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Visi su- 
“Istorijas”

metus Lietuvių Li- 
Draugijos nariai 

gerą knygą, tai 
Tokios

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

LLD Knyga už 1947 M.
“Viduramžių Istorija.” 

Tikras Šaltinis Faktui 
Spausdiname Kanadoje. 
Nedarbas Auga.
J. Ragausko Aukos. • 

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

jį

turime su- 
Istorijos” nori

Už 1947 
teratūros 
gaus labai 
“ V i d u ra m ž i ų Istor i j ą.
istorijos dar iki šiol neturėjo
me.

Reikia atminti? kad yra Is
torija ir “Istorija, 
prantame, kokias
gamino Hitlerio ir Mussolinio 
“istorikai.” Visi 
prasti, kokios
Wall Stryto milionieriai arba 
kiti turčiai. Visi pamename, 
kokia “Istorija” būdavo pa
kišama caristinėje mokykloje 
—daugiausiai pasakos apie 
“gerus” carus, jų ministerius, 
jų žygius, bet apie liaudį ten 
faktų kuo mažiausiai būdavo.

“Viduramžių Istorija” bus 
svarbi ir tuomi, kad ji pateiks 
faktus apie tais laikais vieš
patavusią feodalistinę siste
mą, apie jos galą,, apie nau
jas formas konstitucinių mo
narchijų ir buržuaziniai de
mokratinių respublikų. Joj 
kiekvienas ras faktus apie tai, 
kaip gyveno valstiečiai, dvar
poniai, darbininkai, kapitalis
tai, kokios įvyko pasaulyje 

» permainos ir kas prie to ve
dė.

♦ #

Svarbu ir tas, kad “Vidur
amžių Istorija,” kuri apima 
laikotarpį nuo pakrikimo Ro
mos Imperijos iki Didžiosios 
Prancūzų Revoliucijos, yra is
torija veik visų esamų mažų 
ir didelių valstybių. O tas yra 
ir svarbu ir šiandieną, kad 
suprasti pasaulinę politiką.

Ar daug mūsų draugų ir 
draugių žino Anglijos Imperi
jos istoriją? Nedaugelis! ži- 
no tą, kad Anglija yra milži
niška imperija, kad ją suda
ro apie 600 milionų gyvento
jų, kad ji užima milžiniškus 
plotus pasaulyje, bet kaip ta 
imperija susidarė, kokios po
litikos britai laikėsi, kaip jie 
galėjo tą atsiekti, ir kokios 
politikos laikosi, kad tą impe
riją čielybėje išlaikyti? 
tuos faktus skaitytojas 
“Viduramžių Istorijoj’
vien apie Britanijos imperiją, 

, bet ir kitas šalis.

štai 
ras 
ne

Šiemet knygą spausdina 
, Liaudies Balso įstaigoj, Kana

doj. Tai taipgi yra naujany- 
bė. Seniau mūsų knygas 
spausdindavo Laisves < apba 
Vilnies spaustuvės, dabar dar- 
bą pasiėmė atlikti kanadie
čiai. Ir jie rašo, kad .darbas 
sekasi, kad klišės dėl 90 pa
veikslų jau padarytos, - kad 
knygos turinys renkamas, kad 
popieros gauna. Todėl tikisi, 
kad ir knyga bus laiku pada-
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Mr. Austin C. Wehrewein 
- praneša iš Washingtono, kad 

kovo ir balandžio mėnesiais 
mūsų šalyje bedarbių skaičius 
paaugo antrl40,000. žinoma, 

• tik tiek užsiregistravo dėl ne
darbo pašalpos. Bet gal du 
kartus tiek atsidūrė darbi
ninkų pusiau - bedarbių padė
tyj, kurie dirba po dvi, tris 
dienas į savaitę ir nesiskaito 
bedarbiais. Kartu jis prane
ša. kad dabar mūsų šalyj jau 
yra 2,500,000 bedarbių.
/ > • '--------Jonas Ragauskas iŠ Shel
ton, Conn., prisiuntė $20 au
kų; * Jis $10 skiria kovai už 
demokratines teises, $5 Lais- 
v& radijo paramai, $5 LLD 
rlpšvietos Fondui

Draugas rašo, kad norėjo 
paaukoti visos savaitės už- 
darbį, nors ir nelabai svei- 
Luoja, bet gegužės\pradžioj 
atsidūrė bedarbi] eilėse, tai 
aukojo pusę savaitės uždar
bio iš paskutinės .algos. Kar- 

. tu prisiuntė pinigus ir už vie
ną dienraščio prenumeratą, ši 
Jodo auka yra ne pirmutinė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

PLANUOJAMA VIENODAI
APGINKLUOTI VISAS

AMERIKINES ŠALIS
Marshallas Užgyrė Sumanymą Siųst Jungtinių Valstijų 

Ginklus ir Karinius Mokytojus Lotyniškai Amerikai
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valstybės sekreto-, 
rius, generolas Marshallas 
užgyrė pasiūlymą, kad ši 
šalis siųstų “atliekamus” 
nuo karo ginklus Kanadai 
ir - Centralinės ir Pietinės 
Amerikos kraštams. Pagal 
Marshallo remiamą suma
nymą, turėtų būti siunčiami 
ir jankių oficieriai į Loty
niškos Amerikos šalis: jie 
ten mokytų, kaip Vartoti 
tuos ginklus ir pertvarkyti 
armijas pagal Jungtinių 
Valstijų planus. Tokiu būdu 
palaipsniui būtų suvieno
dinta visų tų kraštų kariuo-

Amerikonu-Sovietu 
Derybos Korėjoje 
Gerai Einančios

Seoul, Korėja. — Ameri
kiniai korspondentai pra
neša, jog kol kas gerai eina 
derybos tarp Amerikos ir 
Sovietų atstovų dėlei bend
ros korėjiečių laikinosios 
valdžios isteigimo visam 
kraštui. Tariamasi ir apie 
ūkio - pramonės apvieniji- 
mą tarp šiaurinės ir pieti
nės Korėjos. — Amerikonai 
yra užėmę pietinę Korėjos 
pusę, o Sovietai — šiauri
nę. — Amerikonai siūlė 
kasdien išleist žinių buleti- 
ną apie derybų eiga. Deši
niųjų korėjiečių vadai rei
kalavo atmest tūlus Mas
kvos sutarties punktus 
Korėjos.

dėl

AMERIKA IŠLEIS 
750 MILIONŲ DOL. 
VOKIEČIAM MAITINI?

Frankfurt, Vokietija. — 
Anglų valdžia po keleto 
mėnesių pasakys Amerikai, 
kad anglai jau negalį prisi
dėti prie vokiečių maitini
mo vakarįnėje Vokietijoje, 
nes -Anglijai trūksta dole
rių maistui pirkti. Tuomet 
Jungt. Valstijos turės išlei
sti 750 milionų dolerių per 
metus už papildomojo mai
sto {gabenimus tiem vokie
čiam, kaip sako amerikonai 
pareigūnai, Amerikai tek
sią maistu šelpti 46,000,000 
vokiečių vakariniuose Vo
kietijos ruožtuose. Iki šiol 
Amerika ir Anglija dar pu
siau dalinosi tokiomis išlai
domis.

BIKINI ATOM-BOMBŲ
pėdsakai

Washington. — Vyriau
sybė įsakė patikrinti svei
katą tūkstančių jūreivių ir 
oficierių, kurie buvo Bikini, 
kada ten pirm 10 mėnesių 
buvo išsprogdintos dvi ato
minės bombos. Bus tiriama, 
ar pas juos neužsiliko ato
minių nuodų.

-------------------

menė ir įrengimai su kari
nėmis Jungt. Valstijų jėgo
mis.

Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas dėlei Lotyniškos 
Amerikos, Sp.. Bradenas 
priešinosi tam pasiūlymui, 
bet gen. Marshallas atmetė 
Bradeno argumentus.

Washingtono karininkai, 
tarp kitko, sakė, jei mes 
neduosime ginklų tiem 
kraštam, tai jie pirks gink
lus iš kitų šalių. Juk Angli
ja, pavyzdžiui, jau parda
vinėja Argentinai smar
kiuosius karinius savo “jet” 
lėktuvus.

CHINAI KRITIKUOJA
GENEROLO MacARTHURO
POLITIKA JAPONIJOJ

Nanking, Chinija. — Po
litinėje Žmonių Tarvboje 
čia eilė delegatų kritikavo 
generolą MacArthurą, kad 
jis remia Janonijos reakci
ninkus i y, palaiko karinius 
kriminalistus japonu val
džioje. Centralinio Chinijos' 
Universiteto delegat. prof. 
Chen Yao-tung sakė, nega-j 
Įima pasitikėt MacArthuro 
politika. Jis ragino Chinija 
iš-vystyt draugiškumo ry
šius su Sovietais. Chinų 
katalikų laikraščio redakto
rius Pan Chad-vin ir tūli 
kiti /gyrė prieš-sovietine 
Trumano 'politiką ir šaukė 
panaikint Chinijos sutartį 
su Sovietais.

116 Amerikos Laivu Gabens 
Maistą Vakarinei Vokietijai

Berlin. — Penki Ameri
kos laivai iškrauna, atga
bentus vokiečiams grūdus 
ir miltus Bremene. Kiti a- 
merikiniai laivai atgabeno 
maisto krovinius į Hambur
gą ir Emdeną. Associated 
Press teigia, kad per 11 sa
vaičių nuo šiol 116 Ameri
kos laivų su pilnais maisto 
kroviniais atplauks į Vokie
tijos uostus. _
' Amerikonų pulkininkas 
Hugh B. Hester, maisto 
pareigūnas, sako, jau pra
ėję alkaniausi laikai.

Tai Jau Ne Pianas Graikų 
Monarchistų Pagyras

• -— ' L
Athenai. — Graikijos ka

ro ministras Stratos gyrė
si, kad jo monarchistai, gir
di, jau “išvaikę didžiąsias 
banditų jėgas”. “Banditais” 
jis vadina respublikięčių 
partizanus. — Tai jau ne 
pirmas monarchistų pagy
ras. ' ' ./ ;

ORAS.—Būsią šiltoka.

s Berlin 
kietijos ūkis '1

Washington. —- Republi- 
konai tikisi numušt bilioną 
dolerių Tipo prez. Trumano 
reikalaujamų valdžiai lėšų, i., •, ' ( .' • • r

Arkansas valstijoj bal
tieji grąsiha išplėšt iš kalė
jimo ir nulinčiuot < negrą, 
kuris įtariamas, kad išžagi
nęs ir nužudęs vieną baltą 
taksi vežikę. I
■
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Chinų Komunistai Atakuoja Changchuną; 
Jo Gyventojai Taipgi Puola Tautininkus

Nanking.-— Chinijos Chi
ang Kai-shekjp Valdžia pa
siuntė amerikinius lėktuvus 
prieš komunistus, kurie ap-? 
gulė tautininkų kariuomenę- 
Changchune, Mandžūrijos 
sostinėje. Chiang Kąi-she- 
kas taipgi siunčia 120,000 
saVo armijos ginti Chang- 
chuną nuo komunistų. Tuo

T urkų Dąuguomenė Nesidžiaugia 
Dėl “Paskolos” Iš Amerikos

Istanbul, Turkija. — Tur
kai jau nelabai džiaugiasi, 
kad Amerika duoda Turki
jos valdžiai $100,000,000 ka
rinės paskolo’s, ’ kaip rašo 
čionaitinis New. Yorko Ti
mes korespondentas. Jie 
jaučia, kad Amerika savais 
išrokavimais teikia nepra
šytą paramą turkų valdo
vams. Plačiai girdima kri
tika dėl to, l<ad Amerika 
atsiunčia savo karininkus •1r 
valdininkus: jie nusakys,

Buvęs Valdininkas Marzani Nuteistas už 
Tai, Kad Slėpęs Ryšius su Komunistais
Washington;: T^edera- 

>lis prisiekusiųjų teismas 
atrado kaltu buvusį valsty
bės departmento tarnauto- 

> ją Carlą A. Marzani dėl to, 
kad jis prisiekė nebuvęs 
Komunistų • Partijos nariu 
ir nedalyvavęs jos veikime.

Kuomet buvo kvočiama 
valdžios tarnautojų “ištiki-

DARBO FEDERACIJA IR CIO 
PLATINA VEIKSMUS PRIES 
VERGUVĖS BILIŲ

Darbo Federacijos unijų 
tarybą New Yorke paskyrė 
birželio 4 kaip dieną ypa
tingam spaudimui daryti, 
kad prez. Trumanas atmes
tų Tafto-Hartley’o bilių. 
Tas bilius siekia suardyt 
unijas ir paverst darbinin
kus samdytojus vergais. 
Federacinės unijos tą dieną 
ruošia milžinišką * masinį' 
susirinkimą Madison Sq. 
Gardene, -New Yorke. Su
sirinkime, tarp kifų, kąlbės 
ir Darbo Federacijos pir
mininkas 1 William Green.

Brooklyno CIO ir Fede-

Uždrausta Colombijos 
Darbininku Sąjunga

, Bogota, Colombia. — Šio 
krašto teismas įsakė užda
ryti Colombijos Darbininkų 
Konfederaciją (darbo unijų 
sąjungą); tai todėl, kad 
“komunistai įgijo įtaką” to
je organizacijoje.

10 METŲ REIKĖSIĄ 
MAITINT VOKIEČIUS

Vakarinės Vo- 
'taip o ^silpnąi 

taisosi; kad Amerika turės 
vokiečiam dar per, 10 metų 
siųsti maisto, kaip sako a- 
merikiniai valdininkai Ber- 
įyne.v ' ■ ■ ' •.

tarpu civiliai Changchuno 
gyventojai puolė tautininkų 
policijos stotis mieste, o 
komunistų kariuomenė ata
kavo ipetiniys Changchu
no vartus. Komunistai per
kirto tautininkams geležin
kelius, tarp Mukdeno ir Pei- 
pingo ir tarp Changchuno 
ir Mukdeno.

kokiems dalykams naudot 
amerikinę paskolą. Turkai 
tatai laikę svetimųjų kiši
musi į Turkiją ir sako, tai 
yra jos nepriklausomybės 
kliudymas. Net valdžios 
kontroliuojami laikraščiai 
vengia rašyti apie atsiun
čiamus amerikonus.

Pažangesnieji turkai su
pranta, kad amerikinė pas
kola stiprina prieš-demok- 
fatinę jų valdžią ir kęnkia 
demokratijai.' 

mybė”, Marzani neteisingai 
atsakęs į 11 klausimų. O 
už kiekvieną netikrą atsa
kymą gręsia 10 metų kalė
jimo ir $10,000 baudos. Tei
sėjas dar nepaskyrė baus
mės ir paleido Maržanį po 
$2,500 užstato. Jo advoka
tas Charles Ford prašo nau
jo teismo.

racijos unijistai ir įvairios 
pilietinės organizacijos šau
kia didžiulį susirinkimą at
virame ore prie Borough 
Hall, Brooklyno valdybos 
rūmo, geg. 28 d., kur taipgi 
reikalaus, kad Trumanas 
atmestų tą prieš-darbinin- 
kišką bilių.

Muncie, Ind. — šiame ne
dideliame mieste trečiadie
nį vakare 1(^000 CIO unijis- 
tų maršavo su švyturiais 
gatvėmis, p r o t estuodami 
prieš Tafto-Hartley’o bilių 
ir reikalaudami, kad prezi
dentas jį atmestų.

25,000 Vokiečiu 
Demonstracija

Remscheid, Vokietija. — 
Vokiečių ,-unijų" vadai pa
šaukė 25,000 darbininkų į 
demonstraciją prieš anglus 
dėl alkio. Darbininkai ne
gauna nė trečdalio reikalin
go maisto.

Jeruzalė. —' Anglai su
čiupo laivą, kuriuom 1,500 
žydų slaptai plaukė į Pale
stiną. , f

NEWARKO. N. J., VALDYBA 
RAGINA PREZ. TRUMAN4 
ATMEST TAFTO BILIU
Senatorių ir Kongresmanų Įgaliotiniai Susitarė Atmest 

Unijas, Tarp Kurių Vadų Bus Bent Vienas Komunistas
Newark, N. J. — Šio mie

sto komisija (valdyba) pa
siuntė prez. Trumanui rei
kalavimą atmest - vetuot 
prieš-unijinį Tafto-Hartle- 
y’o bilių. Valdinės miesto 
komisijos rezoliucija sako: 
Kaip Hartley’o, tSip Tafto 
bilius “mojasi sunaikint lai
svas ir atsakingas darbo 
unijas šioje šalyje.” Tie 
žiaurūs biliai siūlo samdyto
jams visą valią prieš dar
bininkus.

Washington. — Senato
rių ir kongresmanų įgalio-

BEVINAS IŠSISUKINEJAS 
NUO ANGLIJOS PAREIGU 
SUTARTY J SU SOVIETAIS

Maskva. — Sovietų laik
raštis Izviestiia kaltina už
sieninį Anglijos ministrą 
Beviną, kad jis su savo kal
bomis ir pasiūlymais silp
nina santarvę tarp Anglijos 
ir Sovietų. Kuomet Sovietai"^ savo daugumo raportą,
prašė pataisyti santarvės 
sutartį, Bevinas davė pasiū
lymus, kurie išsisukinėja 
nuo Anglijos pareigų pagal 
tą sutartį, sako Tzviestija 
ir primena dar tokius dalv- 
kus: Bevinas priešinosi'Vo
kietijos nuginklavimo įra
šymui į busimąją taikos su
tartį su ja, stojo už Lenki
jos rubežiu pakeitimą, lau
žė Jaltos ir Potsdamo su
tartis,

Francija Nori, Kad Amerika 
Maitintu Saaro Vokiečius

Francijos

Berlin. — Pranešama, 
kad jeigu Amerika skirs a- 
pie $50,000.000 per metus- 
maistui šešiems milionams 
vokiečių Saare, 
užimtame plote, tai Franci- 
ia sutiks ūkiniai suvienyti 
Saarą su anglų-amerikonų 
užimtomis sritimis. Ameri
ka ir Anglija jau susitarė 
apvienyti ūkį-pramonę tarp 
savo* valdomų ruožtų. Ang
lai - amerikonai" stengiasi 
įtraukti ir Franci ją i tokią 
vienybe1 (kuri atkreipta 
prieš Sovietus).

Meluoja Graikijos Monar- 
chistai, Sako Prancūzai

Paryžius.— Francijos ka
ro ministerija sakė: Grai
kijos monarchistų valdžia 
skleidžia tiktai sava išmis- 
lytas pasakas, būk Franci- 
joj esąs rekrutuojamas sa
vanorių kareivių legionas, 
kuris atvyksiąs talkon grai
kų partizanams.

Chinų komunistai patran-. 
kų šoviniais bombarduoja 
Chinijos tautininkų armiją 
Chaųgchune, Mandžūrijos 
sostinėje. Anglai oru spru
ko iš miesto.
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tiniai pamatiniai priėmė , 
siūlymą, kad valdžia nepri
pažintų jokios unijos, tarp 
kurios viršininkų yra bent į 
vienas komunistas arba 
toks žmogus, kurį galima 
laikyt komunistų šalininku. 
Šie senatoriai ir kongres- 
manai stengiasi suvienodint 
jau priimtus " atskirai re- 
publikonų senatoriaus Taf
to ir kongresmano Hartle
y’o bilius prieš darbo unijas 
ir streikus. Suvienodintas 
Tafto-Hartley’o bilius .bū
siąs įteiktas senatui ir kon
gresmanų rūmui kitą savai
te.

U

5 I

o
■f

Balkanų Komisijos 
Daugumas Kaltina 
Graikijos Kaimynus

Šveicarija. — Jungt. Tau
tų 11-kos narių komisija 
Balkanams tyrinėti paskel- 

kuriame kaltina Bulgariją, 
Jugoslaviją ir Albaniją, 
kad jos, girdi, padėjusios 
graikų partizanams gink
luotis ir kovoti prieš Grai
kijos monarchistų valdžią. 
Sovietų ir Lenkijos delega
tai toje komisijoje užginči
jo šį įtarimą prieš Graiki
jos kaimynus ir atmetė to
kį raportą. Anglai-ameri- 
konai pagamino tą raportą 
ir įpiršo šešiems kitiems 
nariams. Francijos atstovas 
susilaikęs nuo balsavimo.

■
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POPIEŽIUS UŽTARIA
FAŠISTINIUS
PABĖGĖLIUS

Roma. — Jugoslavijos at
stovybė Varšavoj neseniai 
pareiškė, jog popiežius dar
buojasi, kad nebūtų grąži
nami iš Italijos į Jugoslavi
ją fašistiniai pabėgėliai. 
Jugoslavų valdžia vadina 
juos kariniais « kriminalisr 
tais.

Popiežiaus valstybėlės 
Vatikano politikai užginči
ja tą įtarimą. Bet kartu jie 
sako, jeigu tie pabėgėliai 
būtų prievarta sugrąžinti, 
tai Jugoslavijos valdžią 
jiem keršytų; todėl popie
žius su “krikščioniška mei: 
le” turįs užtarti pabėgėlius? 
(Italijoj yra 30,000 tokių 
jugoslavų pabėgėlių.)

V- ,
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SPAUSTUVIŲ DARBI
NINKAI REIKALAUJA 
PAKELTI ALGĄ 

New York. — Spaustuvių 
darbininkai, Darbo Federa
cijos unijistai, reikalauja * -j 
pakelt algą 75 centais va
landai,-taip kad už darbo 
Valandą būtų mokama $2.- 
75.
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Pasityčiojimas Iš Visokio Teisingumo .
Garsioji lifičininkų byla Greenville, S. C., pasibaigė. 

Prisiekusių posėdininkų teismas atrado visus kaltinin
kus nekaltais!

Dvidešimt šeši linčininkai patys’prisipažino, kad jie 
dalyvavo bjaurioje linčo “puotoje”, bet teismas rado vi
sus juos nekaltais! \ ■. '

Kas liečia mus, tas visiškai nestebina. Pietinių val
stijų “teisingumas” žinomas visam svietui.

Gegužės 15 dieną šioje vietoje po antgalviu “Teis
mas Be Teisybės” mes rašėme: -

“South Carolines miestelyje Greenville prasidėjo tei
smas prieš 31 baltveidį “šoferį”. Jie Įkaitinami nulinčia- 
vime jauno negro. Beveik visi jie prisipažino dalyvavę 
tame kriminališkame žygyje. Visi žino ir tą sutvėrimą, 
kuris nelaimingą negrą kulkomis suvarstė.

“Bet kas juos teis? Juos teis to paties miestelio 
baltveidžiai. Prisiekusių posėdininkų sąraše nesimato nei 
vieno juodveidžio.

“Ar galima tokį teismą vadinti teisingu? Negali
ma.”

Dar' reikia pridurti, kad ir teisėjas buvo baltveidis. 
Pačiam teisme negrai buvo atskirti ir suvaryti ant viš- 
kų. Linčininkams buvo leista susivesti moteris ir vaikus. 
Taip viskas buvo iš anksto sutaisyta, taip puikiai žinojo 
linčininkų advokatai, kad “džiurė” savo draugų neras 
kaltais, jog nė vieno kaltinamųjų nestatė prieš teismą, 
nei vieno teisme neklausinėjo.

Tai buvo ne teismas, bet pasityčiojimas iš teismo. 
Tai buvo gėda!

Plieno Darbininkų Unijos Pasižadėjimas
United Steelworkers of America unijos vadovybė 

viešai paskelbė pasižadėjimą, kad unija neves streikų 
bėgyje ateinančių dviejų metų. Dabartinis kontraktas su 
plieno pramonės samdytojais tęsis du metu. Unijos pre
zidentas Murray sako, kad šis užtikrinimas plieno pra
monėje'ramybės ir nepertraukiamos dviejų metų gamy
bos turėtų teigiamai veikti į visos šalies ekonominę pa
dėtį. Kad taip bus, tai netenka abejoti. Bet taipgi aišku, 
kad šalies padėtis nepriklauso nuo vienos plieno pramo
nės. Pati plieno pramonė randasi Wall Stryto bankierių 
kišeniuje.

Be to, plieno darbininkų organizacijos pasižadėji
mas nieko nereikš, jeigu tie bankieriai iF plieno kompa
nijos nesiskaitys ir išprovokuos susikirtimą. Taika ir ra
mybe nepriklauso nuo vienos pusės.

Netenka abejoti, jog Kongrese ir visoje Amerikoje 
vedamas fašistinis puolimas anf darbo unijų veikia tas 
unijas. Jos dvigubiai daugiau vengia streikų ir susikir
timų, kad neduoti reakcijai priekabio. Unijos nori įro
dyti, kad jos neatsako už susikirtimus, kad jos vengia 
streikų, kad streikus išprovokuoja samdytojai, kurie at
sisako sutarčių ir • derybų keliu- išspręsti santy
kius tarpe darbo ir kapitalo. Tai negalima pasmerkti. 
Organizuoti darbininkai turi' teisę gintis visais būdąis. 
Jie yra užpulti. Jei toks pareiškimas, kokį padarė plieno 
darbininkų unija, išmuš pagrindą iš po reakcijos kojų 
bei padės visuomenei įsitikinti, kad ne darbo unijos kal
tos už susikirtimus, tai unijos vadovybė pilnai pateisina
ma. . . ’ ' _

“Tvarkos” Palaikymas Palestinoje
Palestinos valdžia bėdavoja, kad šiemet reikėsią iš

leisti 32 milijonu dolerių vien “kovai su terorizmu.” Prieš 
| du metu užtekdavę 18 milijonų dolerių.

O *vienok anglai nenori kraustytis laukan iš Pales-
z tinos. Juk seniai jie galėjo Talestiną atiduoti Palestinos 
11 gyventojams ir nebūtų buvę jokio reikalo kovoti su jo

kiu terorizmu. - ’>

Skandalinga Gyvenamų Namų Padėtis
Visuose Amerikos didmiesčiuose viešpatauja negir

dėta stoka gyvenimui namų. Milijonai žmonių nesuran
da butų. , .

Kas gi kaltas? Kaltas kapitalistinis pelnagrobišku- 
mas. Kalta vyriausybė, kad namų klausimo griežtai ne
stato. Ji iš Kongreso reikalauja milžiniškų sumų karo 
reikalams, atominės bombos gamybai, armijai ir laivy
nui, o pamiršta žmones be namų ir be pastogės.

Protestas Ne Vietoje
Anglijos valdžia protestuoja prieš Ameriką! Jai ne

patinka, kam Amerikoje leidžiama žydams remti žydus 
Palestinoje. Čia, girdi, leidžiama žydams kurstyti žydus 
Palestinoje prie teroro prieš anglus.

Anglija, žinoma, turi teisę protestuoti. Bet ji daug 
geriau padarytų, jeigu išsinešdintų iš Palestinos. 
Tada žydams nebūtų prieš ką terorą vartoti.

■■■M

HITLERIO AGENTAS 
ŠKIRPA SPAVIEDOJASI

Fašistinėje Dirvoje (geg. 
16 d.) tęsia savo ilgą trum
po laikotarpio išpažintį'Ka
zys Škirpa, Smetonos pa
siuntinys Berlyne ir Hitle
rio agentas. Jo išpažintis 
liečia tik tuos laikus, kai 
Smetona paspruko į Berly
ną ir kai Škirpa pasiėmė ro
lę organizuoti Hitleriui su
kilimą Lietuvoje.

Amerikoje dar rasime 
vieną kitą lietuvį, kuris te
betiki fašistiniam melui, 
būk visiškai nekalti buvę 
tie, kuriuos 1941 metų pra
džioje Lietuvos tarybinė 
vyriausybė suareštavo, būk 
Lietuvoje nebuvę jokio sme- 
tonininkų-hitlerininkų suo
kalbio. Kazio Škirpos išpa
žintis turėtų irtiems nevier- 
niesiems Tamošiams akis 
atidaryti.

Škirpa pasipasakoja, kaip 
jis karui prasidėjus nuėjo 
į Vokiečių Užsienio Reika
lų Ministeriją ir jos parei
gūnui Grundherr aiškino 
“lietuvių sukilimą.” Štai 
Škirpos versija to pasikal
bėjimo:

Kada šiam Vokiečių Užs. 
Reikal. Ministerijos aukštam 
pareigūnui dėsčiau tai kas 
Lietuvoje įvyko... mačiau 
kad visa tai veikė į jį kaip 
kokia sprogus bomba. Priė
męs iš manęs užrašą apie 
įvykius Lietuvoje, jis pašoko 
iš savo fotelio, pradėjo karš-' 
čiuotis ir, susiėmęs rankom 
už galvos, praėjo kelis kar
tus per šavo didoką kabine
tą iš kampo į kampą, man 
priekaištaudamas bei Lietu
vai grasindamas. Jis kelis 
kartps^ pakartojo žodžius:

— Ką Jus pridarėt! Ką 
Jus pridarėte! Taą Lietuvai 
kainuos!

— Už ką ? — paklausiau 
iš savo pusės. — Ar už tai 
kad Lietuvių tauta sukilo 
prieš bolševizmą, siekdama 
savo, idealo?

— Bet kaip galima tokius 
dalykus daryti kada Reicho 
kariuomenė žygiuoja p’rieš 
priešą? — išmetinėjo man 
von Grundherr. ,

— Tai, kas • Lietuvoje 
vyksta, nėra Vokiečių ka
riuomenei staigmena, — at
kirtau, paaiškindamas jog 
apie sukilimo ruošimą esu 
Vokiečių Karo Vadovybę iš
anksto įspėjęs.

—- Bet Vokiečių ’ Užsienių 
Reikalų Ministerijai nieko 
apie tai- nebuvo žinoma, — 
ginčijo von Črundherr.

— Ne mano dalykas kad 
Karo Vadovybė nepainfor
mavo Užsiėnių Reikalų Mi
nisterijos, — pasiteisinau. 
Be to, priminiau jog keletą 
dienų prieš karą įteikiau pa
čiam von Grundherr memo
randumą, kur nedviprasmiš
kai pasakyta kas Lietuvoje

pačiam jos aktoriui to savo 
jausmo parodyti nenorėjau, 

. kad be reikalo neužpylus 
aliejaus ant žarijų. . .
Vadinasi, Škirpa pasisa

ko, kad jis ir “aktyvistai” 
darbavosi išvien su Hitlerio 
karinėmis jėgomis. Kaip 
jau žinoma, vokiečiai tuos 
fašistinius sukilėlius apgin
klavo. ,

Toliau Škirpa skundžiasi, 
kad hitlerininkai jam iškir
tę šposą. Kai vokiečiai Lie
tuvą okupavo, jie su jųomi 
nebesiskaitę. Dar jam tekę 
atsidurti Reicho policijoj ir 
ten aiškintis. Ten jis buvęs 
pašauktas 1941 metų birže
lio 25 d. Apie nacių jam ne
dėkingumą Škirpa rašę se
kamai :

Apklausimą darė policijos 
Komisaras Dr. Legat,. sve
timšalių skyriaus vedėjas. 
Patyręs iš jo kuriuo reikalu 
tapau atkvįestas, pareiškiau 
nusistebėjimo jog reikalau
jamų paaiškinimų esu prašo
mas ne betarpiškai Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos, bet per policijos organą. 
Nurodžiau jam jog šiuo bū
du Vokiečiai apsilenkia su 
diplomatiniais papročiais ir 
pažeidžia mano kaip sveti- 
mos'valstybes atstovo teisinę 
padėtį bei diplomatinį imu
nitetą ...

Sutikdamas 'duoti reika
laujamus paaiškinimus, įsak
miai pažymėjau jog šitaip 
elgiuosi ne del to kad šį po
licijos organo reikalavimą 
skaityčiau pagrystu tarptau
tinės teisės požiūriu? bet kad 
noriu išvengti bent kokių 
diskusijų ir i atsižvelgiant 
kad tai kas Lietuvoje įvyko, 
jau tapo viešų faktu.

Dr. Legat į visus tuos ma
no rezervus nieko iš savo 
pusės nėpasakė ir paprašė 
sudiktuoti mašinininkei-šte- 
nografei savo paaiškinimus. 
Sudiktavau maždaug taip 
kaip buvo, būtent, kad pir
mieji -sukilimo paruošimo 
daigai buvo pasėti laike ma
no atsilankymo 1940 metų 
Birželio pabaigoje Kaune, 
taigi trumpai po Rusų agre
sijos prieš Lietuvą; kad iš

pat pradžios buvo nužymė
tas aiškus tikslas — atstaty
ti IJetuvos nepriklausomy
bę; kad vėliau, šiam tikslui 
siekti1 susikūrė didžiulė orga
nizacija, pasivadinus Lietu
vių Aktyvistų Frontu, kuris 
apjungė visus veiklesniuo
sius mūsų tautos elementus 
ir kad man asmeniškai teko 
garbė šiam frontui vadovau
ti; kad apie šios organizaci
jos veikimą Vokiečiams bu
vo žinoma ir kad aš asme
niškai įspėjau Vokiečių Ka
ro Vadovybę išanksto, su 
kuo jai tektų Lietuvoje skai
tytis, jei kiltų Rusų-Vokiečių 
karas, ir kad Birželio 19 d. 
esu įteikęs formalų memo
randumą Vokiečių Užsienių 
Reikalų' Ministerijai, siūly
damas nedaryti kliūčių man 
paskelbti Lietuvos Vyriausy
bės sudarymą, vienkart loja
liausia įspėdamas jog tokia 
Vyriausybė gali būti pa
skelbta pačių sukilėlių, jei ji 
nebūtų sudaryta prieš tai.

Ka'da visa tai beveik jau 
baigiau sudiktuoti mašinin
kei, kuri viską užrašė ką jai 
sakiau, Dr. Legat, atėjęs pa
siteirauta ar jau .baigta, at
rodė kaip ir nepatenkintas 
tuo kad tokius dalykus už
fiksavau. Jis nutraukė toles
nį diktavimą ir pastatė man 
keletą konkrečių klausimų, 
kurie buvo sekanti:

—Kaip žiūri į visa tai kas 
įvyko Lietuvoje; Tamsta as
meniniai ? — buvo sekantis 
Dr. Legat klausimas.

—■ Kaip Lietuvis, galiu iš 
to kas Lietuvoje įvyko, tik 
pasidžiaugti, — atsakiau 
spontaniškai. •

— Tai suprantu, — su
murmėjo Dr. Legat ir kiek 
susimąstęs paklausė išnaujo:

— Kuo 1 paaiškinti faktą 
kad tos Vyriausybės prieky
je esi pastatytas Tamsta 
pats, kaip Ministeris Pirmi
ninkas ? ' J ./ /'

— Manau jog del to kad 
Lietuvių tauta ir jos sukilė
liai dėjo į L. A. F. daug vil
čių ir kad aš skaitausi šios 
organizacijos vadu, — susi
laukė iš manęs atviro atsa
kymo.

-— Dabar man viskas aiš
ku, — prasitarė Dr. Legat...

Pirmas Pasimatymas 
Su Amerika

•t

— Taip, taip, bet..— 
kaž ką von Grundherrūdar 
norėjo pasakyti, bet jam'pri
truko kvapo. .

Kada von Grundherr jau 
buvo kiek ataušęs, paaiški
nau jam jog be pagrindo 
Lietuvai grąsina, nes Lietu
viai sukilėliai į Vokiečių, ka- 

' rius nešaudo ir tekovoja tik 
su sovietiškuoju okupantu. . . 
Kadangi sukilirpas įvyko Ru- 
sų-raudonoslos armijos už
nugaryje tai, pasakiau, Vo
kiečiai neturi jokių pagrindo 
bent kokiam priekaištui . . .

/NORS pasikalbėjimas su 
von Grundherr buvo išpra- 
džios gana dramatiškas, bet 
atsisveikinant i š s i s kyrėme 
mudu su nepiktomis šypse
nomis veiduose, Spėju kad 
von Grundherr, kuris, reikia 
pastebėti, nebuvo joks na
cis, ųorėjo savo prieteliška 
šypsena kiek sušvelninti su
vaidintą prieš tai sceną. Man 
gi nebuvo pikta del to, kad 
ta scena mane ne tiek nugąs
dino kiek prajuokino,'nors

ŽEMAS KRAUJOSPŪDIS
Kraujo slėgimas man že

mas. Taip man sakė dakta
ras. Tai aš ir noriu pasi
teirauti,z kas būtų man ge
riau daryt. Prašom man pa
aiškint per šį mūsų laikra
štį.

Ęsu vyra^ 59 metų am
žiaus, 5 pėdų ir 6 colių ų- 
gio, 178 svarų. Turiu krau
jo spaudimą 1Q6. Kada pasi
taiko kur ranką įsįdrėksti, 
tai liaujas, labai bėga, švie
sus ir skystas. Prie darbo 
greitai pavargstu. Kada 
reikia greičiau arba f sun
kiau dirbti, aš prilįstu ir al
suoju, kaip šunies vejamas.

Vidtirįai dirba normaliai. 
Apetitą turiu gerą, valgyt 
ir daug valgau, kas tik pa
puola, ir vis noris. Gyvenu 
anf ūkio. Ir man kojas mėš
lungis dažnai1 traukią.

• Ar yrą kokia pagalbą, ar 
yra pavojūs? Vienas dak
taras sakė nevalgyt daug 
drūskos. O kitas pasakė, 
kad man druska gerai, gy
duolių nereikią. Iš anksto 
tariu jums dėkui.

Atsakymas.

svarbus reiškinys žmogaus 
gyvenime. Aukštas kraujo
spūdis negerai. Nelabai ge
rai ' ir žemas.. Vidutiniai 
imant, suaugusio žmogaus 
kraujospūdis esti 120 mili-

gramų, 'kai širdis susitrau
kia, ir 80 mg., kąi širdis at
sileidžia. Nuo aukšto krau
jospūdžio pasitaiko, kad 
gyslelė kur prątrųksta sma- 
genęse ar širdies raumeny. 
Tada žmogų suparaly žiūo j a 
arba apsilpnina širdį. O nuo 
žemo kraujospūdžio kartais 
sukrešeja kur išsipūtusioje 
gyslėj kraujas. Krešulio 
kruopelė galį tada atskilti 
ir? * eidama su krauju, už
kimšti kokią kraujagyslę 
plaučiuose, arba širdies 
raumeny, arba smagenų 
žievėj. Blogi tada esti po
pieriai.

Jei tokios rimtos katas
trofos ir neįvyktų, tai vie
na žmogus nesijauti stiprus 
ir energingas, kai tau krau-« 
jukas iš ty kelio šliaužia. 
Greit privargsti,. uždusti, 
aptingęs jauties, nepaslan
kus. .

Kai kraujospūdis žemas, 
druskos daugiau galima 
vartota Daugiau gyvulinio 
maišto, raudonos mėsos, ke
penų. Sakot, kraujas afro- 
do, skystas. Tokiam padėji
me tai ir geriau: • ne taip 
grėit jis surkešės ir neųž- 
kimš kokios kraujagyslės.

Jum neblogki išgert ka
vos, arbatos. Imt po lašą ip- 
do (tinct. iodin) kas dieną 
arba kas antra diena,' į pie
ną arba vandenį; Gal ir

(Tąsa) ‘

Gamtos Muziejus
Nusiskubinom**  ̂muziejų, 

kuris vadinasi American 
Museum of Natural Histo
ry. O kiek ten grožybių ir 
įdomybių! Sunku tą viską 
ir atvaizduoti.

Tik įėjus pasimatė didelė 
žuvis. Jjį taip gražiai su
tvarkyta, kad atrodė lyg 
gyva. Jos kūno bruožai pa
daryti lyg ji metasi plaukti, 
pabėgti iš mūsų akių. Kiek 
ten gražių paukščių, šunų! 
Gražiausias — povas, iš
skėtęs savo gražias plunks
nas. Ant medžio šakos pa
sistojęs mažiukas gaidys, 

"bet jo uodega tokia graži ir 
ilga, gal per sieksnį ilgumo. 
Ir visi jie atrodė tarytum 
gyvi. Kur pasuki akis, vi
sur matai gražiausių regi
nių.

Apart visko, ten buvo ir 
pieštų vaizdų. Man gra
žiausiai patiko, tai skaistus 
mėlynas dangus. Saulutė, 
lyg jauna mergytė, šarma- 
tydamos, paslėpusi savo vei
dą už mažyčio debesėlio. 
Aplink tyro vandens ežerė
lį ^matėsi gražūs medeliai, 
gėlės. Dugne smulkūs ak
menėliai ir suaugę kokie tai 
didžiuliai spončiai, o ant 
dugno nusileidę du jauni, 
stambūs vyrai ir rauna tuos 
gražius spončius.

Kitur matėsi gražiosios 
Floridos vaizdai. Po mėly
nu dangaus apsiautalu ma
tėsi gražios žalios lygumos. 
Paimu medžiai ilgomis eilė
mis išsodinti, Graži jūra, 
geltonas smėlis ir retai su
statyti'nameliai. Kaip ten 
atrodė gražu, kaip įdomu! 
Mano draugas man sako:— 
Ten atrodo gražu, bet ten 
gyventi yra labai nuobodu. 
Aš ten buvau ir suprantu, 
kad tu ten nenorėtum! gy
venti. .' 

) f

Vakarui artėjant išėjo
me iš tenai. Užėjom į Penn- 
sylvanijos stotį. Tai milži
niško didumo stotis, moder
niškai ištaisyta. Joje nusi
pirkau tikietą į Bostoną.

Keliaujant namų link su
stojome prie Times Square, 
vadinamo . pasaulio kryžke
lių. Prie pat jo randasi 
Stanley Teatras. Jame bu
vo rodoma rusiška filmą, 
kalbėjo ir dainavo rusiškai. 
Tokių filmų kanadiečiai ne
gali matyti, o ypač šventa
me Montreale.

Graži tu, Amerika, ir ta
vo miestai, o labiausiai 
New Yorkas. Norint jį vi
są išvaikščioti, reiktų gal 
keleto savaičių.

Bet žmonės jame neman
dagūs. Jie bėgd, skuba, 
grūdasi, lipa viens ki
to galvomis, pečiais. Uz- 
dąuš,. pastums. Atsiprašy
mas ne madoj. Gavai ir neš
dinkis sveikas, jei dar ne
pridaužė. Ir taip sau per 
mielą dienelę bėga, skuba, 
lyg kad jie bėgtų lenktynes

liaukų preparato. Sakysim, 
skydinės liaukos — Thyr
oid gland, l gr. tablets, 
bent po vieną kas diena. 
Būtinai imkite visokių vi
taminų,—multiple vitamins, 
bent po 1 piliulę tris kartus 
kasdien, laike valgymo, per 
vidufį valgymo. Jums galė
tų tikti ir amphetamine sul
fate, 10 mg,, po pusę tab
letes rytą ir pietų. Bet čia 
reikia daktaro • ' recepto. 
Laikotarpiais ’ patikrinkite 
savo kraujo slėgimą.

prie ’ nemirtingumo šaltinio. 
Rodos, kuris. pirmutinis 
pribėgs, tas pasisems ne
mirtingumo’ vandens ir am
žinai gyvens.

Grįžom namo pusėtinai ' 
pavargę. Vakarą praleidom 
trumpais pokalbiais. Drg. 
Gužas atnešė iš spintos di
delį pluoštą paveikslų. Aty- 
džiai peržiurėjom jo gimi
nių ir kolegų gražius pa
veikslus . Porą savų pa
veikslų padovanojo ir man.

Bostono Link
Balandžio 1-mos rytą tu

riu iškeliauti į Bostoną. At
sisveikinau savo brangią ir 
mylimą draugę bei giminę 
ir iškeliavau jos draugo ly
dima į stotį." Gerasis mano 
palydovas aprūpino viskuom 
lyg tėvas mažametę dukterį. 
Atlydėjo iki pat bėgių ir, 
atidarant vartus, atsisvei
kinom.

Įėjusi į traukinį pasirin
kau vietą nerūkomame 
kambaryje . Traukinys 
bai švarus, patogus, 
dynės apdengtos baltais 
dangalais.

Tik kelios minutės
traukinys išeis . Mario širdy 
kilo nesustabdoma audra. 
Pagailo man palikti gerą 
draugę ir brangų palydovą. 
Prie jų taip greit prigi- 
jau...

Iš lėto pradėjo traukinys 
judintis ir vis greityn eiti. 
Sudie jums, pirmų pažin
čių gerieji draugeliai! 
die ir tau, žavėjantis 
Yorke! Tu sugebėjai 
vergti mano širdį.

Traukinyje žmonių nepa
prastai dąug^, Aš ne ilgai 
džiaugiausi, kad viena sė
džiu. Pirmoje stotyje už 
New Yorko pasigavau ben
drakeleivį. Jaunas, gražus 
vyras, puikiai apsirengęs, 
pasiprašė ar paveliju jam . 
atsisėsti.

—Prašau. — Sėdynių juk 
tuščių nėra, kitur sėdt net 
po tris, tik; žinoma, visi sa
vi.

Mano kaimynas pradėjo 
nerimauti. Vis pasižiūri. 
Matyt, norėtų prakalbėti, 
bet aš lyg kokia stovyla 
įsmeigiau akis į langą ir 
stebiu vaizdus. Besisukinė
damas sykiais ir gerai pa- 
kumši mane, bet aš visai ne
paisau.—Tylėk tu, aistrin
gas vaikinėli, juk tyla bran
gus daiktas. *

Vaizdai mano akies nepa- . 
traukė. Nieko tokio gražaus 
nesimatė, tik keletas tekan
čių upelių.

Bridgeport, Conn., .stoty
je paguldytas baisiai su
kruvintas žmogus ir polic- 
manas stovi prie jo kojų.

Per kūną nubėgo ‘ šalti 
šiurpai. Nukreipiau akis į 
šalį . Laimei, mūsų trauki
nys tuojau pradėjo eiti.

Mano bendrakeleivis pra
dėjo miegoti, net jo tamsios 
garbanęs pasidėjo ant ma
no peties. Pasisukau ne
taikiai ir jis pabudo, o gal 
ir nemiegojo. Siūlo man ci- 
garetą, bet pastebėjau, kad 
čia negalima rūkyti. Pra
dėjo teirautis iš kur ir kur 
važiuoju. Pasiūlė įsigerti. 
Sako, jei negalima rūkyti, 
tai galima gerti — jis turįs 
geros degtinės.

—Ačiū labai, negeriu.
Jis lyg piktomis pažiū

rėjo į mane ir gerokai pa
traukė iš tamsios bonkos. 
Mano laimei, New London, 
Conn., jis baigė savo kelio
nę.

(Bus daugiau)
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Rašo1 Liuda Vdineikyte.
1946 metų lapkričio 17 d. įvyko LTSR 

Tarybinių Dailininkų Sąjungos Dailės 
parodos atidarymas. Į Dailės Muziejų su
sirinko gausus mokslo ir meno darbuoto
jų būrys. Parodą atidarė ir į susirinku- , 
sius tarė žodį LTSR Aukščiausiosios. Ta
rybos Prezidiumo Pirmininkas Justas 
Paleckis.

Kiekviena paroda dailininkui yra svar
bus ir reikšmingas įvykis jo gyvenime 
dėl to, kad jis čia plačiau gali byloti apie 
tai, kas jį jaudina, kas duoda jam stimu
lą kurti. Kiekviena paroda lyg ir egza
minas, patikrinąs dailininko pajėgumą 
stoti į kūrybinių kovotojų eiles.*

Ši paroda mums tuo labiau svarbi, 
kad ji įvyksta Didžiosios Spalid revo
liucijos 29-tosioms metinėms pagerbti. 
Miela, kad šie metai yra 40-tieji nuo pir
mosios lietuvių Dailės parodos Vilniuje, 
kurioje tada dalyvavo 20 lietuvių daili
ninkų. O 4946 metų parodoje jau turime 
66 dalyvius, nors ir ne visai pilnai*atsto- . 
vaujančius mūsų dailę.

Pagrindinė parodos dalyvių masė — 
jaunesnioji karta, tačiau joje dalyvavo 
keletas ir pirmosios parodos dalyvių: 
LTSR nusipelnęs meno veikėjas Petras 
Rimša, A. Žmuidzinavičius ir A. Jaroše
vičius.

Dominuojančią vietą šioje parodoje 
užima tapyba.

Tapybą reikėtų suskirstyti į 3 pagrin
dines grupes: peizažas — natiurmortas, 
portretas ir žanrinė tapyba. Nors žanri
nė tapyba savo skaičiumi užima trečią 
vietą, vos šeši darbai, vienok, jie meis
triškumo atžvilgiu palieka daug didesnį 
įspūdį.

Aktualiausias, ir, gal būt, labiausiai 
tarybiniam žiūrovui suprantamas, vis 
dėl to lieka Vytautas Mackevičius, kuris ' 
savo darbuose parodo neblogą sugebėji
mą piešti, nors šiuo atveju galima būtų- 
jam irgi šiek tiek prikišti, nes paveiks
iąs “Raudonoji gurguolė” atrodo kiek 
silpnokas perspektyvoje ir jaučiamas 
šiek tiek mechaniškas susidūrimas pei
zažo su pačia gurguole’ '

Tačiau, nežiūrint visų formalinių ne
išbaigtumų, šį jo paveikslą reikia laiky
ti vykusiu ir įspūdingu. x

A. Gudaitis, bandydamas savo jėgas 
žanrinėje tapyboje “Žemės dalinimas,” 
dar nepasiekia to lygio, ‘kurį matome jo 
spalvingame Lietuvos gamtos peizaže. 
Dailininkas kol kas ne didelis meistras 
vaizduoti žmogaus psichinius pergyveni
mus, tačiau pagauti žmogaus išores cha
rakteringus bruožus jam sekasi neblo
gai.

P. Siergejęvičius.. Negalima praeiti 
pro šalį, nepastebėjus parodoje didžiau
sio savo formatu paveikslo “Kostas Ka
linauskas.” Užsimojimas sveikintinas ir 
sektinas. Tačiau atrodo, kad dailininkas 
prie siužeto išvystymo priėjo labai pavir
šutiniškai, mechaniškai. Visi paveiks
lo personažai kiekvienas gyvena sau, 
nėra plastinio vaizdo vienumos. 
Kostas Kalinauskas (reikia many

ki žmogus stovįs centre) kalba kažkur 
’pro šalį į anapus paveikslo esančią erdvę, 
jame nėra sutelktinumo.

Tarabildienės “Išlaisvintos moterys”- 
siūžėtas labai būtų geras, jei forma su
taptų su turiniu. Tačiau čia kartojasi 
tas pat, kaip ir daugelio mūsų dailinin
kų kūryboje — trūkąta mokėjimo kūry
bos procese daugiau stebėti.^aplinką, 

. žmones, tipus, judesius ir 'veido išraiš
ką. Daugiau dirbama vaduojantis fan
tastika, bet neturint realios vaizduotės- 
fantazijos.

Rimtas' Kalpokas. Nežinia kurion 
grupėn priskirti “Senamiestį ledams 'iš
ėjus” ir, žinoma, priskyrimas vis tiek 
nesuteiks tam paveikslui privalumų, ku
rių jame nėra. Dailininkas, atrodo, visų 
pirma nupiešė peizažą (abejotina ar iŠ 
gamtos), vėliau pagalvojo, kad šį pa
veikslą kokiu nors būdu galima suaktu
alinti. Nagi, žinoma, raudona vėliavėlė

yra vulgarinė klaida.
Žmuidzinavičius. Neįtikima, z nežiū

rint į lyrišką Lietuvos apylinkių vaizdą, 
paveikslas “Vasara laukuose.” Daili
ninkas išsispecializavęs peizaže, puikiai 
vaizduojąs mūsų gamtą, panoro pri
traukti, anksčiau užėmusius jo paveiks
luose skruzdėlių vietą, žmones į pirmą 
planą, parodyti jų linksmus, patenkin
tus veidus. Tačiau ir čia atrodo, kad dai
lininkas pirmiau nupiešė peizažą, o tik 
vėliau pripiešė žmonių figūras. Tas, ži
noma, to gražaus peizažo ne tik nepage
rina, bet priešingai—jo vertę sumažina.

Vaitys. Dailininkas gabus peizažistas, 
deda dideles pastangas ir daug darbo iš
eiti į plačios aktualijos kelią. Tai įrodo 
jo “Dvikova.”

. PORTRETAS
’Šioje parodoje buvo gan gausus por-' 

tretų skaičius. Bet kokybės atžvilgiu jie 
yra su nemažais trūkumais. Kai kurių 
portretų nepatenkinama ■ kokybė grei
čiausiai priklauso nuo to, kad daryti ne 
iš natūros. Tai žymu Matuzevičiaus 
Liudo'Giros portrete, Vaineikytės “P. 
V.” ir kai kuriuose kituose portretuose.

Tapybiškai vykę ir mažiau priekaištų 
turį portretai: Juškienės dail. Rimšos 
portretas ir “autoportretas^” Žebenkie- 
nės “Lietuvaitė” ir Gudaičio P. Vaičiū
nas.

Kiek blogiau pavykęs Gudaičio nusi
pelniusio meno veikėjo Mikėno portretas.

Nors peizažas šioje parodoje užima 
skaičiumi ir kokybe svarbiausią vietą, 
nesinori apie jį daug kalbėti, nes tarp 55 
peizažų, tik viename kitame pamatome 
norą atvaizduoti tai, kas nebepasikartos 
ir ko dar nebuvo. Tai dailininko Chvo- < 
leso išgriauto “Getto kiemas”—“Iš Vil
niaus getto” — atlikti guaš — tempera, 
kuriuos galima vadinti vykusiais ir 
įtikinamais, nes jie jaudi/ia, kiekvieną 
žiūrovą.

Atrodo, kad lengviausias kelias tapti 
dailininku, tai tapyti peizažą. Anekdo
tiškai skamba Kontrimo paveikslų pava
dinimai kataloge:

“Nemuno smiltynai”
“Nemunas ties Zapiškiu”
“Nemunas ties Kulautuva”
“Nemunas ties Vilkija”

Sustoji ir galvoji, ar tai galima pava
dinti kūryba, ar tai nėra beveik aklas 
gamtos kopijavimas? .

Jono Šileikos miniatiūriški etiudai:, 
“Kaunas ties Vilijampole vasarą” 
“Kaunas ties Marvele rudenį” 
“Kaunas ties Aleksotu pavasarį”

Kodėl ne Kaunas karui prasidėjus, 
kodėl ne Kaunas karo4 audroms praū
žus? . . •

Natiurmortas, atrodytų, pagal išsta- 
' tytų eksponatų skaičių, lyg ir pradėjo 

merdėjimo dienas.
Iš jų visų minėtini Motiejūno sidabri

nio kolorito natiurmortas, Račkauskai
tės - Cvirkienės ir Mingilaitės “Gėlės,” 
nors visuose jaučiama didelė formos ab
strakcija. L x .

SKULPTŪRA
Skulptūra rodo tendenciją daug grei- 

'čiau, negu kitos dailės šakos, tapti ti
krai tarybine. Ne vienoj kitoj dailės ša
koj nėra tiek laukfualios tematikos, kiek 
jos yra nūdien išstatytoje skulptūroje.

Napoleonas Petrulis žengia ■ milžiniš
kais žingsniais pirmyn. Kauno getto' 
partizanų vado H. Elmo biustas (žydų 
muziejaus nuosavybė) nustebina žiūro
vą savo giliai įtikinančiu partizano tipu. 
Nebloga ir rašytojos Žemaitės interpre-, 
tacija. Ne taip vykusiai . padarytas 
draugo St,alino biustas.

JacliimaviciusJ Iš labiausiai jo vyku
sių skulptūrų reikia laikyti S. Daukan
to biustą. Didelį technišką mokėjimą ir 
sugebėjimą patinuoti gipsą ir duoti ja
me beveik medžiagos (bronzos) pajau
timą demonstruoja poeto P. Vaičiūno 
biustas.'

sasąjuhginiu .mastu, Leilino biustas. Čia >■ 
skulptorius sugebėjo gerai pagauti ir iš- 

| ryškinti Lenino charakterį. Didingai su- 
1 kurta generalisimo Stalino figūra.
• B. Buco “Partizanas” yra taip pat vie

nas iš stambiausių ir aktualiausių kū
rinių. Kiek nesiderina su natūralistiniu 

, formos traktavimu dirbtinas faktūros iš- 
’ “gavimas. Ir sunku pasakyti, ar tai šį 
- kūrinį pagerina.

Galima būtų pavadinti vykusiu medalį 
3 '‘Žygis Vilniui atstatyti,” jei jame nebū

tų savotiškos desperacijos.
P. Rimša, nežiūrint savo senyvo am

žiaus, neatsilieka savo produktingumu 
nuo jaunųjų skulptorių. Parodoje mato
me jo keletą medalių:—“Karas ir taika” 
—I ir II pusę ir J. Gruodžio 60 metų su
kaktuvėms paminėti medalijoną I ir II 
pusę. Jo medaliai, be abejo, yra origi
nališki, bet kartu per daug perkrauti 
įvairiais simboliniais faktais.

Juozas Kėddinis. Užvis maloniausias 
kūrybos faktorius, tai jo veržimasis kiek
vieną savo sumanymą įgyvendinti me
džiagoje (daugiausiai medyje). Jo “Kal
vyje” jaučiame galingą fizinę jėgą, įdo
miai ir gyvai traktuota forma. Tačiau 
galva žiūrovo neįtikina. Galvos išraiška 
kalbą lyg ir apie pagiežą, netgi kančią, 
kas nesiderina su visos figūros padėti
mi.

Silpniausi skulptūros kūriniai tai Ru- 
dzinsko Butkų Juzės galva, Aleksandra
vičiaus Kipro Petrausko biustas ir ba
reljefas “Salomėja Nėris.” Čia jaučia
mas ne tik didelis anatomijos žinių trū
kumas, bet ir mokyklos netobulumai.

Rudzinsko Butkų Juzė dar šiek tiek 
atspėjęs šio žemaičių rašytojo charakte
rį, betgi Aleksandravičiaus “Salomėja 
Nėris”, atrodo, yra grynas šios nepakar
tojamos poetės vaizdo iškraipymas. Po
etė tūrėjo gilų sąmoningą žyilgsnį, be jo
kio vampyriško atspalvio. Tuo tarpu 
skulptoriaus nevykusiai užmestas anta
kis taip iškraipo šviesią poetės atmintį, 

.jog darosi keista, kaip dailininkų jury 
komisija galėjo priimti šį darbą į paro
dą.

Kipro Petrausko biustas, tai ne Pe
trauskas, bet Petrausko iškamša. Jei 
šiam nusipelniusiam mūsų scenos artis
tui ir savaimingas išdidus galvos užme
timas, scenos valdovo gestas, tačiau pas 

Aleksandravičių tai pavirsta blogo sta
tisto poza. '

Kaip ir kiekvienoje parodoje, taip ir 
šioje, matėme labiausiai žinomus grafi
kus: Jurkūną, Kuzminską ir Kulakaus
ką. Bet jų pasirodymas ne per turtin
giausias. Norėtųsi daugiau ir rimtesnių 
darbų.

Pastatykime Paminklą
Milijonai brolių žuvo

. Su priešu baisiu kovoje,
Milijonai jų namiškių ■ ' * 
Skausmą šįrdyje nešioja.

Verkia tėvas, motinėlė, 
Nesulaukę sūnužėlio;

„ \ Liūdj jauna mergužėlė, 
Nesugrįžtančio bernelio.

Kiek našlių, našlaičių liko, 
Nelaimingų kiek žmonių, 
Ašaroms rasota žemė 
Nuo fašistų kraugerių.

Iš gražiausių miestų, kaimų
Tik griuvėsiai vieni liko, 
Ir' kapai karžygių matos 
Ant dirvonų grynų, plikų.

Neškim vainikus ant kapo 
Ir pagerbkime karžygius 
Už jų kovą, už jų drąsą 
Už jų didelius tuos žygius.

• Pastatykim'jiem paminklą 
Tikros meilės amžinos,
Kad fašizmas, liaudies priešas, 
Nepakiltų niekados.

P. Pilėnas.

(Tąsa 4-me pus.)

Meno Mėgėjam, Valio!
Lietuviai idealistai.

z. Nori “melting-po.t” išvengti.
Nors beturčiai mūs’ “artistai,” 

Sugebės vaikus prirengti, . *
Kad mažyčiai lietuviukai

(Su savų mamų pagalba), 
Laukininkai, kapsai, dzūkai

Stos kovon už gimtą kalbą!
. Kelios šeimos susispiečia, 

Nori kalbą išlaikyti, 
Vaikučius mamytės šviečia, 

Jom talkaus visi mokyti.
Paveldėtas bočių menas 
Pirmaeilis dvasiai penas.* * *

Mūs’ vaidylos, kanklininkai, 
Mum’ sukūrė' mūsų meną,

Nūn gi mūsų dailininkai 
Taj’ pačia dvasia gyvena.

Paveldėtas meno būdas 
Užsigrūdina vaikuose,

O anūkam ... tai aruodas! / 
RaskinT talentus mažuose.

Tautos dvasiai leiskit’ tarpti, 
Vaikuose įsigalėti,

Bus už ką mamytę gerbti.
Kaip kilnu silpnam padėti.

Su lietuviškom’s damelėm’s
Kilt’ virš “melting-pot” mes galim.* * *

Menininkai alei vienas, 
Dievaži! Ištikimiausi;

Be dėmių, balti it pienas!
' Tris valio!!! Jie garbingiausi. 

Tylintis.

3-čias puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily 
šeštadienis, Geguž. ^4į,l

Daugiau Negu 
Liuosuotojo 
Tankiai Reikia

Kada jaučiate 
Deraagus nervuoti 

. ar kenčiate nuo 
1 galvos skaudėjimo, 
I gazų. iiputimo, ne- 
virikinimo ar ne
turėjimo apetito. 

, kur gali būti ii 
' priežasties vėlks- 
mini o užkietėjimo

I •— įsigykite Dr. 
Peter’s 'Gomoze —

I laiku-iibandyto vi
duriu- toniko vai
stu. Sudėtinis 1S 
pačios Gamtos 
vaistiniu i a kn u, 
žolių ir augmenų. 
Maloniai ir Jvel- 
nial Go m ozo prad- 
ėda nerangias žar
nas veikti ir pa
gelbsti joms pra
šalinti užkietėju- 

j šia s . išmatas, pa
gelbsti praialinti

> užkietėjimo gazus, 
i priduoda skilviui 
a malonų jausmą 

urnos. Persergė
jimas: — vartok 
taip kaip nurody-

. ta. Būkit sumanus 
.—suraminkite savo 
skilvi palengvinant 
nuo užkietėjimo. 
Įsigykite Gomoze 

! iiandien.
Jeigu ifta negalite nusipirkti save apylfcj- 

kėj, siųskit prašymu dėl mūsų _ susipaiMs
1 mui” pasiūlymo Gomoso ir gausite —r

PRIEDO Bandymui Bonkata
1 DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
I antiseptikas — kuris suteikia greitą paleng- 
■ vinims nuo reumatiškų ir neuralgiikų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 

i gumų ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkaSnas — 
Palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitiea 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

O įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo- 
t ketų reguleri II uncijų >1.00.

vertės bonkų Gomoio ir ekėtra 
—60d vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C, O. D. (išlaidos pridėtos).

Vardas ....... .. ......

Adresas L L. . ,
M

Pašto Ofisas... ...... ....... ............—_
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

DapL 874-20B
2501 Washington Bird., Chicago 12, m. J
256 Stanley St.. Wlnninea. Man.. Can. |

So. Boston, Mass

1947-H-5 d.

FESTIVALIS IR KITI MENO REIKALAI
Festivalio Komiteto Posėdis.

Pirmiau jau mes rašėme šiame sky
riuje apie pirmus pasiruošimus Rytinių 
Valstijų LMS Festivaliui. Svetainės jau 
paimta ir kiti pasiruošimo planai daro
mi. Geg. 16 d. Festivalio Komiteto posė- 

• dyje padaryta pradiniai metmenys fes
tivalio programai. Žinoma, šiuo laiku 
negalima galutinai nustatyti festivaliui 
programa. Ji reikės, tvarkyti pilnai, kai 
žinosime, kas dalyvaus.

Fęstivalio iškilmėse dalyvauti /kvie
čiama chorai, dainos grupės, kaip tai, ok
tetai, kvartetai, solistai, stygų orkestros 
ir’vios kitos meno grupės, kurios prakti
kuoja meną. Šiuo tarpu veikia Brookly- 
ne, Bridgeporte, Hartforde, MontellOj* 
dramos mėgėjų grupės. Jos visos kvie
čiamos dalyvauti festivalyje. Tačiaus 
mūsų meno veikloje vyrauja dainos me
nas., Chorų 'čia randasi apie 10, dainos 
grupių, kaip tai, oktetų,'kvartetų taip 

z pat veikia geras skaičius. Kiekviena ko
lonija turi jau pakilusių ir kylančių-ta-’ 
lentų, kaipo solistų, duetų. Todėl komi
tetas numatė, jog skirti lygiai du vaka
rai dramos ir du dainos menui nebūtų ly
gybė. < Tad , nutarta skirti viena diena 
dramai, o 3 dainai. Festivalio laikas 

’ skirstoma sekamai:
.Lapkričio 27 koncertas ūr šokiai. 
Lapkričio 28 —- drama, vaidyba.
Lapkričio 29 — koncertas ir šokiai. ' 
Lapkričio 30 — koncertas, kuriame 

\ dalyvauja visi chorai.
Tarpais, dienos laiku, bus daroma eks- 

/ kursijos į miesto meno ir kultūros įstai
gas. Taip pat bus laikoma, viena sesija 
pasitarimui meno reikalais, prelekci- 
joms.

Chorai ir visi kiti artistai turi
gai, deHnasi su paveikslo koloritu. Tai 
ir viskas. Tuo tarpu tai neabejotinai

su tokio stambaus masto kūriniais. La
biausiai vykęs, ne tik pas mus, bet vi*

ruošti po tris dainas. Gal bus galiihž 
naudoti ir daugiau, bet šiuo tarpu nega*

Įima numatyti. Apart savų trijų dainų, 
masiniam dainavimui visi chorai turi 
mokintis dvi dainas:* 1. “Kas Ten Dai
nuoja,” A. Aleksandravičiaus, 2. “Kur 
Bėga Šešupė,” C. Sasnausko.

Dar žodis apie dramą. Numatoma apie 
4 vaidybos grupės, kurios galį dalyvautį 
festivalyje. Ką keįurios grupės gali vai
dyti, jei jos visos turės pasirodyti vie
nam vakare? Žinoma, nei viena negalės 
suvaidyti pilną, didelį veikalą. Bet visos 
grupės; gali sutilpti, jei jos pasirinks, po 
trumpą, vieno veiksmo veikalą. Još gali 
pasirinkti kad ir ištrauką, tinkamą ak
tą, sceną iš veikalo. Čia vaidybos grupės 
turi daugiau, kreipti dėmesio į savo ta
lentą, gerą išsilavinimą. Ir tai gera pro
ga pakelti vaidybos kokybę, už tai jos 
bus įvertinamos.

. Šokių bus daugiau, negu Chicagos fes
tivalyje. Į męno veiklą daugiau ir dau
giau įeina jaunimas. Šokiai jaunimui 
yra gera sueiga susipažinti, pasitarti su 
kitų kolonijų jaunimu.

Kas Veikti Dabar?
Festivalio Komitetas siunčia kvieti

mus ’visięms meno mėgėjams, chorams, 
dramos grupėms ir pavieniams. Taip pat 
chorai ir kitos grupės gavę ar negavę 
pakvietimus, artimiausiame • savo susi
rinkime turi svarstyti dalyvavimą festi
valyje. Kuomet nutarsite dalyvauti, 
ruoškite savo programą festivaliui. Taip 
pat ir pavieniai. Apie savo dalyvavimą 
reikia greitai pranešti vykdančiam Fes
tivalio Komitetui.

Be to, mes prašome visų kolonijų vei
kėjų, organizacijų pranešti Festivalio 
Komitetui vardus ir adresus, meno gru
pių ir pavienių, kurie gali dalyvauti me
no programose. \

V. Bovinas. \
Sekret.

Neatžymėti Parengimai
čia noriu1 priminti porą la

bai svarbių parengimų, kurie ... 
nebuvo aprašyti arba labai ; 
mažai pažymėti.

Vienu > iš jų buvo daktaro 
JT J. KaškiauČiaus paskaita 
sveikatos klausimu. Įvyko ba- 
landžio 13-tą, Municipal Hall, 
S. Bostone. Tai buvo vienas 
iš svarbiausių parengimų, ko
kius esame turėję.

Pirmoje prakalbos dalyje 
gerbiamas daktaras ragino vi- : 
sus vieningai ir pasiryžusiai 
dirbti dėlei išlaikymo demo
kratijos šioje šalyje ir tam 
tikslui jis aukojo $20. Taipgi . ; 
buvo priimta rezoliucija, ra
ginant valstybės departmentą 
prašalinti poną žadeikį iš at- ajgįs 
stovo vietos, nes jis Lietuvos ■ Į 
žmonių neatstovauja.

Dr. Kaškiaučius didžiąją įS 
savo kalbos dalį pašventė 
sveikatos reikalams,- suteikė U’L 
mums daug svarbių patarįmų.

Klausantis dr. KaškiauČiaus 
>kalbos, supintos su humoru,- ,1/ 
jautiesi ne tik pilnai sveiku, J 
bet ir kokia 20-čia metų jau
nesniu. Bet mūsų draugai nei 
to neįvertino, praleido taip O 
sau, nei spaudoj nepažymėję. 
Kad išbudinus So. Bostoną, 
gerb. dr. • J. J. Kaškiaučius 
turėtų dar keletą sykių pas 
mus atsilankyti. , Ag

' L. Prūseikos Prakalbos
Po to sekė drg. L. Prūsei* > 

kos prakalbos, kurios įvyko 
balandžio 27-tą, Municipal J 
svetainėj.

Drg. M. Dombrauskas, ra-* S 
šydamas apie prakalbas, pa- 
žymėjo tiktai x aukotojų var- 
dus, o apie koncertinę pro- 
gramos dalį visai neprisimi- 
nė. Ją mums davė draugių > . 
montel liečiu moterų choro *3 
grupė, vadovybėj Onos Mi- 
neikiūtės, kuri taipgi dainavo 
solo, žymėtina ir tas, kad dd. 
mojitellietės, davusios mums 
šią puikią dainų programą, 
.nereikalavo nei kelionės lėšų 
atlyginimo.

Labai ačiū jums, draugės. * 
Kažin ar mes kada nors ga
lėsime jums už tai atsilyginti.

Bostoniete.

I

M-y .A-z ;

Fest,

Franci jos ministrų kabi
netas užgyrė amerikinę 
$250,000,000 paskolą, duo
tą per ’Pasaulinį Banką.

i*

Ne jai
■ i.' 
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FRANK KRUK
arba Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) - * ★ ★

■■■■i 1 n L',' - , ■» Parašė Petras Cvirkai   i ........
maukė prieš ponus kepures, o vienas, 
drąsesnis, net labas pasakė.

—Į mokyklą kankalai bėga. Pas mane 
mokslas pirmoje vietoje . Varu vaikus 
stumiu. Nežiūriu—kumečio, ne kumečio 
vaikas—raštas reikalingas. Tik ne per 
daug. Paskum proklamacijas parašę 
mėto. Pavardę moki pasirašyt—ir šven
ta.

Sungaila buvo vienas iš tų liberalų, 
naujo tipo lietuviškų, dvarininkų, kurie 
kumečiams, anot jo paties — davė lais
vę. Niekad jis nemušdavo ir nepalįesda-. 
vo jų. O jeigu kada ir suduodavo lazdute— 
visuomet per nugarą ir tik tuomet,, kai

* (Tąsa)'
Svečiai pamatė vadinamas elektros ro

ges, kurias Sungaila norėjo išrasti, kad 
tup būdu žiemos metu galima būtų pa
keisti arklius. Rogės kaip rogės, o gale 
jų, prikabintos karbito lempos, nieko 
daugiau ir nebuvo. Bet čia šeimininkas 
užsuko kažkokią rankeną, ir rogėse pra
dėjo pukšėti kažkokia dėžė, net svečiai iš
sigandę atšoko.

—Jeigu turėčiau laisvo laiko—pama
tytumėt, kas išeitų! Rogės, šimts jas 
nematė,—važiuojant tau ir karštas van- 

. duo po šonu. Galėtum arbatą gert ir 
dainuot.

Daug dar Sungailos ūkio prašmatny-* nusikaltę vilkėdavo kailinius, arba tpaku- 
bių svečiai pamatė, visko ir nesuminėsi. 
Ir juo toliau žiūrėjo—juo labiau nebuvo 
ko žiūrėti. Kaikurių gyvulių ir visai ne
buvo matyt arba jų kūtės įrengimai sto
vėjo tušti. Teko svečiams praeiti ir pro 
dvaro darbininkų ilgą nahią, į kurį Kru- 
kas rodydamas paklausė, ar tik čia ne 
kiaulių tvartas, nes ištikrųjų praeinant 
viduje buvo girdėt kiaulę žviegiant, o ap
linkui sklido toks srutų kvapas, kad po
nai su prikvapintais šnypštukais užsiė
mė nosis. Sungaila nenorom paaiškino, 
kad čia gyvena jo samdiniai.

—Sunku su šeimyna. Bolševikai visi. 
Duok jiems aštuonias valandas darbo 
dienos, įtaisyk jiems pirtį, pastatyk kros
nis. Mano nuomonė tokia 
jiems, kad būtų šilta, sotu, — visai ne
dirbs. Kraujas, ponas Krukai! Suga
dinti žmonės. Geriau darbininką ma
žiau ėsdink, prasčiau renk, šalčiau, tam
siau laikyk — spartesnis bus. Turėjau 
vieną, dar kapitonu būdamas, arklį—cu
krumi šėriau, kasdien šukavau—kai tik 
žygis, kavalerijos paradas^—arklys pas
kutinėmis kojomis—hop! Ne! Jau aš 
žinau, — arkliui daugiau rimbų, rečiau 
avižų—spėrus, darbui geras. Taš pats 
su prastu, tamsiu žmogumi. Matote, 
padaryk jiems gerus namus—su kiaulė
mis pratę gyvent. Kultūros, šviesos mū
sų tėvynei reikia, kad- šalį pakeltumėm.

Svečiai pritarė Sungailos mintims, ir. 
kiekvienas dar iš savo prityrimo šį bei tą 
pridėjo apie prastą žmogų, senoviškai 
kalbant—mužiką.

Iš vienų durų išguro būrys basų, api
plyšusių vaikykščių, kurie skubomis nu-

* 4.

Įspūdžiai Iš Kelionės
Tarybinėse Respublikose

Rašo A. Vienuolis-žukauskas.
I

(Tąsa)

Pasitarę su

gražiausios ir kūrybingiau
sios jaunystės dienos, kur 
mylėjau, buvau mylimas, 
kur savo šviesiai ateičiai 
tiek daug vilčių dėjau, savo 
legendas kurti pradėjau... 
Tenai.*.. Tenai... , 0, kokia 
laimė4, kiek džiaugsmo po 42 
metų vėl pabuvoti tose vie
tose ir antrą kartą savo 
gyvenime, nors ir rudeniop, 
prieš saulėlydį, pergyventi, 
tai, ką pergyvenau jaunys- ' 
tės dienomis... Greičiau, 
greičiau į lėktuvą, į pasa
kišką ' metalinį paukštį... 
Lėktuvas subirbė, susipurtė 
visais savo sraigtais, sąna
riais 
mu, įsismagino ir vieną ki
tą kartą atsitrenkęs į grun
tą pakilo... apačioj sumirgė
jo žemės daiktai, šmėstelė
jo pastatų stogai ir meta
linis paukštis jau šauna xį 
padanges... Dar valandėlė, 
ir lėktuvas, perskrodęs mig
las, atsidūrė viršuj debesų.

(Bus daugiau)

t

1 e g e n d a r i n į Kau
kazą; Kaukazą, kur kalnai 
nuo amžių dangų remia, o 
jų viršūnės visuomet pa
dengtos sniegu; kur Gru
zijos slėniuose ir Ararato 
papėdės lygumose žemė nie
kuomet žiemos nežino; kur 
pasakiškoje didžiųjų kalnų 
grandinėje Elbrusas, kaip 
generolas, išsirikiavusio 

pulko priešaky, savo balta 
išeigine uniforma švytuoja; 
žilas Kazbekas kur sapnus 
tebesapnuoja ir sklaisto de^ 
besis niaurus. Į šalį, į šalį, 
kurioje kadaise kančias 
kentė Prometėjas, aukštai' 
prikaltas prie uolos; kur 
žiemą, vasarą po ledynus 
pūgos stūgauja, supildamos 
ir vėl išnešiodamos sniego 
gniužtis ir užberdamoS kal
nų perėjas. Tenai, tenai, į 
tą šalį, kur prabėgo mano

Pasitarę su Maskvos 
draugais rašytojais ir atli
kę su jais visus savo įsika
lus, pradėjome lankyti die
ną muziejus, meno galerijas 
ir šiaip, kuo nors garsias ar 
įdomias vietas, o vakarais 
teatrus.

Pirmučiausia * aplankėme 
Tretjekovo galeriją. Daug 
kartų aš esu joje buvęs dar 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, bet visuomet jaučiuos 
kaip pirmą kartą atėjęs. 
Parbloškė, ji mane savo me
niška grožybe ir šį kartą. 
Čia surinkti tokie meno lo
biai, tokie neįkainuojami 
meno turtai, kad iš karto 
nustelbia žmogų grožio ap
imties begalybe. Prisipa
žinsiu, kad man nepadarė 
tokio įspūdžio nei Pary
žiaus Luvras, nei Miunche
no Pinakoteka, kqkį visuo
met padaro Tretjekovo ga-

- pabėgėjo aerodro-

Washington. — Numato
ma, kad mėsa dar pa
brango

VAKARIENĖ 85c 
' Iš 7-ių patrovų

TAIKOMOJI DAILE
Parodos vestibiulyje kairiajame ir de

šiniajame sparne matome dvi eilutes Pa
laimos tautišku-aprėdų ansamblio eški- 
zų. Poliau pora vitrynėlių su mūsų kera-

vardo muziejų,

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

, LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus .pas

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

M

lų pamuštinį. Nes tuo būdu jis manė, 
žmogaus , nesužalosiąs ir teisme teisingu 
pasirodysiąs. Kas svarbiausia — toks 
mušimas ir reikšmę tą pačią turėjo.

Sungaila, nors ir seniai buvo matęs 
pentinus ir uniformą dėvėjęs, bet jo bū
de, sakytumėm, charakteryj, kalboje pa
liko grynai kariška gysla. Mėgo jis, kad 
ūkyje būtų viskas'* pagal komandą ir tam 
tikrą tvarką, bet ne be fantazijos.

Greta tvarkingų karvių tvartų, tiksliai, 
strategiškai išrikiuotų šunų būdų ir 
įvairių( ūkio mašinų, galėjai rasti ir elek
tros roges, bala žino, kuriuo reikalu, vi
dury kiemo pastatytą mūrinį bokštą; 
prie gyvenamo namo klumbo, dar rude- 

padaryk noje tebežaliuojančio gazono, — didelę 
kūdrą, teisingiau duobę, kur nuolatos 
purškė purvinos žąsys.

• Bendrai, visame tvarkyme galima bu
vo įžiūrėti ekscentrikos, tam tikras ma
nieros, didelių pasiryžimų, daug pradėtų 
statyti namų, bet nė vienų nebaigtų, kaž
kada gražiai, planingai užvesto sodo, bet '■ 
ilgainiui apleisto, su išgriauta tvora, gy
vulių, nugraužtomis medelių viršūnėmis. 
Vienur matyt pradėta tvora dažyti žalia 
spalva, toliau pereita į raudoną, gelsvą, 
pagaliau, visai palikta nedažyta. Ūkis, 
matomai, pergyveno visas savo žydėjimo 
šakas, nes svečiai galėjo rasti ir buvusį 
kralikų namelį, tuščią vištininką, tačiau 
spalvingiausias, gal ir.visu kuo įdomiau
sias, buvo gyvenamo namo stogas, kurio 
vienas kraštas—dengtas čerpėmis, kitąsi 
— skiedromis, kraigas—skarda, apačia, 
prie palėpės,—šiaudais.

(Bus daugjau)

1946 Mėty Dailės Paroda Vilniuj
' (Tąsa nuo 3-čio pus.)

Jurkūnas, vienas iš tarybiškiausių 
mūsų dailininkų, ir visi jo kūrinių siu
žetai kalba apie tai. Nauja forma nau- 

turiniui neateis savaime, kaip gal
>ūt daugelis dailininkų galvoja. Nau
ja forma, tinkanti naujai idėjai išreikš- 

išsirutulios tik darbo procese, suma
naus, atkaklaus darbo procese, nekarto- 

t šimtmečiais naudotų peizažų—na- 
iurmortų motyvų, akademiškos-salioni- 

pozos. Norint pavaizduoti naują 
Hos epochos gyvenimą, jo troškimus ir 

vas—reikia dirbti, kaip dirba Jurkū- 
gal būt ne visada vykusiai ir tobu- 
bet su aiškia kryptimi, be svyravi

mų, be grabaliojimosi už estetizmo ir 
lizacijos, ką dažnai galima pastebėti 

daugumos dailininkų darbuose. Kalbant 
įpie Jurkūną būtų pravartu atsiminti 
ienino žodžius apie meną, kad menas 
iriklauso liaudžiai, kad jis- savo šakni

mis turi pasiekti giliausius darbo masių 
sluoksnius.
. Kuzminskas darosi nuolat stipresnis, 

na nuoširdus, bet be didelių užsimo
jau ir su mažoku poezijos jausmu. Jo 

"racijos' Salomėjos Nėries “Eglei 
ių Karalienei” negalima laikyti vi-
i vykusiomis.

T. Kulakauskas pažįstamas kaip ytin 
ntiškos linijos grafikas, “gražūo- • 

ių” Unijos saldus garbintojas.
Ir maloiius nustebimas,! Pasirodo ga- 
a sukurtj gerą ofortą ne tik gražią 

maitę vaizduojant. Poeto -Jovaro por- 
s tikrai geras—meistriškai atliktas.

R. LechaviČiūtės darbuose grafišku
mo tik tiek, kad tai padaryti paspalvinti 
ešiniukai.

mika. Neblogai, meistriškai atlikta iš 
meniškos ir techniškos pusės majolika 
Manomaičio “Briedžių kova,” “Briedie
nė geria,” “Ožkutė,” “šeškas.” Atrodytų 
kūrybai pagrindinį impulsą Manomaitis 
gavo ne stebėdamas gamtą ir aplinką,“ 
kur tikrai sunku patikėti,^ kad 
jis , turėtų progos matyti briedžius, 

■ bet kaip tik kopijuodamas (gal čia tas 
žodis nelabai tinka), atkurdamas jau 
kartą matytus užsienio taikomosios dai
lės žurnaluose kūrinius. Šituo keliu dai
lininkui netiktų eiti. •

Saldainių ir kitos abejotinos paskir
ties vazės, tiek savo forma, tiek ir orna
mentika, nekalbant apie neblogą techniš
ką sugebėjimą, nedaro įspūdžio. Jos vi
sos pabėgusios iš laiko ir aplinkos. Nė 
.vienas kūrinys tikrai nenukentės nuo to, 
jei jame ryškiai, atsispindės nūdienis gy
venimas, visuomenės interesai, klasių 
kova, tas kaip tik pakels meno \^ertę. O 
žuvytės, augalai, paukštelytės jau maty- ‘ 
tos Jr daug kartų matytos. Už techniš
kus laimėjimus galima padėkoti drau- ' 
gui Sįroliui ir draugui Jonui Mikėnui.

Jei šios parodos dalyvių tarpe matome 
tik viensį kitą dailininką dedantį pastan
gas būti kovingų įr partišku savo kūry
boje, reikia tikėtis, kad'ateityje, tas skai
čius žymiai padidės.

Kad ir nelengvai tai duodasi, mums, 
jauniems Tarybų Sąjungos piliečiams, ' 
kartais suklystame ieškodami idėjinių 
sprendimų, bet tai Auri paskatinti mus 
eiti socialistinio meno - kūrimo keliu.

Mes turime dirbti daug ir intensyviai, 
kad lietuvių* tarybinis menas nuolat 
augtų ir stiprėtų socialistinio realizmo 
forma. * v

Tikėkimės, kad sekančioje parodoje to
kių dailininkų, kurie sugebės atvaizduo
ti nūdienį gyvenimą, realų gyvenimą, 
šios pažangiosios epochos gyvenimą, bus 
žymiai daugiau, negu šioje parodoje.

Ir Tretjekovo galerija 
šiandien jau nebe ta, kas ji 
buvo prieš aną pasaulinį 
karą. Be daugelio naujų 
salių, perpildytų įžymiausių 
tapytojų bei skulptorių dar
bais, po Tėvynės karo pri
sidėjo dar naujas skyrius: 
Tėvynės karo herojiškų ir 
šiurpių vaizdų bei panora
mų skyrius, kuris sutraukia 
aibę žiūrovų kaip turistų, 
taip ir savųjų maskviečių. 
Bet ką čia žmogus per kele
tą valandų gali apžiūrėti? 
Tik perbėgi, pereini ir tiek, 
čia reikia metų metais žiū
rėti. ' ;

Kadangi galeriją laukėm 
darbo .valandomis, tai ir 
žmonių joje buVo neper- 
daugiausia; daugiausia tai 
įvairių mokyklų mokinių 
būreliai su savo mokyto
jais - menininkais, vado
vais. Tai tarybinė mokslei
vija. Tokių pat -moksleivių 
būrelius su savo mokyto
jais - vadovais aš mačiau ir 
kitose meno galerijose ir 
muziejuose.

Tą pačią dieną suskubo
me dar aplankyti trofėjų 
parodą. Paroda užima kelis 
kvadratinius kilometrus ir 
visą ją apžiūrėti taip pat 
reikia laiko. Mes»tik perbė
gome, perėjome, pastovėjo
me prie vieno sutriuškinto 
vokiško “tigro”,. prie • kito; 
apžiūrėjome sukramsnotu^ 
plieno šarvus, sugniaužytus 
vokiečių ^r, japonų bei jų 
pakalikų bombonešius ir 
tiek. Rytojaus dienąyap- 
lankėme Novo-Dievičij Mo- 
nastyr (vienuolyną), kurio 
šventoriuje palaidoti Čecho
vas, Gogolis, daug įžymių, 
Maskvos teatro aktorių ir 
šiaip garsių meno ir kultū- 
' ... i.  .............. . n.......................1 iii'1...... .

ros darbuotojų. Čechovo ka
pas vyšnelėmis apsodintas. 
Daug nuostabiai gražių pa
minklų, užrašų, epitafijų. 
Viena kapų prižiūrėtoja su
radome Lietuvos pilietę. Ji 
sužinojusi, kad mes rašyto
jai, nepašykštėjo mums ži
nių ir informacijų, atsisvei
kindama prašė taip rašyti, 
kad visi gyventų taikoje ir 
daugiau • karo nebebūtų. 
Mat ir jos vyras žuvęs ka
re ir tame pačiame švento
riuje esąs palaidotas.

Toliau pradėjome lankyti 
kitus muziejus ir meno ga
lerijas, ir per vieną savai
tę suskubome apžiūrėti Le
nino muziejų, revoliucijos 
muziejų, istorinį muzięjų, 
Puškino
Puškino paskutinių dienų 
muziejų ir Kremlių.’

Buvome ir Aukščiausio
sios Tarybos sesijos posėdy. 
Vėliau aplankėme ir Leni
no^ mauzoliejų. Prie Lenino 
mauzoliejaus visuomet sto
vi vieno ar pusantro kilo
metro ilgio žmonių eilės: 
tokia didelė žmonių pagar
ba Vladimirui Ųjičiui Le
ninui. Norint aplankyti jo 
mauzoliejų, visuomet reikia 
sugaišti keletą valandų lai
ko. Mes pasisakėme dižu- 
ruojančiam karininkui, kad 
esame iš Lietuvos rašytojai, 
kad turime labai mažai lai
svojo laiko ir jis mus įleido 
be eilės. Sunku ir apsakyti, 
su kokia pagarba, su kokiu 
susikaupimu ir gedulingu 
nusiteikimu čia pereina 
žmonių minių minia. Ir tai 
diena iš dienos, metai iš 
metų, r, I > i

Nors per dieną lanky da-, 
mi muziejus bei meno gale-1 
rijas ir pavargdavome, bet 
vakarais į teatrą eiti neat
sisakydavome ir jeidavome 
kas vakaras. Didžiajame 
teatre žiūrėjome operą 
“Eugenijų Onieginą’’. Dai-. 
lės teatre “Figaro vestu
ves”, “Joną*Žiaurųjį’” *‘Pik- 
vikų klubą”. Buvome ir ki
tuose teatruose, ir vis neap- 
leisdavome progos lankyti 
ir rašytojų namų, kuriuose 
taip pat būdavo vaidinimai 
bei menininkų pasirody
mai. . •

Prisipirkę knygų ir lai
kinai palikę jas Maskvoje, 
pagaliau susiruošėme į to- . 
limąjį Kaukazą skristi. Mū
sų vadovas, rašytojas Le
vas Dligačius, pasirūpino 
bilietais, mūsų bagažu ir. 
šiaip kelionės reikmenimis 
ir mes vieną gražų rytą iš- 
skridome iš Maskvos aero
dromo Vnukovo, kuris yra 
už 40 kilometrų » nuo Mas
kvos miesto. Išskridome į 
tolimąjį, saulėtąjį

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. . ( I

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Pelei- 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. E Vergreen 4-8174

t

LITUANICA SQUARERESTAURANT
' Stevcn Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokią valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. ‘ BROOKLYN, N. Y.
. Tel. EVergreen 4-9&12

RONKONKOMA
M34

<ELEP1IONE
BTAGG 2*5045

GUkiaUSIfl' DUONA 
\SCHOLES BAKING .  . .  į. .iįT

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškią, kad mūgų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, į krautuves 
ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

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

MATTHEW P. BALLAS
(BJtUHAUSKAS)

Laisniuotas Graborius'
Ledėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovaxml

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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Philadelphia, Pa
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Gegužės 18 d. Jonas ir Ma
rijona Vogonis apvaikščiojo 
savo 40 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Pas draugus 
Bendoravičius ant ūkio suva
žiavo kelios šeimynos, per. vi
są sekmadienio pusdienį už
kandžiavo ir draugiškai pa
sikalbėjo linkėdami draugams 
Vogoniams laimingai sulauk
ti antrų 40 metų sukakties.

Draugai Vogoniai turi val
gomųjų daiktų .krautuvę W. 
Philadelphijoj, labai draugiš
ki žmonės. Senesniais lai
kais draugė M. Vogohienė 
daug veikė su vietos darbi
ninkais, ypač ji buvo gabi lo
šėja teatrališkų veikalų.

Atėjus vakarui, dar išsiger
ta po porą puodukų kavos 
prie skanių Bendoravičių pa
gamintų sūrių ir sviesto ir 
palinkėta draugams Vogo
niams laimingo gyvenimo.

V. J. Stankus.'

Dayton, Ohio. — Nukrito 
naujas armijos transporto 
lėktuvas, bedarant j a m 
bandymus. Žuvo 5 asmenys.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

J. 1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Los Angeles, CaL
Praleidus Svečių Prakalbas

Apie gegužės 3 d. į Los 
Angeles atsilankė -svečiuotis 
mūsų mylimi draugai brook- 
lyniečiai Jievutė ir Rojus Mi
zaros. Pasisvečiaivę apie 10 
dienų Los Angeles’e ir jo 
priemiesčiuose, 14 d. gegužės 
išvyko trumpai pasisvečiuoti į 
San Francisco ir Oaklandą 
pas savo gerus pažįstamus ir 
draugus.

Nors draugai Mizaros at
vyko tik pasisvečiuoti, bet 
mūsų kultūrinės organizacijos 
— Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas ir LLD 145 kp. — 
nedavė ramybės liposai vaka- 
cijas leisti svečiams -ir 
gė prakalbas. v i

Gęgužės 3 d. draugų 
rų sutikimui surengta
giška parė draugų Pūkių stu- 
boj, ten atvyko skaitlingas 
būrys draugų ir draugių; pa
sivaišinę ir draugiškai pasi
kalbėję puikiai praleidom va
karą su svečiais.

gegužės 4 d. Tarptautinio 
Instituto svetainėj mūsų kul
tūrinės organizacijos surengė 
prakalbas. Draugė Mizarie
nė davė trumpai-storai ra-

suren-

Miza- 
drau-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

« Manager
JOHN A. PAULEY

> Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

portą apie lietuviu tris svar
bius suvažiavimus, įvykusius 
kovo mėnesio pabaigoj 
Brooklyne. Jos kalba gražiai 
paakstina mūsų kolonijos lie
tuvius prie bendresnio-veiki
mo, kuris yra būtinas mūsų 
‘organizacijoms. Jos kalba 
buvo labai įdomi.

Antras kalbėjo d. R. Mi- 
zara, gerai' žinomas rašy
tojas ir Laisvės redaktorius.. 
Jo kalba palietė dabartinę 
pasaulinę situaciją, kur* link 
darbo žmonių klasė linksta 
po antrojo pasaulinio fcaro ir 
kaip dai^bo žmonių klasė ga
li laimėti taiką. Drg. Mizaros 
kalba buvo labai reikšminga 
ir pamokinanti, kaip suprasti 
kovą už būvį ir kovą prieš 
reakciją.

Prakalbose buvo pilna 
svetainė žmonių ir visi labai 
pagirtinai ramiai užsilaikė. 
Po prakalbų buvo duoti keli 
klausimai, kuriuos prielan
kiai atsakė kalbėtojai.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos Laisvės paramai. Aukų 
surinkta tam tikslui '$108.15. 
Taipgi paskirai pasipirko 
Laisvės Namo Šerus keletas 
losangeliečių. Aukos ir au
kotojų vardai telpa paskirai. 
Ačiū širdingai aukotojams 
už simpatiją ir aukas, varde 
LLD 145 kp. ir Liet. Moterų 
Apšvietos Kliubo.

'Aukos ir Šerai
Laisvės namo Šerų po $10 

vertės pasipirko: ’ M. ir O. 
Pūkiai, J. ir M. Alvinai ir
L. ir M. Peters.

Po $5 aukojo: A. Talan- 
dzevičius, zPov. ir Marė 
Krikščiai, J. ir\E. Babičiai ir 
P. Rėpečkai.

Nuo draugiškos pares liko 
pelno ir prie aukų priskaity- 
ta $4.50.

A. Karpavičius aukojo $3;
M. Pauliukohienė — $2.75 ir
J. Valaitis (iš Riverside) — 
$1.25. '

WH II i»«W»g'T      <i.,_  "hi         ,1

°A Free America
cannot exist without

Free Labor!
TNb M8 will bwrt yov

HELP WANTED—rFEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

A 1947 
APPEAL 

TO 
REASON

Y«vr C?**'**’

Kennedy’s Reikalauja Merginų
Kennedy’s turi vietų hepatyrusioms raštininkėms, šiek 
tiek High School pasimokinimas reikalingas. Penkios 
dienos, 0 valandų savaitė. Uždara pirmadieniais. Nėra 
naktinio darbo. Grupinė apdrauda, vakacijos ir šventės;

Klauskite Miss Lynch, ant antrų lubų ofisas^
, KENNEDY’S, INC.

45 Asylum Street
« HARTFORD, CONN.

/ (U5)

‘f • IIM

NOW

Tbilii the frit tf * Itrln tlMA Hill trftt

I K

American Federation of Labor
WASHINGTON 1, D. C.

Pastangose atmušti darbininkams žalingus Taft’o ir 
Hartley bilius, AFL Įdėjo tokios formos apmokamus at
sišaukimus visoje didžiojoje Amerikos spaudoje. Ne- 
gaudamos vietos laisvai aprašyti darbininkams ateinanti 
didį vergijos pavojų ‘‘laisvojoje spaudoje,” didžiosios 
darbininkų organizacijos visgi šiaip taip priėjo nors 
nusipirkti vielos. Panašius atsišaukimus įdėjo ir CIO. 
Žinoma, nebūtų priėję tų laikraščių, neigi būtų ištekę 
pinigų apmokesčiams, jeigu milionai darbo žmonių ne- ) 
būtų organizuoti į savo darbo unijas ir kitas masines 
organizacijas. Tas dar kartą parodo, kad vienybėje yra 
galybė ir kaip yra svarbu stiprinti savo organizacijas.

Baltimore, Md. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
1 Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
▼ ▼ ▼ I

' s

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
“ (Skersai nuo Rčpubpc Teatro) Telefonas EV. 4-869d

Tel. TRObridge 6380

DI? JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Cen/ral Skr.

I 

CAMBRIDGE, MASS.

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

Po $2 aukojo: I. ir A. Le- 
vanai, W. ir M. Railos, J. ir 
M. Pupiai, P. ir J. Pupiai, 
J. ir K.. Urbos ir S. Petravi
čiai1.

Po $1 aukojo: R. Wise, M. 
Mužnikienė, A. ir M. Bušai, 
A. A. Buddy, Mrs. Šmitienė, 
S. Kudokievičiai,. S. F. Smitas, 
J. Druskis, K. Pečiulis, P. Le- 
veckienė, E. Slesariūnienė, J. 
ir M. Masloveckai (Mays), F. 
Aukštikalnis, G. ir A. Berno
tai, J. ir E. Cables, S. K. 
Vaišnorai (svečiai), K. Mar
cinkus, P. N. Petruliai, S/ 
Šatas, Leo ir Mary Peters, 
Wm. Kunskis, J. Briedis, A. 
Čiberkis, J. K'. Butmanas, Ch. 
Levišauskas, Sofia Mizarienė, 
A. Mockūnas, Alma Brent, 
Agnes Bartulienė ir A. ir J. 
Rudaičiai.

Po 50 centų: Helen Da
vis, J. Norkus,. Prof. Nikū- 
nas ir smulkių -aukų surink- ta $1.<

Viso $108.15.
Visiems širdingai ačiū už 

aukas! J. Alvinas.

brooklyNo lietuvių
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Pasaulinis Fihansų Fon
das paskyrė Franci j ai 25, o 
Holandijai 12 milionų dole
rių pastiprinti tų kraštų pi
nigus.

CHARLES VIGŪT^AS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone E Ver green 4-8073

_ _____________ I ___ I_______u _

ANTHONY ROGERS
(Raudžius)

328 Union Avenue
* Brooklyn, N. Y.

WM, SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8034

MIKE LEIPUS 
324 Devote Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8OOS

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

Tel. SOuth 8-5569

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
— |)ir<>ktorius

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
, Tel Virginia7-4499 , .

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pąvienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- t X
lūs ir krajavus 
sudarau su < W||i
rikoniškais.
kalui esant ir |!||
padidinu tokio 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliaVojU' 
įvairiom spalvom.

Kampa# Brtmdway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St.» Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brookljhi, 

Tel. GLenmore 3-6191

’—r—- ------- r-r.-'-.-j-y--i- - .< ą

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

- - Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

HIIIIIHIIIIiaiHllllllllllllllllHllllllllllIWUllHIIIIIIIIOIIII^

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.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Ėgzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
LAIDOTUVIŲ 

DDRfcKTORIUS

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411 (b
426 LAFAYETTE STR., 

Newark, N. J.
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Tel. MArket 2-5172

Ūk a : C i . '

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Kelrodis į Laisvės Pikniką
Dienraščio Laisvės paramai 

piknikas rengiamas sekmadie
nį, 8 d. birželio (June), Kar- 
dash Shore, Evergreen Park, 
Md.

Laisvės No. 113 kelrodyj 
įvykę klaidų, tai čia pataiso
me. Reikia važiuoti Eastern 
Ave. iki pasieksite Josenhan's 
kampą; tada sukite į dešinę 
į Back River Neck Rd. Va
žiuokite tiesiai apie 4 mylias, 
iki pasieksit Evergreen Parko 
užrašą; ten sukite į dešinę ir 
važiuokite iki kelio galo. Ten 
dešinėj bus ir pikniko vieta.

Chinijos Generolai 
Grūmoja Streikieriam

Shanghai, Chinija. — 
Tautininkų generolas Hsu- 
ėn Tieh-wu įsakė savfl ka
riuomenei jėga triuškinti 
darbininkų streikus ir stu
dentų protesto streikus bei 
demonstracijas. Tokį įsaky
mų jis davė po pasitarimo 
su Chinijos^ valdovu Chi
ang Kai-shėku. Tuo tarpu 
studentai tęsė savo streiką 
sostinėje Nankinge, kur 
jiems pats premjera^ Chan- 
gas grąsino kariuomenės 
veiksmais.

RAMADIER PRAŠO MA
ŽIAU RAŠYT APIE 
FRANC. NERAMUMUS

Paryžius. — Socialistas 
Franci jos 'premjeras Paul 
Ramadier atsišaukė į fran- 
cūzų 'ir kitų kraštų kores
pondentus^ kad jie perdaug 
“neišpūstų” streikus ir de
monstracijas Franci jo j. — 
Streikieriai ir demonstran
tai reikalauja geresnio,už
darbio, daugiau maisto ir 
kainų numušimo.

Elizabeth, N. J.
Sunkiai sirgo Juozas Sta- 

delnikas, 239 Clark PI. Sirgo 
plaučių uždegimu, dabar jau 
daug geriau jaučiasi ir pra
deda vaikštinėti. Draugai tu
rinti laiko aplankykite ser
gantį. Nuo savęs linkiu jam 
greitai pasveikti, vėl kartu 
dalyvauti parengimuose.

A. Stripeika.
---------(-----------i

Berlin. — Anglai, ieško 
žibalo versmių vakarinėje 
Vokietijoje.

' DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

Valandos: j ?
Į j— g vakare

Penktadieniais Uždaryta

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
) DARBININKŲ ĮSTAIGA

■'SALUS dfil Balių, Koncertų, B^hkfetų, 
Vecfuvių, Sus|rlnklmų ir t.t. Puiku* 

fteičiua *ų paujausiąhlĮ Įtaisymais
KETURIŲ BOUŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 9-8842

DIRBTI VIDUJ

OKINAWOJE
Transportacija apmokėta

DAILYDĖS
ELEKTROS LAIDININKAI

(Dėl Smarkios Srovės)

Vien tik Pirmos 'Klasės
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turėti gimimo {rodymus.

Bayonne, N. J.
NUOŠIRDI PARAMA

Amerikos . Lietuvių Darbi- i 
ninku Literatūros Draugijos 
212 kuopos nariai ir simpati- 
kai suaukojo $55 kovai prieš 
reakciją, už Amerikos liau
dies demokratines ir politi
nes laisves. s

Bayonnės demokratiniai lie
tuviai visada nuoširdžiai pa
remia gerus visuomeniškus 
darbus, taip ir šį kartą. Vi
siems aukojusiems .tariame 
nuoširdų ,ačiu!

ALDLD 212 Kuopos
Rinkliavos Komisija.

Springfield, Ill.

liūdesyj dukterį.
mirę, kada jie buvo 

sunkią! dirbo — kasė 
bet gražiai susilaukė

Gegužės 1 d. mirė Jurgis 
Chestnut, 83 metų amžiaus. 
Paliko liūdesyj tris sūnus — 
Juozą, Joną, Williamą ir vie
ną dukterį — Mary Kaston. 
žinoma—anūkų ir kitų arti
mų.

Gegužės 11 d. mirė Juo
zas Kasparas, 83 metų am
žiaus. Paliko liūdesyj vieną 
ęūnų.

Gegužės 15 d. mirė Antanas 
Mikculis, S3 metų amžiaus. 
Paliko

Visi 
jauni, 
anglį,
seno amžiaus.

Gegužės 15 d. mirė Alena 
Gedman, 44 metų amžiaus. 
Tai dara jauna moteris, bet 
mirtis pakerta ir jaunus žmo
nes, ne vien senus. 1 Kas gi
mė, augo, tai ir miršta. Taip 
jau gamtos sutvarkyta. Nėra 
jokio išsipirkimo, kad jcas ga
lėtų gyventi amžinai. Ar tur
čius, ar biednas, ar mažai (la
vintas, ar mokytas—visi turi 
mirti! ,

Bet žmonių gyvenime 'nėra 
lygybės ir teisybės. Turtuo
lis iki pat mirties godžiai 
krauna turtus, skriaudžia ki
tus žmones, vis jam negana 
ir nėra turtams galo, godumo 
apimtas persekioja demokra
tinius žmones ir skriaudžia 
Visokiais būdais ir drasko 
unijas. Karai irgi yra ruo
šiami pasipelnymo ir pavergi
mo tikslu. O ateina mirtis— 
ir jie, turčiai, turi mirti, vis
ką palikti, nieko su savim 
negali nusinešti savo naudai.

Visiems įnirusiems lietuvių 
kunigas Yunkeris religiniai 
patarnavo.

Mirusiem sakau: Amžinos 
ramybės!

A. Čekanauskas.

Grandview, Mo. — Pre
zidento motinos 'sveikata 
neinanti nei geryn nei blo
gyn- . z

\ Indijos riaušėse užmušta 
dar 7 žmonės.

George A. Gardner, 
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO.

J. A. JONES CONST. CO.

Bile N. Y. State Employment . 
Service

87 Madison Ave,, prie 28th St.,
N. Y. C., 3-čios lubos

(120)

STALIORIAI
IR ABELNAI

Medžio Darbininkai

WALSH 
LUMBER CO.

- 56 CANAL STREET,. 
HOLYOKE, MASS. 
DIAL HOLYOKE 8271

(12D

REFRIGERATION MECHANIKAS
Patyręs prie įstatymų ir aptarnavimų darbo 

Prie Ix>w Pressure ar Amoni jos 
Refrigerating Syatemos. .

Skambinkite ALLENTOWN 6998 
Del Pasitarimų.

(iei)

Užsibaigė cemento darbi
ninkų streikas trijose vals
tijose.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubo susirinkimas 
Įvyks 27 d. geg., 7:30 v. v., 155 Hun
gerford St. Visos draugės kviečia
mos dalyvauti. (120-121)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. piknikas įvyks Olym

pia Parke, sekmadienį, geg. 25 d. 
Turėsime visokių užkandžių ir gė
rimų. Kviečiame visus. — Rengėjai.

(119-120)

PHILADELPHIA, PA.
Prašome Įsitėmyti! Busas, kuris 

vyks į Baltimorės pikniką, birželio 
8 d., išvažiuos nuo 735 Fairmount 
Ave., lygiai 8:30 vai. ryto. Nuo 2nd 
ir Pierce St., 9 vai. ryto. Kelionė i 
abi pusi $2.75. Tikietus galima gau
ti pas Mrs. H. Tureikienę, 143 
Pierce St. Telefonas: De. 4-4026 ir 
pas A. Žalnieraitienę, 1009 Jackson 
St. Telefonas: HO. 8-7226. įsigykite 
tikietus iš anksto. (119-120)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 835 
Frankiin Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM. B. KREINER 
(Parkway Creamery)

NOTICE i. hereby given that License No. 
SL 166. has been Mssued to the undersigned 
to m|1 beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4102 Avenue V, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

GUSTAV HARMS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13745 has been issued to the undetslgned 
to sell beer at retail un^er Section 107 of 
the Alcoholic -Severage Control Ixw at 
1709 Sterling Place. Borough of Brooklyn, 
County. ft lyings, to be consumed oft the 
premises. • x.

HERMAN LESKO

NOTICĘ iv hereby gįven th*t License No. į 

JiL 9463 hąs been issMd to the undersigned ■ 
tot sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Iaw at 6535 Broadway, Borough of Drooic* | 
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

EMILIA NAPOLITANO
(D-B-A Switzerland Bar 4 Grill)

s'.i-1 ' J '4i»L 'V Ji -'Js.
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Majoras Priešingas 
Laikymui Biednioku 
Be Pastogės

Komercinei spaudai papliu
pus atakomis ant labdarybės 

i departmento už leidimą į 
viešbučius šeimų, kurioms ne
gauna kito buto, majoras O’
Dwyer stojo ginti departmen- 
tą ir buto davimo principą.

O’Dwyer pakartotinai pa
reiškė, jog, negavus kito1 buto, 
jis biedniokuss leis į viešbu
čius ir ateityje. Sako, “ge
riau viešbutis, negu suolas 

-„i,- »

Sveikina
Visam 

geriausių 
Angeles I

Pasirašę: R. Mizara, Eva T. 
Mizara, Leo. M. Peters, C. 
Cajble, Mr. & Mrs. Bredeliai, 
J. M. Alvinai, A. ir I. Leva- 
nai, J. ir E. Babičiai, M. ir
O. Pūkiai, P. ir K. Repečkai, 
M. ir W. Railai, J. & O. Bbg- 
dal, Mr. & Mrs. Mokslaveskis, 
G. A. Bernotai, A. M. Bushai, 
Mr. & Mrs. Brydone-Jack, A. 
ir C. Caspar’ai (Jukeliuks),
P. ir Ū. Petruliai.

Laisvės personalui 
linkėjimų iš Los

Earl Luppi, 25 m., nušau
tas policijos atradus jį įsibrio- 
vus į svetimus namus juos ap
vogti, namiškiams išėjus į 
darbą. Vagį pamatė kaimin- 
ka, pašaukė policiją. Jam su 
policistu susivaržius už šautu
vą, antrasis policistas jį nušo-. 
vė.

Veiksmų pilna slaptybė, padirginta sujau
dinančiais lūkesčiais ir drąsia užbaiga!

“The Brasher Doubloon”
žvaigždžiuoja 

GEORGE MONTGOMERY 
NANCY GUILD

Dar ir Puikiausias Broadway’s *
* Vaidinimas Scenoje * 

Apribotam Laikui!
. JACK BENNY

Ič Phil Harris
Ir Rochester
Ir Marjorie_Reyno!ds
Ir Jack Bennys Sportsmenų Kvartetas
EKSTRA! Anksti ir Vėlai Pilni Rodymai 

Kasdien
ROXY, 7th Ave., ir 50th St.

JOHN 
MILL#

f.

Paskutinis Pakvietimas į ALDU) 2-ros 
Apskrities Pikniką

sekmadienį, ge- 
įvyksta Lietuvių 
Draugijos 2-ros

Rytoj, šį 
gūžės 25 d., 
Literatūros 
Apskrities pirmas šio sezono
didysis piknikas, Lithuanian 
Liberty Parke, 340 Mitchell 
Ave.; Linden, N. J. Pradžia 
1 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. *

Bus puiki dainų programa. 
Dainuos net du didieji 'šios 
apylinkės lietuvių chorai: Ai
do Choras iš Brooklyno ir 
Sietyno Choras iš Newarko. 
Chorus vadovaus pagarsėję 
lietuvių chorvedžiai — Vladas 
Žukas ir Jurgis Kazakevičius.

Prakalbą pasakys šių die
nų bėgančiais reikalais vie
nas dienraščio Laisvės redak
torių ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos centro sekretorius 
Domįnikas šolomskas.

žavėjanti muzika šokiams. 
Patenkinančių gėrimų ir val
gio.

Prašome atsilankyti visus ir 
atvykti anksti!

Kelrodis: Traukiniu va

žiuojant iš Brooklyno ‘ir New 
Yorko,' reikia važiuoti Penn- 
sylvanijos . gelžkeliu nuo 
Pennsylvanijos stoties, 7th 
Avė. ir 33rd St., New Yorke. 
Traukiniai išeina: 11:40, 
1:05, 2:10, 2:55, 4:08 ir 4 :- 
50. Lindene nuo stoties rei
kia suktis po dešinei Wood 
Ave. ir eiti iki Simson Avė., 
čia po dešinei ir Mitchell Av.

Iš Elizabeth© ir Newark o 
eina No. 44 busai į Lindeną 
skersai Wood Ave., kur reikia 
išlipti ir eiti apie blokas po 
dešinei Simson Avė., kur ir 
Mitchell Ave. Iš kitų Linde- 
nui artimų apylinkių keliai 
tie patys. 

I

Automobiliais iš Brooklyno 
ir New Yorko kelias No.. 1 
iki Lindeno ir Wood Ave., 
1 blokas po dešinei iki Sim
son Avė., kur ir Mitchell Av. 
Iš kitur automobiliams keliai1 
tie patys. ' z

A. G1LMANAS, 
ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Iš L. A. Piliečių Kliubo 
Vedėjo Zakarausko 
Pagerbimui Vakarienės

Gegužės 17 d., Liet. Ameri
kos Piliečių Kliubo' svetainėj,’ 
280 Union Avė., Brooklyne, 
įvyko bankietas pagerbimui 
kliubo dabartinio manadžerio 
Juozo Zakarausko jo mana- 
džeriavimo penkerių metų su
kaktyje.

Bankietą surengė pats kliu- 
bas. žmonių buvo daug, nes 
Juozą Zakarauską Brooklyno 
ir apylinkės lietuvių visuome
nė gerai pažįsta ir jam už jau
gia.

Apart gerų valgių ir gėri
mų, buvo ir trumpa meninė 
ir kalbų programa. Vakarui 
pirmininkavo kliubo pirminin
kas Kazys Kreivėnas. Jis pa
kvietė dalyvius ką nors pa
sakyti. Kalbėjo V. Zaveckas, 
J. Maknavičius, advokatas A. 
Vižlianskas, J. Draugelis, P. 
Vilčinskas,
Vaitukaitis, J. Ginkus, J. Bui
vydas, Ch. Nečiunskas, jubi- 
lėjantas Juozas Zakarauskas, 
jo žmona ir sūnus. Kalbėto
jai linkėjo Zakarauskui lai
mės, iigo gyvenimo. ir ilgo 
manadžeriavimo kliubui. ' I

Ch. Nečiunskas pasakė 
reikšmingą kalbą, sakydamas, 
kad kliubą išgelbėjo nuo mir
ties savo darbštumu ir su
manumu dabartinis manadže- 
ris Juozas Zakarauskas.

J. Buįvydas nieko apie J. 
Zakarauską neprisiminė, bet 
buvo puikiai prisirengęs agi
tacijai už iš Lietuvos pabėgė
lių šelpimą. Buivydas dėjosi 
didžiu lietuvybės patrijotu. 
Bet pirmininkas K. Kreivėnas 
Buivydui atsakė priminimu,

Velička,. P.

Pamatykite “Jonuką” su Jo “Liga”
šio šeštadienio vakarą, gegu

žės 24-tą,< įvyks sezono pasku
tinė meniška pramoga, Laisvės 
salėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Greta turėsimos įdomios pro
gramos, šis vakaras /berte bus 
įdomiausis iš visų tuomi, kad 
veikaliuką “Jonuko Liga” su
vaidins jaunukai. Tojdb prajo- 
vo pas mus nebuvo jau per 
daug metų. Nebuvo, nes nevyk-

li HiitiiuiiiiuiiiiniiiiuiiimiiniiiinHiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiHiiiiiniiiiniiitiiMiHniiiiin  
Paramount’s juokų ermyderis apie 
detektyvą, kuris susipainioja su 
šaunia gražuole...

BOB DOROTHY
HOPE LAMOUR

“My Favorite Bnmette” 
ir sujaudinanti 

“FEAR IN THE NIGHT”
* EXTRA: Girdėk BILL 

FLOYD, vargonininką, kasdien. 
Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Aves. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiuiiiiiiiiiiiiiumiio

dėme mokyklėlių.
Šiemet, dėka d. J. Byrono 

pastangoms ir tėvų kooperaci
jai, susidarė ir po du kartu sa
vaitėje mokinosi gražus būrys 
jaunukų. Kai kurie iš jų vos 
supratę šį tą lietuviškai pra
džioje mokyklos sezono, šį va- 
kara vaidins, deklamuos, dai- 
nuos, kalbės lietuviškai. Gru
pė šoks tautinius šokius.

Jaunukams programą pagra
žinti prisidės Vyturėlis, muzi
kos ansamblis, susidaręs iš vy
resniųjų jaunuolių.

Po programos bus vaišės pa
čių mergaičių keptais pyragais 
ir kitkuo. Pradžia programos 
lygiai 7 vai. Nepavėluokite. 
Įžanga tik 65c.

Ateikite suteikti sau įdomų 
vakarą ir padrąsinti jaunukus 
ir ateityje mums teikti lietuviš
kojo meno, išaugti į sekreto
rius ir veikėjus mūsų organiza
cijoms.

FOOD

Amerikine Premjera

RADIO CITY MUSIC HALL
TBATRINR TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Pilna patrauklaus romanso, dramos, sužavėjimo Ti-į jumoro 
Charles Dickens’ puikios apysakos .’. .

VALERIE
HOBSON

J. ARTHUR RANKS

“GREAT EXPECTATIONS”
Universal-International Veikalas

SCENOJ: "SKYLINE”... vaizdingiausia panorama, pagaminta Leoni* 
su Baleto Grupe, Glee Club ir Music Hall

DIDŽIOJOJ
doff’o stcenerijo* Bruno. Maine .

Simfonijos Orkestrai, vadovaujamas Charles Previn'o

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Šimtai tūkstančiu susigrūdę Portsmouth prieplaukoje sveikina kara’iškos šeimos su
grįžimą Anglijon! Matyk Francijos Respubliką pagerbiant Wint.toną Churchilląl... 
Prez. Aurio! mato nepaprastus reginius afrikinėje kolonijoje. Anglų kariuomenė 
užima japonų apylinkes Kure. Graikų armijos ir laivyno Junginiai atvyksta i Rhoades, 
kai Italija sugrąžina Dodekano salas Graikijai. Australijoj nepaprastai užderėjo ba
nano*. Matyk naujausią sensacingą March of Time: “STORM OVER BRITAIN.” 
Šiurpūs regini*! Britanijoj šiandien! . x
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. •, ,

Kupina nuostabumų istorija apie merginą, kuri turi suardyt savo 
ateities laimę, kad išgelbėt nekaltą vyrą!!

RAY MILLAND * TERESA WRIGHT

“THE IMPERFECT LADY”
* Ir Asmenų Vaidinimas Scenoj *

• Buddy Clark ir Modemaires, ir Jan Murray ir Acromaniacs
r EXTRA: Boyd Raeburn su Savo Orkestru.

Vidunaktį rodoma kas naktį

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

KLIUBIETĖMS PRAŠYMAS

Dar turinčias LLD 2 Apskr. 
piknikų tikietų prašome ener
gingai darbuotis juos parduo
ti1. Visų, per mus’ parduotų 
tikietų pelnas pasiliks mūsų 
kliubui.

O. Depsiene, Kl. Sekr.

MIRĖ
Valeria Slogsnaitis iKale- 

daitė), 47 m. amžiaus, įgyve
nus 24 Ąinslie St., Brooklyne, 
mirė gegužės 22 d., Bushwick 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose, po viršminėtu ant
rašu. Laidotuvės įvyks ge
gužės 26 d., šv. Jono kapinė
se.

Velionė paliko liū^esyj 
rą, motiną ir tris Įbrolius.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

vy

Atbalsiai Apie Musų 
Radijo Programų

Girdėjau antrąją Lietuvių 
Radijo Klubo programą.’ Pui
kų padarė' įspūdį! Gražiai 
subalansuota ir skoningai pa
niekta programa. Visko po 
truputį.

Abiejų pranešėjų (dd. J. 
Siurbos ir A. Bimbos) balsai 
skambėjo aiškiai ir skardžiai. 
Ir dikcija abiejų .visai gera, 
kaip tik tinka radijui. Išgir
dau kiek vietinių ir pasaulinių 
žinių ir pranešimų apie lietu
vių reikalus. Miela žinot, 
kad jau susidarė gražus radi
jo rėmėjų būrelis^ taipgi ir 
skelbimų gerokas pluoštelis. 
Taip ir reikia—ir dar dau
giau! Visų .gyvas reikalas 
palaikyt ir paremt šitą Lietu
vių Radijo Klubo pusvalandį, 
kad, laikui bėgant, būtų ga
lima 4 jis pratęsti- ir visai va
landai . z

šitokie radijo pranešimai ir 
muzika nemažai padąYys gero 
lietuvių tarpe. Daugeliui pa
dės susiprast ir susiorientuot 
įvykių painiavoj — ir užimt

AIDIEČIAI
Važiuos autobusu į LLD 2 

Apskrities pikniką, įvyksiantį 
šį sekmadienį, gegužės 25-tą, 
Lindene. Išvažiuos nuo Lais
vės salės, 1 :30 po pietų. Kiek 
tilps, ims ir ne choristų.

kad kai būvo kliubo namo 
kertinis akmuo “įšventina
mas” ir orkestrą užgrojo Lie
tuvos Himną, tai J. Buivydas 
užsidėjo kepurę ir atsisėdo.

Meninę programą išpildė A. 
Velička, P. Grabauskas, J. 
Nalivaika, F. Milas, V. Beke
iks ir Vedegis. Buvęs.

CLOTHING

251 W.40+h.ST. N.Y.C. 18 LA
MES SIUNČIAME MAISTĄ IR DRABUŽIUS J 

VISAS DALIS SOVIETŲ SĄJUNGOS 
i ' su jau apmokėtais muitais.

■ Pavyzdiniai maisto ir drabužių pundeliai—visi muitai 
i ir lėšos čia apmokama.

PUNDELIS MOTERIM, NO. 401: 3 jardai vilnono Ivisų spalvų), tinka suk
nelei ar 2 gabalų siūtui; 4 jardai skalbiamos materijos suknelei; 4 jardai 
■medvilnės flanelio; 4 špūlės siūlų ; 1 pakelis adatų ; 1 korta kabliukų-akučių:
1 korta automatiškų sagų. Viso UŽ $26.62.

ČEVERYKŲ] PUNDELIS NO. 40d: 1 pora vyriškų čevprykų; 1 pora moteriš
kų Ceveiykų ; 1 pora čeverykų vaikam. VISO Už $23.75.

MAISTO PUNDELIS S116: 1 sv, sviesto; 1 ptiskv. aliejaus; 1 sv. knše;
2 sv. miltų: % sv. saldžios cocoa ;• 1 didelis gabalas Ivory muilo; 1 sv. 
cukraus; 1 sv. ,ryžių.i VISO UŽ $11.95.

ĮSKAITANT VISUS MUITUS,, Lf:šAS IR APDRAUDĘ

i Mes cheminiai išrūkome padėvėtus drabužius. Visi pundeliai 
| 4 pilnai apdrausti. Greitas pristatymas užtikrintas.
I MŪSŲ RAŠTINES ŽYMIUOSE MIESTUOSE:
I BOSTON: Shapiro’s Book Shop, 7 Beach St., Tel.: Devonshire 6757 ^
i \ y

BROokjL^N, N. Y.—391 Eastern Parkway. Tel.: Main 2-1771; Main 2-8811. 
PHILADELPHIA, PA.—Tissian Parcel and Travel Service, 

1,9311 N. 31st St., Tel.: FRęefnont 7-7182

CLEVELAND,, OHIO: H. Zupnick Travel Service, 19 Colonial Arcade. CHerry 7610

PITTSBURGH, PA.: Max Jenkins, 710 Columbia Bld., Tel.: ATlantic 8253.
After 4 P,M.: Tel.: Jackson 3100.

DETROIT, MICH.: Reliable Package Service', 9115 Linwobd Ave., Tel.: Tyler 8-25G0 

LOS ANGELES, Cal.: A. Ravitch, 542 So. Broadway, Tel.: VAndyke 1810 

TORONTO, CAN.: D. Dworkin & Co., 525 Dundas St., W., Tel.: Elgin 9337 
MONTREAL, CAN.: A. Nirenberg, Trave] Bureau, 4871 Park Ave., Tel.: TAlon 0377 

"• * Rašykit ar telefonuokit dėl prūsų katalogo,
i /

e|e~M—•»«'

AND ALi. OTHER

PACKAGES t0 RUSSIA to»NTRiy
■i

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa
siklausykite gražios lietuviškos programos.

sau pritinkamą vietą gyveni
mo vieškeliuose.

Stotis , WBY1S, 1430 klc., 
tolokai neša. Manau, kad ją 
galėtų girdėt ir iš atokesnių 
vietų, bent 200 mylių spin
dulio plote. Ir laikas toks 
geras: sekmadieniais nuo pu
sės po 10 iki 11 vai.,—visiems 
patogus ir prieinamas.

Muzikinę/programos 
davė dainininkė Suzana 
zokytė, .o pianu ją lydėjo
su įgudusi muzikos mol^yto- 
ja,/t/gerb. B. Šalinaitė-Sukac
kienė. Taip malonu jas daž
niau matant ir girdint!

Tuoj po lietuvių eina ukrai-

nų programa, o pirma to, nuc 
pusės po 8—karpato rusų. ir 
lenkų. Paklausykite ir šių 
programų,—vis tai geri daly
kai, svarbūs ir įdomūs. Pla
tesni pasidarys jums horizon
tai. Jonas KaŠkaitis.

MMS >■*

dalį 
Ka
rnų-

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis dirbti lie

tuviškame Bar & Grill. Pageidauja
ma patyrusio. Tačiaus tinkamą as
menį savininkas galėtų išmokinti to 
darbo. Kreipkitės j Happy Days Bar 
& Grill, 426 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. (120-125)

| World Tourists, Inc. Į
j (Įsteigta nuo 1927 m.) |

!SENIAUSIA ir GERIAUSIA}
i |
Į PUNDELIŲ Į
| I VISAS DALIS SOVIETŲ [ 

SĄJUNGOS Į
• Iš anksto apmokėtais muitais. | 
Į Maisto Pundeliai »
| Nauji ir Padėvėti Drabužiai*

Reikalingas 3 kambarių ar dau* 
giau apartmentas porai senyvų žmo
nių. Nėra skirtumo, kurioje dalyje 
Brooklyno. Kas turėtumėte arba ga
lėtumėte nurodyti, kur būtų galima 
gauti prašau rašyti: J. Užup, 427 
Lorimer Sį, Brooklyn, N. Y.

(118-121)

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį ir Permaliavoja.

1. Mes chemikalais išrūkome 
2k Pundeliai apdraudžiami 
3. Greiti pristatymai.

PAVYZDINIAI NORMALIAI 
DRABUŽIŲ PUNDELIAI:

? PUNDELIS B 10: j
į 3% jardai vilnonės materijos vyro siūtu! ■ 
Į arba moteries siutui su 2 sijonais. 
■ 1 pora čeverykų
Į 15 geležėlių skustuvui 
į 1 pkl. adatų—įvairių 

šukos 
špūlės siūlų 
dantim šepetukas 
poros raiščių čeverykam

3 ’ gabalai' muilo 
VISO $36.36, su apdrauda

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
Polishing & Finishing

2
2
1
2

PUNDELIS B 20:
2% jardai grynų vilnį] materijos siutui 

moteriai
pora čeverykų
jardai drAkuoto medvilnės ąifdeklo
rankšluosčiai
pakelis įvairių ^ulaių
špūlės sifili;
Šepetukas dantim
č,likos
poros raiščių čeverykam
gabalai muilo

VISO $36.38, su apdrauda

1
8
2
1
3
1
2

2

i
1

PAVYZDINIS NORMALIS MAISTO 
PUNDELIS 

sviesto 
ryžių 
kaša

sv.
sv.
sv.

B1/, miežienės
sv. muilo

% sv. arbatos
1 sv. spaghetti
% sv. cocoa
f3 unc. riebalų >
1 dėžutė išgarinto pieno

VISO $11.09
TOS KAINOS PADENGTA VISAS LĖŠAS

Speciales 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.
DEL SMULKMENŲ 

rašykite, telefonuokitę arba 
ateikite

WORLD TOURISTS, INC. Į
18 W. 28rd Street, Į 

New York 19, N. Y. Į 
Tel. Orchard 4-4660 |

uuiiniimnniiiiMiiiiiiiiiiiiiiuifluiiininiriittiiiiiiiuuiiiniiiiiiuiiiiiiiiuiiiituwniuiiiHiiiiiMiiffiuwu

Kurie turite pataisymui rakan
dų, parašykite man atvirutę, aš 
ateisiu j jūsų namus ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZHDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

TONY’S
O '

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DideJis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai’ir, Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.

Aukso,

Tos kainos apmoka ir paštaženklius, muitus, 
medžiagų lėšas, npdrnudą j Europą ir Rusiją. 

60c daugiau! į Aziją{
Jūsų Šeimynai Sovietų Sąjungoj Greitas v 

Pristatymas Pigiausiais Kaštais
DRABUŽIAI

• Mes siunčiame naujus ir padėvėtus 
drabužius ..

• Mes teisingai įkainuojame visus 
panaudotus daiktus

• Mes cheminiai išrūkome padėvėtus
drabužius //

Esame įgalinti Išrinkt Sovietam, Muitus
VISI PUNDELIAI APDRAUSTI

Specialūs Kainos Organizacijoms 
' ir Komerciniams Siuntėjams

SPECIALIAI MAISTO PUNDELIAI 
Pundelis Nų. 1   $11.84 
Pundelis No. 2   $13.23

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

SIŪTAS MOTERIAI: 3 jardai 100% vilnono; 2 jardai rayin pamušalo; 1 pora če
verykų—prirenkama mlcra; 2 jardai puikiausio kartūno jakutei; 2 poros kelinaičių; 
2 moteriškos liemen&s; 2 poros kjinių; 1 Sv. Ivory muilo; 2 špūlės siūlui $42 91 
1 pakelia adatų,. J kitas šalis $25.00. ' *
SIŪTAS VYRUI: 3^ jardai 100% vilnono; 3 jardai rajono; ] pora vyriškų čeve
rykų—parenkama iniera; 2 poros kelinaičių; 2 apatiniui1 marškiniai; 2 $44 02 
poros kobinių; 2 Špūlės siūlų; 1 pakelis adatų. I kitas šalis $25.25.
SIŪTAI VYRUI ir MOTERIAI: 3?^ jardai 100% vilnono vyriškam siūtu!; 3 jardai 
rayono pamušalo; 3 jardai 100% vilnono moteriškam siūtai; 2 jardai $42 81 
rayono pamušalo; 1 sv. Ivory muilo; 2 špūlės sitalų; 1 pakelis adatų.
1 kitas šalis $25.75.
VYRO <ŠVARKUI:, 2% jardai 100% vilnono; 3 jardai riayono pamušalo; 1 pora 
vyriškų čeverykų—prirenkama miera; 1 sv. Ivory muilo; 2 špūlės slū|ų; $41 Ifi 
1 pakelis adatų. Į kitai’, šalis' $24.00. *P •
MOTERIES ŠVARKUI: 3 jardai, 100% vilpų materijos; 3 jardai rayon pamušalo;
1 pora moteriškų čeverykų—prirenkama miera; 1 sv. IvOjy muilo; 2 špūlės $44 ‘ 
sitalų; 1 pakelis adatų. I kitas ššalis $26.00. * .41

HENRY t> . BRONX t 500 ,164th St.
Take Third Ave. **i,U to 
164th St. Station

Mott Haven 9-5300
MAHLER, inc

MANHATTAN: 637 Second Avo. I® 
Between 34th and 35th Street* HI

Nepaprastai Žemom Kainom!
Platinum žiedai, Kryžiaį, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pennants

■ DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Karnom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
pužemintom kainom. i

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Gr^ndJSL, arti Graham Ave., Brooklyn




