas, skaito ilgą, platų, išsamų pranešimą. Pra

nešimo atydžiai klausosi suvažiavimo dalyviai.
Taika buvo sunkiai iškovota—pradeda Gedvilas sa

vo pranešimą.—Laimėjo Raudonoji Armija ir liaudis. 
Dabar reikia tuos laimėjimus sustiprint. Jūs čia tam 
ir sukviesti,

Pranešėjas apibudina Tarybų Sąjungos vyriausybės 
ir liaudies pastangas karo metu. Jis parodo, kaip, ne
paisant visų sunkumų, Tarybų Sąjungos pramonė, pasi
traukus giliau į užnugarį, smarkiai paaugo.

Ten, kur vokiškasis plėšikas nepasiekė ir savo kojos 
neužkėlė, labai paaugo pasėliai ir gyvulininkystė. Ta
tai buvo galima pasiekti tiktai socialistinėje gamyboje 
ir tautų draugystėje, kokia viešpatauja didžiojoj Tarybų 
Sąjungoje. Jokia kita šalis nebūtų atsilaikiusi prieš 
vokiečių kertamus karo smūgius.

Gaila, bet, sako Gedvilas, reikia pripažinti tą liūd
ną faktą, kad buvo lietuviškų išdavikų, kurie padėjo 
vokiečiams niokoti kraštą ir žudyti jo žmones. Vo
kiečių padaryti Lietuvos žemės ūkiui nuostoliai yra mil
žiniški, baisūs!

Pranešėjas skaičiais pavaizdavo tuos nuostolius.
Po tam Gedvilas suvažiavimo dalyvius supažindino 

su Lietuvos žemės ūkio istorija—kas valdė Lietuvos že
mes, o kas dirbo ir vargą nešė carų laikais prieš pirmą
jį karą, kaip netikra, apgavinga buvo smetoninė žemės 
reforma, kaip vėl Lietuvoje buvo įsigalėję dvarininkai 
ir buožės. Smetoniniai valdininkai buvo susigrobstę į 
savo rankas didžiausius žemės plotus. Jau buvo paki- 

z lūs nauja dvarininkija.
Smetoninė Lietuva priklausė užsieniui. Visas jos 

ekonominis gyvenimas priklausė užsieniui. Lietuvos ne 
tik pramonės, bet ir žemės ūkio produktams kainas nu
statydavo užsienis.

Tiktai 1940 metų žemės reforma buvo tikra, nuo
širdi, naudinga Lietuvos darbo valstiečiams. Desėtkai 
tūkstančių bežemių valstiečių buvo apdalinti žeme. Tik, 
aišku, atėję vokiečiai grobikai tuos darbo valstiečių lai
mėjimus atėmė. Dabar, sugrįžus Tarybinė vyriausybė 

sugrąžino valstiečiams žemę. Jau 80,000 bežemių 
apdalinta žeme.

Gedvilas ragino, kad iki pavasario būtų visiškai baig
ta žemės reforma, tai yra; kad visos žemės,'kurios yra 
skirtos išdalinimui, būtų išdalintos.

Savo pranešime Gedvilas pagyrė tuos darbuotojus, 
kurių apskritys gerai pasirodė, o nepasigailėjo aštriau
sios kritikos atsilikusiems. Priminė jiems, kad jie ran
dasi ne savo vietoje, jeigu nuoširdžiai nesirūpina jiems 
pavestomis pareigomis. Smarkiai kritikavo tarybinių 
ūkių vedėjus ir reikalavo, kad tie ūkiai pasidarytų pa
vyzdžiu valstiečiams sekti. Dabar gi jie dažnai eina 
užpakalinėse eilėse.

Ragino pastatyti ant kojų visas traktorių ir ma
šinų stotis, kad jomis galėtų plačiausiai naudotis vals
tiečiai. Žemės ūkio specialistai turi ypatingo dėmesio 
kreipti į pakėlimą Lietuvos gyvulininkystės.

Šiandien žemės ūkio mokyklų ir mokinių daug dau
giau, negu buvo Smetonos viešpatavimo laikais. Pen
čių metų žemės ūkio planas numato toli gražu prašokti 
smetoninius laikus.

Gedvilas pabarė specialistus už nepanaudojimą 
plunksnos gvildenimui žemės ūkio problemų. Už tai, gir
di, trūksta mums visais tais klausimais literatūros, už 
tai “Valstiečių Laikraštis” yra biednas gerais, pamoki
nančiais raštais, neatitinka tikslui.

Sunkumu dar labai daug, pareiškė Gedvilas, bet 
mes juos bendromis spėkomis ir pastangomis nugalėsime 

< ir išeisime laimėtojais.
Pranešimą suvažiavimas priėmė šiltai, entuziastiš-

e) Žemėtvarkos ir melioracijų, i .
f) Žemės ūkio mechanizacijos.
g) Augalų apsaugos.
Kiekvienai sekcijai pranešimą padaryti paskirtas 

josios specialistas, aukštai kvalifikuotas sūvo'mokslo ir 
pareigų žinovas.

Paskutinioji sesija buvo bendra. Joje aš vėl galė
jau dalyvauti ir išklausyti iš sekcijų pranešimus.

Įspūdingi buvo tie pranešimai. Susirinkę mažes
nėmis grupėmis specialistai svarstė ir galvojo, galvojo 
ir svarstė. Paskui suvažiavimui pasiūlė konkrečius pla
nus bei žygius, kaip pakelti, pagerinti, išplėsti laukų der
lių, gyvulininkystę, sodininkystę, daržininkystę ir tt., kas 
reikia daryti, kas turi būti padaryta, kad apsaugoti gy
vulius ir augalus nuo nelaimių ir ligų, ir tt. Veterinarai, 
sėklų atrinkimo specialistai, agronomai, traktoristai — 
visi turi darbuotis, visiems darbo yra, visi privalo tar
nauti ištikimai ir nuoširdžiai.

(Daugiau bus)

VETERANAMS PAGALBA

nusi-
nuo

mo- 
sur- 

naudai

vyrai be užlaikomų asmenų 
gauna vieną sumą, su užlaiko
maisiais — kitą sumą. Vedu
sių vyrų mokestis vėl kitokia. 
Pastaba:

Daug veteranų mūs prašo 
remti įvairius bilius, kuriuos 
kongresas svarsto apie “ter
minai leave.”

Tikima, kad 
šešių tų bilių 
pravesta. Šiuo
get Director priešinasi. Vete
ranai gali padėti, rašydami 
savo kongresmanui arba U.S. 
senatoriui, ragindami juos 
remti tokią legislaciją.

vienas iš apie 
bus kongrese 

metu tik Bud-

kaip 
pini-

asmeniškai nu- 
apylinkės Servi- 
Finance Office.

Cliffside, N. J

Hartford, Conn.
Didele Parama Lietuvos 

Žmonėms
Nežiūrint, kad oras buvo 

labai prastas, smarkiai lijo, 
bet Antanui Bimbai atsilan
kius į mūsų koloniją, birželio 
2 dieną, įvyko didelis susirin
kimas. Drg. Bimba išdavė ra
portą iš Tarybų Lietuvos. Visa 
publika labai atydžiai.ir ma
loniai klausėsi. Paskui buvo 
klausimų, į kuriuos- kalbėtojas 
aiškiai atsakinėjo. Dar ilgiau 
būtų klausimai ir atsakymai 
nusitęsę, bet svetaines gaspa- 
dorius pranešė, kad turi įvyk
ti kitas susirinkimas ir mums 
prisieina baigti savo diskusi
jas.

Aš dėkavoju vietiniam Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetui, kurio visi nariai nuošir
džiai ir sutikime darbuojasi, 
kad sukelti kuo daugiausia 
paramos. Ir jau Vilniaus Vė
žio Ligos Instituto įrengimui 
turime sukėlę virš 19 šimtų 
dolerių.

Mūsų komiteto iždininkas 
d. Kazlau, dabar serga. Vėli
nu draugui greitai pasveikti.

Po prakalbų, antradienį,

Komitetas laikė susirinkimą ir 
nutarė darbuotis, kad daugiau 
sukelti pinigų tam gražiam 
tikslui. Nusitarėme tam tiks
lui surengti didelį pikniką 
liepos 7 dieną, Lietuvių Par
ke. Visas pikniko pelnas eis 
Lietuvos žmonių paramai. Visi

lietuviai ruoškitės piknike da
lyvauti.

LPT Komiteto
Pirmininkė, C. M.

Massillon, Ohio. — Pami
šęs veteranas L. Martin nu
šovė policininką.

LWUViM
GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING k
I L, ..—■*1 — ■     ■ g—«■   

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

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

Klausimas:
Veteranas rašo, kad jis ga

vo laišką nuo brolio kariuo
menėje užsienyje ir jis prašo 
sužinoti, kaip jis gali 
pirkti “surplus property” 
valdžios.
Atsakymas:

Veteranas, vyras arba 
teris, gali pirkti tokio 
plus property” savo
per United States Department 
of State, Washington, D. C. 
Patariame parašyti laišką ir 
pasiųsti į Department of Sta
te dėl smulkmeniškų informa
cijų.
Klausimas:

Veteranas nori žinoti, 
jis gali pakeisti vokiškus 
gus į amerikoniškus. 
Atsakymas:

Patariame 
vykti į savo 
ce Command
Turėsi parodyti paliuosavimo 
popieras, Finance Officer pa
darys pakeitimą.
Klausimas:

Motina praneša, kad jos sū
nus tarnaus dar vieną metą 
kariuomenėj ir nori imti moks
lo kursą per korespondenciją. 
Ar valdžia už kursą užmokės? 
Atsakymas:

Taip. Bet valdžia reikalau
ja, kad jis turėtų užtektinai 
laiko studijuoti pagal GI Bill 
patvarkymus. Įvairios veiksmų 
(operation) vietos siūlo tokius 
kursus. Jis gali siųsti laišką į 
Armed Forces Institute, Madi
son, Wisconsin ir sutvarkyti 
tokį kursą paštu, nemokamai. 
Tokiu būdu jis gali naudotis 
GI Bill apšvietos parūpinimais 
po paliuosavimo iš tarnybos. 
Klausimas:

Laivyno veteranas klausia 
apie užlaikymo mokesčius, ka
da jis mokinasi pagal GI Bill 
švietimo parūpinimą.
Atsakymas:

Užlaikymo mokesčiai užmo
kami kas mėnesį, kada vyras 
arba moteris lanko mokyklą. 
Mokesčiai nevienodi. Nevedę

Vietos Žinios
Sekmadienį, birželio 23 

ALDLD 77-ta kuopa rengia 
prakalbas, o po prakalbų ban- 
kietą. Kalbės L. Prūseika, iš 
Chicagos. Jei tik laikas ir ap
linkybės leis, tai manome tu
rėti ir drg. A. Bimbą, kuris 
tik ką lankėsi Lietuvoje ir ma
tė ten šiandieninę padėtį.

Po prakalbų virš minėtoji 
kuopa turės bankietą. Tai bus 
itin senų draugų susitikimo 
parė. Būkite, o cliffsidiečiai 
priims kuo puikiausiai.

Prakalbos prasidės 4 vai. 
po piet,. Chas. Stephans, Boro 
Bar salėj, 344 Palisade Ave. 
Bankietas bus 6 vai. vakare.

d

Didelis būrys cliffsidiečių 
bus Laisvės piknike, 30-tą bir
želio. Vienas busas jau paim
ta 'ir dr-gė A. Bakūnienė sa
ko, kad užsiregistravusių pa- 
sažierių turi daug. Išrodo, kad 
ir antrą busą reikės pasamdy
ti.

Tie, kurie norite važiuoti 
busu į Laisvės pikniką, tuoj 
užsiregistruokite pas A. Ba- 
kūnienę ar K. Steponavičių. 
Nuvažiuoti ir atgal tik $1.

Kazys.

ALDLD 2-ros Apskrities

Reiimatiški 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 dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 6R6. Newark 1, N. J.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-0? Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
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) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prasidėjo diskusijų sesijos. Gaila, kad tik vienoje 
iš jų tegalėjau dalyvauti. Bet kuriuos atstovus girdėjau 
kalbant, tie nesigailėjo savikritikos, nesigailėjo ir žemės 
komisariato. Skundėsi, kad iš komisariato negauna tiek 
ir tokios paramos, kokios turėtų gauti apskričių vadai 
bei darbuotojai.

Įdomių skaitlinių patiekė Kauno apskrities žemės 
ūkio specialistų atstovas Bajavūnas. Sako, nepamirš
kime, kad mūsų specialistai dar tebėra visiškai mažo 
išsilavinimo. Štai, girdi, Kauno apskrityje turime apie 
100 specialistų. Taiktai gal penketas jų yra aukštai kva
lifikuoti, desėtkas tiktai vidutinio išsilavinimo, o 85 pa
imti tiesiog nuo plūgo ir padaryti specialistais! Manau, 
sako, kad panaši padėtis viešpatauja visose kitose aps
krityse. Todėl, apart medžiaginių sunkumų ir trūkumų, 
dar mūsų žemės ūkis kenčia trūkumą kvalifikuotų kad
rų. Juos smarkiai ruošia žemės ūkio mokyklose, bet su 
diena ar mėnesiu specialistų nepriauklėsime.

Ištisas dvi dienas konferencija buvo išsidalinus į 
v grupes bei sekcijas ir ten diskusavo kiekvienos specialy- 
l bes problemas atskirai. Dienotvarkis skelbė sekamas 
k grupes:
f a) Laukų ūkio.
| b) Daržininkystės ir sodininkystės.

c) Gyvulininkystes. ' _ ____  \
d) Veterinarijos. ; . .U- ’ : 51

Įvyks Sekmadienį

BIRŽELIO 16 JUNE
LITHUANIAN LIBERTY PARK

340 MITCHELL AVE. LINDEN,, N. J.
Pradžia 1 valandą dieną

Dainuos Newarko Sietyno Choras, vadovybėje 
Walter Žuko ir Brooklyno Aido Choro Vyrų Gru
pė, vad. Prano Pakalniškio, šokiai bus naujoje ir 
puikioje salėje. Gerti ir valgyti užteks visiems, 

šokiai tęsis iki vėlumos.
Atsilankykite visi brooklyniečiai ir newjersie- 

čiai į šį puikų pikniką, pasigerėti tyru oru ir pra
leisti laiką linksniai su draugais.
__________________________ _____ . ____ _ ,

Kelrodis: Važiuokite bile kaip į Elizabeth, N. J. 
Iš čia. arti gelžkelio stoties, imkite busą No. 44 iki 
Wood Ave., Lindėn, N. J. Eikite po dešinei Wood Ave. 
iki Simson Avė. Po kairei vienas blokas iki Mitchell 
Ave. ir pikniko. Iš New Yorko: Central R. R. of N. J., 
nuo Liberty St. Traukiniai išeina: 1 vai., 1:30, 2:30 ir 
3:00. Automobiliai^ važiuokite No. J keliu.,iki Wood 
Ave. ir sukite po dešinei.

Didelis pasirinkimas 
visokią vyną ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas ' 

411 Grand St. Brooklyn

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.
....................... u , , l„-»a —

OI .<

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

LiūdSsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
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 Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 *



Nuo Pittsburgh iki 
Miami

(Kelionės Įspūdžiai)

nuo Jackson- 
300 mylių. Vi- 
važnyčiosiu, o 
dėlei savo pa-

gi 
ro-

(eSieqej)
Važiuojam per miestą, iš

važiavom ir vėl mūsų busas 
įpyškėjo į tas pačias pelkes. 
Nusiminėm. Mano draugė vi
siškai susmuko, sako: Juozeli, 
Juozeli, kas mūsų laukia? Ir 
nusisuko į langą. Kaip sunku 
darosi tokiose minutėse!. . . 
Bet ką gi, atgal juk negrįši.

Bandau ją raminti: kad kiti 
gyvena, gyvensime ir mes, 
tarp žmonių neprapulsime. 
Pradeda rodytis kaimeliai 
(tourist camps), bet vis dar 
tose pelkėse, tai ženklai, kad 
jau Floridos valstijoj ir artė
jame prie Jacksonville. Kai
meliai vis darosi tirštesni ir 
labiau elektra nušviečiami, bet 
lauke vaizdas — vis tas pats 
pelkynas. Jau aiškiai matyti, 
jog įvažiuojami į didelį ir gra
žų miestą, kai kur jau išskai
tome iškabas Jacksonville. 
Nors abejingai, bet vilties 
birkštėlė švysteli. Na, gal 
Floridoj ir tas kalbamas 
jus?

Privažiavus stotį, išlipame, 
dairomės. Atrodo gerai: daug 
didelių namų, balti kaip snie
gas, gatvės plačios, šviesios, 
žmonių pilnos. Valgykla dide
lė, švari, maisto yra daug ir 
įvairaus, nuotaika gera, tik— 
vienas nesmagumas, tai vaba
lai — dideli savo rūšies skė
riai skraido apie lempas, kaip 
kokie orlaiviai, o kai atsimu
ša į sieną ar kur kitur, krinta 
ant žemės, šlamėdami kaip 
kepti vėžiai, o paskui rėplioja 
žeme, kol kas permina. Mano 
draugė visiškai išsišiepė, žiū
ri į tuos skėrius ir krūpčioja. 
Bandau juokauti, bet ji nuliū
dusi ir susirūpinusi.

Pirmą valandą ryto, gegu
žės 29 d., iššaukė busą Mia
mi, Florida. Sulipome į busą. 
Busas didelis, labai švarus ir 
daug parankesnis negu visi 
buvę iki šiol. Su juodais žmo
nėmis apsieinama visur šiurkš
čiai, kaip ir Georgia- valstijoj, 
visur jie atskirti. Kada jau 
baltieji susėdo ir susitvarkė, 
įleido keletą ir juodų į užpa
kalį buso. Karinis tvarkdarys,

peržvelgdamas paskutinį sykį 
Keleivius, rūsčiai ir garsiai 
burbtelėjo: ‘,‘dem nigers.” 
Kėravotojas -— jaunas, žvalus 
vyrukas, paprašė keleivių dė
mesio : Miami 
ville randasi už 
sa tą kelią aš 
jūs važiuosite;
rankumo — išsitieskite sėdy
nes ir miegokite; sustosime 
Daytona Beach 8 :15. Miami 
būsime 11 vai. dieną, — ačiū.

Važiuojame. Išvažiavome iš 
miesto, buse užgesino šviesas. 
Vėsu ir jauku. Kiti keleiviai, 
matyt, miega. Mano drauge 
irgi pradėjo šnarpšti, bet ma
nęs miegas visiškai neima ir 
tiek. Pradėjo aušti ir visai iš
aušo. Busas dusliai, bet spar
čiai bėga į pietvakarius. Po 
kairei gražiai tivuliuoja jūrų 
įlankos vanduo, o po dešinei 
tęsėsi ištisas šilas su skurdžio
mis pušelėmis ir kitais Flori
dos brūzgynais, žemė, kur iš- 

į kasta ar šiaip išrausta — bal
ta, baltutėlė, matyt, nederlin
ga, nei žolė, nei brūzgynai jo
je neauga. Palei kelią niekur 
nematyti rytinių bei šiaurės 
valstijų vaizdų — žalių pie
vų, medžių bei gyvulių pul
kų, kas šiaurės gyventoją dar 
labiau slegia. Mudu ramina
mos ir nuogąstaujame. Tiesa, 
pravažiuojame grupeles namų 
ir kaimų, kur žaliuoja žolė, 
žydi kvietkos, daugiausia žy
dinti krūmeliai. Tankiai maty
ti pusėtinai aukštas ir plačiai 
pasiskleidęs medis, pilnas 
orandžinės — rausvos spalvos 
žiedų; jis raudonuoja lygiai su 
žemų namų stogais, it lieps
note liepsnoja. Taip pat tan
kiai pravažiuojame 
orandžių, greip-fruitų sode
lių, kurių lapai labai vešliai 
žali, o nunokę vaisiai gelto
nuoja, daugiausia auga “kok- 
notų” medžiai, po kurių ša
komis krūvomis kabo vaisiai, 
bet tai visą keno nors paso
dinta ir prižiūrima. Savaime, 
matomai, neauga.

8:15 vai. ryte privažiavome 
Daytona Beach. Stebėtinai į 
laiką busas pribūna į kiekvie
ną stotį. Suėjome į valgyklą

pusryčiausi. Valgykla didelė, 
labai švari ir skoninga. Užsi
sakėme apelsinų sunkos, po 
porą keptų kiaušinių, paspra
gintos duonos ir kavos. Užsi
mokėjome po 45c. Neblogai. 
Išeiname kelioms minutėms į 
gatvę.( Į pietus tyvuliuoja van
duo, į rytus baltuoja balti, 
kaip šviežias sniegas, dideli ir 
maži namai, rodos, kad jie vi
si pastatyti tik vakar, brudo 
— visokių vabalų, kaip mums 
buvo sakyta — čia visiškai ne
matyt. Oras nėra per šiltas, 
vėjalis nuo jūrų pučia toks 
priimnus ir gaivinantis, kad 
nebesinori tikėti toms pasa
koms, jog Floridoj karšta. 
Mūsų dvasia ir vėl krusteli. 
Gal gi čia ir nebus taip jau 
bloga? O visgi tas bet.’.. 
Juk čia dar ne Miami. O 
mums buvo sakyta, kad Mia
mi, tai yra visos blogybės — 
karštis, vabalai ir visas kitas 
brudas. Ir vėl neramu. Mū
sų busas pasisuko tiesiai į 
šiaurių pusę, ir skubiai bėga 
Byscayn Blvd. Į vakarus bliz
ga jūrų įlanka su daugybe 
salų, saliukių joje, su žaliais 
medžiais ir baltais namukais, 
o į rytus vis pravažiuojame 
didesnius kaimus ir miestukus. 
Bet Miami miesto dar vis ne
matyti ir mes pradedam po 
biskį pavargti ir nervuotis. Tik 
staiga kyšteli visa eilė dide
lių, baltų namų viršūnių, ma
tomai, didmiestis. Na ir nu
džiugome, — pagaliaus atva
žiuojame į vietą, kur, galų ga
le rasime arba viltį, arba nu
sivylimą. Bet tas klausimas 
turės išsispręsti, ar mes čia 
galėsime apsistoti, ar ne? 
Busas važiuoja per miestą pa- 
lengviau, mes per langus ste
bime viską aplinkui 
tinam.

darbą, tai būtų galima ir gy
venti. .

Kai iš darbo parėjo d. Mi
kita ir susipažinome, tai pasi
rodė, jog jiedu yra draugiški 
ir nuoširdūs. Ir taip pas juos 
apsistojome.

Tai taip mums vyko pasiek
ti Miami, Floridą. Kadangi 
mes čia dar tik “griporiai” ir 
mažai ką žinome, tai tuo ir 
baigiu savo kelionės įspū
džius. Prie progos, kaip dau
giau susipažinsime su gyveni
mo sąlygomis, parašysim dau
giau ir plačiau.

J. D. Sliekas.

Amerikonai Ketina, 
Nepaisant Sovietų, Da 
ryt Taikos Sutartis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

lemonų

ir apver-

erdvus ir 
nematyti.

Miestas, matyti, 
.švarus, jokio brudo 
Ir ne per karšta. Išlipę iš bu- 
so ir kiek apsitvarkę, pasi
imam taksi ir važiuojam pas 
draugus Mikitus. Draugę Mi- 
kitienę radome lauke 
kvietkas betriūsiančią, 
jau susipratome, 
esame ir draugė
draugiškai mus priėmė. Ji tuo
jau klausinėja, kaip atrodo 
Florida, ar ne per karšta, ir 
t.t. Mes gi atsakome, kad ste
bimės, jog viską randam daug 
geriau, negu tikėjomės ir, jei
gu tik būtų galima gauti man

apie
Tuo- 

kas kuomi 
Mikitienė

n| U M | M a A Rengia Dienraščio 

r I n NI n A o Laisv5s Bendrov?
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 II Ilki E ^AJkla
Pradžia 2-rą vai. P. M. 4F W E
Iš anksto ruoškimės į pikniką, kvieskime visus, kuriuos tik susi- . 
einame į šį pikniką. Iš anksto įsigykite įžangos bilietus, nes prie 
iš anksto platinamųjų bilietų yra skiriamos piniginės dovanos:

A| I UTAH DADIf Betts ir Maspeth Aves vLlltlUN I HKR Maspeth, LI, 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.

Širdinga Padėka
Gegužės 26 d. Pittsburgho 

draugės ir draugai surengė 
mums gražų, draugišką išleis
tuvių vakarėlį. Kartu dirbanti 
per ilgus metus, tai pasitaiko 
kartais ir susipykti su drau
gais. Bet kuomet prisieina at
siskirti nuo savo idėjos drau
gų ir asmeniškų draugų, tai 
būna labai skaudu. Buvo gai
la palikti Pittsburgho ir prie
miesčių draugus ir drauges. 
Taipgi ir artimus kaimynus, 
Clevelando drauges ir drau
gus, su kuriais paskutiniu lai
ku labai gražiai kooperavom.

Nors mes dabar gyvename 
13 šimtų mylių atstume nuo 
savo idėjos draugų, bet mūsų 
mintys bus visuomet su tais 
draugais, su kuriais dirbom 
kartu per ilgus metus. Mes 
labai širdingai dėkojam drau
gam ir draugėms už surengi
mą tokio gražaus vakarėlio, 
taipgi už tas brangias dova
nas, kurias mums draugai do
vanojo. Abudu gavome po 
geros rūšies rašomąją plunks
ną, Sheaffers ‘išdirbystes. šir
dingai dėkojame draugėms 
gaspadinėms. Draugė H. Kai
rienė sunkiai dirbo virtuvėje 
dėl prirengimo maisto, taipgi 
drg. Bogužienė, S. Mikeškie- 
nė, M. Imbrosienė. Kiek teko 
sužinoti, tai ’draugai vyrai 
daug prisidėjo: J. K. Mažuk- 
na, F. Imbros, S. Orda. Drau
gas J. Miliauskas papuošė sta
lus gražiom gėlėm iš savo 
darželio.

Širdingai dėkojame suma
nytojam vakarėlio, draugėm 
gaspadinėms ir visiems drau
gam ir draugėm, kurie daly
vavo tame gražiame atsisvei
kinimo vakarėlyje. Ačiū drau
gams už įvertinimą mūsų dar
bo ir už gražius žodžius, už 
gerus linkėjimus. Tas viskas 
paliks giliai atmintyje .pas 
mus ant visados.

Pittsburgho draugai gražiai 
mus išleido į Miami, Floridą, 
o draugąi Mikitai mus gražiai 
priėmė. Pasirodo, kad drau
gai. Mikitai plačių pažiūrų, 
susipratę darbininkai. G. Mi
kita yra buvęs LDS centro iž
do globėjas. Taipgi, kuomet 
gyveno Rochesteryj, N. Y., 
abudu su savo drauge daug 
dirbo dėl LDS ir abelnai buvo 
žymūs Rochesterio veikėjai. 
Ir dabar, Miami, turi LDS 54 
kuopą, d. Mikitienė yra finan
sų raštininkė.

Jeigu nebūtume 
minčių draugi!}, tai 
mums visai liūdna, 
tai visai kas kita.

Na, šiuo tarpu bus viskas, 
parašysiu daugiau.

E. ir J. Sliekai.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Byrneso Planai
Amerikos valstybės sek

retorius Byrnes, tarp kitko, 
duos tokius pasiūlymus da
bartinei Keturių Didžiųjų 
ministerių konferencijai:

Tuojaus pagaminti planą 
taikos sutarčiai su Austri
ja. Jeigu Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Moloto
vas priešinsis amerikonų- 
anglų siūlymams dėl sutar
čių su buvusiais Hitlerio 
papėdininkais, tai sutarčių 
klausimus pavest visuoti- 

| mani Jungtinių Tautų su
sirinkimui. Padalint Vo
kietiją į vienuoliką bei dvy
liką valstybių. Kiekviena 
tokia valstybė faktinai bū
tų savarankiška politiniai 
ir ekonominiai. Tos vals
tybės sudarytų tiktai palai
dą, paviršutinę sąjungą, 
kuri vadintųsi Vokietija.

(Anglijos užsienio reika
lų ministeris'^JBevinas grą- 
sino daryti atskiras taikos 
sutartis, jei Sovietai nesu
tiks su anglų - amerikonų 
pasiūlymais.)

Visi pranešimai tvirtina, 
kad amerikojiai ir anglai 
dabartinėje ministerių kon
ferencijoje laikysis griežtos 
ir kietos politikos prieš So
vietus.

New Britain, Conn
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

bėdavo tankiai radio bango
mis, o mes jos dainuškų per 
priimtuvus pasiklausydavome. 
Vestuvių laike, ji, tartum pa
dėkai už nepamiršimą jos, lyg 
priminimui, kad negreit ji 
mums čia dailius, skambiai da
lyviams padainavo keletą dai
nelių. Ji išvyksta apsigyventi 
į Detroit, Mich., ten, kur jos 
mylėtinis gyvena.

Olgos tėvai yra demokrati- 
ilio nusistatymo žmonės. Jiedu 
gausiai remia Lietuvos žmo
nes, nuo karo nukentėjusius, 
drapanomis, aukomis. Gražiai 
prisidėjo, ir prie Vilniaus Ti
riamosios Medicinos ir Vėžio 
Ligos Instituto.

Jaunavedžiam linkėtina ge
riausios kloties.

Dalyvis.

Dėl Ko Ploja?

radę vien
buti} buvę 
Bet dabar,

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Yra rengiamas • busas į Laisvės 
pikniką, Brooklyn, N. Y., kuris 
įvyks 30 d. birželio. Kurie dar ne
turite tikietų, įsigykite. Paskui gai- 
lėsites kaip nebus galima gaut ti- 
kietą.

Busas išeis nuo 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. ryto. Kaina į. abi pusi, 
$3.25. Kreipkitės pas Komisiją: H. 
Tureikienė, 143 Pierce St., Telefo
nas Dew. 4026. A. Galkus, 
Green St., J. Šmitienė, 5809 N. 
hill St., Phone Wav. 2538 Ch. 
zlhskas.s —'■ Bjiso kdihisjja. * 

(138-139)

ŠIAUDINĖMS

1127 
Fair- 
Bud-

DIENRAŠČIO LAISVĖS
PIKNIKAI

Brooklyn, birželio (June) 30, 
Clinton Park, Betts ir Maspeth 
Aves., Maspeth, L. I., N. Y. (x)

BOSTONO AP YLI N KĖS
Liepos-July 4, Vose Pavilion Park,

(x)

OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y<
(139)

Aš nesu atėnietis neigi 
graikas, bet esu pasaulio 
pilietis. Socrates.

Vienatvė gimdo nemigą, 
o nemiga gimdo savotišką 
beprotybę.

George Moore.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 0062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5302 — 7th Aveijpe, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ori the premises.

ROY IL CLARK
5302 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 925 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
at 461 — 
County of 
premises.

THE OASIS BAR & GRILL
James 

3rd

Alcoholic Beverage Control Iaw 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

Adam Šiaudinės skrybėlės gauna 
delnų plojimo už stylių, nupynimą, 
formą ir pritikimą. Ateikite šian
dien ir pamatykite didelį rinkinį 
mūsų modelių ir spalvuotų kaspinų. 
Jūs norėsite vienos jų!

Man patinka vyras, 
kuris nešioja

ADAM SKRYBĖLĘ

$1.95 iki $7.50

Yra Krautuvė Jūsų Kaimynystėje,

461
Whelan & George Rosner
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
RW 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 137 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

TONY,BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 882 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 430 Flushing Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

430 Flushing Ave.,

NOTICE is 
GB 985 has 
to sell beer
the Alcoholic 
1824 — Avenue U, 
County of Kings, to 
premises,

DOMINICK
1824 — Ave. U,

MURRAY RAFF
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

C. CAR1STI
Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1886 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5802 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
HARRY SPITZKOFF & JOSEPH KROSNER 

H. & J. Groceiy & Dairy
5802 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS WEINSTEIN
1068 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4302 — 14th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING GOLD WASSER

is hereby given that License xNo. 
has been issued to the undersigned

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 7th Avenue, Borough of Brooklyn.

NOTICE
GB 1798 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
588
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILFRED & OWEN MILMOE 
Milmoe Bros.

588 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I^w at 
446 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, io be consumed off the 
premises.

SOL GILCHICK 
Sol’s Dairy & Groceries

446 Lewis Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
137 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn,

Alcoholic
.... — 31x1 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, 

137 — 3rd

NOTICE i

LOUIS 
Ave.,

WEITZ
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
GB 2051 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8027 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY C. MEYER
8027 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1583 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2202 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2202 Fulton
IRVING HOFF

St., ’ Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

REIKALINGOS
MERGINOS

SUSTATYTOJOS
PAKUOTOJOS

NUOLATINIS DARBAS
THE THOMAS
& BĘTTS CO.
36 BUTLER ST.,

ELIZABETH, N. J.
U39)

SUPERINTENDENT PORA

OPERATORES
5 DIENOS — 7 VALANDOS 

Gera proga mokinėm ir patyrusioms

ZEPHYR MILLS, INC., 
COOPERSBURG, PA.

Rytiniai ir popietiniai šiftai.
Linksma Aplinkuma.

Susitaikomi Sandarbininkai.
Ideališkos Darbo Sąlygos.

TELEFONUOK1TE 
COOPERSBURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

NOTICE is
GB 5953 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LAIKIN
442 Lorimer St., • Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1159 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
810 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

810 Grand St.,

Beverage Control

Kings, to be consumed off the

JOE FRIEDMAN
Brooklyn, N. Y.

(139)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA!

Patyrimo Nereikalaujama. 
Egzaminuoti, atrinkti, lankstyti ir pakuoti. 

LENGVAS, LINKSMAS DARBAS.
LORD CLEANERS & DYERS 

34-69 Collins Place, Flushing, L. I.
(138)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS'

VERPĖJAI
VERPINIŲ SKIRSTYTOJAI

VISIEMS ŠIFTAMS
REGULIARĖ ALGA

NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos.

NASHAWENA MILLS.
Employment Office,

BELLEVILLE ROAD, 
NEW BEDFORD, MASS.

REIKIA 
AUDIMO 
MOKINIŲ

Lengvas, Linksmas Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ideališkos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Tuojau

CLARK MILLS CO., 
CLARK MILLS, N. Y.

(140)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNAS VYRAS
BAIGĘS HIGH SCHOOt 

ABELNAM DARBUI 
PRIE FABRIKO 

Kreipkitės
EDWARD D. LAMPARD CO.,

265 WATER ST., BROOKLYN.
(138)

VIRfiJAI 
STALŲ APTARNAUTOJAI 
STALŲ APTARNAUTOJOS 

VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI & NAKTINIAI APVALYTOJAL 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama gėrės* 
nio tipo darbininkų. Mokama proporcionaliai.

HOWARD JOHNSON
822 Central Ave., Yonkers. 

Važiuokit No. 7 gatvekarių nuo Getty Square. 
Yonkers, ar No, 3 busu nuo 238th St.

088) 

laipioja- 
Patyręs

Wlllianisburg, 5 aukščių moderninis 
mae namas, 2 rūmų apartmentas. 

prie pataisymų.
Room 3303, 225 Broadway, N.

(189)

NOTICE Is hereby Riven that License No. 
RL 1602 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 657 — Broadway, Bo/ough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consulted 
on the premises.

HRNRX BEHRENS
657 — Broadway. Brooklyn, N. Y.
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Prūseikos Prakalba ir 
Filmy Vakaras

Ukrainų
Brookly-

be abejo,

Įvyks jau šio trečiadienio va
karą, birželio 19-tą, 
salėj, 216 Grand St., 
ne.

Laisvės skaitytojai,
visi yra pasiilgę d. Leono Prū
seikos. Tačiau dirbdamas dien
raščio Laisvės redaktorių, gy
vendamas čionai Brooklyne, d. 
Prūseika turėjo daug draugų ir 
tarp tų žmonių, kurie dėl vienos 
ar kitos priežasties nėra Lais
vės skaitytojais. Suteikime ir 
jiems progą pasimatyti su Prū
seika, išgirsti jo prakalbą. Pa
sakykime visiems apie jo atvy
kimą į Brooklyną.

Priedam, bus rodomos fil- 
mos, kurias Antanas Bimba 
parvežė iš Lietuvos. Taipgi dai
nuos Prano Pakalniškio vado
vaujamas Aido Vyrų Choras.

Rengėjai.

St. Jerome’s bažnyčioje, 
Brooklyne, rasta palikta apie 
6 savaičių amžiaus mergytė. 
Prie jos rasta valgydinimo 
formula ir prašymas jai gerų 
namų.

WARNER BROS, smagi komedija 
JOAN LESU E • ROBERT HUTTON 

“JANIE GETS MARRIED” 
su EDWARD ARNOLD 

ANN HARDING
>!< Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoje >!< 
ERSKINE HAWKINS ir Jo Orkestras 

DAR IR 
IR THE

CHARIOTEERS 
BERRY BROS. 
BROADWAY O J. U 1R 47TH ST

Nepamirškite!
Nepamirškite, jog šį sek

madienį, birželio (June) 16 
d., įvyksta didysis ALDLD 
ANTROS APSKRITIES pikni
kas Lithuanian Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave., Linden, N. 
J. Pradžia 1 vai. po pietų.

Turėsime gražią programą. 
Dainuos 
Choras,

Newark© Sietyno 
po vadovyste Vlado 

Brooklyn© Aido Vyrų 
po vadovyste Prano

ka Simson Avė. iki Mitchell 
Ave.

Iš artimesnių vietų iš New 
Jersey, važiuokite į Elizabeth, 
arba tiesiai, jeigu busai eina, 
į Lindeną.

Automobiliais iš New Yor- 
ko ir tos pusės važiuokite No. 
1 keliu iki Linden, N. J., 
Wood Ave. Po dešinei vieną 
bloką iki Simson Avė., 
son Ave. vieną bloką iki 
chell

Išvažiuosime į Pikniką 
1-mą Valandą

trau-
Lais-

geros ir 
tęsis iki

progra- 
anksti —

n u važiuoti 
tačiau jau

Choras,
Pakalniškio. Taipgi bus ir pra
kalbos. šokiai prie 
populiarės muzikos 
vėlumos.

Nesivėluokite, nes 
m a prasidės gan 
4 :30 vai. po piet.

Piknikan galima 
įvairiais būdais,
girdėjome, kad tūlose vietose, 
Brooklyne ij Bayonne, yra or
ganizuojami busai į pikniką 
važiuoti sykiu. Pasiteiraukite, 
gal dar prisišliesite (Brook
lyn© busas jau perpildytas — 
Red.). O jei ne, tai, ve jums 
kelrodis: iš Brooklyn© ir tų 
pusių — Central R.R. of New 
Jersey nuo Liberty St. į Eliza
beth, N. J. Traukiniai išeina 
pradedant nuo “Ferry” po 
pietų: 1 vai., 1:30, 2:30 ir 3 
vai. Elizabeth, netoli stoties, 
imkite No. 44 busą į Linden, 
N. J. iki Wood Ave. Eikite 
po dešinei Wood Ave. iki Sim
son Avė. Po kairei vieną blo-

Sim-
Mit-

Avė.
A. Gilmanas,
ALDLD 2-ros
Apskrities Pirmininkas.

Viešėjo Brooklyne
Ona Visotskienė iš Kensing

ton, Conn., našlė buvusio žy
maus Conn, valstijos chorve
džio, lankėsi Brooklyne. Jinai 
viešėjo pas giminaičius ir ge
rus draugus Bovinus, Forest 

darbuoto- 
meno sri-

pasimaty- 
Sąjungos

Bušu, automobiliais ir 
kiniais išvažiuosime nuo 
vės salės lygiai 1 vai., šį sekma
dienį, birželio 16-tą. Nepavėluo
kite !

Buše vietų pritrūkome. Bet 
ir netilpusieji vistiek važiuosi
me 
rie

grupėje, traukiniu (kai ku- 
automobiliais).

KELRODIS:
Pasiimkit kelrodį, kad atitrū

kus nuo grupės nereikėtų lik
tis namie.

Iš Pennsylvania stoties, 7th 
Ave ir W. 33rd St., New Yorke, 
imti traukinį į Linden, N. J. Iš- 
sėst? Wood Ave.' stotyje. Už tri
jų blokų rasit Lithuanian Li
berty Park, 340 Mitchell Ave.

Traukiniai išeina (mūsų lai
ku — daylight) 12:25, 1:05, 
2:10.

Šiemet Laisvės piknike bir
želio 30-tą bus svečių iš labai 
tolimų miestų. Iš Floridos at
vyksta Alekas ir 
Valilioniai. Jie jau 
kėši Brooklyne, bet 
Laisvės piknike.

Jau turime žinių, jog iš 
Cleveland ir iš Detroit (o gal 
ir iš Chicagos) kai kurie LDS 
7-tojo Seimo delegatai pasi
liks New Yorke iki Laisvės 
pikniko 
(June)
Clinton Park, Maspeth,

Margaret 
seniai lan- 
šiemet bus

bus skaitlingas

kad piknike
Didžiojo New 

šo-

kuris įvyks birželio
30 dieną, Klaščiaus

L. L,

savi- 
alaus 
gana

Mi-. Klasčius, parko 
ninkas, užtikrino, jog 
bačkutėm ir stiklais bus 
visiems. O užkandžių patys 
pasirūpinkite.

Kiek iki šiol žinoma, tai iš 
keturių miestų busais atvyks
ta į Laisvės pikniką. Ant vie
tos daugelis perka įžangos bi
lietus iš anksto. Tas parodo,

SKELBKITĖS LAISVĖJE!

Marininkai Belaukė 
Tik Žodžio

Liaudies Teatras Jau 
Pasiruošia Darbui

Mokantiesiems v a 1 s t y bei 
taksus dalimis, paskutinė die
na antro bertainio įmokes- 
čiui yra šeštadienis, birželio 
15-ta.jog piknikas 

publika.
Atsiminkite, 

dalyvaus visi
York© apylinkės chorai, 
kiams gros Pavidžio Orkestrą, veteranų.

Vartotų auto parduotuvė, 
306 W. 59th St., New Yorke, 
įkaitinta perkainavus mašinas. 
Tarpe “nuskustų” esama ir

STADIUM KONCERTAI
Simfonijos po žvaigždėmis... Amsterdam Ave. ir J88 SI.... 

Philharmonic Simfonijos Orkestras su 110 Artistų...
Vakarais 8:30 vai.... Tikietai 

Nuo 30c, 60c ir daugiau
PIRMADJENJ, Birž. 17—Iškilmingas atidaromasis koncertas Beethoven. Tchaikowsky, 

Brahms su Artum Rubinstein, piano solistu, Artūrui Rodzinski vadovaujant
ANTRADIENJ, Birž. 18—Tchaikowsky, Wagner, su George Szell vadovybėje
TREČIADIENI, Birž. 19—nėra koncerto
KETVIRTADIENI, Birž. 20—Brahms, Mendelssohn su Erica Morini, smuiko soliste 

ir George Szcll vadovaujant
PENKTADIENJ, Birž. 21—Shostakovich, Gould su Walter’iu Endl vadovybėje
SEŠTADIENf, Birž. 22—Arthur Whittemore ir Jack I>owe, du piano solistai su Paul 

LaValle vadovybėje Enesco, Debussy, Prokofieff, Liszt

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
ALBERT MILLER 

(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

PATARNAVIMAS Už $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

Išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite J namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie • Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.šiuos žodžius rašant, penk

tadienio priešpietį, atrodė, 
kad marininkų streiko pra
džia šio vakaro vidurnaktį bu
vo neišvengiama. Laivų kom
panijos dar nebuvo sutikusios 
susitarti su unijomis, derybos 
užkliuvusios.

Lietuvių Liaudies Teatras 
yra susirūpinęs ateinančios 
žiemos sezono veikla ir jau 
pasiruošia darbui — darosi 
planus, renkasi veikalus. Kai 
kuriuos veikalus jau turi pasi
rinkęs ir planuoja pasiskirsty
mą rolėmis.

Birželio 18-tos vakarą, šį 
antradienį, teatrininkai turės 
labai svarbų susirinkimą. Ja
me tikisi galutinai prisirengti 
veikalų statymui — išsidirbti 
planus ir pasiskirstyti roles, 
taipgi aptarti visus kitus su 
vaidyba ir teatru surištus rei
kalus. V-a.

Hills, žinomuosius 
jus lietuvių liaudies 
tyje.

Su viešnia taikėsi 
ti Lietuvių Meno
paskaitos vakarą, Laisvės sa
lėje.

Nepaprastai sunkūs, liūdni 
buvo jai tie pastarieji keli 
mėnesiai. —Kad tai gyventu
me arčiau miesto, kaip seniau, 
kada abu su d. Visotskiu ga
lėjome dalyvauti hartfordie- 
čių lietuvių veikime, būtų bu
vę lengviau, nusiskundė jinai. 
Ji dabar gyvena nuošaliai nuo 
miesto, beveik farmeriauja 
(maža skale). Ir laikai nenu
sistovėję — nei drąsu palikti 
turimąją vietą, nei rasti kur 
nors mieste patogų gyvenimą 
galima, 
rečiau, 
draugių

p

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

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

Rems Streiką

Virš 15 tūkstančių newyor- 
kiečių suvyko į Madison Squa
re Gardene masinį mitingą 
praeitą ketvirtadienį, sušauk
tą marininkų streiko paramai. 
Ir įvyko daugybė mažesnių ir 
mažučių susirinkimėlių šią sa
vaitę, kuriuose vyriausiu klau
simu buvo marininkų streikas. 
Retas susirinkimas praėjo to 
nesvarsčius.

Marininkų Unija, CIO, ga
vo solidarumo pasižadėjimą 
nuo Francijos ir nuo kitų ša
lių marininkų. V v

Svarbiausi Reikalavimai: 
Pakėlimo mokesties. 
Trumpesnių darbo valandų. 
Lavinti marininkai (able 

bodied seamen) šiuo tarpu te- 
begauna tik po $145 mėne
siui už 56 darbo valandas. Iš 
tokios mokesties, atėmus tak
sus, belieka po $34. Nepasie
kusieji pilno marininko laips
nio gauna po mažiau. Ir visa 
tai už darbą bastantis po pa
saulį, toli nuo šeimos, nuo visų 
patogumų, kurie galimi na
mie.

B

D-e.

Valandos:

CocUta'1'

per

'Pd

k

(7

REAL ESTATE

*

•g
g

gyventi 
draligų-

Grasslands ligoninėj, West
chester, kokia vidurių liga su
sirgo 137 ligoniai ir ligonines 
tarnautojai.

Tad prisieina 
mažiau senų 
susieinant.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868 

221 South 4th Street

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

Tel. SOuth 8-8869

WARNER BROS, nepaprasta drama
BETTE DAVIS

Dvigubai žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
•u GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD TtAY
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KĖTURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

“ RESTAURANT

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Atvira meilės istorija moteries, pakliuvu- 
sios ne į tą traukini, bet su tinkamu 

vyru! . . . Smagi ir be mąstymo!
CLAUDETTE COLBERT 

JOHŲ WAYNE

“Without Reservations”
su DON De FORE

Nuolat • Vidunaktį rodoma kas naktį

g PALACE
BROADWAY ir 47th ST.

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

-.Su-*

STANLEY
y*

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

CH. 2-2838
Tarpininkas U.S. Service

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

0
„orios

Kurijos JaU 
n«o ja J

BARBARA STANWYCK 
ROBERT CUMMINGS 

DIANA LYNN

“THE BRIDE
WORE BOOTS”

Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 
GLEN GRAY ir

CASA LOMA ORKESTRAS
Dar EUGENE BAIRD • LARRY STORCH 

ir EXTRA! LOUIS JORDAN 
ir Jo Garsus Tympany Five

PARAMOUNT
BROADWAY & 43 STREETPARAMOUNT’S smagus, ' 

komedinis romansas. 
OLIVIA De HAVILLAND

RAY MILLAND • SONNY TUFTS 

“THE WELL 
GROOMED BRIDE”

Ir dar vikri ir skatinanti melodrama 

“They Made Me A Killer” 
BROOKLYN 

PARAMOUNT 
Flatbush ir De Kalb Aves.

PRODUCED IN U. S. S. R.

. 7th AVĖ, bet. 42 & 4I ŠTS. Į

Pilnas Sujaudinimų Judis! Švelni Meilės Istorija, 
pilna veiksmų ir lūkesčių!

| tOHN HODIAK * NANCY GUILD

Somewhere in the Night”
su LLOYD NOLAN ® RICHARD CONTE

Ir dar puikus asmenų vaidinimas scenoj * 
MONTE PROSER’S

COPACABANA REVUE 
žvaigždžiuoja

DĖSI ARNAZ
ir gražiosios Copa Mergaitės

EXTRA! PETER LIND HAYES 

ROXY 7th AVE. IR 50th ST.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk saunų, įspūdingą pergalės paradą Londone! Matyk, kaip kritusieji pagerbiami D 
D enoje Normandijoje! Matyk Chinijos valdžią sugrįžtant į Nankingą! Matyk G.I. šeimas 
UH P°tvyniu» Ispanijoj! Matyk rinkimus Francijoj, Italijoj ir Čechoslovaki-
M » v K'r i 8varbV raportą apie Atominės Bombos padarytus nuostolius Hiroshima!I
L* y. Japonų minlsterių kabinetą! Matyk naująjį Sovietų ambasadorių Novikovą!

w”108 Matyk mokslą užbaigusius West Pointe ir Annapolyje! Matyk
pu ą s ]8 America filmą, “Street of Shadows,” Ir dar visas naujausias žinių filmas
iš viso pasaulio! Puikiausi judžiai mieste!

K M R A Q Q V NEWSREEL THEATREYl. O O JL BROADWAY ir 46 ST.

AFL Maritime Taryba 
Neperžengs CIO 
Pikieto Liniją

šis AFL darbininkų centras, 
atstovaująs dokų darbininkus 
ir kai kuriuos marininkus New 
Yorko porto srityje, praeitą 
trečiadienį nutarė pagerbti 
pikieto linijas prie CIO juris
dikcijoj veikiančių laivų, jeigu 
įvyktų visašalis streikas. Ta
čiau, anot United Press pra
nešimo, jie ir toliąu dirbsią 
prie tų laivų> kurie operuoja
mi AFL įgulomis.

Tarybą sudaro šešios unijos. 
Prieita supratimo, kad pagel
bės laimėti CIO Unijoms. 
Taipgi bile kuriai vienai iš tų 
unijų negalėjus susitarti, tu
rint išeiti į streiką, visos kitos 
gelbės visomis išgalėmis. Pri
klauso Masters, Mates and Pi
lots, Sailors Union of the Pa
cific, Int. Longshoremen’s 
Ass’n, Radio Officers, Sea
farers, Merchant Marine Staff 
Officers.

Gi tos atskiros unijos dar 
turi atskirų savųjų tarimų, 
kaip jos elgsis vienu ar kitu 
atveju. Pavyzdin, kapitonas 
Harry, Martin, Masters, Mates 
and Pilots prezidentas, sakė, 
jog jo unija priėmė rezoliuci
ją, pasisakant, kad jeigu AFL 
unijos streikuos ir laivyno įgu
los bus priskirtos laivams, jo 
unija tokį veiksmą skaitys 
‘‘lockout’ll” ir visiškai atsisa
kys plaukdinti .laivus su laivy
no paskirtiniais ant laivo.

Panaudoti Drabužiai
su

Apmokėtais muitais 
gali būti dabar siunčiami į 

SOVIETU SĄJUNGĄ 
(Latviją, Lietuvą, Estiją ir 

šiaurinę Bukoviną) 

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

dėta Sveikatos Tarybos 
Liudijimas.

Jūs vis dar galite siųsti 
Naujus Drabužius ir Mai

sto Siuntinius, kaip 
visuomet

Vilniaus Institutui 
Dovanos

Geo. Malinskas,* Brooklyn, 
aukojo $1.50.

Pataisa,
Gegužės 19-tą, laike rody

mo filmu iš Lietuvos, Scl)wa- 
ben Hali, aukojo, bet nebuvo 
paskelbti ar neaiškiai pa
skelbti :

B. Balaišis, aukojęs $5.
P. Siaurys, $1.
Dėkojame už aukas.

LPTK Br. Skyrius.

Birželio 30-ta stovi mintyje 
kiekvienam didžiojo New Yor- 
ko apylinkes lietuviui. Ji sto
vi mintyje ir daugeliui ir to
limesnių kolonijų lietuviams, 
nes birželio 30-tą (June 30th) 
įvyks dienraščio Laisves didy
sis piknikas Brooklyne. ADAM V. WALMUS, D.D.S.

DAKTARAS—DENTISTAS

STANLEY RUTKuNAS 
SAVININKAS

PŪIKIADSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9012

p the gift 
gp HlMSElF!

Lengviausia įspėjamas dalykas, kad 
jūsų tėvelis visada nori ką nors sau 
tinkamo iš vyram paruoštų džiūlerių. 
Dabar, tėvo dienos proga, jūs galite jį patenkinti. Apdo
vanokite jį kuriom nors iš žemiau nurodytų, tėvų dienai 
atatinkamų, dovanų:

Maspeth, N. Y. Parsiduoda namas 
2-jom šeimynom, su 10 kambarių, 
maudynės. Lotas 25x100. $5500.

Taipgi parsiduoda dviem šeimynom 
mūrinis namas, 11 kambarių; por
ėtai, garu šildoma, garage. Liepos 
(July) 1-mą vienos lubos bus tuš
čios. $10,500. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pas:

ZINIS
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. REpublIc 9-1506 ,
(136-138)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ilgos kopėčios, 40 pė

dų. Geros išdirbyštės, beveik naujos. 
Parsiduoda už $20. Dėl daugiau in
formacijų, prašome, kreiptis pas: W. 
Girnius, 483 Warwick St., Brooklyn, 
N. Y. - f (1371138)

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2178; (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.


