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Naciu Sėbras Esąs Susirinko Naujas
iš Pabaltijo kraš-

laikraščiuose, kad 
Amerikoje po lie- 
kolonijas maršrū-

>;-Z,

Kas Jis Per Vienas?
Detroitas Pasirodė.
Baigsime Iškilmingai.
Netiesa ir Nesąmonė.
Gal ir Jam Prasivėrė Akys?

Rašo A. BIMBA *

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Tai, ką aš patyriau, būda
mas Lietuvoje, mane įtikino, 
jog pabėgėliais negalima pa
sitikėti. Esu įsitikinęs, kad vo
kiečių okupacijos metu jie yra 
pridarę baisiausių, žiauriausių 
dalykų. Daug jų yra papildę 
baisių kriminalysčių, padėję 
vokiečiams ir patys skerdę 
žydus, karo belaisvius ir tary
binius lietuvius.

Skaitau 
šiuo tarpu 
tuviškąsias 
tuoj a tūlas Jurgis Savaitis. Jis
esąs klerikalinio nusistatymo 
žmogus ir šiltai kunigų globo
jamas.

Savaitis kalbąs aštriai ir 
žiauriai apie Tarybų Lietuvą. 
Rusus jis keikiąs susiriesda
mas.

Savaitis esąs vienas įš pa
bėgėlių iš Lietuvos. Čia’ pri
buvęs iš Švedijos.
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Italijos Monarchistai
Žmogžudiškai Fuola

Resp ub likiečius
Monarchistai Atakuoja Komunis
tus; Nukauta Keliolika Asmenų
Roma, birž. 12. — Italijos 

respublikiečiai trečiadienį 
suruošė galingą demonstra
ciją Neapolyje prieš mo- 
narchistus, karaliaus paka
likus.

Ministerių kabinetas ren
giasi tuojau sušaukt stei
giamąjį seimą ir oficialiai 
paskelbt, kad nuversta ka-

raliaus valdžia ir įsteigta 
respublika.

Per susikirtimus tarp 
monarchistų ir respublikie- 
čių Neapolyje ir keliuose 
kituose Italijos miestuose 
trečiadienį užmušta kelioli
ka asmenų ir sužeista keli 
tuzinai.

(Tąsa 5-me pusi.)
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'Prezidentas Atmetė
Streiklaužišką 
Case'o Bili^

Kongresmanai Nesudare Reikia 
mos Daugumos už Case’o Bilių

pabėgėliais esanti 
bėda. Tuojau šve- 

kriminalizmas pakilęs

Tyčia Pabėgdintas 
Prieš Žydus?

Francijos Steigia 
masis Seimas

Virš 50,000 italu susirinko Romoje reikalauti pra
šalinti Humberto 2-jį, jų naują karalių. Reikalavimas 
atmesti monarchą parodo Italijos žmonių nusistatymą, 
jeigu tiktai jiems būtu leista laisvai pasireikšti be kon
trolės anglų ir kitų svetimųjų, kurie palaiko Italijos 
reakcininkus.
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Washington.—Prez. Tru- 
manas birželio 11 d. atme- 

, tė-vetavo kongreso priimtą 
I Case’o sumanymą strei
kams šaldyti ir laužyti. Tad 
kongreso atstovų rūmas iš 
naujo balsavo tą bilių.

Už bilių pasisakė 255 re- 
publikonai ir reakciniai de
mokratai, o prieš jį balsavo

Iranas Susitaikė
Su Azerbaidžano

Įdomu ir tas. Man grįžtant 
iš Švedijos, važiavo Amerikon 
ir vienas švedas. Daug ir pla
čiai su juomi išsikalbėjau apie 
pabėgėlius 
tų.

Su tais 
didžiausia 
d i joje
75 nuoš. Buvęs padarytas pla
tus tyrinėjimas. Nors atbėgė- 
lių esanti tiktai nedidelė sau
ja, bet jie šiandien esą atsa
kingi už 50 nuoš. visų krimi- 
nališkų prasižengimų.

Jie esą fašistai. Jie esą hit
lerininkai. Jie buvę pripratę

je žudyti civilinius žmones ir 
plėšti Jų turtą. Juk todėl, kai 
vokiečiams atėjo g&las, jie ir 
bėgę. Dabar ta patį amatą jie 
tęsia ir Švedijoje.

Jeruzalė. — Liudijama, 
kad vyriausias Jeruzalės 
mahometonų kunigas (muf
ti) Hai Amin ei Husseini 
atskrido Elgipto lėktuvu ir 
apsistojo Syrijoj.

(Karo metu Husseini 
veikliai bendradarbiavo su 
hitlerininkais. Jo vadovau
jami, arabai 1937 m. nužu
dė ir Anglijos komisionie- 
rių Nazarethe.)

Detroitiečiai drąsiai gali di
džiuotis. Jie puikiai pasirodė. 
Jų masinis susirinkimas birže
lio 9 dieną buvo puikiausiai 
suruoštas ir davė gražiausių 
rezultatų. Netikėtai šauniai jie 
pasirodė su aukomis įrengimui 
Vilniuje instituto - ligoninės 
kovai su vėžio liga. Jie pra
lenkė didžiuosius Brooklyno 
ir Chicagos susirinkimus!

Paryžius. — S u s i r inko 
naujas steigiamasis Fran
cijos seimas. Senojo seimo 
pirmininkas Gouin, socia
listas, įteikė pareiškimą, 
kad pasitraukia jis ir lig
šiolinis ministerių kabine
tas. Bet jie dar keletą die
nų tarnaus, iki seimas su
darys naują ministerių ka
binetą.

Įvadinę kalbą naujajam 
seimui pasakė komunistas 
Marcei Cachin, dabartinio 
seimo dekanas. Jis pagei
davo, kad seimas greitai pa
gamintų naują šaliai kons-

LDS SEPTINTASIS SEIMAS 
NUTARĖ PAPLATINTI 

ORGANIZACINĘ VEIKLA.

Paryžius. — Francijos 
seimo nariai kritikavo val
džią, kad leido pabėgti veik
liam talkininkų priešui Hu- 
sseini’ui. Buvo statoma tituciją vietoj tos, kuri bu- 
klausimas: Kodėl Anglija vo atmesta gegužės 5 d. per 
atsisakė įtraukt Husseinį į visuotinus balsavimus, 
baustinų karinių piktada
rių surašą?

(Telegrama)
Boston, Mass., birž. 12.— 

Septintasis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo seimas 
dvi dienas svarstė konstitu
cijos klausimus.

Delegatai nusprendė pa
didint ir paplatint Susivie
nijimo veiklą, o tam reika
lui nutarė sustiprini Lėšų

Fondą. Visi nariai, prade
dant nuo 1947 m., mokės po 
penktuką daugiau į šį fon
dą.

Rytoj įvyks LDS jaunuo
lių konferencija.

Vietinė amerikonų spau
da palankiai atsiliepia apie 
mūsų seimą.

Eva T. Mizara.

Jau matėte spaudoje pa
skelbimą, kad šis Institutui 
aukų rinkimo vajus baigsis su 
liepos mėnesio' paskutine die
na. žinau, kad dar randasi 
tūkstančiai lietuvių, kurie ne
turėjo progos šiam gražiam 
tikslui paaukoti. Mūsų veik
lieji prieteliai privalo pasi
stengti tuos žmones pasiekti ir 
iš jų aukas paimti.

New York. — žydų vadai 
įtaria francūzus ir anglus, 
kad jie tyčia pabegdino 
Husseinį, kad jis galėtų 
kurstyt Palestinos arabus 
prieš žydų įleidimą.

Cachinas priminė, kad 
reikės pagerint būklę dar
bininkam ir tarnautojam.

Jis nupeikė būsimus nau
jus Amerikos atom-bombų 
išbandymus.

IBS 7 JO SEIMO EIGA

Ar Išvengs Antros 
Elektrikinės Kėdės?

M ARININKA1 PASI
RENGĘ STREIKUOTI
ŠĮ ŠEŠTADIENI

ra-

Aš jau dabar tvirtai tikiu, 
kad mes savo pasibrėžtą tiks
lą pasieksime su aukštu kau
pu. Mes sukelsime daug dau
giau, negu 50 tūkstančių dole
rių !

Beje, ši sekmadieni įvyks 
piknikas Worcester, Mass. Su
važiuos ten lietuviai iš visos 
apylinkės. Man ten teks da
lyvauti ir padaryti pranešimas 
iš Tarybų Lietuvos.

Kaip pasirodys usteriečiai?
Pažįstu jų meilę Lietuvai ir 

jos žmonėms, žinau ju duos- 
numa prakilniems reikalams, 
todėl neabejoju, jog jie nepa
siliks nuo kitų kolonijų.

Washington.— Aukščiau
sias Teismas nutarė iš
spręst rudenį, ar marint 
antru kartu elektros kėdė
je negrą jaunuolį W. Fran
cis, kaip žmogžudį. Pirmą 
kartą nepavyko jį numarini 
Louisianos ' valstijoj, nes 
prastai buvo sujungta elek
tra kėdėj e.

AZERBAIDŽANAS LINKI 
LAISVĖS 1RANUI

Teheran, Iran. — Tabri- 
zo, Azerbaidžano sostinės, 
radijas pareiškė:

“Mes linkime, kad visas 
Iranas gautų tokią laisvę, 
kokia dabar Azerbaidžanas 
džiaugiasi. Esame tikri, 
kad Iraiap premjeras leis 
mums naudoti gimtąją kal
bą ir sutiks padalinti žemes 
tarp mūsų tautiečių.

(Irano valdžia sako, bus 
pripažinta Azerbaidžanui 
tautinė kalba, bet oficialė 
Irano kalba bus persiška.)

Washington, birž. 12. — 
CIO Marininkų Unijų vadai 
Joseph Curran ir Harry 
Bridges užreiškė kongres- 
manų komitetui, kad šį šeš- j k^įg

Rašo J. žebrys
Boston, Mass. — Atsida

rant LDS septintajam sei
mui, buvo 119 delegatų nuo 
73 kuopų. Vėliaus atvyko 
dar keletas delegatų.

Iš Centro Valdybos
porto, kuris apėmė visą ka
ro laikotarpį, pasirodė, jog 
mes ne tik pajėgėme mūsų 
Susivienijimą išlaikyti lyg- 
svariai, bet dar paaugome 
nariais ir turtu. Mūsų iš
tekliai (solvency) išsilaikė 
iki 144 ir pusės nuošimčių 
aukštumoj. Reiškia, mums 

1 n e g r ę s i a joks finansinis

Pačiame seime matosi ga
na daug jaunimo. Atėjus 
jaunimo sesijai, supranta
ma, jie rimtai svarstys Su
sivienijimo reikalus.

Uždarius antrąją seimo 
sesiją, visi jo delegatai nu
važiavo į Worcester, Mass., 
Lietuvių Parką, kur wor- 
cesteriečiai pateikė seimo 
delegatams vakarienę ir 
gražią programą. Iš tiesų 
vietinis choras, vadovauja
mas drg. J. Karsokienės, 
žavėjo visus seimo delega
tus.

Teheran. — Irano valdžia 
susitaikė su iraniškuoju 
Azerbaidžanu. Irano prem
jeras Ghavam paskirs Ja- 
afarą Pishevarį Azerbai
džano general-gubernato- 
rium.

Pishevari iki šiol buvo 
tautinės Azerbaidžano sa
vivaldybės premjeras. Ta 
savivaldybė paskelbta pirm 
šešių mėnesių. Azerbaidža
no savanorių kariuomenė 
bus įjungta į bendrąją Ira
no armiją.

Irano valdžia žada laisvę 
Tudeh demokratų partijai 
Azerbaidžane ir ketina pa
platint Azerbaidžano atsto
vybę iraniškame seime. 
Bus leista azerbaidžanie
čiams rinkti savo valdinin
kus, bet juos tvirtins cent- 
ralinė Irano valdžia Tehe
rane.

135 kongresmanai. Tuo bū
du Case’o biliaus rėmėjams 
stokavo 5 balsų iki dviejų 
trečdalių. Taip ir nupuolė 
Case’o bilius.

Kad kongreso nutarimas 
galėtų tapt įstatymu, kuo
met prezidentas jį atmeta, 
tai reikia bent dviejų treč
dalių balsų daugumos.

Prezidentas šitaip aiški
no, kodėl jis atmetė Case’o 
biliu:

Tas bilius nesustabdytų 
streikų, bet dar juos kurs
tytų. Bilius reikalauja la
biau bausti darbininkus, 
negu samdytojus. Kai ku
rie samdytojai, naudoda
miesi Case’o bilium, galėtų 
tyčia provokuot streikus, 
kad išmest darbininkų va
dus iš darbo. Bilius už- 
draudžia darbvedžiams 
(formanams) organizuotis 
į unijas. Jis siūlo naudoti 

! prieš unijas įstatymus, ku- 
, rie išleisti prieš trustus. 
Case’o bilius užgiria fėde- 
ralių teismų indžionkĮinus 
prieš streikus ir unįF , ir 
tt. ’

Prezidento Siūlymai’
Prez. Trumanas siūlė pri

imti jo paties sumanymą 
prieš streikus šiuo, girdi, 
“kariniu” laikotarpiu. Kar
tu jis ragino kongresą iš
leisti įstatymus dėlei kainų 
kontrolės, būtinosios darbi
ninkams algos ir dėlei ne
darbo apdraudos paplatini
mo ir pagerinimo.
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MICHAILOVIČIUS 
PASISAKĖ SĖBRAVĘS 
SU NACIAIS

Washington. — Nuo lie
pos 1 d. bus pabrangintos 
telegramos 10 nuošimčių.

Žada Atskirai Taikytis 
Su Ašies Palydovais

tadienį marininkai tikrai 
sustreikuos, jeigu nebus 
tinkamai sutrumpintas dar
bo laikas ir pakelta alga. 
Bridges ir Curran įspėjo, 
kad streikas bus ryžtingas 
ir ilgas, nors valdžia ir Mė
gintų jį karinėmis jėgomis 
sulaužyti.

(Daugiau žinių 5-me puslp.)

Jaunimas ir Nauji Nariai
Paskutinis vajus davė 

mums 641 naują narį; dau
gumoje tai jauno amžiaus 
nariai. Ypatingai vajaus 
pabaigoje jaunimas gerai 
pasirodė. Iš to reikia su
prasti, kad po šio seimo 
jaunimas ištikrųjų imsis 
darbo.

Bevinas, Anglijos užsie
nio reikalų ministeris, sakė, 
amerikonai nenorį priimt 
daugiau žydų; todėl jie, 
girdi, peršą leist juos į Pa
lestiną.

Paryžius. — Steigiamasis 
Francijos seimas pasiuntė 
sveikinimus naujagimei Ita
lijos respublikai.

Belgrad, birž. 12. — Ka
rinė anglų pasiuntinybė 
11942 metais ragino gen. 
Michailovičių, Jugoslavijos 
fašistų vadą, sunaikint par
tizanus, jugoslavų patr i jo
tus, sakė dabar teisiamas 
Michailovičius. Tuo laiku 
vokiečiai ir jugoslavų fašis
tų komandieriai ruošė su
tartinę ofensyvą prieš par
tizanus. Anglų pulkininkas 
Bailey ir kapitonas Hudson 
žinojo, kad Michailovičiaus 
kariuomenė išvien su na-

(Tąsa 5-me pusi.)

Bournemouth, birž. 12.— 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Bevinas, kalbė
damas Darbo Partijos kon
ferencijoj, pareiškė, kad 
anglai darys paskiras su
tartis su kraštais, kurie ka- ' 
riavo išvien su Hitleriu, jei 
Sovietai neduos Anglijai 
pageidaujamų nuolaidų.

H

KODĖL LENKIJA NEDALY
VAVO LONDONO PARADE

AMERIKA-ANGLIJA PERŠA SKALDYT VOKIETIJĄ 
Byrneso Malda ir Intencija Suardyt Keturių Didžiųjų Vienybę

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes, besikalbėdamas su 
reporteriais, prašė “dau
giau melstis,” kad pavyktų 
nauja konferencija Pary
žiuje tarp Amerikos,, An
glijos, Sovietų ir Francijos 
užsieninių ministerių. Kon- 
fer., prasidės šį šeštadienį.

Jeigu Amerika ir Anglija 
laikytųsi Potsdamo - Berly-

kilogramas

lie-
(Tąsa 5-me pusi.)

rublių. Tai 
ir gryniau-

20 
du

ORAS. — Dar būsią 
taus.

Vienas kryžiokas Dirvoje 
rašo, kad Lietuvoje duonos ki
logramas esąs 15 
gryniausias melas 
šia nesąmonė.

Lietuvoj duonos 
kaštuoja tik 80 kapeikų, arba, 
amerikoniškais pinigais, 
centų. O i kilogramą eina 
svarai ir puse.

no sutarties, tai konferen
cija turėtų pavykti. Tos su
tarties laikosi Sovietai. 0 
Jungtinių Valstijų ir An- 
•glijos valdovai nori ją pa
keisti.

Potsdame prez. Truma- 
nas, • premjeras Stalinas ir 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas Attlee pernai, tarp 
kitko, nutarė:

Vokietija turės būti lai-

koma viena ištisine šalim 
ūkio - ekonomijos srityje. 
Turės būti įsteigta centra- 
linė visos Vokietijos valdžia 
vietoj dabartinių keturių 
sričių, kurias paskirai už
ima amerikonai, anglai, 
francūzai ir Sovietai.

O Anglija ir Amerika da
bar siūlo sulaužyt šį Pots
damo sutarties nutarimą. 
Jos perša suskaidyt Vokie-

London. — Varšavos ra
dijas pranešė, kad Lenkijos 
valdžia dėl sekamų priežas
čių atmetė Anglijos pakvie
timą į pergalės paradą Lon
done praeitą šeštadienį:

Anglija nesutinka su da
bartine Lenkijos vakarine 
siena; anglų valdovai skel
bė, kad vakarinės Lenkijos 
ruožas turėtų būti sugrą
žintas Vokietijai.

Anglija neatsakė į Len- 
kijos klausimą, kas davė 
pasportą ir vizą fašistiniam 
lenkų generolui T. Komo-

tiją ekonominiai ir politi
niai į 13 faktinai savistovių 
valstybėlių, kurios turėtų 
silpnus, palaidus ryšius.

New Yorko Times kores
pondentas James Reston 
praeitą sekmadienį rašė, 
kad Amerika ir Anglija bi
jo vieningos demokratinės 
Vokietijos; sako, baugu, 
kad tokioje Vokietijoje įsi- rowskiui (Borui) į Ameri- 
galėtų Rusijos įtaka.
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, Jūrininkų Reikalai ir Bosų Propaganda
Birželio 15 dieną yra pasirengę 200,000 Amerikos 

jūrininkų išeiti į streiką, jeigu laivų kompanijos neiš- 
pildys jų teisingus reikalavimus. Laivų kompanijos de
da didžiausius skelbimus turčių dienraščiuose, nukreip
tus prieš jūrininkus. Kompanijos savo skelbimuose ir 
turčių laikraščių redakcijos straipsniuose perstato jū
rininkus, kaip kokius “sukilėlius,” “statančius reikalavi
mus be saiko” ir “grūmojančius subankrutyti kom- 

' panijas.”
Kada tik darbininkai įteikia reikalavimus turčiams, 

tai visada kapitalistai ir jų reikalus ginanti spauda pra
deda lieti ašaras, būk darbininkai juos “skriaudžia”!

Nacionalė Marininkų Unija iškelia faktą, kad laike 
katro laivų kompanijos pasidarė net $21,000,000,000, pel
no! Tuo gi kartu jūrininkai dirbo už mažas algas, apie 
$82.50 į mėnesį, statydami savo gyvastį į pavojų.

Turčiai sako, kad Amerikos jūrininkų algos yra 
augštesnės už Anglijos ir kitų šalių jūrininkų. Tai ką 
turčiai nori, kad Amerikos jūrininkus priversti už ver
giškas algas dirbti, kaip gauna fašistinės Ispanijos jū
rininkai !

Kas gi laivus pastatė, ar ne Amerikos darbininkai? 
Kas į tuos laivus sukrauna tavorus ir iškrauna, ar ne 
Amerikos darbininkai? Kas laivus plukdo per jūras ir 
didjūrius, ar ne Amerikos jūrininkai? O kas pasiėmė 
$21,000,000,000 pelno? Pelną pasiėmė turčiai, kurie at
sisako pakelti jūrininkų algas! Tik dėl šios priežasties 
gali būti jūrininkų streikas.

KAI SOTŪS ALKANŲ 
NEUŽJAUČIA

Inte mat ional Ladies’ 
Garment Workers Unijos 
organas Justice (birž. 1) 
p e r s e r g sti amerikiečius, 
kad “vienas ketvirtadalis 
pasaulio gyventojų susidu
ria, su badu.” Tiesa, girdi,’ 
kad ir mes, amerikiečiai, tu
rime savo bėdų, bet faktas 
pasilieka faktu, jog “mes 
dar turime pakankamai 
duonos ir nors ne per daug, 
bet dar turime sviesto duo
nos pasitepimui. Mūsų kū
dikiai ir giminės yra paval
gę — daugumoje, pavalgę 
gerai.”

“Palyginkime šitą padėtį 
su padėtimi milionų vyrų ir 
moterų bado paliestų kraš
tų įvairiuose pasaulio kam
puose,” sako laikraštis. Dar 
prieš karui pasibaigsiant, 
jau buvo desperatiškas al
kis bombuojamose žemė
se... apiplėštose naciškų
jų įsiveržėlių: Bet šiandien 
maisto padėtis už jūrų dar 
blogesnė dėl sausros ir der
liaus n e p a v ykimo. Šian
dien badas tikra to žodžio

prasme grūmoja 500,000,- 
000 žmonių!”

Todėl Justice ragina ame
rikiečius nuoširdžiai tau
pyti maistą ir paremti Pre- 
s i d e n. t’s F a m ine Emer
gency Komiteto pastangas 
pasiųsti daugiausia maisto 
Europon bei Azijon baduo- 
liams.

APGAILAUJA PAKARTŲ 
HITLERININKŲ

Visi kruviniausi hitleri
ninkai dabar<tapo geriau
siais draugais Chicagos 
Naujienų ir hitlerinės pro
pagandos informacijų cent
ro (LAIC). Tasai centras 
išleido, o Naujienos patal
pino ant pirmo puslapio 
“baisią” ir “liūdną” žinią, 
kad Rygoje tapo nuteisti 
mirtin ir pakarti keli buvę 
žydų ir karo belaisvių sker
dikai. Naujienos tiesiog 
šaukia: “Rygoje okupantai 
pakorė septynis lietuvius ir 
134 latvius.” (N., birž. 7).

šias užpirktų mišias šven
tas.

Taipgi patartina Grigai
čiui pasitaupyti savo aša
ras ir už mažesniuosius hit
lerinius kriminalistus per
daug jų neišlieti. Reikia 
tikėtis, kad neužilgo pasi
baigs ir didžioji Niurnber
go byla. Galimas daiktas, 
bus nuteisti ir pakarti Goe- 
ringas, Hess ir keletas kitų 
didžiųjų “fišių”. Tai bus 
tikrai už ką menševikiškas 
ašaras lieti.

JAU KEIČIA SAVO
KAILĮ

Chicagos klerikalų Drau
gas jau kalba poterius už 
Italijos respubliką. Šimu
tis tiesiog bėdavoja, kad 
dabar “monarchistai ir ko
munistai stengsis demokra
tams - respublikonams dar
bą trukdyti.” (D., birželio

By Matt Sholomskas

we

Speaking of the so called 
United Relief Fund (of which 
only a miserly little ever ar
rived in Lithuania), the Vilnis 
English Section reveals that 
the Schilling of Stuthop, a Dr. 
Starkus, is now a representa
tive of the United Lithuanian 
American Relief Fund abroad.

The V. E. S.’s front page sto
ry reads in part:

“He came to the camp as an 
inmate. But he soon realized, 
that killing others is what he 
prefered to being killed. He be
came a stooge and camp doc
tor.”

noms gaila šių žmogėdrų, 
tai jų štabas padarytų labai 
išmintingai, jeigu už jų dū-

Kultūros > Švietimo
Darbas Tarybų 

Lietuvoje

Chiniįoj Turčiai “Bėdoj”
v New York Times korespondentas Mr. Henry R. 

Lieberman prisiuntė koi;espondenciją po antrašte: “Tur
tingi Chinai Bėga iš Raudonųjų Ploto.” Jis rašo iš 
Chinkiang, Kiangsu provincijos centro, kurios šiaurinę 
dalį- tvarko Chinijos liaudis, o pietinę reakcininkai ge
nerolo Chiang Kai-sheko. Vien į-šį miestą jau atbėgo 
40,000 chiniečių ir tų bėglių skaičius auga.

Kas jie yra? Korespondentas rašo: “Tūkstančiai jų 
tarpe yra buvusių žemės valdininkų — dvarponių, pirk
lių, valdininkų ir kitų, kurie bijosi raudonųjų.”

Jis rašo, kad didelė dalis jų atbėgo su turtu, bet 
yra ir netekusių jo. Generolo Chiang Kai-sheko valdžia 

' ir Amerikos oficialai priešakyj su Mr. C. S. King įsteigė 
bėgliams 26-ias stovyklas, kur jiems teikia reikmenis. 
Iš UNRRA vien į Chinkiang sritį yra pristatyta 45,- 
897 maišai miltų, 1,300,000 svarų kviečių ir 27,736 ka- 

* valkai dėvėtų drabužių.
. Visa tai tenka bėgliams, nes generolo Chiang Kai- 

sheko karinės jėgos prie Yangchow įsteigė blokadą, 
kad jokia pagalba iš Jungtinių Tautų pagalbos organiza- 

’ ei jos UNRRA nepraeitų į Chinijos liaudies valdomus 
plotus! Reiškia, UNRRA pagalba Chinijos darbo liaudį 
nepasiekia, ją gauna tik turtingųjų sluoksniai, kurie 
bėga nuo savo šalies darbo liaudies.

F j*.-

Ką Atidengia Michailovičio Teismas?
Jugoslavijos liaudies vyriausybė kalnuose suėmė ge

nerolą Drają Michailovičių su jo štabu, kuris vadovavo 
banditų karui prieš esamą liaudies vyriausybę. Michai
lovičio ir jo artimųjų teismas prasidėjo Belgrade 10 d. 
birželio. Teismo salėj dalyvauja apie 1,000 žingeiduo- 
lių ir virš 100 įvairių šalių spaudos atstovų.

Jau laukiant teismo Anglijos ir Jungtinių Valstijų 
vyriausybės darė visokius pasiūlymus Jugoslavijos vai

zdžiai, kad ji priimtų Anglijos ir Amerikos tūlus kari
ninkus, kaipo liudininkus už Michailovičių. Tuo kartuninkus, kaipo liudininkus už Michailovičių. Tuo kartu 
^pauda vedė propagandą už Michailovičių, skelbė būk 
jį labai kankiną. Bet gi generolas Michailovičius į teis- 
mo salę atvyko visai nenukankintas, — sveikutis ir ge- 

• fame upe.
Senai buvo žinoma, kad generolas Michailovičius 

kariavo-Hitlerio ir Mussolinio pusėj. Teismo salėj tas 
| faktais pasitvirtino. Jis jau 1941 metais išstojo prieš 

Jugoslavijos partizanus, nes Anglijos valdžia ir tūli 
j Amerikos karininkai bijojo, kad Jugoslavijoj liaudis ne

įsteigtų savo vyriausybę.
Anglijos generolai’ ir pulkininkai, kurie atvyko pas 

■generolą Michailovičių karo metu griežtai reikalavo 
..kovoti prieš komunistus. Jie sakė, kad Hitlerį iš Ju
goslavijos išvys Jungtinės Tautos, bet generolas Mi
chailovičius su savo četnikais turi kariauti prieš mar- 

.šalo Tito partizanus, kad Jugoslavijoj neįsigalėtų 
munistai.

Tokias Anglijos instrukcijas atvežė pirmiausiai 
pitonas Hudson dar 1941 m., 1943 metais Anglijos 

ceieriai dalyvavo posėdy j, kurį laikė generolas Michailo-
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vičius ir Hitlerio komandierius Neubacher, kur buvo 
nutarta “išnaikinti komunistai Jugoslavijoj.” Ten da-

Rašo V. Girdžius, 
Kultūros Švietimo Įstaigų Reikalų Valdybos prie TSRS 

LKT Viršininkas
Vokiškieji fašistai, oku

pavę Lietuvą, uždarinėjo 
kultūros - Svetimo įstaigas, 
klubus - skaityklas, biblio
tekas, muziejus ir kitką. 
Daugelį tų įstaigų pavertė 
kareivinėmis, jų inventorių 
išvežė į Vokietiją, knygo
mis kūrendavo kronis, o 
muziejų eksponatus tiesiog 
sunaikindavo. Iš veikusių 
57 muziejų liko tik 3. Neli
ko nei vieno kultūros na
mo ar klubo - skaityklos. 
Bibliotekų liko tik 60.

Išlaisvinus Raudonajai 
Armijai Tarybų Lietuvą 
buvo atkurtos visos švieti
mo įstaigos, veikusios anks
čiau kaimuose, miesteliuose 
ir valsčiuose, klubai - skai
tyklos, o apskričių centruo
se tarybinės kultūros, me
no ir mokslo židiniai —ap
skričių kultūros namai.

Be to buvo įsteigta vals
čiuose ir apskričių centruo
se 281 biblioteka ir 34 mu
ziejai.

Lietuvos TSR Vyriausy
bės 1945 m. gegužės mėn. 
23 d. nutarimu įpareigoja
ma klubų - skaityklų tink
lą išplėsti ligi 3000, taip, 
kad 1945 metais kiekvieno
je apylinkėje būtų nema
žiau vieno klubo - skaityk
los, o kiekvienos apskrities 
centre nemažiau vieno kul
tūros namo. Tuo pačiu nu
tarimu įpareigojama 1946 
metams išplėsti bibliotekų 
skaičių iki 300 taip, kad 
kiekvienam valsčiuje būtų 
po biblioteką, o muziejų 
tinklą išplėsti ligi 57.

Lietuvos TSR Vyriausy
bė kultūros švietimo darbui 
skiria daug domės, asignuo
ja tam milijonines .sumas.

Kultūros - švietimo įstai
gos (kultūros namai, klubai- 
skaityklos ir kt.) atlieka di-1

Keista ir idomu. Juk ar
gi popiežius sušilęs nesi- 
darbavo dėl Italijos mo
narchijos laimėjimo? Argi 
Draugas nesilaikė popie
žiaus politikos?

Bet dabar, kai monarchi
ja prakišo, kai Italijos žmo
nės supuvusį troną nusita
rė palaidoti į muziejų, jau 
ir Draugas virto “respubli- 

i konišku” ir anti-monarchis- 
; tišku!

Tuo tarpu visas svietas 
j žino, kad Italijos komunis
tai buvo uoliausi kovotojai 
prieš monarchiją. Draugas 
gi dabar drįsta jiems pri-

delį Lietuvos TSR kultūros- 
švietimo darbą; jos kas
dieną informuoja gyvento
jus apie tarptautinę padėtį 
ir Tarybų Sąjungos vidaus 
gyvenimą, tam tikslui orga
nizuodami paskaitas, pasi
kalbėjimus, grupinius laik
raščių, žurnalų- ir brošiūrų 
skaitymus, kolektyvinį ra
dijo klausymą; supažindi
na gyventojus su Tarybų 
Sąjungos įstatymais ir pa
rėdymais, su centro ir vie
tos tarybinės valdžios nu
tarimais, veda gyventojų 
tarpe didelį švietimo darbą, 
ruošia paskaitas, pasikalbė
jimus, klausimų ir atsaky
mų vakarus ir tt.; organi
zuoja savišvietos pagalbą, 
sudarydami bendro lavini
mosi ratelius (istorijos, li
teratūros, gęografijos, kra
štotyros, matematikos ir 
kt.); platina agrotechnikos 
ir zootechnikos žinias, or
ganizuodami agrotechnikos 
ir zootechnikos ratelius, ag
ronomų, zootechnikų ir ve
terinarijos gydytojų pas
kaitas, pranešimus, pasikal
bėjimus, supažindina vals
tiečius su žemės ūkio atsie- 
kimais; padeda • organizuo
ti fizkultūros darbą, platin
dami karo mokslo žinias, 
s u d a r y d a mi fizkultūros 
darbo ratelius ir komandas. 
Jos organizuoja ir plečia 
meninę saviveiklą ir dirban
tiems kultūrinį poilsį — 
spektaklius, meninės savi
veiklos vakarus, choro, dra
mos, muzikos, šokių rate
lius, ekskursijas ir kt.

Tarybinė santvarka su
daro kuo plačiausius gali
mumus mūsų žmonių, mūsų 
krašto kultūros klestėji
mui. Tame didžiame kul
tūros kilimo darbe svarbų 
vaidmenį vaidina tarybinė 
inteligentija.

lyvavo ir Amerikos pulkininkas Robert H. McDowell, 
kaip sako apkaltinimas. K

Iš to viso matyti, kad generolo Michailovičio ir jo 
pasekėjų teismas iškels labai nemalonių įvykių Anglijos 
imperialistams. Todėl jie ir tūli jų palaikytojai ir 
dėjo pastangų, kad išsukti, Michailovičių. nuo teismo.

'TU1UMB1NG through pages 
x of those sections of the Lithu
anian press, which still 
themselves newspapers, 
find business going on
usual . . . Chicago’s “Naujienos”: 
is still running in regulai- dai-’ 
ly installments reprints from, 
the Nazi book “Kolektyvine Ti
ronija” (Collective Tyranny) > 
by Andrius Valuckas. The Bal
tic Review in its March issue 
described this book as “one of 
the many Nazi ’ propaganda: 
publications issued in Lithuania 
during the German occupa
tion”. . . On (Chicago’s 33rd St., 
the “Sandara” continues its 
work as a “defender.” Latest’ 
effort was an attempt to “de-1 
fend” the American Lithuanian 
Council for its publication of a| 
Nazi forgery. Here’s the blurb; 
that appeared under a column1 
titled Glimpses and Occurances

“Some time ago the Lithua-lwas hanged last May near 
nian American Center (Ameri- Landsberg, Bavaria for his cri- 
can Lithuanian Council—M.S.) minai experiments.
in New York published a series] kus enjoyed a better fate, 
of Soviet Official Documents...
The so-called Baltic Review 
proclaims those documents to 
be a product of Nazi propagan
da. Maybe!” .

The Sanadara columnist 
makes no attempt to deny the 
Review charge, but tries to 
brush it away by saying: “The 
present methods employed by 
the Soviet Secret 
overshadows their 
tors — Hitler’s 
Now that the National W 
Fund has descontinued its gene
rous allotments to the so called 
United Lithuanian American

—o--
Like th,e notorious Dr. Schil

ling of Dachau, Dr. Starkus, 
I too, carried out experiments, 
; using human beings, inmates 
of the concentration camp, as 
guinea pigs. Dr. Schilling re- 

Iceived his due reward when he

Jolice even 
former tu- 

G ėst a po”. . . 
ar

mesti antirespublikonizmą. | Fund> )eadcl.s of the fascist sup-
Klerikališkos akys durnų 
nesibijo.
TAI NE PARTIZANAI, 
BET BANDITAI

Tėvynėje (birž. 7 d.) 
skaitome:

“Pasitvirtina, kad partiza
nų veikimas Lietuvoje tebė
ra stiprus. Nemažai jų slaps
tosi Utenos, Alytaus ir kitų 
apskričių miškuose. Bolševi
kų “istrebiteliai” (naikinto
jai) ir kitos okupantų varto
tos priemonės lauktų rezul
tatų nedavė. Priėjo prie to, 
kad laikinieji Lietuvos vieš
pačiai rado reikalo užmegs- 
ti derybas su Lietuvos “ža
liukais.” Pastarieji per savo 
atstovus, kaip pirma paliau
bų sąlyga, pareikalavę grą
žinti išdeportuotus Rusijon 
lietuvius.”

Bet tai yra begėdiškas iš
kraipymas tiesos. Tie Lie
tuvos “miškiniai,” kaip jau 
visi faktai parodo, nėra 
jokie partizanai. Tai pas
kutiniai išsigimėliai ir ban
ditai. Jų visas užsiėmimas 
susideda iš plėšimo ir žu
dymo Lietuvos kaimiečių 
ir darbininkų. Jų kruvi
nais darbais yra pasipikti
nus visa Lietuva.

porting organization are look
ing for a Santa Claus ... The 
“Draugas” announces a con
test for Christmas card designs 
which the ULARF hopes will 
help replace forme]’ National 
War Fund allowances .. .

D)’. Star-

became a representative oil * a 
“relief fund.” Y

—o—
How the story finally got out 

is very interesting. The V.E.S. 
gives as its source for the sto
ry “the correspondent of the 
Brooklyn Lith weekly ‘Vienybe’ 
(May 31, 1946) now in Swe
den.”

Says the V.E.S.:
“Of course, ‘Vienybė’ would 

not hąve exposed the good doc
tor. After all, he is not the on
ly one of this kind among the 
exiles. It just happened that 
there were some differences of 
opinion (in who’s hands the 
funds shall be placed). There
for the whole fight. Therefor 
the unitentional expose.”

To put .it plainly, it was the 
falling out of rouges that 
caused the expose. '

Nešini visokiausiais indais, tie vaikai mieste Katowi

ce, Lenkijoj, sustoję būriu laukia valgio prie UNRRA 

virtuvės.

Po pasitarimo Baltajame Name pastangose užbaigti anglies streiką (iš kairės): 
John L. Lewis ir John O’Leary iš United Mine Workers, AFL, vidaus reikalų se
kretorius J. A. Krug ir vice-adm. Ben Morrell, kasyklų administratorius.
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Ketvirtad., Birželio 13, 1946 Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias Puslapis

Kaip Lietuviškieji Pro-Naciai Amerikoje 
Naudoja Hitlerio “Dokumentus,” Išleistus 

Karo Metu Kaune
Anglų kalboje išeinantis 

buletinas Baltic Review, ge
gužės 15-tos dienos nume
ryje, š. m., paduoda labai 
įdomių faktų, kaip vadina
moji Amerikos Lietuvių 
Taryba, susidedanti iš so
cialistų, klerikalų ir sanda- 
riečių, varinėja pronacišką, 
priešlietuvišką, prieštarybi- 
nę propagandą. Ši taryba, 
kaip parodo Baltic Review, 
daro didelę sarmatą visiems 
lietuviams, naudodama gry
ną nacių propagandą savo 
spausdiniuose, ypatingai jos 
viename anglų kalboje lei
džiamame buletine, pava
dintame “Lithuanian Bulle
tin” už sausio mėn. š. m. Su- 
lyg Baltic Review, šis bule
tinas yra dykai siuntinėja
mas žymesniems ameriko
nams, viešiems ir universi
tetų knygynams ir įvai
riems valdininkams.

Lithuanian Bulletin sako, 
kad jis suradęs “visiškai 
sekretną” rusišką dokumen
tą, kuriame nurodoma “in
strukcijos,” kaip deportuo
ti lietuvius į Sibirą. Šis Am
erikos Lietuvių Tarybos lei
džiamas propagandinis bu
letinas paaukoja net devy
nis puslapius “dokumento” 
foto-kopijoms, ir kitus de
vynis puslp. angliškam ver
timui. Kaip tas “dokumen
tas” pateko į tarybininkų 
rankas, nepasakyta.

Baltic Review redakcija 
sako, kad “sekretnas doku
mentas” paimtas iš nacių iš
leistos knygos: “Lietuvių 
Archyvas— Bolševizmo Me
tai.” Ji buvo išleista Kau
ne, Lietuvoje, 1942 metais, 
laike vokiečių okupacijos. 
Tas “dokumentas” yra at
spausdintas tos knygos pus
lapiuose 37 iki 45!

Atidžiai peržiūrėjus Lie
tuvių Archyve telpantį do
kumentą, matyti tam tikros 
smulkios “dėmės,” kurios 
pasidarė vokiečiams beda
rant klišes. Tos pačios dė
mės yra ir Lithuanian Bul- 
letine atspausdintame “do
kumente” !

Tas rodo, kad Lithuanian 
Bulletin redaktoriai paėmė 
“dokumentą” iš nacių kny
gos ir jį persispausdino!

Čia paduodame foto-kopi- 
jas to “dokumento”, kaip jis 
telpa “Lithuanian Bulleti- 
ne” nuo 18-to puslapio ir 
kaip tas pats dokumentas 
telpa von Rentelno leistame 
Lietuvos Archyve, nuo 37-to 
puslapio!

Baltic Review sako, kad 
tame, neva dokumente, nau
dojama darkyta rusų kalba, 
kas duoda suprasti, kad 
pats dokumentas yra su- 
klastuotas. Taipgi, kad an
glų kalboje vertimas, tel
pantis “Lithuanian Bulleti- 
ne” yra netikslus. Randa
ma, kad dar ir nacių suklas- 
tuotas dokumentas nebuvo 
užtektinai “žiaurus” “Lith
uanian Bulletin” leidėjams!

“Lietuvių Archyvas,” iš 
kurio tarybininkai paėmė 
suklastuotą dokumentą — 
grynai naciška propagandos 
knyga. Ji buvo išleista nie
kinimui ir šmeižimui Tary
bų Sąjungos, su kuria na
ciai kariavo tada, kai knyga 
išėjo. Joje rasite ne tiktai 
prakeiksmus Tarybų Sąjun
gai, bet lygiai ir žydams. 
Joje, taip pat, rasite pa- 
kvaišusį Hitlerio garbinimą. 
Tie, kurie parašė šią kny
gą, dabar randasi pabėgėlių 
tarpe Vokietijoj. Jie dabar 
prašosi amerikiečių pagal
bos.

“Lietuvių Archyvą” išlei-

do nacių “Studijų Biuras,” 
Kaune, 1942 metais, laike 
vokiečių okupacijos. Na
ciai jos atspausdino 5,000 
kopijų, įskaitant ir 45-kias 
“ant geresnės popieros,” 
Raidės Spaustuvėje. Lietu
vių Archyvas parsidavinėjo 
Lietuvoj už penkias reichs
markes. Tas pats “Studijų 
Biuras” Kaune turėjo įstei
gęs “Raudonojo Teroro Mu- • • Mziejų.

Čia paduodame kelias ci
tatas iš to Lietuvių Archy
vo, kad skaitytojai matytų, 
kokis jos turinys:

“Pagrindiniai bolševizmo 
bruožai — uzorpatoriška 
diktatūra ir pastangos už
kariauti visą pasaulį. Visa 
tatai aiškiai suprato Adol
fas Hitleris ir pirmasis pa
siryžo tam raudonajam im
perializmui suduoti miršta
mą smūgį.” (Pusi. III.)

Šalia lietuvių kalboje tu
rinio su paaiškinimais, tas 
pats turinys telpa ir vokie
čių kalboje!

“Lietuvių Archyvo” šeš
tame puslapyje sakoma:

“Daug kas nesuprato gro- 
boniškos bolševizmo prigim
ties. Adolfas Hitleris čia 
buvo išimtis. Jis pirmasis 
ėmėsi veiklių priemonių. 
Taip atsirado Antikomin- 
temo Paktas. Be to, aiškiai 
įrodyta žydiškas bolševizmo 
charakteris. Pagaliau nuro
dyta bolševizmo pavojus vi
sai žmonijos kultūrai.”

Kiek toliau, tame pačiame 
puslapyje:

“Tad dabartinis Vokieti
jos žygis prieš komunistinę! 
Rusiją yra drauge kryžiaus 
ir kultūros žygis. Vadinasi, 
eina reikalas kovos prieš 
bolševizmą apskritai, t. y. 
prieš griovimą ir chaosą. 
Šis milžinas žygis neturi 
sau pavyzdžio istorijoj ... 
Mes įsitikinę, kad dabar ei
na į rytus jėga, kuri turi ir 
karinių ir organizacinių, ir 
kultūrinių ir moralinių prie
monių, kad suduoti bolše
vizmui mirštamą smūgį... 
Mat, tikslas tik tuomet pa
siekiamas, kai visos jėgos 
vieningoje vadovybėje 
griežtai nukreipiamos į rei
kiamą vietą. Pagaliau į 
žūtbūtinę kovą einama su 
Dievu—taip Fiureris pas
kelbė, pradėdamas karą... 
Savaime suprantama, pa
vienio asmens mirtis turi 
būti aukojama didingam 
tikslui. Tokių aukų pri
reiks nevienos. Momentas 
yra sprendžiamas. Lietu
viai tai puikiai supranta.”

Iš čia Amerikos Lietuvių 
Taryba semia savo propa
gandą! Iš čia ji gauna savo 
įkvėpimą! Tarybininkai ne 
kartą sakė,* kad Lietuvoje 
nebuvę kvislingų — tai kas 
tą knygą pagamino, jeigu 
ne kvislingai?!

Kaip “Fiureris paskelbė,” 
kad į kovą einama su Die
vo pagalba, taip Grigaitis 
su Vaidyla, abu bedieviai, 
eina su klerikalais į tą kovą, 
kurią Hitleris daugiau kaip 
metai atgal pralaimėjo. Jie 
tęsia Hitlerio darbą, nau
dodami tuos pačius nuodus, 
kuriuos nuo Hitlerio jie pa
veldėjo !
Apie “Lithuanian Bulletin” 

Leidėjus
• Beje, nors šiame numery
je rašoma; kad “Lithuanian 
Bulletin” leidžiamas Lietu
vių Tautinės Tarybos 
(Lithuanian National Coun
cil), Grigaitis Naujienų nu
meryje vasario 28 d. sako, 
kad

Lietuvių Tarybos. Grigai
tis yra Tarybos sekretorius 
—Jis turėtų apie tai žinoti. 
Tai pasakydamas, Grigaitis 
pagyrė “Lithuanian Bulle
tin,” kad jiems pavyko su
rasti “sekretną dokumen
tą,” ir ragino jį kuo plačiau
siai paskleisti tarpe ameri
konų. (Mes girdėjome, kad 
t. v. Lietuvių Tautinė Ta
ryba jau seniai kojas pakra
tė. —Red.)

Nacių Propaganda 
Naujienose

Tai ne pirmas kartas, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
—Šimutis, Vaidyla ir Gri
gaitis, — susitepa savo 
rankas naciškais raštais. 
Tai nėra jokia išimtis, kaip 
sako Baltic Review.

Būdami desperacijoj, Gri
gaitis ir Ko., bando vis ką 
nors naujo surasti ir pa-

naudoti prieš Tarybų Są
jungą, ir Tarybų Lietuvą. 
Jis nesigaili nei Naujienų 
špaltų tam biauriam darbui. 
Pereitą mėnesį jis pradėjo 
per Naujienas leisti kitą 
nacišką knygą — “Kolekty
vine Tironija,” parašytą 
“liaudininko” Andriaus Va- 
lucko. “Valstybinė Leidyk
la” Kaune išleido net 15,000 
kopijų “Kolektyvinės Tiro
nijos” 1943 metais, laike 

I vokiečių okupacijos. Mat, 
I naciams ji buvo naudinga.
Nacių propagandos biuras 
tai knygai paskyrė leidinio 
numerį 199. Joje yra 229 
puslapiai. Ji buvo atspaus
dinta “Šešupės” spaustuvėj 
Marijampolėje. Nacių oku
puotoje Lietuvoje ji parsi
davinėjo už pusantros vo
kiškos markės.

Jonas Ormanas.
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kad jau pernai tas buletinas 
buvo , perimtas Amerikos

Lietuvių Tauta Vieningai 
Pareiškė Savo Valių

TSRS A u k š č i ausiosios 
Tarybos deputato Justo 
Paleckio kalba, pasakyta 
Panevėžio darbo žmonių su
sirinkime, skirtame manda
tų įteikimui išrinktiesiems 
deputatams.

Draugai ir draugės!
Neseniai, per priešrinki

minius mitingus, čia kalbė
jome prieš jus • kaipo kan-

didysis Stalinas.
Šia proga negalima nepa

žymėti naujos didžios tary
binės liaudies pergalės, ko- 
'kia buvo vasario 10 d. rin- 
! kiniai. Niekas neabejojo, 
;kad toji diena atneš komu
nistų ir nepartinių bloko 

j laimėjimą, stalininės politi
kos laimėjimą. Bet šis lai
mėjimas buvo ypatingai di- 

1 delis ir įspūdingas. Per

THE NATIONAL LITHUANIAN AMERICAN CONGRESS
held at the Congress Hotel in Chicago, 111., Novem- 
her 29th, 30th and December 1st, 1945, 
the Lithuanian American
national coaUbj 
majorit)M^M 
the Unit^^^0 
orders—. 
Lithuanu^B |

This m^B \ 
ccutivc Co^M 
Simutis, Pi^K 
Daily “Drj^H 
olic Allian4^B 
tary and ed^H 
Michael Val^H 
dara," all of

The GovcĮį 
Dwight H. 4H 
fittingly rctnaB

It is signiGcfl 
American Count! 
greu is held, Mr! 
Pius Grigaitis, aro! 
of competing new. 
points of view, in 
working for the c< 
have truly caught 
which always has I

I am familiar 
which the Lithuania 
to call the attention! 
liberty in their home!

The last Nation!

_ u u U JA A

t.

Jone^0 r
B6MH° onep

AC*
<1-^ BUC"

IŠ “Lietuvių Archyvo,” hitlerininkų išleisto Kaune, 
“Lithuanian Bulletino” išpeštas “dokumentas.”
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“Lithuanian Bulletin,” naudodamas šį “do
kumentą,” paimtą iš, hitlerininkų išleisto 
“Lietuvių Archyvo,” skelbia, būk tai pačių 
amerikiečių lietuvių pronacių surastas 
originalus dokumentas...”

CHICAGOS ŽINIOS
IŠ Busimojo Chicagoje Sa
vaitraščio Steigėjų Susirinkimo

Su liepos 4 diena Chicagoje 
išeis naujas pažangus savait
raštis: “The Chicago Star.” 
Jo steigėjai turėjo susirinkimą 
birželio 3 dieną.. Dalyvavo 
skaitlingas būrys steigėjų ir 
abelnai darbuotojų.

Komitetas raportavo, kad 
Šerais ir abelnai aukomis jau 
sukelta $27,000. Skaitytojų 
jau turi virš 6,000. Steigėjų 
skaičius siekia virš 1,300. Be 
to, tame susirinkime priimta 
“Peoples Publishing Ass’n” 
konstitucija.

Prie šio laikraščio įsteigimo 
darbo gražiai prisidėjo ir lie
tuviai. Velionis Fredas Abe
kas buvo vienas iš tų, kurie 

dirbo dėl įsteigimo mini-

pagerbimo

neužsirašėte

mo laikraščio. Tad

mui jo KP V. Kapsuko kliu- 
bas tuo reikalu veda vajų ir 
per tą kliubą gauti skaityto
jai eina Abeko 
vardu.

Kurie. dar
The Chicago Star,” tuojaus 

tai padarykite.
Galite pasiųsti savo prenu

meratas tiesiog į laikraščio 
raštinę, 166 W. Washington, 
Room 308. Metams prenume
rata kainuoja $2.50; už 20 
savaičių $1.00.

Ypatingai tie lietuviai turė
tų užsirašyti, kurie turi Ame
rikoj gimusias šeimas, šį laik
raštį remia visos darbo uni-’ 
jos. Jis nebus kokios vienos 
partijos, o bus visų darbo 
žmonių laikraštis, kuris gins 
darbininkų reikalus.

iRemejas

į Aukš
čiausiąją Tarybą iš 94 mi
lijonų rinkikų rinkimuose 
dalyvavo 91 milijonas su 
viršum, tai yra 96.8 procen
to. Iš jų už komunistų ir 
nepartinių bloką 89 milijo
nai 884 tūkstančiai, tai yra 
198.6 procento. O per šių 
metų vasario 10 d. rinkimus 
iš 101 milijono 717 tūkstan
čių rinkikų rinkimuose da
lyvavo 101 milijonas 450 
tūkstančių rinkikų arba 
99.7 procento. Už komunis
tų ir nepartinių bloko kan
didatus rinkimuose balsavo 
daugiau kaip 100 milijonų 
600 tūkstančių žmonių arba 
99.18 procento rinkėjų daly
vavusių rinkimuose.

Ne skaitlinėmis, o papras
tais žodžiais kalbant, tai 
reiškia, kad šimtas milijonų 
Tarybų Sąjungos 
žmonių 
rankas, 
už savo 
vieningai suteikė jai įga
liojimą toliau vadovauti 
mūsų socialistinei valsty
bei. Nėra pasauly kitos 
vyriausybės, nėra pasauly 
kitos partijos, kurios turė
tų tokį nedalomą pasitikėji
mą liaudy, kokį turi tary
binė vyriausybė ir komu
nistų partija. Tai ir su
prantama, nes draugo Sta
lino, komunistų partijos ir 
tarybinės vyriausybės vado
vaujama daugiatautė Tary
bų Sąjungos liaudis, savo 
nepalaužiamą galybę ir vie
ningumą parodžiusi kare 
prieš vokiečių fašizmą ir 
japonų imperializmą, tvir
tai tiki, kad tik vieningu 
komunistų ir nepartinių 
bloku pasiremiančioji tary
binė vyriausybė ir toliau 
ves mūsų darbo liaudį, mū
sų socialistinę valstybę į 
naujus laimėjimus visose 
gyvenimo srityse.

Milžinišką istorinę reikš
mę turėjo vasario 10 d. rin
kimai Tarybų Lietuvai. Tai 
buvo nauja lietuvių tautos, 
Lietuvos darbo liaudies per
galė. Mūsų respublikoj ■' iš 
1,378,951 rinkiko rinkimuo
se dalyvavo 1,265,638 rinki
kai arba 91.7 procento. Rin
kimuose į Sąjungos Tarybą 
už komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatus balsavo

Justas Paleckis <
didatai. Šiandien aš, o taip 11937 m. rinkimus į 
pat draugai Margis ir gene
rolas majoras Macijauskas, 
atvykome pas jus kaipo Pa
nevėžio rinkiminių apygar
dų išrinkti TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatai. 
Tai ypač žymėtina mums 
diena, nes šiandien įteikia
mi mandatai, tai yra pažy
mėjimai apie išrinkimą į 
deputatus. Taigi mus išrin
kusi Tarybų Lietuvos liau
dis, pareiškusi savo valią š.
m. vasario 10 d. rinkimuose, 
įteikia įgaliojimus atstovau
ti jai aukščiausiame Tary
bų Sąjungos valstybinio val
dymo organe—Aukščiausio
jo j Taryboj.

Priimdamas šį liaudies 
suteiktą mandatą, pirmiau
siai dėkoju už tą didelį pa
sitikėjimą, kurį Panevėžio 
ir Rokiškio apskričių darbo 
žmonės pareiškė man, kai
po komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatui. Didi gar
bė ir didelė atsakomybė yra 
suteikta šiuo pasitikėjimu. 
Ir čia turiu pakartoti prieš 
rinkimus duotąjį šioj vietoj 
pažadą būti iki galui ištiki
mas darbo liaudies reika
lams; visas savo jėgas au
koti darbui už mūsų tarybi- 
nėS\ liaudies ekonominės ge- 
rovėšUr kultūros spartesnį 
kilimą, daryti viską, kad 
greičiau sukurtumėm gra
žią ir laimingą Tarybų Lie
tuvą. Pasižadu su didžiau
siu atsidėjimu dirbti bro
lystės ryšiams su visomis 
tarybinėmis tautomis -stip
rinti, kovoti už vis didesnius 
socializmo laimėjimus, visa
da eiti tuo keliu, kuriuo 
mus veda Lenino - Stalino 
partija.

Tikru ir ištikimu liaudies 
tarnu — štai kuo turi būti 
tarybinis deputatas. Šian
dien kaipo priesaiką kiek
vienas* TSRS Aukščiausio
sios Tarybos deputatas kar
toja mūsų pirmojo deputa
to draugo Stalino žodžius 
apie deputato pareigą: tu
rėti prieš save didžiojo Le
nino vaizdą ir visame sekti 
Leniną. Visų deputatų 
svarbiausias uždavinys yra 
didis ir kilnus: mylėti savo 
liaudį ir dirbti jos labui su 
tokiu visišku pasiaukojimu 
ir ištikimybe, kaip Leninas,

vieningai 
vieningai 
tarybinę

darbo 
pakėlė 

balsavo 
valdžią,

1,207,200 žmonių, tai yra 
95.38 procento. Rinkimuo
se į Tautybių Tarybą už 
komunistų ir nepartinių 
bloko kandidatus balsavo 
1,208,234 žmonės arba 95.46 
procento. Iš 35 rinkiminių 
apygardų mūsų respublikoj 
19 apygardų rinkimuose 
dalyvavusių skaičius viršijo 
95 procentus (iš jų 6 apy
gardose viršijo 99 procen
tus) ir tik 6 apygardose 
r i n k i m u o se dalyvavusių 
skaičius buvo mažesnis už 
90 procentų (iš jų labiausiai 
atsilikusioj apygardoj — 
76.3 procentai). Likusiose 
apygardose dalyvavo rinki
muose 90-195 procentai rin
kikų.

Ką sako tie skaičiai? Jie 
sako, kad praėjusieji rinki
mai buvo nauja lietuvių 
tautos politiniai - moralinio - 
vieningumo ir politinės iš
minties demonstracija. Taip 
įspūdingai ir vieningai pa
reikšdama pasitikėjimą ta
rybinei valdžiai, lietuvių 
tauta dar kartą, kaip ir 
1940 bei 1941 metų rinki
muose pareiškė savo tvirtą 
pasiryžimą eiti tarybiniu 
keliu. Milžiniškoji daugu
ma rinkimų teisę turinčių
jų, daugiau kaip milijonas 
du šimtai tūkstančių Lietu
vos žmonių pakėlė rankas 
už tarybų valdžią balsuoda
mi už komunistų ir nepar
tinių bloko kandidatus, iš
rinkdami savo deputatais 
darbo liaudžiai ištikimus 
sūnus ir dukras, įgaliodami 
juos atstovauti mūsų tau
tai, žengiančiai didžiuo 
Lenino - Stalino keliu į 
naujus laimėjimus.

Šie rinkimai dar kartą pa
tvirtino tezę, kurią ne kar
tą teko pažymėti priešrin
kiminiuose mitinguose, kad 
tarybinė vyriausybė yra lie
tuvių tautos milžiniškosios 
daugumos— jos darbo žmo
nių — atstovu ir reikalų 
gynėju. Tai ir negali būti 
kitaip, nes darbo žmonės, 
tai yra žmonės, kurie gyve
na iš .savo darbo, neišnau
dodami kitų žmonių, suda
ro 90-95 procentus tautos. 
Tarybinė santvarka užtik
rina tos nustelbiančios dau
gumos demokratiją. Ir mes 
matome kaip vieningai toji 
tarybinė socialistinė demo
kratija, Lietuvos liaudies 
masių demokratija pareiškė 
savo valią.

Lietuvių tauta ilgus me
tus kentė buržuazinės ir fa-' 
šistinės santvarkos jungą. 
Ji skaudžiai pajuto neteisin
gumą tos buržuazinės - fa
šistinės santvarkos, kurioj 
saujelė turtingųjų, saujelė 
išnaudotojų — dvarininkų, 
stambiųjų žemvaldžių, fab
rikantų, bankininkų, pirklių 
ir kitų, turtuolių — buvo 
paglemžusi į savo rankas 
visą valdžią, visas teises 
privilegijas, o milžiniškoji 
tautos dauguma, jos darbo 
liaudis buvo beteisė. Todėl 
lietuvių tauta ypatingai ga
li įvertinti tarybinės valsty
bės, proletariato diktatūros 
valstybės, tikros liaudies 
valstybės ypatybes, kurios 
ne tik formaliai, bet ir 4š 
esmės suteikia plačiausioms 
liaudies masėms galimybę 
realiai dalyvauti valstybės 
reikaluose, valstybės valdy
me. Tarybinė valstybė, ei
nant Lenino principu, yra 
“n a u j oviškai demokratinė 
(proletariatui ir apskritai 
neturtingiesiems) ir naujo
viškai diktatūrinė (prieš 
buržuaziją)”.

(Pabaiga rytoj) .s, J
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Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Tikėsite ar ne, bet ši žinia baisiai nepatiks Europos 
fašistiniams likučiams, kurie laukia Amerikos ginkluoto 
įsiveržimo Europon prieš Tarybų Sąjungą ir kursto 
prie tokio įsiveržimo. Tokiais piktais^troškimais vaduo
jasi ir grūmoja gyventojus Lietuvoje saujelė banditų, 
besislapstančių po miškus ir besimaskuojančių “nacio
nalizmu.”

Iš Kauno atvyko jaunas, Kanadoje gimęs lietuvis 
jaunuolis, aukštas, gražus vyrukas, Kauno degtukų fab
riko darbininkas, ir atvežė man nuo to fabriko darbinin
kų ir tarnautojų dovanėlę—gražią dėžutę degtukų. Ant 
jos užrašyta: “Drg. A. Bimbai, atminčiai, Valstybinis 
Degtukų Fabrikas ‘Liepsna’, L. T. S. R. Kaunas, 
10.” Ant dėžutės viršaus geltonomis raidėmis 
ta: “Tarybų Lietuvos Penkių Metų Sukaktis.”

1946. 1. 
užrašy-

ir tar-Širdingai dėkui tojo fabriko darbininkams 
nautojams, broliams ir seserims! Su jais pasimatymas 
ir pasižinimas visados pasiliks mano atmintyje. Man pa
tiko jų fabrikas, patiko jų darbo tempas. Iš jų gali imti 
pavyzdį kitų įmonių darbininkai.

Aplaikiau du surašu nuo Vilniaus Universiteto pro
fesorių. Vienam surašė jie nurodo, kokios aparatūros 
jiems labai reikia jų klinikai, o kitam prašo atsiųsti 
jiems iš Amerikos įvairiausių mokslinių žurnalų—viso 
labo net 42! Prieš keletą savaičių aš juos raginau 
tokius surašus sudaryti. Pažadėjau sugrįžęs Amerikon 
pasiūlyti Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetui juos ap
svarstyti ir jeigu tiktai pasirodys praktiška ir galima, 
jųjų prašymus patenkinti. Juk mes esame pasibrėžę 
prisidėti kaip tiktai prie tokių Lietuvos atstatymo dar
bų—mokslo įstaigų, sveikatingumo įstaigų, klinikų, li
goninių ir tt., atsteigimo.

Gavau sekamą laišką ir pakvietimą visiškai iš ne
tikėto Lietuvos kampo:

“Amerikos Lietuvių Atstovui, Pagalbos Teikimo Ko
miteto pirmininkui, A. Bimbai:

“Šių metų lapkričio mėnesio 22 dienos ‘Valstiečių 
Laikraščio’ 50-tam numeryje atspausdintas jūsų pareiš
kimas ‘Tiesos’ korespondentui, kad jūsų kelionės tiks
las... ‘yra arčiau susipažinti su pokarinės Tarybų Lie
tuvos gyvenimo sąlygomis, josios atsikuriančiu gyveni
mu, kad grįžus atgal Amerikon galima būtų dar plačiau 
organizuoti paramą atsikuriančiai Tarybų^ Lietuvai.’

“Kadangi reikalas yra visuomeninis ir labai svarbus 
mums lietuviams, Lietuvoje gyvenantiems, tai aš manau, 
kad jums,' kaip Amerikos Lietuvių Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmininkui, reikėtų pamatyti savo 
akimis tas Lietuvos vietoves, kurios yra daugiausia pa
liestos karo, būtent: Šilbalių, Oškabalių ir Sausininkų 
kaimai, Bartininkų valsčiaus. Čia pereitais metais rug
pjūčio mėnesį frontas stabilizavosi ir išstovėjo daugiau 
du mėnesiu laiko. Čia rastųsi daug vertingos medžia
gos kaip Amerikos Lietuvių Pagalbos Teikimo Komite
to pirmininkui orientacijos pareigose, taip lygiai ir kai
po žurnalistui. .

“Prašau jūsų, sugrįžus atgal Amerikon, prie pro
gos, perduokite mano sveikinimus ir širdingą padėką 
klevelandiečiams ir filadelfiečiams, o kartu ir visiems 
Amerikos lietuviams, už jų gerą širdį bei gausias aukas 
saviesiems, už jų karštą meilę Lietuvai bei kilnų darbą,j ________ , _ _____  _
siekiant humaniškų tikslų!

k
“Priimkite mano aukštos pagarbos jums pareiškimą! 
“J. Kijauskas, Šilbalių km., Bartininkų paštas.” • 
Atėjo ^inių agentūros Eltos korespondentas Bulo-

./ ta patirti mano įspūdžius, gautus besilankant provinci
joje, ir perduoti Lietuvos spaudai. Visuomet man ma
lonu su tuo jaunu vyru susitikti ir pasidalinti mintimis. 
Papasakojau aš jam, ką regėjau Panevėžyje, Ukmergė
je, Rokiškyje ir kituose punktuose.

Dar nesu nustatęs, kada grįšiu Amerikon. Ban
dau susisiekti su Danzigo uostu, bet jau kelių dienų 
pastangos nedavė teigiamų rezultatų. Nejaugi reikės 

L grįžti per Švediją!
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Gavau surašą ir nuo Kauno Universiteto profesorių. 
Jie taip pat, kaip vilniečiai, prašo, jeigu galima, padėti 
jiems įsigyti mokslinių Amerikos žurnalų, tam tikros la
boratorijoms aparatūros ir tūlų chemikalų, kulių šiuo 
tarpu Lietuvoje sunku gauti, bet be kurių aukštųjų 
mokyklų darbas nukenčia. Pažymėtos sumos yra ne
didelės. Mes, man atrodo, nesunkiai galėsime kaunie
čius patenkinti, jų prašymą išpildyti. Be to, aš galvoju, 
Kanados lietuviai galėtų vieną iš tų projektų pasiimti. 
Žinodamas kanadiečių meilę Lietuvai, visiškai neabejoju, 
kad jie u mielu noru prisidės prie suteikimo Lietuvos 
mokslo įstaigoms tos kuklios paramos.

Sužinojau, kad kunigas Končius, fašistinio suvie
nyto fondo pirmininkas, pribuvo į Londoną. Sako, va
žiuosiąs Frankfurtan, Vokietijon, pas lietuvius pabėgė
lius. Ten jis pažadėsiąs jiems vardu Amerikos lietuvių 
visokeriopą pagalbą.

E Senoji istorija: Lietuvai ir Lietuvos žmonėms nė 
dolerio, o pabėgėliams viskas! Tokia dabar klerikalų, 
smetonininkų ir menševikų linija.

Jau kelinta savaitė būnu Lietuvoje, važinėju po 
miestus ir miestelius, kalbuosi su žmonėmis.

»/ '
(Daugiau bus)
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Amerikiečiui mirusieji dabar ilsisi daugelyje šalių. 
Ši scena yra iš St. Avoid, Francijoj, Atminimų Dieną, 
šių metų. Išlaisvintieji susirinko juos pagerbti. Bet tū
lose vietose buvo apstulpinti aukštų karininkų lygini
mu mūsų didvyrių prie vokiečių. Žmonės skaito panie
kinimu kovotojų už laisvę, kada jie lyginami prie pa
vergėjų.

Veteranams Patarimai
Klausimas:

Ar Antro Pasaulinio Karo 
veteranai, kurie vėl įstojo į 
kariuomenę gali naudotis GI 
Bill pąrūpinimais, jeigu akty
viai tarnauja?
Atsakymas:

Veterans Administration 
sprendimas parūpina vetera
nams mokslo galimybę ir pa
skolų garantiją. Jeigu vetera
nas, apart tarnybos, ras laiko 
mokslui Veterans Administra
tion užmokės įstojimo mokes
tį, bet nę už pragyvenimo iš
laidas.
Klausimas:

Motina rašo, kadjjos sūnus 
nedirbęs ilgą laiką po paliuo- 
savimo iš tarnybos, dabar mo
kinasi amato ir ji klausia, ar 
jis gali reikalauti $65 per mė
nesį pagal GI Bill mokslo pa
tvarkymus.
Atsakymas:

Veteranai, kurie mokosi 
amato, gali reikalauti mėne
sinio užlaikymo mokesties, jei
gu amato kursas nustatytas 
pagal Veterans Administra
tion programą.

Jeigu kursai nenustatyti 
pagal programą, veteranas 
gali paprašyti darbdavio tai 
pakeisti.
Klapsimas:

Pirmo Pasaulinio Karo ve
teranas rašo, ar tai tiesa, kad 
pirmo pasaulinio karo veteran 
nai gali kolektuoti nuošimčius 
nuo bonų, ir prašo paaiškini
mo.
Atsakymas:

Ne kurie veteranai pirmo 
pasaulinio karo gavo pasko
lą iš valdžios už bonus. Kada 
bonai buvo išmokėti, kurie ga
vo paskolą, per klaidą už 
paskolą aukštesnės mokesčių 
kainos buvo paimtos. Valdžia 
surado šią klaidą ir sugrąžino 
pinigus.

Dabar pasklido gandai, kad 
pirmo pasauli- 
prašyti mokes-

pasaulinio ka-

kur ga- 
apie jo

Records
Records

visi veteranai 
nio karą .gali 
čių.

Jeigu pirmo
ro veteranai gavo paskolą ir 
negavo šio atlyginimo, jie turė
tų pranešti Veterans Adminis
tration ir • paduoti prašymą.
Klausimas:

Veteranas klausia, 
Ii gauti informacijų 
tarnybos rekordą.
Atsakymas:

Iš Demobilized
Branch AGO, Army
Administration Center, 4300 
Goodfellow Boulevard, St. 
Louis, No. (20).

Paduok pilną varde, tarny
bos numerį, dieną ir vietą pa- 
liuosavimo, kaip ir laiką ir 
vietą įstojimo.
Klausimas:

Invalidas veteranas nori ži
noti, kiek punktų jam priklau
so, jeigu imtų Civil Service 
kvotimus ?
Atsakymas:

Jeigu veteranas gauna pen
siją už tarnyboj gautą sužei
dimą, jis gali reikalauti 10 
punktų. Invalidai veteranai 
padėti pirmoj vietoj Civil Ser
vice surašė, apart darbų, ku
riems moka su virš $3,000.

Įrodymas
Ligonis: “Kam jūs mane 

patalpinot čia su tuo bepro
čiu?” '

G y d y tojas: “Ligo.nbutis 
perpildytas. — O ar anas 
vyras jums kliudo?”

Ligorlis: “Jis visai kvai
lys! Jis žvalgosi aplink ir 
vis kalba ‘nei čia liūtų, nei 
čia tigrų, nei čia slonių’— 
gi kambarys juk visą laiką 
jų pilnas.”

IDEALIŠKA FARMA
VAK AC 1 JOMS

• / I

Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 
sinkos nusipraųsimui ir toiletai apatiniuose ir 

viršutiniuose kambariuose.
NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS

Tuom vlskuom svečiai pilnai naudojasi
Prašomo įsitčmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 

VIEN TIK SUAUGUSIUS.
Prašome iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885F4

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais k Hudson Upe laivais.
"■
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Lawrence, Mass
Maple Parke yra įsteigtas 

puikus knygynas. Jame ran
dasi visokių knygų. 
Vinco Kapsuko raštai, 
lankius' į 
siskaityti, 
knygyne, 
dalyvavo
draugių, — apžiūrėjo ir visi 
pagyrė tokį naudingą darbą. 
Kai kurie tuojau pasiėmė ir 
knygų skaitymui.

Yra ir
Atsi- 

parką ir norint pa
galite knygas gauti 
Knygyno atidaryme 

daug draugų ir

Kurie norėsit važiuoti Lais
vės piknikai! į Maynard, 
Mass., paduokite vardus tuo
jau, nelaukite paskutinės die
nos. Tikietas $1.25. Registruo
kitės pas P. Garnį, J. šupetrį 
ir S. Penkauską. Komisija no
ri žinoti iš anksto, kiek žmo
nių važiuos, kad parūpinti vie
tą-buse. Busas išeis 10 vai. ry
te nuo L. P. Kliubo, 41 Ber
keley St., Lawrence, Mass.

LLD 37 kuopos narės žada 
turėti ką tai nepaprasto Lais
vės piknike. Jos kaž ką pa
slapčiomis šneka -ir pinigus 
renka, kada padaryti surprizą 
kitų kolonijų moterim. Bet aš 
manau, kad kitos kolonijos ir
gi nepasiduos, — turės geras 
varžytines. O vis 
spaudos paramai, 
spauda tvirtesnė,
ateitis bus gražesnė. Taigi vi
si į darbą, ne tik moterys, o 
ir vyrai — platinkite tikietų- 
kus, nedžiovinkite ant lenty
nų, pasiūlykite žmonėms, 
žmonės perka be argumenta
vimų, tik reikia pasiūlyti. Man 
teko matyti vieną draugą, ku
ris išėmęs tikietukų knygutę 
iš kišeniaus, išpardavė j 5 mi
nutes. O daugelis žmonių net 
klausinėja, kuri galima tikie- 
tukus gauti. Aš sau pasilikau 
4 knygutes ir jau pardaviau. 
Marijona Grinkevičienė irgi 
pardavė, o P. Tamašauskas iš 
anksto pamokėjo pinigus už 
knygutę. Taigi, darbuokimės!

tai eis 
nes juo 

tuo mūsų

Leonas Pruseika kalbės 
Lawrence Maple Parke, bir
želio 16 d., 2 vai. po pietų. 
Drg. Pruseika seniai jau yra 
buvęs Lawrence, gal su virš 
prieš aštuonis metus. Todėl vi
si Lawrence lietuviai jo laukia 
ir turės progą šiame išvažiavi
me jį išgirsti ir su juomi susi
tikti. Kviečiami yra ir apylin
kės lietuviai.

Mums Pruseiką gauti kalbė
ti yra labai sunku, nes jis gy
vena Chicagoje. Bet šiuo tar
pu jis dalyvauja So. Bostone 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 7-tame Seime, tai pasi
taikė ir Lawrence žmonėms 
puiki proga jį išgirsti.

Drg. Pruseika yra ne tik 
dienraščio Vilnies redaktorius, 
bet įžymus rašytojas ir vienas

Reumatiški Skausmai
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 ilgiaus, ale 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 066. Newark 1. N. J.

iš augintojų Lietuvių Literatū
ros Draugijos, tos didžiulės 
apšvietos ir kultūros 
zacijos.

Todėl visus ir visas 
me dalyvauti Maple 
ateinantį sekmadienį, 
16 d.

organi-

kviečia- 
Parke 

birželio
S. Penkauskas.

Pačios liaudies sukurtas 
ir liaudiškais pradais’ pa
grįstas auklėjimas turi tą 
mokomąją jėgą, kurios nė
ra net geriausiose sistemo
se, paremtose miglotomis 
idėjomis arba perimtose iš 
kitos tautos.

K. D. Ušinskis, 
žymus rusų pedagogas.

Kalboje reiškiasi visos 
tautos siela ir visa jos tė
vynė ... Kalba yra gyviau
sias, skalsiausias ir drū
čiausias ryšys, jungiantis 
atgyvenusias, gyvuojančias 
ir būsiančiąsias liaudies 
gėntkartes į vieną didžią, 
istorinę, gyvą cielybę.

K. D. Ušinskis, 
žymus rusų pedagogas.
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Binghamton, N. Y,
Parengimai

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 20 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje. 
Visi kuopos nariai- kviečiami 
dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti.

Birželio 15 d., šeštadienio 
vakare, įvyks Daily Workerio 
naudai vakarienė. Taipgi bus 
Lietuvių salėje ir prasidės 6 
vai. vak. įžanga tiktai $1. Vi
si dalyvaukite ir paremkite 
anglišką darbininkišką spau
dą.

Klaidos

Aprašant pereito mėnesio 
kuopos susirinkimą, įvyko 
klaida. Pasakyta, kad P. Ja- 
silionienė aukavo pinigais, o 
turėjo 
keptą 
kienė

būti: aukavo namie 
pyragą, o V. Kamins- 
pinigais.

Kuopos Narys.

Visos Indijos Kongreso 
Partija atmetė anglų siūlo
mą laikinę valdžią.

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
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459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas nrtig 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

--------------------------------------- 1-------------------

J. J. KAŠKIAUČRJS, M. D
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

SS.■ •> ■

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-517Ž

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų Šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt Vernon St J
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110
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PRANEŠIMAI

ka-

VERPĖJAI
VERPINIŲ SKIRSTYTOJAI

PIKNIKAS NUOLATINIS DARBAS

Linksmos Darbo Sąlygos.

v.

MICH.

ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ
KRISLAI

VOSE PAVILION PARKE
MAYNARD, MASS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

atsitikimų, 
būdamas

kad
nie-

VISIEMS ŠIFTAMS
REGULIARĖ ALGA

pusiau, 
Kalnai, 

bet vis-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kurį rengia Bostono apylinkes pažan
giosios lietuvių organizacijos^—įvyks

Prie pašalpinių drau- 
niekur nepriklausė.

P. Baranauskas.

pabėgėliai skundžiasi, 
Končius į juos žvairakia-

tingai moterys turi 
šia nepaprasta proga.. 
LLD Moterys.

SO. BOSTON, MASS.
Didelis dviejų kolonijų piknikas 

įvyks birželio 16 d. Ruošia Montel- 
los Moterų Apšvietos Kliubas ir 
Bostono ALDLD moterų 2 kp. įvyks 
Tautiškame Parke. Kaip žinoma, iš 
praeities, moterų rengiami piknikai 
visuomet būna vaišingi skaniais gė
rimais ir namie gamintais valgiais, 
taip ir šį pikniką moterys stengiasi 
padaryti puikiausiu. Tad kviečiame 
visus dalyvauti ir smagiai praleisti 
dieną. — Rengėjos. (136-137)

WINDERS
UŽDIRBA $60 Į SAVAITĘ 

AR VIB6AUS
Patyrusios prie rankom mezgimo 

vilnonių mezginių.
40 valandų savaitė. Viršlaikiai. 

Nuolat ištisu 8 metus.
Taipgi daliai laiko ir vakarų darbui.

WOOL TRADING CO.,
628 Broadway, arti Houston St.

t (i«7|

5 DIENOS — 7 VALANDOS 
Gera proga mokinėm ir patyrusioms

ZEPHYR MILLS, INC 
COOPERSBURG, PA.

Rytiniai ir popietiniai šiftai.
Linksma Aplinkuma.

Susitaikomi Sandarbininkai.
Ideališkos Darbo Sąlygos.

TELEFO NUOKITE 
COOPERSBURG 111.

Dirbtuvė randasi už vieno bloko 
nuo gatvekarių.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks 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 įvyks rug
sėjo 1 d. Crescent Park, Gloucester 
Heights, N. J. Tai bus diena prieš 
Labor Day — P. Puodis, sekr.

(135-136)

NASHAWENA MILLS, 
Employment Office,

BELLEVILLE ROAD,
NEW BEDFORD, MASS

gerą pluoštą 
ir suras būdą, 
į religines

JAUNAS VYRAS
BAIGĘS HIGH SCHOOL 

ABELNAM DARBUI 
PRIE FABRIKO 

Kreipkitės t
EDWARD D. LAMPARD CO.,

265 WATER ST., BROOKLYN.

HAMTRAMCK,
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

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)

po antrašu: 1297
, Bridgeporte. Tačiau lie- 

direktorius

VIRĖJAI 
STALŲ APTARNAUTOJAI 
STALŲ APTARNAUTOJUS 

VYRAI PRIE BUFETO 
DIENINIAI & NAKTINIAI APVALYTOJAI. 
Pilnam ar daliai laikui. Pageidaujama gerea- 

tipo darbininkų. Mokama proporcionaliai,
HOWARD JOHNSON

822 Central Ave., Yonkers.
Važiudkit No. 7 gatvekarių nuo Getty Square, 

Yonkers, ar No. 3 busu nuo 238th St.
(138)

Waterbury, Conn.

SO. BOSTON, MASS, 
šeštadienį, birželio 15 d., 8 v.

318 Broadway įvyks nepaprasta va
karienė, kurią pagelbės prirengti 
viešnia iš kitos valstijos, tai bus drg. 
M. Svinkūnicnė, natūraliste iš Wa
terbury, Conn. Demonstruos valgius, 
parodys kaip sukombinuoti daržoves, 
kad būtų skanios-maistingos ir tur
tingos vitaminais. Tai galėsime ska
niai pasivaišinti ir pasimokinti, ypa- 

pasinaudoti 
— Kviečia 
(136-137)

RANKINIAI PROSYTOJAI
Patyrę prie Vyriškų Koutų.

Taipgi turi būt patyrę prie Hoffman Mašinos, 
Kelnių prosijimo.

Kreipkitės J Personnel, 9th Floor.

DE PINNA
2 West 52nd St., N. Y.

REIKIA 
AUDIMO 
MOKINIŲ

Lengvas, Linksmas Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ideališkos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Tuojau

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

(140)

DIDYSIS DIENRAŠČIO LAISVES

CHESTER, PA.
Birželio 16 d., 8 v. v. Komunistų 

Partijos ruošiamas vakaras, kur bus 
rodoma filmos iš Sovietų Sąjungos. 
Ateikite į Nolans salę, 524 Market 
St. — P. Š. < (136-137)

M1CHAIL0VICIUS 
PASISAKĖ SĖBRAVĘS 
SU NACIAIS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ciais kariauja prieš Jugos
lavijos partizanus, bet ang
lų oficieriai su- tuom suti
ko, kaip pareiškė Michailo- 
vičius teisme.

Jis pridūrė, kad Anglija 
siuntė Michailovičiaus ar
mijai maistą, ginklus ir 
amuniciją. Kartu Michailo-’ 
vičius teisinosi, kad jis no
rėjęs patraukt savo pusėn 
kitus jugoslavus, kurie ko
vojo išvien su vokiečiais; 
todėl, girdi, jis palaikęs ry
šius su nacių komandie- 
riais...

Italijos Monarchists! 
Žmogžudiškai Puola 
Respublikiečius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Birž. 11 d. monarchistai 

su bombomis, šaunamais 
ginklais ir padegtais gazo
lino buteliais puolė Komu
nistų Partijos raštinę Ne
apolyje. Policija ugnim iš 
kulkosvaidžių, p a galiaus, 
išvaikė 10,000 šėlstančių 
monarchistų.

Romoje tą pačią dieną 
100,000 respublikiečių de
monstravo ; reikalavo tuo
jau išvyt ex-karalių Hum- 
bertą. Minia grūmojo ir 
ministeriams, kurie vaikšti
nėja pas ex-karalių, veda 
derybas su juom ir delsią.

Hūmbertas vis dar nesi
judina nuo sosto. Jis tęsia 
pasaką, būk “neaišku,” ar 
Italijos piliečiai per visuo
tinus balsavimus nusprendė 
pašalint karalių ir įsteigt 
respubliką.

Washington. — Duonos 
kepaliukas pabrangintas 1 
centu; tiek pat ir tuzinas 
bulkelių.

Kairo. — Auga bedarbių 
skaičius Egipte.

MAYNARD, MASS

PIKNIKAS BUS

Liepos-July 4-tq
Tai bus nepaprastai graži programa. Dalyvaus visi Naujosios 

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

svarbiais dienos klausimais.

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.

Atydai Visy ALDLD Narių— 
Vyrų ir Moterų Kuopų ir Vi

sų Laisvės Skaitytojų 
šeštadienį, 15 d. birželio 

(June), kaip 8 vai. vakare, 
įvyks draugiškas pasikalbėji
mas, 29 Endicott St., Choro 
kambaryj. Bus du Laisvės re
daktoriai — D. šolomskas ir 
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, 
LPT Komiteto pirmininkas, A. 
Bimba.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
birželio 16 d. įvyks piknikas, 
Olympia Parke. Ant pikniko 
drg. A. Bimba papasakos 
mums, ką jis matė Tarybų 
Lietuvoje.

Dėlei Vinco Yasiulio Mirties
Pereitą panedėlį, birželio 

10 d., mirė daugeliui bridge- 
portiečių žinomas Vincas Ya- 
siulis; mirė staigiai, beeida
mas ryte į darbą. Šiuos žod
žius berašant Yasiulio lavo
nas randasi pas miesto grabo- 
rių, po antrašu: 1297 Park 
Ave 
tuvis, laidotuvių
Daugėla, stengiasi Yasiulio la
voną pergabenti ir pašarvoti 
savo įstaigoj. Laukiama Ya
siulio giminių atvykstant iš 
kitų miestų. Pakol kas laido
tuvių diena ir vieta nenusta
tyta.

V. Yasiulis buvo viengun
gis, tad nepaliko nei šeimos; 
taipgi nepaliko nei jokio tur
to. Artimesnių ar tolimesnių 
giminių randasi Waterburyje 
ir kitur. V. Yasiulis priklausė 
prie vietinės ALDLD kuopos 
ir buvo senas Laisvės skaity
tojas.
gysčių

EGIPTUI GRĘSIA NAU
JI STREIKAI

Kairo, Egiptas. — Inži
nieriai nutarė ^treikuot lie
pos 4 d., telefonistai birž. 
15 d. ir valstybės geležinke
lių darbininkai birž. 25 . d., 
jdgu valdžia nepatenkins 
jų reikalavimų.

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

pardavinėjimu šio pikniko tikietų.

(Kelionės įspūdžiai)
Kadangi mūsų išleistuvių 

proga visi draugai pageidavo 
aprašyti mūsų kelionės įspū
džius iki Floridai, tai čia ir 
imuosi, nors trumpoje formo
je, parašyti. Ot, buvo šitaip: 
Atsikėlėme pirmadienio rytą 
— geg. 27 d. .Lauke lietus te
belyja, kaip lijęs, nes Pitts- 
burghe tuomet lietus lijo veik 
kas dieną per dvi savaites. Šį 
tą dėstinėjame, rengiamės va
žiuoti į busų stotį. Mažai kal
bamės, surūgę, lyg ir ta lie
tingą, paniurusi aplinkuma.

Ir kur gi čia nebūsi paniu
ręs, juk paskutinės valandos 
slenka. Reikia skirtis su sa
vuoju nameliu, kuriame išgy
venome 17 metų. Reikia skir
tis su gražiu būreliu artimiau
sių draugų ir prietelių, su ku
riais per 30 metų • dirbome 
draugijose ir ypatiškai drau
gavome. Jie tik pereitą vaka
rą mus taip gražiai atsisveiki
no, visi susirinkę į tą pačią 
LMD svetainę, kurioje tiek 
daug kartų per tą visą laiką' 
mes susirinkdavome, kaip į 
vietos lietuviškos politikos mū
šio lauką, arba atžymėjimui 
kokio svarbaus įvykio, ir 1.1.'

Aš dar laikausi, bet mano 
draugei, matau, sunku palikti 
tas priprastas kampelis! Ji, 
rodos, prislėgta kokios sun
kios naštos ant krūtinės: sun
kiai alsuoja, sunkiai vaikščio
ja ir skepe.čiukę mažai ati
traukia nuo akiųį Pagaliau iš
einame. Norėtųsi juokais pa
sakyti : Sudiev, mylimi name
liai ir jaunas sodeli, kurį aš 
mylėjau ir žiūrėjau. Bet ne, 
negaliu, tas mano draugę ga
lutinai sugniuždytų. Lauke 
kaimynai šaukia: “Good bye, 
so long!” ir 1.1. Nuvažiuoja
me.

Stotyje taip pat sunku ir 
liūdna. Tas oras toks sunkus, 
lyja. Pagaliau susėdame į di
delį busą ir važiuojame. Bu
šas Važiuoja palengva, mudu 
kalbamės mažai, nerandam 
tinkamos temos; Kaip tik pra
dedam prisiminti išleistuvių 
vakarėlį, draugus ir pažįsta

mus, katras ką sakė, ko lin
kėjo, ko prašė parašyti ir t.t., 
taip tuojau ir vėl nutrūksta 
pokalbis. Mano draugė tuojau 
užspringsta, negali kalbėti ir 
vėl tyla. Taip atvažiuojame 
iki Washington, Pa., tai pas
kutinis Pennsylvanijos dides
nis miestas iki prasidės West 
Virginia. Lauke, kad ir labai 
nemaloni aplinkuma su. Penn- 
sylvanios ir W. Va. šaipiais 
kalnais, tačiau pakelėse ma
tytis ir gana gražių namukų 
su gražiai žaliais ir kviėtkuo- 
tais darželiais, būreliais vištų 
ir kitų paukščių.

Tankiai pravažiuojame ne
blogų ūkių - farmų, kad ir 
ne tokių didelių, bet laukai at
rodo gražiai, sveikai žali ir 
gana didoki būriai karvių ga
nosi, gyvuliai atrodo gražūs, 
tas liudija, kad čia žmonės 
gyvena neblogai — pakenčia
mai.

Privažiuojam Wheeling, W. 
Va., pirmas didesnis miestas 
West Virginia valstijoj, čia iš
lipam 15 minučių pasivaikš
čioti, pasiraivyti. Kadangi ly
ja, o per tokį trumpą laiką 
niekur toliau negalima paeiti, 
tai nieko ypatingo iš miesto 
atžvilgio negalima pasakyti.

Vėl važiuojame. Kaip Penn
sylvania, taip W. ‘ Virginia, 
savo gamtine išvaizda niekuo 
nesiskiria, — kalnai, uolos, 
krūmai ir t.t., bet mes vylia- 
mės, kad ne po ilgam kalnai 
pradės mažėti — išvažiuosi
me į lygumas, kitokią gamtos 
išžiūrą ir, gal būt, pabėgsime 
nuo to >niūraus lietaus. Va
žiuojame valandą po valan
dos, o gamtos vaizdas vis 
tas pats — kalnai, pakalnės 
ir lietus vis nesiliauja lijęs. 
Jau ir vakaras, pradeda tem
ti ir sutemo. Apie 16 vai. va
kare privažiavome West Vir
ginia didmiestį Parkersburg. 
Čia persėdame į kitą busą ir 
vėl važiuojame.

Naktį dar liūdniau važiuo
ti. Atlošę sėdynių užpakalius, 
“sugulam,” bandome užmigti, 
bet busas taip tankiai sukinė
jasi, tai į vieną, tai į kitą pusę 
po tas taip tankias ir staigias 
tarpkalnes, kad “miegančius” 
be paliovos raliuoja, tai į vie
ną, tai į kitą pusę “lovos” — 
supa, kaip laive ant jūrų. Po
ra moterų pradėjo sirgti jūrų 
liga. Viena net nualpo. Busas 
turėjo sustoti atgaivinti nual
pusią. Mano draugė ir skun
džiasi negerumu po krūtine. 
Raminu ją ir bijau: Kelionę 
tik pradedan^o jau tokios ne
ramios pasekmės... Užsimer
kiu, o miegas visai neima. 
Mintys galvoj ritasi viena pas
kui kitą: Kaip išlaikys kelio
nę mano draugė? Ką rasime 
Floridoj ? Ar galėsime ten ap
sigyventi? Ar patiks? Mano 
draugė, jaučiu, miega, — šir
džiai -darosi ramiau; numigs 
biskį, gal jai bus kiek geriau, 
lengviau.

Pradeda aušti. Matomai, ne- 
belyja, bet dangus 
šmotais debesuotas, 
matyt, jau mažesni, 
tik kalnuota.

žemė čia navatna — oran- 
džiniai raudona, panaši į lie
tuvišką molį,' tik daug rau
donesnė. Kart kartėmis sau
lutė nedrąsiai iš už debesų iš
lenda, apiberdama žemę švie
siai spinduliais, nuo kurių 
šviežiai suarta ar suakėta že
mė taip nušvinta, kad, rodos 
lengva liepsnelė plevena - de
ga, o čia vėl vienur kitur ge
rai aukštyn pakilę kalnai, at
rodo gražiai ūkanotai mėlyni, 
kas sudaro labai žavėtiną 
vaizdą. Važiuojame vis tiesiai 
į pietus, jau tuoj būsime Vir
ginia valstijoj, miestelyj Wy
theville, Virginia. Čia’ apsisto
sime 20 minučių šį tą perkąsti 
ir pasivaikščioti. Juo toliau į 
pietus važiuojame, tuo gamta 
ir ten gyvenanti žmoneliai 
biednesni.

(Bus daugiau) /

Pranešimas Waterburio ir 
Apylinkes Lietuviams

Lietuvių Laisvo Kapinyno 
piknikas, kuris buvo rengia
mas ir turėjo įvykti birželio 
2 d., dėl lietaus ir blogo oro, 
neįvyko.

Dabar ta pati komisija ren
gia pikniką dėl Lietuvių Lais
vo Kapinyno birželio 16 d.,' 
nedėlioję, Lietuvių Darže, 
Chestnut Hill Road, Waterbu
ry, Conn. Pradžia 1 vai. die
ną.

Victor Kidula ir jo orkes
trą gros dėl šokių. Turėsime 
gerų gėrimų ir gardžių užkan
džių.

Brangūs lietuviai ir lietu
vaitės! Kaip kiekvieną metą, 
taip ir šiemet, Laisvas Kapi
nynas nori parengti pikniką. 
Nekuriem gal , keistai atrodo, 
kad kitos kapinės piknikų ne
rengia, tik šitos.

Kitos kapinės visos yra su- 
sirišusios tai su viena, tai su 
kita religija, o religinių žmo
nių yra daug ir jie visi numi
rę laidojusi į religines kapi
nes. Todėl jiems labai lengva 
be jokių sunkumų tas kapines 
užlaikyti ir jas gražiai apdirb
ti.

Laisvom Kapinėm yra daug 
sunkiau, nes laisvų žmonių yra 
mažiau ir dar ne visiems ten
ka pasilaidoti ten, kur jie, gy
vi būdami, norėjo.

Kada laisvas žmogus nu
miršta, likusieji, jo šeimyna 
ar giminės, gali daryti su jo 
kūnu, ką tik nori, gali jie lai
doti jo kūną į laisvas kapines, 
gali laidoti į religines kapines. 
Kiti paklaus, kaip laisvo žmo
gaus kūną gali laidoti į reli
gines kapines? Labai lengva, 
ypač Waterburyj, jei tik kle
bonui parodysi 
pinigų, tai jis 
kaip palaidoti 
pines.

Buvo tokių 
žmogus gyvas 
kad nėjo į bažnyčią ir buvo 
laisvas nuo visokių religinių 
prietarų. Buvo Laisvo Kapiny*- 
no pats pirmutinis, su kitais 
žmonėmis, įsteigėjas ir visuo
met dėl jo dirbo iš visos šir
dies, buvo nusipirkęs lotą anf 
Laisvų Kapinių, kad galėtų 
numiręs ten pasilaidoti. Bet, 
kuomet jis mirė, jo moteris ir 
vaikai jo kūną be jokių sun
kumų, nugabeno į kitas kapi
nes. Čia tik vienas pavyzdys, 
tokių yra daug, kad žmogaus 
kūnas būna palaidotas ne te
nai, kur jis gyvas būdamas 
norėjo, bet ten, kur jo liku
sieji giminės norėjo. Jei tik 
mirusio laisvo žmogaus lieka 
užtektinai pinigų dėl palaido
jimo, tai giminės ir eina da
ryti biznį dėl religijos.

Todėl į Laisvas Kapines ma
žai laidojasi ir dėl to jos sun
ku yra užlaikyti, o užlaikymas 
kainuoja pinigų. Todėl ir ši
tas piknikas yra rengiamas, 
kad sukelti kiek pinigų, kad 
galėtume pagražinti kapines.

Todėl mos kviečiame visus 
lietuvius’ dalyvauti šiame pik
nike, praleisti laiką smagiai su 
savo draugais ir pažįstamais 
ir pasigėrėti gamta, kuri yra 
pilname savo gražume. Jūsų 
atsilankymas suteiks finansi
nę ir moralę paramą dėl L.> 
Kapinynų darbuotojų.

Komisijos Narys.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Pastebėjau tūluose laikraš

čiuose, kad kun. Končiaus mi
sija pas pabėgėlius Vokietijoj 
ir Švedijoje prastai pavykusi. 
Tūli 
kad 
vęs, atsinešęs su nuožiūra.

O gal kun. Končiui akys 
prasivėrė, kai jis sužinojo tų
jų pabėgėlių rekordus? Nesi
nori tikėti, kad kun. Končius 
ar kas kitas iš amerikiečių 
jaustųsi gražiai ir gerai, šelp
damas ir globodamas hitleri
ninkus. 
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OPERATORES
SIUVĖJOS

PRIE VIENA ADATA SINGER MAŠINOS
Nuolatinis Darbas—Gera Alga

Kreipkitės
MANHATTAN SHIRT COMPANY

27-31 Hoffman Street Kingston, N. Y.
(139)

Kai pasaulyj atsiranda 
tikrasis genijus, štai ženk
las jį pažinti: visi pasaulio 
bukapročiai susijungia jį 
persekioti.

Jonathan Swift.

LAWRENCE, MASS.
Išvažiavimas ir prakalbos rengia

ma Maple Parke, Methuen. Kalbės 
svečias iš Chicagos, Vilnies red. L. 
Prūseika. Apart progos pasimatyti ir 
išgirsti svečio prakalbų, galėsite tuo 
pačiu sykiu linksmai praleisti laiką 
tyrame ore. Tad būkite šiame išva
žiavime. Važiuodami į Maple Park, 
važiuokite autobusu su užrašu Law
rence ir Maple Park ar" Newbury- 
port-Marmac, Salisbury Beech. Pa- 
simokėsite 15c, paklausite Maple 
Parko. Pasakys kur išlipti. Antri bu- 
sai eina nuo kampo Hampshire ir 
Common St., kas pusę valandos — 
Special busas į Maple Park. — S. 
Penkauskas. (136-137) .

30,

DIENRAŠČIO LAISVĖS
PIKNIKAI

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

BOSTONO APYLINKĖS
Liepos-July 4, Vose Pavilion Park, 

Maynard, Mass. (x)

Penktaa PuslfipM

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
BE PATYRIMO 

Išsilavinimui kaipo 
Manageriais prie 

KAIMYNYSTĖJE
DRY CLEANING KRAUTUVIŲ

$80 & KOMISAS
Po trumpo pralavinimo periodo $27. 

VAKACIJOS SU ALGA!
SVEIKATOS APDRAUDA

SPOTLESS STORES 
1223 ST. NICHOLAS AVE.

(Arti 170th St.)
Ar kreipkitės j hi

SPOTLESS STORE
(186)

MERGINOS—MOTERYS
GERA ALGA!

Patyrimo Nereikalaujama. 
Egzaminuoti, atrinkti, lankstyti ir pakuoti.

LENGVAS, LINKSMAS DARBAS.
LORD CLEANERS ii DYERS

84-69 Collins Place, Flushing, L. I.
(138)

• MERGINOS
Lankstyti rankšluosčius, egzaminuo
ti* ,ldihiformas ir sudaryti pakus.

MR. JACKSON
MORGAN LINEN SERVICE, 

484 11th Ave. (88th St.) - 
(136)

(139)

Kurie gi yra didesni pra
sikaltėliai — tie, kurie par
duoda mirties įrankius, ar 
anie, kurie juos perka ir 
vartoja?

R. E. Sherwood.
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šeštas Ihislapis Laisve—Liberty, Lithuanian Dally
mA,

Ketvirtai!., Birželio 13, 1946

t NewYoito^/^felinlos
Dusas Jau Perpildytas, 
Bet Važiuosime ir 
Netilpusieji

Blėtinė Pupelių Įleis Jus į 
Marininkų Mas-Mitingą

Komunistai, Ar Manote, 
Kad Svarbu Daily 
Workerj Leisti?

Laukiama Atvykstant Prūsei
kos ir Šaunaus su Juo Vakaro

Busas važiavimui j Litera
tūros Draugijos 2 apskr. pik
niką šį sekmadienį, Linden, 
N. J., jau perpildytas. Dau
geliui paskiausia atėjusių už
sisakyti vietos, turėjome atsa
kyti. Gaila. Jeigu anksčiau, 
būtume gavusios kitą busą. 
Dabar jau per vėlu. Tačiau, 
nenusiminkime, vistiek va
žiuosime.

Kuriem pritrūko buse vie
tos, važiuosime automobiliais 
ir traukiniais.

1 Valanda 
salės, kampas 
Eyck Sts. Rei-

suėjusių 
Ilgai ne-

valandą

Busas Išeis
Nuo Laisvės 

Lorimer ir Ten 
kia susirinkti ankstėliau, kad
nevarginti anksčiau 
laukimu pavėlavusių, 
lauks.

Tuo pat laiku, 1
išvažiuosime iš čia ir likusieji 
važiuoti traukiniu. Turintieji 
liuosų vietų mašinoje taipgi 
prašomi užsukti čia 1 valan
dą, paimti norinčius važiuo
ti mašinomis.

Traukiniai Išeina:
Kam nepatogu pribūti va

žiuoti nuo Laisvės su grupe, 
lengva susirasti pikniką Penn
sylvania traukiniu. Stotis ran
dasi 7th Avė., prie W. 33rd 
St., New Yorke. Imti traukinį 
į Linden, N. J. Išsėsti Wood 
Ave. stotyje. Paeiti tik trys 
blokai iki pikniko, 340 Mit
chell Ave.

Traukiniai išeina (mūsų 
laiku — daylight saving) : 
12:25, 1:05, 2:10.

Kas nori, gali važiuoti ir 
Central Railroad of New Jer
sey traukiniais, pradedant su 
“ferry,” bet taip daug kebliau 
nepratusiam tais keliais važi
nėti.

Moterų Kliubo Komisija.

Septyni tūkstančiai šeimų 
viena diena išpildė aplikacijas 
gauti butus Metropolitan Ap- 
draudų firmos projekte E. 
14th St., New Yorke. O tie 
apartmentai būsią gatavi 
tai 1947 metų rudenį. Ir 
dos bus ne pigios. Ten 
pinsis 8,759 šeimos.

tik- 
r en
tai

Miesto bučerių advokatas 
Kranis sako, kad šią savaitę 
ir pradžioj sekamos, tikimasi 
bučemėse daugiau mėsos, ne
gu buvo pastaruoju laiku.

Birželio 12-tą New Yorkan 
pribuvo dar 2,039 kariškiai ir 
554 karo nuotakos ir vaikai.

Tačiau ne vien toje blėtinė-1 
j e pupelių svarba. Svarbiausia 
yra, kad minios newyorkiečių 
užpildytų ne tiktai milžiniš
kąją Madison Square Garden, 
bet ir aplinkines gatves per
pildytų. Jeigu taip būtų, ma
rininkų streikas bus lengviau 
laimėtas. Pamatę darbininkus 
mūru stojant už marininkų 
pečių, laivų savininkai, o taip 
pat miesto, valstijos ir vals
tybės vyriausybė kitaip su ma
tininkais skaitysis.

Kompanijoms nebūtų sun
kumų ir numesti kai ką prie
dui darbininkų algoms iš tų 
21 biliono dolerių, pelnytų iš 
laivininkystės, pelnytų mari
ninkų darbu ir visuomenės lė
šomis.

Mitingas marininkų streiko 
paramai įvyks šį ketvirtadie
nį (šiandien), birželio 13-tos 
vakarą, Gardene, 8th Avė. 
tarp 49th ir 50th Sts., New 
Yorke.

Mitinge nori surinkti 10 to*- 
nu maisto 18-kai streiko vir
tuvių, įsteigtų New Yorko- 
Brooklyno pavandenyje, ka
dangi iš laivų į portą išsikėlę 
mariniu k ai jau su pirma die
na reikės valgydinti. Reikės 
jiems ir lovų, kadangi didžiu
mos iš jų namai ne čionai, bet 
po visą Ameriką, po visus per
tus.

Tikimasi šiame porte bū
siant 30,000 streikierių.

Mitinge bus planuojama ir 
Itolimesnis teikimas pagalbos.

Jeigu Jūs Būtumėt Vienu iš Ty Trijų Ap 
degusių, Kuri Laikraštį Pasirinktumėte?

Birželio 10-tos priešpietį j Išėjusios iš subway linksmos 
Brooklyne įvyko eksplozija *" 
elektros pajėgos gamintuvėje, 
kurioje kritiškai apdegė du 
darbininkai. Skaudžiai nuken
tėjo trečias, tuos du gelbėjęs. 
Ir galėjo nukentėti daug kitų, 
jeigu būtų pasitaikę arti ne
laimės vietos.

Unija kaltina nebuvimą 
reikiamų pataisų, priežiūros 
pajėgaunėj. O kas aršiausia, 
sakė unijos vadas Austin Ho
gan savo laiške miesto vyriau
sybei, kad nelaimės ištiktųjų 
gelbėtojai negalėjo greit su
teikti jiems pirmosios pagal
bos, nes “duris į pirmosios pa
galbos kambarį rado užrakin
tas. Turėjo pirma duris iš
versti.”

O vietos tūla didžioji spau
da, štai kaip “informavo” vi
suomenę :

Daily News pačiame virše
lyje įdėjo didelį paveikslą 
linksmo motormano dėl pajė- 
gaunės eksplozijos sustojusia
me subway traukinyje, su 
juokaujančiais (ir su kai ku
riais susirūpinusiais) kelei
viais, kadangi jis nežinojęs 
kuo išaiškinti sustojimą. Aiš
ku, negali kaltinti tų žmonių 
už juokavimą, kol jie nežino
jo skaudžių sustojimo prie
žasčių.

Daugiau paveikslų vidaus 
puslapiuose: Linksmi (vis 
linksmi) keleiviai veržiasi, 
kad ir į stovintį traukinį. Ne
sulaukdami traukinio juos ve
žant į Bronx Zoo, linksmi vai
kai užkandžiauja traukinyje.

ALDU) 2-ros Apskrities

Įvyks Sekmadienį

BIRŽELIO 16 JUNE
LITHUANIAN LIBERTY PARK

340 MITCHELL AVE. LINDEN, N. J.
Pradžia 1 valandą dieną

Dainuos Newarko Sietyno Choras, vadovybėje 
Walter Žuko ir Brooklyno Aido Choro Vyrų Gru
pė, 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 linksniai su draugais.

Kelrodis: Važiuokite bile kaip j 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.

merginos prašo autoistų jas 
pavėžinti. Na ir čia pat “pa
sauliniai” reikalai — alaus 
bačkų kėlimo kontestas, kar
vės skrenda lėktuvu ir 1.1. 
Visgi nieko nevertėtų sakyti 
nei prieš karvių greitą kelio
nę, jeigu tai neatimtų pirme
nybės saugoti žmones nuo gy
vais iškepimo.

Pagaliau, 9-me puslapyje, 
randame žinią po antrašte, 
kaip eksplozija sulaikė trau
kinius. Neskūpiai prirašyta — 
galėjo būti ir mažiau — apie 
tai, kaip pasidarė tamsu, at
važiavo policija, tiek ir tiek 
minučių truko pataisymas, ir 
1.1. Tose 57 eilutėse 8 ir pusė 
eilučių “pašvęsta” tiems, jų 
supratimu, šalutiniams ele
mentams — apdegusiems dar
bininkams paminėti.

Nei žodžio apie nelaimes 
priežastį, nei apie unijos rei
kalavimus.

Times padavė žmoniškiau. 
'Nors pradėjo su tokia pat ant
rašte, kaip News, tačiau, prie- 
dinėse antraštėse ir pačiame 
rašte pažymėjo skaudų smū
gį žmonėms ir unijos reikala
vimą ištirti nelaimės priežastį.

Daily Worker, kurį darbi
ninkų priešai vadina raudonu, 
labiausia įsvarbino /unijos rei
kalavimą tirti nelaimės prie
žastį, kad ateityje išvengti to
kių nelaimių. Iškelia unijos 
jau pirmiau buvusius įteiktus 
panašius reikalavimus, kurių 
ponai iš Miesto Transportaci- 
jos Tarybos nesiteikė vykdyti.

Kuri laikraštį laikytumėt 
savo draugu, jeigu būtumėt tų 
trijų sužeistųjų 
čiau, ar verta 
nasirinkimo ? 
būtų, kad jūsų 
printas darbininkams draugin- ! 
gas laikraštis turėtų daugiau 
galios pagelbėti jums išreika
lauti visokeriopą saugumą?

R.

Jeigu manote, kad svarbu, 
iš jūsų prašome sekamo:

Šiomis dienomis rinkite jo 
paramai kiekvieną penkinę, 
dolerį, centą. Atneškite visas 
jau turimas aukas valdybai ne 
vėliau šio šeštadienio 12-tos 
valand. Valdyba yra pasiry
žusi šią savaitę nunešti ne ma
žiau $100. Jeigu trūks, už
trauks paskolą. Kad ją galė
tume atsiteisti, prašome dar
buotis ir po šeštadienio, o pa
sekmes priduoti prie pirmiau
sios progos.

Nepartiniams Komunistams
Prašome įteikti jūsų auką 

rinkėjams. O jeigu niekas ne
paprašė jūsų, pasiūlykite pa
tys jums žinomiems draugams.

Su galybe streikų, kuriems 
aprašyti angliškas darbininkų 
dienraštis turi gauti ir pasiųs
ti geriausius korespondentus, 
su kova už namus veteranams 
ir visiems, kova prieš vergijos 
bilius, prieš karą—darbininkų 
laikraštis negali apsieiti be di
džių išlaidų. Jo leidėjai yra 
nusistatę — laikraštis išeis 
darbininkams ir demokratijai 
naudingu arba visai neišeis. 
O tas nuo jūsų priklauso.

L. K. K. Valdyba.

pas mus lankysis 
munjs prakalbą 

(už savaitės), bir-
Ukrainų salėje, 

St., Brooklyne.
dalyje programos 
filmą iš Lietuvos,

Tūkstantis Man, Trys 
Dešimtys Jums

ler. Manhat- 
kaip 

Robert 
jis paduo-

Carleston, 
moka sau

padėtyje? Ta- 
laukti tokio

Ar ne geriau 
parama pasti-

REAL ESTATE
Maspeth, N. Y. Parsiduoda namas 

2-jom šeimynom, su 10 kambarių, 
maudynes. Lotas 25x100. $5500.

Taipgi parsiduoda dviem šeimynom 
mūriniu namas, 11 kambarių; por- 
čiai, garu šildoma, garage. Liepos 
(July) 1-mą vienos lubos bus tuš
čios. $10,500. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pas:

ZINIS
499 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Tel. REpublic 9-1506
(136-138)

r

BROOKLYN

LABOR LYCEUM 
DARBININKŲ IŠTAIGA 

SAT.ES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steiėius su naujausiais {taisymais. 
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 

Kainos Prieinamos 

949-959 Willoughby Ave. 
Tel. STagg 2-3842

Taip rokuoja, tokią “lygy
bę” uždarbio, teisės gyventi 
sau ir savo darbininkams pri
pažįsta Hudson
tan firmos viršininkai, 
nurodo reporteris 
Wood. Pavyzdžiui, 
da:

Pvobert A. W. 
firmos prezidentas,
po $1,000 (tūkstantį dolerių) 
savaitei algos. Ta jo alga ne 
vienatinė. Jis dar gauna daug 
pinigų iš Carleton Co., Carder 
Realty Co., Third Avenue 
Transit Co., Arrochris Realty 
Co., Rawleton Construction 
Co., kuriose jis irgi yra vir
šininku.

Peter Sullivan, tikietų ko
lektorius, gyvenantis su žmo
na ir 6 vaikais 728 Madison 
St., Brooklyne, gaudavo $30 
savaitei, įdėdamas 55 valan
das darbo, iš kurių 10 yra 
nemokamos. Aišku, jo žmona 
irgi turi eiti uždarbiauti, nes 
šeima kitaip neišsiverstų. Iš
dirbęs 55 Valandas viename 
darbe, dar geroką laiką pra- 
važinėjęs kelyje į darbą,

Už tai Hudson Tubes dar
bininkai streikuoja.

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

Fotografas
Traukiu paveikslus fąmilijų, ves- 

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lus ir 
»sudarau 
Hlrikoniškals. 
Hj k ai u i esant 
^padidinu tokio 
W dydžio, kokio pa- 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių
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šeštadienio rytą, 15-tą, 7 va- < 
landą.

Pikietas faktinai prasidės 
nuo pusiaunakčio penktadie- , 
nio vakarą, kada marininkai 
pradės išeidinėti iš jau pribu
vusių laivų. Tačiau masinis 
maršavimas prasidės lygiai 7- 
tą, kaip skelbia streiko komi
tetas.

Numato Sunkią, Bet 
Laimėsimą Kovą

Numatoma, kad pasiprieši
nimas marininkams bus dide
lis, bet kad taip pat vietos ir 
visos Amerikos darbininkų pa- 

<rama streikieriams bus didelė.
Joseph Stack, centraliriio 

i streiko komiteto pirmininkas 
sakė, jog galima susilaukti ge- 

New Yorko'porte esantieji i neralio streiko. Jis sako, kad 
marininkai ir kiti unijistai mo-i bus kovojama prieš laužymą 
bilizuojasi į masinį pikieto streiko, nežiūrint, iš kur tie 
maršavimą Hudson paupiu šio laužytojai ateis.

nėse Tautose, Chinijoj, kolo
nijose ir kt.; kokia Amerikos- 
Anglijos politika, ko siekia 
Sovietų Sąjunga, ir 1.1.

Prūseika nušvjes tuos 
kus.

daly- j.

5,000 Maršuos Pikiete 
Marininkams Išėjus 
Į Streiką

brooklyniečiai laukia 1 
svečio, Vilnies redak- į 

Leono Prūseikos; nori 
pasimatyti ir jo pra-

Apsidžiaugę, kad Leonas 
Prūseika, kadaise buvęs 
brooklynietis, sutiko apsilan
kyti Brooklyne, grįždamas iš 
LDS Seimo, brooklyniečiai 
energingai rengiasi turėti su 
juo gražų vakarą.

Prūseika 
ir pasakys 
trečiadienį 
želio 19-tą, 
216 Grand

Kitoje 
matysime
taipgi vaizdus Pirmosios Ge
gužės parado, kuriame ir 
mes patys maršavome. Aido 
Vyrų Choras, vadovybėje Pra
no Pakalniškio, duos mums 
dainų.

Vakaro rengėjai, progresy
vūs Brooklyno organizacijos, i 
kvietimo į vakarą lapelyje sa-! 
ko:

Visi 
mylimo 
toriaus 
su juo
kalbą išgirsti.

Dabar Amerikoje ir pasau
lyje yra tokių įdomių, gal 
dar įdomesnių įvykių, kaip 
karo pradžioje. Ką reiškia tie 
įvykiai, paaiškins Prūseika. 
Tik prisiminkime tokius klau
simus, kaip Amerikos darbi
ninkų judėjimas, demokrati
nių jėgų augimas įvairiose ša
lyse, iš vienos pusės, ir reak
cininkų - imperialistų kursto
mas naujas pasaulinis karas, 
iš antros; kas dedasi Jungti-

0

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS:
I-C Refrigeration Sales & Service

Irving Avenue Brooklyn, n. v. Tel. EV. 4-0798
ALBERT MILLER 

(Milišauskas), prop.
Refrigeration Specialistai

PATARNAVIMAS UŽ $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2.

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo klijentams, kad aš perkeliu 

savo raštinę nuo 496 Grand St., ant

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

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

. j 9—12 ryte Valandos: j i-8vįkare

Penktadieniais Uždaryta

!?, CHARLES 
aepsy UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Manjer Sts. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$ 150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(P

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

3

RESTAURANT
, STANLEY RUTKŪNAS 

. • SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

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

c?

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN S-8770


