
Vito Marcantonio.
Trečiadieni Washingtone.
“Atkando Dantį.”
Redaktoriaus Pareigos.

Rašo R., MIZARĄ

—Kas tenka daryti su kon- 
gresmanu Marcantonio?. . .

Šitokius klausimus dabar 
stato republikonai ir demo
kratai, besisiekią kaip nors 
uždaryti šiam vyrui Jungtinių 
Valstijų /kongreso duris.

Vito Marcantonio jau ištar
navo Jungtinių Valstijų kon
grese šešis terminus ir žada 
sekamą rudeni kandidatuoti 
septintajam.

18-tojo kongresinio dis 
to (New Yorke) piliečiai _

vo kovingąjį ir progresyvų vy
rą gerbia ir myli, todėl nebus 
didelė naujiena, jei jie lap
kričio 9 dieną Marcantonio ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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Republikonai siūlo demo
kratams sudaryti “tvirtą ko
aliciją.” pastatyti tame dis- 
trikte savo “Įtakingą vyrą” 
kandidatu ir tuo būdu nuga
lėti darbieti Marcantonio.

Bet kas bus, 
republikonų 
klausys ?!

kai piliečiai
demokratu ne-

su Lilija Kava- 
tik ką grįžusia iš

Kalbuosi 
liauskaite, 
Washington o.

Trečiadienį jinai su K. Pe- 
trikiene nuvyko mūsų krašto 
sostinėn protestuoti prieš pra
gaištingą Nundto-Nixono bi
lių.

—-Kaip viskas sekėsi?
—Su vyko arti 10,000 žmoj 

nių, — atsako Lilija.—Ir visi 
vieningai ir griežtai pasisakė 
prieš reakcininkų mojimąsi su- 
policinti Jungtines Valstijas: 
prieš Mundt-Nixon bilių.

Ji šlykštisi praktikuojama 
ir mūsų sostinėje negrų segre
gacija.

—Užeiname su Petrikiene i 
restoraną užkąsti. Įeina du 
negrai ir, atsistoję prie baro, 
duoda užsakymus. Laukė jie
du, laukė ir nesulaukė. . . 
Tuomet mudvi abi pasipikti
nusios išėjome. . .

* * >*
Taip, Washingtone , džim- 

krovizmas viešpatauja. Ne
grui “baltųjų” restorane ne- 

, duos valgyti; negrai neįlei
džiami i teatrus sykiu su bal
taisiais. \

Negrams artistams-daininin- 
kams neišnuomuojama salių 
koncertams.

Atsimenate, koki skandalai 
kadaise buvo iškilę dėl Mari
an Anderson’iūtės koncerto!

Ir tai dedasi mūsų sostinėje, 
■iš kurios Abraomas Lincolnas 
išleido vergų išlaisvinimo de
klaraciją !.

EGYPTO KARO LAIVAI 
BOMBARDAVO ŽYDŲ 
UOSTĄ CAESAREĄ

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai 

1 1

Nuoširdžiausiai Dėkojam Visiem

SENATORIAIDAR 
PASIŽADA PRIEŠINTIS
MUNDTO BILIUI

4ni<- žydai Nušovė Du Egipto Bombanešius; Sunaikino Eilę 
11 sa Priešo Tanku; Egiptėnai Sakosi Nukovę 400 Žydy \

......................... *

ti Tsdudo, sunaikino priešų 
tankus ir karinius automo
bilius ir užmušė bei sužei
dė daug egiptėnų.

Izraeliaus. kariuomenė į- 
siveržė į Jenin miestą, 45 
mylios į šiaurę nuo Jeruza
lės.

Lengvieji žydų lėktuvai 
nušovė du Egipto bombane
šius, atakavusius Tel Avi
vą, didžiausią Izraeliaus 
miestą. Žydų lakūnai bom
bardavo ir žpšaudė arabų 
kariuomenės sutelki mus 
Nablus ir Negbos . srityse.

Kairo. — Egipto koman
da pranešė, kad jos kari
niai laivai bombardavo žy
dų uostą Caesareą, Palesti
noje; nuskandino vieną lai
vą uoste .ir padarė kitų 
nuostolių.

Žydai atakavo egiptėnus 
prie Isdud. Egiptėnai sako
si atmušę ataką ir nukovę 
400 žydų. Jie taipgi nukir
tę vieną žydų lėktuvą.

Tel Aviv.— Izraeliaus vy
riausybė paskelbė, kad žy
dai apsupo egiptėnų eilę ar-

ARABAI GRŪMOJA 
BADU MARINT ŽYDUS

Jeruzalė. — Transjprda- 
no , arabai, komanduojami 
anglų oficierių, grūmoja vi
sai nepraleisti maisto ir 
vandens žydams Jeruzalės 
senmiestyje.

Bizonijos Pinigai Laikomi 
Beverčiais: Biznis susmukęs l _ _ _ _

Frankfurt, Vokietija. ,— 
Krautuvės ir ūkininkai Bi- 
zonijoj nieko nenori par
duoti už dabartinius popie
rinius pinigus. Bizonija yra 
anglų-amerikonų užimti ir 
apvienyti plotai vakarinėje 
Vokietijoje. Bizonijos biz
nieriai laukia, kada bus į- 
steigta . atskira vakarinės 
Vokietijos valstybė ir iš
leisti jai nauji pinigai. Tuo 
tarpu verslas Bizonijoj su
paralyžiuotas.

NEŽINIA, KADA ARABAI 
DARYS PALIAUBAS SU 
IZRAELIAUS VALSTYBE

Lake Success, N. Y.— 
Nors arabiški kraštai buvo 
sutikę paskelbt keturių sa
vaičių paliaubas su Izrae- 
lium, pagal Jungt. Tautui 
Saugumo Tarybos atsišau
kimą, bet dabar, jie darų, 
visokias išimtis ir dar neži
nia, kada jie pertrauks mū
šius. Jungt. Tautų tarpi
ninkas Bernactotte Egipte 
tariasi su arabų vadais.

Didžiausias Pasaulyj 
Palomar Teleskopas 
Oficialiai Atidarytas

Mūsų atsikreipimas dėl tolimesnės finansinės pa
ramos Kultūriniam Centrui, pasiperkant Lietuvių Na
mo Korporacijos Šerų, susilaukė šilto atsiliepimo. Pir
moje, vietoje, žinoma, stovi Brooklyno ir jo priemiesčių 
lietuviai. Visas šis reikalas juos daugiausia, apeina. Jie 
dažnai centrą aplanko ir mato, kokia čia puiki, didelė 
proga lietuviams įsikurti gražią įstaigą.

Tačiau! džiugu matyt, kad mus smarkiai paremia
lietuviai ir is tolimųjų kolonijų. Jie žino, kad jie savo, 
dolerius įdeda į prakilnų reikalą. Prašome taip į šią 
mūsų įstaigą žiūrėti ir ateityje. .

Sekami dar pasipirko Namo Korporacijos serų: 
Konstantine Sobaleskis 
Joseph Sabalousky 
Paul Šlajus, Chester, Pa. 
George Kanapa 
Anastazija Kaulinienė, Maspeth, N. Y. 
Juozas Balchunas, Brooklyn, N. Y. 
Ona Balchunas, Brooklyn, N. Y. 
John & Millie Barnett, Hartford, Conn. 
Motiejus Klimas, Richmond Hill, N. Y. 
LLD 185 kuopa, Richmond Hill 
Anthony Massage, Forest Hills, N. Y. 
William J. Vance, Richmond Hill

25.00

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

Kongresmanų Komitetas Numu
ša Lėšas Marshallo Propagandos 
“Literatūrai'9 Vakarų Europoj

Sen. Ball Pareiškė, jog Mundto Bilius Totalitarinis; Sen. 
Pepper Sako; Tas Bilius—įrankis Atakuot Demokratiją

Washington. — Dar šeši 
senatoriai pareiškė, kad jie 
priešinsis reakciniam Mun- 

įdto biliui. Tie1 senatoriai y- 
ra republikonai Joseph 
Ball ir Raymond E. Bald
win ir demokratai Edwin 
C. Johnson, Francis Myers, 
Claude 'Pepper ir Dennis 
Chavez.

Senatorius Ball
Mundto bilius yra totalita
rinis. Nors jis taikomas 
prieš komunistus, bet galė
tų būti pavartotas kaip bai
sus įrankis prieš bet kokį

sakė:

SOVIETAI DOVANOJA
SUOMIJAI $75,000,000
KARINIŲ ATPILDŲ

So-

“...Nuo vasario 20 dienos re
dagavęs ‘Ameriką’ L. Žitkevi
čius pasitraukia iš' savo par
eigi; ?. .”

Šitaip praneša tas laikraš
tis, kurį dabar redaguosiąs 
Dr.- Henrikas Lūkaševičius.

Nuo Žitkevičiaus prie Lu- 
kaševičiaus!

Matytis, jog ir Vincui Ras- 
teniui nekaip prie’ yienybės 
sekasi.

Kadaise; savo, pastabose žy
mėjau, jog Žitkevičius su Ras- 
teniu neužilgo “atkąs dantį” 
nuo laikraščių redagavimo; Tai 
įvyko greičiau negu buvo ti
kėtasi.

Amerikonų Valdybos Narys 
Buvo Sulaikytas Sovietinė

je Berlyno Dalyje
Berlin. — Karinė Sovietų 

vyriausybė sulaikė ir 16 va
landų kvotė amerikonų val
dybos narį dr. Harry L. 
Franklin, kuris buvo atėjęs 
į fotografinių dalykų krau
tuvę sovietinėje Berlyno da
lyje. Po išklausinėjimo, 
Franklin paleistas. Sugrį
žęs, jis protestavo prieš tą, 
girdi, .jo “įžeidimą.”

Landon. — 300,000 anglų 
kreipėsi į valdžią leist jiems 
persikraustyt į Australiją, 
Naująją Zelandiją ir kitas 
Anglijos dominijas.

Palomar Kalnas, Calif.— 
Birželio 3 d. tapo atideng
tas galingiausias pasaulyje 
teleskopas ant Palomar 
Kalno. Šis teleskopas su sa
vo 200 colių pločio astrono
miniu stiklu, vadinamų 
“veidrodžiu”, parodys 8 
kartus daugiau žvaigždžių, 
negu didžiausias iki šiol 
Mount Wilson teleskopas, 
turįs 100 colių pločio stik
lą. (

Naujojo teleskopo atida
rymo iškilmėje dalyvavo 1,- 
000 mokslininkų ir kitų žy
mių amerikiečių. Telesko
pas lėšavo apie 7 milionus 
dolerių. ,, ■

Washington. — Marshal
lo planas nusako, kad jo 
šelpiami kramtai- vakarinėje 
Europoje turi per keliolika 
mėnesių pirkti amerikinių 
laikraščių, žurnalų, knygų 
ir judamųjų paveikslų už 
15 milionų dolerių. ;
, Kongreso'Atstovų Rūmo 
lėšų komiteto pirmininkas 
John Taber pareiškė, jog ta 
‘(‘literatūra? ir judžiai yra 
gryna propaganda.

Pagal Marshallo planą, 
vakariniai europiečiai gali 
tą “apšvfetą” pirkti savais 
pinigais — frankais ir mar
kėmis. Bet amerikonai fo-

kių laikraščių ir knygų lei
dėjai ir judamųjų paveikslų- 
gamin tojai, gavę'markes ir 
frankus, gali europinius pi
nigus iškeisti Amerikos pi
nigais iki $15,000,000.

Kongresmanų lėšų komi
tetas nutarė tiktai iki $10,- 
000,000 iškeisti vakarų Eu
ropos pinigus, praperkamus 
tokiai neva apšvietai.

Kongreso Atstęvų Rūmų 
taisyklių komiteto pirmi
ninkas Leo Allen ir tūli 
kiti šio komiteto^nariai rei
kalavo neduoti ir tų $10,- 
000,000 Marshallo plano 
propagandai.

Helsinki, Suomija. —- So
vietų Sąjunga atleido ’Suo
mijai pusę liekamos dalies 
karinių atpildu, tai yra, a- 
pie $75,000,000. Kartu So
vietai davė Suomijai $5,- 
000,000. Kartu Sovietai da
vė Suomijai $5,000,000 pas
kolos, už kurią Suomija ga
li pirkti reikmenų, kur tik 
nori.
Suomijos premjeras Mali

no Pekkala masiniame su
sirinkime gyrė Sovietų vy
riausybės duosnų palanku- 
ma suomiams.

prieštaravimą esamajai val
džiai. Mundto bilius duoda 
perdaug galios generaliam 
prokurorui.

Antra vertus, pasak sena
toriaus Rali, <tai “pagirti
nas” būįių daiktas aikštėn 
iškelti komunistus, bet abe
jotina, ar Mundto bilius ga
lėtų tatai padaryti.

•Senatorius Pepper, pasi
kalbėjime su Feder ated 
Press, pareiškė: “Mundto 
bilius atakuoja demokratiją 
ir duoda generaliam .proku
rorui pavojingai didelę ga
lią.” Jau esamųjų įstatymų 
užtenka prieš neištikimus 
Ąmerikai veiksmus.

7,500 delegatų iš 25 vals
tijų paliko savo 100 žmonių, 
komitetu Washingtone dar
buotis prieš Mundto bilių. 
Tarp delegatų buvo atsto
vai ir 10 Darbo Federacijos 
unijų ir nuo <18 CIO unijų.

Perša Mobilizuot Pabėgėliu 
Armiją Prieš Sovietus

x Birmingham, Ala. -r- Ko
munistų Partijos apšVietos 
tapo nubaustas $100 už la
pelių skleidimą..

Karo Laivynui Skiriama 
3,686,000,000 Dolerių

Veteranai Maršuos į 
Washington? Prieš 
Mundto Bilių

Kongresmanų Grupe Siūlo 
Nukirst Marshallo Planui 
Apie 2 Bilioiiu Dolerių

— Kongre-

Redaguoti laikraštį tai re
daguoti, bet kaip?

Lietuviai amerikiečiai—mil
žiniškoje daugumoje' darbo 
žmonės, — darbininkai, far- 
meriai, biznieriai, profesiona
lai. s

Daug amerikiečių lietuvių— 
unijistai, dalyvaują streikuo
se, kovose už didesnį duonos 
kąsrtį.

Redaktoriai, jei nori, kad jų 
laikraštis turėtų pasisekimo, 
privalo pažinti Amerikos dar
bininkų judėjimą; jie privalo Gedvilo, dar nėra 
pažinti visą Amerikos žmonių jog esi tinkamas 
buitį.

Jei redaktorius nori, kad jo 
laikraščiui sektųsi, jis privalo 
ginti darbo žmonių interesus, 
kovoti prieš darbininkų išnau
dotojus. ,

Tenka darbuotis už taiką ir 
gražesnį mūsų krašto ir pasau
lio daifbo žmonėms rytojų.

Ką tais reikalais nusimano 
dar nesušilę čia kojų grino- 
riai ?!

Pasisakymas, kad esi atbė- 
gėlis ir labai neapkenti Stali
no, Sniečkaus, Paleckio bei 

atestatas, 
laikraščiui t

redaguoti!

• Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas urmu nuta
rė paskirti $3,686,733,2^0 
kariniam laivynui . seka
miems metams. Supranta
ma, jog ir Senatas taip nu
tars. 1 Šiemetinė Kongreso 
sesija viso1 bus paskyrus 
daugiau, kaip 13 bilionų do
lerių ąrmijai, laivynui ir o- 
ro jėgoms.

—r  ............. i—

London. — Anglijos val
džia ketino sustabdyt gink
lų siuntimą arabiškiem 
kraštam, “kol tęsis paliau
bos su žydais.” Bet paliau
bos dar nepaskelbtos.

Washington.
so Atstovų Rūmų lėšiy ko
mitetas pasiūlė, kad Kong
resas nukirstų $1,745,000,- 
000 nuo valdžios reikalau
jamų pinigų, pirmiesiems 
metams Marshallo plano 
vakarinei: Europai prieš ko
munizmą. Sykiu tas kong- 
i;esmanų komitetas išbrau
kė virš 25 nuošimčius iš 
Trumano - Marshallo įpra
šomų pinigų Chinijai, Grai
kijai, Turkijai^ Japonijai,

Korėjai ir Ryukyus salom.
Jeigu visas Kongresas 

užgirtų tuos pasiūlymus, 
tai 26 nuošimčiais būtų su
mažinta pinigai Trumano 
mokymui prieš komunizmą.

Kongrėsmanų lėšų komi
teto pirmininkas John Ta
ber kritikavo valdžią už 
slėpimą tikrųjų .Marshallo- 
Trumano \ “pašalpų” tikslų 
ir už Amerikos turto eikvo
jimą. |

New York. — Veteranų 
Komitetas prieš Mundto 
bilių atsišaukė į karo vete
ranus ištisoje šalyje, kad 
maršuotų į Washingtona 
protestuoti prieš Mundto 
fašistuojantį bilių ir reika
laut, kad Senatas jį atmes
tų. Komitetas šaukia vete
ranų karavaną iš įvairių 
valstijų suvažiuoti birželio 
6 d. į Washingtoną.

Šis newyorkinis veteranų 
komitetas susideda iš 150 
veteranų'.

Viena. — Austrų politi
kierius H. A. Kraus Salz- 
burge šnekėjosi su pabėgė
lių politikieriais iš rytinės 
Europos, kaip galima būtų 
sudaryt “pusės miliono iš
viešintųjų armiją” karui 
prieš Sovietų Sąjungą. 
Kraus rašo 'laikraštyj “Be- 
richte and Information”, 
jog kai Amerika pradėtų jš 
oro atakuot Sovietus, tai 
pabėgėlių armija veiktų 
sausumoj. Pabėgėlių vadai 
laukia Amerikos paramos 
tam savo planui.

Nuverstas Paraguay
Diktatorius Morinigo

ĮSAKYTA LEWISUI TAR
TIS SU PIETINIŲ 
KASYKLŲ SĄJUNGA

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Golds- 
borough įsakė Mainierių U- 
nijos pirmininkui Johnui 
Lewisui derėtis dėl sutar
ties su ' pietinių valstijų 
minkštųjų anglies kompani
jų sąjunga.

Lewis buvo sutikęs tar- . 
tis tik su atskiromis tos są
jungos kompanijomis. Le
wis nurodė, kad jų sąjunga 
sauvaliauja ir nepasirašė 
net paskutinės sutarties su 
unija.

EGIPTAS ATMETĖ AME
RIKOS PROTESTĄ

Washington. — Ameri
kos valstybės departmentas 
protestavo, kad Egipto ka
riniai laivai blokuoja Pales
tinos uostus. Egiptas atme
tė protestą. Du kiti arabiš
ki kraštai, Lebanas ir Sy- 
rija, dar neatsakė į Ameri
kos-protestą prieš Palesti
nos“ blokavimą iš jū pusės* •

NEWFOUNDLANDAS 
BUS SAVIVALDIŠKA 
SALA i

St. Johns. — Visuotini 
Newfoundland© balsavimai 
rodo, kad tos salos žmonės 
pasirinko savivaldybę. Iki 
Šiol Nėwfoundland buvo 
valstybinėje sąjungoje, su 
Kanada. '

Asuncion, Paraguay. — 
Tapo nuversta Paraguay’- 
aus diktatoriaus - preziden
to Higinio Morinigo val
džia, girdi, “per bekraujį 
žmonių sukilimą”.

Gen. Morinigo sauvališ- 
kai viešpatavo 8 metus, ir 
nenorėjo užleisti vietos 
naujai išrinktam preziden
tui Juanui Natalicio Gon- 
zalez’ui.
SOVIETAFpAKėLė
BERLYNIEČIAM ALGĄ

NugriūdamaFiume.
dalis1 bažnyčios užmušė 5 
vaikus; sužeidė 30 kitų.

Belgrad. — Jugoslavijos Berlin. — Sovietų vyriau- 
vyriausybė įvedė karinių 
dalykų mokymą berniukam 
ir mergaitėm nuo 8 iki 17 
metų amžiaus.

sybė savojoj Berlyno dalyj 
pakėlė darbininkams algas. 
Algų priedai bus maistu 
duodami.

Amerika Protestuoja prieš 
Chinų Studentus

Nanking, Chinija.— Ame
rikoj ambasadorius užpro
testavo Chinijos valdžiai 
dėl to, kad chinai studentai 
tūkstančiais demonstruoja 
prieš Jungtines Valstijas. 
Demonstrantai smerkia A- 
meriką ypač už “imperialis
tinį* Japonijos stiprinimą.’’ -

Washington. — Anglia
kasy klų kompanijos reika
lavo, kad Kongresas visai 
uždraustų plačius streikus, 
/apimančius ištisas pramo
nes.

ORAS.—Būsią šilčiau.
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Kas Dabar?
Tūkstančiai amerikiečių, — visokių luomų, įvairių 

profesijų, juodų ir-baltų, senų ir jaunų amerikiečių, — 
praėjusį trečiadienį suskrido į savo sostinę Washingto- 
ną.

Ko?
Jie suskrido reikalauti, kad Mundt-Nixon bilius, mie- 

rijąs atidaryti mūsų krašto duris fašizmui, būtų Jung
tinių Valstijų senatę atmestas.

Jie suskrido tam, kad Jungtinių Valstijų kongresas 
priimtų Negrų teisėms saugoti įstatymą, kad 12-ka mili
jonų juodų amerikiečių būtų sykį ant visados pripažinti 
lygiateisiais piliečiais!

Jie suskrido ten kovoti prieš reakciją, už Jungtinių 
Valstijų konstitucijos pagrindinių dėsnių nepaliečiamy- 
bės išlaikymą.

Tie žmonės suskrido iš visų šalies kampų ir jie ten 
tarė drąsų ir vieningą žodį, kuriam pritars, kiekvienas 
asmuo, branginąs mūsų krašto žmonių laisvę.

Tūla komercinė spauda, rašydama apie šį sanskridį 
jo išvakarėse, pranašavo “kraujo praliejimą”, riaušes 
ir visokius baisumus.

Nieko panašaus nebuvo, kadangi ne tam buvo šis 
sanskrįdis organizuotas. Komercinės spaudos spygčioji- 
mas tik parodė jos troškimus,' daugiau nieko.

Kas dabar?
Yra spėjimų, būk juridinė senato komisija, kuri mi

nėtąjį bilių svarsto, nepraleis jo senatui.
Kiti spėja, būk bilius tekšiąs “pataisyti” ir tuomet 

bus priimtas.
Iki bilius nebus formaliai atmestas arba “palaido

tas”, visuomenė neprivalo nuleisti rankų. Tenka budėti, 
žiūrint, kad bilius nepraeitų.

Nuolat ir nuolat reikia siųsti senatoriams reikalavi
mai, kad jie, jei bilius pasiektų senato pilnaties sesiją, 
balsuotų prieš jį.

50 Politinių Areštų Bėgyje 20 Mėnesių
Amerikinis Komitetas Sveturgimiams Ginti, kurio 

raštinė yra New Yorke,-skelbia, jog bėgyje pastarųjų 20 
mėnesių Jungtinėse Valstijose buvo padaryta 50 politi
nių areštų.

Areštuojami sveturgimiai — areštuojami dėl to, kad 
teisėtumo department© galva, Tom Clark, nesutinka su 
jais politiškai.

Vėliausias areštas — Jack Stachel’io, Jungt. Vals
tijų Komunistę Partijos švietimo department© direkto
riaus.

Iš viso, beje, sako pranešimas, per tą laiką buvo su
imti penki Jungt. Valstijų Komunistų Partijos Naciona- 
lės Tarybos nariai: John Williamson, -Irving Potash, 
Claudia Jones, Alexander Bittelman ir Jack Stachel. Visi 
jie padėti po “belą” ir laukia teismo.

Suimtas (dar 1946 m.) graikų amerikiečių laikraščio 
“Tribūno” redaktorius Peter Harisiades, ir jo byla dar 
vis tebestovi neužbaigta.

, Kibi suareštuotieji yra darbo unijų veikėjai, arba 
vėikėjai šiaip visokiose organizacijose, bet visi yra pro
gresyviai ir suimti išimtinai dėl politinių jų pažiūrų.

Taigi, aišku, kas darosi be Mundto-Nixono įstatymo. 
Na, o kas būtų, jei tas bilius pataptų įstatymu? Tuomet, 
kaip bematant, Amerikos kalėjimai prisipildytų politinių 
kalinių.

Angliakasių Streiko Belaukiant
Su š. m. birželio mėnesio 30 d. pasibaigs minkštosios 

anglies kasėjų su samdytojais kontraktas.
Praeitis mums parodė, jog organizuoti angliakasiai 

. be kontrakto nedirba nei vienos valandos. Pasibaigia 
kontraktas, pasibaigia jų darbas. Kol angliakasių unijos 
atstovai ir samdytojai nepasirašo po nauju kontraktu, 
tol angliakasiai streikuoja, neina dirbti.

Šiemet, va, kaip tik toji sprendžiama diena ir prisi
artina. Ji bus, kaip minėjome, birželio 30-tą. Jei prieš lie
pos mėnesio 1 d. kontraktas nebus pasirašytas, tai, žino
ma, kils angliakasių- streikas. * ,

Prasideda šnekos apie naujo kontrakto sudarymą ir 
pasirašymą. Eina šioki toki pokalbiai — pokalbiai tarp 
unijos vadų ir samdytojų atstovų.

Įdomu, tačiau, tai, kad šiemet į šiuos pokalbius jau 
iš anksto kišasi valdžia, teismas, štai, federalinis teisė
jas Goldsborough (Washingtone), jau pasižymėjęs savo 
žygiais prieš mainierių unijos vadus, susišaukė abiejų 

\ pusių advokatus ir įsakė jiems kalbėtis, konferuoti. Gir
di, jei tarsitės, tai vis prie ko nors prieisite.

Apie tai, kad galėtų kilti angliakasių streikas, tei
sėjas nenori nei pagalvoti.

Atrodo-h jog valdžia darys viską, kad neprileidus į- 
vykti angliakasių streikui.

Ką į tai pasakys angliakasių lyderiai, kol kas daij 
neaišku.

Greita ateitis turės parodyti, kaip viskas bus, ta
čiau, mūsų nuomonę, visas šis teismo sielojimasis anglia
kasiams nelemia didelės naudos.

.... .. .................

APIE ČECHOSLOVA- 
KIJOS NAUJĄJĄ 
DEMOKRATIJĄ

“Daily Worker”
pondent. J. Lechter paduo
da labai įdomių minčių apie 
šių dienų padėtį Čechoslo- 
vakijoje. Jis rašo iš tos ša
lies sostinės Pragos. Tarp 
kitko, jis sako:

“Prieš šešias savaites aš 
mačiau rinkimų kampaniją 
Italijoje. Kur tik aš pasi
judindavau, matydavau šar
vuotus automobilius, ir po- 
licistus ir karabinierius su 
šautuvais rankose.

“Bet per dešimtį dienų 
savo buvimo Čechoslovaki- 
joje aš nemačiau nė vieno 
policisto su šautuvu ranko
je bei ant pečių. Laikė rin
kimų kampanijos čionai gy
venimas ėjo normališkai, 
ramiai ir taikingai, kas 
parodo, kad vyriausybė pa
sitiki piliečiais ir kad reak
cijonieriai be užsienio in
tervencijos nebesudaro vy
riausybei pavojaus.

“Pragoję ir kituose cechų 
miestuose matysi mažiau 
policistų, negu Paryžiuje 
arba New Yorke. Valstybė 
labai mažai tesikiša'į priva
tinį piliečių gyvenimą. As
menys, kurie jau- pasiruošę 
išvažiuoti P.alestinon arba“ 
į Jungtines Valstijas, pasi
kalbėjime su manimi gyrė 
Čechoslovakijoje esamą lai-' 
svę? Tuo tarpu jie susirūpi
nusiai teiravosi apie .padėtį 
vakariniuose kraštuose.

“Puošniose Pragos val
gyklose, kur susirenka bu
vusios valdančiosios klasės 
nariai, žodinės atakos ant 
dabartinės valdžios eina be 
mažiausio trukdymo. Kaip 
atrodo, tai vyriausybė labai 
mažai dėmesio tekreipia į 
šių ponų plepėjimus, kuo
met jie yra pašalinti iš įta
kingų vietų valstybėje.

“Traukinyje aš -girdėjau 
pasiturinčiųjų keleivių pa
sikalbėjimą apie jų krašto 
ateitį. To pasikalbėjimo tu
rinys buvo toks, jog vienin
telė konservatyviškųjų ra
telių čechoslovakijos vil
tis glūdi naujam kare.

°To pokalbio klausėsi 
daugelis pakeleivių. Vienas 
jų, kuris nešiojo Komunis
tų Partijos guziką, juokus 
krėtė iš šių kapitalistų iliu
zijų. Jis sakė: Amerika pa
sirengus kariauti iki pas
kutinio europiečio, bet ka
dangi europiečiai nėra pa
linkę numirti už Ameriką, 
tai mažai tėra naujam ka
rui galimybės artimoje at
eityje.

“Minėtieji kapitalistai su 
liūdna šypsą pripažino, jog 
tame pasakyme yra daug 
tiesos. Vienas puikiai apsi-

rengęs ponas, kurio nakti
nis klubas buvo vasatįo me
nesį uždarytas, pareiškė, 
kad jis, būdamas realistų, 
nemato čechoslovakijoj jo
kios šios rūšies žmonėms 
ateities. Štai kodėl jis pla
nuoja grįžti Amerikon, kur 
jis yra.praleidęs penkioliką 
metų savo kūdikystėj ir 
jaunystės. Jis jau yra už
prašęs savo brolį iš New 
Jersey prisiųsti jam, reika
lingus popierius.

“Iš sykio aš stebėjausi, 
kodėl tiems liaudies prie
šams leidžiama taip atvirai 
kalbėti. Tačiau man buvo 
paaiškinta, kad kol šitie ele
mentai veikia viešai, jie ne
pavojingi.

“Jie pasidaro pavojingi 
tik. tada, kada jie pradeda 
leisti ir platinti slaptus, ne- 
legališkus lapelius, kur jie 
ragina žmones prie sabota
žo, arba, kada jie'šnipinėja 
užsieniui. Jie taipgi daug 
padaro žalos su savo plačia 
juodąja rinka. Visuose to
kiuose atsitikimuose valdžia 
veda prieš juos aštriausią 
kovą; tuo tarpu toleruoda
ma visokią propagandą, ku
ri neparemta pavojingais 
darbais.

“Nors tas tiesa, kad tūli 
buvę kapitalistai prisitaiko 
prie naujųjų sąlygų, bet už
kietėję reakcijonieriai 
dinasi į užsienį?.’

AR TIESOTI BUVO 
SLĄ RINKIMAI?

nes-

Brooklynietis K. Strums- 
kis^mano, kad paskutiniai 
SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai'buvo netiesoti ir 
todėl turi būti panaikinti. 
Kuomi jis savo nuomonę 
paremia? ;

Savo straipsnyje “Jie Pa
neigė SLA Konstituciją”, 
tilpusiam birželio 4 d., Vie
nybėje, Strumskis rašo:

SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai šiais metais nebuvo 
pray esti pagal konstituciją 
ir todėl jie nėra teisėti. Kaip 
Amerikoje ' sakoma, tokie 
rinkimai yra “null and void.” 

SLA Seimas 1946 metais 
New Haven, Conn., priėmė 
konstitucinę pataisą. Iždi
ninko ir Sekretoriaus rašti
nės buvo sujungtos į vieną ir 
kur tik kalbama apie Iždi
ninką arba Sekretorių, aiš
kiai pasakytą. Sekretorius-lž- 
dininkas. ši pataisa .buvo 
priimta , konstitucijoje nuro
dyta tvarka ir Pildomoji Ta
ryba turėjo rinkimus praves- 

\ ti tąip, kaip Seimo nutarta.
Kaip jau dabar 

Pildomoji Taryba 
Seiipo nutarimą ir 
pravedė taip, kaip 
— “senoviškai.” 
“senoviškas“ būdas
naikintas prieš dvejus metus,

žinome, 
paneigė 

rinkinius 
ji norėjo 
Kadangi 
buvo pa-

.....................

tąi reiškia, kad šie rinkimai 
neturi jokios vertės.

Pildomoji Tarybą aiškino 
Susivienijimo nariams, kad 
Massachusetts valstybės Ap- 
di;ąudos pepąrtamentąs prie
šingas Sekretoriaus - Iždinin
ko ofisų sujungimui. Tegu 
ir tąip būtų, bet Pildomoji 
Taryba neturi jokios teisės 
Seimo nutarimus paneigti ir 
konstitucijos keisti. Tąi ne 
jos biznis. Pildomoji Tary
ba turėjo rinkimus pravesti 
taip, kaip Seimas jai įsakė. 
Jeigu Susivienijimo konstitu
cija yra taisytina, tai tik 
Seimas gali ją pataisyti.

Viename iš savo pranešimų 
Pildomoji Taryba sako, kad 

teisės konstituciją 
Dėl to nie- 
Bet konsti- 

” ir 
yra 

Jeigu 
interpre-

ji turi
“interpretuoti.’ 
kas nesiginčija.
tucijos “interpretacija 
konstitucijos laužymas 
du skirtingi dalykai.
Pildomoji Taryba, 
tuodama” konstituciją, sau 
leidžia tokias plačias teisęs, 
tai kodėl ji per du Seimus 
ginčijosi su delegatais dėl 
konversijos, kurios taip pat 
reikalavo keletas valstybių ? 
Kodėl Pildomoji Taryba ta
da nesakė, kad ji turi teisę 
konstituciją “interpretuoti“ 
be Seimo? Ne tik Pildomoji 
Taryba, bet ir Apdraudos 
Departmento atstovai prašė, 
kad Seimas sutiktų ' konstitu
ciją pakeisti 
versi j h-

. Dabartinė 
ba su' šiais 
virė košės. Visi delegatai, ku
rie dalyvavo pereitame Sei
me, žino, kad konstitucijos 
paragrafas, liečiąs Sekreto
riaus ir Iždininko ofisą, bu
vo pakeistas. Jie prisiekė, 
kad šį ir visus kitus Seimo 
nutarimus vykdys. Bet, kaip 
žinome, Pildomoji Taryba 
pasielgė taip, kaip ji norėjo.

.Kodėl? ’ Ar Mass, valstybes 
apdraudos departmentas rei- 
kąlavo, kad Pildomoji Tary
ba nesilaikytų Susivienijimo 
konstitucijos? Ne. Valsty
bės pareigūnai labai gerai 
žino; ką reiškia nevykdyti 
įstatymų. Jie žino, kad ir 
seimai, be tam tikrų kons
titucijoje nurodytų taisyklių, 
negali keisti įstatymų. . Ar 
SLA Pildomoji Taryba, anot 
Lincolno, manė, kad “tam ti
krą dalį žmonių galima vi
sada mulkinti“?

Būsimam SLA seimui teks 
nubausti tuos žmones, kurie 
nesilaiko konstitucijos ir Su
sivienijimo narius mulkina 
klaidinančiomis informacijo
mis.
mąją 
kaip 
Jeigu

ir priimti kori

pi kl o moji Tar įt
rinkimais išsi-

Seimas privalo Pjldo- 
Tarybą rinkti taip, 

konstitucija nurodo.
Seimas matys reikalo 
prie senosios tvarkos, 

dar naujesnės, tai tikarba
Seimas galės padaryti kons
titucine tvarka. Bet nei Su
sivienijimo nariai, nei Seimai 
nesutiks, kad Pildomoji Ta
ryba savo nuožiūrą .keistų 
konstitucijos paragrafus.

ANDRIUS BULOTA

Plečiama I arybų Lietuvos 
Mokslų Akademijos Mate

rialine Baze

€

Wi|liam Fąrręll pikiętavo Rath Packing Co., Waterloo, la., gegužės 19-tą, pagelbė- 
dąmas streikuojančiam savo broliui, CIO United Packinghouse Workers nariui. Šian
dieną jis Jau palaidotas. Jį užmušę i streikierius sovusjs skebas. Čia pikietuotojai 
ir jo šeima stovi tylūs, bet rūstūs prie pjuvenomis apiberto latako kraujo, kųjr krito 

kovingas’ darbininkap, parijo žmogau? teisią gynėjas Fąrrety

diena 
TSR

metų 
Mokslų
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Nugalėti visi sunkumai, Mokslų Akademija prikelta iš 
karo griuvėsių. — Neapsakomai vėrtinga kitų tarybinių 
respublikų parama šiam Lietuvos mokslo židiniui,-Ame
rikos lietuviai suteikė Lietuvos žmonėms puikią dovaną, 
atsiųsdami Lietuvos Mokslo Akademijos organizuoja

mam vėžio ligai tirti institutui brangios aparatūros.
Tarybinės vyriausybės 

rūpesčiu buvo įvykdyta se
na Lietuvos mokslininkų 
svajonė, įkurtas savasis 
mokslo židinys — 1941 m'e- 
tais sausio mėn. 16 
įsteigta Lietuvos 
Mokslų Akademija.

Prasidėjęs \ 1941 
pradžioje gyvas
Akademijos organizacinis ir 
mokslinis darbas tetruko 
vos 5 mėnesius: klastingas 
vokiškųjų fašistin. grobikų 
užpuolimas - prieš Tarybų 
Sąjungą jį nutraukė.

Vokiškieji okupantai pa
grobė ir sunaikino daug 
vertingų mokslinių ir kul
tūrinių eksponatų. Apie 80 
procentų visų Mokslų Aka
demijos pastatų buvo su
griauta.

Tuoj po Vilniaus išva
davimo iš vokiškųjų fašis
tinių grobikų, kada darbai 
kuriose ’Lietuvos dalyse vy
ko mūšiai, prasidėjo Moks
lų Akademijos atkūrimas. 
Lietuvos vyriausybės nuta
rimu 1945 metais vasario 
13 d. buvo sudarytas orga
nizacinis komitetas su' pro
fesorium J. Matuliu — da
bartiniu Akademijos prezi
dentu — priešakyje. Komi
tetas ėmėsi žygių atgaivin
ti Mokslų Akademijos ins
titutų veiklą ir atstatyti jos 
materialinę bazę.

Pradėjo veikti 10 moksli
nio tyrimo institutų: 5 .vi
suomeninių mokslų ir 5 

’ gamtos bei taikomųjų mok
slų. Reikia pažymėti, kad 
gamtos ir taikomųjų moks
lų skyriaus 
rialinė bazė 
viso tebuvo 
stadijoje.
, Apart 10 pagrindinių 
mokslinio tyrimo institutų 
su jų skyriais ir posky
riais bei bibliotekomis da- 
bar jau veikia Kauno zoo
logijos muziejus, Šiaulių 
kraštotyros “Aušros” mu
ziejus, Kauno Maironio 
vardo literatūrinis muzie
jus, zooferma Obelynėje, 
Žuvinto gamtos rezervatas. 
Į Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos s t r u k turą 
įeina centrinė Mokslų 
Akademijos biblioteka, Vil
niuje, kuri teikia didelę pa
galbą moksliniam tiriama
jam dĮarbui, bet iš dalies ir 
moksliniam tyrimo institu
tui./Ši biblioteka, sunaikin
ta vokiškosios okupacijos 
metų, jau beveik atstatyta. 
Jau pilnąi .sutvąrk/tą apie 
pusė milijono knygų. Bi
bliotekos knygų fondai nuo
lat papildomi .naujausiomis 
įvairių sričių Knygomis bei 
žurnalais, išleidžiamais Ta
rybų Sąjungoje ir užsieny
je. Tik per 1947 metus bu
vo gauta 10,000 įvairių 
vertingų knygų. Biblioteka 
gauna 180 pavadinimų žur
nalų. Iš Maskvos buvo grą
žintas brangus rankrašty
nas, kuris dar 1914 metais, 
pirmojo pasaulinio karo 
metu, buvo iš Vilniaus eva- i 
kųotas, Istorijos instituto 
mokslinės ekspedicijos, va
dovaujant instituto direk
toriui prof. Pakarkliui, Ka- —------ T— —-
raliaučjaus srityje surinko tos didvyrės Mąr. Melnikai- 
ir pargabeno į Lietuvą 
brangią rankraštinę me-

lėšų, negu 1946 
Iš broliškųjų’ res- 

naujai.' organizuo- 
laboratorijom nuo-
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instituto mate- 
1941 metais iš 

organizavimo

džiagą iš kryžiuočių ordino 
laikų, turinčią didelės svar
bos istoriniams tyrinėji
mams. Tarybinės vyriausy
bės teikiamos Mokslų Aka
demijai didžiulės pagalbos 
dėka, mėtai iš metų a liga ir 
stiprėja mokslinio tyrimo 
institutai ir jų pagalbinės 
įstaigos, plečiasi jų mate
rialinė bazė, gerėja jų dar
bas.7 Mokslų Akademijos 
sąmata tik per 3 paskuti
nius metus yra išaugusi 
(lyginant ją su 1941 me
tais) 7.5 karto,

Šalia kapitalinių darbų 
patalpų remontui ir jų pri
taikymui mokslinio tiria
mojo darbo reikalams, buvo 
vykdomas labor atorinių 
įrengimų ir aparatūros, 
chemikalų ir reagentų tie
kimo darbas. ,1947 metais 
chemikalų, reagentų ir la
boratorinių įrengimų už
pirkimui išleista 4 kartus 
daugiau 
metais, 
publikų 
jamoms
lat gaunami brangūs įren
gimai — įvairi aparatūra, 
chemikalai, brangūs mikro
skopai. Daugiau kaip už 
pusantro milijono rublių 
gauta įvairių • medžiagų ir 
įrengimų, skirtų chemijos, 
biologijos, eksperimentinės, 
medicinos, žemės ūkio ir ki
tiems institutams.

Naujai . organizuojamo 
vėžio ligos tyrimo instituto 
laboratorijose ir klinikose 
įrengti brangūs įrengimai, 
pažangiųjų Amerikos lie
tuvių dovana.

(Per trumpą laiką atre
montuoti rūmai Narbuto 
gatvėje, kuriuos Akademi
ja gavo dar 1946 metais. 
Atremontuoti c e n t r iniai 
Mokslų Akademijos rūmai, 
rūmai Kosciuškos gatvėje 
ir žigimanto gatvėje.

Gavus didėlį mašinų kie
kį, žymiai išplėsta ir nuo
sava transporto bazė.

Tarybinė vyriausybė tei
kė ir tėikia didžiulę mate
rialinę pagalbą Akademijos! 
materialinei bazei vystyti.

Viso to pasėkoje, šian
dien visi Akademijos insti
tutai jau turi nuosavas ge
rai įrengtas darbo patalpas, 
kabinetus, eksperimentines 
laboratorijas.

Taip auga ir stiprėja 
mūšų tarybinės respublikos 
aukščiausios mokslo įstai
gos — Mokslų Akademijas 
-— Lietuvos Mokslinės min
ties centro materialinė ba
zė.

Zarasiečiai Tvarko Savo 
Miestą

Zarasai. — Šimtai Zarasų 
miesto gyventojų dalyvauja 
šeštadieninėse talkose savo 
gimtajam miestui sutvarky
ti.

Apželdinta Bukanto gat
vė. Joje pasodinta šimtai 
dekoratyvinių krūmų. Prie 
šaligatvių pasodinta 150 de
šimties metų amžiaus me
džių, kurie sudarys pavė
sio alėją. Išvalytose nuo 
griuvėsių vietose įruošįami 
nauji skverai. Prie liet, tau

tęs kapo jaunuoliai įruošė 
klombą, apsodino jį gėlėmis.

Mniįin.1 ■ ■'!"',"iuii.hrįii|i.i -nrr n 'iw ■ i ih——n   
2 pusi.—Laisvė (Lipfįrty, LUh, Baily)-*šeštad., Birž. 5, 1943
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LMS Centro Komitetas su širdgėla 
praneša liūdną žinią: Anksti ketvirta
dienio ryte, gegužės 27 dieną, veteranų 
ligoninėje mirė LMS Centro Komiteto 
pirmininkas Juozas Sakalas.

Nauji Šaltiniai A. Strazdo Kūrybai Tirti
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 

Centrinės Bibliotekos Rankrąščių Sky- 
. riuje surasti lietuvių liaudies dainiaus 
Antano Strazdo trys eilėraščių tekstai, 
užrašyti ne autoriaus, bet nežinomo as
mens ranka 19-to amžiaus pradžioje.

Pirmoji daina pavadinta “Strazdas.” 
Ji, žodis į žodį atitinka turinį K. Korsa
ko ir J. Petrulio paskelbtą jubiliejinia
me A. Strazdo raštų rinkinyje (žiūr. 
Antanas Strazdas. Pasaulinės ir dvasi
nės giesmėš, 1938, psl. 133). Asmuo, 
užrašęs tą dainą, nuo savęs pridėjo pa
stabą lenkiškai, štai jos vertimas: “Dai
nelė, ar žemaitiškas tekstas nuo pagoni
jos laikų, kun. Drazdausko perdirbtas ir 
papildytas. Tekstas čia ne visas, nes du 
jo .posmus,’ kurių čia trūksta, dainavo a. 
a. kun. Ley, misionierius. Tačiau gaila, 
kad' nenurašiau įtikinimui, jog tas kūri- 

--nys nėra kun. Drazdausko, kaip kad jis 
jį savinasi.”

Ši pastaba ir pats dainos tekstas, už
rašyta Strazdui dar gyvam esant. Pasta
bos autorius poeto atžvilgiu, matyt, buvo 
nepalankiai nusiteikęs. Atrodo, kad ir 
dainas jis buvo nusirašęs anaiptol ne sa
vo malonumui, bet greičiausia tam, kad, 
jų pasigaudamas, Strazdui pakenktų, 
arba bent pažemintų jo, kaip poeto au- 

' tori tetą.
Nurašinėtojo rankraštis labai nerū

pestingas. Pavyzdžiui, visose jo nurašy
tose dainose krinta į akis nepagrįstas 
didžiųjų raidžių vartojimas, besikarto
jančių tų pačiį žodžių fonetiniai iškrai
pymai ir skyrybos ženklų nepaisymas, 
nors lietuvių kalbos mokėjimas abejonių 
nekelia. • x

Antros dainos tekstas užrašytas ta pa
čia ranka, bet kiek vėliau, ir pavadintas 
taip: “Duma X. Dto«dowskiego tęsknią- 
cego do oyczyžny.” Tekstas pateikiamas 
pagal naująją rašybą.

Ach dieve dievulaitis 
Esmu tikras žemaitis 
Iš močios ir iš tėvo 
Apsakysiu dėl dievo!
Apsakysiu tų visų, 
Kų kentėjau ir kyšiu 
Apsakysiu kelalius 
Visus mano vargelius.
Akytės mano mielos 
Kojos procaunykėlės 
Priminkit visas vietas, 
Kaip kartus dėl man svietas
Devynios dešimtuose metuose 
Kaip esmi iš tos vietos 
Lietuvon iš Žemaičių 

z Ėjau su didžiu kraičiu.
Su didžiu razumėliu, 
Su jauniausiu viekeliu, 
Su šviesiausiom akelėm, 
Su greičiausiom kojelėm.
Ne vieną kartą išalkti, 
Ne vieną kart nušalti, 
Ne vienas buvo kartas 
Sunkiai esmu nubartas.
Ėjau aš po bažnyčias 
Lietuvos kazalnyčias 
Kaip bitelė sauzdamas 
Ant pakutų vesdamas.
Kaip paukštelis čiulbėjau
Apie dievą kalbėjau

» Kai tikras apaštalas 
Tai mano giesmės galas.
Lietuvoj pikti žmonės, 
Niekur prie sau malonės 
Niekur mielaširdystės 
O labiausiai žmonystės.
Sugrįšiu į žemaičius, 
Palikęs brangius kraičius, 
Palikęs jauną vieką 
Visą mano patieką. >
Šauksiuos ant Giedraitį 
(Tėvą visų) žemaitį 

, šauksiuos į Tėviškę 
Palikęs žvėris miške.

Nei ankstyvesniuose, nei vėlyvesniuo- 
se A. Strazdo raštų leidiniuose ši daina

iki šiol nebuvo skelbiama. Tačiau, kad ji, 
yra Strazdo kūrinys, abejoti, atrodo, ne
tenka.

Prie jos lietuviškojo teksto yra pridė
tas pažodinis vertimas į lenkų kalbą, ra
šytas Eust. Tiškevičiaus ranka. Spren
džiant iš vertimo lygio, spėjama, kad tai 
yra paties E. Tiškevičiaus darbas.

• Trečioji daina pavadinta ’“Duma X. 
Drozdowskiego z muzyką (pastarasis 
žodis išbrauktas) od wyglądaiącey do 
obozu wziętego powrotu kochanka.” Iš
brauktas žodis “su muzika” duoda pa
grindo manyti, kad užrašinėtojas tą dai
ną nurašė iš teksto, turėjusio taip pat 
gaidas. Kadangi prie rankraščio gaidų 
nėra, žodžio “su muzika” išbraukimas 
suprantamas. Štai jos turinys:

Atlėk sakalai / /
Atlėk sakalai iš aukštų Rainų
Atvesk žirgelį po aukso balnu
Ant to žirgelio ,
Ant to žirgelio te sėdi brolalis 
Tegul jam pučia pietų vėjelis
Tegul jam pučia
Tegul jam pučia šilti lavonai
Tegul atlydi didieji ponai
Daug metų kaipo
Daug metų kaipo vainon išėjo 
Ir akys mano jo neregėjo
Saulelė sėda
Saulalė sėda mėnuo atkanka
Mano brolalis daugiaus nelanko
Darže rūtelės
Darže rūtelės linksmai pražydo
Mano brolalis man neišvydo
Man neišvydo '
Man neišvydo daugiaus nelanko '
Kas gi1 man biednai paduos jau 

ranką

w-
1 p

Upelė teka
Upelė teka undenis plaukia, 
Mano brolalio niekas (ne) atšaukia.
Kad aš pavirsčiau
Kad aš pavirsčiau nors gegutėle 
Šaukčiau brolalį naktį dienele
Pinčiau jam kvietkų iš ašarėlių .

I

Ar nesgailėtų mano dienelių
' Kločiau gi kločiau

Kločiau gi minkštą jam patalalį 
Daržely rūtų, aukštam svirnely
Išgibučiuočiau

z Išgibučiuočiau rankas, akytes 
Kad tik galėčiau su juo matytis 

«•

Duočiau gi duočiau
Duočiau gi gerti* midaus ir vyno— 
O kaip ščeslyva būt ta adyna.

Šios dainos posmai rankraštyje nesu
skirstyti, surašyti ištisai. Aštuntojo pos
mo paskutinėje eilutėje skliausteliuose 
įterpto (ne) taip pat rankraštyje trūks
ta.'Šiaip, dainos kalba, rašyba ir skyry
bos ženklai palikti tiksliai pa^al rank
raštį. Ar tai,yra Strazdo originalus kū
rinys, ar tik jo nurašyta liaudies daina 
— tesprendžia literatūros žinovai. Kiek 
teko patirti, ir šis eilėraštis žinomuose ’ 
A. Strazdo raštų leidiniuose iki šiol ne
buvo tilpęs.

Prie šių Antano Strazdo dainų galima 
priskirti dar vieną kūrinį, surastą Eust. 
Tiškevičiaus korespondencijoje. Utenos 
apylinkės gyventojas Pranas Vilčinskis 
1844 m. rugpiūčio mėn. 14 d. laiške, ra
šytame E. Tiškevičiui, kalbėdamas apie 
lietuviškąją tautosaką, cituoja vieną ta
riamai “liaudies dainą” pavadintą 
“Warnas.” Sugretinę Vilčinskio paduo
tąjį tekstą su A. Strazdo jubiliejinio 
raštų leidinio 64 pusi. įdėta daina “Ir 
atskrido juodas varnas,” konstatavome 
visiškai artimą abiejų variantų panašu
mą. Iš visų Strazdui priskirtų kūrinių, 
ši daina yra pati revoliucingiausia. Ži- Y 
nomajame atspausdintame variante ji 
yra nustojusi didžios dalies savo revo
liucingumo. Vilčinskio paduotame teks
te esama visai skirtingų posmų. Pavyz
džiui, leidiniuose spausdintame variante 
trūksta charakteringo posmo, nukreipto

Naujos Dainos Chorams ir Solistams
* /

Šiomis dienomis visiems prie LMS, 
priklausantiems chorams išsiuntinėta 
dvi naujos dainos: “Sveika, Saule!” (ke
turiem balsam) ir “Ei, Upeli” (solo). 
Kompozicija jauno mūsų muziko ir kom
pozitoriaus Frank Balwood-Baleviciaus, 
žodžiai St. Jasilionio.

Chorų mokytojai ir muzikos komisi
jos tuojau turėtų peržiūrėti naująsias 
dainas ir apsispręsti, kiek kopijų reikės 
pasipirkti iš Centro, kad rudens sezonui 
atėjus jau būtų pasiruošus įtraukti į re
pertuarą.

Bet tai tik pradžia. Kas liečia dainas, z 
chorai neturės pagrindo rūgoti ant LMS 
Centro. Grėitu laiku numatoma išleisti 
daugiau naujų dainų, kurių ką tik ap
lankėm didelį siuntinį iš pačių žymiausių 
Lietuvos kompozitorių. Rinkinyje yra 
dainų mišriems chorams, vyrų chorams, 
moterų chorams, solistams. Kompozicija 
tokių mums amerikiečiams žinomų kom
pozitorių kaip Tallat-Kelpša, Šimkus, 
Gruodis, Švedas, Naujelis ir kiti; ir ma
žiau žinomų, jaunųjų kompozitorių, kaip 
Galkauskas, Martinonis, Kaveckas, Bie- 
lionis, Vainiūnas, Bendorius, Andrulis, 
Račiūnas.

LMS muzikos komisija’ dabar tik at
renka, kurias dainas pirmiausiai išleisti. «

AžVD Dovanele
Kad’ nepalikti “skolingais” mūsų tre

čiajai gentkartei, būtent Ateities Žiedo 
Vaikų Draugijėlėm, LMS Centras taria
si su kompozitorium V. Žuku ir rašyto
ju Dr. Kaškiaučium sukurti ką nors ir 
mūsų mažiesiems “spirgučiams.” , Gal 
jau ateinančiam sezone turėsime vieną 
ar daugiau muzikalių veikaliukų, tinka
mu mažiesiems mūsų meno žiedeliams. V Cz

Menininkams Kursai Rytuose
Didelį ir neapsakomai < svarbų darbą 

atliks LMS III-ji Apskritis rytinėse 
valstijose į vykdydama dviejų savaičių 
kursus-mokyklą menininkams.

Centras aukštai įvertina rytiečių pa
stangas ir jau pasiuntė mažą dovanėlę 
— $50. Bet, rpan atrodo, tai permažai. 
Mums, iš vakarų ir vidūrvakarių, per- 
tolima distancija pasinaudoti kursais. 
Bet, veikiausiai, galėtume paskirti bent 
pustuzinį stipendijų ir pasiųsti viene- 
tose parinkę geriausius prospektus.-

Duoklės ir Aukos
Duoklių pasimokėjimas pastarosiom 

savaitėm labai lėtai bepasirodo. O ne- 
pasimokėjusių vienetų ir pavienių dar 
yra didelis nuošimtis, i

Aišku, jie visi pasimokėtų, o dar ir 
naujų narių pakalbintų, jei būtų ga
limybė į kiekvieną atsikreipti asmeniš
kai, parašyti laišką. Bet, kadangi visas 
LMS darbas reikia atlikti vakarais, už
baigus kasdienines pareigas, tai tankiai 
pritrūksta ir laiko, ir energijos susira
šinėjimams.

Dėlto prašyčiau organizacijų ir pavie
nių menininkų atkreipti į šį pranešimą 
atydą ir patikrinti savo panystės stovį. 
Jei dar nepasimokėjote duokles už šiuos 
metus, tuoj atlikite tą pareigą.

prieš dvasiškius, kaip pikčiausius liau
dies išnaudotojus!

Niekas až jūm neažtaria
Ir kunigai taipa dara

Nors kaip jūs kūnų nešioja
z Ir bažnyčią budavoja,

Ale jum kasdien/pešioja.
Spausdintame tekste taip pat iškreip

tas ir subanalintas šios dainos stipriau
sias posmas, pranašaująs lietuvių liau
dies pavergėjams ir išnaudotojams 
išvengiamą galą. z

Nebe ilgos jau adynos, j

Aš jum tas nešu navynas
Jau prikalta daug yr plieno,
Nebe toli jau ta diena,
Kai iš jų nebus nevieno!

K Abramavicius
J. Šiožinys ' v

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos
Bibliotekos Rankraščių Skyriaus 
darbuotojai.

LMS News & Views
By MILDRED STENSLER

With the onset of sunny skies and 
balmy weather all thoughts turn to the 
precious 2 weeks of summer vacation! 
For some of you it can be the most excit
ing and profitable vacation you have 
evei> spent. Let me show you how.

This year the LMS is inaugurating 
their first summer school. ‘It will be held 
in Worcester, Mass., Aug. 15 to 29. The 
school will offer valuable courses in Mu
sic, Drama and Language, real commun-' 
al living with others having the same 
interests, plus all the activities of real 
camp life, swimming, boating, dancing, 
etc.

How is all this possible? It is possible 
because many Lithuanian cultural 
groups have banded together into a 
strong, united league, the Lithuanian 
Fine Arts League. It is possible because 
the executive body of this league is alert 

, to the future of the Lith. cultural move
ment. ‘ s -

Before I go ork about .the beauties of 
the spot we have selected for our vaca
tion school, let me clear up a few out
standing questions that I have heard 
around abouts since we first made the 
announcement of the school. The school 
is sponsored by the LMS 3rd District. 
This district takes in the following East
ern Statęs: N. Y., N. J., Conn, and Pa. 
The school committee has. the full sup
port of the LMS 2nd Dist., the state of 
Mass., and it has the endorsement of the 
LMS Central Comm, in Chicago.

■ Students are to be accepted by pro
per registration only — deadline July 
15. Full program booklets and registra
tion forms are on the. way to all LMS 
cultural, fraternal and social groups.

If you wish to go to the school, ap
proach your organization with your re
quest. We would suggest that each orga
nization plan to sponsor a couple of young 
deserving members. If you do not belong 
to any group, Send your request to me, 
Mildred Stensler, 134 W. , Northfield 
Ave., Livingston, N. J., and I will see 
that necessary forms reach you.

It is necessary that in this our initial 
year we limit the a number of students. 
Perhaps when the success of such a ven

ture has been proven, we may be able 
to expand and accept all Lith-Am., re
gardless of age or artistic aptitude, in
to a sort’of cultural summer colony. As 
it is, the school committee reserves the 
right to pass on each application.

Now here are some reasons why the 
LMS school will prove to be a vacation 
as well as a school. We have at our com
plete disposal, for 2 whole weeks, the 

, most beautiful Lithuahjan park in the 
country, the Olympia Park, summer 
play-ground of the Mass. Lithuanians. 
Actually it is more of a summer home. 
The large 2 story frame house is sur
rounded by fine shrubbery and a large 
expanse of lawn. It is perched high on 
a cliff overlooking Quinsigamond Lake. 
Several sets of stairs lead down to our 
private pier.

Arrangements are being completed for 
lodgings for all students at a nearby 
summer house set right in the lake. A 
small, foot bridge is its only link to the 
mainland. And .best of all, the lodgings 
will be within walking distance of the 
main park. To complete this fine set-up 
all meals will be cooked and served right 
at the'house. This service will be given 
to us gratis by the fine energetic women 
of Worcester.

These are. just a few of the very ex
cellent reasons why you will enjoy 
spending your vacation at the LMS 
Summer School. Next week I will go on 
further about the subjects and class 
schedules and so forth. The I^MS School 
Committee is endeavoring to make this 
school intellectually profitable as well as 
stimulating.

Žinios iš Lietuvos
VILNIUS TVARKOMAS,
Paskelbus svarbųjį vy

riausybės nutarimą dėl Vil
niaus atstatymb, sostinės 
gyventojai su dideliu entu
ziazmu išėjo į miesto gero 
sutvarkymo darbus. Darbo 
talkos^ dalyvauja dešimtys 
tūkstančių vilniečių. ’ ♦

Vyriausio architektoriaus 
Mikučionio kabinetas virto 
operatyviu kūrybiniu cent
ru, vadovaujančiu daugia- 
tūkstantin. kolektyvo veik
lą. Čia sudaromi brėžiniai 
rekonstruojamų gatvių ir 
aikščių, kurios tiesiog aky
se keičia savo išvaizdą.

Gedimino ir Sierakauskio 
gatvių kryžkelėje iki pasku
tinių dienų buvo aukšta me
dinė tvora aptvertas, už
verstas griuvėsiais žemės 
plotas. 100 šešiadieninės 
darbo talkos dalyvių per 3 
valandas išvalė nuo griuvė
sių visą plotą ir paruošė 
vietą naujam skverui. Da
bar čia sodinami gėlynai, 
bus įrengtos sporto ir vai
kų aikštelės, fontanas.

Baigiami darbai skverui 
įrengti Petro Cvir- 
k'os gatvėje. Pa
sodinti medžiai ir lyginama 
aikštelė kalne, kur bus pas
tatytas žymaus lietuvių 
tautos rašytojo paminklas.

Kinta Jaunimo, Lombar
do gatvių išvaizda. Priešais 
pašto rūmus buvo sudegęs 
namas. Jį nuvalė per 3 die
nas. Dabar aikštė išlyginta, 
čia įrengiama sporto aikš
telė. • '

Teatrų Vasaros 
Gastrolės

Telšių dramos teatras sa
vo spektakliais Klaipėdoje 
pradėjo respublikos teatrų 
va$^os gastrolių sezoną. 
Klaipėdiečiams telšiečiai 
parodė estų * dramaturgo, 
Stalino premijos laureato 
A. Jakobsono pjesę “Gyve
nimas citadelėje” ir A. Os- 
trovskio “Auklėtinės” prem
jerą.

Šiaulių miesto teatras pa
rodys Telšiuose savo naują 
pastatymą— Stalininės pre
mijos laureato, Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno 
veikėjo B. Dauguviečio pje
sę “Žaldokynę”. Šiaulių te
atro artistai aplankys taip 
pat Joniškį, Pasvalį, Kel
mę, Kretingą, Pakruojį ir 
kitus miestus. Gastrolėms 
išvažiuoja ir Kauno jauno
jo žiūrovo teatras. Jis paro
dys kaimo ' jaunimui savo 
naujus pastatymus — Tary
bų Sąjungos Didvyrio Ber- 
notėno pjesę “Už perga* 
lę”, “Vilko ir septynerių 
oželių” pjesės įscenavimą ir 
kt.

Vilnių aplankys Panevė
žio dramos teatras, kuris 
per 2 savo viešėjimo Tary
bų Lietuvos sostinėje.savai
tes parodys vilniečiams sa
vo geriausius spektaklius.

Klaipėdos muzikinis dra
mos teatras vasarą aplan-% 
kys Šilutės, Pagėgių, Tau
ragės ir kitas respublikos 
apskritis.

3
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ne- Literatų Būrelis Rengia A. Strazdelio 
Minėjimą

'VILNIUS. — .Baudžiauninkų dai
niaus Antano Strazdelio 115 ,metų mir
ties sukaktuves paminės I Vilniaus ber
niukų gimnazijos literatų būrelis. Anta
no. Strazdelio gyvenimui ir kūrybai na
grinėti bus skirtas specialus vakaras, 
kuriame referatą apie dainiaus gyveni
mą ir kūrybą skaitys VI klasės mokinys 
Vytautas Mackevičius., Po to bus skai
tomi Strazdelio eilėraščiai ir nagrinėja
ma kūryba.
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Nauja Linų Mintuve
Kretinga. — SkuodoNže 

mes ūkio draugijos nariai 
savo jėgomis įrengė ir šio
mis dienomi paleido darban 
naują linams minti jaują. 
Pastatytos 2 mašinos,, ku
rios per dieną apdirba iki 
2. tūkstančių kilogramų li
nų. Linų ,mintuve jau aptar 
navo dešimtis valstiečių ū 
kių.
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3 pus!.—-Laisve (Liberty, 
Lith. Daily) 
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(Tąsa)
Prieš pietus Tessa pakvietė sa,Y^o ^set^ą^ 

bičiulį, generolą Pikarą, kuriuo jis pa
sitikėjo. Pikaras atrodė jaunas, buvo ra
mus*; jis tarsi įkūnijo Prancūzijos armi
jos stiprybę. Jis nešoko prie Tessa su 
tiradomis, kaip Fuže arba Breteilis, ne
išsisukinėjo; jis šaltakraujiškai dėstė sa
vo samprotavimus.

— Aš palieku nuošalyje politinę pro
blemos pusę. Aš kariškis ... Aišku, Če
koslovakijos placdarmo netekimas bus 
mums sunkus smūgis. Bet reikia žiūrėti 
teisybei į akis. Nemanau, kad mums pa
sisektų įvykdyti mobilizaciją. Jūs žino
te krašto nuotaikas. Tauta nesupranta, 
kodėl ji privalo kautis dėl sudėtų. Pro
ven tyvinio karo idėja nepopuliari. Kiek 
liečia Vokietiją ...

— Bet juk čekai juos sulaikys...
— Puiku, jeigu bent savaitei. Tai — 

pinklės; svarbiausias smūgis bus kerta
mas iš Austrijos pusės. Prisidės vengrai. 
Taip pat ir lenkai... Vokiečiai labai 

• greitai galės kibti į mus . .. Aišku, mes 
turime Mažino liniją. Bet...

— Bet... ,
— Mes turime mažaį lėktuvų. Lakū

nai silpnai apmokyti. Zenitinė artilerija 
toli gražu nepakankama. O Ispanijos pa
tyrimas įnpdė...

Tessa perkirto:
— Vadinasi — negalima?
Pikaras mandagiai šyptelėjo:
— Kariškiui toks žodis neegzistuoja... 

Tačiau būtina viską pasverti. .. Geriau 
netekti Čekoslovakijos, negu būti kariš
kai sutriuškintiems.

Pikarui atėjus, Tessa buvo pasijutęs 
truputį ramiau; dabar jis buvo prislėg
tas. Pikaras nupiešė Paryžiaus sugrio
vimo vaizdą. Jeigu tą žino Pikaras, tą 
žino ir vokiečiai. Negalima netgi blefuo
ti... Kas daryti? Nusilenkti? Bet Pran
cūzijos vaidmuo? Prestižas? ... Tessa 
pasijuto skaudžiai įžeistas: jį pažemino, 
padarė Belgijos arba Portugalijos minis
tru. Jame pabudo patriotizmas. Sėdėda
mas apytamsiam kabinete vienui vienas, 
jis galvoj apie Verdenė dienas, apie 
draugus, žuvusius kare, apie betikslę aš
tuonioliktųjų metų pergalę. Taip, statu
la Luvre labai reikšminga: pergalė su 

’ sparnais, bet ji neturi galvos ...
Pietauti jis turėjo su Deseriu; ir nors 

Deseris visuomet sugebėdavo pradžiu
ginti savo bičiulį rinktiniais valgiais, 
pietūs padėjo būti nelinksmi. Tessa net 
nepažiūrėjo į meniu. Restoranas buvo 
marselietiškas; apie tai bylojo kvapas 
česnako ir vynuogienojų, su kuriais ke
pė žuvį. Kitu laiku Tessa pasakytų įkvė
pimo pilną kalbą apie nuostabias vaisin
gųjų pietų dovanas. Bet dabar jis išgy
veno žlugimo kartėlį. Deseris šyptelėjo:

— Mes nė neklausiam, ar turi čia vė
žių su baltu vynu? Ai, ai, mes pasida
rėm valstybės vyrai!

Tarp kitko ir Deseris buvo paniuręs. 
Jis turėjo nuostabią ypatybę: per dieną 
pajaunėdavo arba pasendavo dvidešim
čia metų. Vargu ar pažintų Žaneta ta
me sugliurusiame liūdname žmoguje įsi- 

» mylėjusį romantiką, ateidinėjusį į uosio 
. paūksmę.

. x Deseris sugniužo per paskutiniuosius 
metus. Jis ir anksčiau maža kuo betikė
jo; bet jis turėjo aistrų; su azartu jis 
kurdavo ir griaudavo galingus trestus, 
sukeldavo biržos audras, mainydavo, 
kaip pirštines, ministrus. Jis visomis jė
gomis stengėsi išsaugoti tą sustingusią 
visuomenę, jos jaukumą, tvankumą, ku
klius džiaugsmus. Paskutiniųjų metų 
įvykiai, streikai, fašistų teroras, Ispani
jos* drama, Hitlerio įvykdytas Austrijos 
pagrobimas, numatymas kitų, dar dides
nių bandymų, sunaikino jo gyvenimo 
prasmę. Pasaulio klimatas pasikeitė; ne
buvo galima tikėtis stebuklingo išgelbė
jimo senoviškos, provinciškos Prancūzi
jos su jos meškeriotojais, kaimiškomis 
vakaruškomis ir radikal-socialistais. De
seris tebedirbo; tai buvo inercija. Kaip 
atkaklus lošikas, jis statydavo vis ant to 
paties numerio, ir ruletės kamuoliukas 
tyčiodavosi iš jo. Padėtis įpareigodavo: 
Deserį klausinėdavo, reikėdavo atsaki
nėti, o kiekvienas jo žodis būdavo verti
namas, lyg įsakymas.

Tas pat buvo ir Tessa: juk ne dėl vė
žių su vynu jis čia atėjo. Veltui mėgino 
Deseris prablaivyti jį gastronomijos 
siurprizais. Tessa galvojo savo: apie Pa-
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Šia- 
12,- 

pUBė
Seattle, Wash. kalbą, kurie tp norėjo, 

me universitete mokosi 
000 studentų. ReifikiA, 
jų atėjo Wallace kalbos .klau
syti, bet turint mintyje komer
cinės spaudos gąsdinimus, tai 
gan gerai.

šeštad., geg. 22, Washing
ton svetainėje buvo surengta 
dėl H. Wallace išleistuvių pie
tūs. Susirinko 255 svečiai. 
Po pietų Henry Wallace ir 
jo partijos veikėjai išskrido į 
Spokane, Wash., kur jis turėjo 
sakyti kalbą.

Tą pat dieną ir valandą, 
kada Wallace kalbėjo Seattle, 
tai čia kalbėjo ir republikonų 
partijos norįs kandidatas į 
prezidentus Mr. Thomas E. 
Dewey, Eagle Auditoriume. 
įlet jo kalbos susirinko klau
syti tik ' apie 2,000 žmonių, 
nepaisant didelio garsinimo. 
Pasirodo, kad žmonės daugiau 
pritaria Wallace politikai.

S. G.

ryžiaus griuvėsius, apie dešiniųjų bal
sus. Jis nusiminęs klausinėjo Deserį:

— Kas gi bus? ... (
— Reikės trauktis. Ar tu kalbėjai su 

Breteiliu?
— Taip. Jie griauna ir kardu švais

tosi ... Benešąs jiems “bolševikas!”
Deseijs ėmė juoktis:
— Aišku. Pirmasis bolševikas buvo 

Asanja. Įdomu, kas bus tretysis, Čem
berlenas ar tu? Visa tai labai juokinga. 
Tačiau išvada aiški: reikės trauktis. Su
pranti, jie supainiojo visas kortas. Da
bar negali būti įprasto, garbingo karo, 
kiekvienas karas virs pilietiniu. Kažkada 
pavojų sudarė tik slapti rateliai, gyven
tojų nepasitenkinimas, kareivių maiš
tai Idilija!... Dabar yra didžiulė vals
tybė su diplomatais, dar blogiau su 
lėktuvais. Natūralu, kad visi šnairuoja 
į Rytus. Jei rusai eis su mumis, Bretei- 
lio draugai norės pralaimėjimo. Jei ru
sai pasuks prieš mus, pralaimėjimo no
rės darbininkai. O jeigu rusai pasiliks 
nušalyje, nutars palaukti, tuomet visi 
norės, kad pralaimėtume. Mūsų buržua 
bijo ir pralaimėjimo, ir pergalės. O dau
giausia jie bijo, kad nesustiprėtų Mask
va. Štai tau ir kariauk tokioje būklėje! 
,Aš suprantu, kodėl darbininkai dainuoja 
“Marseljietę.” Bet tu nesiklausyk. Dai
nos dainomis, bet reikia trauktis.

Tessa tylėdamas knabsojo prie lėkš
tės, prikrautos vėžių. Jis buvo .labiau 
negu visuomet išblyškęs, skundėsi karš
čiu, servetėle šluostėsi veidą.

— Pavargau! ... O reikia kam nors 
ryžtis. Juk tu pažįsti Daladje — daužo 
kumščiu, šūkauja: “Aš, aš, aš...” Na
poleonas ... O iš tikrųjų mazgotė. Nori 
blefuoti... Tačiau kas bus, jeigu vo
kiečiai atsakyman pasiųs penkis šimtus 
tūkstančių bombonešių? Pikaras sako, 
kad mūsų aviacija niekam tikusi. Aš 
jaučiu, kad man krenta baisi atsakomy
bė. Praha laukia atsakymo. Juk mes 
jiems pažadėjom ...
. — Neseniai aš pietavau jsu Čember
lenu. Gudrus pirklys. Piktas, bet medaus 
— kiek nori!... Jis man parodė savo 
senelio laikrodį — svogūnėlis, viršelyje 
išgraviruota: “Niekuomet•nepažadėk to, 
ko negalėsi tesėti.” Tai puikus pirklio 
devizas. Bet* tu nesisielok: pažadėjai ne 
tu, o tavo pirmtakūnai. O jeigu ir tu — 
nesvarbu! Politika ne prekyba, politiko
je negalima būti sąžiningam.

— Tačiau mes privalome kam nors 
• ryžtis ...

— Už mus nuspręs kiti... Prieš va-, 
lan^dą man skambino iš Londono ... Di
džiai gerbiamas Čemberlenas nutarė su
sitarti su Hitleriu. Aš tau sakau: tai 
gudrus senpalaikis. Vadinasi, tau nėra 
ko jaudintis. Kol kas mes — Britanijos 
dominija. Gal būt, būsime ir “reicho” 
provincija. Breteilis pasidarys gauleite
riu. šlykštu! Bet nieko nepadarysi: pran

cūzai nutuko... Kartoju: reikės trauk
tis.,.

Deseris dar labiau paniuro. O Tessa 
dabar šypsojosi. Žinia apie Čemberleno 
ketinimus jį nudžiugino: atsakomybė 
nuo vyriausybės nuimta. Jeigu anglai 
nusileidžia, net Fuže pabruks uodegą.. .• 
Tuomet už kabinetą balsuos ir dešinieji, 
ir kairieji. Bus galima pasakyti puikią 
kalbą: “Tragiškomis minutėmis būtina 
tautos vienybė...”

Ir jeigu vėžius suvalgė nepastebėda
mas, tai ir kefalį, ir jaučių uodegų keps
nį — ragu Tessa įvertino. Jis valgė go
džiai, gardžiavosi, riaugėjo; paskui nu- 

. vargęs, truputį šypsodamas, atsilošė ir 
nustebęs paklausė:
r — Kodėl tu nieko nevalgai?

—. Nėra apetito.
Tiktai dabar Tessa pastebėjo, kad De

seris blogai atrodo. Jis globėjiškai paplo: 
jo per visagalinčio finansininko petį.

— Per dvejus trejus metus mes atsi- 
x griebsime. Svarbiausia — nudelsti.. .- 

Tu be reikalo nieko nevalgai. Reikia iš
laikyti šventąjį žiburį. Aš šiandie tai 
labai gerai papietavau. Net nemaniau, 
kad esu taip peralkęs. Pąimsiu dar sū
rio ...

Jis valgė, valgė. Deseris šyptelėjo:
—< Kai mirė mano4eta, senelis vienu 

atsisėdimu suvalgė dvi antis ir pasakė! 
“Tai iš sielvarto ..

Tessa grįžo namo linksmas. Arnali 
paklausė:

— Tu išgėrei?
(Bus daugiau)

Du pietinių valstijų senatoriai, Alben W. Barkley iš 
Kentucky ir Sam Rayburn iš Texas paskirti svarbiais 
viršininkais demokratų partijos konvencijos, įvyksian
čios liepos 12-tą, Philadelphijoje. Barkley pasakys 

vyriausią kalbą, o Rayburn bus visos konvencijos 
pirmininku.

IŠ FLORIDOS PADANGES
Gegužės 25 Floridos valstija 

turėjo savo garsius rinkimus. 
Republikonų partija čionais 
nieko nereiškia, ji niekur ne
gali# nei žodelio žioptelėti, ji 
tįktai nolis. Demokratų par
tija vyrauja per visą ištisą 
valstiją. Kandidate/ į guber
natorius buvo penki, matyt, 
tas darbas ne tiktai kad gar
bingas, bet ii* pelningas, nes 
visi jie prakaitą liejo, agita
cijai pinigus leido. Visos tvor- 
ros ir vieškelių stulpai buvo 
aplipinti didelėmis fotografi
jomis - plakatais. Per gar
siakalbius tik $aukė, būk jis 
geras, o mano programas esąs 
geriausis. Tačiau darbininkiš
kom akini žiūrint visi jie bu
vo vienokio plauko. Tikrųjų 
darbininkų partijos buvo iki 
tiek suvaržytos, kurios viešai 
pasirodyt niekur negalėjo. 
Visi demokratų kandidatai 
buvo religinio nusistatymo, o 
kaipo toki dėlei darbo klasės 
žmonėms pasiūlys: eik į baž
nyčią ir karštai pasimelsk, o 
Dievas tau padės sunkų jun
gą vilkti.

Laimingiausias kandidatas iš 
jų tarpo buvo Fuller barren. 
Jis daugiausiai balsų gavo, 
kuris bus gubernatorium per 
ateinančius keturis metus. T 
kitus visokius urėdus pastatyti 
vieni seni, kiti nauji tos pa
čios demokratų partijos žmo
nės, kurie pasižadėjo darbuo
tis labui visos valstijos, 
venimas parodys.

★ ★ i
Rašant šiuos žodžius,

yra, gegužės 28, jau 40 dienų 
kaip užstojo didelė ' sausra. 
Saulutė kepina per kiauras 
dienas. Debesėlis pasirodo 
kur nors, bet lietaus anei la
šo. Tai labai nukenčia žo
lės ir gėlės. Ypač ūkininkams 
milžiniški nuostoliai, nes orin
čių, tandžerinų, greipfrutų 
medžiai, visokios daržovės ir 
kitoki pasėliai džiūsta, gelsta,

vysta dėlei negavimo lietaus. 
Teisybė, visur kur bandoma iš 
paipų palaistyti, tačiau visai 
mažai ką gelbsti. Seni vietos 
žmonės sako, kad, gausūs lie
tai užstos apie birželio 15 die
ną, na, ir lietus lis, praus 
mūsų apdulkėjusią griešną 
žemelę per kožną dieną apie 
mėnesį laiko. Tačiau padary
tą žalą vargiai atitaisys.

Vienas geras daiktas 
miestiečių žmonių,

dėl 
kad bū

nant ant saules beveik nesi- 
prakaituoja, oda sausa, žino
ma, nieko nedirbant, o paė
jus j bile kokį pavėsį, tai ir 
visai gerai jautiesi. Tačiau 
pasitaiko hekurios dienos, kad 
būna šutmena, atsigulus į lo
vą, ypač naktį užmigti labai 
sunku. Tačiau iš po tokio 
nuovargio antrą naktį miegasi 
gerai, V. J. Stankus.

Gegužės 21 d., Seattle High 
School Memorial Stadiume 
kalbėjo Henry Wallace. Įžan
ga buvo $1, publikos susirin
ko apie 7,000. žmonės 
griausmingai pasitiko Henry 
Wallace, per kelias minutes 
keldami ovacijas.

Wallace pasmerkė Mundto- 
Nixono bilių, kurį Kongresas 
priėmė ir svarsto Senato ko
misija. Taipgi pasmerkė Con
well komitetą, kuris čionai 
tyrinėja pirmeiviškas organi
zacijas, unijas jieškodamas 
komunistų. Dabar tas komi
tetas tyrinėja Washington 
universiteto mokytojus ir stu
dentus.

Aukų trečiosios partijos 
veiklai laike Wallace susirin
kimo sukelta $4,775. Reiškia, 
žmonės remia šią partiją ir 
nori Henry Wallace išrinkti 
šalies prezidentu.

Bet Seattle biznieriai pasi
rodė priešingi esą dėl Wallace 
ir jo draugų. Net 15-kos vieš
bučių savininkai atsisakė pa- 
randavoti jam rūmus pernak- 
vojimui, jų tarpe du didžiau
si viešbučiai, tai Olympic ir 
New Washington. Bet atsi
rado viešbutis, kuriame pa- 
randavojo rūmus. Gal jo sa
vininkai nepriklauso prie kitų 
viešbučių turčių trusto, tai 
Camlin Hotel.

Tą pačią dieną,Henry Wall
ace kalbėjo Washington Uni
versiteto studentams ir moky
tojams, kur jo kalbos klausėsi 
apie 6,000 žmonių, bet turėjo 
kalbą sakyti nuo vežimo, nes 
svetainės negavo. Kalbėjo 
pietų laiku, taip, kad buvo 
proga studentams išgirsti jo

New Haren, Conn
Tariu širdingai ačiū visiems 

draugams h* draugėms, kurie 
lankėsi j šermenis ir i kapus 
palydėjo mano mylimą gyve
nimo draugę Adelę! širdingai 
ačiuoju draugams, draugėms 
ir giminėms už atsilankymą iš 
tolimų miestų ir gėles. Taipgi 
ačiū drg. K. Petrikienei už 
gražų apibūdinimą mano 
draugės gyvenimo, už pasaky
tą kalbą laike laidotuvių.

Jobas Petkus.

Roma. — Popiežius šku- 
kė “viernuosius” dalyvauti 
politikoje ir kovoti prieš 
komunistus. *

tai

Tel. Evergreen 8-9770

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)-* Seštad., Birž. 5,

Įsitėmykite datas ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarines iškilmės.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. V.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Tol. TRObridge 3380

DR. JOHN REPSHIS 
/ ■ , (REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman Si., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS/ BEI KEIKSUS '

Mes perkame geriausios rūšies miltus —, tas reiškia, kad rtiūsų duonoj 
nėra jokhjydažų įiei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

" pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
į krautuves ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame

- ' ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

Dienraščio Laisves
t

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE
Kardash’s Park, Evergreen

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Bostono Apylinkė 
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. X

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept
Lietuvi^Parke, Chestnut Hill Rd

' (už Lakewood Ežero) •

RONKONKOMA
8631 *

TELEPHONE 
Stagg t-6043

MATTHEW P. BALLAS
X (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.-Y

k



St. Petersburg. Fla.
ATSISKYRUS NUO
MALONIŲ DRAUGŲ

Tiesa, ši mažytė lietuvių ko-

čiais, bet atvyksta ir paremia. 
Pasidėkavojant tam visam, ši 
mažytė lietuvių kolonija, su 
parama apšvietos ir visuome
nės reikalų, pralenkia ir daug 
didesnes kolonijas.

Jonija mums buvo maloniausia 
iš visų, kuriose esame gyvenę 
ir veikę pirmiaus. Čia lietu
viai tokie malonūs ir draugiš
ki, veikime tarpe jų to “aš” 
visai nejaučiama, už tai ir vei
kimas puikiai vyksta. Apšvie
tos bei visuomeninius darbus 
remia visi be skirtumo, ar 
kuris priklauso prie LLD 45 
kuopos, ar ne,—visi ateina į 
kuopos pramogas ir paremia 
jas. Čia vyksta ir kas tokio 
skirtingo nuo kitų lietuvių ko
lonijų. LLD 45-ta kuopa savo 
dvejų metų gyvavime surengė 
daug Įvairių pramogų, ir tik 
išėmus du piknikus, visi kiti 
buvo be svaiginančių gėrimų, 
o vis viena svečiai buvo pil
nai pasitenkinę ir visada pel
no liko.

žinoma, čia priklauso šir
dingas ačiū ir svečiams-turis- 
tams,-kurie žiemos metu atva-j 
žiave gerai parėmė LLD 45-, 
tos kuopos pramogas. Taipgi, 
priklauso ačiū ir Orlando lie
tuviams, kurie, kad ir retkar-

Apart to viso malonumo, 
kurį mes jautėme per pasta
ruosius kelis metus gyvenda
mi tarpe St. Petersburg© ir ir 
apylinkės malonių draugų ir 
draugių, ^paskutiniame LLD 
45-tos kuopos susirinkime tie 
draugės ir draugai patiekė 
mums puikias išleistuvių vai
šes ir mus apdovanojo. Q 
mes visai nesijaučiame to už
sipelnę.

Už visa tai mes širdingiau
siai ačiuojame jums, malonūs 
draugės ir draugai, kurie 
mums teikėte tą jaukų malo
numą begyvenant, ir už ma
lonias vaišes bei dovanas. Tas 
visas pasiliks mūsų atmintyje 
ant visadok Taipgi mudu šir
dingai linkime LLD 45-tai 
kuopai kuo geriausiai gyvuoti 
ir nuolatos pasilikti tuomi 
branduoliu, apie kurį spiestų
si visi lietuviai, apsigyvenę St. 
Petersburg© ir jo apylinkėje.

Eva ir Jubzas Simanauskai.
1357 Cleveland llts. Blvd.

j Cleveland Hts. 21, Ohio.

Mordecai Elįasb (dešinėje), atstovaująs naują Izraeliaus valstybę, ragina Jungti
nes Tautas pavartoti “ekonominius varžčiug ar tiesioginę UN militarišką pajėgą” su
stabdyti arabų įsiveržimą Izraelin. Jis atsišaukia tuojąųtinės veiklos UN Saugumo 
Tarybos snccialėje sesijoje. Iš kairės prie stalo sėdi Tarybų Sąjungos delegatas An
drejus Gromyko, Anglijos—Alexander Cadogan, Jungtinių Valstijų—Warren Austin.

Montreal, Canada
Mtrsų Ligoniai

CHARF.ES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Susirgo Jurgis Skripka, gy
venąs 2414 Bourbonnier.

Linkiu draugui greitai pa
sveikti.

Susižiedavo

Žinios iš Lietuvos
.'.’■.n ' '■■-rrs.T.— ’ »

Prekybos Klausimai Miestą , koHlUnalinįo Ūkio reika- 
Tarybos Sesijoje laiHS.

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

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

.................... l.TS'.g!.’!. . ............ A—'---- '--l-fr

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ii* Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
, 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 ' n

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774 i

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti, paskutinę ypagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekst/a išlaidų.

Du kambariai šermenim* didelis pujkiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. j

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

’ I IĮ ■■■■■■■■ B W—W a--- ■--- T-----»--------- TT~t'~**if

Susižiedavo Alekas Lukoša, 
pažangus veikėjas, su Mary 
Dowing, francūzų tautybės.

Vestuvės įvyks birželio 5 d.
★ ★ ★ 

Susilaukė Sūnaus
Gegužės 17 d. Povilas Da- 

bulis ir jo žmona, francūzų 
tautybės, susilaukė sūnaus.

Motina ir sūnus sveiki.
★ ★ ★

Dauą Grįžta Atgal į Angliją
Gegužės 21 d. laivu “As- 

cania” iš Montreal© uosto iš
vyko į Angliją 845 keleiviai. 
Dalis keliauninkų važiuoja į 
Angliją pasisvečiuoti, bet yra 
daug tokių, kurie grįžta į sa
vo tėviškę, apsivylę šia salimi.

Tūkstančiai anglų imigravo 
į Kanadą, pasibaigus Antra
jam karui, nepasitenkinę savo 
skurdžiu gyvenimu Anglijpje. 
Atvykę į Kanadą tikėjosi ras
ti laisvą ii- turtingą šalį. Bei 
ne visi rado tą laisvę ir leng
vas gyvenimo sąlygas. Pagal 
vieno anglo išsireiškimą : “Gra
ži propaganda yra skleidžia
ma apie Kanadą Anglijoj ir 
raginama emigruoti. Daugelis 
susivilioję atvykome, bet apsi- 
vylėme.. Tiesa, radome daug 
maisto ir kitų produktų, bet 
maža darbų.”

★ ★ ★
Reikia Dar 50,000 Namų
Sulig miesto valdžios ap- 

skaitliavimo porą metų atgal, 
Montreale /buvo reikalinga pa
statyti 50,000 namų laike pen
kių metų periodo, kad aprū
pinus visus gyvenantojus tin- 

. kamais butais. Dabartiniu lai
ku tos skaitlinės yra dar di
desnės; privažiavo daug nau
jų žmonių ir namų statyba 
laike poros metų periodo bu
vo smarkiai sumažėjusi. Prie
žastis yra ta, kad namų sta
tybos medžiagos kaina yra la
bai smarkiai iškilus, o ir ta 
pati medžiaga yra labai pras
tos rūšies? Geresnės rūšies 
medžius dėl statybos ekspor
tuoja į Angliją, nes tenai gau
na didesnius pelnus.. Namų 
rinkai paliekama -pačios pras- 
čiausįoš rūšies medžiaga. Gy
ventojai nenori statyti namų, 
kurie brangiai kainuoja ir 
yra prasti. Be to, mieste dar 
yra 2,000 namų netinkamų 
gyvenimui.

Kad paraginus gyventojus 
statyti namus, miestas siūlo 
namams sklypus už $1.00, su 
sąlyga, kad laike aštuonių mė
nesių namas būtų pastatytas. 
Tie sklypai yra $300 vertės.- 
Norinti pirkti brangesnį skly
pą gauna $299 nupiginimą, 
jeigu priims'sąlygą per 8 mė
nesius pastatyti namus.

Reporteris.

Hart, Mick
Tai jau peržydėjo vyšnių 

sodai pas mus. Jeigu pavasa
ris nepablogės,, tai atrodo, kad 
bus didelis derlius vyšnių šią 
vasarą.

Soduose eina didžiausia dar- 
bymetė dabartiniu laiku; mat, 
sodininkai turi išakėti gerai 
žeme soduose ir apipurkšti 
nuodingais skysčiais vaisme
džius.

Po daugelio lietingų dienų 
prasidėjo tikras pavasaris. Ū- 
'kininkai griebiasi darbo so
dinti kukuruzus, avižos gra
žiai žaliuoja.

★ ★ ★
Pora savaičių atgal teko su 

d. B- Gausiene atlankyti Jur
gį Piragą, virš 80 metų senelį, 
kuris randasi prieglaudoje 
(Oceana County Farm). Pi- 
ragas keli metai atgal, nors 

i beraščiu būdamas, prigulėjo 
| prie vietinės LLD 207 kuopos. 
Pats visą amžių buvo sunkaus 
darbo darbininku, tai matė 
reikalą būti eilėse progresyvių 
organizuotų darbininkų ir pa
gal savo skrumnią išgalę ne
atsisakydavo paremti mūsų 
judėjimą. Jis jaučiasi svei
kas, tik jau labai nusenęs, 
daugiausia guli lovoje.

'k ★ ★

Motinų dienoje teko būti 
ant pietį.) pas Dundulienę, irgi 
jau nusenusią moterėlę, kuri 
savo jaunose dienose, gyven
dama Chicagoje, buvo pagar
sėjusi/ kaipo dalyve teatrų 
vaidinimuose.

Ten ant pietų-buvo ii’ keli 
kiti: J. Karpavičius su žmona, 
A. Andrulis su žmona (ūki
ninkai) ii’ pirma sykį man 
matytas Mileris su žmona, 
taipgi ūkininkai nu© Shelby 
apylinkės.

Pasikalbėjimuose su tais 
žmonėmis gavosi supratimas, 
jog nežiūrint tos biaurios pro
pagandos iš valdančios klasės 
už naują karą, žmonės prie
šingi karui. Andrulienė sakė
si gauna laiškų iš Tarybų Lie
tuvos; ten žmonės patenkint) 
’dabartine valdžia. Jie taipgi 
susirašinėja su tur būt kokiais 
giminaičiais pabėgėliais Vo
kietijoje, tai anie draudžia 
šiems amerikiečiams susiraši
nėti su giminėmis Tarybų Lie
tuvoje, nes, esą, gaunanti iš 
Amerikos laiškus būną Tary
bų valdžios žiauriai persekio
jami ir net kalėjimu ir mir- 
čią baudžiami.

★ ★
LLD 207 kuopos nariai pąsi- 

mokėjo savo metines duokles, 
apart vieno nario, kuris jau
čiasi esąs “pavargęs” ir pa- 
siliksias nuošaliai.

Hartietis.

Havana, Kuba. — Reak
cininkas Carlos P. Socarras 
tapo išrinktas Kubos prezi
dentu. Jis ketina naikinti 
“komunistinį pavojų.”

New Britain, Conn.
3,000 DARBININKŲ IŠĖJO 

STREIKAN

American Hardware kom
panijos darbininkai metė dar
bą 2 d. birželio ir aptvėrė vi
sas dirbtuves tvirta pikieto li
nija. Darbininkai reikalauja 
pripažinimo elektrikininkų 
unijos, daugiau algos ir kitų 
pagerinimų. Kaip visur, taip 
ir čia darbininkai pirmą dieną 
ir kas dieną ramiai vedė pi
kieto užduotį iki miestava po
licija pribuvo ir pradėjo grūsti 
skebus per pikieto liniją. Ta
čiau no ką ji laimėjo. Dar
bininkai žino, kad be unijos 
sąlygos pablogės, tad nei pa
kenkė jų nesirado.

Tuo pačiu kartu masinė de
legacija atsikreipė prie miesto 
mero, kad^jisai sudraustų po
licijos streik-laužišką elgesį, 
-kad nebūtų kišamasi į st»ei- 
kierių reikalus. Pagaliau pa
lauksime ir pamatysime, kaip 
mero policija vėliau elgsis su 
streikieriais.

Minimose dirbtuvėse labai 
daug lietuvių dirba ir ištiki
mai streikuoja.

Žinantis.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Aušros Draugystės susirinkimas 
įvyks subatoje, birželio 5, 1948, 8 
vai. vakare, Lietuvių Laisvės Sve
tainėj, 271 Second St. Kviečiame 
narius dalyvauti, nes turimo svar
bių reikalų aptarti. (13.1-2)

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
miesto darbo žmonių deputa
tų Tarybos antroji sesija ap
svarstė prekybos stovį mieste. 
Sesijos metu buvo pateikti 
įdomūs skaičiai, apibūdinan
tieji prekybos augimą po kor
telių panaikinimo. Mieste ati
darytos 26 naujos prekybinės ’ 
įmonės, žymiai išaugo pre
kių apyvarta. "Pavyzdžiui, per 
pirmą šių meįų ketvirtį krau
tuvės miesto gyventojams jau 
pardavė cukraus daugiau, ne
gu per visus 1947 metus pa
gal korteles. žymiai pakilo 
miltų, konditerijos ir pramo
ninių prekių pardavimas.

Sesija priėmė nutarimą dėl 
tolesnio prekybos išvystymo 
Klaipėdos mieste.

Nemuno Žvejai Pradėjo 
Žvejybą

' KAUNAS.—Apie 500 žvejų 
jau pradėjo žvejybą Nemune, 
žvejų brigadoms buvo paskir
ta daug tinklų ir kitų žūkla- 
vimo priemonių.

šiais metais Nemune ir eže
ruose bus panaudota- 500 di
delių tinklų ir apie 600 ma
žesnių tinklų.

žvejai įsipareigojo sugauti 
šiemet pusantro karto daugiau 
žuvies, negu jie sugavo 1947 
metais.

★ ★ ★ 
Panevėžio Darbo žmonės— 

Lietuvos Sostinei
Panevėžio darbo žmonės 

kitų miestų pavyzdžiu nu
tarė aktyviai padėti atsta
tant ir tvarkant Lietuvos 
sostinę. Miesto pramkombi- 
natas. gamins plytas sosti
nės šaligatviams grįsti. 
Norkevičiaus vadovaujama 
brigada apsiėmė pagaminti 
laisvu nuo darbo metu 10 
tūkstančių plytų sostinės

“Šermukšnio” lentpiūyės 
kolektyvas įsipareigojo per 
vasaros sežoną pagaminti U1 
pakrauti Vilniui kelis vago- 
nūs statybinių medžiagų^

Konkrečius įsipareigoji
mus pasiėmė ir kitų Pane
vėžio įmonių kolektyvai.
-t----------- -- --  ---------------- ----- ------—r-------rę-

ŽYM1AUSIAS

METINIS PARENGIMAS!
Nerengkit Kitko Tą įDieną!

FOURTH of JUY
PIKNIKAS.

HIGHLAND PARK'E
New Haven, Conn.

RENGĖJAI:
DARBININKŲ SPAUDOS 

KOMITETAS

I
J. J. Kaškiaučius, M. D, •

580 Summer Avenue, |
Newark 4, N. J. ‘
HUmboldt 2-7964 ;;

Fotografas ■
Traukiu paveikslus familijų, yeąr 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ' 

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Washington. — Generalio 
prokuroro įsakymu, per 20 
paskutinių menesių buvo 
deportavimui areštuota 50 
tariamų nepiliečių komunis
tų.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
■................. ' ■ ■li„ ............... ............... ...........

NOTICE Is hereby given that Licence No. 
GB 1S883 has been issued to the under
signed trt soil beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 799 Fplt.on St., Borough of Brooklyn, 
County of' kings, to be, Consumed off tljc 
premises.

DAVID SEMĘL

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopos* susirinkimas 

įvyks birželio 5 d., 7 vai. vakare, po 
adresu 15-17 Ann St., Harrison, 
N. J. ’

Kaip žinote, kad susirinkimų die
na jau pakeista ant visos vasaros, 
kaip kad kasmet mes darome.

Į šį susirinkimą ateikite visi, nes 
apart svarbių reikalų, turime*. du 
specialius reikalus, etai jie: Antros 
apskrities* piknikas birželio 6 d. ir 
“Laisvės” piknikas, kuris įvyks lie
pos 4 d. Taigi, prie viršminėtų pa
rengimų mes turime tinkamai pasi
ruošti. — V. Žilinskas. (131-2)

■—•>————————-f 
į Egzaminuojam Akis, į 
j Rašome Receptus i 
Daronie ir Pritaikome Akinius

Į Optometrists

| 394-398 Broadway
1 Brooklyn, N. Y.
i Tel. ST. 2-8842

•*••<—r—■—■—)■—■—■—.•—•—■—

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c

Iš 5-ių patrovų . Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų. Gerai Suderinto Valgio $1,(50

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

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

Salę išnuomtiojame dėl puotų, pokijlų, krikštynų, parių, vęstųvįty. 
Žemos kdinos už viską. *

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

savininkai

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokiu valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
lietuviškas kabaretas

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeini 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti .

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

: 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
: (Skersai nuo-Rępublic Teatro) Telefonas EV. 4-8690

jyjĮiyiA-L- - - *»■? »^flĮ»H»*******i*n********<f ■ ■ a ■ ■aaArfJ

5 pus!.—Laisvė (Lifcbrty, Lith. Daily)—Šeštad., Birž. 5 , T94Si
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apie pusę va-

i

apga- Laiškas iš Washingtono

•Ready-to-Ship’

St

ne-

kū-

Valandos:

Liaudies Teatre Nariams

Svečiai Išvyko Namo
L

&

(131-3)

Užmušė Prie Namų

Mitchell 
Visi su- 
priimti. 
didesnis

tiek 
nuo 
gios

piknikas vis- 
pasikavojimuikopos

Paskui 
kuris

MacDONALD 
CAREY

New Yorke skaičius gyven
tojų jau esąs virš astuoni mi- 
lionai.

taip ir 
Senkus; 
padėtas 
devyni,

praėjo gyvai, 
skaitlingesnis.

Koresp.

Penn- 
dviem Laisvei, 

manęs!
Mičiulis
Senkau,

Laisvei, 
padarė, 
pasklai- 
ant sta- 
noriu ir

Sts • .. ■'

f
B -T?*"'n
Oh

ir po kairei vieną
Avė. Iš

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

Paėmė jie tai kojai pi- 
kartą, paėmė 

tos

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
I USSR (Apmokėtais Muitais)
! UumJV jr j visas Pasaulio Dalis.

Smagiausias Judžiuose Lošis 
Rižiku ir Romansu’.'
Su Ųviem Didžiom žvaigždėm!
PAULETTE
GODDARD

“HAZARD”

nerikonas,
I ilna raportą, kuris 

tas.
Skaityta laiškas

2-Vos apskrities,

■ ........
į Puikus steičius su naujausiais 
| įtaisymais.
į KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
I Kainos Prieinamos.
J 949-959 Willoughby Ave
J Tel STagg 2-3842

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTU SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. ■

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

Penktadieniais uždaryta.
''‘iioiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii^

i BROOKLYN
{LABOR LYCEUM
! DARBININKU ĮSTAIGA Į
!Salės dėl. Balių, Koncertų, Ban-«
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į

' “Susipažinimo
NUOLAIDA

5Dc
Ant Mūšy Ant Mūšy
‘Ready-to-Ship’

Maisto ' Drabužių
PUNDELIAI

New Svečiai iš Minersville PASKUTINIS UŽKVIETIMAS

Apgavikai Išviliojo iš 
Paliegėlio Bekojo 
19,000 Dolerių x

Frank Kelman, 62 metų, 
busų nelaimėje praradęs koją, 
buvo už ją gavęs atlyginimo 
19 tūkstančių dolerių. Bet 
prisisuko prie jo “geradariai,” 
užtikrindami jam, kad jis ga
lįs gauti taip gerą "medinę ko
ją, jog vaikščios, kaip su ti
kra, 
nigų 
Bet
tinkamos.
“faktams,

kitą, 
nebuvo 

atsiradb 
nuspren

dė siųsti jį į Floridą su- 
gydyti ir pritaikyti geriausią 
koją. Tie šarlatanai prisitai
kė prie jo iš banko išsiimtų 
visų pinigų ir paliko jį 
sylvania stotyje tik su 
doleriais kišeniuje.

Frank Olah/ vienas iš 
vikų, areštuotas.

i

Iš Aido Choro Pusmetinio 
Susirinkimo

Gegužės 28-tos d. susirinki
me pirmininkė Eva Mizarier/ė 
šiam kartui sekretoriauti pa
kvietė Sylvią Pužauskaitę. 
Perskaitytas protokolas ir pri
imtas be pastab.ų.

Valdybos nariai rapprtavo 
apie Aido Choro • veiklą bei 
finansinį stovį.

įvykusio paskutinio choro 
parengimo, kuriame buvo su
vaidinta veikalas “Ponas A-

komisija patiekė 
buvo pri-

Kodėl Važiuoti Vienam, 
Jei Galima Kartu 
Su Draugais? “

Nubaudė Savininką 
Už Nedavimą Šilumos

Frank Sbaglia, keliolikos na
mų savininkas, tapo nubaus
tas pasimokėti $600 už neda
vimą šilumos ir šilto vandens 
praėjusios žiemos šalčių laiko
tarpiu. Kj&bamieji namai ran
dasi 20,ir 60 Moore 
Brooklyne.

Sbaglia teisinosi, kad jis 
galėjęs gauti aliejaus, 
čiau teisinas iššaukė jam 
ro pristatinėtojus. • Jų rekor
dai rodė, kad tuo .pačiu laiku, 
kada šis sakosi negalėjęs gau
ti kuro, jie pristatinėję kuro 
į kitus jo namus.

Čiukure* bylos, jo advoka
tas Victor Anfuso įbėgo neši
nas Williamsburgo Nuominin
kų Lygos išleistu lapeliu, sa
kydamas, kad tas rodo prieš 
savininką suokalbį. Tačiau 
teisėjas Myles Paige atsisakė 
tai imti dzomėn, paklausda
mas: “Ar savininkai nesusi
renka tartis-kaip pačiupti nuo
mininkus ?”

Liet. Liaudies Teatro nariąi 
esate kviečiami į susirinkimą 
šį šeštadienį (birž.’) 5, 2 vai. 
popiet, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill.

Bus išduotai “Pergalės’Lapy- 
skaita, turėsime perrinkti val
dybą, pasitarsime sekamo se
zono veiklos reikalais ir, jei 
bus laiko, perskaitysime Dau
guviečio pjesę “Uždavinys.” 
Ga] teks duot namo bendrovei 
pasiūlymų ir scenerijų reika
lais. Reikia' pasitart ir kostiu
mų sutvarkymo ir jiems patal
pos reikalais.

Pribūkit laiku. Valdyba.

Plėšiko sužeista rpirė ligo
ninėje Mrs. Lizzie Lucas, 
bronxiete, 70 metų. Suėmė 
įtartą jauną brooklynietį vy
ruką Louis Morelli. • Sakoma, 
kad sužeistoji jį pažinusi. Jis 
persistatydamas atvežusiu iš 
grosemės pirkinį įsigavo į jos

J butą ir ją perdūrė peiliu. 
r - . - __________  Į

♦ ♦ ♦ Ir Puikus Asmenų 
Vaidinimas Scenoj * * *

THE KING COLE TRIO 
Grįžta pagal Reikalavimus! 

ir: KAY STARR.
PAT HENNING. 4 EVANS 

Ęxtra: Ray Anthony ir Jo Ork.

Paramount Times sq.

nuo LLD 
kuriame 

kvočiama Aido Chorą dainuo
ti /jų rengiamam piknike, t. 
y; birželio 6 d., Lithuanian 
Liberty Park, 340 
avė., Linden, N. J. 
tik© šį pakvietimą 
Nutarta pasamdyti 
busas, kad apart choro narių 
dar būtų vietos tiems, kurie 
norėtų kartu su aidiečiais va
žiuoti piknjkan.

Skaityta laiškas nuo Vilijos 
Choro, Waterbury, Conn. Jie 
kviečia Aido Chorą dalyvauti 
tenais rengiamoj Dainų šven
tėje. Tikslas šio sanbūrio yra 
sukviesti kuo daugiau chorų, 
ypatingai iš rytinių valstijų, 
kurie turės progos pasirodyti 
savo dainavimu bei pažengi- 
mu šioje meno šakoje. Tai

bus dar vienas reikšmingas 
įvykis mūsų pažangiųjų lietu
vių veikime. Aido Choras ža
da važiuoti su busu.,

Skaityta laiškas nuo buvu
sios choro sekretorės Helen 
Bručas, kuriame jinai atsisako 
nuo sekretorės pareigų. Tat 
Natalija Nagulevičiūtė sutiko 
būti Aido Choro sekretore.

Kalbėta apie, rudeninį Aido 
Choro parengimą, kuris turėtų 
įvykti spalio mėnesį, šiam 
reikalui tvarkyti išrinkta ko
misija iš penkių narių: V. 
Žilinskas, ‘ Tony Navikas, Ol
ga Baltrušaitis, P. Grabaus
kas ir Sylvia Pužauskaitė.

Apkalbėjus visus einamuo
sius reikalus, Eva Mizarienė 
kalbėjo apie Aido Choro gy
vavimą ir narių1 aktyvumą. Ji
nai pabrėžė, kad nariai turėtų 
daugiau interesuotis choro vei
kimu. Atėjus į pamokas 
kreipti daugiau dėmesio į mo
kinimas! dainuoti. Turi būti 
daugiau kooperacijos bei ak
tyvumo, jei norima, kad mūsų 
choras gyvuotų. O kas svar
biausia, tai punktualumas, nes 
paskutiniu laiku nariai pradė
jo rinktis labai vėlai. Tai yra 
peiktinas elgesys ir reikia bū
tinai to vengti ’

Susirinkimas 
tik turėjo būti

Tie, kurie nori važiuoti šį 
sekmadienį pavieniai į LLD 
2-ros apkrities pikniką, kuris 
įvyks Lithuanianj Liberty 
Park, 340 Mitchell avė., Lin
den, N. J., -padarys klaidą.

Kodėl važiuoti vienam, jei 
galima kartu* su draugais? 
Tai tikra tiesa!

Aidiečiai važiuos busu, ku
riame, be abejo, atliks sėdy
nių norintiems\kartu su jais 
važiuoti.

Tat norintieji važiuoti kar
tu, prašomi pribūti 1 vai. p. 
p. prie Laisvės namo, 4 27 
Lorimer St.

Kelionės kaina į pikniką ir 
atgal—2 doleriai. Koresp.

Dekoracijų dienos šventėje 
Brooklyne lankėsi Kazimieras 
Senkus, kuris turi taverną 140 
Sunbury St., Minersville, Pa., 
ir Alex Čeponis. Jiedu aplan
kė. ir Kultūrinį'Centrą. ) Man 
teko šiuos du svečius susieiti 
pas Petrą Kapicką. Čia jie su 
Rušinskais ir su Domininku 
MičiuTiu ^šnekučiavosi, Alex 
Čeponis interesavosi 'susieiti 
Povilą Bernadišių. Pažadėjau 
jam dasiklausti ' Bernadišiaus' 
antrašą. Alex Čeponis padėjo 
man porą dolerių tiž tą pasi
rūpinimą; Sau asmeniškai at
sisakiau imti, patariau tuos $2 
paaukoti dienraščiui 
Alex Čeponis

Kazimieras 
dė dolerines, 
lo, sako: tik
aš primesti Laisvei, bet ir čia 
negana. Išsiėmė valetą, iš
pešė dešimtinę, sako perduok

Domininkas Mi- 
seniai ir aš 

šia dešimtinę 
Kiek lukterė- 
sako: žinai, 
kad Laisvei

Berniukas Nenorįs 
Atostogų

Malioriai Perrenka 
Valdybas

Lithuanian Li-
340 Mitchell

N. J. Pradžia

programa. Dai
ri id cti chorai: 

iš Brooklyn© ir

Rytoj, birželio (June) 6 d., 
ALDLD 2-ros Apskrities didy
sis piknikas, 
berty Parke, 
Ave., Linden, 
—p uo pietų. 

Puiki dainų 
nuos net du 
Aido Choras
Sietyno Choras iš Newarko.

Bus ir prakalbos. Kalbės 
ALDLD Centro sekretorius— 
D. M. šolomskas.

Gerti ir valgyti bus iki so
ties.

Šokiai tęsis, iki vėlumos, 
prie populiarės muzikos.

Užkviečiame atsilankyti vi
sus! Ir atvykite anksti, idant 
turėtumėte užtektinai laiko 
pasižmonėti ir tyru oru pasi
džiaugti, pakvėpuoti.

KELRODIS: Automobiliais 
is Brooklyno Highway 1 į 
Linden, N. J., il<i Woods Ave., 
po dešinei ir važiuoti iki Sim
son Avė.,
bloką iki Mitchell 
Elizabeth© ar Newarko busu 
44 iki Woods Ave., ir paeiti 
__ a________________________ ______

apie 3 blokus iki Simson Avė 
kur bus po kairei ir Mitchell 
Avenue.

Traukiniais nuo Penu stoties 
iš New Yorko, 7th Avė. & 
33rd St., galima važiuoti se
kamomis valandomis: 11:40, 
1 :05, 2:10, 3:35,4 :08, 4 :50.

Ypatingai dėl važiuotės nie
kas neturėtų susilaikyti ne
važiavęs į šį pikniką. Brook- 
lynieciams ir newyorkiečiams 
Pennsylvauijos gelžkeliu labai 
patogu, traukinys privažiuoja 
beveik prie pat pikniko vietos, 
ir ten nuveža į 
landos.

Jeigu ir lytų, 
įvyks, nes 
lietaus labai daug pato- 
vietos pačiame parke.

ALDLD 2 Apskrities 
Komitetas.

New Yorke vedama .kam
panija sukelti fondą negrų 
kolegijoms pietinėse valstijo
se. šiemet jau - sukėlė $51,- 
800

Mike Kivatisky, 12 metų 
berniukas, gavęs iš Vaiki] 
Globos Draugijos medalį ir 
teise 2 savaičių nemokami^ 
atostogų kempėje, atsisakė 
jas priimti. Jis sako, kad jis 
miesto upėje maudosi dažniau, 
negu kempėje; turi daugiau 
smagumo su pažįstamais kai
mynais vaikais; gali atsikelti, 
kada nori; dar užsidirba kai 
kada dešimtuką parnešdamas 
iš krautuvių šeimininkėms pir
kinius. 

1
Kaimynų smalsūs liežuviai 

tuojau įtarė, kad gal jaunukas 
turįs mylimą mergaitę, kurios 
nenorįs palikti. Bet įtartasis 
užtikrino, kad jis jau paaugęs, 
mergaičių nebepaisąs.

Rochesteriečiai 'Aleksandras 
ir Leokadija Bekešiai, buvę 
atvykę švenčių proga dalyvau
ti Lietuvių Kultūrinio Centro 
pramogose, išvažiavo namo 
gale’ šios savaitės. Jiedu sve- 
čiavpsi pas jo brolį ir brolienę 
Bekešius Greenpointėje. Taip
gi atlankė jos sesers sūnų 
Evans su šeima, gyvenančius 
Great Necke.

Svečiai neužmiršo ir dien
raščio Laisvės, kadangi yra jo 
skaitytojai, o Leokadija dar 
ir nuolatinė gera vajininkė. Ir 
šį kaitą atvykdama atvežė 
stambų pluoštą doleriij, ku
riuos sukėlė visi draugai ro- 
chesteriečiai neseniai įvyku
sioje pramogoje, prie tos su
mos abiem vajininkams — Pe
trui Andersonui ir Bekešienei 
— pridėjus dovanojus atgal 
Laisvei ir vajuje gautas dova
nas.

Prasidėjo maliorių District 
Council 9-to valdybos nomi- 
•nacijos. Lokalai nominuoja 
'savo narius kandidatais, o 
taip išstatytuosius kandidatus 
paskui renka visuotinu narių 
balsavimu, šios tarybos rinki
mai įvyks birželio 26-tą, bet 
nominacijos vykdomos dabar.

Jau nominuotais savo lokalų 
yra Morris Gainer iš lokalo' 
905. Louis Weinstock kandi
datuoja 48-me. Lokale 454- 
me eiliniai nariai stato Ralph 
L. French, . o 51 -me—Charles 
Gosling.

Lokale 892 prieš dabartinį 
tarybos finansų sekretorių 
Martin Rarback statomas eili
nių Eric Peterson. Numato
ma, kad šeštadienį įvyksian
čiuose balsavimuose Peterso
nas galįs laimėti, nes jis veda 
labai rimtą kampaniją. Peter
sonas kritikuoja Rarback, kad 
jis, tapęs 'išrinktu, užmiršo 
kiekvieną savo pažadą, duo
tą nariams pernai pirm rinki
mų. . —

Gerovė šios unijos nuosta
tuose yra ta, kad kandidatas 
į centralinė įstaigą turi būti 
gavęs didžiumos balsus savo 
lokale. Negavo didžiumos na
mie, negali kandidatuoti. Tad 
blogas elementas tuščiais pa
žadais g'ali apgauti narius 
tiktai vieną kartą:

Šiomis dienomis laiškai ir 
atvirutės pundais siunčiami į 

,Washingtoną protestui prieš 
Mundt bilių. ' Bet dienraščiui 
Laisvei atėjo toks atvirukas iš 
Washingtono:

“Rašau šias eilutes ant ka- 
pitoliaus trepu Washington, 
D. C., birželio 2, 1948. Mass
achusetts valstijos delegacija 
iš 39 asmenų. Tai labai maža 
palyginus su Pennsylvanijos 
ar New Yorko. Iš ryto atlai
kam bendrą valstijų delegatų 
mitingą didžiulėje arenoje, 
virš 5,000 delegatų. O dabar 
kiėkyienos valstijos delegatai 
stengiasi matyti savo senato
rius. Labai nepaprastas įvy
kis, didele protesto banga 
prieš Mundt bilių ir demons
tracija už civilių teisių išlai
kymą.

Mass. Delegacijos Narys.

tą Laisvei.
čiulis prašneko: 
daviau 
ir nuo 
jęs D. 
drauge
dabar reikia stambesnės para
mos. Jūs ir aš galime duoti 
po daugiau... Jei pats duo
si dar dešimtinę tai aš duosiu 
dar dvidešimtinę. Senkus 
užgyrė Mičiulio propoziciją 
padėjo dar dešimtinę ir Mi
čiulis patiesė dvidešimtinę. 
Toje smulkioje sueigoje dien
raščiui suteikta $52'.00 para
mos.

Būtų gražu, kad kiekvieno
je sueigoje būtų prisimenama 
Laisvės padėtis ir pasirūpina
ma^ jai finansine parama.

Ųovilo Bernadišiaus antrašo 
dar nedasiklausiau. Būčiau 
dėkingas, kad jis pats ar kas 
kitas žinantys jo antrašą man 
praneštų. P. Buknys.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namai East New Yor

ke. Visi turi po tuščią florą. Dviem 
šeimynom mūrinis sų, 11 kambarių, 
garu šildomas, $5,000. Woodhaven 
—- trijų, šeimų mūrinis namas, 17 
kambarių, garas,. . garadžius. Ketu
rių šeimų,' mūrinis po keturis kam
pinius, kambarius; renda $1800.00, 
kaina $12,700.50., 12 apartmentų po 
3 Jr 4 kambarius, kampinis lotas 
40x100. Ręnda $6000, kaina $35,000. 
20 apart., po 3, 4 ir 5 kambarius, 
lotas 45x100, renda $9000, kaina 
$45,000. Turiu visokių namų parda-\ 
vimui, visose dalyse miesto už priei
namą kainą. Zinis, 499 Grand St., 
Brooklyn, N.. Y. EVergreen 4-3487. 
REpublic 9-1506._______ (131-133)

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD, N. Y.

Šį šeštadienį, birželio (June) 5, 
LDS 103 kuopa turės Beer Party. 
Pradžia 7:30 P. M. Bus duodama 
geri sandvičiai ir alaus kiek tik kas 
norės. įžanga tik $1.75.

Kviečiame brooklynječius, ir iš 
apylinkės j. šią vaišingą parę. Bus 
Šapolo-Vaiginio salėje, 147 Thames 
St., Ridgewood. Prašome nesi vėluo
ti atsilankyti. Būsite pavaišinti ir 
šiaip linksmai praleisite laiką. — 
Rengėjai.

New Yorke policija, papra
šyta viešbučių savininkų, suse
kė ir areštavo gražią mergšę 
Eileen June Ader, 18 metų. 
Ji šauniai pagyvenusi viešbu
čiuose už ju'os mokėdama be
verčiais čekiais.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc 

405 SO. 4th ST 
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

WORLD TOURISTS
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. 
T E L E P H O N E OR CHARD

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

AKIS IR ■ 
AKIS”

B. S. A. O.

’ DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO

Jerome Hurwitz
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

Išvyko narę o ir žymioji vieš
nia pittsburghietė daktarė 
Johanna T. Baltrušaitienė su 
anūke Julia Magoman. Dak
tarė buvojo pas draugus 
Venckumis, buvusius argenti- 
nięčius, Richmond Hill, taipgi 
viešėjo

Apie įvykusią daktarės pre-, 
lekciją ir gražų pobūyėlį su 
ja, jos pagarbai, matysime 
Moterų žiniose. R.

pas Merk’ius.

Mrs. Frieda FVank, 48 metų, 
neseniai atvykusi iš Europos, 
tapo mirtinai primušta kokio 
nors kerštinciaus ar plėšiko 
apartmentinio namo kieme, 
3750 Broadway. Ją atrado 
pusiau be sąmonės, su pra
mušta galva.

Kadangi prie jos nerado pi
niginės, spėja, kad gal buvo 
užpulta tikslu apiplėšti.

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos- 
mėsos valgiai. Taipgi, dar- 

- žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Peter 
KAPISKAS

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
v

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

Ir Auksini# Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos/ * * 
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

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

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

' Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON

Valandos:

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

701 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagg 2-2173

Peter Kaprskas
Tel. EVergreen 4-8174
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