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Tarybų Sąjungos spauda ra
šo, kad Mr. Bevinas ruošia 
dirvą nepasisekimui būsimos 
konferencijos Paryžiuje. Bri
tai imperialistai ant žūt-būt 
nusistatė ardyti tuos susitari
mus su Sovietų Sąjunga, pagal 
kuriuos yra reikalaujama nu
ginkluoti Vokietiją militariai 
ir industriniai.

Lenkijoj visos fašistinės jė
gos grupuojasi apie poną Mi- 
kolaičiką. Jis pasidarė ne vien 
liaudies, demokratijos priešų 
vadas, bet ir vėliava tų ele
mentų, kurie nori naujo karo 
prieš Tarybų Sąjungą.

Londone buvo surengtos ka
rinės parodos neva tų jėgų, 
kurios nugalėjo hitlerišką Vo
kietiją ir imperialistinę Japo
niją. Bet tose parodose neda
lyvavo Sovietų Sąjungos armi
ja, kuri vyriausį vaidmenį su
vaidino. .Nedalyvavo Jugosla
vijos, Lenkijos ir’eilės kitų ša
lių armijų.

Kodėl nedalyvavo? Todėl, 
kad britai imperialistai tas 
parodas rengė ne kokiam at- 
žymėjimui pergalės ant hitle
rininkų, jie hitlerininkų armi
jos pusę miliono ir dabar lai
ko savo zonoj, bet parodymui 
savo galios ir gązdinimui tų, 
kas nenori šokti pagal Londo
no muziką.

Kaip ir manėme, taika Chi- 
nijoj labai sunkiai duodasi. 
Tik pasirašė 15-kos dienų per- 
taiką, kaip ir vėl iš naujo 
Mandžurijoj eina mūšiai. Re
akcininkai stengėsi pataisyti 
savo armijos sunkią padėtį 
Liaudies Armija neleidžia 
jiems tą padaryti, nes, pagal 
sutartį, armijos neturi būti kil
nojamos iš vietos į vietą. Jos 
ten turi būti, kur buvo, kada 
ta sutartis liko pasirašyta.

Birželio 30 d. Lenkijoj bus 
referendumas. Piliečiai bal
suos tris klausimus: (1) Ar 
jūs stojate už panaikinimą se
nato? (2) Ar jūs užginate že
mės reformą, tai yra, atėmi
mą nuo ponų žemės ir ar su
tinkate. kad reikėtų suvisuo
meninti pamatinė industrija? 
(3) Ar jūs norite, kad Len
kijos valstybės siena būtu 
ant Baltijos Jūros, Odros ir 
Neisse' upiii ?

LAIVU KOMPANIJOS VIS ATMETA CIO 
MARININKŲ REIKALAVIMUS; GRESIA

STREIKAS ŠEŠTADIENI '
Kompanijas Padrąsino Trumanas, Grūmodamas Ginkluoto

mis Jėgomis Laužyt Marininkų ir Laivakrorių Streiką
Washington, birž. 11. — 

Dar nėra vilties išvengti 
200,000 CIO marininkų ir 
laivakrovių streiko šį šeš
tadienį. Laivų kompanijos 
vis griežtai atmeta svar
biuosius darbininkų reika- 
lavitnus. Jas padrąsino 
prez. Trumanas, kuris pa
sižadėjo sutelkti, armijos ir 
laivyno jėgas streikui lau
žyti.

Valdžios tarpininkas Ed. 
L. Warren siūlė, kad mari- 
ninkai laivuose ant jūrų 
dirbtų 56 valandas per sa
vaitę, kaip iki šiol. Jis sakė, 
kad už darbą virš 44 valan-

du jie galėtų gauti bonus. 
O pamatinis darbininkų 
reikalavimas yra sutrum- 
pint darbo savaitę.

Marininkų unijos reika-

Pridėt 22 iki 35 centų al
gos per valandą, pagal dar
bininko išsilavinimą; įvest 
40 valandų darbo savaitę ir 
8 valandų darbo diena ant v v
jūrų ir uostuose; už virš
laikio darbą mokėt po $1.25 
iki $1.75 valandai; už dar
bą šeštadieniais mokėt lai- 
vakroviams kaip už viršva
landžius.

LDS 7-tasis Seimas AMERIKONAI IR ANGLAI VEIKĘ. SU
Entuziastiškas'4

(Telegrama)
Boston, Mass., birž. 11. — 

Septintajame Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo sei
me dalyvauja 119 delegatų.

Max Bedacht, Internatio
nal Workers Order genera- 
lis sekretorius, sveikino sei
mą ir pareiškė viltį, jog 
broliškosios o r g anizacijos 
sujungs savo pastangas, 
kad galima būtų išgaut 
įstatymus dėlei visuomeni-

nių pagerinimų ir užtikrinti

t Seimo pirmininku išrink
tas Roy Mizara, pirminin
ko pavaduotoju —P. Jočio- 
nis, seimo sekretorium J. 
Siurba, jo pavaduotoja Eva 
Mizara. Kiti pareigūnai pa
skirti.

Konstitucijos svarstymas 
prasidėjo antradienį.

Delegatai labai entuzias
tiški.

Eva T. Mizara.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMO 7-JO 

SEIMO EIGA

MICHAILOVIČIUM IR NACIAIS PRIEŠ 
JUGOSLAVU PATRIOTUS

Michailovičius Prisipažino, kad Palaikė Ryšius su Vokie
čiais, su Nacių Pastumdėliais ir Anglais

Italy Monardiistai 
Kelia Riaušes už 
Ex-Karalių

Roma, birž. 11. — Itali
jos ministerių kabinetas pa
skelbė antradienį kaip res
publikos gimimo šventę, bet 
ex-karalius Humbertas ne
sitraukia nuo sosto. Mo- 
narchistai kelia riaušes Ne
apolyje ir kituose miestuo
se už karaliaus palaikymą.

Humberto rėmėjai pasa
koja, būk neteisingi buvę 
balsavimai, kuriuose žmo
nės atmetė karalių ir pasi
rinko respubliką. Monar- 
chistai ragina Humbertą 
laikytis soste.' Vyksta su
sikirtimai tarp karaliaus 
pakalikų ir respublikiečių.

Pabėgo Mahometo
nu Vadas, Hitlerio 
Bendradarbis

Paryžius. — Lėktuvu iš 
Franci jos perskrido į Sy ri
ją buvęs vyriausias Jeruza
lės mahometonų kunigas 
Haj Amin ei Husseini. Ka
ro metu jis organizavo ara
bų legioną Afrikoj kovai 
prieš ' anglus. Paskui ei 
Husseini perbėgo į Vokie
tiją, kurstė Balkanų kraštų 
mahometonus karan prieš 
talkininkus ir per Berlyno 
radiją šaukė sovietinius 
mahometonus kovon prieš 
komunistus. P a s k u tiniu 
laiku jis buvo Francijoj 
kaip laisvas areštantas 
vo bute.

Rašo Eva T. Mizarienė.
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 7-tasis seimas 
prasidėjo 10:30 vai. ryto, 10 
d. birželio, Gardner Kote
lyje, Bostone. Delegatai ir 
delegatės pilni ūpo, nuotai
ka atrodo puiki; visi kalba
si, juokauja. Juk buvo laiko 
susipažinti šeštadienyj ir 
sekmadienyj pas montellie- 
čius, jų gražioje giraitėje, 
kur įvyko piknikas.

Prieš formaliai seimą ati
darius, advokatas Petras 
Šimonis vardu rengimo ko
misijos trumpai pasveikino 
delegatus ir linkėjo, kad 
visi linksmai ir smagiai da
lyvautų seime. Čikagietės,

A. Kenstavičienė ir K. Abe- 
kiehė sudainavo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Po to, 
adv. Šimonis perstatė D. J. 
Jusiu toliau vesti seimo 
atidarymą. D. Jusius, irgi 
rengimo komisijos narys, 
trumpai paaiškino apie sei
mo prirengimą ir vardu 
LDS 1-mos apskrities ir sei
mo rengimo komisijos pa
sveikino delegatus ir per
statė LDS prezidentą R. 
Mizarą atidaryti seimą.

R., Mizara oficialiai ati
darė LDS 7-to seimo pir
mą sesiją su trumpa kalba.

Į mandatų komisiją iš
rinkti sekami delegatai:

(Tąsa 2-ram puslp.)

Belgrad, birž. 11. — Ju-| partizanus. Bet jis sakėsi 
goslavijos teismas įkaitino ”
generolą Drają Michailovi
čių, kaip .nacių ir Italijos 
fašistų bendradarbį kare 
prieš jugoslavų patrijotus 
partizanus. Kaltinimo ak
tas taipgi nurodo, jog tūli 
Amerikos ir Anglijos kari
ninkai veikė išvien su Mi
chailovičium ir naciais prieš 
p a t r ijotinius Jugoslavijos 
kovūnus.

Gen. Michailovičius birž. 
11 d. prisipažino, kad jis ta
rėsi su naciais ir su anglų 
oficieriais, kaip sėkmingiau 
kariaut prieš Jugoslavijos Į 

Senatoriai Greit ir 
Smarkiai Didina

sa-

Teisėjas Jacksonas 
Triukšmauja prieš 
Teisėją H. Blacką

Antrą Sykį Būsiąs 
Marinamas Negras 
Elektros Kedėje

Išstoti prieš žemės reforma • *■ 
ir nacionalizaciją stambios in
dustrijos yra pavojinga ir re
akcininkams, taip pat prieš 
Lenkijos sieną ant „ Odro ir 
Neisse upių bei Baltijos Jūros. 
Todėl ir reakcininkai, susi
spietę aplinkui pono Mikolai- 
čiko “Valstiečių Partiją,” šau
kia balsuoti tik prieš pirmą 
įnešimą.

OFICIERIAI BUDELIA- 
VO KARINIUS 

KALINIUS
Bad Nauheim, Vokietija. 

—Kareiviai M. Koblinsky, 
A. Calegaro ir Th. Taylor 
liudijo teisme prieš ameri
konus leitenantus L. W. 
Ennis ir Gr. Cubage, kaip 
žiaurūnus. Liudytojai sa
kė, jog pagal tų leitenantų 
paliepimą jankiai kaliniai 
Lichfielde buvo ant žemės / 
parmušami ir kankinami.

4,000,000 Veteraną 
Tarp Bedarbių

Atlantic City, N. J.—Ge
nerolas O. N. Bradley, Ve
teranų A d m i nistratorius, 
pareiškė, kad trijų mėnesių 
eigoje keturi milionai ka
ro veteranų j ieškos darbo 
ir negalės jo gauti, jeigu 
tuo tarpu nebus atidaryti 
nauji darbai.

Pono Mikolaičiko “Valstie
čių Partija” auga miestuose, 
ten, kur visai nėra valstiečių. 
Kas kuopas sudaro? Buvę fa
brikantai, šlėktos, buvę fašis
tų organizacijų nariai ir ofi
cieriai ir vietomis kunigai. 
Naujos rūšies “valstiečiai!

Ar nereikėtų tikrai 
“valstiečius” pristatyti 
valstiečių darbo?

Nesusitaiko chinų tauti
ninkai su komunistais.

tuos 
prie

EX-KARALIUS DAR
NESITRAUKIA NUO
ITALUOS SOSTO

loge- 
nusi-

Amerikiečių kareivių 
ryj, Frankfort on Main, 
šovė 17-kos metų vokietė mer
gina'. Į trumpą laiką, tai jau 
penkta mergina, kaip nusišau
na amerikiečių kareivių loge- 
ry.i.

Turčių spauda pranešė ke
liomis . eilutėmis ir tiek. Bet 
jeigu taip kur nors būtų at
sitikę Raudonosios Armijos 
logeryj, tai būtu redaktoriams 
darbo! Jie rašytų apie rau
donarmiečių “nemorališkumą” 
ir kitokių spėliojimų darytų.

T

Roma. — Italų valdžia 
birž. 10 d. paskelbė Italiją 
kaip respubliką, bet ex-ka- 
ralius Humbertas nesitrau
kia nuo sosto, kol aukščiau
sias teismas nuspręs, ar pi
liečiai teisingai išbalsavo 
Humbertą laukan.-

Amerikonai Grąžina Karines 
Pramones Vokiečiams

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų vyriau
sybė sugrąžino vokiečiams 
karines pramones, vertas 7 
bilionų dolerių; bet uždrau
dė siųst fabrikinius įrengi
mus Sovietams, kaip kari
nius atlygini mus pagal 
Potsdamo sutartį.

Washington.— Aukščiau
sio Teismo teisėjas Rober
tas H. Jacksonas atsiuntė 
skundą kongreso komite
tams prieš kitą to teismo 
teisėją Hugo L. Blacką. — 
Jacksonas dabar dalyvauja 
Nurnbergo byloje, Vokieti
joje, prieš nacius karinius 
kriminalistus.

Jacksonas sako, kad mąi- 
nierių byloje, kuriuos at
stovavo buvęs Blacko part
neris - advokatas, Blackas 
palaikė mainierių ir to ad
vokato pusę. — Jacksonas 
yra dešiniajame Aukščiau
sio Teismo sparne, o Black
as — pažangesniame, libe
raliame sparne.

anglųTšakymas
MICHAILO VIČIUI

Belgrad. — Anglų oficio
zai įsakė gen. Michailovi- 
ciui naikinti Jugoslavijos 
komunistus ir už 6 mėne
sių po to, kai Sovietų Są
junga jau kariavo prieš Vo
kietiją. Tatai paliudijo 
Michailovičius teisme.

Washington.— Aukščiau
sias Teismas atsi sakė 
spręst, ar septyniolikos me
tų negras Willie Francis 
turi būti antru kartu ma
rinamas elektros kedėje. 
Jis buvo nusmerktas Loui- 
sianos valstijoj mirti už 
žmogžudystę ir pasodintas 
į elektros kėdę; bet elek
tros srovė buvo prastai su
jungta, ir jis išliko gyvas. 
Nusmerktojo advokatas ta
da prašė Aukščiausią 
mą uždraust antrą 
marint jį.

Kad Aukščiausias
mas nepadarė sprendimo, 
tai nusmerktasis turi pro
gą dar kreiptis į šį teismą, 
kad pernagrįnėtų bylą.

Washington. — Senatas 
49 balsais prieš 16 urmu 
nutarė pakelti senatoriams 
ir kongresmanams metinę 
algą nuo dabar gaunamų 
$10,000 iki $15,000; paskirti 
kiekvienam senatoriui ir 
kongresmanui po $8,000 
per metus pasisamdyti sau 
padėjėją ir mokėti visiem 
kongreso nariams pensijas, 
po išėjimo iš kongreso, nuo 
62 metų amžiaus iki gyvos 
galvos. O pensijas jie skiria 
sau kur kas didesnes, negu 
mokama bet kuriems ki
tiems valdžios tarnauto
jams.

Oficieriai Išvogė 3 
Mil. Dol. Brangenybių

Teis-

Teis-

Washington. — Skaičiuo
jama, kad Amerikos pulki
ninkas J. Wi Durant, jo pa
ti WAC kapitonė Kathlee- 
na ir majoras D. F. Wat
son, Vokietijoje, išvogė net 
už 3 milionus dolerių Hes
ses kunigaikštienės dei
mantų, perlų ir kitų bran
genybių. Vagystėje įtaria
mas ir vienas amerikonas 
generolas. Didelė
vogtų brangumynų buvo 
įšmugeliuota Amerikon ir 
laikoma spintoj Chicagos 
geležinkelio stotyje.

“nekaltas,” nes nelaikęs 
partizanų jokiais talkinin
kais.

1944 m. rugpjūtyje pas 
Michailovičių atvyko kari
nės Jungtinių Valstijų pa
siuntinybės vadas pulkinin
kas Robertas H. McDowell. 
Jiedu suėjo Neubacherį, na
cių karinės valdžios virši
ninką Jugoslavijoj, ir visi 
trys svarstė kovos planus 
prieš jugoslavų patrijotus, 
kaip sako kaltinimas.

Pulki ninkas McDowell 
paskui pareiškė Michailovi- 

!ciui:
! “Mums, amerikonams, ne- 
i svarbu, kad jūs kariautu- 
i mėtė prieš Vokietiją. Tai- ' 
kininkai išvys vokiečius iš

i Jugoslavijos. Amerika da- 
I bar remia tiktai jūsų judė
jimą” (prieš partizanus).
Anglų Suplanuotas Ofensy- 

vas prieš Patrijotus
li941 m. gen. Michailovi

čius vedė ofensyvą pagal 
anglų planą prieš Jugosla
vijos p a r t i z a nūs. Anglų 
pulkininkas Bailey buvo 
priskirtas prie Michailovi- 
čiaus komandos, o anglų 
komanda iš Kairo atsiuntė 
tokį įsakymą:

“Jugoslavai turi kovot už 
Jugoslaviją ir žiūrėt, kad ta 
kova nepavirstų į komunis
tų sukilimą Sovietų Rusijos 
naudai.”

Vienas anglų oficierius 
1943 m. liepė Mičhailovičiui 
išnaikint Jugoslavijos ko
munistus.

M i c hailovičius asmeniš
kai su Hitleriu suplanavo 
1943 metų ofensyvą prieš 
Jugoslavijos partizanus. Su 
Michailovičium bendradar
biavo Italijos fašistai ir vo
kiečių pastumdėlio Milano 
Nedičo valdžia Serbijoj, Ju
goslavijoj, kaip kad išdėsto
ma kaltinime prieš Michai-

dalis

(Bet visą tą laiką Mi
chailovičius buvo garsina
mas Amerikoj ir Anglijoj, 
girdi, kaip “kovotojas prie$ 
vokiečius ir italų fašis
tus.”)

Mažojoj Holandijoj 
munistų laikraščiai 
250,000 skaitytojų.

ko- 
turi

London. — Anglų Darbo 
Partijos vadas H. Laski 
p r i e š i n o si reikalavimui 
įstatymo prieš fašizmą.

SOVIETAI PADĖS
TITUI IŠVYSTYTI

lovičius teisme prisipažino karinę pramonę
kad jis asmeniškai vadova
vo užpuolimui prieš Jugos
lavijos partizanus laike pa-l 
liaubų.

Belgrad. — Jugoslavijos 
maršalo Tito valdžia pasi
rašė pramonės sutartį su 
Sovietais. Sovietų Sąjunga

LIETUVOS MOKSLININKAI IR PENKMETES PLANAS 4-xt4- svivtlrlti -Fn Kim Irii e iv

Sakoma, kad iš Amerikos 
Fordai, Plymobths, Chevro
lets,'Buicks ir kiti automobi
liai slaptai-“važiuoja” į Mek
siką ir Ispaniją. Automobilius, 
kuris Amerikoj kainuoja 
$900, tai Meksikoj — $3,000, 
o Ispanijoj net $6,000.

Kaunas. — Lietuvos mok
slininkai apskaičiavo, jog 
pagal Penkmetės Planą Ta
rybinėje Lietuvoje iki 1950 
m. bus galima išauklėt 800 
naujų inžinierių ir 1,500 
gydytojų.

Dar vokiečių okupacijos 
metu, keli Lietuvos profe
soriai padarė apskaičiavi
mus, kiek mūsų kraštui rei-

kės specialistų įvairiose 
mokslo šakose. Jie atrado, 
kad Lietuvai reikia 10 kar
tų daugiau mokslinių spe
cialistų, negu ji turėjo prie 
Smetonos valdžios.

Kauno Universiteto pro
fesoriai kreipia ypatingo 
dėmesio į pramonės medžia
gų išvystymą Lietuvoje. 
Žymėtina, jog .'Lietuvos že-

mė, be kitko, turtinga dur
pynais. O durpės ne tiktai 
geras kuras. Iš durpių ga
lima gaminti fenolio karbo- 
hydratus ir kitas plastiš- 
kas-d i r b t ines medžiagas. 
Lietuvos geologai surado 
puikaus gipso sluoksnius 
Biržų apskrityje. —Jau pir
miau pranešta, kad bus da
roma gilūs gręžimai; tiki-

masi rasti geležies, žibalo 
ir natūralių žibinamųjų du
jų (geso).

Technologinių Tyrimų In
stitutas, Lietuvos Mokslų 
Akademijos skyrius, dabar 
laikinai yra Kauno Univer
sitete.

Profesorius Purenąs.

tyt ginklų fabrikus ir teiks 
žaliųjų medžiagų kitoms 
jugoslavų pramonėms.

Washington.— Amerikos 
valdovai tariasi, ar siųst 
amerikonus Į Palestiną pa
dėt anglam tvarkyt žydus 
ir arabus.

.......iiWUMMhiwh......M.Mį1 !■ I:

ORAS. — Būsią šilčiau. (Daugiau žinių 5-me puslp.)
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LAISVE THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

MARGUMYNAI

'M. Eglinis

$6.50 
$3.50 
$7.00 
$3.75 
$7.00
$3.75 
$8.00 
$4.00

L. Prūseika iš Chicagos, 
Jurgis žebrys iš Clevelando, 
J. Sakalauskas iš Chicagos, 
P. Smalstys iš Detroito, 
J. Urbonas iš Pittsburgho, 
A. Paukštienė iš Woodhaven 
N. Y.

būsią
amuo-

jaunuolės LDS
Į nominacijų komisiją:
J. K. šarkiūnas iš Chicagos 
Tex žebraitis iš Chicagos, 
M. Sukackienė iš Worcester 
Ęuth Gugas iš Detroito.
Į sveikinimų komisiją: 
Sofija Karsokienė iš 
Pittsburgh,
Phyllis Rasins iš Chicagos,

nes finansinė. atskai- 
raštiška kiekvienam 
Už iždo globėjus ra- 
Stasys Kuzmickas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIMO 7-JO 

SEIMO EIGA

Sako, moterys panašios į 
knygas; jei taip, tai aš no
rėčiau, kad maniškė būtų 
almanaku, tuomet kas me
tai galėčiau ją pakeisti.

Benjamin Franklin.

Nėra Ko Rūpintis
Nervingas keleivis: “O 

i jeigu ištiks nelaimė ir trau
kinys į šipulius suduš, kas 
Itada bus?”

Patarnautojas (raminan- 
Ne verta rūpintis, 

tamstele, kompanija dar 
daug traukinių turi.”

Sveikam Laike Gimė
“Kas jums pagelbėjo tiek 

ilgai geroj sveikatoj išsilai
kyti?” klausia reporteris 
devyniasdešimtą gimtadienę 
švenčiančio senio.

“Ogi tas, vaikuti, kad 
man teko užgimt dar tada, 
kai jokios ligų bakterijos 
nebuvo išrastos ir man bu
vo progos sveiku užaugti.”

The. newest’ addition to the 
Reader's Digest staff is “the 
seventh favorite of the fascist 
press and radio to be hired,” 
says In Fact. But the evidence 
contained in “Document 3800 
PS.” is the first to reveal that 
a darling of the fascist press 
was actually paid by the Ger
mans for his anti-Semitic, anti
British pro-Nazi pieces.

between the 
and Eggies- 
in the testi- 

Heribert

Proof of von Strempel’s tes
timony is revealed in the court 
record of Stewart, who was 
sent to jail for 90 days for con
tempt of court on Jan. 6, 1944, 
when he failed to explain the 
source of $15,000 found by Fe
deral agents who searched his 
home in connection with the se
dition trials, In Fact reveals.

PERSONS READING the 
Reader’s Digest would probab
ly be shocked to know that the 
most circulated magazine’s 
newly hired associate editor, 
George T. Eggleston, was once 
in the pay of the Nazis.

This shocking revelation is 
made by the newsletter In Fact 
of June 10, 1946.

prislėgtiems geto 
tos “akcijos” “ge-

The Reader’s Digest hiring 
of a favorite of the fascist 
press and radio is not the such 
first incident, In Fact points

bai įtemptoj atmosferoj. Labai gaila, kad yra tokia 
padėtis, nes ji nieko gero nesiūlo nei Amerikos, nei 
kitų šalių žmonėms. Mums atrodo, kad visa ta painiava 
susidaro tik todėl, kad Anglija nesilaiko padarytų su
tarčių, o mūsų diplomatai remia tą poziciją. Jeigu lai
kytųsi Krymo, Potsdamo irx .Maskvos konferencijų susi
tarimo, tai nebūtų ir tos painiavos. ' s

TAI ĮVYKO KAUNE PRIEŠ 
DVEJUS METUS

German and American capital.”
George T. Eggleston and 

Douglas M. Stewart were the 
editors of Scribner’s Commen
tator, a sheet which during 
war-time was on the govern
ment’s list of publications 
spreading allegedly seditious 
propaganda.

It was during this testimony 
that von Strempel revealed 
that he had given Eggleston and 
Douglas M. Stewart “between 
$10,000 and $15,000 to form a 
magazine like Reader’s Digest, 
to be managed and financed by

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
V. Čepulis iš Brooklyno, J 

Niaura iš Bostono, Lillian Gu
gas iš Detroito, Aldona Pove 
lonis iš Chicagos ir Amelia Bur
ba iš Stamford, Conn. Pastaro 
s i os trys yra 
veikėjos.

Iki mandatų 
še raportą, R.

m i tiesiog į 9-tą fortą, kur jie 
buvo tuoj sušaudomi ir sudegi
nami. Daugiau kaip 1000 žmo
nių žuvo tą dieną. Bet ir galu
tinis aukų skaičius vis dar bu
delių nepatenkino, nes daug 
vaikų tebeliko paslėpta. Tačiau 
vokiečiai buvo tikri, kad likę už 
spygliuotų vielų vaikai, anks
čiau ar vėliau turės pakliūti j 
jų nagus.

Išvežus vaikus iš geto ir ki
tų stovyklų, geto komendantas 
oberšturbanfiureris Gekė ciniš
kai aiškino' 
gyventojams 
rają pusę”:

— Dabar

Evidence contained in the do
cument describes the financial 
backing of well-known U. S. 
isolationists, pro-Nazis and an
ti-Semites. The document is of
ficially labeled “Document 3800 
PS, Office of United States 
Chief of Counsel.”

In Fact uncovered the tie-up 
between George T. Eggleston, 
the Digest’s new associate edi
tor, and Dr. Heribert von 
Strempel, First Secretary of 
the German Embassy in Wash
ington from 1938 to Pearl Har
bor, from a 44 page document 
prepared by the U. S. Army.

The document, the main facts 
of which have been suppressed 
by U. S. officials, was prepar
ed for the Nuremberg prosecu
tion of Nazi war criminals. It 
gives evidence of the relations 
of the German Embassy in 
Washington with well-known 
American editors, publishers, 
writers and Congressmen, ac
cording to the In Fact story.

The connection 
German Embassy 
ton was disclosed 
mony of Dr. Her i Pert von 
Strempel at Oberursel, Germa
ny on February 14, 15 and 16 
before Capt. Sam Harris, 
OUSCC, one Dr.; Jah Char- 
matz and Miss Joan Wakefield, 
a reporter.

Ką Duos Paryžiaus Konferencija?
Pabaigoj savaitės Paryžiuj atsidarys Keturių Di

džiųjų — Sovietų Sąjungos, Jungtinių Valstijų, Francijos 
ir Anglijos užsienio ministerių konferencija.

Tai bus, kaip ir tąsa konferencijos, kuri ten ėjo ir 
veik po mėnesio laiko derybų buvo laikinai nutraukta. 
Anglijai pavyko pastatyti priešakiu mūsų šalies diplo
matus, kad jie dėtų pastangas pravaryjnui tokios politi
kos, kokia jai yra naudinga. To pasekmėj veikia angliš
kai kalbančių blokas.

Tas dar daugiau pasitvirtino iš Mr. Byrnes ir Mr. 
Bevino kalbų, kada jie iš Paryžiaus grįžę ėmė dėstyti 
priežastis, kodėl konferencija nevyksta. Vienas dalykas 
yra aišku, kad mūsų šalies diplomatų politikoj yra trūk
čiojimas ir nerviškumas. Užtenka prisiminti Italijos ko
lodijų reikalą. Paryžiaus Konferencijoje Sovietų Sąjun
ga parėmė Francijos nusistatymą, kad tos kolonijos per
eitų Jungtinių Tautų Organizacijos globon, bet adminis- 
tratyvę tvarką palikti Italijos. Pradžioj su ta politika 
sutiko ir Mr. James Byrnes. Bet štai Britanijos dip
lomatai pareiškia tam priešingumą, nes jie nori pa
vergti tas kolonijas prijungiant prie savo milžiniškų ko
lonijų. Tada ir Mr. Byrnes vėl atsimetė nuo pirmesnės 

/ pozicijos, o pasisakė už anglų poziciją.
Tarpe kitų didelių klausimų tai Vokietijos ateitis. 

Krymo, Potsdamo ir Maskvos konferencijose buvo su
tartą, kad kada hitleriška Vokietija bus sumušta, tai 
Sovietų Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir Anglija okupuos 
Vokietiją. Ten buvo nustatyti ir tarpe okupacinių valsty
bių rubežiai. Pergalėtojos nuginkluos Vokietiją milita- 
riai ir panaikins jos karinę industriją taip, kad ji ne
galėtų ateityj uždegti karo. Vėliau prie okupavimo buvo 
priimta ir Francija, taip susidarė keturių valstybių oku
pavimas Vokietijos. ' <

Iš pat pradžių Anglijoj pasireiškė nepritarimas šiai 
politikai, nes per laikus Anglija dėdavo pastangų, kad 
Europoj būtų dvi didelės prieštaraujančios jėgos, kurias 
ji kurstytų ir pati iš to laimėtų. Kada po Pirmo pasau
linio karo—1914-1918 metų Europoj įsigalėjo Francija, 
tai Anglija pradėjo kurstyti Vokietijos imperialistus 
ginkluotis ir nieko nedarė, kada naciai laužė Versailės 
Sutartį. Mat, Anglija norėjo, kad išaugtų Vokietija 
galinga, kaipo “balansas” prieš Franci ją.

Dabar tas patsai. Britai imperialistai bijo Tarybų 
Sąjungos įtakos. Jie viską daro rytų ir centralinėj Eu
ropoj 
trijoj, Graikijoj, kad tik ten palaikius reakcines anti- 
sovietines jėgas.

Dar karo sąlygose Anglijos reakcininkų spauda ra
šė, kad “nebus galima Vokietiją nuginkluoti, nes tai 
pavojinga civilizacijai.” Šios politikos laikydamasis 
ChurchilFas ilgai sabotažavo antrą frontą, nes jis norėjo, 
kad Vokietija kuo daugiau nualintų Tarybų. Sąjungą.

Anglai pirmieji pradėjo laužyti Krymo, Potsdamo ir 
Maskvos konferencijų nutarimus. Jie ir šiandien laiko 
savo okupuotoj Vokietijos daly j virš pusę miliono Hit
lerio organizuotos? armijos. Jie ten globoja visokių 
kvislingų ginkluotas jėgas. Jie atsisakė išvežti į Lenkiją 
ir Sovietų Sąjungą šimtus vokiečių fabrikų, kurie turėjo 
būti išvežti, kaip dalinas atlyginimas toms šalims už 
padarytus karo nuostolius. Ši britų politika rado pri
tarimo ir pas mus—Amerikoj. Šiandien reakcinė spau
da, kaip Anglijoj, taip ir pas mus veda nuolatinį puolimą 
prieš Tarybų šalį, puola visus tuos susitarimus, kurie 
Jungtinių Tautų tarpe buvo padaryti karo sąlygose ir 
kurie atvedė mus prie pergalės.

Iš to išplaukia visoki sumanymai, kurie taikomi pa- 
naikinti pirmesnius susitarimus ir padaryti tokius, ku
rie atatiktų britų politikai. Yra noro, kaip Amerikoj, 
taip Anglijoj, kad Vokietijoj įsteigti vieną centralizuotą 
valdžią, kaip yra Japonijoj, kurios priešakyj atsistotų 
panašus į generolą MacArthurą ir “palaikytų tvarką.” 

'Aišku, kad tas vestų prie greito Vokietijos atsistojimo 
ant kojų ir vėl pasiruošimo karui Dabar tam kenkia So
vietų Sąjungos ruožtas, kuriame nacių militarizmas nai
kinamas ir Francijos okupuotas plotas, nes Francija bi
josi leisti Vokietijai įsigalėti.

Mr. J. Byrnes tais sumetimais buvo pasiūlęs 25-kių 
metų sutartį neva laikymui “nuginkluotos Vokietijos.” 
Ta sutartis taip paruošta, kad Vokietijos imperialistai 

įt tuojau imtųsi apsiginkluoti. Žinoma, prasidėtų “tyrinė
jimai,” bet iš jų būtų tiek naudos, kaip iš “tyrinėjimo” 

I Ispanijoj fašistų.
Dabar Mr. Byrnes pasisakė, kad būk padalinti Vo

kietiją į vienuoliką atskirų valstybėlių, kurios būtų su
jungtos tik federatyviai. Elina girdai, kad jeigu tas pla- 

| nas nebus priimtas, tai britai nusistatę nepaisyti, ką da- 
I ro'Sovietų Sąjunga savo okupuotoj zonoj,’o jie ir ame- 
| rikiečiai savo zonoj taip darys, kaip geriau britų poli

tikai.
Bendrai keturių ministerių konferencija atsidaro la-

1944 m. kovo 27 ir 28 d. Kau
no gyventojus sukrėtė baisiau
sias hitlerininkų nusikaltimas, 
neturįs sau lygių per visą šiur
pios okupacijos laiką.

Kovo 27 d. iš ryto, kai SS 
sargybiniai, kaip paprastai, vi
sus Vilijampolės geto, Aleksoto 
bei Šančių konclagerių darbin
gus vyrus bei moteris išvarė į 
priverčiamąjį darbą, staiga ten 
pasirodė dengti sunkvežimiai 
su gestapo ir SS dalinių būriais. 
Specialiai atvežtais garsintu
vais buvo įspėjama, kad visi pa
siliktų savo butuose ar bara
kuose, nes neklaužados f 
vietoje sušaudomi. Likęį 
se vaikai, seniai, ligoniai 
validai, pajutę kažką blogo, 
tuoj išsislapstė, kur kas galėjo: 
rūsiuose, pastogėse, sandėliu
kuose. Netrukus gestapininkai, 
kaip plėšrūs žvėrys, ėmė lanky
ti visus namus, jieškodami vai
kų iki 14 m. amžiaus, o taip pat 
senių ir ligonių, kuriuos sučiu
pę sodindavo į dengtus sunkve
žimius ir išveždavo. Su didžiau
siu pasitenkinimu vokiečiai už-x Ieidavo į kiekvieną butą ir pasi
tyčiodami klausinėdavo:

—Sind hier noch Katzen da? 
(“Ar dar yVa čia kačių?”)

Iškratytų butų duryse vokie
čiai su kreida darydavo įvairius 
ženklus k— ratukus su vienu, 
dviem arba trim brūkšniais, 
žiūrint aukų skaičiaus. Specia
liai atvežtais kirviais jie laužė 
grindis, lubas, pastoges, san
dėliukus, visur jieškodami pasi
slėpusių. Centriniame aukų su
telkimo punkte visą laiką sto
vėjo nemaža aukštesniųjų vo
kiečių karių, SS ir SD atstovų, 
sekusių “akcijos” eigą. Moti
nos, nenorėjusios atiduoti savo 
vaikų, buvo piudomos šunimis, 
kurie buvo išdresiruoti šokt au
koms ant sprando ir varyt jas į 
priekį. Vis dėlto daugelį moti
nų negalima buvo atskirti nuo 
vaikų ir žymi jų dalis išsikovo
jo sau teisę žūti drauge su sa
vo vaikais, ir kartu su jais pa
teko į sunkvežimius. Kad nu
stelbtų nelaimingųjų riksmą, 
vokiečiai garsintuvais translia
vo įvairius linksmus maršus bei 
šokius. p

Vieną motiną, kuri klaupda
ma apeliavo, į vokiečių jausmus, 
prašydama pasigailėti jos vai
ko, vokietis šaltai nušovė, tar
damas :

' —-Štai mūsų pasigailėjimas!...
Motinos savo vaikus slėpdavo 

po (patalyne, po malkomis, ir 
nemaža vaikų tokiose slėptuvė
se užtroško.

Nelaimingieji vaikeliai, kurie 
jau apie dvejus metus gyveno 
nublatinėje mirties baimėje, da
žnai instinktyviai sugalvodavo 
įvairius išsigelbėjimo būdus. 
Du vaikučiai, 7 metų berniukas 
ir 4 metų mergaitė, kurių tėvai 
buvo išėję darban į miestą, iš
girdę artėjančių vokiečių šauk
smus, palindo po lova ir užsi-

Begaliniame sąraše šiurpiau
sių nusikaltimų, už kuriuos 
Niurnberge dabar teisiami di- 

išvežė gyventojus; džiausieji žmonijos priešai, taip 
pat įrašytos kruvinų 1944 m. 

Liepsnose ir kovo 27 ir 28 dienų v aukos, 
veik visi žmonijos sąžinė, teisingumas,

komisija priruo- 
Mizara pakvietė 

eilę delegatų tarti žodį kitą. 
Kalbėjo J. K. šarkiūnas iš Chi
cagos, J. Montvila iš Chicagos, 
St. Vešys iš Chicagos, A. Vasa
ris iš Montello, Tex žebraitis 
iš Chicagos, J. Kuraitis *iš 
Brooklyno, P. Krakaitis iš De
troito, P. Jočionis iš Detroito, 
V. Andrulis iš Chicagos, R. 
Černiauskienė iš Rochester, M. 
Svinkūnienė iš Waterbury, Lil
lian Gugas iš Detroito, J. Sa
kalauskas iš Chicagos, J. žeb
rys iš Clevelando ir L. Prusei- 
ka iš Chicagos.

Taipgi kalbėjo Max Bedacht, 
International Workers Order 
general is sekretorius, kuris per
davė seimui ir visam Susivie
nijimui broliškus linkėjimus 
nuo L W. O. •

Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja 119 delegatų nuo 
73 kuopų. Daug delegatų dar 
neatvyko ir tikimasi, kad kito
se sesijose bus daugiau delega-

Seimo pirmininku išrinktas 
Rojus Mizara ir pagalbininku 
Pranas Jočionis iš Detroito. 
Seimo sekretorių išrinktas Jo
nas Siurba ir Eva T. Mizarienė, 
pagalbininke.

Tuomi ir užsibaigė pirmą se
sija 1:10 vai. dieną.

ANTRA SESIJA
Pirmininkas R. Mizara ati

darė antrą sesiją 2:30 vai.
Maršalkomis ir balsų skaity

tojais paskirti J. Stulgaijis iš 
Cicero, III., ir Jurgis Wareso- 
nas iš 'Brooklyno.

Prezidentas R. Mizara išdavė 
raportą iš savo 4 metų tarny
bos nuo pereito seimo.

Vice-prezidentas S. K. Ma- 
žanskas negalėjo dalyvauti sei
me, tad jo raštišką raportą per
skaitė J. Gasiūnas.

Antras vice-prezid. George 
K wain išdavė savo raportą an
glų kalboj.

Sekretorius Jonas Gasiūnas 
išdavė raštišką raportą. Iždi
ninkas J. Weiss trumpai prane
šė, kad jo raportas bus trum
piausias, 
ta duota 
delegatui, 
portavo 
Daktaro kvotėjo M. D. Palevi- 
čiaus raportą skaitė Jonas Ga
siūnas. Visi valdybos raportai 
priimti vienbalsiai.

Seimo Komisijos.
Į rezoliucijų ir įnešimų ko

misiją paskirti:

nebeturėsite 
rūpintis savo vaikais, galėsite 
ramiai gyventi ir tinkamai at
likti savo darbo prievolę!...

Po šių žudynių nebebuvo ma
tyti vaikų geto gatvėse. Vyres
niuosius — 10-12 metų amžiaus 
vaikus tėvai dabar stengėsi ap
rengti taip, kad jie atrodytų- se
nesni už savo amžių — prikalė 
prie batelių aukštesnius užkul
nius, apvilko vaikus, darbo kos
tiumais ir vedėsi su savim į . 
darbą. O jaunesnieji vaikai bu- Čiai) 
vo slepiami duobėse, rūsiuose ir 
kitose tam tikslui įrengtose vie
tose.

Vis dėlto vokiečių budeliams ma” Osvencimo dujų kameroms 
galop pavyko savo uždavinį at-1, bei krematoriumams, 
likti: 17 dienų prieš Raudono 
sios Armijos atžygiavimą 
Kauną vokiečiai žiauriai sulik 
vidavo getą 
vakarų link, susprogdino ir su 
degino pastatus 
po griuvėsiais žuvo 
ten pasislėpę, apie 4,000 asme- nekaltų vaikų ir senių kraujas 
nų. i reikalauja aukščiausios baus-
. Motinos su vaikais, kuriuos] mės tiems, kurie žudynes, plėši- 
budeliai surado likviduodami mus ir nusikaltimus pavertė ga
gėtą, buvo išvežtos į Štuthofo'vo valdžios programa. ' 
konclagerį, kur buvo “rūšiuoja

. Violet Taraškienė iš 
Lawrence, Mass., 
M. Savukaitienė iš 
Treveskyn, Pa. . ■
L. Prūseika trumpai pranešė 

apie Sveikatos ir Apšvietos Ko
miteto veikimą ir pažymėjo, 
kad kitas to komiteto narys; S. 
Jasilionis, prisius raštišką ra
portą.

Kilo diskusijų, organi Tie
sos klausimais, į kuriuos Tie
sos redaktorius ir Centro val
dybos nariai tinkamai atsakė.

Antra sesija uždaryta 5:15 
vai. po pietų. Vakare neturėjo
me sesijos, nes visi delegatai 
važiuoja į Worcesterio Olympic 
Parką, kur surengtas bankietas 
ir šokiai. Seimo rengimo komi
tetas parūpino busus, kurie veš 
delegatus veltui, šis parkas ran
dasi 50 myk tolumo nuo hotelio, 
kuriame laikoma seimo sesijos.

In Fact gives the following 
version of Von Strempel’s tes
timony incriminating Eggles
ton and Stewart in the ex
change of questions between 
Capt. Harris and himself:

Q—Were you familiar with 
Scribner’s Commentator and 
its editors George T. Eggleston 
and Dauglas * Stewart?

A—Yes. Stewart and Eggles
ton wanted to form a magazine 
like Reader's Digest, to be ma
naged and financed by German 
and American capital. Berlin 
wanted such a magazine.

Q—Did they ask for funds?
A—Yes.
Q—Did you give it to them?
A—Yes, between $10,000 and 

$15,000.
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dengė dėže. Bematant į jų ma
žą kambarėlį įėjo storapilvis vo
kietis, bet ten buvo taip ankšta, 
kad jis negalėjo nė pasijudinti 
ir tuoj pasišalino. Taip abu 
vaikai išgulėjo visą dieną, neju
dėdami iš vietos. Tik pavakary
je, tėvams grįžus, juodu išlindo 
iš po lovos.

Viena motina, neturėjusi kur 
paslėpti savo kūdikį, įvyniojo jį 
į staltiesę, surišo kraštus ir pa
kabino lyg ryšulį ant sienos. 
Tuo būdu jos vaikas išliko gy
vas.

Šančių stovykloj iš viso buvo 
apie 30 vaikų, kurie buvo laiko
mi atskirame kambaryje. Ten 
staiga užėjo keli vokiečiai, ku
rie ėmė žaisti su vaikais ir be- 
žaisdami surišo visų vaikų ran
keles, vieną prie kitos, sudary
dami ilgą virtinę. Prie laukusio 
lauke sunkvežimio vokiečiai pa
statė specialią pakopą, kad vai
kai galėtų įlipti.

Iki pavakario tęsėsi vaikų 
gaudymais, o kai tėvai grįžo iš 
darbo, vaikų neberado. Nelai
mingųjų tėvų raudojimas pla
čiai pasklido po visą apylinkę. 
Prie stovyklų tvorų subėgo 
daug aplinkinių gyventojų, ku
rie", matydami- tą šiurpų vaizdą, 
irgi apverkė baisias nekaltų 
žmonių kančias ir prakeikė bu
delius vokiečius — vaikų žudi
kus. Nemaža tėvų, netekusių 
savo vaikų, nusižudė, įšoko į 
šulinius ar pasikorė pastogėse. 
Viena pamušusi motina visą 
naktį bėginęjo po getą šaukda
ma :

—Mano vaikeliai, mano vai
keliai !

Apie 1,500 kūdikių, vaikų, 
senių, invalidų ir ligonių, - — 
apdriskusių, alkanų, sušalusių, 
vaitojančių, — fašistai sukimšo 
į prekinius vagonus ir išvežė 
vakarų link. Liudininkai pasa
kojo, kad vagonuose buvo dali
jami buteliai su raudonu skys
timu, ir jie įtarė, kad tai buvo 
nuodai. Vėliau gautomis žinio
mis, tas traukinys buvo nukrei
ptas į Osvencimą, kur nelaimin
gieji buvo nužudyti ir sudegin
ti krematoriumuose.

Uoliausias tų žudynių orga
nizatorius Kaune buvo SS 
Oberšturmbanfiureris V. Gekė. 

.Nuo jo neatsiliko jo padėjėjai 
— unteršturmfįureriai Pilgre- 
mas ir Fivigeris. Pirmasis buvo 
Berlyno daržovių pardavėjas, o 
antrasis — taip pat Berlyno 
antklodžių pirklys. žudynių 

' vykdymą kontroliavo ir stebėjo 
tuometinis gestapo vadovas 
Lietuvoje — SS Oberfiureris 
Dr. Fuksas. Dviem dienom jis 

; tada buvo atidėjęs į šalį visus 
' kitus savo “darbus” ir visą lai

ką išbuvo gete bei kitose Kau- 
' no stovyklose.

Tačiau kovo 27 dienos akci- 
1 jos rezultatai vokiečius apvylė. 

Mat, pagal jų statistiką, gete 
turėjo būti daugiau vaikų ir se
nių. Vadinasi, pastarieji slaps
tėsi ir vengė išvežimo. Todėl 
kovo 28 d. akcija buvo pakarto
ta,' tik dar didešniu žiaurumu. 
Rankinėmis granatomis ir dujų 
bombomis buvo sprogdinami 
rūsiai, pastogės ir kitokios slėp
tuvės. Visi ten -6surastiej i as- 
męns, nežiūrint amžiaus, buvo 
varomi į sunkvežimius ir veža-

Georgia valstijos gub. EHis 
Arnall įsake atimti Ku Klux 
Klan’ui čarterį. Jeigu teismuo
se pralaimėtų, gub.-esąs pasi
ryžęs sušaukti specialę seime
lio sesiją tam tikslui.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..........................
United States, six months......................
Brooklyn, N. Y., per year ....................
Brooklyn, N. Y., six months ................
Canada and Brazil, per year _______
Canada and Brazil, six months
Foreign countries, per year.......... ......
Foreign countries, six months ............

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3,1879.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?.

“Ne Rožėmis Klotą Ameriką 
Radome Sugrjžusios”

Rašo EVELYN FIELD 
Buvusi WAC- Korporalas, Tarnavusi Naujojoj 

Gvinėjoj ir Maniloj
‘Jeigu jisai to neima domėn, 
jisai, kaip kad ir veteranė, 
praranda ką nors komerci
niai vertingo.”

Buvęs Samdytojas 
Atsiliepia

Atsinešimas, apie’. kokį 
kalba Mrs. Lord, yra gana 
paplitęs. Pirm tarnybos, 
Beatrice dirbo General Mo
tors šapoje, Buffalo. Sugrį
žusi iš WAC jinai parašė 
firmai prašymą buyusio sa
vo darbo. Jai kompanija at
sakė: “Mes tikri, kad jums 
bus daug maloniau būda
vot! namus, negu lėktu
vams inžinus.” Beatrice be
velytų budavoti namus, jei
gu būtų iš ko. Šiuo tarpu 
jinai turi išeiti iš laikinai 
gauto apartmento (kurį ji
nai labai brangino, nors 
maudynės siena baigia 
įgriūti).

Negrės WACs sutinka dar 
labiau širdį užgaunančius 
sunkumus už kita§ vetera
nes. Pačioje armijoje jų ga
bumų ir išsilavinimo, di
džiumoje, nenaudojo. Jos 
daugiausia dirbo sunkų, pa
prastą darbą skalbyklose ir 
ligoninėse. Tačiau ir prie tų 
jos didžiavosi savo unifor
ma ir atliko gerą darbą. 
Dabar joms visos durys už
daros.

Dorothy Cox, kilusi iš 
Fort Knox, Kentucky, yra 
tipiška negrėm veteranėm. 
Jinai turi B. A. laipsnį ir 
trokšta gauti Master’s laip
snį. Jos nepriėmė jokion 
kolegijon, nors jinai užsi
rašė prieš kelis mėnesius. 
Jos vyras, baigęs kolegiją, 
negalėjo įeiti dentisterijos 
mokyklon. Jie gyvena ma
žame dviejų’ kambarėlių 
apartmente su keliais gimi
naičiais. Jie trempė gatves 
ištisus mėnesius jieškodami 
buto, bet negavo nei įrengto 
kambario. Jie užsirašė vy
riausybinėj butams gauti 
agentūroj, bet, kol kas, nė
ra gavę atsakymo.

Dorothy negali įgauti mo
kytojos pozicijos. Vieton 
mokytojavinio, jinai moki
nasi dirbti stenotypu, pati 
pasimokėdama už mokini
mą, kadangi jinai nori ka
riškio mokslui duodamą pa
šalpą panaudoti gavimui 
Master’s laipsnio. Jai nu
traukė bedarbio mokestį, 
kadangi ji mokinasi, nors 
vyriausybė už jos mokslą ir 
nemoka. Dorothy sako, 
“baisiai įgrįsta vaikščioti 
visur su tuo lyg ir atsipra
šinėjimu už, tai, kad gyveni. 
O tas atsinešimas tenka 
pergyventi > vien tik dėlto, 
kad esi negrė/’ •

Armija priima WACš iš 
naujo įstoti. Negalėdamos 
rasti progų gyventi civili
niai, daugelis merginų grį
žta įx armiją. Man taikėsi 
susitikti moterį 46 m., mo
tiną 17 metų sūnaus. Jinai 
rašinėdavo verslo žurna
lams. Jinai norėjo atlikti 
ką nors karo pastangose, 
tad įstojo į WAC. Jai pati
ko armija ir joje tarnau
jančios merginos. “Mes bū
davome taip artimos,” sako 
jinai, “bet dabar aš vaikš
tau visur, bet atrqdot kad

(Pabaiga)
“Kada aš įstojau armi

jon,” pasakojo Mary, “aš 
buvau viena iš daugelio 
mergaičių. Viskas, kas man 
rūpėjo, buvo naujausios 
mados, vaikinėliai ir ge
riausi teatrai ant Broad
way. Dabar mano vertybės 
pakito. Sugrįžus, buvau lyg 
prisvaigus: viskas atrodė 
keista. Didžiumos žmonių 
didžiausiais rūpesčiais buvo 
stoka nylonų ir cukraus. 
Negalima žmonių kaltint— 
jie nematė badaujančių Ita
lijos žmonių. Aš būčiau bu
vusi tokia pat — bet .dabar 
esu kitokia. Manęs nebejau- 
dina tas, kas kuo dėvi ar 
kur jinai išėjo vakarauti.

“Man patinka draugauti 
su vyrais — naujovišku bū
du. Jausminiai jaučiuosi sa- 
vystovi. Esu jiems lygi. 
Smagu su jais, nenusimenu 
ir be jų. Mane rūpina di
desni klausimai, tarptauti
nė padėtis. Yra daug pro
pagandos apie Rusiją, kas 
gali privesti prie kito pa
saulinio karo. Daugelis 
žmonių pasiduoda įtakoms 
tokių didžiokų, kaip Churc
hill. Aš mačiau, kas yra ka
ras ir aš nebenoriu kito.”

Sunku Gauti Darbą
Kiekvienas veteranas su

siduria su darbo gavimo 
problema. Moterys vetera
nės sutinka dvejopus sunku
mus—veteranės ir samdyto
jų nusistatymą prieš mo-

Mrs. Lord, WAC Civili
nių Patarėjų Komiteto pir
mininkė mah sakė:

“Daugelis samdytojų pa
sirodo nenori imti domėn 
militarišką tarnybą įverti
nime veteranės kvalifikaci
jų jai jieškant darbo. Vis
kas sprendžiama, darbas 
duodama arba neduodama 
pagal moters pirmkarinį 
prityrimą. Tačiau mes ma
nome, kad militariškoje 
tarnyboje moterys išsidirbo 
darbo papročius, įmatymą 
:r išsilavinimą, turinčius 
samdytojui didžią svarbą.

Today’s Pattern

9250
SIZES 
14-20 
32-42

Smulkios ir vidutines figū
ros merginom-moterim sukne
lei forma 9250 gaunama 14 
iki 20 ir 32 iki 42 dydžio.

Užsakymų, pažymėjus nu 
įnori Ir dydi, sykiu su 20 cuo-

aš nereikalinga niekur. Ne
gaunu darbo, o dabar nega
lėjau ilgiau liktis net vieš
butyje, kuriame gyvenau, 
tad įstojau armijon iš nau
jo-”

Amerikietės veteranės yra 
drąsios. Jos nesiduos nuga
limos, nepriims paskirties 
pranykti. Daugelis jau įsto
jo į veteranų organizacijas. 
Daugelis jau girdimos dar
bo unijose, moterų organi
zacijose ir kur tiktai žmo
nės darbuojasi pakelti šavo 
pamatines teises. ' .

Amerikos Moterų Kon
gresas, dalis Tarptautinės 
Demokratinių Moterų Fe
deracijos, kviečia kiekvieną 
moterį, veteranę ir ne vete
ranę, stoti kartu su pasau
lio moterimis kovoti už pil
nas ekonomines, politines 
ir įstatymiškas teises, taip
gi už išnaikinimą fašizmo 
likučių ir ^užtikrinimą 
šauliui taikos.

Vedybinių Ceremonijų 
Etiketė

Man yra gražiausios ramios 
vedybos -— vienų dviejų, su 
pora geriausių -draugų - paly
dovų talka valstybiniams re
gistracijos formalumams atlik
ti, draugiški su jais pietūs 
(įimant ir • artimiausius kitus, 
jeigu yra tėvai, broliai, sese
rys ar vaikai) ir užbaiga. Ta
čiau tūliems žmonėms norisi, 
o kai kuriuos sąlygos spiria 
turėti viešo pobūdžio .vestu
ves sulyg tam tikrų aplinkos 
tradicijų. Tokiose sąlygose 
reikia prisilaikyti ir tam tikr 
ros etiketės. < o

Kadangi birželis yra tradi
cinis vedybų mėnuo, ne pro 
šalį bus prisiminti didžiumos 

bent

JOS 
pasi-

pa-

558James Dahl, 56 m.,*
Central Avė., Brooklyne, tapo 
užmuštas subway traukinio 
prie Wilson Ave. ir Moffat
St. ' '

amerikiečių prisilaikomi 
kai kurie formalumai:

Sužadėtuvėse, jeigu 
ruošiamos, sueinama tik
linksminti, ne pažiūrėti žiedo 
davimo. Jeigu žiedas duoda
ma, jis atiduodamas privatiš- 
kai: jinai į sužadėtuvių puo
tą ateina jau su žiedu.

Sužadėtinei apdovanoti są- 
skridį (shower) ruošia sveti
mos draugės. Motinoms, te-

- Mano Chrizantema
Neseniai žuvusi nuo niekšiškos lietuviškai vokiškųjų 

nacionalistų rankos mokytoja Ona žemajtytė-Sukackie- 
nė yra palikusi literatūrinių bandymų, čia spausdiname 
vieną fragmentą iš jos literatūrinio palikimo.

Baigusios gimnaziją, mu
dvi su drauge Stasyte pės
čiomis atėjome iš Marijam
polės į Kauną, į studijas. 
Pažįstami mums nurodė 
Žaliakalnyje mergaičių 
bendrabutį, kuriame gali
ma gyventi ir gauti pigius 
pietus. Su savimi atsinešė- 
me iš namų tik menkus 
pundelius su reikalingiau
siais ‘ drabužiais, truputį 
maisto ir po kelis litus.

Praslinko kelios savaitės. 
Kada jau ruduo klaidžiojo 
miesto gatvėmis, o vejas 
žiauriai draskė medžių; la
pus, aš vaikščiojau su savo 
drauge Stasyte Laisvės alė
ja. Buvo vakaras, Laisvės 
alėja gausiai nušviesta ele
ktros šviesomis, vitrinose 
puošnūs rudeniniai tuale
tai, maisto krautuvėse pri
krauta užkandžių, kurių 
skonio mes net įsivaizduoti 
negalėjome. ■

Gatvėmis vaikščioja sotūs 
ir puošnūs ponai, skuba 
grakščios panelės ... Ak, 
koks didelis skirtumas! Mu
dvi. su Stasele jau antra die
na nevalgiusios. Abi jau bu
vome nemokėjusios bendra
butyje visą mėnesį už pie
tus, kuriuos ten gaudavome 
už 50 centų, — ir todėl va
kar ir šiandien mums nieko 
nebedavė. Vakar ir šian
dien dar nieko burnoje ne
turėjome, be gryno šalto 
vandens...

Ėjome be tikslo. Abi bu
vome nusiminusios ir nekal
bios. Viduriai tušti. Galva 
svaigsta. Darosi silpna. Su
stojome prie gėlių krautu
vės. Visada taip mėgusi gė
lės, aš šiandien jomis nesi- 
grožiu, nors matau šimtus 
žydinčių vazonų. Pro di
džiulį langą, pro gėles, mu
dvi matome dvi jaunas par
davėjas. ir keletą pirkėjų. 
Jų tarpe viena pora patrau
kė mano dėmesį.

Ponia apsivilkusi brangios 
medžiagos rudeniniu paltu, 
su blizgančio kailio apikak- 
le, aukštai iškelta skrybė
laite, papuošta žėrinčia sa
gtimi. Jos rankos buvo bal
dos ir švelnios, ant pirštų^ 
spindėjo žiedai su brilian

tais. Jos draugo, gal tai jos 
vyras, apsirengimas taip 
pat buvo brangus. Pardavė
ja suvyniojo į baltą popierį 
didelę chrizantemų puokštę 
ir padavė poniai, o. greta 
stovįs vyras sumokėjo pini
gus.

—Žinai, Stasyte, man at
rodo, kad šie žmonės yra ge
ri, kreipsiuos į juos, kai jie 
išeis iš krautuvės ... — su
šnabždėjau tyliu, drebančiu 
balsu. — Kitaip mirsime 
badu.

Kai juodu uždarė duris 
paskui save ir žengė kelis 
žingsnius, aš palikusi drau
gę, pasivijau juos:

— Atsiprašau... sušelp
kite mane . .. aš: alkana ... 
—mano balsas Justojo ger
klėje ir per veidus pasipy
lė ašaros. i-

Abu užkalbinti žvilgterė
jo į mane, ponia kiek krūp
telėjo.

—Ko nori? Pasitrauk! 
Valkata, studentišką kepu
rę .užsidėjusi. Policijai rei
kia pranešti! — buvo griež
ta^ ir aštrus vyro balsas.

Parblokšta tokių netikė
tai žiaurių jų žodžių, aš pa
jutau baisų savęs pažimini- 
mą. Abi su drauge verkėme,' 
jausdamos išmestos iš gy
venimo, bėgančio blizgančio 
miesto gatvėmis tarp links
mos, puošnios ir sočios mi
nios. Ėjome nuleidusios gal
vas, alkanos ir tylios.

— Ką, Stasy t, dabar, da
rysime?'
, — Nežinau, Onut...* * * 4

■Buvau iškeliavusi dviem 
dienom į namus. Iš autobu
sų stoties su pilnu portfeliu 
maisto atbėgau j tiesiai į au
ditoriją. Buvo pertrauka. 
Koridoriuje vaikščiojo stu
dentai, studentės. Jų kalba 
susiliejo į vieną, lyg bičių, 
ūžesį, iš kurio negalėjai iš
skirti jokio .atskiro žodžio. 
Studentų tarpe suradau ir 
savo draugę Stasę. Nusive
dusi į drabužinę, kyštelėjau 
jai mažą buterbroduką. Čia 
pat ji man papasakojo apie 
įvykius, kurie buvo Kaune 
laike mano kelionės.
(Pabaiga sek. Mot. Sk. laidoje)

toms, seserims nepriimta reng
ti. Namiškių pakvietimas i 
“shower” reiškia lyg ir uždė
jimą šeimos draugams parei
gos atnešti dovaną.

Svetimosios “shower” ren
gėjos taipgi apsižiūri, kad ne
pakviestų tas pačias drauges, 
kurios jau buvo kitos grupės 
tai pačiai nuotakai suruoštoje 
sueigoje.

Vestu vėsna kvietimai ofi
cialiai rašomi varde abiejų tė
vų, jeigu jie iš viso turi bent 
kokius ryšius su vedančiaisiais, 
nors faktinai vestuves rengtų 
ir kurie vieni. Tačiau nuota
kai paliekama teisė peržiūrė
ti abiejų pusių svečių sąrašus. 
Pakviestieji privalo atsakyti: 
dalyvaus, ar ne. Nėra reika
lo aiškintis.

Nuotaka su savo palydovė
mis iš anksto tariasi dėl ap
rėdą. Formalums vestuvėms 
kiek tai išgalima, palydovė.* 
priima savo aprėdams nuota
kos pageidaujamas spalvas 
formas.

Formaiėse vestuvėse bažny
čioje kartais veikia palydovų 
sodintojai. Svečiai skaitosi su 
jais. Jų'nesant, vengia neuž- 
sėsti 'pirmųjų, palydovams ii 
šeimai taikomi! vietų. Puotoje 
—tas pats.

Dovanos nuotakai tinka 
duoti visaip — iš anksto ai 
po vestuvių į namus, taipgi at
nešti i puotą. Daiktiškosios, 
stambesnes, geriau siųsti 
namus. Ir geriausia susitarti 
krautuvėse dėl dovanų pakei
timo, jeigu nuotaka to norė
tu. Dabar visos moderniškos 
krautuvės taip parduoda do
vanoms skiriamus daiktus. Yra 
priimta nepatinkamas arba 
nereikalingas daiktiškas dova
nas iškeisti j tokias, kokios pa
tinka ar reikalingos. Dovanų 
davėjai dėl to neprivalo užsi
gauti. Pažadas iškeisti dova
ną įteikiamas nuotakai kartu 
su dovana.

Svočiutė.

“Nedraugaujama” su 
Vokietėmis

Karines vyriausybės yra iš
duotas įsakymas amerikie
čiams kariams Vokietijoje ne- 
sibroliauti su vokietėmis. Bet 
tas, matomai, liečia tik eili
nius ..karius. Spauda šiomis 
dienomis praneša, kad dvi vo
kietės. rastos nusižudžiusios 
dviejų oficierių butuose bėgi v 
dešimties dienų.

Tiesa, tas nei negalima va
dinti draugiškumu — iš drau
giškumo niekas nesižudo.

Eiliniai, gal būt, seka ofi- 
cierų pavyzdį. Jei tikėti spau-* 
dos raportams,, kurių mūsų 
vyriausybė nenuginčijo, 32 
nuošimčiai visų praeitą mene-: 
sį' gimusių vaikų Bavarijoj 
esą betėviai. Kad ir kaip no
rėtų, amerikiečiai negali pasi
skelbti jų tėvais, nes bijo mi- 
litariškos drausmės.

Anglijos Ankstybi Vaikai
Viena iš keturių nštekančii 

anglikių vedančiosios jau bū 
damos nėščiomis. Tuo klausi 
mu buvo iškilę debatai parla 
mente. Vieni' barėsi, kad tu< 
pasakymu esą' metamas šešė 
lis ant Anglijos 
laipsnio. Darbietis 
ton-Lodge citavo 
Guidance Council 
skaitlines, kad tai 
atsisakė tai vadinti 
mu, tačiau nurodė, 
tis reikia gerinti.

Pagerinti galėtų ne kalbo 
apie taip vadinamą “moraly 
bę,” bet užtikrinimas galimy 
bes kiekvienam atėjusiam 
metus apsivesti ir auklėti šei 
mą. Tokio užtikrinimo Angli 
joje nei pas mus kol kas ne 
turime. ,

moralybe 
Skeffing 
Marriag 
surinkta 
tiesa. Ji 
nemoralu 
kad pade

s-

r
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Grand Rapids, Mich
Memoriale Diena Laisvam 

Kapinyne

Gegužes 30 d. įvyko tradi
cinis ap vaikščiojimas Lietu
vių Laisvam Kapinyne. Pirmi
ninkavo A. Warnas. žmonių
prisirinko gana daug, daugiau 
negu pernai. Kalbėjo Leonas 
Prūseika. Jis platokai kalbėjo
apie mirusius draugus ir mu
sų pareigas lietuvių ir ben
drame amerikiniame gyveni
me. Kalbėjo per du atvejus.

i Susirinkusieji susikaupę iš- 
Į klausė L. Prūseikos kalbą.

Kapinių pagerinimui ir pa
puošimui buvo renkama au
kos. Surinkta $62. Tai dau
giau negu kada pirmiau.

Susirinkusieji pažangūs lie
tuviai priminė mirusius drau
gus — Antaną Senkų, Antaną 
Karpavičių, Joną Mikolaitį, 
M. Grigaliūną. Antanas Sen
kus labiausia rūpinosi Laisvo 
Kapinyno reikalais.

Kapinyno sekretoriaus Jono 
švedo raportas rodo, kad nuo 
1917 metų iki šio laiko kapi
nyne palaidota 148 nariai, 
šiuo tarpu prie šios organiza
cijos priklauso 135 nariai. Jų 
atminčiai mes lenkiam savo 
galvas.

Kapinyno pirmininkas A. 
Warnas.

Sekretorius Jonas Švedas. 
Kasierius Jonas Arminas.
Trustisai: A. Adomaitis, 

L. Arminas, K. Rasikas, A. Ja- 
siliūnas, J. Ružinskas, M. Gri
gienė.

Vakarę įvyko Prakalbos
Tą pačią dieną vakare, Sū

nų ir Dukterų Draugijos sve
tainėje, Lietuvių Politikos 
Kliubo sušauktame mitinge, 
L.' Prūseika kalbėjo apie šių 
dienų reikalus, paliesdamas 
kiek ir Lietuvos reikalus. Pir
mininkavo A. Daukša. Po 
prakalbų buvo užduodami 
klausimai.

Vilnies reikalams surinkta 
$26. Gauta du nauji skaityto
jai. Daugelis atsinaujino Vil- 
nieš prenumeratą.

Iš viso aukų, su pirmiau 
gautomis, susidaro netoli $50.

L. Prūseika atidavė didelį 
kreditą Grand Rapids lietu
viams už tai, kad Vilniaus 
Medikalio Instituto įruošimui 
jie sudėjo daugiau kaip $2,- 
000.

Sūnų ir Dukterų Draugija, 
kuri pirmiau aukavo šimtą, 
pridėjo dar du šimtus dolerių.

Didžiausią auką įteikė An
tanas ir Julia Kiedžiai. Jie au
kojo/ $500.

Organizacijos
Čia pradėjo smarkiai dar

buotis Lietuvių Politikos Kliu- 
bas, turįs apie pusantro šim
to narių. Kliubo pirmininkas 
R. Williams pareiškė, kad Po
litikos Kliubas norįs sutraukti 
į savo eiles bent tris šimtus pi-

liečiu. Tas galima atsiekti.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugija labai gerai stovi. 
Ji stipriausia iš visų vietinių 
organizacijų. Narių turi apie 
400. . ••• . .

Petrine Draugija narių turi 
355, Jurgine ir Vytauto ka
reivių draugijos taip pati gdrai 
pasilaiko. .

Lietuvių Karių Motinų Kliu- 
bas šauniai darbuojasi. Iš viso 
Lietuvos žmonėms paramos
suteikė už $868. (pirko daug 
drabužių). Taip pat daug pa
dėjo Amerikos kariams ir au
kavo Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

Karių Motinų Kliubui visuo
met sekasi su parengimais.

M. ir M. Ratkevičiai
Pereitais metais suėjo 25 

metų sukaktis Mykolo ir Ma
rijonos Ratkevičių ženybinio 
gyvenime*. Gaila, kad apie tai 
nieko nebuvo rašyta Vilnyje. 
Ratkevičiai labai geri vilnie
čiai.

Mykolas atvyko Amerikon 
1912 metais ir visą laiką gyve
na Grand Rapids. Du metu 
tarnavo armijoj laike pirmo 
pasaulinio karo. Marijona at
vyko į Lewiston, Maine, 1913 
metais. Po to atsikėlė į Grand 
Rapids. Apsivedė 1920 metų 
pradžioje.

Nors ir suvėluotai, savo si
dabrinių sukaktuvių proga, 
įsigijo Vilnies bendrovės šėrą 
ir aukavo Vilniai $5.

Velijam jiems geriausio pa
sisekimo.

Radijo Kliubo Nariai
Nors Grand Rapids toli į 

šiaurę nuo Chicagos, bet vie
tos žmonės čia girdi ir klauso
si chicagiškio Kultūros ir Me
no (Radijo) Kliubo progra
mos.

Kas antradienio vakarą 
Adomaičių, Andriaus ir Anta
no, biznio įstaigoj susirenka 
būrys lietuvių ir klausosi pro
gramos.

Prie Radijo Kliubo priklau
so : A. Adomaitis, A. Karec- 
kas, V. Lučkus, P. Kijauskas, 
K. Kijauskas, Frank Adams*, 
Julia Kiedis, J. Antanaitis.

Adomaičiai ir Kareckas nu
tarė garsintos Radijo Kliubo 
programose. Labai pagirtina.

Korespondentas.

Lawrence, Mass.
L. Prūseikos Prakalbos

Nedėlioj, 16 d. birželio, 2 v. 
po pietų, Maple Parke, įvyks 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės Leonas Prūseika, dienraš
čio Vilnies redaktorius iš Chi
cagos.

Jis aiškins dabartinę Lietu
vos padėtį ir. svarbius pasau
linius įvykius. Leonas Prūsei
ka yra vienas iš žymiųjų kal
bėtojų. Visi ir višos kviečiami 
atsilankyti.

Rengėjai.

Amsterdam, N. Y
A. Bimbos Prakalbos ir 

Jtldžiai iš Lietuvos

Penktadienį, birželio (June) 
14 d., 7:30 vai. vakare, pas 
mus kalbės Antanas Bimba ir 
bus rodomos filmos iš Lietu-
vos. Prakalbos ir paveikslų ro
dymas atsibus Textile Wor
kers Union of America (CIO)
svetainėje, 34 East Main St.

Antanas Bimba, pirminin
kas Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto, lankėsi Lietu
voj. Jis ten išbuvo virš tris 
mėnesius laiko, važinėdamas 
po Lietuvą, stebėdamas da
bartinę Lietuvos padėtį. Anta
nas Bimba kalbėjosi su šim
tais valstiečių, darbininkų, 
profesorių, kunigų ir kitų Lie
tuvos piliečių. Ateikite į šias 
prakalbas ir išgirskite teisybę 
apie Lietuvą, sužinokite, kaip 
gyvena jūsų broliai, seserys ir 
giminės!

Antanas Bimba parvežė iš 
Lietuvos filmą (judžius), kur 
matysite, kaip Lietuva atsike
lia iš karo griuvėsių. Pamaty
kite ją, gal matysite jūsų 
miestus, miestelius ir jums pa
žįstamus žmones!

Ateikite į prakalbas ir ju
džius! Po prakalbų bus lei
džiama iš publikos pasiklaus
ti ir kalbėtojas atsakys.

įžanga Nemokamai visiems!
Kviečia Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas 
(Amsterdamo Skyrius.)

Bridgeport, Conn.
Atydai Norintiems Važiuoti j 
Laisvės Pikniką, Birželio 30 d.

Kurie norite važiuoti šio 
mėnesio 30 d. į Laisvės pikni
ką, įvyksiantį Klaščiaus Par
ke, Maspethe, užsiregistruoki
te skubiai pas P. Baranauską 
ar J, J. Mockaitį.

Vienam autobusui keleiviai 
jau yra susiregistravę — da
bar registruojami antram bu- 
sui.

Bušai išvažiuos nedėlioj, 30 
d. birželio, 9-tą vai. ryte, nuo 
Lietuvių Kliubo (407 Lafayet
te St.)

Autobusų Komisija.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
ARTHRITIS 

REUMATIZMO
Jeitru jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODA
GROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre-' 
są, tad pieš jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK

Reumatiški Skausmai
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So. Boston ir Montello, Mass
Didelis Dviejų Kolonijų

PIKNIKAS
Sekmadienį, June 16 Birželio

Pradžia 1 valandą dieną •

TAUTIŠKAME PARKE
KESWICK RD.

Rengia So. Bostono ALDLD 2-ros Apskrities Moterys ir 
Montellos Moterų Apšvietos Kliubas.

Kaip žinoma iš praeities, moterų rengiami pik
nikai visuomet būna vaišingi skaniais gėrimais ir 
namie gamintais valgiais. Taip ir šį pikniką mote
rys stengiasi padaryti ko puikiausį. Tai kviečiame 
Visus dalyvauti ir sykiu su draugais tyrame ore 
smagiai praleisti dieną. —RENGĖJOS.

Biznieriai, Skelbkitės
“Laisvėje”

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠESTADIENį
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459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas EVergreen 7,-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

(BIELIAUSKAS)

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiais, alė tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

ALDLD 2-ros Apskrities

LITHUANIAN LIBERTY PARK
340, MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.

Pradžia 1 valandą dieną

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Laisniuotas Grdborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamai 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I

Įvyks Sekmadienį

BIRŽELIO 16 JUNE

Dainuos Newarko Sietyno Choras, vadovybėje 
Walter Žuko ir Brooklyno Aido Choro Vyrų Gru
pe, vad. Prano Pakalniškio, šokiai bus naujoje ir 
puikioje salėje. Gerti ir valgyti užteks visiems, 

šokiai tęsis iki vėlumos.
Atsilankykite visi brooklyniečiai ir newjersie- 

čiai į šį puikų pikniką, pasigerėti tyru oru ir pra
leisti laiką linksmai su draugais.

Kelrodis: Važiuokite bile kaip į Elizabeth, N. J. 
• Iš čia. arti gelžkelio stoties, imkite busą No. 44 iki 

Wood Ave., Linden, N. J. Eikite po dešinei Wood Ave. 
iki Simson Avė. Po kairei vienas blokas iki Mitchell 
Ave. ir pikniko. Iš New Yorko: Central R. R. of N. J., 
nuo Liberty St. Traukiniai išeina: 1 vai., 1:30, 2 :30 ir 
3:00. Automobiliais važiuokite No. 1 keliu iki Wood 
Ave. ir sukite po dešinei

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
’ 426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
nu dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- J 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 
tamąyimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110
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KOMUNISTŲ SKAIČIUS 
AUKŠTAI PAKILO 
MAŽOSIOSE ŠALYSE

Detroit, Mich
Kas Naujo LLD 52 Kuopoj
Jau praslenka pro šalį šeš-

London.—Žurnalas World tas šių metų mėnuo, ir vienas 
News rašo, J 
Suomijoj, Holandijoj, Nor
vegijoj ir Danijoj komunis
tų skaičius pakilo kelis iki 
10 kartų, lyginti su pirm- 
kariniais metais. Belgijoj 
dabar yra 100,000 
munistų,

HELP WANTED—FEMALE 
RE I KALBINGOS MOTERYSSan Francisco, Calif

Kasyklų operatoriai (is kairės) George Campbell, 
prezidentas Illinois Coak Operators Ass’n; Edward 
Burke, prez. Southern Coal Producers Ass’n ir Charles 
O’Neill, kietosios anglies operatorių atstovas buvo at
sisakę tartis su'darbininkais minkštosios anglies strei
ke. Tik darbininkų smarkus sąjūdis prieš Trumano ata
ką ant darbininkų gelžkeliečių byloje paskubino ir 
minkštosios kasyklų anglies savininkus susitarti. Šiuos 
žodžius rašant, birželio 3-čią, kietosios anglies kasėjai 
tebebuvo streike. i

Koncertą išpildė 
ir lietuvių talėn- 
linksmino drau- 
iš Los Angeles, 
buvau girdėjusi 

bet šį sykį jinai 
sužavėjo savo

MERGINOS
BE PATYRIMO

Išsilavinimui kaipo 
Manageriais prie 

KAIMYNYSTĖJE 
DRY CLEANING KRAUTUVIŲ

■t. $80 & KOMISAS 
trumpo pralavinlmo periodo $27.

V AKACIJOS SU ALGA! 
SVEIKATOS APDRAUDA

SPOTLESS STORES 
1223 ST. NICHOLĄS AVĖ.

(Arti 170th St.)
Ar kreipkitės į bi 

SPOTLESS STORE
(136)

Mano Įspūdžiai per Gegužes 
Mėnesį

4 d. gegužės įvyko LDS ir 
LLD 153 kp. susirinkimai pas 
drg. F. Lemingą. Vienas pa
girtinas dalykas, kad veik vi
si nariai dalyvavo. Valdyba 
pranešė apie draugo F. Abe
ko mirtį ir pasiuntimą gėlių 
prie velionio karsto. Su gai
lesčiu visi nariai atsistojo vie
nai minutei pagerbti mirusį F. 
Abeką ir nutarė draugei Abe- 
kienei pasiųsti užuojautos laiš
kelį. 1

Viola Butkienė pranešė, su
rinkusi $5 Vilnies šėrininkų 
suvažiavimui pasveikinti. Vio
la yra kuopos knygų platin
toja. Ji sakė išpardavusi šie- 

|met jau už $30-knygų. Tokia
me mažame lietuvių skaičiuje, 
yra didelis darbas.

Gegužės 5 d. įvyko jugosla- 
vų didelis piknikas sušelpimui 
Jugoslavijos dabartinės val
džios ir jos žmonių. Jugosla
vai Amerikoj aukoja savo 
krašto žmonėms gausiai, ne
žiūrint jų tikėjimo ar politi
nių nusistatymų ; jie sako : 
mes turime šelpti savo tėvų 
kraštą o kas link valdžios — 
yra jų dalykas.

Narodni Glosnik redakto
rius pasakė karštą kalbą, nu
rodydamas svarbą darbo žmo
nių vienybės visame pasauly
je; jis sakė, kad negali būti 
toks dalykas, kaip viena ša
lis ir vieni reikalai, šiandien 
visame pasaulyje yra kapita
las, susijungęs prieš darbo 
žmones, todėl ir darbo 
nės turi vienytis.

Gegužės 6 — 11 dd. 
National Convention of
time Unions. Man teko joj 
dalyvauti kaip broliškam de
legatui nuo 1LWU Auxiliary.

Man buvo viena iš žingei- 
džiausių konvencijų, ką teko 
dalyvauti.

Delegatai 
raus amato, 
laivakrovis, 
mechanikas,
oficieris, ir visi civiliai 
rengę, kad neįžeisti vieni ki
tų, kad būti lygiais, kad uni
formų skirtumas nekenktų jų 
vienybei. Taipgi visokio am
žiaus ir rasių, čia sėdi baltas, 
rudas, juodas ir taip vadina
mas raudonas. Visi puikiai iš
silavinę unijos reikaluose. Jie 
atstovauja 7 skirtingas unijas 
ir amatus.

Iš Hawaii buvo 4 jauni, Ha
waii gimę, japoniečiai. Jie 
sakė: mes jauni organizacijoj, 
bet mūsų unijos nariai ir mes 
suprantame, kad* per vienin
gą uniją galima tik laimėti. 
Kalba negras virėjas. Jis nu
rodo, kaip seniau negrus var
todavo streikams laužyti, ga
lėjo tai daryti seniau, kuomet 
negras buvo^ atskirtas nuo in
dustrijos, bet šiandieną neg
ras nebe tas, kuris buvo 
niau. šiandieninis negras 
pažįsta vienybę unijoj.

Kalba 70 metų senelis,
nas unijistas, baltas. Jis sakė: 
jau 40 metų dalyvauju unijo
se ir žinau, l^ad šiandien at
skirai kovoti negalima, bet 
reikia visas unijas suvienyti, 
jei norime išląimėti geresnes 
darbo sąlygas, šie 300 delega
tų nutarė, jeigu laivų kompa
nijos nesitars pasirašyti žmo
niškomis išlygomis kontraktą, 
išeis į streiką birželio 15 d.

Ir šiaildien mūsų šalies gas- 
padorius gązdina mus už šį 
vieningą' reikalavimą žmoniš
kų gyvenimo sąlygų.

Geg. 22 d. teko dalyvauti 
streiko komitete. Yra rengia
masi į ilgą ir sunkų streiką, 
bet yra didelis pasiryžimas 
laimėti, nes prie dabartinio 
darbo atlyginimo ir esamo 
brangumo — negalima žmo
niškai gyventi.

Geg. 11 d. atsibuvo 3 tau
tų koncertas: lietuvių, latvių 
ir estonų. Koncertas buvo sėk
mingas visais žvilgsniais. Pėl- 
no kiekvienai tautai liko po 
250 dolerių. Pelną paskyrė 
Baltijos krašto ligbnbučiams,

kad Belgijoj, ar kitas užsivilkinęs su duok- 
lėmis narys susimoka man 
net be laukimo susirinkimo.

Centras nerimauja už tokį 
užvilkinimą duoklių, nes jiems 
reikia žinoti, kiek knygų 
spausdinti ir kiek numerių 
Šviesos leisti. Prie to, reikia 
mokėti už spausdinimą kny
gos ir apdarus, kad nepavė
luoti su išleidimu.

Šiame klausime gavau net 
laišką nuo Centro sekretoriaus 
D. M. šolomsko, kuriame jis 
nelabai meiliai atsineša linkui 
mūsų 52 kuopos su tuo užvil- 
kinimu.

Taigi, dinamiško Detroito 
nariai, būkite tokiais ir susi
mokėkite duokles kuo grei
čiausiai ; geriau sekamame 
susirinkime, kuris atsibus 16

4 

dieną birželio, 10 vai. iš ryto, 
Draugijų svetainėj, 4097 Por
ter St.

Be to, dar šiame susirinki
me delegatai išduos raportą 
iš 10 apskričio suvažiavimo, 
kurio nebuvo per visą karo 
laiką. Tikimasi, kad delega
tai parvežė išdirbę gerus pla
nus dėl platesnio ir geresnio 
veikimo po Michigan valstijos 
lietuvių kolonijas.

Gauta jau žinia apie orga- 
nizatyvį darbą Civil Rights 
Kongreso, tai nebus pro šalį 
tą klausimą paimti į dieno- 
tvarkį platesniam apkalbėji
mui per kuopą ir gal per ap
skritį.

Nereikia pamiršti, kad mes 
turėsime “praimerius” 18 die
na birželio, kur bus nominuo
jama kandidatai į politinius 
urėdus.

Primenu visiems, kurie gy
venate-West Side, 21 Distrik- 
te, nepamirškite paduoti savo 
balsą už Stanley Nowak, State 
Senator, demokratų baloto.

J. Danta,
LLD 52 Kp., 
Fin. Rast.

komu-
Danijoj 60,000, 

Suomijoj 28,000., Holandijoj 
45,000, Norvegijoj 30,000.

Anglai Atsisako Ištraukt 
Savo Armiją iš Danijos; 
Nepaiso Daną Reikalavimą

DanuKopenhagen. 
seime ne kartą buvo rei
kalaujama, kad anglai iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Danijos. Buvo nurodoma, 
kaip Sovietai atšaukė visus 
savo karius iš danų salos 
Bornholmo.'Bet anglai oku
pantai vis atsisako išsi- 
kraustyt iš to krašto.

Savininkai Nepardavinėja 
Mėsiniu Gyvulią: Laukia 
Kainą Pakilimo Mėsai

.Washington. — Mėsinių 
gyvulių augintojai sulaiko 
galvijus ir kiaules nuo sker
dyklų: jie tikisi, kad kon
gresas panaikins mėsos kai- 
■nųJspntrolę liepos 1 d., kaip 
pranešė ūkio pastovumb di
rektorius Chester Bowles. 
Jis ragino tikrai kontro- 
liuot valgių kainas.

Herald Tribune Sako, Anglai 
ir . Amerika Laužo Sutartis

New Yorko repųblikonų 
dienraštis Herald Tribune 
primena, jog didžiosios tal
kininkų valstybės buvo su
sitarusios bendradarbiauti 
po karo, o Amerika ir An
glija mėgina tuos susitari
mus laužyti ir savo valią 
Rusijai užkarti.

ka-Roma. — Ministerių 
binetas pakvietė premjerą 
de Gasperi būti laikiniu 
Italijos respublikos prezi
dentu.

Kauno Universiteto Studentai Studijuoja 
Marksizmą-Leninizmą

Lygįomis su technikiniais, hu
manitariniais ir medicinos mo
kslais studentai sėkmingai įsi
savina ir marksizmo-leninizmo 
mokslo pagrindus. Universiteto 
marksizmo - leninizmo kated
ra, kuriai vadovauja docentas 
Nazarkinas, dar visai jauna, 
tačiau studentai pagrindinai iš
nagrinėjo tris “Trumpojo 
VKP(b) istorijos kurso’’ sky
rius ir d. Stalino knygą “Apie 
Didįjį Tarybų Sąjungos Tėvy
nės karą.” šiame darbe daug 
dėmesio buvo skirta semina
rams, kurių metu pasireikšda
vo studentų aktyvumas.

Studentų žinių patikrinimui 
nuo š. m. vasario mėh. 26 d: iki 
kovo mėn. 10‘ d." visuose fakul
tetuose bei kursuose buvo pra
vesta marksizmo - leninizmo 
įskaitinė egzaminų sesija. Įtem
pto studentų ir dėstytojų darbo 
dėka sesija davė neblogus re
zultatus.

Iš 551 asmens, laikiusio eg
zaminus, 199* asm. išlaikė “la-

MAYNARD, MASS

DIDYSIS DIENRAŠČIO LAISVES

įskaitoms,

architektų 
II kursas), 
fak. I kur-

t. y., Latvijos, Lietuvos ir Es- 
tonijos. Pirmininkė buvo B. 
Zalogiutė. 
latvių, estonų
tai. Lietuvius 
gė Levaniene 
Aš ją seniai 
dainuojant, 
mane tikrai
švelniu balsu ir judesiais; ji
nai yra puiki dainininkė, o jos 
apsiėjimas scenoje yra švel-» 
nūs ir 
drauge

Geg.

malonus. Garbė tau, 
Levaniene.
12 d. iš ryto btivo šu

tų pačių tautų pusry
čiai. čia dalyvavo irgi daug 
estonų, latvių ir lietuvių. Bu
vo dainų ir kalbų. Visi kalbė
jusieji išsireiškė už vieningą 
veikimą. Drg. Levaniene gra
žiai padainavo ir pasveikino 
nuo Los Angeles Pabaltijos 
Komiteto. Drg. Levanas irgi 
sveikino ir linkėjo sėkmingo 
veikimo. Levanas galėtų būti 
puikus kalbėtojas, jis turi 
rą balsą ir iškalbą.

šiems Pabaltijos tautų 
rengimams daugiausiai iš
tuvių dirbo drg. Viola Butkie
nė. Prieš pabaigą draugė Le
vaniene sumanė tarp lietuvių 
parinkti aukų, varde mirusio 
draugo F. Abeko ir pasiųsti 
pasveikinimą Vilnies šėrininkų 
suvažiavimui. Surinkta $15.

M. Mijat.

ge-

pa- 
lie-

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Po

OPERATORES
5 DIENOS — 7 VALANDOS 

Gera proga mokinėm ir patyrusioms

ZEPHYR MILLS, INC., 
COOPERSBURG, PA.

v Rytiniai ir popietiniai šiftai.
Linksma Aplinkuma.

Susitaikomi Sandarbininkai.
Ideališkos Darbo Sąlygos.

TELEFO NUOKITE 
COOPERSBURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

(180)

REIKALINGA MOTERIS
Lengvam namų darbui. Biznierių pora ir 
vaikas. Nuolatinis darbas. Guolis ant vietos.

REGENT 4-1102.
(136)

zmo-1

įvyko
Mari-

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA!

Patyrimo Nereikalaujama. 
Egzaminuoti, atrinkti, lankstyti ir pakuoti. 

LENGVAS. LINKSMAS DARBAS.
LORD CLEANERS & DYERS 

34-69 Collins Place, Flushing, L. I.
(138)

MERGINOS
Lankstyti rankšluosčius, egzaminui- 

uniformas ir sudaryti pakus.
MR. JACKSON

MORGAN LINEN SERVICE, 
484 11 th Ave. (38th St.)

(186)

ti

susidėjo iš įvai- 
Čia sėdi pečkuris, 
virėjas, šlavėjas, 
e 1 e k t r ikierius, 

apsi-

motina sveiksta, 
keletą liuosų die- 
išvyko pas savo 

Chicagą ir, kaip 
sako,

HELP WANTED—MALT , 
REIKALINGI VYRAI

PIKNIKAS
Kurį rengia Bostono apylinkės-pažan
giosios lietuvių organizacijos,-4vyks

Liepos-July 44c?
Tai bus nepaprastai graži programa. Dalyvaus visi Naujosios 

Anglijos Chorai ir bus kitų įvairumų.
ROJUS MIZARA, Laisvės Redaktorius sakys prakalbą 

svarbiais dienos klausimais.

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

Visa Bostono, apylinkė rengiasi į šį didįjį sąskridį. Maine, New 
Hampshire ir Connecticut valstijų lietuviai taipgi taisosi ir šma- 

ruojasi mašinas vykti į savo dienraščio didįjį pikniką.

PIKNIKAS BUS

VOSE PAVILION PARKE
MAYNARD, MASS

bai gerai,” 259 — “gerai,” 82 
asm. — “patenkinamai.” .

Tuo būdu 83.5% studentų 
egzaminus išlaikė “labai gerai” 
ir “gerai.” Rimtai egzaminams 
pasiruošė diplomantai, ypač 
Statybos ir Technologijos fa
kultetų studentai. Jų atsakymai 
buvo apgalvoti ir prasmingi. 
Statybos fakulteto 4-to kurso 
studentai taip pat sąžiningai 
pasiruošė egzaminams: iš 33-jų 
išlaikiusių, 10 buvo įvertinti 
“labai gerai,” 16 — “gerai,” li
kusieji — “patenkinamai.” .šio 
kurso studentų — Veličkos, Po- 
godino, Gordevičiaus, Vitkaus
ko — atsakymai pasižymėjo vi
sapusišku studijuojamos me
džiagos pažinimu ir sugebėji
mu susieti teorijos problemas 
su šių dienų politiniais įvykiais.

Iš IV kurso medikų pažymė
tini studentai — Mažylis, Kai- 
naris, Lauciūtė; > Michelevičiūtė.

I ir II kursų studentai (1594 
asm.) laikė. įskaitas. Priimdami 
įskaitas, dėstytojai statė aukš
tus reikalavimus, ir pasirodė, 
kad jaunesniųjų kursų studen
tai, besirengdami 
įdėjo daug darbo.

Gerai pasirodė 
grupė (Stat. fak. 
geodezininkai (Stat
sas), eilė Technologijos fak. II 
kurso mechanikų, Medicinos 
fak. II kurso grupė. Ypatingai 
nuodugnūs buvo Med. fak. II 
kurso studentų Krasausko ir 
Petrausko atsakymai, o taip 
pat pasižymėjo Jakštaitė, Mu
ilins (Techn. f.), Abramauskas 
(Stat. f. II k.), Volkovičiūtė ir 
kiti Istorijos į, Filol. fak. stu
dentai. <

Bendrai imant, studentai ge
rai įsisąmonino išstudijuotąją 
medžiagą ir teisingai apibūdino 
įvairius bolševįkų partijos ir 
Didžiojo Tėvynės karo įvykius.

Bet drauge žiemos įskaitinė 
egzaminų sesija atskleidė ir vi
są eilę neigiamų reiškinių. Tam 
tikra dalis studentų blogai pa- 

I siruošė įskaitoms; todėl 30 stu
dentų įskaitų neišlaikė. Kai kur 
fakultetų dekanatai nevykusiai 
organizavo darbą, dalis studen
tų laiku neatvyko egzaminų ir 
įskaitų laikyti. Per maža prisi
dėjo priex pasirengimo sesijai 
komjaunimas bei profesinė są
junga. .

Dabar marksizmo - leninizmo 
katedra turi atlikti svarbų už
davinį —■ išvystyti studentų ak
tyvumą seminaruose, kad pava
sarinė egzaminų sesija praeitų, 
kiek galima, sklandžiau ir sėk
mingiau. Pavlovič,

Marksizmo-leninizmo 
katedros dėstytoja.

Biruta Kastravickienė po 
operacijos pradeda tvirtėti, 
sveikti. Gal būt neužilgo ir 
vėl teks ją matyti mūsų pa
rengimuose ir susirinkimuose.

Sergant Onai Kireilienei, 
jos sūnus Kari parskrido or
laiviu iš Chinijos pasimatyti 
motina. O 
Turėdamas 
nų, Karlas 
mergužę į
tėvas, Juozas Kircilis, 
tai Karlas bene ir apsives te-, 
nai. O kai bus-visai paliuosuo- 
tas iš laivyno — jis grįš į Ha
miltono Kolegiją baigti aukš
tesnį mokslą.

Birželio 2 d. LDS 6 kuopa 
turėjo gražų pažmonį. Buvo 
gražus būrys svečių, vietinių, 
ir buvo iš toliau — V. Valu
kas su žmona iš Wilkes-Barre, 
Pa. Su jais buvo atvykusi Ge- 
ležauskienė iš Scrantono ir jos 
sesuo iš Montrose, Pa.

šiemet gamta duosni lietu
mi, net ir perdaug.

VIRĖJAI 
STALŲ APTARNAUTOJAI 
STALŲ AtTARNAUTOJOS 

VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI & NAKTINIAI APVALYTOJAI. 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama geres
nio tipo darbininkų. Mokama proporcionaliai.

HOWARD JOŲNSON
822 Central Ave., Yonkers.

Važiuokit No. 7 gatvekarių nuo Getty Square, 
Yonkers, ar No. 3 busu nuo 288th St.

(Į88)

RANKINIAI PROSYTOJAI
Patyrę prie Vyriškų Koutų. 

Taipgi turi būt patyrę prie Hoffman Mašinos, 
Kelnių prosijimo.

Kreipkitės I Personnel, 9th Floor.
DE PINNA

2 West 52nd St., N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

(136)

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 190 kp. susirinkimas jvyks 
14 d. birželio, po 536 E. 123rd St., 
7:30 v. v. Nariai kviečiami dalyvau
ti, nepamirškite 
sivesti. Išgirsite 
ir turėsime kitų 
tarti. — P. N.

ir naujų narių at- 
raportą iš pikniko 
svarbių reikalų ap-

VERPĖJAI
VERPINIŲ SKIRSTYTOJAI

sė
jau

se-

Iš anksto įsigykite šio pikniko tikietus,. pasinaudokite dovanų 
proga. Prašome platintojų iš anksto darbuotis 

pardavinėjimu šio pikniko tikietų.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas nutarė 
primokėti buvusiom karei
viam vidutiniai po $250: už

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 16 d., 11 vai. ryto. 3014 Ye- 
mans. Malonėkite visi nariai būti 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.
— Sekr. (135-136)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

jvyks birželio 16 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Visi de
legatai ir šiaip organizacijų nariai 
kviečiami dalyvauti, nes bus išduo
tas raportas iš įvykusio pikniko. 
Taipgi pasvarstysime apie rengia
mą Laisvės pikniką, kuris jvyks rug
sėjo 1 d. Crescent Park, Gloucester 
Heights, N. J. Tai bus diena prieš 
Labor Day — P. Puodis, sekr.

(135-136)

Park, 
(X)

jvyks

BOSTONO APYLINKĖS
Liepos-July 4, Vose Pavilion 

Maynard, Mass.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas

birželio 12 d., 8 v. v., LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus svarbių 
reikalų aptarimui. — V. K. SheFalis, 
sekr. (134-135)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 12 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St.'Draugai, dalyvaukite susirinki
me, nes turime svarbių reikalų apta
rimui. Taipgi, kurie dar nepasimo- 
kėjote į Centrą už šiuos metus, ma
lonėkite dalyvauti, ir pasimoketi._At- 
siveskite 
tininkas.

ir naujų narių. ■— F. Raš- 
(134-135)

VISIEMS ŠIFTAMS
REGULIARI ALGA

NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos.

NASHAWENA MILLS, 
Employment Office,

BELLEVILLE ROAD, 
NEW BEDFORD, MASS

(18®)

REIKIA 
AUDIMO 
MOKINIŲ

Lengvas, Linksmas Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ideališkos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Tuojau

CLARK MILLS CO., 
CLARK MILLS, N. Y.

(140)

WINDERS
UŽDIRBA $60 Į SAVAITŲ 

AR VIRŠAUS
Patyrusios prie rankom mezgimo 

vilnonių mezginių.
40 valandų savaitė. Viršlaikiai. 

Nuolat ištisus metus.
Taipgi daliai laiko ir vakarų darbui.

WOOL TRADING CO., 
623 Broadway, arti Houston St 

(187)
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Segtas Puslapis
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Pajėgaunės Eksplozijoj 
Sužeisti 3 Žmonės

Ištikus eksplozijai BMT li
nijų pajėgaunėj, 50Q Kent 
Ave., Williamsburge, tapo su
žeisti du darbininkai.: Grant 
C. Cunningham, prižiūrėtojas 
elektros gardintuvės, gyvenąs 
61-16 62nd St., Middle Vil
lage, ir Andrew J. Schmuck, 
gyvenąs 1527 Greene Ave., 
Brooklyne. Jiedu nuvežti ligo
ninėn kritiškoje padėtyje, pa
vojingai apdegę.

Chester Bow d itch, 546 
Ovington St., apdegęs per du
jas ir karštį verždamasis gel
bėti sužeistus.

Transporto Darbininkų,Uni
jos Lokalo 100-nio preziden
tas Austin Hogan už nelaimę 
kaltina nebuvimą reikiamų 
pataisų. Kaltina Transportaci- 
jos Tarybą “visiškame nepai
syme žmonių gyvasties.” Kal
tina tiksliame leidime miesta- 
vai pajėgaune itaip sugesti, 
kad miestas būtų priverstas 
pirkti pajėgą iš Edisono kom
panijos.

Serga Julia Nekvedavičienč
Apie porą savaičių atgal 

gaųa rimtai susirgo Julia Nek- 
vedavičienė, gyvenanti 483 
Grand St., Brooklyne. Sakoma, 
kad 
nia, 
liga 
riai 
džia 
ją — įšvirškimo (injection) 
būdu.

Julia Nekvedavičienė yra 
žmona gerai brooklyniečiams 
žinomo progresyviško judėji
mo ir Laisvės rėmėjo ir veikė- 

•'’n Leo Nekvedavičiaus.
Linkime jai sėkmingai nu

galėti ligą ir greitai pasveikti.
Rep.

jos liga esanti pneumo- 
bet nepaisant, kokia ta 
būtų, ji Julių labai įky- 
kankina ir daktaras lei- 
vaistus jai tiesiai į krau-

I 
Mūšy Coney Islandas Gal 
Kiek Apsišvarins

dienų,

daugiausia susirenka iš vi- 
miesto visokie prasikaltė- 
švarai. Ir teismui apsimo- 
Viena diena praeitų, pir-

Po pirmųjų karštų 
Coney Islando teismabutyje 
esanti didelė darbymetė. O 
ten 
so 
liai 
ka.
madienį sumokėta $688 smul
kiomis baudomis: 44 už smul
kmenomis prekiavimų be lei
dimo, 141 už rūkymų, šiukš
lių mėtymų, spjaudymų sub- 
vėse ir kitose ne tam skirtose 
vietose.

KAS RADOTE?
Praeitos savaitės pabaigoje 

(apie penktadienį) vienas iš 
Laisvės pikniko tikietų pla
tintojų pametė 9 Laisvės pik
niko tikietus.

Minimi tikietai yra sunu- 
meriuoti ir įregistruoti platin
tojo vardu ir jei platintojas 
tų tikietų neatgaus atgal, tai 
jam bus 
juos turi

Todėl, 
tikietus,
Laisvės raštinę, paminint, kad 
jūs skaitėte šį pranešima. Už 
tai minėtas platintojas bus 
jums.labai dėkingas.

nuostoliai/nes jis už 
užmokėti.
kurie radote tuos 9
prašomi priduoti į

Sugrįžo iš Karin. Tarnybos
~T~^------—-------------

Šiomis dienomis, kaip pra
neša Juozas šalčiūnas (The 
Sailor), sugrįžo iš karinės 
tarnybos iš užjūrio į Bostono 
uostą Juozo švogerio leitenan
to Bill Burns brolis, S/Sg. 
Burns.

Linksmai seržantą pasitiko 
savo namuose 102-09 — 65th 
Rd., Forest Hill, L. L, jo bro
lis Bill Burns ir žmona Bar
bara. Taipgi linksmi 
na Misavage ir Joe 
ir linki sugrįžusiam 
civilio gyvenimo.

u ■

Trečiadienis, Birželio 12., 11M& 
... I. IĮ.*.,. Į.*-.,

NAUJIENA!o

Trijų Šimtų Metų Senelis 
Brooklynas

Pirmoji mano pažintis su 
Brooklynu buvo ne kažin kaip 
įspūdinga. Tai buvo 1929 me
tų vasarą. Pirmiau buvo tekę 
tik dalį jo pervažiuoti su rei
kalu, neturint kada į patį 
Brooklyną žiūrėti — užteko 
rūpesties saugoti subvės ar 
aukštųjų gelžkelių stotis. Ne
pažįstama važiuotės sistema 
atrodė paini. Ypatingai palin
dus požemiuose, atrodė keis
ta, kad žmonės žino, kur su
stoti, nematydami miesto. Tik 
atvykus ilgesniam laikui teko 
patirti nuodugniau tą sistemą, 
pažinti, surasti raktą į jos 
slaptybes. Kartą atradęs, gali 
keliauti užsimerkęs. Ir dau
gelis čia keliauja ne tik užsi
merkę, bet ir miegodami, o 
parvažiuoja ir nuvažiuoja, 
kur reikia.

Tas, žinoma, nereiškia, kad 
jie miestą pažįsta, žino. Neži
nau nei aš po išgyvenimo čio
nai 16 metu. Gal būt atrodo
me biskį vėpli pašaliniam 
žmogui, kuris gyvena kelių 
mylių ketvirtainyje miestelyje 
ir tankiai, įsismaginęs, jį per
eina skersai ir išilgai, mato 
viską, kas jame randasi. Ypa
tingai mato dėl 
mot vaikščioja 
žemėje.

Tačiau mes 
pamato

Brooklynas

Vienok didžiausia mūsų 
garsenybe, žinoma visame 
krašte ir daug kur pasaulyje, 
bus Coney Islandas, garsusis 
eilinio žmogaus pajūrio re z or
tas, kuriame atvėsti karštomis 
vasaros • dienomis suvyksta 
šimtai tūkstančių žmonių, no
rinčių pabėgti iš spirginančio- 
šutinančio karščio bildinguo- 
se.

to. kad visuo- 
ant žemės, ne

turime ir Šiek 
tiek pamato nepažinti savo 
miesto. Brooklynas yra di
džiausia dalis Didžiojo New 
Yorko skaičiumi gyventojų, 
turi apie 3,000,000 iš priskai- 
tomų visame mieste apie 7 ir 
pusės milionų. Kad kur nors 
susitalpinti, Brooklyne namų 
tiek, kiek miške medžių. Išeik 
pasivaikščioti. Pamatei kur 
lyg tuštumą, galvoji prieisiąs 
kraštą miesto, 'o čia bematai 
ir vėl nauja grupė mūrų, ki
tas centras bildingų tave ap
gaubia. Tie bildingai, namai 
ir lūšnos užima 
niu mylių plotą 
11.5 
10.3 “miles”).

Tarpe tų bildingų ir po jais 
išraizgyta arti šimtas gatve- 
k'arių ir subway linijų, keli 
desėtkai busų linijų, šian ten 
išbarstyti virš pora desėtkų 
parkų-parkučių, atrodo ’tarsi 
stebuklu tarp akmens ir ply
tų. Veikia apie trejetą desėt
kų kolegijų, šimtai pradžios 
mokyklų. Randasi šimtai įvai
rių visuomeniškų įstaigų ir 
draugijų. Virš 60 žymesnių li
goninių. Apie šimtas filmų te<- 
atrų. Apie 400 visokių tiky
bų bažnyčių. Ir daug, daug 
visko kito.

miles,

71 ketvirtai-
(ištiso 1 ilgio 

ištiso pločio

Nekultūriškas Mūšy 
Gimtadienis

Didžiausiu mano skundu ant ]<aj0 
Brooklyno pirmoje pažintyje 
buvo ii* dabar tebėra tos ties j 
namais “pražydusios” dvoku 
ir šiukšlėmis išmatų bačkos ir 
užterštos gatvės didžiumoje 
miesto dalių. Nieku ne geriau 
atrodo vaikų žaidimas aplink 
tas bačkas. į Kada nors, kaip 
nors, turėsime surasti išeitį 
toms bačkoms. Turėsime at
rasti vietos ir išteklių patoges
nėms žaism,avietėms vaikams 
čia pat susiedijose, be tranky- 
mosi kur nors toli už kelių ar 
keliolikos blokų. Tam pavyzdį 
turime tuose „keliuose viešųjų 
namu projektuose, pastatytuo
se buvusiais Roosovelto Nau
josios Dalybos laikais.

Brooklynas praeitame kare 
už demokratiją ir geresnį gy
venimą davė 324,000 vyru ir 
moterų karinei tarnybai. Daug 
iš tų geriausių nebegrįžo. Di
džiuma iš grįžusių paaukojo 
kelis geriausius savo gyveninio 
metus ir daug sveikatos, kad 
žmonėms būtų geriau gyventi. 
Brooklynas turi teisę gauti sa
vo Šerą to geresnio gyvenimo, 
gauti namų ii- geresnių namų, 
geresnį aptarnavimą mūsų 
vaikams. Gauti darbų. Bot tas 
priklauso nuo mūsų pačių, 
nuo to, kaip mes veiksime ir 
kaip mes balsuosime dabar ir 
ateityje.

Taigi, šiandieną, -birželio 
12-tą, minėdamas savo am
žiaus 300 metu sukakti Brook
lyn as yra stebinantis savo dy
džiu 
buokimės, kad netolimoje at- į 
eityje jisai taptų ne tiktai 
mums, bet ir visai Amerikai 
pavyzdžiu tolerantingo tautų 
sugyvenimo, darbininkų kla- 

Isės ir pažangos pakilimo. Kad 
j jo grožė ir santvarka būtų 
i geriausiu pavyzdžiu to, kaip 
j gali gyventi žmogus. O tai už
duotis visų tų, kurie gyvena
me šiame didžiajame mieste.

Z.

šiandien, 12-tą birželio, mū
sų miestui, Brooklynui, sueis 
300 metų amžiaus. Tačiau 
mūsų gimtadienis nebus visai 
laimingu nei kultūrišku, ko
kiu turėtų būti. Šiandien mū
sų visu pajūriu, mūsų miesto 
gatvėse bus pilna nuskriaus- 

į tu žmonių—
šiandien prasideda marinin- 

kų streikas. Prasideda dėl to, 
kad kampanijos nematė rei- 

marininkus r pripažinti 
žmonėmis, turinčiais gauti 
žmogui tinkamo pragyvenimo 
mokestį už jų darbą. Nematė 
reikalo su jais susitarti.

Brooklynas ir jo kaimynas 
New York as visais pajūrio ir 
upių pakraščiais yra pilnas do
kų. Ir pilnas kompanijų, ga- 

ivusių po stambią krūvą iš tų 
$21,000,000,000, kuriuos kom
panijos gavo pelnais iš visuo
menės. O tie, iš kurių darbo 
tie pelnai sukrauta, marinin- 
kai, turi streikuoti, turės karš
tais šaligatviais pikietuoti už 
paprasčiausi pragyvenimą. Ar 
tai gražu ? Ar kultūriška taip 
skriausti 
niūkūs ?

Už tai 
kalti dėl 
skriaudos, visu kuo padėkime 
marininkams greičiau laimėti. 
Lai m.arininkai bus mielais 
mūsų svečiais ir draugais 
jiems verstino pas mus sve- 
čia'vimosi — streiko — laiku!

Brooklyno AIDO VYRŲ 
CHORAS DAINUOS Literatū
ros Draugijos 2-ros Apskri
ties PIKNIKE, NEDĖLIOJĘ, 
BIRŽELIO (June). 16 d., Li
thuanian Liberty Parke, 340 
Mitchell Ave., LINDEN, N. J.

Tai iš tikrųjų nemaža nau
jiena New Yorko apylinkės

Pranas Pakalniškis

IR* .

sykius. Taipgi girdėtas paties 
Aido Choro koncerte. Tai gi
li ir žavėjanti malonių 
harmonija, paten k i n a n t i 
vieno jausmusi

Bet žodžiais tų visų 
n ūmų n e atpasakosi — 
pačiam girdėti 
jaut. Taigi, 
nedėldienį, 
Lindeną, N.

Dėl tūlų 
programa 
gan anksti,
čiams — 4 :30 valandą po pie
tų. Visiems patartina nesivė- 
luoti atvykti. Pats piknikas, su 
šokiais, tęsis net ik

Jeigu ir lytų, 
važiuoti piknikan. 
yra puiki nauja 
sienoms svetainė 
kurioje ir lietuje
kauti visu liuosumu.

balsų 
kiek-

malo- 
reikia 

juos d a in u o- 
važiuokite visi šį
birželio 16 d., į

priežasčių, dainų 
piknike prasidės 
palyginus pripro-

i vėlumos.
nesibijokite
Dabar ten 

ir atdarom 
pastatyta, 

gali pikni-

darbo žmones mari-

mes, kurie nesame 
tos jiems daromos

Pajieškojimas
Aidietis Antanas Poškus ir 

jo žmona Onutė norėtų susi
siekti su Bennie Burbulis, ku
ris, kiek žinoma, paskutiniu 
laikų yra gyvenęs Newark,

Jis pats
B. Burbulį 
susisiekti su 
373 So. 2nd

ir daug kuo kitu. Dar

arba kurie apie 
žinote, prašomi 
A. ir O. Poškais, 
St., Brooklyn, N.

Rep.

NEWYORKIECIA1 BURIASI 
VEIKTI Už TAIKĄ

Lambert Le Roy, 59 m., ta- 
ksiko vairuotojas, už pabėgi
ma iš nelaimės vietos nubaus
tas pasimokėti $100 ir atimta 
leidimas vairuoti mašinų.

New , Yorko West Side 
ventojai, organizuoti į tos 
siedijos Taikai Laimėti Komi
tetų, jau suruošė masinį mi
tingą birželio 12-tos vakarą, 
Pythian Temple, 135 W. 70th 
St., New Yorke.

Kalbėtojuose tikėjosi turėti 
iLisa Sergio, radio komentato
rę; Berenice Noar, Tarybų 
Sąjungos klausimais lektorę ir 
žymius susiedijos vadus.

Ry-
su-

lietuviams. Šis Vyrų Choras, 
kuris susideda iš geriausių 
Brooklyno Aido Choro vyrų 
balsų, pirmu sykiu pasirodys 
bendroje New Jersey ir New 
Yorko publikoje.

Ir jis nėra, kaip tie sako, 
iškeptas šiandien. Jo balsus 
lavina Pranas Pakalniškis jau 
keli mėnesiai.

KELRODIS:
Iš New Yorko Central R.R. 

of New Jersey nuo Liberty St. 
į Elizabeth, N. J. Traukiniai 
išeina pradedant nuo “Ferry” 
po pietų: 1 vai., 1 :30, 2:30 ir 
3 vai. Elizabeth, netoli stoties, 
imkite No. 44 busų į Linden, 
N. J., iki Wood Ave. Eikite 
po* dešinei Wood Ave. iki Sim-

ra-

Mums, smalsesniems, Aido 
Vyrų Choras yra girdėtas dai
nuojant praktikose jau kelis

son Ave. Po kairei - vienų blo
kų Simson Avė. iki Mitchell 
Ave. — Iš kitur iš New Jer
sey važiuokite į Elizabeth ir 
iš ten į Linden.

Automobiliais iš New Yor
ko ir tos pusės važiuokite No. 
1 keliu iki Linden, N. J., Wood 
Ave., po dešinei vienų bloką 
iki Simson Avė.; vieną bloką 
po kairei iki Mitchell Ave.

ALDLD 2-ros 
Apskrities Komitetas.

Mirė Dar Du Kūdikiai

iš Europos 
trejetos 
mirusiu

13-tas 
nuota- 
bėgiu 

savaičių,
yra John

Birželio i O-tą mirė 
kūdikis iš atvežtų karo 
kų laivais 
pastarųjų 
Paskiausiu
A. Innes, 2 mėnesių, sūnelis 
Mr. ir Mrs. George Innes iš 
Thomaston, Conn, šis mirė Ft., 
Hamilton ligoninėj. Čia tebe- 
siranda ir kiti 39 kūdikiai li
goniai, perkelti nuo laivų. 
Trys iš jų esą pavojingoje pa
dėtyje.

Kitas iš paskiausių mirė 
Charleroi. Pa., ligoninėj. Ten 
kūdikį buvo nuvežę tėvai, Mr. 
ir Mrs. Parks, apsigyvenusieji 
Webster, Pa.

DIENRAŠČIO LAISVĖS 
PIKNIKAI

Brooklyn, birželio (June) 30, 
Clinton Park, Betts ir Maspeth 
Avės., Maspeth. L. I,, N. Y. (x)

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems š*avo klij’entams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

1008 GATES AVENUE
Tel. GLenmore 5-7285 Brooklyn, N. Y.

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

Visais reikalais prašau kreiptis aukščiau paduotu antrašu, 
nes aš jau čia vedu visus apdraudos, mortgičių ir namų parda
vimo biznį.

JOSEPH VASTŪNAS .
REAL ESTATE INSURANCE BROKER

1008 GATES AVE. BROOKLYN, N. Y.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

,CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Maujer SU. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

B

Karo laivyno 8-ji flotilė iš
plaukia iš porto, 6-ta buvo 
paskutinė diena publikai lan
kytis laivuose.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home

ž
ira

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

. $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Rep.

Mrs. An- 
Šalčiunas 
laimingo

Jarmila Novotna, graži ir talentinga Metropolitan 
Operos soprano, gegužės 29-tų dainavo Gardene, masi
niame mitinge, suruoštame akstinti draugingumų tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos. Jinai, beje, ža
da grįžti j savo gimtąją Čechoslovakiją padėti tonai at
kurti nacių sunaikintas kultūrines įstaigas. Ir nesibijo, 
kad praeituose rinkimuose jos šalyje komunistai gavo 
daugiausia balsų.

kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio.pa- 1 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Knmpaa Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191

p'avienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

i

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Sjwwwli

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

a

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIEN£ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9613

-S

HE DEN'e0
Lengviausia įspėjamas dalykas, kad 

jūsų tėvelis visada nori ką nors vyram 
tinkamo iš vyram paruoštų džiūlerių. 
Dabar, tėvo dienos proga, jūs galite jį patenkinti. Apdo
vanokite jį kuriom nors iš žemiau nurodytų, tėvų dienai 
atatinkamų, dovanų :

Užėję j Lipton Krautuve, jūs ra
site daug patraukiančių daiktų 
prieinamom kainom.

Laikrodėlių, Walletu, Tie 
Sets, Key Chains, Gents 
Diamond Ring & Stone, 
Buckle Sets ar Kitkuom.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Arti-Graham Ave.) . Atdara Vakarais.Tel. ST. 2-2173.
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