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Telephone: Stagg 2-8878

Kiekviena Amerikoje šven
tė atneša žmonėms nelaimių.

Vyriausia ir nuolatinė ne
laimė—automobilių dovana.

štai, bėgyje trijų dienų — 
šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį — trafiko ir kitokios 
nelaimės, susijusios su šven
tėmis, prarijo arti 400 žmo
nių gyvybių!

Ir visa tai mūs dar vis ne
pamoko-! Automobilių vai
ruotojai, neatsižvelgdami į ga
limas pasekmes, zuja, kaip pa
trakę, ir tai gimdo nelaimes, 
tai sėja mirtį!...

Kada žmonės išmoks žmo
niškai vairuoti automobilius?!

No. 130 Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

pavasarį 
atneša di*

kraštui yra

nuo žemės

Beveik kiekvieną 
gamta Amerikai 
džiulių nuostolių.

Potviniai mūsų 
nuolatinė bausmė.

Vanport miesto
paviršiaus nušlavimas Orego
no valstijoje— vienas iš stam
biųjų liudytojų, bylojančių, 
koki mes dar esame smulku-- 
čiai!

Gadynėje, kurioje žmonės 
skraido padangėmis, ■— ato
mo gadynėje, — nebepajėgia
me suvaldyti Columbia upės, 
neįstengiame apsaugoti mies
tų ir jų gyventojų nuo van
dens. nuo mirties pavojaus!

Man rodosi, tai yra galima 
padaryti, jei tik būtų kreip
ta rimtesnio dėmesio, jei tik 
nebūtų pamirštas budėjimas.

Vyriausybė turėtų leisti ma
žiau pinigų karo reikalams, o 
daugiau potvyniams suvaldy
ti!

Lenkijos vyriausybe pasky
rė Columbia Universitetui 
New Yorke $5,000 auką.

Tie pinigai turį eiti slavų 
departmentui, lenkų literatū
rai puoselėti.

Demokratinė Lenkija trokš
ta, kad lenkai 
labiau, susidomėtų 
krašto kultūra.

Bet štai, lyg tas 
kanapių, išlenda

amerikiečiai 
savo tėvų

Parodoma, kaip Graikijos 
Monarchistai Nugalabino 
Amerikonų Korespondentą

>

Lietuvių Kultūrinių 
Centro Reikalai

Daugiau Finansinės Paramos

Washingtone Tapo Įkurtas 
Komitetas Derinti Veiklai 
Prieš Mundto Bilių

Laisvieji Graikai Sako, Amerikonas Korespondentas Folk 
Nužudytas per Monarchist Sąmokslą su Jankių Šnipais \

Pilypas iš 
Amerikos 

Lenkų Kongresas su rezoliuci
ja, reikalaujant, idant Colum
bia universitetas tą dovaną at
mestų !. .

Ak, koks tų ponų jonvai- 
kiškumas!. . .

Klausiausi Fosterio su kon
gresui an u Mundt debatų. 
Klausiausi ir stebėjausi, kad 
kongresmanas Mundt, užuot 
diskusavęs bilių ir jo reikšmę 
Amerikai, padarė ekskursiją j 
Tarybų Sąjungą!

Dar įdomiau: Gegužės Pir
mąją jis primetė “Rusijos ko
munistams,“ kuomet, rodosi, 
mokyklinio amžiaus beminkąs 
turėtų žinoti, jog Gegužės Pir
moji yra Amerikos darbinin
kų dovana pasauliui, taigi ir 
Rusijos darbininkams!...

žinoma, Fostėris, — patyręs 
kalbėtojas ir deb’atuotojas, — 
suprato, jog tokia savo “tech
nika“ Mundt ryžtasi esminį 
dalyką “pamiršti“ ir imtis už 
pašalinių. Dėl to Fostėris lai
kėsi temos ir tai išėjo naudon 
visam reikalui.

Du Graikijos monarchis
tų agentai nužudė George 
Polk’ą, amerikonų CBS ra
dijo korespondentą, ir įme
tė jo kūną į jūrą Thermai- 
kos Įlankoj, kaip pranešė 
Laisvųjų Graikų (partiza
nų) valdžia per savo radiją 
iš šiaurinės Graikijos. Sako, 
Polk’as buvo nužudytas se
kamu būdu:

Polk norėjo keliauti į par
tizanų užimtą'sritį. Monar
chistų valdžia tam griežtai 
priešinosi ir nusprendė jį 
nugalabinti. Tad sostinės 
Athenų policijos vadas An
gel Evert pagamino žmog
žudystės planą su pagalba 
amerikonų šnipų, ir pasky
rė du slaptosios policijos a- 
gentus tam planui įvykdyti. 
(Evert tarnavo ir naciams 
okupantams kaip Athenų 
policijos galva.)

Du monarchistų policijos 
agentai sekė Polką, kai jis 
važiavo į Salonikos miestą. 
Ten jie suėjo jį Luksem- 
burg kavinėje gegužės 8 d.; 
papasakojo, būk jie turį ry
šių su partizanais ir galėtų 
nugabent Polką į partizanų 
užimtą Pierrijos sritį. Polk 
patikėjo tais agentais ir pa
rašė savo draugui Ed. R. 
Murrow, kitam CBS radijo 
korespondentui, kad jis ke
liauja į partizanų užimtas 
vietas. f

Anksti ant rytojaus Pol
kas suėjo tuos policijos a- 
gentus ir pasamdė valtelę 
plaukti į partizanų t sritį. 
Paplaukus toliau nuo kran
to, agentai peršovė Polką 
pakaušin, surišo jam rankas 
ir kojas ir įmetė jūron.

žmogžudystės sąmokslą 
padėjo įvykdyti Salonikos 
policijos vadas Xantopulos, 
bendradarbiavęs su naciais 
okupantais karo metu, ir 
slaptosios policijos virši
ninkai, kurie veikia pagal 
įsakymus “teisingumo” mi-

nistro Davido Rentis’o.
Planuojant Polko nužu

dymą, monarchistai iš ank
sto padirbo nęva dokumen
tus ir sumokino “liudyto
jus”, būk komunistai ar 
partizanų pasiuntiniai nu
galabinę Polką.

Monarchinė valdžia nuo 
seniau nekentė Polko todėl, 
kad jis pranešinėdavo A- 
merikai žinias apie žmogžu
dišką jų terorą.

Arabiškos Valstybės 
Ketina Sąlyginiai 
Pertraukti Mūšius

Lake Success, N. Y. — 
Septynios arabiškos šalys 
.pranešė, kad jos “tam tikro
mis sąlygomis priima” 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos reikalavimą pa
skelbt keturių savaičių pa
liaubas su Izraeliaus vals
tybe. Izraelius jaU kiek pir
miau sutiko ^erfraukt mū
šius paskirtą valandą tre
čiadienį, bet arabai vis dar 
atakavo žydus ir kartojosi 
mūšiai.

Arabų vadai stato dvi pa
matines sąlygas: Suvaržyt 
žydų ateivybę Palestinon ir 
pripažint vieningą (su
prask, arabišką) Palestinos 
valstybę. Izraelius reika
lauja nepriklausomos sau 
valstybės ir laisvos ateivy^ 
bės.

Izraelius Ima Viršų 
Prieš Arabų Šalis

Arabai Mėtė Angliškas 
Bombas į Žydų Miestą

Kas Amerikoje nežino Paul 
Robeson’o?

Tai ne tik vienas didžiausių 
pasaulyje menininkų — dai
nininkas, aktorius—-bet ir žy
mus visuomenininkas ir. poli
tikas, anti-fašistas!

Paul Robeson žino ir moka, 
kaip meninį darbą susieti su 
visuomeniniu.

Jis gali, atsistojęs prieš di
džiulį žmonių mitingą, ne tik 
žavėjančiu savo balsu dainuo
ti, bet ir prakalbą pasakyti!

Paul Robeson
kurį gamta apdovanojo tokiais 
gabumais.

Praėjusį pirmadienį Robe-

Natanya. — Amerikinis 
korespondentas A. B. Ma- 
dil pranešė geg. 30 d., kad 
jis matė anglų bombą, nu
mestą iš arabų lėktuvų į 
Natanya, gražų Izraeliaus 
pajūrio miestą. ‘ Ta 112 sv. 
bomba buvo su aiškiais ang
liškais pažymėjimais. Ji tai
kyta į mažus gyvenamuo
sius namus, bet nesprogo.

London.
kad Jugoslavija atšaukė sa
vo ambasadorius iš Angli
jos ir Turkijos.

Tel Aviv. — Palestinos 
žydai iki šiol ne tik atlaikė 
tas sritis, kurias pernykš- 
čias Jungtinių Tautų' sei
mas jiems paskyrė. Jie dar 
užėmė 400 ketvirtainių my
lių ploto, kuris buvo ara
bams skirtas, kaip praneša 
Reuters, Anglijos žinių a- 
gentūra.

Antradienį žydai atėmė iš 
egiptėnų Beit Timą. Irako 
arabai nepasiekė Natanya, 
kaip buvo garsinta. Tęsiasi 
mūšiai penkiose srityse.

Chiny Komunistai Laimi 
Prieš Tautininkus

retas vyras,

Pranešama,

sonas, mano nuomone, pasa
kė daug karčios teisybės 
Jungtinių Valstijų juridiniam 
senato komitetui, svarstančiam 
Mundt-Nixono bilių.
• Jei tokių menininkų-visuo- 
menininkų Amerika turėtų 
daug!. ..

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko tautininkų koman- 
dieriai pripažino, kad chinų 
komunistai stumia juos at
gal Šantungo provincijoj, 
komunistai, be kitko, užė
mė Taian miestą. 0 Jehol 
provincijoj jie apgula Čeng- 
teh.

Singapore. — Policija už
mušė 7 chinus gumos fabri
ko streikierius.

Pereitą sekmadienį Brooklyno ir apylinkės lietuvių 
pasitarimas Kultūrinio Centro reikalais buvo skaitlin
gas ir gražus. Dalyvavo svečių ir iš labai tolimų kolo
nijų. Susirinkime buvo prisiminta apie tolimesnį finan
sinį Centro rėmimą. Buvo pranešta, kad Lietuvių Na
mo Korporacija dar turi keletą šimtų Šerų pardavimui. 

Atsiliepimas buvo nuoširdus, keletas ant vietos pasipir- 
ko šėrų, o kiti pažadėjo pirkti ateityje. Dalį skelbiame 
šiandien, kitus paskelbsime rytoj.

ŠERUS' PIRKO:
A. ir L. Bekešiai, Rochester, N. Y.
Albert Green,Brooklyn, N. Y.
S. ir J. Cedronai, Maspeth, N. Y. 
J .ir L. Žemaičiai, Hartford, Conn. 
Mrs. Nellie Woelfle, Brooklyn, N. Y. 
Walter Woelfle, Jr., Brooklyn, N. Y. 
LDS 13 kuopa, Richmond Hill, N. Y. 
Joe Gegužis, Chicago, Ill.

Centro reikalams paaukojo Pr. ir Mary Krunkliai 
$5, ir Viktorija Balkus $5.

Labai ačiū visiems. Čia skelbiamų dauguma jau yra 
pirmiau pirkę šėrų. Jie dabar padidino savo šėrų skai
čių. Tai gražus pavyzdys visiems.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00

• 25.00 
25.00 
25.00

Komunistų Veikėjas Stachel Areštuotas 
Deportavimui; Fostėris Sako, Generalis 
Prokuroras Nori Padėt Mundto Diliui

New York. — Tapo suim
tas deportavimui Jack Sta- 
chel, Komunistų Partijos 
švietimo direktorius. Ame
rikon jis atvyko su tėvais 
1911 metais iš Austrijos bu
vusios lenkiškos dalies. Tuo-, 
metzjis buvo 12 metų vai
kas. y

Įsipilietinus Stachelio tė
vams Jungtinėse Valstijose, 
jis taipgi skaitėsi šios Šalies 
piliečiu, pagal tėvų piliety
bę ; ir per 37 metus niekas^ 
nemėgino užginčyti jo pilie
tybės.

Tačiaus dabar Stachelis 
areštuotas deportav i m u i 
Europon todėl, kad jis buvo 
išvykęs i užsienį ir 1931 m. 
“grįžo be imigracijos < vi
zos” (leidimo), kaip sako 
ateivybės valdininkai.

Stachel tapo paleistas už 
$3,50.0 užstato iki tolesnio 
tardymo.

Manevras Mundto Biliaus 
Naudai

Komunistų Partijos pir
mininkas Wm. Z. Foster ir 
sekretorius Eugene Dennis 
pareiškė:

— Stachel tiksliai areš
tuotas kaip tik šiuo laiku, 
kad nukreipti dėmesį nuo 
kovos prieš Mundto-Nixono 
policinės valstybės bilių. 
Suimant jį deportavimui, y- 
ra laužomas konstitucinis 
Teisių Bilius ir nedaroma 
skirtumo tarp piliečio ir ne- 
piliečio.

Abner Green/ Sveturgi- 
mių Gynimo Komiteto ad
vokatas, pasiuntė genera- 
liam prokurorui Tomui 
Clarkui protesto telegramą, 
kurioje sako:

— Mes smerkiame jūsų 
didinamus politinius perse
kiojimus ir Amerikos žmo
nių terorizavimą. Jūsų pa- 
simbjifnas deportuot Sta- 
chelį sutrempia įstatymus.

Laisvieji Graikai Siūlo Sąlygas 
Dėl Pilietinio Karo Baigimo

Athenai. — Graikijos mo
narchist valdžia skelbę, 
kad Laisvųjų Graikų De
mokratinė (partizanų) vy
riausybė šiaurinėje šalies 
dalyje pasiūlė tartis dėl pi
lietinio karo baigimo. Lais
vieji graikai, vadovaujami 
generolo Mlarkos, per' savo 
radiją statė dvi pamatines 
sąlygas,dėl taikos derybų:

Iš Graikijos turi pasL 
traukt svetimieji įsiveržė
liai ir privalo būti įsteigta 
Graikijos nepriklausomybė.

Laisvųjų graikų vyriau
sybė įspėjo v

— 'Šis pasiūlymas nėra 
mūsų silpnybės ženklas. De
mokratinė mūsų armija sti-

priai laiko šautuvą ranko
se. r

Monarchistų užsienio rei
kalų ministras Konstanti
nas Tsaldaris reikalavo, 
kad laisvieji graikai-parti- 
zariai besąlyginiai pasiduo-

Sustreikavo Berlyno Va- 
žiuotes Darbininkai

Berlin. — Gatvekarių ir 
auto-busų darbininkai čia 
paskelbė visuotiną 24 valan
dų streiką. Reikalauja pa
kelti algas ir paskirti 
giau maisto. v

ORAS.—Būsią šilta.
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Delegatai iš įvairių Valstijų Demonstruoja; Reikalauja 
Atmest Mundto Bilių, Užgiri Pilietinių Teisių Bilių

Washington. — Čia tapo 
įsteigtas komitetas, kuriam 
pavesta suderinti veiksmus 
organizacijų, k o v ojančiij 
prieš Mundto policinės val
stybės bilių. Komiteto pir
mininkas yra Jerry J. O’
Connell, buvęs demokratas 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manas. Dabar 
ra Wallace’o 
Partijos vadas 
no valstijoj.

O’Connell y- 
Progresyvės 
Washingto-

Republikonai Perša 
Greitai Išleisti 
Drafto Įstatymą

Washington. — Republi- 
konų senatorių ir kongres- 
manų vadai siūlė, kad da
bartinė kongreso sesija bū
tinai išleistų įstatymą dėl 
verstino kariuomenėn ėmi
mo. Jie sako, turėtų būti 
draftuojami dvejų metų 
tarnybai vyrai nuo 19 iki 
25 mėtų amžiaus, bet 18 me
tų jaunuoliai galėtų savano
riai įstoti į kariuomenę vie
niems mtams, todėl jie būtų 
paliuosuoti nuo drafto.

Kongresiniai republikonų 
vadai taipgi piršo negai
šuojant nutarti priimt 200,- 
000 europinių pabėgėlių į 
Jungtines Valstijas per 
dvejus metus. Manoma, jog 
kongresas išsiskirstys birž. 
19 d.

Pranešta, jog trečiadiėnį 
dar tūkstančiai delegatų 
nuo įvairių organizacijų va
žiavo traukiniais ir automo
biliais ir skrido lėktuvais į 
Washingtoną demonstruot 
prieš reakcinį Mundto bi
lių. O jau pirmiau buvo 
skaitoma apie 6,000 delega
tų, suvykusių iš įvairių val
stijų reikalaut, kad senato 
teisių komitetas atmestų 
tą bilių.

Darbo unijų, pilietinių ir 
kitų organizacijų pasiunti
niai protestuoja, kad sena
to komitetas uždarė savo 
posėdžius ir nedavė progos 
jiems liudyti prieš Mundto 
bilių.

Buvo šaukiamas masinis 
susirinkimas prie Washing- 
tono Paminklo ir pakviesta 
kalbėt senatoriai Glen Tay
lor ir Wm. Langer, kong- 
resmanas Vito Marcanto- 
nio ir garsusis negras dai
nininkas Paul Robeson.

Siunčiamos delegacij o' s 
pas senatorius, kongresma- 
nus, į įvairius valdžios de- 
partfnentus ir į Baltąjį Rū
mą. Jos reikalauja atmesti 
Mundto bilių, o priimti pi
lietinių teisių bilių dėl lygy
bės negrams ir prieš jų lin- 
čiavimus.

Atslūgsta Colombia 
Upės Potvynis

Portland, Ore. — Viso 
90,000 žmonių pabėgo ar 
buvo iškraustyti nuo Co- 
lombijos upės potvynio, ku
ris “nušlavė” Vanportą ir 
apsėmė visą eilę pakranti- 
niu miestu bei miesteliu O- 
regono ir Washingtono val
stijose.

Bent du tuzinai žmonių 
nuskendo. Dar nėra žinios 
apie 60 kitų. Potvynis įvyko 
nuo krantų užtvahk. prairi- 
mų. Dabar pranešama, kad 
užplūdimai pradeda atslūg
ti '

Geležinkeliečiai Žadą 
Pikietuot Trumaną

Washington. — 
keliečių Brolijos 
kintos derybomis 
Trumano atstovu 
Steelmanu dėl algų ir kitų 
sąlygų. Pranešama, kad jie 
žada pikietuot traukinius, 
kuriais Trumanas važiuos 
per vakarų valstijas.

Geležin- 
nepaten- 
su prez.

Washington. — Pripažįs
tama, kad Amerikos karo 
laivai plaukioja Viduržemio 
Jūroje “įspėti” Sovietams.

NEBŪSIĄS TAISOMAS 
TAFTO ĮSTATYMAS •

Washington. — Bendra
sis Senato ir Atstovų Rūmų 
komitetas pranešė, kad jis 
bent iki po naujų metų pa
laikys priešunijinį Tafto- 
Hartley’o įstatymą be jokių 
pataisymų.

ŽUVO 28 JŪREIVIAI
Norfolk, Va. — Naujau

sia žinia sako, jog audra 
ties Hampton Roads sudau
žė karinę valtį ir su ja žuvo 
28 jūreiviai. <

Amerikonai Pakorė 1 Nacius, 
Karinius Kriminalistus /

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų karinio teismo 
sprendimu,' tapo pakarti • 3 
naciai daktarai ir 4 “rink
tiniai gvardiečiai.” Jie nu
bausti už tai, kad išžudė 
tūkstančius žmonių belais
vių stovyklose. Tarp pakar-. 
tųjų yra buvęs asmeninis 
Hitlerio gydytojas ir vokie
čių Raudonojo Kryžiaus 
galva.

REIKALAUJA SUSTAB
DYT PARAMĄ ANGLIJAI

Washington. — Žydų dar
bininkų, artistų ir moksli
ninkų delegacija įteikė A- 
merikos valstybės depart
mentui rezoliuciją, kuri rei
kalauja sustabdyt Anglijai 
Jbet kokią paramą, iki Ang
lija pripažins Izraeliaus val
stybę. ( j-
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Čechoslovakijoj ir Bavarijoj
Praėjusį sekmadienį Čechoslovakijoj įvyko parla

mento deputatų rinkimai. Rinkta 300 deputatų; jie sei- 
mavos bėgyje šešerių metų.

Iš 7,199,000 balsavusiųjų apie 770,000 pasisakė 
prieš dabartinę vyriausybę. Bet 89.3 balsavusiųjų nuo
šimčiai pasisakė teigiamai.

Komunistai, sakoma, naujame parlamente turės 
tarp 205 ir 210 deputatų, social-demokratai — 26, ce
chai socialistai — 23, o kitos partijos bei grupės po ma
žiau;

Kai kurie laikraščiai Amerikoje skandalina dėl to, 
kad daug balsų paduota už komunistus. Bet tie laikraš
čiai pamiršta, jog ir praėjusiame, senajame Čechoslova- 
kijos parlamente komunistai turėjo daugiausiai balsų — 
kompartija buvo pirmoji partija.

Šie rinkimai buvo pravesti pagal naują konstitu
ciją. Šiuose rinkimuose Čechoslovakijos piliečiai užtvirti
no visa tai, kas toje šalyje įvyko prieš trejetą mėnesių, 
Kiekvienam juk aišku: jei komunistai tuomet nebūtų 
štikrūtę-sujudę, tai reakcija būtų užgrobusi galią ir Če
choslovakijos liaudis būtų atsidūrusi didžiuliame pavoju
je. ‘ -

Tą pačią dieną, beje, įvyko miestavi rinkimai Bava
rijoje, kurią kontroliuoja Amerika.

Bavarija visuomet buvo “dešini” — klerikalizmo 
centras Vokietijoje. Šiuo metu, kai amerikiečiai ją val- 
dO| Bavarija dar labiau sudešinėjo. Ten yra subėgę dau
gybė buvusių naciškųjų vokiečių; tbn viešpatauja dva
rininkai, klerikalai ir buvusieji hitlerininkai.

Amerikos vyriausybė šiuo metu pačioje Amerikoje 
veda “kryžiaus karą” prieš komunizmą; toks pats kry
žiaus karas (tik aštresnėmis formomis) vedamas ir ame- 
rikiėęių zonoje Vokietijoj.

Taigi, komunistams Bavarijoje “pasirodyti” labai 
suiiku. Bet žiūrėkime, kas gi įvyko Bavarijoje?

Rinkimuose į didžiųjų miestų tarybas, tokių, kaip 
Niurenbergas, Munichas, komunistų partija gavo apie 
po 16 nuoš. visų paduotų balsų! Tik mažesniuose, mies
teliuose ji gavo mažiau.

Tačiau ir tai, bendrai suėmus, 'komunistai gavo 10 
nuoš. visų paduotų balsavimuose balsų!

Social-demokratų balsai sumažėjo, krikščionių so- 
cialės unijos (klerikalų) balsai sumažėjo beveik per pu
sę, palyginti su 1946 metais. Na, o komunistų balsai pa
augo.

Jeigu taip darosi Bavarijoje, amerikiečių valdomoj, 
tai ką jau bekalbėti apie Čechoslęvakiją!

Tenka priminti dar ir tai, kad Bavarijos social-de
mokratų partija buvo “pakairėjusi,” — mat, ji darė vis
ką, kad tik nutraukus piliečių balsus nuo komunistų.A

Kaip neimsi, jei tik būsi teisingas sau ir kitiems, 
turėsi pripažinti, jog pasaulis vietoje nestovi, jog jis ei
na pirmyn, nepaisant visokių rėksnių, nepaisant raudon- 
baubių smogikiškų priemonių pirmynžangai sulaikyti.

Izraeliui Blogai
Arabai skelbia, būk jie pajūrinę Izraeliaus teritori

ją perkirtę pusiau. Girdi, jų armijom jau pasiekusios (į 
šiaurius nuo Tel Aviv miesto) jūrą.

. Jeigu taip, tai izfaelitams karas vesti bus sunkiau, 
hegu buvo ligi šiol.

Didžiulį moralinį nuostolį izraelitai turi su praradi
mu senosios Jeruzalės. Naujojoj Jeruzalėje tebeverda 
mūšiai ir ten, aišku> žydai yra apsupti.

žodžiu, visas reikalas susiveda prie to, kad Izrae- 
liUs, negaudamas iš niekur didesnės pagalbos, atsidūrė 
kritingoje padėtyje.

Arabai turi užtenkamai ginklų: jie naudojasi ang
lų lėktuvais ir amerikiečių tankais (gautais iš Ameri
kos pagal lend-lease įstatymą!).

Prieš keletą dienų Irguho (ligi šiol buvusios slap
tos žydų armijos) vadai per radiją atsišaukė į Tarybų 
Sįjtlngą prašydami ginklų, maldaudami pagalbos.

Mės nežinome, ką Tarybų Sąjunga į tai atsakys.
Mums, tačiau, rodosi, kad visas Izraeliaus reikalas 

šiandien privalo būti teigiamai išspręstas Jungtinėse 
Tautose. .

. Pirtniaušiai reikia agresorius suvaldyti — arabiš
kas agresorius.

Antra:- anglai imperialistai neturi teikti agresoriui 
pagalbos! '

Trečia: kai Jungtinės Tautos pasakys savo aiškų žo
dį, tuomet, žinoma, it Tarybų Sąjungai ir kitoms šalims, 
prijaučiančioms Izraeliui, bus praktiškiau padėti izrae
litams.

Deja, Jungtinėse .Tautose anglai imperialistai, re
miami Čiang Kai-šeko ir kitų, neprileidžia prie tarimo 
bendro žodžio prieš arabiškuosius agresorius!

Jei Washingtonas laikytųsi griežtų7 žingsnių, jei 
prezidento Trumano žodžius lydėtų konkretūs darbai — 
anglai imperialistai huleistų savo sparnus.

Bėję, Amerikos vyriausybė žadėjo nuimti embar
go nuo ginklų Izareliui.

Kada jis bus nuimtas?!

LIETUVIŠKIEJI 
MUNDT BILIAUS 
GARBINTOJAI

Klerikalų Draugas 
menšėvikų Naujienos pasi
ryžo reakcinį Mundt-Nixon 
Bilių įpiršti Amerikos lie
tuviams, kaipo didžiausią 
palaimą. Ypatingu atsida
vimu bilių teisina ir gina 
Naujienos.

Jau dabar aišku,-- kad vi
sas darbininkų judėjimas, 
kad visa pažangioji Ameri
ka, stoja prieš šį bilių ir jį 
pasmerkia. Jau net New 
Yorko Liberal Party, ne
paisant jos pirmininko Ber
te pasisakymo už bilių, pa
galiau nusprendė išstoti 
prieš bilių. New Yorko 
Darbo partija, CIO, Ameri
kos Darbo Federacija ir vi
sos kitos unijos taip pat šį 
bilių kovoja. Visas trečio
sios partijos judėjimas ir 
liberalai iš Americans for 
Democratic Action bilių 
griežtai pasmerkė ir reika
lauja, kad Kongresas jį at
mestų. Net ir Socialistų 
Partija pasisakė prieš bi
lių!

Bet štai menševikų Nau
jienos atsidavusiai ir suši
lusios bilių giria ir sveiki
na. Jos eina taip toli, jog 
net slepia nuo savo skaity
tojų biliaus tikrąją prasmę. 
Pavyzdžiui, jos šako:

“Komunistus tasai bilius 
traktuoja, kaipo pavojin
gus valstybei gaivalus nė 
dėlto, kad jie skelbia ko
munistiškas idėjas arba kė
lia kokius nors politinius 
reikalavimus, o tiktai dėlto, 
kad jie yra svetimos vals
tybės kontroliuojama arba 
jos agentų diriguojama or
ganizacija. Todėl aišku, kad 
jokiai darbinihkų Unijai ar
ba kitai draugijai, kuri nė
ra svetimos diktatūros įran
kis, šis bilius negali būti 
taikomas” (N., geg. 29).

Betgi Mundt-Nixon di
liuje aiškiai pasakyta, kad 
skaitoma pavojingu valsty
bei prasižengimu .skelbi
mas to komunizmo, kuri iš- 
dėstė, paskelbė ir suformu
lavo Leninas ir Marksas. 
Vadinasi, marksizmas skai
tomas k r i in i n a 1 izmu ir 
draudžiamas! Nau
jienų redaktoriaus neapy
kanta komunistams taip jį 
apakino, jog nebemato, kad 
šis bilius, tapęs įstatymu, 
gali kada nors, būti panau
dotas ir prieš jį patį, kaipo 
“išpažintoją” arba “skelbė
ją” marksizmo! Kaip tik .tą 
pavojų numato ( ameriko
niški socialistai ir nors jie 
taip pat priešingi komunis
tams, kaip ir Grigaitis, bet 
griežtai atmeta šį bilių.

Tai yra gryniausias 
humbugas aiškinti taip, 
kaip Naujienos aiškina, 
kad šis bilius viso labo tik
tai reikalauja, kad jie (ko
munistai) būtų suregiu 
truoti.”

Tai 'yra' didžiausia apga
vystė ir šiandien sakyti, 
kaip sako Naujienos, kad 
šis bilius nėra ir negali bū
ti pavojingas darbininkų 
unijoms ir kitoms draugi
joms. Kaip/ jau /sakyta, 
Mundt bilių unijoms skai
to^ pavojingu1 visos didžio
sios darbo unijos. Mes dar 
nesame girdėję, kad nors 
viena kuri didesnę, rimtes
nė darbo unija būtų šį bi- 
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ir

lių užgyrus.
J^aujienų i-edaktorius gi

riasi /markiai studijavęs 
, 'įstatymų mokslą, bene tu

rįs ir advokato 'diplomą. 
Bet pasirodo, kad jis nie
ko neišmoko. Jis' net nesu
pranta nė tokio dalyko, ką 

' Reiškia “guilt by associa
tion.” O tai yra šio pikto 
biliaus širdis. Pavyzdžiui, 
komunistai remia trečio
sios partijos judėjimą. Tai 
jau reiškia, kad tas judėji
mas yra susidėjęs su ko
munistais ir paeina po 
Mundt bilium. Visi milijo
nai trečjosios partijos na
rių jau 
jalui ir 
gali būti valstybės proku
roro paskelbti komunistų 
talkininkais! Arba štai 
unija veda streiką, komu
nistai jį karštai remia. Čia 
jau irgi gali būti paskaity
ta susidėjimu su “svetimos 
valstybes agentais.”

Tai toks’ yra “guilt by 
association” (prasižengi
mas bendradarbiavimu su 
įtariamais bei prasikaltu
siais).
i Pagaliau Naujienos sa
ko:

“žodžiu, Mundto bilius 
nori pasiekti du dalyku: 
viėita, paversti kad užsire
gistruotų svetimos valsty
bės agėhtai | antra, už- 
dtaUsti sąmokslus ir per- 
Vėršifiiį organizavimą prieš 
valdžią.’1

Tai humbugas. Naujienų 
redaktorius tūrėtų žinoti, 
kad jis čia tauškia nesąmo
nę, kad jis sąmoningai 
muilina savo skaitytojams 
akis. Juk jis puikiai žino, 
kad jau seniai veikia įsta
tymas, kuris, verčia “sveti
mų valstybių agentus užsi
registruoti.” Tai kam dar 
reikia Mundto biliaus? Aiš
ku, kad šio biliaus tikslas 
visiškai kitas. Kaip tik tą 
kitą tikslą Naujienos ir 
slepia nuo savo skaitytojų; 
O tai yra tikslas ‘ užgniauž
ti kiekvieną opoziciją, kuri 
nepatinka tai politinei par
tijai bei grupei, kuri turi 
valstybės aparatą savo ran
koje.

Arba paimkime “uždrau
dimą .sąmokslų ' ir pervers
mų organizavimo prieš val
džią*’: Naujienos sako, jog 
tai yra kitas šio biliaus 
tikslas. \

Čia visiškai, matyt, 
pagalvoję^, Naujienų 
daktorius supliekė pats 
ve įf pats parodė, kaip 
vojihgąs šis bilius yra.

Pavyzdžiui, valdančiajai 
partijai pasirodo, kad kita 
partija £ali laimėti rinki
mus, todėl ją prokuroras 
paskelbia pavojinga vals
tybei, suokalbiu prieš val
džią. Prasideda tos kitos 
partijos persekiojimas ir 
terorižavimas. Ir tuojau, 
kaip tik šis bilius buvo su
formuluotas, spaudoje buvo 
rašoma, kad jis yra vyriau
siai taikomas prieš Hehry 
Whliace kaftdidūtūrą ir tre
čiąją pūrtiją. * / i #

Reikia įfeitėmyti, kad’ Gri
gaitis nekalba apie peryerš- 
nią prieš Valstybę* Jis kalba 
apie valdžią, šiandien yra 
demokratų valdžia. Vadi
nasi, visi, kurie nori dė- 
mokhatUš išvyti ir sudaryti 
savo valdžią, pąv., republi- 
konai, socialistai, komuiiis-

»'ali būti persekio- 
>audžiami, nes jie

Nuo Hamburgo iki Namų 
Lietuvoje

ir

santy-

ne- 
re- 
sa- 
pa-

tai, trečiosios partijos žmo
nės ir 1.1., yra “suokalbi
ninkai,” “o r g a n i zatoriai 
perversmo prieš valdžią.” 
Viskas, ko reikia, pagal tą 
įstatymą, kad valstybės 
prokuroras, demokratas po- 
-nas Clark, taip paskelbtų!

Ir Naujienos sako, kad 
šis bilius yra labai puikus, 
i%ėra niekam pavojingas!.

Didžiausias iš šio biliaus 
pavojus yra tame, kad jis 
gali būti valdančiosios gru
pės, partijos bei klasės pri- 
taikytas ir panaudotas 
prieš visus josios oponen
tus. Kaip tik dėlto Mundto 
Bilių pasmerkia ir atmeta 
visos darbo unijos, visos 
liberališkos partijos ir or
ganizacijos. Ir reikia pa
brėžti, kad kaip tik dėlto 
šis bilius taip patinka men
ševikams iš Naujienų 
klerikalams iš Draugo.

PRANCŪZUOS 
VYRIAUSYBE IR 
DARBININKAI

Dienraštis Vilnis mano, 
kūd griežtas susikirtimas 
tarp Francūzijos Schumą- 
no vadovaujamos vyriausy
bės ir darbininkų klasės 
darosi neišvengiamas. Net 
ir tie darbininkai, kurie 
buvo Schumano valdžios 
apgauti ir ištraukti iš Dar
bo Konfederacijos, pradeda 
prieš tą valdžią šiauštis ir 
jos nebeklausyti.

Vilnis rašo:
Schumano valdžios

kiai su Frandūzijos darbinin
kais nepasidarė geresni. Tū
lais atvejais tie santykiai pa
sidarė blogesni. Pirmą birže
lio prasidės Francūzijoj Dar
bo Konferencijos suvažiavi
mas. Tame suvažiavime vy
riausiu dienotvarkio punktu 
bus klausimas apie algų pa
kėlimą ant 20 proc. Schumano 
vyriausybė nesutinka net 
svarstyti to reikalavimo.

Pradžioje šių metų Schu
mano vyriausybė užšaldė al
gas. Nuo pradžios metų iki 
šio laiko algos kaip buvo 
taip ir tebėra užšaldytos. Tuo 
tarpu kainos vis labiau kyla. 
Schumano pasižadėjimas nu
risti kainas pakalnėn buvo pa
prastas politikieriaus blofas. 
, Francūzijos Darbo ’Konfe
deracija, su keturiais suvirs 
milionais narių, ruošiasi ko
vai. šiuo atveju jai pritaria 
net atskilusi nuo Federacijos 
grupė, kuri vadinasi “Force 
Ouvriere.” Šią dešiniųjų gru
pę sulipdė pati Schumano 
valdžia, padedant žuo ir ki
tiems dešiniųjų vadamas. Bet 
su ta organizacija įvyko ne
lauktas kurjozds. Jos nariai 
atsisako šokti pagal oportu
nistų muziką, žuo ir Schuma
nns pasirodė rolėje vištų, ku
rios išperėjo nepaklusnius žą
siukus. šie ėtnė ir nuplaukė 
link Darbo Konfederacijos. '

Net konsęrvatyvė Krikščio
nių Darbininkų Sąjunga rei- 
kdlauja pakelti algas 20 nuo
šimčių. VAdihasi, visa orgarti- 

zuota Francūzijos darbinin
kija išsirikiavo prieš Schuma- 

ną ir jo koaliciją.
Atsukusi nugarą Francūzi- 

. jos darbininkams Schumano 
valdžia nori sudemoralizuoti 
demokratines jėgas. Tuomi- ji 
stiprina generolą de Gaulle. 
Taip visuomet būna su tąis 
oportunistais, kurie sakosi ei
ną vidurio keliu, o nueina 
šunkeliais.

Francūzijos demokratijos 
vėliavą neša jos darbininkų 
klasė.

Aš, Jonas Liepinaitis, de
vyniolikos metų jaunuolis 
būdamas, buvau vokiečių 
išgabentas darbams į jų ka
torginius lagerius Vokieti
joje. Dirbau prie įtvirtini
mo ir uosto apsaugos darbų 
prie Hamburgo, pačiame 
Hamburge, Flensburge ir 
kitur.

Aš mačiau Plechavičiaus 
dalinių internavimą anglų 
stovyklose. Jau tuomet man 
krito į akis baisi neteisybe. 
Eilinius, apmulkintus “ple^ 
chavičiukus” anglai inter
navo, kaip karo belaisvius, 
karininkai tačiau liko lais
vi.

Prasidėjo visiems gerai 
žinomas gyvenimas, DP sto
vyklose. Ir Flensbūrgo sto
vykloje buvo tas pats vaiz
das kaip ir kitose stovyk
lose, — kažkas viską tvar
kė, elgėsi su mumis, kaip 
su daiktais, pasiglemždavo 
sau geriausius kąsnius. Mūs 
maitino pažadais, mūsų 
laikraštukų melais ir elge
tišku maisto daviniu. Atro
dė, tyčia taip daroma, kad 
tik kuo daugiausia mūsų 
žmonių, jaunuolių, susiža
vėtų mūsų laikraštukuose 
peršamomis gėrybėmis, nu
vykus darbams į Škotiją, 
arba Prancūziją. Iš tėvynės 
žinių negaudavome. Kai į 
Hamburgą atvyko stovyk
las lankydamas “pats” Ple
chavičius, jis miglotai rami
no lietuvius, girdi, viskas 
pasitaisys. '

Čia pat, Flensburge, gy
vena kitas žymus buvusios 
buržuazinės Lietuvos gene
rolas Teodoras Daukantas, 
jis įsteigė, anglų padeda
mas, jūrininkų mokyklą, šią 
mokyklą lanko lietuviai, lat
viai ir estai. Čia ruošiami 
jūrininkai prekybos laivy
nui, laivams, kurie turės 
kursuoti tarp Hamburgo ir 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Kieno tas laivynas? 
Aišku, anglų. Mūsų genero
lai ruošė1 sunkaus darbo 
vergus svetimiesiems...

Pradžioje ir Flensburgo 
stovykloje buvo karingos 
kalbos, karščiavimasis. Vė
liau visa tai silpnėjo, nuo
taikos krito. Mes visi pasi
jutome belaisviais — iš sto
vyklos be leidimo negalima 
buvo išeiti, maistas darėsi 
vis prastesnis. Už mažiausį 
prasikaltimą lietuviai pa
tenka į kalėjimus. Galvo
jančius grįžti stipriai agi
tuoja, gąsdina ir persekio
ja. Kas jie, tie žmonės, ku
rie užsiima antitarybine 
propaganda? štai, Šlezvigo 
stovykloje tai buvo man ge
rai žinom, iš vokiečių oku
pacijos laikų ponas Karpis,

buvęs Marijampolės gesta- • 
Ipo bendradarbis ir ponas 
Garnys, okupacijos metu 
buvęs Šiaulių vokiškojo 
saugumo viršininkas:

Ir kai į Flensburgą atvy
ko pora mašinų su tarybi- 
niais ryšių karininkais, * 
daugelis jaunų lietuvių nie
ko nebegalvojo. Jie nutarė 
grįžti į tėvynę ir aš pats, nė < 
negrįžęs į stovyklą, kurioje 
liko giminių, sėdau tiesiai į 
mašiną ir su kitais pasiry
žusiais grįžti tėvynėn‘išvy
kau su tarybiniais karinin
kais. Mes patekome į Liu
beką, kur buvo tarybinė mi
sija repatriacijos reika- 
lams ir didesnė tarybinių 
piliečių stovykla. Čia mums * 
buvo pasakyta, kad kas no
ri dar pagalvoti ir apsisprę
sti ar važiuoti mums toliau 
arba likti. Vienas mūsų, - 
mokytojas, nutarė vis dėlto 
dar nevažiuoti tėvynėn ir 
sugrįžti į savo stovyklą. 
Jam tuojau buvo suteiktas 
galimumas grįžti atgal. Tai
gi jau Liubeke mes įsitiki
nome, kad visos paskalos a- 
pie tarybinius žmones tėra 
biaurūs prasimanymai. Per 
Brandenburgą, L e n k i ją, *
Gardiną vykome namo.

Tėvynėje mus priėmė su 
didžiausiu nuoširdumu. Aš 
nuvykau iš Vilniaus į savo 
gimtąjį Marijampolės mies
tą. Tuojau gavau visus rei
kalingus dokumentus, sura
dau savo tėvus, pažįstamus, 
draugus. Man iš karto pa
siūlė net kelias tarnybas. ų 
Aš pasirinkau vieną jų ir 
jau nuo rugsėjo mėnesio 
dirbu Kalvarijos Pramonės 
Kombinato vedėju. Man k23 
metai, tačiau tarybinė vai- * 
džia rtfan' patikėjo didelio 
kombinato vadovavimą ir * 
aš stengiuosi dirbti taip, 
kad pateisinčiau pasitikėji
mą. Mūsų kombinato žinio
je yra didelis malūnas, me
chaninė dirbtuvė, kalvės, 
siuvyklos, foto įmonės, kir
pyklos ir kt.

Savo visiems stovyklos 
draugams Hamburge,, Šlez- 
vige ir Flensburge aš tega
liu iš visos širdies patarti— 
grįžkite namo ir čia pama- • 
tysite naują gyvenimą. Gy
venimą, kuris ypač mums, 
jauniems žmonėms’, užtikri
na gražiausią ateitį. t .

J. Liepinaitis.
Kalvarija, 
Pramkombinatas.

Naujas Rentgeno Kabinetas
RASEINIAI. — Prie apskri

ties ligoninės įrengtas naujas 
rentgeno kabinetas. Kabinetas Į 
aprūpintas moderniškas apa
ratūra, atvežta iš broliškųjų 
respublikų. - *

Ar tuomet, kada jau visas Izraeliuš bus okupuotas 
agresoriaus?

P. Š? Kai šis straipšnėliš būvo parašytas, atėjo ži
nių, būk abi pusės — ūfabai ir žydai — formaliai- sutiko 
keturioms savaitėms hiūšius nutraukti ir derybas pra
dėti. Tačiau, kitos žinios skelbia, jog arabai duotąjį “su
tikimą*’ sūlahžė, pradėdami • mūšius.
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VILNIUS. — Rašytojas Juo

zas Baltušis Vilniaus pionie
rių rūmuose susitiko su pio
nieriais. Rašytojas pionieriams 
papasakojo apie tarybinius ra
šytojus, jų kūrybą ir kūrybi
nį darbą. Po to pionieriai su
vaidino Baltušio pjesę “Jotiti- 
kas partizanas.”

Karinis sekretorius James V. Forrestal ir South Da- 
kotos republikonas kongresmanas Chan Gurney giria 
18-kamečiui Jack Walker, paslui kongrese, senatinio 
komiteto pasiūlytą bilių. Juomi einant jaunuoliai ga

lėtų savanoriai Įstoti militariskon tarnybon 
Vieniems njetams.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily Kė t Virt., Birž. 3, 1948
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v ’< Povilas Jatulis: Dinamiškai 
Entuziastiškas Progreso O 

Mylėtojas

)

/

Gegužės - May 9 dieną 
Stoughton, Mass, miestely
je, kaip 4 valandą ryto, šir
dies liga (“C o r o n ary 
Thrombosis”) mirė Povilas

* Jatulis - Jatulevičius. Povi- 
‘‘ las Jatulis darydavo pragy

venimą iš vaistininkystės
z ir buvo gerai patyręs šioje 

profesijoje kaipo specialis
tas. Apart vaistininkystės, 
jis buvo literatas, mokslo 

. apžvalgininkas ir progreso
• mylėtojas. Šių žodžių rašy
tojas buvo išvykęs savo pro
fesijos reikalais į vidurinę 
dalį Pennsylvania valstijos 
apie tą laiką, kuomet Povi
las mirė ir buvo laidoja
mas, todėl negalėjo velionio 
laidotuvėse dalyvauti. Mes 
žinome, kad gamtos yra 
toks patvarkymas dėl mūsų 
visų ir dėl visos gyvybės— 
kas tik yra susijungęs, su
dėtinis, tai turi iškrikti, iš
sidėstyti į kitas dalis, kad 
gyvybė nuolatos eitų sava 
vaga. Kitaip pasakius: kas 
gema ,turi ir mirti.

Apie pora metų tam at
gal, rodosi balandžio mėne
sį 1946 metais tragiška mir- 

( tis iš mūsų progresyviško 
judėjimo prašalino darbštų 
visuomenininką, 1 i t eratą, 
pasaulio politikos apžvalgi
ninką draugą Fredą Abeką- 
Akelaitį. O dabar širdies li
ga atskyrė iš mūsų • eilių 
vaistininką Povilą Jatulį, 
kuris dar žadėjo daug dar
bo atlikti dėl žmonių prog
reso.

Kas Povilą Jatulį artimai 
asmeniškai gerai pažino, vi
si jį širdingai gerbė. Nors 
jis buvo mažo ūgio žmogus, 
bet jo entuziastiškum a s 
progresyvybėję buvo didelis

• ir dinamiškas, ypatingai li
teratūroje ir mokslo prog
rese. Jis ragino lietuvių 
dukras, ir sūnus mokytis, 
žengti pirmyn, nepaisant 
kokių įsitikinimų jų tėvai 
nebūtų. Jis sakydavo, kuo
met išmoks, tada pažins 
skirtumą.

Neperdėsiu pasakęs, jog 
. nežinau kito tokio asmens, 

kaip kad velionis buvo.
Apie metai laiko tam at

gal man teko duoti paskai
tą pie sveikatą. Toje savo 
paskaitoje prisiminiau'žmo
gaus proto veikimą. Sakiau, 
kad protas banguoja 
p a n a š i ai, kaip ant e- 
žero vilnis. Protas eina ly
giai taip, kaip ir sveikata. 
Kartais pakyla, kartais nu
puola žemyn. Su šiuo išsi
reiškimu noriu pasakyt, 
kad, kuomet mes nesveikuo- 
jame, tada lygiai ir mūsų 
protai nustoja energiios ir 
entuziazmo. Gi pas Povilą 
Jatulį entuziazmo, jumoro, 
ūpo, niekados nestokavo, 
per įo visą sunku sirgimą 
širdies liga, Povilas buvo 
pilnas jumoro, ir ūpo iki 
mirties. Galima spėlioti vi
saip. Bet man rodosi, kad 
jis buvo toks dinamiškai 
entuziastiškas progresyvy- 
bėie, kad jis labai pavyzdin
gai, susitarančiai sugyveno 
su savo žmona ir sūnum 
Bernardu.

Gavau nuo sūnaus Dr. 
Bernardo Jatulio laišką ba
landžio 7 d. Aplankiau Po-

lietuvių reikalai jį geriau 
gydo negu gyduoles. Kuo
met jo žmona išėjo karvės 
pagirdyti, tai mudu abu li
kome. Jis kažin kaip pasi
žiūrėjo į mane ir tada pasi
ėmė sūpaus Bernardo nedi
delį paveiksluką kolegijos 
drabužiuose, kuris kabojo 
ant sienos šalia jo lovos ir 
tarė: “Drauge! Mano gyve
nimo tikslas beveik atsiek
tas. Dar norėčiau, pardavęs 
savo vaistinę, pasidarbuoti 
lietuviu v visuomenei. Man 
rūpi jų reikalai. Man pa
tiko tavo paskaita apie svei
katą, kurią mums davei.

(Bitevičiūtės)1 Matulevičių. 
Mokinosi pradinėje mokyk
loje VabalninRuose. Atvyko 
į Jungt. Valstijas 1906 me
tais. Patapo šios šalies pi
lietis kovo 7 d. 1916 metais, 
taipgi užbaigė vaistininkys
tės rtiokslą 1916 metais.

Vėliaus buvo publicistas 
nedidelio žurnaluko “Želme- 
nija”, kuris buvo taikomas 
jauniems vaistininkams ir 
tuo laiku atvykusiems į šią 
šalį nemokantiems anglų 
kalbos. Žurnalukas buvo Į- 
vainils; vardai gyduolių bu
vo lietuvių, anglų ir lotynų 
kalbose. Maždaug, kaip žo
dynėlis;

Nors Povilas Jatulis per 
daug metų buvo vidutiniš
kai pasiturintis žmogus, ta
čiau jis mokėjo 'atskirti, pa
žinti gyvenimą darbininko 
ir išnaudotojo. Povilas sa
kydavo man': yAbi gatvės 
aiškios, — išnaudotojų ir 
darbininkų.”

Povilo kūnas buvo sude
gintas Forest Hill kremato- 
rijoje gegužės - May 12 d. 
tarpe 2-3 popietyje.

Prieš sudeginimą Dr. Jo
nas Repshis (Repšys), iš 
Cambridge, Mass., velionio" 
senas draugas pasakė pa
skutinę kalbą.

Ant rytojaus Povilo Jatu
lio kūno pelenai buvo palai
doti (gegužės - M’ay 13 d. 
1948 metų) “Evergreen” 
kapinėse Stoughton, Mass.

Iš rekordų, kurių visų 
negalėjau gauti, mums ma- 
'tosi vienas faktas, kad gam
ta, rodosi, neteisingai pasi
elgė su Povilu Jatuliu. Jis 
gimė gegužės mėnesį, 15 $. 
ir mirė gegužės 9 d., tokiu 
laiku, kuomet gamta darosi 
gražiausia, pražiba visur. 
Jis, kaip gamtos ir kvietkų 
mylėtojas, rodosi, nelaiku 
atsiskyrė iš mūsų eilių.

Tačiau, žinome, kad mes 
negalime pasirinkti laiką 
mirti ir nežinodami gamtos 
įstatymų, negalime būti jos 
teisėjais. Gal gamtoje yra 
toks patvarkymas, kad jos 
susidedančios medžiagos, iš 
kurių mes esame sutverti, 
yra gamtai reikalingos, 
idant nuolatinis tobulini
mas eitų nuolatos pirmyn.

Jis sakydavo, kad tarpe 
kvietko gyvybės ir mano y- 
ra tame skirtumas: aš ži
nau, kad man reiks mirti, o 
kvietkas nežino.
' Sūnus Dr. Bernard Jatu
lis gavo atostogų apie tris 
mėnesius iš savo firmos 
Sharp & Dohme, Philadel
phia, Pa., ir buvo pasiren
gęs važiuoti į Floridą, kur 
yra baigęs mokslą. Sugrį
žęs pas tėvus, paliuosavo tė
vą ant trumpo laiko iš jo 
vaistinės. Tada Povilas su 

i žmona ąplaųkė “Mechanics 
Building Flower Show”, ku
ris buvo tuo laiku Bostone. 
Kvietkus apžiūrėjęs, Povi
las su žmona užvalgė vaka
rienę ir tada vakare aplan
kė Dr. D. Pilką, kuris jų y- 
ra nuo senovės laikų arti
mas draugas. Povilas nusi
skundė Dr. Pilkai, kad jis 
nesijaučia gerai, tada Dr. 
Pilka jį išegzaminavo ir pa
tarė būtinai, neatidėliojan- 
čiai imti 6 mėnesius ato
stogų, nuo visokių darbų 
prasišalinti. Povilas, grįž
damas namo, nusprendė 
vaistinę parduoti ir ramiai 
gyventi savo ūkyje.

Tą pačią naktį Povilas, 
sugrįžęs namo, susirgo. Lo
kalinis Stoughton, Mass., 
miestelio gydytojas padarė 
diagnozą ant širdies ir pri
pažino, kad Povilas turi 
širdies v ligą — “Coronary 
Thrombosis.” Taipgi buvo 
pakviestas iš\Bostono -šir
dies specialistas, kuriam pa
mokėjo $100. Specialistas 
patikrino tai, ką jų šeimos 
gydytojas išsprendė.

Draugė Jatulevičienė sa
kė, kad nuo specialisto gy
dytojo gyduolių Povilui dar 
blogiau pasidarė. Tada jį 
gydė jų šeimos gydytojas i- 
ki jo mirties.

Reiškia, buvo darytos pa
stangos, kad pailginus gy
venimą ^Povilo, tačiau vis
kas išėjo veltui. Širdies liga 
neperseniai Worcesteryje, 
Mass., atskyrė iš worceste- 
riečių labai geros valios 
progresyvišką moteriškę — 
turiu omenyje Jono Žalimo 
žmoną. O dabar pakirto Po
vilą Jatulį.

Lietuviai ateiviai, kurie 
gimė Lietuvoje, labai spar
čiai retėja mūsų eilėse. Gai
la, bet taip yra. Daugeliui iš 
mūsų, dėl sunkių gyvenimo 
barigų, kurias reikia pergy
venti naujai atvykusiems 
žmonėms, dalinai sutrumpi
na ateivių gyvenimą.

Povilas Jatulis - Jatulevi
čius, gimė May-gegužės 15 
d. 1888 metų Vabalninku 
miestelyje, Lietuvoj. Jis bu
vo sūnus Augusto ir Onos

B. PRANSKUS

400 Metų Lietuviškos Spaudos
ju Tarybų Lietuvos Mokslų Akademija 

Broliai, seserys, imkit mane ir Skai
tykit

Ir tatai skaitydami permanykit.’
Tokiais žodžiais kreipėsi į lietuvinin

kus ir žemaičius pirmosios liętuviškos 
knygos autoriai, tais žodžiais puikiai iš
reikšdami kaip savo, taip ir visos vėles
nės lietuvių spaudos ir literatūros norą 
pasiekti plačiąsias skaitytojų, liaudie^ 
mases.
' Pirmoji lietuviška knyga nėra nuoša
liai stovįs ir vienintelis XVI amžiaus lie
tuviškos spaudos paminklas. Ją pasekė 
ir visa eilė kitų- knygų, pasirodžiusių 
xVi amž. antroje pusėje ir XVII amž. 
pradžioje. Tuo laikotarpiu išėjo kelios 
dešimtys įvairių lietuviškų spausdinių, 
kuriuos paruošė ir išleido daugiausia 
reformatų tikybiški veikėjai ir švietėjai. 
XVII amž. juos pasekė ir katalikų tiky
bos darbuotojai jau Didžiojoje Lietuvoje 
(Daukša, Sirvydas ir kit.), sudarę tuo 
būdu gana tvirtą pagrindą eilei lietuviš
kų knygų leisti, lietuvių tos gadynės li
teratūrinei kalbai ir t.t. Visa šioji lite
ratūra, nors taipgi savo daugumoj tiky- , 
biško turinio, daug gelbstėjo liaudies ap
sišvietimui kelti, priartinti jai prie kny
ginės kultūros ir literatūros. Pakeliui tie 
spaudos dąrbuotojai puoselėjo lietuvių li
teratūrinę kalbą, kūrė lietuvių kalbos 
gramatikas, ruošė lietuvių kalbos žody
nus, rinko ir skelbė lietuvių tautosakos 
pavyzdžius, kaip žinomasis P. Ruigis, 
kuris savo lietuvių kalbos gramatikoj, 
parašyto j vokiškai (išėjo 1745 m.) įdė
jo keletą lietuvių liaudies dainų, kurio
mis susidomėjo Herderis, Lessingas ir 
vėliau Gete.

XVIII amžius pasižymi žymiu lietu
vių spaudos sumenkėjimu ir smukimu. 
Priežastis to glūdi pirmiausia katalikiš
kos reakcijos įsigalėjime Lietuvoje, kai 
katalikų bažnyčia pasijuto pilna šeimi
ninkė visuomeniniam dvasiniam gyveni
me, kai jai nebuvo reikalo kovoti prieš 
reformaciją, o pati ji ne tik nesirūpino 
kelti liaudies apsišvietimą, bet net visaip 
trukdė ją, kad laikyti liaudį tamsybėje 
ir klusnume. Viešpataujanti klasė, bajo
rija, pati būdama tais laikais jau atitrū
kusi nuo lietuvių kalbos ir kultūros, pa
sidavusi lenkų, vokiečių ir kit. tautų kul
tūrai, irgi nesirūpino literatūros ir 
spaudos vystymu, lietuvių kalba. Knygų 
leidimas lietuvių kalba sumenkėjo, išlei
džiamos viena -kitą, tikybiška knyga bu
vo kupina svetimų kalbų užteršimų, t. 
v. “barbarizmų” ir t.t. Net ir pirmasis 
žymusis lietuvių grožinės literatūros kū
rinys — K. Donelaičio poema “Metų da
lys,” parašyta antrojoj XVIII amž. pu
sėj, ilgus metus išgulėjo rankraštyje ir 
pirmą kartą buvo atspausdinta jau tik. 
XIX amž. (1818 metais).

Naujas žymus lietuviškos spaudos 
vystymasis prasideda XIX amž., vis 
augdamas į XIX amžiaus vidurį. Šiuo 
laikotarpiu greta tikybiškų knygų ir 
spausdinių atsiranda ir pasaulietiškų 
knygelių, skirtų platesniems liaudies 
sluoksniams. Žymiausios vietos knygų 
liaudžiai paruošime ir leidime priklauso 
lietuvių švietėjams: Simanui Daukantui, 
parašiusiam ir išleidusiam visą eilę kny
gų apie lietuvių tautos praeitį; Laurynui 
Ivinskiui, kuris per kelioliką metų ruošė 
ir leido metinius kalendorius ir kitus ra
šinius; Motiejui Valančiui, kuris be ti- 
kvbišku raštų parašė ir pasirūpino iš
leisti eilę didaktiniu liaudžiai artimų ir 
mėgiamų apysakaičių ir kit.

Šiuo laikotarpiu plačiai leidžiama taip
gi lietuvių kalbos vadovėliai, pasakėčios 
pasakos ir kitos knygelės. Visi tie spaus- 
diniai žymiai kėlė lietuvių tautos apsi
švietimą, skiepijo jai knygos pamėgimą, 
jos pareikalavimą ir t.t. Kad lietuviška 
knyga‘ir liaudies mėgimas ją skaityti 
apie XIX amž. vidurį buvo gana platus, 
rodo tai, kad kai kurių L. Ivinskio ka
lendorių buvo išleidžiama apie 10,000 
egz., kitos knygos buvo leidžiamos po 
kelis kartus ir t.t.

. Tą sparčiai bekylanti lietuviškos spau
dos augimą kuriam laikui nutraukė ca
rinės Rusijos vyriausybė, 1864 m. po 
1863 m. sukilimo Lenkijoj ir Lietuvoj 
uždraudusi spausdinti ir leisti lietuviš
kus rašinius lotyniškomis raidėmis, ku
rios jau buvo plačiai įsišaknijusios lie
tuviškuose raštuose. Mėginimai leisti lie
tuviškas knygas rusiškomis raidėmis ne- 
rado pasisekimo, nes ji tų raidžių neži
nojo

1947 metų gruodžio mėnesį Tarybų 
Lietuvą minėjo reikšmingą jubiliejų lie
tuvių tautos gyvenime, būtent 400 metų 
pirmosios lietuviškos knygos sukaktuves.

Pirmoji lietuviška knyga pasirodė 
1547 m. gruodžio 8 dieną Karaliaučiuje. 
Jos antraštė prasideda žodžiais “Cate- 
chisnąusa prasty Szadei.” Viso pirmoj 
lietuviškoj knygoj buvo 79 pusi, teksto. 
Autoriaus pavardė viršely nebuvo nuro
dyta, bet iš kitų šaltinių žinoma, kad tai 
buvo Martinas Mažvydas, Karaliaučiaus 
universiteto klausytojas, vėliau protes
tantų pastorius, išleidęs dar keletą tiky
binio turinio knygelių.

Kad pirmoji lietuviška knyga'pasiro
dė ne taip vadinamoj Didžiojoj Lietuvoj, 
o Karaliaučiuje — tam buvo visa eilė 
visuomeniškai - politiškų apystovų. Dj- 
džiojoj Lietuvoj viešpataujanti sluoks
niai — bajorija ir katalikų dvasiškija — 
jau ir tais laikais buvo atitrūkusi nuo 
liaudies gyvenimo, nuo lietuvių kalbos, 
nesirūpino liaudies švietimu ir tuo la
biau knygų leidimu lietuvių kalba. Tuo 
tarpu gi Prūsijos valdovas kunigaikštis 
Albrechtas, kad sustiprinus savo politinį 
viešpatavimą, rėmė plačiai plintančią tais 
laikais reformaciją. Tais tikslais jis įstei
gė Karaliaučiaus universitetą ir jame lie
tuvišką katedrą bei stipendijas lietu
viams studentams, iš kurių tikėjosi sau 
padėjėjų skleisti reformaciją lietuvių 
tarpe kaip Mažojoj, taip ir Didžiojoje 
Lietuvoje. Tuo pat. tikslu jis skatino 
leisti ir lietuviškas knygas, sudarytas re
formacijos dvasia.

Pirmoji lietuviška knyga buvo daugiau 
tikybiškai-reformacinės dvasios. Tačiau 
pro tą tikybiška kevalą nesunku įžvelg
ti if visą eilę visuomeninių, buitinių tos 
gadynės bruožų, atsispindėjusių pirmo
joj lietuviškoj knygoj. j

Knyga turi dvi įžangas — lotynišką ir 
lietuvišką — iš kurių daug galima pasi
semti medžiagos apie tos gadynės išvaiz
dą ir’pobūdį. Lietuviškoji įžanga parašy
ta eilėmis ir tuo būdu yra pirmasis 
spausdintas eilėraštis lietuvių kalba. 
Įžangos pabrėžia sunkią pavergtos lie
tuvių liaudies padėtį, pasakoja apie tai, 
kad lietuvių liaudyje tais laikais dar bu
vo labai tvirt'os stabmeldybės liekanos, 
kad ji buvo visiškai neraštinga ir t.t. 
Kad lietuvių liaudis tokia tamsi ir kul
tūriniai atsilikus, įžangų autoriai kalti
na viešpataujančias klases, bajoriją ir 
dvasiški ją, kurie užkrauja perdaug sun
kų jungą liaudžiai, kad prastiems žmo
nėms, valstiečiams nelieka laiko ir gali
mybės rūpintis apsišvietimu. Įžangoje 
priekaištingai sušunkama ponų atveju:

Ach, ponai, klausykit ir išmanykit 
Balsus tuos jūsų žmonių išgirskit!
Įžangose taip pat randame panašius 

priekaištus ir pačios dvasiškijos atveju, 
kurios atstovai taipgi nesirūpina net ir 
tikybinio liaudies lygio pakėlimu, nesi
stengia liaudį šviesti, neleidžia žmonėms 
gimtąja kalba knygų ir t.t.

Pagrindinę pirmosios lietuviškos kny
gos dalį sudaro katekizmo išdėstymas. 
Be to knygoje telpa 11 tikybiško turinio 
giesmių, išverstų iš kitų kalbų. Šie ei
liuoti giesmių vertimai irgi turi didžiu
lės reikšmės mūsų literatūros istorijai. 
Kaip pirmieji eiliuotosios lietuviu kalbos 
pavyzdžiai, kuriuose randame lietuvių 
eilėdaros bei politikos užuomazgas.

Pirmosios knygos sustatytoje rūpesnį 
apie liaudį, jos švietimą rodo ir gale 
knygos įdėtas pirmasis lietuvių kalbos 
elementorius, pavadintas “Pigps ir 
trumpas mokslas skaityti ir rašyti.” Tas 
elementorius daugiau kaip 150 metų 
pasiliko vienintelė šios rūšies knyga, o 

'Didžiojoj Lietuvoj pirmasis elementorius 
pasirodė tik 178'1 metais.

Tuo būdu pirmojį lietuviška knyga 
yra labai svarbus dokumentas, kuriame 
atsispindėjo socialiniai ir politiniai, ti
kybiniai ir kultūriniai, buitini tos gady
nės reiškiniai. 'Jis turi didžiulės moksli
nės vertės ir reikšmės įvairioms mokslo 
šakoms. Kaip seniausias spausdinto lie
tuviško žodžio paminklas, jis pirmiausia 
švarbus lietuvių kalbos mokslui, o ra
šybos, gramatikos, sintaksės ir t.t. prad
menų išaiškinimui. Daug toj knygoj ran
da ir literatūros mokslo darbuotbjai, pe
dagogai, kultūros istorikai, teisininkai ir 
t.t. Bemaž nėra tokios visuomeninio 
•mokslo srities, kuri nerastų sau tokios 
ar kitokios medžiagos pirmojoj lietuviškoj 
knygoj. Šitą mokslinio tyrinėjimo darbą 
ir dirba šiandien pirmosios knygos atve-
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Povilas Jatulis
Jūs esate vienintelis drau
gas, kuris mane raginote 
duoti paskaitas apie litera
tūrą, ypatingai iš mano pa
ties knygyno rinkinio, ku
ris, kaip žinai, yra turtingas 
lietuviška literatūra. Sako
te, kad galėtute duoti pa
skaitą Philadelphijoj, Pa., 
su mūsų Bernardu, kuomet 
ten tankiai lankotės su savo 
profesijos reikalais...”

Prašvito Povilo akys, jo 
balsas pasidarė stipresnis, 
turtingesnis.

“Žinai, drauge, jeigu judu 
su mūsų Bernardu duotute 
paskaitas Philadelphijoj, tai 
aš duodu garbės žodį, kad 
turėtųte užtikrintus du 
klausytojus, mane, ir mano 
žmoną”, jumoriškai Povilas 
nusijuokė. “Bėda, kad mūsų 
Bernąrdas nelengvai lietu
viškai kalba, ne taip, kąip 
kad mes. Jis neturėjo laiko 
mūsų kalbą išmokti. Filoso
fijos Daktarato laipsnis 
gauti nėra taip lengva”...

Atsakiau: nėra reikalo. 
Jis gali kalbėti angliškai, 
ypatingai apie naujus vais
tus, o aš — lietuviškai. Jei
gu kam nebūt aišku, tai 
galėčiau paaiškinti lietuviš
kai. Mūsų laikraščiai, Lais
vė, Vilnis* ir Tiesa, juk turi 
anglų kalboje skyrius, tai 
kodėl negali paskaitos įvyk
ti abiejose kalbose? Dar 
būt įdomiau.

“Tiesą, drauge, sakote,” 
Povilas atsakė sunkiu bal
su.

Man iš Povilo veido odos 
ir akių veiksmo rodėsi, kad 
nors jo aukščiausis smage- 
nų veiksmas, vadinamas 
“psichinis veiksmas”; kuris 
duoda visus įsakymus, no^ 
retų ve'sti su manim kalbą 
entuziastingai, kaip kad 
sveikas, tačiau užsikirtimas 
širdies (Heart Block) nelei
džia ligoniui tai daryti. Po
vilas atrodė sunkiai sergan
tis. Man rodėsi, kad jo šir- 

v ~ s stokavo rezervinės 
spėkos, be kurios žmogus 
negali ilgai gyventi. Nesiti
kėjau, kad Povilas pasveiks. 
Nors jį raminau, bet kitaip 
mąsčiau.

Povilas tankiai lankydavo 
Harvard Botanical Garden, 
Arnold Arboretum, New 
Yorko ' Botanical Garden. 
Jis labai mylėjo kvietkus.
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J pusi.—Laisve (Liberty, 
, Lith. Daily)' 

Ketvirt., Birž. 3, 1948

Mūsų pasikalbėjimas buvo 
idomus. Povilas, lovoje gu
lėdamas, manęs klausinėjo 
apie Lietuvą, Laisvę,' Vilnį 
ir bendrai apie visa progre- 
šyvišką judėjimą. Sakė, kad

žino, visi sakydavo, kad 
sunku su juo persiskirti. 
Jis toks įdomus.

Jo liūdi ne tik žmona, 
draugė Marė Jatulevičienė 
ir sūnus Dr. Bernardas 
Jatulis. Neperdėsiu pasa
kęs, kad liūdesio banga 
yra užgauti • visi progresy
viai lietuviai. Ilsėkis ra
miai, drauge Povilai!

J. F. Barisas, O. D.

. ? s

Hollywocdo filmu prodūseris Cecil B. DeMille pasiūlė 
įstatymą legalizuoti streiką laužymą, nors ya praktika 
jau ir be to pavartojama prieš darbo žmones. Jis tai 
pasiūlė diskusuojant New Jersey republikono kongres- 
hiano Fred Hartley pasiūlytą bilių, klastingai pavadin
tą “right-to-work biliumi?’ DeMille ant unijų yra įtū
žęs nuo 1944 metų, kada AFL Federation of Radio 
Artists jį išmetė iš unijos, už atsisakymą pasimokėti 

unijai $1 asesmento.
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(Tąsa)
Žaneta paskendo peizaže, susiliejo su 

aplinkiniu^ pasauliu. Valstiečiai vaišin
davo ją vynu, juokaudavo su ja. Jie sa
kydavo vienas kitam: “įdomi mergina”; 
tai-reiškė — “puiki, maloni.” Ji iš karto 
užmiršo Paryžių kuriame paliko tik vie
natvę ir nuobodų, varginantį darbą. 
Plento automobiliai su išsipusčiusiomis 
paryžietėmis primindavo jai atšiaurų 
pasaulį; ji su baime galvodavo: greitai 
baigsis .. .

Ir štai vieną pačią ramiausią, pačią 
nerūpestingiausią dieną, kai nirtulinga 
rugpiūčio saulė suvarė žmones į vėsią 
kavinę, ją užkalbino paryžietis. Jis vil
kėjo vasarvietiškai: be apikaklės, dro
binėmis šlepetėmis. Linksmas, įsikandęs 
apsvilusią pypkę, papurtusiu ir pašai
piu veidu, judriomis atidžiomis akimis, 
jis buvo panašus j vyno pirklį iš Makono 
arba Dižono. Vyną jis gėrė pasigar
džiuodamas, plekšėdamas liežuviu ir iš
pūsdamas .žandus. Tą dieną visi buvo 
apsnūdę Juo karščio. O kavinės šeimi
ninkė netgi kriokė miegodama. Bet žmo
gus su pypke buvo linksmas. Jis prajuo
kino Žanetą, pamėgdžiodamas šeiminin
kę ir “Austrą.” Paskui papasakojo Mar
selio' anekdotą. Olivas susijaudinęs: “Ei
nu vakar Kanebjeriu ir matau Marijų. 
Šaukiu: “Sveikas, Marijau!” O šis neat- 
sigręžia. Ir įsivaizduokite sau, pasirodė, 
kad jis—tai ne jis ir aš—tai ne aš!...” 
Ji juokėsi taip užkrečiamai, kad šeimi
ninkė išbudusi nusišypsojo, o paskui vėl 
užsnūdo.

Nepažįstamasis, nors buvo nejaunas 
ir negražus, patiko Žanetai. Traukė jo 
paprastumas, maloni pašaipa, kažkoks 
gyvybingumas. Žaneta gyveno artistų 
pasaulyje; ten visi gestai, visos intona
cijos buvo melagingos. Šis žmogus (pati 
vadino jį vyno pirkliu) pasiekė jos širdį. 
Jie linksmai plepėjo. O kada kaitra su
mažėjo, išėjo kartu, ir Žaneta nuvedė jį 
prie savo pamėgtojo medžio. Jis atsisė
do žolėje, nusiėmė skrybėlę, didele šilko 
skarele nusišluostė kaktą, tarė: “Nuos
tabiai gražu” ir iš karto nuliūdo. Paniu
ro ir Žaneta. Jis prabilo:

— k* jūs nusiminėt. Toks mano talen
tas: visus atšaldau. Pasakose būna žmo
nių, kurie paima smėlį, o rankoj sužiba 
auksas. Mano rankoj atvirkščiai: auksas 

- virsta smėliu.
— Aš tai suprantu ...
Žaneta su ilgesiu primiminė kitą me?) 

dį, dulkėtą ir mieguistą, Paryžiaus aikš
tėj, šalia karuselės. Ji galėjo būti lai
minga. Kodėl ji pati išsižadėjo tos lai
mės? Kaip jis .. . Vietoj aukso—smėlis. 
Ir svetimasis žmogus pasidarė jai dvi
gubai mielesnis. Ji nustebusi pasakė:

— Štai mes ir susidraugavom. O aš 
net nežinau, kas jūs. Aš — artistė. Tik 
nemanykite, kad jūs žinot mano vardą. 
Aš'— menkutė artistė. Dirbu radijo sto
ty. Žana Lamber, Žaneta... O kaip jus 
vadinti?

— Deseris. Prancūzijoje, tikriausiai, 
.šimtas tūkstančių Deserių.

—Diuponų daugiau. Aš girdėjau apie 
kažkokį Deserį... Milijonierius. Sako, 
kažkoks keistuolis, bet,' kaip jie visi, 
niekšas...

Deseris šyptelėjo:
— Aišku... Baikim susipažinti, ,sa- 

kykim, kaip gudrusis Olivas: ne jūs ir 
ne aš. Gerai? Jums tatai lengva, nes jūs 
artistė. Jūs vaidinate nekaltybę? Ap
gautas meilužes? Kaimo tarnaites? Got- 
je Margaritą?

'— Aš reklamuoju “Sinzano” vermutą 
ir “Nacional” lovas. Ir dar Prancūzijos 
laimingą gyvenimą. Matote, kokia men
kystė! Vieną kartą aš turėjau vaidinti... 
Tačiau mane pakeitė: nulėmė vardas, 
tai yra pinigai. Aš turiu bičiulį—režisie
rių Marešalį. Jūs, tur būt, negirdėjot... 
Jis labai gabus. Jis sugalvoja spektak
lius ir nestato: nėra pinigų. Jis turi Re
voliucinį teatrą, o dabar tas ne madoje. 
Jis sugalvojo nuostabų “Numencijos” 
pastatymą. Aš turėčiau vaidinti svar
biausią vaidmenį... Visa tai svajonės! 
Girsiu dirbtinį deimantą arba naujus 
skrandžio vaistus. Vistiek ... Pikta, kad 
greitai reiks grįžti į Paryžių ...

Ji pagalvojo, kad ji dar net nežino, 
kuo verčiasi jos bendrakalbis; iš kur jis, 
iš tikrųjų, ar iš kaimyninio Makono, ar

iš Paryžiaus? Ji bailiai paklausė:
—Ar jūs atostogauti čia atvykot?
— Taip. Aš nusisamdžiau nedidelį 

namelį netoli nuo čia, prie kelio į Žiul- 
jeną. Pasiliksiu iki rugsėjo.

— Ar jūs čia su šeima?
Jis ėmė juoktis.
—-Ą Aš visuomet vienas! Nežinau, kas 

dėl to kaltas: ar aš bėgu nuo žmonių, ar 
žmonės nuo man^s. Tik nuo jūsų nepabė
gau ...

— Ir aš nepabėgau... Aš taip pat vie
na. Tai yra aš turėjau gyvenime ... Aš 
norėjau pasakyti: artimų, bet netiesa— 
tolimų. Gyvenau su jais, štai ir .viskas. 
Tai išorinė pusė, vaidmuo, kurį buvau 
gavusi. Kartais dar mažiau: kambarys 
viešbuty. Ar ne vistiek-koks? ...

Vakaras atėjo vėsus; uosis krūptelėjo 
nu vėjelio; ėmė kurkti varlės; tolumoje 
pasigirdo bandos skambaliukai. Žaneta 
nutilo. Deseris staiga sugniužo, paseno. 
Jie tylėdami grįžo į kaimą. Atsisveikin
damas Deseris paprašė leisti atsilankyti 
rytoj. Jis su kartėliu pastebėjo:

— Prašau, kaip mokinys, pasimatymo 
po ūksminga liepa.

— Čia ne liepa, o uosis! Nekalbėkite 
taip ... Nereikia būti paniurusiam. Iki 
pasimatymo rytoj!

Kitą dieną paaiškėjo, kad ji turi pelė
dos akis, pudelio plaukus ir meilumą. 
Paryžiaus vaikezo liežuvį. Paaiškėjo, 
kad jis niekina viską ir pasiryžęs iki 
apsvaigimo šokti su Fieri mergaitėmis, 
kad jis turi išklerusią mašiną ir prakai
to primirkusį švarką, kad jis mėgsta 
Lafargo eiles, bet kažkodėl verčiasi sta
tistiką.

O dar po kelių dienų paaiškėjo, kad 
jie nekantriai laukia pasimatymo va
landos, kad abu naivūs ir savimeilūs, 
kad nė vienas nepasako kitam savo jaus
enų. Žaneta galvojo, kad jam visa tai tik 
banališkas vasarvietės nuotykis. Deseris 
kalbėjo sau, kad esąs senas, iškrypęs, o 
be to, pirklys ...

Rugsėjo pradžia buvo karšta. Valstie
čiai negalėjo atsidžiaugti. Kekės sunkė
jo. Greit rinks vynuoges ... Tačiau Ža
neta to nematys: po savaitės baigsis jos 

‘ laimė ...
Tai buvo priešpaskutinis susitikimas. 

Deseris nevikriai ją apkabino. Meilėje 
jis iš tikrųjų buvo gimnazistas. Žaneta 
pajuto Deserio nuoširdumą, jo sumiši
mą. Ji ištrūko ir liūdnai paprašė:

— Nereikia.
Jis tuojau paklausė. Jie ėjo miško ta

keliu, tylėjo. Paskui Žaneta tarė:
— Čia būta daug žemuogių, matote 

lapus... Jūs nepykite. Jeigu manyje ne
būtų jokio jausmo jums... Aš juk ne 
mergaitė. Aš susidėdavau paprastai, ne
žinau kodėl. Iš vienatvės. Arba nemokė
jau atsisakyti.... Tačiau su jumis kas 
kita . . .

Jis nieko neatsakė.
Po to pasikalbėjimo Žaneta visą nak

tį barė save: ji vėl atsisakinėjanti lai
mės. Tiesa, ji pati nežinojo, ar čia blė- 
nis ar tikras jausmas. Kartais jai atro
dydavo, kad ji priprato šnekučiuotis su 
tuo žmogum tik todėl, kad jis kalba kaip 
aidas, kartoja jos mintis. Jie abu pavar
go, nemyluojami virto laukiniais. Abu 
beturčiai. Ką jie gali duoti vienas an
tram? Kartais Deseris sutapdavo su 
vynuogynais, su poilsiu, su prastuoliš- 
komis išda;' Jis kaimo kavinėje. Ta
čiau dabar atrodė, kad ji myli. jį. Ji 
supykinant savęs už sceną miške: suvai
dino nepaliečiamąją. Paskui — ant.jo: 
kodėl jis jos paklausė? Pagaliau nu
sprendė, kad rytoj jį pabučiuosianti. Ir 
taip galvodama užmigo.

Kitą dieną Deseris atėjo apsirengęs 
miestietiškai. Jo veidas tyuvo susirūpi
nęs. Jis nesiklausė Žanetos čiauškėjimo.

— Po valandos aš išvažiuoju į Pary- v • zių.
Ji riktelėjo:
— Ne!
Jis tyliai atsakė: <
— Ačiū. ’
Paskui parodė mėlyną lapelį — tele

gramą.
— Manęs reikalauja. Nelauktas pa

aštrėjimas ...
Ir staiga, tarsi kalbant diktoriui, Ža

neta išgirdo pažįstamus vardus: Hitle
ris, Heinleinas, Čemberlenas...

— Nejaugi karas?
(Bus daugiau)
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CIO Auto United Workers streikuojantieji nariai išeina , 
iš unijos patalpų pasiruošę pikietuoti Chrysler šapą, 
Detroite. Virš 70 tūkstančių darbininkų sustreikavo 
gegužės 12-tą reikalaudami pridėti po 17 centų mo- 
kesties per valandą. Unija iš karto buvo reikalavusi 
po 30 centų, paskui nusileido ant 17 centų, tačiau bo
sams nesiteikus’ nei to prašymo patenkinti, jiems ne

liko kito kelio, kaip tik streikuoti.

Massachusetts Valstijos Lietuvio Atydai
Šį sekmadienį, birželio 6 d., 

Lawrenco lietuvių darže — 
Maple Park, prie kampo 
Howe ir Maple gatvių, Me
thuen, įvyksta Naujosios An
glijos Moterų Sąryšio metinis* 
išvažiavimas.

Tai bus pirmutinis didelis 
išvažiavimas šiame sezone, j 
kurį suvažiuos visos Naujosios 
Anglijos darbininkės ir darbi
ninkai. Ir nuogio išvažiavimo 
prasidės mūsų vasarinio veiki
mo sezonas.

Kad atvykusieji į išvažiavimą 
parsivežtų plačią peržvalgą 
dabartinių įvykių plačiam pa
saulyj ir mūsų šalyj, tai ren
gėjos pakvietę ilgų laikų ge
rą veikėją ir pasižymėjusią 
kalbėtoją d. K. Petrikienę iš 
Brooklyno. Draugė Petrikienė 
sutiko atvykti kalbėti mūsų iš
važiavime.

sužinota, kad birželio 6 d. bu
vo tarta laikyti apskričių ko
mitetų bendrą suvažiavimą 
So. Bostone dėl apsvarstymo 
liepos ketvirtos pikniko ir ki
tų reikalų. Girdėjome, kad 
tas suvažiavimas dabar bus 
laikomas ne So. Bostone, bet 
Maple Parite, tai yra, mūsų iš
važiavime. Komitetų nariai 
ir veikėjai pribūkite.

Sąryšio Org. V. Taraškienė.

Cambridge, Mass.

būti mi- 
J is at- 

England

skirtim 
progra-

ti ir abiem stalam po lygią 
dovaną nuspręsta.

Toje linksminimosi sueigoje, 
kaip ir koncerte, visai vengta 
ir prasitarti vienaip ar kitaip 
apie politinę šalies ir viso pa
saulio'esamąją padėtį. Davis, 
juokdarys, su pianu vėl pa
demonstravo muzikos 
gus tonus užbaigai 
mos.

Reikia pasakyti, kad minė
tas kliubas sėkmingai daro 
biznį iš gėrimų, tai turi ne
mažai ir ištekliaus, 
daugiau kai du metai palai
ko' savo lėšomis mišrų chorą 
ir neskūpėja- jį vaišinti.

Menas yra gražus dalykas, 
bet menas gali padaryti ir 
reikalingas spalvas, o ne vien 
palšas būti. Tiesa, dabartiniu 
taip įtemptu momentu karinės 
propagandos ir kuomet kliu
bo nariuose ir chore yra su-

dėtingų įsitikinimų nariai, tai 
sunkus dalykas pravesti tei
singą pakraipą už pasaulinę* 
taiką; tačiau tarpe juodo ir 
balto yra aiškus pasirinkimas.

Svečias.

Višomirskis—Vilniaus Miesto 
Šachmatų Čempionas 

VILNIUS. — Pusantro mė
nesio atkakliai kovojo 16 ge
riausiųjų sostinės šachmatinin
kų dėl šių metų Vilniaus čem
piono vardo.

Miesto čempionu tapo Vi-
Rodos, šomirskis, užėmęs pirrąą vie-

tą su 12 taškų. Antrą vietą 
išsikovojo Kozlovas, surinkęs 
pusę taško mažiau.
ju liko TiroVskis 
ko.

Praeitų metų
Dislerįs, pirmos
žaidėjas Farberis

Trečiuo- 
su 10.5 taŠ-

čempionas 
kategorijos 

ir Gordonas 
surinko po 10 taškų ir pasi
dalino 4-6 vietomis.

NEW HAVEN, CONN.

“Išsvajota Stenografe ’ ir “Kontrolis”
I

Po vieno veiksnio Komedijos 
SUVAIDINS

BRIDGEPORTO LOŠĖJŲ GRUPĖ

BIRŽELIO 6 JUNE
Lietuviu B-ves Salėje

243 N. FRONT ST.
• \

Vaidinimas 3:30 vai. dieną
Įžanga iš anksto 35c. Prie durą 40c.

VISUS UŽKVIEČIA LLD 32 KUOPA

Dienraščio Laisves

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiųsios vasarinės iškilmės.

K. Petrikiene

Visiems išvažiavimo daly
viams bus naudinga išgirsti d. 
Petrikienės kalbą. Ji daug 
įdomaus turės pasakyti, nes ji 
dalyvavo trečios partijos pa
skutiniam suvažiavime Chięa- 
goj, ji plačiai veikia Pažan
giųjų Lietuvių Centro Komite-' 
te; ji praneš, kas buvo kalbė
ta ir tarta praėjusį -sekmadie
nį rytinių valstijų pažangiųjų 
lietuvių suvažiavimo, Brook
lyn©.

Lawrenco draugės ir drau
gai stropiai rengiasi priimti 
visus svečius ir pavaišinti kuo- 
geriausia. Darbininkai, darbi
ninkės pakviesti gabiausi ir 
sumaniausi iš visų kolonijų dėl 
patarnavimo svečiams.

Norime, kad' kiekviena lietu
vė darbininkė ir darbininkas, 
perskaitę šį pakvietimą, nu
sitartų atvažiuoti į mūsų iš
važiavimą ir paragintų kitus 
savo kolonijose, kad važiuotų.

Bus Apskričių Komitetu
Narių ir Veikėjų Pasitarimas

Berengiant šį išvažiavimą

Lietuvių Piliečių Kliubo Choro 
Koncertas

Gegužes 23 d. teko 
neto choro koncerte, 
sibuvo puošnioj New
Mutual Hali, pačiame vidur- 
miestyį Bostono. Programa 
buvo vien iš dainų, nes pažy
mėti spausdintose programose 
smuikininkai, dėl militarinio 
parado mieste, negalėjo pri
būti. Choras vietoje dviejų 
išstojimų padarė tris. Taigi, 
Choras vadovybėj A. Tataro-

kiekvienu išstojimu po tris. 
Atsižvelgiant į esamų senų 
dainininkų chore dainavo 
gražiai, tik kaikurios dainos 
su mąžai gyvumo išąjo.

Šiarhe koncerte Puvo du žy
mūs tyolistai dainininkai iš 
New jYorko — Birbta Ramoš
kaitė ir Albihas Wesley (Va
siliauskas). Jie puikiai suža
vėjo publiką savo dainavimu. 
Buvo iššaukti aplodismentais 
po kiekvieno pasirodymo 
daugiau dainuoti ir jie ne- 
skūpjėjo. Pianu akompanavo 

mtautis Davis, gabus pia- 
Jis padarė vieną

sveti 
nistas. 
punktą programoje, skaniai 
7>ajnokino publiką kopijuoda
mas) pianu įvairius muzikus, 
skahlbėjimus pritaikydamas 
sayo humoristika, .ne vien pi
anu skambino, o ii\ dainavo 
skirtingais tonais.

Publikos buvo apie pustre
čio šimto.

Po koncerto buvo sukvies
ta į L. P. Kliubb (Cambridge) 
patalpą visi programos daly
viai ir jų artimieji. Čiri -da
vė veltui ganėtinai užkandžių, 
alučio, kavos ir drūtesnio gėri
mėlio. Du ilgi stalai susėdu
sių linksminosi. Kliubo šei
mininkai iššaukė atskirai ap
sėdusius stalus dainuoti, ir 
kuris gražiau padainuos, tam 
teks bonka .ištuštinti. Teisė
jais dainavimo buvo garbės 
stalas: solistai dainininkai, 
chorvedė, pianistas akompa
nuoto j as ir komisijos pirmi
ninkas. Po atkartotinų pa- 
dainavimų pasirodė, kad abu 
stalai gerai dainavome, tai 
minėtą dovaną turėjo papildy-.

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE
. Kardashs Park, Evergreen

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

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigulmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Proga būsais važiuoti 

į piknikus iš toliau.

PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT.
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept
Lietuviu Parke. Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)

RONKONKOM1
8634 STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
• Liūdesio valandoje kreipkitSs pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

4 piišt.-r-Lidavfi (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirt., Birž. 3, 1948
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LOS ANGELES, CAL.
Aukos Apšvietos Fondui
San Francisco ir Oaklando 

draugai ir draugės, apie 12 
asmenų, buvo atsilankę į 
Los Angeles pamatyti pro
gramą “Mixmasteriu,” 16 d. 
gegužės.

Smagu buvo pasikalbėti ir 
pasidalinti mintimis su tais 
gerais žmonėmis iš žiemių. 
Smagu yra susitikti savo idė
jos žmones, su kuriais galima 
pasikalbėti ir mintimis pasi
dalinti kaip su artimaisiais 
giminėmis.

Mačiulius pitoną sykį susiti
kau i virš 20 metų ; biskį per
simainę, bet stiprūs, gražiai 
atrodo. K. Mugianienė pa
augus svoriu ir atjaunėjus, 
puiki moteris, su ja galima 
apie viską pasikalbėti ir jai 
niekuomet kalbos netrūksta. 
Sutkienė, tai vis su ta pačia 
simpatiška šypsą ant vc*ido. 
M. Baltulioniūtė, tai visai su- 
jaunėjus, maloni, linksma mo
teriukė. Radę (Rudienė) įsi- 
ganius, atrodo gražiai ir tur
tingai. Atsiprašau, drauge 
Radę, už suvalgymą pyrago.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
§Horeroad 8-9330

Ir Gustas jums tuėjau pristatys gėlių bukietą ar v&iniką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
. INC. - '

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite®dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg,. parei-' 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Kada mes nuvažiuosime į San 
Francisco, tai aš jums priža
du nupirkti didelį raudoną 
vėžį.

Teklė King atrodo aristo
kratiškai, šneka išdidžiai ir 
neperdaug.

Gegužės 17 d. turėjom pas 
draugus J. ir E. Babičius iš
leistuves mūsų gerų kaimynų, 
čia Los Angeles moterys su
darė gražų vakarėlį po žydin
čia obelia, kūrenom pečių ir 
valgėm skanią vakarienę šne
kėdami apie t bėgančius šių 
dienų reikalus ir įvykius.

Besivaišinant išsireikšta 
daug gražip minčių ir linkėji
mų vieni kitiems. Kilo suma
nymas, kad atžymėjus šį ma
lonų susitikimą reikėtų pa
rinkti aukų dėl apšvietos fon
do. Viso surinkta $46.50 ir 
perduota draugui L. Peters, 
kuris juos pasiųs į gerą vietą.

Aukavusių vardai:
P. K. Repečkai $5, M. 

Radę $5, Julia Rudaitienė $5, 
V. Sutkienė $3, Al Babicz 
$2.50, A. M. Bušai $2, J. E. 
Babicziai $2, L. M. Peters $2,

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

E. Slesariūnienė $2, V. Kuns- 
kiai $2, J. Casko $2, P. Le- 
veckienė $2, T. King $1.50. 
Po $1 r J. M. Pupiai, G. A. 
Bernotai, X. šoferis,’ M. Alvi- 
nienė, K. Mugianienė, A. Ta- 
landzevičius, Mačiuliai, P. J. 
Pupiai, S. A. Petraičiai, J. M. 
Mays. Al Casper davė 50c.

Širdingiausias ačiū visiems 
už aukas ir linksmai laiką 
praleistą. Iki kito linksmo su
sirinkimo. R—ka.

Worcester, Mass..
Iš L. P. B. Kliubo Susirinkimo. 

Glen Taylor Bus Mūsų
i Mieste Birželio 6 d.

Gegužės 28 d. kliubo speci- 
alis susirinkimas vidutiniai 
buvo skaitlingas ir svarbius 
dalykus atliko. Kurie renka 
parašus ant peticijų, kad pa
dėti Henry A. Wallace ant 
baloto Mass, valstijoje, rapor
tavo, kad labai mažai rinkikų 
tėra mūsų mieste, palyginus 
didumą miesto ir skaitlių, kiek 
reikia parašų surinkti, būtent 
10^000 parašų, o dar tik apie 
3,000 surinkta, Todėl drau
gai tuojau pasiėmė peticijų 
rinkimui parašų.

Susirinkimas entuziastiškai 
priėmė pranešimą, kad Glen 
II. Taylor, kandidatas į S. V. 
vice-prezidentus, atsilankys į 
Worcester!. Todėl masinis mi
tingas Įvyks birželio 6 d., 12 
vai. dieną, Washburn Hali, 
321 Main St. Kaip 2 vai. 
jis turi apleisti . Worcester). 
Todėl reikia įsitėmyti, kad ne
pavėlavus ateiti į mitingą. 
Kalbės ir Angus Cameron, 
valstijinis pirmininkas Progr. 
Partijos, iv kiti garsūs kalbė
tojai. įžąnga tik 30 centų 
ypatai. Tikietų galima gauti 
pas kliubo iždininkę H. Gurs- 
kienę. Tą pačią dieną po pra
kalbų įvyks piknikas Progre- 
syvės Partijos, Olympia Par
ke. Piknikui išrinkta geros 
gaspadinės ir darbininkų prie 
gėrimų.

Kadangi Mundto Bilius yra 
svarstomas Senato komisijos, 
kuris yra kopija Hitlerio įsta
tymų, ir kadangi Mass, vals
tijos pažangusis judėjimas 
rengiasi pasiųsti apie 50 dele
gatų į Washingtoną protesta- 
vimui prieš bilių, tai tapo nu
tarta išrinkti delegatą iš mū
sų kliubo su apmokėjimu ke
lionės lėšų, vien tik aeroplano 
tikietą į abi puses, $40.

Taigi, dabartiniu laiku rei
kalinga finansų į kliubo iždą. 
Apart tų, kurių buvo paskelb
ta vardai aukavusių rinkimų 
kampanijai, šiame susirinkime 
paaukojo $15 LLD 155 mo
terų kuopa, $10 V. Trakimau- 
čius, $5 M. žukienė ir $2 J. 
Dieksnis. x

Baigiant susirinkimą liūdna 
žinia atėjo iš Chicagos, kad 
mirė Juozas Sakalauskas, 
Worcestery gimęs ir augęs 
jaunuolis. Todėl, susirinku
sieji sumetė pinigų dėl jo pa
gerbimo $8.50.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks birželio 18 d., 7:30 vai. 
vakare. »

L. P. B. Kliubo Koresp.

PAJIEŠKOJIMAI
JUOZAS ŠIRVINSKAS, kuris 

apie 1915 metais iš Argentinos at
važiavo j U. S.A. —iš kur jis pa
ėjo iš Lietuvos, man nežinoma t- 

mirė Bostone (Massachusetts) ir 
paliko didoką sumą . pinigų,- kuriuos 
pasiims valdžia, jei neatsišauks gi
minės, su tinkamais įrodymais savo 
giminystės. Visi suinteresuoti kreip
kitės prie: Adv. # F. J. Bagočius, 
302 W. Broadway, Šo. Boston, Mass.

(128-130)
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E------------—-------- —---------------------- 0

Newark, N. 1-1 Žinios iš Lietuvos j REIKALINGI VYRAI

New Jersey Konvencija 
Wallace dėl Prezidento 
Įvyksta^ Birželio 5 Diena

Visi lietuviai gerai įsitėmy- 
kite virš paduotą datą ir įver
tinkite nepaprastą įvykį, ku
riame bus įkurta darbo liau
dies, trečioji partija, kuri sta
tys bei balsuos tik tokius kan-. 
didatus, kaip Henry Wallace į 
prezidentus, senatorių Glen 
Taylor į vice-prezidentus. Ji 
rems tik demokratijos rėmė
jus, kurie sutinka su Wall
ace’o programa.

Konvencija bus Armory 
Hall, prasidės 9 vai. ryte ir 
trauksis ištisą dieną, iki 5 vai. 
Vakare, kaip 6:30, bus, ban- 
kietas, Robert Treat Ilotelyj, 
Park St. 8 vai. vakare, Ar
mory salėj, bus masinės pra
kalbos, kur kalbės sen. Taylor 
ir daug kitų intelektualų įvai
rių profesijų.

Konvencijoj dalyvaus labai 
žymių asmenų: profesorių, 
daktarų, advokatų ir valdinin
kų. Jeigu jūs negalite surink
ti 10 piliečių parašų ant pe
ticijos už Wallace’a ir--daly
vauti konvencijoj su spren
džiamu balsu, tai jūs galite 
dalyvauti kaipo svečias ir tė- 
mytojas. Įžangos jokios nėra. 
Dalyvaukite, nes čia bus riša
mi jūsų gyvenimo kasdieniniai 
klausimai. (

G. A. Jamison.

SERGA
Senas šio miesto gyvento

jas Vincas Milašauskas šiomis 
dienomis randasi Presbyterian 
ligoninėje. Jam padarė ope
raciją ant , gerklės. Išrodo,’ 
kad operacija pavyko. Sūnus 
pranešė dienraščiui Laisvei, 
jog tėvo sveikata taisosi. Ta- 
čiaus jis vis dar ligoninėje ir 
nežinia kada grįš namo. Li
goninės antrašas: Presbyteri
an Hospital, 29 So. 9th St., 
XT--Z----1- rr xr t Namų ant- 

Milašauskas, 
, Newark 3,

Newark 7, N. J. 
rašas: Vincas 
516 So. Ibth St.,

Milašauskas yra 57 metų 
amžiaus, dienraščio Laisvės 
skaitytojas . Ligoniui būtų ma
lonu, kad draugai aplankytų 
arba pasiųstų jam užuojautos 
atviruką ar laiškutį.

Mirė, Ona Grace JanuŠonienė
Balandžio 30 dieną mirė O. 

G. JanuŠonienė, palikusi liūd
noje padėtyje savo mylimą vy
rą Antaną ir jauną dukrelę 
Lillian Razantienę.

Velionė Ona nuėjo tą dieną 
po pietų pas savo dukrelę ir 
abi rengėsi aplankyti draugės 
naujagimį, kaip staiga apsil
po. Ten pat buvo pašauktas 
gydytojas, bet jis nuo mirties 
negalėjo išgelbėti, nes krau
jas ant smegenų užplūdo ir su 
jos gyvybe buvo užbaigta.

Palaidota Arlington nepri
klausomose. kapinėse, kur jos 
jaunutės dukraitės Alęnutė ir 
Broniutė senai ilsisi.

Į kapines lydėjo daug gimi
nių, draugų bei pažįstamų, ne
žiūrint nei darbo dienos. Lai
dojo, ir 'apeigomis rūpinosi 
Andrew Bujauskas jaunasis. 
Ant kapinių atatinkamą jos 
gyvenimo prakalbėlę pasakė 
Harry Burke, gėrininkas iš 
Union. Velionė priklausė prie 
LDS 8 kuopos ir pirmiatfe 
prie! Liet. Moterų org. ir dir
bo ir rėmė progresyvį judėji
mą.

Vyras Antanas ir dukrelė 
dėkoja giminėms už simpatiją 
ir gėles ir visiems^dalyvavu
siems.

Velionė paliko ir vieną bro
lį, kuris gyvena Albany, N. Y.

Ji buvo dar tik 54 metų.
G. Albinas.

Brooklyne areštavo du ina- 
rininkus, Joseph Filipek iš 
Riga, Mich., ir Carl F. Kasfr 
iš Cincinnati. Jų globoje ra
dę 6-svarus neapdirbto opiu
mo, vertės $30,000.

Lenkijoj surasta- didėli nau
ji kapai, kuriuose naciai išžudę 
60,000 raudonarmiečių palai
dojo.

Surasti Nauji Dokumentai 
Apie Gorkio Pjesių 

Pastatymus
VILNIUS. — Lietuvos TSR 

centriniame archyve atrasti 
įdomūs dokumentai apie M. 
Gorkio pjesių pastatymą Vil
niaus ir Kauno teatrų scenose 
1902-1903 metais.

1902 metų lapkričio mėne
sį Vilniaus Smaiževičiaus tea
tre buvo pastatyta “Miesčio
nių” pjesė. Prieš prasidedant 
paskutiniam spektaklio veiks
mui iš perpildytų darbo jau
nimu viršutinių aukštų pasi
girdo šūkiai: “Tegyvuoja lais
vė!,” “šalin ’autokratiją!,” 
“Tegyvuoja policijos persekio
jamieji!” Kaip pranešė Vil
niaus generalgubernatorius 
savo vadovybei, policija pasi
rodžiusi bejėgė sustabdyti šią 
demonstraciją. Netrukus po 
tų spektaklių buvo uždraus
tos statyti Vilniaus teatruose 
Gorkio “Miesčionių” i)' “Dug
ne” pjesės be specialaus po
licijos leidimo.

Protesto bangą prieš cariz
mą sukėlė ir pastatyta 1903 
metais Kauno teatiį Gorkio 
pjesė “Dugne.” Kauno poli
cijos pranešime Vilniaus ge
neralgubernatoriui pateikiama 
Kauno socialdemokratų komi-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. svarbus susirinkimas 
įvyks birželio 2 d., 8 v. v., 735 Fair
mount Ave. Nekuria nariai jau ži
no, kad nusitarėm susirinkimus per
kelti- iš nedėlios į pirmą trečiadienį, 
vasaros metu. Taipgi ir Bendro 
Kom. susirinkimas bus laikomas tą 
patį vakarą toje pačioj vietoj. Turi
me svarbių reikalų aptarti. —■ Kom.

(129-130 L.

PHILADELPHIA, PA.
Frankfordo Lietuvių Klubas ren

gia pikniką birželio 6 d., Mikolaičio 
Patke, tai bus paminėjimas 35 m. 
sukaktis kai klubas statytas, birs 
jubilėjinis piknikas. Rengėjai nuo
širdžiai užprašo vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti, tikimės 
kad ir visi kiti klubai prisidės prie 
šio svarbaus tikslo. Bus dvi geros 
orkestros. Valdybos-.nariai stropiai 
rengiasi prie didelios iškilmės. Daly
vaus ir Lyros Choras. Nuvažiuoti j 
parką labai paranku, nuo City Line 
—-tik 10 centų j parką su busu ar 
džitne. — Kom.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp, moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio (June) 4-tą, Lietuvių salėje, 
315 Clinton St., Binghamton, N. Y., 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Šis susi
rinkimas bus gana svarbus, tad vi
sos dalyvaukite jame, yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. Prie pro
gos atsiveskite naujų narių prirašy
mui į šią kuopą. — M. K.

(130-1)

SCRANTON, PA.
Penktadienį, -birželio 4-tą, 

vai. vakare įvyks Progrcsyvės 
tijos ir Wallace for 
miteto susirinkimas, 
svarbios prakalbos, 
Schaflander, valstijos

Kviečiame skaitlingai 
ir sutvirtinti Trečiąją Partiją. Dar
buokimės visi, kad Wallace būtų iš
rinktas prezidentu. — M. T., vienas 
iš komiteto. (130-1)

President 
Taipgi

7:30
Par-
Ko- 
bus

kalbos Gerald 
direktorius.

susirinkti
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į Egzaminuojant Akis, ■
Rašome Receptus i 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, Ni Y. 

^Tel. ST. 2-88.42

282 UNION AVĖ.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
I

Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

teto kreipimosi “Į visuome
nę!” teksto kopija. Kreipi
mesi sakoma: “1903 metais 
vasario 26 dieną Kauno tea
tre pirmą kartą pasigirdo šū
kis: “šalin autokratija!,”
“Tegyvuoja persękiojarpasis 
Gorkis!” Kauno gubernato
riaus pranešime sakoma, kad 
1903 metų vasario 26 dieną 
teatre1 buvo platinami lapeliai 
su revoliuciniais šūkiais “ša
lin vergiją, tegyvuoja lais
vė!,” “Tegyvuoja socializ
mas !”

Busimieji Tapybos, Grafikos 
ir Architektūros Meistrai

Vilniaus Dailės Institute ruo
šiami pavasario egzaminų se
sijai. šiemet institutas išleis 
didelę tapybininkų, grafikų, 
architektorių ir skulptorių 
grupę. Dauguma studentų jau 
paruošė diplominius darbus.

Savo paveikslams, pieši
niams ir skulptūrinėms kom
pozicijoms siužetus diploma
tai ima iš respublikos gyve
nimo.

Tarpybos fakulteto studen
tas Katinas paruošė didelę 
kompoziciją “Penkmetį per 
ketveris metus.”. Savo darbui 
jaunas dailininkas padarė 
apie 60 eskizų Vilniaus/ gar
vežių depo. “Lietuvos poetas

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

LINKSMUMAS DIĖNOS PIETUOSE
Valgykite Pietus ,pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
/

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N, Y
Tel. EVergreen 4-9612

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

Geriausias Alus Brooklyne \

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N.. Y. 
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

r. Ji t?‘T-. -n j T r1'—- r   ■--------- -  ■- - .......... . --
5 pusi.—’Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—. Ketvirt., Ęirž. 3, 1948Į

KOMBINACIJA ICE CREAM DA
RYMUI IR SODA FOUNTAIN 
VYRAS. Gera Alga. Nuolatinis dar
bas.

WILSON CONFECTIONERY 
7301 — 3rd Ave. (arti 78rd St.) 

BROOKLYN.
(131)

GRIDDLE IR COUNTERMAN. Nuolati
nis darbas. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 
4 vrtl. dieni). ISLAND RESTAURANT, 
Sunrise Highway. MERRICK. L. I. 
FREEPORT 3-8901, (1311

paveiks-* 
fakulte- 
paskyrė 

aukštą

— 'revoliucionierius Janonis 
skaito savp eilėraščius valstie
čiams kaimynams” — toks di- 
plomento Dovydaičio 
lo siužetas. Tapybos 
to studentė Jagutė 
savo darbą kovai už 
derlių Lietuvos kaime.

Studentų-dekoratotrių Ra
dzevičiaus, žilio ir kitų diplo
miniai darbai — tai dekoraci
jų eskizai žemaitės, Dauguvie
čio ir kitoms pjesėms.

Atostogų metu studentai iš
vyksta ekskursijon į Lenin
gradą susipažinti su meno ko
lekcijomis ir architektūros 
įžymybėmis.

SKELBKITĖS LAISVeJE

1

■J. J. Kaškiaučius, M. D.l
; 530 Summer Avėnue, T
1 Newark 4, N. J. f
! HUmboldt 2-7964 ?

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau; 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų



NewYorko^/W^Zlnkiv
Tayloras Kalbės 
Sunnysidėje

Rego Park veteranų projek
te įsikūręs Veterans for Wall
ace komitetas mobilizuoja su- 
siedijos veteranų būrį pasitiki- 
mui trečiosios partijos vice- 
prezidentinio kandidato sena
toriaus Glen II. Taylor.

“Mes stojame už Wallace 
ir Taylor dėl to, kad veteranai 
norime taikos,” sako naujo 
komiteto veikėjas Warman.

Tayloras kalbės Sunnyside 
Gardens, birželio 7-tą. Būrys 
veteranų pasitiks Taylorą 
atlydės salęrC

il’

Padabino Centrą
Kul-Nors oficialus Lietuvių 

tūrinio Centro atidarymas bu
vo atidėtas, tačiau Liberty 
Auditorija praėjusį sekmadie
nį buvo pasidabinusi žiedais. 
Tai dėka d. Marcelei Yakš- 
tienei, woodhavenietei. Jinai 
apgenėjo savo darželio gražu
mynus, tikslu padabinti visų 
bendrą įstaigą.

Nuo Vaiky 
Išvagiama Pienas

D. Šolomskas Kalbės Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-ros Apskr. Piknike Birželio 6

Daktares Baltrušaitienės 
Prelekcija Jau Šiandien

viešnios 
daktarės Jo- I

T. Baltrušaitienės pa-

Baltrušaitienė, pirmoji 
New Yorke (o gal ir

Šio ketvirtadienio vakarą, 
birželio 3-čią, Lietuvių Kultū
riniame Centre, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y., 
susirinksime išgirsti 
iš Pittsburgh o 
hannos 
skaitą.

D-rė 
gimusi
visoje Amerikoje) lietuvių at
eivių duktė, pirmoji lietuvių 
daktarė Amerikoje turi ilgų 
metų praktiką ne vien tiktai 
savo profesijoje, bet ir visame 
visuomeniškame gyvenime, 
nai nenutraukė mokslo su 
ėjimu.iš mokyklos,,bet visą 
vo gyvenimą studijuoja ir 
vo atradimais ir 
dalinasi su visais.
.įgytas žinias ir pažiūras į gy
venimą stengiasi perduoti ki-

Ji- 
iš- 

sa- 
sa-

patyrimąis 
Ji savo

Į Washington^ Išvyko 
Ir Lietuvių Delegatai

tiems — gyvu , žodžiu prelek- 
cijose ir rašytu žodžiu spau
doje.

ši daktarės Baltrušaitienės 
prelekcija yra pirmoji brook- 
lyniečiams per daug metų, 
kadangi gyvenančiai atokiai 
nuo mūsų miesto, Pittsburghe, 
nėra lengva dažnai mus at
lankyti. Tad—pasinaudokime 
šia keta* proga išgirsti lietuvių 
veteranes profesionalės ir dar
buotojos prelekcija ir su ja 
pasimatyti.

PasiiYiatymui su daktare bus 
progos, kadangi po prelekci- 
jos dar turėsime pobūvėlį prie 
gerų namie gamintų užkan-

čia taipgi kalbės ir K. Pe
tri k i en ė.

Visus kviečiame. Visų lauk
sime. Rengėjos.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Gegužės- 26 d. įvyko kriau

čių 54-to skyriaus susirinki
mas, gana skaitlingas nariais, 
nes visi žingeidavo išgirsti de
legatų pranešimą iš konvenci
jos, atsibuvusios Atlantic Ci- 

į t v.
čia paminėsiu- dalykus, ku

riuos mūsų delegatai“ raporta
vo svarbiausiais, taipgi ir 
tuos, kurie mums, kriaučiams 
ir kriaučkoms, yra svarbiausi.

Pirmas yra unijai duoklių 
užsimokėjimo patvarkymas. 
Kiekvienas narys turi daboti 
savo duokles, kad būtų užmo
kėtos pirm prabėgimo poros 
mėnesių laiko, nes jeigu bus 
virš du mėnesiai prabėgę, na
rys negaus iš savo unijos jo
kios pašalpos, o po 4 mėnesių 
taps visiškai išbrauktas iš uni
jos. Tas patvarkymas dar nė
ra vykdomas, bet laikui bė
gant bus vykdomas.

Taigi mes, lietuviai, dirban
tieji lietuviškose dirbtuvėse, 
kuriems tenka turėti ilgą ne
darbo laiką, turime būti at
sargūs su duoklių užsimokėji
mu.

Mūsų delegatai pranešė ir 
apie darbo valandas. Sakė, 
kad mūsų unijos viršininkai 

| laukia iš valdžios nustatymų 
i ir pranešimų, kiek- valandų 
i Amerikos darbininkai turėtų 

. Iš to ma
itosi, kad mūsų unijos vadovy- 

Didžioji ^.ydų liaudies pa- be taikosi su visais ir su visų 
šalpinė—Jewish Peoples Fra- i industrijų darbininkais. Nors 
temai Order — pradėjo kam- mes. kriaučiai, senai turime 
paniją surinkti milioną dole- 36 valandų darbo savaitę, ta
riu '’Palestinos pagalbai. Pirm čiau reikia palaukti ir pama- 
visko pirks ir pasiųs karo lau-r j tysime, kokią Amerikos darbi- 
ko ambulansus Haganah ar- ninkams nustatys darbo savai- 
mijai, taipgi pirks medikališ- tę 
kų reikmenų.

George L. Scharf, buvęs! 
Bronx prezidento paskirtas! 
vieškelių inspektoriumi, teis- ■ 
me prisipažino kaltu iš šalies i* 
“bizniavojime” projekto bu-į 
tais už kyšius. ' ■

Rezignavo leidimų komisio- 
nierius Benjamin Fielding. 
Esąs pakviestas viršininku 
Loew’s teatrų firmos. Miesta- 

buvovarne darbe jo alga 
' $15,000 metams.

Atidarė Naują
Lėktuvą Stotį

Su oficialėmis apeigomis 
praėjusį antradienį atidaryta 
naujoji New Yorko miesto 
lėktuvams stotis Idlewild, 
Queens. Tačiau komerciniam 
trafikui dar nebūsianti varto
jama iki liepos pirmos, o 
siškai užbaigti tikisi gal 
1950 metais.

^Stotis bus didžiausia iš
su šiuo tarpu esamų pasauly
je.

tik

vi-

Žydų Liaudies Ordinas 
Renka Aukas 
Izraeb’aus Ambulansams

Bet kriaučiai turi tiek su
prasti, kad iš tokios reakcinės

NEW YORKO IR NEW JERSEY APYLINKĖJ

SMAGUS PIKNIKAS!
RENGIA L. D. S. TREČIA APSKRITIS

Sekmadienį, Birželio 13 June
Lietuvių Laisves Parke

340 Mitchell Avenue Linden, N. J.
Pradžia 12-tą vai. dieną. Įžanga 60c. (su taksais)

“d emokrati jos” pageriu imu
nėra ko tikėtis. Mano supra
timu, būtų daug lengviau iš 
ubago išprašyti lazdą,"ne kaip 
iš tokių Taftų ir kitų reakci
ninkų gauti trumpesnes valan
das darbininkams.

Reikia pasakyti, kad delega
tų > raportas iš atsibuvusios 
amalgameitų konvencijos bu
vo pusėtinai ilgas, savivališkas 
ir vienpusiškas. Rezoliucijas, 
kurios buvo priimtos, mūsų 
delegatai apėjo aplink, nepra
nešę kriaučiams. Apie jų 
priėmimą kriaučiai sužinojo 
tik iš spaudos.

Pavyzdžiui: konvencija pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujan
čią kovoti prieš karo kiršin
tojus ir stiprinti Jungtinių 
Tautų organizaciją! Ta re
zoliucija sako, kad kaip Ame
rika ir Tarybų Sąjunga galė
jo bendradarbiauti karo me
tu, kad nugalėti fašizmą, taip 
jos gali bendradarbiauti ir 
taikos metu išlaikymui taikos. 
Rezoliucija įspėja, kad tie, 
kurie kiršina prie naujo ka
ro, elgiasi kaip kriminalistai.

Mūsų delegatams, veikiau
sia, rezoliucija už taiką yra 
“nekošer.” Jiems buvo svar
biau raportuoti kriaučiams, 
koks kunigėlis dalyvavo ir 
kalbėjo konvencijoje.

Vadinasi, mūsų delegatams 
poterėliai buvo svarbiau už 
taiką, už apsaugą milionų 
žmonių nuo išžudymo, už pa
saulio likimą. Rodos, mūsų 
delegatas turėjo pagalvoti ir 
atsiminti, praėjusio karo pa
moką, kad ir pačiam teko 
bėgti atsisveikinti tėvynę Lie
tuvą. Tokias rezoliucijas prieš 
karo kuystytojus reikėtų pla
čiai raportuoti darbo žmo
nėms. Mes žinome, kokios ne
laimės ištiktu ir mus įvykus 
trečiam karui. Gal reikėtų vi
siems bėgtu kur nors savo gy
vasties apsaugai. O kur bėg
tume ? , Kitos. Amerikos pa
saulyje nėra.

Vietinio delegato raporte iš 
dirbtuvių stovio pasirodo,,kad 
labai sunku gauįti darbo lie
tuviškoms dirbtuvėms. Reika
lauja perdaug gero padary
mo. v

Pirm delegato raporto at
sišaukė vienas
“fiteris” Lelis iš Diržio dirb
tuvės. Jis tapo išmestas iš 
dirbtuvės ir norėjo žinoti, 
kaip jis gaus savo užmokestį 
atostogoms atėjus, pelegatas 
sakė, kad jis bandys teirautis 
Diržio dirbtuvėje gauti išmes
tajam vakaciju užmokestį.

J. Stakvilevičius.

darbininkas

Su x tūkstančiais kitų new-' 
yorkieČių, masiniai išvažiavu
sių protestuoti prieš Mundt 
bilių, praėjusį trečiadienį 
anksti rytą, specialiais trauki
niais, išvažiavo ir grupė lietu
vių, nacionalių ir vietinių or
ganizacijų ir įstaigų atstovai.

Kur ir kada išgirsime jų 
pranešimus, matysite informa
cijų sekamose Laisvės laidose.

z Majoras O’Dwyer išvykęs 
penkioms dienoms atostogų 
pas Virginia farmerius.

Balsuotojams
piliečiai, kurie 

mieste piliečių 
dienomis, gali

tikisi 
regis- 
pavie-

Visi 
nebūti 
t naci jos 
niai iš anksto užsiregistruoti
centraiinėje savo miesto Bo
ard of Elections. Iš anksto 
registruotis galima bile kada 
nuo birželio 1-mos iki rugsėjo 
20-tos, sako Piliečių Unijos se
kretorius George II. Hallett,

Daugelis žmonių liekasi ne
užsiregistravę dėl nežinojimo 
šio Įstatymo ir liekasi nebal
savę tik dėl to, kad jie būna 
išvažiavę iš miesto bendrosios 
regi stra c i j os dienom i s.

Bendroji piliečių registraci
ja šiemet bus rugsėjo 27-tos 
savaitę, baigsis spalių 2-rą, 
savaite pirm balsavimų.

Važiuokite i Pikniką 
Kartu su Aidiečiais

Kaip žinome,’jau šį sekma
dienį, birželio 6, įvyksta pir
masis LLD 2-ros apskrities 
piknikas. Pikniko vieta vi
siems labai gerai žinoma, t. y. 
Lithuanian Liberty Park, 340 
Mitchell avė;, Linden, N. J.

Į šį pikniką pakviestas ir 
Brooklyno Aido-Choras padai
nuoti keletą dainų.

Kad būtų patogesnė ir 
linksmesnė kelionė, aidiečiai 
turi pasamdę busą, kuris išva
žiuos lygiai 1 vai. p. p. sek
madienį, nuo Laisvės namo, 
427 Lorimer St.

Norintieji važiuoti kartu su 
aidiečiais į pikniką, esate pra
šomi pribūti laiku. Kelionė į 
ten ir atgal kainuos $2.

Prašome nesivėluoti.
Koresp.

Gegužės 27-tą majoras O’
Dwyer prisiekdino 2 naujus 
teisėjus: Max Melzer, su $12,- 
000 algos- John Pendergast su 
$11,000; paaukštino teisėją 
James Lanzettą, su $14,000.

Mrs. Elsie Stolze Kontos, 
26 m., ' kaltinama nušokime 
William de Pruis, 54 metų, su 
kuriuo jinai gyveno be for
malių vedybų. Ją sulaikė teis
mui be kaucijos.

PAJIEŠKO.IIMAJ
Pajieškau Mary Tankūnas, po vy

ru Mrs. Mary Tamulėnas. Jau dau
gelis metų praėjo kai nemačiau ir 
nežinau kur gyvena. Turiu svarbų 
reikalą. Prašau atsiliepti sekamu 
adresu už ką būsiu dėkingas. Jurgis 
Kuraitis, 42£ So. 5th Street, Brook
lyn 11, N. Y. ' (129-131)

ne- 
pa- 
už- 
pri-

nuo j u išvogė kas 
keliolika ar - dau-

&

reikalingiausis ma

Biednuomenės vaikai, kurie 
mažiausia gaudavo ir dab'ar 
juo mažiau gali gauti ko kito 
pavadavimui pieno jų maiste, 
gauna vis po mažesnį ir ma
žesnį indelį pieno. Kada 
damitę, mūsų santvarkos 
smerkti alkiui, jaunuoliai 
auga per silpni, negali
sitaikyti prie mūsų painaus ir 
įtempto gyvenimo, jiems duo
dame kalėjimus arba belaiki- 
nius kapus už bandymą at- 
vogti sau kai ką iš to, ką mū
sų sistema 
dieną per 
giau metų,

Pienas,
žam ir jaunam maistas, vieto
mis pabrango po kita tiek ir 
daugiau, negu buvo pirmo-ka
ro. Pavyzdžiui, New Yorke 
pirm karo buvo galima gau
ti kvortą už 11 centų. Prie 
OPA ta pati kvorta buvo 14 
centų. Dabar, po pakėlimo 
dar centu birželio 1-mą, pie
no kvorta kainuoja 21 iki 25 
centų.

Biednos šeimos su d.aug vai
kų ir mažais uždarbiais nebe
išgali pieno. Dėl to šiemet 
New Yorke suvartojama 
106,000 kvortas 
žiau, 
nai.
gčję 
tais.

po 
ma- 
per-

pieno
negu suvartodavo
O gimimai yra padau- 

pastaraisiais keliais me-

Brook lyne policija areštavo 
jaunus vyrukus, kaltinamus 

apiplėšinėjime pašovime api
plėšiamųjų. Vienas esąs sū
nus dvasiškio. Tėvas pravirko 
išgirdęs apje kaltinimą sūnui.

Miss Mildred Kretochvil už
vedė bylą prieš United Air 
Lines. Reikalauja atlyginti už 
mirti jos dviejų seserų, kurios 
kartu su kitais 42 keleiviais 
žuvo lėktuvo nelaimėje prie 
La-Guardia Field praėjusių 
metų gegužės 29-tą.

Siųskite Siuntinius j
LIETUVĄ

Ir i visas kitas Europos dalis.
Pilnai apdrausta ir muitas 

apmokėtas per
THE LEWNARD TRADING CO.
63 Park Row, New York 7, N. Y.

CORTLANDT 7-3962
(130)

—■7

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
' Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTU SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

< Tel. EVergreen 7-6238

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos >

Evm????v?2?2Sggmgmg?22gg22?y????w?wy???TOki

Gerbiamieji! Šis piknikas bus skirtingas nuo 
kitų piknikų, kadangi bus daug ir įvairių žaislų, 
kaip tai: Pajaus valgymas, obuolių valgymas, 
maiše bėgimas ir už geriausią šokimą valco ir 
polkos bus duodamos dovanos.

Atsilankę palinkėsime laimingos ’ kelionės 
.vykstantiem delegatam į LDS Seimą Cleveland, 
Ohio.
A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

— Kviečia Rengėjai.

Mirus apie pusę miliono do
lerių turto palikusiam Frede
rick Willard Barlow, jo naš
lė, kuri su juo negyveno, jo 
sesuo ir svetimos 
terys tamposi po 
jo palikimą.

kelios mo- 
teismus už Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės^ Vynai ir Alus 
RHEINGOLD’ 

BEER & ALES

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

Tek- EVergreen 4-8174

šiandien yra be galo daug 
politinių reikalų,- kurie tuojau 
turi būti išdiskusuoti ir išaiš
kinti, idant kiekvienas demo
kratiniai mąstantis žmogus ži
notų, kur jis stovi ir kaip turi 
elgtis prašalinimui nauju ka
ru pritvinkusią atmosferą. 
Todėl ALDLD 2-ra Apskritis 
nutarė turėti ir prakalbas sa
vo ateinančiame piknike, ku
ris įvyks ši nedčldienį, birželio 
(June) 6 d., Lithuanian Li
berty Parke, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J.

I

Kalbėtoju bus Amerikos lie
tuviškai visuomenei gerai ži
nomas prakalbininkas ir vi
suomenininkas, ALDLD Centro 
sekretorius — Domininkas M. 
šolomskas.

Tas užtikrina, jog kiekvie
nas atsilankęs į mūsų pikni
ką turės gerą progą išgirsti 
nuodugnų išaiškinimą šių die
nų pasaulio politinės padėties 
ir kas kiekvienam reikia dary
ti, idant prašalinus prisirengi
mus prie, naujo pasaulinio ka
ro.

Kitoj vietoj šio laikraščio 
puslapiuose tilpsta ALDLD 2-

KAS RADOTE?
s Gegužės 23 d., kai Brooklyno Ai
do Choras ir lošėjai dalyvavo “Pono 
Amerikono” vaidinime Great Neck, 
N. Y., buvau pasidėjęs portfolio (su 
muzika) už scenos. Gal kas nors 
per klaidą pasiėmė. Prašau grąžinti 
atgal, nes muzika man labai reika
linga. George Kazakevičius, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (128-130)

ros Apskrities Šio pikniko 
skelbimas, kur tilksta visos in
formacijos nuvykimui į pikni
ką.- Nurodymus gerai įsitė- 
mykite, idant nereikėtų klai
džioti į pikniką važiuojant. 
Geriau — išsikepkite tą skel
bimą.

ALDLD 2-ros Apskr. 
Komitetas.

SUSIRINKIMAI .
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 3 
d. birželio, Laisvės salėje, 419 Lęri- 
mer St., 7:30 v. v. Nariai būkite su- 
sirinkimč, nes žinote, kad mūsų 
kuopos susirinkimuose visuomet bū
na svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
šiame susirinkime turėsime aptart 
kas link delegatų išleistuvių j LDS 
seimą. Pasižiūrėkite j mokesčių 
knygutes ir jeigu jau už du mėnesiu 
nemokėta, tai šiame mitinge pasi- 
mokėkite, nes kitaip susispenduosit. 
—M. Stakovas, prot. sekr. (129-130)

BROOKLYN, N. Y.
Liaudies Teatro Susirinkimas

Visus Lietuvių Liaudies Teatro 
narius kviečiame pribūt j susirinki
mą šio šeštadienio popietį, 2 vai., 
Liet. Kultūriniame Centre, 110-0G 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Bus išduota “Pergalės” apyskaita, 
pasitarta sekamo sezono darbams 
ir, jei bus laiko, perskaitysime B. 
Dauguviečio pjesę “Uždavinys.” — 
Valdyba. (130-1)

MASPETH, N. Y.
LŲS 14 ir ALDLD 138 kuopų su

sirinkimas jvyks ketverge birželio 3 
dieną, Rusų name, 56-58 — 61st St, 
8 vai. vakare. Kas turite paėmę 
pardavinėjimui Linden, N. J. pikni
ko tikietų, malonėkite grąžinti ne- 
partduotus tikietus, o už parduotus 
— pinigus. — Kartonas.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. Ą. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Vąlandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JŪSŲ AKYS 
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

-DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
-SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz B. s. a. o.
OPTOMETRISTAS

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

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

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings/ Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lerių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis’ Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 

Iki Jums Jo Reikės •

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas STagg 2-2173-

6 puik—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Birž. 3, 1948




