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prakalbų maršrutu 
Anglijoje, — tarp 
gerokai pagyrė ir

Kalkutta, Indija. — Per 
įndusų - mahometonų riau
šes užmušta dar keturi.

BOMBOS APARDĖ 
ŽIBALO ĮMONĘ

vys
North .

įstatymuose pa- 
kaipo laikiną, kri- 
laikotarpiu būtiną 
valstybės priešams

kubka džiaugiasi darbu, ku
ris kasdien vis lengviau jam 
duodasi nugalimas.

Netikėtai susitikau Bolį 
Juškaušką, seną angliakasių 
veikėją West Frankforte.

Jis šiuo metu gyvena Chi- 
cagoje; raginau jį rašyti atsi
minimus iš anų audringų lai
kų, išgyventų minkštosios an
glies kasyklose.

i'. *
JŲ

žudo, — dažniausiai 
galabinami negrai.

7 Valdžia žudytojus 
bet jų negaudo, o jei kai ka
da ir sugauna ir teismui pa
duoda, tai linčiuotojų sėbrai, 
būdami džiurėse, juos išteisi
na!

Panaši gėdos tragedija buvo 
neseniai suvaidinta nedidelia
me Greenvillės miestelyj, 
esančiame South Carolina 
valstijoj;

Kaip gi esama pas mus?
Milžiniškoj valstijų daugu

moj mirties bausmės įstaty
mai tebeveikia. Dar blogiau: 
tūlose valstijose (pietuose) 
čia govėdos žmones teisia 
“savo teismu,” ■— juos lin
čiuoja, kankinimo būdu nu- 

šitaip
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Svarbus Mostas.
Mirties Bausmė

Panaikinta.
Gėda pas Mus.
Vilniečiai.

Rašo R. MIZARA

Patinka kam ar ne, bet Ta- 
>rybų Sąjunga padarė dar vie

ną svarbų mostą, rodantį vi
sam pasauliui kelią į huma
nizmą.

Tarybų Sąjunga panaikino 
mirties bausmę. Nuo dabar 
,nei joks to didžiulio krašto 
pilietis nebus mirties bausme 
baudžiamas net jeigu jis ir la
bai visuomenei nusižengtų.

Didžiausia bausmė tegali 
būti tik nusmerkimas nusikal
tėlio 25-riems metams darbų 
stovyklon.

Be abejo, šis įstatymas pa
liečia ir Lietuvą. Taigi ir 
mūsų tėvų kraštas susilaukė 
—bene pirmu syk savo istori
joje—to, kad jos pilietis yra 
laisvas nuo mirties bausmės.

Tai sveikintinas žygis ir 
sektinas kitose šalyse.

Ligi šiol lietuviškieji Tary
bų Lietuvos priešai nuolat 
plepėdavo:

—Bolševikai šaudo lietu
vius.

Dabar ir jie turės susičiaup
ti.

Mirties bausmę Tarybų Są
junga savo 
laikė tik 
tiškuoju 
priemonę 
suvaldyti.

šiuo metu socialistinis kraš
tas jaučiasi tvirtas ir saugus; 
jis žino, jog su kiekviena die
na jis dar labiau tvirtės, tuo 
būdu, mirties bausmė, ta se
novės liekana, tampa elimi
nuojama iš jos gyvenimo.

Tie žmonės, kurie dar vis 
nesutampa su socialistiniu gy
venimu, bus palaipsniui per- 
auklėjami,—kiekvienam duo
dama proga pasitaisj’ti, būti 
vienos didžiulės darbo šeimos 
nariu ir dalyvauti kūrybinia
me darbe pilnateisiu piliečiu.

Chicagoje būdamas pralei
dau gerą valandą pokalbiuo
se su vilniečiais. Trumpai 
tiek galima pasakyti: V..An
drulis nesveikuoja ir žada 
šešiom savaitėm pasitraukti 
nuo darbo sveikatai taisyti; 
jis bene vyks į vakarus.

L. Prūseika džiaugiasi pa
sekmingu 
Naujojoje 
kitko, jis 
dzūkus.

R. Baranikas žada atvykti 
kokiam mėnesiui1 į New Yor- 

, ką (vasarą).
L. Jonikas sielojasi Meno 

Sąjungos reikalais, — jis da
bar jos sekretorius, i

. Petras šolomskas, atrodo, 
Chicagoje pilnai prigys, nors 
ne viskas ir jam ten patin
ka. Kaipo buvęs laisvietis, jis 
žadėjo dažniau mūsų dien
raščiui bendradarbiauti.

M. Zaldokas tebelaužo 
galvą, kaip sutvirtinti Vilnies 
iždą, — jis gi administrato
rius.

O Kirka su Karveliu rūpi
ai Kanklių Choro -reikalais. 
Buvęs brazilietis Jonas Jo-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

No. 125
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Studentai Veteranai 
Kovosią už Teises 
Komunistams

Washington. — Praneša
ma, kad įvairių politinių 
srovių studentai karo vete
ranai ketina kovoti už ly
gias teises komunistėm ve
teranam. Jie priešingi tam 
naujo biliaus punktui, ku
ris sako neduot jokių pri
mokė j imu komunistams ve
teranams studentams ir ko
munistinio judėjimo rėmė
jams. . ’ ,

Kongresmanų komitetas 
siūlo pakelt valdinę paramą 
vedusiems studentams ve
teranams po $20 per mėnesį 
ir dar pridėti po $15' už 
kiekvieną kūdikį, išskiriant 
tik vadinamus raudonuo-^ 
sius. Atmestas siūlymas pa
kelt mokesnį ir pavieniams 
veteranams s t u, dentams, 
kurie gauna tik $65 pragy
venimui per mėnesį.

Amerikonai Atmeta 
Saugumo Tarybos Žodį 
Atominiame Klausime

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos, Anglijos ir Ka
nados delegatai Jungtinių 
Tautų Saug. Taryboj atme
tė Sovietų atstovo Gromyko 
pasiūlym'a dėl tarptautinės 
atomų jėgos kontrolės. 
Gromyko siūlė pripažinti 
Saugumo Taryboje teisę di
diesiems talkininkams ve
tuoti - atmesti atominės 
komisijos, tarimus, jeigu 
bent vienas toks talkinin
kas nesutiks su jais. Ang
lai, amerikonai ir kanadie
čiai pareiškė, kad jie laiky
sis pernykščio atominės ko
misijos plano ir neduos ru
sams jo “praskiesti” jokiais 
pataisymais.

Naujos Raudonbaubiy 
Pasakos apie Judžius

Washington. — Kongre
so Neamerikinių Veikimų 
Komiteto nariai, sugrįžę iš 
Hollywoodo, pasakojo, kad 
judamųjų paveikslų gami
nimo įstaigos ten, girdi, 
pilnos komunistų ir raudo
nųjų; tarpe judžių direkto
rių, rašytojų ir aktorių esą 
labai daug komunistų. Kai, 
kurie net vyriausi judžių 
kompanijų vadai esą komu
nistai. Neamerikinio" Ko
miteto nariai paskelbė 
dar ir naujesnę savo pasa
ką, Kūk tiesiog pagal Roo- 
sevelto valdžios patvarky
mus^ girdi, Hollywoodas 
gaminęs “pilnus komunisti
nės propagandos judžius.”

Neva Sušvelnintas Bilius Yra Pavojinga 
Ataka prieš Darbininkų Unijas

---------------- g' --------------------- .------------------ £J------------------------------------------------------

Washington. — Kongres
manų ir feenato atstovai su
vienodino republikonu kon- 
gresmano Hartley’o ir se
natoriaus Tafto bilius prieš 
darbo unijas. Jie pagamino 
vieną prieš - unijini bilių, 
kuris, girdi, “sušvelnintas” 
pagal Tafto pasiūlymus. 
Tikrumoje gi Taftas dar 
paaštrino tūlus Hartley’o 
biliaus posmus. Ir tas bend
ras, žiaurus jų pasimoji- 
mas prieš darbo unijas ir 
streiko teisę bus Įteiktas 
visam senatui ir kongreso 
atstovų rūmui spręsti atei
nančią savaitę.
TAFTO - HARTLEY’O 
PASIŪLYMAI

Subendrintas jų bilius, 
tarp kitko, r.eikalaują iš
leist įstatymą su sekamais 
punktais:

Valdžia vartos teismų 
indžionkšinus per 80 dienų 
stabdyti streikam “svarbiom 
se visuomenės gerovei ir 
sveikatai pramonėse” (kaip 
kad angliakasyklų, elekt
ros,'geležinkelių ir kt.)

Samdytojai galės per

JANKIU PULKININKAS 
NUTEISTAS UŽ JAPONŲ 
DEIMANTŲ VOGIMĄ

Yokohama, Japonija. — 
Pulkininkas Ędward J. 
Murray išvogė $200,000 
vertės deimantų'iš Japoni
jos Valstybės Banko, kaip 
atrado karinis amerikonų 
teismas. Murray vogė tuo 
laiku, kai buvo jam pavesta 
globoti banko turtą. Už tai 
jis nuteistas 10 metu kalė
ti.

Generolas Somoza Vėl Tapo 
Nikaraguos Diktatorium

Managua, Nikaragua. — 
Neva prezidentas Sacasa 
paskyrė generolą Somozą 
karo, laivyno, aviacijos mi
nistru ir vyriausiu nacio- 
nalės gvardijos komandie- 
rium. Somoza per savo va
dovaujamą karini sukilimą 
nuvertė teisėtai išrinkto 
prezidento dr. Arguello val
džią ir pastatė Sacasą lai
kiniu prezidentu. Pirm Ar
guello gen. Somoza buvo 
diktatorius-prezidentas.

Wallace prieš Karininku 
Įsigalėjimą Valdžioje

Denver, Colo. — Henry 
A. Wallace, buvęs Jungti
nių Valstijų vice-prežiden- 
tas, kritikavo Trumana už 
tai, kad dabar tiek aukštų 
karininkų sutraukta į val
džią ir diplomatiją. Be kit
ko, jis priminė, kad valsty
bės departmento galva Wa- 
shingtdne yra generolas, 
svarbiausias Amerikos am
basadorius (Maskvoj) taip 
pat generolas ir t.t. Tatai, 
girdų reiškia krypimą lin
kui karo.

valsti-

»

VidurvAkarinėse 
jose buvo sniego.

visiems pelniritiems 
$79,000 iki $302,000 per 
tus.

Tai to Pataisymai net Paaštrina 
PriešTJ įvijinį Hartley’o Bilių 

--------------i-;-------------------------------------------------------------- —-— —
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Nacionalę Darbo Santykių 
Tarybą reikalaut teismo 
indžionkšino ' prieš streiką 
ir kitose, nĮetaip svarbiose 
pramonėse. *

Bus uždrausta boikotuot 
prieš - unijinių kompanijų 
dirbinius.

Bus užginta darbve- 
džiams - formanams per sa
vo unjją vesti derybas su 
samdytojais dėl algų ar ki
tų pagerinimų.

Uždrausta streiko .pikie- 
tininkams mėgint sulaikyti 
einančius darban arba grįž
tančius streiklaužius.

Niekur nebus pilnai pri-. 
pažinta unija, kur , patys 
samdytojai nesutiks su pil
nu jos pripažinimu.

Unija abelnai (ne pilnai)

SUSPROGDINTAS “SEIFAS” IR 
IŠVOGTI PILIEČIĮJ BALSAI 

KANSAS CITY. MO.
Kansas City, Mo. — Pri

saikdintųjų teismas geg. 28 
d. įtarė, kad politikieriai 
nusuko tam tikra skaičių 
balsu, paduotų už Rogerj 
C. Slaughterį demokratų 
nominacijose į Jungtinių 
Valstijų kongresą pernai 
rudenį, o su tokia suktybe 
jie paskelbė, kad nominaci
jas • laimėjęs prezidento 
Trumano draugas <Enos A. 
Axtell.’ Slaughter, buvęs 
kongresmanas, kritikuoda
vo Trumano politiką. To
dėl trumaniški demokratai 
nominacijose rėmė Axtellj 
prieš Slaughterį.

Už kelių valandų do to, 
kai teismas įkaitino 70 po
litikierių už balsų suktybę 
naudai ✓ trumaniško ’"kandi
dato, buvo susprogdintas 
“seifas” teismo rūme ir iš
vogta balsai, balsavimų 
knygos ir kiti dokumentai.

Senatoriai Turčių Naudai 
Nutarė Numušti Taksus

• r t t ■ .

' Washington, -r— Sehatas 
52 balsais prieš 34 priėmė 
republikonu bilių taip tak
sus numušti, kad turčiams 
būtų sutaupyta kur ' kas 
daugiau pinigų, negu dar
bininkams ir kitiems mažai 
uždirbantiems ž m onėms. 
Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau užgyrė panašų 
taksų mažinimo bilių.

Dabar senatorių ir kong
resmanų įgaliotiniai tarsis 
išlyginti kai kuriuos skir
tumus tarp tų dviejų bilių. 
Po to jis bus įteiktas kon
gresui kaip vienas bendras 
taksų numušimo bilius.

Kaip v senatorių nutari
mas tarnauja ( turtingie
siems, matysime iš poros 
tokių biliaus punktų. . V

Po 20 nuošimčių taksų 
numušt žmogui gaunan
čiam per metus $1,396, 

bus pripažinta tik tokiame 
atsitikime, jeigu visų darbi
ninkų daugumas pasisakys 
už uniją valdiškai prižiūri
muose balsavimuose.

Užginta unijoms pinigi
niai remti kandidatus į 
valdvietes nominacijose ar 
rinkimuose. .

Valdžia visai nepripažins 
jokios unijos, tarp kurios 
viršininkų bus bent vienas 
komunistas arba komunis
tų pritarėjas.

Samdytojai galės trauk
ti teisman unijas už sutar
čių laužymą ir už nuosto
lius, pasidarančius samdy
tojams per vienos unijos 
streiką prieš kitą. Bus lei
sta fabrikantam per teismą 
reikalaut iš unijų atlygini-

Suprantamą, jog politikie
riai tam darbui pasamdė 
patyrusius plėšikus.

Kitame teismo rūme išli
ko grand džiūrės. rekordai 
su kaltinimais prieš sukčius 
politikierius. Bet po pačių 
balsavimo balotų išvogimb 
jau sunku būsią nuteisti 
sukčius, sako teismo pro
kuroras.

Rjnkimus i kongresą lai
mėjo f republikonu kandida
tas prieš trumanišką demo
kratą Axtellj.

Republikonu pirmininkas 
Missouri valstijoj, Grove- 
ris Daltonas pareiškė dėl 
šio balsų skandalo: “Pen- 
dergasto demokratų maši
na, Harrio Trumano globo-’ 
j e, dabar yra tokia nedora, 
kaip ir pirmiau, kuomet 
Tomas Pendergastas buvo 
Trumano mokytojas ir glo
bėjas/’ 

lygiai kaip< ir asmenini, tu
rinčiam iki 79 tūkstančių 
dolerių metinio pelno.

Lvgiai 15 nuošimčių su
mažini taksus pelnams virš 
7i9 tūkstančių iki $302,000 
per metus/

Pusvienuolikto nuošimčio 
numušt taksus -pelnams 
viršijantiems $302,000 per 
metus. ’ ,i

Toks tąksų mažinimas 
sutaupytų vidutiniam dar
bininkui tiktai apie 45 iki 
50 doleriu per metus, o pel- 
ninčiapi $302,000 turčiui tas 
bilius dovanotų apie 11 
tūkstančių dolerių.

Kongreso atstovų rūmo 
priimtas bilius tik tuom 
skiriasi, kad. reikalauja ly
giai 20% numušti taksus

nuo 
mė- 

ftio ir už tų fabrikantų dir
binių boikotavimą.

Uždrausta unijai reika
laut, kad fabrikantas paša
lintų prieš-unijinius darbi
ninkus. i

Kompanijos nebus atsa
kingos už savo samdomų 
pareigūnų veiksmus prieš 
unijas, jeigu tie pareigūnai 
be tiesioginio kompanijų 
įsakymo darys bet kokius 
žygius prieš unijas.

Pirma negu valdžia (da
linai) pripažins bet kokią 
uniją, tai unijos centras ir 
vietiniai, jos skyriai turės 
duoti valdžiai pinigines a- 
pyskaitas ir kitas žinias a- 
pie vidujinius unijos daly- 
lykus.
UNIJOS REIKALAUJA 
ATMEST VISĄ TAFTO- 
HARTLEY’O BILIŲ

Darbo Federacija ir CIO 
reikalauja, kad prezident. 
Trumanas vetuotų - atmes
tų visą šį prieš-unijinį bi
lių. Federacijos ir CIO uni
jų delegatai lankosi pas 
kongresmanus ir senato
rius, ragindami balsuoti 
prieš tą bilių.

PAVOJINGAI PRIMUŠTAS 
KUNIGAS, JO ŽMONA IR ' 
JAUNA DUKTĖ

Groton, Conn. — Prane
šama, ' kad laivyno vetera
nas Cedric Carpenter įsi
veržė į seno baptistų kuni
go Nicholo Sheplerio na
mus ir geležiniu pagaikščiu 
pavojingai sumušė kunigą, 
jo žmoną ir 16 me£ų dukte
rį Evelyn ą, kuri, turbūt, 
mirsianti. Įtariama, kad 
Carpenter, mergaitės dėdė, 
puolė ir žaginti ją.

Progresyviai Reikalauja 
įstato prieš Lmčininkus

Washington. — Progre
syvių .Amerikos Piliečių 
Komitetas pareikalavo, kad 
kongresas tuojau priimtų 
Case bilių, kuris siūlo 
griežtomis bausmėmis už
draust ’ linčiavlmus. Tas 
komitetas taip pat ragino 
valdžią teisti ir bausti val
dininkus, su kurių žinia lin- 
čininkai nužudė negrą Wil
li Earle’ą S. Carolinoj.

Anglai Nusmerksią Mirti 
Dar 5 Žydus Komius

Jeruzalė. — Anglai kari
ninkai pradėjo teisti penkis 
žydus iš slaptosios Irgun 
Zvai Leumi organizacijos. 
Tuos žydus jie kaltina už 
dalyvavimą užpuolime ant 
Acre kalėjimo, iš kurio žy
dai paliuosavo bent 200 sa
vo tautiečių ir arabų. Susi
kirtime su anglais , tada 
(geg. 4 d.)‘ buvo užmušta 
10 asmenų. Teisiamiems da
bar žydams gręsia pakori
mas. • '

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally

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

Telephone: Stagg 2-3878

A

Marshallas Ragina 1 
Sujungi Didžiuosius 
Ežerus su Atlant

Washington.— Valstybės^ 
sekretorius Marshallas ir 
Herbertas Hooveris ragi
no kongresą užgirt tokį Mi- 
chigano, Ontario ir kitų di
džiųjų ežerų sujungimą su 
Atlanto Vandenynu, kad 
tas darbas tarnautų busi
majam karui. Sujungus v 
šiuos ežerus gana giliais ir 
plačiais kanalais ir su Law
rence upe, iš jų galėtų sau
giausiai veikti amerikiniai 
submarinai, sakė Marshal
las. Tuose ežeruose, girdi, 
galima būtų statyti ir tai
syti daugumą viso pasaulio 
laivų. Kanalais tarp ežerų 
galėtų plaukioti laivai iki 
10,000 tonų. Tas projektas 
lėšuotų puse biliono dole
rių, bet ir Kanada prisidė
tų.

Neamerikinis Komitetas ( 
Ieško Komunistų tarp ||Į 
Gamei Streikierių -įi

Washington. — Kongre 
so Neamerikinių Veikmų v 
Komiteto nariai 
Winston - Salem, 
Carolinoj, ir kvos tariamus 
komunistus, kaip 10,000 
CIO unijistų streiko vadus 
prieš Reynolds - Camel ci- 
garetų kompaniją. Komer
ciniai laikraščiai kaltina 
“raudonuosius” už streiką 
ir tos valstijos kongresma- 
nas Washingtone, Herber
tas C. Bonner’is pasišaukė 
Neamerikinių Veiksmų Ko
mitetą, kad1 padėtų laužyti 
streiką.

Jau keturias savaites 
vieningai streikuoja baltie
ji ir negrai darbininkai, 
reikalaudami pakelt algą 
15 centų valandai.

Linčininkai Grūmoja
“Pašaliečiams”

Jackson, N. C. — Buvo 
areštuoti, bet tuojau palei
sti J baltieji linčininkai, po 
$2,500 parankos kiekvienas. 
Valdininkai' čia grūmoja 
laikraščių reporteriams ir 
k i t i e ms “pašaliečiams”, 
kad jeigu jie neišsinešdins, 
tai galė§ būt užmušti. Tie 
linčininkai buvo pagrobę 
jauną negrą Goodwina Bu- 
shą iš kalėjimo ir varėsi jį 
nužudyt, bet negras ištrū
ko. Tuomet federates val
džios agentai suėmė vieną 
linčininka. o tas išdavė ir 
kitus. FBI agentai, paga- 
liaus, atidavė visą dalyką 
vietinei vyriausybei.

Jeruzalė. — Slaptieji žy
dai kovūnai mete tris spro
gimų dėžes į anglų Irako 
žibalo kompanijos įmonę 
Haifoje. Sprogimai apardė 
kompanijos įrengimus ir 
sužeidė vienų anglų polięi 
ninką.
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Diskriminacija, Teismai ir Vyriausybė
North Carolinoje suimti septyni linčininkai, kurie 

buvo iš kalėjimo išvogę jauną juodveidį Bush. Jų tiks-- 
las buvo jį nulinčiuoti. Jo laimė, kad jis paspruko iš jų 
nagų ir išliko gyvu. >

Atiduodamas tuos septynis linčininkus vietiniams 
North Carolina valstijos viršininkams, Federal Bureau 
of Investigation (FBI) pareiškė, kad Jinčininkai nėra 
sulaužę jokio federalinio įstatymo. O atidavimas linči- 
nirikų valstijos teismui reiškia beveik tą patį, kaip pa- 
Iniosavimą ir išteisinimą žmogžudžių. Jau puikiai parodė 
<5o. Carolines teismas, kaip jis “baudžia” linčininkus.

Bet kodėl FBI, tai yra, mūsų federalinė valdžia, pa
miršta prieš keletą metų priimtą federalinį įstatymą, 
kuris mirtimi baudžia žmogvagius? Tasai įstatymas bu
vo priimtas po to, kai anais metais buvo pavogtas ir nu
žudytas Lindbergų sūnus. ' l j

Daleiskime, jeigu susidarytų vagių grupė, kuri 
vogtų ir žudytų baltus žmones, ar FBI nesurastų būdu 
juos patraukti atsakomybėn? Aišku, jog tuojau būtų 
panaudotas Anti-Kidnapping įstatymas ir žmogžudžiai 
būtų nubausti. Bet čia, mat, eina reikalas apie negrus 
ir baltus žmogvagius.

Kad federaliniai teismai ir federalinė vyriausybė 
nėra per daug susirūpinę panaikinimu diskriminacijos 
prfes negrus, tą puikiai įrodė šiomis dienomis įvykiai 
District of Columbia, kur randasi visos šalies sostinė. 
Ten susidarė šaika baltveidžių ir nutarė 100 blokų plote 
neįsileisti negrų gyventojų. Negrams uždrausta pirkti 
žemę bei statytis namus. Dalykas atsidūrė teisme. Da
bar skaitome, kad United States Circuit Court of Ap-. 
peals užgyrė šitą bjaurią diskriminaciją prieš negrus.; 
Tai argi nėra padrąsinimas linčininkams nesiskaityti su 
negrų teisėms ir gyvybe?

+>

apas-
(’Pabaiga)

teikė mums plačių moksliš-' simpatijas. Pasikeitę 
kų informacijų. Pasirodo, kalbomis, atsisveikinę su

Žinios iš Lietuvos

vaišingais šeimininkais, su 
direktorimu' ir jo svečiais, 
ir jau sutemose grįžome į

visokių priemonių.}
ikia tiktai tuo,:

'aš Ką Rašo ir Sako

49 Nacių i Pakorimas į
Jungtinių Valstijų okupacijos zonoje Vokietijoje, 

mūšy armija pakorė 49 nacius kriminalistus. Visi jie bu-i 
vo viršininkai baisiųjų žudymo kempių karo metu, viį 
.pripažinti žmogžudžiais. Kai pamanai, kad šitie keli 
žmogžudžiai sunaikino keletą jnilijonų žmonių, jų pako
rimas yra tiktai menkutis atpildas. Tai tiktai rimta pa
staba ateities agresoriams, kad jie nebegali civilizuotam 
pasaulyje žmones masiniai žudyti ir išsisukti nuo atsa
komybės.

Niekam nei viena ašara neištrykš dėl šito nacių li
nkimo. Nuo to laiko, kai jie susidėjo su Hitleriu ir apsiė
mė Hitleriui tarnauti, neteko teisės į gyvenimą. Gaila, 
kad taip ilgai jie galėjo išsisukti nuo teisingos bausmės, 
kad tiek daug nekaltų gyvybių jie galėjo sunaikinti.

Amerikiečių zonoje pilna ne tik nacių kriminalistų. 
Pabėgėlių tarpe randasi jų šimtai. Šitie kriminalistai 
viešpatauja pabėgėlių lageriuose ir terorizuoja tuos, ku
rie nėra rankų susitepę nekaltų žmonių krauju ir norė
tų sugrįžti į savo namus. Kiti kriminalistai veržiasi į 
kitus kraštus, ypatingai į Ameriką, kad tik toliau nūsi-, 
kraustyti nuo jų papildytų kriminalysčių vietos.

“BRITŲ IMPERIJOS 
UTĖLĖS...”

SRaudonbaubizmo apaš
talai pasirodo su savo kul
tūra ne tik Amerikoje, pa
sirodo jie ir Kanadoje. Štai,’ 
Liaudies Balsas rašo: :

“Toronto priemiestyje 
New Toronto ukrainų na-: 
cionafistų žmogus apkalti-; 
no pažangių ukrainų orga
nizaciją, būk ji mokinanti 
vaikus komunizmo ABC. 
Apkaltinimas buvo padary
tas pačiupta knygute,* va
dovėliu, kuris niekieno ne
naudojamas. Net pačioj 
Ukrainoj tų vadovėlių ne
naudoja. Pažangos prie
šams, žinoma, tas nesvarbu.• 
Jiems rūpi priekabiauti; Jų i 
pasekėjai nyksta, tad grie-; 
biasi 
Stebėtis 
kad atsiranda žmonių, ku
rie pralenkia ir tuos ukrai-; 
niškus nacionalistus.

“Kada pažangių ukrainųį 
'delegacija atsilankė į prie
miesčio valdybos susirinki-i 
mą dėl pasiteisinimo, ją 
užpuolė valdybos nariai vi-; 
šokiais’ klausinėjimais ir 
taip įsismagino, kad neteko 
lygsvaros. Valdybos narys 
W. E. MacDonald sušuko: 
“Jūs prakeikta šaika komu
nistų... Britų imperijos utė
lės.. biauresni už gengste- 
rius”.

“Jis taip kalbėjo į Unit
ed Electrical Radio and 
Machine Workers -organi
zatorių Pawliuką; kurs va
dovavo delegacijai, norėju
siai pasiteisinti, kad prime
timas neturi pamato.

“MacDonaldo kolionės 
parodo, koks tų žmonių 
kultūringumas. Iš to gali
ma gauti vaizdą, kokia civi
lizacija Kanadoje būtų, 
jeigu tokie žmonės didesnę 
galią turėtų. Tai -būtų hit.- 
lerizmas. Tiktai Vokietijoj 
naciai taip koliodavosi 
prieš žmones, su kurių pa
žiūromis'jie nesutiko.

“Kanadoje * yrą sakoma, 
kad yra laisvė tikėti kam

nori, turėti savo pažiūras.: 
Bet kuomet žmonės nori, 
turėti savo pažiūras,- 
savo organizacijas, tai- 
skandalas. Jeigu žmonės 
neina bažnyčion, neklauso 
pasakų, kurias pasakoja' 
kunigėliai, tai tokie žmonės 
jau baisesni ir už . gengste- 
rius. Tai jums ir laisvė, de-; 
mokratija!”

Atrodo, jog Kanados rau- 
donbaubiai (red - baiters) 
mojasi pralenkti Jungtinių » 
Valstijų Bilbas, R^nkinus, 
ir kitus liaudies laisvės’ 
priešus! , '

JIE GAL PRADĖS 
SIENOMIS LAIPIOTI

Dienraštis Vilnis rašo:
“Britanijos užsienio rei

kalų pasekretorius C. P. 
Mayhew padarė parlamen-; 
te pareiškimą, kuris, mūsų 
nuomone, tu-ril. nepaprastai; 
didelės svarbos.

“Britanija, sake jis, pri- 
pažjšta Pabaltijo valstybes 
tarybinėmis. Kol kas, tai 
nėra dar pripažinimas de’ 
Jure. Kol kas, tai pripaži
nimas de facto.

“C. P. Mayhew sakėiį 
“Britų valdžia vaduojasi 
vienatiniai protingu kursu 
— pripažinti Tarybų admi
nistraciją de facto.”

^O kaip su ipripažinimu 
de Jure, su galutinu juri
diniu pripažinimu? To pri
pažinimo britų valdžia ne-; 
išsižada, ji nesuvaržo sau i 
rankų jokiais pažadais, kad 
juridinio pripažinimo ne
bus. Tuo būdu ji pasilieka 
sau pilną laisvę pripažinti: 
de jure Tarybų Lietuvą,; 
Tarybų Latviją ir Tarybų 
Estiją.

“Mums šis britų valdžios, 
pasisakymas nėra jokia 
staigmena. Bet “Naujįe-1 
nų”, “Draugo” redakcijoms 
ir visiems tiems tarybinin- 
kams ir misionieriams tai 
labai skaudusė antausis ir 
smūgis.

“Iš apmaudę ir pykčio jie 
dabar pradės sienomis lai
pioti.”

Įspūdžiai Iš Keliones
Tarybinėse Respublikose

Poėtas Bgažba nuvežė 
mus į vieną kolektyvinį ūkį. 
net už 100 kilometrų nuo 
Suchumi, į labai turtingą ir, 
ištaigingą Lenino vardo ta-j 
rybinį ūkį. Tik deja, mes i 
čia nieko negalėjom paly
ginti su Lietuvos žemės ū-į 
kiu, nes visos Čia kultyvuo-, 
jamos,. kultūros yra sveti-j 
mos mūsų klimatui. Kolek-’ 
ty vinio ūkio pirmininkas,; 
labai mandagus ir biteli-; 
gentiškas agronomas, Le
vas Zodelava, išvedžiojo! 
mus po visą ūkį, parodė ei- 
trinų, mandarinų sodus, ar-j 
batos, tabako plantacijas,: 
vynuogynus, kukurūzų lau-i 
kus, ir kazanlyskos rožės j 
4,5 ha kultyvuojamą plotą.! 
Apie kiekvieną kultūrą su-

Rašo A. Vienuolis-žukauskas. 
parodė ką moka jo choris
tai, muzikantai ir šokėjų 
grupė. Visų jie buvo su Ab- 
chazijos tautiniais drabu
žiais ir gerai nusiteikę iš
pildė savo programą. Prieš 
išvažiuojant pakvietė jie 
mus į vieno ūkio darbinin
ko saklę, parodė jo gyveni
mą ir pavaišino vakarierie. 
Toje vakarienėje dalyvavo 
ir ūkio administracija, ke
letas darbininkų ir vienas 
ordinais ir medaliais pasi
puošęs karys abchazas, ka
ro metu buvęs Lietuvoje ir 
mokąs keletą lietuviškų žo
džių. Jis labai gražiai atsi1 
liepė apie Lretuvą ir apskri
tai apie lietuvius, ir čia pat 
susirinkusiems papasakojo 
apie mūsų kraštą ir žmo
nes. Visi jo atsidėję 'klausė
si, žvilgčiojo į mus,, išreikš-

Suchumi.
Dar vieną dieną pailsėję 

Suchume ir apžiūrėję kitas 
jo įdomybes, uostą, pajūrį 
ir sodus, rytojaus dieną iš
vykome į aerodromą. Anks
ti rytą išskridome į tolimą
ją, šaltą šiaurę, , su tikslu 
tą pačią dieną pasiekti ir 
Maskvą.

Atskridę į Maskvą labai 
nudžiugome, radę dar ne
pakilusi į orą Vilniaus Lėk
tuvą. Mums davė per 20 
minučių nusipirkti bilietus 
ir susitvarkyti su bagažu. 
Visa tai atlikom per 15 mi
nučių ir, atsisveikinę su 
savo vadovu, drg. Dligačiu, 
sulipome į lėktuvą, kuris 
tuojau ir pakilo į orą. Po 
trijų valandų, su minutė
mis buvome jau Vilniuje.

Parsivežtų gražių įspū
džių iš tarybinių piliečių 
gyvenimo tiek, kad užteks 
visam gyvenimui Jr man 
pačiam prisiminti ir su 
skaitytojais pasidalinti.

kazanlyskos rožės augina
mos ne kaip gėlės, o kaip 
medžiagą, iš kurios išspau
džiamas rožių aliejus. Bet 
įdomiausia ką jis mums pa
rodė, tai tam tikrose pa
talpose —r orenžerėjose au
ginami vabalėliai, naikiną 
vynuogynų parazitus - gry
belius. Pavasarį tie vabalė
liai įleidžiami į vynuogy.-5 
nūs, kad naikintų nuo vyT' 
nuogienuojų parazitus-gry- 
belius, kurias jie maitinasi.; 
Be to, parodė mums, ’kaip; 
rūšiuojami ir eksportui pan
kuojami mandarinai, cit
rinos, apelsinai. Atsisveiki
nę su maloniu pirmininku ■ 
ir pavaišinti jo išaugintais 
vaisiais, sugrįžome į Su-> 
shumį., Rytojaus dieną mū
sų malonus poetas Bgažba 
iš pat ryto ^atvažiavo savo 
liuksusiniu^ automobiliu ir 
išvežė -mus t-botanikos so
dą. Kad ne mūsų čičeronė, 
tai mes tikrai jau tą dieną 
niekur iš to sodo nebūtume, 
ėję: taip čia gražu, įdomu, 
ramu ir kvepia' niekaip ne
pasakytum kokiu aromatu. 
Nors čia ruduo, bet visur 
žydi gėlės, žydi ir medžiai, 
dar kiti tik sprogsta, o kiti: 
jąų ir vaisius brandina. A- 
pačioje —tropikų augme-' 
nija, bet juo aukščiau į kai-’ 
ną ir flora kitėja: užėjome, 
net ir mūsų alksnių... Bet' 
auto sirena nedavė mums 
ilgiau užtrukti ir turėjome 
klausyti savo vadovo, sėsti' 
į automobilį ir važiuoti to
liau, į tarybinį ūkį. čia 
tarybinio ūkio darbininkai 
sutiko mus su muzika. Pa
sirodo, tas ūkis turįs 3,297 
ha dirbamos žemės 2,400 jo 
darbininkų gyvena 490 
“dvaruose”, nuosavuose na
meliuose su žemės - daržo 
sklypeliu.- Verčiasi ūkis 
daugiausia citrinų kultūro
mis, arbata, tabaku, vy
nuogėmis, vynu ir sėja sa-t 
vo -reikalams kukurūzus. 
Apyvartos <daro į metus a- 
pie 30 milijonų rublių ir 
turįs gryno pelno apie § 
milijonus rublių. Ūkio dar
bininkai gyvena gerai: turi 
savo "orkestrą, savo chorą, 
šokėjų, vaidintojų būrelius, 
turi savo teatrą, viešbutį,; 
ligoninę, biblioteką. Žo-. 
džiu, tai respublika respub
likoje. Tarybinio ūkio di-‘ 
rektorius Georgijus Tšbu-; 
rija labai sumanūs i’r ga-> 
bus administratorius iT 
šiaip veiklus pilietis. Nors 
mums su juo teko kalbėti 
per vertėją. Bėt jis įš kar
to suprato mūsų Torus ir 
pageidavimus’ ir pats teikė 
informacijas. N Supažindino 
$u ūkio administracija ir

Dirbtuve Auga į Fabriką

Vilnius. — “Puntuko” įmonė 
seniau teturėjo liejyklą ir buvo 
iš esmės nedidelė dirbtuvė.

Pastaruoju metu “Puntu
kas” pradėjo augti, čia jau 
veikia mechaninis cechas, ku
riame pastatytos tekinimo, 
frezavimo ir revolverinės 
staklės. Naujasis mechani
nis fabrikas nuolat papildo
mas naujais -įrengimais.

Įmonė gavo naują paskirtį 
—ji aptarnauja augančią odos 
ir avalynės pramonę, teikda
ma šios šakos fabrikams įvai> 
rias mašinų bei kitokias del 
tales, šiuo metu įmonė ruo
šiasi įvykdyti eilinį -užsa
kymą : pagaminti 5,000 sag
čių transmisijų ’ diržams. 
“Puntuko” kolektyvas iš
moksta gaminti ir eilę kitokių 
detalių.

Artimiausiu metu ši įmonė 
bus rekonstruota ir pradės 
gaminti mažiau sudėtingas 
'mašinas odos ir avalynės fa
brikams. Pirmoje eilėje nu
matyta įvairaus tipo stįklini- 
mo, frezavimo ir kitokių ma
šinų gamyba.

jo Teatro solistė visasąjungi
nio konkurso laureatė Vera 
Du lova, aukštos klasės arfi
ninke, subtiliai ir su virtuo
ziškumu atlikus Glinkos, Čai
kovskio, Guno, Deliubo ir ki
tų kompozitorių kūrinius. 
'Koncerte ' taip pat pasirodė 
Marija Bugačevskaja (smui
kas), Irina Palman (kolora
tūrinis sopranas). Fortepionu 
akompanavo E. Loiter, tarusi 
taip pat įžanginį žodį.

Pertraukos metu A. Kap- 
liukas, drauge su S. Maikovu 
sukohstrųayęs tarybinę arfą, 
papasakojo, kaip buvo kuria
mas šis sudėtingas instru
mentas, turintis du su puse 
tūkstančio detalių.

Koncertas praėjo su pasi
sekimu.
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Ęrazilijos Lietuviai
Rašo: Juodpenietis
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bausmės. Jau seniai pažangūs žmonės kelia ’klausimą 
mirties bausmės panaikinimo. Čia tos bausmės gyvavi
mui nėra jokio pateisinimo. Laikas šluoti iš visų valsti
jų kartuves ir elektros kėdes. Tai liekana senovės žiau
rumų.

X .vi

Telefonistai Pasimokė c
Dabar visi mato, kad telefonistų didžiausia nelaimė; 

buvo tame, jog jie buvo pasidalinę į porą tuzinų amati- 
nių unijų. Taip pasidalinus armija negalėjo laimėti ko
vos prieš telefonų trustą.

Dalis darbįninkų pasimokė iš tos skaudžios lekcijos. 
Jie nutarė perorganizuoti savo eiles.

Tai puiku ir gerai. CIO vadovybė ateina telefonis-1 
tams pagalbon su industriniu uniįizmu. Jau keletas te-, 
lefonistų amatinių unijų pasisakė už įstojimą į CIO. Jau; 
sudarytas CIO organizacinis komitetas, kurio direkto
rium pastatytas senas, prityręs organizatorius Hay-į 
toood.

, Obalsis yra: Visi telefonistai vienoje industrinėje 
Unijoje! Tiktai reikia palinkėti, kad didelė telefonistui 
dauguma pamatys šviesą ir stos po nauja CIO industri- 
nio unijizmo vėliava'.

Mirties Ęausmės Panaikinimas
Sovietų Sąjuhgos Aukščiausios Tarybos nutarimas i 

panaikinti šalyje mirties bausmę iššaukė pasaulyje viso-^ 
kių nuomonių. Komercinėje spaudoje tame žygyje ne'- 
randama jokio progreso. Girdi, 25 metų sunkiųjų darbų' 
kalėjimo bausmė reiškia tą patį. Tai, žinoma, nesąmo-i 
nė. ■ * > ' i

Pareiškime dėl panaikinimo mirties bausmės Aukš
čiausioji Taryba nušviečia ir priežastis. Viena, kad Ta
rybų Sąjungos darbo žmonės tokio panaikinimo pagei
dauja. Antra, kad mirties bausmė buvo reikalinga karo 
situacijoje, o dabar tos situacijos nebėra. Trečia, Tarybų 
žmonės įrodė savo puikų patriotizmą didžiojo karo metu. 
Nuo suokalbininkų ir išdavikų .pavojus labai mažas.

Tai sektinas pavyzdys ir Jungtinėms Valstijoms, 
čionai tik kokiose trijose valstijose neturime mirties

DAR VIENAS BRAZTLIE- 
ČIŲ PARENGIMAS NUO 

KARO NUKENTĖJU-
SIEMS SUŠELPTI ‘

Sao Paulo, Brasil. — Šių 
metų gegužės 10 dieną Ru-; 
sų Nuo Karo Nukentėju
sioms Šelpti Sub-Komite- 
tas, .su lietuvių, rusų, žy
dų departmentais, taipgi 
prisidedant lenkų ir jugo
slavų demokratiniams ko
lonijų sluogsniams, dviejų 
metų pergalės sukaktuvėm- 
paminėti, surengė puikų 
vakarą. Tik gaila, kad ne- 
perdidelė Centro Professo- 
rado Paūlista salė negalėjo 
sutalpinti visos, norinčios 
dalyvauti, publikos.

Įvairi, visų paren/ime 
dalyvaujančių kolonijų pro
grama, labai patenkino at
silankiusius, už ką Scenos 
dalyviai buvo palydimi gau
siais aplodismentais. Ypač 
jaudino publiką malonus,; 
jaunos Brazilijos 'lietu-' 
vaitos, . solistės, » Onutės 
Burbaitės balselis.. ,

Apart oficialės progra
mos, buvo išĮeista loteriniu 
būdu keletas meno išdirbi-: 
nių. Taipgi labai domino 
susirinkusius Sovietų •„_

mijos karo veiksm. paveiks
lų paroda. Tai šiurpi, kar-, 
tu ir jaudinanti, raudono
sios Armijos kelionė, nuo 
Stalingrado iki pat nacių 
fašistų lizdo — Berlyno. 
Paveiksluose matėsi 
sunkios raudonarmiečių ka
ro lauko kautynės ir triukš-i 
mingi išlaisvintų kraštų, 
žmonių sutikimai.

Turime priminti, kad dė
ka bendroms, suvienytų ko
lonijų moterų jėgoms, bu
vo įrengtas geras užkan
džių ir gėrimų bufetas, 
kurs pasotino ir pavaišino 
gražiai nusiteikusią, daug- 
.šimtinę žmonių mūsę.

Kiek teko sužinoti, šio; 
parengimo grynas pelnas; 
•bus paskirstytas proporcio-! 
naliai tarp visų, prie pa-į 
rengimo. prisidėjusių kolo
nijų, kurios -savo keliu, pa
skirs jį įtanį, kam Tas reika
lingiausia. Ir nors dar ga-, 
tutinai uęra suvestos visos; 
parengimo apyskaitos, bet- 
jau manoma, kad būsią a-, 
pie 60,'000 kruzeirų pelno. 
Tai bus vienas iš geriau 
pasisekusių^ parengimų, tai 
puikūs bendro darbo ir tar
pusavy sugyvehimo vai- 

ar- šiai !

Tarybinės Arfos Parodymas— 
Koncertas '

Vilniuje, filharmonijos kon
certų salėje įvyko pirmosios 
tarybinės arfos -parodyriias — 
koncertas. Arfa—sudėtingas 
įnstrumentas, jautriai pertei
giantis švelniausius muzikos 
atspalvius. Tarybinė arfa, 
turinti eilę patobulinimų, bu
vo sukonstruota Tėvynės karo 
dienomis.

Vilniuje įvykusiame kon
certe dalyvavo TSRS Didžio

Stachanovininkė
MARIJAMPOLĖ. — 

tynerius metu? dirbo pas 
žę Koste Misiukevičiūtė.
go metai, pagaliau, pasibai
gė: darbo žmonės susilaukė 
tarybi/ v^ldžios. Mergina sto
jo dirbti j organizuotąjį “Kų> 
melioniy” tarybinį ūkį. Kos
te iš karto pasižymėjo pa
vyzdingumu. Atėjo karštos 
1946 metų vasaros lauko dar
bų dienos. Po tris ir daugiau 
normų įvykdydavo pirmūnė, 
ravėdama ir retindama cu
krinius runkelius. Koste yra 
tarybinio ūkio kolektyvo sie
la. Ji daug rūpinasi darbo 
pagerinimu, draugų buitimi, 
jų kultūriniu gyvenimu.

Koste Misiukevičiūtė apdo
vanota medaliu Už darbo na
šumą. c

Karo sekretorius Robert P. Pattersdn prisega CIO 
prezidentui Philip Murray pagarbos ženklą už garbin
gą patarnavimą šaliai mobilizavime «ir vadovavime dar

bininkų visu karo laiku.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) šestad., Geg. 31, 1947
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Jeruzalė..— Žydų kovūnų 
užtaisyta mina priemiesty
je suardė kelis anglų vago
nus ir užmušė 4 asmenis.

3-čias puslapis ■ .....................r.
Laisve—Liberty Lith. Daily 
šeštad., Geg. 31t. 1947
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Joplin, Missouri. — CIO 
ir Darbo Federacijos unij.i- 
stai išvien pakvietė Henry 
A. Wallace’ą kalbėti bend
rajame jų susirinkime.

ant scenos vaidina

O
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P. MIKUTAITIS.

JULIUS JANONIS
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UŽMIRŠTAS DAUKANTO PALIKIMAS
‘ . Rašo ONĄ MIQIŪTĖ ' ’

Didesnioji dalis brangaus Daukanto
palikimo pelyja drėgnose ‘ rūsyse, kaip 
niekam nereikalinga makulatūra. Dau
kanto palikti darbai daugiau žinomi mū
sų moksliniam pasauliui, kiti gi, iškelti 

>Tarybų Lietuvos žmonių iš drėgnų rūsių 
į dienos šviesą, dar laukia savo moksli
nių tyrinėtojų. Pirmoje eilėje aš turili 
galvoje jo turtingą kelių tūkstančių pus
lapių Lietuvos Kunigaikštijos metrikos 

•medžiagą. Tai medžiaga, kurią Daukan
tas rinko visą gyvenimą: seni Lietuvos 
Kunigaikštijos dokumentai, diplomatai, 
aktai. Deja, nesujungė jos Daukantas į 
bendrą junginį, nesurišo viena įendra 
mintimi. , Gal būt, šį darbą užbaigti jis 
skyrė busimosioms kartoms, bet tos būsi
mos kartos šiuo jo darbu iki šiol vis dar 
nesusidomi, nors praėjo nuo Daukanto 
mirties jau beveik 90 metų. Čia pateik
siu svarbesnius Daukanto Lietuvos met
rikos rinkinius (antraštėse klaidų netai
sau) : ♦

1. “Visokį 44 diplomatai, medega dėl 
istorijos,” 356 pusi., 2. “Ukrainos, Voli- 
nijos ir Podolijos tvirtovių aprašymas, 
392 pusi., 3. Nuorašai įvairių, dokumen
tų, 500 pusl.> 4. “Rozmaite notaty,” 770 
pusi., 5. “Antiquitates miasta Rigi,” 300 
pusi., 6. “Praefatio praestringes quodam 
eks gestis Augustissimi jurium ipsorum 
concessoris,” 132 pusi., 7. “Przyvilej 
Krola Vladislava Jagiela na Volnosci 
Narodom Xięstva Litevskiego,” 442 pusi. 
8. “Diploma Lacationis Miastu seymiko- 
vemu Szavlom v Xięstvie Žmudskim 
Repartycyi Szavelskiej položonemu,” 493 
pusi., 9. “Privilegia Jura et immuniates- 
Ducatus Samogetarum,” 190 pusi.

Aišku, čia tik istorikai galėtų pasakyti, 
ar verta šią medžiagą skelbti ir kur ją 
galima būtų panaudoti.' Kiekvienas ta
čiau galėtų pasakyti, kad verta būtų mū
sų istorikams ja susidomėti ir parašyti 
apie ją bent kuklią studijėlę.

Šia proga paminėsiu| ir jo daugiau ži
nomus didžiuosius istoriniu|-literatūri- 
nius veikalus: “Pasakojimas apie Vej- 
kalus Letuviu tautos senovię kuri trum- 
paj apJiaszia Jonas Ejnoras metuose 
1850,” 1 d., 1175 pusi.

“Pasakojimas apej Vejkalus Lietuvių 
tautos senove kuri trumpaj ,.apraszia Si
monas- Daukantas Rasztininkas Pilozofi- 
os Magistras, antra dalis Metuse 
1850,” 863 pusi.

“Istoryja Žemaytyszka,” 1105 < pusi.
Antras didelis Daukanto palikimas, 

mažiau žinomas ir mūsų moksliniam pa- z 
šauliui, tai jo lenkų-lietuvių kalbos žody
nas ,trys dalys. Pirmoji dalis prasideda 
raide “A” ir baigiasi lenkų žodžiu “M- 
žyc,” turi 733 puslapius. Antroji dalis 
prasideda raide ’“N” ir baigiasi žodžiu 
“Pyzaty,” 704 pusi. Trečioji dalis pra
sideda raide “R” ir baigiasi žodžiu “Zžy- 
nac,” 822 pusi.

Kas domėjosi Daukanto žodynu? Be
rods, vienintelis K. Būga, nurašęs iš jo 
žodžius lietuvių kalbos žodynui, jaunes
nieji mūsų kalbininkai apie jį nieko ne
žino. ' X z

Daukanto žodynas, Poškos žodynas, 
. Ivinskio medžiaga žodynui, nežinomų au

torių žodynai—vis tai'medžiaga lietuvių 
kalbos žodynui ir visų pirma senosios 
lietuvių kalbos žodynui. '

Kai peržvelgi visą Daukanto palikimą, 
tik tada gali suprasti, kokio nepaprasto 
darbštumo buvo tšis žmogus. Gimęs sun
kiosios baudžiavos laįkaife, kaip šviesi 

z žvaigždė suspindi* tamsoje. Gerai žino
damas savo tautiečių vargus, jų tamsu
mą, jis* stengiasi jiems padėti, stengia
si vienas užkišti visas spragas. Jis rašo 
Lietuvos .istoriją, renka liaudies pasa
kas (“Massiu pasakas”), renka Lietuvoj 
metrikos medžiagą, rašo žodyną, verčia 
Fedro pasakėčias, rdšo visą eilę praktiš
kų knygelių iš ūkio srities. Tarp Daukan
to rankraščių randame mažą, kūklų la
pelį, kuriame pats autorius pateikia len
kų kalba savo įvairių spausdintų ir ne
spausdintų knygų sąrašą ir pastabas. 
Kadangi sąrašas darytas paties Daukan
to ir kai kurios jame minimos knygos

neišliko, manau, skaitytojui bus įdomu 
su juo susipažinti.

Pateikiu jį lietuvių kalbai
“Knygos, išėjusios" įvairiopus pavar

dėmis” (pod rožnemi nazviškarųi)
1. (Antraštė neišskaitoma). 2. “Lo- 

monda Epitome” su lietuvių k. žodynė
liu. 3. “Apie . apynių auginimą.” 4. 
“Apie tabokos auginimų.” 5. “Apie so
dus.” 6. “Apie elgimąsi su ugnimi.” 
7. “Apie bites.” 8.“Elementorius.” 9. 
“Kaip rinkti sėklas.” 10. Kornelijaus 
Nepos” vertimas. ril. “žemaičių dainos.”
12. “Phedro pasakėčios,” vertimas proza.
13. “Apie pievų sėjimą” (prie šios pasta
ba: “bet Zavadskis pasiskubino, nes be 
iliustracijų, taigi mažos vertės). 14. 
“Budas senovės Lietuviu” pasilieka rank
raštyje.

“Dar nespausdintos”:
1. “Palangos Petris,” apysaka pagal 

“Robinzoną,” iš cenzūros išėjo, atspaus
dinta bus šiais metais.” 2.“Apie

Simonas Daukantas
' kus,” kaip sėti, sodinti ir kaip saugoti ir 

kirsti, bus 5-kių aplankų.” 3. “Gaspado- 
rius,” iš lenkų kalbos. Veikalėlis para
šytas smulkiems ūkininkams. Pirmoji 
dalis apie ūkį, antroj i‘apie arklių augi
nimą, raguočių, avelių ir jų ligas, kaip 
jasv. gydyti. Trečioji dalis apie sodus, bi
tes ir apynius.” 4. “Lietuviškas Elemen
torius.” 5. “Justinus historiarum,” ver
timas, šis atrodo taip ir paliks, nes jau 
senstu.”

Čia nepaminėti jo didieji veikalai, ma
tyt, Ylar -nebuvo paruošti spaudai.

Gale Daukanto pastaba, kurioje auto
rius prašo, kad jo šių darbų sąrašas ne
būtų paskelbtas jokiame laikraštyję.

Daugiau žinomos ne tik mūsų moksli
niam pasauliui yra Daukanto “Massiu 
pasakos, suraszitas 1835 metuose, api- 
gardosi Kretan, Palangos, Gudenis, 230. 
pusi. Bet tik paskelbtos “Lietuvių Tau- . 
toje,” labiausiai atitinka Daukanto origi
nalą, vėlesnieji leidimai (M. Untulio 
1941 m.) gerokai nutolę nuo ^originalo ir 
suliteratūrinti.- Aišku, tai nebus nusi
žengimas, turint galvoje, kad^ pasakos 
daugiau skiriamos vaikams ir jaunimui, 
o Daukanto kalba jauniems skaitytojams . 
tikrai būtų persunki. , \

Tarp Daukanto rankraščių randame ir 
Adomo Mickevičiaus žinomo eilėraščio 
“Pierviosnek” vertimą. Tiesa, iki šiol 
nęišaiškinta,' kieno vertimas, ar paties 
Daukanto, ar Staneyičiaus, ar kurio nors 
kito Žemaičių poeto. Po vertimu pasira
šęs:’ ^Jaune Žemaitis.” Vertimas dary
tas žemaičių tarme. Čia pateikiu du pir-
mus posmelius: 4

' / “Žibakie.”
“Pirma dungiszka gijsmeįy 
Vos vyvyrSelis pragjda, '

_ Vysū unkstiba žolely ' 
Smulki žibakie pražįda. 
“Ungstyj tau unkštyj žolely ,

> 1 Dar un sziaures, puta viejes,
♦ \Dar nenudziuva pyjvejy,

Baltys unt kairia pelejes.” , 
\ pardeje isz lenkiszka

1 \ . “Jaune Žemajtis.”
Daukanto archyve iranddme. pluoštą' 

pasakėčių—vertimų, perdirbilnų, 'kurios 
dar laukia savą ^tyrinėtojo. Randame 
taip pat nuorašus senųjų mūsų poetų— 
Strazdo, Stankevičiaus, Valiūno ir visą 
eilę įdomių įvairių nuotrupų. , 

Buržuazinėje * Lietuvoje nesirūpinta 
ir Daukanto bibliotekos palikimu. Ji 
buvo įlieta, kaip nereikšminga, į bendrą 
buvusią L. M. D. biblioteką. Liet. Lite
ratūros Institutas, kurio žinioje yra buv.

(Trisdešimt metų nuo jo mirties sukakus) 
Ar regėjai Naujo,Ryto rausvą varsą? 
Ar girdėjai iškilmingą varpo garsą?
Ar girdėjai pilnĄ džiaugsmo laisvės dai- 
Juk tai rytas, Naujas Rytas eina! Iną?

J. Janonis.
*J. Janonis gimė ir vaikystę praleido 

netoli Biržų, kur jo tėvai, skurdūs “gri- 
telninkai,” vertėsi uždarbiaudami pas 
kaimynus. Julius savo vaikystę praleido 
gana skurdžiai. Vėliau gražiai tą savo 
gyvenimo laikotarpį atvaizdavo “Vaikų 
dienose.” Jis buvo iš mažens labai jau
trus, mėgo pasakas, užjautė visus vargs-

* ' , ■ v

’ i

/ Julius Janonis 
tančius, nelaimingus. 1909—1913 me
tais mokėsi Biržų kęturklasėje mokyklo
je, kur jau. tada pasižymėjo savo darbš
tumu ir gabumu. Skaitė daug knygų, 
domėjosi visuomenės mokslais. Jį traukė 
darbininkų kova dėk išsivadavimo iš ca
ro jungo. ’ Janonis visai jaunas įsijungė 
į tą kovą, palaikė ryšius su darbininkais, 
ragino juos kovoti dėl gražesnio gyve
nimo, į kurį veda socializmas.

Baigęs Biržų mokyklą, 1913 m. įsto
jo į Šiaulių gimnaziją . Čia visa energija 
Julius mokosi, skaito socializmo įkūrėjų

raštus, dalyvauja visuomeniniame gyve
nime.

Kilus pirmajam pasauliniam karui ir 
vokiečiams 1915 m. okupavus Lietuvą, 
Janonis kartu su kitais tremtiniais at
siduria Voroneže, kur įstoja į gimnaziją, 
įsteigtą tremtiniams lietuviams. Kleri
kalinė gimnazijos* vadovybė persekiojo 
J. Janonį ir jis 1916 metais iš Voronežo 
persikelia į Petrogradą, '"ir ten įstoja į 
gimnaziją. 1916 m. pabaigoje jis kurį 
laiką buvo suimtas ir sėdėjo kalėjime, po 
.arešto jis pervažiuoja į Dorpatą. Būda
mas ir čia persekiojamas jis nori išva
žiuoti toliau, bet pakeliui suimamas ir 
pasodinamas Vitebsko kalėjimam

Reakcijos vilnys vis kyla. Pagaliau, 
pavergtas Rusijos ir kitų tautų prole
tariatas, revoliucinio Lenino genijaus va
dovaujamas; numetė carizmą. 1917 m. 
kovo mėn. Janonis išėjo iš kalėjimo, ir 
tęsė savo revoliucinį darbą . Bet nuo
latiniai nedatekliai, sunkus darbas • ir 
kalėjimas visiškai palaužė jaunojo re
voliucionieriaus sveikatą. Jaunas poe- 

' tas susirgo džiova ir 1917 metų gegužės 
mėn. jo draugus pasiekė baisi žinia: Ja
nonis nusižudė, puolęs po traukiniu . . . 
“ . . . Kadangh mano sveikatos stovis ne
leidžia man gyventi kaip reikia, o aš ne
galiu tapti kam našta, tai aš save iš
braukiu iš gyvųjų tarpo.”

Laiške, adresuotame savo 
jis šaukia juos nenuilstamai 
šviesios liaudies ateities: “

draugams, 
kovoti dėl 
. •. . jokia 

vaizduotė negali nupiešti tokius vaizdus, ' 
tas permainas, kurie įvyks ir vidaus ir 
išorio gyvenime, kada bus įgyventas so
cializmas.” ,

Savo pirmuosiuose (1911—1913 m.) 
eilėraščiuose J. Janonis dainuoja apie 
gamtą, prisimena savo vaikystės dienas, • 
skundžiasi, jog negalima rasti laimės pa
saulyje, jog žmogų nuolat persekioja 
vargai. Jo dainelės — liūdnos:

(Tąsa .4-me pus.) •
------------------ ,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j—

Kodėl Yra Trūkumų Mūsų Vaidinimuose
Trūkumai Dėl Aktorių

Reikia pasakyti, kad mūsų vaidini
mai labai daug nukenčia ir pasidaro 
juose daug trūkumų dėl aktorių nebuvi
mo arba negavimo tokių, kokių veikalas 
reikalauja. Pavyzdžiui, reikia vaidini
mui jauno vaikino,; kuris mokėtų dai
nuot. Ir, ot, režisierius, negalėdamas .to
kio gauti, įdeda nedainininką į rolę ir ap
leidžia jo dainas, nedainuoja jų. Arba, 
daleiskim, reikia šokiko, o jo nėra. Šo
kius irgi turi apleist. O dar, prie to, tan
kiai ‘mūsų chorai', vaidindami operetes, 
reikalauja, kad režisierius imtų aktorius 
tik i'š choro. Tokiu būdu būna labai sun
ku surinkti tinkamus aktorius ir iš vei
kalo palieka atimta daug dailės, ir pasi
daro vaidinime visokių trūkumų.

Technikiniai Trūkumai
Technikinių trūkumų, tai beveik vi

suose mūsų vaidinimuose šiek-tiek įvyks
ta, o ypač operetes vaidinant. Daleiskim, 
prisieina jaunikiui arba chorui d^inuO- 
ja'nt visam sykiu, įeiti ant scenos, o jie 
įeina tik po kelis, ne visi kartu. Ir tas 
taip darosi, L&d jie būna už scenos kam
baryje, o iš to kambario siauros durys 
įeiti, į sceną. ' Taigi, pakol jie išsigrūda 
per tas duris, tai publikai ir atrodo, ko
dėl jie taip ne tvarkiai ir lyg bijodami įei-

Įj. M. D. biblioteka ir dalis jo rankraš
čių, išskirs ir sugrupuos Daukanto bibli
otekos knygas. Šį darbą palengvins ne
seniai rastus Daukanto bibliotekos paties 
jos savininko sudarytas alfabetinis kata
logas. j

Katalogan įtraukta 330 knygų, dau
giausia mokslinio pobūdžio, lenkų, rusų, 
vokiečių ir kt. kalbomis. Nemaža jų da- 

s lis liečia Lietuvos istoriją ir kultūrą.
Didis ir kilnus'lietuvių tautos švietė

jas buvo Daukantas. Per visą gyvenimą 
tiek daug nudirbęs; mirė* varge. Savo 
testaTnente^ surašytame 1862 m. Papilė
je, jis išvardina visą kuklų palikimą: su
dėvėtus skalbinius, apsiaustą, lovą, pa
veikslą, stalelį, knygų dėžę ir savo skolas. 
Ir prašo palaidoti jį kuo kukliausiai, O\ 
pinigus, kurie liks pardavus jo kai ku
riuos daiktus, išdalyti nepasiturintiems.

Nė vienu žodžiu jis neužsimeną apie 
savo didįjį palikimą — savo plunksnas 
darbus. Aišku, įuos turtus jis krovė vi

ešai Lietuvos* liaudžiai.

vą-v

na ant scenos?
Arba, daleis

dvi priešingos riena kitai grupės. Ir, ži
noma, jos turėtų būti atskirose vietose. 
Bet, kadangi tankiausia scena būna per 
maža, tai ir pasidaro lyg susigrūdę. Ir, 
žinoma, iš to pasidaro netikslumų, trū
kumų.

Yra ir* daugiau tokių technikinių trū
kumų, bet gi nėra reikalo čia daug jų mi
nėt. . • \

Finansiniai Trūkumai.
Finansiniai trūkumai irgi daug ken

kia mūsų vaidinimams. Rengėjai visa
da prašo, kad nepadaryt daug išlaidų, 
kad apsieit kuo pigiausia, kad liktų nors 
kiek pinigų nuo parengimo rengėjams. 
Taigi, jeigu reikia išrengti ^sceną arba 
aktoriams kostiumai nusamdyti, tai ir 
negalima gerų, o kartais ir jokių. Tai, ot, 
ir nukenčia mūsų teatras, mūsų menas 
ir pasidaro trūkumų.

Trūkumai Dėl Grimiro.
Mes visi žinome, kad grimiravimas 

aktorių būtinai reikalingas, nes grimira- 
torius pritaiko aktorius jų charakte
riams, -kuriuos jie vaidina. Bet, štai, ge
ras grimiratorius reikalauja apie $25 
uą darbą. Žinoma, rengėjai nenori mokėt 
ir nesamdo jo, tepasi patys, kiek galėda
mi, arba šiek-tiek prisimanantis juos ap- 
tepa. Tas irgi daro nemažus trūkumus 
mūsų vaidinimuose. \* * * * >

Korespondentai, aprašydami mūsų 
vaidinimus, gana tankiai pastebi, kad 
buvo mažų trūkumų irdiepia juos patai
syt. Žinoma, jų pastabos teisingos. Bet 

- vistiek jie nežino, kad tų nekuriu trūku
mų negalima pataisyt ant tokių estradų 
(steidžių), ant kokių yra mūsų teatrai 
vaidinami. Jų pataisymui reikėtų pirma 
estradas pataisyt. . W

z Už visokius vaidinimuose trūkumus 
yra kaltinami režisieriai/ todėl, kad jie 
yra vaidinimų direkjtoriai./ Bet reikia ži
not; kad prie tokių sąlygų arba tokiame 
padėjime būnant, kaip kad mūsų teatrai 

\ yra vaidinami, tai nevisada galima kal
tinti režisierius. Režisieriai gi žino, kad 
rėikia gerų aktorių, dainininkų, grimi- 
ratorių, estradų ir kitokių visokių įren
gimų.- Bet kadangi jų nėra, tai jie vis- 
tiek vaidina teatrus su tuo, ką jie turi ir 
vistiek palaiko mūsų meno-kulturos veik
lą. ( . z ' • Jonas Juška.

•Visokios Žinios
Gegužės 18 d, atsibuvo 

karienė, kurią surengė Lieta- J 
vai Pagalbos Teikimo Komite- 1 
to vietinis skyrįus, Ukrainą 
Svetainėje, S. Side. ’Vakarienę 
pagamino mūsų geriausią 
g a s p a d i nės: Jablonskienė, 
Anglinskienė, Pipirienė ir Poš
kienė. . /$

Septintą valandą vakare 
susirinko vietiniai ir iš apy
linkių svečiai ir susėdo aplin
kui stalus. Prie skanios vaka-JW; 
rienės, kuri buvo paruošta iif^ 
vištienos, komitetas išdavė raf^ 
portą iš trijų metų veiki-s 
galbai Lietuvos žmonių. Da 
buvo surinkta drapanų, apsil 
vų ir pinigų tam reikalui pc^ 
mūsų veikėjus, d auk ir nųbšjr 
džiai vietos lietuviai aukavo 
pagalbai savo broliams ir se
serims Lietuvoje. Drapanų bu
vo surinkta ir pasiųsta virš 5 
tonai, pinigais ’ virš $10,000. 
Nuoširdžiai darbavosi Pitts
burgh, ’ Washington, Muse> 
Wilmerding, Ambridge, Ali
quippa, New Kensington, Mid
land, Coa'l- Center ir k-itų 
lonijų lietuviai.

Komiteto pirmininku 
pat pradžios buvo Jonas 
bonas, jo pagelbininku per tą 
visą laiką buvo Juozas Mažei
ka. Jie daug įdėjo . darbo 
Daug pasidarbavo Stasys Or
da, taipgi D. P. Lekavičius, 
Jurgis Parčauskas; daug dar
bavosi pirm išvažiavimo į 
P'loridą Juozas ir Ema Sliekai, 
daug darbavosi Dr. J. Baltru- į 
šaitienė; labai daug drapanų • 
surinko Antanas Grigaitis, J. 
Miliauskas, J. Pu įtik as, P. Ka- 
valiauskas, J. Briedis, J. Ma
žeikis, J. Urbonas, Mikeškie- 
nė, M. Vilienė, Jos. Kazimer, 
H. Kairienė, Sherbin, P. Mic- 
kunas ir daugelis kitų, kurių 
vardai čia it nesuminėti.

Daugiausiai pinigais auka
vę, tai Pranas Mickunas — 
$200. . t
, Po $100 aukąvo: J. Kasi- 
mer, Stanis Orda, Ji Purtikas, , 
Bpanas Irhbrose, Lps’ 142 kp. ' 
net kelis šimtus dolerių. Dau
gelis aukavo po $50 ir $25, o 
per tris metus veiklos, tai visi 
progresyviai po kelis desėtkus 
dolerių išaukavo tam svar-’ 
biam reikalui.

Kolonijose taip pat pasi
šventusiai dirbo surinkdami . 
rūbų, apsiavų ir aukų ir pa
tys aukavo. Wilmerdinge daug ‘ 
dirbo M. ^latakas, A. Vilkas, 
St. Teiraila ir velionė Čer
niauskienė. New Kensingtone 
— K. Stašinskas, J. Jasadavi- 
čia, Krikščiūnas, Virbickienė, 
J. Chuplis. Taip pat nedidelėj 
kolonijoj Muse — Savukaitie- 
nė ir Načajienė: Washingtone 
daug dirbo — M. Yanavičie- 
nė, J. Kubickienė ir kiti ki
tur.

Reikia priminti ir. įai, kad 
jau mūsų tmpe nėra daug 
pasidarbavusių : Jono Kaz
lausko, Varnagirio, yčerniaus- 
kienės ir Košt..Šimkūno, ku
rie jau yra mirę. J vakarienę 
susirinkę* atidavė jiems pa- 
garbą minutei atsistodami.

Buvo pakviesti trumpai iš
kalbėti : J. K. Mažukna, Dr. 
J.. Baltrušaitienė, J. Miliaus
kas, M. Janavičienė, J. Par- 
causkas ir kiti. Vakarienė bu
vo vykusi užbaigimui 
garbingo d amo.'

North Side j apsivedė daug 
jaunų lietuvių: J. Marcinkevi
čius su Igmienės Valkauskie
nės dukterim; J. Armoskus si>, 
Kuneikis, ir keli kiti su kita
taučiais. JJnkime gero gyveni
mo* jauniesiems !

D. P. Lekavičius.
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Cambridge, Mass. —Har
vardo Universiteto ^studen
tų laikraštis Crimson gina 
Henrio Wallace’o teisę kri
tikuoti. Trumano politiką.

FRANK KRUK
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gerai. Visokia užmačia,—mieštas žibins, 
o kaimas patamsy, pinigus mokės. Ką 
čia! Ar,mišioms, mergele, leki?

— Agi, sakau, jeigu nebus didelė 
spūstis, — išpažinties horiu pasiekt. Jau 
jeigu Kernavos kunigiukas būtų, lauk
čiau kad ir iki vakaro eilėje. Koks geras, 
koks dievotas! Cukriukas, mergele!

Davatkėlės pirmosios ilgų sijonų pa- 
dalkomis nušlavė miesto aikštę į bažny
čios pusę, viena kitą kumšėdamps, pirš
tais rodydamos į nematytus neregėtus 
aukštus vežimus, pasikeliančius į kalną 
iš tolimų apygardų...

Upe plaukė žemyn baltas garlaivis, su 
raudonais kaminais, guldydamas paliai 
vandenį tirštus dūmus. Garlaivis iškai
šytas beržų šakomis, padabinta^ vėlia
vėlėmis. Iš garlaivio buvo matyt toli pra- 
tysę keliais, vieškeliai, kuriais dulkėse 
paskendę riedėjo vežimai, gulė pėsti, 
būriais, kompanijomis, jojo raiti. Vienur 
buvo matyt pakylanti ir nusileidžianti 
kalvelėmis ilga dviratininkų eilė, kitur 
rikiuoti šauliai, su šautuvais^1 i,

Garlaiviu važiuojantieji girdėjo vėjo 
atnešamą dainą, iš klonių, iš vieškelių. 
Būrys svečių, pakviestų į apskrities mie
sto iškilmes, susispietę pirmos klasės pa
lubėje, kalbėjosi apie šalies vargus, ne
laimes ir jos tolygų klestėjimą. "Akį jų 
glostė lyriškos Nemuno apylinkės: raus
vi šlyno slankiai, karklai, lyg rūtomis, 
pažaliavusios salos. Iš knygų, iš atsimi
nimų kiekvienas žinojo, kad ten turi būti 
lūšnelė, ten pavieškely kryžius, pieme
nukas su banda, ten sesutė lietuvaitė po 
laukus skinanti dobilą, plėšianti penkia
lapį, kasas smeigiantį, neramiomis aki
mis bernelio ieškanti.

— Štai, kur mūsų veikėjai ir poetai 
turi ieškoti dvasios stiprybės, — sakė 
vienas, atleisdamas diržo sagtį ant pas
kutinės jo sagutės. — Čia, ponai, gamta, 
sveikata, grožis. Žiūrėkite į aną bakūžę, 
kad ir į artoją, prie kelio. Apskuręs žmo
gelis, menkai gal maitinasi, pęrą hekta
rų tėtuęi, bet pažvelkite, kiek širdies, 
kiek nekalto džiaugsmo teikia jam gam
ta!

(Tąsa)
Autorius dėl to su skaitytoju norėtų 

pasakyt mūsų garbingo burmistro žo
džiais — joukun darbs, ir grįžt iš liūdnų 
miškelių, palaukių, užuot paskum apy-
plikį zuikį strap alio jus, į dar liūdnesnį 

^apskrities miestą ir pasižiūrėt, kokią 
^medžioklę ištikrųjų ponai verslovinin- 
\ai, idealistai, veikėjai amerikono Kru- 
1) kailiui paruošė.

PAMINKLAS IR KITI KRUKO 
DARBAI

Vėliavos lipo į kalną, iš kalno pakal
nėn, leidosi į slėnį ir vaikščiojo po visą 
miestą.

Miesto aikštėj, nuo įvažiuojamųjų 
vartų iki apskrities valdybos namų prie- 
gonkio, — svarūs pušų šakų ir pinavijų 
vainikai.

—Mergos pynė zakristijoj tuos vai
nikus visą savaitę, pažiūrėk, kaip' bažny
čioje !

—Je,,matai, o galėj aplink Saldžiau- 
siojo Jėzaus altorių apdėti.;.

— Taigi, taigi, mūsiškė visas kviet- 
kas iš. darželio glėbiais išnešė. Ugi, aš 
saviškei, mūs Zabelei, ir sakau: juk ne 
vyskupas atvažiuoja, kam čia prireikė! 
Ne kunigas mirė, o jį, kad, tu mergele, 
girdėtum, — mama, sako, kad nesupran
ti, -— nešnekėk. Sako, mes dėl Lietuvos... 
Taigi, Agnieškėle, padėkim, dabar mūsų 
žmonės viską tvarko, ne svetimi, juk ge
riau, ale, padėkim, cukrus," silkė, muilas, 
vis nėra taip pigūs, kaip prieš karą. Ir 
pinigas kažkaip ne tąs. Atsimenu, už ru
blį, tai ką čia ir šnekėt, ir įsipirkt, ir pa- 
baliavot galėdavai.

— Mat, .ponų daugiau, mergele, bran
giau ir apseina... Pirma, atsirųenu, bū
davo miestely vienas raštininkas, star- 
šina dar, ir viskas. O dabar visokiausių, 
kur eisi, vis tilingentui ant kojos užlipsi, 

z Ir vis iš to prasto pasijuokt, viską nau
joviškai... Jš ko tą duoną valgo, ar ne iš 
to prasto... . '

— Ką čia šnekėt, tinginiam kaip buvo 
gera gyvent, taip ir tebėr... Mat, sugal- 

’ vojo elekstriką įtaisyt miestui tas ame
rikonas Kriukis, mat, jau su žibalu ne- (Bus daugiau)

■

(Tąsa nuo 3-čio pus.)
Mano dainelės—ašaros sraujos, 
mano dainelės—verdantis kraujas, 
kurs iŠ jaunosios mano krūtinės 
plūsta, kaip gausus kalno šaltinis.

(Mano dainelės) i

Julius Janonis
bininkija, skelbdamas neišvengiamą ko-

Geruoju negausint mes nieko; 
mes laimę pasieksim per kovą.
Tgdėl negailėkime nieko:
mums Marksas tebūs už vadovą.

(Iš darbininką katekizmo)k,% 
o.

r *

O aš galo sudū/rt su galu negaliu, 
nors kalu, dieną naktį kalu.

(Kalvis) ’•*

Duonos kąsnio neturiu, 
nors ariu, ariu, ariu.

(Kumečio daina)

Tačiau poetas, labiau įsitraukęs į vi
suomeninį darbą, greitai suranda tikrą 
savo kalbą, jis pasidaro proletarų dai
nium, jų kovos šaukliu.

Savo eilėraščius jis skiria darbinin
kams ir kitiems darbo žmonėms, vaiz
duoja jų sunkų gyvenimą:

Vos rytąs prašvinta, nuskurę būriai 
per miegantį miestą žingsniuoja niū- 
tai darbo kariuomenė traukia'. Iriai:

(Darbo kariuomenė)'

Kumetis, ardamas dvarininko laukus, 
skundžiasi savo sunkia-dalia:

Kalvisį sunkiai' dirbdamas, negali 
^maitinti savo šeimos:

iš-

Dar sunkesnė padėtis bedarbio, kuris 
veltui slankioja aplink dirbtuvę, darbo 
nėra;
Kasdien pas dirbtuvės šerkšnotąjį mūrą 
skurliuos susitraukusi stypso figūra, 
beddužanti koją į koją.

(Bedarbis)
Tuo metu, kada daug inteligehtų, 

pabūgę žiaurios z carizmo' reakcijos po 
1905 m. revoliucijos pralaimėjimo, ėmė 
trauktis nuo revoliucijos, taikstytis prie 
caristinio režimo, Janonis nuėjo su' aar-

g o ji t-———-—<k<

Poetas jau mato artimą pergalę^ be- 
auštantį laisvas rytą:

Ar girdėjai, lead jau vergas laisvas tapo ?
Ar žinai, kad. prie vergijos stovim kapo?
Jei žinai, tai trauk gatingą, laisves^dainą: 
te greičiau prakilnus Rytas eina!

V ■■

(Naujas Rytas) y

Kilus pirmajam pasauliniam karui, 
kada visoje šalyje vargas, skurdas dar 
labiau padidėjo, Janonis ragina atkreipti 
ginklus prieš carizrpą: 4

Tai kelkis, Rusija! Tu keršto siautimu, 
liepsnojančia širdim, ištraukus iš makšties 
jau kardo nepadėk, kol degančios širdies 
nespėsi užgesyti karštu priešą krauju.

, ^Kelkis, Rusija)
Daugelis žuvo toje revoliucinėje kovo

je, ęadėjo savo galvas dėl tėvynės lais
vės ir gražios ateities. Janonis jiems pa
gerbti parašė grąžų kūrinėlį “Neverkit 
pas kapą”: < , - • .

Neverkit pas kapą narsiąją draugą: 
kas krito k^voj, tie didvyriai. > .

Minekįe ne pragaišti, mirtį, kapus, 
Bet kovą, vien kovą be galo: < . 
geresnio paminklo didvyriam nebus, 
kaip vykdymas ją idealo. -
Lietuvos TSR darbo .žpionėš myli ir 

gerbia didįjį proletarų poetą Janonį, ku
ris savo kūryba padėjo , pagrindą tary
binės Lietuvos poezijai.

(Laisvės Redakcijos Rastaba. -—Tik 
prieš arti porą mėnesių Baltimore j e mi
rė Juliaus Janonio motina, Marijona Ja
nonienė, sulaukusi arti 80 metų am
žiaus.)

Moterys Puikiai Progresuoja 
. Besisvečiuojant. Clevelande 
teko pątemyti ir pasigrožėti 
matant Clevelando pažangius 
lietuvius ? dirbant gražius, 
naudingus darbus ir jų pasi
ryžimą dirbti dar daugiau.

Grožėjausi moterų kliubo' 
progresavimu. Pasirodo, kad 
moterys vis labiau išmoksta 
sutartinai dirbti savo kliubo 
ir choro naudai. ^Jos daug 
dirba ir visam pažangiųjų 
lietuviu veikime. Pasirodo, 
had dabartiniu laiku mote
rims priklauso didesnis kre
ditas, nes jos daūgiau veikia 
už vyrus. z ■

Džiugu buvo matyti^ kad ir 
vyrai pradeda sukrusti ir rū
pintis meno kėlimu. Jau tą 
pradžią patėmijaU gegužės 
11 d. moterų kliubo; Motinų 
Dienos parengime. Pasirodė 
apie pusė tuzino vyrų, gerų 
dainininkų, dainuojant mote
rų kliubo chore. iNuo senes
niųjų dainininkų, kurie dai’ 
nedainuoja, girdėjau išsireiš
kimų, kad artimoj ateityj ir 
jie dainuos. Pasirodo, kad 
ateinančią žiemą Clevelando 
Visuomenę' parengimuose ža
vės dainomis mišrus choras.

Dar vieną džiuginantį da
lyką teko' patėmyti. Tai yra 
tas, kad Clevelando meninin
kai, kurie seniau daug dir
bo dailės srityje, organizuo
ja skaitlingą menininkų gru
pę. Netenka abejoti, kad 
Clevelande artimoj ateityj vėl 
kils, augs ir bujos lietuvių 
menas taip, kaip buvo seniau, 
prieš karą. Tik tam gražiam 
ir naudingam darbui reikia 
nevien patyrimo, bet visų 
nuoširdaus prisitlėjimo dar
bais ir parama. Tik tokiu 
būdu galima lietuvišką meną 
puikiai auklėti.

Clevelandietems Kreditas
Kada, nors ir retkarčiais, 

tenka dalyvauti parengimuo
se ir girdėti moterų chorą 
dainuojant, rodos, ne tik sa
kyte sako, bet ir kviečia visus 
dailės mylėtojus prie bendro; 
darbo auklėjime meno. Cle
velando suaugę vyrai ir Ansa 
jaunuomenė neįsižeiskite, kad 
duodu didelį kreditą mote
rims už jų dedamas pastan
gas dirbti dailės srityje. Jos 
įsteigė moterų chorą, išlaikė 
per visą karo laiką ir šian
dien puikiai dainuoja ir žavi1 
publiką ir progresuoja. Var
de jų tų didelių pastangų, 
varde jų progreso, kviečiu vi
sus dailės; mylėtojus — se
nus Jr jaunus — prisidėti ir 
dirbti tą kilnų ir naudingą 
darbą, kėlimą lietuviško me
no. Tuomet visiems bus ly
giai kreditas.

čia, jei dar ' nepervėlu, 
nors trumpai4 pažymėsiu apie 
Motinų Dienos atžymėjimą. 
Gegužės 11 d, Moterų Kliu
bo Choras savo gražių pasi
darbavimu puikiai atžymėjo 
Motinų Dieną. Sochsenhein 
svetainė buvo pilnutėlė publi
kos. Programą pildė du dide
li chorai ir solistai. Cleve
lando Moterų Kliubo Chords, 
vadovaujamas M. Mačionie- 
nės ir jos dukrelės Ruth Ma- 
čionaitės, ir Moterų Pažangos 
Choras iš Detroito, vadovau
jamas Adelės Erickson. < Vi-

siems yra žinomą, jog . dviem 
choram dainuojant parengimč 
publika daug atydžiau 
klausosi ų svarsto, kuris gra
žiau dainuoja, čia nespręsiu, 
kuris choras gražiau dainuo
ja; tik linksma pažymėti, kad 
abu chorai turi gabias .moky
tojas ir abu dainavo gerai: 
sužavėjo, visus klausytojus. 
Abiem choram ’ publika gau
siai plojo ir iššaukė daugi'au 
dainuoti. Tas parodo, kad 
publika davė kreditą abiem 
choram ir chorų mokytojom 
už puikų vadovavimą.

Clevelando publika jau 
per daug metų negirdėjo 
taip gražiai dainuojant lietu
vių chorus. ' Solistės Violet 
Čipaitė, A. Devetsko, Anacita 
Zigmantienė ir W. M. He- 
gedorn labai ’gražiai padai
navo po keletą solų,. Visų so
lisčių balsai gerai išlavinti, 
jų dainos publiką žavėjo 
taip, kad buvo iššauktus po 
kelis sykius dainuoti. Iš De-. 
troito Ona 'Krakaitienė pasa
kė trumpą prakalbą, atžymė
dama moterų nuveiktus dar
bus ir šiandienines pareigas. 
Programą uždarė abudu cho-: 
rai bendrai sudainuojant du 
himnus: Lietuva Tėvynė Mū
sų ir darbininkų himną.

Motinų Dienos atžymėjimas 
buvo labai įspūdingas ir pa
vyzdingas ir jame dalyvavo 
daug gražios publikos. Da
lyvavo didelis skaičius ir jau
nuolių. Manau, kad pačios, 
kliubietės praneš apie pasek
mes.

Rengiasi Apsivesti
Iš patikimų šaltinių suži

nojau, kad Clevelando, pro
gresyvūs visuomenės labai 
mylima pianistė Ruth Mačio- 
naitė su savo draugu George 
Novaišiu padarė sutartį ap
sivesti liepos 5 d. Abudu 
jaunuoliai gerų tėvų pavyz
dingai išauklėti. Ruth Ma
sonaitė nuo pat kūdikystės 
dienų, kaip ir jos motina, pa
mylėjo muziką, d^ilę ir tuos 
žmones, kurie toje srityje 
darbuojasi. v Ruth Mačionaitė 
per keletą metų savo gabiu 
akompanavimu / vadovauja 
Moterų Kliubo Chorui ir vi
siems solistams. Taip pat |r 
būsimas gyvenimo draugas G. 
Novaišis nuo pat kūdikystės 
dienų mylėjo klausytis mu
zikos ir dainų. Visuomet lan
kydavo Moterį Choro dainų 
pamokas ir visus parengimus. 
Rodos, kad tas juodu nuo pat 
kūdikystės dienų suvedė į 'pa
žintį ir meilę. Linkiu abiem 
jaunuoliam linksmų vestuvių 
ir laimingo šeimyniško gyve
nimo.

/
Moterys Rehgia Pikriiką
Dar vieną dalyką sužinojau 
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DR. JOHN REPSHIS
(RICI’AYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-A Ir 0-8

' Nodėliomis Ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki i# ryto.

278 Harvard Street
kitaip. Inman St., arti Central Škr.

CAMBRIDGE, MASS*

nuo moterų kliubo narių, ku
ris visiems bus svarbus. Mo
terų kliubas rengia šaunų pik
niką, Moterys išsireiškė, kad 
jos piknikui pasamdė geriau
sius muzikantus, kokius šiuo 
tarpu galima gauti. Jos ta
rėsi kaip geriausiai ir ska
niausiai pagaminti užkandžius 
ir''gauti skanių gėrimų. Kaip 
matot, jos iš. anksto darbuo
jasi, kad visą atsilankiusią 
publiką pilnai' patenkinti.

Aš patariu visiems ir vi- 
soms j minėtą pikniką atsi
lankyti, nes kliubietės, ką pri
žada, tai pjlnai išpildo. Pik
nikas įvyks birželio 29 dieną, 
Mačiuto ūkyje* Girdėjau^ 
kad daržas ir šokiams vieta 
puikiai atremontuota. Tad 
visiems dalyviams bus gražus 
pažmohys ir puikus pasilinks
minimas tyrame ore.

i A. M. B.

T . ( '

lace padėkojo Berkeley mies
teliui “už suteikimą savo ša
ligatvio” jo prakalbai. Tuotni 
Jis davė suprasti, kad nekutiė
norėtų užginti ir Čia jam kal
bėti.

Wallace čia pakartojo savo 
idėjas apie pasaulines ir šios 
šalies problemas ir vėliau dar 
išdėstė tris politinius įsitikini
mus išreikšdamas viltį d & jų 
pasisekimo.

“Aš noriu geriausią pasise
kimo komunizmui/Rusijoj,” 
sakė Wallace. “As toliau no
riu geriausio tipo socialei de
mokratijai didžiausio pasise
kimo Vakarų Europoj. Ir aš 
noriu matyti mums didžiausį 
pasisekimą kapitalistinės de
mokratijos Jungtinėse Valsti
jose.”

' šiais linkėjimais Wallace 
dar kartą patvirtino savo įsi
tikinimus, kad socialistinė 
draugija gali gyvuoti šalia ka
pitalistinės, d e m o k r a tiškos 
draugijos.

Studentai ir kiti susirinkę 
ant gatvių su dideliu žingeidu
mu klausėsi Wallace’o pra
kalbos.

Berkeley, Calif

^4i.1

I

Brooklyn, N.

TeL EVergreen 4-880?

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų*

/

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

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokiliųj krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
-........................................... .............................................. , . I ...................................... —
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zk GERIAUSIA b U 0N(X/.

jSCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn5'^*^

459 Qrand Street,
* (Skersai nuo Republic Teatro)

/ PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

* A

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
, Valgykite Pietus pas

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

>' —i -m- i ... , . , —r.----------- i.-.iy.

; 7^ > KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ duoną ir
VISOKIUS PYRAGUS BEI KĖIKSUS

Mes įperkame geriausios rūšies miltus—tas Ireiškid, kad mūsų-duonoj 
nūra jokių dažų nei chemikalų. Mū$ų duoną valgydami sutaupysite 

. pihigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristątdme į Visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuvei 
if į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miesttis.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Wallace kalbėjo studentams
Kalifornijos U n i v ersitetui 

atsakius universiteto patalpą 
Wallace’o kalbai, apie 15,000 
universiteto studentų ir šiaip 
šio miestelio gyventojų susi
rinko ir išklausė Wallace’o 
kalbą nuo šalygatvio.

Pradėdamas kalbėti Wal-

LITUANICA SQUARE .

RESTAURANT

awwahiaan/ife I I 41

X

I
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LIWUV^KZW Ifp^HrVrl

Stcvcn Augustine & Frank Sanko 
, ' SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURAČIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dien^ yra didelis pasirinkimas visokių valgių

' ATDARA DIENA IR NAKTĮ 1 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. T.
Tel. Evergreen 1-9612

GREEN STAR BAB & GRILL
< LIETUVIŠKAS KABARETAS
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti it pasišokti, užeina 

pas “Gr«en Star Bžt and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkintu 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
t * - • 4

I Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Telefonas EV. 4-869d

4 pulsi.^Laisvė (Liberty, Litb. Daily), šeštad., Geg. 31, 194#

.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Newark, N. J Hartford, Conn
■O

paga-

i

tvirtino

We

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

organizacijų. Ypatin- 
daug veikė Laisvės 
prie kurio priklauso 
metų. Jis per 15 me- 

chonp organizato-

APTARNAUTOJOS
A beina m Apvaiymtit Ligoninėje 

GERA ALGA
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
, ' Kreipkitės '

MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

, .-1428)

d., 
na- 

jį sužeidė.

Jos 
apsigih- 

pasau-

SLAUGIŲ PApELBININKES
TURI NAKVOTI ANT'VIETOS 

GERA ALGA
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 

NUOLATINIS DALBAS
' Kreipkitės Supt, of Nurses

MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

(i£»)

mes patys. Todėl ir 
svarbu balsuoti.
birželio dieną Niū 

valstijoj eis pirmi- 
balsąvimai

oMl

Balsuokite ši Antradieni
Birželio 3 d. Niū Džiorzės 

valstijoj eis balsavimai apie, 
Valstijos konstitucijos pataisy
mą. Dalykas labai svarbus. 
Gerai įsitėmykit visi užsire
gistravę balsuotojai «ir būtinai 
eikite tą dieną balsuoti.

Dalyko esmė štai kokia. 
Niū Džiorzės valstijos konsti
tucija labai jau nusenusi: jau 
daugiau kaip 100 metų paga
minta ir priimta. Gyvenimas 
nuo to laiko smarkiai pabėgė
jo priekin, ir jo iškeltų reiški
nių nebėgai? gerai patenkinti 
ir išrišti “išėjusi iš leistrų,” 
supelėjusi konstitucija. Gali 
būt, tai ir yra priežastis, ko
dėl šioj valstijoj tokie reak
cingi valdžios organai, kodėl 
išrinkti tokie užkietėję atža- 
gareiviaf, darbininkų smaug
liai senatoriai ir atstovai.

Ne tik kad pilkieji žmonės, 
‘bet ir patys šios valstijos val
dininkai mato reikalą page
rint jos konstituciją. Bet kas 
ją gerins ir kaip gerins, tai 
klausimas.

Ir kaip tik šį klausimą te
galėsime teigiamai ir tinkamai 
išspręsti 
yra taip

Tą 3 
Džiorzės 
niai rinkiminiai 
dviem dalykais.

Vieno dalyko galite visai 
šiuo tarpu nepaisyti: tai yra 
visokių valdininkų kandidata
vimo. Tą dalyką išspręsite ru
dens balsavimais, kada eis ga
lutiniai tų valdininkų rinki
mai. Vadinasi, balsavimo ma
šinos dabar visai nevartokite 
ir nepaisykite ano ilgo balto 
lapo su kandidatų vardais.

Bet kitą dalyką atlikite są
moningai. Tai yra valstijos

di-

konstitucijos taisymo dalykas. 
Tam reikalui gausite nedidelį 
geltoną lapą: “Ballot No X.” 
Ir ant to geltono lapo, juodu 
pieštuku arba juodu rašalu, 
padėkite kryželį ties balsavi
mo tekstu: “For such a con
stitutional convention, instruc
ted to retain...”

Paskui žemiau yra parašas: 
“Vote for Thirteen.” Tai yra 
delegatų rinkimas, — tų de
legatų, kuriems bus paskiau 
pavestas valstijos konstituci
jos taisymo darbas. Storžie
viai, kapitalistiniai pakalikai, 
žinoma, ne ką ten dabai pa
taisytų. Reikia ir būtinai rei
kia išrinkt bet keletą darbi
ninkiškai- nusiteikusių delega
tų. Padėkite po kryželį ties 
dviem vardais: Elwood M. 
Dean ir Gaetana ' Mahan pir- i 
mojoj po kairei kolonoj.

Tai ir visa kas. Pastatysite 
viso tris kryželius — ir savo 
pilietišką- pareigą atlikot. Ir 
galite sau eit su lengva sąži
ne.

Tai, susimildami, neapsileis- 
kite! Nepatingėkite pareikšt 
savo balsavimą! O pasakiau, 
rudenį, lapkričio mėnesį, tu
rėsime ir daugiau ką nubal
suoti, kai jau bus pagaminti 
rekomeriduojamieji konstituci
jai pataisyti punktai.

Ir dar vienas labai svarbus 
pranešimas. Tuoj kitos po bal
savimų savaitės pradžioj —t 
pirmadienio, birželio 9 d., va
kare, Mosque Theatre patal
poj, kalbės Henry Wallace. 
Būkite visi, kas,gyvas! Čia ir 
kažkokrų raginimų nereikia. 
Visi suprantate padėties rim
tumą. Pažangiųjų Amerikos 
Piliečių organizacija, draugėj 

'su
Lyga 
League 
gressive Citizens of America) 
rengia 
mitingą 
garsiakalbiai ne tik pačioj sa
lėj, bet ir Linkolno parke — 
tiems, kurie nebesutilps salėn. 
Visi ateikite ir padėkite at
mušti įšėlusią imperialistinę 
reakciją.

Jonas Kaškaitis.

Sužeidė S. Makavecką 
Sekmadienį, gegužės 25 

Stasiui Makaveckui einant 
pi o automobilius u 
Drg. S. Makaveckas tuojau 
buvo nuvežtas į Hartfordo li
goninę. Daktarai apžiūrėję 
pareiškė, kad sužeidimas nėra 
labai pavojingas. Bet dar jie 
toliau tyrinės, žiūrės ar nėra 
kojos kaulas trūkęs.

Drg. Makaveckas skundė
si, kad automobilius jį blokš- 
damas visą labai sutrenkė. 
Automobilio vairuotojas nebė
go ir prisipažino, kad jo kal
tė. •

S. Makaveckas yra' veiklus 
narys visų pfogresyviškų lie
tuviškų 
gai jis 
Chore, 
jau 20 
tų buvo 
rium.

Jį galima aplankyti Hart
fordo ligoninėj nuo 2 iki 3 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 7:30 
vakarais. Nuo savęs linkiu 
kuo greičiausiai pasveikti.

Chorietis.

LOS ANGELES, CAL.
id \ Ibomas’o komi- 
atf Lowell Mel-

HELP WANTED- FEMALE HELP WANTED FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

Neprigulmingųjų Piliečių 
(Independent Citizens 

affiliated with Pro-

tą milžinišką masinį 
Henriui Valesui. Bus

Moračka, A. 
Yakubėnienė, 

Glebavičius ir

Šapranas,

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus įr nulekeriuoja. '

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Chinijos valdžia varžo ži
nias apie chinų komunistų 
laimėjimus.

PASIUTLIGĖ
Ne vien tik šunys bei 

žmonės suserga .pasiutimu. 
Visi šiltakraujai gyvūnai,,] 
gali ta liga susirgti.

Gardner, Mass:
Gegužės 15 d. buyo sureng

tos prakalbos L. Pruseikai, 
Vilnies redaktoriui. Prakalbos 
pavyko gerai. Laike prakal
bų, buvo renkamos aukos pa
ramai dienraščio Vilnies. Au
kavo sekamai:

A. Purda $2.
Po $1 aukavo: J. Prunskas, 

K. Balsiavičius, A. Zazas, J. 
Višniauskas, J.I 
Adomaitis, B. 
K. Slegeris, A. 
J. Aukštikalnis.

Po "50c: A.
Bernadis, V. Ba'rtulis, A. Bal
čiūnas, M. Šleiva, O. Jodaitie- 
nė, P. Kuliaskas, A. Rainis ir 
S. Rasimavičius.

Po 25c: M. Slckienė, V. 
Kalantienė, O. Balsiavičienė, 
B. Netselienė, J. Stružas, O. 
Prunskienė, P. flasinskas, J. 
Butkas, A. -Grubinskas, F. Jo- 
daitis, F. Jonaitis ir E. Miški
nis.

Viso dienraščio Vilnies pa
ramai surinkta $21.60 ir pri
duoti L. Pruseikai.

Ačiū visiems ^aukotojams už 
tokią gražią auką!

LLD Komitetas. (
r

w.-

Kennedy’s Reikalauja Merginų
Kennedy’s turi vietų nepatyrusioms raštininkėm^. Šiek 
tiek High School pasimokinimas reikalingas. Penkios 
dienos, 40 valandų savaitė. Uždara pirmadieniais. Nėra 
naktinio darbo. Grupinė apdraudę, vakacijos ir šventės.

' Klauskite Miss Lynch, ant antrų lufrų ofisas.
KENNEDY’S, INC.

■f 45 Asylum Street
* HARTFORD, CONN.

VIRŠŲ UŽBAIGEJAI 
PATYRŲ PRIE ŠVINO 

Moderninis Fabrikas 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI 

KREIPKITĖS •'
CITY TANK CORP., INC 

PLANT SUPERINTENDENT 
53—09 97TH PLACE 

CORONA, L. I.

jį. Taylor 
tetų i liūdi j o, 
lett raginęs judžiuose įnešti 
pro-so vietinėj propagandos.

Kalbant apie Dies, Rąnkin 
ir Thomas komitetus, Wallace 
pasekė, kūd tai yra grupė fa
natikų . . . “trys vardai, ku
riuos viso . pasaulio fašistai 
vartys ant liežuvių su pasidi
džiavimu.’*

Trumano >, Doktrina Neveda 
Prie Taikos

Einant prie Trumano už
sieninės politikos, Wallace pa
gyrė Kalifornijos 'kongresme
nus Helen "Gahagan Douglas 
ir Chester Holifield už jų ko
vą prieš Trumano žalingą už
sieninę politiką .
. Wallace pakartojo savo įsi
tikinimą, kad tik per Jungti
nių Tautų Organizaciją gali
ma išlaikyti taiką. Trumano 
'doktrina, sakė Wallace, ne
teikia vilties dėl taikos, 
siekiai yra pasaulinis 
klavišas, ne gerovė 
liui.

Trumano doktrina,
Wallace, mena, jog pasaulis 
jau dabar yra karo stovyje... 
karo, kuriame šaudoma dole
riais, vietoj kulkų.

W.allace ‘sakė, kad Amerika 
turi priimti programą pasau
lio rekonstrukcijos, . kuriai 
reikia skirti mažiausiai /$5,- 
000,000,000 kasmet, kad pa
kėlus Vakarų Europos gyveni
mo lygmalą iki prieškarinės 
ir kartu sulyginus Rytinės 
Europos ir Azijos gyvenimo 
lygmalą. Tokia programa 
prašalintų karo priežastį.'

Wallace atsišaukė į demo
kratų partiją grįžti prie libe
ralizmo.

“Jeigu demokratų partija 
išduos savo tradiciją atsisa
kant išreikšti liberališką žmo
nių valią, tai žmonės ras kitus 
kelius tą valią išreikšti.”

Reporteriui užklausus, kas 
finansuos Wallace’o propo- 
nuojamą programą, jis atsa
kė : “Finansai ateis iš ten, 
iš kur atėjo finansavimui ka
ro.”

Hollywood Bowl Atsakyta 
Prakalboms

PCA bandė gauti didžiulį' 
Hollywood Bowl Wallace(o 
prakalboms, x bet • negavo- 
Wallace apie tai prisiminęs, 
pasakė: .“Tie, kurie užgynė 
mums Hollywood Bowl, tur 
būt nekaip jaučiasi matant 
šio mitingo didumą;’ ’ |

Gilmore Stadium normaliai 
turi 18,000 sėdynių, bet šiam 
mitingui • tupėjo dar '9,000 
kėdžių padėti.

“Mano maršrutas įtikino 
mane, kad šviežias ^pojitinis 
vėjas perpūtė Amerikos žmo
nių sąmonę, kas mane nuste
bino,” 'sakė Wallace.

Kitur demokyatų partijos 
viršininkai dabar ignoruoja 
Wallace’ą, bet Kalifornijos 
partijos centralinis komitetas 
p*riėmė jį Biltmore viešbutyje.

Prakalbose 'buvęs C. B.

(130) '
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Tūkstančiai per Telefoną 
Protestavo Prieš Nukirtimą 
Wallace’o Prakalbos '

LOS ANGELES. — Kada 
pačiam vidury Wallace”o 
prakalbos radijo stotys KLAC 
ir KHJ nukirto kalbą, tuoj 
tūkstančiai klausytojų šaukė 
telefonu reikalaudami paaiš
kinimo. Jiems atsakyta, kad 
tik tiek laiko užpirko pra
kalbų rengėjai. Bet klausyto- 
jai piktai išmetinėjo radijo 
stočių pareigūnams už nukir
timą kalbos dar neužbaigus 
net pilnai pradėtos minties. 
Klausytojai per telefoną gra
sino sudarysią demonstraciją 
prie stočių ir reikliausią ge
resnio paaiškinimo.

KHJ spoksmanas
liau pateisino savo darbininką 
uždariusį jungtuvą (elektros) 
pats pasirenkant prakalbos 
punktą, kuris geriausiai tiko 
nukirsti kalbą, nors dar laikas 
nebuvo pilnai sunaudotas. 
Dėl to svarbiausia ir kilo 
protestai, kad kalba nutrauk
ta dar laikui nepasibaigus, 
nes klausytojai žinojo, kad 
tik penkioliką minutų radijo 
laiko paimta. ?

Daug Aukų Sukelta
Henry Wallace kalbėjo čia 

Gilmore Stadiume. publikos 
buvo apie 30,000. Kada 
kalbėtojas įžengė į stadiumą, 
publika šturmu sušuko: 
Want Wallace in ’48!”

Pirmininkas Robert
Kenny nuo PCA •_ Progressive 
Citizens of America), pevsta- 
tydamas kalbėtoją, sake: “I 
am going to give you Henry 
Wallace — the man of '48.” 
Tuoj iš visų kampų pasikarto
jo šūkis: “Wallace in ’48!” 

Kada prieita prie aukų rin
kimo, nekurie aukojo net po 
tūkstantį dolerių, paskui po 
penkis šimtus, po šimtąrtr ant 
galo prieita prie dolerinių .
Pasmerkė Raganų Gaudytojus

Wallace savo kalboj griež: 
tai pasmerkė Thomas’o komi
tetą, kuris šiuo .Įaiku ieško 
“raudonųjų” judžių industri
joj. Jis suminėjo keliolika 
įvykių mūsų šalyje, kurie di
džiausiu dėmę paliko mūsų is
torijos "lapuose, būtent raganų 
(witchcraft) teismai, 
linčai, 
Tom Mooney, 
Sacco L ____
istorinių įvykių Wallace lygi-' 
no dabartinį Thomas’o komi
tetą. Jis taipgi priminė to 
komiteto pirmtakūnus Dies’o 
ir Kankino komitetą.

Wallace piktai pasmerkė 
puolimą velionio RooseveTto 
sekretoriaus Lowell Mėllett, 
kurį judžių aktorius Robert 
Taylor įtaria kaipo raudoną

So. Boston, Mass
MEZGĖJAS. Patyręs prie Queens Link ■ 
šinų. Nuolat. Gera aitra. Upstate New York.
Kreipkitės ant 5-tę LUBŲ. M2 W. 3«th ST., 

WISCONSIN 7-5488. •
(125)

negrų 
kankinimas kalėjime 

, nužudymas 
ir Vanzetti. Prie tų

n

(12«

REIKALINGAS KRIAUČLlJs 
Gera Alga. Nuolatinis darbas. 

Linksmom darbo sąlygos. 
GOLD LEE CLOTHES .

96 East 14th St., N. Y. C.

Reikia daryti pastabą mū
sų kolonijos draugams. Kas 
pasidarė', kad iš mūsų koloni
jos visai nesimato korespon
dencijų spaudoj, tartum čia 
visas veikimas būtų apmiręs?. 
Ar tai nėra mūsų apsileidę 
mas, kad . per progre^yvę' 
spaudą n e p a i n formuojame 
kitas kolonijas kas pas mus 
veikiama? Reikia surasti to 
priežastis ir dalykai pataisyti !

Visur yra daug svarbių 
įvykių aprašymui, o ypatin
gai, mūsų didmiestyje, kur 
verda kova, kaip ir visoj ša
lyj. Fašistiniai gaivalai dirba 
išsijuosę, kad atimti liaudžiai 
demokratines teises, liaudis gi 
prieš tai kovoja. Ka'ro šalinin
kai net sušilę dirba už naują 
karą, o žmonės tūm priešta
rauja. Taigi, ir mes turime 
atlikti saVo pareigas lietuvių 
tarpe.

Kaip kurie draugai įsižei
džia dėl mažos pastabos ar 
kritikos ir viską meta į šalį. 
Taip neturi būti! Visi padaro
me klaidų ir visi turime pri
imti pastabas. Matote, kad ki
ti draugai nuolatos dirba, vei
kia be pertraukos, nepaisant, 
ąr jiems kas daro pastabas, 
ar kas kritikuoja, nes jie su
pranta, kad veikti reikia.

Pažiūri į' laikraštį, ten yra 
korespondencijų iš kitų mies
tų, aprašo veikimą, o iš mūs 
kolonijos nėra. Kodėl ? Imki
me plunksną ir aprašykime 
kas veikiama, kas daroma, 
kas planuojama, ypatingai to 
darbo turėtų imtis tie drau
gai ir draugės, kurie gerai 
plunksną vartoja.

M. Tylūnas.

JAUNI VYRAI

PRIŽIŪRĖTOJAI
Patyrę ir be paiyrimtu.,^ 

r. < TURI GYVENTI ANT VIETOS.
GERA ALGA

PRIDEDANT PILNĄ VZLAfKYMĄ

NUOLATINIS DARBAS
t-'

&

>•(1M)

KREIPKITĖS
MAPLE AVENUE HOSPITAL
Maple Avenue Du Bois, Pa.

-x-

F. W. Shalins

. .......... ............................. „...................................... ,,

231 Bedford Avenue

..

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergteen 8-9770

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tol Virginia7-4499

• RONKONKOMA 
8684

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

Tel. SOuth 8-5569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni. ,

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, , i

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

(Shalinskas)

Funeral Hpme 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. ¥. 

Suteikiam garbingas laidotuves

Stone Avė.
prie Chauncey SU, Broadway Lino j

JONAS STOKES 1
512 Marion St, Brooklyn, :

Tel. GLenmore 5-6191 '

; 426 LĄFAYETTĘ STR., 
Newark, N. J.’ ' 
TeL MATket 2-5172

T

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

TELEPHONE 
8TAGO 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) s .

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
i Puikiai {rengtos Qvl Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N, Y

CHA H LES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

• Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj Kreip
kitės prie manęs -dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ij* gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. J

1113 Mt. Vernfln Si.
PHILADELPHIA, PA 

t '
Telefonas Poplar 4110

Fotografas
Traukiu paveikslus fdmilijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus/ 
sudarau su ame-g 
rikoniškais. Rei-f? 
kalu! esant irg 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-\ 
geidaujama. Tai 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway Ir

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

'7‘..............r . ..................—........
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13858 has been issued to the undėi’Bigned 
to Hell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Ht-voi’.ige Contrbl Law at 
340 Roebling St., Thorough of Brooklyn, 
County, bf Kings, -to bo consumed off the 
premises.

DAVID SCHDCHETMAN

"NOTICE is hereby i?iv<pn that License Not 
GB 13909 has been -iasuėd te the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Patchen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED G. NADirtMANN

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed, Undertaker

: Drs. Stenger & Stenger I
Optometrists ;

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

; Tel. ST. 2-8842

Matthew A.
'BUYAUSKAS

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

.PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PĄ. ,

Lietuvių Kapinių Draugijos' Kapų 
Lankymas įvykš 1 d. birželio, 12 vai. 
dieną, 30 dt gegužės neįvyks, kadan
gi daugelis dirba. Kviečia jumis Ko
mitetas dalyvauti birželio 1 d.

SHENANDOAH, PA.
Prašome Jsitemyti, pirmeivių žmo

nių. SLA 199 kp., (Shaft) rengia 
piljįniką 29 .d. birželio, Brandville 
Girelėje, ten 'kur Viši piknikai 
įvyksta. Turėsime skanių valgių ir 
gėrimų. (Geri muzikantai gros šo
kiam. — Kviečia Valdyba.
' . , (124-125)

OPERATORIAI
Turi-bpti 1-mos klasės' dirbti 

prie moteriškų sporto 
. drabužių. '

CLASSEE SPORTSWEAR 
MEG. CO.

2876 West 27th St
Coney Island

• ' (127).

' WATERBURY, CONN.
Lietuvių Parko bendrove rengia, 

metini .pikniką, birželio 1 d., Lietu
vių Parke, už Lakewood Ežero. Pra
džia 1 vai. dieną. Šokiams gros Ru
daičio orkestro. 'Parkas yra žymiai 
pagražintas, *tad ateikite pamatyti 
kai parkas eina kartu su progresu, 
taipgi galėsite linksmai praleisti 
laiką. — Kom. (124-125)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VIRTUVES DARBIN
Nuolatinis Darbas 

GERA AIAįA 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkite
MAĘLE AVENUEjHOSPI^
Maple Avenue
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Lietuviu Laisvės Radio Klubo Reikale

RADIJAS IR LLD PIKNIKAS

Biruta Ramoška

»v.

Frank Givis

FRANK GIVISMIRE

TONY’S
Valandos

BAR & GRILL
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

įeinamo*

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

Brooklyn 
(123-129)

Trūksta Namy, Namai 
Užrakinti

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINČM

RV, 
sv.

/th AVĖ. bet. 42 & 41 STS 
DOORS OPEH 145 A. M.

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

adresus surin- 
komisionieriui

Labdarybės 
komisionieriui 
mis dienomis

jį

‘litis dviem au- 
transportacijos.

Kaina $11,500.

virš
Prie

75 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo Tri borough Tilto nušo
kus ar nukritus moteriškė ta
po ištraukta iš East River ir 
nugabenta į Harlem ligoninę. 
Ji sakėsi esanti Mary Garcia, 
35 m., iš Washington, D. C.

Reikalingas vyras ar moteris dirb
ti kaipo virėjas Happy Days Bar & 
Grill, trumpos valandos, geros dar
bo sąlygos. Kreipkitės tuojau: 426

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

mai:
Antanas Zavišhrs, Jersey 

City, N. J;, $15.
St. Misiūnas, B’klyn, N. Y.,

REIKALAVIMAI
Reikalingi 3 ar'4 kambariai jau

nai porai, jei galima norėtume ga
ru apšildomų kambarių, tačiau im
tume, kad ir šaltus kambarius., Flo
rence Nakvidavičius, 483 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. (123-125)

Išmokite Plaukioti, 
Sako Saugumo Taryba

Apie trečdalis pernąi prigė
rusių 5,000 asmepų. visai netu
rėjo intencijos į Vandenį lipti, 
sako didžiojo New Yorko Sau
gumo Taryba. Apie 1,500 šios 
šalies’ žmonių per metus pri
gėrė apvirtus ’^valtims, stai
gioms vilnims \ar potviniams 
pagavus, įkritus į upes auto 
nelaimėse.

•Dėl to, sako taryba, reikia 
išmokti plaukiqii ir plūduriuo
ti ant vandens ir tiems, kurie 
neketina -plaukioti sportui. O 
išmokusieji plaukioti, įskai
tant net pačius gabiausius ir 
stipriausius pląįukikus, ° priva
lo prisilaikyti Visų vandenyje 
saugumo, taisyklių.

Mūsų Radio Klubo ••progra
ma gražiai eina. ; 'šį sykį na 
rių — rėmėjų gavome seka

Susidūrus dviem gatveka- 
riams prie Adams St. ir Myr
tle Ave., trys keleiviai biskį 
sužeisti.

Parsiduoda dviem šeimom namas, 
mūrinis. 11 šviesių kambarių, arti 
stoties. Garu šildoma, 6 kambariai 
tušti. Kaina $8,000. Pinigais $2,500. 
Geros sąlygos. Kreipkitės j REAL 
ESTATE GAGEL, 335 Milford St., 
Brooklyn, N. Y. AP 7-6430.

(123-129)

Leidimų komisionierius 
Fielding svarstąs planą įvesti 
kvitąvimą visų paduotų į skal
byklas drabužių. Gauta skun
dų ir atrasta daugelyje skal
byklų didelė nešvara ir riet 
iki 35 nuošimčių daugiau pai
mu įvairiais “ekstra” dadėč- 
kais virš reguliarių kainų..

Šis savaites'amžiaus berniukas skolingas už savo gy
vastį unijistui Nicholas Mele, Hotel & Restaurant Em
ployes Lokalo 6-to nariui, kuris rado' ji padėtą ant lię- 
kanu bačkos. “Toks gražutis'jis,” aimanavo Mele. “No- 

j riktelėti sau, b.et aš esu pavienis, o; pavieniams 
a auklėti.’* Tad kūdikį atidavę j pamesti*

ARTKINO pirmiausiai parodo 
visą istoriją! Neiškarpytos, 
oficlalės filmos, pagamintos 
Sovįety Sąjungoj.
Patariama tiktai suaugusiems.

Štai, anava ant estrados visa 
galya išsiduoda iš tiršto klau- 
sovų būrio aukštaūgis, statu- 
lingas L. K. Mok. mokytojas 
Juozas ByTonas. Bet susitikt, 
pasikalbėt taip ir neteko. Gai
la; O taip norėjos jam širdin
gai padėkot už puikų, pasi
šventusį darbą. *čia Mokyklos 
globėja K. Petrikienė, J. Gu
žas — džiaugiasi daug žadan
čiais’Mokyk. pasiekimais-, štai 
jaunutės energijos pilna — 
apsukrioji mokinė/ Vyturėlio 
įžymi figūra, choristė ir šokių 
vedėja Elemite Bručas. štai 
švelnia^balsė lakštutė, priplai- 
kioji darželio lelijėlė Lelija 
Bastytė. Ir jinai paėina1 bevejk 
iš to pačio Hartfordo,, kuris 
mumj jau davė Oną Katkaus- 
kaitę (Anna Kaskas), Biruta

Juozas Žilinskas, 51 m. am
žiaus, gyveno'54 Leonard St., 
Brooklyne, mirė geg. 28 d., 
ndmuose, po virš minėtu antr 
rašų. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave. Laidotuvės 
įvyks geg. 31 d., šv. Traicės 
kapinėse. Jaidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšva.

Biruta Ramoška
Žymiam Koncerte

šviežias iš tolimos 
saulės nub’učiuotas! 
žiupsnelį karstų 
įspūdžių ir glėbius 
gerų linkėjimų — 
tolimos, bet vis taip artimos 
saulėtos Kalifornijos, nuo 
taip artimų, .entuziastiškų 
draugių ir draugų.

štai jjfieina artimas veiklu
sis kaimynas iš Elizabeto An
tanas Stripęika. Gyvas drū
tas ! Tuoj čia pat ir visur esan
ti Katrė Žukauskienė. Dar ke
li Sietyno choristai Mitkie
nė, Jurgis Jonušonis, jo veik
lioji, žvitrioji, didelio pagyri
mo ir padrąsinimo verta duk
tė Milda • (Mildred Jamison 
Stensler).

O ten jau, prakalboms pa
sibaigus; pasipylė nuo pašto-, 
lio visas gaususis būrys... 
Tik spėk, sveikas,- sveikintis ir 
dešines spausti! Pastovinia- 
vom, pasikalbėjom su daug 
kuo, bet dar daugelis pasili
ko nesusitiktų. Q gaila! Na, 
tai kitą; kartą, kitam piknike.

Iki- malonaus pasimatynto!
Jonas Kaškaitis.

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

18 W. 28rd Street, 
New York 19, N. Y. 
Tel. Orchard 4-4660

Compaktai, Perlai, otįos dirbiniai paaukšboti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

ta, jie turėtų 
apgyvendinti 
mas.

Informaciją, 
ko ir pristatė 
darbietis kaunsilmanas 
chael J. Quill.

Kiek pasižmonėję, nusita- 
rėm pasižiūrėti, o gal kas ir 
yra piknike. Netoli, .tik kelios 
mylios nuo Union miestelio į 
Lindeną.

Atvažiavom ir stebimės: 
esama pikniko, visai kaip iš
puola! Ir chorai dainuoja ir 
prakalbas sako d. D. M. šo- 
lomskas. .žmonių tirštai susi
spietę.

Ir kiek čia suėjau malonių 
draugių ir draugų! Iš tikro, 
piknikas tai puikus pažmo- 
nys!

Apstojo bruklinietės: kodėl 
nebuvau Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlės vakarėly? Aigi, ma

rt e p artmen to 
Rhatigan šio- 

priduota adre
sai 18-kos apartmentų, kurie 
užkalti miesto statybos reika
lų komisionieriaus Moses įsa
kymu. Tose vietose numato
ma ateityje statyti ką nors. 
Tačiau, kol statyba nepradė- 

būti naudojami 
benames šei-

Kanados 
Black Horse Ale

Taiso Visokius Namų Ra 
kandus - Furniture. Šutai 
so Medį ir Perm ai i a vo j a.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work

Biruta Ramoškaitė dainuos 
paskubusių Carnegie “Pop” 
Koncertų programoje šio an
tradienio vakarą, biržeiiox 3- 
čią. Ji dainuos Oscar Straus’o' 
kūrybos dainas, pačiam kom
pozitoriui vadovaujant orkes
trai.

Reikalingas bartenderis dirbti lie
tuviškame Bar & Grill. Pageidauja
ma patyrusio. TaČtaųS . tinkamą as
menį savininkas galėtų išmokinti to 
darbo. Kreipkitės i,Happy Days Bar 
& Grill, 426 So. :’5fh ąst/'Brookly^ 
N. Y. / (120-125)

Po $10: Antosė Saulėnienė, 
Elizabeth, N. J.; J. Semėnas, 
Bellevue, L. I.; LLD 55 kp., 
Ridgewoode; Vincas Skuodis, 
brooklynietis; F. J. Milvydas, 
Bayonne, N. J.

Po $5: Jonas Lazauskas, J. 
Kuodis, A. Linkus, Agnė Ju
revičienė, (Newark,' N. J.), 
A. Pąpįevis, A. Bepirštis, F. 
Bepirštis, Jonas Ragauskas, 
Shelton, Conn.; Peter Pross, 
Anecetas Vildžius, New York 
City, N. Y.; LDS 46 kp.,

rejau
vaiku
nukų ygoniWg, New Yorke, iš kur išduos auklėti kokiai
norinčiąi. nusavinti ąr šiaip suMėtį.. zx...

Frank Jakštys, Juozas Urbai- 
tis, A. Papievis.'

Pb $3: Margaret Donaitis, 
So. Ozone Park, N.-Y., C. 
Anskienė.

Po $2: Adelė Rainienė, Al
bina Daugėlienė, Richmond 
Hill, N. Y.; Jonąš ir Albina 
Vazniai, Sofija Giedraitienė, 
Newark, N. J.; Margaret Be- 
pirščįutė.

Po $1 : J. želionis, Kearny, 
N. J.; A. Kazakevičius, New
ark, N. J.; A. Papievis, Lin
den, ,N. J.; J. Jurkonis, J. 
Pauliukonis, Woodhaven, N. 
Y.; Geo. Bernotą, Woo'dhaven, 
N. Y.; V. Zaveckas, V. Jenke- 
liūnas, J. Jakaitis.

Širdingai dėkojame 
minėtiems prieteliams. 
kurių pavardžių nepažymėta 
miestai, tai savaime aišku, 
kad tai ■ brooklyniečiai ar iš 
apylinkės.

Prašome 7 pasiklausyti gra
žios programos šį sekmadienį. 
Užsistatykite radio ant 1430 
klc., 10:30 vai. ryto.

Visais Lietuvių Laisvės Ra
dio Programos reikalais kreip
kitės į Klubo sekretorę Lillian 
Belte, 427 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y. čekius ar money- 
orderius išrašykite: Lithuan
ian' Liberty Radio Club.

, L. L. R. Kl.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LETMONA8, 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Biruta, dainavusi ant Broad
way ilgą laiką išbuvusiame 
veikale “Street, Scene,” taip
gi kituose muzikališkuose vei
kaluose, operetėse ir koncer
tuose’, visur gražiai atsireko- 
menduoja. Tačiau skaitoma 
ypatingai ekspertiška Straus’o 
kompozicijų dvasios ir visos 
grožės reiškėją dainoje.

Ramoškaitę ir dar .tėbeauklėja 
daug žadančių artistiškų jėgų.

Štai čia pat šalimais stiebia
si žydinčiais skruostukais su- 
gabi, Juškaitės-Ventienes figū
ra. Ir,visai čia pat josios iš
rinktinis herojus ir energin
gas karų veteranas P. Venta. 
Taipgi vikrus -jaunuolis, karo 
veteranas, gabaus tėvo gabus 
sūnus ' Edvardas žydžiūnas, 
(Sidney) — Vyturėlio pirmū
nas, sako kai ką apie Vyturė
lio pasimojimus. Geros jums 
kloties, visos ir visi jūs vaidi
los, artistai, muzikai, dainos 
auklėtojai!

Visi jūs tokie brangūs, to7 
kie artimi, broliškai intymūs! 
Regis, kad sumanytum, imtum 
ir visus jus apsikabintum, pri
glaustum ! v »

čia, būreliui gyvai besikal
bant, prieina ir dar daugiau 
kas. Anava iš tolo ženklirigai 
šypsosi Ievutė Mizarienė ir 
Nastutė Buknįenė — dvi mū
sų primadonos/ Tai Mizarų 
jau sugrįžta iŠ Kalifornijos! 
Taip, štai prieina ir. Mizara, 

kelionės, 
Patiekia 
kelionės 
glėbius 

iš ten, iš

Kupina nuostabumų * istorija apie 
mjrglną, kuri turi suardyt savo 
ateities laimę, kad išgelbėt ne
kaltą vyrą!!

RAY MILLAND
TERESA WRIGHT » ’

“The Imperfect Lady”
Ir Asmenų Vaidiniifjas Scenoj 
Buddy Clark ir Modernaires, 

ir Jan Murray Ir Acromaniacs
-EXTRA:
Boyd Raeburn su savo Orkestru.

Vidunaktj rodoma kas naktj.

PARAMOUNT
* » x - • *

Broadway ir 43rdvSt.

PUNDELIS NO. B20
3-% jardai vilnono vyro siutui ar mote

rie* >idOtui hu dviem sijonais
2-^j jardai namuAalo (rayon)
1 pora Čeverykų vyrum
3 izabalai muilo
3 pakeliai skustuvėlių
VISO *39.06, įskaitant apdrauda

PUNDELIS NO. U10L
2-% jardui vilnono moterims siutui
2 jardai pamužnlo (rnyon)
1 pora ėeverykų moterim
8 jardai kartūno suknelėm
2 rankšluosčiai
1 pkls. adatų (visokių).
3 fipūlėe siūlų'
2 gabalai muilo
VISO 138.47, (skaitant apdraudę

Didelis Išpardavimas!
DahTiąntai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kairiom.

Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

no mielosios! Kaip aš norėjau 
būt, bet, lyg tyčia, su darbais, 
neapsimušiau net iki 9, . . Vi
sas sumūkęs, sukaitęs, privar
gęs ir dar be vakarienės. . . 
Jei pagaliau ir nuvažiuotum, 
tai jau būtų po visam.

O bruklinietės pasakoja su 
pasigėrėjimu, kaip puikiai pa
sirodė mūsų mokiniukai ir mo
kinatės, kaip labai visiems 
patiko, jųjų pasirodymas. Ir 
teatru ką gražiai atvaidinę, ir 
dekliamavę, šokę, ir Vyturė
lis puikiai paskambinęs, ir už
kandžiais pavaišinę publiką 
rūpestingosios moterėlės. . .

Visas parengimėlis taip vi
siems patikęs, tiek jis įkvėpęs 
jaunutės dvasios ir noęo siek- 
tis toliau, kad tikrai gaila, jei 
kam neteko jo matyti. Bet, 
girdi, galimas daiktas, kad ši
tą parengimėlį dar kada greit 
surengs Mokyklėlės vedėjai. 
O būtų gerai! Jau būtiniau
siai pribūčiau! ' .>

Lietuvių Kalbos Mokyklėlė 
*— toks svarbus dalykas! Bil 
tik pradžia padaryta! Būtinai 
reikia palaikyti Mokyklėlę ir 
gerokai praplėst. Tas mūsų, 
pasišventėlis J. Byronas! Pa
sirodo, jis savo laiką, triūsą, 
energiją dėjo iš savo laisvo 
noro, be jdkio atlyginimo. Tai, 
žinoma, puiku, didinga, bet 
juk negalima taip... čia jau 
visų mūsų pareiga taip sutvar
kyti Mokyklėlės dalykus, kad 
mokytojui būtų žmoniškai at
lyginta už jo prakilnų darbą. 
Ir tokių mokyklėlių* reikia ne 
tik Brukline, bet ir daugely 
mūsiškių naujokynų. Jau pra
deda bruzdėt Čikaga. Seniai 
metas! Tokia ten plati dirva. 
Reikia tik kiek iniciatyvos ir 
tvirto nusistatymo. Tai ilgė
liau bus galima čia ir lietu
višką spaudą palaikyti.

Apstojo aplinkui būrelis 
žydraakių, Liet'. Kalb. Mokyk
lėlės ir Vyturėlio narių. Mer
gytės — vis tokios skaisčios, 
kaip tos lauko gėlės! Berniu
kai — jauni berželiai, svyrū
nėliai, pasišokėję ant kalne-

Katherine Sodonis, 70 m. 
amžiaus, gyveno 20 Humboldt 
St., Brooklyne, įpirė geg. 27 
d., Kings Co,unty ligoninėj. 
Kūnas' pašarvotas • grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ąve., Brookjyne. LaidoL 
tuvės įvyks geg. 31 d., šv. 
Traicės .kapinėse. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi grab. J. 
Garšva. / ■

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį ir seserį. ,

BROOKLYN »

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dčl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, SuBirinklmų ir t.t. -Puikus 

■teiSius su naujausiais įtaisymais.
KUTURFŲ BOLIŲ ALLEYS J

Kainos

949*959 Willoughby Ave.
TeL STSgg

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Nepsprastos žinios apie gyvenimą kolektyviuose Rusijos ūkiuose! Egiptas... Matyk į 
J. y. karo laivų būrį lankantis Aiexandrijoj! Matyk Mahatmą Gandhį vadovaujant j 
vakdrinžifta maldoms ir iventų knygų skaitymą Šimtams. Addis Ahbaba . . . Matyk g 
Hailo- Selassie vadovaujant įspūdingoms iškilmėms, minint pasilluosavitną ii fašistų Į 
Jungo! Matyk Austrijos valstiečius atgaivinant krikičionybčs ceremonijas su seno- ? 
viikomis nagouių atteigomis! Matyk naujausią kelionių filmą! “HISTORIC CAFE- į 
TOWN” Techni-apaivč filmą gražiosios - Pietų Afrikos! |
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. < į

•u
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Specialės kainos organizacijoms, t
Mes dabar turime agentūras 

sekamuose miestuose:

BOSTON, MASS. 
Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Avenue.

DEL SMULKMENŲ 
rašykite, telefonuokite arba 

ateikite

WORLD TOURISTS, INC.
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v PARDAVIMAI
Parsiduoda> mūrinis namas 

dviem šeijppm, 11 šviesių kajnbarių 
Gapu šildoma, namas atskiras. Lo
tas 30x100, yra garadžius dviem au
tomobiliams. Arti- transportącijos 
5 kambariai tušti 
Prašome krtriptis j REAL ESTATE 
GAGEL, 335 Milford^ St 
N. Y. Tel. AP. 7-6430.

PUNDELIŲ
J VISAS DALIS SOVIETŲ 

SĄJUNGOS
Iš anksto apmokėtais muitais.

Maisto Pundeliai
Nauji ir Padėvėti Drabužiai
1. Mes chemikalais išrūkome
2. Pundeliai apdraudžiami
3. Greiti pristatymai.

PAVYZDINIAI NORMALIAI 
DRABUŽIŲ PUNDELIAI:

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

SENIAUSIA ir GERIAUSIA

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Carnegie “Pop” Koncertų 
programoje, per visą sezoną 
(gegužės 1-mą iki birželio 
14-tos) kas vakaras būna skir
tingų kompozitorių, muzikų, 
dainininkų, šokėjų programos. 
Nežiūrint, kad sumobilizuotos 
žymios meno jėgos, įžangos, 
prieinamos, nuo $1.20 iki 
$2.40, tik ložėse iki $3.60. 
Programų pradžia visuomet 
8:34). Carnegie Hali randasi 
57th St. ir 7th Avė., $ew 
Yorke.

ROBERT LIPTON
Jeweler

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai

, <- Branzalietai ir Špilkos. /
Taipgi Links ir Pendants*.

PUNDELIS NO. WT10
3 d^.utčR sriubos 
1 dėže- išgarinto pi«»no 
1 dėžė salmonų 

džiovintų eiyvų 
kavos 
ryžių 

r<>7.inkų 
mieži erųea 
žirnių 
kaSa k

VISO, įskaitant apdraudą, $12.21 
t

TOS KAINOS PADENGIA VISAS LESĄS

Du įvykiai tą pačią dieną 
— sekmadienį, gegužės 25. 
Teko Išklausyt trečią Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubo progra
mą, iš stoties WBYN, 1430 
klc. Skambėjo aiškiai ir sklan
džiai. žinių pranešėjas ir pro
gramos vedėjas J. Siurba įro
dė gerą balsinę ir dvasinę 
nuotaiką. Malonu buvo gyvu 
žodžiu išgirsti, kas ir kur de
dasi čia pat lietuviuose ir ki
tur kur toliau. Gerai, ka'd su
sidaro vis platesnis radijo rė
mėjų ir klubo narių būrys. 
Gražiai pademonstravo savo 
solidarumą ’ net ir čikagiečiai 
ir kitų tolimesnių kolonijų mū
sų radijo mėgėjai.

Harmoningai nuskambėjo 
rinktinės Vyturėlio mandoli
nų melodijos. Daug ką jos pri
minė ir paliko tokį jaukų sie
loje atbalsį. Tokį pat įspūdį 
padarė ir jautriai sudainuota 
serenada. Taip liūliuojančiai 
nuaidėjo mūsų • švelniabalsįų 
daina, sutartingai anų virban
čių mandolinų lydima. Gera 
buvo ir rekorduotoji plokšte
lių daina.

Lietuvių Darbininkų Susi-, 
vienijimo pirmininkas J. Ga
šlūnas patiekė paaiškinimų 
apie šitą puikią broliškos sa
višalpos ir draudimo draugiją.

Buvo truputėlis patarimų if 
sveikatos dalykais. Lauksime 
dabar vėl sekamo sekmadie
nio radijo.

Tai vienas to sekmadienio 
įvykis. O kitas — tai LLD 2 
apskrities piknikas. Iš viso ko 
atrodė, kad nieko nebus. Oras 
apsiniaukęs, lynoja, šutina. 
Kas čia dabar tau važiuos į 
piknįką... O dėlto važiavo, 
.ir piknikas įVyko — ir visai 
neblogai, kai dėl tokio surū
gusio oro. Čia daugiausia pa
darė brukliniečiai.

Buvau nusiteikęs piknikan 
nevažiuoti. Sėdau sau, skaiti- 
nėjau, rašinėjau. Tik trr. .'. 
telefonas. Ignas Beičys iš 
Union kviečia į svečius.. Na, 
ką gi? Jei ne piknikan,. tai į 
svečius galima. Negi ore, — 
čia lietus nesumirkys. Ir už
važiavo Išeičių dukraitė Ge
nutė, kartu su savo pussesere 
viešnia, ir nusivežė mudu su 
žmona. i
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