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komunistų suvažiavimas. Jis 
buvo neskaitlingas, bet pada
rė eilę gerų tarimų. Vienas iš 
jų, tai iki Naujų Metų gauti 
į Komunistų Partijos eiles 
bent 300 naujų narių iš lie
tuvių tarpo. Ir tas bus nesun
ku atsiekti, jeigu komunistai 
energingiau padirbės, o komu
nistų simpatikai supras, kad 
reikia ne vien pritarti komu
nistų veiklai, bet įstoti į par
tiją ir organizaciniai jai 
dėti.

FRANKO POLICIJA 
NUŽUDĖ DAR 4-R1S 
RESPUBLIKIEČIUS

4 Didieji Saukia Europiniu Talkininlm 
Taikos Konferenciją Liepos 29 d.

ANGLIJA NELEIDŽIA 
AMERIKINIŲ ŽYDU 
VADU PALESTINON

pa

lieturime tūkstančius 
kurie praktikoje dirba

Mes 
tuvių, 
komunistų darbą. Bet jie or
ganizaciniai nepriklauso par
tijoj. Prigulėjimas būtų nau
dinga organizacijai ir jiems 
patiems, nes būdami savo kla
sės partijos eilėse, jaustųsi, 
kad jie yra klasinėj mokykloj.

Daugelis iš mūs nepagalvo
ja; kas būtų atsitikę su de
mokratinėmis laisvėmis Ame
rikoj, kas būtų patikęs pasau
lį, jeigu ne Tarybų Sąjunga, 
kuri, komunistų vadovybėje, 
pastojo hitlerizmui ir fašiz
mui kelią ir nešdama did
žiausius nuostolius, suteikė 
galimybę Jungtinėms Tautoms 
laimėti karą? O tas buvo gali
ma tik todėl, kad ten buvo 
galinga ir vieninga Komunistų 
Partija.

Demokratinės Lenkijos pre
mjeras Boleslovas Osubka- 
Moraw‘ski reikalai’ia, kad kri
minalistai, kurie suruošė prieš 
žydų tautos žmones pogromus 
Kielco mieste, būtų baudžiami 
mirtimi.

Jis ir kiti Lenkijos vadai sa
ko, kad tai darbas fašistų ir 
Mvkolaičiko sėbru, kurie, pra
laimėję balsavimus, stengės) 
provokacijų keliu iššaukti su
irutę ir suteikti galimybe už
sienio imperialistų intervenci
jai. Lenkijos vadai sako, kad 
tie fašistiniai elementai daro 
didelę gėdą vi.:a’ Puikų tau
tai ii* todėl jie bus kietai nu
bausti.

Washingtone generaiio pro
kuroro pagelbininkas Mr. O. 
J. Rogge iškėlė viešumon, kad 
1940 metais, laiko prezidenti
nių rinkimų, Vokietijos huie- 
rininkai viską darė, kad lai
mėtų T. Dewey, o pralaimėtų 
Rooseveltas.

Toulouse. — Fašistinė Is
panijos diktatoriaus Fran
ko policija sušaudė plieno 
darbininkų vadą Ramoną

Sulaikyti Du Amerikonai 
Sovietinėj Berlyno Dalyj

Išsiuntinėta Pakvietimai su 
Patarimais Dėlei Taisyklių

Amerika Vėl Duoda Valią 
Rėmusiems Nacius Bizniam

_____ _____ ___ _____ Berlin. — Sovietų kariai 
Villa ir nužudė tris kitus; suėmė amerikoną oficierių 
respublikiečius.

Villa buvo ištrūkęs su 
dviem draugais iš Malagos 
kalėjimo. Jie prisiglaudė 
vieno respublikiečio namuo
se. Bet policija juos užtiko 
ir sušaudė, o namų savinin
ką pakorė ir durtuvais 
badė.

Paryžius, liep. 9. —Fran- 
cija išsiuntinėjo visiem 21- 
nam europiniam talkininkui

sti

Chiang Kai-shek su 
Amerikoną Pagalba 
Puola Komunistus

S. L. Harrisoną ir jo žmo
ną, kuomet jiedu be leidimo 
perėjo į sovietinę Berlyno | pakvietimus į taikos konfe- 
dalį. Pranešta, kad suim-i renciją, kuri šaukiama lie
tieji gerai užlaikomi. Gene-;I)0S 29 d. Paryžiuje. Šaukti 
rolas Fr. A. Keating, kari-1 šią konferenciją nutarė 
nis gubernatorius ameriki- ' Amerikos, Sovietų, Anglijos 
nes Berlyno dalies, pastebė- ir Francijos užsienių reika- 
jo, kad vokiečiai kartais lų ministerial. Prie kvieti- 
persirengia amerikinėmis 
uniformomis ir pereina į so
vietinę Berlyno sritį. Har
rison su pačias bus sugrą
žinti į amerikinę pusę.

60 NUOŠIMČIU LENKŲ 
PASIRINKO SEIMĄ VIEN 
IŠ ATSTOVU RŪMO 

t'

Nanking, .Chinija.— Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
armija sakosi atėmus iš 
chinu komunistu Hsuanhu- 
atien miestą ir apsupus 60,- 
000 komuinstų Hupeh pro
vincijoj. Komunistai kalti
na tautininkus už paliaubų 
sulaužymą. Jie sako, jog 
Chiang Kai-sheko kariuo
menė, nepaisant pertaikos, 
puola chinų komunistus, ir 
daugelyje vietų vėl liepsno-|m^ įr sena^ Už valdžios 
ja mūšiai. . siūlymą dėlei seimo vien tik
, Chinų komunistai reika-i atstovų rūmo balgavo 
lauja, kad Amerika atšauk- bairiejj ,r bepusiškos vidų- 
tų savo kariuomenę n nu-; rį0 . partijOs. Tatai pranešė 
stotų davus Chiang Kai- premjer 
shekui paramą iš karinio1 
Lend-Lease fondo. !

(Maskva. — Sovietų laik 
raštis 
meriką, kad jinai, remdama r • -• n/i* 
Chiang Kai-sheką Lend- LailllCJO lYHIHl. 
Lease lėšomis, laužo pada- --------
rytą Maskvoj savo sutartį..
Amerikos kariuomenės pa- , minacijas į Jungt. Valstijų 1 L. f ’ Z-M IZ z 1 i r-Ą L* I 1 J 1 *___*?*• - -__ __

60Varšava. — Piliečiai 
nuošimčių balsų birželio 30 
d. nutarė, kad Lenkijos sei
mas būtų tiktai atstovų rū
mas, be senato. St. Mikolai- 
čiko vadinamieji valstiečiai, 
dešinieji ir fašistiniai ele
mentai išvien balsavo už 
dvilypį seimą — atstovų rū-

mii; į konferenciją jie pri
dėjo keletą paprastų taisyk
lių dėlei jos dienotvarkio.

l Keturi Didieji pataria, kad
I 21-nos tautos delegatai pri
imtų šias taisykles, 
palieka laisvę pačiai 
rencijai pasigamint

I duros taisykles.
Sovietų ministeris

I tovas reikalavo iš 
pagamint taisykles tai euro
pinei konferencijai. Bet jis

tačiau, 
konfe- 
proce-

Molo- 
anksto

padarė nuolaidą ir sutiko, 
kad būtų duota tik patari
mai dėl konferencijos tai
syklių.

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes ir užsieni
nis Anglijos ministeris Be- 
vin kartotinai siūlė priimti 
ir Chiniją į konferencijos 
kvietėjus. Molotovas tam 
priešinosi. Jis nurodė, kad 
Chinija nedalyvavo europi
niame kare. Amerikos ir 
Anglijos ministerial, paga- 
liaus, sutiko su Molotovu 
kas liečia Chiniją.

Konferencija s v a r stys 
Keturių Didžiųjų pasiūly
mus dėlei taikos sutarčių su 
buvusiais nacių palydovais 
— Italija, Vengrija, Rumu
nija, Bulgarija ir Suomija.

Washington. — Karo me
tu Arperika buvo įtraukus 
į juoduosius surašus 15,446 
kompanijas ir asmenis, ku
rie bizniavo su priešų šali
mis. Tokiem bizniam buvo 
uždrausta verslas su Jung
tinėmis Valstijomis. Wa- 
shingtono valdžia dabar iš
braukė iš juodųjų surašų 9,- 
559 tokius asmenis ir kom
panijas.

Pietinėje Amerikoj, Švei
carijoje, Ispanijoje ir Por
tugalijoje buvo daugiausiai 
tarnavusių naciams biznių.

LENKIJOS KARDINOLAS 
NESUDRAUDE ŽUDŽIUSIŲ 
ŽYDUS FAŠISTŲ

" New York. — Anglijos 
valdžia nedavė leidimo ame
rikinių žydų vadams, rabi
nui dr. S. Wise ir Louisui* 
Lipskiui atsilankyti į Pales
tina. ■ ‘

Dr. Wise dėl to pareiškė: 
“Anglijos ambasados atsi
sakymas duoti mums pra
leidimą yra pats savaime 
anglų prisipažinimas, kad 
jie kalti už tai, kas pasku
tiniu laiku dedasi Palesti
noje.”

Anglai ir Amerikonai 
Kurstę Michailovičių 
Pulti Partizanus

KONGRESMANAISVARSTO 
DIDŽIULĘ PASKOLĄ 
ANGLŲ IMPERIJAI

Kai Kurie Sako, Paskola Stiprins Bloką prieš Sovietus
Washington. — Kongreso I ti paskolą ir sako, kad ji- 

atstovų rūmas 181 balsu 
~ . ,, i prieš 67 nutarė neužilgoOsubka-Moraws-] įvargtyt sumanymą dgl 3 

z bilionų 750 milionų pasko-
ZZ los Anglijai. Bet daugiau\Vd.   O (J Vie b U IcllK- v T) 1 |«| xingnjai, uvu viciLigįicici

Pravda kaltino A- • I aZdllgUS KepUDllKOUaS kaip 67 kongresmanai nusi-
JI _____J_____  1 P/vi Iz-zi Pn noolznlo n _

galba Chiang Kai-shekui 
taipgi yra sutarties laužy
mas.)

Minneapolis, Minn.— No-

ciai buvo suplanavę net $50,- 
000,000 išleisti 'Amerikoj tai 
kampanijai, buvo davę in
strukcijas iš 30,000 žodžių, 
kaip veikti prieš 
kandidatūrą. Tam 
nu i vadovavo IT. 
Gal būt nemažai
tarpe “pasidąrbavo” tie Roo
sevelto priešai, kurie jį puolė 
ir “komunistu” vadino.

Filipinų Partizanai
Kertasi su Fašistine>

senatą laimėjo pažangus re- 
publikon. Edward J. Thye, 
dabartinis Minnesotos gu
bernatorius, prieš atžaga
reivį, izoliacionistą republi- 
koną senatorių H. Ships- 
teadą. Harold E. Stassen, 
progresyvių republikonų 
vadas, rėmė Thye.

I teikę prieš tą paskolą. Sena
tas jau yra ją užgyręs, ta
čiau tik menka balsų dau
guma.

Prez. Trumanas ir vals
tybės sekretorius James 
Byrnes bijo, kad kongres
manai neatmestų tos pasko
los. Jie ragina greitai užgir-

Roosevelto 
nacių pla- 
Goeringas. 
ir lietuvių

Varšava.— Krakovo kar
dinolas Sapieha atsilakė pa
sirašyt Francijos dvasiškių 
atsišaukimą į lenkus nežu- 

i dyt žydų. Lenkijos valdžia 
I prašė Kielce katalikų vys
kupą atsišaukt į fašistinius 
lenkus, kad liautųsi žudę 
žydus tame mieste. Vysku
pas atsisakė.

Lenkijos premjeras Osub- 
ka - M o rawski įtarė ir 
“valstiečių” vadą Mikolai- 
čiką, kaip fašistų pataikū
ną prieš žydus.

nai, girdi, patarnautų Ame
rikos bizniui.

Užsieninio kongresmanų 
komiteto pirmininkas Bloo- 
m’as peikia anglų politiką 
Palestinoj, bet remia pasko
lą ir pareiškė: “Pats mūsų 
(Amerikos) saugumas pri
klauso nuo Anglijos demo
kratijos.” Kai kurie kiti 
kongresmanai atviriau kal
bėjo, kad paskola sustiprin- Kai-sheko valdininkai

Chiango Tautininkai 
Vagia UNRRA Maistą

Belgrad. — Teismo pro
kuroras pulkininkas Milos 
Minič reikalavo mirčia nu
baust generolą D. Michailo- 
vičių ir 23 kitus jugoslavų 
išdavikus, kurie išvien su 
naciais kariavo prieš Jugo
slavijos patrijotus - parti
zanus. Michailovičius su sa
vo sėbrais vien sostinėje 
Belgrade išžudė 70,000 vy
rų, moterų ir vaikų. Proku
roras Minič sykiu pareiškė:

“Anglijos ir Amerikos ka
riniai atstovai stumte stū
mė Michailovičių kovon 
prieš komunistus (partiza
nus). Visai aišku, jog be 
tos paramos iš užsienio Mi
chailovičius nebūtų galėjęs 
taip ilgai atsilaikyti.”

Shanghai, Chinija. — 
Tarptautiniai UNRRA pa- 

! reigūnai atrado, jog Chiang 
’ ..i va

tų Ameiikos-Anghjos bloką ,gia ir šmugeliuoja UNRRA 
prieš Sovietų Sąjungą.

NUTEISTAS SUKČIUS 
VALDININKAS

Mount Holly, N. J.— Bu
vęs kelių ir tiltų valdinin
kas L. A. MacFarland tapo 
nuteistas kalėti vienus iki 
trejų metų už nusukimą 
$100,000.

Senatoriai Grūmoja 
Panaikint Kainų

atsiųstus valgius ir kitus 
reikmenis. O daug liekamų 
siuntinių, kurių jie nepas- 
pėja su vogt, pūdoma uos
tuose ir nepaskirstoma mi- 
lionams badaujančių

Amerika ir Anglija Stengiasi 
Atskirt Jungtines Tautas nuo 

Atominės Jėgos Kontrolės cl inų Tvarkymą
Italijos komunistai reika

lauja pakelt visiem darbi
ninkam algas.

New Yorke svaras “ham- 
bur go” jau doleris. New York. — Dr. H. E- 

vatt, Australijos atstovas 
atominėje Jungtinių Tautų 
komisijoje, siūlė padaryt tą 
komisiją nepriklausomą 
nuo Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos ir nuo visuoti
no jų susirinkimo. Tai iš- 
tikrųjų Amerikos ir Angli
jos sumanymas. Amerikonų 
-anglų blokas su šiuo planu 
stengiasi apeiti Sovietų tei
sę vetuoti - atmesti daugu
mos atominės komisijos nu
tarimus, kurie būtų at
kreipti Amerikos - Anglijos 
naudai prieš Sovietus. Nes 
kol atominė komisija pri
klauso nuo Jungt. Tautų

Saugumo Tarybos, tol So
vietai turi teisę, kaipo nuo
latinis tarybos narys, at
mesti daugumos sprendi
mus, nors anglai - ameri
konai yra užsitikrinę dau
gumą atominėje komisijoje.

Manila, Filipinai, liep. 9. 
— Susikirtime tarp filipinų 
valstiečių partizanų ir už
puolusios juos karinės-faši- 
stinės policijos liko užmuš
ta bent 155 asmenys iš abie
jų pusių. 80 nuošimčių tos 
policijos, kaip ir pats da
bartinis prezidentas Roxas, 
tarnavo japonams okupan
tams. Partizanams, vadina
miems Hukbalahaps, vado
vauja Luis Taruc. Jis sako, 
jog teroristin. Roxas polici
jos užpuolimai privertė val
stiečius sukilti.

Atom-Bomba Nekliudė
Submarino Vidurių

I

Aleman Esąs Išrinktas 
Meksikos Prezidentu

Bikini. — Atominė bom
ba sprogo beveik tiesiogiai 
virš submarino “Skate” 
birž. 30 d. Submarinas buvo 
pusėtinai aplamdytas, bet 
sprogimas visai nepalietė jo 
mašinerijos, ir submarinas 
be jokių pataisymų vėl 
plaukia savomis jėgomis. 
Kita atominė bomba žada
ma susprogdint po vande
niu ties Bikini sala liepos 25 
d.

Washington, liep. 9. —- 
Abejotina, ar senatas pri
ims bent šlubą. pratęsimą 
kainų kontrolės, kurią siū- 

į lo trumaniški senatoriai. 
Demokratai senatoriai iš 
pietinių valstijų drauge su

Mexico City. — Meksikos | republikonų vadais Taftų, 
prezidento rinkimuose dau- i Wherry ir kitais reikalau- 
giau balsų gavo valdžios re
miamas kandidatas Miguel 
Aleman, negu atžagareivis 
E'zequil Padilla, kaip rodo 
iki šiol suskaityti balsai. 
Rinkimų pasėkos būsiančios 
oficialiai paskelbtos apie šį 
ketvirtadienį. Rinkimai bu- brangininkų draugams, 
vo gana ramūs, ir tik ket
vertas asmenų užmušta.

Į Maskvą atvyko Jungtinių 
Valstijų prekybos sekreto
riaus II. A. Wallace du pa
siuntiniai, E. C. Ropes ir Le
wis Lorwin. Jie siūlo, kad tar
pe Sovietų ir Amerikos būtų 
užmegsti glaudesni prekybos 
reikalai, kad metinė prekyba 
siektų iki $500,000,000. Jie 
siūlo, kad Sovietų Sąjunga 
pirktų Amerikoj per metus 
laiko už $400,1)00,000, o Ame
rikai reikalingų tavorų par
duotų už $100,000,000.

(Tąsa 5-me pusi.)

kad kuo tampresni 
ryšiai būtų tarpe

Aišku, 
prekybos 
mūsų ir Sovietų Sąjungos ša
lių, tuo būtų geriau dėl abie
jų šalių. Tas tenka pasakyti ir

• dėl politinių santykių. Kuo 
geriau ir lengviau abi šalys 
susitartų, tuo būtų abiem 
riau ir tvirtesnė pasaulinė 
ka.

ge- 
tai-

NELAIMĖSE PER ŠVENTES 
ŽUVO 512

New York. — Žinių agen
tūra Associated Press su
skaitė 512 žuvusių nelaimė
se žmonių, bešvenčiant jiem 
ir beslinksminant nuo lie
pos 4 d. iki savaitės pabai
gos. Vien automobilinėse 
nelaimėse ant vieškelių per 
tas dienas užmušta 231 as
muo visose valstijose; pri
gėrė besimaudydami 163.

i

ANGLŲ KARIUOMENĖ 
LAUŽO STREIKĄ

London. — Streikuoja 2,- 
000 laivakrovių Southamp-. 
tono uoste. Anglų valdžia 
pasiuntė kariuomenę 
vams iškrauti.

lai-

Atvykęs Anglijon, Grai
kijos premjeras Tsaldaris 
prašo paskolos.

ja tuojau panaikinti tvar
kymą kainų mėsai, pieni
niams valgiams, kiaušiniam 
ir eilei įvairių dirbinių bei 
produktų.

Pranešama, , kad ir kiti 
demokratai n u o 1 ankauja

Ar Tai Paskola, ar 83,750 Miliony Dovana Anglijai?
Washington. — Preziden

to Trumano valdžia perša 
duoti Anglijai $3,750,000,- 
000 paskolą šitokiomis sąly
gomis:
’ Iki 1951 m. Anglija ne
mokės Jungtinėms Valsti
joms nei sumos nei palūka
nų. Pąskui per 50 metų an
glai dalimis mokės skolą su

dviem nuošimčiais palūka
nų. Jei kuriais metais Ang
lijos biznis bus silpnas, A- 
merika dovanos jai palūka
nas už tuos metus.

Amerika tikisi, kad Ang
lija už paskolos pinigus 
pirks daug dirbinių bei 
produktų iš šios šalies. Bet 
anglai to neužtikrino. Ame-

DAUG PAGEDUSIŲ ŠUNŲ 
I VALKIOJASI NEWARKE

rikos valdžia kalbėjo, kad 
Anglija mainais už pasko
lą, girdi, plačiau įleis ame
rikines prekes į užsienių 
rinkas, kuriose anglai vieš
patavo. Amerika taipgi ti
kisi, kad anglai numuš mui
tus amerikonams, kurie ga
bens savo dirbinius į Ang
lijos imperijos kraštus.

Bet plane sutarties dėl 
paskolos Anglija iš tikrųjų 
nežada tokių palengvinimų 
Amerikos bizniui.

Anglija dar skolinga 
Amerikai pusseptinto bilio- 
no dolerių nuo praeito pa
saulinio karo.

ORAS.—Bus giedra, šilta.

Newark, N. J. — Miesto 
gatvėmis bastosi daug pa- 
gedusių šunų. Šuns aprieta, 
jau mirė viena mergaitė. 
Miestinis daktaras Charles 
V. Craster įspėjo, kad gal 
bus ir daugiau kūdikių ap
rieta. Jis reikalauja neleist 
^palaidų šunų į gatvę ir bau
sti tokių šunų savininkus po 
$50 pagal vietinį įstatymą.

į&i 11^
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Du Būsimieji Amerikos Lietuvių Suvažiavimai
Sekamais metais, sausio pradžioj, sukanka 400 metų 

nuo pasirodymo pirmosios spausdintos knygos lietuvių 
kalboj. Aišku, kad kiekvienas lietuvis, kuriam yra bran
gi mūsų tauta, mūsų kultūra, tą sukaktį nuoširdžiai pa
minės. Tarybų Lietuvos vyriausybė energingai ruošia
si prie minėjimo 400 metų sukakties.

Jungtinėse Valstijose, kur tiek daug lietuvių gyve
name, mes taip pat privalome gražiai ir reikšmingai at
žymėti tą sukaktį.

Pradžia jau yra* padaryta. Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas nutarė sausio ir vasario 
mėnesius, 1947 m., pašvęsti minėjimui šios sukakties, 
ruošiant prakalbų, prelekcijų, paskaitų maršrutus, lite
ratūros parodas ir kitais būdais įvykį atžymėti. Bus tam 
reikalui pašvęstas pirmas žurnalo Šviesos numeris. Bus 
dedama pastangų gauti iš Lietuvos literatūros, pirmųjų 
knygų arba jų atvaizdai, taipgi, jeigu galima, nors vienas 
žymus literatas.

Lietuvių Literatūros Draugija tą minėjimą mano ap
vainikuoti sušaukiant kovo pradžioj, jeigu bus galima 1- 
2 dd., savo suvažiavimą ir jį baigti masine sesija ir pra- 

' kalbomis pašvęstomis minėjimui 400 metų sukakties nuo 
pasirodymo pirmosios lietuviškosios knygos.

Dar plačiau prie šio atžymėjimo ruošias Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Centras, kuris tapo suorganizuo
tas lapkrityj, 1945 metais, Pittsburghe, ir kuris atsto
vauja apie 165,000 Amerikos lietuvių. Šios masinės ir 
demokratinės lietuvių organizacijos centro narių suva
žiavimas įvyko liepos 7 d., ir nutarė šaukti Trečią De
mokratinių Amerikos Lietuvių Suvažiavimą kovo 2 d. ir 
jį baigti masiniu*susirinkimu, kuris bus pašvęstas minė
jimui 400 metų nuo lietuviškosios knygos pasirodymo. 
Masinės sesijos, kaip Lietuvių Literatūros Draugijos, 
taip ir Trečiojo Demokratinių Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo bus sulietos į vieną didelį bendrą njinėjimą.

Aišku, kad apart mūsų kitų didelių darbų, kaip tai 
Lietuvių Literatūros Draugijos planai tolimesnei veiklai 
leidimui knygų, brošiūrų, žurnalo ir bendrai skleidimo 
apšvietos, ir Demokratinio Amerikos Lietuvių Centro 
veiklos už taiką, laisvę ir žmonių lygybę, bus gražiai ir 
įspūdingai atžymėta minėta sukaktis.

Aišku, kad prie šio gražaus ir prakilnaus darbo jau 
dabar privalome ruoštis visi nuoširdūs lietuviai. Kiek
vienos lokalinės lietuvių organizacijos, ar tai būtų pašal- 
pinis kliubas, draugija, nacionalės organizacijos kuopa, 
teatralė grupė ar choras, yra pareiga ruoštis prie at
žymėjimo šios labai svarbios sukakties. Kiekvieno lie
tuvio, kuris tik myli savo tautą, kalbą, kultūrą ir Lietu
vą, yra šventa pareiga prisidėti prie to, kad šis atžymė- 
jimas būtų visų ir kuo plačiausias.

Aišku, kad dabar dar neturime smulkmeniškų pla
nų, — jie bus išdirbti šaukėjų. Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas ir Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Centras toj srity j jau dirba. Kaip būtų gražu, 
kad prie šio darbo prisidėtų visos lietuvių nacionalės ir 
stambios lokalinės organizacijos, kurios tik brangina lie
tuvių kalbą, knygą ir pačią Lietuvą.

Mūsų dienraštis iš savo pusės dės pastangų, kad pa
dėti padaryti suvažiavimus ir 400 metų knygos sukaktį 
labiausiai pasekmingais.

(“IVAN THE TERRIFIC”).
Ilgi phuikąj, trumpos autes: Ivan Kirov, kurs šoka ba
letą jūdy “Rožes Pasivaidinimas” (“The Specter of the 
Rose”) I
Augalotas Jonas, 6 p. 2 c., šampionas plaukikas, turįs 
B. S. laipsnį geologijoj. Kuomet dauguma baleto žvaig- 
džių pradeda lavintis nuo 8 metų amžiaus, Kirovas 
pradėjo nuo 21 m.
Nors Amerika, kaipo ba

letą pamėgusi tauta, tebėra 
dar kūdikis, ji jau vistiek 
išmoko katutes ploti gerai 
technikai, masiniai geibti 
prieš baleriną Danilovą, 
Markovą, Osato, Tumano
va, prieš šokikus, kaip Ėg- 
levskis, Dolinas, Franklinas 
ir Laingas. Brodvės baletu 
užtaisytos muzikinės pjesės 
smarkiai pastūmėjo šokių 
populiarumą, ir techniki
niai baleto terminai tapo 
gerai žinomi išprūsiusiai 
publikai. *

Praėjo jau tos dienos, 
kad baleto vaikiščiai skai
tės gležnučiais sutvėrimais, 
kurie laisviau jaučiasi ra
mių namų atmosferoj, negu 
mūšiu lauke. Šiandien dau
guma vyrų šokėjų nešiojasi 
kareiviškas pasiliuosavimo 
sagutes. Juškevičius, vienas 
pasaulio aukščiausių šokl
iai, dar tebetarnauja laivy
no gretose.

Kaip tik tokiuo diržingu! 
charakteriu ir yra paskiau-i 
sias Holivudo patiekimas 
šokius pamilusiai tautai — 
Ivanas Kirovas, kurs žvaig- 
ždiškai pasirodo Republic 
studijos paveiksle “Rožės 
pasivaidinimas” (“Specter 
of the Rose”—tai Ben Hech- 
to svajonės vaikas), ir kai
po baletistas šokėjas ir kai
po vaidila aktorius.

Karštuoliškai į t a m pus 
jaunikaitis, 
nusiteikęs, turįs sielą ketu
rių paskirų artistų, įvynio
tų į vieną dailų rišulį, Iva
nas išsinėrė pasaulin per 
Niūvarką, N. J., su stebėti-

na Kaškiaučiaus rankena; 
šitą pravardę- importavo jo 
tėvas iš Lietuvos. Ir pats ne 
ablavukas, jo tėtis susikal
ba 16 kalbų, gi jo sūnus 
meistriškai moka ispaniš
kai, itališkai, prancūziškai, 
vokiškai, žinoma, angliškai, 
taipgi rusiškai ir truputį 
lietuviškai. Gerai žinomas 

Oi 

gydytojas ir chirurgas, tė
tis Kaškiaučius yra taipgi 
poetas, rašytojas ir vertė
jas. Motina Kaškiaučienė, 
buvusi Teksu ūkininkė, pa
sidarė visai lietuviškai nusi
stačiusi, anot Ivano, o jo 
jaunė sesutė Lucilė, labai 
jo gerbiama, dainuoja, šo
ka ir yra gabi komedijų ak
torė.

Ivanas — gerai sukrėstas 
krūvon, iškyla 6 pėdas ir 2 
coliu virš savo baletinių šle
petėlių, o mėgsta, kai jį va
dini Džiani. Kaipo John
ny Kaye (tai sutrumpinta 

i jo tikros pravardės laida), 
j prieš keletą metų Pietinės 
' Kalifornijos universitete jis 
laimėjo tris pasaulinius nu
gara plaukimo rekordus: 
400 metrų, 220 metrų ir 220 
sieksnių.

Bet vanduo nėra vienin
telis jo elementas. Jis pa
girtinai išėjo geologijos 
kursą ir vis dar tiriamai 
sekioja savo mėlynom akim 
uolų susisluoksniavimus, 
kada tiktai jis išsivadėja il- 

jumoristiškai pakriaušius arba blankinė-
gam į pajūrio pakriutas ir 
ja kur po Holivudo kaubu
rius bei anuos statmeniškus 
kalnagūbrius, ką apjuosia 
valstiją. Geologiją jis baigė

Einant Prie Darbo 
Užbaigos

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

instance 
soon to 

in the 
Lithuan-

u a n i a n s should 
less interest in 

American

“Važiuokite Namo, arba Dirbkite!”
Iš anglų okupuotos dalies Vokietijos rašo korespon

dentas Mr. M. L. Hoffman, kad anglai rengiasi imtis 
griežtesnių žingsnių prieš kitų šalių gyventojus, kurie 
ten gyvena, kaipo “displaced persons.” Anglijos ir Ame
rikos zonose jų yra apie milijonas. Jie gauna valgį, dra
bužius, pastogę, bet nieko nedirba. Tai daugiausiai bėg
liai hitlerininkai, kurie prasikalto prieš savo tėvynę ir 
liaudį Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj, Lenkijoj, Jugoslavijoj, 
Rumunijoj ir kitur ir pabėgo su naciais.

Daugiausiai juos šeria iš UNRRA aruodo. Bet su 
metų pabaiga UNRRA bus likviduota. Atrodo, kad nau
jos organizacijos nebus galima sudaryti, kuri tuos bėg
lius aprūpintų. Todėl Mr. M. L. Hoffman rašo, kad ang
lai jau ruošiasi jiems pastatyti sąlygas: jeigu norite būti 
Vokietijoj, tai dirbkite, kitaip pagalbos negausite, arba 
grįžkite, iš kur atvykote. Jeigu tai bus pravesta gyveni- 
man, tai bėglių fašistinei propagandai bus užduotas 
smūgis. Bet tenka abejoti, kad britai nuoširdžiai tą po
litiką pravestų.

su mokslo bakaliauro (ka
valieriaus)—B. S. laipsniu.

Ir apie tą patį laiką vie
na šokius įsimylėjusi senu
kė išvobijo jį pasigrožėt 
rusų baletu. Čia Ivanas ran
gy tis rangėsi savo sėdynėj, 
pagatavas rėkt, šūkaut, 
karštai užgirdamas šokėjus 
ant pastolio. Paskiau, kada 
griausmingai išsiveržė Bo
rodino galingoji “Kunigaik
ščio Igorio” muzika, Ivanas 
iš susijaudinimo ko nenu
piešė sėdynės rankenų.

Gaivingojo baleto tempas 
ir išjudintas Ivano entu
ziazmas kilo lygiagrečiui. 
Plaukianti judesiai ir didin
ga raumenų disciplina bale
to šokiuose jaudinte jį jau
dino. Staiga jis pajuto bale
te giminingumą tarpe jame 
esamo atleto ir taipgi jame
esamo muzikos mėgėjo. Jis! 
grįžtelėjo į savo kaimynę. J prepare a brochure for the

“Tai man,” tare jis: “tai I consumption. of the English 
mano pašaukimas.” i-----------------------------------

iš Lietuvos
“Bet aš atletas,” tvirtai j _____

pabrėžė Ivanas, ką gali pa- prangūs broliai lietuviai 
daryt šitie šokėjai, galiu ir amerikiečiai į 
as!

Jam tapo kantriai įtėmy-

TWO MATTERS CONSID
ERED by a meeting of the 

Centre of Democratic Amer
ican Lithuanians last Sunday 
should be of especial interest 
to native-born American Lith
uanians. In the first 
the Centre proposes 
publish a brochure 
English language on
ia. In the second instance the 
Centre is contemplating the 
publication of a weekly news
paper in the English language 
for American Lithuanians.

—o—
both of these undertakings 

should be of the greatest in
terest to our younger gener
ation. It is a widely accepted 
fact that there has been too 
little information in thę Eng
lish language about Lithuania. 
What little information there 
has been has emanated from 
Smetonite and pro-fascist cir
cles. That this latter informa
mation has been highly su
spect and considerably tarn
ished is well known to many. 
Probably the latter could be 
placed more in the category 
of misinformation than in 
category of information.

—o—
Recognizing the p 

objective information

the

d for 
about 

the Land of Amber, the Cen
tre of Democratic American 
Lithuanians has undertaken to

reading American Lithuanian.
—o—

Meanwhile the question of 
an English weekly for Amer
ican L i t h 
arouse no
younger circles of 
Lithuanians. Though the act
ual publication of the new 
American Lithuanian weekly 
will not begin until the early 
part of next year, it is a mat
ter every American Lithuan
ian should begin giving ser
ious thought to now.

—o—
Publishing a weekly news

paper independently will be a 
big job. It will require a 
sound financial and organiza
tional basis. The greater part 
of the burden will rest upon 
the younger generation of 
American Lithuanians. The 
responsibility will include the 
creation of a fund as well as 
the building of a broad cir
culation. This will require 
much planning and the broad- 

lest possible kind of coopera
tion. It will be a big under
taking, let no one misunder
stand that.

—o—
But at the same time, while 

the undertaking will carry 
with it a heavy responsibility, 
it will be a challenge to young 
American Lithuanians. Are 
American Lithuanians capable 

■of such an important assign- 
jinent? Can we make an Eng
lish weekly for American 
Lithuanians a possibility? And 
can we succeed? This scribe 

i believes that we can make a 
[success of the undertaking.

—o—
What is necessary? Well, 

one of the things we can be
gin immediately is to start 
talking about thp idea in our 
LDS lodges, our choruses and

Kaip jau žinote iš paskelbimo pirmiau, sukėlimas 
fondo dėl įrengimo Vilniuje Tiriamosios Medicinos ir Vė
žio Ligos Instituto - Ligoninės nutarta baigti su liepos 
mėnesio pabaiga. Džiugu pranešti visuomenei, kad jau 
esame sukėlę arti $70,000!

Mūsų pirmininkas A. Bimba parvežė iš Lietuvos nuo 
Lietuvos Mokslų Akademijos ir Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, kurie rūpinasi minėtos įstaigos įkūrimu, surašą 
pageidaujamų Institutui reikmenų. Lietuvos medikai 
norėtų įsigyti viską Institutui geriausio ir tobuliausio, 
kad daugiau patarnavus žmonėms, kad sustiprinus jų 
sveikatą. Bet tasai surašąs yra toks didelis, jog jo pa
tenkinimui reikėtų mažiausia pusės miliono dolerių. Tiek 
gi mes pinigų neturime ir nepajėgsime sukelti. Todėl 
tenka pasirinkti supirkimui tuos daiktus, kurie yra rei
kalingiausi, būtiniausi tam Institutui pradėti darbą ir 
tiek daiktų, kiek mūsų išteklius šiuo tarpu gali ištesėti. 
Peržiūrėjimui minėtojo surašo ir patarimui, kas būti
niausia ir reikalingiausia, Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas paskyrė specialę komisiją iš keturių daktarų. 
Komisijon įeina Dr. J. J. Kaškiaučius, Dr. A. Petriką, Dr. 
P. Gustaitis ir Dr, Kaffe. Susirašinėjimas su įvairiomis 
firmomis jau gerokas laikas vedama ir kaip greitai šioji 
komisija peržiūrės surašą ir galutinai nustatys, ką turi
me pirkti, tuojau pradėsime duoti užsakymus.

Ligi vajaus pabaigos beliko trejetas savaičių. Gera 
Amerikos lietuvių dalis jau nuoširdžiai aukojo tam kil
niam tikslui, bet dar yra daug nedavusių nei vieno dole
rio. Komitetas nutarė dar kartą priminti mūsų senosios 
tėvynės Lietuvos sūnams ir dukroms šį svarbų reikalą 
ir paraginti prie jo prisidėti. Dar neaukojusius nuošir
džiausiai prašome tuojau paaukoti. Gi kurie jau esate 
aūkoję, bet jaučiatės, kad dar galįte padidinti savo auką, 
prašome tatai padaryti be atidėliojimo. Dar kartą rimtai 
pagalvokite apie tai, pasidarbuokite patys ir paraginkite 
savo draugus ir kaimynus prisidėti.

Tikimės, jog Visi nuoširdūs Lietuvos mylėtojai ir no
rintieji jai padėti prisikelti iš karo griuvėsių, atsiliepsite 
į šį mūsų paskutinį prašymą bei paraginimą.

Čekius bei Money Orderius išrašykite Komiteto iž
dininkės Frances Pakalniškienės vardu ir siųskite Ko
mitetui. '

LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMITETAS 
417 Lorimęr Street, Brooklyn 6, N. Y.

Jam tapo kantriai įtėmy- Labai širdingai^ dėkoju 
ta, jog baleto artistai turi broliam amerikiečiam už 
pradėt savo įtampią lavybąUusB dovanas, kurias mes , 
nuo aštuonių savo amžiaus i nu0 JUSB gavom. Labai dė- our clubs. Let’s start talking 
metelių, arba ir dar anks-' kojam, brangus^ broliai, 
čiau, ir turi nuolatai lavin-1 kad jus neužmirštat vargu
tis, koliai visai pataiko į sa-Į tančių karių^ vaikų, L--- -
vo vėžes. Mažai buvo numa- i 
tomą galimybės, kad 21 me
tų’ milžinas, nešiojąs 210 
savo svarų, sugebėtų pa
siekt technikos viršūnių per 
savo liekamus šokiui tinka
mus metus, net jeigu jis la
vintus ir per miegą. Tą a- 
kimirką Ivanas įpuolė į sa
vo lietuviška atkakluma ir C v
ne nuėjo, bet bėgte nubėgo į 
Feodoro Kozlovo baleto mo
kyklą, kur jis tuč tuojau įsi
rašė mokiniu.

“Vaikiščiai ten manė, kad 
gal aš koks laukinis gorila”, 
pasakojo Ivanas. “Tuomet 
Rūmas Olmstėdas įstojo 
mūsų klasėnir išgelbėjo ma
ne nuo apmaudo ir nuo že- 
mesnumo komplekso. Rė
mas 'mokėsi tame pačiam 
universitete, buvo puikus 
plaukikas ir dėl šios ar ki
tos priežasties nešiojo ilgą 
barzdą. Jis tęsė savo lavy- 
bą ir neseniai pradėjo šokt 
su Riabušinska buvusioj 
Brodvės pjesėj ‘Polonezas’.” 

Ivanas darbavosi karštli
giškai, sugrūsdamas į 
trumpus dvylika mėnesių 
visą baletinės technikos ži
nybą, kurią Kozlovas su
rankiojo per daugelį metų, 
kaipo Rusijos Imperatoriš
kojo Baleto solistas. Pagal 
tą baleto meistro užuominą, 
Ivanas, pradėjo koncertuoti 
kartu su šokike Flower Hu- 
jer (Flauer Hjužė) Pasade
na Playhouse patalpoj ir 
ant didžiojo Hollywood 
Bowl pastolio atviram ore.

Jam gražiai pasisekė, ir 
tatai jį įtikino turint gabu
mo. Be to, jis patyrė stebė
tiną pasitenkinimą, išreikš
damas save judesiais, ir vi
sa tai sustiprino jo nuos
prendį varyt suvėluotą šo- 

, (Tąsa 5-me pusi.)

about the newspaper right 
away. Let’s get the sugges- 

kurie tions and ideas of our friends 
Let’s hold 

meetings of tlie young people 
in your town to suggest a 
name for the paper. Let’s get 
together and work out plans 
in your
scription ideas. Any ideas on 
the matter, we are sure will 
be helpful to the publishers.

—o—
Once you have -arrived at 

some idea or suggestion, let 
us know how you feel about 
it. Don’t hesitate. This col
umnist will invite your letters 
of comment. We’ll pass on 
your ideas to the Centre of 

American Llith- 
about drop-

buvo palikti be tėvo globos. anc\. associates. 
Pas musJpragyvenimas sun
kus. Likusi su mažais 4 vai
kais.
. Aš esu gavusi ameriko
niškų dovanų:

Paltuką, suknelę, megstu- 
ką, kepurę, pirštines ir po
rą batų.

M. Kavaliauskienė,
Matulaičių g. N. 3,

Mariampolės miestas.
(Be abejo, dovanos, ku

rias M. Kavaliauskienė ga
vo, buvo siųstos-per Lietu-'Democratic 
vai Pagalbos Teikimo Ko- uanians. How’s 
mitetą. — “L.” Red.) ping us a line?

community for sub-

Kongresmanas Augustus Kelley, Pennsylvanijos de
mokratas, kalbasi su Harry Bridges, Int. Longshore
men’s &-Warehousemen’s Unijos prezidentu ir Joseph 
Curran, National Maritime Unijos prezid., unijoms de
dant pastangas išvengti streiko (pirm pasirašymo su
tarties). Stovi su jais American Communications prez.
Joseph Selly ir Hugh Bryson iš Nat. Union of Marine 
Cooks & Stewards. Visos tos unijos yra dalimi CIO.



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Susipažinkite Nuostabiąją 
Komunistę

ELLA REEVE BLOOR

ateityje. Kovos prieš išnau
dojimą, diskriminaciją, už 
taiką dar nėra galutinai lai-i 

Tiems darbams rei-

Susiraski! Močiutę Bloor, 
kada jinai kalbės jūsų mies
te, prieikite pasikalbėti. Jūs 
susidomėsite ja ir daleisti- 
na, kad jūs taipgi panorėsi
te tapti komuniste. O jinai 
kada nors atsilankys. Ji en
tuziastiškai laukia sekamo 
savo prakalbų ir masinių 
susirinkimų maršruto po 
visą šalį.

Močiutę pažinti bus ne
sunku. Ji atrodo visiškai 
blondinė, metų bėgio išvago
tu veidu, vokai dalinai jau 
pridengę jos ugningas akis. 
Tačiau iš po tos priedangos 
žėri motiniška meilė žmo
nėms. Ją pažįsta ir gerbia 
milionai žmonių po visą mū
sų šalį. Ją myli jaunimas, mėtos, 
kadangi . jinai motiniškai kia tūkstančių, šimtų tūks- 
pasiryžus padėti jaunimui tančių komunisčių. Močiu- 
pakilti, viskame padėti.

Darbininkai ją meiliai 
vadina “Mother” ne vien 
tiktai dėl jos amžiaus, bet, 
vyriausia, dėl jos nuopelnų 
darbo žmonių gerovei ir 
progresui.

Močiutė Bloor praeitą 
sekmadienį, liepos 7-tą, m i-_________
nėjo savo 84-tą gimtadienį..
Iš to matytųsi, kad buvimas f v* n 711 q RqIqqc ir 
komuniste netrumpina am-iUI<UUd 11
žiaus tam, kas darbe žmo- IŠkalbingUHiaS 
mų gerovei junta džiaugs- _ 0
mą. Ir nesendina, kadangi - , . 77~
ji dar teberašo spaudai, sa-|, Kiekviena is mūsų esame 
ko prakalbas ir dirba ■eili-|ka' kada pastebėjusios, jog 
nius darbus - darbelius sa- skambiu, meiliu balsu apsa- 
vo ū k y j e A p r ii Farms, komos kad ir ne kažin ko' 

Philadel- klos išminties žmonės klau- 
Coopers-

' tės Bloor partija — Komu- 
• šaukia mo

teris stoti į jos eiles. Šaukia 
' ne vien tik kalbėtojas. Šau
kia iš dirbtuvių ir virtuvių, 
iš visų profesijų ir amatų, 
koki tik randasi Amerikos 

i žmonių gyvenime.
A-a.

Nepageidaujamos Ypa t ly
bės Kalboje

Žymus kalbamojo žodžio 
žinovas James F. Bender, 
autorius daugelio knygų 
apie iškalbingumą, sako, 
kad yra apie šimtas blogų, 
kitų kalboje pastebimų ypa
tybių. Kad iš blogiausių 
yra:

Daug kalbėjimas, nieko 
nepasakymas. Tas ypač 
kenkia viešiems susirinki
mams.

Perkirti nė j imaš kito kal
bos.

Vartojimas žodžių ne vie
toje, per aukštų žodžių, ne
reikalingų, kaip kad “ži
nai,” “vadinas,” “taip sa
kant,” “girdi,” “daleiskim” 
ir panašių kartojimas prie 
kiekvieno sakinio.

Nekreipimas dėmės į kal
bantįjį ir paskui klausinė
jimas pakartoti. Arba mur
mėjimas sau panosėje, kad 
kitas turėtų vis klausti.

RAGINA IŠTIRT LORDŲ 
SPAUDOS TRUSTĄ

London.— Darbietis ang
lų seimo narys Michael 
Foot reikalavo, kad valdžia 
ištirtų lordų Kemsley, Bea
verbrook ir Rothemere’o 
laikraščius. Tie laikraščiai 
veikia, kaip trustas, ir cen
zūruoja net valdžios žinias.

11-kos mėnesių,Per jauna dirbti, Betty Jean Gary, 
ne per jauna pikietuoti su motina Starkey farmose, 
netoli Morrisvilie, Pa. Tenai 250 farmų darbininkų, 
narių Meat & Cannery Workers (AFL) pareikalavo 
pripažinti jų uniją ir geresnių gyvenimo sąlygų. Sam
dytojai jų reikalavimus pasitiko teroru ir muštynėmis, 
bet tas nesumažino darbininku pasiryžimą laimėti.

Kiekvienas Esame Filosofas

Lietuvos Moterų Netolima 
Praeitis

Jokiu būdu negalime už
miršti, ką davė Tarybų val
džia visų tautų moterims, 
jų tarpe ir mums, lietuvėms 
moterims.

Kilusi iš valstiečių šei
mos, jau iš mažens turėjau 
susigyventi su mintimi, kad 
man reikės išeiti iš namų, 
nes žemė pagal įstatymus 
priklausė broliams. Var
gais negalais įstojau į gim
naziją. Tačiau jos negalė
jau baigti, nes pirma reikė
jo užsidirbti duonai. Pradė
jau dirbti valsčiaus raštinė
je raštininke. Nors dirbda
vau dvigubai daugiau, kaip 
vyrai, bet atlyginimą gau
davau mažesni. “Ar mote
ris gali susilyginti su vy
ru?” — pašaipiai atsaky
davo į mano žodžius.

Paskui 
laimės į 
“Inkaro” 
pasirodo,
ne taip jau lengva gauti: 
mergaitės ir moterys su
stojusios į eilę, turi praeiti 
specialią komisiją, kuri ir 
atrenka vieną kitą darbui 
fabrike... Toliaus kreipiau
si į “Lietūkio” direktorių, 
žinoma tautininku šulą Gal- 
vydį.

—Ar tamsta turi reko
mendacijas? — buvo pir
mas klausimas.

Kelias iš karto buvo už
kirstas.

Pagaliau gavau darbą 
“Varpo” spaustuvėje. Dir
bau ilgą laiką po 14 valan
dų per parą ekspeditorium 
už 120 litų mėnesinio atly
ginimo. Tačiau ir tai visą 
laiką aš buvau netikra savo

dirbti
Pati

“Kur

vertė 
darbus, 
klausti:

neteisingumo t

išvažiavau ieškoti 
Kauną. Einu į 
fabriką. Bet . . . 
kad ir čia darbo

i sosi noriau, negu klausytųsi 
ir tobuliausios minties, bet 
perduodamos įkyriu balsu.

Visų žmonių balsai reikia 
lavinti. Juo labiau reika
lingas miklinti moters bal
sas. Jis,’ kaipo aukštesnis 
ir aštresnis naturališkame

• “žalume,” retai kada būna 
___ o _____ Nekartą jis būna 

norintiems dergti komunis-'toks įkyriai spiegiantis, kad 
tus ir komunizmą. Priešai,kitas žmogus ir įdomiausio 
komunistam tankiai užko- pasakojimo neilgai klausy- 
manduoja: “Grįžkite ten, iš sis.
kur atvykę!” Tas Močiutei Spiegiančio balso moteris

Komunis-

Reikalauja Uždaryt Fašis
tines Jaunimo Organizaci

jas Vengrijoje
Budapest, Vengrija. — 

Karinė Sovietų vyriausybė 
Vengrijoje pareikalavo už
daryt fašistuojančias Boy 
Scouts ir katalikų jaunimo 
organizacijas. Jos ypač 
skleidė propaganda prieš 
Sovietus.

esančiame netoli 
phijos — RFD 2, 
burg; Pa.

Bloor yra narė
tų Partijos Centro Komite
to.— vyriausia narė.

Elizabeth Gurley Flynn, 
viena iš jaunesniųjų (šeštą 
kryželį einančių) komunis
čių, rašo, jog Močiutė Bloor 
yra gyvu smūgiu visiems i malonus.

Bikini. — Jau savo ga
rais plaukia submarinas 
“Skate”. O buvo pranešta, 
kad atominė bomba beveik 
sunaikinus jį.

Turėdami smegenis ir 
nervų Sąjungas, mes turi
me minti naudoti, o misli- 
nant tai einame prie filoso
fijos.

Gyvenimas mus nuolatos 
akstiną apsispręsti, idant 
atsilaikius kovoje su aplin
kybėmis. Ir kuomet gyve
nimo aplinkybės susideda iš 
įvairiausių patyrimų, mes 
bandome išgalvot, kaip tuos 
patyrimus būtų galima ge
riausia suderinti į tam tik
rą gyvenimo programą.

Tą programą ir vadina
me savo filosofija (savo su
pratimu) .

Tavo filosofija ir mano 
filosofija nevienoda. Kodėl? 
Todėl, kad darydami sude
rinimą gyvenimo' pama
tų, nevienaip juos išspren
dėme, įvertinome, tad ir ne

ti, kas gera, atpenč kas 
bloga?

Ketvirtoji problema: — 
Kas yra Dievas? Ar dievas 
panašus žmogui valdovui, o 
gal tik nesuprantama jėga, 
perverianti visą ką? Ar 
Dievas visą-galįs, visa-ge- 
ras, visa-teisingas, o gal tai 
tiktai esybė truputi galin
gesnė ir išmintingesnė už 
mus?

Penktoji problema: —Ar 
mus valdo likimas, ar mūsų 
pačių laisva valia? Ar mes 
galime nuspręsti savo liki
mą iš anksto, o gal viskas

kvos bangų. Mačiau, kaip 
kino teatre spaustuvės di
rektorius Paramskis sudavė 
nepažįstamai moteriai į vei
dą, kai toji pradėjo ploti 
ekrane pasirodžiusiam d. 
Stalinui. Nėščią darbinin
kę Galinienę 
sunkiausius 
savęs ėmiau 
glūdi viso to 
šaknys?”

Ir aš, kasdien matydama 
ir pergyvendama tas “kas
dienines istorijas,” tą bai
sų pasityčiojimą iš darbo 
žmogaus, tą šlykštų moters 
pažeminimą ir nelygiatei- 
siškumą, priėjau išvadą, 
kad ta neteisybė, žmogaus 
mindymas kojomis išplau
kia iš atgyvenusios buržua
zinės santvarkos.

Štai dėl ko šiandien, mū
sų šaliai tvirtai einant nau
juoju tarybiniu keliu, aš 
stengiuosi atiduoti visas sa
vo žinias, visus savo suge
bėjimus stiprinti tarybų 
valdžią mano mielojoje Lie
tuvoje.

0. Naktinienė, 
LTSR Prekybos ir Vi
suomeninio maitini- 
mo darbuotojų profesinės 
sąjungos r e s p u blikinio 

komiteto pirmininkas.

Smulkmenos Užkan
džiui Vidurvasariu

kur atvykę!” Tas Močiutei Spiegiančio balso moteris 
reikštų iš New Yorko žemu- niekad negaus darbo, svečių 
tinio smaigalio kelionę per- priėmėjos 
vaza į jos gimtąjį Staten! 
Islandą ir išlaidų už tą ke
lionę 5 centus. Staten Is
lande jinai pirmu kart pa
matė saulės šviesą, ten pra
bėgtojo pirmuosius takus.

O jeigu kas bandytų drėb
ti kitu, neatsakingiems už 
kalbas žmonėms priprastu 
purvu, būk komunistai ne
pastovūs šeimose, vėl gali
ma išdidžiai parodyti į Mo
čiutę. Ji auklėjo 8 vaikus, 
turi būrį anūkų ir jau ke
letą proanūkų.

Auklint šeimą, aišku, ne
buvo lengva veikti. Ypatin
gai nelengva buvo iškilti į 
pirmaeiles veikėjas, į vado
ves didžiojo amerikinio dar
bo žmonių judėjimo. Sunku; 
būtų ir išvardyti viską iš jos 
nuoveikių. Vargiai rasis 
tokia darbo žmonių ar pro
greso byla, kurioje ji nebū
tų atlykusi žymaus vaid
mens. Apie tas kampani
jas ir kovas jinai pati yra 
aprašiusi knygoje “We Are 
Many.”

Tų darbų ir kovų, kurio
se Močiutė Bloor praleido 
desėtkus metų skaistaus gy
venimo, dar yra daug da
bartyje ir bus netolimoje

i ar telefonistės
1 kiek pakilesnėje įstaigoje. 
Įstaigos vedėjas pageidaus, 
kad jo telefonistės balsas 
būtų dainingas, meilus, tar
mė aiški. Tas jam užtikri
na, kad jo klijentas nejučio
mis išklausys visko, kas 
jam norima pasakyti, neuž
trenks telefono.

Balsui švelninti, gražinti 
daug pagelbsti dalyvavimas 
choruose. Choristę veik vi
suomet pažinsi iš jos balso 
net paprasčiausiame pasi
kalbėjime.

Tačiau ne visos turime 
galimybę dainuoti.
atveju, bent retkarčiais, pa
skaitykime garsiai ir aty- 
džiai klausykimės savo bal
so tono, stiprumo, aiškumo 
tarmės. Dar būtų geriau, 
kam prieinama, užrekor- 
duoti savo kalbą bent vieno
je plokštelėje, retkarčiais 
sau pagroti ir kritiškai nu
teisti trūkumus.

Neturintiems iš prigim
ties iškalbipgumo ir balso 
grožės prisieis labai daug 
įsiskaityti ar įsidainuoti, 
kad įkarštyje paskubos ar 
šiaip kokio susijaudinimo 
neužsimirštum saugoti sa
vo kalbos bhlso toną ir tar
p

New Yorko Journal Ame- .......................... ..
rican rašo: “Nieko blogo!vienokia filosofija issisva- 
tame, jei kambarių nuomos J()J°- ....
pakeliamos 15 nuošimčių.” | Dabar prisiminsime, koki 

lyra vyriausi filosofijos rū
pesčiai, kuriuos per amžius 
bando išrišti. didieji pasau
lio filosofai.

Didžiulių problemų (už
davinių) yra dešimts.

Pirmoji: — Kas gi yra 
toji visata? Ar tai dieviškas 
tvarinys—ar gal per tam 
tikrą lėtą augimą išsirutu
liavo? Iš ko visata 
vota? Kokiu būdu 
permainos vyksta?

Antroji problema 
Kokią vietą visatoje žmogus 
užima? Ar žmogysta yra 
visatos galutina tobulybė, o 
gal tai tik krislelis dulkės 
neriboto j erdvėje? Ar visata 
kiekvienu rūpinasi asmeniš
kai, o gal rūpinasi tik tiek, 
kiek rūpinasi ji smilties 
krisleliu pajūryje? Ar mes 
galime visatą pasikinkyti 
savo norams, ar gal ilgai
niui ji mus sunaikins?

Trečioji didžiulė proble
ma tai:— Kas yra dora, o 
kas yra nedora (bloga)? 
Kaip galima vieną nuo an
tro atskirti? Ar tai amži- 
nasties nustatyta, o gal tik 
žmogaus kultūros padari
niai? Ar dorybė kas tokio 
pačioje esmėje, dalyko, o gal 
tai ypatybė, kurią patys nu
statom? Kaip galima pažin-

Namų stoka privertė Doro
thy ir James Fitzmaurice su 
trim vaikais apsigyventi tak- 
sike, Washingtone, kada jie 
buvo iškraustyti ir iš laikinai 
užimto sklepinio apartmentė- 
lio.

Buvo laikai, kada kalbant 
apie marininkus žinojai, jog 
nepadarysi klaidos pasakęs 
“jis.” O dabar, CIO laikais, 
rasi marininku Joną, rasi ir 
Joaną. CIO jau turi savo eilė
se marininkių su kelių metų 
darbo ant laivų rekordais.

Vasaros karščiais reikia vai- 
Tokiu gyti po mažiau, gerti vandens 

po daugiau ir vis vien neuž
miršti pieno puskvortes sua- 
augusiam ir kvortos vaikui. 
Vandens reikia 6-8 stiklų per 
dieną.

Išvažiavus į laukus, apsižiū
rėkite, nevartokite gėrimui ar 
maisto plovimui nežinomo 
vandens.

Automobiliy gadynėje ir į 
laukus išvažiuojant galima 
nusivežti maistą šaltu, įsidėti 
su> ledu. Tam vartoti ne dė
želę, bet kibiriuką, su įstatyta 
papėduke apačioje, po kuria 
tirpstančio ledo vanduo gali 
suvarvėti nesumirkinęs tarp 
ledų sudėtą maistą.

subuda- 
visatoje

yra: —

nuspręsta nuo amžinasties?: PądetimL nuolątiniai^ grąsi
Šeštoji problema lyti sie-i 

lą ir amžinastį arba geriau' 
sakant nemirtingumą. Kas 
yra toji dūšia (siela), apie 
kurią tiek rūpesčių sudėta? 
Ar ji gyvena kūnui numi
rus, o gal ji kartu su kūnu 
numiršta? Ar yra užgrabi-

i nimai atleisti iš darbo, vi- 
. siškas nesiskaitymas su 
žmogumi.

Dirbdama “Varpo” spau
stuvėje aš pradėjau gilintis 
į daugelio dirbančiųjų var
gus. Štai spaustuvės dar
buotoją Viščiulį išmetė su 

i • : mažyte dukrele i drėgna,■ms gyvemmas, kur atlygi- / . rQsį n‘
narna uz gera ir bloga? O {. • V-i • i_ ., • u • • i nikiam ponui patiko jo butas,gal mirtis pabaiga visa ko? A ,. . • • • j° 1 ° Amatininkui Žeimiui neda-

Septintoji problema: Tai'vė kostiumo vien dėl to, kad, 
klausimai apie žmogų ir jam sukinėjant radijo apa- 
valstybę. Ar valstybė žmo- ratą, skalė sustojo ant Mas- 
gaus tvarinys, tarnaujanti -----------------------------------
žmogui, ar gal dieviškas pa-! jungtas su medžiaga, kad 
darinys iš esmės? Ar vals- neatpalaidojamas? Ar 
tybių valdonai gavo savo 
galią nuo valdomųjų ar nuo 
Dievo? Ar žmogus turi tei
sę priešintis savo valdo
nams ir tverti kitokio po
būdžio valstybę? Kokios for
mos valstybė yra geriausia, 
kokia blogiausia?

Aštuntoji problema lyti 
žmogų ir mokslą. Kas gi 
yra mokslas? Kam reikalin
ga mokslo įrėdnė ir kodėl 
leidžiame vaikus mokytis? 
Kas turi tvarkyti mokslą, 
žmonės ar valstybė? Ar 
mokslo tikslas yra išauklėti 
laisvus žmones ar tokius, 
kurie aklai tarnaus visa- 
galingai valstybei?

Devintoji problęma rū
pinasi protu (mintimi) ir 
medžiaga. Katras viršes
nis, protas ar medžiaga? Ar 
medžiaga yra proto pada
rinys, o gal protas yra 
tai kitokio pavyzdžio 
džiaga? Ar protas gali 
šinti ir atsipalaidoti 
medžiagos^ o gal taip

tik- 
me- 
vir- 
nuo 
su-

me-

Vidurvasarį noriai valgosi 
salads, bet prie jų taipgi no
risi ir kokio stipresnio kąsnio 
(sandvičiaus). Neturint mė
sos, ant greitųjų yra padaromi 
ir tinka prie saląds užkan- 
džiams sekami priedai:

Prie maišytų daržovių: Pu
sę svaro kepeninės dešros nu
lupti, sutrinti, dadėti šaukš
tuką tarkuoto svogūno (kas 
mėgsta) ir salad dressing tiek, 
kad suminkštintų.

Prie kiaušinių su tomatėm: 
Pusantro puoduko bile kurio 
stipriu skoniu sūrio, pusę puo
duko smulkiai sukapoto wa
tercress ir druskos pagal sko
nį.

Prie'žuvinių salads: Cream 
cheese su pieno ar tomato 
sunka ar chili soso tiek, kad 
suminkštintų. Dadėt ketvirta-

džiaga yra šaltiniu visų blo- da'' Puod“ko ,smulkiai suka‘
gumų pasaulyje? Kaip gali 
protas būti tyras ir tuo 
patim laiku gyventi kūne?.

Dešimtoji problema lyti minkštinimui, 
idėjas ir mislinimą (prota
vimą, mintijimą). Iš kur 
ateina mums idėjos? Ar 
mes jas paveldejome, kaipo 
dalį mūsų proto, o gal atei
na iš pašaltos į protą? Ko
ki įstatai valdo mūsų pro
tavimą (mislinimą)? Kaip 
galime užsitikrinti, kad mū
sų mislinimas yra tiesiogi
nis — neklaidingas? Ar 
mislinimas turi kokią pras
mę visatoje, o gal tai tiktai 
apsivylimas?

Pasaulio filosofai apie 
tuos klausimus filosofavo 
per amžius, jų filosofijos 
arba išvedimai yra įdomūs, 
tad susidomėję skaitykime 
jų filosofijas, ir sulyginki
me su savo išgalvojimais.

Pagal S. S. Frost, Jr., fi
losofijos daktarą.

Johanna.

potų kimštų alyvų.
Prie vaisinio: Cream cheese 

su pienu ar salad dressing iš- 
puoduko 
rięšutų,

, pusė 
smulkiai sukapotų 
druskos pagal skonį.

Ištepus sudarytus 
ant duonos, uždėjus 
kele, supjausto įvairiomis for
momis, kad patogu būtų pa
imti ir pamargintų lėkštę. Ta
čiau prie salads bene pato
giausia bus pjauti sandvičių į 
keturis siaurus stulpelius.

Dėl riešutų: Jie skanu be
veik visokios rūšies sandvi
čiuose, bet reikia atsižvelgti, 
kam jie daromi. Iš jaunų žmo
nių retas kas turės bėdos, kad 
ir nekramtytus prarys — toks 
jau laimingas jų skilvis. Bet 
senyvam, kuris turi įprotį ne
kramtyti maisto arba neturi 
kuo kramtyti, riešutai gali 
skilvyje pridaryti dujų, būti 
priežastimi skausmingo raižy
mo ir minties, būk padavėte 
supuvusį maistą.

mišinius 
kita ne
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Kovos ir Pergalės Poetė
Rašo Kostas Korsakas

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Yra ir apgavikų. Pavyzdžiui, man išėjus vakar iš 
laivo, šalia manęs priėjo aukštas, jaunas vaikinas, be ke
purės, ir pradėjo kalbinti angliškai. Jis esąs danietis, 
laukęs ir nesulaukęs mūsų laivo indų ploviko vardu Mike. 
Girdi, vakar vakare abudu suradom dvi “gražias” mer
ginas ir labai gerus laikus turėjome. Indų plovikas, aiš
ku, padengė visas lėšas. Kaip ten nebūtų, jie buvę susi
tarę šiandien, sekmadienį, vėl visi keturi netoli laivo su
sitikti, bet sužinojęs, kad Mike pasiėmęs abi merginas ir 
išėjęs be jo!

Mane jis irgi buvo pradėjęs gąsdinti: Copenhagen 
esąs labai “šiurkštus” ir “žiaurus” miestas, ‘— supraski
te, pavojingas svetimšaliui. Aš jam pemalavau, sakyda
mas: Žinau aš tą labai puikiai, nes jau keletą sykių esu 
buvęs. Todėl savo kišeniuje visuomet nešiojuosi didelį 
revolverį dėl apsaugos. Tiek ir temačiau tąjį savo “gera
darį” — nuėjo savais keliais.

Vienas labai įdomus dalykas su mumis devyniais vie
name kambaryje, apie ką visi juokavome. Nei vienas iš 
mūsų naktį* miegodamas neknarkia! Kai sumiegame, 
taip tyku, kad adatą krintant girdėtum. Tai nepaprastas 
atsitikimas. Visiems patinka, visi džiaugiamiesi.

Kovo 12:
Pereitą naktį apie antrą valandą manėme, kad van

duo su dangum susimaišė. Laivas ėmė blaškytis, siūbuoti, 
mėtytis, jo sienos braškėti, viskas, kas buvo nepririšta, 
krito ir barškėjo. Pasirodo, kad jau įplaukėme į Šiau
rinę Jūrą. Tik apie pietus šiek tiek bangos aprimo šė
lusios. Keletas keleivių nėjome pusryčių valgyti. Daug 
sveikiau su apytuščiu skilviu, negu per daug prikimštu... 
Bet pietus visi valgėme.

Laivas plaukia nepaprastai greitai, daro į valandą 
daugiau kaip “18 knots”. Taip sakė pats kapitonas. Mat, 
vėjas padeda mums, pūsdamas nuo Švedijos. Bet, sako 
kapitonas, pasikeitimas gali įvykti labai staiga. Kovo 
mėnuo blogiausias iš visų. Turime, sako, tikėtis visokio 
oro pirma, negu pasieksime New Yorką. Jis mano: Jei
gu viskas eina gerai, nebus netikėtinumų, New Yorką 
pasieksime apie kovo 23 dieną. Bet galime ir sugaišti die
ną kitą...

Beje, jis mums pasakojo, kad prieš apleisiant Copen- 
hageną, buvęs gautas pranešimas iš Norvegijos, jog ten 
laivas vardu “Delaware” užėjęs ant minos ir nuskendęs. 

.. Kiek jam-žinoma, žmonių nežuvę. Mes irgi, sako, dar 
nesame išplaukę iš minų zonos.

Su tomis minomis esama daug bėdos. Jos yra mag
netinės minos. Tiktai po trejeto desėtkų sykių Jų “iš- 
graibymo” leidžia laivams plaukioti. Aiškino jis, kodėl 
taip yra, bet suprasti buvo sunku...

Kovo 13:
Vakar buvo visa gana sunki diena. Šiaurinė Jūra 

visuomet kankina laivus. Mums irgi nedavė ramybės.
Tiesiog stebėtis reikia, kad nei vienas iš mūsų neser

game. Dauguma vyrų beveik visą laiką praleidžia lo
voje. Ypatingai trys estai tik valgyti teatsikelia. Nesu
prantu, kaip jų šonai ištesi.

Šiandien pabaigiau skaityti knygą “U.S.S.R.,” para
šytą Walter Duranty, išleistą pabaigoje 1944 metų. Ją 
su savimi turėjo ir man davė perskaityti losangelietis. 
Jis sakė daugelyje vietų su knyga nesutinkąs.

Knyga, mano supratimu, gana gera. Tiesa, galima 
jai daug kas užmesti, pavyzdžiui, jo titulavimas St'alino 
diktatoriumi ir dažnus kandžiojimas Amerikos komunis
tų, arba bolševizmo lyginimas prie religijos. Tai labai 
sena Walter Duranty daina. Bet savo knygoje autorius 
taipogi duoda labai daug geros, teigiamos medžiagos apie 
tą didįjį kraštą ir, man atrodo, geraL_piąčiai nušviečia 
Tarybų Sąjungos vaidmenį didžiajame kare. Išvadoje 
jis, pavyzdžiui, sako: “Vos tiktai per vieną šimtmečio 
ketvirtadalį Tarybų Sąjunga atliko šimtmečių augimą. 
Nemokyčiausįa ir toliausia atsilikusi iš visų baltųjų tau
tų, jinai įžengė į pirmutines-eiles socialinio, ekonominio 
ir politinio sąmoningumo. Jos nusenusi žemdirbystės 
sistema tapo sumodernizuota ir sumechanizuota; jos 
smulki ir dirbtina pramonė tapo milžiniška ir savistovi; 
jos neraštingos masės tapo apšviestos ir išmokytos įver
tinti kolektyviškas pastangas ir jomis naudotis...” (p. 
176).

• Šiandien oras tikrai negražus. Vienu sykiu manė
me, kad laive viskas bus sumalta. Lovose buvo sunku iš
silaikyti. Paskui kapitonas aiškino, kad ir jis buvęs nu
sigandęs. Laivas buvęs pasivertęs ant 40 laipsnių, o dau
giausia, ką gali verstis, tai iki 45 laipsnių. Jei dar dau
giau pasiverstų, prisikelti nebepajėgtų! Todėl jis turė
jęs pakeisti laivo kursą, paleisti jį daugiau prieš vėją, 
prieš bangas. Kai vėjas pučia iš šono, tai laivas vartosi 
į abi pusi. Sveikiau, kai jis eina prieš vėją, arba pavė
jui. Tuomet jo tiktai galai kilnojasi ir pavojūs ne toks 
didelis.

Kovo 14:
Tiktai mūsų daktaras visiškai sveikai laikosi. Tai 

įe galo sveikas žmogus — suvalgo jis beveik už du vyru 
ir jam nekenkia. Visi kiti, kurie pradžioje kelionės kim
šo pilvan, kas tik pakliuvo, dabar į valgį nė žiūrėti nebe- 

, nori. Du pabėgėliai estai mažai iš lovos besikelia.
Šiandien oras daug geresnis. Pirmu sykiu bėgyje 

paskutinių dviejų savaičių saulė išlindo iš už debesų. 
Tačiau vėjas vistiek pusėtinai smarkus ir laivas tai “pies
tu atsistoja”, tai “ant kelių atsiklaupia.”

(Daugiau bus)

Easton, Pa
Streikuoja Darbininkai

(Tąsa)
Poetė tvirtai tikėjo tuo neišvengiamu 

fašizmo žlugimu, šviesos ir tiesos laimė
jimu kovoje prieš tamsą ir Smurtą. Dar 
1|942 m. rašytame eilėraštyje, kai hitleri
nės armijos, rodosi; nesulaikomai “krau
jo vilnim iš vakarų plūdo į priekį”, Salo
mėja Nėris jau skelbė: “O žmogžudžių 
fašistų neliks pasauly vardo.” Jos ne
apykanta fašizmui ir tikėjimas į jo pra
žūtį buvo ugdomas* ne į tik socialistinės 
pasaulėžiūros, padedančios teisingai nu
matyti ateities kelius, ne tik aiškios pi
lietinės sąmonės, formuojamos tarybinio 
gyvenimo tikrovės, bet ir to intuityviško 
vidinio nujautimo, kuris poetės širdžiai 
kalbėjo tartum iš pat žemės, iš stepių de
juojančios vėtros garsu, iš šiltų pietinių 
vėjų pavasarinio dvelkimo, kad —

fašiz

Kritę priešai bus trąšos 
Mūsų žemei brangiai. 
Subanguos vėliai našūs 
Mūsų laisves rugiai.

Šiurpu nukrenčiantį regėjimą
mui Salomėja Nėris davė didele poetine 
jėga pažymėtame savo eilėraštyje “Prie 
Stalingrado”. Milžiniškos istorinės reik
šmės kautynės, pasibaigusios visišku fa
šistinės armijos sutriuškinimu ir pakrei
pusios pasaulinio karo eigą į šviesos lai
mėjimo pusę, įkvėpė poetę šiam eilėraš
čiui, kurio niūri, šalta, plieninė gaida 
skamba giliausia neapykanta hitleri
niams grobikams.

Salomėjos Nėries karo meto poezijoje 
tautos laisvė iškeliama kaip aukščiausio
ji vertybė, kaip svarbiausiasis patriotiz
mo turinys, tačiau kiekviena jos poezi
jos eilutė kvėpuoja raginimu kovoti dėl 
jos. Ir kai jau buvo užstojęs lemiama
sis Lietuvos išlaisvinimo momentas, kai 
ėjo kovos su vokiškaisiais okupantais dėl 
Vilniaus, Salomėja Nėris tada dar kartą 
eilėraštyje “Sesuo žydrioji — Vilija” 
aiškiai pabrėžė, “kad laisvę mylime la
biau mes už gyvenimą”. Ir tai laisvės 
apoteozei ji paskyrė puikiausiąjį savo 
lyrikos perlą, eilėraštį — “Lietuvai”, tar
tum apvainikuojantį visą jos karo meto 
kūrybą.1

Iš negandingų vakarų 
Audrų perkūnijos prikrauti 
Lingavo debesų laivai —

I
prasideda šis nuostabusis eilėraštis lyg 
tolimu atskambiu iš žinomosios mūsų 
liaudies dainos:. “Iš rytų šalelės saulutė 
tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo”. 
Liaudies dainų motyvai ir dvasia čia su
silieja su moderninės poezijos meistriška 
forma į tokį darnų meno lydinį, kad vi
sas eilėraštis skamba kaip nepakartoja
ma žodžio muzika, kokios nedaug teran
dame net pačios Salomėjos Nėries lyri
koje. Mūsų liaudies dainų bernelio lūpo
mis kalba poetė į Lietuvą, sukurdama 
tragiškai žavią jos personifikaciją, išky
lančią prieš mus nepaprastai giliai pa
jausto ir nuostabiai vaizdingai atskleisto 
lietuviško peizažo bruožais — tom “akim 
tyliųjų ežerų” m tais “upelių kaspinais 
žydriaisiais, lyg eidama linelių rauti”. 
Su širdį veriančiu graudumu prasiveržia 
poetės sielvartas dėl didžiosios tėvynės 
nedalios, tartum iš tos mūsų liaudies dai
nos bernelio žodžiai:

Negaila juodbėrių bėrų,
Jaunų dienų jaunam negaila, — 
Man gaila tik tavęs vienos, 
Įsigalvojusios, liūdnos — 
Akių tyliųjų ežerų...
Tavęs man begaliniai gaila...

Tačiau ši sielvartinga gaida čia prasi
veržia ne graudinti, o paguosti, kad ei
lėraščio /gale nuskambėtų tvirtu vyrišku 
akordu:

Neverk daugiau ir neliūdėk!
Kovon mane tu palydėk
AKIM tyliųjų ežerų...
Tau dovanų parnešiu laisvę.

Nedaug terasime visoje mūsų poezijo- • 
j e eilėraščių, kurie savo formos tobulu
mu ir kristaliniu švarumu, savo turinio 
gilumu ir poetinės išraiškos gilumu galė
tų būti pastatyti greta šio Salomėjos Nė- „ 
ries lyrikos šedevro.

Ne viskas, ką Salomėja Nėris parašė 
Tėvynės karo metu, jau paskelbta ligi 
šiol išėjusiuose jos eilėraščių rinkiniuo
se. Pilnas pomirtinis jos poezijos rinki
nys, kiek turima žinių, mums duos dar 
visą eilę naujų lyrikos turtų. Ne viską, 
kas jau ir paskelbta, palietė šios apžval
gos vedamoji linija. Liko nepaliestų ke
letas puikių eilėraščių, kaip, pav., iš lie
tuviškos tematikos išsiskiria eilėraščiai 
“Tulęnas”, “Anemonas”, arba kaip nuo
stabus vaikiškosios poezijos deimančiu
kas “Saulytė”, arba kaip intymaus, eks- 
presingo išgyvenimo nuotaika pažymė
tas eilėraštis “Stepės”, arba, pagaliau, 
kaip Donelaičiui ir Čiurlioniui skirtieji 
eilėraščiai ir dar keli kiti. Grįžusi į iš
vaduotąją Tarybų Lietuvą Salomėja Nė
ris, jau nešiojusi savyje mirties lėmimą 
ir, gal būt, nujautusi jį savo jautria šir
dimi, nieko žymesnio nebespėjo parašy
ti, be poros trejetos periodikoje paskelb
tų eilėraščių. Grįžimo į Lietuvą moty
vais jos eilėraštis “Sugrįžimas”, parašy
tas dar Maskvoje 1943 metų pabaigoje, 
pilnas tragiškos nuojautos, ir šiurpių 
vaizdų, paskui pasiteisinusių gyvenimo 
tikrovėje, kai grįžusi į tėviškę poetė iš 
tikrųjų rado karo audros išgriautą savo 
namų gūštą ir vokiečių ištremtą moti
ną, kaip tai buvo nuspėjusi eilėraštyje: 
“Svetimi čia vėjai pūtė, — nebėra ma
mos.” Gal tik šiltas, intymaus išgyve
nimo eilėraštis “Grįžkit”, parašytas 1944 
metų pavasarį, daugiau atitinka tai 
šviesiai nuotaikai, kurią turėjo vis dėlto 
pajusti ir serganti poetė, grįžusi į išva
duotąją iš okupantų jungo Lietuvą, čia 
vėl galėdama pradėti naujo gyvenimo 
tarpsnį, jausdama vėl, kad “Gyvenimu ir 
duona dvelkia vėjas ir mena pamirštąjį 
laimės vardą”. Tos laimingos dienos, ku
rias poetė taip aistringai kvietė grįžti 
“nudegintais takeliais”, dabar iš tikrųjų 
grįžo —

O gegužis, o birželis 
Kaip pirma žaliuos... 
Mano dienos, mano žalios 
Grįžta atgalios!

Ir jos būtų neužilgo tikrai sugrįžu- 
sios —

Jeigu no priešas, jeigu ne karas,
Jeigu ne žemės trauka.

Atėjo mirtis ir negailestingai nutrau
kė poetės giesmę pačiame jos pajėgume, 
pačiame subruzdime. Trūksta žodžių, 
kad apsakytum, koks didelis nuostolis iš
tiko lietuvių poeziją su Salomėjos Nėries 
mirtimi. Tačiau ir tai, ką paliko mums 
poetė, dideliu turtu įeina į mūsų litera
tūrą, ypač į mūsų tarybinę Tėvynės karo 
meto poeziją. Daugelis šio periodo jos 
eilėraščių ilgiems laikams išliks lietuvių 
poezijoje, kaip pirmaeilės lyrikos pavyz
džiai, nuolat šviečią nauja prasme ir 
jaunu žavėsiu ir tada, kai juos pagimdę 
išgyvenimai jau seniai bus nuėję į pra
eitį ir nebetekę savo šiandien mus jaudi
nančio aktualumo. Ankstyva mirtis ne
beleido Salomėjai Nėriai pilnutinai at
baigti savo kūrybinės individualybės iš
reiškimo ir atiduoti viską, ką ji būtų dar 
galėjusi mums duoti, tačiau savo taip 
netikėtai 
pažymėjo 
pažanga.

nutrukusį kūrybos kelią poete 
didžiule ir menine, ir idėjine

mus daugiau)

Jau trečia savaitė, nuo bir
želio 24 d., kai sustreikavo 
Victor Balata, Textile Belting 
Co. 160 darbininkų, kurie au
džia storus vatinius diržus. 
Darbas jų sunkus ir labai dul
kėtas. Ten dirba vyrai ir mo
terys, bet algas gauna nely
gias; moterys 
daugiau 
daugiau 
valandą, 
žiau, j

valdininkai, k a u n s e Įmanai, 
prikalbėjo visus darbininkus 
dirbti už tą pačią algą. O 
bar jie turės daug laiko 
mitingauti, pasikalbėti, tai 
ir algas kiek pakels. Ale 
klausimas!

da-
pa- 
gal 
tai

kartais gauna 
už vyrus, bet ne 

kaip 77 centus per 
kiti gauna daug ma- 
savaitę padaro maž

daug iki $40. Unijos ten nie
kad nebuvo. Darbininkai, or
ganizuojasi į CIO uniją. Kom- 
panam didelis striokas. Fa
brikas pikietuojamas kožną 
dieną. Streiklaužių nesiranda 
nei vieno. Mitingus laiko kož
ną dieną Ivona Haitz gaisra- 
gesių patalpoj. Kompanija 
prieš Kalėdas pakėlė 20 nuo
šimtį, o po Kalėdų dar 10 
nuošimtį, kad tiktai darbinin
kai nesiorganizuotų į uniją. 
Kitos dirbtuvės ir geležies lie
jyklos seniai pakėlė savo dar
bininkams po 18 Į/G centų į va
landa.
Streikavo Miesto Darbininkai

valytojai 
ir pelenų 
porą va- 
kad jiem

kas dvi savai-

‘ Liepos 1 dieną, nuo pat ry
to miesto gatvių 
darbininkai, šlamu 
rinkėjai, streikavo 
landų ; jie reikalavo, 
algas mokėtų
lės ir duotų apmokamas ato
stogas ir kad mokėtų nors po 
dolerį į valandą. Dabai’ šla
mu degintojai gauna $7.15 už 
8 valandas; šlamų-pelenų rin
kėjai ir trokų vairuotojai po 
$6.50 už 8 valandas. Jų dar
bai yra sunkūs, pinkliai dvo
kianti, dulkini, nuo pelenų nei 
akių nematyti. Miesto ponai:

Mirė Antanas Paulauskas
Liepos 1 dieną mirė Anta

nas Paulauskas, 63 metų, pa
ėjo iš Žemaitijos. Laisvai pa
laidotas North amton Memo
rial Shrine naujoviškose kapi
nėse, kur nėra nei kryžių nei 
paminklų. Palaidojo mūsų 
tautietis Jonas Katinis. Lai 
būna jam lengva Dėdės Šamo 
žemelė.

• Pereitą savaitę trokas su
žeidė Igną Toločką, guli mies
to ligoninėj, aplankykite savo 
tautietį.

Apsivedė Mūsų Graborius
John C. Katinis apsivedė su 

Elizabeth M. Jones, birželio 
11 d., 1945 metais, Atlantic 
City, N. J. Vedybų paslaptį 
užlaikė per visus metus ir tik
tai dabar viešai pasiskelbė, 
kad jis jau vedęs žmogus. Lin
kime laimingo šeimyniško gy
venimo.
Kirpyklų Biznis ir

Barberių Unijos 
No. 277 gyvuoja 
metų, bet ne visos 
unijai priklauso, 
laiku unijos lokalas 
porą susirinkimų ir nustatė 
visom barbernėm kainas ir 
valandas. Centralinėse biznio 
gatvėse skutimas .40 centų, 
plaukų kirpimas 75 centai, šo-

(Tąsa 5-me pusi.)

Valandos 
i Lokalas 
nuo daug 
kirpyklos 

Pastaruoju 
atlaikė

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
x (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

GREEN STAR BAR & GRILL 
UETUVISKAS 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

! O’ PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
> □□□

: 459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
I* (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktorių

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Direktorius J

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

, 1113 Mt. Vernon St •
PHILADELPHIA, PA. J
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Jonas Baisingasai HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
_________ _____________ (161)

MOTERYS VALYTOJOS
5 P.M. iki 11 P.M. 30 vai., 5 dienų savaitė.

The F. & M. Schaefer Brewing Co.,
430 Kent Ave., Brooklyn.

(160)

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87>/2 l VALANDĄ; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA

Prie Namų Statybos. 6 iki 8 mėnesių darbo, Princeton, New Jersey.
TELEFONAS PRINCETON 2805.

WILLIAM L. CROW CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, Princeton, N. J. • (162)

Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas-Jo Reikšme

Kilusi iš Urugvajaus lie
tuvių ir jų spaudos organo 
Darbo, iniciatyva įvykdyti 
šiais metais liepos mėnesy, 
Pietų Amerikos Lietuviu 
Kongresą Montevideo mies
te, jau pradėjo rasti didelį 
pritarimą Argentinos, Uru
gvajaus ir Brazilijos lietu
vių tarpe, kurie per spaudą 
ir šiaip pavienių asmenų 
tarpe užgiria su entuziaz
mu šią mūsų draugų uru
gvajiečių iniciatyvą; kuri 
mano nuomone yra verta 
ne tik užgyrimo, bet ir nuo
širdaus materialio ir mora- 
lio bendradarbiavimo su 
jais.

Jau išreiškė savo nuomo
nę dalis Argentinos lietuvių 
kolonijos aktyvistų minėto 
kongreso klausimu, todėl 
šiame straipsnelyje plačiai 
nekalbėsiu, kad neužėmus 
mūsų spaudoj daug bran
gios vietos, .tačiaus 
keletą žodžių, šiuo 
svarbiu Pietų Amerikos lie
tuviu klausimu.

Pietų Amerikos lietuvių 
Kongresas turi būti visų 
'lietuvių vieningo darbo sim
boliu.

Prasidėjus mūsų tautie
čių emigracįjai į Pietų Am
erikos kraštus skaitlinges- 
niu mastu, po paskutinio 
1926 metų perversmo mūsų 
tėvynėje, kartu su mūsų 
tautiečių minėtos emigraci
jos didėjimu, didėjo ir Sme
tonos agentų įsiskverbimas 
į Pietų Amerikos . lietuvių 
kolonijos tarpą, tikslu ves
ti planuotą ir niekšingiau
sią judošišką lietuvių ko
lonijoj darbą, realizuojant 
sistematišką, planuotą šni
pinėjimą visų progresyvių 
lietuvių antifašistų bei jų 
organizacijų tarpe ir skun
dimą vietos valdžios įstai
goms.

Tačiaus šis niekšiškas 
minėtų agentų žalojime 
darbas, kuris nesibaigė vien 
tik paprastu šnipinėjimu, 
bet jie iš kailio nėrėsi ir 
dalinai pasiekė sau pagei
daujamų rezultatų net ir 
ekonominėj srity. Visi mi
nėti Smetonos ir tarptauti
nio fašizmo lietuviški bat- 
laižiai skundė progresyvius 
lietuvius darbdaviams, dar
bo įmonių vedėjams, tikslu, 
kad prievarta pasiduoti jų 
įtakai, kas tankiai ir pavyk
davo jiems pasiekti, nes tuo 
pačiu laiku jie rekomenduo
davo sau palankius asmenis

tarsiu

fabri- nėtų vyriausybių akredi- 
įmonių vedė- tuotų lietuviškų Smetonos 

fašistinių atstovų; turės 
bendrą planą 

ekonominiu klausimu, tu
rint omenyje kultūrinių lie
tuvių organizacijų konti- 
nentalį bendradarbiavimą 
ir stiprių ryšių palaikymą.

Todėl visi ir visos sukrus- 
kime šio taip svarbaus Kon
greso įvykdymui, kuris tu
rės būti tikras Pietų Ame
rikos lietuvių plebiscitas. 
Visos lietuvių organizacijos 
turi siųsti savo didžiumos 
balsų išrinktus atstovus, 
kaipo lygiai ir pavieniai lie
tuviai iš tolimiausių šalies 
užkampių.

Pageidautina; kad ir lie
tuviai pramonininkai ir 
biznieriai siųstų savo atsto
vus minėtan taip istoriniu 
lietuvių kongresai!.

Taipgi būtų naudinga, 
kad šio Kongreso 
Komisija oficialiai kviestų 
mūsų brolius iš Š. I
kos. Todėl visi ir visos su- 
kruskime, nes darbo daug, 
o laiko mažai.

Be to, geistina būtų, kad 
išsireikštų tuo klausimu vi
sos mūsų organizacijos.

Tegyvuoja šis pirmas is
torinis Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresas! Tegu ne
lieka nei vieno tautiečio nei 
tautietės, kuris liktų nuoša
liai nuo to taip kilnaus ir 
svarbaus darbo įvykdymo.

J. Klevinskas.
(Iš argentiniečių Vienybės)

į geresnius darbus, 
kantams ir 
jams.

Visi tokiu metodu fašisti- p a r u o š t 
nių elementų— žalotojų už
verbuoti asmenys tarnavo 
kaipo jų organizacijų nu
garkaulis, pravedimui de
moralizacijos visų Pietų 
Amerikos lietuvių kolonijos 
tarpe, tačiaus visviena 
jiems n esisekė užstelbti 
progresyvių lietuvių or 
nizacijų veikimą, dėka 
tuvių susipratimui ir ;
savo kailio smetoniško 
žimo prityrimui.

Esu įsitikinęs, kad 
vienas lietuvis-vė, nepamir
šo liūdnos praeities Smeto
nos agėntų - konsulų: Skin
kio, Daukanto Argentinoje, 
Gaučio ir Mačiulio Brazili
joje. Tai buvo liūdniausi 
praeities laikai, kuomet 
konsulavo ir ministeriavo 
minėti juodašimčiai mūsų 
kolonijoms.

Dalykai kiek pagerėjo, 
kada Argentinoje ministe
riavo Dr. Aukštuolis, nes 
11938-40 met. visi lietuviai 
rado bendrą kalbą, sudary
dami sėdint už vieno stalo 
Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Taryba. 
Bet, kada 1940 metais, iš
vakarėse Lietuvos išlaisvi
nimo (tais pačiais metais) 
nuo Smetonos ir visų Lietu
vos liaudies smaugikų gau
jos Dr. Aukštuolis tapo at
šauktas Lietuvon, jo vieton 
paskirtas buvęs. Vatikane 
Dr. K. Griaužinis, kuris pa
suke visai kitu keliu: prie 
visiško A. L. O. S. Tarybos 
suardymo, lietuvių tarpu
savio vienybės skaldymo ir 
prie Aukštuolio ministerįa- 
vimo nustelbtų fašistinių 
Romos ir Berlyno agentų 
atgaivinimo. Tikslu kenkti 
ir žaloti bendram progresy
vių Argentinos lietuvių ir 
jų organizacijų judėjimui.

Pietų Amerikos lietuvių 
Kongresas turi būti visų 
lietuvių bendro ir v i e- 
n i n g o darbo vadovas, 
orientatorius ir vykdinto- 
jas. Tai yra svarbiausias 
momento uždavinys. Minė
tam Kongrese turės būti/iš-

■ga- 
lie- 
ant 
rė

nei

rengimo

Ameri-

Varsa va. — Lenkijos vy
riausybe pasiuntė kariuo
menę ir miliciją i Kielce 
sritį, kad sulaikytų fašistus 
nuo naujų skerdynių prieš 
žydus.

Bangor, Me. — Svaras 
sviesto kainuoja $1.40.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
kių karjierą. Kartu su 
Flauera Hjužyte jis paga- 
stroliavo Niū Jorkiškėj 
Town Hall patalpoj.

S. Jurokas (S. Hurok), 
tas plačiai išgarsėjęs Bale
to Teatrui ir daugybei kitų 
aukštai meniškų spektaklių 
impresari j as, išreiškė gilų 
susidomėjimą Ivanu, bet jis 
jam užminė pavaryt dar 
kokį desėtką metų įtampius 
lavybos, pirma negu jis 
bandytų pergalėt nepergali
mas teisėtos baleto kompa
nijos duris. Tačiau šitas pa
tarimas nepritiko nei Kiro- 
vo kantrybei nei jo kišenei, 
tai jis ir nusprendė pamė
gint muzikinę komediją, 
kad gavus patyrimo ir, da- 
dėčkui, vardą.

Kaipo Gertrūdos Loren-' 
I caitės šokinio dalyvis laike 
Bostoniškio “Moters patam
sy” (“Lady in the Dark”) 
pastatymo, Ivanas laimėjo 
asmeninį pasisekimą. Jam 
buvo pažadėta perimt Dan
ny Kaye’o vietą, kada spek
taklis pribus į Brodvę. Ta
tai ir būtų buvusi proga, 
kokios jis laukė. Bet čia į- 
vyko pirmas tragiškas nuo- 
stūmis visoj eilėj fizinių ne
laimių: sugedo jam kairės 
kojos kelis!

Specialistai pareiškė, jog, 
nepratęs prie tokio didelio 
įtempimo, narys nebepajė
gia daugiau išturėt jo svo
rio tuose sunkiuose baleto 
pasišokėjimuose. Kelio gir- 

■ neles sausgyslė tapo įplėš
ta, ir jam prisiėjo eit ant 
didelės operacijos, kuri jį 
paguldė su gipso plėstru pa- 
liai visą koją bent keliems 
mėnesiams.

Bijodamas, kad jis niekad 
: daugiau nebegalės šokt, bet 

vis dar įsimylėjęs sceną, Ki- 
. rovas pradėjo imt dramos 

pamokas nuo Lee Strass- 
berg’o, dabar vieno Holivu- 

; do direktorių. Mokytojo pa
sitikėjimas slypinčiu moki-

miniai, kultūriniai ir politi
niai klausimai; turės savo 
atstovų daugumos balsų 
nutarimu kreiptis į Brazili
jos, Argentinos ir Urugva
jaus vyriausybes, tikslu at
imti kredencijalus prie mi-

Thomson s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 
Padabina Jųjų Gražią Išvaizdą.

Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pagerina kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo
sėdas ir dulkes iš plaukų.

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi
lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa
tartina bent vieną sykį į savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų. Šių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda naturalį gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, liaunumą ir tt.

Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga
dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma
tic Camomile Shampoo ir štai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson’s Aromatic Ca
momile Shampoo, prašalina visas liuosas 
minkšti kaip šilkas. 3. Pasilieka ant plaukų

“Vedintuvų? Ne — Aš nemanau, kad siuntinių su
darymo kambaryje reikėtų nors vieno.”

Nusipirkite Gerus Čeverykus
plaiskanas. 2. Plaukai pasilieka
naturalis žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakaito dvokimą ir tik pasilieka mąlonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Rąmuliukų žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marke to, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonomiškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo.
. Taigi, nelaukite nieko, tuojaus prisiųskite $1.00, o mes tuojaus pasiųsime 
buteliuką Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo, per paštą. Pašto lėšas 
apmokame. '

P. S. Važiuojant ant vakacijų, nepamirškite pasiimti Thomson’s Aro
matic Camomile Shampoo buteliuką.

THOMSON’S, NATURAL FOOD CO.
45-42—41st Street. Long Island City, N. Y.

Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį, 
o aš prisiųsiu jurus čeverykus C. O. D. taip 
greit, kaip galima. , ..'a

Su mano išdirbystės čeverykais vaikščiosite 
kaip oru—airotread čeverykai.

Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 
Užsakymus siųskite šiuo antrašu:

W. YURKEVIČIUS,
P. O. Box 63, Montello, Mass.
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čeverykai.

nio talentu ir jo nuolatin.pa
drąsinimas išvaikė Ivano a- 
bejones. Ir, nuėmus nuo ko
jos gipsinę luobą, jis dasi- 
gavo į vieną vaidilų gru
pę ir stojo prieš publiką 
įvairiose rolėse. Astuonių ! 
mėnesių laikotarpiu jis vai- ’ 
dino pjesėse “Our Town”, 
“Petrified Forest”, “What 
a Life”, tūlose O’Neill’o 
dramose ir užėmė svarbiąją 
rolę “Golden Boy” spektak
ly. Nesitenkindamas dy- 
kūnišku gyvenimu, jis ir 
balsą pradėjo lavint!

Kada pagalios gydytojai 
pareiškė, kad jo kelis jau ir 
vėl gali atlaikyt -jo kūno 
svorį, jis ir vėl pradėjo mik- 
lintis, ir netrukus jis jau 
užėmė aktoriaus, daininin
ko ir šokiko rolę Olsen and 
Johnson komedijoj “Sons o’ 
Fun.” Laikas slinko tingiai 
tarpe išstojimų, tai jis pra
dėjo terliotis su teptukais ir 
tapyt paveikslus.

“Ką tu gali išdaryt, kai
po šokėjas”, sako jisai,, “tai 
yra apribota tavo kūnu — 
tavo fiziniu patvarumu. O 
tuo tarpu beribiai tivaliuo- 
ja horizontai tarpe muziko 
ir jo gaidų, tarpe tapytojo 
ir jo tapybų, tarpe skulpto
riaus ir jo molio.”

Nagi jis ir pradėjo dar
buotis su moliu ir su tapy- 
lais. Jis jau gerokai prasi
siekė abiejose meno šakose, 
kuomet jį vėl privertė išstot 
iš teatro sugedęs antras ke
lis— dešinis.

Kita operacija ir kitas 
poilsis galiausiai atitaisė 
jam sąnarius. Savo atsiga
vimą jis atšventė, pasiėmęs 
rolę pjesėj “I’ll take the 
High Road”. O paskiau, su 
gydytojo užgyrimu, jis pra
dėjo šokt iš trečio karto. 
Tai buvo irgi baletas, netaip 
jau klasiškai apribotoj jo 
formoj — Vincent Icon
man’s Concert Review, va
dovybėj žvaigždiško šokiko 
ir choreografo Leonido 
Miąsino. Miasino priskyri
me Ivanas rado naują kelią 
į baletinį meną. Jis uoliai 
griebėsi didesnio darbo ir 
džiaugėsi bendradarbiauda
mas su didžiuoju Miasinu, 
nuo kurio jis persiėmė ver
tingų technikos pamokų.

Nelaimei, per dviejų mė
nesių keliavimo, tvarkybi- 
nės kliūtys privertė šitą ba
leto grupę išsiskirstyt. Iva
nas /vėl grįžo prie dramos 
ir su Eddie Dowling’u ke
liavo, vaidindami “Petri
fied Forest”. Paskui jis tu
rėjo dar vieną polėkį į ba
letą — televizijos bandyme, 
vaidino Roxy ir Loew teat
ruose, su švelnia satyra į 
šokius, ir galų gale užėmė 
Mare Platt’o rolę čikagiš- 
kėj “Oklahomos!” kompa
nijoj.

Jo keliai vėl pradėjo skau
džiai atsiliept! Ivanas mos
telėjo filozofiškai. Jis, gir
di, šoks, keliai keliai jam 
tarnaus; tada jis pakryps 
į vaidybą, į tapybą, į skap- 
tybą iš medžio, į lipdybą iš 
molio. Tik vienas dalykas 
teturi reikšmės: kad tik jis 
galėtų pats save išreikšti 
per šiokią ar tokią meno 
formą.

Vis dėlto čia nusivylimas 
su tais keliais. O čia dar ė- 
mė jam prisimest! šienligė. 
Tai jis už kepurės ir dūmė 
traukiniu į vakarus.

Trokšdamas pasilsėt po 
tų karštiniškų rytietiškų 
metų, jis jau tarėsi su Ka
lifornijos aliejaus (žibalo) 
kompanijomis, apsibūdamas' 
pradėkgeologiškus tyrinėji
mus laboratorijoj; prie mik
roskopo keliai nedaug te
reiškia.

Bet baleto meistas Koz
lovas išblaškė jam anksty-

yo pogulio mintis. “Kiro- 
vai!” sušuko jis vieną gra
žią dieną. “Tu esi atsiliepi
mas į maldą. Mia Slavenska 
ieško sau dalininko naujoj 
pjesėj, tai tu ir esi jai ra
dinys!”

Slavenska ir Čaikovskio 
gyvenimu remta “Daina be 1 
žodžių” (“Song without 
Words”) išlaikė jo ‘dėmesį 1 
per dvi savaiti. Jis nebuvo 
pratęs prie nedėkingo dar
bo būti viso labo balerinos 
talkininku. Jis pats norėjo 
šokt taip, kaip jį varė jo vi
dinė spiruoklė. Jis pasimetė 
sceną ir numovė namo. Vie
ną vakarą, grįžęs iš ramaus 
pajūrio, jis pamatė prie du
rų visą būrį vaikinų su ter 
legramomis. Visos telegra
mos nuo Ben Hechto. Po 
kelių susikirtimų ir susita
rimų jis pasirašė kontrak
tą. Ir už kokios savaitės jis 
jau praktikavo baletinius 
šokius su balerina Viola 
Essen, Republic filmų stu
dijoj, gamindami paveikslą 
“Specter of the Rose” (“Ro
žės pasivaidinimas”).

Didysis Ivano vaizdas bu
vo fotografuojamas pasku
tinėj gamybų dienoj: tai jo 
pasakiškas mirties šokis, I 
kur jis, pasišokėję aukštyn, 
kaip briedis, neria pro už
darą langą ir krenta pra
pulti!! dešimt aukštų že
myn! “Ar aš?” aiškino Ki
rovas: “aš visas buvau 
kvailai persigandęs!” Lan
gai atrodė stikliniai, o vi
sai ne dirbtiniai, trapūs, iš 
džiovintų sakų, kaip kad 
jam buvo pasakyta. Garsi
nis pastolis buvo pilnas 
prisigrūdęs filmos aktorių 
ir technikų, kurie tik ir lau
kė išsižioję tos griausmin
gos paveikslo pabaigos, lau
kė gamintojo - boso koman
dos. Ivanas nervingai dairė
si artimesnių durų. Tik čia 
Hechtas staiga riktelėjo 
“Action!” (“Veiksmo!”) — 
ir Ivanas, pasišokėjęs, įsi
bėgėjęs, tartum raketos va
romas lėktuvas, diežė didin
gai pro langą—pro “stikli
nį” langą, su visais rė
mais... Gaivališkas savai
mingas rankų plojimas iš
purti no jį iš apštankimo, 
dešimt aukštų nukritusį ant 
ištempto tinklo! Tie aplo
dismentai skardėjo iš ana
pus lango. Tai paveikslo ar
tistai ir technikai darbinin
kai’ pakilo visi urmu ant ko
jų, kad pareiškus savo nuo
širdžią pagarbą ir padėką 
didžiam artistui.

Pasakyt, kad Ivanas už
sitarnavo gerą progą, būtų 
klasiškas nedasakymas iš 
viso dešimtmečio. Kirovas 
darbavosi pasišventusiai, 
uoliai, nuoširdžiai ir nuola- 
tai, nepaisydamas didžiulių 
fizinių skerspainių, kad pa
tapus galimingu filmų No. 
1 aktorium - šokėju. Kiro
vas turi, ko reikia, ir jau 
metas jam atsiimti, kas jam 
priklauso!

(Iš jūdžių žurnalo “Mo
vieland”, for June, 1946

vertė J. K.)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Kas tiems santykiams ken
kia, tas kenkia pačiai Ameri
kai — jos žmonėms.

Japonijos generolai prisipa
žino, kad Mandžurija, tai bu
vo jų galingiausia karo tvirto
vė. Jie ten turėjo 2,500,000 
gerai išlavintos armijos.

Tas patvirtina tą dėsnį, ku
rį mūsų valdžios žmonės Wa
shingtone skelbė, kad Sovietų 
Sąjungos išstojimas karu prieš 
Japoniją, tai išgelbėjo apie 
miliono Amerikos kareivių gy
vastis. Jeigu ne Raudonosios 
Armijos smūgis, tai gal ir da
bar dar būtų karas su Japoni
ja. Tą tūli “pamiršo,” o “pa
miršo” tik todėl, kad jie ne
nori tiesos žinoti.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

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

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

East Orange, N. J
Išvyko Atostogų

Laisvės skaitytoja, Mrs. 
Frances Wallace, gyvenanti 
po num. 62 N. 15th St., East 
Orange, N. J., išvyko atosto
gų į Edwardsville, Pa., pas 
dukterį ir žentą, Mr. ir Mrs. 
John Sapol. Ji ten bus keletą 
savaičių. Su ja išvyko jos dvi 
dukterys, žentai ir jų vaikai: 
Mr. ir Mrs. Philip Szerzko ir 
sūnelis, Jr., taipgi Mr. ir Mrs. 
John Sapols ir jų dukrelė.

Shirley viešėjosi New Yor
ke ir New Jersey, tai dabar 
ir ją sykiu Mrs. Wallace išsi
vežė į Edwarsvillę pas jos tė
velius, kurie jos pasiilgo.

Koresp.

Easton, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

ninėse gatvėse ir ne unijinėm 
šapom skutimas 30c, kirpimas 
plaukų 50 centų. Valandos 
nustatytos visom šapom nuo 8 
ryto ligi 6 valandos vakaro. 
Trečiadieniais ligi 12 vai. die
ną. Penktadieniais ir šeštadie
niais ligi 7-tos valandos vaka
ro. Neprisilaikančios šapos tų 
patvarkymų gali būti legališ- 
kai piketuojamos.

Kaip, visur, kur darbai su
mažėjo, o ir valandos sutrum
pėjo ligi 40 valandų per sa
vaitę, tai ir kirpyklose darbai 
padidėjo dėlei trijų priežas
čių: valstijos įstatymas; daug 
jaunuolių barberių žuvo ka
re; daug paleistų kovūnų iš 
armijos ir laivyno, kurie atei
na pas savo senus barbenus, 
daug plepa ir gražaus biznio 
padaro, ir abelnai visos kir
pyklos daro gražų biznį. Jei
gu ne tas darbo valandų nu
statymas, tai kitas barberys 
gal ir pasikartų prie savo 
krėslo, dirbdamas per 24 va
landas į parą.

V. J. Stankus.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU-Jeigu

DfcJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO,. NEURITIS, PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RABE TABLETS (BAN
DOMĄJĮ .KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są. tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jum* ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PII ARM A C AL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK
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Paspartinti Darbą
Esamosios sąlygos reika

lauja paspartinto darbo ir 
daugeriopai padidintos Ko
munistų Partijos, kuri galėtų 
sėkmingai vadovauti tam dar
bui. Taip pareiškė lietuvių ko
munistui konferencija, įvykusi 
gale praeitos savaitės, Brook-

Atostogose

joms, čia

Rinkimai Dar Toli, Bet
Kandidatai Jau

‘ Skiriami
I

Dauguma Brooklyno kriau
čių, gavę porą 
stogų, išvyko į visus kraštus. 
Nekurie pateko į Mikalauskų 
ūkį į White Sulphur Springs,

Didžio j o New Yorko- 
Brooklyno keliuose distriktuo- 
sė yra įtempti kontestai už tai, savaičių ato- , ’ , 1 . , • M vkas bus nominuotas į N. Y. 
valstijos Seimelį ir Senatą, 
taipgi i J. V. Kongresą ir Se- 

! natą.
Kontestuoj amuose distrik-

Išvyko j Floridą
Juozas ir Bronė Sukaskai 

su sūneliu Dmitriu išvyko į 
Floridą pasisvečiuoti pas jo
sios tėvus ir brolį šalinius, ap
sigyvenusius tenai prieš virš 
metus laiko. Išskrido lėktuvu, 
kad nepavarginti Dmitrio, ku
ris dar tik neseniai užstojo 
antruosius savo gyvenimo me
tus. R.

Jeigu Norite Pamatyti 
Gerą, Reikšmingą 
Veikalą

veikalas “On Whit-

I

New Yorke, Cort Teatre, 
48th St., į rytus nuo Broad
way, jau tūlas laikas yra vai
dinamas
man Avė.”, turįs socialę reikš
mę. Be kitų, veikale vaidina 
paskilbę aktoriai: Canada Lee 
ir Will Geer.Pieno Kainos Pakeltos 

Po Du Centus
Atostogaujančių tarpe ran

dasi šie asmenys: Kairys, čer- tuose nepriklausomų kandida-
j nauskų šeima, Zakarauskų tų išstatymas priklausys nuo 
'šeima, A. Mieliauskas, J. č
: pai, Lelis, B. Vainauskienė, P.'rinkta parašų
į Simanick, Grunskis, C. Moc- j už. nominavimą specialių kan- 
kus, P. Vainauskas, II. Va- didatų, kurių reguliarės poli- 

tam leckis, P. Aleknai, M. Suba- tinių partijų mašinos neišsta- 
čius, T. Grigas, R. Mikerečius, tys.

Hartašiunas, Bagdonienė ir Į vienu iš tokių distriktų yra 

’ . . v. . . .v *21-mas senatorinis distriktas,
Taipgi svečiuojasi is Kana- randantysis New Yorko 

dos atvykusi Ona Kersulienė.
Rep.

lių draugų. Naujai išrinkta
jam biurui palikta prigelbėti 
nustatyti ir naujų narių gavi-! 
mo kvotas paskiroms koloni-1 

atstovautosioms ir Į
neturėjusioms atstovybės. Ko-1 
Jonijos prašomos kooperuoti: 
su biuru.

K o n f e re ne i j a pasisakė 
ti 300 naujų narių per 6 
nesiūs iki galo metų ir 
prašyti kolonijas pradėti 
mobilizaciją jau dabar.

Delegatų ir atstovų bei pa
skirų dalyvių — narių ir sve-l^į 
čių — raportuose, diskusijose į 
buvo pasiūlyta daug gerų su-i 
manymų. Kad juos galėtų i 
vykdyti, komunistams bus rei
kalingas ir iždas, kuris šioje 
konferencijoje pradėtas drau-I 
gingų organizacijų ir asmenų ■ 
pasveikinimais.

Konferencija pageidavo i 
naujasis biuras didžiai įver
tins organizacijų ir asmenų 
aukas tolimesniam komunisti
nio judėjimo auklėjimo dar-

pa- 
ga- 
ne- 
kas

buvo Juozas
Jonikienė ir A. Į 

lyne. ( »
Konferencijoj d ai y v a v o 

stovingas būrelis lietuvių 
munistų iš už desėtkų, kiti iš 
už šimtų, o tūlas ir iš už tūks
tančio mylių.

Vyriausi darbai, stovintieji' 
prieš lietuvius komunistus 
yra:

Padidinti, sustiprinti lietu
vių komunistų eiles.

Auginti, veiklinti visas pa
žangiųjų lietuvių organizaci
jas. Akstinti jose savišvietą, 
kad jos pataptų galingu lietu
vių įrankiu kovai prieš fašis
tines tendencijas ir elementus 
lietuviuose, taipgi geromis tal
kininkėmis ir kreditu visam 
a m e r i k iniam demokratinių bui. 
žmonių judėjimui už civilines;
laisves, prieš kėlimą kainų, na. Priešvakarinėje 
prieš išnaudojimą, prieš tre-i pertraukoje, vietinis 
čia karą.

Tiems jų siekiams vykdyti 
gyvenime, bėgamais reikalais 
nustatyti veiksmams progra
mą, konferencija išrinko cen- 
tralinę komisiją - biurą iš ke-

a d v. St. Masy-

Praeitos savaitės gale 
Brooklyne (ir Laisvėje) lan
kėsi visa eile veikėjų — drau
gų ir draugių iš tolimesnių ir 
artimesnių miestų. Tūli čia 
dalyvavo konferencijose ir po
kalbiuose; kiti šiaip sau atvy
ko pasižmonėti.

Iš Chičagos 
Sakalas, Alice 
Stalnionis.

Iš Detroito:
tė, M. J. Masys ir L. Valiu
kas — visi trys veikėjai, De
troito lietuvių radijo vedėjai.

Iš Cleveland ? veikėjas J. 
žebrys. t

Iš Binghamtono: rašytojas 
ir poetas Stasys Jasilionis.-

Iš šenandorio: veikėjas 
mainierių unijoj ir lietuviško
se organizacijose 
causkas.

Iš Pittsburgh o: 
vičius.

Iš Baltimorės: 
serskis.

Iš Philadelphijos: J. 
kas.

Iš Lowell, Mass.: 
Karsonas.

Iš Wore esterio: M. 
kienė.

Iš Brocktono: Sauka ir A. 
ir M. Vasariai (kuriedu New 
Yorke praleido visą savaitę 
atostogaudami).

Iš Hartfordo: Walter Bra
zauskas.

Iš Waterbury: Ch. 
kas.

Jonas Pa-

D. P. Leką-

Petras Pa-

Zalec-

Jonas

Sukac-

Krasnic-

Necko: Povilas

R.

Prieš

FL

*

nesilankė tiek
kaip šiemet
žmonės turi 

pasisvečiuoti

pabuvojo 
mūsų

svečių 
trumpiau

tuo veikalu mano- 
kartą pasirodyti 

kad sukelti lėšų 
jį vaidinti Chica-

21 d., Lietuvių Me-

Bėčis.
Vieni šitų 

ilgiau, kiti 
didmiestyj. Tūli jų buvo nuvy
kę į pajūrius, kiti į parkus, 
dar kiti apsilankė teatruose, 
muziejuose ir kitose žymiose 
vietose.

Dienos pasitaikė labai karš- 
tos, tuo būdu ir svečiams ne 
taip jau buvo smagu didmies
tyj buvoti.

Kiek man žinoma, šiuo me
tu visi jau yra išvykę į namus.

Tenka pridėti dar ir tai: 
nei vienais metais (karo lai
ku) New Yorke 
daug laisviečių, 
Mat, po karo, 
daugiau laiko 
Tai ir gerai.

Jonas Valentis Sveikin- 
Iš Atostogų Veikalo 
‘Tries Srovę” Narius

at- 
ko-

to, kiek šią savaitę bus su
po peticijomis i iLiepos 9-tos rytą nowyor- 

kiečiai jau turėjo mokėti po 
du centus daugiau už kvortą 
pieno. Tik praeitą gegužės 
mėnesį pienas buvo pakeltas 
po centą kvortai. Tai pasek
me silpninimo ir panaikinimo

up-j OPA. 
town,” Harleme. Ten išstaty-[ 
tas Charles A. Collins, unijų : 

, vadas, negras. Išstatė Nepar-Į
Sužeidė Darbe itinis Pilicčii) K°mitetas-susi- 

______  įdaręs iš visokių partijų unijis-:
George ir jo moteris Anton-1 tų ir kitų piliečių, norinčių 

irĮette Wolf, gyvenantieji 2477 Collinsą pasiųsti 
'Coney Island Ave., Brooklyn Į tijos Senatą. To 
23, N. Y., i 
skaitytojai, prieš apie porą i Seventh 
savaičių buvo sunkiai sužeisti mieste.

Komitetas prašo talkos pa-

ilgamečiai Laisvės j tralinė būstinė
Avė.,

darbe. Kokia mašina abiejų

komiteto cen-
randasi 1967
New Yorko

Pieno kvorta dabar kainuo
ja 19 centų krautuvėje ir 21 
centas pristatyto į namus. Da
bar mokame aukščiausią kai
ną iš buvusių bėgiu 26 metų.

Kaina skystos 
kuri tik biskeliu 
pieną, 
ketvirtadaliui 
pint).

grietinėlės, 
riebesnė už 

pakelta po 3 centus 
kvortos (half

Sesijos tęsėsi per ištisą die- 
darbo 

Lietuvių 
i Komunistų Kliubas ant vietos
pavaišino delegatus ir svečius 

i kalakutienos u ž k audžia is 
į (sandvičiais), tuomi sutau- 
! pant laiko vakarinei sesijai.

Rep.

Kainy Kontrole Dar Gali 
Būti Išgelbėta

sužeidė po ranką ir kitų žaiz- dėti surinkti parašus. Tas dar
du padarė. Iš karto buvo ligo-ibas turi būti užbaigtas šią sa- 
ninėje, *o dabar abu randasi į vaite, nes to reikalauja valdi- 
namie. Gal dar negreit galės!nė Rinkimų Taryba.
su draugais pasimatyti kitur, Į 
tad draugai suteiktų jiems į 
džiaugsmo atlankymu jų na
mie.

Linkime draugams Wolf 
greitai ir pilnai pasveikti.

žinią mums pranešė d. Pe
traitis.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. su
sirinkimai įvyks liepos 11 d., rusų 
name, 56-58 61 st St.. 8 v. v. Kvie
čiame visus narius dalyvauti laiku, 
nes yra svarbių reikalu aptarti. V. 
Karlonas. (158-159)

Brooklyno 
savo lape- 
susiedi.jose,

Taip pareiškė 
Komunistu Partija 
lyje, išdalintame 
atsiųstame spaudai, organiza
cijoms ir įstaigoms. Jų lapely
te sakoma:

“Didysis biznis, maisto pel- 
nagrobiai ir rendų meitėliai, 
kartu su reakciniais republi- 
konais ir pietiniu valstijų 
Poll-Tax senatoriais ir kon- 
gresmanais, sunaikina mūsų 
gyvenimo Ivgj prašalinimu 
kainu kontrolės.

Brooklyniečiams žinomasis 
teatrininkas — režisorius ir 
aktorius, taipgi vaidybos mo
kytojas — Jonas Valentis, da
bar atostogaująs Cincinnati. 
Ohio. (Valentis ten išvyko pas 
savo gerą draugą, operos ma
nager! Giovannį.) Iš ten at
siuntė Juozui Byronui seka
mo turinio atvirutę su sveiki
nimu :

“Heilo, Juozai:—
Kaip klojasi jums vandra- 

voti po Brooklyno karklynus? 
Labų dienų visiems 
Srovę” tavorščiams.

Strazdelis.”
Prieš išvažiuojant atosto

gom drg. Jonas Valentis iš 
naujo organizavo veikalo 
“Prieš Srovę” aktorių-mėgėjų

■ sąstatą. Su 
ma dar 
Brooklyne, 
važiavimui 
goj, spalių
no Sąjungos suvažiavime.

Taipgi manoma su “Prieš 
Srove,” kiek aplinkybės leis, 
pagastroliuoti ir po kitas ar
timesnes ir tolimesnes koloni
jas.

“VisoVia kainu kontrolė bu-

n a čia diena Tarybų Sąiurura. 
■’ocialistinė šalis, šalis, kurio
je nėra kanitalistu. numažino 
kainas ant visu būtiniausiu 
nrajrvvenimu’ reikmenų ketu- 
-io^is dešimtimis nuošimčių.”

Reiškia, ten. kur karo nu
temta tūkstančiu mylių plo
tai, kur, kaip sako komercinė

spauda Amerikoje, būk visa 
kas atsilikę, ten jau suspėjo 
prisigaminti tiek, kad numa
žinti kainas kuone pusiau.

Lapelis sako, kad dar ne 
per vėlu išgelbėti kainų kon
trolę, bet, sako jis, mes priva
lome :

“Jungkitčs su visais kaimy
nais skubiai veikti.

“Atsisakykit mokėti pakel
tas kainas.

“Pikietuokit visas krautu
ves, šanas, sandėlius, kur kai
nos keliama virš OPA lubinių 
kainų.

“Saugokitės namu savinin
ku gudravimo — išvengkite 
išmetimo iš namų.

“Rašykite telegrafuokit se
natoriams Mead ir Wagneriui, 
tainsd Senato didžiumos lyde
riui Barkley.

“Reikalaukite Senato sku
biai veikti atstei"imui kainų 
kontrolės DABAR!”

Lankėsi CIevelandietis
Šiomis dienomis lankėsi 

Brooklyne (ir Laisvėje) iš 
Clevelando, Ohio, Vincas Čes
nulevičius, laisviečio R. ži- 
džiūno dėdė. Jis lankėsi Nau
jojoj Anglijoj ir Brooklyne. 
Svečias išvyko atgal į Worces
ter}, o iš ten grįš atgal Cle
veland an.

REIKALAVIMAI
Reikalinga šeima prižiūrėjimui 6 

šeimynų namo. Atlyginimui 6 kam
barių apartmentas su visais _ im- 
pruvmentais ir alga pagal susitari
mą. Reikalinga $200 kaucijos. Sa
vininkė apleidžia miestą ir visi rei
kalai bus pavesti namo prižiūrėto
jui. Kreipkitės j Mrs. Butkus, 
334 Chauncey St., Brooklyn. N. Y.

(157-159)

fr-r-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš semi 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway lr Stone Ave.
pri* Chauncey St., Broadway Lin* 

Tel. GLenmore 5-6191

Valdininkas Perspėjo Vilniaus festituto
Apie Veteranų Padėtį

Edward J. Neary, New Yor- 
ko Valstijinės Divizijos Vete
ranų Reikalams direktorius, 
pareiškė, kad geri patarimai 
veteranams netoli eina be sto
kos tinkamų darbų ir amati- 
nio veteranų paruošimo. Jisai 
sakė, jog:

“Kas mėnuo vis daugiau ir 
daugiau veteranų išbaigia su
vartoti skirtus veteranams at- 
sisteigti gavinius (readjust
ment allotments), bet vis dar 
nerado darbo...”

WARNER BROS, nepapraeta drama | 

BETTE DAVIS
Dvlgubni žavinti dviguboje jos rolėj!

‘A STOLEN LIFE’
su GLENN FORD • DANE CLARK 

WALTER BRENNAN 
CHARLIE RUGGLES

HOLLYWOOD
Nuolat Rodoma • Broadway ir 51 St.

Reikalu
Šiomis dienomis gavome au

kų nuo gerų draugų-rėmėjų:
Sylvestras Ruzgis, Edgewa

ter, N. J. $100.
A. ir J. Zablackas, Mas-

Franas, Adelė ir Franutė 
Pakalniškiai, Maspeth, N. Y. 
$25.

D. M. šolomskas ir šeima, 
Jamaica, N. Y. $25.

Jokūbas Dunda,

LDS 48 kuopa
Md. $150.

ALDLD 25 kp.,
Md., $10.

Šių dviejų 
kas pridavė 
kuomet jis
Brooklyną praeitą

Širdingai ačiū!
L. Kavaliauskaitė,
LPTK Fin. Sekr.

Brooklyn,

Baltimore,

Baltimore,

organizacijų au- 
drg.

buvo
Paserskis, 
atvykęs Į 
šeštadienį.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius.

Mrs. Mary Armanini, 82 m., 
rasta prigėrusi Central Parko 
valtimis irstymosi ežerėlyje, 
netoli 72nd St. Jos pasigedo 
namuose šeštadienio popietį.
Gyveno 168 E. 81st St., New madienių 
Yorke.

Dėl veikalo progresyvišku- 
mo tūli peržvalgininkai jį 
vadino neįdomiu, žinoma, 
Įima daleisti, kad gali būti 
įdomus ir net aržus tam,
stoja prieš progresą. Bet pro- 
gresyviams veikalas ne vien 
tik įdomus, bet ir būtinas pa
matyti.

Norintiems pamatyti veika
lą mūsų organizacijų nariams . 
yra gautas nupiginimas tikie- 
tų. Bet tas nupiginimas galios 
tik lig šio mėnesio 21-mos. 
Gavome tam korteles, kurias 
įteikus prie tikietų langelio 
valanda pirm pradėjimo vai
dinti, gausite nupigintą tikie- 
tą.

Reguliarės kainos yra $1.80, 
$2.40, $3.60. Su kortelėmis 
$1.30, $1.90, $2.60. Taksus už 
nupigintąją dalį damoka ti- 
kieto pirkėjas. Nenupigintame 
tikiete įskaityti visi taksai.

Vaidinimas vakarais prasi
deda 8:30, šeštadienių ir sek- 

popietiniai vaidini
mai 2 : 30. Teatras vėsus.

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:
/-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS UŽ $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai
Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite į namus: 

EV. 8-3682.
Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 

labai prieinamomis kainomis.

I

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba telefonuokite VIrgi 
nia 9-9099. (150-161)

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn,. N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F.W.Shalms
(Shalinskaa) Joseph Garszva

Funeral Home

Cenzūros pasiųsti agentai 
New Yorke sukonfiskavę iš 
Doubleday krautuvių 130 ko
pijų knygos Memoirs of He
cate County”- kaipo nepado
rią.

b------------------------------- ------------------ SWARNER BROS, jaudinanti melodrama 
PAUL HENREID

ELEANOft PARKER • ALEXIS SMITH

“OF HUMAN BONDAGE”
Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj 

SPIKE JONES 
ir jo miestiniai vijurkai 

dar ir didelis vaidinimas scenoj

STRAND .“'“"V.:

*

-Q

NUSIŽUDĖ JAUNA MOTINA
Mrs. Edith Monden, 31 m., 

registruota slaugė, nusižudė 
iššokus iš Chanin «Bildingo, 
Lexington Ave. ir 42nd St. 
Gimdyme kūdikio jos sveikata 
tapus pažeista, per penkis mė
nesius po gimdymo buvusi nu
siminusi.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

-
įiŠ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergjeen 7-6868
221 South 4th Street

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tel. SOuth 8-5569

Undertaker & Embalmer

lljj8Ąl|ASįll IMSAII

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

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

L=A RESTAURANTVALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

MBHMI

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

LAIKRODŽIAI
DA1M0NTA1

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

PARKER Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 

valetai ir religijiniai 
dalykėliai

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham ^ve.) Atdara Vakarais.


