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Raleigh; N. C. -- “Tau 
tų klausime Rusija yra de 
mokratiškesnė už Ameri 
ką,” sakė H. Wallace.

šią Savaitę Washingtone, 
Demokratai Atsakingi! 
Konstitucija Teisme. 
Ar Rankinas Legaliai 

Sėdi Kongrese?
Rašo R. MIZARA

pranešė anglų
ministras John

Dauginusia tos
teks ameriko-

tarp kitko, 
unijoms 

politiniai 
darbinin- 

rinkimuo-

Quango Tautininkai 
Suėmė Dar 1,000 
Chinų Studentų u

WALLACE KALBĖS NE* 
WARKE PįRIEš TAF- 
HARTLEY’O BILIŲ

Henry Wallace, buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, kalbės prieš Taf- 
to-Hartley’o bilių masinia
me CIO unijų susirinkime 
šį pirmadienį vakare, Lin
coln Parke.

i sėdi is 
John E 
įėjęs - ; 

kongresą 
jo buvimas Ne

prasidėjo
komunistų veikėjo
Eislerio teismas.
teisęjo Raymond

London. — United Press 
praneša, kad vengrų reak
cininkai stengsis užsienyje 
sudaryti savo “valdžią Ven
grijai” prieš esamąją res
publikos valdžią Vengrijo
je. Sako, tiems reakcinin
kams vadovauja buvęs 
premjeras Ferenc Nagy ir 
rėmėjai buvusio Vengrijos 
diktatoriaus admirolo Hor- 
thy’o.

(Horthy davė Hitleriui 
daugiau kaip 20 divizijų 
vengrų armijos karui prieš 
Sovietus.) .

. Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-sheko žahdarai ir 
kariuomenė areštavo * dar 
virš 1,000 studentų ir pro
fesorių Kantone, pietinėje 
Chinijoje. Areštuojamus jie 
apšaukia “komunistų agen
tais.”

(

Tūkstančiai studentų tę
sia streiką Shanghajuje,' 
reikalaudami duonos ir tai
kos (su chinų komunistais). 
Miesto majoras Wū žadėjo 
paleist visus areštuotus 
studentus, “apart keleto 
vadų.” -

Savaitės pradžioje tąutj- 
ninkų policija nužudė tris 
studentus per masines ąb- 
lavas. Valdžia, mėgindama 
nuramint kitus studentus, 
davė 50 milionų chiniškų 
dolerių šeimynoms trijų už
muštų studentų, tai yra 2,- 
500 amerikinių dolerių.

Elizabeth, N. J. — &io 
miesto majoras James T. 
Kirįjc išleido pareiškimą, pa
skirdamas antradienį, bjrž. 
10 d., kąip protestų dieną 
prieš Tafto-Hartley vergi
jos bilių. Majoras šaukė vi
sus piliečius, priešingus 
tam biliui, ragint preziden
tą Truihaną atmest'šį bi-

“MIRTIS PERONUI!”
Buenos Aires, Argentina. 

— Kuomet Argentinos dik
tatorius Peronas kalbėjo 
per radiją, kitas balsas 
kartojo: “Mirtis Peronui!

Washington. Nors 
Amerikos valdžia dar ne
pasisakė, ar leistų (fašis- 
tuojantiems) vengrų pabė
gėliams įsteigti savo “val
džią” šioje šalyje, bet yra 
nurodymų, kad tokie pabė
gėliai būtų priimti į Jung
tines Valstijas. v

ANGLŲ “SKOČ” DEGTI
NĖ AMERIKONAMS

London. — Šiemet Ang
lija išgabens į užsienius 2,- 
400,000 galionų daugiau 
“skoč” degtinės, negu per
nai, kaip 
maisto , 
Sfrachey. 
degtinės 
nams.

PRAVDA GIRIA VENGRIJOS 
DARBO ŽMONES

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
gyrė prieš-fašistinį Vengri
jos darbo žmonių bloką ir 
šaukė visų vakarinės Euror 
pos kraštų darbininkus su
jungti savo jėgas ir atremti 
reakcininkus ir fašistus.

Didžiulės prasmės turi byla, 
keliama USA Komunistų Par
tijos sekretoriaus Ęugene 
Dennis’o advokatų, Joseph”R. 
Brodskio

CHINŲ KOMUNISTAI * 
ARTĖJA PRIE . 
MUKDENO

Nanking, Chinija. — Chi
nų komunistų armija atė
mė iš Chiang Kai-sheko 
tautininkų tris miestus Fu- 
shun angliakasyklų srityje, 
20 iki 22 mylių nuo Mukde
no, Mandžurijos didmiesčio 
ir geležinkelių mazgo. Ko
munistai taipgi puola tau
tininkų kariuomenę iš šiau
rės, ir užėmė Kaiyuan ir 
Changtu miestus, 50 ir 70 
mylių į žiemius nuo Muk- 
deno, svarbiausio karinio 
tautininkų centro Manždu- 
Pijoj. Changtu ir Kaiyuan 
yra prie geležinkelio tarp 
Mukdeno ir Changchuno, 
Mandžurijos sostinės.

Tautininkai sako, kad 
vienas jų kariuomenės jun
ginys ištrūkęs iš* komunistų 
apgulto Changchuno ir gir
di, atgriebęs Kungchuling 
miestą.

r --'j..........- L 4 --- -- - . * I

Japonijos valdžia prašo* 
sugrąžint jiem Okinawos

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

ja didžioji dauguma socia
listų).

Demokratas senatorius 
Connally ir kiti sutarties 
patvirtinimo šalininkai ar
gumentavo, kad jeigu ji ne
bus patvirtinta, tai kils su
irutė, maišatis ir “atsida
rys komunizmui durys Ita
lijoj.” Kartu jie priminė, 
jog Amerikai užgyrus su-” 
tartis dėl taikos su Italija 
ir trimis kitais buvusiais 
nacių padėjėjais, Sovietai 
taip pat turės greičiau pa
tvirtinti tas sutartis ir už 
trijų mėnesių po to atšauk
ti sovietinę kariuomenę iš 
Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos.

. Senatorius McMahon už- 
reiškė: “Ar mes užgirsime 
šią sutartį ar ne, vis tiek 
mes žiūrėsime, kad Italija 
nepakliūtų —į komunistų 
rankas.”

kyt į kaltinimus, tai Nagy, 
negrįždamas pasitraukė iš 
premjero vietos, įteikdamas 
savo rezignaciją Vengrijos 
atstovybei Šveicarijoje.

(Naujasis premjeras yra 
narys kairiojo Smulkiųjų 
£emės Savininkų Partijos 
sparno, kuris sudaro di
džiąją tos partijos daugu
mą seime. Dabartinė Veng
rijos valdžia taip pat yra 
sudėtinė 
mes savininkų, socialistų ir 
komunistų atstovų.)

Amerika savo proteste 
prieš vengrų valdžios per
versmą siūlo, kad ameriko
nų, anglų ir Sovietų atsto
vai sykiu ištirtų tą klausi
mą, o jeigu Sovietai nesu
tiks, tai Amerika, girdi, gal 
duos skundą Jungtinėms 
Tautoms.

Associated Press prane
ša, kad Anglija paremtų to
kį skundą prieš Sovietus.

Washington. - 
paaiškėjo, kodėl 
savininkai atmeta Mainie- 
rių Unijos pirmininko Le- 
wiso reikalavimus dėl nau
jos sutarties su minkštųjų 
angliakasyklų mainieriais. 
Jie laukia, kad Tafto-HarV 
ley’o bilius taptų įstatymu. 
Tas bilius uždraudžia tik
rą unijos pripažinimą, lei
džia teismų drausmėmis 
laužyti streikus, naikina 
samdytojų įmokėjimus į u- 
nijinius gerovės-sveikatos 
fondus ir t.t.

Raleigh, N. Carolina, -r- 
Buvęs Jungt. Valstijų vice
prezidentas Henry Wallace; 
čia kalbėdamas masiniame 
susirinkime, f ragino prezi
dentą Trumaną atmest 
žiaurųjį Tafto - Hąrtley’o 
bilių prieš darbo unijas. Jis 
taipgi šaukė žmones daryti 
stiprų spaudimą, kad Tru- 
manas atmestų taksų bilių, 
kuris taupo godiesięms tur-

komunistus iš Vengrijos 
valdžios, kad galėtų apsau
got turtingąsias vengrų 
klases nuo bankų perėmimo 
į valdžios rankas ir nuo 
mokesčių mokėjimo Už ka
pitalą. ' >

“Reakcininkai nori nu
gąsdint Vengriją, sakyda
mi, kad ji negaus $15,000,- 
000 paskolos iš Amerikos. 
Bet aš esu tikras, kad nė 
vienas Vengrijos darbinin
kas neparduos savo sielos 
Wall Stryto mekleriams.”

Kaip matome, Eugene Den
nis ir 1-eon Josephson’as

įrodinėjo teisėju?;
Keech’ui, kodėl*! 

adv. Leo Josephson 1 
liudyti Ne-ameriki- ;

Washington.—Kad Veng
rijos premjeras tapo pakei
stas, tatai prezidentas Tru- 
manas vadino “baisiu skan- 
dališku dalyku.” Tą pačią 
birž. 5 d. jis užgyrė savo 
valstybės departmento pro
testą, taikomą sovietiniam 
komandieriui Budapešte, 
Vengrijos sostinėje.

Ta protesto nota įtaria, 
kad vengrų komunistai, gir
di, su sovietinės komandos 
parama privertė pasitraukt 
senąjį per m j erą Ferencą 
Nagy, o jo vieton paskyrė 
premjeru' Dinyes’ą.

(Ferenc Nagy, vadas 
Smulkiųjų Žemės SaVinin- 
kų Partijos dešiniojo spar
no, buvo kaltinamas už są
mokslą su kitais fašistiniais 
politikieriais prieš Vengri
jos respubliką. Tuo tarpu 
Nagy atostogavo Šveicari
joj. Kuomet jis buvo pa
šauktas grįžt namo ir atsa-

Mississippi valstijoj 
niškai piliečių 
juodveidžiams 
teisė yra žiauriai Aprėžta, tie
siog atimta. Todėl, einant 
krašto konstitucija, iš kalba
mosios valstijos atstovų kon
grese neturėtų J>ūti daugiau, 
kaip keturi, o jų yra septyni!

Kitas dalykas, susijęs su 
konstitucija: kongresas, argu
mentavo advokatas Brodskis, 
neturi konstitucinės teises 
žmonėms varžyti žodžio' ir 
spaudos laisvės,—gi Ne-ame- 
rikinis komitetas tai atlikdinė-

Elizabetho Majoras Paskelbė 
Protestų Dieną prieš Bjaurųjį 
Tafto-Hartley’o Bilių

, Ji.edu 
Raymond 
Dennis ir 
atsisakė 
niam komitetui, pareikšdami 
jog tasai komitetas 
konstitucinis. t 

Kodėl?
Todėl,' kad jame 

Mississippi valstijos 
Rankin, nelegaliai 
Jungtinių Valstijų' 
ir, tuo būdu 
amerikiniame komitete pasta
rąjį padaro nelegaliu!

Advokatai aiškino Jungtinių 
Valstijų konstituciją, ypačiai 
XI V-tą j į jos pataisymą, ku
riame aiškiai pasakyta:

“Kongreso Atstovų Rūmo 
nariai yra proporcionaliai 
skiriami iš Įvairių valstijų pa
gal jų gyventojų skaičių . . . 
Bet kuomet balsavimo teisė... 
yra atimta bet kuriems vy
riškiams tos valstijos gyven
tojams, turintiems 21 ipetus 
amžiaus ir Jungtinių Valsti
jų piliečiams, arba kaip nors 
apribota ... tai atstovybės 
pamatas toj valstijoj yra su
siaurinamas tokia proporcija, 
kokią sudaro tokie vyriškiai 
piliečiai, palyginus 
skaičium tos valstijos 
kių piliečių, turinčių 
metus amžiaus.” '

Wm. Z. Fosteris, Komu
nistų Partijos pirmininkas, 
kalbės per W0R radijo sto
tį antradienį, birželio 10 d., 
10:15 vai. naktį. Fosteris 
parodys, kokį pavergimą 
darbininkam reikštų Tafto- 
Hartleyfo bilius, jeigu jis 
taptų įstatymu.

Mutual Broadcasting Sy- 
stemos radijo tinklas pa
skleis Fosterio kalbą visai 
šaliai? ' ■ 1 . ’
f( Verta Visiems pasiklau- 
šyti tdš kalbos.

TAFTO BILIUS 
ŽUDO PILIEČIU 
LAISVĘ,-PEPPER

’ Washington 
darbininkiškas Tafto-Hart- 
ley’o bilius taptų įstatymu, 
tai Amerikos piliečiams bū
tų atimta žodžio ir spau
dos laisvė, pareiškė demok
ratas senatorius* Claude 
Pepper!

Tas bilius 
uždraudžia darbo 
finansiniai ar 
remti tinkamus 
kam kandidatus 
se, kaip nurodė sen. Pep
per. Remiantis tuo bilium, 
būtų baustinai > uždrausta 
unijiniams laikraščiams ra
šyti apie tokius kandida
tus ; galėtų būti užginta net 
kandidatų vardus minėti. 
Bet visa valia duodama 
turčiams ir jų laikraščiams 
pinigais ir spaudos žodžiu 
remti prieš-dąrbininkiškus 
kandidatus. • ,

Amerika Protestuoja, Girdi, 
Prieš Sovietų Kišimąsi į 
Vengrijos Valdžią /į
Trumanas Įtąria Sovietus, Kad Jie, Esj, Padėję Pakeist 
Vengru Premjerą; Ketina Duot Skundą Jungtinėm Tautom

čiams dar daugiau 
Wallace pareiškė:

“Tie kongreso nariai, ku
rie/ balsavo už šiuos bilius, 
yPa artimesni bankiniams 
Wall Stryto pelnams, ne
gu žmonių širdįms. Turite 
pasakyt prezidentui Tru- 
manui, kad tie balsai yra 
svetimi jūsų reikalams ir 
pasaulio žmonių 
lamši”Milžiniška balsų .dauguma 

žemesnysis USA kongreso bu
tas užgyrė Tafto-Hartley bi
lių. Prie republikonų prisidė
jo 106 demokratai kongres- 
manai,—Trumano partijos na
riai.

Tai parodo, jog reakcinin
kai republikonai/ kaip ir re
akcininkai demokratai, eina 
išvien, kur tik yra reikalo 
duoti smūgį darbo unijoms.

Jeigu šis bilius pataps įsta
tymu, tai darbo žmonės ži
nos, kas dėl jo yra atsakingas.

O šiuo tarpu liaudis privalo 
subrusti, raginti prezidentą 
Trumaną bilių vetuoti!

mitži- 
d augumai — 
t baląavimo Brooklyn, N. Y. — Lietu

vių Darbininkų Susivieniji
mo. 1 kuopa pasiuntė seka
mo turinio telegramą pre
zidentui Trumanui: 
Hon. Harry S. Truman/ 
White House, 
Washington, D. C. •

Association of Lithuan
ian Workers, Branch 1, 
consisting of 300 members, 
urges you to Veto the Taft- 
Hartley anti-labor bill.

V. J. Senkevičius, 
' Sekr...

SPROGSTANTI LAIŠKAI 
ANGLIJOS POLITIKAM

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas ir buvęs užsieninis 
ministras’ Anthony Edenas 
gavo laiškus su sproginiais. 
Užtaisyti sproginiais laiš
kai atsiųsti ir 18-kai kitų 
Anglijos politikierių. To
kius laiškus siuntinėjąs eur 
ropinis skyrius • Palestinos 
žydų Sterno kovūnų. Poli
tikieriai, matyt, ką tai už
uodė, todėl neatplėšė laiškų, 
o perdavė juos detekty
vams.

Buvęs Jungtinių Valstijų Vice 
Prezidentas Sako, Tafto Bilius 
Tarnauja Tik Wall Strytui

šią savaitę visos šalies akys 
buvo nukreiptos į Washingto- 
ną. Ten vyko didžiai svarbių 
įvykių.

80-tasis kongresas galutinai 
pravarė Tafto - Hartley bilių, 
griežtai anti-unijinį, anti-dar- 
binin kišką.

Federaliniame teisme Wa
shingtone prie teisėjo Alex
ander Holtzoff 
vokiečių 
Gerharto

Prie
Keech’o įvyko posėdis dėl to, 
ar Ne-Amerikinei Veiklai Ty
rinėti Komitetas yra konstitu
cinis.

. Daug kitų svarbių proble
mų stovi Washingtone neiš
spręstų ir Amerikos žmonės, 
suįdominti jomis, nekantriai 
laukia, žiūri, kaip visa tai bus 
išaiškinta.

Senatas Užgy 
Su Italija ir 
Nacių Papedininkais

Trumąnas sakė, Perono 
valdžia Argentinoj jau 
Jungt. Valstijų “draugė.” 

(prieš abu keliama byla) pa- 
simojo varyti visą dalyką 
plačiu baru.

Ši. byla gal atkreips visos 
Amerikos domesį; ji gali pa
siekti ir aukščiausiąjį šalies 
teismą^

Jos eigą tenka sekti kiek
vienam, kuriam tik rūpi Ame
rikos žmonių laisvė ir gerbū
vis, 1

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų komunistai ir šo- 
cialistai kaltina Jungtines 
Valstijas, kaip aršiausią de
mokratijos' priešą Vengri
joje. Socialistų ir komunis
tų kalbėtojai ir laikraščiai 
tvirtina, jog imperialistinis 
Amerikos kapitąlas su faši
stiniais savo * palinkimais 
stengiasi pavergti Vengri
jos liaudį. Komunistų laik
raščio Nepsayps.s redakto
rius J. Rėvai sakė, jog kuo
met .buvęs Vengrijos prem
jeras Ferenc Nagy lankėsi 
Amerikoje, tai jis susitarė 
su Washingtono vyriausybe 
įsteigti Amerikoj atskirą 
vengrų valdžią ir su jos pa
galba naikinti Vengrijos 
demokratiją.

Rėvai pareiškė:
“Amerika nori pašalint I Mirtis Peronui

Tūli Senatoriai Bijo, Kad Komunistai Nepaveržtu Italijos 
Valdžią po Jankiu Armijos Atšaukimo Pagal Sutartį

Washington
79 bals, prieš 10 patvirtino 
taikos sutartis su keturiais 
buvusiais fašistinės Ašies 
bendradarbiais — su Itali
ja, Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija. Tos sutartys bu
vo pagamintos per ilgas de
rybas tarp Amerikos, So
vietų, Anglijos ir Franci jos 
užsieninių ministrų.

Už i90 dienų po sutarties 
užgyrimo turi būti ištrauk
ta Amerikos kariuomenė 'iš 
Italijos. Demokratai sena
toriai Fulbright, B. McMa
hon ir eilė kitų bijojo, kad 
po amerikonų armijos at
šaukimo galį komunistai 
paveržt Italijos valdžią. Tie 
senatoriai todėl siūlė atidė
ti sutarties užgyrimą, kad 
ginkluoti jankiai galėtų il
giau saugoti katalikiškąją 
premjero de Gasperio val
džią nuo italų komunistų 
(su kuriais bendradarbiau-

Ji.edu
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Dennis, Josephson ir Eisler
Washingtone jau prasidėjo teismas prieš vokietį 

anti-fašistą ir komunistą Gerhart Eisler. Jis kaltinamas 
pažeminime Jungtinių Valstijų Kongreso. Jam primeta
mas atsisakymas liudyti Kongreso Neamerikinės Veik- 

* los Komitete. .
Jau visiems yra Žinoma, kad Gerhart Eisler yra 

auka nelemto suokalbio. Jis nėra šios šalies pilietis. Jis 
čia pakliuvo ne iš savo valios. Jis turėjo leidimą ir vyko 
Meksikon dar prieš karą. Bet vyko per Jungtines Val
stijas ir čia buvo sulaikytas. Keliais atvejais jis norėjo 
išvažiuoti iš Jungtinių Valstijų, bet jo nebeišleido.

Pagaliau taip pat žinoma, kad 'Eisler neatsisakė liu
dyt minėtame Komitete. Jis tik reikalavo teisės pada
ryti trijų minutų pareiškimą ir paskui sutiko atsakinė
ti į visus jam pastatytus klausimus.

Eugene Dennis ir Leon Josephson bus teisiami už 
keleto dienų. .Byla sudaryta greitomis ir paskubomis 
bandoma juos nuteisti. Jiems irgi primetamas Kongreso 
pažeminimas, jie irgi atsisakę atsakinėti į klausimus 
Neamerikinės Veiklos Komitetui.

Eugene Dennis yra Amerik. Komunistų Partijos ge
neralinis sąkretorius, dar jauno amžiaus smarkus vei
kėjas. Josephson yra advokatas.

Šitie teismai turi vieną tikslą: Suduoti smūgį komu
nistiniam sąjūdžiui. Tokiais techniškais prisikabinę j i- 
mais prie vadovaujančių žmonių siekiama įnešti ton 
partijon paniką ir pakenkti jos prestižui.- Prieš kiek lai
ko buvo garsiai kalbama apie paskelbimą Komunistų 
Partijos nelegališka partija. Bet buvo susilaukta daug 
tokiam žygiui opozicijos, ir toji mintis, atrodo, tapo pa- 

,dėta į šalį. Tačiau to paties tikslo siekiama panašiomis 
bylomis prieš atskirus partijos žmones, ypatingai va
dus. ’ , x

Čia iškyla žodžio laįsygs reikalas. Komunistai, mūsų 
supratimu,- turi turėt lygias teises su demokratais, re- 
pubtikonais bei socialistais organizuotis, kalbėti ir veik
ti. Jie yra politinė partija, sekianti įtikinėjimu atversti 
daugumą Amerikos žmonių prie savo filozofijos ir pro
gramos.

Komunistai savo idėjų ir įsitikinimų neslepia. Atė
mimas jiems demokratinių teisių ir civilinių laisvių pa
statytų į pavojų visą demokratinę santvarką. Tai yra 
priešinga Amerikos Konstitucijai ir Teisių Biliui, taip 
pat šios šalies demokratinėmš tradicijoms.

Štai kodėl tiek daug Amerikos žmonių susirūpinę 
Šitomis bylomis prieš Šiuos tris komunistus. Juos teisme 
ginti pasiėmė plati liberališka organizacija Civil Rights 
Congress.

Šiose bylose komunistai kelia vieną svarbų klausimą 
prieš patį Kongreso Neamerikinės Veiklos Komitetą. Jie 
sako, kad pats šis Komitetas yra nelegalūs. Jis laužo ša
lies Konstituciją ir Teisių Bilių. Jis neturi teikės privers
ti jam liudyti.-

Mainierią Unijos Derybos
Pasitarimai tarpe United- Mine Workers of America 

ir'pietinių valstijų kasyklų savininkų dėl naujo kontrak
to tapo pertraukti. Komercinė spauda jau paleido visas 
propagandos kanuoles prieš mainierių uniją. Šis unijos ir 
savininkų nesusikalbėjimas panaudojamas sustiprinimui 
Taft-Hartley biliaus šalininkų. Jau gfumojama ir pre
zidentui. Girdi, nepasirašysi' šio biliaus, kils ftiainierių
Hetkąs. • •

Kiek tas veiks prezidentą Trumaną, sunku pasakyti. 
Tuo tarpu unijos išvystė plačią masinė kampanija už 
paakstiniTną prezidento, kad jis bilių vetuotų. : ' •

Valdiškos Kontrolės ir Republikonai
Be jokio pasigailėjimo repūblikonų dauguma Kong

rese šluoja valdiškas kontroles. Jau seniai' panaikino 
kairių kontrolę.- Dabir sudavė smūgį ir feūdų kontrolei. 
Nuėmė visas restril$cijas nuo privatiškojo biznio.’

Set jie tiki į rieną kontrolę. Ją dar stiprina. Tai 
kontrolė ant darbininkų judėjimo. Taft-Hartley biliumi 
Bandoma įvesti tokia kontrolė, kokios Amerika dar ne-, 
Bftvo iffačiūsi.

■■
■

Ar Suras Fašistinius Vagius?
uDa4Iy Workeryje” randame pranešimą apie skan

dalą Amerikos pašte.- Laikraštis sako, kad daugybės 
Amerikos lenkų siuntinių savo giminėms į Lenkiją yra 
patekę Vokietijoje pabėgėliams.

Kas nors Amerikos pašte priėjo prie tų pundelių, 
juos perrišo, užadresavo ir pasiuntė į Vokietiją.

Tai fašistinių vagių darbas.

DrMgtti* Į&ottfį hdavikais
Dar vieną kartą tapo puikiai įrodyta?, kaip klaidin

ga yra senųjų darbo unijų politika rinkimuose. Tie, už 
kuriuos federacinės darbo unijos balsavo, kaipo ūž <fdar-

.u

;« R. MIZARA . . ■ (. , • •

Apie Angelu Miesto Lietuvius
Laiškas Antras

vių sanskridį. -Ar čia žmo
nės jaunesni? Nesakyčiau. 
Truputėlį r a u donesniais 
veidais, lyg ir gyvesni, kąip 
Brooklyne ar Chicago je, 
Bostone ar Philadelphijoj.- 

, Ar jie gražiau apsitaisę ?
Ne! s Tiesa, jie vasariškai 

„ apsitaisę, švariai, šventa
dieniškai, kaip ir kituose 
miestuose, bet taip rengiasi 
ir rytiečiai. Ar jie duosnes- 
ni už kitų miestų lietuvius? 
Neperdidelis mitingas aukų 
Laisvės reikalams sudėjo 
Virš 100 dol. (30 dol.,- beje, 
buvo už Šerus). Tokios su
mos lengvai galėtume tikė
tis Brooklyne pažangio
ji Brooklyno lietuvių visuo
menė, man rodosi, yra pati 
duosniausia mūsų judėji
mui.

Po prakalbų buvo pateik-. 
ta kėletas klausimų, tarp 
kdrių viena klausytoja šito
kį klausimą išstatė:

— Šiuo metu mūsų mies
te yra brūtališkai išprie
vartaujamos ir žudomos 
moterys, — aš manau, kad 
tai atlieka visoki lietuviški 
pabėgėliai, atsibeldę įš Vo
kietijos., Ką gerb. kalbėto
jas mano?...

Klausėją nepažystama, 
man nežinoma. Ką gi aš, 
brolau, galėjau jai atsaky
ti?

— Nežinau, — tariau. — 
Policija turėtų tai išaiškin
ti. Gal kada ir išaiškins.

Bendrai, mitingas buvo 
gražus ir jaukus. O po jo 
ir vėl susitikimai, pokalbiai 
apie šį ir tą'; užkvietiniai 
pas draugus ir drauges į 
viešnagei

Bet draugai Pūkiai, ku
rie mudu: į prakalbas atve
žė, nerymastauja.

— Važiuokim, — sako 
jiedu, — važiuokim į Ingle- 
woodą, kuris gan nuo čia 
toli; važiuokim pas drau- L 
gus Mokslaveskus (May) į 
LDS jaunimo sueigą, —ten 
bus daugiau progų pasitar
ti, pasikalbėti.

Ir taip, nespėjus su kai 
kuriais rankomis pasispau
sti, važiuojam į jaunimo su
eigą.

Los Ąiigeles Jaunimas
Visas pažangusis Angelų 

miesto lietuviškas jaunimas

(Pabaiga)

Ant ‘rytojaus, sekmadie
nį, turi įvykti prakalbos, 
taigi skirstomės, bet prieš 
išsiskiriant vienas ir kitas 
draugas bei draugė prieina 
ir sako: “užeikit pas mus,’ 
užeikit būtinai pas mus...” 
Kiekvienas n u o š irdžiair 
draugiškai tai sako, — ne 
dėl formalumo.

—; Kurią dieną turėsit 
laisvą , —kalba draugė Rė- 
peckienė, — būtinai . pra
leiskit su mumis; mes tu
rime automobilį, turime lai
ko pavažinėti, apylinkes ap
rodyti.

Tą patį sako draugai Le- 
. vanai — jie taipgi turi laįš- 
voJaiko, turi automobilį.

Draugai Rufai prašo' už
eiti pas juos trečiadienį, lįai 
jie bus laisvi. Su Rufais, 
beje, .'susipažinau dar anais 
laikais, kai čia lankiausi, — 
jie tuomet gyveno Pasade- 
noje.

Draugė Slesoriūnienė ta
ria tą patį: užeikit pas 
mus, — gal Laisvės bendro
vės Šerų galėsit vaikams 
parduoti.

Tą patį reiškia dar visa 
eile draugų ir draugių, bet 
argi galima visų kvietimus 
patenkinti? Aš jiems aiški
nu: Mes nesame patys savo 
šeimininkai, — gyvename 
pas gimines, su jais turime 
praleisti dieną kitą, priva
lome ir jų paklausyti.

Prakalbos
Prakalbos- įvyko Interna

tional Institute.. Čia teko 
daugiau susitikti senų pa
žystamų — Rudaitį su jo 
jauna žmona, buvusia broo- 
klyniete Motuzienę; Ru
pius-; Bušus; Valaitį, iš Ri
versides; Sofiją Mizarienę, 
mirusiojo mano brolio My
kolo našlę; Nikūną ; buvusį 
čikagietj Druskį, Butmaną, 
buvusius chicagiečius Ur
bus ir daugelį, daugelį kitų 
seniau pažystamų ir nepa
žystamų.

Prakalbos kaip prakal
bos — viskas suruošta pa- 1 
gal mūsų lietuvišką kurpa
lį. Joms pirmininkavo Al
vinas, b kalbas sakėme mu
du su Eva/

Įdomu buvo apžvelgti 
didesnį losangeliečių li'etū-

\ . % • •

z James L McDeVift, Perinsylvahijbįr AFL. pvezideri- 
tas, kalbar Harri«!puf£e,> masiniame mitinge protes
tui prieš Taft-Hartley bilius ir panašitfš tėte valštijds' 
seimelyje. Mitingą sušaukė bendras darbininkų . ko

mitetas, susidaręs iš ^FL, CIO Jr Gelžk^Ii^čiy 
Brolijų atštovų1. ;

bįninkų draugus”, pasirodė. piktais išdavikais. Darbinin
kų balsais- įjoję į Kongresu jie darbininkais' dabar jo
dinėja. Ar Amerikos Darbo'Federacijoj vadovybė'pasi
mokė? Pamatysime tiktai.,1948 metaiš, J^ąi ateis prezi
dentiniai rinkiniai ..... ’ * " a

priklauso' LDS kuopai, ku
rią jie vadina Mixmasters. 
Tai būdingas pavadinimas 
ir jis atsako kuopos sudė
čiai,- —- čia yra, mat, ir ne 
lietuvių kilmės'žmonių; čia 
yra senesnių ir jaunesnių, 
ir net mažyčių vaikučių.

Pastaruoju metuvši kuO- 
pa sparčiai išaugo — turi 
arti 50 narių ! Jos valdybą 
sudaro: Vitalis Bogdal, 
prezidentas; Leo Levanas, 
iždininkas; Jean Bogdalie- 
nė, sekretorė ir Albertas 
Petravičius, o r g anizato- 
rius-vajininkas, energingas 
vajininkas.

Mixmasteriu kuopos na
riai renkasi sykį per mene
sį — ręnkasi vieną kartą 
vienuos namuos, kitą —kie
tuos. Po mitingo, jie turi 
užkandžių: jei tą mėnesį 
kuriam nors mixmasteriui 
pripuola gimtadienis, tai 
susirinkusieji jį atitinka
mai7 pasveikina.

Kai pasiekėme Mokslave- 
skų namus,- mixmasteriai 
jau buvo1 atlaikę savo biz- 
nišką mitingą; erdviąjame 
kieme, darže ar patio, kaip 
jie vadina, malonioje prieb
landoje vieni sėdėjo, Šne
kučiavosi, kiti šoko,- treti 
su savo mažyčiais žaidė. 
Pasirodė, jog mixmasteriu 
kuopoj jau nemažai yra su
augusių porų, turinčių k-ū- 
dikiuSį kurie taipgi yra įra
šyti į šią LDS kuopą; ne
trūko ir t. v. senių, — gera 
dalis ir jų dalyvavo. Kitais 
žodžiais: čia buvo tėvai, jų 
Vaikai ir pastatų jų vaikai 
— trys gentkąrtes ir visi 
tos pačios šeimos —* LDS^- 

.nariai1. :
Atvirai v phšakysiu, Mi

kai: kitos tokios LDS kūo-- 
pos, kaip Mixmasters, nesu 
matęs ir galiu tikrinti,, jos 
niekur kitur nėra.

Na, o viduje teikiami už
kandžiai, gi ant plataus 
skobnio stovi didžiulis tof- 

; tas (keiksas), apkaišytas, 
aprėdytas — jis Skiriamas 
tiems, kurių gegužės mėne
sį gimtadienis pripuola. 
Štai jų ir vardai: Janice 
Melfi,. Gloria MokslaVeskaš, 
Jack Melfi,. Hal Repecka, 
Jėan Beržin, Gedimifi Bu
lat, Joe Mokslaveskas if 
Mary Railienė.

Gloria Mokslaveskaite — 
šeimininkė: aukšta, daili, 
kaip rožė, gyva, jauna mer
gaitė, — tik sukinėjasi,' tik 
bėgioja, tik žiūri,’ kad- sve
čiai būtų patenkinti, rūpes
tingai ji padodaLsavo1 ma- 
mei. ‘ . •

Jaunimas kultūringas1 — 
daug jo, tiesa, yra baigę 
aukštesnes’mokyklas,- kiti 
dar' mokosi, kiti jau savo 
darbu pelnosi duoną. Su 
lietuviška kalba jam ne 
dengva-^-bėt ar gali jį kal
tinti, žinodamas gyvenimo

Pramoga įspūdį sudarė 
labai teigiamą; daug mūsų 
LDŠ veikėjų galėtų pasimo
kyti iš' Mikma'sterių, kaip 

; reikia tarp jadpimo ir se
nimo ryšys palaikyti, kaip 
yeiįtf. „
Prisimiheme Worcėstefį<
Vieną vakarą praleidome 

pas A. ir M. Rusus Ingle- 
ivoodė. Sū jais man- teko su
sipažint prieš ŠO metų Woy- 

• testeryje, — išvien veikėme 
LSS’ 40' kuopoj, sykiu dai-- 
navome’ Aido Ghorė. Ado-' 
mas Bušas tuomet* vaidino- 
didžiulę rolę kovoje priėš 
menševizmą; jp žodis visuo
met buvo apgalvotas, todėl 
sy§U’UŠ^.-,-
\ metų daug vart- 

deriš ’patiltėmis nubėgo....

Įdomu šiuo sykiu buvo su 
Bušais pasikalbėti apie a- 
nuosius geruosius (vadin
kit,, kaip norit) laikus. Bu
šas — rūbsiuvis; turi ne
blogą darbą ir daug skai
to. Draugė Bušienė dar vis- 
svajoja apie Woreesterį, 
bet, ‘atrodo, svajonės vel- 
tiii — jie čia gyvens.

Koncerte /
Kitą sekmadienį, vietos 

Lietuvių Choras tūrėjo sa
vo- koncertą ir šokius^ Prieš 
koncertą d-gė Alvinienė už
prašė' pas save pietų, bet 
aš negalėjau ten būti; m> 
vyko Kva su d. Talandzevi- 
Čiūm.

Choras skaitlingas, gra
žiai atrodo. Jį vadovauja 
Valentinas Babičius, jau- 
nas^ energingas ir prala- 

’ vintas vyras ;• ilgametis vei
kėjas vietos jaunime. Deja, 
chore permažai jaunimo. 
Tūli -sako, jaunimas aplei
dus chorą po to, kai nuo jų 
pasitraukė buvusioji choro 
mokytoja —- Valaitienė-Sa- 
viekaitė, šiuo metu gyve
nanti Oregono valstijoj. 
Choras turi gerų balsų, tik, 
mano nuomone, jam reikia 
daugiau’ gyvumo, daugiau 
“pep”, daugiau entuziazmo. 
Dainų repertuaras taipgi, 
man rodosi, galėtų būti 
liaudiškesnis.

Kiti lietuviai programos 
pildyto jai buvo tenoras S. 

Į F. Smitas, A. Levanienė ir 
■Angela Adomaitienė (Ad
ams), neperseniai atvyku- 
jsi iš Detroito.

Levanienė — seniai gir
dėta pavardė, dažnai dai
nuojanti Pacifiko pakraš- 
tyj-' • 

i Pirmininkas pranešė, jog 
i dainininkė mano koncer
tuose nedalyvauti ateityje. 
Tai būtų, atrodo, klaida. Ji 

i tūri gražų' balsą ir palayin- 
!tą; tik dainuojamos dainos 
tupėtų būti pasirenkamos 
'iš liaudies,- lengvesnes, r- 
mes jų turime daug. Drau
gė Levanienė, beje, yra ir 
visuomėnininkė, veikėja.

S. F. Smitui šiuo sykiu ne 
visai- gerai nusisekė. Jis 
man sakė, jog tai parėjo iš 
to,- kad mokėsi daihuot prie' 
vargonų akompanavimo, o 
čia — pi j anas jį lydėjo.

Gražų balsą turi Angela 
Adomaitienė, ~ dar jauna,- 
dailios'' asmenybės moteriš
kė. Jis tenka lavinti ir to
liau.

Dainavimas, kaip ir kiek
viena meno šaka, reikalin
gas nė tik talęnto, bet ir 
darbo,— ilgo, sunkaus; ryž
tingo darbo ir ištvermės.

Būvo ir daugiau nume
rių, bet negi čįa juos visus 
liesiu1. Užtenka priminti tai, 
kad Chord pirmininkas Al- 
yinas pėrvėdė vakarą vado
vauti A. Kasparui- (Jukelu- 
kui), kuris pavyzdingai pa
reigą atliko. Šis jaunas vy
ras (dd. Kūnskių žentas), 
kadaise dirbo Vilnies spau
stuvėje; šiandien dirba prie 
Vieno angliško laikraščio 
Angelų mieste.

Eva pakalbėjo apie Mo
tinų Dienos reikšmę, man 
teko tarti keli' žodžiai apie 
mūsų meną —. chorus, dra
mą; literatūrą.' -v

Po to sekė šokiai, užkan
džiai, pokalbiai, vaišės. Su
sitikau čia daugiau naujų 
žmonių.. . .. .....

Netikėtai atvyksta gabio
ji Viola Mae,- lietuviškoji 
Shirley Temple, su savo tė
veliais. Jie gyvena- Beverly 
HilWuosė. Ši jaunutė talen
tingoji panelė kadaise pa
rašė Laisvei keletą gražių 
eilėraščių; ji gabi pianistė 
if' toj Šakoj steksis ir siėk- 
sis prie' meniškųjų viršūnių, 
ir aš jai nuęšįrdžiai linkiu 
vfeapusiškia'ūšfo pašišė&L 
mo if menu, jog kada nors

tųrėsiu progos ją matyti 
slcambinant Carnegie Hali,-

Yotke. •
Uiti Kaip gi tamstos galite 

išvykti iš Kalifornijos, ne
aplankę mūs? — klausia 
Julia Swyt, —f Viola Mae 
motina. — Kuo galit patei
sint neatvykimą?..,

Turėjome atsiprašyti, pa
liekant tai kitam sykiui. 

■ Žinau, Swytai gražiai gy- 
vepa,> svetingi žmonės, bet 
negi gali viską aprėpti. '

Prieina A. A. Budrefka 
(Buddy), buvęs brooklynie- 
tis ir taria:

— Priimkit laisvės pre
numeratą; taipgi viešai pa
reiškiu, jog neužilgo pirk
siu Laisvės N&mo bendro
vės Šerų už $50.

— Dėkui, dailus vyre F — 
atsakiau.

Uršulė Davis’įenė užsi
mokėjo Laisvės prenumera
tą už trejis metus!

O Joe Briedis patapo 
Laisvės šėrininku; taipgi 
ir Kazys Levišauskas.

Kad pakenkti mūsų kon
certui,. parapijonys buvo 
surengę kaž kokius pietus,’ 
siekdamiesi nutraukti dalį 
publikos nuo mūsiškių.

Netikėtai prieina prie 
manęs vienas pasidrąsinęs 
diktokas vyras ir'sako:

— Kaman, išsigersime; 
aš tik ką gėriau parapijo- 
nų pramogoj su kunigu; 
man vis tas pats. Visi man 
lietuviai.

Pagalvojau: tai mūsų gy
venimo “vidurys”. Jis eina 
visur, jis skirtumo nemato.

Plačiau pasikalbėjau su 
Mykolo našle, čia gyvenan
čia nuo 1929 metų, kuriūis 
Mykolas mirė.

Ji gimė ir augo Bostone 
—- kai kurie bostoniečiai 
atsimena seseris Ivaškevi
čiūtės, —7 Sofija buvo viena 
jų. .iAbi seserys dar anais 
senais laikais 
30 metų — veikė su sočia-' 
listais, dalyvaudavo chore 
ir bendrame veikime. Sofi
ja ištekėjo už Mykolo be
rods 1916 m. Ji klausia šio 
ir to manęs apie brolį My
kolą :• \

— Iš viso sąmoningame 
savo gyvenime jį tesuėjau 
tik keturis ar perikis sy
kius,— atsakiau jai. — Ma
žai apie jį težinau.

Moteriškė nustebo.
— Ėroliai... Amerikoje, 

gyvenote, ir tik tiek tesu
siėjote?...

— Taip, tokis gyvenimas!
Jis mirė Colorado valsti

joj. Sofija pasakoja, jog 
Mykolas buvo labai geras 
vyras 'ir dėl to ji už kito 
ligi šiol neištekėjo. Gyvena 
vieniša; ji' rūbsiuVė.

Orkestras groja, jauni ir 
seniai šoka. Nuotaika gra- v** 
Zl. -

Gi* rengėjai, visokių ko
misijų nariai, bėgioja,, suši
lę dirba, stebi, kad viskas 
eitųsi'tvarkoj, galvodami, 
kiek parengimas duos pel
no... Visa tai matau, su-* 
pratu ir žinau. Brooklyn©, 
Chicagoj, Detroite ir Pitts- 
burghe — tas pats; tas pats 
visur. “Kaip danguj, taip iY 
ant žemės.” t '

Priėjusi M. Bušienė ta
ria: . • .

— Jei važiuojat namo, — 
parvešime, • •

Sėdomės visi keturi į Bu
šų palšį ir patraukėme link 
liollywoodo.

Na, bet užteks. ' Jej turė
siu ūpo, tai pirma proga 
parašysiu, ką daugiau čia 
mačiau.

7 Sofija buvo viena

prieš virš

I

I

!

■į

Bulgarų fūbežiaūs sar
gai nepraleido antrinės 
Jungt. Tautų tyrinėjiųių 
komisijos iš Graikijos i 
Bulgariją. , ; J

»

2 pusi.-—Laisvė (Liberty^ Litft. baily), Šestad., Birž. 7, t
T*.-
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KAROLIS VAIRAS

MIKAS PETRAUSKAS
(1873—1937) . ■

tės” pastatyme dalyvavo ir artimiausias 
Miko bendradarbis, jo brolis Kipras. Iš 
šio fakto aišku, kad lietuviškosios ope
ros įkūrėju ir tėvu tenka pripažinti Mi
ką Petrauską,—drauge su Kipru,—nes 
jis pirmas parašė ir pastatė pirmą, lie
tuviškąją operą tuo metu, kada operai 
Lietuvoje dar nebuvo jokių šiek tiek pa
lankių sąlygų. .

Vilniuje Mikas Petrauskas buvo keti
nęs įkurti muzikos mokyklą, tačiau ca
ro žandarų persekiojamas vėl išvyksta į 
Petrapilį, iš kur išsikelia į Šveicariją, o 
iš ten 1907 ųi. nuvyksta į Ameriką ir ' 
gyvena iki 1920 m.

. 1920 m. Mikas grįžta į Lietuvą ir 
drauge su broliu Kipru suruošęs Lietu
voje visą .eilę koncertų, Kaune ir Šiau
liuose pastato du savo veikalus—“Biru
tę” ir “Berniukas arf mergaitė.”

1926 metais Mikas vėl grįžta j Jungti-

Šių metų kovo mėnesį suėjo dešimt me
tų kaip mirė taurus demokratas, kultū
rininkas, kompozitorius ir dainininkas 
Mikas Petrauskas. Jo įnašas į mūsų 
kultūrinį gyvenimą, ypačiai muzikos ir 
scenos meno srityje, jo įžymus kultūri
nis darbas, nudirbtas mūsų išeivijoje 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, yra iš 
tikrųjų stambus įnašas į lietuvių tautos 
kultūros istoriją.

Mikas Petrauskas gimė 1873 m. rug
pjūčio 29 d. Švenčionių apskrityje, Pa
lūšėje, kur jo tėvas, Jonas Petrauskas, 
buvo vargoninkas. Motina Juozapata 
(Rastenytė) buvo geriausia Palūšės pa
rapijos dainininkė, ir ją Mikas, net ir 
senatvės sulaukęs, dažnai su didele mei
le ir pagarbą prisimindavo. Dar ma
žas būdamas, Mikas, iš savo tėvo, sava
mokslio vargoninko, pramokęs muzikos, 
pavaduodavo tėvą. 1887 m. Petrauskų 
šeima nusikelia į Labanorą^ kur jaunas, 
keliolikos metų amžiaus Mikas vargo- 
ninkauja, vadovauja^ chorui, komponuo
ja muzikos kūrinius. :

Tuo pat metu susipažinęs su pažanges
niais jaunuoliais ir su studentais, Mi
kas Petrauskas pasidaro uolus lietuviškų 
caro laikais draudžiamųjų knygų platin
tojas. Tame darbe jam padeda'ir kiti 
šeimos nariai, ypačiai jo motina.

Nepasitenkindamas tomis muzikos ži
niomis, kurias gavo iš savamokslio tė
vo, Mikas 1898 ir 1899 m. mokosi Ro-, 
kiškyje, tuo metu žinomoje Tyzenhauzo 
vargoninkų mokykloje. Baigęs ją, kelius 
metus vargoninkauj-a Obeliuose, kur su
organizuoja chorą ir orkestrą. Tada Mi
kas pasiėmė pas save jaunesnįjį savo 
brolį Kiprą, kurį dar Labanore gyvenda
mas buvo praėjęs mokyti muzikos. Iš 
Obelių Mikas drauge su Kipru keliasi į 
Gervėčius ir čia, % eidamas vargopinko 
pareigas, sukuria 80 asmenų chorą ir 36 
asmenų orkestrą. * t

1901 metais* jis keliami į Petrapilį, kur 
įstoja į konservatoriją, palikęs savo vie
toje Gervėčiuose brolį Kiprą. Konser
vatorijoje, Rimskio-Korsakovo ir kitų 
to meto garsių rusų muzikų vadovauja
mas, Mikas baigia dainavimo ir kompo
zicijos mokslus. Tuo pat metu jis išei
na ir gimnazijos mokslo kursą.

Čia jis sukuria operetes “Kaminkrėtį 
ir Malūnininką” ii* “Adomą ir Jievą.” ’

Iš profesijos Mikas Petrauskas buvo 
muzikas-menininkas. Tačiau savo pa
žiūromis ir mtsistatymu jis buvo visuo
menininkas ir kultūrininkas. Jis buvo 
demokratiškų pažiūrų, laisvamanis pla
čiąja. to žodžio prasme. Gyvendamas Pe
trapily jis drauge su Rusijos sostinės 
darbo žmonėmis ir su pažangiąja stu
dentija dalyvauja 1905 metų revoliuci-. 
niame judėjime, platina prie? caro val
džią nukreiptus atsišaukimus. Atvykęs 
į Vilnių jis dar aktyviau įsitraukia į 
revoliucinį sąjūdį, dalyvauja mitinguose 
su revoliucinėmis kalbomis. Bute, kur jis 
gyveno, Vilniuje, pasidaro slaptų susi
rinkimų ir nelegalios literatūros saugo
jimo vieta. Atsidūręs provincijoje, Vil
niaus krašte, Mikas Petrauskas veda 
agitaciją prieš caro valdžią, sako pra
kalbas Aukštadvaryje, Onuškyje, Dus- 
menyse ir kituose Vilniaus krašto mies
teliuose.

•Vėliau Mikas Petrapily sutvarko sa
vo mokslo'reikalus ir, gavęs laisvojo me- 
hininko laipsnį, sužino, jog žandarai su
sekė jį Petrapily ir,jam nesant namie, jo 
bute padarė kratą. Tada Wikas slapta 
i£ Petrapilio grįžta i Vilnių, išsirūpinęs 
pasą svetimu vardu. Iš Vilniaus jis va
žiuoja į .Raseinių apskritį, j Pušiną ir 
čia sukuria pirmąją lietuvišką of)erą 
“Birutę,” kuriai libretą parašė Lįands- 
bergis. Ta opera pitoną kartą buvo pa* 
statyta Vilniuje 1906 metų lapkričio mė
nesį.

“Birutės” pastatymas Vilniuje tuo me
tu buvo ypačiai svarbus ir reikšmingas 
lietuvių kultūrinis pasirodymas, “fiiru-
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Mikas Petrauskas ■
nes Amerikos Valstybes užsidirbti pini
gų skoloms apmokėti, kurių buvo pasida
ręs drauge su broliu Kipru statydamas 
Kaune namus. Po dvejų metų jis grįž
ta į Lietuvą, bet jo sveikata jau buvo pa
šlijusi. Mikas Petrauskas mirė 1937 m. 
kovo 23 d. - / '

k i
Kaip visuomenininkas, kultūrininkas 

ir muzikas, Mikas buvo nepailstamas ir 
uolus darbininkas demokratas, blaivinin
kas, visada draugiškas, kalbus, žodžiu ir 
elgesiu taurus ir kuklus žmogus. Kaip 
muzikas ir kompozitorius, jis buvo ypač 
darbštus . Rašydamas apie jį, kompo
zitorius Stasys Šimkus pasakė, kad Mi
kas Petrauskas “pirmas iš lietuvių at
ėjo į tautą kaip profesionalas muzikas- 
menininkas . . . , visas savo jėgas mes
damas tautai, kurdamas jos muziką, or- 
ganizuodarpas muzikai būrius žmonių, 
auklėdamas meniškas pajėgas, gilinda
mas visuomenės susipratimą apie muzi
ką ir skatindamas ją pamėgti.”

Mikas Petrauskas nebuvo šūkio “me
nas menui” šalininkas . Jis puoselėjo 
lietuviškus šokius, liėtuviškas dainas, ra
šė ir statė sceniškus veikalus, turėdamas 
prieš akis svarbiausi tikslą — kultūrinti 
Lietuvos liaudį. ' Apie Miko Petrausko 
operą ir apie jo veiklą Vilniuje kompozi
torius Šimkus yra šiaip pasakęs:
£1906 metais mes turėjome muzikos li
teratūroje pačių lietuvių kūrybos vos ke- 
lioliką dainų, o Mikas Petrauskas Vil
niuje jau statė liaudies operą “Birutę,” 
kurioje muzikos ir šių dienų mastu 
imant yra gražios, nuoširdžios net 66 
spausdinti puslapiai . . , Pamenu, kai 
1906 m. pradžioj aš patekau į Vilnių ir 
išgirdau Petrausko, chorą ir jo dainas, 
klausydamas verkiau ir virpėjau kaip la
pas . . . Šiandien, kai mūsų muzikos kuL 
tūros kūryba yrą išbujojusi iki rafinuo
tumo, nesunku surasti kai kąjr labiau- 

’meniškai sudominančio,, bet reikią nepa
miršti, khd visa tai išaugo ne be Petraus
ko pionieriškos įtakos ...” ‘ .

Mikas Petrauskas įvairių dainų yra 
parašęs per pusantro šiinto. Pldčiai įų-. 
vo žinomos ir Lietuvoje, ir Jungtinių
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Amerikoj Valstybių lietuvių tarpe jo 
sukomponuotos liaudies dainos, revoliu
cinės dainos. Iš liaudies dainų minėti- 
noš yra labąi išpopuliarejūsios “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” (ši daina, pasak 
Miko Petrausko, buvo viena mėgiamiau
sių jo motinos dainų), “Oi motulė ma,” 
“Suktinis,” “Oi tu, ieva ievuže” ir kt.

Mūsų kultūriniame gyvenime Mikas 
„ Petrauskas-įgyvendino vienbalsines dai
gas su fortepionu ir yra parašęs daug 
muzikos žodžiams mūsų poetų—Jovaro, 
Gimžausko, Smutkelio, Karolio Vairo. 
Miko Petrausko sukompdnuotos revoliu
cinio pobūdžio dainos buvo jo surinktos 
ir Amerikoje išspausdintos dviejuose 
“Darbininkiškų dainų” sąsiuviniuose. 
Jis parašė, stilizavo ir orkestrąvo daug 
lietuviškų šokių, tame tarpe, “Vardu
vės,” “Našlys,” “Aguonėlė,” “Kriputis,” 
“Maršas,” “Suktinis,” “Klumpakojis,” 
“Blezdingėlė,” “Noriu miego saldaus 
miego” ir kt. Graži yra jo muzika melo- 
deklamaci j ai 1 ‘Anykščių šilelis”—vaizde
lis orkestrui ir aukštam balsui.

Mikas Petrauskas yra sukūręs tris 
operas:---“Birutė,” parašyta 1905-6 me
tais, “Eglė žalčių karalienė,” parašyta 
1910—1918 metų laikotarpiu, ir lengves
nio žanro operą * “Vestuvės,” parašyta 
1911 m.

Žymiausias Miko Petrausko ' darbas 
buvo atliktas operetės srityje. Jis yra 
parašęs net 18 operečių, jų tarpe “Šven
toji naktis,” “Tarnaitė pamokė,” “Con
silium facultatis,” “Kaminkrėtis/ ir ma
lūnininkas,” “Živile” (melodrama), 
“Vaikas ar mergaitė,” “šienapiūtė,” 
“Užburtas kunigaikštis,” “Elgetos duktė 
karalienė,” “Girių karalius,” “Apvesdin
kite ir mane,” “Adomas ir Jieva,” “Pir
moji gegužės,” “Velnias Išradėjas,” 
“Vargoninko duktė,” “Prieglauda” ir kt.* * * *

Didelį kultūrinį darbą Mikas Petraus
kas nudirbo amerikiečių lietuvių tarpe.

Iš Lietuvos į Ameriką atvykęs proleta
riatas buvo mažai kultūringas. Prie 
jankių lietuviai nepritapo, o savo tarpe 
neturėjo kultūrinių vadovų. Į to prole
tariato kultūrinimą ir įsijungė Mikas 
Petrauskas. Jo užkrečiama muzikos ir 

z lietuviškos dainos meile, jo žavinga as
menybė buvo lyg skaidri saulės šviesa po 
ilgos ir nuobodžios tamsos. Neveltui pa
tys amerikiečiai lietuviai, prisimindami 
Miką ir jo darbą, sako, kad jo vardas 
amerikiečių lietuvių darbininkų kultū
ros istorijoje bus įrašytas aukso raidė
mis.

Nėra to didesnio Amerikos miesto, kur 
Mikas nebūtų apsilankęs su savo koncer
tais, jei tik tuose miestuose buvo kiek 
žymesnis lietuvių skaičius. Koncertuo
damas pats, jis žaviais savo charakterio 
savumais sugebėdavo pritraukti prie sa
vęs jaunimą, mokėjo lietuviška muzika 
ir dainomis žavėti ir vyresniąją kartą, 
kuri mielai ir su atsidavimu prisidėda
vo prie jo darbo.

Čikagoje jis įsteigė didžiausią ir ge
riausią Amerikos lietuviuose “Birutės” 
chorą, kuris tebegyvuoja ir šiandien to
je stambiausioje lietuvių kolonijoje. Mi
kui išsikėlus kitur. gyventi, “Birutės” 
chorui kurį laiką vadovavo Stasys Šim
kus, paskui—Antanas Pocius.» Bostone 
Mikas įsteigė ir paliko “Gabijos” chorą. 
Savo muzikos mokyklose,-kurias jis stei
gė ir vadovavo Niujorke, Čikagoje, Bos
tone, Detroite ir kt., jis paruošė visą ei
lę gabių choristų, dirigentų, instrumen
talistų, solistų, kompozitorių. Savo ope
ras ir operetes Mikas statė Brukline, 
Bostone, Šenadoryje, Vaterburyje, Vus- 
teryje, Detroite ir kituose Amerikos lie
tuvių gyvenamuose miestuose.

Būtų pats laikas papuošti ir -išleisti 
didesnį Miko Petrausko kūrybinio paliki
mo tomą. > ■ r x "

(Iš Vilniaus “Literatūra ir Menas”)

Pavasario Balsas
E. Mieželaitis

Jau žemė pakvipusį brandžiai 
Atkunta linksmiau vis kasdien, 
žiedai, kaip baltieji balandžiai, 
Kedenąs nutūpę žolėn.

Siela nejusčid prasiblaivė, 
Išvydus /gėlėtas lankafe.
Ir tu pasiėmęs keleivio 
Lazdelę kietai Į rankas— 
Keliauji per lauką ir girią, 
Brendi per sriautingas upes.

čia kregždė, ten pempė sukliko— 
Širdis atsidžiaugti nespės.
Sustosi . . . Ir galvą pakelsi . . .
Ko ieškai tu? Artimd b&lfeo . ; .

iii,j

t.
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Jis laimėjo — tai tavo eilinį 
šiandien puošia gėlėmis tauta, 
Tiktai sielvartą; tą begalinį, 
Kaip iškęsti mums skausmą tą.

’ Salomėjai Nėriai
- . . ' i.
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Palinguok, vėjau, diemedžio šaką, 
Sušlamėk lapų aidu tyliu, 
Tę jie tėviškės kloniams pasako, 
Kad pabust, kad pabust negaliu.

' Plaukia vandenys, supasi marios, 
Aš ošimo klausaus ir tyliu,— 
Mano dienos, kaip laikas nemarios, 
Tik pabust, tik pabust negaliu.

/

. Žiedų kekėse vasara aidi, 
Aukso derlium dirva kupina,— 
Vėl kodėl gi nubusti neleidi,— 
Mano tėviškės žemė jauna.

0 A
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Amžiais eis, amžių dienos bus ilgos, 
Neprišaukt jų tyliam laukime,— 
Aš arimų žolių pasiilgus, 
Pasiversiu tėvynės žeme.

♦ * *

, II.
Nesilankė dar šalnos išbalę, 
Tebežydi ramunė lanksti.
Tai kodėl į negrįžtamą kelią 
Išėjai taip anksti, taip anksti?

Tu lydėjai į kovą eilinį, 
Kad būt tėviškė vėlei laisva, 
Gruodo naktį pilkoje milinėje 
Gaivinai dainele jį sava.

Nesilankė dar šalnos išbalę, 
Tebežydi ramunė lanksti, 
Tai kodėl į nęgrįžtamą kelią 
Išėjai taip anksti, taip anksti? * * * 

X III.
Tu išėjai ir tylius žingsnius t 
Lydėjo vieškelis grubus,— 
Iš atminimų ką surinksiu, 
Kada tavęs čia nebebus.
Pabers ruduo’ rieškučiom auksą, 
Ir dienos sielvartu pagels, 
Veltui dairydamosi lauksiu 
Pražystant vieškely obels.
Ir tavo dienos tykiai, tykiai, 
Kaip veidu ašaros srovens; 
Kuždėsis tėviškėje palikę 
Švelnutės nendrės prie vandens.'
Beržai kuždėsis nesugrįši— 
Mirties padange nebile,— 
Juoduoju kaspinu ten ryši 
Ir klevo lapas ir gėlė.

* *

IV.
Pasakyk motule, kodėl žemė tyli, 
Kai Visų brangiausią atima iš mūs?
Erškėčiuotą kelią eitum šimtą mylių 
Kad jinai pareitų vėlei į namus.
Žalias diemedėli, pasilenk ant kapo 
Jis iš tavo lūpų daug ką sužinos,—

• Skris pavėjui dulkėm mūsų metai 
trapūs,

Dulkėm neužberti tėviškėje dainos.
* * *

Nukrito ašara į baltą smiltį, 
Prašneko grumstai žemės negyvos,— 
Jai diemedžiu žaliuojančiu pakilti 
Ir ošti amžiams žemėj Lietuvos.

, v
Pavasąriniai vėjai girią lanksto— 
Jai kloniuose nerimstančiai aidėt,— 
Ir vakarą ir rytmetėlį ankstų 
Lakštingala neąali nečiulbėt.

1 ‘ V. Valsiūnienė.
* * * \

Paliki Man
✓

< Antanas Venclova

Paliki, paliki man tik šį namelį mažą,
Kur ilgesį širdis sapnavo* vakarais,
Ir meilės nuostabios bent vieną skaidrų lašą, 
Kad neištirptų jis su vakaro garais . . .
Tas lašas visą amžių, svilins mano kraują 
Tamsios liepsnos begaline kančia,
Kur neapsakomą man laimę praųašauja, 
Aplankius vakarais, kai žiebiasi delčia.

' * •-r •. . A

Ir aš, akis išplėtęs, žiūriu į bedugnę,
Lyg upę,, tekančią vidur gilios nakties,
Ir pajuntu širdyj skausmingą juodą ugnį, 
Kuri pro verksmą plūsta iš gelmės Širdies,—

/

Paskui praeina sapnas. Upė’ rieda, plaukia, 
Kaip atmintis., kaip kraujas iš žaizdos, 
širdis paguodos vėl ir ilgisi, ir laukia ... 
Nejaugi nesuląuks jos niekad, niekados?!
Paimki visa ką. Palik namelį mažą,
Ktir ilgesį širdis sapnavo vakarais,
Ir meilės nemarios bent vieną skaidrų lašą, 
Kuris,gal būt, ištirps su vakaro garais . ♦ ,
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Jonas KOskaitis.
'Karts nuo karto vis ima 

ir pasirodo mūsų spaudoje 
kelionės įspūdžių aprašy
mai. Jei tokie aprašymai, 
sugabiai išbaigti ir suteikia 
skaitytojui eilę aiškių vai
zdų, tai jie gilesnio ir pas
tovesnio palieka įspūdžio-— 
ir smagūs esti skaityt.

Nelabai seniai per Lais
vę perėjo J Gužo kelionės 
įspūdžiai iš Saulėtos Flori
dos. Nepraleidžiau nė vieno 
numerio, neperskaitęs J* 
Gužo aprašymų. Gužas turi 
gabumo rašyt. Rašo natūra
liai, trumpais aiškiais saki
niais, be tų .visokių spur- 
guotų išsišakojimų. Ir pasi
daro nusistovėjęs rašinys.

Dabar tik ką pasibaigė 
kanadietės viešnios įspū
džių aprašymas iš jos pir
mutinės kelionės į Niū Jor- 
ką, į pažangiųjų- organiza
cijų suvažiavimus, į svečius 
pas gimines. Įspūdžių auto
rė—Palangos Birutė. Gra
žų turi stilių ir suvaldo 
plunksną visai vykusiai. 
Skaičiau su pasitenkinimu 
ir mintimis ne kartą gyriau 
tą ar kitą rašinio vietą. Ir 
vis maniau, kad'. Palangos 
Birutė tai veikiausia ta pa
ti asmenybė, kuri jau ne 
kartą įrodė savo rašytojiš- 
kus gabumus.. Ir tik • prieš 
keletą dienų paaiškėjo, kad 
čia esama kitos asmenybės. 
E. Gužas išaiškino mah tą 
paslaptį, ir tada tuoj susi
griebiau, kad taip, taip ir 
supuola su aprašymo dva
sia.

Mat, tikroji autorė važia
vo į J. Valstijas pirmutinį 
kartą, tuo tarpu kaip mano 
menamoji jau buvo Ameri
koje keletą kartų, ir aš ją 
pažįstu nuo truputį seniau.' 
O dabar džiaugiuos, kad 
gavau susipažinti ir su šių 
įspūdžių autore, per LLD 
Suvažiavimą.

Tai dabar tam pačiam 
Montrealo mieste gyvena ir 
savo plunksnas pamiklina 
ir Birutė ir Palangos Biru
tė... Kaip gražu, kaip ver
tinga! Toji Kanada, vis 
man taip atrodė, turi jau
nų, gyvų, veiklių, daug ža
dančių jėgų!

Eina dabar Laisvėj ap
rašymas kelionės ir po ki
tas, tolimas, romantiškas 
šalis. Ir dar koks meistriš
kas aprašymas — vieno. i 
įgudusių Tarybinės Lietu
vos rašytojų A. Vienuolio- 
Žukausko. “Įspūdžiai iš ke
lionės Tarybinėse Respub
likose.” Skaitai žmogus ir, 
regis, matai tuos didingus 
vaizdus! Kiekvienas rašy
tojas turi saviškų polin
kių, savo meniškų ypatu
mų. Ilgėliau ir smulkme- 
ningiau apsistoja ties kaž
kuriomis, ' labiau pasižymė
jusiomis vietomis, paliekžt 
jose dalelę savo sielos. Ir 
miela ir naudinga skaityt 
tokie aprašymai, nes tai 
juk tikrovė tam tikru isto
riniu momentu.

Panašių artistiškų apra
šymų esame skaitę ir pir
miau. Velionis P. Cvirka 
pasidalijo su mumis savo 
įspūdžiais iš kelionės po 
Krymą. A. Venclova davė 
neišdildomų įspūdžių iš sa- , 
vo atsilankymo į Prancūzi-’ 
ją keletą metų po pirmojo 
pasaulinio karo.

Čia pat mūsiškis A. Gil- 
manas, prieš keletą metų 
vaizdingai atpiešė savo ke
lionę $o Meksiką. O Gilma- 
nas iš viso turi gabumo ra
šyt. taipgi įr braižyt, piešt.

Visų šitokio žanro raši
nių čie negi suminėsi. Ir 
trumpesni ir ilgesni vis turi 
savo vertės. Čia tik prabė
gomis panorau išreikšt sa
vo padėką draugėms ir 
draugams, kurie paklauso 
savo vidujinio troškimo pa
stoviau užrekorduot savo 
pergyventus. patyrimus. Ir 
kitiems iŠ to esti nauda ir 
pamoka

s ', A
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E FRANK KRUK
arbil Graborius Pranas Krukelis
* * * (APYSAKA) * ★ *

—iii i saParašė Petras Cvirka—  —-  -

namuose prasidėjo dažniau 
oasitarimai, kurių išdavoje 
r\yta beveik vienu metu atida- 
, įsteigt hidroelektrinę stotį

(Tąsa)
Kad ir kažin kaip buvo linksmas ame

rikonas, toks laiškas jį rimtai sukrėtė. 
Be reikalo jis buvo apsidžiaugęs, kad jo 
tėvynėje nesurastum jokio bandito, o čia 
spėjo atvažiuot—net ir brolija veikianti, 
savo antspaudą turinti. Sužinojo mies
tas, kokių pas juos dar esama neregis
truotų organizacijų, kurių gyvastis bei 
klestėjimas taip pat, atrodė, pradėjo pri
klausyti tik nuo amerikono kišenės.

Policijos viršininkas žūt būt norėjo su
čiupti slaptus brolius ir Frankui pasiža
dėjo gyvus pristatysiąs. Pašto viršinin
kas, sužinojęs apie tokią organizaciją, 
keistai mirktelėjo, išsiplepėjo pažįstąs 
stilių ir maždaug nuspėtų, kas galėjo ra
šyt tokius grasinimų pilnus laiškus. Jo 
nuomone, čia galėjo būti daroma tik po
litinių priešų.

—Ar tik ne socialdemokratas?!—pašo
ko Dūda, lyg jau būtų rankoje laikęs su
čiuptą piktadarį.

Kai pradėjo klausinėt Dūdos, apie ko
kį socialdemokratą jis kalba, tai ir pats • 
policijos viršininkas nustebo, kaip iki 
šiol nežinojęs, jog jo mieste gyvenąs vie
nas socialdemokratas, laikrodininkas, at
seit, amžinas valdžios priešas. Ginkluo
tų apskrities jėgų galvai šios partijos at
stovo gyvenimas padarė blogo įspūdžio. 
Remiantis tuo, kad Dūda, nunešęs taisyt 
sieninį laikrodį, matęs pas laikrodininką 
knygą, Juodosios Kaukės pavadinimu, 
šis kuklus mechanikas ir buvo suimtas. 
Socialdemokratas taip garsiai naktimis 
daboklėj pradėjo giedoti šventas gies
mes, kad teko jį paleisti nieko nepešus.

Tuo pačiu metu įsisteigė visa eilė drau
gijų, buvo paruošta eibės projektų; kiek

-vienas ponų nešiojosi su savim planus, 
kaip pastatyt muilo, klijų fabrikus, o jau 
burmistro 
posėdžiai, 
buvo sumį 
ryti bank;
akcinio kapitalo pagrindais, duoti mies
tui ir apylinkei šviesą, elektrifikuoti visą 
apskritį, kuone visą Lietuvą.

Kažin, ar tai jau iš paties Kruko iš
plaukė, ar taip apskrities ponai panoro, 
ratu apstoję biznierių,—triukšmingu su
sirinkimu paskelbė Savitarpio susišelpi
mo bankelio likvidaciją ir sudarė nau
jus įstatus steigti didelį banką, suimantį - 
visas apskrities miesto ir apylinkių gy
vąsias, finansines jėgas, -remiantį staty
bas, tarpininkaujantį paskoloms dides
nį, planams, kultūros darbams.

Savitarpio susišelpimo bankelio isto
rija, kąįp ir visų Lietuvos bankelių, ko
operatyvų, draugijų, sudarytų, iškeltų 
visokiais visuomeniškais, kultūriškais 
tikslais ir šūkiais, remdamiesi: ir mes 
kuo galėdami padedame žmonijai,—per 
kelioliką savo gyvavimo metų tikrai vyk
dė tarpusavį susišelpimą. Pirmasis ban
kelio direktorius, ^aunusai kunigaikštis 
Gaidukas-Gaidelionis, vesdamas itališką 
buhalteriją, gaudydamas varles ir pete
liškes savo kolekcijoms, sušelpęs save ke
liais tūkstančiais, užleido vietą kaimynui 
Sungailai. Šis, griežtai kariškos disci
plinos, poetiško kirpimo žmogus, bankelį 
taip sutvarkė per šešis mėnesius, kad tik 
viena iškaba, dar kelios, knygos pasiliko.
- O kad savitarpio susišelpimo idėja mū
sų krašte laikoma didelėj pagarboj ir jos 
darbuotei apsaugoti esama net paragra
fų, taigi ir Sungailos darbas buvo su
prastas pilna to žodžio prasme. •

Susišelpimo technika buvo tiek išsito- 
bulėjusi, kad niekas nebūtų ir drįsęs at
statytam direktoriui primesti vagystės 
ar netvarkos knygose. Mokslas toks, kad 
knygos buvo vedamos; paged paskutinius 
apyvartos ir buhalterijos reikalavimus; 
susišelpimas dažniausiai eidavo grynai 
naminės, šeimyninės apyvartos keliu. 
Visa eilė direktorių mėgo daryti banki
nes operacijas pas save namie, o neretai 
ir bankelio kasa atsidurdavo kelnių ar 
švarko seifuose. ■

Tokiais pat pagrindais- senasis banke
lis buvo palaidotas ir vietoj jo išdygo 
naujas, kitu pavadinimu, bet ta pačia 
technika tvarkomas bankas, kurio stei
gėjais pasirašė Sungaila, Gaidelionis, 
Krukas, klebonas ir visa eilė kitų veikė
jų. Ypatingai didelės svarbos turėjo 
Kruko įtraukimas į šį darbą, nes paskel
bus tą pačią dieną Kreditų kasos likvida-
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ei ją, kaip vadino kai kurie ponai buvusį 
bankelį, gausingas susirinkimas tuojau 
patiekė nąujo banko įstatus ir triukšmin
gu plojimu prezidiuman buvo išrinktas 
garbingasai amerikonas.

Tokiu būdu Krukui nebuvo kada nei 
pagalvoti, nei tiksljau pasvarstyti savo 
planų — automatiškai jis pasidarė ban
kininku. Apgavystei, rodos, čia negalėjo 
būti jokios dirvos: daugelis steigėjų ga
rantijai paklojo savo dvarus, o Sungaila 
į inventorių įrašė net šunų puskapį. '

Ir štai, iš dalies Kruko kapitalais, po
nų garantijomis, Iš dalies pirmaisiais in
dėliais, pradėjo funkcionuoti apskrities 
mieste šis naujas* gyvas organizmas. 
Bankas iš karto susiĮaukė tinkamo popu
liarumo ir pasitikėjimo, nes jo priešaky 
atsistojo milijonierius, kuris ėmėsi va
dovybės tarpininkaujant norintiems di
desnių paskolų Kauno bankuose, persiųs- 
dinant pinigus iš Amerikos, užmezgant 
glaudžius ryšius su tvirtai stovinčiomis 
bendrovėlėmis, susišelpimo kasomis, 
krautuvėmis, urmo sandėliais. Banko • 
atstovai jau važinėjo į ūkių varžytynes, 
gelbėjo saviškius, sutelkė ganą apstų 
skaičių smulkių indėlininkų, pažadėjus 
gana aukštus nuošimčius.

Daugelis bankinių operacijų vyko pa
tamsyje. Butų ir šimto^tokių Krukų, su 
savo amerikonišku apsukrumu, nepaka
kę spėti tikrinti knygų, sėdėti revizijoj, 
bėginėti paskui buhalterius, direktorių, 
konsultantus, kurie veikė tokiomis ame
rikonui nesuprantamomis bankų moks
lo ir buhalterijos gudrybėmis, kad jis iš 
karto jautėsi nieko nežinąs ir pakliuvęs 
j gana painią finansų mašineriją. Nbrs 
jis ir sėdėjo revizijoj, teko žiūrinėti kny
gas, praleidus pirmuosius banko gyveni
mo mėnesius — atrodė viskas ėjo pui
kiausia tvarka. Raštininkai, inkasentai 
žinojo savo tvarką ir kur tik Krukas pri
dėjo pirštą, ten buvo paaiškinaAa, at
sakoma cifromis, jam mažai įkandamais 
terminais.

— Šiur, — jis sakė, — norėčiau patik
rinti šitą knygą. Ką šitas numeris reiš
kia? Tai mūsų pelnas?

— Ne, čįa perkelta pajininkai...—pa
aiškino.

Krukas nors to ir nesuprato, bet vis 
dėlto pavartė knygą ir jau patenkintas 
vaikščiojo banke.

Kartais jis įsigeisdavo pažiūrėt pini
gų, kad jam atidarytų seifus ir duotų pa- 
skaičiuot kapitalą. Krukui tekdavo pa
aiškinti, kad be visų ^valdybos narių sei
fai negalima atidarinėti. Pagaliau ban
kas nelaiko pinigų, jie apyvartoje.

—Kvailas tas mūsų amerikonas. Šian- , 
dien užsigeidė — parodyk jam kiek ban
kas turi pelno!... — kalbėjo teisėjas. — 
Aš jam paaiškinau, kad bankas — ne pi
niginė, ir jis supyko? ,
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dar kelios kitos.
pačių laisvų kapinių 
reikia pastebėti štai

pi’ograma buvo ne-

gų,” kaip šį sykį.
LKM Choras dainavo laike 

oficialės programos. Šis choras 
taipgi įdainavęs rekordą, kuris 
buvo grojamas kelis sykiuą.

Aido Choras prie dviejų ka
pų dainavo šią gražią, kovingą 
dainą. Visur ji skambėjo, 
jo.

šiemet apvaikščiojimas 
nėse tuo būdu didelis ir

prie oficialės progra-

aidė-

kapi- 
iškil-

Didelėj lygumoj, liūne, khr prieš porą, 
gal trejetą šimtmečiij suposi ežeras, vė
liau lėtut-lėtutėliai slūgo, grimzdo užne- 
šamas medžių sėklomis/ lapų stagarais, 
nuvytusiais žiedeliais, priželiamas sama
nų, maurų, pavirtęs į pavojingą .kelei
viui, piemeniui, galvijui, žvėriui klam
pynę, kur vėjo šiurenama^, suposi viksva, 

t o rudenį sužaliavusiam kimsyne, pražy- 
dusiame'įvairių, rusvų, žalių varpučių 
aksomuose išdygo verksnys beržas, pa
kilo pušis, ilgainiui ir tie pasimirė, fpa
laužti * įsmunkančios, griūvančios žemės, 
kurios paviršiuje atsirado gryno; van
dens duobės, vadinamos vilko akimis.

Žemė ta buvo; apleista, lyg nuų pirmo
sios tvėrimo dienos, retkarčiais sužydė- 
dama skurdžia pelkių augmenija/ vienu 
metu pasidengdama purpuriniai raudo
nu atspalviu, lyg iš nakties pakilusios 
vešlios žolės. Rodės* niekas ir nežinojo, 
kam tie plotai priklausė, kas buvo jų sa- 
viftinkas.
7 Vaikščiojo legenda apie kažkada bu
vusį ežerą ir nugrimzdusį d^arą. Tačiau 
pilkas, retai sutinkamas paukštis, gyve
nąs kimsynuose ir dedąs savo kiaušinius ( 
kuo saugiau nuo nuožmios žmogaus ir 
plėšraus paukščio akies, gudriai paslėp
tus drėgnose šąmanose, šį kartą pakilo 
į orą išgąsdintas, ėhiė klykauti viršum7 
tyla ir ramybe patvinusios žemės.. ?

(Bus daugiau), J

KELETAS PROGRAMŲ 
PAGERBIMUI MIRUSIŲ 
UŽ LAISVĘ
Nereikia Tokio Kalbėtojo;

Reikia Gerinti Programą
Laisvų Kapinių 
Apvaikščiojime

Penktadienį, gegužės 30, įvy
ko kovoj už laisvę mirusių pa
gerbimas Lietuviu Tautiškose 
Kapinėse kas metai tokie ap- 
vaikščiojimai įvyksta.

šiemet po oficialės progra
mos ’ įvyko

Kas dėl 
programos 
ką:

Abelnai
prasta. Dr. Montvidas taipgi 
apygeriai ir trumpai kalbėjo, 
bet neleistina tokių kalbėtojų 
kaip dentistas Zimontas. Jisai 
nesavu balsu rėkė, kad “Lietu
vą apvaldė burliokai” ir ji 
esanti ne laisva.

Visiems žinoma, kad Lietu
vą valdo lietuviška valdžia. Lie
tuva savo noru įstojo į TSRS, 
kurioje yra 16 skirtingų res
publikų, kurių viena yra rusų 
respublika, kuriuos Zimontas 
vadina burliokais.

Tokia kalba, ypač pagerbiant 
mirusius už laisvę, neleistina. 
Tokių kalbėtojų kaip Zimontas 
kalbų nereikia laisvose kapinė^- 
se, nes -jis niekados nebuvo 
progi'esyvis ir nekovojo už lais
vę.

Abelnai reikia gerinti laisvo
se kapinėse. programos.

Pirm. Ak Takevičia pęr ilgai 
kartoja tą patį — bara tuos, 
kurie negerai elgiasi kapinėse, 
bet/tie juk ir negirdi jo kal
bos; jie nepaiso jokių kalbų. 
Kokios naudos yra iš nuolat 
kartojimo to “pamokslo” tiems, 
kuriems jis visai nereikalin
gas? Tai yra laiko eikvojimas 
ir bereikalingas žmonių bari
mas. Tas atgręžia žmones 
nuo t programos klausymo.

Pasipiktinimas Zitnonto kal
ba daugelį atstūmė nuo progra
mos klausymo ir tik maža dalis 
didelės lietuvių minios klausėsi 
tos programos. ,

Pirmininko jau iš anksto ra
ginimas tylėti nežiūrint kaip 
kas kalbės, rodo, kad jis žinojo 
ką Zimontas sakys. •

Baigiantis oficialei progra
mai prasidėjo kita, prię seserų- 
Macukevičių kapo. Jos buvo 
veiklios merginos Aido Chore 
ir LDS. Aido choras gražiai pa
dainavo prie jų kapo. Jauna 
mergina Urmoniūtė paskaitė 
Lankelio specialiai parašytą ei
lėraštį ir L. Pruseika pasakė 
gan gerą prakalbą.

Po to eita prie Jono Raz- 
maus kapo. Razmus mirė tar
naudamas armijoj laike karo. 
Čionai Aido Choras taip jau 
gražiai padainavo ir Julius Ur- 
bikis pasakė gražią kalbą an
gliškai.

AbiejBse^ vietose buvo susirin
kę labai daug žmonių.

-Buvo dar ir trečia programa 
prie Vieno kapo, bet ją tik išto
lo mačiau tai negaliu pasakyti 
apie programą, žmonių ten bu
vo, susirinkę daug.

Niekad pirmiau negirdėjau 
tiek daug kartų Janonio “Ne
verkit pas kapą mirusių drau-

mingas, 
mos buvo keletas ir kitų gerų. 
Peiktina tik tas, kad kapinių 
direktorių sekretorius Zalato- 
ris skelbė ir leido groti dainas, 
kuomet ėjo kapinėse kitos pro
gramos. Tas gerokai kliudė. 
Reikėjo palaukti iki visos pro
gramos pasibaigs.

Mano patarimas:/
Sekantis lotų savininkų susi

rinkimas turi išrinkti specialę 
komisiją ruošimui apvaikščjoji- 
mo ir pikniko, tai geriaus vis
kas išeis. Komisija taipgi žiū
rės, kad laike programų kapi
nėse nebūtų grojami rekordai, 
kad netrukžius partikuliarėms 
programoms.

Po apvaikščiojimo kapinėse 
buvo piknikas Justice Parke, 
žmonių suvažiavo daug. Kas 
metai labai daug žmonių suva
žiuoja, net ir iš tolimesnių ko
lonijų į laisvų kapinių apvaikš- 
čiojimus. Piknike tačiau nesi
matė entuziazmo. A'bsoliutė 
dauguma stoviniavo ir kalbėjo
si supykę.

Miesto centre paradai ėjo veik 
visą dieną; Dešimtys tūkstan
čių dalyvavo pagerbimui miru
sių, kurie kovojo už laisvę.

Rep.

Laisvės pikniko reikalai, kuris 
įvyks 4 d. liepos, Maynarde, 
Vose; Pavilione. Visi darbi
ninkai, kurie tik apsiėmė dirb
ti tame piknike, tai turi būti 
8 valandą fyte jau vietoj.

Nutarta paimti * busas va
žiuoti į tą pikniką. Į komisi
ją įeina J. šupetris, P. Milus 
ir S. Penkauskas. Kurie no
rite važiuoti busu, tai iš anks
to užsisakykite vietą pas ko
misijos narius, nes vėliau gali 
jau nebūti vietų.

Bilietai į dienraščio Laisvės 
pikniką gerai platinasi. Per
nai jaunuolis J. Milvida . par
davė 3 *serijas, o šiemet jau 
pasiėmė net 5 serijas. Taip 
veikia jaunuoliai, tai ir kiti 
pasidarbuokime, kad kuo dau
giau tų bilietukų pardavus.

Lawrence lietuviai susii’ū- 
pinę dėl Laisvės Radijo pus
valandžio. Visi sukinėja ra
dijų nustatytojus, nori išgirsti, 
bet negali girdėti, nes per di
delis atstumas, o gal kenkia 
ir nepastovūs orai.

■ Bet tas radijo užlaikymas 
yra svarbus ir didelis darbas. 
Jis plačiai pasiekia Brookly- 
no apylinkę. Kad paremti tą 
darbą, tai draugai J. Šupe- 
tris, S. Penkauskaš renka au
kis pasveikinimui Laisvės ra
dijo pusvalandžio.1 Taigi, kw= 
rie dar neaukojote, tai paau
kokite tam taip svarbiam rei
kalui. S. Penkauskąs.

Lawrence, Mass.
Birželio 1 d. buvo Lietuvių 

Literatūros Draugijos 37 kuo
pos susirinkimas. Jis\ buvo 
neskaitlingas ir už tai tie na
riai, kurie nesilanko, verti pa
peikimo. Tokis svarbus mo
mentas. Artėja Naujosios An
glijos piknikas, kuris’įvyks ne- 
dėlioj, 22 d. birželio, Maple 
Park'ė, tiek daug darbo!

V. Taraškienė pranešė, kad 
reikalinga praplatinti komi
siją, nes veik viena dirba. Į 
komisiją darinkta A. Taraška, 
V. Kralikaūskas^ ir S. Pen- 
kauskas. Taigi, komisija ge
rai dirbs, ji surengs pikniką 
ir visos Naujosios Anglijos 
draugai ir draugės esate 
kviečiami skaitlingai atsilan
kyti.' Bus labai skanių val
gių, tinkamų gėrimų. Visus 
ir visas prašome atsilankyti į 
Maple Parką, nedėlioj, birže
lio 22 d.

Susirinkime buvo aptarta ir

Tel. TKObrldge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
t Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir * šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
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KEPAME TIKRĄ .LIETUVIŠKĄ DUONĄ IK 
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Mes 'perkame geriausios rūšies miltus—taš reiškia, kad mūsų duonoj 
n£ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų1 duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nčsirgsite, nereifcėsišmokėti gydytojui.

Pristatome | visas dalis—Brooklyn© ir apylinkes, j krautuves 
, u it į pavieniui namus; taipgi siunčiame ir įeitus miestps> > 
Sav. V. LUK0ŠEVIČ1US. . > u Tel. EVergreen 4-8802

San Francisco, Calif

šolomskas,
Dėl jų 

ir lovoj 
šį kartą ' 
(manau,

POTVINIS PADARĖ 
VIRŠ $1,000,000 NUOS
TOLIŲ VERMONTE

Rutland, Vt. — Tvaniš- 
kos liūtys suardė East 
Pittsfordo tvenkinį. Dėl to 
vanduo užplūdo miestą, nu
nešė kelis geležinkelio til
tus, išvijo 500 žmonių iš na
mų ir pa’darė milioną iki 
dviejų^ milionų dolerių nuo
stolių. Per potvinį nežinia 
kaip dingo trys žmonės.

Suvėlinta '
Gegužės 18 dieną čia atsi- . 

lankė draugai Mizaros, kur ir 
man teko būti. Nekurie vie
tosi draugai man pastebėjo, 
kad per daug retai aplankau 
parengimus (nors jie žino 
priežastį mano nesilankymo). 
Kitas paklausė, dėl ko tu šian
dien atsilankei?

Draugai, iš Laisvės štabo 
draugai man yra asmeniniai 
geai žinomi nuo 1920 metų— 
Mizara, Bimba,
Paukštys ir Undžius. 
aš atvažiuočiau kad 
gulėdamas. Tiesa, 
jaučiausi irgi nekaip 
kada nors parašysiu apie
džiovą ir jos paliktas žaiz
das).

Barrūmio duris atidarius, 
draugai paprašė manęs įsi
mesti po vieną — Pietinės Af
rikos, Vakarinės Indijos ar 
Pietinės Azijos. Priedui, aš 
pats išverčiau dar vieną pieti
nėm Brazilijos — Amazone 
upės vandens. Nuo to man 
ūpas, žinoma, pakilo, pasidarė 
linksmiau.

Trečią valandą susėdome 
prie gėlėmis padabinto stalo. 
Pirmininkė Sutkienė pakvietė 
draugą Mizarą pakalbėti. Jis 
kalbėjo apie žmogaus pama
tines laisves. Prisiminė ir 
tapie Kalifornijos malonų kli
matą, lietuvių kolonijas Los 
Angeles ir San Francisco.

Po skanių valgių, pašokęs 
porą šokių prie gero orkestro 
ir atsisveikinęs su draugais 
apleidau svetainę. Todėl pax- 
sekmių to parengimo ir Miza- 
rų pasisekimo Laisvės naudai 
nesužinojau. Nėra abejonės, 
kad vietiniai apie tai plačiau 
parašė. Pacific.

Vengrija stiprina karinę 
savo sienų sargybą.

Peter 
KAPISKAS
DAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y. '

\

Peter Kapiskas „
Tel. EVergreen 4-8174

, LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
(

Valgykite Pietus pas
IIAPfY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.
■ .. . ------------ -.——--------------1 —' '

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c '
Iš 5-ių patrovų • Iš 7-ių patrovų

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

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

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

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žefnos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
............... ■•■-i ■- M-I! J... .. .■» 1

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
*' SAVININKAI

puikiausia lietuviu kesIcauhacija bkooklyne 
PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMA-DIENIAIS

Kiekvieną*dieniu yra didelis pasirinkimas visokių valgių, *
' ATDARA DUJINĄ IR NAKTj 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N?Y.
„ TeL. EVergrocn 4-6612 .

■ --t



TORONTO, CANADA
Montrealas Toronte •

Toronto lietuvių istorijoj an
tru kartu Montreal© lietuvių 
meninės jėgos pildė progra
mą. Šį k'kftą, pildė Vilijos 
Choras, kuris suorganizuotas 
daugiausiai jaunuolių.

Choro atvykimą visi toron- 
tiečiai išanksto gerai žinojo, 
tad visi buvo pasirengę sve
čius priimti. Buvo ąumatyta 
apie 50 svečių ir choristų kar
tu ir visi rengėjai buvo rūpes
tingi kambarių gavimu. O su- 

. važiavus svečiams ne visiems 
norintiems kliuvo po svečią. 
Tad kai kurie liko nepaten
kinti negavę svečio.

Kiek buvo girdėti, svečiai 
buvo visur mylimi sulig išga
le ir supratimu ir iš jų išsi
reiškimų buvę labai patenkin-

Vilijos Choras
Vilijos Choras susiorgani

zavo trumpas laikas atgal, bet 
neturėdamas * jokio paskatini
mo jis silpnai v,eikė, kaip pra
nešė choro pirmininkas, bet 
kuomet gavo pakvietimą va
žiuoti į Torontą, tai choro

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

,231* Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne , • * ' '

PARė KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ "

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus - 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
, Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW I’. BALLAS
„ (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grab ori us

CHARLES J. ROMAN 
l (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

B puaL—Laiavė (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Birž. 7, 1947

perveikimas staiga pakilo ir 
tą trumpą laiką jie puikiai 
prisiruošė programos pildy
mui.

Užkvietimą gavo nuo Liau
dies Balso, kuris, minėdamas 
15 metų sukaktuves nuo jo 
įsikūrimo, nutarė surengti is
torinį koncertą.

Kadangi šis Liaudies Balso 
užkvietimas buvo priimtas, 
tai Toronto lietuviai turėjo 
progos pamatyti' gražų* kon
certą, kuris pasiliks ilgai 
minčiai.

at

ge-
To-

Koncertas įvyko 31 d. 
gūžės, 300 Bathurst St., 
ronte, Ukrainiečių svetainėj, 
kurios žemutinis aukštas bu
vo pripildytas dalyviais. Tai 
pirmu kartu Toronto lietuvių 

buvo istorijoj tiek publikos 
susirinkę.

Pats koncertas buvo 
mus ir programa buvo 
rengta labai įvairi.

Koncerto programą
visiems gerai žinomas jaunuo
lis choro pirmininkas B. Pe
tronis. Prasidėjus programai,

įdo- 
pri-

vedė

K. VENCKUS -
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo]a pianus iš di

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką -patarna
vimą. Patogiai ir gražiui 
modemiškai įruošta mū
są Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

H13 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

' Telefonan Poplar 4110 

jis visus choro dalyvius per
statė publikai išreiškiant visų 
pavardes ir trumpais bruožais 
apibūdino chorą ir jo veiklą.

Išvardinti visus programą 
pildžiusius aš nesiimu, bet 
bendrais bruožais supažindin
siu ką choras torontiečiams 
davė. v ' t

žiūrint į surikiuotą choro 
sąstatą, atrodė, pakankamai 
didelis (skaičiuje apie 35) ir 
visos jaunuolės dėvėjo vieno
das uniformas, kas sudarė 
gražų vaizdą. Mišrus choras 
sudainavo kelioliką dainelių, 
kurios išėjo, labai puikiai. 
Vienas svarbus dalykas me
tėsi į galvą, kad chorisčių 
tarpe buvo dvi žymios solis
tės, tai radijo dainininkė jau
nuolė Jūraitytė ir d-gė Kisie
lienė, kurias publika gražiai 
sutiko. Gražiai pasirodė vy
rų ir moterų chorai.

Programoj buvo įterpta 
daug muzikos kavalkų. Ta
lentingoji jaunuolė piano 
akordionu žavėjo visus.

Baleto šokėjus, Jūraitytės ir 
Adomonio duetus, palydėję 
griausmingas rankų plojimas.

Bendrai ifnant, publika aty- 
džiai sekė kiekvieną sceūoj 
pasijud'ininfą, bet galiausiai 
visų akys buvo, nukreiptos į 
vaizdelį iš lietuviško kaimo 
jaunimo pasilinksminimo suei
gos, kurioje skaitlingai iper- 
gaitės ir berniukai susimaišę 
dainavo kvartetus, solo, .due
tus ir mišriai dainuojant pri
tarė piano akordionu.

Visos’ mergaitės dėvėjo tau
tiškus rūbus, kas tiesiog vaiz
davo Lietuvos kaimą. Lietu
viški šokiai ir žaislai nukėlė 
mintimis į gimtinės kaimą.

Kanados lietuvių kultūri
niam veikime tokie žygiai yra 
labai svarbūs ir reikalingi kė
limui tautietės dvasios. Ir at
eityje tokius žygius turime 
tvirčiau remti ir tam žings
niui gerinti sąlygas . Ir mes 
pritraukę jaunimą ilgai pa
laikysime tautinėj dvasioj ir 
ištąutėjimo procesas bus nu
stumtas tolyn. Reporteris.

DAUGIAU BEDARBIŲ
Albany, N., Y. — Apie 

400,000, bedarbių dabar yra 
užsirašę dėl pensijų 'New 
.Yorko valstijoj, tai 2,000 
daugiau, negu praeitą mė
nesį. Bet daugelis dar nėra 
užsiregistravę b e d a r b.ių 
pensijoms.

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

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

Išskiriant trečiadieni , j 
ir sekmadienį. ,

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

TeL SOuth 8-5589

I. XV. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. I 

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel VirginiR7-4499

f , ;

Matthew A.
=BUYAUSKAS i
1' v •<

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

: 426 LAFAYETTE STR., 
; Newark, N. J.
į Tek MAxket 2-5172
i I V ■ •'

Oakland, Cal /
Pavyzdingi Rinkimai ir Kitkas

Gegužės 13 d. turėjome rin
kimus nuo skirtingų rajonų į 
miesto tarybą. Rinkome penkis 
aldermanus. ,

žinoma, senieji buvo gerai su
sidraugavę su Knowlando-War- 
reno mašina (KnowlanU yra 
Oakland Tribune savininkas, jo 
sūnus yra U. S. senatoriuj o 
Warren Kalifornijos guberną- 
torius). Jie ilgą laiką, buvo ta- 
ryboje ir tikėjosi ant toliau pa
likti ir būtų palikę, - jei darbi
ninkai būtų neįsikišę.

Betgi, žinodami, khd trys 
didžiosios unijos: CIO, AFLdr 
Gelžkeliečių Brolija stato kan
didatus į viršminėtą Miesto Ta
rybą, darbininkai nesnaudė. Jie 
smarkiai darbavosi.

Senieji šmeižė naujus kan
didatus, kiek tik galėjo. Net iš 
New Yorko 'parsitraukė propa
gandistą. Du vietos laikraščiai': 
Tribune if Post Enquirer būb- 
nijo per .tris mėnesius kasdie
ną, o' prieš galą tai po ištisą 
puslapį negailėjo visokių šmeiž
tų.

po 10,000

Darbininkai gegužės 12 d. va
kare surengė parodą ant 
Broadway gatvės. Ugniagesiai 
perkirto parodą keliose vietose, 
nors 'jokio' gaisro nebuvo. Betgi 
ant galo tas viskas nuėjo nie
kais. 'Rinkimų dieną piliečiai 
išrinko keturis unijistus, tik 
vienas pralaimėjo ir tai mano
ma, kad per klaidą, nes daug 
balsuotojų neperskaitę padėjo 
kryžių. Mat, beturiu vardai 
ant baloto buVo antroj eilėj, o 
vieno pirmoj ir' tas pralaimėjo, 
ir tai keturi gavo 
daugumą, o kuris pralaimėjo 
tik vieną tūkstantį, gavęs 1,035 
balsus mažiau.

Lietuvių Veikimas
Kasi ink lietuvių darbuotės, 

tai yra pagirtina. Maža sauja- 
lė, o didelius darbus atlieka. 
Jie* netik darbavosi prieš rinki
mus, bet gražiai priėmė sVečius 
iš Brooklyno. ^Draugai' Mizarai 
aplankė mus. ALDLD vietos 
kuopa pakvietė San Francisco 
kuopą ir surengė vakarienę. 
Buvo trumpos, bet geros pra
kalbos. Kalbėjo d-gas R. Miza- 
ra lietuviškai, o d-gė Mizarienė 
angliškai. O po prakalbų buvo 
balius. Pelnas buvo skirtas lai
kraščiui “Laisvei.” Pelno liko 
apie $80 ir dar surinkta ypa- 
tiškai. Girdėjau, kad bus su
rinkta nemažiau kaip $12Q iš
viso.*

žinoma, dabar ir su baliais 
negalima d£ug padaryti, nes 
viskas brangu.

> Nežinau nei kaip padėkavoti 
draugam Kalvaičiam už jų 
draugiškumą. Daug kartų tu-

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu p&vėikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių; 
[Iš senų padarhu 
[naujus paveiks- 
[ lūs ir krajavus7p< 
[sudarau su amė-M 
! rikoniškais. Rei-^J 
! kalui esant ir > 
! padidinu toki o ;
• dydžio, kokio pa-'^ 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom'spalvom.

Kampas Broadway 
llriė Ch‘a\lncė/ St’.,

ir Stone Avo. 
BWaWay Lilio’

JONAS STOKES 
512 Marion St., firooldyn, 

Tel. GLerimore 5-6101

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome i? Pritaikome Akinius
* ii. .

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

39'4-398 Broadway 
Brooklyn,. N. Y. 

!. Tel. ST. 2-8842 
maniw>n<tw>nftngiiMr><TinnnrTniTC-iriri-i-r-

bus
3536

žmo-

rėjdm suėjimą jų patalpoj vel
tui. Negana to, dar praėjusiam 
kuopos susirinkime puikiai ir 
perdaug vaišino.

Sekantis susirinkimas 
pas draugus W. Jacobs, 
Park blvd.

Oakland miestas auąa:
»nių daug daugiau kaip prieš ka
rą ir darbų 45 nuošimčiai dau
giau. Bedarbių nėra daug.

Man rodos, tik lietuvių trūk
sta, nors kelias naujas šeimy
nas turim. Betgi nei vienas ne
sigaili čia atvažiavęs. M. J.

MONMOUTH BEACH, N. J
Atidarysiąs Naujos Bungalow 
, (Vasarnamio) Palanga

Draugai A. Kazakevičius ir 
J. Kreivėnas pasibudavojo 
naują vasarnamį, kad galėtų 
praleist vasaros karščius prie 
vandens. Minėti draugai pa
dėjo daug, darbo ir daug pi
nigų, bet dabar turi kuo pa
sigėrėt. Ta proga sukvietė sa
vo draugus ir drauges tikslu 
padaryti oficialį atidarymą. >

Pavaišino visus skaniais 
užkandžiais ir įvairiais gėri
mais, kurių buvo visiems už
tektinai.

Besikalbant drg. M. Panelis 
iš Bayonne sumanė, kad bū
tų labai reikalinga paremt 
Laisvės Radijo pusvalandį. Vi
si tam pritąrė ir aukojo seka
mai: Po $5.00: M. Panelis,, 
J. Kreivėnas su F. Agumaus- 
kiene; po $2.00 G. & K. Žu
kauskai, A. & ir J. Stanioniai; 
po $1.00: M. Būbnienė, P. 
Kazakevičius, A. Kazakevi
čius, M. Gasparaitienė, K. 
Anuškis, Agnes Neimanienė ir 
A. Sakavicienė. Viso suauko
ta $21.00. Visiems aukoju
siems širdingai ačiū!

Linkim draugams Kazakevi
čiui ir Kreivėnui laimingai ir 
linksmai praleisti vasaros 
karščius prie gražaus van
dens.

K. Žukauskienė.

SPROGDINA ANGLŲ 
TRAUKINIUS 
PALESTINOJE

Jeruzale. — Pakastomis 
minomis tapo susprogdinti, 
du anglų naudojami trau
kiniai tarp Tel Aviv ir Ben
jaminą. Sprogimai nekliudę 
jokio žmogaus. Tas minas 
užtaisę žydai kovūnaf iš 
Sterno grupės, 

i —

Pittsburgh, Pa. — Ant 
namų nukrito nedidelis or
laivis ; užsimušė lakūhas, 
jo žmona ir vienas keleivis.

... ...

London. — Anglijos val
džia tarėsi su Amerika apie 
sutartiną veikimą prieš ko
munistus ir Sovietus Veng
rijoje.

DIDIEJI DIENRAŠČIO LAISVES

žemiau paduodame surašą, kur jau yra ruošiami 
piknikai naudai dienraščio Laisvės. Jei kur/kitur 
yra ruošiama ir žemiau dar nėra pažymėta, tai pra
šome gi;ef pranešti, o mes pažymėsime. ..

• J “

Brooklyn, N. Y.—Liepos-July 4th
CLINTON PARK, MASPETH, L. I., N. Y. 

Rengia Laisvės Bendrovė

Bostono Apylinkė-Liepos-July 1’h
VOSĖ PAVILION PARK, MAYNARD, MASS. 

Rengia Mass. Valstijos Liet. Organizacijoj

Waterbury, Conn. -- Rugp j.-Aug. 3 
LIETUVIŲ PARKE, CHESTNUT RD. 

RENGIA LDS IR ALDLD APSKRIČIAI

Philadelpliia--Rugpjūčio (Aug.) 30 
CRESCENT PICNIC GROUNDS 

56 Cornell Ave,, Gloucester Heights, N. J.
Tai bus .pries Labor Day šventę.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

• * »

REIKALINGI
TROKŲ MECHANIKAI

* Patyrę Prie Diesel ir Gas 
Geros Darbo Sąlygos ir Alga

Kreipkitės į Mr. Gosselin

Roger - Sherman Transfer Co.
469 Connecticut Blvd. East Hartford, Conn.

(138)

Boston, Mass.
Masinis Mitingas; Kalbės W. 
Z. Foster, Komunistų Partijos

Nacionalis Pirmininkas
Fbsteris ką' tik grįžo iš Eu

ropos., Matė pokarinį pasau
lį, kylantį iš karo griuvėsių. 
Mątė kuriantis naujas demo
kratijas. Bus labai svarbu iš
girsti jį ir susipažinti su jo' 
naujai įgytais patyrimais.

Taipgi mūsų naminio gyve
nimo klausimas yra vienu iš 
svarbiausių šiandieną. Mūs 
pokarinio gyvenimo laikotar
pis darosi yis sunkesnis. Tūks
tančiais darbininkai paleidžia
mi iš darbų. Jau aiškiai ma
tosi naujas nedarbas. Iš ka
ro laukų grįžę veteranai nega
li gauti darbų su žmoniška al
ga. Kuorflet pamirštami jų 
šalpos reikalai, stoka gyveni
mui namų, tuo pačiu sykiu 
prez, Trumanas duoda bilio- 
nus dolerių kilų kraštų reak
cionieriams — Graikijos ka
raliui, Chinijos Chiangui, Is
panijos fašistiniam diktato
riui Frankui ir kitiems. Juos 
ginkluoja dar, žiauresniam 
trečiam pasauliniam karui.

William Z. Fosteris nušvies 
tuos klausimus, nes jis yra jų 
žinovas ir patyręs kovotojas. 
Jis yra veteranas Amerikos 
amatinių unijų judėjime. Jis 
vadovavo didžiosioms kovoms 
po pirmojo pasaulinio karo ir 
laike depresijos. Jis suorga
nizavo laivų ir gelžkelių dar
bininkus. Jis vadovavo' plieno 
streikui 1919 metais. Todėl 
jis šiandien yra šios šalies 
darbo žmonių vadas ir moky
tojas. Yra labai1 svarbu iš
girsti jį, pasisemti žinojimo iš 
jo mokymų.

William ,Z. Fosteris kalbės 
Bostone šj sekmadienį, Birže
lio 8-tą, 8 vai. vakaro, Boslon 
City Club, 14 Somerset St. 
^engia Massachusetts valsti
jos Komunistų Partija.’ Įžan
ga 50 c (su taksais).

Reporteris.

Berlin. — Nuo miško gai
sro užsidegė buvęs amuni
cijos fabrikas ties Pulver- 
hofu. Eksplozija fabrike 
užmušė tris žmones.

I

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Reikalingas APVALYTOMS ir PEČKURY8 
Turkiškai Pirčiai. Kreipkitės j 

TEITELBAUM, 29 MORRELL ST. 
BROOKLYN, N. Y.

_____________________ ..Villi

DIRBTI VIDUJ

OKINAWOJE
Transportacija apmokėta
GELEŽIES DARBININKAI 

(Pastiprinimam)
ELEKTROS LAIDININKAI 

(Del Smarkios Srovffs)

Vien tik Pirmos Klasės
Patyrimu

Amžiaus — 21 iki 49
Turi turčtl gimimo Įrodymus.

Turi būt N. Y. Valstijos Employ* 
men t Service pasiųstas pas

Geofge A. Gardner, 
Co. Rep.

GUY F. ATKINSON CO.
IB

J. A. JONES CONST. CO.
Pas N. Y. State Employment 

Service.
87 Madison Ave., prie 28th St.,

N. Y. C., 3-čios lubos
(18«)

REIKALINGI LYDYTOJAI
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIAI

Mes sutinkame išmokinti keletą rinktinių 
vyrų amalo su proga nuolatiniam darbui 
ir užtikrintai ateičiai. Valandos 7 A. hl. 

iki 6 P. M.' 
5 Dienų Savaite

Kreipkitės j Employment ofisą
THE G AND O MANUFACTURING 

COMPANY
138 Winchester Avenue, 

New Haven, Connecticut.
8 A. M. iki 4:30 P. M.

1

<iai)

REIKALINGAS DAlLYDfi
9 vai. j Dieną; 5 Dienas J Savaitę 

Kreipkitės:
M. SHAPIRO & SON
CONSTRUCTION CO., INC.

2278 Corbin Ave., New Britain, Conn.
Phone New Britain 7249.

(132)
■......... . '

Greene, Me.
mano širdingiausią 
visiems giminėm, 
ir pažįstamiems^ 
prijautė te mums 

Reiškiu 
padėką 
draugams 
kurie tik
mūsų liūdesio valandoj.

Taipgi esame visiem dėkin
gi už gražias gėles, kurios 
puošė mano vyro ir mūsų tė
velio karstą.

Lai būna jam amžina at
mintis...

Liūdinti šeima:
Žmona O. Jakavoirieuė.

Sūnus J. Jakavoni®.
Duktė Mrs. R. Tulle.

-vMit

PRANEŠIMAI
LINDEN, N. J.

Lietuvių Liberty Park, 340 
chell Ave., šėrininkų susirinkimas 
,įvyks birželio 10 d. Malonėkite da-( 
lyvauti, nes bus rinkimai naujos* 
valdybos, tad svarbu kiekvienam 
šėrininkui dalyvauti. — M. Prakop.

(131-132)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks birželio 10 d., Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave., 7:30 v. 
v. Visi nariai dalyvaukite, nes turi
me daug svarbių reikalų aptarti. — 
P. Baranauskienė. (131-132)

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at tetail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
483 -4th Ave., Borough of Brooklyn, County - 
of Kings, to be consumed OFF the premises.

ESTELLE KRAWIEC m
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section !•? of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Ridgewood Ave.. Borough ofBrooklyn, 
County of Kings, to bo consumed OFF the 
promises.

NATHAN GOTTHEIL

NOTICE i* hereby Riven that License No..
GB 13266 han been isnued to the undersigned'•: 
trt ael! beer at retail under Section 10? of 
the Alcoholic Beverage Control I^iw at A1 
836 Washington Ave.. Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed OFF the proniiaes. Jra

AL SCHLAU and IRWIN WOLFSON 
(Nox-Al) Dairies)

' -a i' -

/ / > -t: Z-
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Teiks Patarimų
/

.| Maršuos į Washingtona 
Protestuoti Prieš , 
Kėlimą Rendy1 f ' M £ '■

Busimoji “rendų kontrolė,” 
su “savanoriu” pakėlimu ren
dų 15 nuošimčių, iš rendau- 

* ninku didžiajame New Yorke 
išluptų mažiausia 128 milijo
nus dolerių daugiau bėgiu 
Vienų metų. Taip aprokavo 
Alfred K. Stern, Emergency 
Committee on Rent and 
Housing pirmininkas* Jis pra- 
šė prez. Trumano atmesti tą 
bilių ir raginti kongresą pa
laikyti1 kontrolę be to pakėli
mo rendų.

Stern atsišaukė į visuome
nę, į organizacijas ‘prisidėti 
maršavime į Washingtona at- 

’ einantį trečiadienį.
Stem įspėjo, kad leidimas 

kelti rendas bent kiek, prakti
koje reikštų visišką panaiki
nimą kontrolės ir apsaugos 
nuo evikcijų.

“Stoka namų vargins mus 
dar mažiausia 5 ir iki 10 me
tų, vienok kongresas bando 
panaikinti kontrolę pirm ar 
apie kovo mėnesį ateinančių 
hnetų.” O tai1 reiškia, sako 
jis, kad mūsų namų savinin
kai nepasirašys išrendavimo 
dokumentų negaudami virš tų 
leistų 15% ir nenorintis ar ne
išgalintis permokėti bus 
tarnas iš buto.

Už išgelbėjimą gražios Berthos Pataky iš po atei
nančio subway traukinio, Laisvės kaimynas Joseph 
Evangelisti (kairėj), CIO Transport Workers Unijos 
narys, gauna unijos teikimą požymį didvyriškume 
pasižymėjusiems nariams. Požymį įteikia unijos lo- 
kalo 100 prezidentas Austin Hogan. Bertha buvo 
nustumta prieš ateinantį traukinį protiniai t paliegu- 
gusio asmens. Evangelisti’o greitas mintijimas ir ri
zika ją išgelbėjo. Evangelist! gyvena 433 Lorimer St.

Paskubėkit Užsisakyti
Kaliforniečią
Sutiktuvėse Vietą

Atvykstantiems iš Kalifor
nijos draugams Karosams, 
Baltulioniūtei ir Vilkaitei su
sitikti yra ruošiamas bankie- 
tas. Įvyks už savaitės šešta
dienį, birželio 14-tą, Laisvės 
salėje. Vakarienė lygiai 6 
vai.

1 Kadangi vieta nedidelė, tad 
turėsime griežtai prisilaikyti 
riboto skaičiaus svečių — ga
lėsime įleisti tik tiek, kiek bus 
iš anksto įsigijusią bilietus. 
Tad prašome įsigyti bilietą ne 
vėliau birželio 11-togi Kaina 
$2.

Bilietų turi Laisvės raštinė
je, Depsienė, M. Kalvaitienė, 
Kulikienė, Mizarienė,. Petkie
nė, Petrikienė, šmagorienė, 
Vitartienė, Sasna ir gal kai 
kurios kitos, minėtųjų talki
ninkės.

Sutiktuves ruošia ir visus 
kviečia LLD Moterų Komite
tas.

Karo Departmenui atsikrei
pus, Brooklyno Raudonasis 
Kryžius suteiks informacijas 
ir pagelbės išpildyti blanltas 
norintiems parvežti į Jungti
nes Valstijas palaidojimui už
jūriuose mirusius kariškius. 
Tai tik tuos, kurių kapai yra 
žinomi.

Tuo patimi Raudonasis Kry
žius prašo įsitėmyti, kad pa
galba bus tik patarimais ir 
talka išpildyme reikalingų do
kumentų, . . ne finansine. 
Įstaigos cęntrąlinė raštinė 
Brooklyne randasi 57 Will
oughby St.

“Russia in Action”
Tarybų Sąjungos šiandieni

nė padėtis bus perstatoma fil- 
mose ir žodžiu šį sekmadienį, 
birželio 8-tą, ir kitą sekma
dienį, birželio 15-tą, Town 
Hall, 113 W. 43rd St., New 
Yorke. Raportas paruoštas te
nai apsilankiusio Amerikos 
žymiausio filmomis reporterio 
Charles Francis Drake. Vi
sos sėdynės rezervuotos. Ti- 
kietas $1, be taksų. Pradžia 
5:30 po pietų.

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

Sistemos ir Gadynės 
Ligos Neaplenkia

BIZNIERIAI. S^ELBKITAS 
LĄISVEJ x

|p,

mė

sųAutobusui susidūrus 
aliejų vežančiu sunkvežimiu 
prie Glenwood Road ir E. 31st 
St., Brooklyne, 11 keleivių su
žeisti. Viena moteriškė mirė 
už kelių žingsnių, po išlipi
mo iš buso.

'7ZZ,WZAW/?77J7<V/V.į-

Sujaudinanti žmogžudystės 
paslaptis slaptinguose Rytuose!
Alan Gall William
Ladd • Russel • Bcndix

“CALCUTTA”
♦

M 4’^J

Ir virpinantis 
DANGER STREET’

Sujaudinimų ir staigmenų pilna
. filn.a!

I J EXTRA! Girdėk Bill Floyd 
vargonuojant kasdien.

BROOKLYN
PARAMOUNT
[ Flatbush ir De Kalb Avės.

Suvykę Protestuoti Prieš 
Tafto Bilių, I darbininkai 
Nubaubė Dubinskio Gylį

Minios darbininkų perpildė 
; Madison Square Gardena pra- 
i ėjusio trečiadienio vakarą, 
į Dalis publikos, susibūrusios 
gatvėse aplink Gardeną, gir
dėjo mitingo eigą per iš sa
lės išvestus garsiakalbius. Mi
nios čia suėjo protestuoti prieš 
Taft’o-Hartley bilių.

Pasidairęs, tokią skaitlingą 
publiką aplink save bent ka

iria vargiai turėjęs, Dubinskis, 
i darbininkų judėjimo vienin
gumo didis priešas, sumanė 

! čia turįs gerą ganyklą savo 
nuodingai skaldytojiškai pro
pagandai. Tarėsi turįs progą 
kandžiojimu pažangiųjų 
giau palaikyti darbininkų 
sidalinimą, taip malonų 
Tintiesiems darbininkus 
vergti. , ■

Kada Dubinskis, Int. 
! dies Garment Workers Uni- 
! jos prezidentas, kalbėjo apie

pa- 
no- 
pa-

< MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Pirmcaios nepaprastos filmos apie vadinami) partizanu kovą Lenkijoj! Kariuo
menė puola ukrainų govėdan, siaučiančias pietinėje šalies dalyje. Austrija . .| . 
Franeijos valdininkai atgauna daiktus, vokiečių pagrobtus karo metu. Brazilija... 
Amerikos mokslininkai tėmija visuotinį saulės užtemimą, z Japonai sveikina naująją 
konstituciją—didžiulės minios klausosi oficialių kalbų. Italija ir Francija pareiškia 

pagarbą didvyriškai kri'usiems Antrajame pasauliniame kare. Matyk nauj'aUsią 
. March of Time Filmą!
“THE RUSSIANS NOBODY KNOWS”

Nepaprastos, necenzūruotos filmos už vadinamos geležinės užlaidos!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46. St.

JUOKINGA

MAUREEN
O'HARA«

ISTORIJA MEILĖS, ROMANSŲ IR 
SVEIKŲ JAUSMŲ!

JOHN 
PAYNĖ/

EDMUND GWENN

“MIRACLE ON 34TH ST.”
★ Ir šaunus asmenų vaidinimas scenoj ★ 

JERRY LESTER 
Populiarus komedijų žvaigžde 

ART LUND & JAN AUGUST ;
Salici Puppets 

7TH AVENUE Ir 50TH STREET

3-čia savaitė

ARTKINO pirmiausiai 
visą Istoriją! 
oficialus fllmos, 
Sovietų Sąjungoj
Patariama tiktai suaugusiems

parodo 
Neiškarpytos, 

pagamintos

?th AVĖ. bet 42 & 4) STS 
VOORS OPEN 8:45 A. M.

bi
tų 

nubau- 
Įsismaginęs, jis pasa-

verbavimo agen-

pasigirdo Dubinskį 
niauzgimas iš dau-

žalingumą Taft ir Hartley 
liaus, jis girdėjo publiką 
bilių autorių vardus 
biant. 
kė :

“Dar vienas dalykas — tas 
bilius tarnauja vertingiausiu 
komunistų 
tu.”

čia jau 
įspėjantis
gelio salės vietų. Kiek balste- 

,'lojęs, jis tikėjosi nurėksiąs, 
kaip jam priprasta 
narius lokaluose. 
stipriau užreiškė:

''“Vienu brūkių 
kovą, kurią mes 
judėjime vedėme prieš komu
nistus.”

■. —Bū-ū-ū! Bū ’. ... — pasi
girdo daugtūkstantinęs mi
nios ujimas oželiui, įšokusiam 
ne į savo darželį, j Visa salė 
dundėjo vis naujais pakar
tojimais to paties.

“Taftai ir Hartley’ai ir jų 
viešpačiai iš^NAM yra akli,” 
šaukė toliau kalbėtojas. Ant 
šio punkto vilko saliutas nu
tilo, o aplink estradą susėdę 
keli šimtai viršininkėlių esu- 
pliaukšėjo užgyrimą. Atsi
peikėjęs tuo padrąsinimu, Du
binskis karštai suriko:

“Už juos geriau nebūtų ga
lėję nei Stalino agentai pasi
tarnauti kurstyme nepasiten
kinimo ir kovų mūsų šalyje...” 
'Ką jis daugiau ten baladojo 

savo kandžiu, skkldytojišku, 
liežuviu, niekas nebegirčįėjo. 
Daj; galingesnis “bū,” užsitę
sęs gal minutą ar ilgiau, pa
gelbėjo jam- greit užbaigti. 
Pasibaigė ir “komplimentas,” 
iš šian irt ten pasigirdo skys
tas suplįaukšėjirtias.

O tai buvo, reikia žinoti, 
didžiumoje, nariai jo paties

nurėkti
Dubinskis

jis pražudo 
darbininkų

Dariaus-Girėno Fondo 
Piknikas Šeštadienį

Birželio 7-tą (šiandien), 
Dexter Parke, įvyks Dariaus 
ir Girėno Paminklo Fondo 
naudai piknikas. Tuo patimi 
minima ir jų skridimo 14-kos 
metų sukaktis. ' Kadangi ko
mitetas 'buvo išsiuntinėjęs 
kvietimus ir tikietus visoms' 
vietos draugijoms, kuopoms, 
kliubams, tad tikimasi mišrios 
publikos.

šokiams gros Antano Pa-' 
vidžio orkestrą. Rengėjai 
taipgi patys parduos valgius 
ir gėrimus. Pradžia 2 vai.. 
Įžanga (su taksais) 60 centų. 
Tikietai gaunami visų draugi
jų valdybose ir prie vartų.. 
Parkas randasi 74-11 Jamaica 
Ave., prie pat Elderts Lane 
stoties ant BMT Jamaica li
nijos.

Vincas Hintza senokai 
sveiktioja. Pastarosiomis 
nomis išvyko į Bushwick li
goninę. Kaip jam ten einasi, 
dar neteko patirti. Jo šeima 
gyvena 321 Chauncey 
Brooklyne.

Linkime kaimynui greit 
sveikti. A.

MIRĖ

nc- 
die-

St,

pa- 
B.

53

John Heffernan, 19 metų, 
Yonkens’o policisto sūtfus, su
laikytas teismui kaltinimu va
gystėje ir pasikėsinime papil
dyti žmogžudystę. Kaltina, 
kad pavogęs džypsą ir kad 
bėgant vogtoje mašinoje du 
kartu bandęs suvažinėti jį 
besivejantį policistą.
/ Pagundą keliančiose sąlygo
se, kada vieni turi visko per 
daug, o kiti per mažai turi ar
ba nieko neturi, net “įstatymų 
sargo” vaikas nesaugus nuo 
'blogo.

Samuel Niad, Emmet Pack
ing Co. viršininkas, apiplėštas 
prie Lincoln Place ir Utica 
Ąve., Brooklyne. Iš jo atėmę 
$3,000 firmos pinigų, kuriuos 
jis vežęs į banką ketvirtadie
nio prievakarį?

LICENSED TO SHIP

PACKAGES 
TO U.S.S.R.

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

SENIAUSIA ir GERIAUSIA 
dėl 

PUNDELIŲ
VISAS DALIS SOVIETU 

SĄJUNGOS
anksto apmokėtais muitais.

Maisto Pundeliai
| Nauji ir Padėvėti Drabužiai
11. Mes chemikalais išrūkome 

Pundeliai apdraudžiami 
Greiti pristatymai. v.

PAVYZDINIAI NORMALIAI 
DRABUŽIŲ PUNDELIAI:

Iš

i2- 
? 3.

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

i ries siūtu! su dviem sijonai?
2-% jardai pamušalo (rayon)

I 1 pora čeverykų vyram
‘ 3 Kabalai muilo
! 3 pakeliai skustuvėlių
■ VISO $39.06, įskaitant apdraudą

| PUNDELIS NO. B10L 
jardai vilnono moterims siutui 

jardai pamušalo (rayon) 
pora čeverykų moterim 
jardai kartūno suknelėm 
jahkšluosčial 
pkls. adatų (visokių), 
špūlės siūlų 
gabalai muilo

n VISO $38.47, įskaitant apdrąudą 
i------------------------------ 1----------------------—

PUNDELIS NO. WT10 
dėžutės sriubos 
dėžė išgarinto pieno 
dėžė salmonų 
sv. džiovintų slyvų 

kavos 
ryžių 
rezinkų 
miežięnčs 
žirnių 
kaša

2
1
8
2
1
3
2

i

kontroliuojamos unijos —- IL- 
GWU.

.šiltąi, draugingai buvo svei
kinami kiti kalbėtojai, pri- 
silaikiusibji tos temos, • to 
tikslo, kuriam mitingas buvo 
šauktas — protestui prieš 
Taft-Hartley bilių ir reikalau
ti, kad pręz. Trumapas tą 
bilių atmestų.

Kalbėjo majoras tV Dwyer, 
AFL pfez. William Green, de
mokratas senatorius Magnu
son iš Washingtono valstijos 
ir keli kiti unijos viršininkai. 
Senatorius Robert F. Wagner 
ir jo sūnus mūsų miesto'bu
tams komisionierius Robert F. 
Wagner, Jr.-, atsiuntė sveiki
nimus . Taipgi New York o 
CIO Taryba atsiuntė sveikini
mą ir kvietimą vieningai veik
ti.

šis mitingas parodė aukštą 
darbininkų supratimą, kad be 
vieningumo negalės atsiekti 
laintėjimų. Darbininkai pra
deda' pritrūkti kantrybės su 
tais, kurie kenkimu vieningu
mui padeda reakcininkams 
darbininkus vergti ir išnaudo
ti. - T—as.

Ona Bruskas (Brusokas), 
m.’ amžiaus. Gyveno po 156 
Boerum St., Brooklyne. Mirė 
birželio d., St. Catherine’s li
goninėje. Pašarvota grabo- 
riaųs J. Garšvos koplyčioje, ?31 
Bedford Ave. Laidotuvės įvyks 
birželio 9 cj., ,$v. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime vyrd 
Vincent, sūnų Albert, brolį Pe
trą Mickevičių. Laidotuvių pa
reigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Antanas Budawicia, 59 m. 
amžiaus. Gyveno po 562 Seneca 
Ave., Brooklyne. Mirė birželio' 
5 A,‘ Wyckoff Heights ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas grab. M; 
Bieliausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Laidotuvės įvyks birželio 9 
d., iš Viešpaties Atsimainymo 
Bažnyčios į National kapines. 
Velionis paliko nuliūdime duk
terį Juliją, brolį Joną, anūką 
Joną ir anūkę Juliją Baltaitie- 
nę. Taipgi prigulėjo prie Šv. 
Jurgio Draugystės ir bdvo na
rys Amerikos Liet.' Piliečių 
Klubo. ' z

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. M. P. Ballas (Bie- 
iauskas).

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

BALES dėl BfcŲų. Ęoneertų, Bankiettj, 
Vestuvių, Susirinkimu ir t.t. Puikua 

ateičių* «n naujausiai* įtaisymai*.
5BTVRIV BOLIŲ ALLEYS

Kalno* Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
TeL STagg 2-3842 ■

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai
so Medį it PermaliaVoja.

■ \ i ■

Repairing St. Upholstering
Bar VatpUhlng, Carpenter 

Work ,
Polishing & Finishing

Kurie turite, pataisymui rakan
dų, parašykite mari atvirutę, aš 
ateisiu i jūsų pamuš ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebėsitės mano 
geru darbu.

- i?’’ f®

Johnson Ava., Brook),™,

FRANK GIVIS

itflUtfaL-aa:

Vaizdas teismabučio Nurengiber^e, kur teista naciai 
karo ir žiaurumų prieš civilinius kriminalistai. Do- 
kumentališka 'filmą dabdr rodoma Stanley Teatre, 
?th Avė. ir 4Žnd St„ Nevy Yorke. Kiekvienam pa- 
matytina. Gaminta'Tarybų Sąjungos filminihkų. '

te-.).-.'.*4.! ?l -f .«U*r ’

MAISTO IR DRABUŽIŲ 
Su jau apmokėtais muitais — 
Pijna apdrauda — Mes viską 

aprūpiname, taigi ir 
chemini išrūkymų.

Mūsų maisto Mūsų drabužių
pundeliai. Nuo pundeliai. Nuo
$11.84 ir daugiau $41.47 ir daugiau

HENRY D. MAHLER, Im
Bronx Manhattan

509 E. 164 St. 637 2nd Ava
•'"■VMott Haven 9-5300,; ,:r

DANTŲ GYDYTOJAS

,Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į
t į a-— o vuKare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RV.
RV.

RV.
RV.
RV.

3 
1

1 1
;

11
1. sv. 

11
1

11 1
| VISO, įskaitant apdraudą, >12.21

Į TOS KAINOS PADENGTA VISAS LfcSAS

1 Speciales kainos organizacijoms.

| Mes dabar turime Agentūras
i sekamuose miestuose:
| BOSTON, MASS.
• Tremont Travel Bureau
J 1100 Columbus Ave.
I MONTREAL, CANADA
| Jewish. Ii^nigrhrit Aid Society 

I 4221 Esplanade Avenue.
! DEL SMULKMENŲ
• rašykite, telefonuokite arbą

ateikime

[ WORLD TOURISTS, INC.
Į 18 W. 28rd Street,
į New York 19, N. Y.
! VcSfxW./ Tel. Orchard 4-4660

uiiiDinnffliuiiMiiuiniiUHiUiUiiiiitiiiiiuii

BAR & GRILL
Lietuviška Abide

DEGTINE, VYNAS
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZHDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintam Kainom.
• ♦ . ■

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

Branzalietai ir Špilkos.
r ; Taipgi Links ir Pendants *

,   r~f----------------------------------------——----------- ------------------ ------ '■----------

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMAI
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

;,Z . '________________________________________________
• ♦ ...

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriąi ir
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintam Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintam kainom^.

, f , X ’’ /

1 Ką Tik Jūs Pirkaite* Stebėsitės Kainų Nužemittimti. .

ROBERT LIPTON
Jeweler

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