
“Lietuva, Tėvyne Mūsų...” 
50 Metu Tautos Himnui.
Svarbus Laikotarpis.
Kaip Mes Jj

Rašo R.

“Vardan tos 
bė težydi...”

Tai žodžiai iš lietuvių tau
tos giesmes, iš lietuvių tautos 

' himno.
Šiemet sukanka 50 metų, 

kai Vincas Kudirka parašė 
“Lietuva, tėvyne mūsų.”

Per arti 50 metų ši giesmė 
yra giedama, deja, pas mus, 
Amerikoje, dar ne visi ją mo' 
ka giedoti, — nemažai mūsų 
chorų ir solistų dar vis tebe- 
gieda : “Lietuva tėvynė mūsų,” 
užuot giedojus taip, kaip au
torius parašė — “Lietuva, tė
vyne mūsų” — šauksmininko 
linksnyje.

Chorų mokytojai turėtų 
kreipti juo didesnio dėmesio, 
kad jų mokomieji choristai 
tautinio himno žodžius tartų 
ne šabloniškai, “amerikietiš
kai,” o taip, kaip autorius pa
rašė :

“Lietuva, tėvyne mūsų, 
tu didvyriu žeme,

“Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia...”

50

Kiekvienas, susipažinęs kiek 
‘tiek su lietuviib-tautos istorija, 
pasakys, jog praėjusieji 
metų mūsų tautos gyvenime
buvo patys įdomiausi, /patys 
svarbiausi metai.

Kiek per šį laikotarpį lietu
vių tauta išgyveno!

Lietuvių tautinio sąmojaus, 
/autinio atgimimo pakilimas; 
1905 metų revoliucija; dvi 
žiaurios vokiečių okupacijos; 
buržuazinė nepriklausomybė: 
pirmosios tarybų valdžios įsi
kūrimas 1919 metais; perėji
mas iš buržuazinio į socialis
tinį - tarybinį gyvenimą...

Ir per visą tą laikotarpį lie
tuvių tauta nepamiršo savo 
himno, 
siu ii 
glūdinčių tautinėje 
ir atitinkančių net ir socialis
tinę bmtį.

Buvo laikotarpių, kai ši gies
mė buvo draudžiama giedoti, 
bet 'tie laikai jau praėjo — 
kas buvo nebegrįš!. . .

Nūnai kiekvieną ankstąjį 
rytą iš Vilniaus radijofono 
pirmiausiai išdidžiai nuaidi 
per visą mūsų tėvų kraštą žo
džiai :

“Lietuva, tėvyne mūsų, 
didvyrių žeme...”-

nepamiršo
- tų, iš tikrųjų, švie- 
įkvepiančių žodžių, 

giesmėje

tu

Neįvyksta šiandien Lietuvo
je nei vieno didesnio sanskri- 
džio. sueigos, pobūvio, koncer
tu, kur, greta visasąjunginio 
himno, neskambėtų tautos 
himnas, tautos giesmė, žadi
nąs liaudį prie meilės savo 
kraštui, prie naujų laimėjimų 
kuriant naująjį gyvenimą...

Buržuazinėje santvarkoje 
tautinė vienybė negali žydėti, 
nes klasiniai prieštaravimai 
stovi kelyje. Tik socialistinė 
Visuomenė tegali tampriai su
sirišti ir apsivienyti savo ger-1 
būviui pakelti. !

šiai su-

Sąjunga
ten su-

bežinau, ką galėčiau pasiū
lyti mūsų visuomenei 
kakčiai atžymėti.

Gal Lietuvių Meno 
galėtų šiemet čia ir
ruošti specialių sukakčiai at
žymėti pramogų.

Gal reikėtų paruošti specia
lus referatas apie himną, jo 
autorių ir visa tai, kas yra 
susijęs su šiuo laikotarpiu.

Ką manote, mūsų meninin
kai ?

L. Prūseika Vilnyje rašo:
“Prieš karą klerikalai orga

nizavosi boikotuot tautinį him
ną.

“Dievo vardas, mat, ten 
figūruoja.

“Jei smetoninis režimas 
būtu buvęs nuverstas,
jiems ir būtų pavykę sudarkyt 
Kudirkos kūrinį.”

Taip galėjo būti.

ne-

ne-
gal

Lietuvos vieny-

Atžymėsime?
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SENATO REPUBLIKONAI 
STOJA UŽ DRAFTĄ IR 
BERNIUKU MUŠTRAVIMĄ
Kongresmanai Remia Draftą, bet Abejoja apie Berniuku 
Muštrą; 423 Fabrikai Paruošti Kariniams Darbams

Washington. — Republi- berniukus. K o ngresmanų 
konai senatoriai ir kongres- ginkluotų jėgų komitetas 
manai susitarė balsuoti už dar nesutinka tų berniukų 
įvedimą verstino rekrutavi- 
mo vyrams nuo 19 iki 25 
metų amžiaus. Tie vyrai 
būtu metus laikomi karinė
je tarnyboje. Senato gink
luotų jėgų komitetas, be to, 
siūlo privalomai imt į ka
rinį muštravimą 18 metų

šaukti į verstinį karinį la
vinimą. Bet to reikalauja 
generolai.

Valdinė ginkluotų jėgų 
komisija nusprendė palai
kyti bent 423 karinius fab
rikus pilnoje darbui tvarko
je, kaip karinę atsargą.

Japonai Išmoksta iš Sovietų [VALDŽIA. KETINA UŽIMT
n ’ 1 • • . • "M T • jRadijo Statyti Nesmągiuš 
Amerikonams Klausimus

Tokio, Japonija^— Sovie
tų radijas penkis kartus per 
dieną duoda žinais ir muzi
kos - dainų programas, ir 
japonai gerai jas girdi. Bet 
sovietinių radijų stotys, 
leisdamos priešingas radi j i- 
nes bangas, paverčia “Ame
rikos Balso” radijo žinias ir 
programas įkyriais gergž- 
dimais ir spiegimais. Japonų 
darbininkai, prisiklausę So
vietų radijo, s 
nam ir' dešiniesiems 
nams kalbėtoj 
kiniuose klausimus: Kodėl 
generolas M

ninku judėjimą. Ar ne aiš
ku, jog šis ir kiti planuoja
mi Amerikoj įstatymai ve
da į fašizmą? Ar tiesa, kad 
tamsta atstovauji -Wall 
Strytą ir Amerikos kpitalis- 
tus ?

Tie ir panašūs klausimai 
susirinkimuose gadina ner
vus amerikonam ir japoniš
kiem jų bendram.

GELŽKELIUS, JEI NEBUS 
ATŠAUKTAS STREIKAS
Ragina Gėležinkeliečius bent Atidėti Streiką 20 Dienų; 
Spekuliantai, Streiko Akivaizdoj, Kelia Maisto Kainas

;ato ameriko- 
japo- 

ams susirin-

Amerika, Matyt, Duos 
Ginklu Vakariniams 
Europos Kraštams

Kongresmanai Gąsdina, kad 
Pritrūks Karui Žibalo

Washington. — Reporte
riai užklausė perz. Truma- 
ną, ar jis planuoja ginkluo
ti lend-lease fondo lėšomis 
vakarinės Europos kraštus, 
gaunančius Marshallo plano 
paramą. Ęrezidentas nieko 
neatsakė. Pirmesni praneši
mai teigė, kad jis kreipsis į 
kongresą dėl ginklų tiems 
kraštams. •

New York. — Generolas 
Eisenhower, k a 1 b ėdamas 
stambiųjų kapitalistų susi
rinkime, karštai šaukė A- 
merikos valdžią ginkluot 
vakarų Europos šalis prieš 
komunizmą.

'Washington. — Kongres- 
manų komitetas dėl gink
luotų jėgų patapė valdžiai 
racionuoti - apriboti žibalo 
vartojimą civiliams tiks
lams. Komitetas gąsdino, 
kad jei kiltų karas, tai po 
3,000,000 statinių žibalo per 
dieną pristigtų kariniams 
reikalams. Komitetas ragi
no ir plieną taupyti.

cArthur už
draudė visuotiną japonių 
darbininką streiką? Ar tai 
demokratiška^ Malonėkite 
paaiškint, ’ kodėl Tafto- 
Hartley’o įstątymas taip 
persekioja Amerikos darbi-

, Washington. — Paskirta 
dar 3 milionai dolerių pa
stiprinimui “Amerikos Bal
so” radijo, kad jis gąlėtų 
pasiekti visą Sovietų Sąjun
gą, Chiniją, Japoniją ir ki
tus kraštus. Dabar gi So
vietų radijas pasiekia pla
tesnes pasaulio sritis, negu 
Amerikos radijas.

Washington. — Prezid. 
Trumano valdininkai tarėsi 
su geležinkelių kompanijo
mis ir perkalbinėjo vadus 
traukinių Garvežių Maši
nistų, Ugniakurių ir Svič- 
manų Brolijų, kad atšauktų 
streiką, kuris skelbiamas 
nuo šio antradienio ryto. 
Valdžia ragino bent atidėti 
streiką 20 dienų.

t Jeigu nepavyks sustabdy
ti streiką, tai valdžia, pagal 
karinius įstatymus, užims 
geležinkelius ir lieps vi
siems darbininkams dirbti, 
kaip “rekrutuotiems į armi
ja.”

Valgių spekuliantai - pel- 
nagrobiai,. akivaizdoj strei
ko riziko, kelia įvairių mai
sto produktų kainas.

Trumanas Prašo Anglus 
Dar “Tvarkyti" Palestiną

Amerikonai Ardo
Turky Tabako Biznį

*

Istanbul, Turkija. — Tur
kų Tabako Augintojų^ ir 
Prekėjų Sąjunga pasmerkė 
karinį Amerikos gubernato
rių Vokietijai, generolą 
Clay, kuris uždraudė Tur
kijos tabaką pardavinėti 
mainais už vokiečių audek
lus ir kitus dirbinius. Ta 
turkų sąjunga susirinkime 
kaltino generolą Clay ir A- 
merik. imperialistus, kad jie 
su savo amerikiniu tabaku 
mojasi išmušti turkus iš ta
bako .biznio Vokietijoj. Su
sirinkimas nutarė siųsti 

| protestą prez. Trumanūi.

Chicago. — CIO Sker
dyklų Darbininkų Unija pa
skelbė Streiką dar devy
niuose miestuose.

Marshallas Ragina Ameriką 
Pirmauti Pasaulio Versle 
Prieš “Komunistus”

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar
shall ragino kongresą dar 3 
metams pratęsti įstatymą, 
pagal kurį valdžia, daro 
prekybos sutartis su kitais 
kraštais. PagaLšį įstatymą, 
prezidentas galėjo numušti 
muitus už prekių įgabeni- 
mą iš kitų šalių į Ameriką, 
jeigu jos lygiai numuša 
muitus už amerikinių pre
kių įvežimą j tas šalis. .

Marshallas pareiškė, kad 
tik per tokais prekybos su
tartis Amerika galės vado
vauti tarptautiniam vers
lui ir ūkiui prieš “komunis
tinę pasaulio dalį.”* Senasis 
užsieninės tarpusavio pre
kybos įstatymas išsibaigs 
birželio 12 d. šiemet.

AMERIKONAS NUŠOVĖ 
DU CHINUS ,

Tsingtao, Chinija. — Jan
kių sargybinis nušovė du 
chinųs.ir sužeidė kitus du. 
Jisai sako, kad tie chinai, 
turbūt, buvę “komunistai ir 
mėginę apvogt” karinę a- 
merikonų stotį.

šiam himnui .kadaise smar
kiai priešinosi ir tūli “per
daug kairūs” socialistai.

Atsimeną, kadaise dainavau 
Miko Petrausko vadovaujama
me Gabijos chore Bostone.

Kai kada tarptautiniuose 
parengimuose “Gabija/ už
traukdavo “Lietuva, tėvyne 
mūsų.”

Kiek šitų žodžių rašytojas 
gaudavo “velnių” iš tūlų taip 
vadinamų LSS 60-tos kuopos 
vadų!...

Kur jie šiandien?
Susiminkė į vieną tašlą su 

keleiviniais ir, žinoma, — kle
rikalais.

Jie niekad nemokėjo išskir
ti gero iš blogo, naudingo dar
bo žmonėms iš blėdingo! s

ČERNIUS, BUVĘS SME 
GAVO DARBĄ NEWA1

Newark, N. J. — Genero
las Jonas Černius, buvęs 
1939 m. Smetonos premje
ras/ dirba Micacraft radijo 
dalių fabrike už $32 per sa
vaitę, kaipo pradinis maši
nistas. Jis sųjpačįa Veroni
ka ir sūnuhi ' Vytautu at
plaukė iš Anglijos balan
džio 18 d.

Černius su šeima andai 
buvo paleisti iš pabėgėlių 
(išvietintųjų) stovyklos a-

TONOS PREMJERAS, 
1K0, N. J, FABRIKE
merikinėje Vokietijos daly
je ir nuvyko Anglijon. Čer
nienė dabar dirba kepykloj, 
o sūnus kitoj įmonėj.

Anglijoje Černius dirbo 
kaip farmos bernas už $12.- 
50 savaitei.- ,

Pranešama, kad rudenį 
Černius persikels į vieną 
kolegiją Minnesotos valsti
joj, kur “dėstys politinius 
mokslus.” Jis yra 50 metų 
amžiaus.

PENKI CECHU VALDŽIOS PRIEŠAI UŽGROBĖ 
LĖKTUVĄ IR PERSKRIDO Į VOKIETIJĄ.

Munich, Vokietija. — Už
grobtu lėktuvu iš Čechoslo
vakijos atskrido penki7 jos 
valdžios priešaj į ameriki
nę Vokietijos dalį. Jie 
Brno mieste' Čechoslovaki- 
joj nusipirko bilietus neva į 
kitą Čechoslovakijos miestą 
lėkti. Bet pakilus lėktuvui 
oran, jie, grūmodami lakū
nui revolveriais, užgriebė 
lėktuvą ir atskrido į Muni-

cho sritį. Lėktuvą atvaihavo 
vienas šių pabėgėlių, kuris 
karo metu buvo Anglijos la
kūnas.

tikrasis Čechoslovakijos 
lėktuvo vairuotojas ir jo 
padėjėjas grįš namo.

Tai jau trečias lėktuvas, 
kurį pagrobė jčechoslova- 
kų valdžios priešai, per- 
skrisdami amerikonų glo- 
bon Vokietijoje.

ANGLAI DAR NERANDĄ 
JERUZALEI MAJORO
London. — Anglijos'val

džia vis dar ieško Jeruzalės 
miestui “bepusiško” majo
ro, su kuriuo sutikiu arabai 
ir .žydai. Jungt. Tautų sei
mas pavedė anglams tokį 
majorą surasti.

Dulles Perša Ministeriją 
Prieš Komunizmą

Washington. — Republi- 
konas John Foster Dulles, 
Trumano patarėjas'užsieni
nėj politikoj, piršo įsteigti 
specialį valdžios depart- 
mentą (ministeriją) veiki
mui prieš komunizmą sve-

- tur ir šioje šalyje.

AMERIKONAI IR BENDRAI 
SOVIETAIS DĖL ATOMINES
Lake Success, N. Y. — 

Amerikos, Franci jos ir An
glijos delegatai atominėje 
Jungtinių Tautų Ipmisijoje 
pasiūlė pertraukti derybas 
su Sovietais dėl tarptauti
nio atomų jėgos kontrolia
vimo, “iki Sovietai' pakeis 
savo poziciją”. Keturi kiti 
komisijos nariai užgyrė tą

jų niekuomet nenorėjo, kad 
tarptautinė orgahizac i j a 
tvarkytų atominę jėgą. A- 
merikonai su savo Barucho 
planu mojosi tik- užviešpa- 
taut atomų jėgos gamybą ir 
atominių medžiagų kasyk
las pasaulyje.

Sovietai siūlė: Visų pir
ma* padaryt sutartį, kuriu * o v . į <7 V t7

pasiūlymą. Atominė komisi- uždraustų atominių’ ginklų,
• •11 • v -4 H V I • j . • • • ' •ja susideda iš 11 šalių at
stovų.

Andrius Gromyko, Sovie
tų Sąjungos atstovas, smer
kė derybų pertraukimą ir 
pareiškė: Amerika iš tikrų-

vartojimą, ir sunaikint at-' 
omų bombas, o tada susi
tart, kad Jungtinių Tautų 
inspektoriai žiūrėtų, idant 
jokia šalis negamintų ato
minių ginklų.*

Washington. — Prezid. 
Trumanas prašė anglus ne- 
pasitraukt /iš Palestinos ge
gužės 15 d., kaip jie ketina, 
bet dar ten pabūti bent iki 
geg. 25 ir “palaikyti tvar
ką” tarp žydų ir arabų.

(Gal kam atrodo tvarka, 
kuomet po anglų nosim lie
jasi arabų ir žydų krau- 
jas.)

Aukštasis

Jungt. Valstijos Tyli 
Dėl Politiniu Kaliniu 
Žudymo' Graikijoje

Washington. — Valstybės 
departmento narys Lincoln 
White sakė reporteriams, 
jog Amerika nežada protes- 
tuot dėl to, kad Graikijos 
monarchistų valdžia šaudo 
kairiuosius politinius kali
nius. •'

Vien praeitą savaitę mo- 
narchistai nužudė 240 polit., 
kalinių, daugiausiai tų, ku
rie kovojo prieš nacius oku
pantus ir graikiškus jų tar
nus, o paskui priešinosi an
glams įsiveržėliams. Mo- 
narchistai'yra nusmerkę su
šaudyti dar 1,500 demokra
tinių kalinių.

Prancūzų Teismas Nubaltino 
Karinį Nacių Bendradarbį, 
Generolą M. Weygandą

Paryžius.
Francijos teismas išteisino 
generolą Maxime Weygan- 
dą, kaltinamą kaip nacių 
okupantų padėjėją, ir su
grąžino jam visas pilietines 
teises. Komunistas teismo 
narys Marcel Willard taip 
pasipiktino Weygando ištei
sinimu, kad ’pasitraukė iš 
teismo.
. Gen. Weygand buvo fa
šistinės francūzų Vichy 
valdžios “apsigynimo” mi
nistras. Ta valdžia su mar
šalu Petainu priekyje ben
dradarbiavo su vokiečiais, 
užėmusiais Paryžių ir dau
gumą Francijos.

Klerikalų politikai1— 
dovanot bausmę ir j 
tam Petainui, maldingam .,. , ,. T .
katalikui. ’ | apsidirbti. Irakas—arabiš-

,kas kraštas.
Streikieriai reikalauja •

pakelti algą apie 30 nuo- 
• šimčiu. ' JI *

Irakiečių Streikas 
Sulaikė Žibalą Anglam

Bagdad, Irak. — Sustrei
kavo 3,000 darbininkų, ku
rie vamzdžiais pumpavo .an
glam žibalą iš Irako į Leba- 
ną ir j Palestinos uostą Ja
ffa, Jų streikas sustabdė 
žibalinius darbus dar 5,000 
kitų irąkiečių. Valdžia pa
sakoja, kad “komunistai ir

ikahn- žydai” įkvėpę streiką ir ža- 
:____ da aštriai su streikieriais

DANIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ GRAIKŲ DEMO
KRATŲ ŽUDYMĄ

London. — Danija užpro
testavo, kad Graikijos mo- 
narchistai urmu Šaudo de
mokratinius politinius kali
nius. Sakoma, kad, ir Ang
lija pasiuntus protestą.

Didžiuliai Amerikonų 
Kariuomenės Manevrai

PERTRAUKĖ DERYBAS SU 
JĖGOS KONTROLIAVIMO

planas sako: 
komisija pri-

Amerikos 
Tarptaūtinė 
valo būti visų atominių me
džiagų ir jų-kasyklų savi
ninkė visuose užsienio kraš
tuose. Komisijos nuosavy
be turi būti laikomos ir vi
sos atominės gamyklos (kol 
kas apart Amerikos). Tos 
komisijos inspektoriai pri
valo visa tai sužiūrėti ir iš
tirti visas vietas, kur žemė
je galėtų būti atominių me
džiagų. Niekas ęeturės tei
sės vetuoti (atmesti) baus
mę, kurią atominė komisija 
skirs už laužymą sutarties

dėl- atominės kontrolės.
Amerika pdsilaikys 

atominius sekretus ir ga
minsis atominius ginklus, i- 
ki bus pilnai sukontroliuoti 
atominiai dalykai ištisame 
pasaulyje.

Sovietų atstovai tvirtino, 
kad Amerika dr jos šalinin
kai su tokiu planu laužytų 
kitų šalių nepriklausomybę, 
slopintų bet kokią atominę 
jų gamybą. Negana to. A- 
merikonūi su savo bendrais 
inspektoriais, girdi, veiktų 
kaip kariniai šnipai prieš 
Sovietų Sąjungą. % •

sau

’ Fort Bragg, *N. C. —Pra
sideda didžiausi Amerikos 
armijos manevrai po karo. 
Juose dalyvaus 30,000 ka
reivių su tankais, patranko- • 
mis, lėktuvais ir visais ki
tais kariniais įrengimais. 
Bus manevruojama tūks
tančių ketvirtainių mylių 
plote, daugiausiai Kentu- ‘ 
cky - Tennessee valstijose.. 
Bent 2,200 kareivių iš lėk
tuvų šoks žemyn su para
šiutais.

Koreja. — Sovietai siūlo 
ištraukt sayo kariuomenę iš 
šiaurines Korėjos, bet rei
kalauja atsaukt ir Ameri
kos armiją iš pietines Ko
rėjos.

ORAS.—Būsią šilčiau.
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Po Trejų Metų.
Šiomis dienomis sukako lygiai treji metai, kai na

ciškoji Vokietijos armija oficialiai pasirašė po pasidavi
mo dokumentais, pateiktais talkininkų.

Kaip žinia, nacių generolai pirmiau pasirašė pasi
davimo aktą, pateiktą amerikiečių ir anglų, o vėliau, 
Berlyne, pasirašė po dokumentu, pateiktu Tarybų Są
jungos.

• Nors po to dar kai kur tęsėsi naciškųjų armijų pa
sipriešinimas, iki Raudonąjį Armija jį visiškai sulamdė, 
tačiau tai turėjo mažos reikšmės,

Taigi prieš trejis metus oficialiai baigėsi tai, ką 
žvėriškasis Hitleris, .padedamas Daladierių, ęhamber- 
lainų ir kitų “demokratinių” fašizmui parsidavėlių pra^ 
dėjo! '

“Nenugalimoji” nacių armija buvo nugalėta, sutaš- 
kyta ir tuo būdu pasaulis apsaugotas nuo vergijos ir bai
sios priespaudos.

Nors japoniškas imperializmas dar nebuvo sutrėkš
tas, tačiau žmonija jau laisviau atsiduso ir žiūrėjo į,-atei- 
tį su viltimi.

Praėjo treji metai. -
Taikos sutartys buvo pasirašytos su tūlais Hitlerio 

satelitais, — Italija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir 
Suomija.

Bet su pačia*Vokietija ir Austrija, kuri buvo Vokie
tijon įjungta, taika dar vis nepasirašyta ir nežinia, kada 
ji bus pasirašyta.

Nepasirašypio su Vokietija sutarties vyriausia kliū
tis keri tame, kad'dėl jos ateities nėra vienokios nuomo
nės. Wall strytas ir anglai imperialistai nori Vokietiją 
ir vėl apginkluoti ir įšstatyti prieš Tarybų Sąjungą, Len
kiją, Čechoslovakiją ir kitas naujo tipo demokratijas.

Tarybų Sąjunga, iš kitos pusės, nori, kad Vokieti
ja būtų demokratinė, kad ji apmokėtų Tarybų Sąjungai 
ir kitoms šalims karo kontribucijas, kad ji-daugiau nie
kad nesiginkluotų ir nebūtų pavojumi, kokiu buvo.

Atrodo, jog iš vienos Vokietijos gali būti padarytos 
dvi: vakarų ir rytų Vokietijos.

Mafshallo planas mierija Vakarų Vokietiją pada
ryti tvirtą ir “senovišką,” kur viešpatautų kapitalistai 
ir žemvaldžiai, kaip viešpatavo prie Hitlerio; Tarybų 
Sąjunga ir kitos valstybės, daugiausiai nukentėjusios 
nuo hitlerinių armijų, tam priešinasi.

Jei Jungtinių Valstijų vyriausybė priimtų Wallace’o 
siūlomą planą, tuomet kitaip visi tarptautiniai reikalai 
vystytųsi. Jei jo planas užsieniniais reikalais būtų buvęs 
priimtas, tai, veikiausiai, šiandien Vokietija jau būtų 
apvienyta ir sudemokratinta ir galėtų atsikurti. O su 
tuo ir visi tarptautiniai klausimai sklandžiau duotųsi 
sprendžiami ir tarp Amerikos-Tarybų Sąjungos santy
kiai būtų taikūs.

Deja, taip nėra.
Nemažai yra Amerikoje tokių, kurie jau šiandien 

šūkaloja apie “atominį karą,” apie tretįjį pasaulinį ka
rą,-— karą prieš Tarybų Sąjungą,

Tie žmonės., tie šūkalotojai yra niekas kitas, kaip 
buvę hitleriniai talkininkai — jei ne vieši, tai slapti tal
kininkai.

Prieš juos reikia kovoti, nes mūsų tautą^ — milži
niška mūsų krašto ir viso pasaulio žmonių dauguma, —* 
nori taikos, pastovios taikos.

Minint trejų metų sukaktį nuo pasirašymo vokiečių 
armijos vadų po pasidavimo dokumentais, tai verta kiek
vienam prisiminti ir apie, taiką (o ne apie karą) rimtai 
pagalvoti. - x

Pagalvojus, tenka darbuotis, kad trečioji partija 
plėstųsi ir augtų, kad už jos kandidatus, Wallace ir Tay
lor, lapkričio 2 dieną amerikiečiai paduotų juo daugiau 
milijonų balsų.

Tai reikš didžiulį veiksmą už taiką ir gerbūvį! .

Nenori Patestinos Paleisti!
Anglijos valdžia yra pareiškus, kad su gegužės 15 

diena ji ištrauks iš Palestinos visas Britanijos ginkluo
tas jėgas. Bet kaip tik šibmis dienomis Anglija pasiuntė

Anglijos užsienio reikalų sekretorius Bevin pareiš
kė, kad Anglija padės gyveniman pravesti tik tokį Pa’ 
lemtinos planą, kuriam pritars žydai ir atabai, Bet žydai 
ir arabai prie jokio susitarimo neprieina. Taip pat Jung
tinės* Tautos dar nėra priėmusius plano Palestinos klau
simo išsprendimui, Tai duoda progą Anglijai Palestino
je pasilikti ir ją valdyti.

Kur Toji Susirinkimą. Laisve?
Peoria, Ill., pažangieji žmonės nusitarė sušaukti di- 

• delį masinį susirinkimą ir pasikviesti Henry Wallace, 
trečiosįos partijos kandidatą į prezidentus, pasakyti 
jiems prakalbą. Tuojau jie pasileidę ieškoti susirinkimui 
Salės. Pirmiadsia kreipėsi prie Shrine Temple savininkų. 
Jų salėje telpa penki .tūkstančiai žmonių. Savininkai at
sisakė salę išrendavoti. Paskui bandė gauti šiek tiek ma
žesnę salę Ąrmory. Gavo tą patį atsakymą. Visų kitų sa
lių 'savininkai pasielgė taip* pat. Visame mieste pavyko

KUR LINK ITALUOS 
SOCIALISTAI?

M e n š e v i kų Naujienos 
džiaugiasi, kad Italijoje 
Liaudies -Frontas nelaimėjo 
rinkimų. Jos griežtai pa
smerkia Italijos Socialistų 
Partiją už susidėjimą su 
komunistais į bendrą fron
tą.; Tiesiog ir sako: “Itali
jos ‘kairiųjų’ socialistų, ku* 
riems vadovauja Pietro Ne
nni, bendradarbiavimas su 
komunistais labai "skaudžiai 
pakenkė pažangiam tos ša
lies darbininkų judėji
mui . ..” (N., geg. 6d.).

Vadinasi, darbininkų vię- 
nybė pakenkė darbininkų 
judėjimui! Toks menševikų 
protavimas. Išeina, kad pa
žangiajam .darbininkų judė
jimui naudingas ir reikalin
gas pasidalinimas, aštri ko
vą tarpe socialistų ir komu
nistų !

Tai, žinoma, gryniausia 
nesąmonė. Ne šimtais, bet 
tūkstančiais sykių jau yra 
įrodyta, jog darbininkų ju
dėjimas stiprus tik ten, kur 
jis vieningas. Jeigu susidė- 
jusiose sąlygose Italijos 
d a r b i n i n k i š kos par
tijos atlaikė savo senąsias 
pozicijas, tai yra, savo kan
didatams gavo maž'daug 
tiek pat balsų, kiek buvo ga
vę 1946 metais, tai tik ačiū 
komunistu ir socialistu ben- 

h 

dradarbiavimui. Jeigu ne
būtų buvęs sudarytas Liau
dies Frontas rinkimams, jei 
tęs didžiosios darbo žmonių 
partijos būtų viena prieš ki
tą kovojusios, vietoję kovo
ti prieš de Gasperi kliką; 
remiamą Amerikos kapita
lizmo ir popiežiaus, tai vei
kiausia jos būtų praradu
sios beveik viską,

Apie tai Naujienos nepa
galvoja. Apie tai jos nenori 
pagalvoti. Jų .pozicija yra 
pozicija buržuazijos: supju
dyti ir padalinti darbinin
kus.

Imant Italijos Socialistų 
Partiją atskirai, tai jos ne
laimė buvo tame, kad ji rin
kimų išvakarėse suskilo. 
-Dešinieji socialistai atskilo 
ir suorganizavo kitą parti
ją. Tai Saragato Socialistų 
Darbininkų Partijai pasL 
skubino pagalbon kitų kraš
tų dešinieji socialistai, ypa
tingai Francūzijos, Anglijos 
ir Amerikos. Iš niekur nier 
ko staigiai ji pratoį>o ir ga^ 
Įėjo dideles sumas pinigų 
išleisti savo rinkiminei 
kampanijai. Vien tik iš 
Amerikos j i. gavo šimtus 
tūkstančių dolerių. Tuo bū
du jai pavyko beveik du mi
lijonu balsų' atitraukti nuo 
Liaudies Fronto. Taigi, už 
Italijos , darbininkų šiuose* 
rinkimuose nelaimėj imą ąL 
sako dešinieji socialistai, o 
nę Nenni vadovaujama par
tija.

Kaip tojį partija dabhr 
orientuosis? Į šį klausimą 
atsakys Partijos kongresas, 
kuris neužilgo įvyks.

Grigaitis pasistato save 
pranašu ir sako: “Po šių 
nepasisekimų Italijos So
cialistų Partija turės arba 
griežtai pakeisti savo nusi
statymą ir nutraukti saitus 
su komunistais, arba ji ims 
visiškai krikti.

Tai irgi' pranašystė, kuri 
pagrįsta menševiko troški’ 
mais, o ne darbininkų kla* 
sės interesais. Tie socialistai,

• s ' *

gauti tiktai antraeiliam viešbutyje .mažytę salę. Tuo^ bū
du Wallace prakalbos pasiklausyti tegalėjo keletas šim
tų žmonių. \

Pasirodo, kad miesto valdžios, policijos ir salių sa
vininkų buvo susitarta trečiosios partijos karididątų n^ 
įsileisti į miestą su savo propaganda. Tai yra suokalbis 
prieš žodžio ir susirinkimų laisvę' Bet kąs suokalbinin* 
■kus nubaus, kai jų rankose visa vyriausybė?

KAS KĄ RAŠO IR SAKOt

kurie tiki klasių kova ir tu
ri širdyje darbo žmonių in
teresus, niekuomet nesutiks 
su ta< filosofija,4 jog darbi
ninkiškų partijų tarpsavi- 
ne kova yra naudinga.’

Tiesa, Sutraukę su komu
nistais saitus ir sugriovę 
Liaudies Frontą, Italijos so
cialistai laikinai susilauktų 
šilto pasveikinimo iš Ame
rikos reakcijonierių ir tokių 
sutvėrimų, kaip Grigaitis. 
Bet tai būtų skaudus smū
gis Italijos darbininkų ju
dėjimui ir visai pažangai. 
Italijos socialistai arba pa
siliks Liaudies Fronte, ben
dradarbiaus su komunistais 
įr toliau stiprins darbinin
kų klasės spėkas, arba su
griaus Liaudies Frontą, pa
skelbs karą komunistams ir 
pataps de Gasperi krikščio
nių demokratų partijos 
agentais ir pastumdėliais. 
Tokiais juk yra Francūzi
jos socialistai. Jie džiaugia
si, kad jie turi laimės kle
rikalų šului Schumanui 
kojas palaižyti. Jie džiau
giasi, kad jie padeda Fran- 
cūzijoje buržuazijai ątsi- 
griebti.

MELUOJA PER AKIS
• Londone saujelė pabėgė

lių išleidžią anglišką laik
raštuką “East( Europe.” 
Aplinkui šitą lapą yra su
sispietę, matyt, gaivalai, 
kuriems visokia tiesa yra 
svetimas dalykas.

Štai balandžio 28 dienos 
laidoje telpa ilgas straips
nis apie Amepikas ir apie 
neseniai įvykusį Colombijo- 
je sukilimą. Kas eilutė, tai 
juodžiausias melas. Iš to 
jau galima spręsti, ■ ko ver
tos to ląjkraštpajaikio in
formacijos apie Rytinės Eu
ropos kraštus — Lenkiją, 
Čechoslovakiją, Vengriją 
Jugoslaviją ir 1.1.

Pavyzdžiui, “East Euro-r 
pe” teigia, kąd Colombijos 
liberalų vadą Dr. Gaitan 
nudėjęs komunistas. Buvę 
susekta, kad užmušėjas ko
munistas. Tačiau niekas 
niekur tokio susekimo nepa
darė, Niekas Colombijoje 
neįrodė, kad užmušėjas bu
vo komunistas. Kaip tik 
priešingai, Gaitaną nudėjo 
fašistas, žmogus iš konser
vatorių partijos.

Toliau skaitome, kad su
kilimas buvęs seniai sugal
votas ir pravestas Colombi
jos komunistų. Bet Colom
bijos vyriausybė paleido iš 
kalėjimo komunistų vadus, 
nes nesurado ir neįrodė, 
kad komunistai tąjį sukili
mą suruošė.

TROCKISTINIO GAIDŽIO 
KIAUŠINIS IR ŠIMUTIS 
SU GRIGAIČIU

Dienraštis Vilnis rašo:
Pusiau trockistiniam žurna

le “The American Mercury” 
bolševikų ėdikas Eugene Ly- 

. ons padėjo kiaušinį, o Naujie
nos su Draugu, pareiškė viltį, 
k.ad iŠ to kiaušinio prasi
kals ... laikinoji Lietuvos val
džia, atseit, valdžia tremtyje.

Draugo ir Naujienų edito- 
riąlaį ta pačia ranka rašyti. 
Jie identiški visu šimtu nuo
šimčių, Tie laikraščiai taip 
susigiedojo, jog nebūtų, jokio 
skirtumo, kad Simutis' redą- 
guotiA^Naujienas, o Grigaitis 
Draugą. * .

E. Lyons sako, kad šios ša
lies valdžia turėtų paskatinti 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pabėgėlius sudaryti valdžias 
tremtyje (government-in-ex- 
ile) ir iškelti Pabalčio vals
tybių klausimą Jungtinėse 
Tautose. .

Draugas su Naujienoms 
tam pilniausia pritaria ir siū
lo, kad kur ten Vokietijoj su
sikūręs '‘Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas” būtų 
pripažintas “laikinąja Lietu
vos valdžia.” .

E. Lyons padėjo kiaušinį, o 
dvi pereklės vištos pasiruošė 
išperėt valdžią.

šiais laikais, kada politinis 
avantiūrizmas taip plačiai iš
kerojo, galima laukti visokių 
surpryzų. Bet sudarymus nau
jos fikcijos neturės jokios re
ales reikšmės. Tokia fikcija, 
kuri vadintųsi valdžia “trem
tyje,"' nei žvirbliams neimpo
nuotų,

Tarybų Lietuva eina savo 
keliu ir jos žmonėms visiškai 
nerūpi, ką išperės Naujienų 
ii* Draugo phi'nksnabraižos.

Pretendentų įrėpliot į tą 
smetodinį kontinuitetą yra 
daug. Kunigas Krupavičius 
(Mykolas Juodasis) laiko ap
žergęs “Vyriausią Komitetą.” 
Gabrys, Šveicarijoje, turi sa
vo “Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetą.”

Romoj, kaip praneša Kelei
vis, vaikščioja tūlas diploma
tas, kuris1 savo kelnių kišeniu- 
je nešiojasi Smetonos 
men tą.

Švedijoj irgi įsisteigė 
tai “delegatera.”

Visi jie avantiūristai
mpzvancai. Visi jie akli prie
šai demokratinės Lietuvos. 
Net Keleivis pavadino juos 
šundaktariais.

testa-

kokia

ir sa-

Jau nebepamenu - kuria 
proga, buržuazinė Lietuvos 
vyriausybė 1938 metkis pa
siuntė į Londoną grupę 
mūsų dainininkų ir šokėjų. 
Didžiulėje karaliaus Alber
to vardo salėje įvyko keli 
spektakliai, kuriuosex buvo 
išpildytą eilė lietuviškų liau
dies dainų bei šokių. Po to 
visi Londono laikraščiai dė
jo mūsų aprašymus. Angli
jos spauda gyrė mūsų dai
nas bei šokius ir... vienbal
siai reiškė savo nustebimą.

— Pasirodo, kad šitoks 
mažas kraštas turi puikių 
dainų!.,.

Viąnas laikraštis išgyrė 
mus tokiu būdu:

— “Lietuvos dainos gra
žesnės netgi už negrų dai
nas.” . x

Tiesa, negrai turi nepa
prastai melodingų,' puikių 
dainų, turi didelį muzikinį 
lobyną. Bet ne tai norėjo 
pasakyti anglų laikraštis. 
Anglijos ir Amerikos kapi
talistams negrai yra žemes
nės rasės atstovai. Ir Lon- 
donb laikraštis, lygindamas 
lietuvius prię negrų, tuo 
reiškė savo* požiūrį į kitas 
tautas, kurios neturi tarp
tautinės biržos rinkoje tiek 
akcijų, kiek Anglija ir A- 
merika.

Lietuviai, negrai, kinie
čiai, indėnai nutukusiam 
baltaodžiui 'lordui ar Ame
rikos milijonieriui — viena 
ir tas pats: kažkokie lauki
niai kraštai, kažkas niekin
ga ir 'neverta dėmesio. Ir 
staiga paaiškėja, kad šitie 
“laukiniai” kraštai turi am
žiais brandintą kultūrą ir 
meną!

Neišsemiamą didžiulį a- 
ruodą šimtmečių šimtme-; 
ččiais sukrovė Lietuvos dar
bo žmonės iš dainų, pasakų, 
priežodžių ir patarlių. Ypa
tingai daina yra ypač arti
ma lietuvio sielai; Tiek 
—--- rr-r-■■ ...................... I-W..4......... ......... . ......... .-.■■■■■■■ ■

daktoriui kunigui Urbona
vičiui džiaugsmo! Bet to
kius žygius Amerikoje žmo
nės griežtai pasmerkia, kai
po teroristinius. Darbinin
ko kalbamam atsitikime, 
matyt, įuvo krikščioniškos^ 
partijos suorganizuotą te
roristų gaują užpulti kalbė
toją ir susirinkimą. Jie ten 
buvo gatavai atsinešę ir 
kryžių ir atsivedę kunigą. 
O kadangi Italijos valdžia 
yra krikščionių partijos 
rankose, tai, aišku, policija* 
chuliganams nekliudė susi
rinkimą suardyti, v

FAŠISTO NUOMONĖ 
APIE SOCIALISTUS

Clevelando Dirvos redak
torius smetonininkas Kar
pius šitaip pavaizduoja so
cialistų vaidmenį:

ČEKOSLOVAKIJOJE socia
listai prisijungė prie komu
nistų partijos, prisitaikydami 
laimėjusiai pusei.

Italijoje, kur komunistai 
nelaimėjo, ten net ir kairieji 
socialistai* sako prisideda 
prie katalikų, ‘laimėjusių rin
kimus.

Socialistai visur taip ir mė
tosi kaip uodega, ir prisisega 
ten kur yra diduma, tada ir 

• jie gauna' inęiti į valdžią.
(D., bal. 30 d.)
Bet kiek mums žinoma, 

Italijos “kairieji 'socialis
tai”, vadovaujami Nenni, 
nesideda prie krikščionių 
demokratų. Su dė Gasperi 
ten susigiminiavo dešinieji 
socialistai, grigaitinio tipo | 
sutvėrimai.

PAGIRIA KRYŽIOKIŠ
KUS TĘROĘISTUS

Tas pats Darbininkas vėl 
prisimena Italijos rinkinius 
ir rašo’:

Yra žinių, kad Italijos rin
kimuose vienoj vietoj kalbėjo 
komunistų agitatorius. • Nieko 

, stebėtina,- kad rinkimuose ko
munistas varė agitaciją komu
nizmo naudai. ' Tačiau mini
mas kalbėtojas pasirinko labai 
slidžią temą: pradėjo kriti
kuoti tikėjimą, tuYbūt many
damas, kad ’pataikys j patį 
svarbiausią taikinį — tikėji
mą, ir jį užmuš. Pataikyt tai 
pataikė, bet neužmušė, tik at- 
gaivino.«3kaitlįnga minia, iš
girdusi bedievišką kalbą,tiek 

- įpyko, kad šoko, pasigriebti 
kalbėtoją į savo rankas ir čia 
pat su juo atsiteisti. Pama
tęs baisų pavojų, agitatorius 
nutraukė savo kalbą ir vds su
gebėjo pabėgti. Minia pasiel
gė savotiškai. Ant estrados pa
statė kryžių ir pasikvietė ka
taliką kalbėti. Paskui suorga
nizavo religinę' procesiją ir 
giedodama šventas giesmes, 
nuėjo balsuoti. /

Kiek‘ čia Darbininko re- 2 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Pirmad., Gėg. 10, .1948

Dirbę desčtkus metų, o tūlas ir arti visą amžių prie 
pakavimo mėsos, *šie Kansas City streikieriai renkasi 
i savo centrą gauti bliūdeli sriubos pasistiprinti po pi- 
kieto. Ši jų centrą policija buvo apdraskiusi, bet dar
bininkai skubiai, atsistatė. Ataka Įvyko prieš pat Cu
dahy šapą, kurios darbininkai, nariai CIO United Pack
inghouse Workers streikuoja 8-ta savaitė. Nukentėjo 

ir 10 pikietuotojų.

Mūsų Dainos
Rašo L. Oginskaitė

vargą, kančias, skriaudas 
ir rūpestį, tiek šviesesnio 
gyvenimo viltį, džiugesį ir 
laimę lietuvis reiškia dai
noje. žodžiai, melodija gim
sta patys, skrenda išHūpų į 
lūpas, iš kaimo į kaimą, iš 
vieno šimtmečio į kitą. Pa
žinus ir ištyrus būdingąsias 
lietuvių liaudies dainas tuo 
pačiu galima būtų gėrai pa
žinti lietuvių tautos istori
ją • . . t

Senesnio laikotarpio dai
nose dažnai minimi kryžiuo
čiai, dažnai skamba dainose 
neapykanta kryžiuočiams, 
nofas atkeršyti jiems už žu
dynes, teriones, užpuolimus. 
Daug kančių1 matė Lietuva, 
ypatingai vakarinė jos da-* 
lis, nuo savo kaimynų —vo
kiečių, kurie savo plėšikavi
mą dangstė kryžiaus ženk
lu, ir todėl didelė negarbin
ga vieta mūsų dainAse ati
tenka jiems.

Vėliau dainos ima skųstis 
ponais, dvarininkais, darbo 
žmogus jose vadina save 
“našlaitėliu - siratėle”: tai 
buvo baudžiavos laikotar
pis. Beteisiškdmas, panie
kinimas, skurdas, vergystė 
— apie tai verkia to laiko 
dainos.

Pirmojo kapitalistinio ka
ro. metu vėl dažnas svečias 
dainose, su neapykanta mi
nimas, vokietis - okupantas, 
o vadinamosios “nepriklau
somybės” laikotarpiu, kurs 
mūsų darbo liaudžiai reiškė 
tą patį pragarą, o ponams 
ir kapitalistams rojų, iš 
naujo minimi “našlaitėliai-. 
siratėlės” dvarų, ponų, u- 
rėdų kamuojami - ujami. 
Lietuvis, betgi, moka ne tik 
verkti, ne tik dejuoti. Bud
ri valstiečio - artojėlio ar 
darbininko akis mokėdavo 
pastebėti ir juokingąsias, 
niekingas išnaudotojų savy
bes. Tuo būdu atsirado dau
gelis pašaipių, pajuokos dai
nų. Tuo pačiu metu v i sx gau
siau ima rastis ir reiškian
čių geresnio gyvenimo viltį, 
į kovą šaukiančių dąinų.

Mūsų darbo liaudis Di
džiojo Tėvynės karo ir vo
kiškosios okupacijos meti* 
pergyveno tokias kančias, 
pakėlė tokius sunkumus, 
kurie viršijo visų iki tol iš
gyventų vargų. Ir todėl ta
me laikotarpyje suskambo 
ne tik naujai sukurtos an
tifašistinės, prieš Hitlerį ir 
jo plėšikiškas . gaujas nu
kreiptos dainos, keliančios 
Lietuvos gyventojus kovon

(Tąsą 4-me pysi.)



TADŽIKISTANAS - KALNŲ GĖLĖ

žemes Tin tai

leidinius, nežiūrint (Tąsa 4-me pusi.)

AROUND OUR TOWN

CON EDISON
RAPORTUOJA JUMS

Kaip Mes Atlikome 1947m. Uždavinius

70,549,000an

29,849,000

32,199,000

13,442,000

3,403,000

taksus už pardavimus)

NO WONDER 1 
you're BUSY

'WHAT 
GOES ON?

Kolektyviniai ūkiai
Aplankėme kolektyvinius 

ūkius, apėjome ūkių apylin-

♦Tatai neįskaitoma į algas, išmokėtas naujos Con Edison statybos darbų darbininkams,

uolų striuoksinčių žvėrių 
iškamšos.

69,340,000 . .<120.6%

3 pusk—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily)

Pirmad., Geg. 10, 1948

88,288,000’ . . 26.2%

Pilną mūsų Metinį 1947 Raportą galima gauti 
paprašius. Dėl nemokamos jo kopijos rašykite į 
Consolidated Edison,' 4 Irving Place, New York 3,

ir žmonių pažinimas. Sj 
posakį, kurį mums vaišingi 
Stalinabado draugai primi
nė pačią pirmąją dieną, aš 
ir dabar tebesinešioju šir-

Viso 23 rūšių taksai, mokami šios kompanijos, 
paėmė/ daugiau negu 20 centų iš kiekvieno dolerio, 

♦ įmokamo mums už aptarnavimus. Didžiausia jų dali^ 
—t beveik $34,000,000 (virš $2,300,000 daugiau kaip 
pirmesniais metais) — teko New Yorko Miestui ir

Kovinga Praeitis
Mes, dairydamiesi po is

torinį muziejų, stebėjomės 
kovinga tadžikų tautos pra
eitimi, jų prosenelių narsu
mu ir išmintimi, kovojant 
su didžiausiais pašaulio per
ėjūnais — Dariumi, Kyru, 
Aleksandru Makedoniečiu, 
Timuru, Tamerlanu ir kit.

Perviršiui—naujai statybai 
kitam ištekliui .......

Nuo pirmo vakaro, atvy
kę. į Stalinabadą, pajutome 
stiprų ryšį, kuris greit vir
to į nuoširdų draugiškumą. 
Vyriausybės ir rašytojų at
stovai mums rodė penkiolik
metę sostinę — Stalinaba
dą. Peržiūrėjome žemės tur
tų parodą: įvairiais kvapais 
ir spalvomis glostė jausmus 
dešimtys atmainų įvairių 
vaisių, uogų, riešutų; trau
kė akį savo žemės teikia
mas šilkas, vilna, drobė ir 
medvilnė; neleido pro šalį 
praeiti kalnų uolose atrasti 
brangieji metalai ir virš tų

jais gyvenamais namais, 
elektros šviesa, judžių salė
mis. Mačiau ne vieną visiš
kai naują baltą mūrinį pra
monės miestą, kurie statyti 
berods prieš keletą metų. 
Mačiau uzbekų kolektyvi
nių ūkių laukus, išraižytus 
topoliais apsodintais. keliais 
ir tiesiais arykais-kanalais, 
kuriais šakojasi po dirvas 
atbėgęs iš kalnų vanduo; 
užvažiuodavau keistus bal
tus miestus, kurie,'kaip pa
sirodė, buvo ne kas kita, o 
milžiniški medvilnės pluoš
to štabeliai, paruošti trans
portui. Mačiau kaip tadži
kai sprogdina Pamiro kal
nų uolas, tiesdami tarpek
liais pieną, p iš uolų ske
veldrų čia pat pastatytame 
fabrike gamina cementą sa
vo miestų statybai. Važia
vau naujai nutiestu traktu, 
kur dar prieš keletą metų 
tigrai ir šakalai klaidžiojo, 
o šiandieną ten verda dide
li darbai. Aš stovėjau ant 
20 metrų pločio, 5 metrų gi
lumo ir 25 kilometrų ilgio 
kanalo kranto, kurį liaudis 
neseniai iškasė ir kuris už-

Teatrai
r

Sostinės teatruose gėrė
jomės pasirodynju aktorių, 
solistų, šokėjų ir muzikų, 
kurie buvo daugiausia vi< 
siškai jauni, nuoširdžiai, 
grakščiai vaidino, ’ dainaVo, 
šoko ir skambino/ kad daž
nai pamiršdavai esąs už 5,- 
000 kilometrų nuo teatrų 
šventovės — Maskvos.

YOU SURE HAVE 
FAITH IN THE 
■ future!

sugautas tautinis ritmas ir 
melodingumas.

Bet metai, kiti ir šias 
vietas užims savi dailinin
kai, savi muzikai, kurie da
bar gausinguose- institutuo
se mokosi ir bręsta. Auga 
ir bręsta sava inteligentija.

'SO CON EDISON 
CUSTOMERS will 
. ALWAYS HAVE < 7 DEPENDABLE X SERVICE gC

garsiuoju savo “plovų” ir 
granatų vynu, linkėdami ir 
mums susikurti naują, so
cialistinį gyvenimą. Visa 
tai paliko didelį ir stiprų 
įspūdį. Seniau atsilikusi, 
bajų ir mulų tamsinama

STATISTINIAI, ŠTAI KUR NUĖJO 
KIEKVIENAS MUMS

Dividendams—Pirmaeilės .Akcijos—
32,804 akcininkams „......... 10,945,000

Patenkinti didėjantiems reikalavimams ateičiai, 
mes pagreitinome didžiausią' mūsų istorijoj statybos 
programą, kuriai reikės išleisti kokius $280,000,000 
per ketverius artimiausius metus.

Pajamos atspindėjo rekordinę gamybą: pakilo ♦
7%. Bet mūsų išmokėtos algos viršijo ^100,000,000 dar 
pirmą sykį. Jos, kartu su kylančiomis kuro ir medžia
gų kainomis, padidino musų išlaidas 17% — arba 
daugiau negu dvigubai pralenkė, pajamų pakilimą. 
Geso pateikimo veiksmuose ši Systema bendrai turė
jo $3,500,000 nuostolių.

Dividendams—Paprastos Akcijos— 
124,038 akcininkams 18,362,000

Uf WHO WOULDNT-—
IS IN NEW YORK ? WE SPENT P 

?7G MILLION LAST YEAR
AND WILL SPEND $280 MILLION
< IN THE NEXT FOUR YEARS

Aš savo akim mačiau 
vaivorykštės spalvų saulė
lydį už Amu-Darijos upės 
— Afganistane, kuriame ir 
šiandieną liaudis tebegyve
na viduramžio gyvenimą, 
kolonizatorių vergijoje. Ta
me vakarų kapitalistų iš
naudojamame Irano pasie
nyje aš jaučiausi išdidžiai, 
saugiai, kaip namie* ir ta
rytum girdėjau, kaip liku
sioji Azijos dalis žingsnis 
po žingsnio žengia į socia
lizmą. Už Pamiro viršūnių 
girdėjau pirmuosius indų 
liaudies kilimo garsus, o 
už Didžiosios Chinų Sienos 
mačiau raudo,ną, iki šiol 
dar vakarų milionierių iš
naudojamos darbininkiškos 
tautos laisvės ‘aušrą.

Dažnai mes, apsamonoję, 
aptingę žvilgterti toliau, 
mėgstame save apraminti; 
esą, gerovė baigias? su mū
sų respublikos ribomis; to
liau nieko gero nėra. Mes 
išmintingiausi, mes turtin
giausi, mes vaišingiausi .ir 
viskas. O tai netiesa.

Maža tadžikų tautelė, 
šimtmečius gyvenusi kal
nuose atsilikusį gyvenimą, 
per labai trumpą laiką susi
kūrė modernišką respubli
ką: turi gražius miestus, 
pramonę, kasyklas, kelius, 
išarė ir apsėjo nuoguosius 
tyrlaukius. Šalia ekonomi
nės gerovės žydi jų moks
las, menas, poezija, litera
tūra, teatrai, klinikos, in
stitutai. Iš menkučio moli
nio kaimelio Diušamby per 
15 metų išaugo balta, mo
derniška sostinė — Stalina- 
badas. <

jr itsourjobto
SEE THAT EVERYONE 

HAS ENOUGH ELECTRICITY 
GAS ANb STEAM SO FAR

AS WERE ABLE

Literatūra ir Rašytojai
Mes susipažinome sux tad

žikų gamta, jos turtais, su 
socialistiniais valstiečiais, 
darbininkais ir inteligen
tija. Centrinėje bibliotekoje 
matęme tadžikų rašliavos 
istoriją, kuri siekia 10 šimt-. 
mėtį — Firdousi ir kitų jo 
amžininkų gadynę. Susipa
žinome su gyvaisiais rašy
tojais,^ kurių tarpe' nebėra 
nė vieno abejojančio. Visi 
jie dainuoja apie žydinčią 
savo tėvynę, api^.socialisti
nę statybą, tautų draugystę 
ir didžią ateitį.

Jų patriarchas .— senu
kas bucharieiife ‘rašytojas, 
prozaikas, daugelio romanų 
ir novelių autorius S. Aini 
labiausiai gerbiamas žmo
gus. Už pažangių minčių 
skleidimą, Bueharos emirų 
budeliai jį žiauriai, kankino 
ir kalino. Istoriniame mu
ziejuje iškabintai jo atvaiz
das, rodąs sunkiai sužalotą 
jo nugarą. Jis tebegyvena 
sename savo mieste Samar-

Visi gamybos rekordai buvo pralenkti elektros ir 
geso pateikime mūsiškiams vartotojams. Per vieną 
valanda—nuo 4:30 iki 5:30 P. M. Gruodžio'23—-mūsų

kandę, kurio gyvenimą ir 
pasikeitimus jis taip gyvai 
vaizduoja savo kūryboje.

Senas pogrindininkas, ko
votojas dėl proletariato iš
vadavimo, poetas A. Lachu- 
ti yra mylimiausias žmo
gus. Jo vardu pavadinta 
130 kolektyvinių ūkių, di
džiausia ' sostinės gatvė, 
dramos teatras ir daug mo
kyklų. Didelę dalį jo eilė
raščių liaudis dainuoja, nes 
jų ritmika dainiška, muži
kiška.

Rašytojų.Sąjungos pirmi
ninkas poetas M. Tursun 
Žade pernai lankėsi Indi
joj, iš kurios grįžęs parašė 
“Indijos baladę.” Tai talen
tingai parašyta poema apie 
indų kančias kolonizatorių 
išnaudojimo voratinkly ir 
neviltyje. ■ Poema išleista 
tadžikų ir rusų kalbomis ir 
siūloma apdovanoti Stalini
ne premija.

Poetas M. Miršakaras,

:̂ WE HAD TO RAISE 
THE ROOF OF THIS PLANT 

TO PUT IN TWO NEW BOILERS 
—0 STORIES HIGH !

SOS NEW YORK—ITS 
GROWING ALLTHE TIME. TO KEEP

UP WITH ITS NEEDS, WE ADDED 
NEW TURBINES, NEW GAS WORKS, NEW 
STEAM PLANTS AND MILES OF NEW
MAINS AND CABLES IN 1947

bei kankinama, gam, gra
ži ir drąsi tauta prisikėlė 
tik prieš kelioliką metii ir 
sukūrė savo respubliką su 
pramone, ekonomika, kul
tūra ir menu;

Šioji kelionė, man davė

žibalu!
Medžiagoms ir pašaliniam 

patarnavimams .......
• X.

Gamyklų ir įrengimų 
nusidėvėjimui ...........

Nuošimčiai už ilgalaikes 
paskolas ir kitas lėšas

Mes gavome . .........
Tatai buvo pavartota

Einamoms algonis
Taksams ................
Kurui

įmonėse buvo pagaminta elektros iki paskutinių 5% 
jų pajėgumo. r

Kad rašytojas parašytų 
teisybę, reikia, kad jis tikė
tų tuo pats, ką nori kitam 
įrodyti. Kad patikėtum 
pats, reikia pažinti, pergy
venti. Reikalinga užsidegti; 
reikia aistringai pačiam 
degti noru pasakyti tai, kas 
širdį jaudina.

Mes dažnai savyje nešio- 
jam visą eilę klausimų, o 
gal dar teisingiau — klaus
tukų. Čia turiu galvoje 
daugiau tuos, kurie eina su 
mumis į šviesesnę .tarybi
nės Lietuvos ateitį, tačiau 
dar tebeina apsidairydami, 
šlubuodami. Jie turi išsi
tiesti vjsu ūgiu. O tam rei
kia, kad pažintų mūsų di
delę ir nuostabiai puikią 
Tėvynę, naujuosius pramo
nės miestus, naujus, socia
listinius, elektra apšviestus 
kaimus be buožės - išnaudo
tojo, mechanizuotas kasyk
las, kad jie' visa tai pama
nytų savo akimis ir pasida
rytų sau išvadas. Visa tai 
galima matyti kelionėse po 
Tarybų šalį.

Man teko greitajame 
traukiny išgyventi 17 parų 
ir į abu galu pravažiuoti 
11,000 kilometrų tarybinės 
žemės plotą. Pro mano akis 
praslinko naujai pasodinti 
kilometriniai sodai, dideli 
socialistiniai kaimai su nau

jo eilėraščių rinkinių ir po
emų. Per 25 metus respu
blikoje išleista 42 milionai 
egz. knygų. Penkmečio ga
le bus 1,500 bibliotekų. Vei
kia 18 teatrų kolektyvų. 
Šiuo metu yra 2,945 pra
džios mokyklų ir gimnazijų.

Tadžikai turi didelius po
etus, bet neturi dailininkų. 
Griežti islamo (mahometo
nų) nuostatai neleido šiai 
meno šakai plėtotis. Meno 
parodoje teko matyti dide
li paveikslai, 'vaizduoją Ta
džikistano praeitį, kovas, 
socialistinę statybą, atlikti 
ne tadžikų dailininkų. Tuos 
dailininkus tadžikai gerbia, 
džiaugiasi jų sukurtais pa
veikslais. ;

Tautinei operai, pagal 
poeto M. Tursun Žade lib
retą, muziką parašė rusų 
kompozitbrius ir tadžikai 
nepaprastai didžiuojasi ki
tataučio muziko kūryba, 
kurioje vykusiai ir teisingai

lieja tūkstančius hektarų 
buvusių tyrų, dabar duo
dančių kartais net trigubą 
derlių. Buvau kolektyvinia
me ūkyje, kurio pirminin
kas tadžikas, apdovanotas 
socialistinio darbo didvyrio 
žvaigžde, Lenino ir Raudo
nosios Vėliavos ’bei kitais 
ordinais ir medaliais, iš
rinktas Aukščiausios Tary
bos deputatu. Mus, apžiūrė- 
j u sius medvilnės 
lankus ir turtų 
sandėlius, vaišino vaisiais,

Tadžikistano vardas ma
žai težinomas Amerikoje. 
Bet Tadžikistanas yra gra
ži sovietinė respublika vi
durinėje Azijoje.

Rytiniu savo šonu Tadži
kistanas rubežiuojasi su 
Chinija, pietiniu šonu — 
su Afganistanu; o iš šiau
rės ir vakarų Tadžikistanas 
sueina su Sovietų Sąjunga.

Tadžikistano Respublika 
turi pusantro miliono gy
ventojų ir apie 144/000 
ketvirtainių kilometrų plo
tą. Stalinabad yra tos res
publikos sostinė.

Lietuvių rašytojas Teofi
lis Tilvytis apkeliavo Ta
džikistaną ir pateikė savo 
įspūdžius žurnale Literatū
ra ir . Menas, leidžiamame 
Tarybinėje Lietuvoje. Til
vytis rašo:

— Tadžikų liaudyje popu
liari mihtis: “Nei mokslas, 
nei knygos tiek neduos žmo
gui, kiek duoda keliavimas

sąjungos sekretorius, para
šė poemą “Auksinis kišla
kas.” Poema vertinama 
aukštai. Jos turinys — pa
saka apie tai, kad kaž kur 
kalnuose esąs auksinis kai
mas. Visi jo .ieško ir ne
randa. Išeina jaunuolis jo 
ieškoti ir, po daugelio me
tų, grįžęs randa vietoj dy
kumų derlingus laukus .ir 
turtingus kolektyvinius kai
mus. Tarybinė santvarka 
padėjo surasti jam legenda- 
rinį “Auksinį kišlaką.”

Rašytojų Sąjungoje yra 
37 jos nariai ir 50 jaunųjų 
rašytojų. Stipriausia poe
zija; po jos proza ir pasku- 
tinioje vietoje dramaturgi
ja. Tadžikų dramaturgijai 
vos 15 metų. Vyriausybė 
skiria kasmet tris premijas 
apysakai apie Tadžikistaną. 
Rašytojai daug dirba. Poe
tas M. Miršakaras (apie 30 
metų)(yra išleidęs vien vai
kams

IMOKĖTAS DOLERIS: 
$336,377,000 . . 100%



Istorine Apysaka
PARYŽIAUS ŽLUGIMAS

3-30-48 —36— w - — a- Verte' K. BARTKUS

(Tąsa)
— Aš pirmiausia • prancūzas. Taika 

man svarbesnė už Ispaniją.
— Kas gali uždrausti jums parduoti 

lėktuvus kaimyninio krašto vyriausybei?
— Neapsimeskite naiviu! Jeigu aš 

duosiu dvidešimt “A 68,” tai italai per 
savaitę pridės dar keturiasdešimt “Sa
voju.” Ir taip toliau ... Aišku, aš geriau 
vertinu Asanją, negu generolą Franką. 
Aš jums duosiu šimtą tūkstančių frankų 
įteikti ispanams; tiktai nekalbėkite, kad 
jūs gavote juos iš manęs. Prašau. Tačidu 
lėktuvų aš neparduosiu. Aš nenoriu ri
zikuoti Prancūzijos ramybe. Kaip sako
ma, savo kailis brangesnis už svetimus 
marškinius.

— Vadinasi, 
kaip jie žūsta? 
mas! Aš galiu 
jūs..

mes privalome žiūrėti, 
Tai didelis niekšišku- 
suprasti Meže ... Bet 

Ar prisimenate mūsų pokalbį 
naktį? . .. Kaip aš pasakysiu Munjesui,
kad jūs nesutikote?

Pjeras bėgiojo po kabinetą, rėkavo, 
daužė kumščiu. Deseris žiūrėjo į jį pa

šaipiomis, nuvargusiomis akimis; sieloje 
jis gėrėjosi Pjeru. Kai Pjeras norėjo iš
eiti, jis Nulaikė jį:'

— Vienuolika “A 68” užsakyta Ar
gentinai. Juos turi gauti tūlas Manu. 
Pasiūlykite jam pinigų, ir Jis perleis 
jums. Kaip matote, aš čia niekų neuž
dirbu. Jeigu jūs manote, kad tai gali 
juos išgelbėti, prašau... 0 Manu su
tiks; laiduoju. Šitaip kombinuojant, ne- , 
bus nepatogumų ir persiųsti. Juk aš įsi
tikinęs, kad Bliumas nepraleis nė vieno 
lėktuvo. x

—r Tai negali būti! Reikalui esant, aš 
nueisiu pas Viafą.,

— Aš nenorėčiau dabar susių^žinti su 
jūsų Viaro kelnėmis. Ech, jūs, romanti
kas!... Štai jums Manu licenzija. Ar 
jūs patenkintas?

Pjeras atsisveikino sumišęs: jis sku
bėjo pas Manu.

Gonduro piliečio pasu, rumunų kil
mės, Manu seniai įsikūrė Paryžiuje ir 
laikė save prancūzu. Vertėsi jis įvairiais 
tamsiais darbais ir dabar buvo kupinas 
vilties: Ispanijos reikalai įkvėpė visus 
tarpininkus ir spekuliantus. Iš Madrido, 
iš Barselonos kasdieną atvykdavo dele
gacijos su pinigais ir su įsakymais su
rasti karinių medžiagų. Atvažiuodavo • 
įvairių minist(#ijų ir sąjungų atstovai, 
kariškiai ir žurnalistai, respublikonai, 
komunistai, anarchistai. Delegatai daž
nai nepažindavo vienas antro, .ateidavo 
pas tuos pačius verteivas; juos vedžiojo

• už nosies, apgaudinėjo. Čia taip pat slan
kiojo Burgoso agentai; jie irgi ieškojo 
ginklų. Spekuliantai ,kiekviefią dieną kėr 
lė kainas. Manu, išgirti apie “A 68,” 
paprašė trigubai.

— Gali būti nemaĮonumų su Buenos- 
Aires. Be to, su mamui jūs galit mie
goti ramiai: prekes išleis. Juk aš turiu 
licenzijas.

— Licenzijos pas mane.
Manu susimąstė: prieš jį ne ispanas, 

'kurį lengva apgauti, bet specialistas, 
“Senos” inžinierius, o prie viso to — 
Deserio bičiulis. Toks gali surasti lėktu
vų ir be Manu. Taip, bet jis atėjo čia ... 
Ir Manu -atsakė:

— Rytoj aš jums pasakysiu galutinę 
kainą.

Išgirdęs “rytoj,” Munjesas liūdnai at
siduso: jau greit savaitė!... Jam atro
dė, kad nuo tų lėktuvų priklauso Madri
do, respublikos likimas. Jis keletą kartų 
per dieną pirko tuos pačius laikraščius, 
tikėdamasis rasti juose naujausių tele
gramų, nesitraukė nuo priimtuvo. Jis 
pasitikdavo Pjerą karštligiškais žo
džiais:

— Alto de Leon ... Du šarvuočiai... 
Irune atmušė ... Svarbiausias pavojus 
iš Estremadūros pusės: jie kyla prie Me
dinos. O Medina . /. Medina ...

Jis negalėjo suprasti, kaip aplinkui jį 
žmonės krečia juokus, pietauja, vaikšti
nėja, eina į teatrus. Paryžius jaudino jį 
savo abejingumu, ir, jeigu nebūtų Pjero, 
jis imtų nekęsti prancūzų. Tačiau Pje
ras gyveno, kaip ir jis, nuo vienos laik
raščių laidos ligi kitos.

Trečią dieną Manu nesileido ir atida
vė lęktuvus su dvidešimčia procentų už
darbio, Bombonešiai buvo aerodrome, 
netoli Tulūzos. Munjesas šifruota tele
grama, pranešė į Madridą apie pirkinį.

Jis ir Pjėras vakare turėjo išvykti į Tu- 
lūzą. Paskutinę minutę per pasiuntiny
bę atėjo telegrama: nupirktų lėktuvų ne-, 
pakanka, būtiną surasti dar dvidešimt, 
o taip pat trisdešimt “Devuatin” tipo 

jiaikintuvų. Be vyriausybės pagalbos 
"gauti tokį kiekį lėktuvų buvo neįmano

ma: aviacijos fabrikai priklausė arba 
Deseriui, arba fašistams. Pjeras norė
jo pasilikti ir pasikalbėti su Viaru. Ta
čiau Munjesas nervinosi: bijojo, kad gali 
dingti vienuolika “A 68.” Nutarė, kad 

‘ Pjeras vyks į Tulūzą, o Munjesas eis 
vienas pas Viarą. #

— Aš su juo pažįstamas. Mes susitik
davome tarptautiniuose kongresuose.

Iš stoties Pjeras pasiuntė atvirlaiškį 
Anjesai: “Išvykstu savaitei.” Jis sėdo į 
įkaitusį perpildytą traukinį. Rugpjūčio 
kaitra vijo užsisėdėjusius paryžiečius į 
pajūrį arba kalnus. Visur buvo kalbama 
apie maudynes, pasivaikščiojimus* jach
tas, ir Pjeras pasijuto užsieniečiu. Jis 
ištiesė laikraštį ir, neskaitydamas, kaip 
Munjesas, maniakiškai kartojo pats sau: 
“Medina. Medina.” Kad greičiau nuva
žiavus !■ Norėjosi iššokti, pastūmėti trau
kinį; ypatingai kankino sustojimai. 
Staiga Pjeras prisiminė pagarbų, gerą 
Viaro veidą, įo žodžius apie solidarumą; 
ir, linkčiodamas' snaudulyje, dūmuose, 
tvankoje, pokalbiuose apie maudymosi 
kostiumus, apie kopimą į Pirėnų viršū
nes, Pjeras liūdnai pagalvojo: Viaras 
duos viską, nepaliks ispanų vienų ... Jis 
užmigo. v
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Kai Munjesas,pamatė Viarą, jis pri- 
siminė" tolimą praeitį. Prisiminė Baze
lio kongresą, senelio Bebelio kalbą kated
roje, karietą su mergaitėmis, alegorijas, 
priesaikas, ašaras. Paskui jis susitiko 
Viarą Berne; tai buvo tuojau po karo. 
Jie mėgino suklijuoti Antrąjį Interna
cionalą, lyg porcelianinį puodelį; buvo 
ginčijamasi dėl atsakingumo už karą, 
dėl reparacijų, dėl kolonijų. Prabėgo še
šiolika metų ... Tuomet Viaro plaukai 
buvo tamsūs, balsas skambus. Jis pase
no. Kaip ir Munjesas ...

Viaras taip pat skendo prisiminimuo
se. Seni draugai prikėlė iš užmaršties 
jaunystės šešėlius: Plechanovą, Žoresą, 
Iglesiasą. Viaras tarė:

— Kada' sulauki tam tikro amžiaus, 
visi takai veda į kapines. Kur tik pa
žiūrėsi — kapai.

Ir žodis “kapai” prižadino jį: jis pri
siminė, ko atvyko pas jį Munjesas. Nuo 
ryto jis ruošėsi tam pasimatymui. Jis ne
gali priimti Munjesą, kaip oficialų vy
riausybės arba partijos delegatą. Mun
jesas — senas draugas, to neišbrauk
si... Ir kaip galima pamiršti, kad jį ką 
tik užgriuvo bėda?

— Man pasakojo jūsų sielvartą.
Munjesas nusisuko. Jis nuo visų slė

pė savo kančią. Nemigos naktimis jis 
matydavo savo mylimąjį, linksmutį Pe
pe. Tai atsitiko vidurdienį. Baltos sie
nos, baltos dulkės. Žmonės leipo nuo‘ 
karščio ir nuovargio. Jį rado palėpėje, 
išvedė ir sušaudė.

Munjesas. pajuto, tarsi nuo jo. nulupo 
odą, pažiūrėjo vidun; ir nuo to jam pa
sidarė dar skaudžiau. Jis tylėjo. Kalbėti . 
ėmė Viaras: ?

—Mano drauge, aš jus suprantu. 
Prieš trejus metus aš netekau žmonos. 
Tai baisu — pergyventi artimuosius! 
Labai baisu! Kartais klausi savęs: ko 
belaukti?...

Munjesas dar nesuprato, kas, būtent, 
Viaro žodžiuose įskaudino jį; bet jis at
sistojo, perėjo per kambarį ir staiga pra
bilo garsiai, kaip susirinkime:

— Aš atėjau lėktuvų. Jūs žinotą, mūsų 
būklę. Jeigu jūs mums nepadėsite, mus 
pasmaugs. Liaudies frontas — pasku
tinis socializmo lošimas. Nejaugi jūs 
mus gyvus Jšduosite? Aš dabar ’kalbu, 
kaip socialistas su socialistu. Juk liko 
kas nors'iš tų laikų!. .. Taip, mano sū
nų nužudė. Apie tai aš nenoriu kalbėti. 
Bet jie žudo kiekvieną dieną. Šiandien 
man pranešė apie sušaudynius Kordobo
je, Tai jėzuitai, fanatikai! Jie atgabe
no marokiečius, labiausiai atsilikusius, 
su raganiais,' degina, prievartauja. 
Drauge Viarai!...

(Bus daugiau)

mūsų dainos
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

greitesnį grąžinimą lais- 
ir laimingo gyvenimo,

; uz 
: vo 
I kurs sušvito 1940 met. at- 
► ėjus Tarybų valdžiai, dide

liu populiarumu naudojosi 
ir plačiai skambėjo taip pat 
ir senovinės dainos, ? reiš
kiančios neapykantą amži
nam lietuvio priešui - kry
žiuočiui, reiškiančios kerštą 
dvarams ir ponams.

Dar neilgas laiko tarpas 
praėjo nuo tos dienos, kai 
laisvoje išvaduotos Lietu
vos padangėje nuaidėjo sa
liutas, pranešęs darbo vals
tiečiams ir darbininkams 
apie tai, kad jų armija — 
Tarybinė Armija — galuti
nai išvarė iš mūsų miesto— 
Klaipėdos — hitlerines gau
jas, kad vėl mūsų kraštui 
iškovotos laisvo taikaus gy
venimo sąlygos. Per šiuos 
trejus metus daug padary
ta liaudies dainų surinkimo 
ir tyrimo srityje.

Lietuvos Istorijos Institu
to? (Vilniuje) tautosakos 
sekcijoj dažnai atsilanko ne 
tik moksleiviai ir darbo in
teligentai, bet taip pat. ir 
valstiečiai net iš tolimesnių 
Lietuvos sričių, norėdami 
padėti Institutui jo darbe.

Neperseniai šioje sekcijo
je apsilankė 61 metų am
žiaus dainininkė Balčiūnie
nė iš Alytaus apskr. Nors 

■ jos veidūs vargų išvagotas, 
plaukai baltutėlaičiai, ta
čiau senutė dar kupina e- 
nergijos ir, nesiskųsdama 
nuovargiu, padainavo tau
tosakos sekcijoje 70 dainų. 
Kelias dainas ji dainavo to
mis dienomis* ir per Vil
niaus radiją. Jos rinkinyje, 
yra daūg dainų, sukurtų vo
kiečių okupacijos metais. 
Baigdama, ji sudainavo vie
ną dabartiniu, pokarinių 
metu sukurtą dainą, kurio
je ryšku mūsų darbo liau
dies tvirtas tikėjimas šviesia 
Tarybų Lietuvos ateitim ir 
kad negrįš fašistinė - bur
žuazinė priespauda:
Pražuvo, pražuvo, 
Vargų laikai pražuvo, 
Kaip jų niekad nebuvo.

Kita dainininkė iš Adu
tiškio atsiuntė porą daine
lių, kurių vienoje sakoma:
Pragyvenom, pradejavom 

trejelius metelius,
Kai vokietis nius išvarė 

iš savų namelių.
Viena žinoma daina: “Ei

na garsas nuo rųbežiaus”, 
kuri, pakeitus kai kuriuos 
žodžius, buvo dainuojama 
okupacijos metais:
Eina garsas nuo rubežiąųs, 
Žirgus reiks balnuoti, 
Hitlerbandos nuo Berlyno 
Rengias mus terioti...

Kita daina — komiška, 
irgi žinoma iš anksčiau, 
kuria žemaičiai, ją suaktua
linę, reiškė savo pasipikti
nimą ir pasišlykštėjimą. 
Plechavičiaus bandos na
riais: ’ t
Aš Plechavičiaus karys, 
Nieks manęs nepabaidys, 
Tik gestape iškočios, 
Kol aš ranką jiems

. bučiuosiu...
D&ug naujo turto įdėta į 

mūsų tautosakos lobyną Di
džiojo Tėvynės karo metu.. 
Buržuazinės Lietuvos lai
kais tas lobynas buvo pa
mirštas, į jį nekreipta dė
mesio. Tik Tarybų valdžia, 
keldama ir ugdydama tau
tinę mūsų kultūrą bei me
ną, įsteigė specialias’ insti
tucijas^ ,kurios rūpinasi tau
tosakoj rinkimu ir' jos iš
saugojimu. Plačiai po visą 
pasaulį nuaidėjo per galin-

w r

gą Maskvos radiją mUstj 
liaudies dainos, skelbdamos 
visai žmonijai, kad angliškų 
lordų ir amerikinių biznie
rių niekinama tauta ne tik 
turėjo ir turi savo kultūrą, 
bet nuostabiai sparčiai ją 
kelia, ugdo, plėtoja gavusi 
dabar iš Tarybų valdžios 
visokeriopą paramą ir sąly
gas.

San Francisco ir 
Oakland, Cal
Iš PAVYKUSIO PAVASARI

NIO KONCERTO

Gražiai Atsižymėjo 
Chicagietės Dainininkės

San Francisco-Oaklando, ba
landžio 17 d., Sokol svetainė
je, bendrai su Baltijos pažan
giomis tautomis buvo suruoš
tas pavasarinis, gražus kon
certas, kuris puikiai pavyko.

žmonių atsilankė pilna sve
tainė, nes visi su žingeidumu 
laukė atvykstant chicagiškių 
dainininkių. Štai Agnes Kens- 
tavičienė ir Konstancija Abe- 
kienė atvyko savo išlaidomis 
padainuoti, palinksminti san- 
franciski^čius ir losangelie- 
čius.

Veikiausia neklysiu sakyda
ma, kad mūši) chicagiškės dai
nininkės patiekė mums vieną 
savo geriausių koncertų. Jomš 
teko daug gražių dainelių pa
dainuoti mūsiškei publikai, ku
ri nenorėjo jų paleisti nuo sce
nos.

Tikrai jų harmoningi, gra
žūs, žavėjanti balsai sužavėjo 
mūsų publiką. Nevien mūsų 
lietuviai gėrėjosi jų gražiais, 
sutartiniais balsais, bet tiek 
pat.ir kitataučiai buvo sužavė
ti, ir jie reiškė joms savo šir? 
dingą dėkingumą, pasitenkini
mą.

Taip jų dainos duoda klauso- 
vui ką nors tokio nepaprasto, 
nes jų sutartini, gražūs balsai 
plaukia taip natūraliai, taip 
lengvai, ot, rodos, be jokių pa
stangų dėjimo. Tėmyjant mū
sų minimas dainininkes pilnai 
persitikrini, jog jos dainą, mu
ziką giliai myli, dainoje moka 
gyventi. Tad, aišku, jog klau- 
sovas dvigubai gauna tokiose 
dainininkėse geroje muzikoje 
pasitenkinimą.

Visų San Francisco ir Oak
land© pažangių lietuvių varde, 
tariu mūšų chicagiškėms dai
nininkėms širdingą didelį ačiū 
už jų pasiryžimą, atvykimą pa
linksminti mus.

Prie to, dvi finės sesutės gra
žiai pašoko ispanų šokius. Estė 
armonistel gražiai pagrojo.

Pirmininkavo ir gerą kalbą 
pasakė /'mūsų gabi, energinga 
veikėja K. B. Karosienė. Jinai 
kalbėjo anglų kalba apie šių 
dienų bėgamus reikalus, ypatin
gai pąbrėžė v apie trečio karo 
rengėjus.

Sekančią dieną, t.y., sekma
dienį, buvo suruošta Oaklande 
draugų Karosų gražiame namę, 
pietūs dėl dainininkių ir dien
raščio Vilnies paramos.

Laike skanių pietų, kuriuos 
paruošė įpūsų rūpestingos- gas- 
pądinės, būtent draugės Bur- 
dienė, Kadienė, Mačiulienė, 
Mugianienė, Karosienė ir kitos, 
.nepaisant, kad mūsų daininin
kės buvo gan pavargusios iš 
vakarykščio dainavimo, tačiau 
jos dar 'mums padainavo kelias 
gražias daineles. / / to

Girdėjau, jog nuo virš mini
mų spietų Vilnies reikalams Ii-, 
ko pelno yirš$5Q.

Taipgi sekančio trečiadienio 
vakare San Franciscoje pas J. 
Kobliną, draugiij V. Sutkienės, 
j. Kasko ir Ęoblino pastango
mis, buvo irgi, suruošta užkan
džių. dėl chicagiškių daininin
kių ir dienraščio Vilnies, para
mos. Pelno taip pat liko virš 
$50.

M. B-te.

Washington. — Kongreso 
reakcininkai žada tyrinėti, 
kodėL valdžia duoda, girdi, 
“kairiesiem” leidimus radi
jo stotims.

■N

Tadžikistanas
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) . 

kės, sodus, tvartus, kuriuo
se kabojo elektros lemputės, 
svirnus su kviečiais, miežių 
ir ryžių aruodais, sandėlius 
su raudonųjų saldžiųjų svo
gūnų ir kukurūzų galvomis. 
0 paskiau — į vaišes pas 
tų ūkių šeimininkus.

Visur mes jautėme dide
lę pagarbą, dėmesį, meilę ir 
matėm žmogų, kuris vakar 
buvo paniekintas,, tamsus, 
bejėgis, o šiandieną gyvena 
pilnu žydinčiu socialistinės 
Tėvynės gyvenimu. Tas 
žmogus yra laisvas, sotus ir 
laiminga^.

mu, vartėm jų padovanotas, 
mums nesuprantamais raš
menimis prirašytas knygas, 
vienoje jų, su/poeto Lachu- 
ti parašu, suradome tokį 
posmą:

Mes nuo sutiktų žmonių 
šalinamos, jei nuo jų ne- 
pasklinda meilės dvelki
mas ...

Lai Kiti Pamato Lietuvą
Daug gražių tautų yra 

tarybinėje šeimoje. Reikia 
mums jas pažinti, reikia 
susidraugauti, pamilti vie
nai kitą. Reikia mums kvie
stis pas save jų rašytojus, 
menininkus, nes ir jie nori 
pažinti plačiąją Tėvynę. Jie 
trokšta pamatyti gražųjį 
gintaro krantą, išgirsti mū
sų dainų grožį, pažinti mū
sų darbščią liaudį.

Palaikykime senas savo 
tradicijas: būkime ir mes 
vaišingi. » '

Vėlyvą naktį, apie 4 vai. 
ryto,. geležinkelio stotyje 
skyrėmės su didelju būriu 
Stalinabado rašytojų, kurie 
dabar jau buvo geri mūsų
draugai. Mums sulipus į va- STREIKUOJA BAYON- 
goną, dar gerą ketvirtį va
landos, jie visi stovėjo, žiū
rėdami į tamsias mūsų va
gono sienas, kol sujudėjęs 
traukinys ėmė . mus nešti 
Gissaro lygumomis.

Kai mes — aš ir 3 latvių

NE ELEKTRININKAI
Bayonne, N. J. —- Strei

kuoja Electric Boat kompa-' 
nijos darbininkai; reikalau
ja .pakelt algą 11 centų va
landai, įvest senatvės pensi
jas kompanijos lėšomis ir 

rašytojai — negalėdami at- duat 7 apmokamas šventes 
-ItoJtoL J—i-įper metus, neskaitant sek-

gų vaišingumu ir prisiriši-1 madienių.
sistebėti šių tolimųjų drau

Dienraščio Laisvės

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
■mūsų didžiosios vasarines iškilmės.

BROOKLYN, LIEPOS 4 JULY 
Clinton Park, Maspeth, L L, N. Y.

Bostono Apylinke* 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy-

. I~\ Z\ j-m rv 1 r 1 I a *■ z-x i* ▼ ▼ za </> 4- za T 1 z\ L. _  — f - 1?bes Baskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 
į piknikus iš toliau. /

*

1
*

660 t

*}"*•*> . I I* > I— ■ - ■"» ■ !»■<■■■— ■■■ "» ■— '» 1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-3043

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

4

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemtrn St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
i, ,

Y
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CHICAGOS ŽINIOS kolonijos tą patį pa- 
Pasekmes matysime

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

velando 
darytų, 
vėliau. KIEMUI VYRAI

Trailer Draiverial

jaunimas dabar vyrąują.
Solistė Dolores Petronis tu

ri balsą tyrą, kaip krikšioląs. 
Kaip gražiai ji sudainavo

CHORAS PALIKO
CH1CAGOJE
NEIŠDILDOMU ĮSPŪDŽIU

W. Žukui, J. Similevičiui 
ir Visam Chorui Sukelta 

Didžiausios Ovacijos
Roselando aidiečių Pavasa

rinis Festivalis pavyko labai 
puikiai. Retai kada Lietuvių 
Auditorijoj buvo tiek daug 
publikos, kaip antrą gegužės. 
Svetainė buvo pilnut pilnutė
lė. Ir aidiečiai ir visa pu
blika džiaugėsi turėję progos 
išgirsti Sietyno Chorą.

Sietyno Choras pasirodė 
mūsų padangėj, kaip vaivo- 

• rykštė. Pasirodė ir difigo, 
nes tą patį vakarą ta meni
ninkų ekskursija išskrido lėk
tuvu namo. Visiems buvo la
bai gaila, kad mylimi daini
ninkai tokiu poskubiu išskri
do ' natnolei.

Pirmą programo dalį išpil
dė Aido Choras, jo solistai ir 
atskiros* grupės. Muzikalis 
Atsiminimų vaizdas, kaleido
skopiškai vystydamasis, iššau
kė publikoj tikro pasigėrėji
mo. Bendrai įspūdis susida
rė labai geras.

Vakaro vedėju buvo Ken
neth Jakus, Aido pirmininkas. 
Programa prasidėjo Lietuva 
Tėvynė Mūsų, o baigėsi Star 
Spangled Banner, kurį sudai-

ir
en-

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

ir

i ant Waltetiui Žukui.
Kai aidiečiai pabaigė pir

mą programos dalį, man teko 
kalbėtis su newarkieciais Ta
du Kaškevičium, Juozu Simi- 
levičium, K. Žukauskiene. Vi
si trys man sako, kad Siety
nui nepasiseks taip gerai, kaip 
pasisekė Aidui. Girdi, Aidas 
dainuoja taip harmoniškai ir 
programos numeriai, sekdami 
vienas kitą, taip natūraliai 
rutulojasi, kad Sietynui bus 
sunku pralenkti Aidą.'

Bet kada atėjo Sietyno ei
lė, prasidėjus antrai progra
mos daliai, publika, iš sykio, 
pajuto, kad šis meniškas vie
netas »yra labai stambaus ka
libro, nepaprastai gerai sudis- 
ciplinuotas ir pajėgingas. 
Spontaniški- aplodi s m ę n t a i 
Sietynui, jo solistams, vyrų 
oktetui, Walteriui Žukui 
Juozui Similevičiui virto 
tuziastiškom ovacijom,
blika gyveno ne tik džiaugs
mo, bet ir pasididžiavimo mo
mentus.

šiame raportaže aš nesigi
linsiu į kiekvieną tos muzika
lūs šventės punktą. Daug 
kas reikės palikti kitam sy
kiui. šis mano raportažas bus 
„labiau bendro tuG™0-

Man išrodo, kad publika 
labiausia susižavėjo sietynie- 
čių vyrų oktetu, kuriam vado
vauja Juozas Similevičius ir 
kuriame dalyvauja dju jo sū
nūs ir Albertas Vasiliauskas. 
Šis oktetas tikTai užsigrūdinęs 
muzikalės kultūros darbe.

Kas svarbu žinoti apie Sie
tyną tai tas, kad ši dainorių 
organizacija jau 34 metai, 
kaip gyvuoja. Jaunimas pa
veldėjo senimo' tradicijas ii;
Ma Ma »ta aža aža *** *2a afa *7* -j— A a* -4- ■jį* TT *4— TXT —Ji *Ji •JL— —JP *JP

f J. J. Kaškiaučius, M. D.t 
j 530 Summer Avenue, T 
T Newark 4, N- ’J» * T
? HUmboldt 2-7964 *

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

i 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
1 ei. Virginią 7-4499

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

* *

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

Miško, Two Hearts! Publika 
ja labai šiltai priėmė ir giliai 
įvertino jps išsilavinimą. Taip 
pat ir Albertą Vasiliauską.

O kada Sietyno pilnatis su
dainavo Straūsso Dunojaus 
Bangas, Sveiki Gyvi, o pat pa
baigoje Kalvės Dainą, neyvar- 
kiečių Choro t meistriškumas 
buvo užrekorduotas stipriai ir 
pabaigtinai.

žiūro vii veiduose matėsi su
sijaudinimas. Bangos aplo
dismentų aidėjo Auditorijoj. 
Publika jautėsi esant dalyvė 
didžioj meno šventėj. Jaudi
nančios melodijos ją nuteikė 
Šventadieniškai.

Kaip kam ir ašaros pasiro
dė akyse, kada abudu chorai, 
Sietynas ir Aidas, uždainavo 
Kur Bėga Šešupė, Kur Nemu
nas Teka. ši tautinė daina 
sukėlė naujų ovacijų ūžesį.

Malonus buvo momentas, 
kada savo žodį tarė Daratėlė 
Yuden, įteikdama dovaną 
Walteriui Žukui. Konkuren
tai tai konkurentai, bet drau
giškumas virš visa ko.

Su daugeliu žmonių kalbė-. 
jau apie sietyniečius. Visi 
juos gyrė, gyrė nuoširdžiai, be 
krislo abejonės.

Visi lyg norėjo pasakyti: 
chicagiečiai, jūs turėsite la
biau pasinerti darban.

Aido Chorui geriausia pa
vyko sudainuoti: Kur Nemu
nas ir Dauguva, Sudiev Lie
tuva. Čia vyriausiu daininin
ku buvo Rodgers - Zillis. La
bai gerai pavyko ir publikai 
sukėlė tikro pasigrožėjimo 
Šimkaus kompozicija Iš Rytų 
šalelės Saulelė Tekėjo.

Apie Aido solistes, duetis- 
tus parašysiu kitą kartą. Vi
si jie *Tnan labai patiko, taip 
pat ir visiems klausovams.

Wanda Zallys. šokikę, rodo 
vis didesnę graciją.

Pertraukoje trumpai prabi
lo į publiką L. Prūseika, pri
mindamas’ ' būsimą “Vilnies” 
šėrįninkų suvažiavimą ir būti
numą jame dalyvauti. Šėri- 
ninkų suvažiavimas įvyksta 9 
d. gegužės toj pačioj Audi
torijoj.

Kelis žodžius tarė ir A. Jo
nikienė.

Po programos prasidėjo šo
kiai. vaišinamasis ir dalinima
sis įspūdžiais. Visi gailėjosi, 
kad sietyniečiai tur vykt į mu- 
nicipalį aerodromą, nes devin
toje valandoj jų lėktuvas tu
rėjo išskristi į Rytus.

i Sietyniečiai ^pribuvo ' Chįca- 
gon šeštadienio vakarą, “Vil
nies” svetainėje ąidiečiai su
rengė jiems vaišes.
labai jaukus, širdingas pobū
vis.
kalbų. Draugiški 
tarpe Rytų ir Chicagos dar la
biau sustiprėjo.

Klausiu Aido pirmininko 
Kenneth Jako, kaip jam pati
ko Festivalis.

Kenneth atsako: Pavyko 
daug geriau, negu optimistai 
tikėjosi. ,

Dainų Mylėtojas. .
/

Tai buvo

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokįte 
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukletą ar vainiką,, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy. Ave„ BmkJyn, N, Y.

Pasakyta daug trumpų 
santykiai

Chester, Pa.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvęs nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS♦
Telefohuokite dieną ar nakt|

EVergrepn 7-4774 x

Naujai išdekoruoU šermenų koplyčia, kur. šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ‘

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sųlyg p£tei- 
kalavįmo. Mūsų telefonas nie'kad nemiega.

PATAISYMAS*
Laisvėje, iš 5 d. gegužės 

šant apie Westinghouse Elec
tric Co. pelnus yra pasakyta, 
kad “gi ’ darbininkų uždarbis 
nuo 1940 metų tik ant 35% 
pakilęs,” o turėjo būti: “gi 
darbini/ikų darbo našumas 
nuo 1940 mbtųpakilo ą n t 
35 %.” ęhesterietis.

ra-

WHOLESALE ĄNp RETAIL 
Beęjr, Wine. Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 363 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of *ho Alcoholic. Beverage Control 
Law at 98 Montagne St.. Borough of 
Brooklyn, County of J£jngs, to be consumed 
off the premises. . '

LEBTS HOTEL CORI*. - 
dba Hotel Bossert

NOTICE is hereby given that License No. 
L 471 lias Keen Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 007 pt the Alcoholic Peveragie Control 
Law at ?788A Nostrnna Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to. be consumed 
off the premises.

CHARLES J. INDLIGATO 
dba Charles Whies & Liquors

tuviai, taip ir estai, buržua
ziniais laikąis apie tautines 
kinematografijos sukūrimą 
tegalėjo svajoti. Tik tarybi
nėje santvarkoje ir mūsų, 
ir estų svajonės išsipildė: 
musų kinematografija išlei
do pirmąjį lietuvišką meni
nį filmą “Marytė”, o estų— 
“Gyvenimą citadelėje.”

Estų tarybinė kinemato
grafija pirmuoju savo me
niniu filmu pasiekė žymių 
kūrybinių laimėjimų. Puiki 
estų rašytojo A. Jakobsono 
pjesės “Gyvenimas citadelė
je” dramaturginė medžiaga 
scenaristui L. Traurbergui 
leido sukurti menišką >ir 
aukštai idėjinį K scenarijų. 
Nuoširdus* ir kūrybingas 
rusų ir estų kino menininkų 
bendradarbiavimas kuriant 
filmą, didžiulė Tarybų Esti
jos partinių, tarybinių, ka
riškų organizacijų bei Mok
slo Akademijos ir Tartu u- 
niversiteto profesorių para
ma — visa tai sudarė sąly
gas režisieriui ir estų artis
tams sukurti teisingą, iški
lų meninį bei gilų idėjinį 
tautinį estų filmą.

Filme pavaizduota, kaip 
garsus estų mokslininkas 
botanikas prof. A. Mijlas 
nuo pat jaunystės stengėsi 
visas savo jėgas, sugebėji
mus pašvęsti savo liaudžiai. 
Jis svajojo nusausinti di
džiulius pelkių plotus, kad 
darbštus estas valstietis ten 
sėtų ir apgintų brandų ja
vą. Bet prof: Mijlaso viltys 
sudužo, susidūrusios su tik
rove. Jo nusausinimo pro
jektas buržuazinės Estijos 
valdžios buvo atmestas. 
Mokslininkas ilgai kovojo 
už projekto realizavimą, kol 
pamatė, kad kova betikslė, 
ir ją nutraukė. Jis užsidarė 
proyįncijos miestelyje su vi
sa savo šeima, namuose, ku
riuos pavadino “citadele”, 
pąsitraukė iš gyvenimo, at
sitverė mūro siena, kad 
daugiau į tą gyvenimą nei 
jis, nei jo šeima nesugrįžtų. 
Ir būtų nesugrįžę, jei ne 
buržuazinės Estijos val
džios nuvertimas, jei ne ta
rybų santvarka Estijoje. 
Prof. Mijlas savo “citadelė
je” gyveno visą vokiškųjų 
fašistų siautėjimo laikotar
pį, jis tebegyveno v joje ir 
Tarybinei Armijai išvada
vus Tarybų Estiją. Bet ta
rybinis, laisvas ir kūrybin
gas gyvenimas greitai su
griovė prof. Mijlaso “cita
delės” beprasmiškumą, įti
kinamai parodė, kad gyva
me gyvenime tokių “citade
lių” negali būti, o jeigu jų 
ir yra, tai ten susisuka sau 
lizdus liaudies priešai, ken
kėjai, kuriems žymių žmo
nių “neutrąlųmas” sudaro 
gerą priedangą slėptis ir 
kenkti. Mitas apie “gyvenu 
mo citadelę” griūva, prof. 
Mijlas praregi, • pamato su 
kokiu entuziazmu tarybi
niai žmonės priima jį į savo 
tarpą. Profesorius susiran
da seniai užmirštą pelkių 
nusausinimo projektą. Ta
rybinė valdžia jam pavedė 
realizuoti ne tik jo, bet ir(1 
visų estų valstiečių svajonę 
nusausinti pelkes.

Be. abejonės,, filmas išėjo 
daug dinamiškesnis, daug 
įvairesnis negu pjesė. Kino 
paveiksluose matyti ir ta
rybinių tautų žygis, prieš 
fašistus, ir kaip estai sutin
ka Tarybinę Armiją, ir estų 
liaudies šventė, džiaugsmas, 
sugrįžus į laisvę po žiau
raus hitlerininkų siautė j h 
mo, ir dar visa eilei ryškių 
epizodų, kuriuose iškeliami 
tarybinio gyvenimo statyto
jai ir jo prięšai. (

Kolektyvas,'kūręs pirmą-

drauge su filmo režisie
rium, Tarybų Estijos nusi
pelniusiu meno veikėju G. 
Rappaportu, pirmaisiais Sa
vo žingsniais kinematogra
fijoj užsirekomendavo kaip 
rimti, su didele ateitimi ki
no menininkai. Iš visų akto
rių išsiskiria prof. Mijlaso 
vaidmens išpildytojas, Es
tijos nusipelnęs artistas H. 
Lauras, sukūręs gyvą, įtiki
namą bėgusio nuo gyveni
mo, bet po visos eilės stip
rių pergyvenimų,- po sun
kios vidinės kovos supratu- 
sio savo tragiškąją klaidą 
ir sugrįžusio į gyvenimą 
žmogaus vaizdą. Ypač pui
kiai sukurta scena, kai 
prof. Mijlas išsiaiškina, jog 
jo sūnus Ralfas (akt. L. 
Ra jala§) yra fašistinis 
žmogžudys. Ralfo 
vaidmuo taip taip ryškus, 
turįs visus fašistinio žmo
gaus - žvėries bruožus. Di
delio meninio laimėjimo pa
siekė “Estonijos” teatro 
studijos mokinė L.. Laats. 
Lidijos vaidmenyje ji paro
dė šaunią estę merginą, tik
rą tarybinę patriotę. Tary
binį karį, majorą Kuslapą 
šiltai iT įtikinamai interpre
tavo akt. R. Nuuda. Ir kiti 
aktoriai, kūrę filmo perso
nažus, sudarė puikų vaidy
binį ansamblį.

Jauna Tarybų' Estijos ki
nematografija patiekė tary
biniams žiūrovams pirmąjį 
meninį filmą, kuris, be jo
kio abejojimo, susilauks 
pasisekimo ir paskatins es
tų kino kūrėjus naujiems 
kūrybiniams laimėjimams.

S. Gaudrimas.

Daug Clevelando darbinin
kų stoja už Henry Wallace' 
nepaisydami reakcioniškų va
dų. Jie mato, kas jų drau
gas.

Buvo Surengtas Protesto 
Mitingas

Balandžio 23 d. po atviru 
dangum ant laiptų Severenee 
Hali buvo surengtas protesto 
mitingas . Mitingą rengė Stu
dentų Taryba Wallace for 
President. Studentai kalbėjo 
ir protesto rezoliuciją priėmė 
prieš verstiną militarinį ap- 
mokinimą.

Kalbėtojai pabrėžė, kad 
bus reikšmingiausis protestas, 
tai mobilizavimas jaunimo- 
studentų ir jų tėvų balsavimui 
už Progresyvės Partijos kandi
datus ateinančio ' • lapkričio 
rinkimuose.

Patyrę prie lumber yard darbo. 
Puikiausios progos.

KREIPKITĖS
KRAMER LUMBER & SUPPLY CO.

62 CENTRAL AVE., CLIFTON, N. J.-- - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - - - um
FARMŲ DARBININKAI

Gyvenimas kitur. Turi būt galinčiais 
melšti karves ir vairuoti traktorių. Aukšta 
alga. ?50 į savaitę patyrusioms fartnq 
darbininkams. Ijuolatinu darbas.

SOMERSET FARMS DAIRY 
•Middlebush, N. J.

TEL- MILLSTONE 8-0119-W-l'* (iio>—4— ■-*■
HELP WANTED—FEMALE .

REIKALINGOS MOTERYS
VALYMUI MOTERIS

Gara al<?a. Iki 5 valandų, r, dienas i- 
savaifę. Kreipkitės tarj>e 3 ir 5 vai. CROWN 
OFFICE CLEANING, 381—4th Ave,, Room 
323, N. Y. C.

(110)

OPERATORĖS
Patyrusios | prie 

suknelių. Taipgi reiki 
specialių mašinų.

Um

D.

r.

Cleveland, Ohio
Trumpos Įvairios Žinutės
Draugė. K. Kapelon, nenu

ilstanti darbuotoja darbininkų 
tarpe, narė LLD 190 kp. ir 
kitų progresyvių organizacijų, 
sunkiai serga. Geistina, kad 
draugai ir draugės skaitlingai 
ją aplankytų. 
*12420 Maple 
savęs linkiu 
pasveikti ir
drauge su mumis darbininkų 
judėjime. ’

Jos aptrašas: 
Avė. Aš nuo 
kuogreičiausiai 
vėl darbuotis

Rimtai serga visiems pla
čiai žinomas ne tik Clevelan- 
de, bet ir visoj Amerikoj drg. 
Dominikas Petraus. Jisai ran
dasi miesto ligoninėje ant an
tro aukšto,^kambarys No. 227 
West. Draug’ai, #stengkimės jį 
aplankyti.

LLD 190 kuopos-susirinki
mas įvyks gegužės- 13 d., 8 
vai. vakare, Slavų svetainėje, 
15810 Holmes Ave. .Draugai 
ir draugės, per pereitą porą 
mėnesių buvom biskį apsnūdę, 
gal buvo tam tikros prięžas- 
tys, bet šiame susirinkime 
stengkimės visi dalyvauti. Tu
rim įabai daug svarbių reika
lų aptarti ir išgirsime rapor
tą iš vykusio parengtino. Ypa
tingai būtinai reikia išrinkt 
delegatus j' 15-tos - Apskrities 
konferenciją, kuri .įvyks sek
madienį, gegužės 23 d., Lietu
vių svetainėje, 6835 Superior 
Ave., 10 vai. ryte. Malonėki
te skaitlingai dalyvauti.

Neseniai Laisvėj tilpo d-go 
Žebrio platus . nurodymas, 
kokie senatoriai ir kongresma- 
n.ai yra darbininkų draugai ir 
kokie priešai. Šitą žebrio pa
aiškinimą turėtų įsitėmyt ne 
tik Ohio b,alsuoto j ai, bet ir vi- 

Jie reikalingi 
nominacijų, 

balsavi- 
tuos

sos Amerikos. 
bu$ ne tik dėl 
bet ir reguliariams 
mams.Taigi sekim gerai 
nu/odymus.

da’r- 
dali-

Collinwoodieciai stoja 
ban pasveikinti Vįlnies 
ninku ęuvažįąvinią gegužės 9 
d. Geistina, kad ir kitos Cle- , »

MOTINA NUAUDĖ 
KŪDIKIUS c

Neturėjusios pakankamo 
pasilsio ir priežiūros jatinos 
ųiotinos JMrs. Kathryn Beh
rens nervai taip pakriko, kad 
jinai ‘ britva papjovė savo du 
kūdikius, vieną 10-ties dienų, 
kita vienu metu amžiaus. Ir 
pati sau suraižiusi rankų rie- 
šelius, tačiau parėjęs iš dar
bo vyras ją atrado dar gyvą.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas jvyks 
geg. 10 d., 8 v. v., 155 Hungerford 
St. Yra daugelis narių, kurie dar 
nęmokėjo už duokles 1948 mz Malo
nėkite užsimokėti šiame susifinkime. 
Turime ir kitų svarbių reikalų ap
tarti. — F. R. (109-110)

CLEVELAND, OHIO
LLD 190 kp. susirinkimas jvyks 

13 d. geg., 7:36 v. v. Slavų salėje, 
15810 Holmor Avė. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes turirfie svarbių 
reikalų aptarti. Reikės išrinkt dele
gatus į 15-tos Apskrities konferenci
ją, kuri įvyks 23 d. geg., 10 vai. ry
to, Liet, salėje, 6835 Superior Ave. 
— P. N. sekr. (110-111)

geros rūšies moteršKy 
a operatorių prie

Nuolatinis darbas.
JOLLY DOLLY DRESS CO.

194 IRVING AVE., Brooklyn, N. Y.
(112)

■ ■ 1 .... 1 ' ....... - " ■■r-*
REIKIA PATYRUSIOS MERGINOS PRIH 

PATARNAVIMO. 8 VALANDOS 9-6. $25
SU GERAIS T1PSAIS (ARBATPINIGIAIS). 
GEORGE FOOD SHOP, 149 E. 77TH ST., 
N. Y. C. (1Į1)

ČECHOSLOVAKIJA PA-
ims išdavikų žemę

■ Praga. — čechoslovakįjos 
valdžia planuoja, l 
valstybes naudon žemes pa
bėgusių užsienin šalies iš
davikų.

it' a

perimt
L’

I

į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus 
{Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. 

Tel. ST. 2-8342

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma< 
Jonu. Mandagus patarnavimas. - 9

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską.’ » ’

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT«
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI '

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
• *

- Kiekvieną dien^ yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. J*
Tel. EVergreen 4-9612 .

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
, _ _ ■ J

459 GRAND STREJET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N, T.
Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Geg. 10,



“Ponas Amerikonas”

*. A- ‘ “ * ■ v. :• : 'i v t V

NwYorko^^8K^fe2lni(H
I

Gelžkeliečip Streikas 
Gal Nukirs Susisiekimą 
Su Užmiesčiu

Gera Komedija
Jonas Kaškaitis.

t.

v
į f i

i v c F
3

%

ii'

I

Liberty Auditorijos 
Vedėjas—Tom Yermal

Ateinantį antradienį gelžke- 
liečiaj ruošiasi, į streiką, jeigu 
pirm to ndbus išpildyti darbj- 
tiinkų reikalavimai, pakeltos 
algos. Paliestų visas žymiau
sias linijas, patarnaujančias 
didžiojo New Yorko gyvęnto- 
jams susisiekti su užmiesčiu. 
Nedirbtų šimtai tūkstančių 
darbininkų.

New York, New Haven & 
Hartford, Jersey' Central, 
Pennsylvania ir Long Island, 
New York Central, Baltimore 
& Ohio, Delaware-Lackawan
na & Western sakosi visiškai 
sustabdysiančios darbą, jeigu 
inžinieriai ir pečkuriai išeis į 
streiką. O jie yra organizuos 
ti, tad firmoms nevyks streik
laužių gauti iš pačių darbinin
kų ir negalės rizikuoti bran
gius traukinius su nemokan
čiais jų operuoti. Neigi žmo
nės norės rizikuoti savo 
sprandą kelionėms su streik
laužiais operuojamais trauki
niais.

Po Didžio Darbo, Aido 
Choras Pasilinksmino

pobūvis įvyko

Atlikęs daug patarnavimų 
kitoms organizacijoms, atidai- 
navęs porą savo koncertų ir, 
paškiausia, suvaidinęs “Poną 
Amerikoną,” Aido Choras pa
siskyrė sau vieną vakarą 
draugiškam pobūvėliui.

Prie susimokymo “Pono 
Amerikono” ypatingai chorie- 
čiams ir su jais vaidyboje da
lyvavusiems kitiems žmonėms 
teko paaukoti daug vakarų. 
Veikalas buvo sėkmingai pa
statytas gegužės 2-rą. Tad 
visai suprantama, jog choris
tams norėjosi trupučiuką at
sidusti, turėti smagią užbaig- 
tuvę.

Užbaigtu vių
gegužės 7-tos vakarą, Laisvės ( 
salėje. May Merk ir Helen 
Feiferienč pagamino šaunų 
užkandį. Prie vaišių, pokal
biuose. linksmai praėjo vaka
ras. Dalyvavo didžiuma cho
ristų ir keli svečiai.

Buvo iškviestas tarti žodį 
“Pono Amerikono” autorius ir 
režisierius Rojus Mizara.* Jis 
dėkojo chorvedžiui Jurgiui 
Kazakevičiui, choristams , ir 
visiems kooperavusiems veika
lo pastatymui, taipgi dailinin
kui Feiferiui už padabinimą 
programo.

*
Choro vice-pirmininkas 

Aleksandras Velička sakė, jog 
draugai ir priešai komediją ir 
jos pastatymą pripažįsta pa
girtinu įdėliu į mūsų vaidybi
nį meną, 
autoriui, 
chorui ir

Tas teikia kreditą 
veikalą pastačiusiam 
visam judėjimui

Kazakevičius pareiš-

(Tąsa)
Sužadėtuvės, sugertuvės su

traukia keletą kaimynų. Visi 
jie stebisi, kad Amerika aukso 
šalis, o Džianas tai pilna bur
na giriasi, kaip ten puiku vi
sa kas toje ,Amer’l<oie-

štai ir vėl Amerikoj. čia 
jau kita istorija. Ne auto
mobiliai, ne deimantai, no 
ūlionė jaunai “grinorkai” pa- 
čiukei, bet darbas fabrike ir. 
mokykla vakarais. Ir Magdė 
greit pritampa prie naujo gy
venimo, dirba, mokosi, dedasi 
galvon. O jos “senas ameri
konas” vyras išdykauja, laka, 
kozyromis lošia, o pačiai nu
duoda — vis ieškąs darbo. 
Galu gale pačiukė jį sučium
pa 'knarkiant , lovoj.’. . Grū
moja jį pajuosianti. Tas nu
sigąsta. Atėję Klimai pade
da ^susitaikyti, ir Džianas pri
žada pasitaisysiąs... w

. Vaidinime dalyvavo aktorių 
grupė iš Aido choro ir pats 
choras gavo progos pasirodyt 
su dainomis dviem atvejais.

Džianą Kamblį vaidino Juo
zas Lazauskas. Atrodė, kaip 
negalima geriau, ir tiko savo 
rolei.\ Tik pučia jis gurklį, 
tik stato krūtinę, tik strapa- 
lioja, kaip kumelys. Kome- 
dijantas, ką gali gaut! O 
kartu ir patetiškas tipas, ypač 
Lietuvoje, su tais 
lais pasigyrimais, 
šitą nedakeptą' 
Kamblį Lazauskas
travo publikai su gera komiz
mo doze ir vietomis net su 
trupučiu burldsko.

Kamblio sėbrą Maikį visai 
pritikliai pavaizdavo Juozas 
Judžentas. Iš prigimties ko
mikas. jis ir savo skambiu bal
su ii“ mimika ir visa savo is- 
trionika davė gerą Maikio ti
pą. Tokių bevalių, minkšta- 
n u gariu berželių svyrūnėlių 
daug tebesi'ęlaišto paliai 
rus ir saliūnus, ir po šiai 
nai.

Susipratęs darbininkas
mas tapo rimtai atvaizdintas 
Aleko Veličkos. Jam irgi bal
sas, kaip varpas, ir sau nema
ža figūra tiko pagyvenusio 
darbininko rolei. Jo žmoną 
Marę paguodžiamai parode 
Vera Bunkiene, mąsli, svajin
ga, darbšti, visa savo vietoj.'

Džianę pažįstamas Rugienis 
irgi išėjo, kaip reikia. Ku
klus. nusigyvenęs, gyvenimo 
palamdytas, bet’ nesulaužytas, 
atsparus ir pasiryžęs kovoti ir 
toliau už savo teisės. Jonas 
Rušinskas gerai buvo parink
tas šitai rolei vaidinti.

Iš Anelkos išėjo lyg ir per
daug puošni ir putni davat
kėlė. Mitriai apsitaisius, su 
žiedais, su karoliais su apy- 
rankiais — ji labiau panešėjo 
į poniutę, negu į vargdienę be
darbę moterėlę, kuri tik tris 
abrozėlius teįstengė pasiųsti į 
Lietuvą saviškiams. O šiaip, 
kad ne tas jos puošnumas, 
May Merk1 būtų buvusi 'savo

LDS Jaunimas 
Dabar Rinksis 
Kultūriniame Centre

Dar vi- 
atžarus ir 

savo planais iš- 
ūkį savo dukters

Oną, nuolaidesnę,

savo kvai- 
Visa ištisai 
maulikaušį 
pademons-

ba- 
die-

Kli-

Jurgis 
kė padėką kooperavusiems ai- 
diečiams, kitiems aktoriams, 
taipgi autoriui už parašymą 
ir talkinimą pastatyme veika
lo. Jis palinkėjo, kad šis Mi- 
zaros veikalas nebūtų paskuti
nis.

Buvęs ilgametis aidietis, Ai
do augintojas, Walter Keršu- 
lis, nekalbėjo, tik pasveikino 
Aidą su dešimke. Užbaigė 
programą aidiečiai vieni links
mai dainuodami, b kiti—mer
ginos— talkoje šeimininkėms 
indus palikti tvarkoje.

Darbas Neužsibaigė
Įvyko užbaigtu vės, bet dar

bas nepasibaigė. Aidas 14-tą 
susirinks dainų pamokoms, 
21-rpą įvykdys bendrą pamo- 

į ką su “Pono Amerikono’.’ val
dytomis, o 23-čią tą komediją 
suvaidins Great Necko lietu
viams.

baigdama vakaro programą 
pirmininkė Eva Mizarienė 
pranešė, jog choras yra kvies
tas dainuoti Lietuvių Litera-

vietoj. 1
Iš lietuviškų tipų smetoni- 

nčj Lietuvoj, Petras Grabaus
kas buvo visai riestas Pašo
ms, į skolas parlindęs valstie
tis senosios kartos, 
krus, balsingas, 
griežtas su 
gelbėt savo 
kaina.

Jo žmoną
vis dėlto praktišką kaimietę, 
vaidino Nastė Bukniene. Tiko I
tai rolei visa kuo, jei ne savo 
lyg ir pergražia ir perjauna 
išvaizda.4 Ji labiau panešėjo 
Į gerai pacivilizuotą miestietę, 
negu į senyvą, suvargintą kai
mietę.

Kas buvo visai savo vietoj— 
tai Elenutė Fdiferienė. Kaipo 
kuklutė Pašonių duktė, klau
santi savo tėvų valios ir pri
versta persiskirti net su savo 
mylimuoju Algirdu —- ji atro
dė tragiškai ir kėlė gailistos 
jausmą. Atvažiavusi Ameri
kon, Magdutė parodė, kuo ti
krai beesanti. Ji buvo dina
miška trečiame akte ir ener
gingai sumuštravo savo tą ap
žėlusį kelmą vyrą Džianą 
Kamblį. Ir iš viso, šitas pa
skutinis veiksmas išėjo įspū
dingiausias ir gražiai apvaini
kavo visą pastatymą.

Jonui Ignatavičiui Algirdo 
rolėje stoka buvo griežtesnių 
judesių ir balso. Algirdas vis- 
tik turėjo payaizduot kovin
gą, pasiryžusį susipratusį kai
mo jaunikaitį. Ant scenos 
kažkaip jis atrodė nuolaidžiai 
ir nedrąsiai.

Džiano piršlys šepetys ir 
buvo, kaip tikras šepetys. 
Suktas, miklaus liežuvio ir at
žarių manierų, jis atrodė ir 
mėtytas ir vėtytas, išgudrintas 
sukto gyvenimo. Rolė nedi
delė, bet Jonas Juška ją pa
darė gana didelę ir įspūdingą.

V. P. Mikčius, suprask Vin
cas Paukštys, tiksliai apsipra- 
vardžiavęs Mikčium, ir buvo 
tikras kaimo mikčius. Mik- 
čiot jis mokėjo komiškai ir 
tatai pridavė savingo kolorito 
ir atspalvio sugertuvių cere
monijai. Anelytė Ventienė at
rodė sau priplaiki, kuklutė 
kaimo bobelytė, skarele apsi
rišusi ir kiek apšipaišiusi, kad 
paslėpus savo jauną gražų 
veidą, kad pritikus senyvo 
Čeponio žmonos rolei.

Nedidele, bet šauni
Doros rolė trečiame veiksme. 
Pasimetėlė, praktišką Magdėš 
draugė,norėjo šio to pamokyt, 
iš savo patyrimų, ir jauną 
“grin orką” 
nę> Lelija 
kaip negalima geriau, 
tokiom prašmatniom 
Ji tau koketiškai 
skruostukus prieš veidrodį 
švysters, ji tau liemenėliu 
kryptels, kojukę kaip šalbie- 

'riškai pasuks, na, ir patars 
Magdutei, kaip pasigaut vy
ra ... t

išėjo

ir
Magdę Kamblie- 

, Kavaliauskaitė;
tinka 

'rolėm, 
nosytę,

(
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FILMOS -
Embassy Newsreel Teatruose

Rodomos Gegužės Pirmos 
paradų ištraukėlės iš eiserių 
mūsų šalyje. Francijoje, Itali
joje. Mūsų karo laivai at
plaukia į Norvegijos uostą 
“geros valios” vizitui. Mūsų 
dabar valdomoje Japonijoje, 
Tokyo mieste, žmonės gyvena 
karo metu išdegintuose, iš
mestuose autobusuose, garsina 
“amerikinį gyvenimo būdą.”

Roxy Teatre
Teberodo “Anna ĮCarenina.” 

Yra ir scenos aktai',
Trečiadienį pradės rodyti 

propagandos už karą filmą, 
prieš kurį protestuoja dauge
lis darbo unijų ir kitos masi-

tūros 
nike 
6-tą. 
ti.

Draugijos apskrities pik- 
Linden, N. J., birželio 
Aidiečiai sutiko dainuo-

/ , Viešnia.
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_____ (Pabaiga rytoj)

TEATRAI
nes
mą

organizacijos, 
yra užvestos tei

Stanley
Dabar rodo 

maus,” gami 
Johann Strauss’o'b 
mas yra pilnas originalių ope
retės melodijų.

Priedams teberodo ’’Duel to 
the Death,”- iš tyrlaukių gy
vijos gyvenimo ir kovos už 
maistą, kurį gauna stipresnis 
ir gucjresnis nugalėjimu ir su
valgymu silpnesnio.

er
zantis 

rete. Fil-

Paramount Teatruose
Brooklyniškis teberodo 

“Road To Rio,” o New Yor
ke—“Big Clock.” '

Radio City Music Hali
Vis dar rodo “State of the 

Ūnion.” Scenoje tebevaidi
namas linksmasis pavasarinis 
spektaklis “Spring Rhythm.”,

Draudžia Samdyti Mo
teris Darbui Naktimis

Autobusu Streiko Nebus
Praėjusi ketvirtadienį au

tobusų firmos, operuojančios 
miesto transportaeijps kai ku
rias linijas,' sutiko pakelti 
darbininkams mokestis po 24 
centus pei' valandą ir tuomi 
išvengti streiko.

Firmos, tačiau, pasinaudojo 
majoro O’Dwyerio ir unijos 
viršininko Michael Quill pa
ri u o t u p avy z d ž i u k e 1 ti mokes
tis darbininkams ne iš pelnų, 
bot apta*ksavimu kitų darbi
ninkų ir biednuomenės. Fir
mos reikalauja valdžios leisti 
pakelti busų linijų fėrą. Fė- 
ro suma būtų : iki 8 centų ant 
paprastųjų autobusų, iki 12 
centų ant puikiųjų 5'th Avė. 
ir ilŲ 7 centų ant miestavų au
tobusų fėro.

,ib 1

Draudimas samdyti moteris 
naktiniam darbui restauranuo- 
se vis tebepasilieka galioje, 
sako industrinis komisionie- 
rius Edward Corsi. Draudžia
mas naktinis darbas tik tarp 
12 vai. nakties ir 6 ryto.

New York o seimelis buvo 
nutaręs drausmę panaikinti, 
bet gub. nepasirašė to tarimo.

TOM YERMAL
Valandos:

—*t—

Valandos:

bot Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

B. S. A. O.

ir kad visi bou
rn ūsų centro ge-

Tačiau Jansen nenu- 
Stanfield nusileido, 

atrodė* Jansonui. 
praėjusio penktadienio

turi
ypatingai pas
Jis per daugelį me

šky-

daug įtekmės ir 
čia

Pradėjo griauti pastatus 
tarp 40th ir 41st ir 8th ir 9th 
Avenue. Ten statys didžiulę 
autobusų stotį.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

pavienių, 
padarau' 
paveiks- 
kra javus' 
su ame-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

• Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. 
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Nuo dabai“, kaip 'nutarė 
LDS Brooklyno jaunimo kuo
pa, tos kuopos nariai, kurie 
nori bowlyti, susirinks Liber
ty Auditorium Bowling Alleys 
trečiadienio vakarais. Ten ir 
tie, kurie nęri išmokti geriau 

į bow lyti, sulig taisyklių, galės 
tą vakarą gauti lekcijas, kaip 
reikia šį sportą žaisti.

ši jaunimo kuopa turi ne
mažą skaičių gana gerų bow- 
lininku, ir tie, kurie nori iš
mokti, kaip daugiau “pinsų” 
numušti, tegul ateina trečia
dienio vakarą. čia veik vi
sada bus tų, kurie parodys, 
kaip reikia bolę laikyti, kaip 
ją paleisti, ii“ abelnai kaip už
silaikyti bowling alėse.

Pirmas toks vakaras bus se
kamą trečiadienį. Rep.

Miela Mamyte, 
Eik Sau po..

Ne visai tais žodžiais, 
reiškiant tą patį, mūsų “free 
enterprise” santvarka pareiš
kė numatomai galint kada 
nors tapti motina' jaunuolei 
Betty Stanfield. Ir pasakė la
bai pritinkamu laiku, besiruo
šiant Motinos Dienai, kurią 
klojamas “visas ’ pasaulis” po 
motinos kojų (jeigu ta motina 
sėdi ant maišo aukso).

Stanley Stanfield, išbuvęs 18 
mėnesių marinų kovose Paci- 
fike karo metu, buvo pasinuo
mojęs vieno ir pusės kambarių 
butą’ apartmentiniame name, 
150—95th St., Brooklyne. Už 
butą jis buvo užsimokėjęs 44 
dolerius mėnesiui ir buvo pa
siruošęs įslkraustyti gegužės 
1-mą. Tačiau sugrįžus pasi
rašyti sutartį (lease),- namo 
prižiūrėtojas William Jansen 
pasakęs, kad išnuomavimas 
buto atšaukiamas, nes pas jį 
galį ne už ilgo atsirasti kū
dikių. t

Stanfield tikrino, jog jis ne
žino, ar pas jį atsiras penke
tukai, o gal nei vieno, nes dar 
tik trys savaitės atgal jie Ap
sivedę, 
sileido.
Bent taip 
Bet 
rytą Jansenas atrado Stanfiel- 
dą įėjusį į butą.

Stahfieldui įsigauti į butą 
pagelbėjo malioriai, dekoruo
jantieji Stanfiėldo butą tūlam 
daktarui, kuriam tą patį butą 
būk tai išdavęs pats namo sa
vininkas. Jie buvę palikę bu
tą atdaru. Stanfield, pasinau
dodamas ta proga, atėjo į bu
tą pirm aušros ir pirm malio- 
rių ir užsirakino.

Išaušus, atėjo malioriai, pas
kui Jansenas, dar paskiau 
daktaras, advokatas ir polici
ja, tačiąu Stanfield as nei 
krust. Policija atsisakė , jį 
liesti, sakydama, jog nieko 
kriminališko jis nepapildo at- 
eidapids į butą, kurio nuomą 
jis buvo užsimokėjęs už visą 
mėnesį pirmyn.

Peter Kapiskas

Atsidarant mūsii kultūri
niam centrui, ir tvarkant vi
sus reikalus, reikėjo ir visos 
Įstaigos vedėjo, žinoma, rei
kėjo žmogaus, kuris apsipaži
nęs su bizniu, su sportu ir vi
sokiais kitokiais dalykais. Bu
vo visur teirautasi ir tapo su
rastas vienas iš tinkamiausių 
—Tarnas Yermal.

Tarnas yra mandagus vaiki
nas, patyręs biznyje, nors prie 
tokios įstaigos, žinomą, vistiek 
jam daug ko bus išmokti. Jis 
todėl sako, kad nori su vi
sais susipažinti ir gauti visų 
kooperaciją, kad mūsų lietu
vių kultūrinis centras veiktų 
taip, kaip laikrodis, kad biz
nis gerai eitų 
drai dirbtume 
rovei.

Tarnas 
pagarbos 
gimusius,
tų yra Tiesos angliško 
riaus bendradarbis ir speciali
zuojasi aprašymu apie- lietu
vius sportininkus. Senimas ir
gi turi labai gerą nuomonę 
apie Tarną. Mes, kurie nori
me, kad čia gimusieji kuo 
daugiausiai dalyvautų mūsų 
centro veikime, manome, kad 
jam seksis naujame darbe.

Edward Brock, 17 metų, 
vidurines mokyklos mokinys, 
prisipažino kaltu pašovime 15 
metų berniuko Joseph Valen
tino. Pašautasis mirė, šovi- 
mas įvyko berniukui vejantis 
*Brocką, bandantį pavogti 
kaimynų auto.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant Ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalyom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
>«

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

. RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

1 BROOKLYN J

! LABOR LYCEUM į 
Į DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
f Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-? 
į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ 
I Puikus steičius su naujausiais I 
( Įtaisymais. į
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS Į 
i Kainos Prieinamos. ? 
| 949-959 Willoughby Ave. | 
? Tel STagg 2-8842 ?

231 Bedford Avenue
j

Brooklyn 11, N. Y.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

ŲROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203 g

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas..

JŪSŲ AKYS

yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

Duokite išegzaminuoti savo akis 
/

ir ‘sužinokite tiesa apie savo akis’

Jerome Hurwitz
v OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname/stiklus, pritaikom jūsų regėjirpui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakara iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-

BULOVĄ . . . moder* 
beauty in

IvalrybS -kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setal Elgin — 

išdirbinio,

Gražl 
miškų 
nelėm 
American 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, IlamiU 
ton, Benrus, etc. Ve- j 
liausiu madų Moterų 
ir Vyrų Dalmontlniai 
žiedai.

Now is the time to choose the perfect gift 
.. • Parker “51” pen and matching pencil.

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

ų /

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirmad., Geg. 10, 1948

i.




