
i
j 
į 
d

p , V\,;j ’’t f‘-

■ta
i ‘.

THE LITHUANIAN DAILY

to,

a

Pfranesa-

pa-

de-
ko-

kaip konferencija 
su dalinais pasisę-

Meksikos, sostinėje 50,000 
darbo žmonių maršavo ge
gužinėje demonstracijoje.

Švedijos sostinėje marša
vo 65,000 unijinių darbinin
kų, minėdami Pirmąją Ge
gužės. , •

Kame Skirtumai?
Palestinos Klausimas.
Chinijos Liaudis.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Jie 
ne-

Romos demonstracijoje 
dalyvavo šimtai tūkstančių/ 
žmonių. 

C-

nebegalėtų 
vokiečiai 
hitleriz-

Norvegijos sostinėje Oslo 
25,000 žmopių demostravo 
pirmojoj Gegužės. - *

generolas Mar- 
John F. Dulles — 

kiti j u
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No. 102
Komercinėj spaudoj buvo 

daug šumo belaukiant Mask
vos Konferencijos. Ji darė be
viltiškus pranašavimus laike 
konferencijos ir dabar tą da
ro, 
baigėsi tik 
kimais.

žinoma, 
shall, Mr. 
republikonų šulas ir 
vienminčiai kaltina tiktai vie
ną Tarybų Sąjunga.

Tuo tarpu aišku, kad tary
binė spauda aiškina kitaip. Ji 
sako, kad Tarybų Sąjunga 
griežtai laikosi pirmesnių Jal
tos ir , Potsdamo konferencijų 
nutarimų, kad Vokietija būtų 
nuginkluota, idant jos impe
rialistai daugiau 
uždegti karų, kad 
būtų atpratinti nuo 
mo ir sustiprintos tarpe jų 
demokratinės jėgos, .kad" Vo
kietija nors dalinai atsiteistų 
Sovietams už padarytus nuos
tolius.

Dėl Vokietijos atsiteisimų, 
tai visi žino, kad ji negali at
mokėti pilnai, kiek naciai ki
toms šalims pridarė nuostolių, 
jau. nekalbant apie milionų 
žmonių nužudymą.

Sovietų Sąjunga reikalauja 
iš Vokietijos dešimt bilijonų 
dolerių, kas, pagal Molotovo 
pareiškimą, nesudaro nei de
šimtos dalies to turto vertės, 
kiek Sovietams vokiečiai pri
darė žalos. Molotovas sako, 
kad Anglija ir Amerika, per- 
imdamos vokiečių patentus, 
jvairias mašinas, įrengimus, 
auksą ir kitokius brangdaik- 
čius jau gavo iš Vokietijos 
daugiau, kaip dešimt, bilijonų 
dolerių vertės.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00* 
Brooklyne $8.00
Kopija 5c

Kongreso Atstovai 
Prieš Pašalpas, 
“Kairiesiems” ■’

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas skyrė 
tiktai $200,000,000 šelpti ke
lioms “patikimoms” atva
duotoms šalims, vietoj 
$350,000,000, kurių reikala
vo prez. Trumanas. ,Pašalpa 
žadama Italijai, Graikijai, 
Austrijai, Vengrijai, na, ir 
Lenkijai. Bet Amerika, pa
gal kongresmanų tarimą, 
turės pasiųsti savo FBI a- 
gentus ir kitus pareigūnus, 
kurie tėmys, kad pašalpos 
būtų skirstomos tiktai pa
gal jų nurodymus. Jokios 
pašalpos neskiriama Tary
binėms Ukrainos ir Balta
rusijos Respublikoms. Pa
šalpa taipgi sulaikoma nuo 
Jugoslavijos, Bulgarijos ir 
kitų kraštų, kurie pasiduo
dą Sovietų įtakai. Kas lie
čia Lenkiją, tai siūloma taip 
suvaržyti pašalpas, kad jo
mis galima būtų paveikti 
Lenkijos politiką.

Vyksta D. Federacijos 
Ir CIO Derybos

Washington.
ma, jog derybose tarp Dar
bo Federacijos ir CIO uni
jų vadų padaryta žingsnių 
pirmyn dėl tų didžiųjų uni
jinių organizacijų suvieniji- 
ano ir dėl sutartino veikimo 
prieš Hartley’o - Tafto* bi- 

| liūs kongrese. Šie biliai grę- 
■ “ i ir i šia suardyti unijas ir 

.Sovietai reikalauja, i naikinti streiko teisę.

Dar vienas dalykas, tai dėl 
būsimos Vokietijoj tvarkos. 
Visi sutinka, kad ji turi būti 
“demokratinė.” Bet demokra
tiją vienaip supranta Tarybų 
Sąjunga, kitaip Anglija ir 
Amerika.

Taipgi nesusitaiko 
formos. L 
kad visai Vokietijai būtų vie-1 
na centrinė valdžia, o provin- { 
cijų valdžios būtų tik jai pa- 
gelbinės. Anglijos ir Ameri
kos diplomatai nesutinka, 
sako, kad tokia forma yra 
gera ir “pavojinga.”

Bet čia kylr klausimas, 
dėl jie sutinka, kad Japonijoj 
gali būti aukštai centralizuota 
valdžia, kuri veikia generolo 
MacArthuro globoj ? Kodėl 
negalėtų tokia centralizuota 
valdžia veikti Vokietijoj Ketu
rių Didžiųjų priežiūroj ?

štai dar vienas prieštaravi
mas.

Anglija ir mes šimtus mili
jonų dolerių kišam Graikijos 
ir Turkijos valdonams, kad 
“sutvirtinti jų nepriklausomy
bę.” Bet, štai, Jungtinių Tau- 
tif organizacija svarsto Pales
tinos klausimą. Iš arabų de
legatų paaiškėjo, kad tiek 
arabai, tiek Palestinos žydai 
nori tos šalies nepriklausomy-

Būsią Atmainą Italijos 
Ministrą Kabinete

Roma. — Kairieji ir 
šinieji Italijos seime kriti
kuoja kataliką premjerą 
Alcide de Gasperi. jle'kalti- 
na premjerą už leidimą taip 
nusmukti pinigams — iki 
820 Tirų vienam doleriui, už 
pramonės darbų nupuolimą, 
už nesirūpinimą daugiau 
maisto gauti, už valios da
vimą šėrų spekuliantams ir 
kt. Todėl lemiama, kad tu- 
fės būti padaryta atmainų 
Italijos‘ministrų kabinete.

Galingos Gegužinės Demonstracijos
Įvairiuose Pasaulio Kraštuose

PRANCŪZAI KRITIKUOJA 
POLITINES PAŠALPAS

Paryžius. — Daugelis 
francūzų smerkia Amerikos 
kongresmanų tarimą, kad 
Jungt. Valstijų agentai 
griežtai prižiūrėtų, kaip 
bus skirstomos amerikinės 
pašalpos. Tai esą politinis 
spaudimas kitiem kraštam.

Telefonistai Atmeta
4 Dolerių Priedą

Washington. Valdiški 
tarpininkai ketina pašildyti 
naują planą dėl sutarties 
tarp streikuojančių telefo
nistų ir kompanijos. Telefo
nistų Sąjungos centras at
metė keturių dolerių savai
tinį priedą, kurį buvo pri
ėmę keturių vietinių nepri
klausomų unijų vadai New 
Yorke. 80 nuošimčių strei- 
kierių New Yorke taipgi 
negrįžo darban su tokiu 
priedu.

Meksikos Prezidentas 
Gyrė Amerikos Politi
ką; Gaus Naują Paskolą

Washington. — Atsilan- ( 
kęs Meksikos prezidentas 
Miguel Aleman kalbėjo ben
drame senato ir kongreso 
atstovlj rūmo' posėdyje. Ji
sai gyrė (prezidento ' Roo- 
sevelto pradėtą). “gero kai
myno” politiką linkui Mek
sikos, ir visų kitų Lotyniš-. 
kos Amerikos kraštų. Prez. 
Aleman sakė, kad Jungtim 
Valstijos ir Meksika turi 
vis bendradarbiauti, -kad 
galima butų “išvengti alkio 
ir desperacijos pavojų”. 
Kartu jis kalbėjo už demo
kratijos išlaikymą prieš 
diktatūrą.

Prez. Trumanas paskelbė, 
jog Amerika duos naują pa
skolą ūkiniams Meksikos 
reikalams. 'k

Winston -'Salem, N. C.— 
Sustreikavo 8,000 tabako 
plantacijų darbininkų.

Didžios Minios Maršavo Maskvoj, 
Berlyne, Hamburge, Italijoj, , 

Švedijoj, N. Yorke ir Kitur
Maskva. — Daugiau kaip 

milionas žmpnių čia Pirmo
joj Gegužės maršavo gatvė
mis. Premjeras Stalinas, 
stovėdamas ant Lenino pa
minklo, stebėjo galingąją 
demonstraciją darbininkų, 
studentų, mokytojų, atletų, 
armijos junginių ir šiaip 
piliečių. Pramaršuodami, 
jie skardžiai sveikino Sta
lina. c 

' I

Virš Maskvos griausmin
gai skraidė šimtai lėktuvų. 
Gatvėmis dundėjo mechani
zuoti, naujoviniai ginklai. 
Be paliovos skambėjo, dai
nos ir muzika. Mirgėjo tūk
stančiai obalsinių vėliavų ir 
iškabų. Ne tik kariai, bet 
darbininkai paradavo “su 
puikiu, grožišku tikrumu”, 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Drew Middle
ton.

(New Yorko gegužinėje 
demonstracijoj maršavo 80 
iki 100 tūkstančių žmonių. 
Plačiai apie fai~vietin. ži
niose.)

Federacijos atstovas Henry 
Rutz. Kada jis ėmė smerk
ti Sovietų Sąjungą, žmonės 
taip skardžiai uždainavo 
Internacionalą, kad Rutz 
buvo nustelbtas, turėjo su
stot ir nueit nuo pagrindų.

Berlyne gegužinėje de
monstravo .250,000 unijinių 
darbininkų ir šiaip vokiečių, 
Frankfurte prie Mainzo 
maršavo gatvėmis bent 10,- 
000 žmonių, kaip praneša 
amerikiniai korepondentai.

Shanghai, Chinija. —Chi- 
nai darbininkai maršuoda- 
mi 1-oj Geg. čia šaukė: “ša
lin sugedę valdininkai! Ša
lin išnaudotojai kapitalis
tai !”

PADEGTA TREČIA ŽYDŲ 
BAŽNYČIA ANGLIJOJ

Margate, Anglija. — 
gūžės 1 d.. naktį buvo 
degta žydų bažnyčia 
name vasarojimų mieste 
pietinėje Anglijoje. Gaisras 
greitai užgesintas. Neseniai 
buvo padegtos dvi kitos žy
dų bažnyčios.

Nevalia Kalbėt apie 
Palestinos Laisve

Flushing, N. Y. —Specia- 
lis Jungtinių Tautų seimas 
24 balsais prieš 15 atmetė 
arabiškų šalių siūlymą 
svarstyti klausimą dėl Pa
lestinos nepriklausomybės 
nuo Anglijos. 10 delegatų 
susilaikė nuo balsavimo. 
Sovietų delegatas Gromyko 
siūlė svarstyt šį ir kitus Pa
lestinos klausimus. Tam 
priešinosi anglai; o anglus 
parėmė Jungt. Valstijų at
stovas. .

Kongresas Naikina Al 
gas už Laiką “Nuo 
Vartų iki Vartų”

Hamburg, Vokietija. — 
Nežiūrint lietaus, bent 50,- 
000 vokiečių Hamburge 
maršavo Pirmosios Gegu
žės demonstracijose. Tarp 
kitų, kalbėjo demonstran
tams ir Amerikos .Darbo

Daroma Spaudimas Senatui 
Atmest Sutartį su Italija

Washington. -— Tuzinai 
italų amerikiečių politikie
rių ragina senato užsieninių 
reikalų komitetą atmest 
talkininkų taikos sutartį su 
Italija. Už sutarties atmeti
mą kalbėjo ir airių katali
kų rašytojas Vincent Sheen 
ir Syracuse Universiteto 
profesorius Paul Andrews. 
Visi jie pasakojo, kad jeigu, 
pagal tą sutartį, būtų v ima
ma $365,000,000 karinių at
pildų iš Italijos, > tai gir
di, Italija subankrutuotų ir

taptų “komunizmo auka.”
Italų politikieriai ir jų 

rėmėjai taipgi dejavo sena- 
toriąms, kad sutartis su
mažina Italijos armiją iki 
185,000 vyrų, pusiau nusilp
nina karinį Italijos laivyną 
ir tuo būdu, esą, duoda 
Jugoslavijai atviras duris 
prieš “apnuogintą” Italiją1.

Tie Italijos advokatai 
gąsdino, kad jeigu. Ameri
kos senatas užgirtų tokią 
sutartį, tuometę girdi, ne tik 
< , (Tąsa 5-tam puslp.) '

Washington.— Senatas ir 
kongreso atstovų rūmas jau 
kiek pirmiau buvo užgyrę 
sumanymus panaikint unijų 
bylas teismuose, reikalau
jančias apmokėti už praei
tyje sugaištą darbininkų 
laiką nuo įėjimo pro fabriko 
vartus iki pačios darbo 
vietos. Dabar senatoriai ir 
kongresmanai išlygino tū
lus skirtumus savo* sumany
muose ir padarė bendrą ta
rimą — visai nušluot teis
mines bylas dėl kelių bilio- 
nų dolerių ątlyginimo dar
bininkams už taip sugaištą 
laiką. ' .

Kongreso tarimas taipgi 
atmeta atlyginimą darbi
ninkams už mašinų priren- 
gimą ir kitus pasiruošimus 
pirm pradedant dirbti. Dar 
nežinia, ar prezidentas pa
sirašys šį bilių.

ORAS.—Busią šilta.
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Kongresmanai Sto-1 
ja tik už Visai Šlub 
Rendų Kontrolę

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 204 balsais 
prieš 182 nutarė palaikyti 
apšlubinta gyvenamųjų na
mų rendų kontrolę iki šių 
metų pabaigos ir nutarė, 
kad prezidentas galėtų pra
tęsti tokią kontrolę iki J948 
m. kovo 31 d., jeigu matys 
reikalą.

Šis kongresmanų tarimas 
įgalina namų savininkus 15 
nuošimčių pakelti renkas 
tiems, kurie samdo namus, 
dvejiems metams pagal 
kontraktus. Kongresmanai 
palieka naujai pastatytus 
namus be jokio rendų tvar
kymo. Šis tarimas taipgi 
uždraudžia šalies valdžiai 
kontroliuoti rendąs tokiuo
se, atsitikimuose, kur mies
to arba apskrities valdyba 
paskelbia, kad jau nereikia 
rendų kontrolės tose vieto
se.

Siūloma Prezidentui 
Karinė Galia Taikoj

Washington. — ArmijoS- 
Laiyyno amunicijos - tarybą, 
siūlo, kad kongresas f 
prezidentui plačią karinę 
galią veikti, kai tik pasiro
dys “debesys”, gręsiąs pa
saulinei taikai”, nelaukiant 
kol kongresas paskelbs ka
rą. Taipgi , siūloma išanksto 
į sandėlius .prikraut amu 
nicijos už $2,000,000,000.

Per Metus Amerikiečiai 
Pragėrė $8,700,000,000

Washington. — 1946 me
tais amerikiečiai alkoholi
niams gėrimams išleido 8 
bilionus ir 700 milionų do
lerių, tai $920,000,000 dau
giau, negu 1945 m. Pernai 
Jungtinėse Valstijose išger
ta 231 milionas galionų 
degtinės, 140 milibnų galio
nų vyno ir 80 milionų sta
tinių alaus. ‘Vidutiniai i- 
mant, išėjo po $89 alkoholi
nių išlaidų kiekvienam a- 
merikiečiui ir amerikietei 
virš 18 metų amžiaus.

Maskvos Spauda Įspėja Priešus Amerikoje, kad Sovietai Turi Daugybę Draugų
askva. Žymusis So- “Mes esame ne vieni; .vi- tokias kalbas ir Raųkinui kišasi į kitas valstybes ir si atominę bombą, o kitame IMPERIALISTAI —

. . . Q žurnalistas JI ja Eren- si Europos žmonės stoja su (kongreso7 Neamerikinių skelbiasi esąs kitu tautu velvkini kiaušini.” * ŽMONIŲ PRIEŠ
bės, non, kad iš jos išsikraus- burgąs smerkė Amerikos 
tytų anglai imperialistai. _ imperialistų karinius pla- 

iTu0Jf-Ui A7h<°Air mU-S* nus ir patarė eiliniams a- šabes diplomatai išstojo pries merikie£arfts
---- -epnklausomybę. . . , , - . . . ..

mums kitų šalių k?1PXJ^?slv ^pyrialisti- 
i” tiv ton niai Hitlerio žygiai. Rasy- 

paS^^ur vietos vai- damas Pravdoje, vyriausia- 
donai paverčia savo šalis į už- me sovietinių komunistų 
sienio imperializmo kolonijas, laikraštyje gegužės , 1 d.,

# ★ ★ ★ J Erenburgas įspėjo Ąmeri-
Generolas .Chiang Kai-she- kos valdovus:

kas gyrėsi, kad į kelis zmSne- *-------—!--................... ..... . ....
siua jis “išnaikins kčmunis- provincijoj laimėjo ir vienu 
tus, tai yra, tos šalies demo- smugiu likvidavo generolo 
kratus. Gyrėsi didelėmis karo Chiang Kai-sheko penkių są- 
pergalėmis. < Vaičių laimėjiihus, bet jie ker-

Bet štai, Chinijos liaudies ta chiang k^i-shekiniamp smū-
armija kirto jam smūgHr at- gius ir kitur .
siėmė Taian gelžkelių mazgą. Grėitoj ateityj * demokrati-
Mr. B. Welles rašo, kad “ko- hii^ liaudies armijų. ofensyvo 
munistai” ne vien Shantungo yra laukjama ir- Ityandžurijoj.

Maskva 
vietų žurnalistas JI ja Eren- si Europos žmonės stoja su 

mumis” (Sovietais).
Redakcin. Pravdos straip

snis gegužiniame numeryje 
taipgi smerkė “kriminališ- > 
kai užpuolikiškus imperia
listų planus, kurie svajoja 
vėl panardyt žmoniją krau
jo sūkuryje.” Tie imperia
listai, girdi, “užsidėjo de
mokratijos gynimo kaukes”, 
mėgindami paslėpti'užpuo
likiškus savo tikslus.

Uja Ebenburgas rarfda 
panašumą tarp “hitlerizmo 
ir Amerikos imperializmo.” 
Jis sako, kad buvusiam A- 
merikos atstovui Bulgari
joj, G. H. Earle’ui padikta
vo priešsoVietines kalbas 
“fašizmas, kuris diktuoja*

“at siminti,Palestinos 'nepriklausomybę
Reiškia, 1 

“nepriklausomybė” tik

(kongreso JNeamerikinių 
Veiksmų Komiteto pirmi
ninkui) ir kitiems pana
šiems.”

; NACIŲ KALBŲ 
KARTOJIMAS

“Jie tik pakartoja, ką 
Hitleris, Goebbels; Goerin- 
gas ir. Rosenbergas kalbėjo 
pirm jų,” sako Erenbur
gas: . " f.’

Jis stato sekamus klausi
mus amerikonams ir ang
lams, įtariantiems “rusus 
kaip imperialistus”: i
'“Kas dabar kalba apie 

taiką, pasidėjęs, šautuvą ant 
stalo ?’ Kas stėigią sau kari? 
nes bazes visuose penkiuose 
pasaulio žemynuose?; Kas

skelbiasi esąs kitų tautų 
globėjas? Kas veda ar slap
tai įkvepia karus Graikijoj, 
Indonėzijoj, Chinijoj ir Ar
timuosiuose Rytuose? Keno 
patrankos, karo laivai, pri
žiūrėtojai ir kariniai mo
kytojai yra siunčiami Tur
kijai, Tranui ir Graikijai?”

ATOM - BOMBA IR 
VELYKŲ KIAUŠINIS
Visa tai daro ne kas ki

tas, kaip Jungtinės Valsti
jos, pareiškia Erenburgas.

Jišai tęsia: “Amerikiniai 
gengsterįai mėgsta slėpti 
purvinus savo darbus, pri
dengdami juos gražiai 
skambančiais žodžiais; vie
name kišenių je, jie nėšio j a-

velykinį kiaušinį.
* I

Bet, girdi, Sovietų Sąjun
ga įveikus Hitlerio armijas, 
“nekrūptelės prieš ameriki
nes kalbas arba nuodingus 
rašymus laikraščiuose.”

.“Mes (Sovietai), ne vieni, 
— sako Erenburgas; visi 
Europos žmonės yra mūsų 
pusėje: jie, žino, kiek rusų 
kraujo išlieta kovoj prieš 
neapkenčiamus f a š istus. 
Šimtuose Europos miestų 
yra gatvės pavadintos Sta
lingrado vardu, bet aš nie
kur nemačiau nė vieno gat
vės pavadintos Lend-Lease 
vardu.” (Lend-Leafee, tai 
Amerikos karinių paskolų 
fondas.)

SAVO
; ŽMONIŲ PRIEŠAI

Anot Erenburgo, prieš 
Sovietus eina “tie ameriko
nai, kurie eina prieš Ame
rikos liaudį; tie anglai, ku-į 
rie - stoja prieš Anglijos 
žmones; tie francūzai, ku- 
rie eina prieš Francijos 
žmones.”

Bet sunku būtų “vėl su
varyt amerikiečius į kąri 
nio transporto laivus”, rašo 
baigdamas Erenburgas. —• 
Kiekvienoje šalyje mes tu
rime vieną draugą — jos 
liaudį... Gegužinė laimės 
pergalę.” • .f

New York.— Baldų (fur
niture) CIO unija išgavo 
8 c. priedą valandai.
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son, Cambridge, Mass.

?torium, kad tąi- nijĮĮmu* kąipv 
juo greičiau prię įąlkįninkąi,” 
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Bet antroji Tmomonę ma
tanti skylių šioje argųme|- 
tacijoje. Tie?a, teigianti šio
ji grupe,. "kad rusai wį 
v»av\a t/»ri zii -ii "i tyn Va nilA Afi "V/ rx

.... “ «,
)ids, Mich.. J-

Jis buvo įsivėlęs į bėdų, 
kuomet buvo iškelta, kad jam 
dąvė vmedžiągos.” prieš? kai
riuosius taip vadinamą specia- 
lė Ontarijo? policijos šaka, 
kuri! buvo apkaltinta sekime 
tūkstančių Ontąrijos piliečių, 
valdžios oponentų.

CCF, kuri laike .-rinkimų tų 
klausimą iškėlė per vienų toj 
šakoj tarnautojų, bylų pralai
mėjo, kada skirta komisija 
valdžių išteisino, bet Sander- 
sonas tąip ir paliko įveltas į

--------------------Z-Įaį puslapiu 
Laisvė—Liberty Lilh. Daįly •
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Pasidairius po Kanadą
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erzina tautas, kursto žiauru
mų ir stoją ąnt kėlių pasau
lio gerovei ir taikai.

Kas liečia komunizmų, tai 
jie ne tik jo nesulaikys, bet 
nei nesulėtins. Istorija įrodė, 
kad vargas, reakcijų tiktai pa
stūmiu žmopęs prie komuniz
mo. ■ /
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Va/stvies Sekretoriaus Pranešimas 
Amerikos Žmonėms

Pirmadienį vakare mūsų valstybės sekretorius Mar
shall padarė platų Amerikos žmonėms pranešimą apie 
Maskvos konferenciją. Kaip jau esame keletą kartų pa
brėžę, Marshall važiuodamas Maskvon nesitikėjo par
sivežti pilnai paišytą sutartį dėl Vokietijos. Tą dabar
pats Marshall pasako savo pranešime.

Bet, jis antros pusės, Marshall buvęs įsitikinęs, va-' 
žinodamas į Maskvą, kad šioje* konferencijoje bus paga
mintą sutartis su Austrija ir padaryta keturių dešimtų 
metų Keturių Didžiųjų sutartis dėl apsigynimo nuo vo
kiečių agresijos. Kaip žinom a, nei viena sutartis Mas
kvoje nebuvo padaryta.

Kas kaltas už Maskvos konferencijos nepasiseki
mus? Suprantama, Marshallas kaltina Tarybų Sąjungą, 
Visąis pamatiniais klausimais anglai ir amerikiečiai ėję 
išyię.n* bet Sovietai ėję prieš. Tie klausimai yra trys: 
Vokįetjjos centralinės vąldžios reikalas, karinės repąra- 

oa iš Vokietijos ir Vokietijos rubežiąi. Anglai ir ame- 
ęięčiąi norį*tokios centralinės valdžios Vokietijoje, ku

ri turėtų kuomažiausia galios. Sovietai norį centrali
zuotos valstybės. Anglai ir amerikiečiai norį ^uomažiau- 
sją reparacijų reikalauti iš Vokietijos, nes sunkios re- 
pąrąęijos atidėtų Vokietijos ekonominį atsisteigimą ir 
tuo būdu apsunkintų Ameriką, tuo tarpu Sovietai nori 
dąųgiausią reparacijų. Amerikiečiai ir augiai laikėsi tos 
nuomonės, kad Vokietijos vakariniai rubežiąi dar nenu
statyti, kad (Lenkija yra perdaug pasiėmus iš Vokietijos 
žemių, tuo tarpu Sovietai teigė, kad Vokietijos rubežiąi 
jau pustatyti, kad kas atiduota Lenkijai, tas Lenkijai ir 
priklauso.

Nesusipratimai dėl Austrijos susivedė į vokiečių 
nuosavybę Austrijoje. Mat, pagal pirmesnę sutartį, visi 

>kiečįų turtai, kurie randasi Ąustrijoje, turi pereiti į 
vietų rankas, kaipo kaęo reparacijos. Kaip žinoma, 

' Vokietijos turtai Amerikoje, Anglijoje ir kituose keliuo
se krąštuose, pagal pirmesnę sutartį, tenka Amerikai ir 
•Anglijai.

Marshall sako, kad amerikiečiai laikėsi tos nuomo
nės, kad tik tie Vokietijos turtai Austrijoj turi pereiti į 
Sovietų rankas, kuriuos Vokietija ten turėjo prieš 1938 
metus, prięš Austrijos prijungimą prie Vokietijos. Sovie
tai gi reikalauja, kad visi Vokietijos turtai patektų 
jiems, kokius jinai turėjo iki paskutinės karo dienos. Dė
lei to nesųsitaikyta ir sutartis su Austrija neparašyta.

Kad Marshall savo prąnešime mūsų vyriausybės nu
sistatymą turėjo apginti visais tais klausimais, tai aišku 
ir suprantama. Bet kad visa tiesa ne mūsų pusėje, tai 
taipgi tuojau kiekvienam bešališkam žmogui bus aišku., 
Paimkime karo reparacijas. Štai reikalas, kuris ameri-' 
kiečiam? sunku suprasti. Tarybų Sąjunga.iki pat Lenin
grado, Maskvos ir Stalingrado buvo vokiečių sugriauta 
ir nusiaubta. Miestų miestai sulyginta su žeme. Užtenka 

relgti į Tarybų Lietuvą ir jos sugriautus miestus, 
_tuojau įsitikinti, kaip būtų neteisingą iš, mūsų puses 

gudravoti dėl karo reparacijų. O mes betgi užsispyru- 
: šiai laikomidSi tos nuomonės, kad Sovietai neturėtų gau

ti reparacijų iš Vokietijos produkcijos. /
Arba, paimkime Vokietijos turtu? Austrijoje. Ko

dėl Sovietai mums, nediktuoja, kokius vokiečių turtu? čia 
me? pąįmame^ į savo rankas, o mes norime diktuoti So
vietams, ką jie gali imti, o ko negali? Soyiętąm? tąį svar
bus klausimas. Prieš 1938 metus vokiečiai mažai nupt I 
savybės turėjo Austrijoje. Paskui jie ten jos pasidarė 
daug. Daug prisisteigė karinės pramonės. Dabar mes no
rime, kad tų fąbrikų ir kitų turtų Sovietai neliestų. Tai 
iš kur Sovietai gaus tas reparacijas?

Vadinasi, Maskvos konferencijoje nebuvo iš. mūsų 
pusės pilnai įsigilinta į anos pusės reikalavimus, arba 
nebandyta tuos, reikalavimus pilnai suprasti. Iš mūsų 
pusės taip pat, kitais žodžiais, nebuvo padaryta viską?, 
pąs galima, kad taika būtų parašyta.

Tačiau Mąrshallui reikia atiduoti kreditas, kad jis 
sąyo pranęšime nępąsirodė tokiu bevilčiu, kokiu jį bųti 

rėjįo-aršiausi reakcijonieriai. Jis mano, kad Maskvos 
ferencija davė daug gero. Ji išryškino pozicijas ir 

slstątymus. Dabar visiems aišku, kur kuri šalis stovi. 
Kiekviena šalis dabar galės šaltąi savo poziciją apžiūrė- 

ir rimtai pagalvoti apie nusileidimui
Marshall prisiminė 'ir apie savo pašikąlbėjimą su 

Stalinu- Stalinas išsiręįškęs, kad skirtumų buvę ir pra
eityje, o tačiau visuomet buvo susikalbėta ir susitaikyta. 
Staliną? esą? tos nuomonės,' “kad kompromisai galimi 
vis.aįs svarbiausiais klausimai?.” Ko mums visiems rei
kią, tai kantrybės, •

Pilnai galįma sutikti su mųsų sekretorium, Įcad tai 
kos su Vokietija reikalą? yra skubų? ir f 
jos bus prieita, tuo bus geriau ir sveikiau visam pasau
liui- SuMu Europai atsistoti ant kojų, kol sų Vokietija 
reikalai nebaigti. R<ęikią tikėti?, kad sekamoji Keturių 
Didžiųjų konferencija šitą reikalą galutinai ir pilnai iš*.

PAVYZDYS. '
Dienraštis Vilnis rašo:
“Apie 200,000 žmonių da

lyvavo Detroite demons
tracijoj protestui prieš bi- 
lius, kurie kėsinasi suvar
žyti darbo unijų teisęs. De
monstraciją šaukė ŪAW 
unija. s •

“UP apskaičiavimu, 500,- 
000 darbininkų apleido 
dirbtuves laike tos demons
tracijos.

“Tai buvo didžiausias 
darbininkų išstojimas Det
roito iątrijoj. .' . .

“Tai yra didelis, galingas 
balsas prie? pąsimojimą ant 
unijų. Senatoriai ir kongre- 
smanai negali to negirdėti. 
Į juos tai stipriai paveiks, 
dėlto ųegalį būti abejonių.

“Jei tie biliai ir būtų pra-, 
vesti, jų vykdymas neis, 
kaip biįįų sumanytojai no
rėjo. Visos šalies darbinin
kai priešinasi tiem biliąm. 
Net ir neindustrinėje Iowa 
valstijoj 20,000 žmonių bu
vo suvažiavę į sostinę pro
testuoti prieš tokius bilius, 
kiti 100,000 sustojo 'dirbę 
protestui prieš biliųs.

“Nėra reikalo aiškinti, 
kad dauguma Kongreso ne
paiso darbininkų reikalų, 
kad jie viską daro naudai 
stambių • interesų, bet taip
jau nėra abęjonės, kad, ir ta 
reakcinė dauguma ’ negalį 
nesiskaityti sų galingu dar
bo žmonių balsu, kada jis 
reiškiamas šimtų tūkstan
čių minios demonstracijose.

“Darbo unijos ir abęlnai 
pažangi visuomenė dar ga
li atmušti tą pasikėsinimą 
ant darbininkų, ; nežiūrint, 
kad Atstovų Butas* jau pra
vedė vieną tų bilių.

“Senatas daę svarsto 
juos. Taigi reikės preziden
to pasirašymo kai abu bu
tai praves. '

“Reikia žinoti ir tai, kad 
dažnai ir pravesti įstaty
mai nevykdomi, kada jaučia
ma masinis jiems pasiprie
šinimas.”

ARGUMENTAI Už 
IR PRIEŠ

Overseas News agentūros 
korespondentas Landrum 
Bolling rašo aįie nuotaikas 
Berlyne tarpe amerikiečių 
po Maskvos konferencijos. 
Kas dabar? Kur link dabar 
eisime? Ką darysime iki 
kitos Keturių Didžiųjų 
konferęnęijos, ateinantį' ru
denį?

Bolling sako, kad yra 
dvi vyriausios nuomonės, 
Viena nuomonė esanti to
kia, kad laikus patarnaus 
anglų ir amerikiečių prog
ramai. Girdi: “Rusai taip/ 
susirūpinę gavimu Repara
cijų, jog jie turės priimti 
vakarinių talkininkų sąly
gas. Dar daugiau: Dedamos 
^markios pastangos ir įde
damas kapliai, į anglų-ame
rikiečių apvięnytas zonas 
taip, atgaivins vakarinė?' 
Vokietijos ekonomiją, jog 
leis šitoms sritims suteikti 
vadovybę likusiai Vokieti
jos daliai. • •

“Ąbelnai laikomasi tos 
nuomonės: Jeigu amerikie
čiai kietai laikysis savo pir- 
mesnio nusistatymo, ant ga
lo rusai pamatys dienos 

i švįesą ir ateis prie mūsų, 
' nes Sovietai taip pat nori ir 
reikalingi Vokietijos, apvie- 
nijįmo,. XaijX ir vakariniai

•»—*—*-

* ■ , r

kįęįijos, bet jįę gali apsieiti 
ir be jų. Nors Sovietai dar 
nęrą išėM iŠ pokarinės kri
zės, bet jų šąĮiš darę, nuo
latinį progręšą/ Rusai, jię 
sako, pripratę apseiti be 
daugelių daiktų, jeigu, bus 
reikalas, jie gaji ilgą laiką 
be'tų daiktų dar pakentėti, 
kad pravedus savo pasi- 
brėžtą programą.

“Toliau nurodoma, kad 
Soviętai yra . įsitikinę, jog, 
laikas jiems tarnaują, kad 
su kiekvienais prabėgan
čiais metai? jie daros? stip
resni, o vakarinės valstybes 
dąrp?į palyginti silpnesnės, 
kad jų planas dėl Vokieti jos 
turės darytis populiariškeš- 
niu tarpe pačių vokiečių ir 
kad vakariečiai turės vis 
daugiau ir daugiau netekti 
vokiečiuose pasitikėjimo, 

zTuo būdu, jie’sako, rusai 
bu? dar mažiau linkę prie 
nusileidimų lapkričio mene
sį Londone, busimojoje Ke
turių Didžiųjų konfęrenci- 
joje, negu jie buvo Mask
voje kovo mėnesį, ir kad 
vakariečiai turi būti pasi
rengę patys daryti daugiaū 
nusileidimų.”’

Apart *šįų dviejų svar
biausių nuomqniy, esanti 
dąr ir trečioji. Toji nuomo
nė skelbianti, kad mums 
reikia susiprasti su tąja 
mintimi, jog Vokietijos pą- 
dalinįmas į rytus ir- vakarus 
yrą 'neišvengiamas. įr jog 
tatai geriausia išeitis.

Taip tarpe sayęs^ šnekasi 
amerikiečiai, kurie sudaro 
okupacinį aparatą?

Reakcija siaučia visais kam
pais ir Kanadoje. Tiesa, šiuo 
tarpu dar tik dirva rengiama. 
Bet iš, to, .kas jąįv eina/galimą 
matyti’, kur ji'taikomą .

I g o r Guzenko pradėjo 
šmeižti Canadian Aid to Rus
sia Fund. Girdi, ta organizaci
ja 'davusi pinigus SSRS agen
tam? del Mš.memyim.o”’šnipy.

Neseniai Pat Sullivan, jūri
ninkų prezidentas, pasitrauk
damas iš tos vietos sušuko, 
kad komunistai'įsigali unijo
se. ' ,

New Toronte tūlas Ukrainą 
atžagareivis sušuko, kad uk
rainų darbininkų orgąnjząęija 
skiepija vaikuose komunizmų. 
Jis verkia, kad tuo metu, kąį 
‘♦gerieji” Ukrainai šveųtę Ve
lykas, tai kairieji sušaukę mi
tinga Victory teatre, kąd pą* 
klausyti asmenį kurie Jaukėsi 
Ukrainoje ir Jugoslavijoje^ 
“komunistų ' dominuojamuose 
kraštuose.”

Vienus Kvebeko libęrąįąą 
įnešė biliy,. kad' būtų uždraus
ta Darbo Progresyvė Partija 
ir. kjtos, kurios^ prisilaiko pa
našių pažiūrų. Tai taikoma vi*: 
sems pažangioms Qrgani?a.9k 
joms. ; - ? . i . ,

Vienas po kį|o kyla visokį 
“civiU?ącįjos gelbėtojai nuo 
komunizmo” ir kiekvienas 
puola ivis naują sritį.

Jungtinėse Valstijose tą 
ablava’ prieš ūberališkešnius 
žmones nuėjo 1 jau taip toli, 
kad lojaliais žmonėmis’ paliko 
tiktai tie, kupiė nuošim
čių su Vandęnbm’gais,. Tjrtfma- 
nais ir kitais atžagareiviais. 
Lįberalįškesni įmonės, skaitą 
liberąliškeąne spaudą,: virto 
.negerais. Prię Jo. eįnąma ir 
Kanadoje. . . ■

jei žmogus prisilaiko tokios 
dvasios, kokią vyravo karo 
metu, stoja Už karo meto są
jungininkų draugystę arba 
buvo prielankus SSRS laike 
jos> didvyriškų kovų prieš 'tfa- 
šjfcmą, tai ji? jau raudonas Ir 
neištikimas. ■ ■ '

Dėl žmonijos pakaimėjimo. 
karo mctų,rea^cįoiueriąi nete
ko. iygs^aro^ • kaipgi p.ayo-

PAVOJUS Iš DEŠINI, 
O NE Iš KAIRĖS

Chięągos dięnrąštis Vil
nis <bąl. 26 d.) rašo:

Amerikon atvyko buvęs 
Italijos premjeras Ferruccio 
Parri. Jis neabęjojančiai pa
reiškė, jog Italijai pavojaus 
yra ne iš komunizmo, bet fa
šizmo.

Italiję#.. žmogių kovos dėl 
to turi būti sukoncentruotos 
prieš fašizmų.

Tai yra nenuginamas fak
tas, tai nesugriaunamas ar
gumentas. Ir problema ta 
yra ne vien Italijos, Tą? pats 
Graikijoj.

Europoj tebėra fašistinių 
valdžių ir pusįąu fašistinių-^ 
Ispanijos, Portugalijos,, Grai
kijos, Turkijos. , •

Fašizmo likučiai 'kelia gal
vas Vokietijoj ir Italijoj.

Fašistiniai elementai11 slap
tai veikia daugelyj Europos 
šalių.

Fašistiniai režimai pasili
kę , keliose Pietų Amerikos 
šalyse.

Iki fašizmas nebus visiš
kai sutriuškintas^ demokrati
jai tebėra pavojus.

Parri tai žino ir jis atvirai 
sako. >

$ į ū 1 y m a s $400,000,000 
Graikijos ir Turkijos fašis
tu ojančius režimus gelbėti, 
didina demokratijai sunku
mus, jei ne pavojus. Tas žy
gis yra taipgi ne Amerikos 
demokratijos naudai. Tai ga- 
1 išbūti naudinga aliejaus in
teresams., ąr kitiems, kokiems 
interesams, bet tikrai ne 
Amerikos demokratijai, kaip 
tai nėra naudinga Graikijos 
demokratįniams žmonėms.

Parri pareiškimas yra svar
bus ir teisingas.

Naujas Trądes and Labor 
Kongreso sekretorius - iždi
ninkas John Buckley (vietoj 
dezertyro Pat Sullivan) pa
reiškė, kad komunistų me
džioklė? Trades and Labor 
Kongreso unijose nebus.

Jis yrą senąs ųnijistas ir ge
rai patyręs kapitalo triksųs. 
Jis žino, kad puolimą^ apt 
komunistų yrą surištus su sie
kiu susilpninti upįjas ir tokių 
būdu pastoti kefių darbinįnkų 
pastangoms pagerinti1 gyveni
mą- ■

Pat Sullivąn, kuris pabėgo 
iš minėtos vietos, pasirodo, yra 
pirkęs 300 akrų fąrmų. Ta
čiau, atrodo, kad jo ponai ne
leis jam raihiaA ųkininlinuti. 
Jis neužilgo ątoįiųs į darbų. 
Kokį darbų? Jūrininkų .unijos 
ardymų darbą.

Atrodo, kari jis bandys or- 
gąnizuoti kitų jūrininkųruni- 

fją^.J •
Laivų savininkai išbandė 

visokius būdus, Bandė papirk
ti streiko vadus. Bet Visos 
pastangos1 nuėjo veltui. Dabąr, 
matytį,, jię bandys per S.ulii- 
vanų skaldyti1 unijų.

f Anų dįenų numirė M. A. 
Sanderson, tbrpntietiš, vadina
mas “bug man,” kadangi jis 
buvo vabzdžių nąikinimo už
vedimo savininkas. Dalykas, 
žinomą, ne tame, kad jis bu
vo vabzdžių priešas. Jįs tų da
rę už pinigus, Apart vabzdžių, 
jis norėję išnaikinti komunis-? 
tųs ir socialistus. , .

Jis buvo tikras neprausta
burnis, kada jis norėjo kų 
nors pasakyti prieš komunis
tus ar soĮcialistųs. Jam nebuvo 
gėdos. Į komunistus ir socia
listus, jis Žiūrėjo kaip į vabz- 
d^iŪS, kuriuos jis nuodijo bę

. Dienraščio Laisvės rėmė
jai ir skaitytoją! gražiai 
paaukavo į dienraščio biu
džeto fondą. Taipgi prisiun
tė ir nemažai naujų skaity
to jų> -Prašome pasiskaityt:

Anna Philipse, Stamįord, 
Conn., prisiuntė 3 naujas 
prenum., Jonas Urbonas, 
Pittsburgh, Pa., 2 naujas 
prenum. Po naują prenu
meratą prisiuntė: M. Męi- 
sonienė, Waterbury, Conn.; 
Frank Petčkaitis, Clinton, 
Ind.; S. Skirages, Detroit, 
Mich.; J. Wizbor, Elizabeth, 
N. J.; J. Urbonas, Pitts
burgh, Pa.; N. Nagulevičiū- 
tė, Brooklyn N, Y.; A. Va
linėms; Pittston, Pa.; P. 
Šlajus, Chester, Pa.; P. 
Sprindis, Kenosha, Wįs., 
Jonas Stankevičius, Wilkes- 
Barre, Pą.,r J. Lesevičius, 
Montreal Canada, G. Brak- 
nįsz, Pontiac, Mich., P. Šle
kaitis,. Scranton, Pa..; J. 
Karionas, Maspęth, N. Y., 
Ą. Daukšą* Grand Rapids, 
Mich.

Finansiškai parėmę: o 
Angle, Los Angeles, Califs 
$10.60.

Po $10: P- Paserskis, 
Baltimore, Md._, Frank 
Ivan, Roslindale, Mass.; 
Moterų Apšvietus Klubas, 
Brockton, Mass, (per Geo. 
Shimaitį); Antanas Balzar, 
Rochester, N. Y.

Po $6: Mr. ir Mrs. Na
vickai, Brooklyn, N. Y., A. 
Salton, Abbotsford, Canada.

Po $5: Anne Wirzes, 
Woodstown, N. J., Kaspa
ras čepulionis, Montello, 
Mass., Antanas Lakickas, 
Coaldale, Pa., Leonas Pošiū- 
nas,( pii^abeth, N. J., Mar
tin ' Johnson, ' Hartford; 
Conn.; M. Norbutienė, Wil- 
keS-Barre, Pa.; Jonas Milvi- 
das, Lawrence, Mass.; Pra
nas jočionis, Detroit, Mi&h.; 
Kasparas čepulionis, Mon
tello, Mass.; Jonas Vaiče
kauskas, Binghamton, N. 
Y.; M. Czeikus, So. Boston, 
Mass.; Antanas Raila, 
Brockton, Mass.; Ona Viso- 
ckienė, Kensington, Conn.

Paulina Ruplis, Heller
town, Pa. $4*02.

Po $3: Peter Thompson, 
Simpson, Pa.; N. Katinas, 
Maspeth, N. Y.; Viktoras 
Petraitis, Brooklyn, N. Y.; 
S. S. Tamošiūnas, Bridge* 
port,,Conn.; Mąry Ander-

Šukaitis, Ę’klyn, N. Ym* 

John. Uzubak Chicago,. Ill.; 
F. Armonaitis, Montreal, 
Canada; Ona Milčienė, Ro
chester, N. Y.; Anna Kra- 
jewska, Danvers, Mass.; 
Mary Zabukaš, Providence, 
R. I.; P. Marozas, York, 
Pa,; F. Mąnkauskąs, Tunk
hannock, Pa.; A. Zline* De
troit, Mich.

Joseph Sholunas, Hazard
ville, Conn., $2,50. _

Po $2: Juozas Balčiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; Juozas Le- 
sevičius, Montreal, Cahada; 
j. ,Zykus, Toronto, Canada; 
F. Zikąs, Waterbury, Conn, 
(per B. Meisoną); P. Ander
son, Rochester, N. Y.; S. 
Penkauskas, L a w r ence, 
Mass.; Kazimieras Beke- 
šiųs, B’klyn, N. Y.; J. J. 
Vilkeliai, Montreal, Cana
da; Petras ir Ona Radzevi- 
čiaj, Cleveland, Ohio; A. 
Baronas, San Francisco, 
Cal.; Jonas Purtįkas, Mc
Kees Rocks, Pa.; A. P. Ga
brėnas,-Trenton, N. J.; P. 
Burneikis, B’klyn, N. Y.; 
Julė Skeberdytė,’ Chicago, 
Ill., J. Adauskas, Montreal, 
Canada; Stanley Petravi
čius, Pasadena, Cal.; s J. 
Brazdžius, Sudbury, Cana
da; J. Sabaliauskas, Valhal-

Į O VIA CA o pwfOY įVVIVUU į

reakcionierių tinklą.
Kiek buvo matytį, jis buvo 

įrąnkįs, ^rąmąfonas Ontari
jo? reakcionįęrių. Bet jo jau 
nėra. Ir ęiękb jis vnęnueinešė. 
Paliko viską, žmogus gailėjo 
kitiems geresnio gyvenimo, 
bet nepagalvojo; kad jis pats 
negalės nusinešti į kapą to, 
ką§ buvo užgintą .įrašėm? 
žmomU-

Komentatorius.

ARABAI IR ŽYDAI STO* 
JA Už PALESTINOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Flushing* N. Y. -t- Syri- 
jos delegatas ’ Faris ei 
Krouri ir Lebano atstovas 
C. Malik pareiškė, jog žy
dai ir arabai sutinka del ne
priklausomybes Palestinai, 
o. tik del smulkmenų nw\-

S. Šlekaiti?, Sudbury, Ca
nada, $1.50.

Po $1: Zigmas Gailįūnas, 
Brooklyn, N. Y.; K. Nara-, 
vas, Shenandoah, Pa.; J. 
Vainorius, Pittsburgh, Pa.; 
Kazys Česnauskas, Sum- 
merlee, W. Va., Enoch No
vickis, Oak Hill, W. Va,; 
S'.' WiBWsas, Oregon Cit^, 
Oregon; M. Motiejūnas, 
East Coulee, Canada, Ch. 
Valaitis, Nixon, Canada; J. 
Kasparavičius, Baltimore, 
Md'.; M, Plečkaitienė, Chin 
cago,. HL; Eliz. Macey, Le- 
derach, Pa.; J. Stasevich, 
Bethlehem, Paj J. KamičaL 
tis, Toronto, Canada; A. 
Burt, Raymond, Xyash.; A. 
Doveika, Hamilton, Cana
da; George Mack, Frank
fort, N. Y.; Ch. Pampalas, 
Hamilton, Canada; B. Tus- 
ky, Scranton, Pa.; M. Rau- 
linaitienė, Cleveland, Ohio; 
Anelę Dočkūs, Cicero, Ill.; 
N. Trakįmavičienė, Nor
wood, Mass.; Anna Casper* 
Norwood, Mass.fF. Grikši 
tas, Worcester, Mass.; M. 
Matulevičius, Brooklyn,. N. 
Y.; Sophie Petkienė, B.\ 
klyn, N. Y.; Frank AdukaL 
tis, Seltzer City, Pa.; J. 
Jackim, Shelter Island, N. 
Y.; C. Ęląįzes, Green Lawn, 
N. Y ; Liliįąn Gajauskienė, 
Seattle, Wash.;. Chas. Ma? 
cy, Moosup, Conn?; Adam 
Rush, B’klyn, N. Y.; Juo* 
zas Kalweit, Higganum, 
Conp. < ;

Po 75c: S. Virbyla ir J< 
Krivickas, Montreal, Cana* 
da.

Po 50c: K. Rosh, Elmora, 
Pa.; A. Dambauskaš, Gi
rardville, Pą.; P. Klinaus- 
kas, Palo Alta, Pa.; Š1 
Norkus, Chester,' Pa.; J 
Mardosa> .Girardvillę, Pa. 
Ąųtanas Talksnis* Hackett
stown, n; J,; J. Navalins* 
kienp, Binghamton, N. Y.; 
P. A. Vizbor, Anson, Me.

M. Bubencik, Coopers
town, N. Y., 25c.

Širdingai dėkojame .vi
siems už gražią paramą ir 
už prisiųstas nabj-ss prenu
meratas.

Laisvės Ądm-ja.
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MASKVOS TEATRAI 3-čias puslapis ■ i ... -r
Laisvi—Liberty Lith. Daily 
šeštadienis, Gegiižės 3, T947

Didelis MenoKultū ros Darbas Pradėta
Apie penketas savaičių atgal, laike ke

lių suvažiavimų Brooklyne, įvyko trum
pas, bet gausus menininkų pasitarimas. 
Ten buvo nutarta ruošti lietuvių meno 
festivalis rytinėse valstijose. Taip pat 
ten buvo išrinkta platus komitetas festi
valio ruošimui.

LMS Festivalio Komitetas veikė. Lai
kyta jau eilė posėdžių, kalbėta ir išrišta 

'eilė klausimų. Ypatingai New Yorke- 
Brooklyne keblumų yra su gavimu tin
kamos patalpos - svetainės, kur būtų ga
lima laikyti dainos, vaidybos ir vaizduo
jamojo meno festivalis. Taip pat daug 
reikėjo padalyti’ ir technikinių pasiruo
šimų.

Galime žymėti, kad tie darbai jau at
likti. Svetainė' jau gauta. Labor Ly
ceum, 947-959^ Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y., gauta trim dienom, 27, Ž8 ir 
29 lapkr. Paskutiniai dienai, lapkričio 
30, gauta Schwaben Hall, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Abi svetainės gerai žinomos, tinkamos 
koncertams ir vaidybai. Laisvės metiniai 
koncertai įvyksta Labor Lyceum svetai
nėje, Aido ir kitų organizacijų parehgi- 
mai dažnai ruošiami Schwaben svetainė
je. Žinoma, būtų geriau, jei būtų gauta . 
viena svetainė visom keturiom festivalio 
dienom, bet jau pavėluota.

Dabar jau laikas imtis tikrojo pasi
puošimo festivaliui. Chorai, dainos gi*U; 
pės, vaidintojai greitu laiku turi laikyti 
specialius susirinkimus, pasitarimus ry
tinių valstijų LMS Festivalio reikalais.

Chorai, dainos .grupės (kvartetai, sek
stetai), solistai-tės, orkestros, vaidinto
jų grupės ir kiti meno mėgėjai turi ruo
štis Rytinių Valstijų LMS Meno Festi- 
valin dalyvauti.

Dailininkai Robertas Feiferis ir Ed- 
wardas Skučas darbuojasi vaizduojamo
jo meno paroda. Atrodo, kad meno paro
da nebus galima išstatyti svetainėse, ku
rios samdytos koncertams ir vaidybai. 
Veikiausia meno paroda <reikės suruošti 
vienoje iš mažesnių svetainių.

. Festivaliui bus daroma didelė, graži 
programa. Programa bus papuošta cho
rų, vaidytis grupių, solistų ir visų'kitų . 
paveikslais, kurie dalyvaus festivalyje. 
Festivalio Komitetas nutarė padaryti va
jų skelbimų ir sveikinimų gavimui. Pro
gramos formatas jau gatavas if greitu 
laiku bus išsiųsta į kolonijas. Skelbimai 
ir sveikinimai nuo organizacijų, biznio 
ištaigų, ir . pavienių meno rėmėjų 
bus renkama visose lietuvių kolonijose, 
kurias apima LMS Festivalio ribos.

Vien tik svetainės festivaliui kainuo
ja $400.00. Pasidarys ir kitos didelės iš
laidos. Todėl sveikinimų ir skelbimų va
jus reikia rimtai vesti. New Yorke- 
Brooklyne koncesijų pardavinėjimui gė
rimų bei valgių negalima gauti. Reikia 
tenkintis tik įžangos įplaukomis, o tai t 
reiškia, jog festivalio išlaidos iš įžangos 
negalima padengti. Norint įžahgos 
įplaukomis padengti festivalio išlaidas,, 
reikėtų imti aukšta kaina už įžangą. O 
tai apsunkintų ir sumažintų festivalio 
lankytojus.

Be to, LMS Festivalio tikslas .kad ug
dyti, plėsti meno kultūrą ir tolihus. Vi
sose kolonijose girdime nusiskundimus, 
jog ten ar kitur negali veikti choras, dai
nos ar vaidintojų grupės tik todėl, kad 
nėra vadovų, mokytojų, chorvedžių. Tad 
šio festivalio antras tikslas, kad būtų su
kelta fondas meno veikėjų mokyklai. Lie
tuvių Meno Sąjungos suvažiavime buvo 
nutarta steigti dviejų-trijų savaičių mo
kyklas atostogų laiku chorvedžių, rėžisie- 
rių, vaidintojų lavinimui. Šio festivalio 

1 pelnas skiriamas tam tikslui.
Taip pat reikia’ žymėti, kad šio festfc 

valio Vykdomojo Komiteto daugiau dvie
jų trečdalių sūdaro jauni lietuviai, ame
rikonai. Ir jie pilni energijos, gėrų norų, 
kad Rytinių Valstijų LMSFFestivalis bū
tų dar įdomesnis, įvairesnis, negu buvęs 
Chicagoj. štai, Vvkd. Komit. nariai: 
Bob'Žukauskas, W. Žukas, E. Skučas, 
M. Jamison, H. Mitkus, J. Byrpnas, R.

Jauni žmonės veikia 4 meno-kultūros 
s darbe. Jie veikia visuose LMS choruose, 
visose kolonijose. Bet mes turime jiems 
padėti, jiems reikia paramos. Todėl vi
si, jauni ir senesni, leiskimės darban, kad 
Rytinių Valstijų LMS Festivalis tikrai 
būtų lietuvių tautos meno-kultūros paži

ba. V. Bovinas. -
Fest. Komit. Sekret.

Lietuvos Kėlias
Lietuva! Ant viešojo kelio, 
Ant Europos plento plataus, 
Visada Tu buvai bedalė, — 
Kas Tavęs tik nebandė nuskriausti?!

Didžiavaisi didžiais kunigaikščiais,
‘ Vaidilutėmis ir milžinais,
0 paskui — teko baudžiavų vaikščiot, 
Ir istoriją — jungu pakeist...,

Tave degino piktas Kryžiuotis, 
Kol vieningai su rusų kariais 
Jam prie Žalgirio suruošėi puotą, 
Po kurios jis pakilo negreit!

Ojiaskui — Tave dvarponiai siurbė, 
Caras draudė net raštą skaityt... * 
Jūs, teisybė ir laisvė, kur gi?
Ar atgims Lietifva vėl skaisti?

• 1

Aštuoniolikti metai. Ir vairas 
Atitenka saviesiems vagims. 
Liaudis nori pasukti į kairę 
Ir šviesoj komunizmo atgimt!

Juk čia pat laisvos taūtos gyvena, 
Juk čia pat, šalia mūs, rytuose!
.. .Ponai auksą ir prakaitą semia, 
Ir triumfuoja vergijos’ dvasia...

Bet diena ir varguoliui išaušo/
Vairą paima jis. Niekados
Jis neleis jau vagims pasišiaušti 

' Ir sugrįžti atgal prie valdžios!

Lietuva savo kelią surado, 
Niekas jos niekada nenuskriaus. 
Didis Stalinas pergalėn veda, 
Ir kasdien bus geriau ir geriau!

Vytautas Sirijos Gira.

Vienybe
kurie žiau- 
Argentinos 
stovykloje:

(šitą eilėraštį aukauju draugams, 
riai buvo kalkinti ir kalinami 
kalėjimuose ir Isla Martin Garcia 
Tadui Adamoniui, Jonui Januškai, Danieliui 
Jaituboniui, Juozui Janušaičiui ir kitiems.)

Mačiau Tave silpną — gerai sunykusią...
• Kada Tu iš palėpės išlindai mieloji.
Bet veidas Tavo vis toks švarus! Nors 

daug randų ir likosi...
Aš tankiai, Tavo skriaudas apgalVojul

Kai vaikai Tavo buvo sumesti rūsyse: 
Vieni kelėjimuoseį o kiti “išlošė/’ ( 
Tai vardas Tavo, vis man skambėjo

ausyse, ; L
O kerštas už jų kančias, dar ir šiandien 

dega mano gyslose. /'

Bučiuoju aš Tave, Tu mano paliegėle... 
Kuždu, Tau meilę mano iš gelmių širdies. 
Kalbu į savo brolius—Tavo didžiausius 

prietelius. ; ’ ’ x . •
Tegul jie Tau stiprėt ir atsigaut padės.

į ’ . V \

Matau kad Tu storėji... Nėščia nuo
i Tiesos žodžio?

Gimdysi, laisvės sūnų neužilgo? ...
Tai aš, taryt, kvieslys, bėgioju čia po

. mūsų sodžių
Ir aplankau visus, kurie Vienybės dar

- neišsiilgo ... . ' x>

AŠ jiems sakau:-Pakvieskim kūmuos 
Spalį .

‘ Kūma tegul bus jo pati, Teisybė!
O magaryčioms, kad sugert... Sukel- 
• kim visą šalį ....
Mat, kąd Sutikti Laisvės Sūnų -— reik 

Vienybes! <? :• f
Vas. 1947.—Bs. Aires. > bietinas.

; . ^CIŠ<<Vieiybeaw)/ .•

Rašo V. SIRIJOS GIRA.
Vakarais, .kai didžiulės sostinės asfal

te atsispindi žibintų Šviesa, minios dir
bančiųjų skuba į skaitlingųjų teatrų sa
les. Nepaisant to, kad tų teatrų salės su
talpina skaičių su keliais nuliais gale, 
kai kurie teatro mėgėjai grįžta nuo bilie
tų kasų tuščiomis rankomis ir nusivylu
siais veidais: gauti bilietą į teatrą, ypač 
į pirmaeilį — didelis įvykis.

Tai nereiškia, kad bilietu pardavimai 
' yra blogai suorganizuotas ir kandidatas 

į žiūrovus stačiai negali prisimušti prie 
kasos. Ne, anaiptol,"—bilietų pardavimas 
Maskvoje suorganizuotas pavyzdingu 
būdu. Antai, kiekvienoje didesnėje Met- 1 
ro (požeminio geležinkelio) stotyje yra 
bilietų kioskas, o kartais net du. Tas 
pats didesnėse krautuvėse ar didesnių 
viešbučių- vestibiuliuose, ( nekalbant jau 
apie tiesiogines bilietų kasas prie pačių 
teatrų. .

Bilietų bado paslaptis glūdi kitur: to 
priežastis —• nepaprastas / maskviečių 
prisirišimas prie savo teatrų, pagaliau 
visų pravažiuojančiųjų pro Maskvą pi
liečių veržimasis aplankyti teatro meno 
šventovę, žinomą nuo senų laikų visame 
pasaulyje.

Maskvos teatrai—tai teatro mokykla, 
mokykla, kurioje mokėsi didžiausieji to 
meno meisteriai. Maskvos teatrų atsieki- 
mai buvo panaudojami ar net pamėg- 
džiojami visose pasaulio dalyse, Stani
slavskis yra tapęs viso pasaulio aktorių 
ir režisierių mokytoju. ■ ‘
. Maskvos teatrų tema tegali būti pa
liesta tik labai paviršutiniškai:/juk vien 
apie tokio Maskvos dailės teatro (Mchat) 
darbus yra leidžiamos storos monografi
jos knygos, o ką jau bekalbėti apie kitus 
pirmaeilius Maskvos teatrus? Įsidėmė-. 
tina ir tai, kad sakydaihį “pirmaeilis te
atras/’ mes turim galvoj tuos teatrus, 
kurie pirmauja aukštaiti Mąskvps teatrų 
lygyje; galima tvirtinti, kad antraeilis 
teatras Maskvoje galėtų konkuruoti su 
pirmaeiliais tėatrais bet kuriame pasau
lio mieste. * °

Pačioje Maskvos širdyje, netoli Krem
liaus, Ministrų Tarybos' rūmų ir penkio- 
likaaukicio “Maskvos” viešbučio, dunk
so monumentalūs Didžiojo Teatro rūmai. 
Kolonos, skulptūrinės grupės, penki mil
žiniški aukštai viduje, auksas, aksiomas, 
puošnūs fojė, prabanga. Seniau čia rin- 

/ kosi diduomenė, dabar plačiosios Tarybų
'Sąjungos dirbančioji liaudis. 1

Visai netoli Didžiojo Teatro rūmų, 
stovi Mažasis teatras, nors mažas, bet 
visai nemažo masto. Tai dramos teatras, 
ypatingai pagarsėjęs Ostrovskio pjesų 
pastatymais. Žiūrovas, neturėjęs laimės 
patekti į Mažąjį- teatrą, gali svajoti pa
tekti į Dailės teatrą, į Mchatą, kuris taip 
pat randasi netoliese, tačiau atsižvel
giant į tai, kad MchaUs laikomas pir
muoju teatru pasaulyje; nedaug vilčių 
teduotume atkakliam laimės ieškotojui. 
Nedrįstume, betgi, atimti jam tąją’viltį 
visiškai: Maskvoj bilietai parduodami 
poriniai, po du, tad gali juk įvykti, kad 
partneris ar partnerė nesugeba ateiti. 
Tačiau tolygiai galimą sukasti dobilieno
je puodą su auksiniais dukatais, pasitai
ko juk ir šitokių atsitikimų: — 'Nepate
kęs operon Didžiojo Teatro gerbėjas gali 
bandyti, patekti į Didžiojo teatro filialą. 
Yra< tai taip pat operos ir baleto teatras, 
telpąs milžiniškuose rūmuose, netoliese 
Didžiojo Teatro. \ s

žodis “teatro filialas” yra plačiai pa
plitęs maskviškėje oficialioje terminolo
gijoje. Yra Didžiojo Teatro filialas, Ma
žojo Teatro filialas, Ddiles Teatro filia
las ... Kud gi skiriasi filialai nuo savo 
“motiniškųjų kamienų”? Kokia tos sąvo- i 
kos paskirtis ir prasmė?

Reikalas šitoks. Kiekvienas Maskvos 
, teatras skiriasi vienas nuo kito > ne tik 

tuo, kąd jisai randasi kitose patalpose ar 
turi skirtingą (nors ir nebūtinai!) re
pertuarą. Maskvos teatrai tarpbsavy 

✓skiriasi savo meniškąja kryptim, stato
mojo veikalo traktaviriirų žodžiu, savo 
meniškąja pąsąulėžiūra, o gal ^geriau 
apibrėžtas — pasaulėžiūra arba pasau
lėjauta. Yra teatrų, kurie laikosi Stani
slavskio nestatytų gairių, tačiau toks, 
antai, Kamerinis teatras (turįs savo są
state nepalyginamo talento artistę Koo-. 
nen), taigi— Kamerinis teatras, laikosi 
Taitčvo krypties, tai supras kiekvie
nas atėjęs iš Dailės Teatro į Kamerinį. 
Ir čia ir ten pirmaeiliai Aktoriai, tačiau 
visa kita, pradėdami ; dekoracij ohįis iįi 
grimu, skirtinga. Teatrai, kaip Dailės ar 
mažasis,^ sudarydami atškijfes scenišką
sias molcyklaš, tegu ir gįhiiningas, plės-

damiesi (juk priauga naujų jėgų!); nebe- 
sutelpa vienoje scenoje. Tokie giminingi 
kolektyvai, naujoji atžala, yra vadinami 
filialais.

Didžiausiuose naujuose rūmuose yra 
įsikūręs jaunas Centrinių Raudonosios 
Armijos namų teatro kolektyvas. Rūmai 
— grandiozinis pastatas penkiakampės 
žvaigždės pavidalo, vidury turįs graikiš
ko amfiteatro formą, su aukštyn kylan
čiomis terasomis. Teatras suplanuotas 
taip, kad iš kiekvienos vietos, tegu ir pa
čios “pigiausios,” scena yra puikiai ma
toma, ir nežiūrint salės didumo (teatro 
nemačius gana ^unku įsivaizduoti salės 
mastą) palyginti gerai girdima net iš to
liausios vietos. Jaunas teatro kolektyvas 
turi gerų meno vadovų ir ima vytis pir
muosius . Maskvos teatrus. Teatro scena 
savo apimtyje leidžia vaizduoti tokius 
dalykus, kurie neįtilptų į jokią kitą sce
ną pav. Stalingrado kautynės. Gaunama 
tikra karo lauko iliuzija, scenoje prieš
lėktuvinė artilerija apšaudo lėktuvus, 
griūva bunkeris nuo sviedinio pataiky
mo, pravažiuoja artilerija, pradunda 
sunkyežimiai.

Kita tokio didumo teatrinė salė Mas- 
.kvoje yra Čaikovskio vardo koncertų sa
lė, kiek skirtingos konstrukcijos nuo 
aukščiau paminėtosios, ir kartu nuosta
biai panaši savo užsimojimu ir akustinių 
bei optinių detalių išpildymu. Joje vyks
ta dideli simfoniniai koncertai. Kita di
džiulė koncertų salė yra taip vadinamoji 
Kolonų’’ salė.

Čia paminėję kelis būdingesnius Mas
kvos teatrų tipus, užbaigsime mūsų 
straipsnelį dviejų mažų, bet ypatingų te- 

.atrų paminėjimu. Pro Gorkio gatvės 
skliautuotą arkadą išeisim į nedidelį 
skersgatvį ir pamatysime šviečiančią te
atro iškabą “Romen.” Nusileidžiame že
myn vėl pakylame aukštyn, esame teat
ro salėje.

Uždanga apkabinėta blizgančiais žir
gų galvų žetonais. Teatras — vienintelis, 
ypatingas, tai čigonų teatras. Vaidina
ma rusų ir. čigonų kalbomis, repertuaras 

klasikinė romantika. * *
■ i .

Didžiūnų ir vargšų čigonėlių meilė, 
scenoje ilgesingos čigonų dainos ir ug
ningi šokiai būgnams mušant... Caris- 
tinės Rusijos Maskvoj taip pat buvo či
gonai. Čigonams dainuojant verkė girti 
fabrikantai ir didikai. Dabar Čigonai 
dirba rimtą teatrinį meną, ir senų laikų 
valkatavimas tėra liūdnos praeities pus
lapis čigonų tautos istorijoje.

Ir pagaliau Obrazcovo vardo lėlių te
atras. Repertuaras — pasakos; busų pa
sakos, klasikinių autorių dramatizuotos 
pasakos, 1001- nakties pasakos .., Kai 
spektaklio pabaigoje išeina scenon artis
tai, nešdami rankose lėles, nesinori tikė
ti, kad tos lėlės negyvos, kad gyvybę joms 
įkvėpė artisto žodis ir jo rankų; jude
siai ...

nen), taigi r

Jaučiousiu ' 
Puikiai, Dėkui 

GOMOZO

Kai jums prikimba 
kietėjimas ir Jūs jaučitės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą; vidurių suirimą, neviriki- 
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo ■ — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomoao. 
Daugiau'negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoxo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą. 
Jei jūą vėl norite jausti 
džiaugsmą malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvį, įsigykite 
Gomoxo šian
dien. Persergė
jimas: vartok 
taip kaip nuro
dyta.

Jeigu ifis negalite nusipirkti savo apylia 
kėj, siųskit prašymą dėl mūsų “susipažim 
mur pasiūlymo Gomozo ir gausite —

PRIEDO
DR. PETER'S OLEJO LINIMENT 
antiseptikas — kuriš suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAOOLO — alkaUnas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit ž( “Special Pasiū- | 
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. | 
kėtą reguler] II uncijų il.OO 
vettės bonkq Gomozo ir ekstra 
—60tf vertės — bandymui bon. 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Klaidos pridėtos).

'' Vardas........  ■ y j1

Adresas...._____ ___—..........  ■„

Pašto Ofisas.-..—. ..... ..... .................... u....,
DR. PETER FAHRNEY & SDNS CO. I

Dspt.
2501 Washington Blvd., Chicago 12, UI. ■
250 Stanley St. Winninea. Man>Can. I

Norwood, Mass

Urugvajaus Lietuviams
Šiam šmotely mažam popierėlio, 

Savo širdį jums, broliai, nešu. 
Dar pridėsiu jau$iyų mano gėlę 
Ir popuošiu ją meilės dažu. .
Kad skrajot, nfano svajos sparnuotos, 
Ten po lauką La Platos krantų 
Ir paragint lietuvį darbuotis, 
Už mūs tikslą siekimų šventų. <
Aš čia sėdžiu prie upės La Platos.., 
Ji sidabru banguoja toli, 
Jos kraštų iš čionai nesimato, 
Bet širdis mano jaučia gili:

/ k

Kad jūs drąsiai prieš vargą kovojat, 
/Taip, kaip mes, va, čionai šiojepus 

1 Ir kovose vis pergalę mojat.'..
O ji, broliai vistiek mūsų bus!
Sakau, mūsų, nes tikslas mūs bendras, 
Kad kriožiui kovose padėt.
O, jau artinas didžiosios audros — 
Mūsų pergalių audros girdėt!
Aš čia sėdžiu prie upės, La Platos...
Ji sidabru banguoja gili, ,
Taip kaip mano, jums meilės verpetas... 
Jo širdy sustabdyt negali!

, čia paduodu jums brolišką ranką — 
Ranką dainiaus pūslėtų delnų.
Ir. dainelę jums pintą, nors menką. 
Ir jausmus, iš kurių ją pinu.
Argentina, 1947, Biednas.
1 ' ‘ (Iš “Viekybės”) , ’’

;•'? / •' -1. ’-.‘kT, •.V' A* t A „f ''

------------------------------------- ■

Dr. ?. J. KaškiauČiaus pra- s 
kalbose, 12 d. balandžio, 1947 
m., aukavo -kovai prieš reak
ciją:

Lietuvos Draugas $20.
Po $5: Ramalda Zaluba, L. lį 

Trakimavičius, Ex Draugas ir 
J. Krasauskas.

Po $2: Julia Druziene ir M. J 
Uždavinis.

Po $1 aukavo: I. Kubilių-.J 
nas, P. Kurulis, M. Trakimavi- 
čienė, M. Pigaga, J. Gelgaus- 
kas, J. Budręvičius, J. Daugir
da, V. žilaitis, J. Dayidonis, 
Mrs. Barčiene, A. Grygunas, d
J. Grybas, E. Kurulienč, 
Zaruba, V. Vaitkevičius, P. 
Pastarnak, J. Kasper,, M. Mal- 
kūnienė, M. Gutauskienė ir S. j * 
Karalius. ,

Po 50c: K. Blazonls, Mrs. 
Arbačiauskiene, Mr.' Palubins- .'j 
kis, ‘Mrs. Daugirdienė, M. Si- 
man, M. Sadauskiene, J. Ku-: 
kauskaš, P. Kalimas,’M. Vait-1 
kevičienė, M. Krasauskienė,, $
K. Skliutienė ir B. SarapienS. <

Smulkių surinkta $5.15. <
• Viso pasidarė $74.15.

širdingai ačiū visiems prisi- ? 
dėjusiems su auka taip svar
biam tikslui.

Komisijos pirmininkas, y!
M. Uždavinis.

Leiskite man primin
ti tai, jog jau sukako i 
keturi metai, kai mirė 
VINCAS ŠKIĘMA. Jis 
mirė gegules 3, 1943 
metais.

Helena škiemienė. J



M

' TONY’S '
UP-TO-DATE »

BARBER SHOP
ĄNTANzlS LAIMONAS, ' ' 

Savininkas
306 WN AVENUE
•GERAI PATYRĖ BARBERIAI

f •

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A, Petriką
BROOKLYN, N. ¥•
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221 South 4th Street x
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FRANK KRUK
į •

arba Graborius Pranas Krukelis
* ‘ (APYSAKA) . ★

—.... i i ima!.m., !■! i-iiw /Parašė Petras Cvirka—— m>uni^įiie
mokytojui į plaukus kimba. Reikią, kad- 
'mokytojo bijotų, kaip vilko! O dat^r..,

Pagriebė mokytojas jaunimą organi- s 
zuot: ratelius, jaunųjų ūkininkų būre-? 
liūs, kuopeles, stvėrėsi prakalbų sakytr—; 
grūdosi visi tą komędijantą, šposininką ! 
išgirsti, nes jis rodė-kai-ką iš fizikos mo-* j 
kslo, kaip kėdę ant nosies pakelt, pas
kum kaip bonką į kaktą sudavus atkimšt, 
esą veikiąs ir Čia gamtos dėspis: inerci
ja! O alkoholio teisme jis pasakė‘tokią 
blaivybei prielankią prakalbą,,— kad vį- 
si sužinojo receptą, kaip stiprų naminį 
ąlų gaminti.'

Įsteigė mokytojas net siuvimo ir kirpi- 
mo<kursus, net senos moterėlės stebėjosi 
jo bobiškais polinkiais ir gabumais: mez-^ 
gė, audė, tautiškas juostas nėrė - lygiai 
kaip šauni staklių mergina. Jau betrūko 
tam šauniam šposininkui tik sįjono. Ta- 

•. čiau ir tą Barniškis apsivilko; per Kalė
das' suvaidino mieste tragediją trijuose 
veiksmuose: Vergijos griuvėsiuose, ku
rioje ėmėsi moteriškos rolės. Kur tų 
matei, kad tragedijos pabaigoje visi juo
ku sprogtų! Sijoną mokytojas pačiame 
dramatiskiausiame momente pametė ir 
gyvą pasikalbėjimą su žiūrovais užmez
gė, paaiškindamas šį tą dėl sijonų.

Vakaruškose mokytojas ne taip mer
ginas ėmė, kaip inteligentai, — grakščiai 
ranką dėdami, kulniu mokslą rodydatni, 
į vizitines įsimovę, — griebė jis kaip pa
kliuvę, vis iš tamsaus kampo, tvėrė Onu
tės, Marytes ir polką suko taip, kąd be
matant turėdavo visi išbėgioti, nenore-, 
darni alkūnėmis į pašonę gauti.

Pasimaišė per* draugą Barųiškiuj nau
jai atkeltas agronomas. Susmeigė moky
tojas' adatas, vašiųkus mergytėms mez
gėjoms į priejuostes, metė siuvimu, pra
kalbomis rūpinęsis, — pardavė seną pi- 
janįną, būbną, armoniką. Visi spėjo mo
kytoją lėktuvą, o gal javų kuljąmą ma
šiną pirksiant./ Mokytojas nusipirko .er
žilą. žvingavo su eržilu po turgūą, atlai
dus ir kasryt'į mokyklą jojo, ųors to jo
jimo — keturi žingsniai.

— Vaikai, kad mano kužiukui būtų 
duonos!

Vaikai prisipylę kišenes nešė trupi
nius įy iš delnų'šėrė grąžų, ilgąis kar
čiais, judriomis akimis, belgų karalystės 
arklį.

Istorijas, gramatikas mokytojui klos
iant, eržilas pro,langą į klasę žiūrėjo.

Jeigu pasitaikydavo proga, mokytojas 
palikdavo valandėlei studentus karstytis 
po suolus, ūšti ir garsiai kosėti, o pats^ 
čia pat, pasivedęs eržilą į kiemą, duoda.- 
vo jam pažaist meiliškai su piliečio atves? 
ta kumele.

Nors ir draudžiami, smalsūs studentė
liai išsekdavo mokytoją ir. išsivėpę žiūrė
davo į šitą vaizdingą gamtos pamoką.

plikti mokytojas visiems ponams mo
kėjo, ir jį priglaudė šitą kortų Jkalądė, 
kaip bortuką. Jau Barniškis kiėkyienąm 
laipsniui, kiekvienai kategorijai/ kiek- 

t vienai aukštesnei kėdei lipšnus buvo,, Vi
sose namų apyvokos, pramogų, visuome
nės dąiįb srityse kyšojo jo galvutė, , Ir 
jis šen ten rodėsi, kad būtų pastebimas. 
Tarp vyresniųjų buvo tylus, baukštus, 
vaikiškai .paklusnus. Dar nespėjo nąųjąs 
apskrities viršįpinkas išsitarti, kad būtų 
gerą pamed^iotk — jis jąu ir šunis sa
vo nuvedė ir šąųtuvą atnešė: teįkitęs sį 
kartą su mano instrumentais pabandyti, 
-—iš ąpiejų vąmzdžių muša. Dąr nespėjo 
inspektorius apie kažkokią kelionę pra
sitarti, -r- mokytojas su motociklų ątvy- 
)?b, Teisėjcf žmona apie muziką pragydo, 
giuinazistes ląikus atsiminė, —■ Itai., Įr 
Bąrniškįo gitara *sų kaspinu, įr gąidos: 
Ąeh, kodėl, kodėl kentėt!,.. . ..

Todėl mokytojo niekas npųžsipupJČ 
dėl keistų metodų, visi jo mokymą gyrė 

xir, .kaip nusimanantį, kvietė pirmipįp- 
kauti susirinkiman, kur buvp ką|ba^ 
apie slankų ir kiškių teriojimą, Jąu .Ęąr- - 
niškis, kur; reikėjo, visur prįtąrė: 'tiip? 
žinoma, suprantama, .ponas vįr^įnjpke,,, t 

4 tamstą labai originalių pįįnČįg pasakote* ‘ 
čia buvo ir daugiau mokytojų, pęt jįe 

...... . , kažkaip skaitytojui paspruktų‘ ;
Nį geografijų, istorijų, katekizmų vai- • Apie tą visuomenišką darbą, ’apie kurį 
i . i—n...-mes žU'kalbame, jie*ąrba' SųprM^9 ^^

turėjo, arba toki sėšliai,' tokį ųžsįdąrėįįąi 
buvo, kad ir Dūda, tur būt, ifcĮiųojo, kaip 
jie dienų dienąs ištupėdavo nosies^hępą- 
F< 

—visokių baikų išsimano. Patys'

(Tąsa)
Vaikai dūmu išsiveržia ir, bematant, 

mokyklos kieme išgraibstomas mažutė
mis rankomis, su žvyru, pirmasai snie
gas., Paugelis dar-basų čiužinėja ir lipina 
viens kitam dideles nosis, krečia šaltą, 
naują dangaus daiktą už apikaklių, už 
kelnaičių, prie nuogo kūno. Rauda ir juo
kiasi skambiais balsais riestanosiai, var- 
naąkiai, bukagalviai viens kitą pargriau
dami, viens kitą prausdami, kol kiemo 

’sniegas pavirsta į rašalą. Storu, kimiu 
balsu vadovauja mūšiui generolas moky
tojas, įsistojęs basas į kaliošus. 
Pamatęs, kad ketvirtojo skyriaus dičkis 
bąigįa pirmoko galvą trinti sniegu, pats 
generolas šoka gelbėti, nutverdamas iš
dykėlį už čiuprynos, lyg Guliveras pa
kliuvęs į liliputų kąrą.

Štai, yisi susigrūda į suolus, išraudę, 
pailsę, vėl paima sąsiuvinius ir šlapi pir
štai papleikia, išlydo neseniai parašytas 
raides į keistus debesis, šunis — ką tik 
vaiko galva gali įsivaizduoti.

—Murzos, padėkit knygas, pakalbė
sim! Tai ką, vaikai vanagai... Tai, ko 
jūs čia bėgat kas rytą, trinate suolus ir 
gadinate orą?! Kuo jūs norite būti, kara
liais, ministeriais, profesoriais?

Vaikai tyji sugėdinti paties mokslo, 
kuris sėdi pasišiaušusiais plaukais, pas
kum pakyla, prieina prie vieno mažulio, 
paima pirštais nosį, riečia ją aukštyn.

— Na, studentėli,*o kuo tu būsi?
Vaikas atsako, norįs būti paštininku.
— Ei, tu šungrybi!... Ką tu būsi, kad 

kulnys į užpakalį atsisukę, — sako mo
kytojas vis aukštyn nešdamas studentė
lio nosį, — knisium būsi. O žemę tėvui 
nenori padėt art? Kareiviai! Kareiviai! 
Kareiviai jūs būsite, — Vilnių atvaduo
site! Ir kad man tuojau, kaip vyrai, už- 
įbrąuktumėt — kad sienos plištų. Tik tu, 
pūkiau, nebliauk man, kaip avinas!...

Visi atsistoja, nelygiais balsais paima 
pirmą dainos posmą, padedamą mokyto
jo. Tuojau įšyla, įsidrąsina giesmininkai 
•— net didžiųjų patrijotų paveikslai sie
nose iųm šokinėti. Paskum vėl tęsiama 
geografija, istorija, matematika arba 
viskąs iš karto.

Vaikų Bamiškis beveik nebausdavo 
arba bausdavo saviškai: užklupęs besipe
šančius, pats siundydavo: — Ei, tu, dri- 
meli, nepasiduok! Griebk už apačios, 
griebk už kinkos. Va, va, gerai laikyk 
UŽ kinkos! O-ta-tą! Ėi, paleisk^ kudiiau! 
Negražu už ausų griebt. Užteks, stokite. 
Ir purvini, kaip veršiai. Prie knygų!

Istorijos pamokoje, kalbėdamas apie 
senovės lietuvius, mokytojas pasiekdavo 
nepaprasto vaizdingumo, o norėdamas 
prabočių stiprybes jpavąizduoti,* išsikvies
davo kelis berniukus, pats išsinerdavo iš 
švarko ir porą' tokių kukulių iškeldavo į 
orą, nutvėręs už čiuprynų. Baigęs, sa
kydavo:—Šitap senovės lietuviai tratin
davo lenkus, kryžiuočius. O jeigu mešką, 
ar vilką sutikdavo, tai be peilio, su ran
komis, tik — tįr-fir-tįr, ir puneria kailį. 
Še, vaikąi yanagąi, būkite ir jūs toki, ž, 
ką, kąd jūs išklišę, klynų nepavelkate. O 
kitų mokyklų vąikus apipešate susitikę, 
— 'Vendryniškiųs, Pąkuliečius, ką?

— ’Apipešąm, ponas mokytojau.. Mes 
keliais, o jie kalnais namo dulka. ,

— Gerąi vaikai, taip ir reikįa. Užąug- 
sit nors> vyrai. Tik nepąsiduokit! Girdi-

- . ątsiiįepia iš kampo. •

f■ f-

■MMWi

kai įšmoksta — kazokus daro. Antąi mū
sų pipiras parėjo, girdi, teveli, einam pa- 

rist, aš džiudžicą moku, Kas čia per 
mokslas h- klausiu? Nągi, .mokytojas 
bus išmokęs. Mat, su-tais kukuliais rai-

te?! O tėvams savo peįkertąt į kailį?
—r Įkertam.

-rriO, tu razbaininke! Išlįsk, pasiro
dyk! Cypiy, ir tu tėvą muši? Jykampą!— 
tėvų, kad man klausytumėt!

Taip tvarkė Barniškis savo dviejų 
B* komplektų mokyklą^ kad vaikai visus 

mokslus išeidavo per vienerius metus. 
Tačiau vieni tėvai gyrė mokytoją, - kiti 
peikė. Pirmieji šakė:

Agi /geras, ir gana. Prasčiokas, be 
v jokio mandrtimo. Bile tik nosies nėriečia.

Agi, gej-ai, kad ir uz ausų pakrato — į 
galvą daugiau įsideda.

Antrieji visai kįtaip kąlbėjo: w
— Bąla ųeštų tokį mokslininką! Visa

da įekia, Mgar lyg velnias ant kempinės. »

(Bus daugiau)

Saulėtoji Florida - 
Ar Visiems?

J ; -A.—Į—' .................... .

Rašo JONAS GUŽAS
(Tąsa)

Kiek čia lietuvių gyvena ? 
Nejięskojau. Vienąs, rodosi, 
ęlįzabethiętis sakė turįs 
vieną veteraną - pažįstamą. 
Atvažiavo pamatyti, nera- 
do.ęPranešė, kad pąliuosuo- 
tas esąs. Vejkiausia yrą 
daugiau. »■

KLIMATAS
Klimatas šiame mieste e- 

sas mąįpnųs: vasarą ne kar
štą, o žiemą ne šaltą, S.ąųlė 
veik kas dieną » apskritus 
metus pasirodanti. Katrą 
dieną saulės, neesti, vįęna 
laikraščių firma dykai duo
da tos dienos-laidą, kad pa
brėžti tą retą atsitikimą — 
saulės nebuvimą. . *

Deja, saulė dar ne viskas. 
Svarbu. aplinkuma — vie
ta. O vieta čia nėra jau 
taip gera. Lyguma žema, 
mažai aukščiau vandens 
paviršiaus. Tokia vieta 
drėgna, o aplink miestą 
vanduo juo labiau palaiko 
aukštą atmosferos drėgnu
mą. Vakarais žemasis oro 
sluoksnis drėgsta. Vėjeliui 
papūtus,- jauti'' nemalonų 
Šiurpulį, pagėlą, Gerumą 
palyginąs, išeitų, kąįp tas 
posakis: “Lazda turi (įų ga
lu.” Kįtąis žodžiais, viena 
pusė me^ąlio žibą, kitą 
priešingai.

*Ępmercijįniai nėra svąr- 
bu^miestąs: industrija ma
žai išvystyta, darbų sunku 
gauti,. Daro tik būtiniausius 
vietos gyventojams reikme
nis. Jei kas tikisi čia atvą- 
žiavęą iš darbo daryti pra- 
.gyyenimą, skaudžiai nųsį- 
yils, neradęs svajotos lai
mės. Turį gera mašną pini
gų ir mėgstą^ vandenį, tąi 
cią ras daug vandens žuyą- 
yįmur ir pinigam praleisti 
progų. Kas nori turėti ato
stogas, tai čia' rąs įvairumu 
ir draugiškų keletą lietuvių 
šeimynų.

Kiek ištikro čia gyvena 
lietuvių? Sunku tikrai pa
sakyti. Vieni atvažiuoja ir 
vėl išvažiuoja. Tūli ilgiau 
pasilieka. Pastoviai gyvena 
tik keletas šeimų: draugai 
Pociau Sirpansai, ir Tashą- 
Jiai. Gal apie tįek kitų šei
mų. Gaila, jų pavardžių ge
rai nęįsitėmijau. '

Ilgamečiai brooklyniečių 
kaimynai Zablackaį - Pakal
niškiai gyvena Clearwater 
miesje — kaimynai Saint 
pątersburgiečių. Jiems Mas- 
pethąs nebuvo toli "nuo 
Byooklyno, dabar Clearwa- 
tęris anti Saint Pėtersbur- 
gp, ^Kąda noras vyrauja, 
viskas galima. Tplis leng
vai nugalimas.

BęmĮrai veikdami abiejų 
kplpųijų draųįai gąli palai
kyti Ijudėjimą. Šia prpga 
leisite Jums /visiems pajin- 
keti draugiško bendro -vei
kimo-! ' /

Tampą nemažas ‘miestas 
— Virš dviejų šįiųtg ^ tįkš-' 
tančių gyventojų. turi. Mai
šytu tautų ąpgyvępM Įs-, 
panų kolonija dį^ejg.. Sė
tuvių —’ vįjenąs, £jąl dįrya 
prastą? Pęjęį sėklos užten
ką vįeno, Kai gerąį r.ąs — 
įjaųgįaų .atąirąe.

Gęogrąiinįąį gerą. vietą— 
van^ntj J^ug/.W 
Pejįer^bjirg 1P
Clearw.at^pis ne dŽ kalpjj— 
atif. Jpru IMęŠS W» ŠMta

pamatyti, kaip at-

juosta dviem tiltais: Davis 
Ęridge į .Cle,arwąterį, Gan
dy Bridge į Saint Peterš- 
burgą.

Tąmpa - Sąint Peters- 
burgas stovi panašioje po
licijoje, kaip Brooklyn- 
Manhattan miestai. Jiedu 
ateityje galės į vieną gi
gantą suaugti. -Sąlygos ar 
susidarys palankios? Atei
ties klausimas. Vieta augti 
patogi — erdvi.

Tampa—komercinis mies
tas. Industrija vystosi pla
čia skale. Laivų statyba ge
rai veikia. Didelė ėigarų 
pramonė. Kita, išdirbystė 
šaknis drūčiai įleidus. Dar
bingas miestas. Darbininkų 
tvirtovė. Turistams praš- 
matų nėra. Mažai kas va
žiuoją į Tampą. PensijiniųS 
senelių apsistoja. Kalbėjau 
su vienu senyvu turistu,. 
Sakė, jam patinkąs šis mie
stas. Ne pirmą žiemą esąs.

Triobėsiai gyvenimui di
džiuma prasti.' Baltai dažy
tų namų nadaug. Stūkso 
paprasti - apiblukę pastatai. 
Kito namo kambarių ne- 
plesteruotos sienos. Lentų 
pertvaros : įdėta ir baigta. 
Žmonės gyvena, Pasirinki
mui progų mažai. Pastogę 
turi — laukia, ką ątneš ry
tojus. ' . *

Įvažiuojant į miestą, ma
tyti daug smulkių biznių. 
Tūli panašūs į šaligatvinį 
turgų — visą mantą turi 
lauke. Menkos vertės daik
telius pardavinėja. Į kitą 
^kurdu žiūrėti, k£da pamąs
tai apie įeigas. Laimingi jie, 
ištikrųjų. Gyvena viltimi, 
kada .nors tapti ’ ųijlionier 
riais. Kitas mąsto: mano 
kaimynas pralobo tokiu biz- 

‘niu, kodėl ne aš?
Vieną dieną draugai Si- 

mansai nuvežė į ispanų sek-

Gijų — i _ _ 
rodo - gyveną ispanai. Pa
sirodė ispanų esama apdai
rių. Kultūriškas įstaigas 
turi patogias. Vieną sve
tainę laiko pažangūs ispa
nai. Labai tvarkingai. Vie
ta erdvi. Susirinkimams ir 
unijos raštinėms patalpos 
gerai įrengtos. Laikraščiam 
gražus kampas. Ispanų ir 
anglų kalba spaudos turi. 
Rodos, kitų tautų pažangūs 
darbininkai čia turi būs.ty- 
nę — susirenka. Savotiškas 
visų centras.

Už bloko stovi kitas ispa
nų namas. Aukštas pasta
tas. Panašus į teatrą. Ei
nam pažiūrėti. Pataikėme į 
kliubą įeiti. Kambarys erd
vus. Įrengtas baras — gėri
mui. Kliubas pilnas vyrų. 
Stebiu, ką veikia? Alaus 
girkšnojančių nei. vieno ne
matyti. Ko susirenka? Ilgai

SjBŽtcuiienis, GegujeSs 3,
4 «■.» ■'>'’■',l

burti nereikėjo — supratau? 
Sėda po keturius prie stalo. 
Vieni prašmatnius kauliu
kus ima stumdyti, kiti ką 
kitą. Visi,užimti. Oh, yes 
Rūko visi smarkiai. Cigaras 
dantyse žėdnam. Arti tuzi-

sys plaukioja -palubiu.
Kelius žingsnius paėjus 

koridorių, atsiradome pas 
tikietų langelį. Garsina is
paniškus judžius. Puiku. 
Pasiperkame įžangą ir ei
name. Seniai esu * matęs 
ispaniškus veikalus — gal
voju. Savotiška staigmena. 
Vienu šūviu du zuikiai 
judžius Jr įstaigas ispi 
pamatysiu. •

(Bus daugiau)

BROOKLYN 

LABOREYCEUM 
DARBININKŲ {STAIGA

' ’ ' ■>','•r'1
SAL£M Koncertq, Bankletq,
Vestuvių. Susirinkimų ir t.t. Pulku* 

' ateičių* au naujausiai* Įtaisymais.
KETURIŲ BOW ĄLLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave. , 
Tol. STagg 3-8842

Egzainiiiuojaiii Akis, 
Ra&onte Receptus

JBM ft WW

Drs. Stengfir & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brookly]
• ■■ Tel. ST

• ! • »

Juozo Lugausko
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas 
patogu ir malonu.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pąsivaišinim.as 
bęi pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

✓ r .

Salę išnomuojąme del puotų, pokilių, krikštynų 
parių, vestuvių. •

Valgiais ir gerimais*ąptartiaujame žemom kainom
— .......................................... ■; ......... .......... .......... .. ............. Į.Jį

r* i,*.1.1 j1.......r.• ■' '• •• ■ - i ■.» ; • - ■

, • -T’7 » • ' • • .. .. f . * *

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko _ . ,

x SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNK

’ PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENJAIS 
’• . ■ ’ * s

Kiekvieną dieną yrą didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

28? UNION ĄVE, BROOKLYN, N. Y.
Tęl. EVergrsev 4-W12
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Cleveland, Ohio
Reikalauja Vienybės, o 

Paneigia Ją
Hollenden viešbutyj UAW- 

CIO (auto darbininkų unijos) 
prezidentui buvo surengtas 
bankietas. Bankietą rengė pre
zidento Reutherio pasekėjai, o 
vięe-prezidento Thomaso rė
mėjai nedalyvavo. Susirinko 
vien apie šimtas asmenų.

Reutheris pasakė prakal
bą, kurioje jis sakė, kad uni
joms reikia dabar vieningai 
veikti prieš reakciją, kad da
bar daugiau, negu bile kada 
praeityje, joms reikia vieny
bės ir solidarumo.

Nors tas viskas • skamba 
puikiai, Reutheris po to pa
neigdamas savo paties žo
džius, kad dabar reikia vieny
bės, vėl pradėjo pliurpti prieš 
raudonuosius, kuriuos jis ma
to visur, kur tik pasisuka.

Tiesa, jis sakė, kad unijis- 
tai ir darbininkai turi teisę 
būti komunistais, bet kalbėjo 
prieš “komunistų ir guberna
toriaus Siglerio kišimąsi į vi
dujinius unijos reikalus.” Ar
gi jau ir gubernatorius Sigle- 
ris tapo komunistu Reutherio 
akyse ?

Iš viso Clevelando dar^inin-

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir'sekmadienj.

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

Tel SOath 8-5569 

kai jautė, kad Reutheris, nors 
kalbėdamas už vienybę, tie
sioginiai padeda reakcijai, 
skleisdamas nesantaiką ir ne
apykantą tarp unijistų.

Ropseveltas Pagerbtas
Balandžio 12-tą Clovelan,- 

das viešai pagerbė mirusį- pre
zidentą Rooseveltą su masiniu 
susirinkimu Public Square 
aikštėje. Paminėjimą rengė 
veteranų ir kitos patriotinės 
grupės. Buvo pasakytos kal
bos, kuriose miręs prezidentas 
buvo pagerbtas kajp didžiau
sias visų laikų Amerikos va
das.

Publika pagerbė velionį tri
jų minutų tylos valandėle.

Turim 8,500 Streikierių
Kaip ir visoje šalyje, taip ir 

Clevelande, kompanijos dabar 
delsia sueiti į derybas su dar
bininkais. Jos, mat, tikisi; kad 
laikas veikia jų naudai. Pasė
koje to, mes Clevelande šiuo 
momentu turime 8,500 strei
kieriu. Vėliausiai į streiką yra 
išėję White Sewing Machine 
darbininkai (apie 700). Tos 
kompanijos darbininkai netu
rėjo streiko per paskutinius 10 
metų. Bet dabar ir-ta kompa
nija, kaip ir kitos, į visus dar
bininkų reikalavimus atsako: 
Ne! Mat, jos visos tikisi, kad 
anti-unijiniai įstatymai, ku
riuos rengiamasi pravesti kon
grese, joms padės.

Kitos, mažesnės dirbtuvės, 
kurios streikuoja, daugumoje 
randasi ant West Side ir- dar
bininkai priklauso prie CIO 
United ^Electrical Workers.

Mūrininkai nubalsavo, kad 
jeigu kompanija atsisakys at
naujinti kontraktą, jie pradės 
streiką gegužės 15-tą dieną.

Apdraudos agentų streikas 
pasibaigė — jie laimėjo 8 do
lerių pakėlimą savaitėj. Be to,

11KAŠKIAI/ČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker I

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 

jio laimėjo unijines teisęs ir 
taipgi1 gaus apmokūK už per 
streiką sugaištą laiką, (strei
kas tęsėsi mėnesį).

Nurodoma, kad apdraudos 
agentams laimėti padėjo pu
blikos spaudimas. Matome, 
kaip spaudimas padeda, ir jis 
galėtų žymiai padėti ir kitų 
sričių streikieriams.

Mitingas FEPC Paramai
Balandžio 16-tą dieną įvyko 

mitingas už FEPC (Teisingos 
Samdos Įstatymą) pravedimą. 
Mitingas įvyko, baptistų baž
nyčioj, Euclid gatvėje. Kalbė
jo negrų organizacijos NĄ- 
ACP vyriausias advokatas T. 
Marshall.

Bažnyčia buvo pilnai prisi
kimšusi kaip negrų, taip ir 
Baltųjų. O žmonės masiniai 
rinkosi, nęs jio ant savęs vis 
labiau pradeda jausti, ką reiš
kia diskriminacija rasiniais at
žvilgiais darbuose. O ta dis
kriminaciją yra nukreipta ne 
vien prieš negrus, bet prieš vi
sas, tautines, rasines ar religi
nes mažumas.

Kalbėtojas nurodė, kad ra
sinė diskriminacija eina ran
ka rankon su priešdąrbininkiš- 
kąis įstatymais, kuriuos nori 
pravesti' Nacionalis Fabrikan
tų Susivienijimas (N AM) ir 
Komercijos Butas (Chamber 
of Commerce). Jis nurodė, 
kad kovoti prieš rasinę dis
kriminaciją reikia kartu su 
kova prieš reakciją ir prieš vi
sus NAM ir Komercijos Buto 
užsimojimus ant Amerikos 
liaudies teisių.

- Washington. — Republi-* 
konas senatorius Vanden
berg sakė^ kad trys vakari
niai talkininkai turės dary
ti atskirą taiką su Vokieti
ja,'jeigu Sovietai nenusileis.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

YDYTOJASLIETUVIS
> Valandoj: 2*4 ir <6-8 

Nedeiiouiis, ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Matthew A, 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
. DIRĘKTORIU8

Tai Esą Ėmimas iš Sovietų, 
0 Davimas Nacių Sėbrams

Maskva. — Sovietų armi
jos organas Raudorioji 
žvaigždė rašo: Amerikonai 
Keturių Didžiųjų konferen
cijoje taip išstojo prieš ka
rinius atpildus Sovietams, 
kad amerikonų politika 
“neišvengiamai reiškė imti 
turtą iš Sovietų ir atiduoti 
jį tiems, kurie karo metu 
veikliai .bendradarbiavo su 
Hitleriu’’ (kaip kad aust
rai).

—?—:------------------------

Alkis ir Alkanų Žmonių 
Riaušės Rumunijoj

Bucharest, Rumunija. — 
Dėl pernykščio nederliaus 
daugelis rumunų turi alk
ti. Per 5 paskutines dienas 
jie negavo ir to pusės sva
ro duonos, kiek valdiškai 
skirta. T.ransylvanijos pro
vincijoj streikavo darbinin
kai, kaltindami valdžią už 
badą. Policija užpuolė pro
testuojančius darbininkus, 
nušovė unijos vadą ir dar 
vieną.

Komunistę Ofensyvas prieš 
Tautininkus Mandžurijoje

Peiping. — Chinijos tau
tininkai praneša, jog chinų 
komunistai sutelkė 50,%000 
savo x kariuomenės pulti 
tautininkus Changchune, 
Mandžurijos sostinėje. Jie 
rengiąsi ofensyvui prieš 
Chiang Kai-sheko tautinin
kus ir keliuose kituose 
ruožtuose. Tautininkai spė
ja, kad komunistai esą pa
ruošę tiem,.žygiam 300,000 
savo armijo's. 6,000 mongo
lų ratininkų taipgi taikau ją 
komunistam.

'-r—........................... • •• -I

Nanking. - Nors chinų 
komunistai buvo suėmę 
kaip, šnipui du Amerikos 
ambasadosH' r;narius - oficie- 
rius, bet po kelių savaičių 
juos paleido.

New Yorke keturiom ne
priklausomos telefonistų u- 
nijos grįžta darban zsu $4 
priedu savaitei.

Bethlehem plieno kompa
niją sutiko pakelt valandinę 
algą 15 centų.

Chicagoš Žinios
Jau Kalbamą Apie 50,000,000 

Dol. Butų Reikalui
Naujasis miesto meras Mar

tin H. Kennelly nei *j,ųokais 
pradėjo rūpintis Chicagoš bUi; 
tų stoka. Jis reikalauja, kad 
trumpoje ateityje būtų pa
skirta $50,000,000 namų sta
tybai. Jis, pasikalbėjęs su tū
lais bankieriais, pasakė, kad 
nenorįs tuščių kalbų, jam rei
kia žmonių, kurie pradėtų 
darbą tuoj aus ir turėtų pini
gų, y o grąžios, bet tuščios kal
bos, butų stokos neišriš.

LLD 19 Kuopa Gavo 21 
Naują Narį

Pareitame susirinkime Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
19-tą kuopa gavo keturis nau
jus narius. Po susirinkimo pri
sirašė dar du nauji nariai — 
Povilaičiai iš Barringtono.

Taigi, iš viso per šį vajų 
19-ta kuopa gavo 21 naują 
narį. O kaip su kitomis kuo
pomis ? . .

Laikas ir joms sukrusti.
X M^uopietis.

Išgelbėjo Šeuną
Sandra Kruse, 7 m 

Eight, Maywood, III., ; 
gaso apsvaigintą, 
pažadinti savo, 
į gatvę 
Kaimynai užgirdę mergaitės 
šauksmą, įėjo į jų namą* ra
do veik negyvus šeimos na
rius. Pąšaukė policiją. Policija 
ątvyko skubiai ir suprato, kad 
‘nuo gaso apsvaigę t žmonės, 
tuojaus atvežė • dirbtino kvė
pavimo mašiną ir visus ketu
ris žmtyies atgaivino.

1317 
pabudo 

egalėdama 
^Tmos, išbėgo 

■^saukėsi pagalbos.

ORO KELIŲ SUTARTIS 
SU ARGENTINĄ

Washington,. — Jungtines 
Valstijos pasirašė sutartį 
su Argentina dėl lėktuvų 
kelionių iš vieno krąšto į 
kitą. Amerikiniai lėktuvai 
gauna įvairias lengvatas 
Argentinoje, o Argentinos 
lėktuvai— ši6 j e šalyje.

4 UŽMUŠTI TRAUKI
NIO NELAIMĖJE

Huntington. — Nugriu- 
vus traukiniui, užmušta ke
turi jo keleiviai. Nelaimė į- 
vyko todėl, kad nuo pirmiau 
pravažiavusio prekių, trau
kinio nukrito dideli geležies 
gabaląi skersai relių (bė- 
giu). _____

Pennsylvanijos 6,000 ka- 
sykių prižiūrėtojų laimėjo 
streiką su $3-$4 priedo sa
vaimei.

Newark, N. J

va- 
di- 
de-

1 ūksiantinės Demonstracijos 
Pries Vergiją ' 

Balandžio 22 d.; kaip 4 
landa po pietų, Čia įvyko 
džiulės, žmonių/ Tninios 
monst rąęija, kokios Newarkas 
nėra matęs per^ daugelį pasku
tinių, laikų. Ęormaliai ją iš
šaukė trys didžiosios unijos: 
ADF, CIO ir Gelžkeliečių uni
ja.

Pati masinė sueiga-mitįngas 
įvyko pačiamč miesto centre 
— Washington parke, prie di
džiosios gatvės Broad Streeto.

Antroje pusėje šio parko 
randasi Bell Telephone kom
panijos didysis'12 aukštų na
mas, kur šios kompanijos dar
bininkai dabar streikuoja. 
Tad ši demonstracija ir buvo 
surengtą tikslu juos paremti 
ii’ užprotestuoti prieš žiaurius 
įstatymus, kepamus Washing
tone. šimtai įvairių profesijų 
unijų turėjo įvairius plakatus. 
Jų galėjo būti tūkstančiai su 

. įvairiais
kiančiais N. J. guberhatorių 
Driscoll, miesto komisionierių 
Keennen. kad uždraudė var
toti gaisiakalbį bijodamas, 
kad neišgirstų teisingų kalbė
tojų kalbų ir nesutrauktų dar 
didesnes minias svieto. Kalbė
tojai pasakė, kad mūs šita de
monstracija, tai tik pradžia 
darbo. '

Vėliau minios maršavo į te
lefonų kompanijos namą ir 
miesto rotužę.

ūbaisiais, pasmer-

Albinas.

PUSĖ BILlONO DOLERIŲ 
GRAIKIJOS MONAR- 
CHISTAMS

Washington. — Kai Ame
rika duos Graikijos monar- 
chistams $300,000,000, tai 
jie bus gavę iš Amerikos 
jau $500,000,000, priskai- 
tant pirmesnę paramą jiem, 
sako Paul Ą. Porter, galva 
ūkinės amerikonų misijos 
Graikijai.

Amerikonų pūlį^ininkaiš* 
Jack Durantnuteigtas 15 
metų kalėti už $1,500,000 
vertes perlų ir kitų brąngu- 
mynų išvogimą iš Hesse’s 
paiociaus, Vokietijoje.

Nanking. — Chinijos tau
tininkų laivyno galva dėko
jo prez. Trumanųi už įsa
kymą pervesti Chinijai tam 
tikrą skaičių karinių Ame
rikos laivų.

HJELP WĄNTEp-rFEMAU 
REIKALINGOS MOTERYS

Si
MQTERYS

Atskyrimui skudurų. Qera alga. Kralpkitfa t
J. EISENBERG & 80N, .B

195 PLYMOUTH ST., BROOKLYN, N. T.
(100

(Tąsą nuo 1-mo pust) 
Italijoj “raudonieji” laime- į 
tų, bet “komunizmas galėtų 
nušluoti Graikiją ir Turki- 1 
ją.” 'Si

Republikonas senatoriuje 
Vandenbąrgas, senato už- 4— 
sieninių reikalų komiteto W 
pirmininkas, reiškė užuo*^ 
jautą Italijai, bet sakė, jau ' 
nėra kaip tą sutartį atmes* ? 
ti. Buvęs valstybės sekreto- .j 
rius James Byrnes, girdi,t 
per 213 dienų derėjosi sų 
Soyiėtų užsieniniu ministrų 
Molotovu, norėdamas iš
gauti lengvesnes Italijai, s%r 
lygas, bet nepavyko.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9567 has been issued to the utjdersign^l, | 
to ąell beer,, wine and liquor at retail unęer . y 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 411 Grand Street. Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises-

JOSEPH ZĘIDAT

NOTICE is hereby Riven that Licence No, 
RL 5269 has been issued to the undersigned ‘ yf 
to sell beer, wine and liquor at retail und^r 
Section 107 of the Alcohplic Beverage Coptiw 
Law at 3386 Atlantic Avenue, Borough Oly 
Brooklyn, County of Ęings, to be consume \ -.’s 
on the premises.

MARTIN KLUB
—---- t--------- --------r--------------- . ..u I

PRANEŠIMAI 1 
BROCKTON, MASS. '

1
LLD 6 kp. susirinkimas fvyks geg.

5 d., L. T. Namo kambariuose, 7:30 
v. v. Visi nariai prašomi būti susi
rinkime. Turim daug svarbių reikaJjĮ 
ąptarti, prisirengti prie vasaros vei* 
kimo. — Geo. Shimaitis, Fin. Rašt. | 

(101-102)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmutinis šios vasaros piknikas, 

geg. 4 d. rengiamas LLD J6t-o Aps
kričio naudai. Crescent Picnic 
Grounds, 56 Cornell Ąve., Glouces- 

’tėb Heights, N. 'J. Turėjime gėrimų 
ir užkandžių. Bus daugelis svečią 
iš kitų miestų. Kelrodis: Automobi
liais važiuodami iš Phila. ar per 
Phila. nuo Delaware Bridge, laiky
kitės Crescent Blvd. (Rt 130), ly- 
kiai 5 mylios nuo titlo iki pat vietos. 
Važiuokite iki Nicholson Rd., kur 
ant vieno kampo yra Betty’s Musi
cal Bar, o ant kito kampo Atlantic ; 
Gas stotis ir čia pasukite po deši- 
niai ir už vieno bloko rasite piknikįO’M^ 
vietą. Važiuojanti busais, nuo Man* y 
ket St. Ferry Camdene paimkitė'i 
No. 52 Bus Century-Transit Co. • 
jumis daveš iki pikniko. Bušai ihin*W 
nuo 10 vai., kas 15 minučių. Kvie*** 
čiame dalyvauti. (101-102)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Pnlkbd {rengtos Dvi koplyčios, Duodawww 

Mylimiems P^ąrvotf Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovąrgjo, rankų ir -kojų tirpimo, Žalčio ir nesmagu
mą varginami žmonės skuncjžiasi. Deksnio, Galinga 
Mostis, sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran- 
Sų aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, Sjldydamp ga* 

įga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nąo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekn ‘

Galingos Mostles. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-o;

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų I 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk tęks, kaip 
mūs u pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklaikę savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasauli i vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei' drabužių nešioti, jei ne

n

DEKEN’S OINTMENTReikalauk tik

A B. o, BOX 666, NEWAKK, N. X

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

iu pavienių.[tuvių, kitokių grupių 
; Iš sęnų padarau 
[naujus paveiks- 
;lus ir krajavus 
^sudarau su ame-(v j 
i rlkoniškais. Rei-^/;;» 
kalu! esant 
padidinu toki o <& « 

Į dydžio, kokio pa- w|| 
; geidaujama. Tai- nS® 
; pogi atmaliavoju X 
; įvairiom spalvom.- 
[ Kampas Broadjvay Ir Stone Aye, 

prię ęhauncey Sį., ą^oad^ay Line

į JONAS STOKES 
512 Mąrion įt., Brooklyn

Tęh QLennaore 5-61DV
■>

LIETUVIS piano 
TŲNĘ^IS 

^Pefbųdavoja pianus iš di-, 
dėsnių į nąąžespiųs,. Spinet 
Style, sųtūąiną. Atlieką vi-, 
sokius reikalingus pataisy-. 
iąus in Įhuleke^įuoja. ,

L i/PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

QQI D STREĘT, 
OZONE PARK, N. Y< 
Tel. Michigan 2-3123

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS '

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
(Iriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro) 

■j ■ '

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869rf

bUONį
WiSCHOI I S HIKING l.«g

JFl. I' V*.1 '.< "■' . -w " w--v?-*—y -I I

532 Ghmd Street, Brooklyn
KĘPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 0ŲONĄ IR

CHARLES. J. ROMAN
■ (RAMANjAUS^ĄS) ’• r-'’' 'V >' :

HBK8I Laidotuvių
1 lirektorius

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui
'n 1 \ ' ■ '

Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuvo®| 
ir i pavienių* nąm^s; tąipgi siunčiame ir į kitus miestus. t j

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-880?

Liūdesio valąądof Kęeip- 
kiteą prię, manęs dįehą 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna- 

, vimąl Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninę. Mūsų pa
tarnavimu . ir kainomis 
būsite patenkinti.

m3®,VernwSt
PHILADELPHIA, PA

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgią ir Gėrimą Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Sęfcolea Street I 

Brooklyn, N, Y.
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

r 9 •

328 Union Avenue 
Brooklyn, N* Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. ftVergreen 4-8054

>... . —-----—

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

f 4-4; 4,V - A
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Kas yra Jhrgis Kukurins- 
kas ?

Lietuvos Žiedai”
Operetėje “Lietuvos žiedai” 

Jurgis Kukurinskas yra pirš- 
V*? lys, kuris išbando visus isavo 

“triksus,”, kad tik supiršti Sil- 
vestrą Tautkų su Milda Dau- 
Doriūte.

Juųgio Kukurtnsko rolėje 
vaidina scenos veteranas, ku- 

T ris jau gal nei pats nebeatsi- 
tnena, kiek kartų jis yra vaidi
nas visokiose rolėse. Jį myli 
teatro lankytojai, nes jis juos, 

’ reikalui esant, prajuokina- 
pralinksmina, o vaidindamas 

' dramose — sugraudina ir kar- 
tais pravirkdo, šį kartą J. Ku- 
kprinskas publiką daugumoje 
juokins. Atsiprašau, tai ne Ku
kurinskas jus juokins.' Jus pa
linksmins Jonas Lazauskas, 
kuris vaidina Jurgio Kuku- 
rinsko rolėje. Ar reikia daur 
giau komentarų?

Operetę “Lietuvos žiedai” 
stato scenon Aido 
dovybėje Jurgio 
čiaus; režisierius 
Jonas Juška.

madienį, 11 d. gegužės, 3:30 
vai. po pietų, Schwaben Hall 
salėje, 474 Knickerbocker 
Ave., Ridgewood-Brooklyn, N.

Įvyko Nepaprastai Gražus 
Gegužes Pirmos Paradas

Pamatykim Bridgepor 
to Vaiaylas ir Gražy 
Veikalą

■' - t

i’*

Choras,/ va- 
Kažakevi- 

ir autorius

.*

1#
i '

>

&

Jonas Lazauskas

Y. Antanas Pavidis ir jo Ra
dio ' Orkestrą, po vaidinimui, 
gros šokiams. Įžanga į vaidi
nimą ir šokius $1. Vien tik į 
šokius—60c (taksai įskaityti).

Didžiausias Gegužės ‘ Pir
mos paradas- iš buvusių čionai 
per daugelį metų davę galin
gą atsakymą kongreso reak
cininkams, pasimojusiems at
imti iš darbininkų teises. Tai 
taip pat buvo stiprus protes
tas prieš prez. Trumano pro
gramą, siekiančią trukdyti de
mokratijai visame pasaulyje.

Atsakymus į tuos pasimoji- 
mus, protestą prieš juos galė
jai įskaityti kiekvieno būrio 
nešamose, vežamose didžiose 
iškabose - floatuose - plaka
tuose ir girdėti gyvu žodžiu 
šaukiąmuose šūkiuose.

Prieškarinius, prie šfašisti- 
nius, už demokratijos ir lais
vių išlaikymą šūkius šaukė 
virš 80,000 maršuotojų. Tiems 
šūkiams ’pritarė atliepdami 
šūkiais ir audringomis ovaci
jomis apie 200,000 stebėtojų. 
Stebėtojai visą mielą dienelę

išlaikė šaligatvius pagal ilgą 
8th Ave., ruožą
17th St., — ir visą Union 
Aikštę per kelis ištisus blokus, 
“apgulos stovyje.” Buvo vietų, 
kur gatvės buvo apjuostos 
plačiu stebėtojų mūru, po 10 
ir daugiau žmonių viens už ki
to.

Įspūdingi buvo visi būriai, 
bet kovingiausi, ryškiausi, la
biausia disciplinuoti maršavo 
komunistai.

“Oh, kiek daug jų!” nuosta- 
biavo vieni.

“Ale ir disciplinuoti!” ste
bėjos kiti.

“Ot, gražiai dainuoja ir 
šaukia obalsius, tarsi būtų 
dainininkai!” atliepia kitas. 
“Nieko blogo pas juos nema
tau, ar ne to paties mes rėk 
kalaujame, ko jie,”' pastebi 
tūlas.

(Pabaiga rytoj)

A Operetėje matysite vaidi
nant ir girdėsite dainuojant 
visą chorą, jo solistus ir gru- 

7 Peš. Apart pačių choristų, dar 
į.*, chorui yra talkon atė>ę ge- 

. riausi pašaliečiai, ne choro 
, /-nariai, vaidintojai. Tokiu yra 

ir Jonas Lazauskas. Jis, nors 
r. dabar nėra choro nariu, cho- 
/rui prašant, atėjo talkon, ne- 

. paisant, kad jis labai užimtas 
t savo biznio ir kitais reikalais. 
ĮjįįĮ Choras už tai Jonyi dėkingas.

Operetė bus perstatoma sek-

Jiems Linksmesnė 
Gegužinė

Išstreikavę 20 mėnesių, 
Fromm Brothers kailių firmos 
darbininkai, pagaliau, -gavo 
naują kontraktą gegužinės iš
vakarėse, balandžio
Kontraktas padengia abi 
pas, newyorkietę, esančią 
2nd Avė. ir Merrill, Wis.

29-tą. 
ša- 
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Prasideda Įdomus 4 Dienų Pažaras

Išvyko Svetur

- 56 St. iki

ATEIVIS FARMERIS

Oth St.

f

JUHANI TERVAPAA

u-*

B,

—* >

Būtinai pamatykit šią filmą

/ •

Asmeniškai 
redakcijos,

TURĖSIME GEGUŽINĖS 
FILMAS

I s

TJ TTT’OT T BROADWAT JlvX V MJjJL ir 48th STREET

“The Farmer’s Daughter”

“Širdžiai šilta ir smagi ko
medija, kur juokai laimin
gai maišosi su romansu!”

—SUN’

<1

AMERIKOS ŽEMĖJE—
TVIRTYBĖS IR SAUGUMO 

ŽENKLAS!

Pagal mėgiamąjį scenos 
veikalą

i ■ 6-tai puslapi*
Laisve—Liberty Lith. Daily '* 
Šeštadienis, Gegužės 3, 1947

I Maisto Pundeliai i 
I liauji ir Padėvėti Drabužiai! 
I 1. Mes chemikalais Išrūkome į
12. Pundeliai apdraudžiami Į
| 3. Greiti pristatymai. \l

Be jokių kitų lėšų.j 
Specialūs kainos organizacijoms.

Mes dabąr turime agentūras 
sekamudsę miestuose:

Boston, mass. 
Tremont Travel Bureau 

i 1166 /Columbus’ Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade $ Avenue. *

D$L SMULKMENŲ 
rašykite; ielefonuokite arba 

ateikite

WORLD TOURISTS, INC.
W. 28rd Street, 

New York 19, N. Y.
’fei. Orchard 4-1660

Muilas............... ...... 1
I Sviestas .................... 1
| Kaša .......................... 1
i Kruopos ..!................... 1
| Arbata .....:..............
į Spaghetti ............ ....... 1
I Pienas, Išgarintas 14 unc. dėžė

Cocoa ............  :. V2 sv.

GALIMA GAUT PARUOSTŲ ■
MAISTO PUNDELIŲ i

Pavyzdinis pundelis $11.00. I
(įskaityta $2.50 už patarnavimus) |

* ALAN LADD * GAIL RUSSELL *
❖ WILLIAM/BENDIX *

“CALCUTTA”
su JUNE DUPREZ

* Ir Puikus Asmenų :!c
* Vaidinimas Scenoje *

DUKE ELLINGTON ir Jo Orkestras 
The Golden Gate Kvartetas 

Coke ir Poke
EXTRA Buck ir Bubbles

t Vidunaktj rodoma kas naktį

Paramount
Broadway ir 43rd St.

Ryžiai ,f.... .... 1 sv. <
Košer Notola Riebalai 13 upe. dėžė, 

sv. 
sv. 
sv. ■ 
sv. 
sv. 
SV.

<

« f.‘r

Jonas Orm’anas, LDS jauni
mo sekretorius, taipgi Tiesės 
ir Laisvės angliškųjų skyrių 
redaktorius yra išvykęs į vi- 
durvakarius organizacijos rei
kalais. Dalyvaus ir LDS bowl
ing sporto turnamente, De
troite’. Grupė brooklyniečių 
bowl įninku išvyksta į turna- 
menta šiomis dienomis.

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius ir Eva Mizarienė 
randasi kur nors kelyje į Kali
forniją. Jisai vyksta šiaip ap
silankyti, ji — siunčiama per
žvelgti d arba raštinėse tos fir
mos, kuriai ji dirba. Firma tu
ri skyrius daugelyje miestų.

Pakeliui Mizarai sustos 
daugelyje miestų ir vienur ki
tur dalyvaus susirinkimuose, 
pasakys prakalbų.

Katrina Petrikienė bene sa
vaitei laiko išvyksta į Naująją 
Angliją asmeniškais reikalais, 
bet vienur kitur dalyvaus-kal- 
bės ir susirinkimuose.

Kalbant apie išvykimus ir 
artėjantį atostogų sezoną, ver
ta priminti visiems turint rei
kalą su redakcijomis ar ati
tinkamais skyriais, taip ir ad
resuoti laiškus, 
adresuoti laiškai
administracijos ar kokiais or
ganizaciniais reikalais, pasi
taikius adresatui būti svetur 
ar susirgus, tik vėluoja atli
kimą' darbo ir daro nemalonu
mą siuntėjui ir gavėjui.

šiemetiniam Gegužės Pir
mos paradui nufilmuoti buvo 
pasamdyti specialistai filmi- 
ninkai, neatsidedant ant liuos- 
norių. Mat, dirbant be plano, 
kas sau, ' būdavo keli paima 
vieną dalį, o tūlos dalys lie
kasi visai nepaimtos.

Tikėsimės ne už ilgo puikios 
filmų programos apie mus pa
čius, margavusius parade.r

Mes visuomet įsismaginame 
matydami suvaidinant lietuviš
ką veikalą. Tankiausiai mums 
patarnauja brooklyniečiai (o 
jie patarnauja ir daug kur ki
tur).

šį kartą, šį sekmadienį, ma
tysime ne tik mums dar ne
matytą veikalą “Mikšių Sva
jonės,” bet taip pat matysime 
ir grupę didžiumai iš mūsų 
nematytų svečių aktorių. Tą 
veikalą mums suvaidins sve
čiai1 bridgeportiečiai. Tadgi 
tas priduos veikalui dar dau
giau intensyvumo. Mes maty
sime ne mums žinomą, kas
dien matomą Joną ar Oną, ka
dangi ne visose rolės.ę galima 
savo asmenybę paslėpti. Čia 
matysime “tikruosius,” mums 
nepažįstamus Mikšius.

Taigi, visi būkime pas drau
giškus southbrooklyniečiuš pa
matyti “Mikšius” šį sekmadie
nį, gegužės 4-tą, Labor Party 
Hall, 4714 5th Ave., So. 
Brooklyn (tarpe 47 i’r 48th 
Sts.). Vaidinimo pradžia 5 
vai., durys-atdaros nuo 3:30, 
po vaidinimo šokiai prie Geo. 
Kazakevičiaus orkestros. Įžan
ga tiktai 60c.

Penki 13-kos metų berniu
kai ir mergaitės buvo paskirti 
centralinio Brooklyno pašto 
viršininkais praeitą pirmadie
nį, atžymint jaunukų savaitę.

Independent subway trauki
nio durims sukliuvus Conti
nental Avė. stotyje, praeitą 
antradienį ,trafikas buvo su
laikytas dešimčiai minučių.

Vartotų. riebalu dabar su
grąžinama j bučemes apie 3 
kart tiek, kiek sugrąžindavo 
tuojau po karo pabaigos. Tas 
rodo, kad mes daugiau rieba
lų gauname, jeigu daugiau at
lieka.

x ......... . STELLA ADLER .
Miss Stella Adler, aktore,; direktorė, - parodo atiksu 

išsiuvinėtą raudono aksomo- rūbą, kurį jinai ^pirkosi 
Maskvoje. Tą rūbą ji dovanojo National Council of 
American-Soviet Friendship, išleisti tos įstaigos suruoš
tame 4 dienų bazare. Tai* tik vienas iš daugybės puoš
nių įdomybių ir praktiškų daiktų, sudovanotų bazarui.

v Carnival-Bazar prasidės šį sekmadienį, gegužes 
(May) 4-tą, City Center Casino, 133 West 55th St., 
New Yorke. Baigsis trečiadienį, gegužės 7-tą. Pelnas 
ėis National/Coiincil darbui paremti, Amerikoj su Tary
bų Sąjunga draugingumui akstinti. O tai reiškia ir stip
rinimą taikos.

< t
■į

Mergaitės Vagilkos
dvi

—k

: CLOTHING

Pasirandavoja trijų kambarių 
apartmentas, modemiškai Įrengtas.

: 91-49 — 115th St., 
Richmond Hill, N. Y.

(100-102)

Brooklyn 16, N. Y.

M

PUNDELIS No. 400
a jard. 100% vilnono suknelei ar

. 2 gabalų siūtul -
4 jai-d. medvilnės audeklo įsuknelei
4 jard, flanerlio . 
f pakelis adatų 

,1 korta kabliukų-akūėių
1 korta u?8pąusdžiamų nagų 
VISO UŽ $29.22

JP. Kreipkitės po: 
T-Till

> RANDAVOJIMAI

. PARDAVIMAI
Parsiduoda 2-jų* šeimų namas 

(frame), be centralinės šilumos. Lo
tas 135x450. Steamboat' Rd., Great 
Neck, N. Y. Aplink , dideli medžiai 
pavėsiui. Autobusas pravažiuoja na
mų nuo beačh’iaus j stotj. Yra gara- 
džius dviem automoboliams. Parsi
duoda už prieinamą kainą. leiga 

"1600.00 į metus. Prašome kreiptis 
' pas: Isidore Chalkis, 316 Suydam 

St., Brooklyn, N. Y. (100-104)
Parsiduoda konstantinka ir armo

nika (dviem eilutėmis). Abu muzi
kos instrumentai yra labai geros rū
šies, gerai padirbti, padaryti Vokie- 

je. Prašome užeiti pas: Isidore 
Chalkis, 316 Suydam St., Brooklyn, 
N. Y.

Long Islande suimtos 
mergaitės, 8 ir 10 metų, kalti
namos apogus kaimynus apie 
$500 sumai. Vienos noras ap
dovanoti kaimynų vaikiną su 
žiedu užtraukęs ant jų įtarimą 
ir išaiškinimą. Dasigavusios į 
namus, kas joms nepatiko ar 
ko negalėjo panešti, sunaiki
nusios.

Vaškuotos grindys bus sau
gesnės ir gražesnės, j,eigų dė- 
sit mažiau vaško, o daugiau 
darbo. Trynimu suvarome v,aš- 
ką j grindų plyšelius, užlygi
name, jos gražiau .žvilga ir ne
lieka ant ko slidinėti, sako 
New Yorko Saugumo Taryba 
savo patarimuos^.

* Tegul Jūsų ’Giminės .Pasigamina Siūtus ir Švarkus, kurie jiem taip 
reikalingi! 4 . ’

Mes siunčianr^e pundelius į visas Sovietų Sąjungos dalis su jau apmo
kytais muitais — su visomis reikalingomis materijomis ir kitais da-

/ lykais vilnoniams vyrų ir moterų siūtams ir apsiaustams. Mes. taipgi < 
siunčiame pundelius į visas pasaulio dalis.
Mes esame urminiai vilnonių ir worsted materijų pardavinėtojai ir 
gaHme suteikti daugiausia vertės už Jūsų pinigus.
Dėl platesnių žinių ateikite arba raštu paprašykite katalogo pas:

. LEON MARKOWITZ, INC.
226 Fourth Ave., kamp. 19th St., New York 8, N. Y. 

’ Tel: ORchard 4-3047

Teatras ir Balius
RENGIA LDS 50 KUOPA, SO. BROOKLYN

3-jų Veiksmų Tragiška Komedija

“MIKŠIU SVAJONĖS”
SUVAIDINS ARTISTŲ GRUPę Iš 

' pRIDGEPORT, CONN.

Labor Party Hall
4714W5th Avenue, South Brooklyn N. Y, 

(tarpe 47th ir 48th .Sts.) v

PO VAIDINIMO BUS ŠOKIAI
G*oe GEO. KAZAKEVIČIAUS Orkestrą

Dūrjrs atdaros 3:30 P. M. Vaidinimas nuo 5 vai. 
į vakare. Įžanga 60c (taksai įskaityti). * x

FOOD -

With Duty Prepaid

Licensed By U,S.S.R. > /

251 W.40th.ST. N„Y.C. 18 LA-4-6192
MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS J 

VISAS DALIS SbVIETŲ SĄJUNGOS 
su jau apmokėtais muitais.,

Pavyzdiniai maisto if drabužių punjdeli'ai—visi muitai 
K - irMėšos čia apmokama.

PUNDELIS 8 110
1 sv. Rviesto blekinėj
1 puskv. Mazda aliejaus blekinėj
1 hv. kasė J 1 avė slyvų
12 unc. koSęr antienos blokinė j
2 sv. miltų
4 unc. arbatos
8 unc. Šokolado >
2’ Kabalai Ivory muilo
2 pkl. ei garėtų , 
VISO UŽ $14.50

Mes cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 
pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.

Atgabenkite savo drabužius ir valgiusmes juos supakuosime 
ir pasiųsime jūsų vardu. Arba jūs galite pasirinkti valgius ir 

drabužius iš didelio jų įvairumo mūsų sandėliuose, 
žemiausiomis kainomis.

Rašykit ar tejefonuokit dėl katalogo. <
• MtfSŲ RĄŠTINfi BROOKLYN^ <' 

891 Eastern Parkway : Brooklyn 16, N. Y.
(Kampas Bedford Avenue) MAin 2-1771; MA—2-8811

MUSŲ RAŠTINES ŽYMIUOSE MIESTUOSE:
BOSTON: Shapirp’a Boojc Shop, 7 Beach $t., Tel.: Devonnhire. 6757 
PITTSBURGH, PA.i Mak Jenkins, 710 Coluniffia Bld., Tel.: AThntic 8253.

After 4 P.M.t Tel.: Jackson 3100. • ; ( . I . ‘i. ,
CLEVELAND, OHIOt H/ Zupnfck Travel Service, 10 Colonial Arcade. v CHerry 7010 
DETROIT, MICH. i Reliable Package Service, 0115 Linwood Ave., Tel.t Tyler 8^2560 
LOS ANGELES, Cal.: A. Ravitch, 542 So. Broadway, Tel.t/ VAndyke l810 
TORONTO, ęAN. t D. Dwdrkin & Co., 525 Dundaa SU W„ Tęl.t Elgin »3^7 
MONTREAL, CAN.t A. Mlrenberg, Travel Bureau, 487i Park Ave., TM.t-TAIon 03ft

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Vyriausias N. Y. miesto tei
sėjas Bromberger sugrąžino 
Mrs. Jensen’ienei $50.' Kitas 
teisėjas ją buvo nubaudęs už 
iššaukimą be reikalo gaisrage-' 
siu. Jinai išsiaiškino, kad tai 
darė iššaukti pagalbą plėšikų 
užpultam vyrui.

CORNELL MAUREEN
WILDE O’HARA

“THE HOMESTRETCH”
TECHNI-SPALVOMIS 

hu Glenn Langan * Helen Walker
* Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj * 

Haze) Scott, Fred ir Elaine Barry
Extra 1 CARL RAVAZZA 

YOUNGMAN
ROXY

Jack o Robert
Carson Hutton
Martha • Janis

Wickers Paige
Sėkmingajame Warner Bros.

“LOVE AND LEARN” 
asmeniškas vaidinimas scenoje 

Ina Ray Hutton f 
Ir Jos Orkestras / 

Phil Brito / 
Lenny Kent 

STRAND Broadway Ir 47 St.
itii;ar,».-Minr.w--Ti- i • ■ ■ -i r,...................
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| World Tourists, Inc. j
| (įsteigta nuo 1927 m.) . Į,

{SENIAUSIA ir GERIAUSIA-
I . / į

1 dėl ‘ f 
( PUNDELIŲ i

I VISAS DALIS SOVIETŲ | 
SĄJUNGOS Į

Iš anksto apmokėtais muitais. |

su žvaigždėmis
LORETTA YOUNG 

JOSEPH COTTEN
ETHEL BARRYMORE

į MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
■ Rusija . . . Stalingradarfn-J. V. fotografistas nutraukia paveikslus gyvenančių rhsiuoae 
I Žmonių 1 Maskva . . . Matyk paveikslus iš pamaldų bažnyčiose ir sinagogose, norą ko- 
I niunistinė valdžia bedieviškai Lenkija . . . Matyk, kaip penki milionai lenkų masiniai 
į kraustosi linkui naujojo vakarinio rubežiaus! Vokietija... Matyk stebžUnus tegintus 
| didžiausio po Bikini sprogimo! Matyk, kaip anglai susprogdina Heligoland*! Copen-
■ hagen . . . Danijos žmonis lipdi dėl karaliiras Christiano mirties! Palestina... Tero-
I ristai vėl smogia! Susprogdintas greitasis Haifos traukinys, 8 užmušti, 41 sužeista! 
i Graikija. . . Karalius Paulius pirmojoj oficialėj apeigoj atidaro naujų tilt*. Matyk 
į naujausi* sensacing* This is Ameyica film*! “FORGOTTEN LAND.” Užkulisinių 
I Puerto Rico riginių filmos! .
I EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

DRAMATIŠKA ISTO- 
RIJA* APIE“ VYRO 

SIEKIMĄ LAIS
VĖS. .. IR 
MEILĖS

i OLEG ZHĄKOV
ojf "Professor Mamlock 

AN AITKINO FICTUKE 
Prodvc*d >n U S. 5. R.




