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Gegužės Pirmoji jau čia 
pat.

Kadangi ši diena pripuola 
sekmadienį, .tai dauguma vi
sokiu eisenu-paradų gatvėse, 
taipgi masihių mitingų tarp
tautinei darbo žmonių dienai 
atžymėti Įvyks šiandien, ba
landžio 30 diena.

New York o mieste didžiulis 
paradas taipgi bus šiandien.

Lietuviai darbo žmones pa-
* radę turės savo koloną; ją ža- 

da akompanuoti graži muzi
ka, paruošta philadelphiečio 
A. Merkio.

★ ★ ★
žymėtina tai, jog kiekvie- 

neriais metais Gegužės Pir
mosios eisenoje dalyvauja to
kių žmonių, kurie retai kada 
tesilanko į kitokias mūsųrmra- 
mogas.

Tai rodo, kaip darbo žmo
nėse yra įsišaknijusi šios tarp
tautinės šventės tradicijos ir 
idėja.

Atvyksta žygiuoti senų am
žiumi žmonių, kurie šią dieną, 
šia šventę visokiais būdais mi-

* nėdavo dar gyvendami Euro
poje, Lietuvoje.

> šiemet darbininkų eisena Ge
gužės Pirmąją (balandžio 30 
dieną) žada būti kur kas 
tirštesnė ir didesnė už per
nykštę.

Kodėl?
Aiškinti netenka. Kiekvie

nam turi būti suprantama.
★ ★ ★

Kur jau kur, bet Kinijoje 
šių metų Gegužės Pirmoji bus 
smagiausia ir linksmiausia to 
krašto darbo žmonių istorijo
je.

Po tamsios, nykios nakties, 
« milijonams kiniečių prašvito / 

aušra ir patekėjo saulelė.
šimtai milijonų kiniečių jau 

yra laisvi, o kiti turi vilties, 
jog neužilgo bus laisvi.

Mukdene, Pekine, Nankin- 
ge ir kituose jau išlaisvintuo
se miestuose žmonės šiandien 
apvainikuos savo laimėjimus, 
pasiektus vienerių metų bė- 
gyj, — apvainikuos juos 
džiaugsmu ir ryžtu visuotinei 
pergalei pasiekti.

O civilinio karo fronte? 
Ten liaudies išlaisvinimo ar
mijos patvirtins savo jėgas ir, 
galimas daiktas, Gegužės Pir- 

* mosios garbei, išlaisvins kele
tą naujų miestų. y

Gal ir šanghajus jau bus 
liaudies rankose...

* ★ ★ ★
Kaipgi bus mūsų tėvų kraš

to sostinėje Vilniuje?
Vilniuje šiemet bus pa

reikštas didesnis entuziazmas 
ir džiaugsmas, negu kada 
nors pirmiau.

Kodėl?
Todėl, kad Lietuvos žmonės 

per pastaruosius metus pasie
kė milžiniškų naujų laimėji
mų ūkiniame ir kultūriniame 
gyvenime.

Visa tai Gedimino kalno 
šešėlyje bus atžymėta, užak
centuota džiaugsmu, entuziaz
mu, pareikštu Vilniaus gatvė
se ir aikštėse.

« Lietuvoje, kaip ir visoje 
į Tarybų Sąjungoje, Gegužės 

Pirmoji atžymima * dviem 
šventadieniais: vieną dieną 
jye mitinguoja, eisenuoja, žy
giuoja, koncertuoja, o kitą— 
ilsisi, ruošdamiesi rytdienos* 
darbams. ★ ★ ★

Visuose pasaulio kampuose 
ir kampeliuose Gegužės Pir
mąją darbo žmonės subrus 
atitinkamai jai atžymėti.

Jau išsilaisvinusios tautos 
džiaugsis laimėjimais. O pa
vergtieji jungs savo pajėgas 
griežtesnėms kovoms už lais
vę ir Šviesesnį rytojų.

Bet vienas obalsis šią dieną 
kyšos aukščiau kitų visur:

f Tegyvuoja pasaulyje pasto
vi taika!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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Kinų Liaudininkai Siekia | Gegužes Pirmosios Atlanto Paktas Tik Karan 
Apsupimu Šanghajų Paimti Demonstracijas! Stumia, Pareiškė Wallace
Tautininkai Daro Urminius Ablavus; Gaudo Žmones, Kurie 
Galėtų Liaudies Armijai Padėt Šanghajų Užimti

Šanghai, Kinija. — Tau- | kiekvienas žingsnis pirmyn 
tininkai oficialiai pripaži
no, jog kinų Liaudies Ar
mija užėmė Quinsaną ir ki
tas pozicijas už 25 mylių 
nuo Šanghajaus, 6 milionų
gyventojų miesto.

Liaudininkai artėja prie 
Kašing miesto, geležinkelių 
ir vieškelių mazgo, į pietus 
nuo Šanghajaus. Liaudies 
Armijai užėmus Kašingą, 
būtų užkirstas tautininkų 
kariuomenei p a b ė g imas 
sausuma iš Šanghajaus.

United Press praneša, 
jog liaudininkai jau visai 
arti Woosungo, kuris stovi 
prie Whangpoo upės žio
čių į jūrą.

Šanghajus yra šiaurinėje 
tos upės pakrantėje; ir jei
gu Liaudies Armija užima 
Woosunga, tai jos artileri
ja gali užkirsti tautininkų 
kariuomenei pabėgimą van
deniu.

Visi amerikiniai spaudos 
ir radijo korespondentai 
teigia, kad liaudininkai pla
nuoja apsupimu bei apgula 
priversti tautininkus Šan- 
ghajuje pasiduoti; sako, ko
munistai - liaudininkai pa
laipsniui, bet neatlaidžiai 
visomis pusėmis žygiuoja 
artyn šanghajaus; kartu 
jie stiprina savo jėgas, kad

Bosai Žada Išmest 5,000 
Streikierių iš Namų

Asbestos, Kanada. —Jau 
10 savaičių kai streikuoja 
5,000 asbestos mainierių, 
Katalikų Darbo Federacijos 
unijistai; reikalauja pakelti 
algą 15 nuošimčių ir įvesti 
apsaugas nuo dulkių, iš
šaukiančių nepagydomą si- 
likosio ligą.

Johns - Manville kompa
nija, nepajėgdama kitaip 
sulaužyti streiko, grūmoja 
išmest 'juos iš kompaniškų 
gyvenamųjų namų, esą, už 
rendų nemokėjimą. Kito
kių namų mainieriams šia
me miestelyje nėra, apart 
kompaniškų.

Suimti Atominės Medžiagos 
Pardavinėtojai Vokietijoj

Frankfurt, Vokietija. —1 
Kariniai amerikonų sekliai 
užklupo šaiką vokiečių, ku
rie juodojoj rinkoj parda
vinėjo sprogstamąją atomi
nę Uranium medžiagą. Jan
kiai užtiko pas juos 3 milio,- 
nų dolerių vertės Uramu
mo.

Ta medžiaga išvogta iš 
buvusios nacių valdžios 
sandėlių. Amerikonai areš
tavo 9 Uraniumo “pedlio- 
rius.”

Washington. — Trumą- 
nas pareiškė, kad jis ne
skirs valdininkais tų demo
kratų, kurie rinkimuose 
prieš jį ėjo.

būtų sutvirtintas.
Tautininkų policija ir 

kariuomenė Šanghajuj da
ro urminius ablavus; kre
čia kiekvieną gyvenamąjį 
namą, raštinę, viešbutį ir 
parduotuvę: ieško liaudi
ninkų rėmėjų ne tiktai tarp 
darbininkų, bet tarp stu
dentų, profesorių, žymių 
politikų ir net biznierių.

Tautininkų vadai įtaria, 
kad Šanghajuj veikianti 
“penktoji kolona,” kad 
miestas būtų Liaudies Ar
mijai atiduotas. “Penktąja 
kolona” bei komunistais jie 
vadina visus demokratinius 
arba liaudiškus kinus.

Gal Pripažins Kiny 
Liaudininku Valdžią?

London, bal. 29. —Penk
tadienį pranešta, kad An
glija gal pripažins Kinijos 
liaudininkų valdžią kaipo 
faktą. Anglų politikai ma
to, kad kinų tautininkų val
džia taip susmukus ir iš
krikus, kad neteko reikš
mės ir negalima su ja skai
tytis jokiais reikalais.

Amerikiniai korespon
dentai teigia, kad Anglijos 
valdovai pradeda įsitikinti, 
jog tiktai kinų liaudininkų- 
komunistų valdžia atsakin
gai tvarko dalykus didžiu
liame savo užimtame plote.

Valdžios Demokratai 
Seka Taftą-Hartley

Washington. — Valdiniai 
demokratai kongresmanai 
remia Lesinskio bilių, kuris 
neva siūlo panaikinti Taf- 
to - Hartley’o įstatymą, o 
sugrąžinti unijinį Wagne- 
rio įstatymą. Republikonai 
ir prieštrumaniški demok
ratai iš pietinių valstijų 
perša savo Woodo bilių, ku
riame surašyti Tafto-Hart- 
ley’o posmai prieš unijas ir 
streikus.

Trumano demokratai, no
rėdami gauti pietinių ir 
republikoniškų kongresma- 
nų balsų Lesinskio e biliui, 
siūlo jį “pataisyti” skolin
tais iš Tafto-Hartley’o ir 
Woodo paragrafais prieš 
pilną unijų pripažinimą, už 
teisminių indžionkšinų var-' 
tojimą prieš streikus, už 
reikalavimą, kad unijų va
dai prisiektų, kad jie neko- 
munistai ir t.t.

................................ ■■—■■■■■■-■■-v

Traukiniam Susidūrus Riet. 
Afrikoj, Užmušta 74 Žmonės

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Susikūlė trys trau
kiniai vienas į kitą. Žuvo 74 
žmonės; sužeista apie 100 
kitų.

Visi lietuviai darbininkai 
ir pažangūnai dalyvaukite 
Gegužės Pirmosios demon
stracijose!

Prisidėkite prie inarša- 
vimų įvairiuose miestuose 
už taiką, prieš karo kursty
tojus, už pilietines ir uniji

Iš Komunistų Teismo
New York. — Valdžios 

prokuroras John F. X. Mc- 
Gohey mėgino panaudot 
prieš teisiamus komunistų 
vadus išpašiotas ištraukas 
iš sovietinės knygos “So
vietų Komunistų Partijos 
Istorija.”

Iš tos knygos McGohey 
teismui skaitė tyčia parink
tus sakinius, kaip rusai 50 
metų atgal svarstydavo nu
versti sauvališką caro val
džią per revoliucinį sukili
mą.

Prokuroras McGohey slė
pė, jog ten diskusuojama 
tiktai apie carinės patval
dystės nuvertimą. Jis ban
dė įtikinti džiūrę, būk A- 
merikos komunistų vadai 
naudoją tokias “taisykles”, 
girdi, Amerikos valdžiai nu
versti jėga ir prievarta.

Komunistų advokatai rei
kalavo duoti visą tą knygą 
džiūrei perskaityti. Teisė
jas Medina atmetė reikala
vimą. j '

Kaltinamųjų i advokatas 
Geo. W. Crockett pastebė
jo, kad teismo vadai tyčia 
kraipo dalykus, tad jis, 
perskaitydamas | kitas ir 
platesnes ištraukas iš mi
nimos knygos, parodė, jog 
ten ryškiai kalbama tiktai 
apie demokratinės revoliu
cijos darymą prieš auto

JAPONŲ UNIJOS PASIŽADA
KOVOTI UŽ TAIKĄ

Tokio. ,— Japonijos Pra
moninių Unijų Kongresas 
(CIU) pasmerkė dabartinį 
šaltąjį karą ir pasižadėjo 
kovoti už pąsaulinę taiką.1 
Tas japonų darbo unijų są
ryšis išleido pareiškimą, 
kuriame užgina įvykusį 
Paryžiuj Pasaulinės Taikos 
Kongresą ir remia Pasauli
nę1’Darbo Unijų Sąjungą, 
kaipo įrankį taikai palaiky
ti.

Japonijos Pramoninių U- 
nijų Kongresas turi 1,200,- 
000 narių ir yra didžiausias 
unijihis sąryšis šalyje., Kon
greso unijos ypač įsigalėju
sios svarbiuose fabrikuose.

Unijinio Kongreso pareiš
kimas kaltina Japonijos 
premjero Yošidos valdžią, 
kad ji ruošia japonus, nau
jam karui išvien su “vaka
rinėmis demokratijomis” ir 
rengia dirvą fašizmui.

—- Tuo tikslu Japonijos 
valdžia užkaria žmonėms 
žemas algas, I paleidinėja 
darbininkus, ^apkrauna sun- 

nes teises, prieš Atlanto 
karinį suokalbį, už laisvę ir 
gausą darbo liaudžiai!

Brooklyno ir apylinkės 
lietuviai, skaitykite vieti
nėse žiniose nurodymus a- 
pie maršavimą New Yorke 
ir pramogas ryšium su Ge
gužinės minėjimu.

kratišką carinę valstybę. 
Knyga sako:

— Tos taktikos tikslas 
buvo nuversti carizmą ir į- 
kurti demokratinę valstybę 
(savaime suprantama, bur
žuaziniai- demokratinę val
stybę).

Ketvirtadienį FBI šnipu- 
kė Angela Calomiris “svie- 
čijo”, kad New Yorko aps
krities Komunistų Partijos 
suvažiavimas 1948 m. ragi
no komunistus veikti tarp 
marininkų, geležinkeliečių 
ir kitų važiuotės darbinin
kų. Iš tikrųjų tame nieko 
naujo. Nes visiem žinoma, 
jog- komunistai veikia tarp 
organizuotų ir neorgani
zuotų darbininkų.

Šnipė painiojosi, kada bu
vo klausinėjama, kaip slap
tosios FBI policijos agentai 
pasiuntė ją į Komunistų 
Partiją. “Svietkė” prisipa
žino davinėjus tiem agen
tam raportus apie komu
nistų veiklą ir planus. Tai 
buvo kreivi raportai, kaip 
nurodė komunistų advoka
tai.

Šnipė Angela Calomiris 
sakosi bizniaujanti fotogra
fijomis.

Daily Workeris rašo, kad 
ji “užsiėmė ir kitomis, ne 
taip garbingomis ’ profesi
jomis.” 

kiais taksais ir apleidžia 
tarnaujančias taikai pra
mones, — kaip sako tas pa
reiškimas.

Yošidos valdžia nori ka
rinės Pacifiko Vandenyno 
kraštų sutarties, panašios j 
Atlanto paktą, nukreiptą 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
Japonijos darbininkai dės 
visas pastangas, kad pasau
linė taika būtų apginta, už- 
reiškia Japonų Pramoninių 
Unijų Kongresas. Jis daly
vaus ir visašališkame japo
nų taikos šalinirtkų suva
žiavime.

DEWEY DAR KARTĄ 
KANDIDATUOSIĄS

Albany, N. Y. — Du kar
tu prakišęs prezidentinius 
rinkim u s, republikonas 
New Yorko valstijos gu
bernatorius Thomas Dewey 
sutiktų dar sykį kandida- 
tuot į prezidentus.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę.

Progresyviu Vadas Šaukia Amerikiečius Reikalauti, kad 
Senatas Atmestu Karinį Atlanto Kraštų Sąmokslą

Chicago. — Progresyvių 
Partijos vadas Henry A. 
Wallace per radiją visai ša
liai šaukė amerikiečius ma
siniai protestuoti prieš At
lanto kraštų karinį paktą. 
Jis ragino Amerikos žmo
nes reikalauti, kad Senatas 
atmestų tą karinį suokalbį 
prieš Sovietų Sąjungą, ir 
siųsti protesto - reikalavi
mo telegramas senatoriui 
Tomui Connally’ui, pirmi
ninkui Senato užsieninių 
reikalų komisijos.

WALLACE’O KALBA
Wallace sakė:

— Rusija, sutikdama ati
daryt (vakariniams talki
ninkams) važiuotę į Berly- f

Angly Kapitalas Perša 
Franko į Jungt. Tautas

London. — Anglijos im
perialistų laikraštis London 
Times ragina įtraukti fašis
tinę Ispanijos diktatoriaus 
Franko valdžią į Jungtinių 
Tautų įstaigas.

Kitas anglų kapitalistų 
laikraštis, Daily Telegraph 
perša priimti Franko Ispa
niją i Jungtinių Tautų na
rius ir į priešsovietinį At
lanto paktą. D. Telegraph 
primena, jog “komunizmas 
šluoja Aziją.”

Įvairūs diplomatai Lon
done lemia, kad Anglijos 
politikieriai bus palankūs 
Franko įtraukimui į vaka
rinių “demokratijų” karinį 
bloką prieš Sovietų Sąjun
ga.

Trumano Ministras už 
Atlanto Ginklavimą

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Louis 
Johnson (karo ministras), 
kalbėdamas Seųato užsieni
nių reikalų komisijai, pa
brėžė, kad Amerika “būti
nai turi apginkluoti” euro
pines šalis, kurios pasirašė 
karinę Atlanto sutartį.

Pasak- Johnsono, jeigu 
tos šalys nebūtų tinkamai 
apginkluotos, tai Atlanto 
paktas liktų “sudarkytas.”

Sušaudyta Quezono Našlė 
Ir 12 Kitu Filipinų

Manila. — Automobiliais 
bevažiuojant Filipinų pre
zidento Quezono našlei ir 
kitiems didikams, buvo kul-
kosvaidžiais sušaudyta ji
nai, jos duktė ir 11 kitų as
menų.

Gal plėšikai ar asmeniški 
kerštinčiai politikieriai su
ruošė tą žudynę. Bet Filipi
nų valdininkai paskleidė 
paskalus, kad tatai, esą, pa
darę valstiečiai partizanai- 
hukbalahapai.

Dienraščio XXXI.

ną, parodė, kad ji nori tai
kos keliu keliauti.

Jei dabar Trumanas ir 
Achesonas (valstybės sek7 j 
retorius) sustabdytų kari
nes savo kalbas ir — dar 
pirmą kartą — pasakytų 
sąlygas dėl tikrų taikos de
rybų, tai pasaulis galėtų be 
baimės pirmyn eiti.

Prezidentas Rooseveltas 
gamino pasitikėjimą taika, 
o Trumano politika gamina 
karinę baimę. ' /•

Rusija niekuomet nepra
dės karo, jeigu nebus prieš 
ją išprovokuotas užpuolimo 
karas ant pačių jos sienų.

Taika su Rusija yra gali
ma, palaikant stiprias 
Jungtines Tautas.

Vakarinių kraštų ginkla
vimas pagal Atlanto paktą 
užtikrina tiktai karą su 
Rusija, šiame pakte tik vie
nas dalykas tebėra neaiš
kus,—kada, kur ir kaip bus 
karas pradėtas.

• Valstybės sekretorius A- 
chesonas vakar sakė, jog 
paties pakto neužtenka be 
amerikinių ginklų Europai. 
Rytoj neužteks ginklų be 
Amerikos kareiviu. Euro
poje; o diena po to — jau 
tiktai karo užteks.

Aš neremiu visko, ka ko- 
munistai ar rusai daro; bet 
Jungtinės Valstijos su savo 
atomine bomba ir milži
niška pramonės jėga kur 
kas greičiau gali padaryti 
provokacinius karo žings
nius pagal šį (Atlanto) 
paktą, kuris duoda karinin
kams tokią didžią galią ir 
suteikia karines bazes ant 
pat Rusijos rubežių.

Aš nemanau, kad bet kas 
gręstų amerikinėms mūsų 
įstaigoms pavojum iš sve
tur ar iš vidaus.

Sen. Giua ir Hutchinson
Su Wallace’u maršrutuo- 

ja socialistas Italijos sena
torius Michele Giua ir dar- 
bietis Anglijos seimo narys 
H. Lester Hutchinson. Jie 
drauge su Wallace’u įvai
riuose miestuose kalba ma
siniuose susirinkimuose dėl 
taikos išlaikymo.

Senatorius Giua sakė re
porteriams, kad jis katali
kas; bet jis kaltino “nekrik
ščionišką, karinę popie
žiaus politiką, kurios tiks
las yra pasmaugti socializ-. 
ma.” v
Kinų Liaudininkai Grumiasi 
Linkui Čangčovo

Šanghai, Kinija.— Penk
tadienį buvo pranešta, jog
kinų Liaudies Armija neat
laidžiai grumiasi artyn 
čangčov uosto, į pietus 
nuo Šanghajaus.

Pasiekus jai tą uostą, bū
tų užkirstas kelias trim 
šimtam tūkstančių tauti
ninkų kariuomenės pabėgti 
iš Šanghajaus miesto ir 
plačios apskrities.
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Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Gegužes Pirmoji—Tarptautinė Darbo Žmonių 
Kovos Diena

Pries 63 metus Amerikoje gimė sumanymas padaryti 
Gegužės Pirmąja darbininkų diena, — kovos diena vy
riausiai dėl 8 valandų darbo dienos.

Po trejų metų Paryžiuje Amerikos darbininkai pasiū
lė šią dieną padaryti tarptautine darbininkų švente ko
vai už 8 valandas darbo dienos ir kovai už taikos palai
ky m ą.

Kaip matome, abudu sumanymai yra Amerikos darbi
ninkų sumanymai, kovingosios Amerikos proletariato 
dalies sumanymai, unijistų sumanymai.

Nuo to laiko kiekvieną Gegužės Pirmąją pasaulio dar
bininkai šią dieną mini, — mini ją taip, kaip jie išmano, 
kaip sąlygos leidžia.

- Kai kur tą dieną ruošiamos demonstracijos gatvėse, 
kai kur masiniai mitingai salėse, kai kur maži darbinin
kų susitikimai rūsiuose arba miškuose, girelėse. Bet toji 
diena niekur nepamirštama, kur tik yra darbo žmonių.

Ten, kur darbo žmonės jau pasiekė savo pergalę, kur 
jie vykdo socializmą, Gegužės Pirmoji yra oficialė šven
tė (pav. Tarybų Sąjungoje).

O ten, kur siautėja fašizmas, kaip Ispanijoje, Graiki
joje, Turkijoje, Portugalijoje, etc., ši diena dar vis te
bėra žymima “primityviai”, panašiai taip, kaip Smeto
nos laikais Lietuvoje.

Keičiasi laikai, keičiasi, žinoma, ir darbininkų parei
kalavimai.

Besitobulinanti technika, beaugąs monopolistinis kapi
talas, begrąsinantis darbininkams nedarbas verčia juos 
statyti naujus reikalavimus, siektis haujų laimėjimų net 
ir kapitalistiniuose kraštuos.

Štai, Amerikoje, kur prieš 63 metus darbininkai dir
bo po 12-ką valandų per dieną ir šešias dienas per sa
vaitę, šiandien jie daugumoje dirba po 8 valandas per 
dieną ir 5 dienas per savaitę.

I

Dėl to šiemet Amerikos darbininkai jau kovoja už 6 | 
valandų darbo dieną ir penkių dienų darbo savaitę. ’ 

Darbininkai puikiai žino, kacLJr per 30 valandų darbo | 
savaitę jie, dėka technikos išsiplėtojimui, gali padaryti į 
užtenkamai produktų.

Bet vienas dalykas, kuris yra aktualus ir nepasikeitęs, 
palyginti su tuo, kas buvo prieš 60 metų, tai šis: kova už 
taiką.

Kaip* tuomet, taip ir šiemet, šis klausimas turi didžiu
lės reikšmės visam pasaulio proletariatui, visiems darbo 
žmonėms.

Ir šis klausimas bus tol aktualus, kol gyvuos kapitaliz
mas. Nes kiekvienam yra aišku, jog kapitalizmas gimdo 
karus ir jis gimdys karus, iki pats neatsiguls į karstą.

Greta Gegužės Pirmosios paradų ir eisenų, kapitalistų 
suorganizuoti visokie elementai šiemet ruošia savo “loja
lumo eisenas.” “Lojalumo” didvyriai mano savo “žy
giais” pakenkti darbininkų paradams.

Na, ir tiems “lojalumo” organizatoriams šiandien pa
deda daugelis reakcinių darbo unijų vadų, numojančių 
ranka į gražiausias amerikines tradicijas, Į tarptautinį 
darbo žmonių solidarumą, į bendruosius darbo žmonių 
reikalus.

Bet tai nieko! Jokie liliputai, nepaisant, kaip jie jaus
tųsi esą dideli, nesulaikys darbininkų pirmynžangos ir 
kovų už gražesnį gyvenimą, už skaistesnį rytojų ir taiką.

Gegužės Pirmąją darbo žmonės vienysis ir žygiuos 
pirmyn!

; Rusiją... kas mano, kad rei
kia sunaikinimo Sovietų 
sunaikinimui komunizmo, 
tas daro neatleistina klai
dą.” i

Šitie “Osservatore Ro- 
i mano” išvedžiojimai prieš 
karo kurstytojus, aišku, ne
patiko mūsų klerikalinei 
spaudai. Juk toji spauda 
kasdien sušilus kursto žmo- 

Osservatore Romano pa-! nes prie n&ujo karo. Kleri- 
kad Katalikų Baž- i kalinė spauda tapo vyriau

siu karo [kurstytojų įran- 
mui spėkos prieš Rusiją ir kiu. ;

KALTINA KOMERCINĘ 
IR KLERIKALINĘ 
SPAUDA APGAVYSTĖJ

“The Catholic
iškelia viršun labai idomų 
dalyką ryšyje su Amerikos 
komercine ir klerikaline 
spauda.. Laikraštis tą spau
dą kaltina paslėpime nuo 
savo skaitytojų Vatikano 
dienraščio “O s s e r va to re 
Romano” pasmerkimą tų, 
kurie sušilę darbuojasi dėl 
karo prieš Tarybų Sąjun
gą. Sako:

n

reiškė, 
nyčia yra'priešinga varto j i-

MILŽINIŠKI GENERAL 
MOTORS PELNAI

New York. — General 
Motors automobilių korpo
racija per tris pirmuosius 
šių metų mėnesius susikuo- 
pė $136,763,338 gryno pel
no, tai daugiau, negu bet 
kada per tą patį laiką Gen. 
Motors istorijoj.

Visos žmonijos akys nu
kreiptos į du visą pasaulį 
jaudinančius įvykius: Kini
jos Liaudies Armijų perga
lingą žygiavimą į pietus ir 
Amerikos - Sovietų pasita
rimus dėl Vokietijos. Abu
du įvykiai turi didžiausios 
svarbos taikos išlaikymo 
reikalui. O taikos išlaiky
mas yra svarbiausias 
kalas visos žmonijos,
yra aukščiausias visos žmo
nijos troškimas ir sieki
mas.

Kovotojai už taiką gali!

rei-
Tai

J. Kabelka-

; kad bet kokiam katalikų 
Į pasipriešinimui prieš komu
nizmą turi' būti vartojama 
krikščioniškos priemonės 
kaip malda ir atsteigimas ! 
pasaulyje socialinio teisin- i 
gurno, kuris ištroškęs tie- i 
sos, nors toji tiesa juos pa
siektų iškraipytoje formo-į 
je.

“Šis editorialas, rašytas 
Giuseppe Dalle Torre, vy
riausio redaktoriaus, Ame
rikos spaudoje nebuvo pla
čiai atžymėtas ir beveik vi
siškai ignoruotas katalikiš
kosios spaudos, abidvi ku
rios veda ‘šventojo karo4 
kampaniją prieš Rusiją pa
skutiniais dviem metais. 
Taip pat svarbu, kad visi 
tie rašytojai ir komentato
riai, kurie Šventojo Tėvo 
Kalėdiniam Pranešime į- 
skaito savo pačių karo kur
stymo sentimentus, visiškai 
nutylėjo apie ‘Osservatore 
Romano’ editorijalą.”

“The Catholic Worker” 
nurodo, kad Vatikano dien
raštis griežtai pasmerkia 
spėkos vartojimą prieš idė
jas. “Osservatore Romano” 
rašo: “Idėjos negalima su- 
paralyžuoti prievarta, su
naikinti ją spėka, paskan
dinti ją kraujuose. Ji, Baž
nyčia, yra didžiausias tos 
klaidos įrodytojas. Ta idėja, 
kuri laimi prieš kitą idėją, :
turi pralenkti aną savo tei
singumu.... Komunizmą ga
lima nugalėti tik malda ir 
įrodymu darbais, kad socia
linio teisingumo atsiekimui 
nereikia užginti Dievo bu
vimą...

“Komunizmas nėra vien 
tik politinė fenomeną, bei 
tarptautinės partijos įran
kis. Pirmoje vietoje tai yra 
moralinis ir ekonominis są-
’ JI,, ”

UŽ TAI TIK REIKĖTŲ 
PASVEIKINTI

Skaitome:
T. Lietuvoje propagandos 

aparatas labai suaktyvino 
savo veikią tikslu paveikti 
lietuvius tremtinius grįžti Į 
tėvynę, šiam darbui įkinkyta 
visa T. Lietuvoje
inteligentija, visi jau tenai 
grįžusieji ir kiti nūdienės 
kankinamos Lietuvos veikė
jai. Tuo tikslu pereitais me- 

dvi brošiūros: 
ir “Mokslininkų

Apie Senąją Lietu 
viską Knygą

.(Tąsa)
nurodyta, kas esąs vertė- 
ir kas prakalbos auto- 
vis dėlto, lotyniškąją

pasilikusi lui (ž. op. c. 18 psl.).

“Tėvynčjė 
žodis.”

Abidvi .'tos knygelės išleis
tos ant geresnės popieros, — 
mat,. užsieniui knygelės tai
komos’, tai tenka kuo nors 
geresniu pasirodyti. Pirmoji 
turi per šimtą puslapių, an
troji susideda iš 72 puslapių. 
Esama šibkių tokių foto nuo
traukų ir šiaip jau iliustra
cijų įdėta. (N.( bal/ 27 d.).

Ar už itai reikėtų pykti 
ant Tarybų Lietuvos ir ją 
niekinti?' Aišku, kad ne. 
Kiekvienas lietuvis, mylįs 
savo senąjį kraštą ir vėli
nąs, jam |gero, turįs prie 
širdies lietuviu tautos rei- 
kalus, tiktai karštai Tary
bų Lietuvą už tai pasvei
kins. Gerai, kad jinai ragi
na, arba, kaip jos priešai 
šaukia, ‘^vilioja” pabėgėlius 
grįžti namo ir prisidėti prie 
krašto atstatymo. Tas juk 
parodo 
Lietuvos vadams labai rūpi 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
ateitis. Jie nori išgelbėti 
kiekvieną pabėgėlį, krimi- 
nališkai neprasižengusį, nuo i 
pražuvimo savo kraštui, sa
vo tėvynei.

Betgi Amerikos menševi
kų, klerikalų ir smetoninin- 
kų spauda už tai an| Tary
bų Lietuvos <.............
purvų kalnus suverčia. Kei
kia ją, kam ji laiko Lietu-

kaip jos priešai

kad dabartiniams

nėra 
jas 
rius, 
prakalbą jis priskiria Staph.v-

Nei 
K. Korsakas, nei kiti minėtie
ji rinkinio autoriai Į šią vietą 
neatkreipė jokio dėmesio. O 
reikėtų paaiškinti, kip galėjo 
vokietis rektorius lietuvių kal
bą vadinti mūsų kalba, kodėl 
jis rašo duodu, žada dar kai 
ką pateikti? Visa tai darosi 
aišku, jei sutiksime, kad ir 
lotyniškąją, prakalbą yra ra
šęs pats Mažvydas, kuris da
vė ne tik katekizmą, bet ir 
dar kai ką — visą eilę lietu
viškų knygelių. Todėl, kol nė
ra paskelbta daugiau kokių 
nors įrodymų Staphylo nau
dai, šių eilučių autorius yra 
linkęs manyti, kad Mažvydas, 
o ne kas nors kitas parašė ir 
1 o t.y n i š k ą j ą p ra k a 1 b ą.

šia proga, nors ii’ nukryps
tant šiek tiek į šalį, norisi pa
stebėti, kad įvairūs svetimtau
čiai, daugiausia vokiečiai, bu
vo linkę mažinti Mažvydo 
nuopelnus. Sakysim, tokios 
vokiškos “ 
Hermanas 
prieš 
čiojo 
profesoriai 
kad “Forma krikštymo 
ne Mažvydo darbas.
ir šioje knygelėje 
Mažvydo vardą ir 
(lietuviška lytis),

mažinti
Sakysim, 

garsenybės” kaip E.
ir Fr. Spechtas, 

kuriuos iki žemės link- 
bui’žuazinės Lietuvos 

atkakliai tvirtino, 
” esąs 
Dabar 

išskaičius 
pavardę 
išrašytą 

akrosticho būdu (žr. “Tarybų 
J Lietuva,” 1947.XII.27 ir “Li- 
Iteratūra ir Menas,” 1948.11. 
| 10), šie, atsiprašant, “lietuvių 
kalbos tyrinėtojų” tvirtinimai 
parodo, ko vertas jų “objek
tyvusis” mokslas ir kiek gali
ma pasitikėti visokiais hitleri-

įsakymų.” 
ne 

bet 
ap
ar
tu -

Sirvydo “Punktai 
Tai vis leidiniai skiriami 
liaudžiai, o kunigams, 
apie tai aiškiai ir nurodyta 
ba šių leidinių antraštėse, 
ba kitose vietose. Jų tik
rinys iš dalies skiriamas liau
džiai, bet pačią knygą kartais 
net nepatariama paprastiems 
žmonėms duoti, nes “Yra čia 
dalykų, kurie šiaip žmonėms 
netinka, tik mokytesniems, 
tad aiškinant klausytojams 
punktai tenka pasirinkti, pa
prastesnio j i t a m s e s n i ems, 
n u o d u g n e s n i e j i labiau 
apsišvietusiems.” (Iš širvy
do “Punktay sakimu” I d. 
prakalbos). Aiškus dalykas, 
kad tokios knygos “tamses
niesiems” neįduosi, ir autorius 
tokio titulo visiškai neturi. 
Panašių pavyzdžių būtų gali
ma nurodyti ir daugiau, bet 
tam reikėtų parašyti 
darbą. Mažvydas, 
čiai, šaukte šaukia 
“imkit ir skaitykit,” 
“duokit į rankas
vaiko, kaip žemaičio, taip ir 
lietuvninko.” “Ganytojų” ir 
“ponų,” esant ano meto san
tvarkai, jis aplenkti negalėjo. 
Ponai turėjo neprieštarauti, 
kad toks daiktas kaip knyga 
būtų platinamas jiems pri
klausančios liaudies tarpe. To
dėl autorius ir kreipiasi į juos. 
O kas galėjo 
džiai įduoti?
“ganytojai.” 
kreipiasi ir į

atskirą 
atvirkš- 
ne tik 
bet ir

kiekvieno

nurodymu,

Calcuttoje ir Londone i_ * ;
Iš Indijos sostines, Calcutta, skelbiama tokia žinia: 

“Šią naktį (balandžio 27 d.) policija susikirto su 
komunistais ir septyni asmenys tapo užmušti, — jų 
tarpe keturios moterys. Susirėmimas įvyko, kuomet | 
grupė moterų komunisčių pradėjo paradą išreiškimui į 
savo užuojautos komunistams, sukištiems miesto ka
lėjime...”
Ką gi ši žinia pasako?
Ji, būtent, pasako, jog net i r“ tamsiosios” Indijos mo

terys kovoja. Ne tik ten yra moterų komunisčių, bet 
ten yra moterų ir tokių, kurios, nepaisydamos teroro, ei
na į gatves demonstruoti, reikalaujant išlaisvinti iš ka
lėjimų darbininkus, savo draugus.

Vadinasi, Azijos žmonės nėra tokie tamsūs, kokiais 
tūli pas mus juos vaizduojasi. ’

Tiesa, keturios demonstrantės žuvo nuo šautuvo ku- 
lipkos, — paguldė jas “laisvosios” Indijos policija. Bet 
tai nieko! Tų keturių didvyrių, vietas užims keturi tūks
tančiai ar daugiau.

Tuo pačiu kartu, kai Indijos sostinėje vykų darbinin
kų šaudymas, Londone naujieji Indijos valdovai tarėsi, 
kaip išgelbėti Britanijos imperiją!

Prieita prie to, kad Indijos valdžia sutiko palikti tą 
didžiulį kraštą Britų imperijoje, nes jei ji iš ten pasi
trauktų, tai britiškam imperializmui būtų užduotas di
džiulis smūgis.

Skaitytojas, palyginęs tai, kas balandžio 27 dieną dė-' 
josi Indijos sostinėje, ir tai, kas tą pačią dieną vyko 
Londone, pats gali padaryti atitinkamas savo išvadas.

Vatikano dienraštis per
eina prie .galvosenos tų, ku
rie įsivaizduoja, kad kare 
nugalėjimas Rusijos jau pa-1 vos duris plačiai atidarius 
darytų galą pasaulio komu-! pabėgėliams, juos ragina ir 
nizmui. Nieko 
šaus, girdi 
tu. Komunizmas

didžiausius -niais profesoriais.

p a n a-, prašo grįžti namo.
, nebū-i Argi tas neparodo, kad

“t i k- i tai spaudai rūpi ne Lietu-

sunkvežimiais atvežamas alus newyor-Iš New Jersey
Riečiams, kai 13-ka didžiųjų bravarnių pradėjo streiko 
trečią savaitę. Unija leido alų atvežti iš užmiesčio vil
tyje, kad baimė prarasti turgų paakstips bravarnių sa
vininkus susitarti su CIO United Brewery Workers, 

kurios 6,200 narių užstreikavo brava’rnes. .

tik apie “ganyto- 
“ ponu s,” paprasti 

nemokėję skaityti, 
tiražas buvęs mažu- 

vargu ar

Trečiuoju klausiniu — kam 
buvo skiriama pirmoji lietu
viška knyga — straipsnio au
torius lyg' ir svyruoja. Iš vie
nos pusės, daug kas verčia jį 
manyti, kad knygelė buvo ski
riama liaudžiai, iš kitos — lo
tyniškoje prakalboje esą te
kalbama 

Į jus” ir 
žmonės 
knygelės
tis, todėl knygelė 
galėjusi pasiekti liaudį. Vi
sa tai tiesa. Bet reikia skirti 
du dalykus: autoriaus ar' lei
dėjo norai, intencijos ir rea
lios galimybes. O kad pats 
autorius savo knygelę skyrė 
liaudžiai, tuo, atrodo, abejoti 
netenka. Todėl jis rašo lietu
viškai. O juk nei “ganyto
jams,” nei ponams anuo me
tu lietuvių kalba'Tašytos kny
gos, kaip ir'vėliau, buvo ne
reikalingos. Jis gi kreipiasi į 
“brolius ir seseris lietuvninkus 
ir žemaičius,” ragindamas 
juos imti ir skaityti” (pabr. 
mano, J. K.), net ne vieną 
kartą. Todėl jis ragina kny
gelę “dieną ir naktį prie sa
vęs laikyti” ir tt. ir tt. Visai 
kas kita tokie leidiniai, kaip 
to paties Mažvydo 
krikštymo,” Vilento 
dionas,” Daukšos

“Forma 
‘Enchiri- 
Postilė,”

tą knygą liau- 
Aišku, rau tik 
Todėl autorius 

juos. Bet juk
dėl. to, kad labai kurio nors 
mokyklinio vadovėlio autorius 
prakalboje kreipiasi į moky
tojus, duodamas jiems meto
dinių ar kitokių
niekas ąetvirtina, jog tas va
dovėlis skiriamas 
niams, o mokytojams.

Liaudis anuomet skaityt ne
mokėjo, tai tiesa. Kad ji bent 
kiek pramoktų, knygelės au
torius pradžioje įdeda elemen
torių. Ne liaudžiai skiriamo
je knygoje toks elementorius 
būtų visai nereikalingas. O 
ir baigiamas jis taip:, “Išmin
tingas mokytojas bernelio 
daugiu silabižūros teneapsun- 
kin, bet skaityti tur juo vei
klaus mokyti.” (rašyba pa
keista). Ir “Sūneliai, moky
kitės, veiklaus nepateikit (ne- 
tinginiaukit), pataikaudami 
Dievo lobio neteksit.” Argi 
šie žodžiai taikomi ponams 
ir kunigams? Ir doc. J. Lau
žikas saVo straipsnyje “Maž
vydo elementorius” teisingai 
nurodo: “...Mažvydo kate
kizmas buvo vidurinių amžių 
dvasios ir reformacijos su d a* 
ryta pirmoji pagrindinė kiek
vieno krikščionio knyga” (ma
no pnbr. J. K.).

Tiražo mažumas nieko čia 
nepasako, nes, pirma, tas ti
ražas nėra žinohias, o tik spė
jamas, antra, ano meto sąly
gomis negalėjo jis būti tūks
tantinis.

(Daugiau bus)

ne moki*

Tęvas žibalo kompanija 
gavo) 15 nuošimčių pelno 
per 3 menesius. ........... 

tik pasidžiaugti. Kinijos 
liaudies pergalė prieš reak
ciją ir fašizmą purto baime 
visus išnaudotojus, visus 
naujo karo kurstytojus, vi
sus imperialistus ir plėši
kus. Kokia baime jie tapo 
apsėsti, galima spręsti iš 
komercinės spaudos atsine- 
šimo linkui Kinijos įvykių. 
Tiems įvykiams pastoti ke
lio ji nebegali, bet juos nei
gti ir apie juos meluoti ga
li ir nesidrovi.

Tokia pat baile toji spau- 
|da pasveikino ir praneši
mus, kad Amerika ir Tary
bų Sąjunga eina prie susi 
tarimo dėl panaikinimo 
Berlyno blokados ir dėl su
šaukimo Anglijos, Prancū
zijos, Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos atstovų 
susirinkimo bandymui iš 
naujo išspręsti visą Vokie
tijos klausimą. Vietoj 
džiaugtis šiuo apsireiškimu 
ir jį sveikinti, kapitalo 
spauda pranašauja naują 
katastrofą.

Bet kitaip į dalykus žiū
ri pasaulio darbininkija./ 
Visuose Gegužinės šventėš 
proga sąskridžiuose pažan
gioji darbininkija garsiai 
sveikins Kinijos kovotojus 
ir džiaugsis naujomis pa
stangomis susitarti dėl Vo
kietijos*.

Ir tai aišku kodėl. Di
džiosios Kinijos išsibrauki- 
mas iš imperialistinio loge- 
rio ir perėjimas į taikos lo- 
gerį suparalyžiuotų karo 
kurstytojus. Taip pat did
žiųjų valstybių 
dėl Vokietijos 
karo kurstytojų 
triausią įrankį.

Tačiau būtu 
da vaizduotis, kad tiek vie
nu, tiek kitu reikalu jau 
viskas baigta ir laimėta. 
Kinijoje kova dar nėra 
baigta — toli gražu nuo to. 
Pavojus dar yra, kad mūsų 
valdančioji klasė gali susi
galvoti vėl skubintis su bi
lijoninėmis Čiang Kai-šekui 
paramomis. Sunku tikėti, 
kad Čiangas buvo nuėjęs 
“pasilsėti” be Amerikos ži
nios ir kad jis dabar vėl iš
lindo su reikalavimu ka
riauti prieš komunistus iki 
paskutinės 
patarimo 
valstybių.

Tolygiai
Keturių Didžiųjų konferen
ciją Vokietijos klausimui 
svarstyti toli gražu nereiš- 
kia susitarimo ir pabaigos 
šaltajam karui. Skaudžiai 
apsigaus tie, kurie tokios 
minties dasileis.

Todėl šibje Gegužinėje 
obalsiai užlaiką, prieš ka
rą ir karo kurstytojus, pa
silieka svarbiausiais obal- 
siais. Jie skambės garsiai 
ir visur, kur tik darbo žmo
nės galės susirinkti. Ne vi
sur jie galės laisvai susi
rinkti. Tiktai socialistiniuo
se kraštuose Pirmoji Gegu
žės yra visų žmonių šventė 
ir tik ten laisvai ir iškil
mingai nesuskaitomais mi
lijonai^ liaudis žygiuos 
miestų gatvėmis. Kapitalo 
šalyse jai bus trukdoma, ji 
bus persekiojama. Net ir 
mūsų šaly, kuri Geg. šven
tę pagimdė, reakcija teroru 
pasitinka kiekvieną klasi
niai sąmoningų darbininkų 
demonstraciją už taiką. Tik 
vienam kitam mieste atsi
ras užtenkamai drąsuolių 
išeiti į gatves ir jomis de
monstratyviai žygiuoti su 
iškabomis ir šūkiais už tai
ką ir prieš karo kurstyto
jus.

susitarimas 
išmuštu iš 
ranku aš- €

didelė klai-

pėdos žemės be 
imperialistinių

pasisakymas už

Salictis.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Šeštad., Bal. 30, 1949
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Įžymusis Lietuvių Tautos Poetas 
Julius Janonis

(1896—1917 m. m.)
Lietuvių tautai yra šventa josios įžy

maus proletarinio poeto Juliaus Janonio 
atmintis. Jo puikūs kūriniai paliko gi
lius pėdsakus lietuvių literatūros istori
joje.

Nežiūrint į tai, jog Julius Janonis ne
ilgai tegyveno, jis į lietuvių literatūros 
lobyną įnešė žymų indėlį. Jo poetiniai 
kūriniai įkvėpė revoliucinį Lietuvos pro
letariatą, šaukė jį į kovą prieš kapitalis
tinę vergovę bei eksploataciją.

Janonio kūrybos ypatybė yra jo poe
zijos gilus liaudiškumas, artimumas 
liaudies dainoms. Jau pirmuosiuose sa
vo kūriniuose jis vaizduoja sunkią lietu- 
vių tautos būtį, išreiškia nepasitenkini
mą esamąja tikrove. Nuo 1914 metų po
etas aktyviai dalyvauja Šiaulių revoliu
cinės organizacijos darbe, ėmė uoliai 
bendradarbiauti proletarinėje spaudoje, 
laikraštyje “Vilnis.” Nuo to laiko jo gy
venimas ir kūryba nenutrūkstamai su
rišti su Lietuvos darbininkų klasės re
voliucine kova.

Janonis buvo revoliucionierius - bolše
vikas. Grožinė kūryba jam buvo revoliu
cinės propagandos įrankis, o revoliucinė 
veikla įkvėpė Janonio aukštai idėjišką, 
politiškai kovingą poeziją. Jis buvo akty
vus kovotojas dėl darbo žmonių reikalo, 
laisvės dainius, ’karštas socializmo šali
ninkas. Po 190.5 metų revoliucijos nuslo
pinimo, tamsiais reakcijos metais poetas 
rašo eilėraščius, šaukiančius į tolesnę 
revoliucinę kovą. Su didžia poetine jėga 
suskambėjo jo eilėraštis “Atžalos.” Nu- 
terioto ir naujai augančio miško vaizde 
poetas išreiškia tvirtą darbininkų klasės 
tikėjimą savo pargale.

Optimizmu, šviesia ateities laimės vil
timi suskamba ir jo lyriški eilėraščiai, 
kuriuos jis sukūrė tais metais. Žymią 
vietą jo kūryboj užima ciklas eilėraščių, 
kuriuose yra atvaizduotas Lietuvos dar
bininkas, paprastas darbo žmogus, būsi
mas savo šalies šeimininkas. Geriausieji 
tų eilėraščių — “Miestas,” “Darbo ka
riuomenė,” “Kalvis,” “Ošia žalios pu
šys” — labai paplito liaudyje ir ligi šiol 
yra jos mylimi.

Didelį vaidmenį lietuvių tautos revo
liucinėje kovoje suvaidino kovingi Ja
nonio lozungai—eilėraščiai, šaukią liau
dį į kovą. Lietuvos proletariatas su Ja
nonio eilėraščiais: “Kovą pradėjus,” 
“Pūslėtosioms rankoms,” “Kelkis, Rusi
ja!” ėjo į kovą prieš carizmą, dalyvavo 
Didžiojoje Spalio Socialistinėje revoliu
cijoje. Neseniai prieš savo mirtį, nujaus
damas artimą darbo liaudies pergalę, J. 
Janonis parašė giliai jaudinantį, širdin
gą sveikinimą būsimam socialistiniam 
pasauliui “Ave vita!”

Praslinko daugiau kaip trisdešimt me
tų nuo Juliaus Janonio mirties. Išsipildė 
pranašiški poeto žodžiai. Tapusi laisva 
lietuvių tauta draugystėje su didžiąja 
rusų tauta ir su visomis broliškomis Ta
rybų Sąjungos tautomis kuria naują, so
cialistinį gyvenimą, apie kurį svajojo 
poetas.

Lietuvių tauta brangina ir myli savo 
poetą. Per Tarybų valdžios metus respu
blikoje yra išleistos dvi jo raštų laidos, 
rinktinės poezijos knyga, o taip pat vi
sa eilė rinkinėlių vaikams ir jaunimui. 
J. Janonio poezija užima žymiausią vie
tą visose mokyklų skaitymų knygose ir 
vadovėliuose. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės jo vardą suteikė daugeliui fabri
kų ir gamyklų, mokyklų ir kolektyvinių 
ūkių. Eilėje respublikos miestų ir kaimų 
jo vardu pavadintos bibliotekos, klubai, 
kultūros namai, gatvės, aikštės ir par
kai.

Tarybų Lietuvos Vyriausybes nutari
mu yra įsteigtas Šiaulių mieste, kur J. 
Janonis gyveno, jo vardo muziejus. Lie
tuvos TSR Mokslų Akademijos Literatū
ros Institutas atlieka didelį darbą studi
juojant ir surenkant poeto literatūrinį 

palikimą. Šiuo metu rūpinamasi paruoš
ti ir išleisti trečią, naują ir pilniausį J. 
Janonio raštų rinkinį, kur įeis ir jo pro
ziniai kūriniai.

LAISVĖS REDAKCIJOS PASTABA.
Mums svarbu priminti, jog tūli mūsų 

. jauni, čiagimiai žmonės susidomėjo Ju
liaus Jononio kūryba. Šiame puslapyje 
skaitytojas ras Viktoro Gotvilos vertimą 
į anglų kalbą dalies poemos “Rudens 
Vidurnaktį,” sukurtos nemirštamojo Ju
liaus Janonio. Victor Gotvila — jauno 
literato pseudonimas.

Autumn Midnight
(Rudens Vidunaktį—1906 m.) 

By JULIUS JANONIS 
English Translation 

by VICTOR GOTVILA
Autumn midnight is deep. 
Gloom dims all.
The round moon slinks slyly 
like a thief, skulking among the clouds.
In the forest 
the gleam of fearful eyes flares up 
— and vanishes in dark depth, 
a phosphorescent shimmer, seen and yet 

not seen.
An angry wind 
shakes hanging droplets 
from bare, crazy-swaying branches, 
rocks, crackles trees, and breaks oaks. 
Fearful 
on such a night to pass through the 

forest, 
more fearful to be there.
When suddenly —
A light illumes ageless trees 
and a tempest shakes the forest. 
I Who?

What can that be?
That company—

i are they— 
wandering gypsy folk? 
Woodland spirits?
Or devils in congress 
at a witch’s wake?

Beholding this motley, assembly 
of obscure figures about a fire, 
a coward would mumble 
that Beelzebub held a council of 

brother diaboles 
to hunt the souls of sinners. 
And, whispering a swift paternoster 
evoking saints martyred and holy, 
the craven would flee that unholy 

congregation
quicker than a vampire at the first 

rooster’s whoop.
But wait! Only a fool would run 
from truth and justice and men 
who meet in a forest 
far from tyranny and a law 
that would not let men speak 
or act as truth and justice ruled. 
Fighters for right met in secret 
on a dark, autumn night.
“Brothers,” speaks one, “Daily 
furtive whispers convey 
that the times are bloody and evil; 
Cossacks, spies, peace officers flit about 
as blue bottle flies over a feast of 
rotting, fragrant carrion.
But — what must be, must be.
Who has sworn to fight 
cannot cast aside his sword or pause to 

reason,
if he will keep his neck from noose or 

enemy’s stroke.
Not a few must fall.
Fight on, you must, as men of courage, 
wield your swords bravely 
until misfortune or defeat prevail 
and further fight avails not — 
then hide and flee as you can!”
So speaks one,

but all minds are as his mind.
The same flame fires all bosoms:
More honorable to stand and fall in 

battle
than flee with the badge of a coward.

Autumn midnight is deep, 
Gloom dims all.
The round moon slinks slyly 
like a thief skulking among the clouds.

And now m the deep forest 
new shadows prowl stealthily. 
Are ‘they’ our comrades, knowing the 

way,
creeping in manner so evasive, 
fearing treachery in the night? 
Are ‘they’ our comrades?
Are they?
— NO! This is foul, evil!
They are not our comrades! 
but — Hawk! Cossacks! .. 
led by a Judas, 
swagger into the firelight, 
cursing alike rebels and czars. 
They do hot know nor feel 
what is that you hide in the dark of 

night.
Protectors of immortal Judas.
Even the, winds have conspired in this 

betrayal,
masking the nearer and nearer clink of 

weapons,
filling the night with forest sound and 

crackling branches.
Bitter, horrible fate engulfs 
brave fighters for liberty, , 
ambushed by the apostasy of a Judas 
and the forest and the night.

Knyga Apie Kančias, 
Kovą ' ir Didvyriškumą

M. Elino ir D. Gelperno knyga “Kau
no getto partizanai” (Maskvos Valstybi
nė “Der Emes” Leidykla, 1948 m. 163 
pusi.) yra rimtas indėlis į laike antrojo 
pasaulinio karo su vokiškaisiais okupan
tais Lietuvoje kovos istoriją.1

“Knygą apie Kauno getto pasiprieši
nimą, pogrindį ir partizanus manė para
šyti partizaninio getto judėjimo organi
zatorius ir vadovas, rašytojas Chaimas 
Elinas,” — rašo autoriai savo įvade. 
Chaimas Elinas žuvo kovoje, “šias eilu
tes parašyti ėmėsi jo brolis ir jo - arti-, 
miausias draugas, kurie nuo pirmos 
dienos kartu su juo aktyviai praėjo pa
sipriešinimo judėjimo kelią Kauno get
te.”

Reikia pasakyti, kad tikslas, kurį sau 
užsibrėžė knygos autoriai — būti “tiks
liais ir teisingais” — jų sąžiningai at
siektas. Ši knyga — dokumentas, čia 
nieko nėra išgalvota, pridėta ir pagra
žinta. 1

Užsibrėžtam tikslui atitinka taip pat 
priemonės: pasakojant išlaikoma chro
nologija, ramus, santūrus tonas, aiški ir 
suglausta kalba, jokių pažymių preten
ziškumui.

Tai faktų knyga. Nuo pirmos iki pas
kutinės eilutės autoriai kalba tik faktų 
kalba: daug įvykių, datų, labai daug 
vardų. Ir nežiūrint viso to, knyga yra 
daugiau, negu sunkaus ir kovingo lai
kotarpio ataskaita, nes šioje ataskaitoje 
jaučiamas šiltas sąsyjis, kuris daro kū
rinį intymų ir artimą.

Knygoje yra penki skyriai, pavadin
ti “Getto gnlaužtuvuose,” “Kova pogrin
dyje,” “Partizanų miškuose,” “Susidū
rus su spygliuotom vielom” ir “Atviroje 
kovoje.’” | • .

Pirmas skyrius pasakoja apie okupan
tų žvėriškumą tuojau po Kauno užgrobi
mo; apie žydų išvarymą iš miesto į get- 
tą; apie kruvinas skerdynes, apie pirmas 
pasipriešinimo pastangas giliame po
grindyje, apie organizuotą pasipriešini
mo sukūrimą gette.

Jau pačioje savo pasakojimo pradžio
je autoriai pabrėžia, kad, nežiūrint* oku
pantų ir buržuazinių nacionalistinių pa
stangų, nepavyko užgniaužti tarybinių 
tautų draugystės Lietuvoje. ~ Nežiūrint 
didžiausio pavojaus, darbo žmonės lie
tuviai nepamiršo savo bendrapiliečių 
žydų ir padėjo jiems, kuo tik galėjo iš t 
anapus getto tvoros. Ta draugystė buvo 
sustiprinta, krauju, praliętu abiejose 
getto pusėsė. Autoriai išvardina daugelį 
vardų tų, kurie rizikuodami ir mokėda
mi gyvybe išpildė savo žmoniškumo 
prievolę.

1941 metų lapkrityje Kauno gette jau 
veikė antifašistinė organizacija, ir greit 
buvo užmegzti ryšiai su miesto parti
niais ir tarybiniais aktyvistais. Prasidė
jusi bendra kova, nenutrūksta iki Lie
tuvos išvadavimo iš okupantų.

The Laboring Man
The days of a laboring man 
Are long and extended, 
Life to him is but a vague vision, 
A conglomeration of wants, starvations, 
Torments and innumerable

predicaments;
Oppression pursues this man with the 
Cruel persistence of a voracious beast, 
Anxieties relentlessly hover about his 
Anguished mind with the cold zeal 
Of carrion birds, 
Discretion he has not known, 
Enlightenment he has not, 
Erudition he has not any, 
False allies have wounded him so, 
Neglecting to administer remedial 
Restorations;
This man knows no day,
His day is but one eternal night, 
His faith one superstition, 
His. life one mockery;
Divers nations produce this man, 
Divers nations stand guilty
Of his precarious position in life, 
Divers nations abuse,
Subjugate and advantageously work 
His flesh and bone;
Yea, his blood has drenched
A thousand lands,
His mighty potential forces for good, 
Horribly distorted, serve consistently 
Nefarious legions of iniquities;
Alas, he exists a despised creature, 
Tolerated only because he serves a 

. purpose
And strengthens a cause.

Charles Wazalis.

Antrasis skyrius vaizduoja pogrindžio 
kovą gette, rodo organizacijos struktūrą, 

. didelį sabotažo ir diversijos aktų skaičių, 
kuriuos įvykdė organizacijos nariai, pa
sakoja apie tai, kaip organizacija apsirū
pindavo ginklais ir kokiais būdais orga-' 
nizacijos nariai nešė bolševikišką žodį į 
mases; iškelti klasiniai prieštaravimai 
pačiame gette, demaskuoti išgamos iš 
žydų tarpo, pardavę savo tautą žudi
kams.

Sekančiame — pačiame įdomiausiame 
skyriuje — skaitome apie pagrindinę 
problemą, kuri stovėjo prieš pasipriešini
mo organizaciją: nugalėti užtvaras ir 
persiųsti dalinius į mišką atvirai kovai. 
Nežiūrint baisaus teroro, gresiančio pa
vojaus ,sunkių aukų, kurios buvo patir
tos, vistik pavyko praminti kelią į par
tizanų bazes ir pasiųsti atvirai kovai da
linį po dalinio. Savaime suprantama, ir 
šitai autoriai įtikinamai pabrėžia, visa 
tai būtų buvę neįmanoma be miesto par
tinės organizacijos vadovybės, be lietu
vių draugų pagalbos.

Ketvirtame skyriuje ąprašomos stam
bios ginklų ekspropriacijos iš okupantų, 
pasibaisėtina akcija prieš žydų vaikus, 
parodyta, kaip lietuvių tarybinių patrio
tų pagelbos ir pasiaukojimo dėka, pavy
ko išgelbėti šimtuš žydų vaikų iš hitle
rinių žvėrių nagų ir išsaugoti juos iki 
išvadavimo, o , taip pat . Chaimo Elino 
mirtis; Kauno getto likvidavimas.

Paskutinėje dalyje vaizduojama bend
ra kova, kurią Lietuvos sūnūs vedė prieš 
okupantus partizanų daliniuose.

Autoriams pasisekė apie viską papa
sakoti po truputį, ir perduoti įvykių spe
cifiką ir sukurti bendrą vaizdą. Auto
riams reikia prikišti labai ribotą žodžių 
ekonomiją tada, kai kalbama apie paski
rus įvykių dalyvius, perdaug skubus, 
ekspresinis pasakojimo tempas.

M. Elinas ir D. Gelpernas bendrai ga
biai atliko vertingą ir svarbų‘darbą, pa
teikdami skaitytojui knygą apie tai, ko 
negalima pamiršti, knygą apie kančias, 
drąsą ir didvyriškumą, apie beribį atsi
davimą tarybinei Tėvynei. S. Lęgis.

Pergales Paminklo 
Konkurso Rezultatai

Vilnius, sausio 20 d. — Tary
bų Lietuvos sostinėje numatyta 
pastatyti didingą Pergalės pa
minklą, atvaizduojantį pergalės 
prieš fašizmą ir Tarybų Lietu
vos išvadavimo idėjas.

1947 metų pabaigoje buvo 
paskelbtas pirmasis Pergalės 
paminklo konkurso turas, ku
rio metu buvo. gauta daugiau 
kaip 40 projektų.

Antrasis turas buvo uždaro 
pobūdžio. Jame dalyvavo trys 
vietos architektų brigados, vie
na Leningrado ir viena Mas
kvos.

šio tūrd projektai žymiai ge
resni, bet ir jie pilnutinai nė 
vienas neatitiko visų konkurso 
reikalavimų. Jury komisija nu
sprendė skirti antrąją premiją 
projektui, kurį pateikė Vilniaus 
architektų V. Veselovskio, L. 
Kazarinskio ir A. Kolosovo bri
gada. Teisingai išsprendę Tau- 
rakalnio komplekso planavimą 
ir paties monumento pastaty
mą, autoriai taip pat pateikė 
daugelį vykusių paminklo sudė
tinių architektūrinių dalių pa
siūlymų bei sprendimų. Tai 
ypač liečia fasado pusėje pa
grindinį obeliską, apsuptą iš 
trijų pusių architektūrinių ma
syvų, vykusiai besiderinančių 
su visu vietovaizdžiu. Suside
danti iš dviejų — raudonar
miečio ir lietuvės — figūrų 
kompozicija savo sumanymu 
yra priimtina, bet ši projekto 
detalė nevj'kusiai atlikta. Pa
minklą jungia su Basanavi
čiaus gatve ovalo pavidalo aik
štė. Tai įgalina suteikti pamin
klui eilę bruožų, kurie atvaiz
duoja partizanų kovą bei užnu
gario pagalbą frontui. Vyku
siai apgalvotas planavimas 
parko takelių, kuris teisingai 
jungia atskiras paminklo dalis 
ir sieja jas su bendru parko 
išplanavimu.

Kauno architektų šešelgio ir 
, ščesnulevičiaus projektas gavo 

pirmą paskatinamąją premiją. 
Projektas,1 kurį paruošė archi
tektai V. Anuškinas, I. Medve- 
dievas ir V. Mikūčionis, daly
vaujant L. Anikinai, gavo an
trą paskatinamąją premiją...

Konkursas parodė, kad Lie
tuvos architektai vis labiau įsi
savina tarybinio projektavimo 
metodus, gerina architektūri
nio projektavimo kokybę.

J. Kilmpis.

Už aukštus darbo rodiklius
Klaipėda. Sausio 20 d.—Mie

sto pramonės įmonių kolekty
vai įsijungė į socialistines len
ktynes. Sulfito spirito fabriko 
dirbantieji įsipareigojo sausio 
ir vasario mėnesių gamybinę 
programą įvykdyti iki .vasario 
15 d. ir duoti viršum plano 5,- 
000 litrų spirito.

Celiuliozės - popieriaus kom
binato kolektyvas kovoja už 
aukštus darbo rodiklius. Kom
binato vyr. inžinierius PolesČi- 
kovas ir katilinės meistras drg. 
Kuknaitis pateikė katilinės ra- 
cionalizavimo projektą, kuris 

[įgalina sutaupyti daug kuro ir 
gauti nemažą garo ekonomiją.

P. Gailys.

700 gatvių apšvietimo 
taškų

Drama “Mūsų Gyveni
mo Žaizdos” Kituose

Miestuose
Po pasekmingo “Mūsų Gyvenimo Žaiz

dų” • pastatymo Brooklyne, neužilgo ši 
drama bus suvaidinta New Haven, Conn. 
Tai įvyks gegužės 29 d., Decoration Day 
išvakarėse. Smulkmenas, apie salę, vai
dinimo valandą ir kitus dalykus, tikiu 
praneš patys dengėjai.

Na, o šių metų spalio 15 ir 16 dd. mū- e 
sų aktoriai yra užkviesti suvaidinti šią 
dramą Brocktone ir Worcesteryj, Mass. 
Žinoma, ligi to laiko dar yra keletas mė
nesių, per kuriuos mūsų aktoriai galės 
dar ne vieną repeticiją, atlikti, Kad su- 
vaidinimas ten būtų dar sklandesnis, ne
gu jis buvo balandžio 24 d. Liberty Au
ditorijoje. Eva T. Mizarienė.

Vilnius, sausio 20 d. — Tri
jų paskutiniųjų mėnesių laiko
tarpyje žymiai padidintas Vil
niaus gatvių apšvietimas.- Su
bačiaus, Kalinausko, Sodų, An
takalnio ir kitose gatvėse per 
minėtą laiko tarpą įrengta 700 
naujų gatvių apšvietimo taškų, 
šiuo metu jie įrengiami Pane
rių gatvėje. Greitu laiku numa
toma žymiai sustiprinti Dzer
žinskio rajopo gatvių apšvie
timą. Didesnėje šio rajono gat
vėse numatoma įrengti 162 
nauji gatvių žiburiai.

10,000 statinaičių sviestui 
gamins per metus naujas ce
chas prie Kauno pieninės.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
Lithuanian Daily) 
šeštad., Bal. 30, 1949
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(Tąsa)

— Ką tamsta veži?
— Anglis.

—Ar tamsta žmones vežioji?
— Ne, niekados. Tai keblios prekės: 

vis bamba, pyksta, barasi!
— Tamstos garlaivis gerai eina?
—- Nuo aštuoniolikos ligi dvidešimties 

mazgų per valandą. Henrietta — žino
mas laivas.

— Ar tamsta negalėtum nuvežti mane 
ir dar tris žmones į Liverpulį?

— Į Liverpulį? Dėlko ne į Kinus?
— Man reikia į Liverpulį.
— Ne!
— Ne?
— Ne. Man reikia važiuoti į Bordo, 

aš tevažiuoju į Bordo.
— Už jokiuos pinigus?
— Už jokiuos pinigus!
Kapitonas atsakė griežtai. Derėtis su 

tokiuo žmogum nelengvas buvo daiktas.
— Kieno tas laivas? — paklausė Fo

gas. , , .
— Tas laivas mano, — atsakė kapito

nas.
— Aš jį samdau.
— Ne.
— Aš jį iš tamstos perku.
— Ne.
Fogas nutilo nežinodamas, ką daugiau 

besakyti. Jo padėjimas buvo sunkus. į 
Niujorkas buvo ne tas pats, kas Hong- 
Kongas, ir Henriettas kapitonas buvo vi
sai kas kita negu Tankaderės savinin
kas. Ligšiol džentlmenas galėjo pinigais 
apgalėti visas kliūtis, bet čia ir pinigai 
nieko nemokėjo padaryti.

Tačiau, šiaip ar taip, reikėjo rasti 
priemonę perplaukti Atlanta vandenyną.

Pagalvojęs kelias minutes, Fogas vėl 
prabilo:

— Tai prašom mane vežti į Bordo.
— Ne, kad tamsta man mokėtum ir po 

du šimtus dolerių nuo žmogaus!
— Aš duosiu du tūkstančius.
— Nuo kiekvienb? (
-r Nuo kiekvieno.
— Tamstos keturiese?
— Keturiese.
Kapitonas Spidi ėmė taip stipriai

syti kaktą, tartum būtų norėjęs numauk
ti nuo jos odą. Dėl aštuonių tūkstančių 
dolerių, kuriuos galėjo uždirbti net ne
sisukant iš kelio, ne didelis daiktas buvo 
atsisakyti nuo savo keleivių neapykan
tos. Tokie keleiviai, tiesą sakant, jau ne
be keleiviai, bet tiesiog auksas.

— Aš išvažiuoju devintą valandą, —■ 
tarė kapitonas, — todėl prašau tamstos 
su savo draugais tuo metu būti vietoj. . .■

— Devintą valandą mes būsime čia!
— atsakė Fogas.

Jau buvo pusė devintos.
Fogas vėl sėdo į eldiją, priplaukė 

krantą, nusisamdę vežimą ir nuvažiavo 
į Šv. Mikalojaus viešbutį pasiimti Audos 
su Paspartutu. Fiksą jis taip pat pakvie
tė važiuoti dykai.

Paskirtu laiku visi keturi jau lipo į 
laivą.

Kai Paspartutas sužinojo, kiek atseis 
Fogui kelionė per Atlanto vandenyną, 
jam nenoroms iš burnos ištrūko žodis: 
“oi!”

O Fiksas galvojo, kad Anglijos Ban
kui nebedaug liks pinigų.

— Jei Fogas, — sakė sau policijos 
agentas, — išmes dar kelias saujas pi
nigų į jūrą, tai jo maišelis bus beveik 
tuščias, kai pagrįš į Angliją. Ką begaus 
iš jo bankas?

XXXIII 
FILMAS FOGAS MOKA IŠSIPAINIO

TI IŠ DIDŽIAUSIOS BĖDOS
Po valandos Henrietta buvo išėjus iš 

Niujorko uosto ir jau plaukė jūra. Tą 
pačią dieną laivas praėjo pro Ilgąją ir 
Ugnies salas. Vėjas pūtė vis iš vakąrų, 
ir jis skriste skrido.

Gruodžio 13 dieną, apie vidudienį, 
vienas žmogus išėjo ant tiltelio pažiūrėti, 

•kurioje vietoje buvo garlaiyis. Žinoma, 
kiekvienas spėtų, kad tai buvęs kapito
nas Spidi! Bet anaip toli ne! Tai buvo 
Fili jas Fogas.

Tuo tarpu kapitonas Spidi „buvo tie
siog užrakintas savo kajutėje, ten jis 
baisiai keikėsi ir perkūnavo.

Jo piktumo priežastis buvo štai kokia.

Fogas panorėjo važiuoti į Liverpulį, o 
kapitonas nenorėjo vežti. Tuomet Fogas 
paėmė valdyti laivą pats. Per trisdešimt 
valandų, kaip tas džentlmenas buvo lai
ve, banko bilietais patraukė į savo pusę 
visus matrosus, kurie, tiesą sakant, ne
labai mėgo savo kapitono. Štai dėlko da
bar ne kapitonas Spidi valdė laivą, bet 
Fogas, štai dėlko kapitonas buvo užra
kintas savo kajutėje ir štai dėlko Hen
rietta plaukė į Liverpulį. Kaip pasirodė, 
Fogo mokėta puikiausiai valdyti laivą. 
Tiesiog puikus jis buvo jūreivis!

Kaip pasibaigs tas Fogo nepaprastas 
svetimos valdžios paėmimas, pamatysime 
paskui. Tuo tarpu tik tiek galim pasa
kyti, kad dėl to'atsitikimo Auda visai 
nesirūpino ir nieko nebijojo. Fiksas iš 
pradžių buvo bėgai nustebęs. O Paspar
tutas tuo dalyku stačiai gėrėjosi.

“Nuo vienuolikos iki dvylikos mazgų 
Henrietta daro/’ buvo sakęs kapitonas 
Spidi, ir tikrai ji dabar po tiek važiavo.

Vadinas, jei, — kiek dar buvo tų “jei!” 
— jei jūroje neištiktų audros, jei vėjas 
nepradėtų pūsti nuo rytų, ir jei laivo 
niekas nepagestų, tai per devynias die
nas, nuo gruodžio 12 iki 21, Henrietta 
nuplauktų tuos tris tūkstančius mylių 
tarp Niujorko ir Liverpulio.

Pirmomis dienomis kelionė sekėsi ge
rai. Vilnys buvo mažos, ir vėjas pūtė nuo 
pietvakarių. Burės buvo visos ištiestos, 
ir laivas lėkė ne prasčiau kaip didžiau
sias vandenyno garlaivis.

Paspartutas džiaugėsi neapsakomai. 
Paskutinis pono darbas, apie kurio vai
sius dabar nenorėjo jis galvoti, jį visai 
sužavėjo. Laivo ekipažas dar niekados 
nebuvo matęs tokio smagaus ir žvitraus 
bernioko. Kiekvienam matrosui jis mo
kėjo pasakyti meilų žodį, visus stebino 
savo nepaprastu vikrumu. Pasak jo žo
džių, laivą valdę ne paprasti žmonės, bet 
tikri džentlmenai ir galvočiai. Jo links
mumas užkrėtė visus. Žiūrėdami į jį, 
juokėsi visi. Jis* pamiršo visus pavojūs, 
nelaimes ir kitas dideles kliūtis, kurios 
buvo pirma. Jam rodėsi, kad tikslas jau 
pasiektas, ir, belaukdamas kelionės galo, 
baisiai nekantravo. Dažnai berniokas 
tyčia pasisukdavo pro Fiksą, pažvelgda
vo į jį žvairiomis, bet nesakydavo nieko, 
nes tarp jų seniai jau nebebuvo draugiš
kų santykių.

Antra vertus, reikia pasakyti, kad 
Fiksas visai nebesuprato, kas čia darėsi! 
Užkariavimas Henriettas, papirkimas 
matrosų, Fogo mokėjimas puikiausiai 
valdyti laivą, — visa tai sekliui 
galvą. Jis nebežinojo, ką daugiau 
voti! Pagaliau, jam dingterėjo 
mintis: z

— Jei Fogas galėjo pavogti iš
svetimus pinigus, dėlko gi jis negali pa
vogti svetimo laivo? Tokiuo būdu jis da
bar nebevažiuos į Liverpulį, bet nusuks 
kur į kitą šoną, sustos prie kokios negy
venamos salos, kur niekas jo negalėtų 
pasiekti, pasidarys piratu ir ims plėšti 
laivus.

Ta mintis sekliui pasirodė visai gali
ma, ir jis ėmė labai gailėtis susidėjęs su 
tuo nelemtu Fogu.

Tuo tarpu uždarytasis kapitonas Spi
di vis tebesikeikė ir tebešaukė. Paspar
tutas buvo pristatytas jo penėti ir jis 
savo priedermę atlikinėjo labai sąžinin
gai. O Fogas šeimininkavo laive ne pras
čiau kaip geriausias kapitonas.
* Gruodžio 13 dieną Henrietta praplau
kė nuo tolo Naujosios Žemės salą. Apie 
tas vietas žiemos laiku esti labai smar
kių vėjų ir didelių rūkų. Jau iš vakaro, 
barometras buvo nukritęs ir rodė oro 
atmainą. Naktį šaltis žymiai pakilo, vė
jas padidėjo ir pradėjo pūsti nuo. piet
ryčių.

Tai buvo labai nemalonus dalykas. 
Kad nepaklystų iš kelio, Fogas liepė nu
imti bures ir duoti daugiau garo. Bet 
jūra siūbavo, didelės bangos mušė lai
vą atgal, ir nebegalima buvo taip grei
tai plaukti. Vėjas vis didėjo, darėsi pa
našus į uraganą, ir keleiviai galėjo bi
joti, kad vėtra neapgalėtų Henriettas vi
sai ir nenuneštų kur tolyn.

(Daugiau bus)

Lietuvių Litęratūros Drau
gijos 28 kuopos susirinkimas 
įvyko 13 d. balandžio. Narių 
susirinko^ pusėtinai. Buvo pa
daryta gerų tarimų. Nutar
ta surengti apskrities naudai 
piknikas. Į komisiją įėjo M. 
Strižauskienė, |K. Yankeliū
nienė, M. Račkauskienė, M. 
Paugis ir K. Krasnickas.

Į komisiją naktinio pikniko 
apsiėmė M. Svinkūnienė ir V. 
Krasnickas. Išrinkta delega
tėmis K. Yankeliūnienė ir M. 
Strižauskienė į Connecticut 
valstijos Liaudies Partiją. 
Pranešta, kad Liaudies (Peo
ple’s) partijai reikalinga fi
nansinė parama ir ji parduo
da tam tikrus serus. Nutarta 
pasipirkti iš kuopos iždo vie
ną Šerą už $8. Tam areikalui 
aukavo: J. ir M. Strižauskai 
$2; K. Sabutis ir K. Yanke
liūnienė po $1. 
M. Mcisonienė,
kienė, K. Danisevičius, V. 
Krasnickas ir K. Krasnickas:

Po 50 centų : 
M. Račkaus-

Balandžio 15 d. buvo su
rengtos prakalbos V. Andru
liui, Vilnies redaktoriui iš 
Chicagos. Kalbėtojas plačiai 
aiškino svarbius pasaulinius ir 
amerikinius klausimus parem
damas faktais. Publikai pra
kalbos patiko, išskiriant kelis 
“dievo paukštelius” — D. P.

Buvo renkamos aukos pa
dengimui prakalbų lėšų ir ci
vilių teisių gynimo reika
lams. Aukavo 1 sekamai: J. 
Kazlauskas $3. Po $2 auka
vo : S. ir M. Meisonai, Kukie- 
niai, P. Bokas. J. ir M. Stri
žauskai $1.25.

Po $1 aukavo: Gabrėnas, J. 
Yvanaitis, K. Krasnickas, M. 
Ciplijauskas, M. Svinkūnienė, 
Marcinonis, Radziai, K. Sabu
tis, V. Yakubonis, K. Yanke
liūnienė ir V.- Krasnickas.

Po 50 centų aukavo: M. 
Račkauskienė, J. Maukus, L. 
Jocius, P. Alanskas, .Navi- 
kauskas, G. Skranik, J. Dvi- 
linskas, M. Buzionė, Zarskis; 
A. Antanavičius 30 centų, o 
K. Danisevičius 25 c.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! .Publikos 
prakalbose buvo vidutiniai.

K. Yankeliūnienė, 
LLD 28 K p. Koresp.

Worcester, Mass
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Tegyvuoja

Dienraštis

Laisve!
Šaukia visi apšvietę branginantieji 

lietuviai visoje Amerikoje!
Daugelyje vietų jau surengta pramogos dienraščio paramai, 

užtikrinimui jo gyvavimo. Visose kolonijose reikia surengti ko
kią nors pramogą sustiprinimui savo dienraščio finansiniai. Mes 
turime infliaciją pergalėti o ir maršuoti pirmyn su dienraščiu 
Laisve!

Specialė Laida Atžymejimui 
30 Metų Dienraščio Sukakties
Rugsėjo 16 d. dienraštis Laisve išeis dvigubai padidintas. 

Tai bus 30-ties metų sukakties atžymejimui specialė laida, ši 
laida turi mirgėti organizacijų pasveikinimais dienraščio 30 me
tų sukaktim. Taipgi reikia aplankyti biznierius ir gauti jų pa- 
siskelbimus specialei laidai. Asmenys, kurie aukuos jubiliejaus 
proga, jų vardai bus išspausdinti specialėje laidoje.

Nelaukime Vajaus Gavimui 
Laisvei Naujų Skaitytojų
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Biškutis {spūdžių iš “Laisvės” 
Jubiliejinio Bankieto

Kadangi LLD 11 ir 155 kuo
pų rūpesniu jubiliejus buvo 
surengtas, tai 11 kp. oficialis 
korespondentas smulkmeniš
kai parašys, o gal ir “Kirvis” 
kirsterės, taigi aš tik įspūdin
gus dalykus noriu pažymėti.

Balandžio 24 d. dienraščio 
“Laisvės” 30 metų sukakties 
jubiliejiniame bailkiete buvo 
svečių ne vien programos da
lyviais S. Paura ir R. Niau
ru, kurie maloniai sutartinai 
padainavo, bet jų žmonos ir. 

,kitų bostoniečių. Buvo V. Vil
kausimas iš Nashua, N. H., ku
ris pasibaigus programai atė
jo pas bufetą, kur man teko 
dirbti, ir sako: Turiu va
žiuoti namo, nes gerokas pa
važiavimas. štai paimk pen
kinę ir pridėkite prie paren
gimo pelno dėl Laisvės para
mos. Matote, kaip dideli pa
triotai supranta reikalą, de- 
setkus mylių atvažiavo į ban-, 
kietą ir dar penkinę paauko
jo!

V. Novikas sako: Na, šian
dien turiu išsigerti ir nevel
tui, nes Laisvę skaitau nuo jos 
atsiradimo antro numerio. 
•» Tai buvo linksmas, žavėjan- 
tis vakaras. Publikos reikėjo 
būti daugiau. D. J.
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4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith, Daily)— Šeštad., Bal. 30, 1949

600,000 Elektrininkų Rei
kalauja Algos Pakėlinio 
New York.'— CIO Elek

trininkų Unija reikalauja 
tiek pakelti algą, kad vi
siems jos narianįs atsieitų 
po $500 priedo per metus. 
Ši unija turi 600,000 narių.
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Pats gražiausias žygis atžymejimui mūsų dienraščio 30 metų 
sukakties bus gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų. Nelau
kime vajaus, darbuokimės dabar gavimui naujų skaitytojų. Stip
riausias užtikrinimas dienraščio ateities yra skaitytojai. Kuo 
daugiau bus skaitytojų, tuo stipresnis bus mūsų dienraštis mo
raliai ir materialiai. Kiekvienoje sueigoje kalbinkime žmones 
užsisakyti Laisvę.

Sveikinkite Dienraštį Sukaktim 
Patys Sfih) Iniciatyva

Ne visus biznierius ir asmenis, kurie nebiznieriai, norinčius 
pasveikinti dienraštį sukaktim, mes galėsime aplankyti ir pa
prašyti skelbimo ar pasveikinimo specialei sukakties atžymoj i- 
mo laidai; Mes prašome biznierių ir asmenų nebiznierių, gyve
nančių toliau nuo didesnių kolonijų, prisiųsti paskelbimą ar pa
sveikinimą tiesiai dienraščiui Laisvei. Padarykite tą gerą patys 
savo iniciatyva.

Jei norite kokių platesnių informacijų dėl pasiskelbimų ar 
kokių kitų reikalų, rašykite Laisvės Administracijai ir mes jums 
mielai suteiksime visas informacijas.

Visais reikalais kreipdamiesi, adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y
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LOS ANGELES, CALIF.
DIPUKŲ PAŽVALGOS

Kaip kitur, taip ir čia jau 
yra nemažai privažiavusiu iš 
Vokietijos dipukų, kurie visi 
sėdi klerikalų vežime. Įdomu 
susipažinti su jų pažvalgomis 
apie darbo sąlygas, taikos 
reikalą bei žodžio laisvę.

Daugelis iš jų buvo pripra
tę ponauti Lietuvoje, tai čia 
atvažiavę, paragavę darbo, 
pradeda suprasti ir šios tvar
kos negerumą. Kad numal
šinti nenuoramas, tai tūlas di
pukas Girdenis rašo “K L.” 
apie nuolankumą darbda
viams. Girdi:

“Mes išaugę ir subrendę 
savojo krašto gamtos bei tra
dicijų atmosferoje, staiga li
kome atblokšti j šj, savo tur
tais visame pasaulyje legen- 
dario garso įgavusį kraštą-A- 
meriką ir susidūrę su .jos gy
venimo realybe dažnai keikia
me susiriesdami amerikonų 
tvarką, darbo tempą, skoni ii 
kitokius jų savumus. Taip! 
elgdamiesi, mes darome dide-1

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.

Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
i krautuves ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus i 

:: Darome ir Pritaikome Akinius!: i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

“ Tel. ST. 2-8342
^b4»4“4**^4*4t4*4*4*4*4*>I*4*4*4»,l*4*4*4*4*»l**I«4*4*4» *

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
telefon nokite:

SHoreioad 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.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti- paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidy.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

lę klaidą tik savo nenaudai.“
Bet kas daryti?
“Mums nieko kito nebelie

ka, kaip tik įsijungti į ame
rikoniškojo gyvenimo srovę ir 
neatsilikti nuo darbo tempo,“ 
atsako Girdenis. Ir toliau 
aiškina, kad “Darbavietėje 
amerikonai dažnai mėgsta 
klausti: ‘Ar tau patinką .šis 
darbas?’ Ir nors tu aštuntą 
ar šešioliktą darbo valandą 
jau vos ant kojų bepastovi, 
visti e k sakyk, kad mėgstu šį 
darbą, ir dar tą sakinį pade- 
kornok malonia šypsena. Tai 
tu kilsi kategorija ir parei
gom: o priešingu atveju—ne 
tik į geresni darbą neprasimu
ši, bet dar ir to paties gali 
netekti. Tuoj sužinos ‘bosas’ 
ir remdamasis demokratiniu 
principu tavęs ilgai nelaikys 
tavo nemėgstamame darbe. 
Mat, darbavietės vadovybė 
manys, kad tavo nemėgstamu 
darbu yra varžoma tavo as
mens laisvė.“

Reiškia, p. Girdenis pripa-

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

I žįsta, kad skubus darbas taip 
;■ nualina žmogų, kad vos ant 
I kojų gali pastovėti. Bet. jeigu 
tavęs paklaus, ar tau patinka 
tas darbas, tai sakyk (ir d al
su malonia šypsena), kad pa
tinka, nes bosas, dar vaduoda
masis demokratiniais princi
pais ir gerbdamas asmens 
laisvę, gali tave iš darbo at
leisti. Prie to tik tenka pri
dėti, kad “Palaiminti ubagai 
dvasioje, nes jų yra dangaus 
karalystė.“

žinoma, Amerikos darbinin
kai tokios “ubagų dvasioje“ 
nuolankos idėjos nesilaikė ir 
nesilaikys, nes jie žino, kad 
tik ‘per kovą ir unijas gali 
pagerinti saVo gyvenimą.

Kuomet Girdenis mokina 
būti kantriais ir paklusniais 
savo bosams, tai kitas jo vien
mintis Suvalkietis “Nepu Lie
tuvoje“ No. 14-tam iš Wal
land, Ont. (Kanadoje) rašo, 
jog ten kovo 26 d. buvo šau
kiamas mitingas protestui 
prieš karinės Atlanto Pakto 
Sąjungos sudarymą. Girdi:

“Prieš mitingą, Wallando 
gatvėse buvo platinami atsi
šaukimai, kad darbo žmonių 
masė pareikštų protestą vy
riausybei ir kad ji nepasira
šytų šiaurės Atlanto Pakto. 
Atsišaukimų platinime akty
viai dalyvavo ir T-nas (vie
nas DP lietumis).’’

Tai, rodosĄgeras darbas ir 
niekas neturėtų tų lapelių 
platintojų smerkti. Bet Su
valkietis smerkia ir grasina: 

.“Tik įdomu būtų žinoti, ar 
tautietis pasidarbavo iš idėjos, 
nesusipratimo, ar už kruviną, 
judošišką Maskvos graši, išsi
žadėjęs savo gimtojo krašto 
ir paaukojęs Stalino kruvi
niems budeliams išžudyti li
kusius tėvynėje savo brolius. 
Wallando organizacijoms rei
kėtų i šį įvykį atkreipti dė
mesį ir tokį elementą iššluoti 
iš savųjų narių tarpo.“

štai kur pasirodo nuoga fa
šistinė pažvalga. Įsitėmykite! 
Visiems yra žinoma, kad At
lanto Paktas yra karinis. Jis 
veda>prie karo su Sovietų Są
junga, sykiu ir Lietuva. Moks
lininkai nurodo, kad jeigu 
kiltų 3-čias karas, tai nebū
tų nei laimėtojų nei pralai
mėtojų, o tik būtų griuvėsiai 
ir lavonai. Kad tokia pražū
tis pasaulio neatsitiktų, tad 
taikos ir žmoniškumo mylė
tojams reikia kovoti prieš ka
ro kurstytojus, rengėjus ir 
paktus. Bet Suvalkietis ir 
kiti jo sėbrai prakeikia tą tai
kos idėją ir šaukia išmesti 
savo tautiečius iš organizaci
jų. Ir dar tokie sutvėrimai 
kalba apie demokratiją ir lais
vę .'

Iš ši u paduotų ištraukų iš
vada pasidaro tokia: kada 
reikalas yra su bosais, tai jie 
liepia būti kantriems, nesi
priešinti išnaudojimui. Bet 
kuomet reikalą tenka turėti su 
darbininkais, tada kantrumas 
ir malonumas į šalį ir palei
džia visą kelionių bjaurumą, 
kad išniekinti ne tik savo 
oponentus, bet ir savo artimą 
tautietį dipuką.

Tai tokios pažvalgos yra 
fašistinės. Ir juo daugiau di
pukų ir vi'sų darbininkų pa- 
siliuosuos, iš tokių fašistinių 
miųčių, tuo bus geriau.

Perkūnas.
★ ★ ★

- LIGOS IR ŠVARA
Pavasario ir vasaros laikas 

reiškia no vien tik šiltesnes, 
gražesnes dienas, atostogas ir 
pasivažinėjimus.

Mūsų miesto daktaras Uhl 
praneša, kad atėjus šiltesniam 
orui, visuomet atsiranda dau
giau musių ir žiurkių, kurios 
išnešioja visokias ligas tarp 
miesto gyventojų.

žiurkės ir musės yra dideli 
žmogaus priešai, nes išnešio
ja bakterijas ir perus, ir už
krečia žmones su tokiomis li
gomis, kurių nei daktarai ne
gali surasti kaip sustabdyti ir 
kaip išgydyti.

Pereitais metais Los Ange
les mieste labai siautė Polio
myelitis — trumpai vadina
mas polio. Susirgimų buvo 
neb<* šimtai, bot tūkstančiai.

Minėta liga neša žmonijai di
delę žalą, nes dažnai polio 
susirgęs žmogus palieka inva
lidas visam gyvenimui.

Daktarai su tam tikra labo
ratorijos pagalba suranda, 
kad polio perus tarp žmon’ių 
išnešioja musės ir žiurkės.

Atsižvelgus į tai, miesto 
sveikatos prižiūrėtojas Dr. 
Uhl pataria, kad vienas iš ge
riausių būdų apsisaugoti nuo 
ligų vasaros laiku yra švara.

Visur ir visuomet namuose 
ir aplink namus nieko nelai
kyk i t atvirai, kad musės ar 
žiurkės negalėtų prieiti. Ypa
tingai reikia daboti išmatų 
viedrus (garbage cans), kad 
visuomet būtų kietai uždaryti.

R-ka.

Waterbury, Conn.
Apie Suvaidinimą Veikalo 
“Praeities Šešėlis“
• i

Balandžio 24 d. Vilijos Cho
ras suvaidino 4-rių veiksmų 
dramą — “Praeities šešėlis.“ 
Veikalas vaizduoja liaudies 
kovas prieš carizmą.

s Suvaidįnįmas pavyko pusė
tinai gerai. Kaip visada, su
prantama, mažų trūkumų at
siranda. Už veikalo persta
tymą priklauso garbe Vilijos 
Choro nariams. Veikalą per
statė choro nariai. Darbo ir 
energijos buvo daug įdėta. 
Įdomu ir tas, kad Ivaidino dau
giausiai čia gimę ir augę jau
nuoliai. Jie gražiai lietuviš
kai k aibėj’o. '

Seno generolo Geramylio 
rolę vaidino Vincas Jakubo
nis. Jis labai gerki atliko. Jis 
tikrai tėviškai elgėsi. Pasmer
kė išdykėlį savo žentą Rožėnį. 
ir paskutiniame akte jį nušo
vė už netikusį elgesį su jo 
du kterimis.

Vyresniosios dukters role 
vaidino Ona Buziūtė. Ji buvo 
susižiedavusi su revoliucionie
riumi A lėks. Seriozinu, bet tė
vas ją privertė apšivesti su ofi- 
cierium Rožėniu, kalėjimo vir
šininku. Jaunesnės dukters 
rolę vaidino Birųta Buziūtė, 
kuri veikale romatisavo su sa
vo sesers vyru Rdžėniu. Abi 
seserys labai gerai savo roles 
atliko.

Jų brolis Kolia buvo gimna
zistas, susipratęs. I Jo rolę su
vaidino Pranas Mprozas. Jis 
lošė tikrai artistiškai. Jis 
gražiai kalbėjo, tinkamai nu
davė judesius. Kaipo revo
liucionierius papasakojo apie 
liaudies kovas prieš carą 
Maskvoj, kvietė vyresniąją

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN

seserį vykti kartu str jįlomi 
ir mestis kovon. Bet sesuo ne
sutiko palikti vieną savo seną 
tėvą.

Tarnaitės rolėje buvo K. 
Yankeliūnienė. Ji gerai atli
ko rolę, kaip ir visada. Ro- 
žėnio rolėje buvo L. Račkaus
kas, čia gimęs ir augęs jau
nuolis, bot jis savo rolę atli
ko gerai, kaip kalbos, taip 
nudavimų atžvilgiu. ‘Revoliu
cionieriaus Aleksandro Serio- 
zino rolėje buvo K’. Sabutis. 
Jis rolei tiko, tik jo kalba bu
vo perdaug lėta. . . i

Kitas roles vaidino sekami: 
seno viršininko Jono Pereka- 
tovo — J. Vaitonis, kalėjimo 
sargo — V. Krasnickas. Jų 
rolės neilgos, tai nėra kaip ir’ 
pasirodyti. , ‘Bendrai lošimas 
išėjo gana gerai.

Šį kartą pačių waterburie- 
čių buvo permažai. Tai ne
gerai, kad daugelis praleido 
progą pamatyti gerą veikalą. 
Apsčiai publikos buvo iš apy
linkės miestelių.

Pasibaigus perstatymui su
sirinkę, kaip svečiai iš kitų 
kolonijų — Bridgeport ir kitų 
miestų — ir vietiniai plačiai 
pasikalbėjo.

Beje, Vilijos Choro lošėjai 
susitarė su Hartfordo ir New 
Haveno lietuviais, kad jie nu
važiuos į tuos miestus ir ten

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Tarptautine darb. klases šventė, 
1-nia gegužės, bus apvaikščiojama 
balandžio 30 d., 2:30 vai. šeštadie
nio popieti, miesto sode po atviru 
daugum. Visų' darbininkų šventa pa
reiga dalyvauti. Darbininkų solida
rumo šventę reikia masiniai atžy
mėti, kuomet buržuazinė reakcija 
kelia galvą, slčgdama darbo žmo
nes, atvirai kurstydama prie trečio
jo pasaulinio karo. Mitinge • kalbės 
Otis Hood iš Boston, Mass. — Rep.

(100-101)

HUDSON, MASS.
LED 103 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 1. d., 2 vai. dieną. LPK sa
lėje. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. ... P. V., settr. (100-101)

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Kapinių Korporacijos svar

bus susirinkimas įvyks geg. 1 d., 2 
vai. dienų, pas G. Grigaitį, 267 
Stanton St., Wilkes-Barre, Pa. Ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Fin. Sekr.

(100-101)

MONTELLO, MASS.'
LLD 6 kp. susirinkimas yra nu

keltas iš geg. 2 d., j geg. 9 d. Tą 
pačią dieną įvyks masinės prakal
bos už taiką, Mechanics Bldg., Bos
tone, 8 v. v. Kalbės Henry Wallace. 
Taip pat bus kalbėtojai iš Italijos, 
Franci jos, Anglijos ir Belgijos. Iš 
Montcllo-Brocktono busas išeis nuo 
Liet. Taut. Namo 6;30 v. v. ,— -G. 
Shimaitis. (100-101)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, ; 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas ;,
417 Lorimer Street

!! Laisves Name -
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos/ 
/ mėsos valgiai. Taipgi dar- ;

žovių ir pieninių valgių
/ gražus pasirinkimas. ! •W M •— M ■! —— U —• KM BU —— ■■ M • M —— m M tt •

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra- 
žiai moderniškai įruošta’ 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PĄ.

Tel. Poplar 4110

suvaidins “.Praeities šešėlį.” 
Tai labai geras dalykas. Su- 
simokinus veikalą, reikia jį 
taip# plačiai suvaidinti, kaip 
tik galima. Dalyvis.

pirmenybių rungtynės.
I-joje grupėje pirmauja 

I-ji komanda, ja seka tre- 
instituto ekipa. Pastara-

Pirmenybėse dalyvauja 
300 krepšininkų

Kaunas, sausio 20 d, — Vie
nos po kitų vyksta miesto krep
šinio 
Vyrų 
KKI 
čioji 
jai komandai vadovauja TSRS 
sporto' meistras Butautas, su
būręs daug jaunimo. Tik vieno 
taško skirtumu (30:31) pra
laimėjo ši ekipa pirmajai KKI 
kohrandai.

Moterų I grupėj pirmauja sti
pri gimnazijų rinktinė. Vyksta 
kovos taip pat vyrų bei moterų 
antrose grupėse.

Ketvirtadienį pasibaigs Kau
no moksleivių pirmenybės. Jo
se pirmauja VIII gimnazijos

Brooklyn 6, N. Y.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

427 Lorimer St.,

s

Kinija Žengia 
t 

Į Laisvę
Parašė D. M. ŠOLOMSKAS

Susipažinkite su šiaja milžiniška valstybe. 
Įsigykite tik dabar išleistą brošiūrą, užvardytą: 

KINIJA ŽENGIA Į LAISVĘ
32 puslapių. Kaina 20c.

Draugijos ir asmenys tuojaus užsisakykite 
tos brošiūros platinimui. Platintojams, kurie 
ims nemažiau 10 kopijų, kaina 15c už kopiją.

Kurie užsisakysite po vieną kopiją, prašome 
prisiųsti 25c vertės po 10c ar po 5c. U. S. pašto 
stampomis, nes kainuoja, persiuntimas.

Užsakymus prašome siųsti:

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

, 518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

s
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3
TELEPHONE 
STAGG 2-5043

J
S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.3

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Howes St. “

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū

dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

TeL EVergreen 7-6238 

5 pud.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Sėštad., Bal. 30, 1949

berniukų ir TV gimnazijos 
mergaičių ekipos.

Viso miesto pirmenybėse da
lyvauja 51 komanda su 500 
•krepšininkų.

Nauja mašinų-traktorių 
stotis

Varėna, sausio 20 d. — Dide
lę v paramą vietos žemdirbiams 
teiks naujai įkurta Merkinės 
mašinų - traktorių stotis. Ji 
jau gavo pirmuosius traktorius, 
traktorinius plūgus, kertamą
sias mašinas. J. Butkus.

Panevėžio Dramos Teatro 
gastrolės įvyko Kupiškyje.- Bu
vo parodyta K. Simonovo pjesė 
“Rusų klausimas“ ir montažas 
“Dvi Amerikos.“

Tel. TRObrldge 6830

DR. JOHN REPSHIS 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.
r..--,

BES. TEL.
HY. 7-3681

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

•S

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
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Lietuviai Darbininkai, 
Maršnokit Balandžio 30-tą, 
Šiandien!
LIETUVIŲ BŪRYS PARADE 
SUSIRINKS 1:30 VALANDĄ

37th St., tarp 8th ir 9th Ave
nues:

Vaikai išvažiuos nuo Laisves 
salės 1:30

Vaikams maršuoti parade 
yra pasamdytas sunkvežimis. 
Jis bus apdekoruotas ir pri
žiūrėtas, taipgi aprūpintas 
lengvais užkandžiais ir sode 
vaikams. Tėvai kviečiami at
vesti vaikus ir sukėlę vaikus 
j sunkvežimį patys maršuoti 
su mumis sykiu.

Po parado, sunkvežimis su
grįš prie Laisvės salės. Bet 
jei kas norėsite vaikus vestis 
namo tiesiai iš New Yorko, 
neatsilikite., toli nuo vežimo 
paradui baigiantis.

Paradas įvyks šį šeštadienį 
(šiandien), bal. 30-tą. Mar
šuos 8th Ave.t nuo 39th St. 
iki 17th St., New Yorke. Sep
tynioliktąja pasuks į Union 
Square, permarsavę per skve
rą, už poros blokų, skirstysis.

Kriaučiai, Marguokite 
Gegužinėje!

Jau buvo sykį spaudoje pra
nešta, kad kriaučiai - kriauč- 
kos kalbasi ir organizuojasi 
maršuoti gegužinėje. Jau nebe
toli ta brangi diena, kurią mes 
lietuviai kriaučiai nusitarę mar
šuoti su viso pasaulio darbinin
kais.

Mes, lietuviai kriaučiai, gana 
gerai pamename kaip atvažia
vę į šią šalį dirbome 12 va
landų į dieną. Bet ačiū senes
niems mūsų broliams kriau- 
čiams, kurie atvykę į šią šalį 
griebėsi organizuoti uniją, su
organizavo lietuvių 51-tą loka- 
lą ir su kitų tautų unijistais 
pradėjo kovoti už trumpesnes 
darbo valandas, darbo laikas 
trumpėjo. Pirmąją Gegužės, 
didžiausią darbo žmonių meti
nę šventę marguodami su viso 
pasaulio unijistais jie laimėjo 
8 valandų darbo dieną.

Ot, gerbiamieji kriaučiai ir

20th Century Fox Perstato.
Clifton Webb

"Mr. Belvedere Goes to College” 
KU

Shirley Temple, Tom Drake, Alan Yount; 
Roxy Scenoje: Vivian Blake, dainininke 
Leo De Lyon, nepaprastas juokintojns 

Ledinėje Scenoje: *.
Joan Hyldoft---Springtime Promenades'
ROYY THEATRE nvAi 7th Ave# ir 50th streel

San Carlo Grand Opera
Puikiausios Pasaulio žvaigždės 
Simfonijos Orkestras, Baletas, 

Šauni Scenerija
Tri., vkr., Gcv. -1- Aida
Ktvrt. vkr., Geg. 5-Modama Butterfly -:-
Pnkt. vkr., Geg. 6 Traviata
Šit. popiet, Gest. -Carmen -
Ait. vkr., Geg. 7 -11 Trovatore
Skrn. popiet. Geg. •*- Rigoletto
Skm. vkr.. Geg. S- La Boheme :•
Pirm. vkr.. Geg.' 9 La Toxca
Antr. vkr., Geg. 10 - Barber of Seville
Trč. vkr.. Geg. 11-Cavuleria ir Pagliacci
Ktvrt. vkr., Geg. 12—Fauet
-s-SAt. pp.. Geg. 14 Sk. vk.. Geg. 15
• Pnkt. vkr., Geg. 13.--

Skm. popiet, Geg. 15
Kainos nuo $1. 25 iki S2.4O

CENTER THEATRE
6th Avė. ir 49th St.

MATYK ISSIVYSTANČIA ISTORIJA — NAUJAUSIOSE FILMOSE!
PERŠAUDYTI ANGLŲ LAIVAI PASIEKIA ŠANCHAJŲ. 

56 DP NAŠLAIČIAI ATVYKSTA Į J. V.
ACHESON PRAŠO 1J BILIONO PASKOLOS EUROPAI

Ir dar: FITZPATRICK'O KELIONE: "SCHOLASTIC ENGLAND"
I

BROADWAY AND 46TII STREETEMBASSY
Stebėtina tikrai iš vidaus įrodyta istorija

“THE UNDERCOVER MAN” 
žvaiždžiuoja: Glenn Ford, Nina Foch, James Whitmore, Barry kelley

Asmeniniai—Scenoje:Ejuke Ellington ir garsus jo orkestras
su Johnny Hodges ir Kay Davis

Taip pat extra patrauklus priedas, Billy Eckstlne, mėgiamas rekordų 
žvaigždė. Vidunaktį rodoma kas naktį. PARAMOUNT - Times Square

Avantiūros ir romansas gabiai sujungti į puikų judį apie vieną iš
sensacingiausių įvykių naujaisiais laikais!

44 We Were Strangers”
žvaigždžiuoja JENNIFER JONES - JOHN GARFIELD

Gilbert Roland, Ramon Novarro, Wally Cassell, David Bond.ASTOR BROADWAY IR 46th STREET

.šiemet Amerikos darbinin
kai savo tradicinėje šventėje 
reikalaus:

Sulaikyti šaltąjį karą!
Skirti bilijonus dolerių ne 

karui ir mirčiai, skirti juos 
žmonių sveikatai ir gyvybei 
saugoti, namams statyti!

Atšaukti Taft-Hartley įsta
tymą! •

30 valandų darbo savaitės!
Užtikrinti žmonėms civili

nes teises!
Ir reikalaus visko kito, ko 

žmonėms trūksta, be ko nėra 
žmoniška ir saugu gyventi.

Drauge lietuvi darbininke! 
Jums taip pat brangi taika. 
Lygiai su visais nori dirbti ir 
užsidirbti. Trokšti išsilaikyti 
namus ir juose ramybę ir lai- , 
mę, išsaugoti šeimą gyva ir 
sveika. Tad būk vieningas su 
visais kitais to paties pagei-

i dalijančiais žmonėmis! Mar- 
■ suok už visą tai Pirmosios Ge- 
! gūžės parade, lietuvių būryje!

Brooklyn© Lietuvių 
Komitetas Gegužės 
Pirmajai Atžymėti.

kriaučkos, mos, lietuviai, dir
bantieji lietuviškose dirbtuvėse 
jau pusėtinai esame suvarginti 
nedarbo ir dar nesimato galo 
tos bedarbės. Taigi, mūsų visų 
kriaučių unijistų yra pareiga 
maršuoti su obalsių trumpesnių 
darbo valandų su ta pačia už- 
mokestimi, kurią dabar gauna
me už ilgesnes valandas.- Mūsų 
pagaminta produkcija liekasi 
neišparduota, tad reikia trum
pesnių darbo valandų — pro-' 
dukcija bus mažesnė ir darbų 
užteks visiems.

Taipgi šių metų gegužinėje 
kelkime obalsį panaikinti Taft- 
Hartley aktą, kuris unijistus 
darbininkus kamuoja, kaip tas 
kirminas sodų medelius. Taigi, 
nepaisant, kokių pažvalgų yra 
unijistas, kiekvieno yra parei
ga maršuoti balandžio 30-tą su 

.obalsiu tą aktą numesti į gur- 
; bą. . 1

Dar yra ir kitas mūsų uni- 
i jistų svarbus obalsis TAIKOS, 
SAUGUMO, DEMOKRATINIŲ

i TEISIŲ.
Taika yra svarbiausiu šių 

; dienų klausimu Amerikos dar- 
į bininkams. Dar ne visų mūsų 
amerikiečių vaikų yra lavonai 
pargabenti, o reakcija jau ir 
vėl rengia naujas skerdynes 
užtręšti svetimų žemių laukus 
su mūsų vaikų lavonais.

Taigi, kriaučiai ir kriaučkos, 
maršuokime balandžio 30-tą, 
New Yorke, su lietuvių būriu!

Lietuviai susirinks ant W. 
37th St., tarp 8th ir 9th Ave
nues, po jugoslavų. Komitetas 
užims vietą apie 1:30 vai. po 
pietų. Ir visi daug nepavėluoki
te, nes lietuviai šiemet maršuo- 
sime ne paskutinėje divizijoje, 
bet viduryje parado.

Kriaušius.

Visi į Liaudies
/ ______

Šį šeštadienį, balandžio 30- 
tą, 8-tą valandą vakaro, jūs 
turite deitą pasilinksminti su 
LDS 200 kuopos nariais, Li
berty Auditorijoj, jų Liaudies 
šokiuose.

Mūsų bowling teamas ruo
šiasi važiuoti į Clevelandą pa
baigoje gegužės mėnesio loš
ti LDS Bowling Tournamente. 
Tenai suvažiuos tymai iš vi-

Dailininkas Feiferis 
Parodoje Aiškins 
Kūrinių Reikšmę

........

Robertas Feiferis, kuris ir 
pats yra išstatęs eilę savo 

kūrinių Dailės Parodoje, teiks 
įvadą pokalbiui . apie Dailės 
Parodą ir joje išstatytus kū
rinius.

Pokalbis apie kūrinius ir 
pobūvis pagerbti tuos daili
ninkus, kurie išstatė savo kū
rinius, įvyks šį sekmadienį, 
gegužės 1 dieną, apie 4 vai. 
po pietų. Paroda sekmadie
niais būna atdara nuo 3 vai.

Pažmonys bus Liberty Audi
torijos muzikos kambaryje; 
įėjimas nemokamas. Rengė
jai — Dailės Parodos Komi
sija — kviečia visus.

Kas Yra Miškų 
Valdonas?

Kas kitas, jei ne čigonas, 
yra žaliųjų, ošiančių miškų 
valdonas?! Tai jo namai. Jis 
juose užauga, gyvena ir mirš
ta. . . Iš ko jis gyvena ir kuo 
jis minta — niekas nežino ir 
nemato. čigonas (anot St. 
Šimkaus operetės “Čigonai”) 
“šaudo ir gaudo... ar tai 
juodą varnelę pagiryje — ar 
baltą žąselę paprūdyje. ...

Nepraleiskite progos pama
tyti tą įdomų čigonų gyveni
mą, kurį aidiečiai atvaizduos 
scenoje su operete “Čigonai.”

Ateikite pamatyti tuos miš
kų valdonus, kurie valgo, ge
ria, dainuoja ir—nieko neat
boja !

Operetė “čigonai” bus su
vaidinta gegužės (May) 8 d., 
sekmadienį, Liberty Auditori
um, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. įžanga tik 
$1.25. Vaidinimo pradžia 4 
vai.

Po programos šokiai prie 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
tro. Pradžia 7 vai. vak.

Aido Choras nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

H. F. .

Kiniečiai Maršuos
Gegužinėje

Padėčiai Kinijoje pasisukus 
artyn j liaudies pergalę ant 
reakcijos, tikimasi, jog juo 
didesnis būrys kiniečių išeis 
maršuoti Pirmosios Gegužės 
parade, Far Eastern divizijo
je. šioje divizijoje greta ki
niečių -eis japonai, indonezai, 
korėjiečiai.

Šiuose būriuose vyriausiais 
obalsiais bus: pripažinti Nau
jąją Kiniją, užvesti su ja pre
kybą; vykdyti demokratiją, 
neginkluoti Japoniją; nebe- 
remti Holandų karo Indone
zijoje.

Melish Byla Apeliuota
Savo dvasiškį d r. John 

Howard Melish ginąs parapi- 
jonių išrinktas komitetas per 
sačo advokatą perkėlė bylą į 
Appellate Division, Brookly- 
ne.

Parapijonys kovoja prieš 
vyskupo De Wolfe įsakymą 
Melish’iui apleisti šv. Trejy
bės klebono vietą dėl to, kad 
jo sūnus, (taipgi dvasiškis, 
veikliai dalyvauja judėjime 
už taiką, yra prodarbininkiš- 
kas.

Šokių Vakarą!
su r. Būtų gražu, kad ir iš 
Brooklyno dalyvautų. Ateiki
te į šokius, jūs taip parem- 
site juos, Tymas sako, kad, 
.jie parodys, publikai, kaip jie 
ruošiasi paimti pirmą dovaną!

Tą vakarą bus leidžiamos 
gražios dovanos. Laimingų 
bus daug.

įžanga tik 85c. Ateikite 
visi! Komisija.

Hollanderis Pervarė 
Konstituciją 
Be Balsavimų

New Yorko City CIO Tary
ba praėjusį pirmadienį savo 
susirinkime turėjo persvarsty
ti savo konstituciją. Jos pro
jektui paruošti komisijai ra
portavus, tačiau, Hollanderis 
paskelbė konstituciją priimta1 
be diskusijų ir be balsavimo, 
nors žymi unijų atstovų dalis, 
reikalavo svarstyti.

Ginčijama dalimi, prieš ku
rią mažumoje esantieji pro
gresyviai protestavo, yra įsa
kymas unijoms griežtai laiky
tis CIO aukštųjų viršininkų 
nustatytos politikos, kuri, kaip 
jau unijistai žino iš prakti
kos, no kartą nukrypsta labai 
šleivai.

Dalyvaus Festivalyj ir 
Vilniečių Suvažiavime

.Eva T. Mizarienė šiomis 
dienomis išvyko į vakarines 
valstijas, — pasieks net ’Min- 
neapolį (Minn.)

Ta pačia proga Eva daly
vaus Dainos Festivalyje Detro
ite, taipgi Vilnies bendrovės 
akcininku suvažiavime Čika
goje.

Kelionėje išbus arti dviejų j 
savaičių. 

_________ i

Svarbus Teismo ■ 
Nuosprendis

Apeliacinis teismas New 
Yorko distrikte atkeitė že
mesniojo teismo nuosprendį, 
kuriuo William. Rosen buvo 
nuteistas 6 mėnesius kalėti už 
neatsakymą į klausimą galin
tį jam pačiam pakenkti. Jis 
buvo kvostas sąryšyje su Al
ger Hiss byla.

United States Circuit Court 
of Appeals teisėjai Herrie B. 
Chase, Jerome N. Frank ir 
Augustus Hand vienbalsiai 
nusprendė, kad Rosen, pasi
naudodamas mūsų Konstituci
jos Penktuoju Amendmentu, 
turėjo teisę neatsakyti to, kas 
galėtų padėti save inkrimi
nuoti. Jį buvo nuteisęs teisė
jas Rifkind.

Pieniai Priešingi 
Pieno Kontrolei

New Yorke, viešbutyje 
Roosevelt, buvo susirinkę pie
nu prekiaujančių firmų savi
ninkai ir jų atstovai. Jie pri
pažino, kad pieno kainas’ nu
piginti vartotojams galėtų ■ 
įvedus griežtą ant pieno kon
trolę. Bet jie to nenori.

MIKE
Julius Karpawich (Karpavi

čius), 29 m. amžiaus, gyveno 
ir mirė namuose,’ 341 So. 3rd 
St., Brooklyne. Pašarvotas 
Matthew P. Ballas Funeral 
Home, 660 Grand St., Brook
lyne. Bus palaidotas gegužės 
2 d. Paliko liūdesyj moterį 
Marijoną, tėvelius Bladislovą 
ir Jievą, brolį Alfonsą ir bro
lienę Gladys, taipgi tolimes
nius gimines. Tėvai prašo gi
mines ir pažįstamus atsilan
kyti suteikti jų mylimam sū
neliui paskutinį patarnavimą. 
Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
Funeral Home (Bieliauskas).

Gegužines Parado Eigoj 
Dalyviai Pasisakys 
Prieš Fašizmų

Vienu momentu, lygiai 5-tą 
valandą, visi jau sumargavu
sieji i Union Square, taipgi 
visi tebemaršuojantieji ant 
savo maršalo paduoto ženklo 
sustos pagerbti kritusius kare 
prieš fašizmą ir sudėti pažadą 
nedaleisti daugiau fašizmo ir 
karo.

Pažadą (pledge) paduoda
me. angliškai, kaip jis para
šytas : •

LOYALTY PLEDGE
“In reverence to the memo

ry of our 300,000 soldiers and 
the millions of men and 
women of ether lands, who 
died in the anti-fascist war 
against Hitlerism, so that 
our land and the world shall 
remain free, we lower our 
banners and vow that they 
shall not have died in vain.

“We declare our loyalty to 
our nation, to our people, and 
to our great democratic tra
ditions.

“In the spirit and ideals of 
our great leaders, Washing
ton, Jefferson, Lincoln and 
Roosevelt, wo pledge with 
everything we own, and with 
our very lives if needed:

“To continue the struggle 
for the complete destruction 
of fascist barbarism every
where in the world, so that 
our people and all peoples 
can prosper in a world of 
security and peace.”

GERIAU BŪTŲ NEMOKĖJĘS
Jack M. Burr, iš Rego Park, 

keliaujantis agentas, teisme 
pasimokėjo už porą naujų 
parking tikietų. Už kelių die
nų gauna jis pašaukimą teis
man — apsižiūrėta, kad nuo 
seniau buvę užsilikę nemokėti 
kiti 14 tikietų. Už juos jis 
sumokėjo $225.

Liet. Liaudies Teatro 
Susirinkimas 
Šį Sekmadienį

šiuomi Lietuvių Liaudies 
Teatro valdyba kviečia visus 
Liaudies Teatro narius ir jo 
rėmėjus pribūt į susirinkimą 
šį sekmadienį, gegužės 1 d., 
7 vai. popiet, Liet. Auditori
jos name.

Turėsime perrinkt valdybą, 
išklausyt “Gaidelių” apyskai
tą, pasitart dėl ateinančio se
zono veiklos ir kitais reika
lais.

Malonėkite nesi vėluot.
Brooklyno Lietuvių 
Liaud« Teatro Valdyba.

PRANEŠIMAS
JUBILIEJINIO KOMITETO 

SUSIRINKIMAS
Dienraščio Laisvės 30 metų jubi

liejaus atžymėjimo organizacijų at
stovų komiteto susirinkimas įvyks 
balandžio 29 d., šį vakarą, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill.

Prašome visus narius dalyvauti. 
Jeigu kuri kuopa neturi išrinkus 
atstovo, tai prašomas kuopos pir
mininkas arba sekretorius dalyvau
ti. Būtinai dalyvaukite visi. Laiki
nojo Kom. Pirm., V. Čepulis.

S BROOKLYN ‘ A
fLABOR LYCEUMl 
I DARBININKŲ ĮSTAIGA jį 
gSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-§ 
ekietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.jį 
g Puikus steičius su naujausiais 8 
S įtaisymais. 2g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g g ' Kainos Prieinamos. g 
g 949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel. STagg 2-3842 «

GYDYTOJAS

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

■■ BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dienom/6—8 vakarais
' Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas E Ve r green 4-0203 
'*,lll*llll"llllllllll"lllllllllllllllllllllllllllll'l"|innnnin<niiii|iiniiii<<»in.i •••■* I

Daugiau Sveikinimų Vilniai!
Dienraščio Vilnies dalinin

kų suvažiavimas Įvyks 8 d. 
gegužės, Chicagoj. Kada 
Laisvės šėrininkų buvo suva
žiavimas, tai Leonas Prūsei- 
ka atvyko ir atvežė su pa
sveikinimais $300.

Brook lyniečiai visada nuo
širdžiai paremdavo Vilnies 
reikalus, manau, kad ir šiemet 
tą padarys. Laike Vinco An
drulio prakalbų buvo renka
mos aukos lėšų padengimui ir 
Vilnies pasveikinimui. Taip 
pat laike suvaidinimo veikalo 
“Mūsų Gyvenimo žaizdos” 
buvo renkamos aukos, kurių 
puse skiriama Vilnies reika
lams.

Bet toli gražu mes dar ne
turime nei pusės tiek, kiek 
chicagiečiai prisiuntė Laisvei 
su sveikinimu. Pasidarbuoki
me šias kelias dienas!

LLD 1 kuopos komisija au
kų 'rinkimui Vilnies suvažia
vimui yra Antanas Bimba, 
Pranas Buknys ir D. M. šo_-

SOV. SAJUNGON

Visai Apmokėtais 
Muitais.
Maisto, drabužių ir 
vaistų pundeliai
apdraudžiami

’Q-SHIP PARCELS”

REIKALAUKITE KATALOGO “L”

WORLD TOURISTS me.
1845 BROADWAY (60th ST.). NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2 - 0 5 9 0

BOSTON AGENTŪRA TRĘMONT TRAVEL BUREAU
1160 Columbus Avenue, Boston, Mass. • 

Phone: Highlands 5-7252

Į IZRAELI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Į 4 Pasaulio Kampus
■41

............. —■ ’

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

“S:įV28^keare
Penktadieniais uždaryta

;

'7TTDWQ DAD 411 GRAND STREET 
Li (J T r O DAR BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
' NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas
EVergreen 4-7729

Peter Ka/piskas

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE 
Tel. EVergreen 4-9612

1 omskas. Kas tik galite, tai 
matykite bile kurį iš jų ir sa
vo auką priduokite. Atminki
te, kad iki suvažiavimo tik 
kelios dienos! ,Nevėluokite !

Pastaruoju laiku Vilnies su
važiavimą sveikina su $5 au
ka Jonas Gasiūnas ir su $1 
Nikis Pakalniškis. D.M.š.

Lavoną Atpažino 
Už Metu Laiko

Jersey pajūryje praėjusį 
sekmadienį rastas aliejaus ku
bile skeletonas vyriškio, pagal 
kurio kūno sunykimą specia
listai spėja, kad asmuo buvo 
miręs prieš apie metus. Ta
čiau dar išsilaikę jo drabu
žiai, su lyg kuriais atpažino jį 
esant Alfred Marino, 25 m., 
gyvenusį 346 E. 118th Street, 
New Yorke.

Jo žmona buvo raportavusi 
ji dingusiu praėjusio rugpjū
čio 2-rą.

RUMUNIJON
SIŲSKITE 
DOVANAS 

PAŠTU 
ar ORU

TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBENAI

TELEVISION

'I

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Seštad., Bal. 30, 1949




