
tą,

taikė ypač pries Maimerių. sustebdg’ visą gatvekar

dviejų žemynų (kontinen
tų) atsigriebimas.”

Nors 
rius baigėsi su 1 d. gegužės, 
bet darbas turi eiti per visus 
metus. Kur tik sueiname lie
tuvių, tai aiškinkime jiems 
Draugijos svarbą ir kalbinki
me įsirašyti. Vasarą, kada at
sidaro piknikų sezoųas, turė
sime nemažai tokių progų. Ne
pamirškime Draugijos!

būtinai pasmarkinti 
mokėjimą.

vajus už naujus na-

Taipgi atminkime ir 
kad LLD Suvažiavimas paliko 
seną duoklę su tuomi suprati
mu, kad gausime daugiau ną- 
rių. Jeigu tos užduoties neat- 
liksime, tai gali susidaryti to
kia padėtis, jog turėsime re
ferendumu pakelti duokles. 
Todėl, visi rūpinkimės Drau
gijos auklėjimu.

•r *

skridžio tikslus: Ginti uni-

LLD Nariu Vajus.
Mokėkite Dupkles.
Metodistų Vyskupai.
Reakcijos Banga.
BeneŠ ir Laisvė.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Konstitucija * reikalauja, 
kad visi nariai sumokėtų 
duokles iki 1 d. liepos. Laiko 
liko jau tik apie pusantro 
mėnesio, o dar yra apie pusė 
Draugijos narių, kurių duok
lės nemokėta.

Naujų narių šiemet gavome 
280. Iki dabar garbės kuopų 
turime 84. 3et dar yra 30 
kuopų, iš kurių visai duoklių 
už 1947 metus centre negauta. 
Reikia 
duoklių

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, » 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

N(\. 108

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužės-May 10, 1947 Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

KONGRESMANAI PRIEŠ 
“PASKOLŲ” VARŽYMUS 

GRAIKIJAI, TURKIJAI
Tapo Atmesti Sumanymai—Ištirt Graikų ir Turklį Valdžias, 

Uždraust Prezidentui Siųst Joms Atom-Bombas ir t.t.
Washington. — kongre

so atstovų rūmas geg. 8 d. 
dideliais daugumais balsų 
atmetė siūlymus pataisy
mais • apriboti prezidento 
Trumano peršamą 400 mi- 
lionų dolerių karinę “pasko
lą” Graikijai ir Turkijai. 
Prieš pataisymus balsavo 
reakciniai demokratai ir 
republ ikonai kongresma- 
nai.

Mėsos Darbininkai 
Pasmerkė Neameri- 
kinį Komitetą

4

Atmesta tokie pataisy
mai: Sulaikyti paramą 
Graikijos ir Turkijos val
džioms, iki tam tikra Jung
tinių Tautų komisija ištirs, 
kaip tos valžios iš tikrųjų 
veikia; pavesti Jungtinėms 
Tautoms spręsti, kokia pa
spirtis turėtų būti duoda
ma Graikijai ir Turkijai; 
ištirti per Jungtinių Tautu 
pasiuntinius, ar > tiesa, kad 
Sovietai darą / spaudimą

FRANKO SAKOSI SULAUŽĘS 
VISUOTINĄ ISPANIJOS 

DARBININKU STREIKU
Madrid, Ispanija, geg. 9. 

— Franko fašistų _ valdžia 
paskelbė, kad ji sulaužius 
visuotiną Ispanijos 'darbi
ninku streiką. A-V v

SENATAS STOJO PRIEŠ 
“ČEK-OFF” IR UNIJŲ 
GEROVĖS FONDUS

Cleveland, Ohio. —-Sker- 
dvklinės CIO Unijos suva
žiavimas geg. 8 d. priėmė 
rezoliuciją, kurioj pasmer- 

' kė kongresmanų Thomaso- 
Rankino Ne&merik. Veiks-

• kitos kuopos mų Komitetą Washingtone.

J garbes kuopas įstojo se
kamos: 90 kp., Youngstown, 
sekr. P. Sodeikis; 188 kn., De
troit, seku! A. Varaneckiene, 
ir 217 kp., Winnipeg, sekr. V.J 
Lepeška.

Raginamos ir .
« mokėti- duokles ir gauti naujų Tas komitetas, su savo va^ 

nariu. Atminkite, kad į gar
bės kuopų surašą bus prakai
tytos tik tos kuopos, kurių vi
si nariai sumokės duokles iki 
1 d. liepos.

Riverside. Calif., laikė kon
ferenciją 40 metodistų-protes- 
tonų vyskūpų. Jie priėmė re
zoliucija. kurioj smerkia ka
talikų hierarkijos veikimą. Jie 
sako, kad katalikų bažnyčios 
galvos kalba apie laisvę, bet 
taip nesielgia. Pažymi ir tą 
fakta, kad kur katalikai vieš- t patauja, kaip Argentinoje ir 
Ispanijoje, ten kitų tikėjimų 
žmonės persekiojami. Argen
tinoj verčiama mokytis kata
likų tikybos net protestonų 
mokyklose.

jum prieš raudonuosius yra 
“pavojingas smūgis pilieti
nėms amerikieč. laisvėms,” 
kaip sako rezoliucija: “Jis 
tarnauja ifašistuojančioms 
organizacijoms visoje šaly
je.”

Kitoje rezoliucijoj suva
žiavimas pasižadėjo pilnai 
remti Pasaulinę Darbo Uni
jų Sąjungą. >

Sulyginama Teisės 
Negyviems Kariams

Demokratė kongreso na
rė Helena Gahągan. siūlė 
uždraust Trumanui duoti 
Graikijai ir Turkijai ato
minių ginklų arba atominių 
žinių. Daugumas- kongres- 
manų riksmais atmetė 'ir šį 
pasiūlymą.

Dar būsią smarkių ginčų, 
iki kongresas galutinai pri
ims Trumano planą Graiki
jai ir Turkijai “prieš komu
nizmą.’^ Bet minimų patai- 
svmų atmetimas pakėlė 
Trumano viltį, kad jo prog
rama bus užgirta.'

Trurhario plano priėšifiin- 
kai, be kitko, pabrėžė, kad 
jis apeina Jungtines Tau
tas ir ardo jų pamatus. 
Trumano draugams pastip
rinti, atsiuntė telegramą 
Warrenas Austinas, Ame
rikos delegatas Jungtinėse 
Tautose. Austinas pasako
jo, būk parama Graikijai ir 
Turkijai, girdi, net “būtinai 
reikalinga pagal Jungtinių 
Tautų čarterį.”

Streikas išsivystė iš to, 
jog baskai darbininkai Bil
bao mieste, šiaurinėje Ispa
nijoje, gegužės 1 d. metė 
darbą ir demonstravo, o 
valdžia įsakė bausti visus 
tokius darbininkus.

Reikšdami pritarimą tiem 
savo draugam, greitai su
streikavo daugelis darbi
ninkų sostinėje Madride ir 
didmiestyje Barcelonoje. 
Streikas^ augo ir sustabdė 
daugumą fabrikų Libare, 
Mondragone, Vergaroj, EI

Goiobare, ’ Placencijoj, Pa- 
’sajes uostamiestyje ir dau
gelyje kitų miestų, kaip bu
vo telefonu iš Ispanijos 
pranešta respublikiečįų is
panu centrui Paryžiuje geg. 
8 d? ' ’*

Fašistai iki tos dienos a- 
reštavo 6,000 streikierių. 
Užpildžius jais visus kalėji
mus ir policijos stotis, kiti 
buvo suvaryti į arenas, ku
riose rengiama mirtinos 
rungtynės tarp tam tyčia 
išlavintų vyrų ir bulių.

Policija ir ginkluoti faši
stai medžioja streikierius 
auto - busuose ir visuose 
kampuose; vienus areštuo
ja, o kitus, ginklais grūmo- 
įjmi, varo grįžt darban.

WASHINGTON AS PLANUOJA 
STIPRINT VOKIEČIUS IR 

JAPONUS PRIES SOVIETUS

Priėmė Tafto Pasiūlymus Faktinai Uždraust Unijų Duoklių 
; Atskaitymą iš Algų ir Suvaržyt Sveikatos Fondus

Ši vyskūpų konferencija 
protestuoja ir prieš tai, kad 
mūsų šalyje yra skiriama val
diškų pinigų vaikų nuvežimui 
į katalikų mokyklas. Jie sako, 
kad tokis elgėsis yra priešin
gas atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės principui.

Ši metodjstų-protestonų vys
kupų konferencija reikalauja, 
kad prez. Trumanas atšauktų 
iš Vatikano savo “asmeninį” 
atstovą. Vysk ūpai sako, kad 
mūsų prezid. susirišimas su 
Vatikanu yra priešingas Jung
tinių Valstijų didžiumos gy
ventojų valiai ir demokratiz- 

, mo principams.

Kas mano, kad Brazilijoj 
padarymas Komunistų^ Parti
jos nelegale arba Francų oj 
pa varymas komunistų iš mi
nisterijos, tarnaują demokrati
jai ir taikos gerovei, tas labai 
klysta.

Patys Brazilijos 
to, kad jie naikina 
ją ir ieško būdų, 
liaudį pasiteisinti, 
tas nepavyks!

ponai ma- 
demokrati- 
kaip prieš 
Bet jiems

čechoslovakijos prezidentas 
Ed. BeneŠ gražiai išjuokė tuos- 
ponus, kurie mano, kad ČC- 
choslovakija “nustojo nepri1-
klausomybės,” bendradarbiau
dama su Tarybų Sąjunga.

Jis^ išvadino tokius ponus

Washington. — Karo se
kretorius Robertas Patter- 
sonas įsakė jau nedaryti 
skirtumo, laidojant baltuo
sius ir negrus, kareivius ir 
oficierius naujuose nacio- 
nalių kapinių plotuose. Nuo- 
1911 metų buvo įsigyvenęs 
paprotys laidoti baltuosius 
oficierius atskirai nuo neg
rų o’ficierių ir baltuosius 
kareivius Jaidoti atskiruose 
nuo negrų ir oficierių skly
puose. Pagal dabartinį įsa
kymą, baltieji ir negrai ęfi- 
cieriai ir kareiviai turėtų 
būti laidojami tose pačiosę 
vietose, be skirtumo dčUjų 
laipsnio ar spalvos.

Bombanešiu Manevrai 
Virš New Yorko

Washington. — 125 didie
ji Amerikos bombanešiai 
darys pratimus virš New 
Yorko tarp gegužės 14 ir 
20 d. Jie ypač rodys, kaip 
“priešo lėktuvai užpuolą 
New Yorką.”

SU-RUSAI VIENI BUTŲ 
MUŠĘ VOKIEČIUS, 
SAKO MASKVA 

/•

.Maskva. —♦ Minįnt dvejų 
metų sukaktį nuo Vokieti
jos pasidavimo, Raudonoji 
žvaigždė, Sovietų armijos 
laikraštis, rašė, kad ir vieni 
Sovietai būtų sumušę na
cius ir išlaisvinę Franciją.

Per Girtų Budelių Kaičią, Negras (Antrą 
Kartą Sodinamas Elęktros Kėdėn

New . Iberia, La. — Neg
ras Willie Francis, 18 metų, 
buvo antrą kartą nusmerk- 
tas mirti elektros kėdėj ge
gužės 9 d. kuomet šalies 
Aukščiausįąs Teismas ga
lutinai atmetė jo apeliaci
ją. Pirmą sykį jis pernai 
buvo pasodintas į tą pačią

žiopliais ir trumparegiais. Jis 
akę, kad Čechoslov^akija ei- 

nauju keliu, kuris veda

kėdę, bet elektra buvo taip 
prastai įjungta, kad negalė
jo numarint jį. “Budelis ir 
kiti kalėjimo pareigūnai 
buvo taip girti, kad jie pa
tys nežinojo, kaip ir ką da
rą”, sakė to negro advoka
tas J. S. Wright/ Francis 
buvo nusmerktas mirti už 
žmogžudystę.

Lake Success
socializmo. Bet tai būsi-
kelįąs visos žmonijos.

Žydų
Agentūra reikalauja laisvo
jų įleidimo Palestinon

Cleveland, Miss. — Ame- j nuo jų labai priklauso tų 
rikos valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Dean 
Achesonas geg. 8 d. čia sa
kė, Jungtinės Valstijos tu
ri negaišuojant kelti vaka
rinės Vokietijos ir Japoni
jos pramonę ir ūkį, o ne
laukti keturių didžiųjų tal
kininkų susitarimo, kalbė
damas Deltos Tarybai, biz
nierių organizacijai, Ache
sonas dėstė sekančius prez. 
Trumano valdžios planus:

Uždraust dirbinių išga
benimus į tokias svetimas 
šalis, kurios Amerikai ne
patinka? siųst daugiau 
reikmenų kitiems kraš
tams, “kur mums patinka.”

Duot daugiau paskolų 
tautoms, kurios priešinasi 
“totalitarizmui” (suprask, 
komunizmui) ir “stengiasi 
išlaikyt savo nepriklauso
mybę ir demokratines įstai
gas,” kaįp sakė Achesopas, 
pabrėždamas: _ ,/

“Mes turime 'tuojau veik
ti, kad galėtume atsteigti 
tas dvi > didžiąsias Europos 
ir Azijos dirbyklas — Vo
kietiją ir Japoniją, — nes

Washington.— New Yor- 
ko Times korespondentas 
James Restori rašo: '

“Trumano valdžia vis la
biau ir labiau įsitikina, kad 
sveiko demokratin. ūkio at
kūrimas i vakarus nuo Ste- 
ttino - Triesto linijos (va
karinėje Vokietijoje ir Ita
lijoje) tai yra vienintelis 
tikras užtvaras prieš ko
munizmo išsivystymą. Da
bar ^valdžia pradeda šią 
nuomonę pabrėžti.”

PARTIZANU LAIMĖJIMAI 
GRAIKIJOJE

Athenai.— Graikijos res- 
publikiečių partizanai už
ėmė Astro miestą ir beveik 
visą Kynuria sritį Pelopon
nese, pietinėje Graikijoje, o, 
MakedoPijoje jie įsiveržė į 
Karerinį miestą, monarchi- 
stų kariuomenės centrą; 
užėmė kelis miesto blokus 
ir atsilaikė per dvi valan
das. •

Skerdyklų Darbininkų Unija 
Reikalauja 15 Centų Priedo

Cleveland, Ohio. — CIOZ 
Skerdyklų Dąrbininkų Uni
jos suvažiavimas nutarė 
reikalaut algos pakėlimo po 
15 centų valandai,' nes gy
venimo reikmenys bent 20 
nuošimčių pabrango, ypač 
po to, kai nanaikinta kaihų 
kontrolė. Unijos pirminin
kas Ralph Helstein kreipė 
dėmesį i didžius skerdyklų 
kompanijų pelnus ir primi
nė, kaip smarkiai jos dar
bavosi už kdinų kontrolės 
panaikinimą.

. I ' \

Helsteinas reikalavo, kad 
valdžia pažabotų pęl»agro- 
bius. Jis sake, jog valdžios 
raginimai tik “savanoriai 
piginti prekes” yra, bergž
džias žaidimas.

200,000 narių.
Suvažiavimas šaukė CIO 

ir Darbo Federacijos uniji- 
stus pilniausiai bendradar
biauti skerdyklų pramonėje 
ir nurodė, kaip kompanijos 
išnaudoja nesutikimus tarp 
federacinių J r CIO unijų.

Po dabartipėsT" sutarties 
išsibaigimo UlO Skerdykli- 
nių Darbininkų Unija rei
kalaus šitokių pagerinimų: 
Įvest 30 valandų darbo sa
vaitę ir mokėt tiek algos, 
kaip už 40 valandų savai
tę; užtikrint bendrą metinę 
algą; .visiems lygiai mokėti 
už lygų darbą, nedarant 
skirtumo dėl lyties ar tau
tybės; įsteigti sveikatos-ge- 
rovės fondą, kuris būtų pa

Suvažiavime dalyvauja
400 delegatų, atstuvaudanii

laikomas samdytojų lėšo
mis, > ir pagerint atostogų
sąlygas

Washington. — Republi- 
konas senatorius Robertas 
Taftas siūlė uždraust “ček- 
off, tai yra, užgint samdy
tojams atskaityt iš darbi
ninkų algos duokles į uni
jos iždą kitaip, kaip tiktai 
pagal kiekvieno darbininko 
laisva sutikima. K&rtu 
Taftas^siūlė duoti samdyto
jams lygų balsą su unija 
tvarkyti ir naudoti uniji
nius gerovės - sveikatos 
fondus tiktai sveikatiniams 
ir apdraudos reikalams, o 
ne unijos stiprinimui. Už 
tokių taisyklių peržengimą 
Taftas reikalavo bausti iki 
vienų metu kalėjimo ir 
$10,000.

Senatas 48 balsais prieš 
40 priėmė tuos Tafto siūly
mus, kaįp priedus prie ben
drojo biliaus prieš unijas ir 
streikus. Už tuos priedus 
balsavo 33 republikonai ir 
15 pietinių demokratų, o 
prieš juos 26 demokratai ir 
14 republikonų. *

Savo- sumanymus Taftas

Uniją> kuri išsiderėjo iš 
samdytojų tam tikrus įmo
kė j imtis Į unijinį gerovės- 
sveikatos fondą; bet jeigu 
šis sumanymas įeitų . į įsta
tymą, tai jis kliudytų pana
šius 'Amalgameitų Rūbsiu- 
vių ir kitų unijų fondus. O 
kaip pastebėjo republikonas 
senatorius Morse, tokiu į- 
statymu galima būtų už
drausti net unijinius ato
stogų (vakacijų) fondus 
siuvėjams.

Dabar Taftas perša įga
linti samdytoius traukti u-

Darbininkų Paleidinė- 
jimas iš Darbo

Martin lėktuvų kompani
ja Ballimorėje paleido 
500 darbininkų. New Yorko 
valstijoj^ per mėnesį bedar
bių skaičius pakilo 25 nuo
šimčiais ir siekia jau 600,- 
0(10.
STASSEįNAS IŠKRAIPĘS 
STALINO ŽODŽIUS

Maskvos spauda rašo, 
kad republikonas amerikie
tis Harold Stassenas netei
singai paskelbė spaudoje 
Stalino žodžius, pasakytus 
.pasikalbėjime su atvykusiu 
Stassenu.

nijas teisman už nuosto* 
liūs, kurie pasidaro samdy
tojam per vienų unijų strei
kus prieš kitas ir per uni- 
jistų z susitarimą nepirkti 
reikmenų iš priešingų uni- j 
jai fabrikantų.

Gegužės 7 d. senatas 44 Į 
balsais prieš 3 atmetė vie- ; 
ną Tafto “pataisymą’* 
uždrausti unijom daryti su
tartis su ištisomis plačiomis 
pramonėmis.

Pirmojoj Gegužės 
Graikijoj Įvyko 
Dideli Streikai

Visoje Graikijoje darbi
ninkai, minėdami Pirmąją 
Gegužės, streikavo*per 24 
valandas, nežiūrint, kad 5 
valdžia grūmojo tokius iš 
darbo išmesti. New Yorke J 
gauti pranešimai iš Graiki* $ 
jos sąko, streikas tą dieną ,

judėjimą Athenuose, Grai
kijos sostinėje. Spaustuvių : 
darbininkų streikas sulaikė 
visus Athenų laikraščius 
gegužės 1 d. Graikų Darbi- į 
ninku Generalės Konfede
racijos komitetas pranešė, i 
kad pavyko visos planuotos 
gegužinės demonstracijos.

Graiku Monarchists 
Smarkiną Terorą

New York. — Belaukda 
mi “paskolos” iš Amerikos, 
graikų monarch istai pa
smarkino kruviną terorą 
prieš ( demokratinius žmo- < 
nes ir ketina uždaryt visus 
pažangesnius laikraščius, 
kaip pranešama darbinin- • 
kiškai amerikiečių spaudai.

Praeitą savaitę, monar
ch istų valdžia sušaudė dar 
12 veiklių respublikos šali
ninkų, jų tąrpe dvi moteris 
— Koūlą Eleftheriadou ir 
Sofiją Vamvukakį. Tą pa
čią savaitę monarchist^® 
teismas nusmerkė mirti 20 | 
kitų respublikiečįų ir suė
mė bent porą šimtų darbi
ninkų ir pažangių profesio
nalu, v *wK

Komunistinių Veteranu Sąskridis Skelbia 
Kovą už Laisvę ir Veteraną Reikalus

Washington. — Iš įvairių 
valstijų sugužėjo čia į Tur
ners Arena 500 komunistų 
Antrojo pasaulinio karo ve
teranų. Jų tarpe yra ka
pitonų ir leitenantų. Sar- 
žentas Robertas Th o muso
nas, apdovanotas Pasižy
mėjusios Tarnybos Kry
žium, ir John Gates, komu
nistinių veteranu direkto
rius, išdėstė tokius šio są-

Ų3

jų teises nuo Wall St. kapi 
talistų; daryt spaudimą val
džiai, kad tuoj statyt 10,- 
000,000 gyvenamųjų namų; 
reikalauti veteranams $3, 
500 iki $4,500 bonų, 
skriausti negrų veteranų it

, Tel. Aviv, Palestina.
Arabai nušovė vieną žydą.

ORAS. — Būsią‘Šilčiau.
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|,. ' ' Motinos Diena
Šį sekmadienį, gegužės 11, yra Motinos Diena. Idėja 

labai graži pagerbti motiną. Liūdniausia motinos gyve
nimo valanda, kai jos vaikar ją pamiršta ir apleidžia. 
Linksmiausia jos gyvenime valanda, kai ji žino, kad jos 

sūnūs ir dukros ją visuomet laiko savo šiltoje širdyje.
'Kiekvienoje šeimoje vyriausias vaidmuo yra motinos. 

Be motinos nėra šeimos. Be motinos meilės šeima be sie
los. Kiekvienas mūsų, nepaisant mūsų amžiaus, ne tik 
fiziniam, bet ir dvasiniam savo gyvenime esame dalimį 
savo motinos. Ji mus augino, ant rankų nešiojo, sielojosi 
dėl mūsų, vargo dėl mūsų. Tai visa yra amžinai įstrigę 
mūsų atmintin ir ten pasiliks iki paskutinio atsidusimo.

Amerikoje kapitalistinio industrinio gyvenimo žiau- 
■ riosios audros begailestingai blaško mūsų šeimą. Daž- 
«nai vaikas, vos spėjęs iš lopšio išlipti, jau išplėšiamas iš 
motinos glėbio. Gražu, kad nors vieną dieną į metus vai- 

\ kai skatinami atsiminti ir pagerbti savo motiną, sušildy
ti jos Sielą savo meile ir atsidavimu jai. ,

[ , Reakcijos Siautėjimas Brazilijoje
Neseniai praėjusiais rinkimais Brazilijoje šauniai 

pasirodė darbininkų klasės revoliucinė partija. Už Ko
munistų Partijos kandidatus buvo paduota virš aštuo.ni 
šimtai tūkstančių balsų. Tai nepaprasta Pietų Ameri
koje.

Komunistai išrinko septynioliką atstovų į žemutinį 
parlamento butą ir vieną senatorių. Brazilijos sostinėje 
Rio de Janeiro miesto tarybon jie išrinko aš^uonioliką 
narių. 'O įvairių valstijų legislatūrose laimėjo šešiasde
šimt vietų. Be to, jie savo balsais padėjo laimėti aštuo- 
niems liberalams gubernatorių vietas. Vadinasi, Brazi
lijos Komunistų Partija pasirodė didelė jėga.

Tos jėgos išsigando Brazilijos prezidentas Dutra ir 
visa valdančioji klasė. Tuojau pasigirdo balsai, kad šita 
partija turi būti uždaryta. Valstybės prokuroras par
tiją apskundė Vyriausiam Rinkiminiam Tribunolui ir

. pareikalavo, kad jis ją paskelbtų nelegališka.Taip, da- 
. ‘ bar Tribunolas ir padalė — trimis balsais prieš du. Du 

Tribunolo nariai pasmerkė šį fašistinį žygį.
Brazilijos Komunistų . Partija turi dar vieną lega- 

lišką priemonę ginti saVo legališkumą, atsieit, apeliuoti į 
šalies Aukščiausiąjį Teismą. Jinai planu^jahti imtis šio 
paskutinio žygio. Tačiau mažai tėra vilties, kad Aukš- 
čiausis Teismas drįstų pasipriešinti reakcinės valdžios 
ir Rinkiminio Tribunolo pasimojimui komunistus nuva
ryti į pogrindinį gyvenimą. Mes turime apščiai patyrimo 
-su šios šalies Aukščiausiu Teismu. Tik labai retais at
sitikimais Teismas išdrįsta pakelti balsą prieš vyriausy- 

; bes pasimojimus. Ne geriau, suprantama, dalykai stovi 
| Brazilijoje.
fe - Tuo thrpu, kaip pranešimai teigia, komunistų vado

vybė įsakė savo pasekėjams ir šimpatikams užsilaikyti 
šaltai, nepulti panikon ir desperacijon, neigi įiasiduoti 
Valdžios provokacijoms. Partija ieškosianti išeities dis
ciplinuotai, kaip pridera revoliucinei darbo žmonių par
tijai. Tačiau abejojama, ar pavyks išvengti susikirtimų.

Kaip visose kitose šalyse ištorija yra parodžius, taip 
dar kartą pasitvirtina Brazilijoj, jog šis puolimas ko
munistų nėra reikalas tiktai vienų komunistų.^ Puikiai 
žinodamas, kas sudaro Rinkiminį Tribunolą ir koks jo 
nuosprendis bus, diktatorius,Dutra, net nesulaukęs nuo
sprendžio, išleido dekretą prieš Brazilijos Darbo Fede
raciją, paskelbdamas visas darbo unijas nelegališkomis. 
Aišku, jog to paties susilauks visos kitos darbo žmonių 

; organizacijos. Tiek darbo unijos, tiek kitos organizaci
jos kaltinamos komunizme. Komunizmo baubas, aišku, 
yra tiktai maska, po kuria slepiasi fašizmas. Tuo keliu 

\įsigalėjo fašizmas Vokietijoj, Italijoj,- Lietuvoje ir kitose 
šalyse. Kas to nemato, tas yra aklesnis už aklą.

Brazilijos komunistai, sakoma, už reakcijos siautė
jimą nemažai kaltina Jungtinių Valstijų kapitalą. Šios 
šalies kapitalistiniai rateliai, jie sako, išsigando demok
ratijos įsigalėjimo Brazilijoje ir pradėjo kištis į Brazi
lijos Vidujinius reikalus. Prezidentas Dutra tam spau
dimui pasidavė ir pasimojo visus liaudies demokratijos 
apsireiškimus užgniaužti. r/ *

Planas, Kuris Negalėjo Pavykti .•
Tai jau beveik sprogo burbulas, kuris buvo taip 

smarkiai išpūstas ir pavadintas “Newburyport planu”. 
Taip, buvo sakyta, bus apsidirbta su aukštomis kaino
mis: Krautuvių ir krautuvėlių savininkai nusitars ir 
kainas nukirs 10 nuoš.

Tuojau buvo galima suprastį kad iš tų pelų nebus 
grūdų. Kainų nenustato, krautuvninkai ir kraūtuvninkė- 

j^į^liai. Jas nustato ir kontroliuoja didieji trustai. *
■Z-----------

■/' (''-f

/ Nedarbo Pavojas
Taip vadinami “gerieji laikai” gali išsisemti labai 

greitai.. štai New Yorko mieste bedarbių armija paki-

Iš. Vakarų Vokietijos 
į Gimtųjų Lietuvų

Aš, Povilas Liaudanskis, 
1947 metų vasario mėn. 8 
d. atvykau iš’ Vakarų Vo
kietijos į savo gimtinę — 
į Tarybų Lietuvą.

1943 metais mane, 14 
metų amžiaus berniuką, vo
kiečiai fašistai suėmė ir1 už
darė Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime. Kuo buvau kalti
namas nežinojau,- o gal būt 
ir nesupratau, nes neatėji
mą į darbą (dirbau tuo 
metu Šiaulių geležinkelių 
dirbtuvėse) neskaičiau nu
sikaltimu.

1|944 m. sausio mėn. mane 
ir kitus draugus išvežė į 
Praveniškių stovyklą, i kur 
dirbome katorgos darbus 
(stovykla buvo netoli Kau
no). <.

Tais pačiais metais, kovo 
mėn., hitlerininkai išvežė 
mus į Normandiją. Važia
vome pasibaisėtinose sąly
gose ir daugelis draugų žu
vo kelyje.

Mus atvežė į Volonz-Šer- 
burg ir uždarė į stovyklą 
“H.” Prasidėjo baisus gy
venimas. Dirbome nuo ryto 
7 ligi 2 vai. nakties. 4 vai. 
poilsio — ir vėl į darbą.

Dirbome beprasmį ir sun
kų darbą. Taip, pavyzdžiui, 
nešiojome akmenis iš vie
nos krūvos į kitą, arba su 
geležinėmis šakėmis turėjo
me pilt| vandenį iš vienos 
duobės į kitą. Kąda sąjun
gininkų kariuomenė užėmė 
Normandiją, mus išgrūdo į 
Vokietijos gilumą, 1945 me
tų balandžio mėn. 18 d. 10 
vai. rytą mane paleido. Tai 
įvyko Hanover- Braunštein 
provincijoje, ties Harciąis. 
Atrodė neįprasta >būti lais
vam ir žinoti, kad fašistų 
nebėra, kad jie manęs ne
gali suimti. Ėmiau galvoti, 
kaip patekt į savo gilintąjį 
kraštą. Bet tatai man pada
ryti pavyko dar negreit. 
Man dar ištisus metus teko 
bastytis po svetimą kraštą, 
gyventi iš duodamos išmal
dos ir laukti, kada pagaliau 
galėsiu išvykti į Lietuvą.

Kartu su hitlerininkais iš 
Lietuvos* į Vokietijos vidu
rį, pasitraukė Tarybinės 
Armijos pabūgę vokiečių 
tarnai, pataikūnai, tėvynės 
išdavikai, gestapininkai, 
paskui save išvilkdami savo 
šeimas ir šiaip nekaltus 
žmones, baidydami juos 
'tuo,. kad tarybinė valdžia 
visus išžudys, visus išveš į' 
Sibirą. Sąjungininkai šiems 
pabėgėliams paskyrė dšti-

sus miestų kvartalus apsi
gyventi ir aprūpino maistu. 
Tad buvusieji lietuviai, at
sižadėję savo krašto, valgė, 
gėrė, tinginiavo, vedė šlyk
ščiausią propagandą prieš 
Tarybų Lietuvą, laukdami, 
kad vieną gražią dieną visi 
parvyks atgal į Lietuvą, 
kur vėl gyvens, lėbaus, 
kraus turtus iš darbo žmo
nių vargo.

Žinoma, tarpe šių vilkų, 
gaujoje yra ir taikių, su
klaidintų žmonių, kurie 
baikščiai laukia, kada galės 
parvykti namo, bet jie bijo 
balsiai apie tai prabilti, nes 
tokį žmogų patys • fašisti
niai lietuviai likviduoja, 
tai yra, paprastai nužudo. 
Tad nenuostabu, kad norin
tieji grįžti bijo prisipažinti.

Tuose lageriuose aš gy
venau visiškai vienas — vi
sa šeima buvo Lietuvoje. 
Ėmiau įdomautis savo kra
što gyvenimu. Viename 
“Tiesos” numeryje radau 
žinutę apie tai, kad mano 
sesuo rašytoja Valerija 
Valsiūnienė gyvena Lietu
voje, kiek vėliau pamačiau 
laikraštyje- ir jos eilėraš
čių. Tada pradėjau supra
sti, kad lietuvių, gyvenan
čių lageriuose, šmeižtai yra 
biaurūs ir nepamtuoti. j 
Tuos šmeižtus skleidžia tie, i 
kurių rankos suteptos lietu
vių tautos krauju ir kurie 
bijo grįžti į gimtąjį kraš
tą, nes ten jie turės atsa
kyti už savo nusikaltimus. 
Iš laikraščių' taip pat suži
nojau, kad mūsų kraštas 
atsistato, atkuria pramonę, 
žemės ūkį. Mane stebino di
džiulis rnukyHu kjekis Ta
rybų Lietuvoje, nes buvu
siais laikais, man ir kitiems 
berniukams tekdavo eiti 
net po kelėtį kilometrų į 
mokyklą;

Lietuviai — lagerio gy
ventojai pamatė, kad aš 
skaitau tarybinius laikraš-; 
čius. Daugelis ėmė manęs 
šalintis, šmeižti. Gyvenau 
tuo metu Nordheime, Ha
nover - Braunšveig provin
cija. Ten gyveno maždaug 
ligi 20Q lietuvių su šeimo
mis. Lagerio komendantas 
Nasvytis Jonas, okupacijos 
metu buvęs Tauragės bur
mistras. Nasvytię man pa
liepė apleisti lagerį ir per
spėjo, kad jei nepaklausy
siu, būsiu atiduotas lietuvių 
teismui. O apie tą teismą i 
aš jaū žinojau, kai lietuviš
kieji fašistai likviduodavo

norinčius vykti į Lietuvą.
Iš Nordheimo pabėgau ir 

apvažiavau labai daūg lie
tuvių lagerių. Buvau Flęns- 
burge, Hamburge, Želle, 
Lerte, Hanoveryje, Krain- 
zene, Gotinerene, Kasselyje, 
Herzfelde, Puidoje, Gisene, 
Frankfurte, Hanau, Štut
garte, Munchene, Augšbur- 
ge, Ansbache ir kitur. Ma
ne į tuos lagerius nebepri
ėmė, nes jau buvo praneš
ta, kad aš pavojingas as
muo lagerio gyventojams.

Miunchene tarybinis pul
kininkas. Biržinskis mane 
persiuntė į Lichtenau. Iš 
čia majoras Prokurinas at
vežė mane į tarybinę zoną, 
į Diobelno miestą. Čia ga
vau reikalingus dokumen
tus ir per Gardiną parvy
kau į Vilnių, kur apsisto
jau pas savo seserį rašyto
ją Valeriją Valsiūnienę.

Kaip malonu . vaikščioti 
savo gimtosios žemės gat
vėmis, stebėti verdantį gy
venimą ir pačiam į jį įsi
jungti. Atrodo, kad tie vi
si vargai, kuriuos man teko 
pergyvent, buvo tik sunkus 
sapnas, tik mėlynės ant 
kūno primena konclagerio 
žiauriąją tikrenybę. Malo
nu'girdėti savo kalbą, dai
nas, klausytis muzikos ir 
žinoti, kad vėl esu su vi
sais; Kaip malonu žinoti, 
kad namie esi laukiamas, 
kad turi nakvynę, butą ir 
tarnybą, būti teatre, fil
harmonijoje, operoje ir ma
tyti^ kaip tarybiniai Lietu
vos piliečiai kuria savo lai
mę. Aš kalbėjau su tarybi
niais rašytojais, prof. Kor
saku, prof. A. Venclova, 
Cvirka ir kitais. Kas die
ną yra išleidžiama daug 
naujų knygų, ir man rodo
si, kad daugybė metų aš 
nuo jų, buvau atplėštas. No
riu visas iš karto skaityti. 
Šiuo mete gyvenu ir dirbu 
Vilniuje. Nuo liauju mokslo 
metų stosiu į suaugusiųjų 
gimnaziją.

Lietuvių Centro 
Pranešimai

LAIŠKAI SENATORIAMS 
IR KONGRESMANAMS

DAL Centras pasiuntė 
tūliems kongresmanams ir 
senatoriams laiškus, ku
riuose perduodama jiems 
Demokratinių Am. Lietu
vių SuvažįaVimo dvasia ir 
troškimai. Laiškuose paci
tuojama sekama suvažiavi
mo rezoliucijos dalis:

“Šis suvažiavimas atsi
šaukia į kongresmanus, se
natorius ir vyriausybės 
žmones, ragindamas juos 
nepasiduoti monopolistų - 
imperialistų spaudimui, at
mesti atominės bombos po
litiką. j

“Mes raginam kongresą 
atmesti siūlymą skirti 400 
milibnų dolerių rėmimui 
Graikijos ir Turkijos re
akcinių valdžių, o bile tarp
valstybinį 'nes usipratimą 
tuojau perduoti Jungtinėms 
Tautoms Svarstyti. Ragi
nam nutraukti Amerikos 
paramą Kinijos diktatoriui 
Čiang' Kai-šekui. \

“Visas pasaulis žino tą 
faktą, kad taikos išlaiky
mas šiandien vyriausiai 
priguli nuo Amerikos ir So
vietų Sąjungos, kaipo galin
giausių valstybių.' Todėl 
tarp tų dviejų \ valstybių 
santykiai turi būti gerina
mi, o ne bloginami. Abi tos 
šalys turi draugingai sugy
venti.

, “Mes raginam kongresą 
tuojaus atmesti bilius, ku- 
rie^mierija silpninti darbo 
unijas, kurie mierija atimt 
politines piliečių teises, pa
neigti Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, Teisių Bilių 
ir mūsų* visas demokratines 
tradicijas.’”

Į minimą laišką atsaky
damas, kongresmanas J.

ŠYPSENOS

lūs visais 25 nuoš. tik nuo vidurio kovo mėnesio! Nesi
mato, pasak valdžios informacijų, kad nedarbo augimas 
šiame, mieste Sustotų.

New Yorka nėra ir negali būti išimtis; Tai reiškia, 
kad turime laukti Jf tikėtis visko. ' 4 . ■

Du Metai Po Karo
Prieš du metu pasaulis nudžiugo išgirdęs, kad hit

lerine Vokietija sutriuškinta ir pasidavė^ kad Hitleris 
sau smegenis ištaškė. Nuo tos džiaugsmo dienos prabė
go du metai; Karo baisios dienos plenka praeitin. Žmo
nės pradeda pamiršti, kaip tamsios įr baisios tos dienos 
buvo, kai Hitlerio armijos stovėjo prie Maskvos ir Sta
lingrado, viešpatavo Paryžiuje, mušė anglus Afrikoje' 
prie EI Alamein. • Tiktai liaudies nepalaužiama valia ir i 
Trijų Didžiųjų bendroji veikla išgelbėjo pasaulį nuo' 
fašistinės pavietrės. ; i

Kova buvo sunki ir kaina buvo aukštą.1 Dvidešimt 
milijonų toje kovoje krito, o trisdešimt milijonų tapo pa
liegėliais. Visa istorija nebuvo mačiusi tokios aukštos1 
pergalės kainos., , į

Hitlerio armijų sutriuškinimo sukakties atžymėji- 
mas bus bevertis, jeigu laimingi gyvieji pamirš žuvu
siuosius toje desperatiškoje kovoje. 7 Jų žuvimas bus 
veltui. • A

O kad tendencija y^a pamiršti, tai matome kasdien. 
Mūsų komercinė spauda, rądįjas ir kitos propagandos 
priemonės nori u ž m a r š i n t i visą tai, prieš ką ir už 
ką tas desperatiškas karas buvo vedamas. Tos priemo
nės tarnauja tiems, kurie, neslepia savo troškimo pasau
lį uždegti nauju kanu Liūdna ir baįsu,..bet taip yra;

STIKLAS GAILĖS- . 
z TINGESNIS

Senas artistas stovėjo 
raštinės prieangyje, nera
miai laukdamas namo sa
vininko. Jis buvo neužsimo- 
kėj^s rendos ir buvo .per
sergėtas, kad, jei jis neuž
simokės tą pačią dieną, tai 
bus iškraustytas.

Artistas atėjo prašyti 
pasigailėjimo, kad namo sa
vininkas neišmestų į gatvę 
nors/per kelet'ą dienų. Ka
da susitiko namo savinin
ką, artistas iškalbingai 
perstatė savčf sunkią padė
tį, bei tas nieko negelbėjo.

“Ne.” atsakė namo savi
ninkas, “aš netikiu, kad jūs 
esat geras artistas, kitaip 
jūs būtumėt užimtas dar
bu ir galėtumėt rendą užsi
mokėti.”

Artistui apsisukuš eiti 
laufy namo. savininkas jį 
pasivadino atgal.,

“Klausyk,” sako namo 
savininkas, “aš duosiu jums 
progą prirodyti, . ant kiek 
jūs esat geras artistas, ir 
jei jūs laimėsite, aš lęisiu 
jums pagyventi dar dvi die
ni mano name.” 7

’ • 'f

. Artistas, su įtempta aty- 
da klausėsi jo propozicijos.

“Daug metų atgal,” pra
dėjo namo savininkas, “aš 
nustojau regėjimo viena 
mano akim. Nuo to laiko aš 
nešioju stiklinę akį. Nei 
viena siela visam pasauly
je nežino, katra mano akių 
yra stiklinė.- Stiklinė akis 
taip tobulai padirbta, kad 
iki šiol dar nei vienas žmo
gus negalėjo atskirti, katra

akis yra stiklinė, o katra 
tikroji akis. (Jūs sakot, e- 
sat artistas. Jei jūs man 
pasakysit, katra mano akis 
yra stiklinė, jūs nebūsit iš
mestas iš namo per dvi die
ni.”

Artistas atsargiai studL 
javo namo savininko veidą. 
Po valandžiukės jis užklau
sė: “Ar jūs sakėt dvi die
ni, ar tris?”

“Dvi dieni,” atšovė namo 
savininkas..

“Stiklinė akis yra jūsų 
kairioji akis,” — pareiškė 
artistas.

. “Nuostabu,sako namo 
savinihkas, “kaip galėjot 
pasakyt, kad mano kairioji 
akis yra Stiklinė?” ,

“Taip,” sako artistas, 
“tas buvo keblu įspėti, “bet 
kada jūs man pasakėt, kad 
leisit man pasilikt tik dvi 
dieni, vieton trijų, aš pa
stebėjau, jog jūsų kairioji 
akis turėjo trupučiuką gai
lestingesni atspindį negu 
jūs kita akis. Todėl aš Ži
nojau, kad. akis su gailin
gesnių atspindžiu buvo a- 
kis,> kuri padirbta iš stik
lo.” ’

Svajonių sode protas vei
kia kaipo šalna.*

B! DeCasseres.

Leiskit man pasinaudoti 
jūsų patyrimais, jeigu jų 
turite, bet laikykitės savo 
abejones, nes man ir savųjų 
abejonių pilnai pakanka.,

Goethe.

W. Martin, Kongreso* pir
mininkas, rašo, kad jis su
sipažino su Treciojo Demo
kratinių Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimo dvasia. '

Kongresmahas Vito Mar- •> 
cantonio atsako, kad jis, 7 
yra priešingas prez. Tru
mano programai remti 
Graikiją ir Turkiją, nes ji
nai turi imperialistinį po
būdį, galėtų paremti fašis
tus) taipgi paneigtų jungt. 
Tautas. J*s taipgi priešin
gas, remti Kinijos diktato
rių Chiang Kai Sheką.

Sen. Claude Pepper rašo 
mums, kad jam buvo smagu 
susipažinti su suvažiavimo 
dvasia. Taipgi rašo, kad jis 
priešingas remti Graikiją 
ir Turkiją. Jis prisiuntė sa
vo ir sen. Taylor rezoliuci
ją, Senatui pateiktą tuo 
klausimu.

Sen. Wagner prisiuntė 
mums savo r pareiškimą 
priešdarbininkiškų bilių 
klausimu. 'Pasirodo, kad jis 
priešingas toliems biliams, 
kurie suvaržytų' darbo 
žmonių teises organizuotis, 
streikuoti ir t.t.

Sen. Irving M. įves rašo 
piums, kad jis nepritaria 
prez. Trumano programai 
remti Graikiją ir Turkiją. 
Bet jis pritaria senatoriaus 
Vandenbergo pasiūlymui. 
VEIKIMO KOMITETAI IR 
BALSUOTOJŲ KLIUBAI

Pradėtas judinti lokali
nių veikimo komitetų orga
nizavimo darbas. Su kelių 
miestų veikėjais susirašinė
jamą tuo klausimu.
. L. Prūseika “Vilnyje” ra
šo, - kad-Worcester j Mass., 
“vykinant Demokratin. Lie
tuvių Suvažiavimo nutari
mus, organizuojama bal
suotojų kliubas.” Tai puiku. 
Kituose miestuose taipgi 
reikėtų tokie kliubai orga
nizuoti.

Brošiūra, 
Suvažiavimo 
programa, 
svarbiausios 
spausdinama. Kai tik bus 
atspausdinta, tuojaus bus 
išsiuntinėta platinimui.
LIETUVIŠKOS 
KNYGOS PARODA

Pirmutinė ir labai sėk
minga lietuviškos knygos 
paroda įvyko Brooklyne 
tuo metu, kai buvo sušaukti 
lietuvių suvažiavimai. Bet 
daugiau nieko nesigirdi, ar 
kas kur ruošia parodą.

Kiek pirmiau buvo pa
skirtos dienos kolonijoms. 
Bet pasirodo, kad tos die
nos nėra parankios. Todėl 
dabar norime pranešti, kad 
kiekviena kolonija gali pa
sirinkti tokį laiką, koks jai 
patinka ir tuojau informuo
ti Centrą. Jeigu pasirodys 
tas laikas neužimtas, tai 
bus pasiųstos tai kolonijai 
parodos knygos. O jeigu 
pasirodytų užimtos, tai ta
da bus galima pasirinkti 
kitas kolonijai parankus 
laikas.

Visais Demokratinių A- 
merikos Lietuvių Centro 
reikalais reikia susirašinė
ti sekąmu adresu: 427 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N.

kurioje telpa 
• rezoliucijos, 

protokolas ir 
kalbos, jau
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J. GASIŪNAS, 
DAL Centro sekr.

Harry Clifford.
' Verte Ps

Trumano daktarai sako, 
jis sveikas, bet tunka, net 
po svarą per dieną, kada 
smarkiai pavalgo.
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• Vėl man eglės šimtametės moja,

Moja žaliaplaukės nuo kalvos, 
Kelias, kelias Gegužės Pirmoji 
Vir§ kalnų ir klonių Lietuvos.
Kiek žvaigždžių, padange, tu išbėrei, 
Į kapus didvyrių žvelgdama
Kiek tu kraujo ir kančių sugėrei, 
Mano žeme, žeme mylima!
Bet rausvi sualėtekiai užgydė 
Tau žaizdas, — ir vėl* tarp stagarų 
Nebyliom žibuoklėm laime žydi, 
Mėnesienos lyja sidabru..
Tau sapnuojas baltos, vėsios nendrės, 
Man — raudoni tamsūs gintarai,— 
Ūžia varpas, jūroje nuskendęs, 
Saldžiai kvepia svaigūs ajarai.
Daug laivų, daug mėlynų rytojų, 
Daug stebuklų mariom atliūliuos ... 
Gausk per amžius, Gegužės Pirmoji, 
"Baltijos alsavimuos žaliuos! , 

A. Churginas.

nimas turi būti vykdomas pagal iš aukš
lė to nustatytą planą.

Didelį koncertinį darbą praeitais me-.' 
tais nuveikė Liaudies dainų ir šokių An
samblis bei Filharmonijos choras. Jų 
per mętus paruoštos kelios programos, 
pakartotinos gestrolės po periferiją tu
rėjo didelį muzikiniai meninį poveikį, 
tik, deja, ir pirmojo ir antrojo kolekty
vo repertuare dar iki šios dienos tarybi
nė tematika užima permažą vietą. Šią 
spragą nedelsiant turi išlyginti šių ko
lektyvų meno vadovai (J. Švedas, A. II- 
čiukas), pasitelkę mūsų poetus bei kom
pozitorius, pasirinkdami kitų tautų ta
rybinės tematikos kūrinius. Atskirai at- 
žymėtinos Liaudies Ansamblio su pasi- . 
sekimu Maskvoje praėjusios gastrolės. 
Mes savo liaudies dainą, tautinį šokį, 
liaudies instrumentu orkestrą parodę 
mūsų Didžiosios Tėvynės sostinėje, su
silaukę palankaus, šilto vertinimo, tu
rime žengti toliau, atkakliai dirbti ir 
pasiekti didesnių laimėjimų tematiniu 
bei meniniu požiūriu. Tarybinė tema
tika, apipavidalinama liaudinės muzi
kos apdarais, balsinės medžiagos susti
prinimas, specifinių solistų susiradimas, 
instrumentų derinimo tobulinimas; sce
niniai. dekoratyvinių rūbų sutvarkymas, 
koncertinės - pastatyminės formos išieš
kojimas |— štai klausimai, laukią iš
sprendimo ir įgyvendinimo.

Jei Liaudies Ansamblis savo svarbųjį 
egzaminą garbingai išlaikė, tai Fįlhar- 
monijos chorui šis uždavinys dar prieš 
akis. Choro gastrolės Maskvoje, kurios 
numatomos pavasarį, uždeda pareigą 
šio kolektyvo vadovams nedelsiant ap
svarstyti šį reikalą ir imtis kruopštaus 
pasiruošimo.

Mūsų muzikinio gyvenimo vaizdas bū
tų nepilnas, jei neatžymėtume tai, jog 
mes praeitais metais savo svečiais susi
laukėme tokių muzikiniai interpretaci
nio meno įžymybių, kaip stalininės pre
mijos laureatų V. Barsovos, Batūrino 
su rusų liaudies .instrumentų orkestru, 
vadovaujamu Osipovo, stalininės premi
jos laureato Bethoveno ' vardo kvarteto 
(Ciganovas, V. Širinskis, Borisovskis ir 
S. širinskis), kurio koncertai Vilniuje 
bei Kaune buvo tiesiog kamerinės mu
zikos šventėmis, išgarsėjusio Piatnickio 
vardo rusų liaudies choro, ir eilės kitų 
didžiųjų tarybinių menininkų.

Ką 1946 metais nuveikė mūsų kom
pozitoriai? Juk nuo jų kūrybinio akty
vumo priklauso tolimesnė mūsų tarybi
niai lietuviškosios muzikos raida, jos 
praturtinimas. u

r v

, Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikė
jas J. Gruodis po savo gerai pavykusių 
“Simfoninių variacijų” ėmėsi vėl stam
bios formos. Jis rAšo pirmąją simfoni
ją. Reikia linkėti autoriui kūrybinės 
ištvermės, kad kuo greičiausiai susi
lauktume naujos tarybinės simfonijos, 
kuri mūsų muzikinėje literatūroje (juk 
faktinai iki šiol mes teturime vieną A. 
Račiūno simfoniją) bus svarus indėlis. 
Iš smulkesnių J. Gruodžio sukurtų vei
kalėlių atžymėtina daina mišriam cho
rui “Klaipėda” pagal A. Churgino žo
džius. ' j .

Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikė
jas J. Tallat-Kelpša parašė , nemažai 
naujų veikalų. Iš jų ypač atžymėtinas 
pirmas mūsų muzikinėje literatūroje 
kvartetas — siuita mediniams pučiamie
siems instyumentan|s, kuris pagrįstas 
mūsų liaudies muzikos motyvais. Be to, 
jis patašė keturias parafrazes fortepijo
nui, solistinių liaudies dainų su fortepi-' 
jono pritarimu ir tarybinę dainą chorui 
“Didžioji laisvė,” pagal V. Remerio žo
džius. Kompozitorius J. Tallat-Kelpša ~ 
susiplanavo pagal S. Nėries kūrinį “Po
emą apie Staliną,” didelį muzikinį vei
kalą. Šis stambios formos kūrinys ski
riamas Didžiojo Spalio trisdešimtosioms 
sukaktuvėms. . . ' prideramą vietą.

Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikė

LIETUVOS MUZIKINIS GYVENIMAS

,:W
l’T

t,
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J. Banaitis,

eilę tarybinių dainų, iš kurių “Atstaty
• * *•• • • * * *■ • * *

i

dirba tik ruošdami kojektyvus peržiū
rom, o paskiau vėl apsileidžia. Šitokio . 
darbo metodo pirmoj eilėj turėtų atsisa
kyti mūsų meninės saviveiklos vadovai, 
kurių daugumas profesionalai . Jie tu- 

■ ri kasdien ugdyti meninės saviveiklos 
kolektyvus, kelti jų meninį lygį. Jei mū
sų chorinė ir tautinių šokių saviveikla 
yra gana išsiplėtusi po visą kraštą, jei 
ji yra ir ne žemo meninio lygio, tai dra
minių . ratelių, tautinių instrumentų, 
liaudies orkestrų, “kapelijų,” indiviįu- 

‘ alios saviveiklos, liaudies įvairaus pavi
dalo kūrybos saviveikla mūsuose dar vi
sai užleista. Dramos rateliams reper
tuaro trūkumas, jiemš paramos ne teiki
mas iš teatrinių profesionalų pusės arti
miausiu laiku turi būti pašalintas. Tai 
Lietuvos TSR Rašytojų Sąjungoj Dra
maturgic sekcijos, Liaudies Kūrybos Na
mų ir atskirų teatrų—centrinių ir peri
ferinių — tiesioginė pareiga. Liaudies 
Kūrybos Namams laikas susirūpinti in
dividualiais, įvairaus žanro mūsų savi
veiklininkais, laikas su metodine pagal
ba paskubėti ir liaudies įvairaus pavi
dalo meno kūrėjams, laikas užmegsti 
ryšius su mūsų krašto dainininkais, pa
sakotojais, 'audėjomis, drožėjais. Reikia 
visu rimtumu susirūpinti ir iškelti mū
sų liaudyje slypinčius talentus, jiems 
padėti. '

1946 m. simfoninės muzikos propaga
vimo srityje, nors ir neturint pastovaus 
simfoninio orkestro, padaryta permaža. 
Tiesa, metų pabaigoje Valstybine Fil
harmonija, Respublikinio Radijo Komi
teto pagalba, pradėjo ruošti reguliariai 
simfoninius koncertus, bet suspėjo jų su
ruošti nebedaug. Iš simfoninių koncer
tų atžymėtini: simfoninis koncertas, 
skirtas Rinkimams į TSRS Aukščiau
siąją Tarybą, kurio programoje buvo at
likti naujieji Lietuvos tarybinių kompo
zitorių veikalai (A. Račiūno pirmoji sim
fonija, St. Vainiūno koncertas fortepi
jonui ir B. Dvariono koncertinė uvertiū
ra), B. Dvarionui diriguojant, simfoni
nis koncertas, skirtas tarybinei muzikai 
(D. Šostakovičiaus V-ji simfonija, A. 
Klenickio kantata “Marija Melnikaitė” 
ir S^ Prokofjevo kantata “Aleksandras 
Nevskis”), be to, atskiruose koncertuo
se pirmais išpildymais mūsų muzikinei 
publikai buvo pademonstruotos J. Gruo
džio sodriai 'praskambėjusios, “Simfoni
nės variacijos” ir Didžiojo Spalio sukak
tuvių iškilminguose koncertuose A. Ra
čiūno kantatą “Išlaisvintai Lietuvai,” A.

Iš ^vokiškųjų okupantų • išvaduotoje 
Tarybų Lietuvoje greit ėmė atsigauti ir 
mūsų muzikinis gyvenimas. Per 1944 ir 
1945 metus mūsų kompozitoriai, įsijun
gę į Tarybų Lietuves kūrybinį gyveni
mą, parašė eilę vertingų muzikos veika
lų? Sakysim", J. Gruodžio “Simfoninės 
variacijos” savo meniniu brandumu, 
liaudine tematine medžiaga, muzikinės 
faktūros šviežumu, originaliu ir kompo
zitoriui savitu kompoziciniu braižu, A. 
Klenickio širdingai tarybinė, geros melo
dinės linijos kantata “Marija Melnikai
tė” (S. Nėries žodžiai), St. Vainiūno 
pirmas mūsų muzikinėje literatūroje 
koncertas fortepijonui, B. Dvariono įdo
mi, liaudine medžiaga pagrįsta koncerti
nė uvertiūra, gausus mūsų kompozito
rių kamerinių veikalų skaičius, eilė ta
rybiniais tekstais dainų—tai tų nepilnų 
dviejų metų muzikinės kūrybos balan
sas, kuris negali būti lyginamas su bur
žuazinių laikų net ištisu dešimtmečiu.

1946 m. mūsų muzikinis gyvenimas la
biausia lietė Dainų šventę, įvykusią lie
pos mėnesį. Metų pradžioje įvyko visos 
Tarybų Lietuvos chorvedžių suvažiavi
mas, kuriame jie buvo supažindinti su 
šventės repertuaru ir jo vykdymu. Bu
vo suruoštas tarybinių dainų konkursas, 
kurių geriausios buvo įtrauktos į Dainų 
šventės repertuarą. Iš jų D. Andrulio 
“Manoji Lietuva”, (J. Šimkaus žo
džiais), J. Švedo “Tarybų Tauta”* (A. 
Venclovos žodžiais) prigijo visame kraš
te ir dabar plačiai liaudies dainuojamos.

Didžiuliu įvykiu ne tik mūsų muziki
niame gyvenime, bet ir mūsų tautos is
torijoje, reikia laikyti 1946 metų liepos 
mėnesį, Vilniuje įvykusią Dainų šventę, 
kurioje dalyvavo 12,000 dainininkų iš 
visos. Tarybų Lietuvos. Tai buvo mūsų 
tarybinės kultūros didžiulė šventė, vaiz
džiai parodžiusi tarybinės santvarkos 
gyvybingumą, pranašumą, parodžiusi, 
kad tik tarybiniu keliu žengdama mūsų 
tauta, kurdama socialistinio turinio lie
tuviškąją kultūrą, gavo jai neaprėpiamo 
vystymosi, nuolatinio augime) tvirtą pa
grindą. Tik gaila, kad Dainų šventės 
dalyvių dauguma buvo moksleiviai, tuo 
tarpu mūsų profsąjunginė chorinė savi
veikla nepergeriausiai joje dalyvavo. Iš 
to turi pasidaryti rimtas išvadas atei
čiai mūsų profsąjunginių organizacijų 
ir Liaudies Kūrybos Namų vadovai, ku
rių uždavinys kuo skubiausiai organi
zuoti chorinę saviveiklą gamyklose, 
įmonėse bei įstaigose. Mes turime ruoš
ti naujas Dainų šventes, kurios nepaly- Klenickiui diriguojant, 
ginamai turi būti geriau ir didingiau 
paruoštos.

Reikšmingas įvykis mūsų muzikiniame 
gyvenime buvo ir Dainų šventės metu 
įvykusios visos Lietuvos geresniųjų cho
rų varžybos, kuriose, pavyzdžiui, Vil
niaus ir Kauno Universitetų, Kauno 
“Paramos,” Vilniaus S. Nėries vardo 
gimnazijos, Marijampolės jaunosios dę- 
klamatorės pasirodė ne tik gerai suor
ganizuoti, . bet ir pasiekę gana aukšto 
meninio lygio.

Svarbus įvykis mūšų muzikiniame gy
venime buvo 1946 m. sausio, mėnesį 
Kaune įvykusi baigiamoji mūsų krašto 
meninės*saviveiklos olimpiada, kurioje 
gražiai pasirodė Telšių choras su orkes
tru, kanklininkės, Marijampolės Šokėjos, 
iškėlusios ir išpopuliarinusios mūsų tau
rųjį tautinį mergaičių šokį “Sadutė,” 
Ukmergės drAmos ratelis, eilė pavienių 
gabių saviveiklininkų, kaip Marijampo
lės jaunosios deklamatorės.

Praeitų metų rudenį, po rajoninių 
peržiūrų, Vilniuje įvyko šokių ir muzilį- 
nių kolektyvų peržiūra. Čia gerai pasi
rodė 'Vilniaus Universiteto tautinių šo
kių kolektyvas ir Kauno profsąjungų 
centrinio klubo styginis orkestras, Vil
niaus tautinių šokių kolektyvas ir akor- 
dionistai Ločeriai dalyvavo visasąjungi- 

\nės peržiūros užbaigiamajame koncerte, 
Maskvos Didžiojo Teatro scenoje. Už 
saviveiklinį meną jie gavo pagyrimą ir 
atžymėjimo raštus. '

Vis dėlto mūsų meninė saviveikla turi 
Jos vado\įai labiau

Jei simfoninės muzikos srityje šis tas 
praeitais metais nuveikta, tai kamerinės 
muzikos srityje padaryta žymiai ma
žiau. Metų pradžioje gražiai rodęsis 
valstybinis trio, dėl vieno dalyvio ligos 
nepajėgė reguliariai koncertuoti. Girdė
tuose trio koncertuose išgirdome ir mūsų 
kompozitorių naujuosius, 'pirmas šios rū
šies kregždes mūsų muzikinėje literatū
roje, kūrinius—St. Vainiūno ir J. Pa
kalnio fortepioninius trio. Kaip .vienas, 
taip ir antras mūsų kompozitoriai paro
dė gerą šios rūšies kamerinės technikos 
apvaldymą, vienoje kitoje vietoje sutvir
tėjo tikras kūrybinis pulsas, originalus 
polėkis., Šia kryptimi dirbdami tuodu 
mūsų kompozitoriai gali pasiekti bran
džių vaisių. Pastaruoju metu persior
ganizavęs mūsų valstybinis s styginis 
kvartetas šiais metais ruošiasi nuola
tiniams, cikliniams savo koncertams. Jų 
programose, reikia tikėtis, greitu laiku 
išgirsime mūsų naujuosius. K. Galkaus- 
ko ir A. Klenickio styginius kvartetus.

Atsigavo ir solistų koncertai.. Buvo A. 
Staskevičiūtės, tenoro Lukštaraupio, > 
smuikininko prof. Targonskio, violenče- 
listo Seidelio, pianistų: prof. Ginsburgo, 
B. Dvariono, St. Vainiūno, N. Dūks- ’ 
tulskaitės, J. Karnavičiaus koncertai. 
Sonatiniai vakarai nemažas indėlis į rųū- 
sų muzikinio gyvenimo balansą. Kame
rinės muzikos propągavimo bare prieš 
ųiūsų Valstybinę Filharmoniją šiais 
metais stovi labai rimti ir atsakingi už
daviniai. Turi būti išgyvendintas vi
soks atsitiktinumas, o muzikinis gyve-

Man visvien, kas tu,—stalius, artojas, 
Mokslo vyras ar buvęs karys— 
Iš griuvėsių prikelti rytojų, 
Stot į didelį darbą turi/
Jei tų kalvis, kalk raustantį plieną, 
Kūjo smūgiuose dienos pražys, 
Miestai kelsis ne metais, kas dieną... 
Drąsūs norai, taip pat geležis.
Į tave mųsų akys sužiuro, 
Kurs granitą į bokštą keli,— 
Smiltele būk prie kietojo mūro, 
Jeigu akmeniu būt negali.
Juk visvien, kad ir trupiniu būsim, 
Kad ir naftos mažu lašeliu,
Mūsų daug, toji laimė bus mūsų, 
Kai jausmu prisidėsim giliu!
Klysti tu, kurs drebi susikaupęs, 
Kad ramybės tavos nepaliest,—
Tas, kur grindžia gatves atsiklaupęs, 
Jis statytojas mūsų šalies.
Pasakys — savo laimę suradom, 
Kai didžiuosis jo darbu tauta,— 
Plentų juostos švitės autostradom, 
Karo šmėkla vėl bus užmiršta.

* s

Griauni prietarų nykią apgaūlę— 
Aušrą prikeli žemei gimtai, 
Mokslo tiesą neši į pasaulį — 
Savo kraštą kasdieną statai?
Jei tu dainius, sviesk žodį ugningą, 
Leiski tiesai plačiausiai sruvent, 
Ir kai širdžiai narsumo pristinga, 
Kad galėtų dainoj pasisemt.
Tau ne rožinį siūlau aš kelią
Su žvaigždėm, mėnesienos dangum, 
Jei daina, tegul akmenį skelia 
Kanka rankon su darbo žmogum.
Man visvien, kas tu—stalius, artojas, 
Mokslo vyras, ar buvęs karys, 
Iš griuvėsių, prikelti rytojų, 
Stot į didelį darbą turi. ,

V. Valsiūnienč.

Kam Kentėti 
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo—<

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?
įsigykite Dr. Peter’s daug metų 

išmėginto Gomozo. Daugiau negu 
iiuosuotojas, jis taipgi yra vidurių 
stiprintojas, sudarytas ii 18 pa
čios Gamtos gyduolių šaknų žiedų ir 
augmenų. Gomozo duoda neran* 
giom žarnom veikti ir pagelbsti 
{*om.s švelniai ir sklandžiai paša- 
inti užkietėjusias' išmatas; pa

gelbsti prašalinti užkietėjimo garus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų. 
Jei jGs vėl norite jausti 
džiaugsmų malonios pa- 
gelbos nuo už
kietėjimo var
ginimų ir tuo 
pat laiku pa
lengvinti jūsų 
skilvi, Įsigykite 
Gomozo šian
dien. Persergė
jimas: vaitok 
taip kaip nuro
dyta.

Teigti ifls negalite,nusipirkti savo apylin
kėj. siuskit prašymu dėl mūsų •‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite — 

DPirhfl 60c verta 
riilLvV Bandymui Bonkutes 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT—- 
antiseptikas — kuris nuteikia greita paleng
vinimą nuo reumatišku ir neuralgižky 
skausmu, mūskulinib nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžiu muskulų, patempimų ir 
nylęstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

o

Siųskit ši “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
ketų regulerl ii uncijų $1.00 
vertės bonkų Gomozo ir ekstra 
—60d vertės bandymui boti- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas.-........... .. ...............................

Adresas.... ........    -......—

Paito Ofisas....... —.....—......—.......
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dept. 674-33B
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Hl. . 
256 Stqnlev St. Winniosa. Man.. Can. |

Išmintingųjų asmenų ra
štai tai vienatinis turtas, f 
kurio ateities gentkartės 
riėgales išaikvoti.

W. S. Landon^

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviem šeimynom ak< 

meninis namas, su 11 šviesiais kam
bariais; namas pusiau atskiras, ga 
ru šildomas; pirkėjas tuoj gali ga 
ti 5 kambarius. Du blokai nuo sub-\ 
vės ir mokyklos. Kaina $7,000. Ge
ros/ sąlygos pirkėjui. Kreipkitės į 
Reil Estate Gagel, 335 Milford St, 
Brooklyn, N. Y. AP. 7-6430.
/ (103-108)

tų. Kompozitorius nuo sa^o koncertinės 
, uvertiūros pasuko tvirta tautinės mu
zikos, grindžiamos liaudinės muzikos pa
grindais, linkme. Šiuo požiūriu įdomi 
jo uvertiūra, stipri ir pjesė smuikui.

Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikėjas 
A.jKlenickis rašė, pagal B. Dauguviečio 
libretą; iš partizaninės kovos, operos 
klavyrą. Pageidautina, kad greičiau bū
tų sukurta pirma mūsų tarybinė opera. 
Be tb, kompozitorius parašė ir styginį 
kvartetą, kuris dar laukia savo pirmo 
viešo išpildymo.'

1 Kompozitorius J. Karosas parašė eilę 
tarybiniais tekstais dainų, bet geriau
siai jo pavykęs darbas, tai koncertas 
fortepijonui su orkestru* Šis veikalas 
mūsų muzikinėje literatūroje užims jam

PAJIESKOJIMA)
Pajieškau sesers Marijos Mitkai- 

tės, žiąau kad vedusi, bet po vyru 
pavardės nežinau. Paskutini syki 
mačiau tai 16 m. atgal, tuomet gy
veno Cambridge, Mass. I§ Lietuvos 
paeina, nuo Vilniaus rėd., žežmarfij 
parapijos. Labai norėčiau su, ja pa
simatyt. Jeigu, kas žino kur ji dabar 
randasi, malonėkite pranešti, būisiu 
dėkingas. Ignas Mitkus, 113 Herriot 
§t., Yonkers 2, N. Y. (103-108) .31

Lietuvos 1 SR nusipelnęs meno velke- A Nemažą pluoštą tarybinių dainų, pa- 
jas K. Galkauskas rašo baletą ir sukūrė rašė kompozitoriai J. Švedas, J. Pakal- 
eilę tarybinių dainų, iš kurių “Atstaty- nis, Stf Vainiūnas, K. Kaveckas, D. An- .
sim, Gędimino miestą/’ pagal V. Sirijos- 1 drulis. Iš, geriau pavykusių ir prigyjan

čių reikia atžymėti J. Švedo “Pirmyn 
laisvoji' Lietuva/’ J; Pakalnio ' “Kietas 
mūsų plienas,” pagal S. Nėries žodžius, 
St. Vainiūno “Jaunimo daina,” pagal E.

A. Račiūnas talentingai sukūrė, pagal1 IMĮiežėlaičio žodžius, K. Kavecko “Dan
gus gimtinės,” pagal A. Venclovos žo
džius in “Daina Tarybų Lietuvai,” pa
gal E. Mieželaičio .žodžius bei eilę kitų. 
Atskirai reikia atžymėti Lietuvos TSR 
nusipelniusio meno veikėjo J. Švedo pa
darytą didžiulį darbą tvarkant bei.ku
riant sudėtingą Liaudies Ansamblio re
pertuarą.

Giros žodžius, jau dainuojama mūsų pa
jėgesniųjų chorų. '

y. Ypač aktyviai pasireiškė mūsų jau-. 
nesniosios kartos kompozitorių atstovai. 
A. Račiūnas talentingai sukūrė, pagal 
Butkų Juzės žodžius, Solo dainą “Penk
mečio kurti,” parašė dvi įdomias pjeses 
violenčelei; Laikas gabiam kompozito- 
riui imtis operos formos. B. Dvarionas 
phrašė, pagal S. Nėries žodžius, vyku
sią dainą “Sesfip žydrioji Vilija,” origi
nalaus, lietuviško, braižo pjesę smuikui, 
temą su variacijomis fagotui ir eilę ki-

Lietuvių Laisvės 
Radio Programa

Lietuvių Laisvės Radio Programa 
yra transliuojama iš stoties

WBYN, 1430 klc. 
Brooklyn/N. Y.

Nuo 10:30 iki 11 vai.
SEKMADIENIŲ RYTAIS*

Prjimame asmenų, organizacijų ir 
biznių pranešimus.^ Vedybų, gimi

mų, mirties pranešimus ir tt. ,

Stokite | 
Lietuvių Laisvės *

Radio Klubą
Kas aukos dolerį ar daugiau pa
laikymui šios radio programos 
bus to kliubo pilnateisiu nariu 

per ištisus metus.

Remkite Šią Programą 
Parengimais ir Aukomis

Kur tik ši programa yra girdima 
visur,reikia organizuoti kliubus i 
ruošti pramogas jos palaikymui. 

Siųsdami čekius ar money- 
orderius išrašykite:

LITHUANIAN LIBERTY 
RADIO CLUB 

ir siųskite sekretorei 
LILLIAN BELTE 
*427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y
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Labai

arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * * *

...........—.. . Parašė Petras Cvirka— ,

skeveldrė- 
tiesėsi pas-

(Tąsa)
Jis pats, pasijutęs nepriklausomas, dė

josi ne viskuo patenkintas i’r rodė nepri
tariąs naujiems krąšto šeimininkams.

—Kaip gi be seimo! — Joukun darbs!
— sakydavo jis labai artimiems drau
gams. — Ateis vąlanda... Laikykimės 
Kudirkos!

Demokratiškų įsitikinimų 
lės, kaip kometos uodegoje,
kum karštąjį tribūną, kovotoją, kartais 
pagaląsdamos dantį, iš seno įpratimo, į 
kokį nevykusį “savivaldos” reiškinį, kurį 
patys rėkė geriau sutvarkysią, kartais 
garsiai nušispjaudahii, kišenėj parody
dami kumštį...

Gal būt taip ir į grabą atgulęs sukietė
jusiu demokratu ponas ‘ Dirgelevičius, 
jfcigu ne toji aplinkybė, ne gandas, kad iš 
jo elektros stotį netrukus perims nauja 
akcinė bendrovė, kurios viršūnės esą įta
kingi naujos valdžios šulai...

Viename, steigiamajame naujos są
jungos susirinkime, priešingame Dirge- 
levičiaus jsitikinimams... įvyko faktas, 
apie kurį ilgai paskum kalbėjo ponai.

Taigi į šį susirinkimą DirgeleVičius 
atvyko taip pat su demokratijos kovoto
jų likučiais. Visi manė jį atėjus ardyt su
sirinkimo, provokaciniais tikslais. Bet 
pasirodė, kaijl jis ne tik ramiai išklausė 
pranešėjo kalbos, bet dar tam ir nebai
gus, pagavo taip baisiai šaukti valio, lai 
gyvuoja! kad staigusai atsivertėlis rim-

• tai visus išgąsdino.
Juo keisčiau, kad Dirgelevičius atsi

vertė taip staiga, kad ir šventųjų gyve
nime reta tokių pavyzdžių. Gal panašiai 
atsitiko tik su tokiu Gordijum ar Pily
pu...

Pamažu jis taip ir įžengė viena koja į 
apskrities šventųjų ierSrchiją. »

• ( Viso to pasėkos buvo nepaprastos, jei
gu dar pridėti ir jo viešą išstojimą:

—Dabar tik man akys atsivėrė... Aš 
už teisybę, vyručiai! ^

Dirgelevičius vėl garbės susilaukė ir 
prideramo kepurės pakėlimo. Netrukus 
jį ir burmistru išrinko.; Visi ėmė sakyti f

— Mūs galva, mūs miesto galvelė... O 
jeigu miesto galva — tai ir galvoti už’vi- 
są miestą reikėjo. Begalvodamas per tris 
Savo viešpatavimo metus jis, galima sa- 

tlgrti, miestą pastatė ant kojų: 1buvo per- 
cfežytos tvoros, įtaisyta vieša išeinamoji, 
išleistas privalomas įsakymas: šunims 
ir mifcams iki 18 amžiaus po 10 v. 
vakaro' miesto parke pasirodyti drau-

Į.dziama! •
Pats sau naują napiuką susigalvojo. 

Tarp kitko, būdamas dar ne miesto gdv- 
va, jis parašė senajai galvai prašymą, 
kur prašė jam paskirti miesto centre že- 
ifiės sklypą. Sėdęs pats Galvos kėdėn, at- 

į rado ir savo prašymą, kuriame, ilgai ne
galvodamas, uždėjo rezoliuciją; Pilie
čiui St. DirgeleviČiui jam prašomą že
mes sklypą—paskirti. Pasirašė: Bur- .

E mistras St. Dirgelevičius. *
Tuojau burmistras, savąją galią paju- 

’ tęs, nosies spalvą pakeitė. Ir proferan- 
po kompanijose y is sakė: ;

—Ponai, aš einu. Aš priperku!...
O ištikimieji, žemieji raštininkėliai 

jain atsakė:
R. —Ša, miesto galva eina!.. ‘

Savo įstaigoje jis vėl įsitaisė panašų 
.fortepijoną ir jo senų principų, melodi
ja: nepatepsi—nevažiuosi, pasidarė ga

lį na populiari.
Nepamanyk, skaitytojau, kad auto- 

t/ius Čia paslėptai apie kyšius kalba! At- 
’ leisk, jis tokios ir minties neturėjo. Tie 
daiktai pas mus dabar visai kitaip va
dinami, tiesiog slaptažodžiais, kaip ka
ro metu,—vieną - dieną tas, o rytoj—ki-

las, pagaliau, kad valdžios žmogus, ir ’ 
klebonas, visa tai išgirdęs', pasakė:

—Ei, dū-dū-dū . . . šiaudai be grū
dų!..

«»

■ Juk tai mūs parapijos sūnus. Šito bąi- 
boko ir. tėvą atsimenu. Nagi, mūs myli
mas milijonierius,'Krukelis. Ruoškitės 

'priimt, ir aš-sugalvosiu ką daryt. Pini
go jis turi, domine.

Po pietų apskrities miesto poneliai vi
si žinojo, kad atvažiuoja aplankyt savo 
tėviškės milijonierius Krukelis, kuris 
Amerikoje Kruku vadinosi, kad prieš 
savaitę jo ekskursija atvykusi į Kauną. 
Visi vartė ir pašto perlaidą, pagal ku
rią burmistrui buvo išmokėta penki šim
tai litų. . ,

Bematant įvyko pasitarimas: kokias 
iškelt vaišes? Teisėjas apskaičiavo, kad < 
tų pinigų vargu ar pakaks, jeigu reikės 
pirkti geresnį gėrimą, pats sakėsi jau 
kalbėjęs ir su vieno orkestro vedėju, ku
ris, išgirdęs, kad milijonierius atva
žiuoja,tiesiog tų penkių šimtų litų ir pa
reikalavęs muzikai.

Na, o dėl ubagų sukvietimo—tiesiog 
nenuprantamas buvo amerikono kapry- 
zas. Dirgelevięjus aiškino, kad jo mies
te nė vieno ubago nesą, o teisėjas buvo 
tos nuomonės, kad prieš milijonierių— 
jie tikri ubagai.

Klebonas pareiškė pretenzijų į pini-' 
gus kaip tik dėl tų ubagų ir griežtai 
reikalavo jam atiduoti, nes visi labdary
bės darbai—šventos bažnytėlės globoje.

Sukruto ir miesto ponios, nerimavo— 
kur pinigai dingo, gąstavo, kad burmis
tras jų kur nors nenukištų. Paleido kal
bas, kad tuos pinigus tikrai tarp savęs 
pasidalino Dirgelevičius su klebonu. -

Poniutė be vyro atbėgo pas poniutę su 
trimis vyrais, būsią dėl kažkokios ma
dos, dėl kažkokio kailio, o neiškentusi 
pradėjo:—Taigi, taigi... poniute' gražus 
kailis.... taisyčiaus,ir aš... bet manasis ne 
toks turtingas, iš Amerikoj negauna.

Purkštelėjo poniutė su vienu vyru, 
girdi, žinau, apie ką tamsta, galvoji... 
man nusišnypšt į kažkokio amerikono 
pinigus. Plepalai, girdi,—į .teismą pa- 
traukt... Kaip jums ne geda, ir dar rim
ta tamstą laikiau !... y

(Bus daugiau)

Koks Tu Nuostabus...
Koks tu nuostabus, mylimas, geras, 
Kada vėl iš griuvėsių kelies,, 
Kai upeliai vėl plazda ir šnera 
Ties baltaisiais žiedais obelies,
Kada kvepia klevai ir alyvos,

'' Kada čiulba strazdai ir kovai,, 
Kada sverdi alyvos lyg gyvos, 

s Kada supas javai ir klevai.
v I 

Koks- tu nuostabus, geras ir grynas, 
Kada apkaso seno duobėj x \
Supas vėl rugiagėlė ir kmynas, 
Čiulba ulba marga jerubė.
O, ulbėkit, čiulbėkite, paukščiai!
O, šlamėkite, medžiai žali!

' Jūs šios girios, šis mėlynas aukštis, 
Ir laukai, ir padangė gili.

Antanas Venclova.

. Pavasaris
. žemės kvapas srovena pro langą, I

Debesų valtys plaukia dangaus pakraščiais. 
Aš myliu žąlią medį, ir Vėją, ir burę, ir bąngą, 
Kuri sunda, ir ūžia, ir šniokščia {ies šlaitais 
f stačiais., “ • ' . •
Aš myliu plačią jūrą ir valtis,
Ir judėjimą lynų, ir ratų judrių. y .
Aš myliu; kai pasėliai laukuos tyliai pradeda 

.kąltis, : . >
Kai t ganyklose kaimenės margos stambių 

gyvulių. .. #’
Kaip yilioją, kaip traukia prie žemės
Šitie želmenys, žolės, gležnį pumpurai, 
Vandenai, kurie vilgo laukus, našios dirvos 

pritemę, ' , .• v . 7 ‘
Sodrus lytūs su saule ir mėlynų (marių garai! 
Ankstų rytą išbudina keltie 1 7. y . (
Nesulaikomai kylantis' kraštas dienų kitimė.

p .burmistras, rezoliuciją dedamas, uz 
g stalo rymodamas, apie šį bei tą galvoda

mas, kur, rodos, toje įstaigoje ir,galvo-
zti nereikėjo—staiga gavo nei šiokį nei 

į tokį laišką, panašiais žodžiais praside- 
" dantį:
Ž: Atvažiuoju trečiadienį. Siunčiu po- 

nud miesto šerifui penkiasdešimts dole-
1 Paruoškit valgymu ir gėrimu, 
" kvieskit ubagus. Sutikite' su muzika.

Pratik Kruk. ' Miestas. Uostas. Laivai. Kaminai. Juodos
Dar nespėjo to laiško pats burmistras ^yaltys. • • ; . f

perskaityti, jau Dūda buvo daug kur nu- '* AiAit, kilkit, dupdėkite, siūbuokite darbo 
bėgęs, skimtelėjęs telefonu, kad . atvą- > ritmę!

konsu- AntdMd# VeftčUtya,

Nevykus Worcesterio 
Lietuvių Moterų Klubo .

Atsakymas •
Kovo 18-tos dienos laidoj, 

Laisvėje, tilpo mano kritika- 
pastabos prieš gatvines kelio
nes, tilpusias • Amerikos Lietu
vyje, vasario 22-ros laidoje.

Toje Ą. Lietuvio laidoje 
gniūžtė kolionių buvo mesta į 
veidą demokratiniams Ameri
kos lietuviams už Išleidimą la
pelio “Kas Jie Per Vieni? Ko 
Jie Siekiasi?” — apie atbėgė
jus — ir už vienos narės iš
stojimą klubo susirinkime 
prieš aukojimą Bendrajam 
Fondui pinigų. Ta narė susi
rinkime buvo nurodžiusi, kad 
pinigai sunaudojami fašistinei 
propagandai, naujo fašizmo 
auklėjimui.

Baste prieš tą narę ir visus 
demokratinius lietuvius “Mė- 
linakė” neturėjo nei vieno 
fakto, tik glėbį kolionių. Prie
dams, ji reikalavo greičiausia 
prašalinti iš klubo mėlynakių 
tarpo staiga “sugedusią” “ka- 
capę,” nes ji viena galinti vi
są klubą sugadinti ir t.t.

Tos “Mėlynakės” ; rašto to
nas man rodė, kad ji viena 
taip susirūpinus atbėgėlių šel
pimu ir šalinimu iš klubo tų 
narių, kurios drįs priešintis 
šerti fašizmo likučius. Tad ir 
savo kritiką, tilpusią Laisvė
je, kovo 18-tos laidoje, nusta
čiau prieš ją. Ten kartotinai 
nurodžiau, kad .tokių kolionių 
rašė j a daro gėdą visam klu
bui. Už tą “Mėlynakės” že
mos rūšies raštą nelaikiau at- 
sakomingu viso klubo.

Bet, ve kas pasirodė: Ame
rikos Lietuvio balandžio 12-

■Į. ■■■»■■!>■■■   \ I....... IIRfr     »-■■■       — —

tos laidoje telpa Worcesterio 
Lietuvių Moterų Klubo atsa
kymas Teisybės Nebijančiai1. 
Klubo vardu pasirašo Danilie- 
nė. - . ■

Visų pirmiausia Lietuvių 
Moterų Klubo man atsakyme 
pareiškia, kad jos užsiėmė tik 
gražiai darbais ir praneša:— 
Mūsų klube1 nėra tokios žemos 
rūšies moterų, kad tokius žo
džius vartotų, koki buvo var
tojami tame aprašyme. Ir pa
taria man suieškoti tų kelio
nių rašėją.

Naivus ir nereikalingas man 
patarimas. Kodėl aš turėčiau 
ieškoti, kas aprašė jūsų klu
bo susirinkimo reikalus? Jei
gu tai padaryta be klubo ži
nios ir informacijų, tai pa- 
čjos turėtumėt apginti savo 
garbę ir surasti, kas tokį špo
są iškirto. V >

Švaresnis ir Teisingesnis Ture- 
- tų* Būti Klubo Atsakymas

Tik pasakius, kad klube nė
ra žemos rūšies žodžių ęvarto- 
tojų, o atsakymą pripildo ne
sąmonėm ir tokiais perlais — 
komunistai veidmainiai, me
lagiui, klastuotojai, Stalino 
agentai, raudono vėžio auklė
tojai,' etc. Ir magaryčiom pa
kartoja įprastą “patarimą” 
toms narėms, kurios nesutin
ka su tokiais,, kaip jos, “kul
tūriniais” darbais —: eikit į 29 
Endicott St. ir ten nusisukit 
sprandą... ‘

Ar apšaukti visus demokra
tiniai nusiteikusius žmones 
melagiais, veidmainiais ir t.t. 
be jokių faktų nėra žemiau
sios^ rūšies pasielgimas? Ar 
parašyti tokį palaidų barščių 
neva atsakymą, į kurį sukišta

visokios nesąmones, yra kul- 
tūringaš darbas, kuriuomi 
WLM Klubas myli girtis? Ar 
sąžiniška kartotinai1 sakyti, 
būk komunistai išleido lapelį 
prieš apvaikščiojimą 16-tos 
vasario, kuomet jūs žinote, 
kad komunistai tokio lapelio 
neleido ? Ar ne apgavystė yra 
girtis, būk “patrijotiniai” lie
tuviai per Bendrąjį ^ondą su
dėjo tūkstančius dolerių “lie

.......................... 4 taž puslapio 
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tuvių tautai,” kuomet jūs ži
note, kad Lietuva nei Lietuvos 
žmonės negaus tų dolerių?

Netiesa, kuomet jūs sakot, 
būk demokratiniai Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai apšaukiu' 
fašistais kiekvieną, kuris nesu-

(Tąba 5-me pusi.)

UWIM
fjfeax’GERWUSIfl DUONA zSSJ 
Z^OSCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn 
' KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS '
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 

-■ nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

PIRMU KARTU KUR NORS. . .

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

Blim\

$49.50 to $195.00 7"^

t HER EXCELLENCY "A" '
... *49 50 \

*/ 2. HEkXCELLENCYHl" _ ~

t HER EXCELLENT

t iJŪ A'. ■ < ;

Peter Kapiskas

Peter , 
KAPISKAS 
B4-R & GRILL 

Degtinės, Vynai ir Alus1

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank (Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

k ATDARA DIEN4 IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
z Tel. EVergreen 4-9812 , \

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, pasivaišinimas 
bei pare. Prašome užeiti pasilinksminti.

Salę išnomuojame del puotų, pokilių, krikštynų 
paikių, vestuvių.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

BROOKLYNO LIETUVIŲ
I < z

.Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue
> Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS s 

564 Wythe Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8054 -

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.
. ' ».

Tel. EVergreen 4-8003

I lull

CHARLES J. ROMAN
’ (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

r • 74.1r.

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

*•>... ■■ ■ „įftĮ.U'l.,, - . - ■ir-'-tilU

o U A



CIevelando Žinios

ATYDAI

BUFUOTOJŲ!

PILNAM AR DALIAI LAIKO

klubo

Bridgeport, Conn

darbas pasilaiko nuolat Įvairus mus

CAMBRIDGE, MASS

Manning Bowman Yra Geriausia

(109)
Licensed Undertaker

Hartford, Conn231 Bedford Avenue

Tel, ST. 2-8342

Reikalauk tik

Telefonas EV. 4-8698

HELP WANTED—FEMAL< 
REIKALINGOS MOTERYS

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770 LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Matthew A. 
BUYAUSKAS

HELP WANTED—Male 
REIKALINGI VYRAI

Svarba.
jeigu 'jisai 

pareigas, 
apylin-

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

Čia Yra Proga Keliems Gabiems Vyrams^
Patyrusioms Išlavintame Bufavimo -

■4

Amate Pas Manning Bowman

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

Tel. SOuth 8-5569

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

RONKONKOMA
8634

M. Raulinaitienė serga, bu
vo savaitę laiko ligoninėje. Ji 
gyvena 11 Mortson St. Ji yra 
narė pažangių organizacijų, 
daug dirbo pagalbai Lietuvoj 
žmonių ir Raudonajam 'Kry
žiui. Galinčios, prašomos ap
lankyti. Linkiu jai greitai pa
sveikti.

Kanados 
Black Horse Ale

* • Stono Avė. 
Broadway Line

LICENSES 
WHOLESALE fANp RETAIL 

. Beer, Wine, Liquor f
f. V " Į

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 11 d., 10:30 v. ryto, 29 Endicott 
St, Draugai, yra daug svarbių rėi- 
kalų aptarti, prašau visus dalyvauti.; 
—J. M. Lukas, įekr. (107-108);

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAIU-tas puslapis--------------—

Laisve—Liberty Lith. Daily * 
šeštadienis, Geguž. . 10, 1947

GALĮ PRISTIGT ANGLĮ 
JAI DUONOS

Ketvirtadienį sukako 2 
Inetai nuo Vokietijos pasi- 
davįmo.

• Mūšy nuolat besiplečianti gamybos programa sutei

kia mums galimybę pridėti keletą patyrusių vyry prie
• f

šio viršiausia apmokamo bufavimo' darbo.

New Yorke— 8,000 toli
mųjų telefonistų čia nutarė 
baigti streiką su $2 iki $4 
priedu per savaitę, bet at
sisako eiti per pikietų lini-

karais ar visą dieną nuo 7 A.M. iki 5 P.M. Namo par 

sinešama alga yra verta jūsy gero apgalvojimo.

Egzaminuojant Akis, 
' Rašome Receptus 
DaromeirPritaikoiiie Akinius

miesto organizacija Jungti
nėms Tautoms Remti pa- 
srtierkė Trumano1 karines 
“paskolas” Graikijai ir 
Turkijai. ' <

STREIKAS PRIEŠ VER
GUVĖS BILIUS

Mansfield, Ohio. —Dar
bo Federacijos, CIO unijis- 
tai ir Geležinkeliečių Bro
lijos nariai čia paskelbė 
vienos dienos streiką pro
testui prieš žalingus unijom 
bilius kongrese;

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

MANNING BOWMAN & CO., MERIDEN, CONNECTICUT, 
PUIKUS METALO IŠBIRSIMAS NUO 1857

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS /
Perbūdavo j a pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. L PIANO TUjNING & 
REPAIRING^

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

London. — Anglų maisto 
ministras lordas Woolto- 
nas pranešė, kad gręsia pa
vojingas maisto krizis An
glijai ir greit galį pristigt 
duonos. Jisai sako, dabar 
Anglijoj tiktai penkiom iki 
septynių savaičių tėra kvie
čių ir mėsos. ' ■

Matykite Judį

Sekmadieni, gegužės 18 d., 
nuo 2 vai, po pietų iki1 11 nak
ties, Klein Memorial Svetai
nėj’, bus rodomas Sovietu .Są
jungoj pagamintas labai gra
žus spalvinis judis “Stone 
Flower.” . ;

šis judis New Yorke iššau
kė užginančių atsiliepimų net 
toj spaudoj, kuri visaip nieki
na tarybinę šalį. Jis yra vie
nas iš gražiausių. Jis buvo 
rodomas Maskvoj generolui 
Marshal] ir kitiems taikos de
legatams, laike jų vėliausio 
ten buvimo. Visi kviečiami at
silankyti!

bietės būtų pamiršusios, kad 
mūšių laukuose sulaikymui fa
šizmo krito lygiai komunistai, 
katalikai, nepriklausomi.

Argi šiandien dar neaišku, 
ką atnešė neigimas demokra
tiniai nusiteikusių žmonių, 
kiekvieno priešfašistinio žmo
gaus apšaukinėjimas kojnu- 
nistu? Riksmas prieš nesamą 
komunįzmo pavojų, rėmimas 
reakcijos buvo tais nuodais, 
kurių pagalba Hitleris apsvai- 
giho dalį žmonių. Tuo riksmu 
jis suskaldė demokratijas, pa
vergė vieną šalį po kitos. Po 
priedanga kovos prieš komu
nizmą jis užkūrė baisų karą, 
kuris prarijo milijonus gyvy
bių, miestus pavertė kalnais 
griuvėsių, atnešė žmonėms 
baisių nelaimių. To viso aky- 
vaizdoje, kiekvienas sąžiniš
kas žmogus turėtų kovoti prieš 
fašistus ir jų propagandistus.

Vardu WLM Klubo kal
bančioji ponia rašo, kad klu
bas rūpinąsis Lietuvos liki
mu. Tai kodėl' nenorit žinoti, 
ką 'atbėgėliai darė lietuvių 
tautai tuomet, kuomet lietuvių 
tauta Hitlerio buvo nusmerk- 
ta mirčiai, kovojo už gyvybę? 
Kodėl nenorit žinoti,' kokiais 
“lietuvių, tautos” reikalais R. 
Skipitis nusikraustė pas Hit
lerį a,nt burdo dar nei tąrybi-

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

• Mes žinome, kad darbo sąlygos jums patiks, todėl, 

kad mes turime tiek daug vyrų, kurie būna su mumis

Balandžio 27 d. įvyko LLD 
190 kp. surengtas teatras ir ba
lius. Sulošta drama “Gadynes 
žaizdos.” Kadangi kiek geres
nių veikalų Clevelande nebuvo 
lošta per keletą, metų, tai ne
žiūrint, kad ir tą pačią dieną 
buvo surengta dar keletas lie
tuvių parengimų, žmonių susi
rinko virš poros šimtų. Aktor 
riai sava 'užduotis atliko gana 
gerai. Publika lošimu buvo pil
nai patenkinta. Teko girdėti pa
geidavimų surengti tankiaus 
tokius perstatymus. Kaip mato
ma, su šiuom parengirųu bemaž 
užsibaigia žiemos sezono paren
gimai. Tačiau,' galima tikėtis 
dėlei sekamos žiemos bus tinka
miau prisirengta, nes šio vei
kalo aktoriai užsibriežė suorga
nizuoti meno mylėtojų grupę, 
kuri ir rūpinsis prįrengimu di- 
d^sznių ir gražesnių 
kančiam sezonui.

NAMŲ DARBININKĖ
Privatiški Namai 

Nuosavas Kambarys ir Maudynėm 
Guoli* ant Vietos 

Reikalingi Geri Paliudijimai. 
Gera Alga.

Skambinkite ESPLANADE 7-287U.

NOTICE is hereby kiven that License No. 
HL 241! has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 105 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

geidaujama. Tai- w 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir 
prie Chauncey St., 3.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmbre 5-6191

• Telefonuokite ar kreipkitės asmeniškai Į mūsų em

ployment ofisį ąnt kampo Pratt ir Catlin Streetų ii 

pasikalbėkite apie tai. Padarykite tai šiandien.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks 12 d. gegužės, 7:30 v. v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos narės dalyvauti ir naujų 
atsiveskite. Yra daug svarbių reika
lų aptarti, taipgi bus ir draugiškas 
pasikalbėjimas* su skaniais užkąru; 
džiais ir šilta arbatėle. — A. W.

(108-109) .1

Draugiją, Sąryšio
Draugijų Sąryšis, 

tinkamai eina savo 
tai esti toje kolonijoje 
kėje kaipo viso veikimo centru. 
Taip buvo pirmiaus ir Cleve
lande. Tačiau, per pastaruosius 
kelis metus mūsų sąryšis buvo 
tik ant popieros. Draugijos Iš
renka vieną, kitą atstovą tori 
įstaigon, kurie nei susirinkimų 
nelaiko. Tokią padėtį toleruoti 
ilgiau jau negalima. Gyvenimas 
iškelia daug tokių klausimų, 
kuriuos tokios įstaigos, kaip 
draugijų sąryšis, turėtų svars
tyti ir nustatyti tam tinkamą 
veikimą. Patarčiau sekamuose 
draugijų susirinkimuose iš
rinkti bent po 3 delegatus į 
draugijų sąryšį, kurie susirin
kę sutvarkys visą vietinį veiki
mą abelnai.

Mirė Antanas Račkaitis
Gegužės 1 d. palaidojome 

draugą A. Račkaitį. Velionis 
atvažiavo iš Lietuvos dar jau
nas, apie 17 metų amžiaus ir 
bemaž visą laiką išgyveno iCle- 
velande. Jš profesijos buvo siu
vėjas ir tuom tik ir užsiėmė vi
są savo gyvenimą. Per daugelį 
metų priklausė prie LLD 190 
kp., taipgi prie LDS 55 kp. ir 
gali būti tik todėl tiek daūg 
žmonių susirinko palydėti į ka
pus. Lydėjo apie 30 pilnų ma
šinų.

Išlydint iš Wilkelio koplyčios 
drg. -K. Romanditnė, o ant kapų 
drg. J. žebrys pasakė po gra
žią atsisveikinimo prakalbėlę. 
Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Marijoną ir dukteris, 
Olgą ir Normą.

A. R. iš pat jaunų dienų at- 
sipalaidojo nuo visokių religi
nių pančių ir visą savo gyveni
mų nekeitė savo pažiūrų. Lais
vai gyveno, laisvai mirė ir lais
vai gražiai tapo palaidotas.

J. Rąstas.

REIKALAVIMAI*
Reikalingas duonos išvežiotojas, 

bei pardavėjas. Darbas nuolatinis ir 
■sąlygos geros. Dėl daugiau informa-' 
cijų, prašome tuoj kreiptis J P. & K. 
Bakery (G. Kudirka), 131 Inslee 
Place, Elizabeth, N. J. Tel. EI. 
2-9283.- (106-108)

Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

tinka garbinti Staliną. Demo
kratiniai žmonės nei vieno ne
garbina, tik gerbia kiekvieną 
žmogų pagal atliktus darbus 
tautos ar abelnai žmonijos 
gerovei, o smerkia kiekvieną 
veikiantį priešingai.

Gyvenimas, rodos, turėjo pa
mokinti kiekvieną sąžinišką 
žmogų, kaip brangiai reikėjo 
užmokėti už išauklėjimą fa
šizmo. Juk negali nei viena 
WLM Klubo narė taip greitai 
pamiršti paliktas baisias par 
sėkmės praūžusio fašižmo už
kurto karo. Netikiu, jog klu-

kad jūsų smėrkianii demokra
tiniai lietuviai, tie jūsų vadi
namieji komunistais, per eilę 
metų šaukė jus į bendrą kovą 
prieš fašizmą. Mes sakėme, 
kad fašizmo sukurtas karas 
bus baisus, pražūtingai, kad 
jame nukentės ne vien tik ko
munistai. įvykęs karas paro
dė, kad mūsų buvo tiesa. Tapo 
lygiai sunaikinta kultūros, is
toriniai ir rnaldnamių pasta
tai. Sulaikymui fašistinio mir
ties maršo frontuose lygiai žu
vo mūsų visų sūnūs.

Šiuo tarpu kiekvienas de
mokratiniai nusiteikęs žmpgus 
sako, ką,d jeigu bus prileista 
įvykti kitam karui, jis bus 
pražūtimi visiems. Kiekvieno 
sąžiniško žmogaus yra šven
ta pareiga kovoti1 taikos lai
mėjimui, o ne imtis vėl gąz- 
dinti svietą “komunizmo ' pa
vojumi.” Reikia liautis globo
jus ir glosčius fašizmo liku
čius, tykančius nerti naują 
kilpą ant demokratinių žmo
nių kąklo.

Pasimokinkit iš gyvenimo iki 
ne pervėlu.

Teisybes Nebijanti.

Dfs. Stenger & Stenger 
■Optometrists 

394-398 Broadway

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvių Progf. Klubas rengia di

delę vakarienę, paminėti Motinos 
Dieną. Gegužės 11 d., Klubo salėje, ( 
325 E.' Market St. Vakarienė prasi- . 
dės 6 v. v. (E. D. T.). Taipgi bus* 
skirta dovanos seniausiai ir jauniau
siai motinai, ir tai motinai, kuri turi", 
didžiausią šeimyną. Bus įvairi pro
grama pagerbimui motinų. Dalyvaus • 
adv. Verbalis, dr.' C. Ratkevičius, K 
Lyros Kvartetas, V. Valukas, A. 
Grigaitė ir seserys Kųpriūtės. Taip
gi bus gera muzika šokiam. Turėsi
me įvairių gėrkou.—Koijl (108-109)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir Ura javus 
sudarau su ame«g«&'■■■vMk 
rikoniškais. Rei-f ęgą!
kalui esant ir M

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuė 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kanp. Inman St., arti Central 8kv.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.'
Tel Virginia7-4499

Tamstos Ateitis Nebloga 
' * 

hiatau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu- 
mų varginaml žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 

sudaryta iŠ daug skirtingų elementų ir bran- 
l/Yjg'U aliejų, iŠ skirtingų kraštų svieto, šildydama ga- 

šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
\ teisinga patarlė sako: kas tepa, tas- ir važiudja, tėi 

į t f) j jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk; su Deksnio 
'f J Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku-

■^z rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio
dalingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-ož. $5.00,

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo z/3 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- 
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jo^ ne / A

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

LIETUVIŠKAS KABARETAS
- , . . •. KM.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MATTHEW P. BALLAS 
• • i •

(BIELIAUSKAS)

' Eaisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Moterų Literatūros Kliubas 
buvo surengęs balių, balan
džio 27 d. žmonių buvo ne
daug, bet visi smagiai links
minosi. Parengimui aukavo 
valgių : V. Kazlaus pusę ^bu
šelio bulvių ir cibulių, O. 
Krjisnickienė sūrį, M. Margai- 
tienė sūrį, R. Lukštienė 2 sū
rius, M. Staugaitienė sūrį, M. 
Bernett pyragą, O. Visockiene 
$1 pinigais. Labai ačiū visoms 
už aukas! Taipgi ačiū drau
gams ir draugėms, Kurie dir
bo parengime.

nęi santvarkai neįsikūrus Lie
tuvoje? \ Už kokius “lietuvių 
tautai” pasitarnavimus Hitle
ris 'mokėjo pensiją daktarui 
Griniui ?

Šiuo tarpu New Yorke, yra 
išstatytos parodai fašistinio- 
hitlerinio barbarizmo lieka
noj. Jų tarpe randasi ir mui
lo su vokiškais užrašais: “Pa
dirbtas iš žydiškų riebalų.” 
“Padirbtas iš maišytų žmonių 
riebalų.” Būtinai reikia paty
rinėti, kodėl vieniems skirtos 
pensijos, o. kiti nuskirti mui
lui, kuriuomi žudikai nusimaz
gojo kruvinas rankas.

Prisidengus “tautos meile” 
atliekama daug jai žalingų 
darbų. Man prisimena inci- 
dentėlis, suvaidintas Worces- 
teryje taipgi “tautos labui.” 
Jis yra žinomas ir poniai Da- 
nilienei, pasirašiusiai 
vardu atsakymą.

Tik trumpas laikas atgal 
grupp “gerų” tėvynainių, sa- 
kydamiesi einą tarnauti “de
mokratijai” ir “lietuvių tau
tai,” numaršavo į valdišką 
įstaigą su skundu prieš 29 En
dicott > St. įstaigą. - Ši misija 
skundė, kad 2^ Endicott St. 
salė — knygynas reikalinga 
kaip nors sunaikinti, kaipo 
“auklėtojas komunizmo.”

e Demokratinės įstaigos ne
myli skundikų, nes laiko juos 
netinkamu elementu jokiai ša
liai. Todėl teisėjas pareiškė, 
kad miesto pareigūnai turi re
kordus visų įstaigų ir nuosa
vybių ir žino, kada ir kiek .mo
kesčių joms skirti. O jeigu vie
nos įstaigos veikla bus tyrinė
jama, tai tada nuo to nebus 
saugios ir kitos. Skundikai 
turi duoti svarbesnę priežastį.

Tada misijukė pasisakė at
liekanti “patrijotinį” darbą, o 
29 Endicott St sale turinti bū
ti traktuota “prasikaltus lie
tuvybei.”

Hitleriui užviešpatavus Lie
tuvoje buvo dar piktesnių 
skundikų.. Tokie skundai nu- 
smerkė kankinimui, mirčiai 
Lietuvos patrijotus. O tokių 
“tautos mylėtojų” skundikų 
yra ir pabėgėlių tarpe, žino 
tai Lietuvos žmonės, žino de
mokratiniai nusiteikę lietuviai 
svetur. Tai turėtų žinoti1 ir 
WLM Klubas.

Turėtumėt Atsiminti ir tai,

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

(lit) J >
------------------------------------------------------ -
MERGINA. Patyrusi prie namų darbo. My-, > 
linti vaikus. Reikia paliudijimo. Nėra vlrl-r 
mo. Bend i x Washing Mašina. Atskiras kam
barys ir maudynė. Nuolatinis darbas. Pulidta 

namai tinkamai ypatal. $120 ( mėnesi
Mrs. J. BERKOWITZ. 41 West Walnut SU 

Long Beach, L. I.
(110)

the premises.
GLAHILL OPERATING COMPANY 

Hotel Montague Street
* ■ 1

NOTICE is hereby kiven that License No. 
HL 2855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I>aw at 142 Montague Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MEYER OPPENHEIM 
Armandos's Restaurant

NOTICE is hereby kiven that License No. 
RL 7209 has' been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic ''Beverage Control 
I.aw at 22 Clinton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thb premises. , .

GONDOLIER MANAGEMENT 
CORPORATION

NOTICE is hereby kiven that License) No. 
RIy 9012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 111 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings! to be consumed 
on the premises.

CANDLELIGHT RESTAURANT, INC.

DEKEN’S OINTMENT
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Diena Jau Rytoj
"Lietuvos Žiedų” ............— ■ puslaph
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Aido Choro mokytojas1'
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prietikių!
DOROTHY 

x LAMOtTR

8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

t' 
I i

L

steigėjams 
rūpi palai- 
talentu ir 

meno. Mes 
ir lietu-

JONAS JUŠKA, Autorius ir 
režisierius

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ros 
Apskr. Pirmininkas.

RV 
•V. 
»V.

I

11
8

1 2
1
3 
1
2 Šukos
2 poros* raiše h] čcverykam
2 gabalai muilo

VISO $36.38, su apdrauda
Mūsų skaitytojai raginami 

remti tuos biznierius, kuri* 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje

Kambarių stoka palietė ir 
kalėjimus — iš Sing Sing per- 
kraustė 62 kalinius į 
Meadow kalėjimą.

2.
3.

SPECIALIAI MAISTO PUNDELIAI

Gegužės 8-ta New Yorke 
buvo šalčiausia iš^visų, 36 
laipsniai. Pirmesnė šalčiausia 
buvo 38 laipsniai, 1898 me
tais.

, BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

SALES dšh Balių, Koncertų. Bankletų 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
T®1. ST^gg 2-3842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

[PUNDELIS B 20:
2% jardai Rrynų vilnų materijos siutui 

moteriai
pora čeverykų
jardai drukuoto medvilnės audeklo 
rankšluosčiai
pakelia įvairių adatų
špūlės siūlų 
šepetukas dantim

V*. Diena. Lietuvių Laisvės Radio 
y——. ■" 1 ..... ■ —   ""

■i

* ALAN I^.DD * G AI L RUSSELL * 
* WILLIAM BENDIX *

Newyorkietis ' Frederick C. 
Gray; 68 m., užsimušė nukri
tęs ar nušokęs nuo apartmen- 
tinio namo stogo.

Paramount’s juokų epnyderis apie 
detektyvą, kuris susipainioja su 
šaunia gražuole... Pilna smagu
mų ir juokingų

BOB
HOPE

“My Favorite Brunette” 
ir sujaudinanti

“FEAR IN THE NIGHT”
Kupina slaptybių ir sujaudinimų 

filmą; * EXTRA: Girdėk BILL’ 
FLOYD, vargonininką, kasdien.
Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Avės,

šį sekmadienį yra Motinų 
Tbnno T infniriii T aiavūc

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

PAVYZDINIS NORMALIS MAISTO i
PUNDELIS I

sviesto į
ryžių 1
kafc;

r/, miežienė* x v
fcv. muilo į

% arbatos i
’I av. spaghetti i
% *v. cocoa |
13 unc. riebalų ?
1 dėžutė išgarinto pieno 1

VISO $11.09 \
TO$ KAINOS PADENGTA VISAS LĖŠAS ■

RANDAVOJIMAI
Pasiranduoja vienas fornišiuo- 

tas kambarys, kuriame galima 
ir pasidaryti lengvus valgius. 
Dėl daugiau informacijų kreip
kitės pas Mrs. Swanson, 200 So. 
2nd St. (Basement), Brooklyn,

World Tourists, Ine. į
(Įsteigta nuo 1927 m.)

SENIAUSIA ir GERIAUSIA j
dėl [

PUNDELIŲ |
Į VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS

I

y

Šio sekmadienio rytą nusi
rykite savo radio ant sto- 
is WBYN, 1430 klc., 10:30 

iki 11 A. M. ir girdėsite to
bulai vedamą lietuvių radio 
programą.

Šią programą įsteigė Lietu
vių Laisvės Radio Klubas. Ji 

. bus transliuojama .kiekvieną 
sekmadienį, sulyg aukščiau 
nurodymo.

* Šios programos 
nerūpi pelnas, bet 
kymas lietuviškų 
plėtimas lietuviško 
taipgi paduosime 
viams įdomių žinių per radio 
laike savo programos. Išlaiky
mas šios programos yra vi- 

. suomenės valioje. Kiek visuo
menė įvertins šią programą ir 
kiek rems aukomis, nuo to 
priklausys jos išlaikymas ir 
buvojimas.

programoje bus gražių moti
noms pasveikinimų, pasiklau
sykite. ši radio programa mie
lai praneš gimimus, vedybas, 
mirtis, pares ir kitus plates
nius mūsų visuomenės būrius 
interesuojančius įvykius. Dėl 
platesniųi informacijų tais rei
kalais kreipkitės į Liet. Lais
vės Radio Klubo sekretorę Lil
lian Belte, 427 Lorimor St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Norintieji padaryti prane
šimus, žinokite, jog paskutine 
diena yra trečiadieniais. Jei 
mirties pranešimas, tai gafi 
būti priduotas ir vėliau, net 
šeštadienį. ’

New Yorko Miesto Tarybos 
narys L. Gary Clemente iš 
Queens, reakcinių demokratų 
grupės narys, įteikė tarybai re
zoliuciją, reikalaujančią taip 
pertaisyti miesto čarterį, kad 
būtų galima išmesti iš miesta- 
vų darbų visus, kuriu nesutiktų 
“su dabartine ekonomine siste- 
ma.”

Kitais žodžiais, jeigu tu ne
turi darbo, neturi namų — ne
kaltink sistemos. Jeigu ant tiek 
užkels kainas, kad tu ir dirbda
mas nebeišteksi ant duonos — 
pasitenkink, nekaltink siste
mos, nekeisk jos, netaisyk.

Tai naujas bandymas sudau
žyti darbo unijas ir visas dar
bininkų organizacijas. L. K. N.

Iš anksto apmokėtais muitais.
.Maisto "Pundeliai n

Nauji ir Padėvėti Drabužiai 
1. Mes chemikalais išrūkome •

Pundeliai apdraudžiami H
Greiti pristatymai. 

PAVYZDINIAI NORMALIAI
DRABUŽIŲ PUNDELIAI: i

PUNDELIS B 10: t !
jardai vilnonės materijos vyro siūtu! į 

arba moteries siutui su 2 sijonais.
1 pora čeverykų !
15 geležėlių skustuvui į

pk). adatų—įvairių 
šukos i
špūlės siūlų 
dantim Šepetukas j
poros raiščių čeverykam į
gabalai muilo

VISO $36.36, su apdrauda i

Specialės kainos organizacijoms.
Mes dabar turime agentūras 

sekamuose miestuose:
BOSTON, MASS. 

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant .Aid Society 

4221 Esplanade Avenue.
DĖL SMULKMENŲ 

rašykite, telefonuokite arba 
ateikite

WORLD TOURISTS, INC.
18 W. 23rd Street, 

New York 19, N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

ALDLD 2 Apskrities 
Piknikas Gegužės 
25 d., Lindene

Darbo Partijos sekretorius 
Hyman Blumberg prašė prez. 
Truman o atmesti1 (vetuoti) 
taip vadinamą portal bilių, 
nes jam tapus įstatymu dauge
lis darbininkų būtų verčiami 
praleisti darbe daug laiko be 
mokesties.

Tolimųjų telefono 
streikieriai susitaikė, bet new- 
yorkiečiai tos srities darbinin
kai atsisakė eiti pro pikiotus 
iki likusieji streike kitos sri
ties darbininkaf gaus sutart į.

ALDLD 2-ros Apskrities 
pirmoji šio sezono iškilmė-pik- 
nikas jau tik už poros savai
čių. Todėl labai jau laikas Su
sirūpinti šio pikniko pasekmė
mis visiems, kurie jaučiasi at- 
sakomingi už tas pasekmes.

Pirmiausia, visos ALDLD 2- 
ros Apskrities kuopos turi ge
rai subruzti platinti-pard avi
nėli šio pikniko tikintus. Ne
reikia nei aiškinti,’ jog juo 
daugiau bile kuopa išplatins 
tikietų, tuo daugiau naudos 
turės sau, nes 82 centai nuo 
kiekvieno dolerio eis kuopai.

Kitas ne mažiau svarbus rei
kalas. Tūloms kuopoms yra 
išsiuntinėti šio pikniko pla
katai. Jų susidaro, ken šimtai. 
Vienai ypatai nėra taip, pato
gu plačiai paskleisti tokį skai
čių plakatų. Turėtų bent ke
li draugai juos pasidalinti ir 
tada platinti.

Kur įvyksta kokie parengi
mai, reikia jų neapleistu ale 
nuvykti ir juose mūsų pikniku 
plakatus paskleisti.

Dar vienas neužmirštinas 
reikalas. Tos kuopos, kurios 
gavo laiškus nuo apskričio, 
kur prašoma darbininkų dėl 
pikniko, turėtų pasirūpinti, 
idant pageidaujamas kiekis 
darbininkų būtų piknikan 
siųsta.

Kalbos Apie “Nupigini- 
mus” Sutraukia Daug 
Pirkėju

Begalinis bubnijimas būk tai 
nupiginta kainos 10-čia nuo
šimčių tikriausia patarnauja 
vienam dalykui f— padaugina 
pirkimus - pardavimus.

Tikrovėje, kainos nėra nupi
gintos 10 nuošimčių nei keliais 
nuošimčiais, kaip Vartotojų 
Tarybos tyrinėjimai parodė. 
Vienas kitas dalykėlis iš kelių 
tūkstančių skirtingų daiktų 
krautuvėje nupiginta, o kitkas 
.palikta po senovei. Kai kurie la
bai reikalingi daiktai, ypatin
gai 'maistas, dar pabrangę.

Dar kitur, atrado, daug pi
gesnės vertės prekės iškištos 
vieton buvusių geresnių ir tas 
skaitoma “nupiginimų.” .Ka- 
^daiigi veik niekas visų kainų 
neatsimena, radęs vieną žino
mą daiktelį nupigintu, žmogus 
patiki viską esant pigiau ir ap
sidžiaugęs, prisiperka, kiek ga
li panešti ar kiek pinigų išten
ka.

Jau' rytoj ta diena, kurioj 
pamatysime garsiuosius “Lie
tuvos žiedus,” — operetę iš 
dviejų dešimtų - dainų, su 
dviem dešimtim aktorių ir Ai
do Choru, vadovybėje.

šių dviejų vyrų vadovybėje, 
pianu akompanuojant Sylyijat 
Pužauskaitei, “Lietuvos žie
dai” pražydės nuostabiu spal
vingumu vaizdų ir aidų šį sek
madienį, gegužės 11-tą, Moti-

Svarbiausia, maistas ir rei
kalingiausi drabužiai, ’ avalynė 
Jr namams reikmenys neatpigo. 
Net ir taip vadinamosios atpi
gusios prekės vis dar tebėra 
daug aukščiau buvusių kainų’ 
OPA laikais.

Tą patvirtino ir buvęs ma
joras LaGuardia, kalbėdamas 
per radiją praeitą sekmadienį. 
Jis specialiai rAinėjo mėsos kai
nas.

Beje, Mr. LaGuardia vis te
besako labai vertingas kalbas 
kas sekmadienio 12 vai., iš 
WJZ.^Tai vienas iš ne daugelio 
belikusių vertingų radio mo
mentų. T-as.

Joseph Chamberlain, 5 
vaikutis, staiga iššoko iš 
stovinčios mašinos ant gatvės, 
New Yorke. Ateinantis auto- 
mobilįus jam sulaužė'koją ir 
pramušė galvą. Auto vairuo
tojas" pripažintas nekaltu. 

. —i___ ■

nų Dieną, 3:30 vai. po piet, 
Schwaben Hall, 474 Knicker
bocker Ave., Brooklyhe.

Nebegrįš ta diena ar proga, 
jeigu kartą praleisime*. Tad 
visi į Schwaben H^ll šį sek
madienį praleisti su Aidu jo 
nepaprastoje meno šventėje.

Po vaidinimo bus šokiai 
prie Antano Pavidžio Radio 
Orkestros ir proga pasižmonė
ti su skaitlingais Aido svečiais, 
su vykusiais iš. daugelio mies
tų ir iš kelių valstijų.

Gegužės 8, 9 ir 10 dieno
mis visame mieste yra oficia- 
lė, miesto valdžios leista rink
liava paramai Ispanijos respu- 
,blikiečių vaikų. Lietuvių orga
nizacijos taipgi turime dėžu
čių tam tikslui. »

Ispanijos kovotojai prieš fa
šizmą yra išblaškyti po platų 
pasaulį jau arti dešimtis me
tų. Tačiau jie tebetęsia kovą 
prieš fašistinę diktatūrą Ispa
nijoj. Veikiantieji slaptai Is
panijos viduje ir išvytieji iš 
tėvynės pirm karo gaudavo 
daug paramos iš Europos dar
bo žmonių. Bet karo laiku ir ' 
kol dar neatsisteigus iš po ka
ro, .stokuojant duonos ir aprė
do patiems, Europos žmonės 
menkai kuo tegalį pagelbėti 
ispanams. Ypatingai dėl to 
nukenčia • vaikai. Jų paramai 
ir pravedama ši rinkliava.

Vaidilų Sąstatas (Cast of Characters)
1.. Morkus Daunoras, dvarininkas '................ Povilas Rainys

Monika, jo žmona . . . ..................... .. Vera Bunkienę
Milda, Daunorų duktė .‘...........................  Lillian Bastytė
Zigmas Dunda, Daunorų urėdas .................. M. Stakovas
Barbutė, Daunorų tarnaitė ................ Elena Feiferienė
Baltrus, Daunorų tarnas.............................Povilas Alekna
Pranukas, Daunorų piemuo ........................ Albis Augulis
Liudas Tautkus, bajoras'..................................... J. Vilkas
Silvestras, Tautkaus sūnus........................... Kazys Yuknis
Jurgis Kukurinskas, piršlys ................. Jonas Lazauskas

11. Jonas žvirblis, Mildos mylimas .......... *. . . Povilas Venta
12. Motiejus, kaimo vaikinas, juokdarys . . Juozas Judžentas
13. Magdė, kaimo mergina .............. x. Anastazija Buknienė
14. Pranas Juzėnas, valdininkas ................. Juozas Byronas
15. Kazys Kazlauskas, viršaitis...................... Alekas Velička
16. Mikas Pečiura, seniūnas ................  Jonas Rušinskas
17. Vaikinas ............................... . ...................... Al Purvėnas
18. Mergina .............. L............ Lillian Bredes
19. Vienas iš publikos .......................  Vincas Kartonas
20. Gėlė .........  .’..................... Lillian Grauniūtė
21. Jaunimas .......................................................... Aido Choras

William H. Davis Rezigna
vo iš miestavos transportaci-, 
jos tarybos po to, kai kiti du 
tarybos nariai, palaikė jį ne
turėjusiu teisės nustatinėti ga
lią unijų, turinčių reikalą 'su 
taryba. Davis neseniai leido 
transportininkams, perbalsuoti 
atštoyybės klausimą ir didelė 
didžiuma transportininkų pa
sisakė už CIO.

New York City College ge
gužės 7-)tą minėjo 100 metui 
sukaktį. Ta proga palaidojo 
informacijas (time capsule) 
apio šiandieninį kolegijos sto
vį. Ją atkas ir atidarys tie, 
kurie minės 200 metų sukak-

Areštavo tris brooklymečius 
vyrukus, 15 ir 17 metų, pa
gautus semiant centus iš gu
rnui parduoti mašinų subvių 
stotyse. Jią pirma išvogę iš 
sandėlio raktą, o paskui leidę
si po stotis. Pas juos būk ra
dę 70 svarų centų ir $90 ver
tės gurno.

Jack • ' Robert
Carson Hutton
Martha ■ • Janis

Wickers Paige
Sėkmingajame Warner Bros. 

“LOVE AND LEARN”
* Ir asmeniškas vaidinimas scenoje * 

Ina Ray Hutton 
Ir Jos Orkestras

Phil Brito 
Lenny Kent

STĘAND Broadway lr 47 St.

Tegul Jūsų Giminės Pasigamina Siūtus ir Švarkus, vkurie 
jiems taip reikalingi!

Mes siunčiame pundelius j visas Sovietų Sąjungos dalis su jau apmo- 
'' ketais muitais — su visomis reikalingomis materijomis ir kitais da

lykais Vilnoniams vyrų ir moterų siutams ir apsiaustams. Mes taipgi 
siunčiame pundelius į visas pasaulio dalis.
Mes esatpe urminiai .vilnonių ir worsted materijų pardavinėtojai ir 
galime suteikti daugiausia vertės už jūsų pinigus.
Dėl platesnių žinių ateikite arba raštu paprašykite katalogo pas:

LEON MARKOWITZ, INC.
229 Fourth Ave., kamp. 19th St., New York 3, N. Y.

Tel: ORchard 4-3047

kainos apmoka ir paštaženkliuft, muitus, 
tnediiagų i«as, apdraudą j Europą ir Rusiją. 

60e daugiau J Aziją.
Jū»ų Šeimynai Sovietą Sąjungoj Greita* 

Pristatymas Pigiausiais Kaitai*
DRABUŽIAI

• Me* siunčiame nauju* ir padėvėtus 
drabužiu* ..

• Mes teisingai įkainuojame visu* 
panaudotu* daiktu*

• Mes cheminiai išrūkome padėvėtu*
> drabužius

Esame įgalinti išrinkt Sovietam Muitus 
VISI PUNDELIAI APDRAUSTI 

Specialūs Kainos* Organizacijoms 
ir Komerciniam* Siuntėjams

Pundeli* No. 1   $11.84 
Pundelis No. 2   $13.23

SPECIALIAI DRABUŽIŲ PUNDELIAI
PALYGINK mūsų VERTES ir KAINAS—Tadą Siųsk per MAHLER 

SIŪTAS MOTERIAI: 3 jardai 100% vilnono; 2 jardai rayin pamušalo; 1 pora Če
verykų—prirenkama^ miera; 2 jardai puikiausio kartūno jakutei; 2 poros kclinaičių; 
2 meteriiko* liemenė*; 2 poros kjlnių; l »v. Ivory muilo; 2 špūlės siūlų; <t42 911 
1 pakelta adatų.* * *
SIŪTAS VYRUI: 3’/4 Jardai 100% vilnono; 3 jardai rayono; 1 pora vyriškų čeve
rykų—parenkama miera; 2 poro* kelinftičių; 2 apatiniai marškiniai; 2 $44 02 

'poro* kojinių; 2 špūlė* siūlų; 1 pakeli* adatų.
SIŪTAI VYRUI ir MOTERIAI: ZYj jardai 100% vilnono vyriškam siūtuii 3 Jardai 
riyono pamušalo; 3 Jardai 100% vilnono moteriškam siūtai; 2 jardai $42 81 
rayono pamušalo; .1 »v. Ivory muilo; 2 špūlė* siūlų; 1 pakelis adatų.
VYRO 8VARKUI: 2% jardai 100% vilnono j 3 jardai rayono pamušalo; 1 pora 
vyriškų čeverykų—prirenkama miera; 1 sv. Ivory muilo; 2 špūlė* siūlų; $41 IR 
1 pakeli* adatų. *
MOTERIES ŠVARKUI: 3. Jardai 100% vilnų materijos; 3 jardai rayon pamušalo; 
1 pora,moteriškų čeverykų—prirenkama miera; 1 *v. Ivory muilo; 2 špūlės $44 41 
siūlų; 1 pakeli* adatų *

INC.

With Duty Prepaid,

CORNELL MAUREEN
WILDE O’HARA
“THE HOMESTRETCH”

TECHNI-SPALVOMIS
'su Glenn Langftn * Helen Wglker .
Ir puikūs asmenų vaidinimai scenoj * 
Hazel Scott, Fred ir Elaine Barry
* Extra! CARL RAVAZZA

HENRY YOUNGMAN
ROXY
7th Aye. ir 50th St.

251 W.40,+h.ST. N.Y.C. 18 LA-4-6192,

MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS,! 
VISAS DALIS SOVIETŲ SĄJUNGOS 

su jau apmokėtais muitais. '
Pavyzdiniai maisto ir grabužių pundeliai—visi muitai 

ir lėšos čia apmokama.
..................... " B...............  _ ’ 

_...................................C* .
DRABUŽIŲ PUNDĘUS VYRAM
1 pora grynos odos čeverykų 
3% jardų vįlnono .
2^ jardai pamušalo x
18 sagų /
2 Špūlės siūlų
1 pakelis adatų
L marškiniai (broadcloth)
2 poros kojinių' '

Viso, įskaitant muitus ir 
apdraudę, $43.95

_ ' MAISTO

SPECIALIAI GEGUŽEI 
DRABUŽIŲ PUNDELIS 

MOTERIM 
jardai vilhono 
pora girnos odos čeverykų 
jardai kartūno 
poros kojinių 
pr. moteriškų apatinių 
SpūlėH Siūlų

3 
1
4
2
1
2
Adatos A
2 dideli rankšluosčiai

-Viso, įskaitant muitus ir 
apdraudę, $39.95

PUNDELIS
sv. ryžių; 2 svr. rAltų ; 1 sv. cukraus; 1 puskvorU mazola aliejaus; 8 unc. pieno 

į ; 2 unc. arbatos; 2
i i..........________ . .. ______  . . ......
miltelių; 1 pkls. buljono gabaliukų; .6’A unc. augalinių riebalų 
gabalai rudo muilo./ Viso, įskaitant muitus ir apdraudę, $11.19.

4 • A

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

MUSU "RAŠTINES ŽYMIUOSE MIESTUOSE:
BOSTON: Shapiro’s Book Shop, 7 Beach jl't., Tel.: Devonshire 6757 
BROOKLYN, N. Y.—391 Bastern Parkway, kanip. Bedford Avenue 

Tel.: Main 2-1771: Main-8811 
PHILADELPHIA, PA.—Tisxian Parcel and Travel Service, 

1931 N. 31st St., Tel.: Freemont 7-7182 
Rašykit ar. telefonuokit dėl mūsų katalogo

PITTSBURGH, PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bld., Tel.; ATlantlc 8253.
After 4 PfM.: TelT: Jackson 3100.

CLEVELAND, OHIO: Hr Znpnick Traveb Servlde, 19 Colonial Arcade: CHerry 7610 
DETROIT, MICH.: Reliable Package Service. 9115 YfoWtod Ave.. Tel.: Tyler 8-2560 
LOS ANGELES. Cal.: A. Ravitch, 542 So. Broitdway. Tel.i/VAndyke 1810
TORONTO, CAN.: D. Pworkin & Co., 525 Dundas St., W.. Tel.: Elgin 9337 
MONTREAL, CAN.: A. Nirenberg, Travel Bureau, 4871 Park Ave.. Tel.: TAlon 0377

. su JUNE DUPREZ
* Ir Puikus Asmenų *

* Vaidinimas Scenoje *
DUKE ELLINGTON Ir Jo Orkestrą*

Thę Golden Gate Kvartetas
Coke ir Poke

EXTRA Buck ir Bubble*
Vidunaktį rodoma ka* naktį

Paramount
’ Broadway ir 43r<F St.

. MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Necenzūruoti Judžiai! Matyk gyvenimą apribotame Raudonosios Armijos oficierių 
kiiube! Matyk Frakcijos prez. Aurio)* atsilankant i savo tautos afrikiitf koloniją 
Dakare! Karališkoji Anglijos šeimyna aplanko Victoria krioklį Rhodesijoj......... Matyk
Franko peržvelgiant karines savo jėgas parade! Persigandęs francūzų kaimas, kur 
slankioj* apgimaskavęs žmogžudį* patamsyje! Chinija . . . Generolas Chiang Kai-shek 
su pačia sugrįžta j Chlkow, jo/ gimimo vietą... ir dar: “HISTORIC SW1TZER-

? LAND.” Matyk gražiąją Sveitariją! Aplankyk Rhone kloni 1
Į EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St

DRAMATIŠKA ISTO
RIJA APIE VYRO 

SIEKIMĄ LAIS- 
* VĖS... IR 

MEILĖS

i OLEG ZHAKOV 
of "Professor Manilock" 

' AK ARTKINO PlCTUM 
Produced in U. S. S. R.

2-ra Savaitė




