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Nežiūrint Paliaubų, Arabai MASKVA PROTESTUOJA PRIEŠ AMERIKOS
IR HOLANDŲ SPAUDOS KURSTYMUS 
UŽPULT SOVIETUS ATOMU BOMBOMIS
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Šiemet švedai amerikiečiai 
mini šimto metų sukaktį nuo 
to laiko, kada švedai pradėjo 
emigruoti j Ameriką apsigy
venti.

Chicagoje švedų yra didžiu
lė kolonija: nemažai jų yra ir 
New Yorko mieste. Visur jie 
gerokai suamerikonėję.

Šių metų birželio 30 dieną 
New Yorko ir apylinkės švedai 
amerikiečiai šį jubiliejų atžy
mės didžiuliu bankietu, ruo
šiamu Waldorf Astoria vieš
buty j.

Vilniaus “Literatūra
Menas” skelbia, jog neužilgo 
Valstybinė Grožinės Literatū
ros Leidykla išleis “monogra
fiją apie Miką Petrauską, ku
rio mirties 10 metų sukaktį 
minėjome pernai rudeni.”

Toliau :

Taigi švedai pradėjo dides
niais būriais Amerikon va
žiuoti apie 20-čiu metų pir
miau negu lietuviai.

Lietuviai Amerikon pradėjo 
skaitlingiau vykti 1868 me
tais ir šiemet tam įvykiui su
kanka lygiai 80 metų.

Ar lietuviai amerikiečiai ši 
įvykį kuo nors atžymės, lieka
si palaukti ir pamatyti.

Atrodo, kad mes lauksime 
1968 melų.

Tuomet tai bus!...

ir

bų turime suminėti jo revoliu
cines dainas, išėjusias 1910 
m.... jo pirmąją lietuvišką 
operą ‘Birutę,” parašyta 1906 
metais, visa eile jo operečių 
(apie 20) ir smulkesnių kom
pozicijų (apie 150).”

Monografiją paruošė buvęs 
amerikietis K. Vairas-Račkaus- 
kas. Re to: “ketinama išleist 
Miko Petrausko muzikos kūri
nių rinkinį,, kuri spaudai ruo
šia Valstybinės Operos solis
tas St. Sodeika.”

Prezidentas Trumanas vie
šai pareiškė, kad, jo nuomone, 
dabartinis, 80-tasis Jungtinių 
Valstijų Kongresas yra blo
giausias mūsų krašto istorijo
je.

Republikonų lyderis žemes
niuose Kongreso rūmuose, 

■Charles A. Halleck, atsakė 
prezidentui Trumanui tuo pa
tim :

“Yra daug žmonių, kurie 
mano, jog Mr. Trumanas yra 
prasčiausias prezidentas iš vi
sų, kokius mes esame turėję 
nuo Jurgio Washington© lai
kų.”

Mums rodosi, jog abu 
kė nemažai tiesos!

pasa-

Ame-O jeigu taip, tuomet 
rikos žmonės ne juokais turi 
susirūpinti busimaisiais rinki
mais.

Jiems reikalingas naujas 
krašto prezidentas, jiems rei
kalingas naujas Kongresas,—<. 
Kongresas, tarnaujantis liau
džiai, visam kraštui, o ne mi- 
litarizmui ir Wall strytui.

Naujoji progresyvė partija, 
vadinasi, suvaidins didžiulę 
rolę sekamo rudens rinkimuo
se.

Beje, kalbant apie rudeni
nius rinkimus: Lee Pressman, 
buvęp generalinis CIO advo
katas, žada kandidatuoti Ame
rikos Darbo Partijos sąrašu 
kongresmano vietai.

Mr. Pressman kandidatuos 
14-tame kongresiniame diš- 
trikte, kurį sudaro Coney Is
lando, Kings Highway, Bath 
Reach ir kiti Brooklyn© ra
jonai.

Lee Pressman — žymus ad
vokatas, — šiuo metu užimtas 
svarbiomis politinėmis bylo
mis. Bet reikia manyti, kad 
Jis suras laiko ir rinkiminei

Grūmoja Panaujint Karą 
Prieš Izraeliaus Valstybę
Arabiškų Kraštų Sąjunga Užreiškė, jog Niekad Nepripažins 
Izraeliaus Valstybės; Žydų-Arabų Santykiai įveržti

Palestina. — žymiai su
mažėjo karo veiksmai tarp 
žydų ir arabų po to, kai bu
vo paskelbta keturių savai
čių paliaubos, pradedant 
nuo 2 valandos po vidunak
čio iš ketvirtadienio į penk
tadienį (pagal New Yorko 
laikrodį).

Arabiškų valstybių są
jungos sekretorius Abdel 
Rahman Azzam Paša parei
škė, jog.arabai niekuomet 
nepripažins Izraeliaus vals
tybės; ir jeigu žydai reika
laus jos, tai arabų kraš
tai panaujins karą prieš Iz
raeliu.

Prieš pat paliaubų valan
da Izraeliaus lakūnai bom- v

Pasižymėjęs Negras 
Harvardo Studentas

Cambridge, Mass.— Neg
ras studentas Chester M. 
Pierce, 21 metų, baigė Har
vardo Universiteto kolegiją 
su dideliais pasižymėjimais 
moksle ir sportuose per 4 
metus. Jo klasės studentai 
už tai išrinko Pierce ant
ruoju savo maršalu (klasės 
vice-pirmininku) iškilmėje, 
kur buvo dalinami diplomai 
baigusiems kursą studen
tam. Viso buvo išrinkta 3 
maršai.

Jungtinės Valstijos Išleis 
$1,345,165,000 Naujiems 
Karo Lėktuvams per Metus

Washington. — Per 12 
mėnesių nuo šių metų liepos 
1 d. Amerika išleis dar $1,- 
345,165,000 naujiems kari
niams lėktuvams statyti. 
Kongresas yra paskyręs‘3 
bilionus dolerių specialiai 
didinti ginklavimąsi ore, 
priedan prie reguliariai pa
skirtų $653,835,000 oro jė- , 
goms per metus.

Per minimus 12 mėnesių . 
bus ekstra pastatyta 2,200 
karinių lėktuvų.

DIDĖJA ITALIJOS 
VALSTIEČIŲ STREIKAI

Roma. — Parmos provin
cijoj sustreikavo 25,000 že
mės ūkio darbininkų. Nuo 
pirmiau tęsiasi platus vals
tiečių streikas šiaurinėje 
Italijoje.

Berlin. — Sovietų vyriau
sybe suvaržė vokiečių kelio
nes tarp angliško ir sovieti
nio ruožtų.

kampanijai paaukoti.
Jis turi būti išrinktas Kon- 

g/’esan !

žymusis rašytojas - Thomas 
Mann apsigyveno pietinėje 
Kalifornijoje. Jis ne tik ten 
apsigyveno, bet ir pradėjo 
aktyviau dalyvauti visuomeni
niame progresyviame judėji
me.

bardavo Syrijos sostinę Da
maską. Lebano vyriausybė 
nutarė užgrobti visus žydų 
laivus, siekiančius jo priep
laukas.

Žydai tebelaikė apsupime 
1,000 egiptėmi pietinėje Pa
lestinoje.

KVIEČIŲ DERLIUS 
BŪSIĄS GAUSINGAS
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Washington. — Jungtinių 
Valstijų žemdirbystės - de- 
partmentas skaičiuoja, kad 
šiemetinis kviečių derlius 
sieks 1,192,000,000 bušelių— 
taip gerai kviečiai auga. 
Pernai šioje šalyje užderė
jo 1,364,000,000 bušelių 
kviečių. Vidutinis kviečių 
derlius per eilę metų buvo 
890,000,000 bušelių.

Su Danijos Laivu 
Žuvo 150 Žmonių

Kopenhagen, Danija. — 
Užplaukė ant minos kelei
vinis danų laivas ir tapo 
pavojingai prasprogdintas. - 
Žuvo bent 150 jame buvusių 
žmonių. Esą išgelbėta apie 
250 kitų.

Panaujino Indžionkšiną 
Prieš Gelžkeliečius

Washington. — Kuomet 
išsibaigė federalio teisėjo 
Alano Goldsborough pir
mesnis indžionkšinas- drau
smė prieš traukinių Maši
nistų, Ugniakurių ir Svic- 
manų Brolijas', tas teisėjas 
panaujino indžion^šiną, vėl 
uždrausdamas jiem strei
kuoti. Geležinkeliečių advo
katai s^akė, indžionkšinas 
neteisėtas.

Connecticut’e Nuteisti Trys 
Brooklyniečiai Piktadariai
Bridgeport, Conn.—Brook- 

lyniečiai Joseph Montore ir 
Michael Papa tapo nuteisti 
7 iki 13 metų kalėti, o Jer
ry Muro, 16 metų jaunuolis, 
pasiųstas 5 metams į patai
sos namus. Jie buvo suimti 
Stamforde už plėšimą, lai
ke kurio nušovė vieną po
licininką ir sužęidė kitą.

Sovietų Spauda Smerkia 
Vokietijos Skaldytojus

Maskva.— Svarbiausi So
vietų laikraščiai, Izviestija 
ir Pravda pasmerkė šešių 
vakarinių talkininkų nuta
rimą atskelti vakarinę Vo
kietiją ir įsteigti atskirą vo
kiečių valstybę. Sako, to
kia valstybė būtų karinė 
anglų-amerikonų bazė prieš 
Sovietus ir ypač tarnautų 
Amerikos kapitalui.

London. — Sovietų Są
junga užprotestavo Jungti
nėms Valstijoms ir Holan- 
dijai prieš rašymus jų spau
doje, kurstančius užpulti 
Sovietus atominėmis bombo
mis. Sovietų vyriausybė. y- 
pač kreipia dėmesį į kursty
mus amerikiniame žurnale 
Newsweek ir Holandi jos 
laikraštyje Het Vriję Volk, 
Holandų Darbo Partijos or
gane.

Newsweek piešė Sovietus 
kaip būsimus Jungtin. Val
stijų “užpuolikus.” Todėl 
Newsweek ragino Ameriką 
lėktuvais pasiųsti atomų 
bombas ir sunaikinti tokius 
sovietinius didmies č i u s, 
kaip Maskva, Leningradas,

Gromyko Reikalauja, Kad Jungt 
Tautos Siųstų ir Sovietinius 
Tėmytojus j Palestiną t

.--So-Lake Success, N.
vietų Sąjungos delegatas 
Andrius Gromyko pakarto
jo reikalavimą Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybai, kad 
įgalintų ir Sovietų karinius 
tėmytojus keliauti į Pales
tiną ir padėiP * paliaubas 
vykdyti tarp arabų ir Izra
eliaus valstybės.

Gromyko sakė, sovietinių 
tėmytojų galėtų būti ma
žiau, negu Amerikos,? Fran- 
cijos ir Belgijos. Šios trys 
šalys kiekviena pasiuntė po 
21 savo tėmytoją.

Greitesnis už Garsą Karinis 
Amerikos Lėktuvas

Muroc, Calif. — Bando
masis karinis rakietinis A- 
merikos lėktuvas XS-1 čia 
skraidė “daug greičiau kaip 
garsas’’, sako Jungt. Vals
tijų oro jėgų sekretorius 
W. St. Symington. Lėktuvą 
vairavo kapitonas C. E. 
Yeager.

Žemai garsas lekia' 760 
mylių per valandą, o 40,000 
pėdų aukštyje — 660 mylių 
per valandą.

Šį lėktuvą varo perkai- 
tintos dujos, baisiu smarku-

Panaikinti Tafto 
Įstatą, Šaukia Green
Washington.—Wm. Green, 

Darbo Federacijos pirmi
ninkas, liudydamas ' Kong
reso Atstovų Rūmo bendra
jai komisijai, reikalavo vi
sai panaikinti Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą, kuris “taip 
blogas, kad negalima patai
syti.” ,

PERKŪNAS UŽMUŠĖ , 
PENKIS

Lisbon, Portugalija. — 
Trenkė perkūnas į susėdu
sius po medžiu pavalgyti 
darbininkus ir užmušė pen
kis, arti elektros stoties 
Montealegre.

ORAS. — Būsią lietaus.

Kijevas, Charkovas ir Ode
sa. Holandų laikraštis šau
kė Ameriką atominėmis 
bombomis suardyti .pramo
nės centrus Sovietų Sąjun
goje .

Sav&įmotesto notose So
vietų vyriausybė primena, 
kad Jungt. Tautų seimas 
pernai rudenį vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri už
draudžia karinius kursty
mus.

Kartu Sovietai pranešė 
generaliam Jungt. Tautų 
sekretoriui Trygvei Lie a- 
pie “nežabotą naujo karo 
propagandą” tuose ameri
konų ir holandų laikraš
čiuose.

Prieš sovietinių tėmytojų 
siuntimą Palestinon išstoję 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos atstovai. Gromyko at
sakė: “Sovietai turi ne ma
žiau priežasties siųsti'savo 
tėmytojus, kaip amerikonai, 
francūzai ir belgai.” -

Amerikos atstovas dr. 
Ph. C. Jessup gyrė Jungti
nių Tautų tarpininką žy
dam ir arabam taikyti, šve
dą grafą Folke Bernadotte 
(amerikono fabrikanto žen
tą). Bernadotte nekvietė 
sovietinių tėmytojų.

mu švirkšdamos pro jo uo
degą. Lėktuvo kuras yra 
mišinys skysto oxygeno 
(deguonies) ir alkoholio. 
Per pustrečios minutės šis 
lėktuvas suvartoja 4 tonus 
alkoholio ir oxygeno.

Jis dar pirmas pralaužęs 
“oro sieną”, kuri susidaro 
priekyje lėktuvo, skrendan
čio taip greitai, kaip gar
sas.

Kaip toli XS-1 skrido,'ta
tai karinėje sląptybėje lai
koma.

Algos Pakėb’mai 
Sovietą Mainieriam

Maskva. — Anglikasiam 
Sovietų Sąjungoj pakelta 
alga.iki 2,750 rublių per 
mėnesį, neskaitant viršlai
kių uždarbio. Be to, vyriau
sybė pardavinėja mainie-1 
riam namus labai nupigin
tomis kainomis.

ŠNIPAS PRISIĘAŽINO
Berlin. — Areštuotas vo

kiečių laikraštininkas D. 
Friede prisipažino, kad an
glai - amerikonai' pasiuntė 
jį kaip šnipą į Sovietų 
imtą rytinę Vokietiją.

uz-

New York. — Steikas 
brango iki $1.35 starui.

pa-

Senatoriai Užgyrė Bilių, 
Reikalaujantį Panaujint 
Verstiną Rekrutą vintą
Kongreso Atstovų Rūmas Taip Pat Užgirsiąs Dvimetinį 
Draftą Vyrams nuo 19 iki 25 Metų Amžiaus

i.
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Washington. — Senatas 
78 balsais prieš 10 užgyrė 
bilių, reikalaujantį išleisti 
įstatymą verstinam kariuo
menės rekrutavimui per 
dvejus metus. Sykiu su tuo 
senatas nubalsavo draftuo- 
ti dvejų metų tarnybai vy
rus nuo ll9 iki 25 metų am-

PRISAIKDINTAS NAUJAS
ČECtfOSLOVAKŲ SEIMAS

Praga. — Ketvirtadienį' 
buvo prisaikdintas naujas 
Čechoslovakijos respublikos 
seimas, išrinktas 6 metams. 
Visos partijos statė savo 
kandidatus rinkimams Sei
man viename Tautos Fron
to sąraše. Komunistai lai
mėjo daugiau vietų seime, 
negu kuri kita pavienė par-

Anglai Nepripažįsta 
Izraeliaus

London. —- Anglų užsie
ninė ministerija pareiškė, 
jog Anglija nepripažins Iz
raeliaus valstybės Palesti
noje bent tol, kol tęsis ke
turių savaičių paliaubos 
tarp žydų ir arabų.

Vakarinių Talkininkų 
Šnipijada Berlyne

Berlin. — Vakariniai tal
kininkai stengiasi paversti 
Berlyną savo šnipų ir sabo- 
tažninkų lizdu prieš Sovietų 
okupacinę vyriausybę, rašo 
vokiečių laikraštis Taeg- 
liche Rundschau, leidžiamas 
sovietinėje Berlyno dalyje. 
Bet Sovietų jėgos išvaikys 
to lizdo paukščius, kaip į- 
spėja tas laikraštis.

T. Lie Pageidauja Ginkluotos 
Jungtinių Tautų Jėgos

Cambridge, Miass. — Ge- 
neralis Jungt. Tautų sekre
torius Trygve Lie ragino 
greit sudaryti keleto tūks
tančių ginkluotų vyrų tarp
tautinę jėgą iš savanorių. 
Kalbėdamas Harvardo Uni
versitete, Lie sakė, tokia 
jėga vykdytų Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos nutari
mus, iki bus suorganizuota 

[J. Tautų armija. •

Ginklų Sandėlis Fabrikanto 
Namuose Graikijoje

Athenai, Graikija.—Elek
trinių prietaisų fabrikanto 
namuose policija užtiko 4 
minosvaidžius, 10 bombų, 
kiekius rakietų, šaunamųjų 
ginklų, kulkų, durtuvų, plie
ninių kepurių ir karinių u- 
niformų. Areštavo fabri
kantą, jo žmoną ir 15 metų 
sūnų.

žiaus. Bet karo veteranai 
būsią paliuosuoti nuo draf- 
to.

Senato priimtas bilius 
duoda “teisę” 18 metų ber
niukams savanoriai įstoti į 
kariumenę vienų metų tar
nybai. Metus ištarnavę, jie 
būtų laisvi nuo dvimetinio 
drafto vėliau.

Republikonai Kongreso 
Atstovų Rūmo vadai penk
tadienį sakė, jog ir kongres- 
manai greit užgirs šį versti
nos karinės tarnybos bilių. ,

SIS
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Washington. — Tapo pa
laidotas buvęs darbo sekre
torius (ministras) Louis 
Schwellenbach, 53 metu am- 
ziaus. i *«

Gen. Motors Paleidžia 
200,000 Darbininkų i

/'■ /S

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja pranešė, kad ji dešimčiai 
dienų paleidžia 200,000 dar** 

' bininkų iš 50 ar 60 savo ' 
fabrikų Detroite ir kituose 
miestuose. Korporacijos at
stovas pasakojo, kad sto- 
kuoją plieno. Jis kaltino bu
vusįjį angliakasių streiką, 
kuris, esą, sutrukdęs plieno 
fabrikus.

Plieno Darbininkų Unija 
Reikalauja Panaikinti 
Priesaiką Prieš Komunizmą

Chicago. — CIO Plieno 
Darbininkų Unija su savo 
pirmininku Philipu Murray 
kreipėsi į federal} apeliaci
jų teismą; prašo panaikint 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
posmą, reikalaujantį, kad 
unijos vadai prisiektų, jog 
jie nėra komunistai ir jo
kiame dalyke nepritaria ko
munistams.

Murray sakė, jog tas įsta
tymo posmas peržengia 
Jungt. Valstijų Konstituci
ją. Kartu jis pasibažijo, kad 
kovojo ir tebekovoja prieš 
komunistus unijose. Bet rei
kalavimas dar prisiekt prieš ( 
juos tai esą pažeminimas u- 
nijos vadams.

i
i
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Atom-Bombų Lėktuvlaivis 
Lėšuos $127,000,000

Washington. — Senatas 
i užgyrė sumanymą pastatyt 
milžinišką lėktuvlaivį, kuris 
nešiotų ir atominių bombų • 
lėktuvus. Tas lėktuvlaivis 
bus 65,000 tonų ir lėšuos a- 
pie $127,000,000.

1

fS
A'

i?

i
Harvardas Pagerbė Jungt.

Tautų Sekretorių Lie
Cambridge, Mass.— Har

vardo Universitetas suteikė 
teisių daktaro garbės laips
nį Trygvei Lie, generaliam 
Jungtinių Tautų sekreto
riui.
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Kam Mundto-Nixono Bilius?
Vienas šių dienų žymiausiųjų pasaulio rašytojų, 

Thomas Mann, pasakė:
“Dabartinis komunistų persekiojimas turi vieną 

tikslą: paruošti mūsų kraštą karui prieš Rusiją.”
Rašytojas tai pasakė Hollywoodo (Californijoj) meni

ninkų, mokslininkų ir profesionahi įvykusioje konferenci
joj, kurios tikslas buvo: pasisakyti už taiką.

Rašytojo nuomone, Marshallo planas yra niekas ki
tas, kaip siekimasis papirkti europines šalis, kad jos at
sisakytų nuo socializmo ir kovotų Tarybų Sąjungą.

Amerikos reakcininkai, rašytojas nurodė, šiuo metu 
šmeižia velionį prezidentą Rooseveltą vyriausiai dėl to, 
kam jis stojo už vienybę .ir bendrą veiksmą su Tarybų 
Sąjunga. Kadangi Amerikos reakcininkams neteko ma
tyti, kaip jie troško, Vokietijos atsuktos prieš Tarybų 
Sąjungą, tai dabar jie dūksta, darydami viską, kad juo 
greičiau būtų paruoštas Amerikos karas prieš T. Sąjun
gą. Tam tikslui reakcininkai sumanė žalingą ir pavojin
gą Mundt-Nixono bilių.

Per ilgą laiką Amerika buvo skaitoma, progresyve 
demokratija pasaulyj; visa tai'šiandiėn reakcininkai 
mojasi sunaikinti. Rašytojas mano, kad tik liaudis ir su 
ja einančioji šviesuomenė tegali išgelbėti mūsų kraštą 
Ž) to baisaus pažeminimo, nuo įvedimo fašizmo Ame- 

on.
Be abejojimo, rašytojas Mann daug tiesos pasakė. La- 
svarbu, kad šitokio masto rašytojas įsijungia dar

ban, nukreiptan už pagrindinių Amerikos liaudies teisių 
išlaikymą.

Mundto-Nixono bilius nėra nukreiptas tik prieš ko
munistus. Tai žino kiekvienas, kuris tik sveikai galvoja. 
Tai bilius, nukreiptas prieš visą Amerikos liaudį, prieš 
josios pagrindines konstitucines teises.

Jeigu Amerikos liaudžiai pasiseks paveikti senatą, 
kad jis bilių atmestų, tai bus didžiulis laimėjimas. “ 
bus išlaikyta mūsų krašto šlovė pasaulio akyse.

Dėl to tenka darbuotis!

“MASKVA ŠYPSOSI”, 
O KUNIGAS VERKIA

Darbininko ' redaktorius 
prelatas Urbonavičius bara 
ir graudena Ameriką ir 
Angliją. Jis sako: “Maskva 
šypsosi. Ir*turi iš ko: tarp 
sąjungininkų kyla kivirčiai 
dėl dviejų stambiausių prie
žasčių: Vokietijos ir Pales
tinos.”

Dėl Vokietijos, girdi, 
francūzai šiaušiasi ir mato 
sau pavojų. Su jais reikia

suskilo: 
arabus, 
K rem- 

dėl 
opo-

Tai

Negras Richmondo Miesto Taryboje
Spauda skelbia, jog birželio 9 dieną Richmondo 

mieste, Virginia valstijoje, įvyko municipaliniai rinki
mai, kuriuose buvo ir negrų kandidatų. Miesto tarybon 
tapo išrinktas negras advokatas, Oliver W. Hill.

Tai didelis negrų laimėjimas, nepaisant visko. Mr. 
Hill gavo arti 9,000 balsų, iš kurių, apskaičiuojama, apie 
trys tūkstančiai buvo baltųjų piliečių paduoti balsai.

Virginia Civilinio Karo metu buvo negrų vergijos 
tvirtuma. Richmond miestas — Virginia valstijos sosti
nė. Ir štai to miesto taryboje bus vienas negras atstovas 
— sūnus tautos, kuri Virginijoj ir kitose valstijose yra 
taip pavergta, taip pažeminta!

Vis tai laimėjimas — progreso laimėjimas!

Bet didžiausia nelaimė su 
Palestina. Dėl Palestinos 
kertasi amerikiečių ir ang
lų interesai. Prelatas rašo:

Maskvai džiugu, 
jungininkų frontas

'Anglija stoja už 
Amerika už žydus,
liaus šypsena platėja 
priekaištų, kuriuos jo 
nenthi kits kitam daro. Ame
rika prikaišioja Anglijai 
aklą užsispyrimą ir norą at
bulais keliais visiškai Pales
tiną paveldėti — arabų lė
šomis. Tai rūgštus priekaiš
tas. Gi savo ruožtu Angli
ja prikiša Amerikai taip pat 
nevisai skanų dalyką: kad 
stambieji Amerikos politikie
riai, ar bent vienas, dabar 
balne besėdįs pats stambiau
sias pareigūnas, žvejoja žy
dų balsus rinkimų motu. 
Tais siaurais, grynai asmeni
niais sumetimais Amerikos 
Prezidentas ardąs ir. Ameri
kos ir Anglijos biznį; statąs 
pavojun Arabijos aliejų, ku
rio produkcija visai sustojo, 
arabams ir žydams besipe
šant. Aprašydamas tuos sa
vitarpinius sąjungininkų prie
kaištus, viens amerikiečių 
žurnalas daro štai kokią pa
stabą : “iš Marso žiūrint, ir 
anglų ir amerikiečių prie
kaištuose yra daug tiesos.”

Kai pradėta viešai kalbėti 
i apie gadinimą aliejinio biz

nio, Maskva jau visai pasi-: 
leido juokais, ir štai dėlko: 
prisipažinta, kad 80 nuošim
čių veikiamo Europos atsta
tymui aliejaus turi būt paim
ta iŠ Arabijos bei Palestinos 

į šaltinių. Reiškia, Palestinos 
l karas trukdo Marshallo 
i na. (D., birž. 8 d.)

peravo su naciais.
Ruhr distrikto darbinin

kai. išgirdę apie tai, pareiš
kė sąjungininkų komitetui 
protestą. Bet komitetas jų 
nepaisė. Tada darbininkų 
unijos nutarė paskelbti visuo
tinį streiką Ruhr distrikte.

Konfliktas buvo pašalintas, 
kai pati vokiečių Ekonominė 
Taryba sutiko atšaukti Re- 
uschą iš Sąjunginio Plieno 
Gamybos Komiteto. Tačiau 
dar ir po to Amerikos karo 
valdžios galva, gen. Lucius 
D. Clay, pasakė, kad atšau
kimas to pronaciško pramo
nininko turįs būti patvirtin
tas jo ir britų generolo Ro- 
bcrtsono, kuris stovi britų 
karo valdžios priešakyje.

Kaip atrodo Amerikos de
mokratija vokiečių akyse, 
kada jos atstovai viešai re
mia nacizmu susitepusį kapi
talistą ?•

■, Matote, hjaujienos skaito 
šį atsitikimą tik gen. Clay 
išsišokimu, izoliuotu neap- 
galvojimu, tiktai klaida. Bet 
tai nėra Clay išsišokimas. 
Tai yra išdavas visos poli
tikos. Tarptautinio 'Tribu
nolo (Amerikos, Anglijos ir 
Francūzijos teisėjų) atsi
sakymas Vokietijos indus- 
trialistus pripažinti karo 
kriminalistais yra tokios 
pat rūšies tos pačios politi
kos išdavas. Amerikos ir 
Anglijos militarinių val
džių atsisakymas sunaikinti

Farben ir kitus vokiškus 
justus priklauso tai pačiai 
“išsišokimų” kategorijai. O 
kai visus juos sudedi į daik
tą, tai kiekvienam, kuris 
nėra visiškai apjakęs, aiš
kiai matosi, jog pagalba šių 
induštrialistų ir šių trustų 
atsteigiama Vakarinėje Vo
kietijoje militaristinė fašis
tinė valstybė.

An-

CHICAGOS ŽMONĖS 
APIE WALLACE IR 
TRUMANĄ

Chicagos Vilnyje V. 
drulis rašo:

Prezidentas Trumanas, su
stojęs Chicagoj, , “įtikinimui 
svarbių žmonių gerumu savo 
politinių kokybių,” sako kai 
kurie politiniai komentatoriai.

Jei tie žmonės buvo demo
kratų čyfai, gal jis juos ir įti
kino. Kiek tai liečia daugumą 
chicagiečių, berods, jie pasi
liks neįtikinti.

Prezidento šalininkai patai
kė jo kalbai Chicagoj gerą 
laiką, švedai minėjo 100 me
tų savo tautiečių apsigyveni
mo vidutvakariuose sukaktį.

Nežiūrint puošnios progra
mos ir svarbios sukakties, 
Stadiumo nepripilde žmonė
mis. ,

O kada Henry Wallace kal
bėjo Stadiumas buvo perpil
dytas, nors buvo įžanga ir 
gan aukšta.

Atrodo, kad demokratų ly
deriai nebūtų drįsę Stadiumo 
imti vien prezidento kalbai.

Mūsų Dienraščio Reikalai

pla-

AR PAVYZDYS, 
AR POLITIKA?

Kas blaivai protauja, tam 
nesunku atspėti Amerikos 

j ir Anglijos politiką Vakari
enėje Vokietijoje. Tai pas
tangos atsteigti, kaip pa- .n

i nacišką valstybę tokiais pat 
i pamatais, kokiais buvo Tre- 
čiasis' Reichas. Tai naujas 

.pavojus visai žmonijai.
Tos pavojingos politikos 

dalimi yra Vakarinėje Vo
kietijoje traukimas į valsty
bės organus senųjų Vokieti
jos. industrialistų, kurie iš
ugdė ir finansavo nacių 
partiją ir Hitlerio avan
tiūrą. Bet šios, aiškios tie
sos nesupranta arba nema
to menševikų Naujienos. 
Štai kaip jos rašo apie vie
ną tokį atsitikimą:

Amerikos ir Britanijos mi- 
litarinės valdžios Vokietijo
je leido vokiečiams sudaryti 
dvejose vakarinėse zonose 
centr-alinę įstaigą ekonomi
niams reikalams tvarkyti, 
Ekonominę Tarybą. Ji tapo 
sudaryta iš vienų tiktai pra
monininkų, neįsileidžiant į 
ją organizuotų ’ darbininkų 
atstovų.

Negana (to. šita įstaiga pa
siūlė, kaipo Vokiečių pramo
nės atstovą,. į Sąjunginį Plie
no Gamybos . Komitetą .yi’ęrią 
žymų savo sėbrą, Hermann 
Reusch, kuris Hitlerio vieš
patavimo laikais uoliai koo-

Karo Paliaubos Palestinoje
Pagaliau Palestinoj ė įvyko karo paliaubos — pa 

liaubos keturioms savaitėms. Dėl paliaubų įvykdymo tarp brėžia “New^Yorko'post 
Izraeliaus ir arabiškų valstybių tarpininkavo grovas Ber
nadotte, Jungtinių Tautų įpareigotas švedas.
- • Vadinasi, keturioms savaitėms ginklai bus padėti į 
šalį ir Palestinos problema bus sprendžiama žodžiais ir 
kitokiais “taikiais veiksmais.”

■ Ar pavyks sutaikyti izraelistus su arabais?
Tai klausimas, kuris šiandien ne vieną vargina.
Tūli mano, jog šitomis paliaubomis pasinaudos tik 

arabiškos valstybės; yra spėjama, kad Izraelius dėl to 
skaudžiai, nukentės.

... Arabiškos valstybės turi užtenkamai progų gauti iš 
Anglijos ir Amerikos ginklų. Vadinasi, jos gali per tas 
keturias savaites sutvirtėti. Gi izraelistai ginklų negaus, 
nes Amerika jų neišleidžia, o Anglijos imperialistai yra 
izraeliaus priešai ir arabiškų valstybių prieteliai. Arabai, 
mat, turi aliejaus, o prieš aliejų šiandien lenkiasi ir Wall 
strytas ir Anglijos “socialistas” Bevinas!

Nuo to Jaiko, kai arabai užpuolė Palestiną ir Izrae
liu, anglai imperialistai, pasikvietę talkon čiang-kai-še- 
ką ir Belgijos valdžią, atvirai stoja už arabus, už agre
sorių. Amerika kol kas tik žodžiais tepasisakė už Izra
elitu, gi darbais, tiesiogiai ir netiesiogiai, padeda agre- 
soriškoms arabų valstybėms. .

Egypto ir kitų arabiškų valstybių agresoriai pareiš
kė: nors karo paliaubos ir įvyks, mes visvien neprileisi- 
me; kad Palestinoje įsikurtų ir gyvuotų Izraeliaus vals
tybė. 'z

Atrodo, jog po keturių savaičių arabiškos valstybės 
karą pradės, jei Izraelius gyvuos. O kad Izraelius gyvuos, 
mažai tenka abejoti. ,

Išeitis turėtų būti tokia: Pirmiausia Jungtinės Vals
tijos, privalėtų nuimti embargo nuo ginklų Izraeliui. 
Antra: pasakyti anglams, belgams ir kitiems, kurie re- 
iiiia arabiškas valstybes: neduokit joms pagalbos, nes 
Amerika neduos jums paskolų ir ginklų. Trečia: Pasiųsti 
PŽlestinon tvirtą Jungtinių Tautų militarinę atstovybę, 
kurion įeitų ir Tarybų Sąjungos atstovai. Ketvirta: Įspė
ti arabiškas valstybes, kad jos< klausytų Jungtinių Tautų

Pradžia vasaros prasta. 
Trijų dienų šventėje pabai
goje gegužės mėnesio įvyko 
daugelyje vietų piknikai. 
Tačiau dienraščiui Laisvei 
stambesnės paramos iš pik
nikų nebuvo. Pasirodo, kad 
dėl šalto ir. lietingo oro pik
nikai nebuvo pasekmingi. 
Neperplačiai pasiekta žmo
nių su agitacija užsirašyti 
Laisvę ar primesti jai dole- 
riuką-kitą aukų.

Nauji skaitytojai yra ])ats 
pagrindinis, pats svarbiau
sias įplaukų šaltinis. Pra
džioje birželio naujų prenu
meratų prisiuntė šie asme
nys: -

S. Jasilionis, Binghamton, 
N. Y.; Mrs. J. P. Armul, 
Cleveland, Ohio; Wni. Pat
ten, Gloucester Hts., N. J.; 
P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa.; A. Merkevičius, Mon
treal, Canada.

Penketas naujų skaityto
jų, gražu! Bet kitais metais 
dekoracijų dienos šventė 
duodavo po keletą desėtkų 
naujų skaitytojų.

Aukų gavome:
Naujosios Anglijos Mote

rų Sąryšis (per Eva. Niau- 
rienę), Dedham, Mass., pri
siuntė $10.

LLD 34 kp.,. Rumford, 
Me., (per S. Puidoką), $10.

Jurgis ir Ona Kazakevi
čiai ir šeima (aukojo padė
kai už patarnavinąą per 
laikraštį),- Brooklyn, N. Y., 
$10.

Po $5: LDS 9-ta Apskri
tis, Springfield, Ill. (per Sil
vestrą Senkų), drg. Pitts- 
burgietis^

Po $3: S. šaltys, Rock
ford, Ill.; J. Steponaitis, 
B’kĮyn,. N .Y.; S .A. Smith, 
LaPorte, Indiana; P. Trau- 
pys, So. Boston, Mass.; A. 
Lideikienė, Great Neck, N. 
Y. į W. Klimas, ranchville, 
N. J. • J. Čiberka, Far Ro: 
ckawdy, N. Y.; A. Šmago- 
rius, Maspeth, N. Y.; Peter 
Yankauskas, Wilkės-Barre,.

Pa.; Mary Anderson (An- 
driūnienė), C a m b ridge, 
Mass.; Julia Yovis, Pitts
field, Mass.; J. Uzubal, 
Chicago, Ill.

’Po $2:, A. Katinas, Brid
geport, Conn.;. P. Gurnelis, 
Montreal, Canada; Jo.e Ja
tulis, Welland, Ont., Cana
da; W. Mikna, Lonquenit, 
Que., Canada; J. Goberis, 
Toronto, Canada.

Po $1: Anthony Totels, 
Bristol, Conn.;> John Yasu- 
lis, Kenosha, Wis.; Ona Ma- 
žiuikienė, Dorchester,Mass.; 
H. Merkienė, Phila., Pa., B. 
F. Kubilius, Fitchburg, 
Mass., A. Keršanskas, Phi- 
la., Pa.; Ona Raskevich, 
Bellevue, Alta., Canada. •

Po 50c: Chas. Daukša, 
Jackson Heights, N. Y<; 
John Chapas, Des Moines, 
Iowa.

Gražus dalykas, kad skai
tytojai gausiai remia savo 
dienraštį aukomis.

Širdingai dękojame ga
vusiems naujų skąitytojų ir 
paaukavusiems dienraščio 
reikalams. Kviečiame visus 
dienraščio Laisvės platinto
jus darbuotis vasariniuose 
parengimuose platinimui 
savo dienraščio.

Laisvės Administracija.

(Martyno Povilso iš Kiškių, Šilutės 
apskr. laiškas)

Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo Įsakas dėl tvarkos 
Lietuvos TSR Klaipėdos 
miesto, Klaipėdos, Šilutės ir 
Pagėgių apskričių lietuvių 
tautybės nuolatinių gyven
tojų TSRS pilietybei įgyti, 
sukėlė ant kojų beveik vi
sus Vokietijoje tebesančius 
buv. Klaipėdos krašto gy
ventojus, lietuvius. 1948 m. 
vasario 15 d. į Tarybų Lie
tuvos sostinę Vilnių atvyku- 
siame lietuvių repatriantų 
transporte daugiau kaip 50 
vien klaipėdiečių, jų tarpe 
ir aš.

Aš, Martynas Povils, ūki
ninkas iš Kiškių, Šilutės 
apskr. 1944 m. vokiečių bu
vau prievarta^ išvarytas į 
Vokietijos gilumą. Dirbau 
Saksonijoje, patekau į len
kams dabar priklausančią 
teritoriją.

Berlyno mieste, Šarloten- 
burge, anglų sektoriuje, gy
veno nuo seniai friaho pus
brolis. Man pavyko nuvyk
ti pas jį ir aš gyvenau iki 
išvykimo į tėvynę. Paskel
bus minėtą Tarybų Sąjun
gos Vyriausybės įsaką, aš 
nebegalvojau nieko ir susi
ruošiau kelionėn namo. Su 
manim atvyko ir mano duk
tė Marytė.

Savo kelione aš labai pa
tenkintas. Visur tarybinėje 
pusėje turėjome geras nak
vynes, maistą. Su mumis 
mandagiai elgėsi. Mus bau
gino, kad kelyje arba po 
atvykimo iš mūs būtinai at
ims visus daiktus. Ištikrųjų 
nieko panašaus neatsitiko. 
Daiktų niekas ne tik neat
ėmė, bet ir netikrino. Mano 
kaimynai vežėsi su savim 
ne mažą mantą, štai Miko

Engelino šeima savo daik
tais prikrovė pilną, didelį 
sunkvežimį. Daug klaipė
diečių vyko su visais savo 
daiktais, pavyzdžiui, Mai- 
nienė atvyko net su šešiais 
suaugusiais vyrukais. At
vyko Sarujūnų šeima, Tur
gelių šeima iš Kuturių, 
Grigolaičiai, Jokūbas Rė
zas, Bertaitienė ir kt. Daug 
pažįstamų dar palikome Vo
kietijoj?, bet ir jie ruošiasi 
grįžti, laukia tik šiltesnio 
oro. Man rodos, kad buvu
sio Klaipėdos krašto gyven
tojai lietuviai visi sugrįš į 
Lietuvą. Aš prašau patal
pinti laikraščiuose, kad lai
mingai pargrįžau namo ir 
kviečiu tuojau važiuoti Jo
kūbą Kaukę, ūkininką iš 
Paurų, Kristupą Gedaitį, 
ūkininką iš Pricėnų ir ypač 
mudu, su kaimynu 
Engelinu * kviečiame Lie
tuvon sugrįžti Vilių 
kuris šiuo metu yra 
sen Anhalte, Salz-wedel 
apskr., Glattenstaedte. Jis 
seniai trokšta grįžti tęvy- 
nėn, jį buvo sulaikiusi sun
ki liga, bet dabar pasvei
kęs ir mes, - klapėdieciai, 
kviečiame jį, tokį žymų 
Klaipėdos krašto lietuvį- 
veikėją, grįžti tėvynėn ir 
toliau dirbti lietuvybės la
bui.

Kiškiuose aš turiu žemės 
sklypą, kurį man esant Vo
kietijoje dirbo mano pus
brolis. Dabar aš vėl arsiu 
savo sklypelį pats ir esu 
laimingas ir dėkingas Tary
bų Sąjungos Vyriausybei, 
kad mūsų, buvusio Klaipė
dos krašto lietuvių neatstū- 
mė ir pripažino mus pilna- 
teisįais ■ pilięčiais.

‘ Martynas Povils.
Kiškiai, Šilutės apsk.

Miku

Ašmį, 
Sach-

Žinovo Nuomonė Apie Chinijos Valdovus
Generolas Stilwell pui- tinio režimo’ išlaikymui 

kiai pažinojo Chiniją. Jis Amerikos taksų mokėtojai 
ten buvo mūsų vyriausybės turi kasmet sudėti po kelis 
pasiųstas “padaryti tvar- bilijonus dolerių, 
ką.” Jis turėjo neprileisti 
Chinijos prie civilinio karo 
— karo tarpe liaudies, va
dovaujamos komunistų, ir | 
vyriausybės, vadovaujamos 
generolo Čiang Kai-šeko.

Jo. misija nepavyko. Iš 
Chmuos jis sugrįžo nusivy- ofic|ališkai v’aldo Chiniją 
lęs ir pasipiktinęs. ! - -- -- • - -

. Šiandien generolo Stilwell 
nebėra, gyvųjų tarpe. Bet 
gyvas būdamas jis rašinėjo i 
savo atsiminimus ir patyri- kurie teturi vieną tikslą: 
mus. Tuos raštus dabar iš- išsilaikyti save ir savo ma- 
leido William Sloane Asso- šiną galioje. Vienintelė va- 
ciateš^ir pavadino “The Stil- dų rūpestis: pinigai, įtaka 
well Papėrs.” Lai ir visa ir vietos. Intrigos, apgavys- 
Amerika ir visas pasaulis! tės, melagingi pranešimai, 
žino, ką šis aukštas Ameri- Grobia viską, ką tik pasie- 
kos karininkas matė ir gir- kia; jų vienintelė idėja, tai 
dėjo Chinijoje, kurios fašis- kad kas nors kitas už.juos

Generolas Stilwell nega
lėjo pakęsti Čiang Kai-šeko 
ir jo vadovaujamo režimo, 

i Chinijos diktatorių genero
lą Čiang Kai-šeką jis vadi
na ?<pinacu” x (“Peanut”). 
Visą tą kliką, kuri šiandien

r, 
gen. Stilwell vadina razbai- 

i ninkais. Jis sako: t
“Tai šaika razbaininkų,

Žinios iš Lietuvos

potvarkių, nes priešingai prieš jas bus panaudotos sank
cijos, 1

Tik ryžtingas, griežtas ir, atviras pasisakymas tega
lės suvaldyti agresorių Palestinoje.

Kauniečiai Miškų Želdinimo 
Darbe

KAUNAS. — Apskrities ir 
miesto 'darbo žmonės gausiai 
dalyvauja miškų želdinimo 
kampanijoje, Nauji miškai 
jau užvesti 315 hektarų plote. 
Tokiu būdu šių metų miškų 
želdinimo planas jau įvykdy
tas G4.3%.<

Nemažą paramą šiame dar
be suteikia moksleivija. Vidu
rinių ir pradinių mokyklų mo
kiniai talkų būdu apželdino 
daugiau kaip *30 hektarų miš
kų.

Kauno I-sios gimnazijošvy- 
resniųjų klasių mokiniai gau
siai dalyvauja miešto papuoši
mo darbuose. Medeliais ap
sodinama buvusioji Senmįesčio 
turgavietė, ši aikštė bus pa
versta 'darbo žmonių poilsio 
vieta.

Pradėjo Gamybą

Balandžio mėn. 20 d. 
dėjo gamybos sezoną Kauno 
•‘Pienocentro” Košeraičio dur
pynas, šaknabalio ir Didžio
jo Raisto durpynai.

' ; 1 r ’ | ‘ L*'--

Didžiojo Raisto durpynas 
gamina durpes prieš terminą 
pradėjusiai veikti Garliavos 
plytinei. Garliavos plytinė 
įsipareigojo duoti Gegužės 
Pirmosios garbei 120,000 ply
tų. Prieš nustatytą laiką Šio
mis dienomis davė pirmąją 
trečiųjų pokarinio penkmečio 
metų produkciją

pra-

Sargėnų, 
Palemono, Rokų ir kitos Kau
no rajono plytinės. Visos ply
tinės įsipareigojo duoti viršum 
planinės produkcijos Gegužės 
Pirmosios garbei.

kovotų; falšyva .propagan- 
da apie jų ‘heroiškas ko
vas’; vadų nepaisymas eili
nių karių. Visur bailisku- 
mas, imk viską del savęs; 
šmugelis virš pareigų; šta
bo kolosališkas ignorantiš- 
kumas ir kvailumas; visiš
kas nepajėgimas kontro
liuoti frakcijas ir klikas; 
nuolatinis spaudimas ma
sių... ‘intelektualai’ ir tur
čiai savo vaikus siunčia 
Amerikon mokytis, o vals
tiečių vaikai priversti ka
riauti ir žūti — žūti be 
priežiūros, be išlavinimo ir 
be vadovybes. Ir mes esa
me pastatyti tokion vieton, 
jog turime palaikyti šį su
puvusį režimą ir garbinti jų 
vadą, kaipo išmintingą didį 
patriotą ir karį — pinacą! 
Oh tu Dieve!”
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Kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša
Lietuvbs TSR nusipelnęs meno veikė

jas kompozitorius J. Tallat-Kelpša gimė 
1888 metais mažame tolimame lietuviš
kosios provincijos Žemaitijos kaime. Jau 
nuo jaunų dienų jis reiškė muzikinius 
gabumus, bet dėl lėšų stokos negalėjo 
įgyti aukštąjį mokslą. Vargais - negalais 
jam pasisekė įstoti į Peterburgo konser
vatoriją, kurią jis baigė 1916 metais.
. Besimokydamas Peterburgo konserva
torijoje pas tokius kompozitorius kaip' 
Liadovas, . Maksimilianas Šteinbergas, 
Vitolis —jaunas kompozitorius išėjo kla
sikinę mokyklą, o meilė savo liaudžiai, 
lietuviškų dainų pažinojimai'/nustatė tą 
antspalvį, kuris nudažė visus jo kūri
nius.

Svarbiausieji Talląt-Kelpšos kūriniai 
—: tai dainos solistams ir chorams. Kai- 
kurios jų tapo mėgiamiausios lietuvių 
liaudies dainos. Pavyzdžiui, tokios, kaip 
“Mano sieloj šiandien šventė,” “Žalioj 
pievoj” ir kt.

Tallat-Kelpšos kūrybai taip pat yra 
būdinga potraukis prie dramatinių for
mų. Jis parašė muziką teatriniams pa
statymams, kaip “Eglė, žalčių karalie
nė,” “Rugiapiū.tė,” “Blinda” ir dauge
liui kitų. Didelį pasisekimą turi jo sim
foninė “Uvertiūra liaudies temomis” ir 
“Parafrazos liaudies temomis” fortepi
jonui.

1920 metais Tallat-Kelpša buvo vienas 
lietuviškos operos organizatorių, pirma
sis jos dirigentas. Tuo pačiu metu jis or
ganizuoja Kaune muzikos mokyklą, kuri

Įdomi Konferencija 
Vilniuje

Rašo L. Sklėrytė
Vilniuje, šiomis dienomis įvyko stu

dentų mokslinė konferencija,' skirta ta
rybinio mokslo trisdešimtmečiui ir didžio
jo rusų kritiko — revoliucinio demokra
to V. Bielinskio 100 metų mirties su
kakčiai.

Konferenciją atidarė Akademinės 
Studentų Mokslo Draugijos Tarybos pir
mininkas Biliūnas..

Universiteto rektorius prof Žemaitis 
Z. papasakojo apie mokslo bujojimą Ta
rybų Lietuvoje.

— “Mes turime dabar 11 aukštųjų 
mokyklų, kuriose mokosi daugiau kaip 
9,000 studentų, tuo tarpu kaip buržua
zinėje Lietuvoje studentų buvo tik apie 
3,000, o per visą buržuazinės Lietuvos 
egzistavimo laiką, aukštąsias mokyklas 
tebaigė tik apie 4,000 žmonių. Darbo 
valstiečių ir darbininkų vaikams buržu
azinėje Lietuvoje aukštasis mokslas bu
vo neprieinamas, o dabar kiekvienas Ta
rybų Lietuvos pilietis turi teisę ir gali
mumą mokytis, apsišviesti. Valstybė rū
pinasi materialiniu studentų būviu, ap
rūpina juos stipendijomis ir bendrabu
čiais ir t.t. Mes turime tarybų valdžiai 
išreikšti dėkingumą tuo, kad sėkmingai 
išėję mokslą išlavintais sąmoningais ta
rybiniais piliečiais, kurie tuoj įsijungs 
į savo krašto atstatymą ir išvystymą” — 
baigdamas pareiškė profesorius Žemai
tis.

Sekcijų posėdžiuose per 5 dienas stu
dentai padarė daugiau kaip 60 praneši
mų iš įvairių mokslo sričių. Busimieji 
jauni istorikai, teisininkai, gydytojai, eko
nomistai drąsiai ir kruopščiai nagrinė
dami savo pranešimuose pasirinktas 
mokslines temas, parodė puikų išsila
vinimą ir gerą kvalifikaciją.

Studentai Musteikis, Bulota^ Sprindis, 
Lisauskaitė ‘ir kiti padarė pranešimus, 
skirtųs Bielinskio kūrybai, jo visuojneni- 
nei veiklai ir gyvenimui: “Bielinskis — 
ręvoliucinis demokratas,” “Bielinskis — 
revoliucinis kritikas,” “Bielinskio kriti
kos mokykla,’^ “Bielinskis — rusų lite
ratūros kritikas” ir kitus pranešimus.

Istorijos - Filologijos fakulteto III 
kurso studentas Gineitis padarė prane
šimą apie “Tarybinę S. Nėries poeziją.” 

1933 metais buvo reorganizuota į kon
servatoriją. Konservatorijoje Tallat- 
Kelpša dirba kaip direktorius, dėstyto
jas, operos klasės vedėjas.

1941 metais kompozitoriui kilo min
tis sukurti kantatą pagal Salomėjos Nė
ries‘“Poemos apie Staliną” tekstą. Ka
ras sutrukdė jam' įvykdyti savo sumany
mą, bet ir pačiomis sunkiausiomis vokiš
kosios okupacijos dienomis jis tęsė savo 
darbą kantatai sukurti. Spalio trisde- . 
šimtoms metinėms kantata buvo užbaig
ta ir po autoriaus vadovavimo buvo at
likta.

“Kantata apie Staliną” — tai didelis 
veikalas chorui, solistams ir simfoni
niam orkestrui. Keturios Kantatos dalys 
vaizduoja priešrevoliucinę Lietuvą, jos 
kovą ir kilusią revoliuciją ir, pagaliau, 
laimėtą pergalę. Kompozitorius, panau
dodamas daugybę muzikinių priemonių, 
sukūrė platų epinį paveikslą. Klausyto
jams iškyla dainose pavaizduotas isto
rinis lietuvių liaudies kelias, iškyla di
dingas tarybinių tautų vado Josifo Sta
lino vaizdas.

Vaizdai, pilni įkvėpimo, aukštas kom
pozitoriaus meno lygis, aiški pilnakrau
jį kalba, kuri yra persisunkusi lietuviš
kuoju dainiškumu, — tai visa šitame 
milžiniškame kūrinyje, klasikiniam savo 
forma, yra suprantama plačioms ma
sėms ir pelnytai užtarnavo tą dėmesį, 
kurį jam suteikė Tarybinė Vyriausybė. 
Už “Kantatą apie Staliną” J. Tallat- 
Kelpša gavo pirmojo laipsnio Stalino 
premiją.

“Senasis Vilniaus universitetas” — 
taip buvo pavadintas I-jo kurso studen
tės Beržinskaitės įdomus pranešimas.

Giliai išnagrinėti ir svarstyti buvo 
ekonomikos ir teisės fakultetų studentų 
pranešimai: Tumelytės — “Didžiosios 
Spalio revoliucijos įtaka buržuazinių 
.kraštų valstybinei visuomeninei santvar
kai.”

Miškinio — “Socialistinė reprodukci
ja ketvirtame stalininiame penkmetyje.”

Labai gyvai praėjo medicinos mokslų 
sekcijos posėdis. IV kurso studentas 
Jaudegis skaitė apie “Tarybinės sveika
tos apsaugos laimėjimus .per 30 . metų,” 
IV kurso studentė Girulskytė padarė 
pranešimą — “Tuberkuliozės diagnosti
ka,” II kurso studentas Vikšraitis pa
vadino savo pranešimą “Organizmo at
gaivinimo problema kliniškos mirties at
veju.”

Konferencijos dalyviai gyvai diskusa- 
vo pranešimų temomis, parodydami ne 
mažas i mokslines žinias ir gilų susido
mėjimą jomis.

Į sekcijų posėdžius atėjo dauguma Vil
niaus universiteto ir kitų aukštųjų mo
kyklų profesorių pasiklausyti' savo auk
lėtinių ir taip studentų pranešimus. Ir 
jie nuoširdžiai didžiavosi jaunais pra
nešėjais, kaip būsimais išlavintais, są
moningais tarybiniais specialistais.%

Strazdelio Skyrius Lite
ratūros Muziejuje

VILNIUS. — Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Literatūros Institutas savo 
muziejuje atidarė skyrių Strazdelio ka
rybai ir gyvenimui pavaizduoti.

Šiame skyriuje yra išstatytas barelje
fas, pirmieji spausdiniai apie Strazdelį, 
monografijos, atsiminimai. Lankytojus 
ypač domina 19-to amžiaus ■ pradžioje 
išleisti Strazdelio kūriniai. Liaudies dai
niaus Strazdelio gyvenimą primena 
kruopščiai surinktos apie jį monografi
jos, nuotraukos iš pjesės, vaizduojančios 
jo veiklą. Strazdelis labai mėgo liaudies 
dainas: apie tai muziejaus lankytojas 
įsitikina iš paties Strazdelio surinktų 
ir užrašytų liaudies dainų. ,

Muziejuje taip pat parodyti ir naujes
nių laikų leidiniai apie Strazdelį.

Literatūros muziejuje įrengta Straz
deliui skirta vieta palieka lanky
tojui gilų įspūdį. Studentai, moksleiviai

LMS News & Views
By Mildred Stensler

The other day I was approached by a 
reader of this column, who said to me: 
“I visited Olympia Park once. You de
scribed it as if you had been there.” 
Yes, indeed, I had. I had the good for
tune recently, along with 2 other mem
bers of the LMS School Comm, to spend 
a weekend in Worcester. I also realized 
that I hadn’t made it clear in last week’s 
column, that I saw with my own eyes, 
the site I was trying to describe. Believe 
me, dear friends, the words I employed 
were grossly inadequate. The setting for 
the LMS Summer Vacation School is 
ideal.

As I recall what I saw there, I mar
vel at the fortitude of the Lithuanian 
people of Worcester. That they, the little 
people, had the foresight and the cour
age back in 1919 to start this haven in 
the country, where they and their fami
lies could enjoy the few free pleasures 
still available to man — fresh air and 
clean water.

Yes, I see the result in other commu
nities where the people have founded 
themselves a central headquarters. It is 
in those communities' that you find a 
strong Lithuanian movement. .

There seems to be some significance 
of the choice, by the LMS 3rd District 
Comm., of Massacuhsetts for their first 
summer school. Thirty years ago, Boston 
was the center of Lithuanian culture in 
America. Here M. Petrauskas founded 
and taught at his Music Conservatory. 
Many of our present-day teachers and 
musicians at one time studied in Bos
ton. But for some unknown reason or 
reasons, by 1940 Boston became cultur-

Tavoji Žeme

(Juozo Sakalo Atminčiai)
Šaltos rgnkos Virš sustingusios širdies, 
Jos laike šautuvą Ispanijos laukuose, 
Įtempti bruožai aštriame veide, 
Ir karti šypsena, 
Pilna kovos. , 
Matau Tave
Kelio pabaigoje.
Įtempti raumenys daugiau nedrebės,

- Sulinkusi nugara ilsisi ramiai,
Sakei:
Pasaulis tur’ geresnis būt;
Ne tik sakei — 
Išėjai ji taisyt.
Ispanija.
Ramusis vandenynas.
Apdulkėjusi raštinė tavo laikraštyje.
Kova, dažnai prozaiška, dažnai pilka, 
Tu ją lengvai pašiepti mokėjai, 
Bet virš viso —
Ji liko tau šventa, 
Irtu jai priklausei.
Matau tave karstė :\
Gyšluotas kaklas, aštri nosis, 
Lyg sako ' ' .
Aš dar gyvenu;
Ir veidas, buvęs nervip tinklas
Dar dreba amžių snauduly.
Kaž kur toli molio sklypelis, 
Ispanija,
Kur kraujas tavo raudonavo.
Kažkur Pacifiko sala.
Tau juos atnešu. /
Sakau:
Čia mūsip žemė,
Visa mūsą!
Tau ją atnešime
Laimėtą.
Ji bus Tava. R. B.

-  ..x --------------- - —'—
liaudies mylimo dainiaus sukaktuvių 
proga gausiai lanko Mokslų Akademijos 
Literatūros Instituto suorganizuotą mu
ziejuje skyrių; 1

J. Ramašauskas.

ally barren. T believe, the Worcester Ai
do Chorus (45 miles from Boston) and 
the- Liuosybės Chorus of Montello, were 
the only large progressive groups that 
survived the depression.

Once again, we hear rumblings of re
newed activity in the vicinity of Bos
ton. Two years ago the Cambridge Citi
zen’s -Chorus- reorganized. They chose 
Amelia Tartoniute, a young Conserva
tory graduate, for their teacher. And 
just 2 months ago, Laisves Chorus of So. 
Boston started rehearsals again under 
the capable direction of St. Paura. So 
now we have, within a radius of 50 
miles, four choruses with a membership 
of approximately 200 — a storehouse of 
potential teachers, singers and actors.

I wouldn’t be surprised if within a 
very few years Boston will again be an 
important musical center.

The LMS Vacation School should 
serve as the groundwork in making my 
prediction possible. I would like to see 
3 or 4 students from each chorus at the 
school this summer. We feel that the 
course we will offer in music will be 
that stepping stone needed to bring to 

'the forefront capable leaders in this 
field. To those who do not necessarily 
play an instrument or sing or perform 
publicly, we hope to instill an apprecia
tion of music to make life more enjoy
able. '

We have chosen Joseph Kenston-Kens- 
tavičius, of Chicago, leader of the LKM 
(Kanklių) Chorus, as our musical di
rector this season. Kenston comes to us 
well equipped for the job. He has the 

• technical knowledge gained from studies 
at various music schools and the practi
cal knowledge gained from the many 
years he has directed the LKM Chorus. 
Also present at the school will be Walter 
Žukas,* well-known composer and direc
tor of the Sietyno Chorus. Likewise 
other teachers and famous musicians 
whose names we will announce at a lateij 
date.

Simultaneously it follows, that every 
student needs to be a drama student. 
Music and drama .are very closely knit 
in our chorus activities. To this purpose, 
we have added a course on the theater 
arts. As I mentioned in a previous col
umn, Jonas Valentis will teach this 
course. By the way, for an evening of 
good fun some time get Jonas started 
singing and acting the various rolės 
from Faust and the Chocolate Soldier in 
Lithuanian. You will understand why 
I say, a singer must also be an actor 
to put over artistically his songs.

This leads us directly into the third 
main subject of our school, Language. 
Correct diction and reading of the words 
must bė gained for a proper and moving 
performance by the artist and full en
joyment by the audience. R. Baronikas, 
student of languages and staff member 
of the Vilnis newspaper was our choice 
for the teacher of this vital subject. Add 
to these folk-dancing, community songs, 
and group participation and you have a 
pretty complete picture of our summer 
school. •/

On the other side of our cultural en
deavors stands another important piece 
of business; that is the proper, organi
zation of this movement and its busi
ness tasks. On this subject we plan to 
devise a cduple of interesting lectures.

These subjects, divided into 6 hours 
a day (9 to 12, and 2 to 5), five days a 
week for 2 weeks, will net the student 
knowledge that would under any othqr 
circumstances take him many years to 
gather.

1 ..Worcester, Mass.
Žygis j Washingtona, kad Se» 
natas Atmestu Mundt’o Bilių, 
o Dėlei Žmonių Gerovės Ne
atidėliotų Ilgiau įneštų Bilių

Liet. Progr. Balsuotojų Klu
bas specialiame suvirinkime, 
gegužės 28 d., išrinko mane de
legatu, kad skrįsčiau iš Bosto
no, sykiu su kitais Mass, val- 
tijos delegatais, į Washingtoną, 
birželio 2 d.

. Birželio 1 d., 8 vai. vak., gau- . 
nu telegramą, kad keliavimo 
planas pakeistas — reikalauja 
pribūti 11 vai. to pat vakaro į. 
Bostono geležinkelio stotį ir 
delegacija išvažiuos traukiniu. 
Tuoj skubiai susisiekiau su ki
tu Progr. Partijos delegatu. 
Jis pribūna pas mane su auto
mobiliu ir beveik 10 vai.’ du
miam kaip greit galime, kadK 
suspėti, nes tik du delegatai 
teesame Iš šio miesto. Jis —• 
čia augęs, aš gi lietuvis, turiu 
tos garbės būti istoriniame žy
gyje.

Pribuvus į stotį jau po 11 
vai., radome kitus delegatus, ir 
už keliolikos minučių išvažiavo
me miegamajame vagone į 
New Yorką. Po 6 v. ryte New 
Yorke, jau Pennsylvania stoty
je, randame šimtus tdelegatų su 
įvairių užrašų kortomis, besi
ruošiant eiti į specialį traukinį, 
kuris išeina 7 vai. rytd į Wash- 
ingtoną. čia susiliejome ir mes 
į bedidėjančią minią stotyje, 
kad paimti specialius trauki
nius po 10-11 vagonų. Trys 
buvof pripildyti. Jie traukė ga
na smarkiu greitumu per ža
liuojančius laukus in miestus, 
be jokio sustojimo. Važiuojan
čiųjų ūpas kiltus, draugiškas. 
Susidarė greita pažintis su pir
miau nematytais žmonėmis, nes 

' visi — vieno tikslo keleiviai.
Prisiminiau, kad būtų ne pro 
šalį gauti užkandžio; nugi ben
drakeleivis ištraukia iš savo 
krepšio sandvičių ir sako: pa
sidalinkime per pusę.
* Už 4 valandų laiko ir Wash
ingtone. čiaknebuvo leista pa
siskirstyti; ginkluotos policijos 
nemažai, nepaisant, kad stotis 
milžiniškai didelė — 760 pėdų 
ilgumo ir 343 platumo. Pusė 
jos prisipildė stačiais, tuojau

I pradeda šaukti sėstis į busus, 
kurių specialiai kelios eilės sto
vėjo, kad nuvežti mus į Tur
ner’s Arena, 1341 W. St.
. Čia kaip 12 vai. dieną prisi
pildė didžiulė Arena suvažia
vusiais delegatais iš daugelio 
valstijų, iš taip toli kaip Okla
homa, Louisiana, p jau iš šios 
pusės Illinojaus matėsi iš kiek
vienos valstijos delegacija. Mi
tinge programa pradėta su 
Amerikos himnu. Jerry J. O’
Connell pirmininkavo ir pasakė 
reikšmę susirinkimo. Jis sakė, 
kad negali ir neturi būti Mundt 
bilius įstatymu Amerikos- že
mėj. Kiti trys kalbėtojai pada
rė trumpus,, bet teisingus pa
reiškimus. Išdalinta delega
tams to pragaištingo biliaus t 
kopija ir kopija kritikos. Ka
da žmogus skaitai tą bilių, iš 
tikro, negali įsivaizduoti, kaip 
galėjo prieiti prie tokios kraš- 
tutinybės to biliaus gamintojai. 
Jis susideda iš 8-nių ilgų lakš- , 
tų spaudos rašto ir jame pa- 
sakyta, kad tas visas teroras 

, taikomas jie tik komunistams,
fTasa 5-m* pust)

IDEALIŠKA VIETA
V AKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.-

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

, Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba' imkite 
laivą nuo W.«42nd St. ir išlipkite Kingston Point. ♦

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--«šešt., Birželio 12, 1948
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Grand Rapids, Mich

(Tąsa)
— Kaip pavadinsime? — paklausė 

vienas bendradarbis. — “Susitarimas 
Miunchene”?

Žolijo susiraukė: v
— Pilka. Nevaizdu. Neatitinka nuo

taikos.
— ,Gal “Taikos pergalė”?
Bęt ir tas nepatenkino Žolijo. Atme

tęs galvą ir prisimerkęs, jis šveptelėjo:
— “Prancūzijos pergalė,” ir per visą 

puslapį...
Grįžęs į Paryžių, Daladje nuvyko prie 

Triumfo arkos padėti vainiką ant neži
nomojo kareivio kapo. Užsidarė įstaigos, 
kontoros, magazinai. Minia pripildė pla
čius Eliziejaus laukų šaligatvius, Žmo
nės džiūgavo: jų nevarys į apkasus. 
Ypač daug buvo moterų. Namai pasi
puošė vėliavomis. Gėlininkės pardavinė
jo rožes ir jurginus. Vakar užtemdytose 
gatvėse buvo girdėti nykus šnabždėji
mas, kūkčiojimas, kimus dainavimas. Ir 
staiga viskas pasikeitė į šventišką suju
dimą.

Vienam vidutiniam restorane, netoli 
Eliziejaus laukų, prie tamsaus staliuko 
kampe sėdėjo Deseris. Jis ką tik baigė 
pusryčiauti ir gėrė kavą. Jis pasirinko 
tą mažai lankomą restoraną, bijodamas 
susitikimų. Nupirkęs pas laikraščių par
davėją “La Voix Nouvelle,” jis nė nepa
žiūrėjo į pirmąjį puslapį, o ėmė skaityti 
smulkiu šriftu parašytus pranešimus 
apie vagystes ir gaisrus. Jis buvo niūrus 
ir dar labiau paniuro, kai prie jo priėjo 
Fuže:

— Tu čia?
— Kaip matai. *
Kitu laiku Deseris būtų apsidžiaugęs 

susitikimu: Fuže jis pažinojo nuo senų 
laikų; abu mokėsi Politechnikos mokyk
loje, svajojo būti inžinieriais. Paskui 
Deseris susidomėjo finansinėmis opera
cijomis, Fuže — istorija ir politika. Su-, 
sitikdavo jiedu retai, bet susitikę šne
kučiuodavosi draugiškai, nesivaržydami 
ir neapsimesdami. Kar-Beseriui sakyda
vo, kad jo mylimieji radikalai susiskal
dę, tapę respublikos veltėdžiais, Stavic- 
kio draugais, Deseris atsakydavo: “O 
Fuže?”* Tą barzdotąjį entuziastą jis lai
kė senosios Prancūzijos dorybių įsikūni
jimu. \ ’

Fuže buvo sąžiningas istorikas. Jo vei
kalai apie jakobiniečių klubus Pikardi- 
joje ir apie kovą prieš šuanus buvo visų 
pripažinti vertingais. Jis gyveno ne tik 
filosofija, bet ir Didžiosios revoliucijos 
butaforija. Jo patriotizmas derinosi su 
būdo paprastumu. Jis visiškai natūraliai 
susukdavo: “Tėvynė pavojuje!” Imda
mas į rankas vieno savo rinkėjų nauja
gimį sūnų, jis pasakė laimingam tėvui: 
“Geras pilietis!” Fuže laike save jakobi
niečių palikuoniu.

Meilė praeičiai jį apakino. Jis buvo 
įsitikinęs, kad kažkas visuomet graso 
respublikai, kiekvieną generolą įtarinė
jo bonapartizmu ir, sutikęs gatvėje aba
tą, piktai nusisukdavo. Jo pasaulis ap
siribojo Prancūzija; tuo, kas vyksta ki
tose šalyse, jis nesidomėjo. Vietoj .“So
vietai, Čemberenas, Duče” jis sakydavo: 
“Sove, Šamberlan, Dius.” Darkydavo jis 
n,e tiktai žodžius: chorvatų “ustašius” 
jis vadino “Balkanų nihilistais,” o Gan
di — “Indijos Dahtonų/’

Mėgusio savo amatą
sūnus, jis iš vaikystės žinojo, kad darbas 
— laimė..Jam sekėsi,: jis visuomet dirb
davo mėgstamą darbą. Jis nematė, kad 
aplinkui jį milijonai žmonių .nekenčia 
priverčiamo ir menkai apmokamo darbo. 
Socialinis judėjimas jam atrodė taurių, 
Bet abstrakčių protų išmone. Jis primyg
tinai sakydavo sindikalistams: “Nepa
mirškite Vatikano pinklių.”

Jo kišenės buvo prikimštos nekaltai 
nukentėjusių bylų. Jis rūpinosi kažko
kia našle,- išvaryta iš i>uto, senegalais, 
anarchistais. Suprantama, jis buvo uo
liausias “Žmogaus ir piliečio teisėms 
ginti lygos” veikėjas. Žmona pašiepda
ma sakydavo: ,“Mūsų rūpintojas.” Tai 
buvo pilna, rami "moteris, besirūpinanti 
namais: dirbinėjo abažūrus, kabinėjo 
paveikslus, siuvinėjo ’ priegalves. Fuže 
juokaudamas skųsdavosi: “Vedžiau 
sraigę ^su namu.” Sūnūs užaugo padau
žos, nieko nenorėjo dirbti ir kaulijo pi
nigus iš. Fuže, primindami tėvui, kad 
jis palaikąs “toleranciją.”

raverio-drožėjo

Parlamente Fuže buvo radikalas, bet 
Tessa jį laikė bolševiku. Tessa šaukda
vo: “Susimildami, tas žmogus tvirtina, 
kad radikalų tarpe nėra kairiųjų prie
šų! O komunistai?...” Fuže kartą pa
sakė apie komunistus: “Jie kalba labai 
abstrakčiai, bet .jie geri patriotai.” Jis 
buvo penkiasdešimt dviejų metų, bet nuo 
jo dvelkė senatvė; ir Palatoje jį praminė 
“paskutiniu Paryžiaus vežiku.”

Deseris paniuko; jis nenorėjo kalbėti, 
o žinojo, kad pokalbio su Fuže neišvengs. 
Ir, iš tikrųjų,’ Fuže, kuris žinojo užkuli
sinę Deserio veiklą, pasakė:

— Kodėl tu ne Eliziejaus laukuose? 
Ir negeri šampano? Tu turi džiaugtis: 
tam tikru atveju tai tavo pergalė.

— Taip sakant... Matai, pasiekti to
kios lengvos ir tokios triukšmingos per
galės nelabai taip malonu.

Fuže nesuprato ir supyko. Jo barzda 
ėmė šokinėti.

— žodžiai, Deseri, žodžiai! Tu to no
rėjai, nesigirk. Tu net Viaro mumiją 
mobilizavai, aš viską žinau. Gali trium
fuoti !

— Ne, aš ne to norėjau. Aš žinojau, 
kad mes, nepasiruošę karui, negalime 
kariauti. Aš buvau už kompromisą. Ta
čiau, pirma, sąlygos daug sunkesnės, ne
gu mes spėliojom. O antra,- ir tai svar
biausia, aš pasirodžiau perdaug teisus. 
Supranti, perdaug! Ši diena parodė, kad 
mums nepadės jokios Mažino linijos, jo
kie ginklai. Kažkas lūžo. Aš pabėgau 
čia, pamatęs minią Eliziejaus laukuose. 
Iš diplomatinio Sedano padarė triumfą! 
Daladje bijojo pasirodyti aerodrome, 
manė, kad jį apmėtys dvokiančiais kiau
šiniais. O pasitiko jį, lyg baleriną — su 
gėlėmis. Tokia tauta negali gintis.

— Kodėl tu kaltini tautą? Čia jūs kal
ti. Ir tų, Deseri. Aš tau ispanų istorijos 
pradžioje tai sakiau. Negalima rekla
muoti bailumą, kaip pilietinę dorybę, o 
paskui stebėtis; jei tauta džiaugiasi ka
pituliacija. Tu šelpi laikraščius, kurie 
giria dezertyravimą. Tu remi Prancūzi
jos priešus. Tu nori ...

Deseris pertraukė: •
— Aš pats nežinau, ko aš noriu. Ma

no korta sumušta. Greičiausia, kaip ir 
mūsų šalies korta. Aš žinau, ko aš no
rėjau: išlaikyti pusiausvyrą, išsaugoti 
laimingą Prancūziją tarp jaunų, alkanų 
ir linkusių peštis tautų. Nepavyko. O to
liau neįdomu. Jeigu aš galėčiau, aš išva
žiuočiau į Taiti. Bet mane riša, reikalai. 
Nusispiaučiau į juos, bet jų palikti ne
galiu. Neurastenija — privaloma poeto 
buičiai. Mūzos, atrodo, myli tai. Birža
— ne.

Jis užsimokėjo. Jie, lyg užburti, pa
suko į Eliziejaus laukus ir, išėję į juos, 
sustojo.

Daladje važiavo atvira mašina. Minia 
jį sveikino džiūgaudama. Paskui jį va
žiavo Tessa'* Jis laikė save varduvininku 
ir nenorėjo padovanoti visų ovacijų Da
ladje. Kai Tessa ėmė sveikintis, jo smai
li nosis šokinėjo; jis šypsojosi droviai ir 
oriai, kaip tragikas, baigęs patetišką 
monologą. Dama įbruko jam rožę; jis 
prispaudė gėlę prie krūtinės.

— Linksmos laidotuvės, — tarė Fuže.
— Laidoja, beje, Prancūziją.

Deseris netikėtai ėmė juoktis:
— Ypatingai puikus Tessa. Kodėl ro

žę? Jam reikia laurų.
Fuže sugriaudėjo:
— Dabar, Deseri, ne laikas juokauti! 

Tėvynė pavojuje! Aš bijau, kad'po me
tų Eliziejaus laukuose defiliuos vokie
čiai. Kekšės ras ir jiems rožių.

— “Tėvynė pavojuje”? Tu taurus 
žmogus ir didelis oratorius. O gal tėvy
nės jau nėra! Iki pasimatymo, Fuže!
15 .. '

Sienos buvo plonos. Visuose butuose 
klausėsi radijo ir atrodė, ^kad diktoriaus 
balsą kartoja aidas.

Pjeras persikėlė čia prieš pat sūnaus 
gimimą. Tai buvo didžiulis, dešimties 
korpusų namas, municipaliteto pastaty
tas dykvietėj. Dar neseniai toje vietoje 
buvo tvirtovės grioviai, papieviai su . nu
minta žole ir muilėmis. Kažkada Pjeras 
čia skirdavo romantiškus pasimatymus, 
deklamuodavo eiles, prisiekinėdavo am
žiną meilę. Dabar visur stiepėsi didžiu
liai namai ir naktimis, žėrėjo tūkstančiai 

' langų.

Rapids’c visur žaliuo- 
dideli medžiai, o 

ant lygių pievelių 
įvairiausio stiliaus

grandrapidiečiai rengdavo 
piknikus, šokius. Dabar to 
negalint.rengtf ir, kad neleisti 
svetainei i be naudos dūlėti, 
kooperatyvo direkcija svetai
nėje padarė patalpas išnuo
mavimui vasarotojams iš to
liau. Kiek teko patirti, pa
talpos išnuomuojamos labai 
prieinamomis sąlygomis. Pla
čiau šiuo reikalu geriausia 
kreiptis pas P. Ratkevičių; jis 
yra kooperatyvo pirmininkas 
ir rūpinasi šiuo ir kitais rei
kalais.

Grand Rapids’c yra taipgi 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopa, LDS kuopa ' ir 
daugiau organizacijų.

Grand Rapids’o lietuviai 
yra nepaprastai draugiški, 
ypatingai T. Rasikas (Russ), 
Rasiko sūnus Chalis, Warnai, 
Daukša, Rimkevich, Bagdonas, 
Kijauskas, Žilinskas, Ratke- 
vich, Gasperai ir visa eilė ki
tų.
, žmonės, iš toliau aplankę 
juos, džiaugiasi ir neturį^kuom 
atsidėkoti. J. Jokubka.

Chicago, III

'(Bus daugiau)

Torrington, Conn
Birželio 6 d. Peoples Party 

of Connecticut, 5-tas kongre
sinis distriktas surengė ban- 
kietą sukėlimui finansų išrin
kimui Henry Wallace į mūsų 
šalies prezidento vietų. Balsa
vimai, kaip žinome, įvyks 2 d. 
lapkričio.

žmonių susirinko nemažai, 
asmeniui įžanga buvo $5. Da
lyvavo minėto distrikto veikė
jai ir visi pasakė geras kal
bas. Dr. John Staneslaw, 
pirmininkas 5-to kongresinio 
distrikto^ išdavė platų raportą 
iš kelionės į 
d. birželio, 
Mundt-Nixon

Paskui jis
Penn, Broadway žvaigždę, pa
dainuoti, • kuris gražiai sudai-

navo kelias dainas. Bankietąs 
buvo smagus, jis prasidėjo 6:- 
30 ir baigėsi 9:30 vaj, yakaęe.

Iš Waterbury dalyvavo Iję? 
tuvių, bet gaila, kad nesimatė 
vietinių, Torringtono lietuvių, 
gi į tokius bankietus reikia at
silankyti, nes iš jų daug gali
ma pasimokyti ir tuo kartu pa
remiame mūsų liaudies.,parti
jos finansus, kurių reikia ir 
reikės daug, kad laimėtų pa
žangūs kandidatai rinkimus.

.. Dalyvis.

Draugijos na- 
demokratiškai, 

visi laisvų pa-

verta pažymėti

ĮSPŪDŽIAI
>

Grand Rapids, Mich., mies
to negalima pr iškaityti. prie 
didmiesčių, kuriuose žmones 
susikimšo, grūdas, skuba į vi
sas puses galvotrūkčiais, o 
dirbtuvių kaminai rūksta, pil
na dulkiu, čiurina. Nors Grand 
Rapids irgi yra nemažai dirb
tuvių, bet vienas iš gražesnių
jų miestų. Jo grožis galima 
apibūdinti keliais žodžiais, pa
sakant tik, kad Grand Rapids 
tarp miškų. Arba dar geriau 
pasakius, kad Grand Rapids 
miške ant plačios Rapids upes 
abiejų krantų.

Grand 
ja seni 
tarp j ii 
stūkso
amerikoniškos stubos žmonių 
gyvenimui slėpdamosios tarp 
medžių kamienų^ Absoliutę 
daugumų gatvių gaubia senų 
topolių tankios šakos.

Jauku Grand Rapids’e ypa
tingai šiuo metu, pavasarį. 
Ramu. Oras tyras. Tykiais 
prievakariais, žmonės grįžę iš 
darbo sėdi ant gonkų, kalba
si ; vįeni papsi cigarus, kiti 
varto laikraščius. Vaikučiai 
aplink stubas bėgioja, žaidžia.

Šiam ramiam ir gražiam 
tarp medžių mieste gyvena 
daug ir mūstĮ tautiečių lietu
vių. Gražiai jie sugyvena ir 
jau senai jie, čia ųsigyvenę. 
Kone visi susiorganizavę į 
bėnt kelias lietuviškas organi
zacijas. Turi nuosavas svetai
nes, kapinynus, net ir maudy
nes. \

Verta pažymėti, tai Lietu
vos Sūnų ir Dukterų savišal- 
pinė draugija. Ji įsikūrė šio 
šimtmečio pradžioje ir gana 
stipriai laikosi. Turi jau išsi
mokėjusi didelius namus, ku
riuose visi patogumai organi
zacijai: didelė salė parengi
mams, salė susirinkimams, 
bufetas ir visos kitos reikalin
gos patalpos, 
riai nusiteikę 
rimti ir veik 
žiūrų žmonės.

Be to, dar
Grand Rapids’o lietuvių Lais
vas Kapines, Jas užlaiko 
Laisvi! Kapinių Draugija. Jo
se jau guli 146 lietuviai, kurie 
vra dingę Grand Rapids’o lie
tuviams ant visados. Tačiau 
draugija dar turi 151 narį gy
va. Teko patirti, kad Laisvų 
Kapinių Draugijos narių skai
čius auga. Nors išlengvo, bet 
daug grandrapidiečių lietuvių 
atsipalaidojo nuo religijos, ta
po laisvamaniais. Pirmas bu
vo palaidotas į Laisvas Kapi
nes B. Brazauskas 19L7 m., 
liepos 17 d. Kaip pasakoja 
senesnieji grandrapidiečiai, 
buvęs baisus triukšmas B. 
Brazauską laidojant. įvai
riausi gaivalai, ypatingai re
ligijos sumedžioti fanatikai 
nesidrovėję laidotuvių proce
sijos apmėtyti akmenimis ir 
kaukti kaip gyvuliai. Tačiau 
dabai’ to nebėra ir laisvai lai
domis pasidarė natūralūs daly
kas: Laisvai galvojanti lietu
viai laimėjo. •

i
Dar' kas reikia pažymėti, 

kad Grand Rapids’o lietuviai 
turi savas maudynes neperto- 
liausiai nuo miesto, Green 
Lake ežere vasaros metu pa
simaudymui. Prie maudynių 
turi didelį žemės plotą, apžė
lusį gražiu, mišku, 
statosi sau 
liuosu laiku 
Yra pristatyta 
tokių namukų, 
čia iš miesto
vakare ir ilsisi iki pirmadie
nio ryto.
šišas maudynes užlaiko susi

organizavę ant kooperatyvinių 
pamatų. Kiekvienas narys tu-

i'ri turėti kooperatyvo Šerą ver
tės $10, kad turėtų teisę pa
lei maudynes tam miško pasi
statyti vasarnamiųką, ežere 
maudytis, žuvauti ir p. /

Tų maudynių kooperatyvas 
prie ežero turi ir svetainę. 
Kai Michigan© ’valstijoj nevei
kė stragūs įstatymai prieš vie
šus pasilinksminimus, čia

Čia jie 
vasarnamiu kus 
atostogavimui, 

arti dvidešimts 
Atvažiuoja jie 
pėnktadieniais

Vinco Svabdno Laidotuvės
Tautiškose Kapinėse palai

dotas Vincentas Svabonas. 
Nemažas žmonių būrys paly
dėjo velionio palaikus į kapi
nes. P. Ridiko koplyčioje 
įvyko kuklios apeigos.

Gedulos dainas sudainavo 
angliškai. L. Prūseika koply
čioje pasakė kalbą apibūdin
damas Vincento Svabono vei
klą ir skurdų, sunkų jo gy
venimą.

Svabonas skurdaus kume
čio sūnus, savo ankstybose 
gyvenimo dienose buvo pri
verstas keliauti svetur duonos 
ieškoti. Pirmiausia vyko Vo
kietijon, vėliaus Scotland ir 
pagąliaus pasiekė “aukso ša
lį” Ameriką.

West Virginijoje Vincentui 
ilgiausiai teko kasti anglį. 
Čia jis augino savo šeimą. 
Veikė angliakasių unijoje ir 
socialistų kuopoje. Gavęs ligą 
nuo sunkaus darbo mainose 
atvyko Chicagon, kur tikėjosi 
ją apgalėti ir pasveikti.

Paralyžiaus suspaustas, 
kriukiais pasiremdamas ir 
sunkiai paeidamas lankėsi pas 
pažįstamus, savo bičiulius, su 
kuriais dirbo anglies kabyklo
se, kalbino juos užsirašyti 
dienraštį Vilnį, dętis prie Li
teratūros Draugijos. Taipgi 
jis visuomet platindavo Vil
nies didžiulio pikniko tikietus.

Man teko ne kartą sustoti 
pas Vincentą Svaboną. Jis vi
suomet rūpindavosi Vilnies 
reikalais, gavimu dienraščiui 
naujų skaitytojų. Negalėda
mas toli nuo gyvenimo vietos 
keliauti, suteikdavo vardus 
savo žinomų pažįstamų ir ra

gindavo juos aplankyti ir pa
kalbinti užsirašyt dienraštį 
Vilnį.

Sakydavo: “Pažiūrėk sąra
šą, jei neskaito, imk ir pa
kalbink. Sakyk, kad reko
mendavau.” Taip su Vincento 
storone' gavau kelis jo buvu
sius sunkaus darbo draugus į 
dienraščio Vilnies didėjančią 
šeimą.

Vincentas Svabonas buvo 
lojalus eilinis darbo žmonių 
klasės kareivis. Pažangus ju
dėjimas įvertina,, labai įverti
na tokius, kokiu buvo velionis.

Velionis paliko tris dukte
rį ir sūnų, taipgi idėjos drau
gus, kurie ilgai, ilgai jį pri
simins.

Ilsėkis, darbo klasės karei
vi, šios šalies šaltoj žemelėj, 
o mbs, pasilikę, tęsime tą idė
ją ir darbą, kurį taip įverti
nai.

Washingtona, 2 
protestui prieš 

bilių.
perstatė Robert

PUSIAU NUPUOLĖ AME
RIKINIAI IŠVEŽIMAI

Washington. — Per pas
kutinius 12 mėnesių pusiau 
sumažėjo įvairių prekių iš
gabenimai iš Jungtinių Val
stijų į Europą ir Pietinę A- 
meriką.

Dienraščio Laisves
i

Įsitėmykįte datas it vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE
Kardash’s Park, Evergreen

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

Bostono Apylinke 
MAYNARD, MASS., LIEPOS 4 JOLY 

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

j piknikus iš toliau.

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

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

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

(Už Lakewood Ežero)
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TeV TRObridge 9380

DR. JOHN REPSHIS
.< f . .. ..(REPS VS) .. r r
LIETUVIS GYDYTOJAS

;,. Valandos: 2-4 ir 9-8 ,.., 
Nedaliomis Ir B vęn ta dieniais:

nuo 10 iki 12 ryto.
278 Harvard Street

kamp. Jnmap St.,, arti Central Bkr.

CAMBRIDGE, MASS.
4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. 1

4

wSSBcifciWftf..«5w»&l Wtifcw ■bHeO
a



has

Prekybi

BAYONNE

LIETUVIŠKA ALUDĖ

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Mondeikienė

CONNECTICUT!!

inimai ir Movie Shorts

Kiekvieną dieną1 yra didelis pasirinkimas visokių valgiųYEMEN

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ

SANA

HODE/DA

ZABID

'MOCHA

SEIF EL ISLAM ABDULLAH

Telefonas EV. 4-8698

jvyks 
West

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Kaip 
gacijos

patiko nelai 
laiptukų, su 
Buvo ligoni 
randasi na

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.
• Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

J. Repšys, 
Dovidonis, 
Aleksonis, 
Baublis, P 
kas

AS SABVA

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome irPritaikome Akinius
valdyba stengiasi

iki 19 d. birželio: 
telegramas,

NOTICE 
GB 2436 
to sell 
the 
999 Fulton St

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Dabartinė valdyba 
Tai 

gražaus ka
su parko kompanija 
prastą žemę ant ge- Bidault Ragina Užgirt Vo

kietijos Skaldymą
Paryžius. — Francijos 

užsienio reikalų ministras 
Bidault ragino seimą už
girt atskiros vakarinės vo
kiečių valstybės įsteigimą, 
pagal’ Amerikos, Anglijos, 
Francijos, Belgijos, Luk- 
semburgo ir Holandijos at
stovų nutarimą Londono 
konferencijoj.

geriausia duona 
\SCHOLES BAKING k

Roma
Ii jos seimo narys F. Gullo, 
buvęs ministras, tvirtino, 
kad moterys, pagal kunigų 
įsakymą, lytiškai streikavo, 
idant priverst savo vyrus 
balsuot už klerikalus praei
tuose rinkimuose. Klerika
lai seime dėl to sukėlė muš
tynes prieš komunistus, bet 
jie nelaimėjo kovos.

LEWIS REIKALAUJA 
KOMPAN. ATSAKYMO

Washington. —- Mainierių 
Unijos pirmininkas John L. 
Lewis davė dieną laiko 
minkštosios anglies kompa
nijoms atsakyti į jo klausi
mą: Ar jos vykdys senąją 
sutartį dėl sveikatos-gero- 
vės ir pensijų fondo mai- 
nieriam ir 'ar sutiks busimoj 
naujoj su tarty j palaikyti tą 
fondą kompanijų lėšomis?

red background 
in the center.

5. pUsl.—Laisve (Liberty,,Lith. Daily)—Best., Birželio 12, 1948

MARSHALL UŽGIRIA 
ATSKIRĄ VAKARINĘ 
VOKIEČIŲ VALSTYBĘ

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar
shall užgyrė penkių vakari
nių talkininkų nutarimą į- 
steigti vakarinės Vokietijos 
valstybę, atskirai nuo So
vietų kontroliuojamos ryti
nės Vokietijos.

REIKALAUJA PERVEST 
KARININKAM VISAS 
ATOMŲ BOMBAS

Washington. — Genero
lai reikalauja atimti visas 
atomines bombas iš valdi
nės Atomų Jėgos Komisijos 
žinybos ir pervesti jas į tie
sioginę karininkų globą.

MUŠTYNĖS ITALIJOS 
SEIME

t • *•»

Komunistas Ita

Valgykite Pietūs pas
. HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., ' Brooklyn, £

Berlin. — Vokiečių vadai 
neigia vakarinių talkininkų 
nutarimą įkurti vakarų Vo
kietijos valstybę atskirai 
nuo rytinės Vokietijos.

DEGTINE, VYNAS 
ALUS

PERŠAMA radijo 
CENZŪRA

Washington. — Prekybi
nė Senato komisija užgyni 
bilių, kuris įgalina valdinę 
susisiekimų komisiją cen
zūruoti programas tokių 
radijo stočių, kurios prasi) 
panaujinti leidimus joms 
veikti.

sėdžiaus
siųsti delegacijas, 
laiškus, atvirutes, reikalaujant 
kad būtų atmestas fašistinis 
Mundt-Nixon bilius.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuoįdte dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774 

□►•40
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

pasilaikėme nuo
Ant marmorinių 

cementiniais takais 
stovėti' belaukiant; 
vakarykščios dienos.

Birželio 
gė Ona 
Cedar St. 
gydytojo priežiūra 
kite sergančią, ypatingai 
terų Kliubo narės.

Lięt. salė- 
Dalyvaukite vi- 
narrų. Turime 

. — A. W.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 14 d., 7:30 v, 
je, 29 Endicott St. 
sos ir atsiveskite 
daug svarbių reikalų.

(137-138)

Kas nori gražinai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

\ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
\.

Geriausias Alus Brooklyne v

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Brooklyn© ir apylinkes,

S. Aglinskiene turėjo dide 
lę operaciją. Randasi Belle 
vue Suburban Hospital.-

Kam galima, malonėkite ap 
lankyti, nes visos yra labai ge 
ros ir draugiškos mūsų kliu 
b o narės. J. Karsok.

4 d. susirgo drau- 
Misikonienė, 2902

Ji yra namie po 
Atlanky-

BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612

Kanados 
Black Horse Alė 

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

Užbaigoje programos negrai 
baritonas Paul Robeson padai
navo tris dainas darbininkiško 
turinio^ Tai dainininkas, kokį 
man pirmą sykį teko girdėti. 
Visa publika tiek, audringai 
plojo, kad negali atsistebėti. 
Padainavęs jis ir pareiškimą 
padarė: Jei mes negalime tu
rėti tos laisvės, ant kurios ši 
šalis pabudavota, tai kova dėl 
taikos nesustos, jei valdomosios 
partijos siekiasi fašizmo, tai 
yra trečioji partija, kuri duos 
liaudžiai ir pasidarys sau lais-

Programai užsibaigus, skirs
tėsi į namus važiuoti, bet ne
mažai buvo ir paliekančių se
kamai dienai kovą tęsti. Mes 
sėdome į esamus specialius bu- 
sus ir tiesiai į stotį, nes trau
kiniai mūs laukė išeiti link 
New Yorko paskirtu laiku. Iš 
New Yorko tiesiai į Worceste- 
rį sau vienas iš delegacijos 
parvykau.

LPB Klubo Delegatas.

Worcester, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

bet “The Attorney General 
reason to believe that such 
ganization is a communist poli
tical organization or a commu
nist front organization.”

Užbaigus kalbas, pasakyta 
nemažai informacijų, kokiu lai
ku ir kur kas bus veikiama. 
Kiekvienos valstijos delegacijos 
vadovybė turėjo svarbias pa
reigas ir jas puikiai atliko.

Apleidus Areną sėdame į spe-, 
cialius įbusus ir važiuojam prie 
Senato pastato, kad matyti - 
pasikalbėti su, senatoriais. Čia 
jų ofisuose nėra, jie kapitoliu- 
je svarsto įstatymus, sekreto
riai atsisako ‘pašaukti senato
rius dėl pasikalbėjimo su dele
gacija. Kaip kurių valstijų de
legacijos greičiau susisiekė su 
savo senatoriais. Keletą valsti
jų ir mes, Mass, valstijoj dele
gacija, turėjome eiti į kapito
nų ir išprašyti senatorius nuo 
f]oro į recepcijos koridorius ka- 
pitoliuje, kad pasikalbėti su 
jais ir pasakyti, ko čia mes su
važiavome. Mūs valst. senato
rius Dodge atėjo prie delega
cijos 3 vai. po pietų, o sen. 
Saltonstal- pranešė, kad galės 
pasimatyti 4 :45 vai. Tai tame 
protarpy.) tik pirmą syk gavo
me progos užvalgyti.

Tik stebėtis reikia, kaip visi 
jgtvermingai 
nuovargio, 
grindų ir 
vaikščioti, 
nevalgę iš
Moterys atsisėdo pasieniais ant 
grindų; mat, mums priėmimo 
čia nebuvo — nepageidaujami 
svečiai. Policijantai su buožė- 
mės sukinėjasi ir vis vidurį ko
ridoriaus daboja, kad būtų tuš
čias. Senato pastate, kai kimš- 
tinai užsipildė didžiulė prieme
nė,' tai jau nebuvo vietos, kur 
prie sienos prisistumti. Besi
kalbant su sen. Lodge, jis pa
sakė, kad ’ neskaitė Mundt bi- 
liaus ir nežinąs kas ten yra. 
Kuomet vienas iš delegatų nu
rodė, kiek būtų pragaištinga 
padarius Komunistų. Partiją 
nelegališka, senatorius godžiai 
užklausė: ar tu esi. komunis
tas? Kalbantysis atsakė, taip. 
Esu Mass, valstijos Komunistų 
Partijos sekretorius. Sen. Sal
tonstal nieko nekalbėjo, tik pa
siklausė delegatų pareiškimų, 
atsakinėdamas . dėkui, dėkui. 
Kurių valstijų delegacijoms ne
buvo reikalo matyti senatorius 
ar progos greitai su jais sūsi- 
siekti, tai ėjo -pikietuoti Bal
tąjį Namą, republikonų ir de
mokratų nacionalius komite-

Paul Gustas Funeral Home
INC.

Pittsburgh© lietuviai turime 
nusipirkę tautiškas kapines, 
bet mūsų* buvusi valdyba buvo 
nekokia 
dirba labai nuoširdžiai 
kapinės jau turi 
pįtalo ir 
apmainė 
ros.

Dabar 
kaip galint pagražinti kapi
nes, išvesti kelią. Bet dar ne
turime užtektinai kapitalo. 
Taigi, mes turėtumėm sukrus
ti visi į darbą, rengti pramo
gas ir pirkti Šerus.

North Sides Lietuvių Mo
terų Apšvietos Kliiibo susirin
kime, įvykusiame birželio 4- 
tą, draugei Mauragienei įne
šus, visos narės nuoširdžiai 
pritarė. Matydamos tą svar
bų darbą, nutarė nupirkti 5 
šėrus ir veikti kapinių nau-

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir 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.

F. W. Shalins
(SHAL1NSKAS)

Funeral Home

Pristatome j visas dal
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sąv. V. LUKOŠEVjęiŲS ( , Tel. EVergreen 4-8802

PIETUS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Massachusetts Moterų Sąryšio 
Piknike Aukavo Progresyvės

Partijos Budavojimui;
Piknikas įvyko sekmadienį, 

6 d. birželio, Maple Parke, 
Methuen. Čia buvo renkamos 
aukos paramai Progresyvės 
Partijos rinkiminės kampani
jos. Aukavo sekamai: *

M. Mockus $10. Po $2: J. 
Stančikas ir J. Grybas. Po $4 : 
J. Saulėnas, J. Aidukonis, K. 
Zinskiene, K. Žukauskas, A. 
Zinskas, J. Puskunigis, Peter 
Yocumskas, J. Daugirda, P. 
Žukauskas, Mrs. Gittzus, Ro
bert M. Zivdelis, M. Trakimas, 
J. Egeris. J. Chulada, IL Ta
mas, Al. Taraška, S. Sams, A. 
Ivaszky, P. Usevich, J. Bil- 
zik, A. M. Dambrauskas, A. 
P. Dambrauskas, J. Masavi- 
čius, S. Penkus, J. Žekonis, A. 
Kavoliūnač, S. Šlekys, P. Kar- 
pičius, B. F. Kubilius, S. Le- 
cius, Marcelin Dambrauskienė, 
Mary Vassell, A. žekonienė, 
A/ Vaškys, P. Galinis, K. Ka- 
lošas, R. Chulada, B. Chulada,

Dar vis serga Edward Kli- 
-, V. Urbienės žergtas, Ly- 
Choro narys. Jis turėjo 

kairės -kojos, 
atgal.y Dabai’ 
3245 Cattman

Andrius Grigun, 
J. Milvydas, P. 
P. Liubsiunk, B. 
Niukas, A. Navic- 

Anna Casper, W. Mažei
ka, S. Zeivis. Smulkiomis au
komis surinkta $17.14. Viso 
$74.14. Širdingas ačiū visiems 
prisidėjusiems su auka!

Piknike ’ gražias kalbas pa
sakė: John Wallace angliškai, 
K. Petrikienė iš Brooklyno lie
tuviškai. Draugė Petrikienė 
kalbėjo ilgai ir gana energin
gai, daug pasakė pamokinan
čių dalykų iš dabartinio gy
venimo.

Programą vedė Massachu
setts Moterų Sąryšio pirminin
kė V. Taraškienė, kuri atliko 
pirmininkės pareigas gabiai ir 
nuoširdžiai. Iš daugelio kolo
nijų buvo progresyvių žmonių 
ir su visais buvo smagu susi
tikti, pasikalbėti ir paulioti.

Reporteris.

■ ■ • ■ . , ...............  » i bX——

J. J. Kaškiaučius, M. D.į
[• 580 Summer Avenue, I

Newark 4, N. 3. T
: HUmboldt 2-7964 į

mow
ros '
operaciją ant
kelios savaitės
randasi namie,
Avenue.

Nuo savęs linkiu ligoniams 
greitai pasveikti.

P. Walantiene.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Stcveh Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

. PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

6 vai. vak._ visos dele- 
susirinko Sylvan Teat- 
atviru dangum, palei 

555 pėdų Washingtono pamink
lą.- Tai buvo minia žmonjų, kad 
negalima apmatyti, susėdančių 
ant žaliuojančios pievos, spėjo
me, kad buvo tarp 8 ir 10 
tū-kstančių svietelio. Mat, at
silankė ir vietinės publikos, su
važiavusios delegacijos buvo 
virš 5,000 žmonių.

Programa tegalėjo tęstis tik 
iki 8-tos valandos, taip polici
jos buvo patvarkyta. Jerry J. 
O’Connell pirmininkavo. Labai 
energingas* kalbas pasakė neg
rė moteris ir negrų laikraščio 
redaktorius iš Miss, valstijos. 
Jis pareiškė, kad kova už ly
gias teises nepasibaigs ir pa
saulinės taikos negali būti, jei 
15 milionųr negrų šioje šalyje 
neturi lygių teisių. L. Isacson 
ir Marcaritonio nepaprastai iš
kalbūs kalbėtojai ir atvirai da
lykus aiškino. Jie drožė iš pe
ties reakcicnieriams, tiesiogi
niai smerkė, , kad sen. Robert 
A. Taft ir sen. Arthur H. Van
denberg yra atsakomingi už 
trukdymą naud.ngų bilių, o sie
kimą pravaryti pragaištingus 
bilius, kaip yra Mūndt bilius, 
Bet žmonės pajėgs atmušti fa
šistinius įstatymus. Mes pažįs
tame hitleriškus įstatymus ir 
žinome jų pasekmes. Baltojo 
Namo ponams gal ir nepatin
ka, ką čia mes darome ir kal
bame, bet ką jie daro mums 
irgi nepatinka. Visos šalies 
liaudis tą greitai pamatjs.

Kalbėtojai energingai ragino 
nei minutei nesustoti su pro
testais, kol tik kongresas po-

is hereby Riven that 
has been issued to the undersigned

beer n
Alcoholic __z... r 
if Kings, to 

premises. 
GEORGE

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Mūsų Ligones
Kliubo narė E. 

labai serga.
E. Kirstukienę 

mė, nupuolė nuo 
silaužė nugarą, 
nėję, bet dabar 
muose.

LLD 212 kp> susirinkimas 
birželio 1,7 d., 7:30 v. v., 2 
22nd St. Visi nariąi dalyvaukite ' su 
sirinkime. — P. Janiūnas, sekr.

(137-138)

DIDELIS PIKNIKAS ir ŠOKIAI
Broadway Pasilinks

RADISCHEV ŠOKIKŲ GRUPĖ 
AMERICAN FOLKSAY GROUP 
WOODY GUTXRIE SU GITARŲ 

BETTY SANyERS, Liaudies dainų 
dainininku daugelyje kalbų.

ALUS NEMOKAMAI! * TARPTAUTINIAI VALGIAI!

Sekmadienį Liepos 4 July ★★★
Prasidės 12-^q, Vai. Dieną iki 10 vakaro.

Highland Park (Otf Campbell avė.) West Haven

The Imamate of Yemen is an ancient 
Kingdom
peninsula between Asir and the Britisli 

' Protectorate of Aden in Arabia. With an 
approximate area of 75,000 square miles 
and a population of 3,500,000 inhabitants, 
Yemen grows coffee and grain in the 

plateau of El Jebel, the most fertile part of Arabia, its exports 
are coffee, grain, hides and charcoal. Its capital is San’a, an 
old walled city wiUi eight, gqtes. Yemen was admitted to the 
United Nations on 30 September 1947, and it was represented 
at the Second Session of the U.N. General Assembly by 
Prince Seif: El Islam Abdullah. Its flag has a 
with five white stars and a white scimitar

LICENSES. 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE i« hereby Riven that Licens No. 
GB 1083 haa been iacued to the understated 
to sell bee at < 
the Alcoholic Beverasre Control 
Lafayette 
County of 
premises.

HĖLI> WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAILYDĖS
Patyrė. Nuolatinis darbas 

Geros darbo sąlygos.
Kreipkitės

Aircraft Upholstering
780 EAST 135TH ST. x

Telephone MELROSE 6-4303
> •>. « (t3t)

hereby given

at etairl under" Section 107 of
2. c ■ :1 Uw at 71

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MICHAEL MILMOE

__ „___  ___  License No.
____

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, Coun- 

be consumed off the

WENDELKEN
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NewWko^M0zfe7l nfoi
Masinis Mitingas už 
Taiką Įvyks 17-tą, 
Carnegie Hall

Garsūs Amerikos mokslinin
kai Harlow Shapley ir 
Einstein skelbia masinį 
gą už taiką ir kviečia 
menę ten dalyvauti,
šio ketvirtadienio vakaro 
vai., Carnegie Hali, 7th' Avė. 
ir W. 57th St., New Yorke. 
Tikietai 85 c., $1.20 ir $1.80.

Mitingas yra pasekmė va
dovaujamų mokslininkų ir in
telektuali) konferencijos, įvy
kusios New Yorke praėjusią 
savaitę. Tad ir mitinge da
lyvaus daug žymių mokslinin
kų ir menininkų. Daktaras 
Shapley kalbės mitinge. Dak
taras Einstein kalbės mitingui 
iš namų, telefonu.

Lietuviai Teatrininkai 
Prašo Baldų

Galop, Brooklyno teatrinin
kai jau susilaukė savos, lietu
viškos salės, kur galės statyt 
scenos veikalus. Ta vieta yra 
visų pažangiųjų Amerikos lie
tuvių Kultūrinio Centro salė— 
Liberty Auditorium.

Brooklyno Lietuvių Liau- 
’ dies Teatras jau pradėjo rū
pintis estrados, rakandų ir 
kostiumų reikalais. Jis jau 
padarė Centro direktoriatui 
pačiu stambiausiu ir skubiau
siu reikalu pasiūlymą — tai 
perpiešti scenerijas.

Bet prie scenerijų reikia ir 
įvairių rakandų : staliukų, ko- 
modžių, suoliukų, veidrodžių. 
Ypatingai gerai būtų turėti 
aktorių priekambaryj didelį 
veidrodį. Pas daugelį žmo
nių šitokių, jų namuose jau 
nenaudojamų, nukištų į rū
sius reikmenų yra. Tokitj 
žmonių šiuomi prašome dova
not tokius reikmenis Liaudies Į 
Teatrui. Turint savo įstajgą, 
bus galirpa jiems surast pa
talpą, ir jie ne kartą ras sau 
brangios vietos estradoj.

Tokių reikmenų turintieji 
esate prašomi atvežt juos i 
Centrą arba bent apie juos 
pranešt Centro tarnautojams 
ar Laisvės raštinei. •

I Liaudies Teatro Valdyba.

Jos “Kapitonas” 
Ją Apsuko

l

L w _

Kartkartėmis šiame dolerio 
pasaulyje iškyla faktai, kad 

, vyriškio gyrimasis aukštais ti- 
', tūlais ir kartu prašymas iš 

moterų pinigų savo “aukštai” 
. nepaprastiems reikalams, reiš
kia pavojų. Tačiau, matomai, 
(daugelis moterų skaito save 
gudresnėmis už kitas, kad vie
na už kitą vis kvailesnių da
lykų papildo tuo klausimu.

Štai šiomis dienomis po visą 
šalį paleista signalas ieškoti 
irtarininkystės “kapitono,” Da
nijos “barono sunaus” Henry 
Ejnar Graversen, 39 metų, 
kuris pareiškęs “didelę meilę” 
49 metų panelei Ruth E. Mar
tin, advokatų firmos kasinin
kei. O po 
važiavęs su 
menų.

Pasirodė,

Lietuviai Verbuoja Narius j 
Wallace for President Klubą

Brooklyno / lietuviai' savo su
sirinkime, įvykusiame gegu
žės 27-tos vakarą, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo salė
je, įkūrė brooklyniškį Wallace 
for President Klubą po išklau
symo R. Mizaros pranešimo, 
kuriame jis nuodugniai išdės
tė reikšmę Wallace’o kandi
datūros išlaikymui taikos.

Lietuvių Wallace for Presi
dent brooklyniškis klubas 
tuojau nusitarė gauti 500 na
rių bėgiu poros mėnesių. O, 
kad" niekas nebūtų atstumtas 
nuo aktyvaus dalyvumo klube,, 
nutarė imti tik mažiausią 
rio mokestį. Iki rinkimų, 
rie įvyks lapkričio 2-rą, 
metų, klubo narys mokės
so tiktai 50 centų. Už vieną 
dolerį galės įstoti abi šeimos 
galvos—vyras ir žmona.

Klubas taipgi .nusitarė 
suose lietuvių piknikuose 
rėti savo stalą su iškaba,
teratūra, įsirašymo į klubą kor
telėmis. Tokį stalą jau turėjo 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
apskrities piknike, įvykusiame 
Linden, N. J. Be abejo, turės 
ir šį sekmadienį įvyksiančiame 
LDS apskrities piknike Lin
den, N. J.

Lietuviai, kurie didžiumoje 
yra darbo žmonės, pažvelgia į 
plakate (su Wallace paveiks
lu) užrašytą šūki:

Lietuviai Amerikiečiai,—No
rite Taikos, Balsuokite už

Henry A. Wallace! — ir su
pranta, jog čia yra jų pačių 
reikalas, jų pačių jaunimo ge
rovės ir gyvybės klausimas. 
Jie be didžios agitacijos sto
ja J klubą. Klubas jau ge
roką skaičių savo kvotos įvyk
dė.

.Visi, kurie dar neįstojote, 
įstokite tuojau. Kai tik spės 
užbaigti' pamatinę narių gavi
mo kvotą, klubas imsis dau
geriopų laukiančių darbų.

Klubas, tiesa, ir dabar ne
snaudžia. Jo susirinkimai 
įvyks reguliariai, paskutinį 
ketvirtadienį kiekvieno mėne
sio, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo patalpose. v O .reikale 
jie bus šaukiami Jr dažniau. 
Išrinktasis klubo komitetas 
energingai darbuojasi. »

Klubas užsisakė tūkstantį 
Lietuvių Wallace for Presi
dent Nacionalio Komiteto at
spausdinto Henry A. Wall- 
ace’o laiško Amerikos lietu
viams. Su jais pasiekti tūks
tantį lietuvių, pasklidusių po 
platų Brooklyną ir priemiesr 
čius yra didoka užduotis. Tai
gi, prisidėkime visi prie to 
darbo tapdami klubo nariais, 
o kuriems galima, prisidėkime 
ir darbu.

Brooklyniečių Lietuvių 
Wallace for President reika
lais kreipkitės į jo pirminin
ką Povilą Ventą. . Rep.

Dar primename, kad nepa
mirštumėte: šį vakarą susi
rinkite seni ir jauni, kurie 
tiktai esate ritę bolę arba no- 
rėtumėtę pradėti raičioti mū
sų gražioje, puošnioje /belinė
je (bowling alleys). Pradė
sime “sportauti” sutartinai, 
organizuotai. Iki šiol, viskas 
ėjo palaidai, o iš to mažai bu
vo naudos tiek mums, kurie 
mėgstate bole palošti, tiek 
įstaigai, kurios visi mes esame 
karšti patriotai ir norime jžf 
nuoširdžiai paremti, 
sirinkdavome lošti, 
nebūdavo “pin-boys,
būdavo “pin-boys,” dažnai ne
būdavo lošėjų.

Dabar šis reikalas pradėtas 
sutvarkyti. Namo direktoriai 
pasamdė “pin-boys” ir jie vi
siems gerai patarnaus. Da
bar tik reikia, kad kas vaka
ras būtų lošėjų. Kiekvieną 
vakarą gali ant šešių “alleys’ 
lošti po keletą desėtkų žmo
nių. Bet čia reikia organizuo
tumo, kad būtų vakarai pa
dalinti. kad atėjus lošti nere; 
ketų laukti ir “nervuotis.”

Štai kodėl visi, tiek vyrai, 
tiek moterys, yra kviečiami

nu nei kapitonu, tik eiliniu 
sukčiumi.

Priedams, dar išvežęs $700 
ir jos draugės, buvusios pa
prašytos į pamerges Martinai- 
tės vestuvėms su Graversenu. 
Būsimą pamergę j?s įtikinęs, 
kad Martinaitė esanti jam per 
sena, tad nuo jos ataušęs, o 
nesvietiškai įsimylėjęs pamer
gę. Gi Minnesotoje jis turįs 
vieną oficialę pačią.

vė-

šiandien vakare, nu, po penk- 
tos-šeštos valandos vakare, 
būti Kultūriniąpi Centre. , Tai 
bus gana ilgas , vakaras, ga
lėsime, kas norėsime, iki
lumui nakties palošti bolę , ir 
ta proga' pasikalbėsime . dėl 
susiorganizavimo į grupes ar
ba tymus. Paskui prasidės i 
įvairių grupių lenktynės! Pa-1 
žiūrėsime, kurios miesto da
lies piliečiai yra smarkesni!

Vakar buvo pasiūlyta tuo
jau suorganizuoti net keturis 
tymus — Williamsburgo, Mas- 
petho, Ridgewoodo ir Rich
mond Hill-Woodhaven. Bet 
yra ir kita graži mintis. Sa
ko, ar nebūtų geriau, kad 
mes organizuotumėme tymus 
pagal “lietuviškas tautas” ? 
Pavyzdžiui, kodėl negalėtų su
daryti savo tymus žemaičiai, 
dzūkai, kalakutai, zanavykai 
ir taip toliau ?

Visi pagalvokite ir apie 
tai, ir šį vakarą Kultūriniame 
Centre pasidalinsime mintis 
linksmoje sportiškoje atmos
feroje.

Senosios Kartos 
Sportininkas.

William Lasauskas mirė bir
želio 11. d., Manhattan State 
Ligoninėj. Gyveno 524 East 
119th St., . New York City. 
Kūnas pašarvotas koplyčioj— 
2329 Second Ave. (arti 120th 
St.), New York City. Laido
tuvių datą praneš vėliau grab. 
F. W. Shalins-šalinskas, kuris 
ir rūpinasi laidotuvių apeigo
mis.

1/0

kai-

Mėsa Dar Brangsta
Taip pat dažnai

Iš Ridgewoodieciy Parengimo

dienų.

antros ir 
j piknikų.:

Pataisa
1-

•K—- HM-

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

Taryba 
naujų 

760 
mies- 

Visi

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

Turgaviečių 
skelbia, kad 

geresnis gabalas 
jau prašoko dolerį už

Niekad pirmiau visu 
gyvavimo laiku mėsos 
nebuvo tiek užkeltos.

Transportacijos 
skelbia jau gavusi 
vagonų, pirmuosius 
naujų vagonų, kuriuos 
tas jau senokai užsakė.

(tie naujieji vagonai bendrai 
kada jie bus pristatyti, 
,nuos miestui $52,766,000.

***^*****»***4<4’4’**4’*4»i»»*4‘*4‘*»-l-»»W*»+*»W»»»*»*»+*»O
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šest., Birželio 12, 1948
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Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

❖

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

231 Bedford Avenue

kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 

' pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLemnore 5-6191

Miestas Gavo 10 Naujų 
Subway Vagonų .

Visi į LDS Apskrities Pikniką 
Sekmadienį. Linden, N. J.!

Spalvingas New Yorko 
Jubiliejaus Paradas 
Įvyks Šeštadienį

Lietus ar giedra, didžiojo 
New Yorko jubiliejaus atida
rymo paradas vis vien įvyks, 
sako jo rengėjai. Tačiau, jei
gu kokių pakaitų įvyktų, bus 
pranešta per radio birželio 
12-tos rytą, 9‘vai.

Paradas prasidės 2 vai., prie 
95th St. ir 5th Ave, New Yor
ke. Maršuos ant 5th Avė. iki 
55th St.

Eisenoje tikisi apie 45,000 
maršuotojų, 500 visokių veži
mų, vaizduoj^ncių~NeW Yorko 
važiuotę miesto gimimo ir au
gimo metais iki šių 
Gros šimtas benų.

Visokiems garbės svečiams 
ir tėmytojams įrengtas pasto
lis ištisos mylios ilgio, nuo' 
64th iki 80th St. Ten talpin- 
sis apie 27,000 publikos. Pa
stoliu galės naudotis tik tu
rintieji tikietus. < Gi šaligat
viais naudosis eiliniai tėmyto- 
jai.

Ant pastolio tėrpytojuose 
parado bus majoras O’Dwyer 
su 64 kitais departmentų vir
šininkais ir parado rengėjų 
komisija.

Parade parodys uniformas, 
įrankius, mašineriją anų lai
kų, prieš 50 metų, kada mies
to visos didžiosios apskritys 
apsivienijo į vieną didmiestį. 
Floatais ir kitkuo vaizduos ir 
dabartinį miesto stovį.

New Yorko 
D e partmen tas 
bent kiek 
mėsos 
svarą, 
miesto 
kainos

Porterhouse steikas praėju
sį ketvirtadienį buvo po $1.35 
už svarą, round steikas po 
$1.10. Kiti, pigesnieji gaba
lai, irgi prilygstamai nuošim
čiais pabrango.

Kiaušiniai pasiekė aukš
čiausią kainą iš visų buvusių 
bėgiu pastarųjų 14-kos metų. 
Sviestas laikosi nuolatos virš 
90 centų svaras. Biednuome- 
nė vargiai beatsimena tų bū
tinų maisto produktų skonį.

Korespondencijoje iš LDS 
mos kuopos susirinkimo įvyko 
klaida pažymėjime galimų 
gauti pašalpos laipsnių. .Ti
krieji ligoje pašalpos laipsniai 
yra $6, $9, $12 ir iki $15 sa
vaitei.

i BROOKLYN A
( LABOR , LYCEUM Į 
Į DARBININKĖJ įstaiga į 
!Sales dėl Balių, Koncertų, Ban-? 
a kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 
I Puikus steičius su naujausiais 
Į įtaisymais.
J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
? Kainos Prieinamos.
■ 949-959 Willoughby Ave

Tel STagg 2-3842

------------------------------------- ---------

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-68(18 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos: i B

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

PEIST LANE 
DRUGS, Inc 

405 SO. 4th ST 
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel/ EVergreen 7-6238

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
i 417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Lietuvių liaudies savišalpos j nyje. O piknike proga pasi- 
ir apdraudos organizacijos, matyti, pabuvoti su visais pa- 
Lietuvių Darbininkų Susivieni- žįstamais newjersiečiais, pasi- 
jimo 3 apskritis, ruošia pirmą! vaišinti ant-vietos gaminamais 
šiais metais savo pikniką šį |’ir iš namų pikniko gaspadinių 
sekmadienį, birželio 13-tą,; suvežtais valgiais.
Lithuanian Liberty Park, 340! Gera muzika Šokiams. Vi- 
Mitchęll Ave., Linden, N. J. šokios žaismės, kontestai.

Į pikniką važiuos ir daugelis j Iš New Yorko, nuo 33rd 
brooklyniečių, LDS narių ir. St. ir 7th Avė., iš Pennsyl- 
draugų, kadangi ten vieta pa-! vania stoties, traukiniai į Lin- 
silinksminimui ir pasilsiui Į deną išeina 11:40, 1:05, 2:10, 
šventadieniu užvis patogiau- 3:35, 4:50.
šia. Liberty Park dailus, su gaunami ir vakare, grįžimui iš 
miestavu erdviu parku pašo- pikniko.

Birželio 5 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėj, 147 Thames St., 
Įvyko alaus bankietas. šį ban- 
kietą surengė bendrai LLD 55 
ir LDS 103 kuopos. Bankie
tas buvo geras iš daugelio at
žvilgių : atsilankę svečiai bu
vo visi užsiganėdinę, parduota 
kelios knygos, buvo pardavi
nėjama įvairių mūsų parengi
mų tikietai, kaip tai: Lais
vės pikniko, LLD 
LDS trečios apskričių

Pasekmėje to gal dar bus ir 
viena Laisvės prenumerata.

Kad bankietas pavyko ir 
svečių buvo daug, tai vyriau
sias kreditas priklauso rengi
mo komisijai, o paskui ir tiem 
nariam, kurie platino bankieto 
tikietus iš anksto.

šokiams grojo Alberto Au
gulio orkestrą, o svečiai šoko 
ir linksminosi iki vėlyvos nak- 

j ties. Korespondentas.

STADIUM KONCERTAI
SIMEONUOS PO ŽVAIGŽDfiMIS. AMSTERDAM AVE. IR 138th ST.. PHILHAR

MONIC SIMFONIJOS. ORK. SU 110 ARTISTU VAKARAIS 8:30 . . . 
TIKjETAI NUO 30c. 60e IR DAUGIAU.

pirm., btrž. u. saunus atsidarymo koncertas wagner, rrahms, 
TCHAIKOVSKY SU ERICA MORINI, smuiko solisto, 
ir FRITZ RE1NF.K vadovybėje.

ANTRU.. BIRŽ. 15- BEETHOVEN, STRAUSS, DEBUSSY su 
FllITZ REINER vadovybėje.

TREČ., BIRŽ. JC SCHUMAN. MOZART. RODGERS su STELL ANDERSEN, 
piano solislu. ir FRITZ REINER vadovybėje

KETVRT., BiRZ. 17- VISA PROGRAMA WAGNER’IO su ROSE BAMPTON, 
soprano, ir SET SVANHOIM, tenoru, solistais

FNKTD., BJRZ. 18 nebus koncerto •
B1BZ. 19- HAZEL SCOTT, piano solistė, su WAITER HENDL vadovybėje

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JŪSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. S. A. O.

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

Jerome I1 urwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

jis nebuvęs baro-

to pasisakymo iš 
jos $17,000 taup

• ROBERT ARTHUR
• BURL IVES • GERALDINE WALL
OJE • ASMENIŠKAI-:--;--:-
RICHMAN

• CHANDRA KALY

7th Ave. ir 50th St.

M., Box 89, Bay Ridge P. O. 
Brooklyn, N. Y. (134-129)

i

NEWSREEL
THEATRE BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C

SUJAUDINIMAS pakyla j padangę . . . šioje istorijoje 
H Amerikos širdies 11 

MARY OHARA’s

“GREEN GRASS of WYOMING"
Žvaigždžiui) ja 

PEGGY CUMMINS * CHARLES COBURN 
su LLOYD NOLAN 

s C E N 
H A R R Y

The Ciaddocks • MING & LING 

KOXY THEATER

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas - 
CECHŲ KOMUNISTŲ PIRMIEJI RINKIMAI!!

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei

mynų, prie elevaterio stoties (BMT), 
Broadway Line; Cleveland St. Sto
tis. Kaina žema, nes turiu greit par
duoti. Prašome kreiptis: A. S., 239 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
VI. 3-6970. Vakarais galite kreiptis: 
A. S., 222 Pennsylvania Ave., ant 
pirmų lubų iš fronto.

PA JIEŠKOJ1M AI •
Dvi moterys, dirbančios, jieško 

tuščio apartmento arba flioro, mies
te arba priemiestyje, tarpe malonių, 
teisingų žmonių. Jos esą dvi tykios,’ 
namus mylinčios .moterys. Prašome 
rašyti lenkiškai arba angliškai:

S,
Sta,

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

. Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

701 Grand Street
K




