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Baimė ir Jos Akys. 
Dėkui ir Sudiev. 
Unijos, Kurios Pačios 

Nesusipranta.
Nachalai be Sąžinės.

Rašo A. BIMBA

žmonės sako: “Baimė turi di
deles akis.“ Bet šiandien Ame-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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427 Lorimer Street, 
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rikos žmonių baimė turi per 
mažas akis. Jie dar neįmato vi
sų pasėkų, kurios išplauks iš 
panaikinimo OPA.

Pavojus greitas ir didelis.
Tiesa, Kongresas dar neiš

drįsta išeiti ir visiškai OPA pa
naikinti, o kainas palikti ‘dievo 
valiai.“ Bet mažai kas bepalie- 
kama. žmonės greitai pajus 
skirtumą kainose. Apie tai ne
reikia abejoti.

KONGRESMANŲ VADAI
ATIDEDA MINIMUM

ALGŲ SUMANYMĄ
Politikieriai Užsiėmę Rinkimų
Kampanija ir Paskola Anglam

žymusis Tarybų Sąjungos --------------
rašytojas ir laikraštininkas Washington. — Kongreso 
Erenburg jau grįžta Maskvon.; taisyklių komitetas atidėjo 
Daug jis čia vietų apvažinėjo, neribotam laikui sumany- 
daug gero ir blogo pamatė. Iš- mą išleist įstatymą, kad 
važiuodamas gražiai atsisveiki- darbininkui būtu mokama ‘ • • I v . 1 •ne mažiau, kaip 65 centai 

per valandą vietoj dabarti
nių minimum 40 centų, šis 
pasiūlymas pakištas po sta-

no, palinkėdamas artimesnio, 
gražesnio ir draugiškesnio 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos 
sugyvenimo ateityje.

Erenburg padarė 
įspūdžio visur, kur tiktai apsi
lankė. Korespondentai, kurie 
kartu su juomi važinėjo, atiduo
da jam didelį kreditą.

Nesiskundžia Erenburg, kad 
su juo kartu važinėjo ir jį vi
sur lydėjo Amerikos valstybės 
departmento atstovas. Priešin
gai, jis esąs už tai Amerikos 
valdžiai dėkingas. Ji parodė 
svečiu didelį susirūpinimą.

Nu, bet jeigu Tarybų Sąjun
goje valdžios žmogus svečią 
kur nors palydi, tai čia kelia
mas didžiausias alasas. Girdi, 
visur sekioja, nenori, kad sve
čias sužinotų tiesą.
\ Taip negerai, nes tai vienpu
siška ir nedraugiška.

gražaus

O vis dar randasi tokių dar
bo unijų, kurios negrų neskaito 
lygiais žmonėmis ir jų nepri
ima į savo eiles.

Nesveika unijoms, nesveika 
darbininkams, kai išvidinė jė
ga turi ateiti, ir pamokinti jų 
narius žmoniškumo. Bet reikia 
pasveikinti Kansas Valstijos 
Aukščiausį Teismą, kuris atėjo 
ir pamokino, 
kad vienas 
Federacijos
klerkų lokalas laužo šalies kon
stituciją, kai jisai atima neg
rams teises, nelaiko jų lygiais 
lokalo nariais.

Jisai patvarkė,
Amerikos Darbo 

geležinkeliečiu

Fašistinis “Informacijų Cen
tras“ išleido ir Naujienos (birž. 
24 d.) ant pirmojo puslapio įdė
jo sekamą:

“Sena ir vertinga Vilniaus 
biblioteka apiplėšta, ir dauge
lis vertingų iš jos dalykų iš
siųsta į Maskvą ir Vilnių.“

To sakinio autoriui, matyt, 
liežuvis susimaišė, nes išėjo 
taip: “Daugelis vertingų daly
kų iš Vilniaus bibliotekos iš
siųsta į Vilnių.”

Jungtinės Valstijos
Atšildo $600,000,000
Argentinos Aukso

Buenos Aires, Argentina. 
—JungtinėsValstijos sutiko 
paliuosuot 600 milionų do
lerių Argentinos aukso. 
Washingtono valdžia buvo 
užšaldžius tą auksą karo 
metu. Jungtinės Valstijos 
tada sulaikė Argentinos 
auksą, kad jis negalėtų tar
naut naciam per Argentiną.

lu bent iki kongresas vėl 
susirinks po vakacijų. Kai 
kurie kongresinio komiteto 
nariai sakė, kad jie negalį 
dabar to dalyko svarstyti, 
nes turi važiuot namo dėl 
nominacijų. Bet jie palan
kiai svarsto paskolą Angli
jai.

MICHAILOVIČIAUS 
ČETNIKAI NUŽUDĘ 
DU AMERIKONUS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Teisme prieš generolą Mi- 
chailovičių, buvusį Jugos
lavijos fašistų - četniku ko- 
mandierių, du liudytojai 
sakė, jog četnikai 1944 m. 
rugpjūtyje suėmė ir nužu
dė du nukritusius Ameri
kos lakūnus.

(O Michailovičius ir jo 
draugai Amerikoj pasako-

KAVA PABRANGINAMA 3 iN kad čet)?.ikai tiktai gel‘ j i bėję ir grąžinę nukritusius 
j amerikinius lakūnus.)IKI 4 CENTŲ SVARUI

Washington. — Kavos 
svaras neužilgo bus pabran
gintas 3 iki 4 centų svarui, 
kaip paskelbė valdinė Ūkio 
Pastovumo įstaiga. Jinai 
nutarė padidint pelnus biz
niams, įgabenantiems kavą 
iš svetur į Jungtines Vals
tijas.

Amerikinė Paskola 
Lenki jai—Atliekami 
Karo Reikmenys

Pašalintas Sovietų 
Ministeris

Bet jis kalba ir apie Maskvą. 
Vadinas, jis apkaltina rusus už 
bibliotekos apiplėšimą.

Buvau aš Vilniuje ir mačiau 
bibliotekų padėtį. Jas apiplėšė ir j 

jų daug, knygų sunaikino vokiš
kieji vandalai. Mačiau, su ko
kiu dideliu ryžtu Lietuvos vy
riausybė ir inteligentija imasi 
darbo bibliotekas atsteigti ir su
tvarkyti.

Lankiausi Lietuvos Mokslų 
Akademijos bibliotekoje. Ma
ciau ten šimtus tūkstančių to- 

Imų knygų, surankiotų ir suver
stų. Tai knygos, kurias Vil
niaus knygos mylėtojai buvo 
pašiepę nuo vokiškų vandalų, 

amos ir dėstomo^ į lentynas.
Dar

buojasi virš 40 žmonių. Biblio
tekos direktoriumi yra Juozas 
Jurginis, amerikiečiams pažįs
tamas rašytojas ir žurnalistas. 

Lankydamasis toje bibliote
koje, aš net stebėjausi, 
tiek daug spėkų ir lėšų

(Tąsa 3-me pusi.)

Dabar tos knygos katologuo-

Tai milžiniškas darbas.

kad 
ski

So- 
pa-

atrado, 
Vanni-

Maskva, birž. 27. — 
vietų ministerių taryba 
varė žemdirbystės mašinų 
statybos ministerį 
Vannikovą. Nes 
kad tūli direktoriai
kovo žinyboje vedė klastin
gas apyskaitas arba darė 
suktybes savo naudai. Du 
direktoriai patraukti teis
man, o Vannikovas perkel
tas į kitas pareigas.

Washington.— Jungtinės 
Valstijos duoda Lenkijai 50 
milionų dolerių vertės kre
dito - paskolos. Visa ši pa
skola bus atliekamais Euro
poje kariniais Amerikos 
reikmenimis. Pirmiau at
rodė, kad Amerika gal pas
kolins Lenkijai ir 40 milio
nų dol. pinigais. Dabar su
laikyta piniginė paskola.

(Amerikos valdžiai nepa
tiko, kad Sovietai duoda 
Lenkijai apie $90,000,000 
paskolos ir ton sąskaiton 
pasižada parūpinti Lenki
jai vienodų sovietinių gink-

Berne.— šveicarų seimas 
užgyre valdžios nutarimą 
pervesti talkininkams pusę 
Šveicarijoj laikyto vokiečių 
aukso ir vertingų pinigų.

Maskva Iššlavė Laukan
Neteisingus Fabrikų
Direktorius

DIENŲ SAVAITĖ AN
GLAM MAINIERIAM
London. — Anglijos val

džia priėmė Mainierių Uni
jos reikalavimą įvesti 5 die
nų darbo savaitę. Kada ka
syklos bus perimtos į vals
tybės nuosavybę, tuomet 
valdžia pripažinsianti dar
bo savaitės sutrumpinimą 
mainieriams.
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•Maskva. — Sovietų vals
tybės kontrolės ministerija 
ištyrė, kaip veikia kai ku
rie fabrikai, pramonės ir 

I organizacijos. Tyrinėtojai 
atrado tam tikrą skaičių 
neteisingų direktorių, kurie 
klastavo skaitmenis ir ėmė 
neužpelnytus bonus. Tūli 
pramonių vadai už tai pa
šalinti iš vietų, kiti viešai 
nupeikti, o didesnieji nusi
kaltėliai yra atiduodami 
teismui.

Gen. Draja Mikhailovitch, Jugoslavijos četniku tū
zas, prisipažino gavęs nuo vokiečiu ginklu kovai prieš 
maršalo Tito partizanus, vieton kovoti prieš nacius.

Gen. Michailovičiaus Kariai 
Urmu Skerdė Nužiūrimus

Partizanų Pritareį us
ir Zivkovič, kurį četnikai 
buvo verstinai paėmę į savo 
kariuomenę kovai prieš 
partizanus.

Buvęs četniku pulkinin
kas Radoslavas Džuričius 
liudijo, kad gen. Michailo- 
vičius liepė jam sumegsti 
ryšius su Bulgarijos, Alba- 

: nijos ir Graikijos fašistų 
vadais, idant sutartinais 
žygiais išnaikint komunis
tus Balkanų kraštuose, c-

Michailovičius drauge su 
četniku skerdynes-panašiai i naciais kariavo prieš Ju- 
liudijo dar vienas valstietis i goslavijos patrijotus.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Byloje prieš gen. Michailo- 
vičių ir kitus karinius pik
tadarius našlė Markinovič 
liudijo, kaip Michailovi- 
čiaus fašistai - četnikai pa
pjovė 72 žmones, įtariamus 
partizanų draugus. Kartu 
jie papjovė keturių mėnesių 
kūdikį lopšyje. Pačiai Mar-i 
kinovičienei buvo perpjautai 
gerklė, bet ji išliko gyva. 
Dabar teisme jinai kalbėjo 
per įstatytą dirbtinę gerk
lę. Apie Michailovičiaus

ANGLŲ NUTEISTI 
ŽYDAI GIEDOJO 
TEISMO RŪME

Jeruzalė, birž. 27. — a-

MIRĖ JAPONUOS 
FAŠISTU VADAS 
Y. MATSUOK A

SENATORIŲ DAUGUMA 
STOJA UŽ DARKYMĄ 
KAINŲ KONTROLES

Nežinia, ar Prezidentas Atmes 
Kainų Kontrolės Ardymą

pelnus fabrikantams ir di
diesiems verslininkams.

Kadangi demokratų se
natorių daugumos vadas 
Barkley kalbėjo už pri-

Washington, birž. 27. — 
Senatorius Barkley, truma- 
niškos senato daugumos va
das, tvirtino, kad senatas 
nutars pratęsti kainų kon
trolę vienus metus su “pa- smaugtos kainų kontrolės 
taisymais.” Tie pataisymai 
faktinai naikina kainų kon-* jog ir prez. Trumanas ne- 
trolę, o užtikrina karinius

pratęsimą, iš to spėjama,

atmes to sumanymo.

PALIUOSUOJAMI 
ŽYMŪS ITALIJOS 
FAŠISTU VADAI

! Patys Anglai Skiria 
Laikinę “Globotojų” 
Valdžią Indijai

Roma. — Pagal Italijos 
valdžios įsakymą dėlei poli
tinių kalinių paleidimo, ta
po p a 1 i u o s u oti Vittorio 
Rolandi Ricci ir Fulvio Sa
vich, buvusieji Mussolinio 
ambasadoriai Washingtone. 
Taipgi paleistas iš kalėjimo 
Mario Appelius, buvęs fa
šistų radijo komentatorius; 
paliuosuotas ir garsusis 
Ijanditas Musolino, kuris

rizavo pietinę Italiją.

Sovietai Perkrauste 
Kitur Tūkstančius
Naciškų Totorių

Maskva. — Sovietų 
riausybė perkrauste į kitas 
vietas tūkstančius išdavi
kiškų totorių iš buvusių 
autonominių Krymo ir Če- 
čen-Inguš respublikų. Pa
čios jų respublikos tapo pa
naikintos ir bus valdomos 
kaip sovietinės sritys. So
vietų Aukščiausios Tarybos 
prezidiumas dabar pareiš-

New Delhi, Indija. —Di
džioji indėnų Kongreso 
Partija atmetė tautinius 
reakcininkus, kuriuos An
glija skyrė, kaip laikinę In
dijos valdžią.

Todėl anglų karaliaus pa
vaduotojas lordas Wavell 
pats paskirs laikinę Indijai 
vyriausybę, kurią jis vadi
na “globėjų” valdžia.

ANGLAI KARIAI PRIEŠ 
LENKŲ FAŠISTUS

Roma. — 41 anglų karei
vis Italijoj pasirašė protes
tą, kad Anglijos valdžia 
perkrausto lenkų fašistų 
kariuomenę iš Italijos ir 
apgyvendina Anglijoj. Dau
guma tų lenkų kariavo iš
vien su naciais, sako pro
testas.

Atmestas Molotovo 
Planas dėl Trieste

rinis anglų teismas nuteigė 
30 žydų kalėti po 15 metų, 
o vienam skyrė kalėjimą 
iki gyvos galvos. 30 įka
linta už tai, kad anglai pas 
juos rado šaunamus gink
lus. Skaudžiausiai bau
džiamas vienas dėl to, kad 
jis šovęs į anglų pareigūną.

Kai teismas paskelbė, 
kad jie kalti, tuomet nuteis
tieji su linksmais veidais 
sutartinai užgiedojo tautinį 
žydų sionistų himną.

Prez. Trumanas žadėjo 
dar 6,000,000 tonų grūdų 
baduoliams užsieniuose.

Tokio, birž. 27. — Nuo 
džiovos mirė ligoninėje Yo- 
suke Matsuoka, buvęs Ja
ponijos užsienio reikalų mi
nisteris, fašistų vadas. Jis 
apgaudinėjo Ameriką, ves
damas derybas neva taikai 
išlaikyti. Tuo tarpu Mat- 
suoka su kitais Japonijos 
valdovais suplanavo pasa- 
lingą japonų užpuolimą 
prieš Ameriką Perlų Uos
te. Dabar amerikonai bū
tų teisę Matsuoką kaip vie
ną 28-nių karinių krimina
listų.

“Daugelis Krymo totorių 
ir čečencų, pakurstyti vo
kiečių agentų, sudarė sava
norių būrius, prisidėjo prie 
vokiečių kariuomenės ir iš
vien su jais kovojo prieš 
Sovietus.”

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius James 
Byrnes ir užsieninis Angli
jos ministeris Bevinas at
metė Sovietų užsienio rei
kalu ministerio Molotovo 
planą dėl Trieste. Moloto
vas siūlė paskirti Trieste ir 
apylinkę Jugoslavijai ir su
daryti tame plote bendrą 
italų ir jugoslavų valdžią.

KIEK AMERIKONŲ 
ŽUVO KARE

Washington. — Oficialiai 
paskelbta, jog paskutinia
me kare visuose frontuose 
žuvo ir be žinios dingo 
309,975 Amerikos kareivių, 

oficie-

Buenos Aires. — Argen
tinos reakcininkai kritikuo
ja prezidento Perono val
džią už tai, kad ji sumezgė! 
diplomatijos ryšius su So
vietais.

ORAS. — Bus giedra ir jūreivių, lakūnų ir 
šilta. riu.

anglo-amerikonų blokas vėl karstai darbavosi,
KAD SAUGUMO TARYBA NEKLIUDYTO FRANKO FAŠIZMO

New York. — Sovietų de
legatas Andrius Gromyko 
vetavo - atmetė anglų Ame
rikonų pasiūlymą, kad Sau
gumo Taryba tiktai šiaip 
laikytų rezoliuciją prieš 
Franko fašizmą, be jokio 
patarimo visuotiniam Jung
tinių Tautų susirinkimui. 
Tas susirinkimas atsidarys 
rugs. 3 d.

&

Andrius Gromyko Vetavo-Atmetė Pataikavimus Frankui
Gromyko reikalavo, kad 

Saugumo Taryba vėl svars
tytų Franko Ispanijos klau
simą iki rugsėjo 1 d. Jo 
reikalavimą parėmė Lenki
jos ir Meksikos atstovai. 
Bet anglų - amerikonų blo
kas atmetė jį.

Nežiūrint to, sovietinis

delegatas, kaipo vienas 
Penkių Didžiųjų, nuolatinių 
tarybos narių, panaikino tą 
rezoliucijos punktą, kuris 
sako, kad Saugumo Tary
ba neduoda visuotiniam 
Jungtinių Tautų susirinki
mui jokio patarimo prieš 
Franko diktatūrą.

Karšti ginčai dėl tos re
zoliucijos tęsėsi 6 valandas.

Lenkijos atstovas Lange 
reikalavo sutraukyt diplo
matijos ryšius su Franko.

Chicago. — Reformuotų 
žydų rabinų konferencija 
pasmerkė atomines jėgos 
taikymą karui.
(Daugiau žinių 5-me puslp.)

JAUįv'Ogį. įL> j

100 Triliony Pengy, 
Vengrišku Pinigų, 
Verti tik 20 Centų

Budapest, Vengrija. —♦ 
Vengrų valdžia išleido nau
jus popierinius pinigus po. 
šimtą trilionų pengų. Tokia1 
“bumaška” dabar verta tik 
20 amerikinių centų. Šim
tas trilionų yra 100 ir dar, 
12 “ratukų.” O pirm kąra 
tai būtų buvę 20 trilionų * 
Amerikos dolerių. Šiandien., 
už šimtą trilionų pengų ga- įp 
Įima nusipirkt kavos puo
duką ir pyrago gabaliuką 
Budapešte, vengrų sostinėje

y
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4iominię Bombų Bandymai ir Taika
Visi mūsų šalies piliečiai, kurie myli taiką ir žmoni

jos laisvę, piktinasi imperialistų naujais prisirengimais 
karui. Dar tik baigėsi baisus karas, dar milionų kovo
tojų kapai nespėjo žolėmis apaugti, dar motinų ir žu
vusių vyrų žmonų ašaros nenudžiūvo, o jau imperialis
tai planuoja naują, dar baisesnį karą!

Atominė jėga pakinkyta tik karo reikalams. Ją 
pasigriebė į savo rankas militaristai ir karo politikai. 
Pradžioj liepos bus išbandymai atominės bombos Bikini 
salų srity j, Ramiajame Vandenyne. Apie tą daug rašo 
karo šalininkų spauda.

Prie Bikini salų militaristai rengiasi ne juokais. Ten 
bus sunaikinta arti 100 karo laivų, kurių vertė dar ir 
dabar yra virš $100,000,000! Tas atominių bombų pri
sirengimas pakinkė “darban”- apie 50,000 karo laivyno 
ir orlaivyno žmonių. Visas tas bandymas atsieis apie 
pusę biliono dolerių! Ir tai dabar išmetama ta suma pi
nigų, kada jie taip labai reikalingi statymui gyvenimo 
namų ir gamybai kitų gyvenimo reikmenų.

Aišku, kad jeigu tik tas bandymas pasiseks taip, 
kaip karo šalininkai nori, tai po to Mr. Byrnes ir jo 
šalininkai dar mažiau bus sukalbami tarptautinėj po
litikoj. Karo šalininkai- darys viską, kad Jungtines 
Valstijas stumti visais garais į naują žmonių žudynę.

Tik todėl ir nepatinka jiems Tarybų Sąjungos atsto
vo A. Gromyko pasiūlymas, kad, taikos gerovei, reikia 
tuojau sunaikinti visas atomines bombas ir uždrausti 
atominės jėgos naudojimą karo reikalams. Jiems nepa
tinka pasiūlymai, kad atominė jėga turėtų būti pakin
kyta gerinimui civilių žmonių gyvenimo.

Taikos gerovė reikalauja ne atomines bombas ga- 
fninti ir daryti jų bandymus, bet jas tuojau panaikinti 
ir atominę jėgą pasukti gerinimui žmonių gyvenimo.

k?

“Laisvė Spaudos” ir Cenzūra
Didžiųjų turčių spauda, kaip New York Times ir 

kita kryžiavojasi neva už “laisvę spaudos.” Tie laik
raščiai šaukia, kad būk pas mus yra “pilna spaudos lais
vė.” Tačiau faktas yra, kad nei vienas kapitalistų laik
raštis tos spaudos “laisvės” neturi ir nepripažįsta.

Ar neužtenka prisiminti bile streiką? Kaip tie tur
čių laikraščiai atsineša linkui streikierių? Visada jie 
puola streikierius, unijas, jų vadus ir teisina turčių 
poziciją. Ar talpina turčių laikraščiai raštus už strei
kierius? Nieko panašaus!

x Tas patsai N. Y. Times daug kartų talpino antilie
tuvių fašistų šmeižtus Lietuvos santvarkos ir vyriausy
bės antrašu. Tūli demokratiniai veikėjai į tai buvo pa
siuntę atsakymus, bet Timeso redakcija atsisakė juos1 
talpinti.

Arba paimkime tų turčių korespondentus. Kur jie 
pasisuka, visur jie gina kapitalistų ir dvarponių reika
lus, puola liaudies demokratiją, puola darbininkus ir 
valstiečius. Kiek laiko atgal keli Amerikos korespon
dentai nuvyko į Mandžuriją, kada iš ten pasitraukė Rau
donoji Armija. Iš ten jie prirašė visokių melų. Tūli iš 
jų nuvyko į Lenkiją, tai vėliau, išvažiavę į Franci ją ir 
anglų okupuotą Vokietijos dalį, skelbė lenkų fašistų pra- 
simanymus^fid^š demokratinę Lenkijos santvarką, skel
bė visokius išmistus, tikrindami, būk jie patys ten tą 
“matę.”

Į Rumuniją nuvyko tūlas Reuben Markham, kaipo 
korespondentas Christian Science Monitor, bet jis ne 
vien neteisingai rašė, bet ten prakalbas sakė, kad būk 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų karas yra 
neišvengiamas, kurstė rumunų reakciją prieš esamą 
santvarką. Aišku, jis už tai buvo išvytas. Dabar tyirčių 
Spauda rėkia, kad ten “nėra spaudos laisvės”.

Į Tarybų Baltarusiją ir Ukrainą nuvyko Amerikos 
turčių spaudos korespondentai neva UNRRA veiklos 
aprašymui, bet tuojau ėmėsi antisovietinės propagandos. 
Todėl Tarybų Sąjungos vyriausybė buvo ,priversta pa
reikšti, kad joki melai nebus išleidžiami.

M Talę Žmonių Trumparegystė
Keista ir pikta, kai kalbiesi su tūlais darbininkais, 

kurie irgi vaizduojasi, kad jiems būtų geriau, jeigu OPA 
būtų panaikinta. Kažin kaip jie galvoja, kad tada visko 

• būtų, nereikėtų jieškoti nei rūbų, nei čeverykų, nei mė
sos, nei sviesto. Ot, imk ir pirk, sandėliai ir krautuvės

/' Tie žmonės pamiršta, kas atsitiktų su kainomis. 
Mėsos, tiesa, gal ir atsirastų krautuvėse, bet prie jos 

Prieiti nebebūtų galima. Ir dabar, žinoma, viskas labai 
pabrangę, bet OPA turi nors šiek tiek kainas pažebojus.

* Tai'reikia pripažinti. Panaikinimas OPA ir nuėmimas 
z - Visų suvaržymų nuo kaįnų, teigiamai ir naudingai at:

Erenburgas Sako: "Good by,” 
Amerika!

Nepaisant fašistines spaudos ir provokatorių pastangų,--sako savo at
sisveikinime žymusis Tarybų Sąjungos rašytojas Uja G. Erenburg,— 

liaudis priešinga treciajam karui.
Žymiausias ir daugiausia 

dekoruotas Tarybų Sąjun
gos rašytojas, autorius, ka
ro k o r e s p o n d entas Uja 
G. Erenburg porą mėnesių 
viešėjo Jungtinėse Valstijo
se ir šiomis dienomis išvyko 
atgal Į savo šalį. Savo įspū
džius ir iiuomonę apie Dė
dės Šamo kraštą ir žmones 
per United Press patiekė 
Amerikos spaudai prieš pat 
savo išvažiavimą, padėko
damas už parodytą jam 
prielankumą ir kartu pasa
kydamas sudiev. Išmintingi 
ir labai įdomūs jo pareiški
mai. Štai ką jis sako:

Neužilgo man teks apleis
ti Jungtines Valstijas ir

riuose atvejuose valdžia ar-

o kitais atvejais valdžia ir 
valstija yra bejėgės.

Apie tai išsireikšti nei 
minties neturėčiau dabar, 
jeigu Amerikos laikraščiai 
nedarytų nuolatinių prie
kaištų kas link esančios 
laisvės Amerikoj ir laisvės 

i stokos Rusijoj. Man teko 
buvoti Tennessee valstijoje, 
kur Darwino mokslas už
draustas. Mūšų šalyje anti
semitinė propaganda už
drausta. Kas yra geriau: 
uždraudimas evoliucijos te
orijos, ar kontr-revoliuci
nės veiklos?

Prisimenu, kaip ameriki-
išvykti Europon. Man teko į niai laikraščiai piktinosi dėl 
praleisti čionai du mėnesius I rinkimų Jugoslavijoj, kad 

tenai hitleriniu talkininka
vimu susikompromitavę ele
mentai neturėjo teisės bal
suoti. Aš buvau Mississippi 
valstijoj, kur pusei gyven
tojų yra atimta teisė bal
suoti. Kas geriau: atimti 
balsavimo teisę asmeniui, 
turinčiam juodą sąžinę, ar 
turinčiam juodos spalvos 
odą?

Man teko matyti Ameri
koj daug puikių dalykų: 
tūkstančius mažų dalykų, 
kurie sudaro malonesnį gy
venimą, ir New Yorko pa
sakišką išvaizdą, ir Detroi
to įmones ir jėgingas Ten
nessee dirbyklas, ir puikius 
vieškelius, ir aukštą me
džiaginį gyvenimo lygį. Bet 
užvis gražiausias dalykas, 
kurį mačiau, tai ? Amerikos 
liaudies dvasinės ypatybės. 
Ši liaudis yra jauna, kartais 
primenanti .jaunikaitį. Ji
nai dabar jau yra įkūnijusi 
stebėtinus techniškus atsie- 
kimus, ir esu įsitikinęs, kad 
jinai sukurs aukštą žmoniš
kumo kultūrą. Jinai yra 
tikrai inteligentiška, turin
ti aukštos vertės ypatybes: 
yra tiesiai pirmynžangi, at
vira ir drąsi, darbšti ir 
energinga. Jinai eina pir
myn, nors ne tiesiu keliu, 
kartais pasiklysta, daro pa
sisukimus, bet visados žing
sniuoja pirmyn savo keliu 
ir tame yra mums raminan
ti viltis: liaudis padės žmo
nijai prasiveržti į laimin
gesnį gyvenimą.

Esu matęs Amerikoje 
daug man mėgiamų dalykų 
ir daug tokių dalykų, kurie 
man nepatiko. Grįžęs namo, 
aš stengsiuos rimtai kalbėti 
apie visa tai. Aš nepykstu 
ant tų amerikiečių, kurie 
mus kritikuoja.

Tačiau mane pykina to
kie amerikiečiai, kurie mus 
šmeižia. Bėgyje šių dviejų 
mėnesių, man teko skaityti 
pluoštus išmislų apie mano 
asmenį. Kadangi jie gali 
tiek daug nesąmonių para
šyti apie mane, tai lengva 
suprasti, kaip lengva jiems 
skleisti nesąmones apie Ru
siją, kadangi Rusija randa
si toli nuo čionai.

Tūli aiškinasi, kad šie iš- 
mislai ir nesąmonės pasida
ro pasekme primetamo ru
sams neįsileidimo amerikie
čių į mūsų šalį. Tuo tarpu 
aš pažįstu gana daug Ame
rikos žurnalistų Maskvoje. 
Tarpe jų randasi sąžiningų 
žmonių, bet yra ir nesąži
ningų. Žurnalistų yra infor
muojančių ir klaidinančių. 
Kai kurie jų skundžiasi as
meniniais suvaržymais, kad 
jiems važinėjant po mūsų 
šalį (karo laikotarpiu), Už-

ir aš džiaugiuosi, kad mano 
amerikiečiai draugai pasi
kvietė mane. Visame savo 
gyvenime esu matęs daug 
dalykų, bet niekas negalėtų 
suprasti pasaulio ir žmoni
jos neišvydęs Amerikos. 
Amerika yra didelė ir sudė
tinė šalis. Man teks ilgai 
pagalvoti pirm negu nu
spręsiu ką nors atsakomin- 
go ant balto popierio para
šyti apie Ameriką. Lengva 
yra apdainuoti jos garbę, ir 
nėra sunku būti satyrišku 
apie ją, bet sunkiausia tai 
suprasti ją.

raryziuje visi namai yra 
šešių aukštų didumo. Ten 
nesiranda nei viena-aukščių 
pastatų, nei dangorėžių. 
Franci jo j randasi daug ge
riausių tapytojų. Ten jūs 
galite rasti visas spalvas, 
kokių tik norite. Amerikoj 
gi rašytojai ir muzikai yra 
stipresni už tapytojus; čio
nai šviesa nustelbia spal
vas. Čionai viskas yra juo
da arba balta. New Yorke 
man teko matyti dėžę ciga
rų, kainuojančią $200. Žmo
gus gali surūkyti tuos ciga
rus bėgyje keletos dienų. 
Mississippės' Deltoj mačiau 
aštuonių narių šeimą, už
dirbančią tik $200 per me
tus. Viso pasaulio rašytojai 
žavisi Hemingway’o arba 
Faulknerio knygomis, bet 
nuėjus į paprastą jūdžių 
teatrą ant “Main Street’, 
žmogui galva apsisuks dėlei 
menkniekių didumo ir gel
mės.

Man teko matyti Jungt. 
Valstijose daug idealistų, 
svajojančių apie visos žmo
nijos laimę, ir taip pat teko 
čionai matyti tokių, kurie 
yra tikri vergų varinėtoj ai, 
nors be bizūno. Aš mačiau 
didžiuosius universitetus, 
stebėtinas 1 a b oratorijas, 
muziejus, kurių senoji Eu
ropa gali tiktai pavydėti; 
bet aš taip pat mačiau Liū
tų Kliubo surengtus poki- 
lius, kur suaugę vyrai, per
pečių arba elektrinių virtu
vų verslininkai, imituodami 
liūtus, bliovė pagal koman
dą. Sudėtinė šalis, didelė 
šalis, stebėtini žmonės ir di
delė jos ateitis.

. Miestelyj Jackson, Miss., 
kartą aš paprašiau stiklo 
vyno. Man atsakė: “Už
drausta.” Kažkas - patarė 
nuvažiuoti į kitą artimiau
sią valstiją. Kuomet mūsų 
automobilis pasiekė dvejų 
valstijų rubežių, iš mūsų 
buvo pareikalauta užmokėti 
$1.50 už pervažiavimą tilto 
—tai buvo privatiškas til
tas. Paaiškinimas man duo
tas toks: “Mes gerbiame 
privatines teises,” Kai ku-

sienio Reikalų Ministerijos 
atstovas vyko su jais kartu. 
Kuomet aš važinėjau po 
Jungt. Valstijas, mane taip 
pat lydėjo Valstybės De
partment© atstovas, vienok 
dėlto aš ne tik nesiskun
džiu, bet dar esu nuošir
džiai dėkingas už parodytą 
rūpestingumą manimi.

Svarba matosi ne tame, 
kokias pažiūras valdiški au
toritetai turi linkui žurna
listų; svarba yra, kokių pa
žiūrų žurnalistai laikosi lin
kui valdžios ir žmonių, pas 
kuriuos jie svečiuojasi. Aš 
atvykau į Jungt. Valstijas 
kaipo draugas ir bandžiau 
pamatyt ir suprast dalykus. 
Bet tarpe amerikiečių žur
nalistų, esančių Maskvoje, 
yra aiškių priešų, žinojusių 
ką jie rašys, pirmiau negu 
įžengė per mūsų rubežių.

Mano platėlesnis atsilie
pimas apie spaudą čionai y- 
ra daroma todėl, kad spau
dos nusistatymas mane -gi
liai sujaudino. Man labai 
liūdna, kad didieji ameriki
niai laikraščiai grūda savo 
skaitytojams melagingas 
žinias apie Rusiją. Jie išpu
čia kiekvieną nesusitarimą 
ir stengiasi įtikinti liaudį, 
kad karas esąs neišvengia
mas tarp šios šalies ir So
vietų Sąjungos. Aš noriu 
sušukti: Ne. Toks karas y- 
ra negalimas! Kareiviai 
nuo Reino, ir kareiviai nuo 
Elbos, ir didvyriai kritę 
Stalingrade, ir didvyriai 
netekę gyvybių Normandi
joj, tam yra garantija.

Man čia beviešint per du 
mėnesiu, juo labiau pakilo 
ir pasmarkėjo kampanija 
prieš Sovietų Sąjungą, ir 
aš būčiau apleidęs šią šalį 
su dideliu užsigavimu, jeigu 
mano pažintis su Amerika 
būtų apribota tik spauda. 
Bet aš mačiau ne vien tik
tai spaudą. Aš taip pat ma
čiau josios skaitytojus. Aš 
žinau, kad Amerikos liaudis 
nenori karo, kad jinai atsi
mena Stalingradą, ir kad 
jinai neturi neapykantos 
Sovietų liaudžiai. Už ką gi 
mums 
dviems didelėms 
dviems didelėms ir prakil
nioms liaudims? Argi mes 
turime griežtus interesų 
skirtumus? Ne. Niekas ki
tas mus neskiria, kaip tik 
miglų uždanga, kurią suda
ro šmeižikai ir trečiojo pa
saulinio karo kurstytojai.

Spaudos užsipuolimai yra 
pavojingi ne dėlto, kad a- 
merikietis skaitytojas būtų 
neišmanėlis. Beveik visais 
atvejais jisai yra inteligen- 
tiškesnis, negu jo skaitomas 
laikraštis. Spaudos straips
niais jo neapgausi. Bet kaip 
jis sužinos, kas ištikrųjų 
daroma Rusijoj? Jis nežino, 
kad mes atstatome sugriau
tus miestus, kad mes glo
bojame našlaičius ir kad 
mes mylime taiką. Jis pra
dės savęs klausti: o gal tie 
rusai turi kokius žalingus 
sumanymus prieš Ameriką, 
prieš kultūrą, prieš taiką?

Dabartiniu metu, tai ne 
mes sakome karu atsiduo
dančias prakalbas įvairių 
upių pakrantėse. Tai v ne 
mes nuolat švaistomos gra
sinimais slaptų ginklų. Aš 
noriu pasakyt savo ameri
kiečiams draugams: būkite 
atsargesni — bombos, nors 
ir ne atominės, yra blogi

(Tąsą ,3-me pusi.) .

reikėtų vaidytis,
šalims,

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

There is wisdom and 

in the plain spoken words ut
tered by Senator Glenn Tay
lor to a save OPA rally under 
the Washington Monument 
last Monday.

Before 2,000 delegates the 
Senator declared:

“1 need a new suit badly 
but I am not gaing to buy one 
until prices come to a sensible 
level. If, when you see from 
the Senate Gallery you think 
I look a little shabby, I want 
you to understand this: Glenn 
Taylor is in uniform of the 
militant consumer who re
fuses to be imposed upon. He 
is standing shoulder to shoul
der with other consumers who 
will pay reasonable prices, 
but who refuse to outbid each 
other in runaway inflation.’’

• Well said, Senator! 
had more' 
like Mr. 
would be a 
to live in.

Only a single mention of
plenty of good horsesense fascist activities is found in 

of the com- 
fascists like

If we 
figthing Senators 
Taylor, America 
much better place

—o—
of figthing Senat-Speaking

ors, brings to mind that Sen
ator Claude Pepper was 
named the winner last Tues
day of the National Lawyers 
Guild Award to the lawyer 
who most effectively pro
motes the legal traditions of 
President Roosevelt. Seems to 
us that right now America 
could use a couple more Sen
ators like Senator Pepper. 
Senators who promote the' 
traditions of President Roose
velt are unfortunately all too 
few these days.

—o—
Yes, it’s unfortunate for 

America that we do not have 
more legislators like Senator 
Taylor and Senator Pepper. 
It’s really a sad story that we 
still have legislators like Re
presentative Rankin and Sen-, 
ator Bilbo in the hall of Con
gress. -

How unfortunate for Amer
icans that we have the latter 
ilk, is revealed in an analysis 
of the Wood-Rankin un-Am
erican committee by the Civil 
Rights Congress.

the firyst report 
mittee. Native 
Gerald L. K. Smith and move
ments like the Klu Klux Klan 
are not even mentioned.

Most organizations attack
ed by the committee are Jew
ish or are engaged in sending 
aid to the USSR., The Joint 
Anti-Fascist Refugee Commit
tee is attacked by the report 
which devotes 55 pages to an 
investigation of the anti-fas
cist organization’s activities.

—o—
Remember the howl that 

went up in some American 
circles on the eve of the trial 
of Mikhailovich ? Wonder 
what has happened to all the 
cry of frame 
trial?

Seems that 
York Times, 
partial 
thinks differently now.

The Belgrade correspond
ent of the New York Times, 
Sam Pope Brewer, writes:

“Close daily observation of 
the trial has not provided any 
evidence to support allega
tions by some circles in the 
United States that Mikhailov
ich is being railroaded or de
prived of a chance 
himself.

Seems that the 
Chetnik leader is 
fair trial.

up and unfair

even the New 
who was quite 

to Mikhailovich,

—o—

to defend

Yugoslav 
getting a

groups 
out ef- 
and so

This might be a good code 
for all who desire price con
trols to remain:

“Selfish business 
are seeking to w’ipe 
fective price control
throw the country into the 
chaos of inflation. I therefor 
promise that if such attempts 
are successful and a strong 
price control bill is not pass
ed, I shall pledge myself not 
to buy any product for my
self or any member of my 
family, except the basic nec
essities, until these groups 
have learned that public wel
fare takes precedence over 
personal greed.”»

—Consumers Pledge.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gera ūkio Vadovė

Žemaitkiemio dvaras 
(Babtų valse.) buiįuazi-. 
niais laikais buvo generolo 
Nagevičiaus n u o s avybė. 
Dabar čia įkurta mechani
zacijos mokykla. Šio ūkio 
vedėja yra iš darbininkių 
tarpo iškelta drg. Ona Žet
kauskaitė, kuri nenuilsta
mu savo darbu įrodė puikų 
sugebėjimų pavyzdingai va
dovauti dideliam reikalui, 
stambiam ūkiniam vienetui, 
gausiam dirbančiųjų kolek
tyvui.

— Tik tarybų valdžios 
dėka aš ir visi darbininkai 
tapome lygiateisiais socia
listinės valstybės piliečiais. 
Tarybų valdžia mane ir iš
vadavo iš amžino vergavi
mo dvarininkams. Per 3C 
metų buvau be teisės, ponų 
stumdoma ir koliojama tar
naite. Dabar ir aš esu žmo
gumi. Aš nepadarysiu gė
dos tarybų valdžiai ir savo 
darbu įrodysiu, kad ,esu 
verta patikėtų pareigų, — 
kukliai, bet tvirtai pabrėžia 
drg. Žetkauskaitė.

Dėl sumanaus drg. Žet- 
.kauskaitės vadovavimo Že
maitkiemio ūkyje' šiandien

laukų suvalyti. Todėl da
bar drg. Žetkauskaitė su 
pasididžiavimu rodo paruo
štus sėklinius ir pašarinius 
grūdus. Išvalytos ir patik
rinto daigumo sėklos gra
žiomis krūvomis išrikiuotos 
svirne. Visi įrankiai jau se
niai atremontuoti.

Drg. Žetkauskaitės vado
vavimas yra pavyzdžiu^ ko
kių gražių rezultatų galima 
pasiekti geru ir organizuo
tu darbu.

P. Varnėnas.
Tarybinių ūkių Darbuotojų 

Laimėjimai
Vilkaviškis. — Vilkaviš

kio taryb. ūkio darbininko 
Jono Racylos iniciatyva, 
bendradarbiaujant tų ūkių 
administracijai ir šios apsk. 
Ž. Ū. D. Profsąjungos Ko
mitetui, atstatyta Paežerių 
spirito varykla ir paleista į 
'darbą.

Dabar baigtos atremon
tuoti žemės ūkio mašinos ir 
ruošiamasi sėjai.

Gegužės Pirmosios gar
bei paskelbtos ir vykdomos 
sėjos soc. lenktynės su Gut- 
kaimio tarybiniu ūkiu.

Dirbančiųjų kultūros rei
kalams yra įsteigtas klu- 

yra labai gerai iššertų 11! bas, kuriame galima pasi- 
arklių, 7 melžiamos karvės, į skaityti laikraščių ir kitos 
7 prieauglio ir 3 didelės ’ literatūros. Čia yra ir radi- 
kiaulės. Nors ūkyje stigo jo taškas. Bendrai, šis ta- 
darbo jėgos, bet rudenį bu- rybinis ūkis yra pirmaujan- 
vo žiemkenčiai gerai ir lai- tis visoje Vilkaviškio aps- j 
ku įsėti,. visi pašarai nuo krityje A. Abi
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Erenburgas Sako: 
“Good by,” Amerika!

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
žaisladaikčiai. Žaisti su 
bombomis negalima; jos ne
tikėtai eksploduoja.

Mes esame neapkenčiami 
todėl, kad neapkenčiame fa
šizmo. Mes neapkenčiame 
karo, brutališkos jėgos kul
to, pasipūtimo žmonių arba 
rasės, kuri skaitosi save 
aukštesne už kitus. Deja, 
fašizmas dar nėra palaido
tas po Reichstago pastatu 
ir fašizmas nėra Vokietijos 
monopolija. Jam yra pa
ruoštos dirvos kitose šalyse. 
Žinoma, jis yra apmaskuo- 
tas, apdailintas ir gražiai 
atrodantis fašizmas, bet 
visvien fašizmas, ir kurie 
dar tebesvajoja “prijaukin
ti” Sovietų Sąjungą, turėtų 
dalintis nuopelnais su Hit
lerio įpėdiniais.

1942 m. rudenį, kuomet 
Stalingradas buvo mirties 
agonijoj, pirm talkininkų 
išsikėlimo Afrikon, mąn te
ko Maskvoj atsiš^ikint su 
mano drg. Leland Stowe. 
Jis užklausė: “Kada ir kur 
mudu vėl susitiksiva?” Aš 
atsakiau: “Nežinau kada, 
bet žinau, kur — Berlyne.”

Ir mudu susitikova ant 
nacinės Vokietijos griuvė
sių. Dabar, skirdamasis su 
savo amerikiečiais drau
gais, aš noriu pasakyt: ne
žinau, kada mūsų liaudys 
galės taikingai pasisveikin
ti, nuoširdžiai paspausti 
vieni kitiems rankas; neži
nau, kada liausis tos nesą
monės ir kriminališkos kal
bos apie trečiąjį pasaulinį 
karą; kada mes vėl susitik
sime, kaip broliai. Nežinau, 
kada, bet aš žinau kur — 
ant fašistinės ideologijos 
griuvėsių.

Norėčiau tikėti, kad tas 
įvyks greitu laiku, kad A- 
merikos žmonės apmalšins 
savo minių kiršintojus, sa
vo fašistus, kurie sapnuoja 
apie žygius prieš Maskvą. 
Ir su meile aš sakau Ame
rikai: ačiū už draugiškas 
priimtuves, už prielanku
mą, ačiū ir sudiev!

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

riama atsteigimui tos kultūri
nės įstaigos.

tokią nesą- 
Girdi, 1940-1941 metais 
gauti žemės tik tie Lie- 
bežemiai, kurie sutiko 
į Lietuvos Komunistų

O kitas nachąlas, matyt, koks 
nors pabėgėlis Vokietijoj, rašo 
Drauge (birž. 24) 
monę. 
galėjo 
tuvos 
įstoti
Partiją.

Betgi kiekvienas vaikas 
šiandien jau žino, kad į Komu
nistų Partiją ne tik niekas ne
verčia stoti, bet dar ne visus 
priima, kurie nori įstoti. Pri
ima tiktai tuos, kurie savo užsi
laikymu ir darbais yra pavyz
dingi piliečiai.

Dabar būdamas Lietuvoje, 
girdėjau ne iš vieno lūpų, kaip 
sunku partijon įstoti. O .niekas 
nesiskundė, kad valdžia ar kas 
kitas verstų ką nors partijon 
stoti.

NACIŲ BELAISVIŲ
SKAIČIUS AMERIKOJ

Washington. — Į Jung
tines Valstijas viso buvo 

•sugabenta 370,000 suimtų 
nacių karių. Datiar jų te
liko 9,000 amerikinėse be
laisvių stovyklose. Kiti su
grąžinti į Vokietiją.

London. — Anglų valdžia 
sako, reikes racionuot duo
ną liepos menesį.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečias PuslapisBIENBASCIO LAISVES
Bukime pas

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas įvyks Sekmadienį

Birželio 30 June

CUNTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., Maspetli

PUIKI DAINŲ PROGRAMA

Sietyno Choras, iš Newark, N. J.
vadovaujamas Walter Žuko

Pirmyn Choras iš Great Neck,
vadovaujamas Almos Kasmočiutės

Brooklyno Aido Choras
vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus

Aido Vyrų Choras
vadovaujamas Prano Pakalniškio

Piknikas prasidės 2-rą vai. dieną
I

PAVIDIS
RADIO ORCHESTRA

GROS ŠOKIAMS

juose dalyvauti

MAYNARD, MASS-
/

Piknikas įvyks šventėje

Fourth of July
(Liepos 4-tą Dieną)

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASSACHUSETTS

✓ 1

Gražią Dainų I ’rogramą duos:
Montello Liuosybės Choras

vadovaujamas Edwardo Sugario

Norwoodo Vyrų Choras
vadovaujamas Olgos Zarubaitės

Trio: Dzūkas, Žemaitis ir Zanavykas — Peter 
Shimonis, Alekas Vasiliauskas ir Stanley Pauža.

Rojus-' Mizara, Laisvės Red.
sakys prakalbą svarbiais dienos klausimais

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Piknikas prasidės tuojau po pietų 
ir tęsis iki vėlumos

Gėrimų ir Valgiu
Rengėjai pasirūpins užtenkamai.

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus. Naudokitės dovanų proga prie įžangos
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Ketvirtas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,

Antanas Bimba

I Ką Aš Mačiau Tarybų 
į Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Valentinos Kičienės motina gi pasiliko Lietuvoje. 
Malonu buvo susipažinti su ta kuklia, susipratusia, jau 
virš 50 metų moteriške. Ji yra mažeikietė. Visą karą 
jinai praleidusi Mažeikiuose. Tiktai todėl čia ir atžy
miu šį visiškai privatiško pobūdžio pobūvėlį pas Kičie- 
nę, kad kokioj nors formoje papasakoti jums nors mažą 
dalį tų -vaizdų, kuriuos pergyveno ir papasakojo josios 
motina. Ėjau namo su sunkia, prislėgta širdžia. Ko tie 
Lietuvos žmonelės nepergyveno ir nematė! Žinote, aš 
priėjau išvados, kad nėra tokios plunksnos, kuri tų per
gyvenimų nors mažą dalelę pajėgtų teisingai perduoti 
naujoms kartoms, bei mums, kurie savo akimis nema
tėme didžiųjų pereito karo baisenybių.

Štai ką trumpai, su didžiausiu susijaudinimu pasa
kojo man šita jau smarkiai pakirsta sveikata mažeikie
tė: Mažeikiuose karo metu išskersta septyni tūkstančiai 
žydų. Tai buvo širdį veria, iš proto varą vaizdai. Tie, 
kurie juos matėme, jų iš savo atminties niekados nebeiš- 
trinsime. Dieną ir naktį jie stovės prieš mūsų akis.

Pirmiausia buvo suimti visi žydai vyrai nuo 15 metų 
amžiaus. Po kelių savaičių baisiai sunkaus darbo ir ma
rinimo, jie buvo išžudyti. Paskui atėjo kaleina mote
rims. Išrikiavo jas visas milžiniškos duobės apylinkėje.

4 O rėkimas, o klykimas, o šauksmas ir plaukų drasky- 
masis! Ant sykio paim jų dešimts. Priverčia jas išsi
rengti. Privaro prie duobės. Dvidešimts budelių iš už
pakalio atsistoja ir šauna į jas — du taiko į vieną mote
riškę, vienas į pakaušį, kitas į tarpupetį! Toms einant 
prie duobės, jau kitos dešimts išsirengia. Kai anos nu
krinta, šitos privaromos prie duobės. Ir taip eina ir ei
na, eina ir eina...

'♦ Iš pradžios nelaimingosios buvo verčiamos nusireng
ti viską, apart korseto ir kelnaičių. Bet koks nors bude
lis “susiprato”, kad tuose “rūbuose” gali būti paslėptas 
ar auksinis žiedas, ar kitas koks “turtas”, ir žus duobė
je. Tuojau buvo duota komanda ir korsetus nusiimti.

Pagaliau atėjo kaleina vaikams. Neparanku juos 
i šaudyti po vieną — vaikai bėgios, lakstys, kur juos, kaip 

zuikius, sugaudysi. Todėl buvo iškasta didžiulė pailga 
duobė. Vaikai buvo sumesti į tą duobę. Iš abiejų šonų 
budeliai eina šalia duobės ir joje iš revolverių šaudo vai
kus. Kuris didesnis berniukas bei mergaitė bando iš 
duobės išlipti, budelis spiria koją jam ir paleidžia kulką 
į pakaušį! Kitas gal tik peršautas, gal tik sužeistas, rė
kia, klykia, kitas gal nė nepašautas, niekas juk neapžiū
ri, nepatikrina. Užvertė duobę žemėmis. Matosi, kaip 
žemė kilnojasi nuo gyvų vaikų dūsavimo.

Ar matė kada nors pasaulis tokį žvėriškumą! Ar 
skaitė kas nors istorijoje apie tokį žmogaus sužvėrėji
mą! Ar galėjo prieš kiek metų kas nors vaizduotis, ar
ba tikėtis, kad tokia baisenybė bus “civilizuoto” žmogaus 
papildyta!

Amžiais, amžiais bus prakeiktas pats vokiškasis var
das!

Bet kodėl tik vokiškasis?
Ot kas mane daugiausia nustebino, kas daugiausia 

širdį ir suspaudė. Apie hitlerininkų vokiečių banditų, 
’žmogėdrų žvėriškumus esame daug girdėję, daug skai
tę. Mažeikietės pasakojimas nebėra jokia naujiena.

(Daugiau bus)

Bridgeport, Conn.
Pora savaičių tam atgal, 

mirė senas bridgeportietis,, 
Vincas Yasiulis. Tai buvo ne
paprasta mirtis ir keistos lai
dotuvės. žmogus, beeidamas į 
darbą, parvirto ir ūmai mirė. 
Yasiulio lavonas buvo nuga
bentas kaž-kur ligoninėn ir 
per keletą dienų pažįstamieji 
bei draugai netgi nežinojo, 
kur Yasiulio lavonas randasi. 
Buvo pranešta apie Yasiulio 
mirtį jo giminėms — tačiaus, 
giminės, žinodami, kad Yasiu
lis neturėjęs jokio turto — 
pranešimą ignoravo.

Pagaliaus, ketvirtoj' dienoj, 
Yasiulio lavonas tampa pa
šarvotas pas miesto graborių. 
Susidaro lietuvių grupė ir 
bando Yasiulio lavoną perga
benti pas lietuvį graborių 
Daugėlą; miesto graborius už
protestuoja; lietuviai eina pas 
teisėją —rezultatai tie patys: 
Yasiulio lavonas pasilieka pas 
miesto graborių.

Ilgainiui, sužinoma, kad 
Yasiulis turėjęs $600 pomirti
nę apdraudą iš Metropolitan 
Life Insurance kompanijos. 
Tuomet skubiai suruošiama 
laidotuvės su bažnytinėmis 
ceremonijomis. Kas čia buvo 
inicijatoriai suruošime kome
dijos Yasiulio lavonui — pa
kol kas nežinoma. Tačiaus pa
laidota su “aukštomis” mišio- 
mis ir plačiomis ceremonijo
mis, nors su labai mažai pa
lydovų.

Na, ir kaip visiems žinoma, 
Yasiulis gyvas būdamas, buvo 
griežtas laisvamanis.

Bet Yasiulis, kaipo 
manis, čia buvo ne pirmutinis 
laidojamas su bažnytinėmis 
ceremonijomis. Tokia komedi
ja pakartojama berods jau 
šeštam laisvam numirėliui tik 
kelių mėnesių laikotarpiu.

Turėtume gyvi būdami pa
simokinti iš numirėlių. Pra
vartu būtų laisvai mąstan
tiems žmonėms dar gyviems 
beesant padaryti bent kokį 
testamentą, kad po mirties 
niekas negalėtų lošti komedi
jos su numirėlio lavonu.

Bridgeporte, kaip ir kitur, 
“juodoji rinka” gyvuoja pil
noje to žodžio prasmėje. 
Mieste, prie mėsos krautuvių, 
veik kasdien stovi labai ilgos 
linijos “kostumierių”, kad 
gauti kokį apgramdytą kau
lą. Bestovint ilgose linijose, 
atsitinka, kad moterys ir susi
peša; turi policija “sutai- 
kint”. Na ir po ilgo linijoje 
i.šstovėjįmo laukiantieji gauna 
keletą šonkaulių, arba jaučio 
uodegą, bei keletą kiaules ko
jų.

Dėlei Mano Įspūdžių iš Lietuvos

jų namų virtuvėse, ar bendrai 
tokiuose “stebėtinai” gražiuo
se naujuose namuose. Visi ti
kėjomės, kad kaip greit karo 
ginklai bus padėti į sandė
lius, taip greit mes galėsime 
naudotis naujoviškais civiliza
cijos pabūklais; Deja, būtų di
delės pagarbos vertas bile 
mokslo žmogus, kad galėtų iš
rasti būdą, kad paparastas 
Amerikos pilietis nuėjęs į 
krautuvę galėtų be linijos nu
sipirkti svarą sviesto, gerą 
šmotą mėsos arba geros me
džiagos kostiumą su dvejomis 
kelinėmis. O jau “ačiū Die
vui” oficijaliai 11 Pasaulinis 
Karas senokai pasibaigęs.

Petras.

Elizabeth, N. J.
Vedybų Laikotarpis.

Šiomis dienomis suėjo į 
“stoną moterystės” keturios 
poros ir pradėjo naują, šeimy
nišką gyvenimą. Draugų Lu
koševičių duktė, Adelė, apsi
vedė su Mathew Skobodzin- 
ski; Simonaičių duktė, Helen, 
apsivedė su Herman 'Rogers; 
Aleksandro ir Barboros Skai- 
rių duktė Alice apsivedė su 
Carmine Bongivanni; Petro 
Poškaus duktė Olga irgi ište
kėjo. šios visos lietuvaitės su
sivedė su kitataučiais, ne lie
tuviais: jos buvo vienturtės, 
tai yra, tėvai turėjo tik po 
vieną dukterį. Naujos porelės 
apleido savo senus lizdus ir 
pradėjo kurti naują šeimyniš
ką gyvenimą.

Laimingos kloties, jaunuo
liai, jūsų ženybiniame gyveni- 

laisva- I me!
Mokyklų Užbaigimas

Battin High mokykloj 470 
mergaičių gavo diplomus;
tarpe jų buvo šios lietuvaitės: 
Lilija Potiunas ir Elcanora 
Madionis. Aišku, yra ir dau
giau diplomus gavusių lietu
vaičių, bet visų pavardes sun
ku sužinoti.

Thomas Jefferson High 
mokyklos 295 berniukai gavo 
diplomus; tarpe jų sekantieji 
yra lietuviai: Raymond Skai- 
rus, Henry Latvėmis, Vito E. 
Meskowsky, George Budris.

Palyginus su praeitų ir šių 
metų baigusiais mokyklą, re
kordas yra toks:

1945 m. gavusių diplomus 
mergaičių buvo 442, o šiais, 
1946 m./— 470.

1945 m. gavusių diplomus 
berniukų buvo 260, o šiais, 
1946 m., — 295. Taigi, šiemet

LDS 5-to Apskričio ir ALDLD 3 čio 
Apskričio Pikniko Reikale

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5041

Pasižmonėjimas su Delegatais 
LDS Seimo Piknike

Birželio 9 d. iš Bostono mie
sto centro, kaip 4 vai. po pie
tų, išvykome į prieš-seiminį, 
LDS 7-to Seimo proga sureng
tą pikniką Liet. Taut. Parke, 
Montello, Mass. Kol nuvažia
vome buvo apie penkta valan
da. Ten jau buvo suvažiavę 
daug delegatų iš rytinių ir 
vidur-vakarinių valstijų, taip
gi buvo nemažai vietinių ir a- 
pylinkės žmonių.

Pirmiausiai susitik ome 
brooklyniečius, LDS 1 kp. na
rius. Pasikalbėjom su saviš
kiais apie atvažiavimą. Viskas 
buvę gerai. Susitikome Marg. 
Svinkūnienę, w a t erburietę, 
smarkią Laisvės vajininkę. 
Pasikeitėm po žodį kitą. Ka
dangi publikos labai daug, 
tad ne su visais veikėjais ga
lima buvo sueiti ir pasikalbė
ti.

Sutinkame Juozą Standi iš 
Bayonne, N. J. Sakė, atsive
žiau pilną automobilį delega
tų. Pagaliau susitikome she- 
nandoriečius, J. Kuzmicką ir 
aludės įstaigos savininką J. 
Kučinską. Su tokiu biznierium 
susitikus, yra ko kalbėtis — 
jis žino visas paslaptis, kas, 
ką ir kur gali turėti atsivežęs. 
Paklausė P. Kapicko, kur sto
vi jo karas. Tuo tarpu drg. 
Kuzmickas pastebi: “Einame 
pažiūrėti ir pakaštavoti, kokio 
“štofo” atsivežei iš Brookly- 
no.” Kučinskas pritarė ir aš 
nebuvau tam priešingas.

Važiuojant į LDS 7-tą Sei
mą, birželio 8 į 9 naktį, drg. 
Kuzmicką užklupo žiauri 
audra - vėtra. Sakė, daug me
džių buvo užversta ^keršai 
vieškelį. Negalėjo važiuoti, 
turėjo nakvoti pakeliuj. Prie 
tos gamtinės nelaimės prisidė
jo dar ir mechaniška nelai
mė : du -kartus gavęs plokščią 
guminę rato apsagą s (flat 
tire). Brooklynįškis “štofas”, 
tačiau, pagelbėjo tas nelaimes 
pamiršti.

Piknike dainavo Vyrų cho
ras iš Norwood, Mass., vado
vybėje OI gos Zarubaitės. Su
dainavo gražiai.

Trumpas kalbas pasakė de
legatai iš Chicagos ir senasis

studentų buvo daugiau, negu 
praeitais metais. Taipgi pasi
rodo, kad mergaitės lanko 
mokyklas daugiau, negu ber
niukai. Ukrinas. 

LDS pirmininkas, Rojus Miza- 
ra. Buvo šokiai. Bet anksti 
pritrūkus alaus ir valgių, de
legatai važiavo į savo nakvy
nes, kas kur turėjo.

Parvažiuojant iš pikniko, 
sustojome pas seimo rengimo 
pirmininką Tonį Vasarį, 4 
Winter St., Brockton, Mass. 
Gražiai gyvena jauni draugai 
Vasariai.

Pirmadienį prasidėjo LDS 
7-tas Seimas, 10 vai. ryte, 
Hotel Gardner, Bostone, kur 
visi ir visos vėl susirinkome 
ne tik pasižmonėti, bet ir or
ganizacijos reikalus aptarti.

Jurgis Kuraitis.

Vitamino D įleidimas 
žiurkėm į kraują gydo jų 
džiovą; gal jis patarnaus ir 
sergantiem džiova žmonėm.

Trijų bei keturių mėnesių 
žiurkės pradeda vesti vai
kus. Per 23 dienas nuo už- 
siveisimo žiurkė jau gimdo, 
vidutiniai 10 žiurkučių.

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 GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE kiekvieną ŠEŠTADIENĮ

□ □□
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 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

Binghamton, N. Y.
Parengimas ir aukos Daily 

Workeriui.
Birželio 15 d., Lietuvių Sve

tainėje, įvyko parengimas 
Daily Workerio naudai. Buvo 
rinktos ir aukos dėl Daily 
Worker, ir aukojo sekantieji:

J. K. Vaicekauskai $11;
J. M. Kazlauskai $10;
Moterų Skyrius $10;
J. M. Luizienai $6;
B. V. A. Zmitras $5.50;
M. Kulbienė $4;
J. LT. žemaičiai $3.
Po $2: P. Garuskis, P. K. 

Juozapaičiai ir O. Girnienė.
Po $1: A. Kaminskas, A. A. 

Pagiegala, V. Kapecauskienė, 
U. Gaidės, P. A. Maciukai.

Po 50c: V. Kaminskienė, 
M. Bekerienė, A. Tvarijonie- 
nė, J. Gabuzis.

Smulkiais — $1.
Viso surinkta $63.50.
Nors raportas iš parengimo 

galutinai dar nepadarytas, 
bet tikimasi, kad pelno liksią 
apie 20 dolerių su centais. 
Atrodo, kad pavyko neblo
giausia. Aukų rinkėjai:

K. Vaicekauskiene ir
M. Kulbienė.

Jau visa eilė draugų 
kreipėsi į mane ir klausė, 
ar šitie įspūdžiai, kurie 
šiuo tarpu telpa dienraš
čiuose Laisvėje ir Vilnyje, 
bus taip pat išleisti knygos 
formoje. Ne, nebus. Jie bu
vo greitomis surašyti, vi
siškai netaikant knygai. 
Todėl dabar niekas nepla
nuoja juos išleisti knygos 
formoje.

Bet šitie įspūdžiai nėra 
viskas, ką aš mačiau ir stu
dijavau būdamas Lietuvoje. 
Jie netgi nėra svarbiausia, 
pagrindinė medžiaga apie 
Tarybų Lietuvą. Tai tiktai 
paviršutiniai dalykėliai, ku
rie krito į akį atsilankius į 
kurią nors vietovę. Iš Ta
rybų Lietuvos aš parsive
žiau daug be galo svarbios 
medžiagos apie tai, kaip 
Lietuva keliasi ir žada pri
sikelti iš karo griuvėsių, 
kaip bus, pavyzdžiui, at- 
steigtas ir patobulintas Lie
tuvos žemės ūkis, kas daro
mi ir kiek laiko ims atsta
tyti sugriautą Lietuvos pra
monę, kokius pasimojimus 
Lietuvos žmonės ir vyriau
sybė yra pasibrėžę moks- 
Im lyihūros dirvoje ir tt. 
Šita medžiaga ne tiktai pa
grindiniai nušviečia tai, kas 
dabar dedasi Lietuvoje, bet 

taipgi parodo jos polėkius 
ir troškimus, jos pasistaty
tus ateinančių keleto metų 
uždavinius. Ji parodo, kaip 
atrodys, maždaug, Tarybų 
Lietuva po penkerių metų.

Ši be galo svarbi medžia
ga apie Lietuva dabar yra 
tvarkoma ir bus išleista 
knygos formoje. Ją dar 
šiemet išleis Lietuvių Lite
ratūros Draugija. Visi na
riai, kaip ir paprastai esti 
su visomis Draugijos išleis
tomis knygomis, šią knygą 
gaus veltui.

Todėl noriu pasinaudoti 
šia p r o g a ir para ginti 
Draugijos narius tuojau 
pasimokėti narines duokles, 
paremti Draugijos knygų1 
leidimo programą finansiš
kai ir pasistengti gauti į 
Draugiją naujų narių.

Kadangi ilgą laiką buvau 
užimtas prakalbų maršru
tu ir negalėjau prie knygos 
ruošimo iki šiol prieiti, be 
to, turime techniškų sunku
mų su spaustuvėmis, tai ga
limas daiktas, kad šiemet 
knyga pasirodys šiek tiek 
vėliau. Jau dabar prašome 
visus narius turėti kantry
bės ir už tai Komitetui at
leisti.

A. Bimba, 
LLD Pirmininkas.
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Tačiau mes visi žinome, 
kad nei jaučio uodega, nei 
kiaules kojos atskirai neauga. 
Natūraliai, kiaulė turi nugar
kaulį, lašinių, šlaunis, galvą ir 
bendrai turi gerokai mėsos. 
Tas pats ir su jaučiu; tas turi 
dar daugiau mėsos, negu kiau
lė. Bet, atrodo, kad tų gyvu
lių kitos dalys pakliūva tie
siai į “Black Market’ą”.

Bridgeporto mokytojai pra
deda savo profesiją už $1,200 
metams; tai beveik mažiau 
kaip $25 savaitėje. Todėl čia 
ir eina nuolatinis- tarp moky
tojų bruzdėjimas dėlei per- 
mažų algų. Ugniagesiai taip 
pat skundžiasi mažomis algo
mis. Policijos, palyginamai su 
kitų miestų (ypatingai su 
New York o miesto) — taipgi 
neperdidelės. Tik pereitą sa
vaitę 11 mokytojų,, išbuvę kiti 
net po 35 metus toje profesi
joje, pametė mokytojavimą, 
nelaukdami nei savo senat
vės pensijos.

Karui baigiantis,. kali ku
riuose moksliniuose žurnaliu
kuose, buvo plačiai rašoma a- 
pie ateities “stebuklingą” 
techniką, )<aip orlaiviai pa
dangėje nešios skaitlingai šios 
šalies piliečius, kokie patogu
mai bus orlaiviuose. Kaip mo
dernizuoti1 bus nauji namai, 
kokie patobulinimai bus nau-

Connecticut valstijos lietu
viai tu r būt yra mažai girdė
ję, kad virš pažymėtos orga
nizacijos rengia didelį pikni
ką, kuris įvyks liepos 21 d., 
1946 m., lietuvių parke Wa
terbury, Conn.

LDS ir ALDLD apskričių 
komitetai, taipgi Waterburio 
kuopų atstovai piknikui reng
ti kviečia visus Conn, ir apy
linkės valstijų lietuvius daly
vauti šiame parengime.

Minėtas piknikas yra ren
giamas sušelpimui Lietuvos 
žmonių, kurie tik pradeda at
sikelti iš po karo griuvėsių. 
Rengėjai nutarė išleisti lai
mėjimui tris karo bonus, ku
riuos aukoja sekančios ypatos 
ir organizacijos:

Pirmą karo boną, $25.00, 
aukoja drg. Pu d imas iš Brid
geport, Conn.; 2-rą $25 boną 
aukoja F. J. Repšys, iš Hart
ford, Conn.; ir vieną, taip pat 
$25.00, duoda virš minėti ap
skričiai.

Taigi, visi lietuviai, įsigykit 
laimėjimo tikjetus. Kiekvie
nas, nusipirkęs vieną ar dau
giau laimėjimo tikietų, prisi- 
dėsite prie sušelpimo Lietuvos 
brolių ir sesučių.

Piknikas bus įvairus, jame 
dalyvaus garsus Laisvės cho* 
ras, kuriam vadovauja Wilma 
Hollis iš Hartford, Conn. Bus 
ir kitokių pamarginimų. Pik-

niko rengėjai stengsis publiką 
užganėdinti.

Iš Hartford, 
nusamdyti du 
eis nuo 155

Conn., jau yra 
busai, kurie iš- 
Hungerford st. 

Kas norėsite važiuoti, praneš
kite komisijos nariams,- tai 
yra, F. J. Repšiui ir B. Mule- 
rankai. Tėmykite, vėliaus per 
spaudą bus pranešta, kurią 
valandą busas išeis. Taipgi 
prašau visų, paėmusių platint 
tikietus ,nelaikyti kišeniuje, 
bet išplatinti, už ką, komiteto 
vardu, tariu ačiū!

F. J. Repšys.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JUSTIN M.s

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St * 
PHILADELPHIA, PA. ?

Telefonas Poplar 4110

.. ■■
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Likviduoti Potvynio Padari 
niai Vilijampolės Įmonėse

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSMONTREAL, CANADAKlausant šių visų baisenybių, 

kažkaip nejauku darosi, nes 
žinome, kad tuos darbus atli
kinėjo naciai ir jų pagelbinin- 
kai lietuviški nacionalistai, 
kurie pabėgo su naciais.

Kalbėtojui pabaigus kalbą, 
buvo paklausta, gal kas klau
simą duosit? Tai aš, pasipra
šęs balso, ir pasakiau, kad 
kalbėtojas meluoja. Kas tuos 
kriminališkus darbus atliko, 
tai jūs nekaltinate, o dar pa
ginate. Jums vokiečiai geri 
buvo, o visas pasaulis žino, ką 
vokiečiai Ir jų pakalikai yra 
pridarę.

šoko ant manęs pabėgėlis 
Mažeikis, štai, sako, kokių 
randasi tarpe jūsų. Tokius, 
girdi, reikia prie gėdos stulpo 
pastatyti. O aš jam sakau, 
kad ateis laikas, kad tu atsi
stosi prie gėdos stulpo, o ne 
aš. žinoma, jam' pritarėjų bu
vo keletas, kurie ne tik rėkė, 
bet ir gatavi buvo stverti ma
ne už kaklo ir pasmaugti. 
Vienas iš tų, tai buvo aršiau
sias “krap šūteris.”

Kai pabėgėlis Mažeikis pa
sakė, kad prakalbos skaitosi 
užbaigtos, tai pakilo šv. Vin
cento parapijos kunigas Lans- 
kis ir sako: Aš atvažiavau į 
šią šalį ir daugiau žinojau, 
negu visų šventų litaniją. Ir 
pradėjo jis aiškinti apie Erž- 
vilkio miestelį, kuriame vika
ru buvęs. Ten kleboną visi pa- 
rapijonys mylėję. Eržvilkyje 
buvęs kailiadirbys žydelis, tai 
kai bolševikai užėmė Lietuvą, 
tą žydelį padėjo policijos vir
šininku, o tas policijos virši
ninkas, tą visų mylimą klebo
ną ir kitus 3 kunigus iškry- 
žiavojo ant kryžiaus, akis iš
badė, pilvus perpiovė ir dir
žus iš nugarų išrėžė...

Paskui kreipėsi kun. Lans- 
kis į parapijomis kolektos, ne
va šipkartėms dėl bolševikų. 
Ir dar priminė, jog Lietuvoje 
jam kokia tai mokyta “ąsa- 
ba” sakiusi, jog bus karas vo
kiečių su komunizmu, ir jei
gu sąjungininkai kariaus ko
munistų pusėj — jie laimės. 
Taip dabar ir buvę. Bet po 
to karo, bus kitas karas-—tarp 
sąjungininkų ir komunizmo. 
Ir jis sukėlė parapijonus kal
bėti poterius už tuos, kurie 
žūna nuo bolševikų...

Primintina pavapi jonams, 
kad jūsų kunigas negaili jū
sų kišenių. Jūs ir taip esate 
apsunkinti su tomis kolekto- 
mis, o dabar dar uždeda eks
tra kolektas “dėl bolševikų.” 
Ne, gerbiami broliai lietuviai 
arba šv. Vincento parapijo- 
nys, bolševikai nereikalauja iš 
jūsų kolektos. Kai ateis lai
kas ir galėsime važiuoti į Lie
tuvą, tai nuvažiuosime savais 
pinigais į Lietuvą, į Maskvą ir 
atgal. Jei jau kolektuot, tai 
kolektuot šipkortėms dėl kle
bono ir pabėgėlio Mažeikio, 
nes mes norėtume vežtis juos 
į Lietuvą, kad jie ten įrodytų, 
kur bolševikai krovė jaunus 
lietuvius į sunkvežimius ir už
rišę akis vežė į mišką’ ir badė 
akis, ir pjovė pilvus, ir rėžė 
diržus iš nugarų. O kun. Lan- 
skis tegul įrodys bolševikų el
gesį su Eržvilkio kunigais. Ir 
jei jie įrodys tai, ką dabar sa
ko, mes jiems tada apmokėsi
me kelionės kaštus.

Kelbonas šitaip begėdiškai 
ir kriminališkai meluodamas, 
užsitraukia net ir parapijonų 
smerkimą, o mane jis užgrū
dina bedievybėj, nes aš su
prantu, jei jis tikėtų į Dievą, 
jis tokių kriminalysčių nepri
mestų nekaltiems. Tie šmeiži
kai ir patys netiki tuo, ką jie 
skelbia kitiems.

Aš esu girdėjęs misionierių 
sakant pamokslą: “apkaltint 
kitą neteisingai, paleist netei
singas kalbas, yra didelis 
smertelnas griekas, nes žo
džių paleistų — nesugaudy
si, taip kaip nesurinksi plunk
snų, paleistų ant vėjo.”

Frank Imbras.

OPERATORES IR FINIŠERKOS
prie 

MOTERIŠKŲ COATŲ 
Unijinė Dirbtuvė.

35 valandų savaitė. 
Mokama Aukščiausios Algos. 

MAMK INC.
2-8 Johnes Street, Viršutinės lubos 

NEWBURGH, N. Y

Dress Manufacturers Guild.
Taipgi naujoje sutartyje 

ra ir kitų pagerinimų dėl dar
bininkų. Bus įsteigtas Sveika
tos ir Ligonių Pašalpų Fon
das, į kurį darbdaviai mokės 
tris ketvirtadalius ir darbinin
kai vieną ketvirtadalį. Fondas 
bus kontroliuojamas unijos ir 
darbdaviu atstovu bendrai. 4. *■

Mirė And. Ambrazevičius
Po dviejų mėnesių sunkios 

ligos, birželio 12 d. mirė pla
čiai žinomas montrealietis lie
tuvis Andrius Ambrazevičius, 
51 metų amžiaus.

Velionis A. Ambrazevičius 
dar prieš pirmą pasaulinį ka
rą atvyko iš Lietuvos, iš Su
valkijos. Kaip daugelis lietu
vių, taip ir jis bandė kuo ge- j 
riau įsikurti šioje šalyje, iš-1 
auklėti šeimą. Tik nelaimė, 
beširdė mirtis išskynė jo šei
mą. Vieni nukeliavo į kapus 
dar kūdikystės dienose, o pas
kutinė duktė mirė 
jaunystės žydėjime.

Velionis paliko 
nuliūdime žmoną
Taipgi gailisi savo tautiečio jo 
draugai ir draugės klubiečiai, 
kurių draugijos nariu jis bU- 
vo.

y-
kurias užtraukė į antrą auk
štą. Vežikas Jonas Dūda, su
žinojęs, kad fabrikas apsem
tas vandens, pats pasidirbo 
plaustą, atplaukė į fabriką ir 
išgelbėjo 4 arklius, kuriuos 
nuvedė ant aukštumos ir visą 
potvynio laiką jais rūpinosi, 
šveicuotojas Jonas Kazakaus- 
kas taip pat visą laiką budė
jo fabrike, rūpindamasis įmo
nes turto apsauga. Pažymėti
ni fabriko sargai drg. drg. 
Vladas Gabrilavičius ir Jonas 
Prosčiūnas, kurie daugiau 
kaip po dvi paras budėjo fab
rike, kol atėjo juos pakeisti, 
nežiūrėdami to, kad jų pačių 
namai ir turtas buvo apsemti 
vandens.

Šiuo metu fabrikas jau bai
giamas paruošti gamybai,, ku
rią numatoma pradėti jau ba
landžio 8 d. Prie fabriko ap
valymo ir sutvarkymo darbų 
pasižymėjo drg. drg. Ben- 

“Inkaro” Į kimšk is, Kazakauskas, » Kava- 
. Drg. Benkuns- 

kad 
tik greičiau būtų išdžiovinti 
motorai ir fabrikas paleistas į 
darbą.

Tuo būdu dirbančiųjų pa
stangomis potvynio padariniai 
Vilijampolės įmonėse, dau
giausia nuo potvynio nukentė
jusiose, likviduoti ir įmones 
paleistos į darbą. V. K.

dirbusių 
įmonėse, Va- 

vadovybėje 
Workers of 

išėjo į strei- 
pakėlimo al- 

avaitės ir

(150) 
■—■■Mi

apie 1 
vis tiek

fabri-

' “INKARE” •<
Kaunas. — Vanduo potvy

nio metu buvo apsėmęs visus 
Vilijampolėje esančius fabri
kus ir įmones. “Inkaro” fab
rike vanduo buvo pakilęs iki 
1,90 m. Nei fabriko adminis
tracija, nei darbininkai visai 
Besitikėjo, kad gali būti toks 
aukštas vandens pakilimas 
(iki šiol per didžiausius pot
vynius vanduo fabriko rajone 
niekada nebuvo pakilęs dau
giau kaip 0,5 m.). Stambieji 
motorai buvo pakelti 
metrą aukštyn, tačiau 
vanduo juos apsėmė.

Atslūgus vandeniui,
ko administracija ir dirbantie
ji tučtuojau ėmėsi likviduoti 
potvynio padarinius. Dalis 
fabriko darbininkų buvo pa-

L skirta plentui valyti ir kitiems 
įPAtvarkymo darbams, o kiti vi

si įsijungė į fabriko apšvari- 
nimo, sutvarkymo, motorų 
džiovinimo darbą. '....... ...
fabriko vyr. inžinierius drg. ' hauskas ir kt. 
Mackevičius, einąs ir fabriko! kis net fabrike nakvoja, 
direktoriaus pareigas,

* ke, kad “Inkaras 
džio 10 d.
bą.

Mašinos 
baigiamos 
sias rūpestis — pilnai išdžio
vinti stambiuosius motorus. 
Motorai džiovinami vulkani- 
zacijos katiluose karštu oru. 
Tikimasi, kad jau šią savai
tę stambieji motorai bus pil
nai išdžiuvę ir galės būti į- 
montuoti darbui.

f’rie įmonės apšvarinimo ir 
sutvarkymo darbų pasižymėjo 
visa eilė fabriko darbininkų: 
šaltkalvių meisterys Balys 
Klepackas, Juozas Simanavi
čius, sutvarkęs gamybines ma
šinas, vyr. elektrikas Bradau- 
skas, sutvarkęs fabriko elekt- 
jromechaninius įrengimus, peč- 

... ’kuriai Gatautis, Palaitis, Pū
ras ir kt.

' ' “SILVOJE”
“Silvos” fabrike vanduo bu

vo apsėmęs visas pirmojo 
aukšto patalpas. Potvynio me
tu vandens aukštis fabrike 
siekė maždaug 1,5—2 m.

Potvynio metu ypač pasižy
mėjo fabriko sargas drg. Rol- 
skis, kuris visą laiką budėjo 
fabrike, o pradėjus semti van
deniui, išgelbėjo visus pinigi
nius dokumentus. Darbininkai 
Lapinskas ir Petruševičius iš
gelbėjo sunkvežimį — išvežė 
jį į aukštesnę vietą ir visą lai
ką prižiūrėjo. Antanas Mika
lauskas visą laiką saugojo 
fabriko turtą.

• Praėjus potvyniui, tuojau 
pradėti fabriko apšvarinimo 
ir sutvarkymo darbai.

Buvusios apsemtos mašinos 
jau nuvalytos ir sutvarkytos. 
Motorai išmontuoti ir džiovi
nami. Džiovinamos vandens 
apsemtos žaliavos.
U" Visos mašinos, buvusios 
Jntrame ir trečiame aukšte, y- 
a visiškai sveikos ir gali būti 

paleidžiamos į darbą, 
pradėti darbą ir kai 
pirmo aukšto mašinos, 
fabrikas tuo tarpu dar 
na elektros jėgos ir todėl pil
nu apkrovimu negali dirbti. 
Dabar stengiamasi išplėsti ga
mybą rankiniu būdu.

Jau pradėti darbai pasista
tyt savo elektros jėgainę. Fab
rikas, pastatęš savo elektros 
jėgainę, visą laiką galės dirb
ti be sutrikimų.

“LIEPSNOJE”
Degtukų fabrike “Liepsna” 

vanduo potvynio metu buvo 
pakilęs maždaug 1-2 metrus.

Potvynio metu apsaugant 
fabriko turtą pasižymėjo eilė 
darbininkų. Elektromonteris 
drg. Antanas Benkunskis, vi- 

laiką budėjo fabrike, o 
pradėjus semti vandeniui, išė
mė iš hidroforo elektromoto- 
rą ir užnešė jį į antrą aukštą. 
Darbininkas Bronius' Damb- 

t rauskas taip pat visą potvynio 
laiką budėjo fabrike. Pradė
jus užlieti fabriką vandeniui, 

dvi fabriko kiaules,

p areiš- 
iki balan- 

bus paleistas į dar-

jau apvalytos ar 
apvalyti. Svarbiau-

Pittsburgh, Pa
Apie Pabėgėlio Prakalbas
Gegužės 29 d. nutariau nu

eiti vakare pas draugą J. Ma- 
žeikį. Bet kai nuėjau, tai Ma
žeikio duktė pasakė, kad jis 
išėjęs šv. Vincento škūlėn, — 
ten prakalbas sakys kokis tai 
pabėgėlis Mažeikis. Manau 
sau, reikia ir man nueiti pasi
klausyti, nes dar niekad ne
girdėjau pabėgėlį kalbant.

Nuėjus iki LDS Kliubo, iš: 
eina J. Mažeikis ir J. Purti- 
kas.

— Kur gi einate? — klau
siu jų.

O jie man atsako, einą į 
prakalbas. Tai ir nuėjome 
kartu. Kalbėtoją radom jau 
kalbant. Man teko atsisėsti 
pirmon eilėn, o mano drau
gams — antrom žiūriu į kal
bėtoją ir matau, kad jis kalba 
ne iš galvos, o skaito iš kny
gutės, — perskaitęs vieną la
pą, verčia antrą, kartais pa
žvelgdamas į publiką.

Mes radom kalbant apie 
raudonarmiečių garnizonus 
Lietuvoj, kaip jie išrodė pras
tai: be skurinių batų, be kel
nių ir tur būt be apatinių 
marškinių. Bet nepasakė, kas 
ant raudonarmiečių kojų bu
vo — ar jie buvo vyžoti ar 
basi,
apelsinus, 
kas tai per 
dėjo pirkti 
laikrodėlius, 
ko pradėjo
Rusų ofiojerių moterys, atva
žiavę Lietuvon, vilkėjo tokiais 
drabužiais, kaip ir jų karei
viai. Oficieriai aprengė savo 
moteris, nupirkdami joms 
naktinius marškinius, o ma
nydami, kad tai suknios. Jie 
atsivedė savo moteris į teat
rą, tai buvę lietuviams juokų.

Kai prįvažiavo Lietuvon 
slaptosios rusų policijos, tai 
viršininkas prisakęs Lietuvos 
valdžiai pristatyti sąrašą, 
kiek Lietuvos armijos oficie- 
rių yra “negramotnų”. Tat 
lietuviams buvę nuostabu. 
Mat, Lietuvos oficieriai yra 
aukšto mokslo vyrai, o čia 
klausiama, kiek jų yra “ne
gramotnų”. Jie, mat, sprendė 
apie Lietuvos , armiją pagal 
save, nes Raudonojoj Armijoj 
yra daug oficierių “negramot
nų.”

Išniekinęs rusų armiją, kal
bėtojas pradėjo ją šmeižti. 
Jis sakė, kaip rusai šaudė, 
akis badė, pilvus perpiovinėjo 
ir iš nugarų diržus rėžė...

Galėtų 
kurios 

Tačiau 
negau-

Rusų kareiviai, pamatę 
nustebo ir klausė, 
dalykai. Jie pra- 
viską, ir išpirko 

, drabužius. Ir vis- 
Lietuvoj stokuot.

Tekstiliečiai Streikuoja
Nuo birželio 1 d. 3,000 tek

stilės darbininkų, dirbusių 
Dominion Textiles keturiose į- 
monėse Montreale ir kiti 3,- 
000 darbininkų, 
Montreal Cotton 
leyfield, Que., 
United Textiles 
America unijos, 
ką reikalaudami
gų, 40 vai. darbo 
unijinių teisių.

Tekstilės įmonių caras Gor
don Blair iš pirmųjų dienų 
pasiryžo sulaužyti streiką. 
Jam talkon pirmuoju atėjo 
Kvebeko provincijos premje
ras Duplesis paskelbdamas, 
kad streikas yra “nelegalus” 
ir pasiuntė provincialę polici
ją, kad ji suvarytų streikuo
jančius tekstiliečius į darbą. 
Kompanijos viršininkai, va- 
duodamiesi G. Blair įsakymu 
ir patyrimais iš bravorų dar
bininkų streiko, išpirko in- 
džionkšiną prieš pačius įvai
rių įmonių aktyviausius strei- 
kierius. Spauda, radio ir kitos 
G. Blair interesus ginančios į- 
staigos paskelbė, kad birželio 
11 d. bus atidarytos visos tek
stiles įmonės ir užtikrinta, 
kad “visi norintieji grįžti į 
darbą bus policijos apsaugo
ti.” Unija su streikuojančiais 
tekstilięčiais į tą atsakė: 
“Taip, įmonės bus atidarytos, 
bet darbininkų ten nebus.” 
Taip ir buvo. Įmones bosai 
atidarė. Dešimtys ir kai kur 
šimtai policijos buvo prie į- 
monių vartų. Susirinko ir 
tūkstantinės minios darbinin
kų, bet ne dirbti, o pikietuoti. 
čia neišdegė nė prieš bravorų 
darbininkus pasekmingai nau
dotas receptas (indžionkši- 
nas). Streikieriai vieningai 
ignoravo jį, kas streiką žy
miai sustiprino.

Tokia padėtis privertė ir 
poną Duplesį nors dalinai nu
tilti. Tekstiles įmonių caras 
G. Blair su valdiškų įstaigų 
pagalba pradėjo ieškoti kitų 
kelių streiko užbaigimui.

Po 15 dienų nesulaužomo 
streiko, provincialis darbo mi- 
nisteris Mr. Barrette, Montre
ale, pasikvietė tekstilės unijos 
atstovus dėl derybų, kaip už
baigus streiką. Unijos vadovy
bė į tą atsakė streikierių rei
kalavimais. Derybos įvyko 
birželio 15 d., bet rašant šiuos 
žodžius dar smulkmeniškes- 
hių derybų rezultatų nepa
skelbta, išskiriant unijos at
stovo Kent Rowley trumpą 
pareiškimą, kad “mes padarė
me kai kuriuos prasilaužimus 
pirmyn”, bet be pasitarimo su 
unijos komitetu ir streikie- 
riais.

Tekstilės įmonių darbinin
kai per eilę metų buvo bai
siai išnaudojami. Įmonių savi
ninkas, kaip jį streikieriai va
dina, “caras” arba “šarka” G. 
Blair, susikrovė milionus dole
rių pelnų ir tapęs vienu iš ke
leto stambiausių Kanados e- 
konomijos ir net politikos vai
ruotoju.

Streikieriai vieningai laiko
si streike, bet jų ekonominis 
išteklius visiškai baigiasi. Jie 
reikalingi tu o jautinės finansi
nės paramos. Į jų atsikreipi- 
mus gražiai atsiliepė įvairių 
unijų lokaląi. Kai kurios uni
jos jau paaukojo po šimtą ki
tą ir prisižadėjo sukelti* net 
tūkstantinių sumų.

Lietuviai, ligi šiol, da»r su 
mažai prisidėjo prie tekstilie- 
čių parėmimo, tad jei * dar 
skaitant šiuos žodžius strei
kas tęsis, tai galimai parem
kime kovojančius tekstiliečius.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI
REIKALINGI PAPRASTI 

DARBININKAI 
PAGELBININKAI. 

NUOLATINIS DARBAS 
9-11 BOERUM STREET, BROOKLYN.

(150)

REIKIA DAILYDŽIŲ 
? 1.87Vi I VALANDĄ 
Prie Namų Statybo* 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW

CONSTRUCTION CO.,
r. O. Box 613, 

Princeton, N. J.
(162)

pačiame

didžiame 
ir seserį.

Birželio 15 d. apsivedė gra
ži lietuvių jaunuolių porelė, 
K. štrimaitė su L. šimonėliu. 
Jaunavedžių tėveliai, Lietu
vių Kliube, iškėlė vestuvių po
kylį. Vestuvių pokylį baigiant, 
jaunavedžiai išvyko į Jungti
nes Vasltijas, taip tariamą, 
medaus mėnesį praleisti.

Nuo savęs ir kitų progresy
vių lietuvių, linkiu jaunave
džiams linksmaus ir laimingo 
gyvenimo.

Drabužių Rinkliava
Nuo birželio 17 d. prasidė

jo dviejų 
rinkliava 
kentėjusių 
Rinkliavai
nalis Drabužių Rinkliavos ko
mitetas.

savaičių
dėl nuo
Europos

vadovauja

drabužių 
karo nu- 

žmoniu.
Nacio-

Dar Namai Nepradeti, Jau 
2,000 Nori Juos Nuomoti

Dar tik paskelbtas planas 
statyti 400 apartmentų pasta
tą ant Benny Farmos, o jau 
2,000 šeimų kreipėsi dėl iš
nuomavimo jų. Mr. K. M. 
Ramsey, Montreal Enterprises 
Ltd. manedžeris praneša, 
kad tik į dvi valandas po pa
skelbimo plano, gavo 58 tele
fonu šaukimus, prašant išnuo
moti planuojamų statyti a- 
partmentų. Girdi, jei ir taip 
toliau eis, tai už kelių dienų 
bus gauta apie 5,000 aplika-

Planuojami apartmentai 
bus pradėti statyti liepos 10 
dieną. Ką tas liudija, komen
taru nereikia. <■

Pirmas Piknikas Pavyko
LLD abidvi Montręalo kuo

pos, Ville Lasalle, gražioje 
pamiškėje, birželio 16 d. su
ruošė 16 d. suruošė pirmą 
pikniką. Ačiū kuopų rūpestin
goms ir darbščioms
mų komisijoms, piknikas 
keriopai pavyko. Gal 
stoka žaidimų ar kokių 
rungtynių, žinoma, tam 
yra. Pirmas piknikas 
suruošta daugiausia 
džiaugimui su žavinčia 
sario gamta.

Taip, pavasariška 
graži, žavėjdnti, 
pikniko tikslai
Piknikų proga mes sueiname 
į naujas pažintis, pasikalbam, 
pad iskusuo j ame, paj uokau j a- 
me. Taip sakant, paįvairinam 
gyvenimą ir tuo pačiu 
paremiame progresyvį 
žmonių judėjimą,

Progresyvės lietuvių
nizacijos yra išsinuomavusios 
piknikams vietą visai vasarai. 
Ten planuoja kiekvieną sek
madienį ruošti piknikus ir 
kiekviename piknike ttirėti 
kokių nors paįvairinimų. Ren
gėjai laukia kuo skaitlinges
nio lietuvių dalyvavimo ruo
šiamuose piknikuose, 

r / . v

parengi-
viso-

nors 
laiko 
buvo 
pasi- 

pava-

gamta 
bet su tuo 

nepasibaigia.

KONGRESINIAI RAUDO-

DŽIOTOJAI DARBUOJAS

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 240 bal
sais prieš 85 užgyrė fašis- 
tuojančio Wood - Rankino 
kongresinio komiteto pasiū
lymą — įkaltint Corliss La- 
montą. Tai todėl, kad La- 
montas, Sovietų - Ameriko
nų Draugiškumo organiza
cijos pirmininkas, atsisakė 
perduot Wood - Rankino 
komitetui tos organizacijos 
dokumentus ir rekordus. 
Todėl Lamontas bus trau
kiamas teisman, girdi, už 
kongreso paniekinimą.

BUŠAI l LAISVES 
PIKNIKĄ

Birželio - June 30 dieną 
įvyks dienraščio Laisvės pik
nikas. Bus Clinton Park, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth,

Pietinėse Valstijose 
derėjo gausybė kviečių

uz-

Mirė Čilės prezidentas J 
A. Rios.

Dresmeikeriai Dirbs 40 
Valandų Savaitėje

Nuo rugpjūčio 1 d., Mont- 
realo dresmeikeriai unijistai 
dirbs po 40 valandų, penkias 
dienas į 'savaitę, - gaus 5-10 
nuošimčių daugiau algos ir 
dirbantieji po 6 vai. vakare 
gaus laiką ir pusę mokėti. Tą 
nusako Montręalo dresmeike- 
rių unijos (ILGWA) 
kontraktas su

sykiu 
darbo

orga-

naujas 
Montręalo Rep.

PATYRUSIOS DARBININKES
PRIE MOTERIŠKU 

SWEATERS.
MERROW OPERATORES

MERGINOS ABELNAM DARBUI 
TAISYTOJOS

KIRPĖJOS
PAKUOTOJOS

NUOLATINIS DARBAS
PUIKIAUSIA ALGA

KREIPKITĖS

D. & F. KNITTING MILLS,
238 MELROSE ST., BROOKLYN.

EVERGREEN 8-4690.
(Į50)

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(IM)

Kariniuose

Ar Maistas Blogas Žmonėms, 
Ar Tiktai Kareiviams?

London.
Anglijos sandėliuose yra
daug sugedusio maisto, ku
rį reikės sunaikint. Pirm 
naikinant tokius valgius, 
valdiniai gydytojai turės 
atsakyt šiuos du klausimus: 
“Ar maistas netinka žmo
nėm? Ar jis netinka ka
riuomenei?”

Philadelphia, Pa.
Busas išeis nuo 735 Fair

mount Ave., 8 vai. ryto. Pra
šome nesivėlinti, nes būsas iš
eis paskirtu laiku. Busas yra 
jau perpildytas pasažieriais ir 
priimsime tik tuos, kurie turi 
tikietus.

Newark, N. J.
Sietyno Choro busas į Lais

vės pikniką išeis 12:30 P.M., 
nuo 566 Clinton St., East Or
ange, N. J. O 1 vai. P. M. nuo 
180 New York Ave., Newark, 
N. J. Kelionė į abi pusi $1.15.

Cliffside, N. J.
Busas išeis nuo Chas Ste

phans Boro Bar, 12:30 P.M., 
344 Palisade Ave., Cliffside 
Park, N. J.

Harrison-Kearny, N. J.
Atvyksta busais. Bet plates

nių informacijų neturime.

Hartford, Conn.
Busas išeis 9-tą valandą iš 

ryto, iš Laisvės Choro salės, 
15.5 Hungerford Street. Kelio
ne $3.50 į abi puses.

Bridgeport, Conn.
Gavome pranešimą, kad 

važiuos 2 busai.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

ALDLD 4Č> kp. susirinkimas įvyks 
birželio 28 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Viši nariai dalyvaukite šiame suvi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų aptarimui, taipgi kurie dar neuž
simokėjote duoklių už šiuos metus, 
prašome užsimokėti. — C. Andriū- 
nas, Sekr. (148-149)

PITTSBURGH, PA.
Birželio 30 d., M. Budninko sode, 

po pietų, kalbės Vilnies redaktoriuš 
L. Pruseika, iš Chicagos. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti-. 
Antrašas: 1911 Edgebrooke Avė. 
South Hills gatvekaris nuveš iki 
38th St. Galima gauti ant Grant Sf. 
Mount Lebanan arba 37 Castle Sha- 
non karą iš kitos pusės. — Kom.

(148-149)

DIENRAŠČIO LAISVĖS . 
PIKNIKAI

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

bostono Apylinkės
Liepos-July 4, Vose Pavilion Park, 

Maynard, Mass. (x)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 148 akrų žemės, 

kartu ir namas su 9-niais kamba
riais. Naujai įvesta elektra. Yra tfvi 
barnės, 2 vištinyčios ir kiti reikalingi 
budinkai. 15 akrų girios, uosynų. 
Ūkė randasi netoli nuo miestukų — 
kaip tai: Uniondale, Harick Center, 
Clifford, Pennsylvania valstijoj. Dėl 
daugiau informacijų, prašome Tašyti 
sekamu antrašu: Joseph Mitchell, 
P. O. Box 11, New Suffolk, L. L. 
N. Y. Kuris pirmiau atsilieps, bus 
nuolaida kainoje. (149-154)

at-

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
• ARTHRITIS

REUMATIZMO
Jeipru jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODA
GROS ir 1.1., PABANDYKITE BADE TAB
LETS dėl perų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORKVykstantiems į Laisvės pik
niką iš New Jersey ir Penn- 
sylvanijos valstijų kelrodis: 
pervažiavę Hudson upę tune
liais ar fėrėm, tėmykite užra
šus ar pasiklauskite Williams
burg tilto ir važiuokite į 
Brooklyną per Williamsburg 
Tiltą. Pervažiavę tiltą imkite 
Grand St. Extension ir važiuo
kite tiesiai į Maspeth. ,Priva
žiavę Rust St., sukite po kai
rei ir už kelių blokų bus Clin
ton Park.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostls, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyjegalingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojatls įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina ,2-ot $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra (faelfi dėžč 
16-oz $5.00. k?- T

DEKEN’S OINTMim 
P. O. Box 666, Nowttfc L

B



Laisve—Liberty, Lithuanian baily Penktadien., Birželio 28, 1946

New Žiro
nors

tik 
ne 
bet

keliu 
taip, 
kaip

— iš

Juk jis jauniausias, 
mėnesiu, 
kaip visi 
gimdavo 
vyriškio,

iš Maine valstijos, būsime pik
nike. Montelliečių bus ir dau
giau. Girdėjau, kad rengiasi 
važiuoti į Laisvės pikniką, bir
želio 30-tą, Maspethe.

Draugiškai,
G. Shimaitis, 
Montello, Mass.

Ir gimęs 
gimstame,

Biblijos laikais
Aido Choro. Didžiu

moje, Aido Vyrų Choras susi
deda iš tų pačių dainininkų,

kartais 
ištisas valandas, kaip 

Kito ir 
jei- 
pa-

šeštas Puslapis

Laisvės Piknike Sulauksime Svečiu Bent 
Iš Septynių Valstijų ir Užrubežio

f

Laisves Piknike Ši Sekmadienį, 30-tą 
Dainuos Aido Choras ir Sūnelis

Laisvės metinia-I pavaduoja jaunesnieji, o tuos 
vėl pavaduoti sugrįžta pirmų
jų priaugančioji kartą. Tai 
šeimos choras. Jame rasi kai 
kurias šeimas atstovaujančias 
tris gentkartes.

Aido Choro mokytojas Jur
gis Kazakevičius irgi yra vie
nas iš tų, kuris užaugęs cho
re. chorą aukli toliau. Jurgis 
k (d is motus buvo atitrūkęs 
nuo choro. Tai buvo laike jo 
tarnybos mūsų ginkluotose .jė
gose. šis — j'o pirmas Laisvės 
piknikas po sugrįžimo iš ka
rų, pirmas Laisvės piknikas 
Aido Choro mokytoju.

Kiti chorai Laisvės piknike 
bus: Sietyno Choras iš Newar- 
ko, vadovaujamas Walter Žu
ko, irgi veterano.

Pirmyn Choras iš Great 
Neck, vadovaujamas Almos 
Kasmočiutės, jaunutės metais, 
bet veteranės chorvedės, sto
jusios chorą išlaikyti pirmes- 
niam choro mokytojui Jurgiui 
Kazakevičiui išeinant i kara.

O kaip su sūneliu ?
Tiesą pasakius, sūneliu pa

vadinau Aido Vyrų Chorą.

Dienraščio 
me piknike, šį sekmadienį, 
Klaščiaus Clinton Parke, Mas
pethe, skambės lietuvių liau
dies dainos. Skambės linksmai, 
žaviai ir stipriai, nes dainuos 
keturi chorai, 

r »

• f!»
JURGIS KAZAKEVIČIUS 

Aido Choro mokytojas

Vienu iš tų skambučių bus 
mūsų pačių brooklyniečių my- 
lėtinis choras — Aidas.

Aido Chorą mes tankiai gir
dime, bet kas kartas jis tarsi 
naujas. Taip iš tikro ir būna. 
Aidas yra amžiumi viduram
žis, o lietuvių dainos Ameri
koje atžvilgiu jau senukas, 
kopiąs 40-tą kryželį. Nedaug 
rasi chorų, tiek išgyvenusių be 
pertraukos.

Tačiau mūsų Aidas tebėra 
jaunas. Vieniem pailsus, juos 
pavaduoja kiti.
jaunimui išėjus šeimos auklėti,

Jaunas Pajūrio 
Sargybos Oficierius

sū-

Suaugusiam

Edward Peter Rutken, 
nūs Stanley ir Nellie Rutkūnų, 
neseniai baigė karinę U. S. 
Coast Guard Akademiją, New 
London, Conn.

Akademiją Edwardas bai
gė su bachelor of science 
laipsniu ir gavo pastovaus pa

pas k irt į 
Pajūrio

Mirė Stasys Nečiunskas
26-tą, Grėenpoint 
mirė Stasys Ne- 
66 metų amžiaus, 
namie, 319'So. 4 th

Birželio 
ligoninėj, 
čiunskas. 
Pašarvotas
St., Brooklyne. Bus palaidotas 
pirmadienį, liepos 1 d., 10 
vai. ryto, šv. Traicės kapinė
se. Laidotuvių reikalus veda 
laid, direktorius Aromiskis.

Velionis paliko nuliūdimo 
moterį Mortą, 3 dukteris ir 
žentus: Stefaniją ir Edwardą 
Sarmonet, 
Ballasino, 
Jankauskas
brolius, Praną ir Kazį, taipgi 
tolimesnių giminių. Jo brolis 
Kazys, tai brooklyniečiams 
plačiai žinomasis Šv. Jurgio 
Draugystės ir kriaučių veikė
jas.

Velionio šeimai, broliams ir 
kitiems artimiesiems reiškia
me užuojautą.

Veroniką ir John 
Aleną ir Charles 

ir 7 anūkus; 2

Julių Stakeną
Laidos Penktadienį

Pirmadienį, birželio 24-tą, 
mirė Julės Nekvedavičienės 
pusbrolis Julius Stakėnas 
(Stekson), 50 m. amžiaus. Pa
šarvotas namie, 92-17 97 Avė., 
Ozone Park, L. I. Laidotuvės 
atsibus penktadienį, 10 vai. 
iš ryto. Paliko nuliūdime mo
tiną, tris brolius ir pusseserę.

BROWDER SUGRJŽO I 
AMERIKA

New York. — Iš Londo
no parskrido Earl Brow
der, buvęs Amerikos komu
nistų vadas. Reporteriai 
statė jam klausimus: Ar 
jūs turite ką pasakyt Ame
rikos komunistam? Ar sa
kysite ką apie politiką Tos
terio, dabartinio partijos 
vado? Browderis j abudu 
klausimus atsakė: Nieko; 
nieko.

Maskvoj Browderis pa
darė sutartį atstovaut so- 
Hetip^k knygų leidyklas 

ikoje.

neatėjo

j Orio sargybinio 
(commission) J. V. 
Sargyboje.

Tas laipsnis, aišku,
be gerų pastangų ir gabumo iš 
jo pusės. Edwardas tapo pa
šauktas karinėn tarnybon vos

Ensign Edward P. Rutken

tik baigus vidurinę mokyklą 
(High School). Jam norėjosi 
Įstoti pajūriečiu, bet neturin
čiam kolegijos mokslo buvo 
neįeinamą. Ėmė jis specialį 
kolegijos kursą ir taip pasi
spaudę moksle, kad gale pir
mųjų mokslo metų jis galėjo 
Įeiti į akademiją. Įeiti ne pas
kutiniu, joje išsilaikyti kari
nio reikalo pagreitintu moks
lo tempu (keturių metų kur
sas reikėjo išeiti 
tus) ir išeiti su 
miais.

Kiekvienomis
sugrįžęs Edwardas 
prisimindavo ne vieną iš jau
nų vaikinėlių, 
pačius siekius, 
turėjusius 
sunkiame 
išsisėmus, 
naiės jo
mokslo baigtuvėse.

Edwardo paveikslą 
glaustą jo atžymėjimą 
no ir keli didieji New 
laikraščiai, remdamiesi 
kyklos gauta apie jį 
ei j a.

Baigęs 
karinėje 
jaunuolis

per tris me- 
gerais požy-

atostogomis
liūdnai

Šeštadienį Pauliosim 
Su Jurgiečiais

švento Jurgio Draugystė 
rengia 66-tą metini pikniką, į 
kurį kviečia visas kitas drau
gijas, visus savo narius ir vi
sus smagias pramogas mėgs
tančius brooklyniečius. O pu
blika Jurginės pramogas 
mėgsta. Jos būna vienos iš di
džiausių Brooklyne. 
vadovybėje yra Ch. 
ir J. Jasiūnas.

Jurginės piknikas 
šį šeštadieni, biržei

Laisvės piknikui, įvyksian
čiam jau ši sekmadienį, birže
lio 30-tą, Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspethe, jau užtik
rinta svečių net iš 7 valstijų 
ir iš užrubežio, Kanados. Sa
kome UŽTIKRINTA, žinoda
mi. Kas gi galėtų geriau už
tikrinti, kaip sekamas laiškas:
Miela Laisvės Redakcija

žmonių turi tikslą su kuo 
mielu Brooklyne pasimatyti.

Mes, brooklyniečiai, visi 
būkime piknike anksti, kad 
suspėtume susitikti. Kelios va
landos greit prabėga. O Lais
vės piknikuose, tarp tūkstan
čių svieto, žmogaus 
j iešką i
adatos šieno vežimo, 
per visą dieną nesutinki, 
gu neužsisakai talkininkų 
dėti surasti.

dainuoja bendrajame

PRANAS PAKALNIŠKIS 
Aido Vyrų Choro mokytojas 

kurie
chore, su vienu kitu iš šalies.
Taigi, yra Aido Choro sūnelis. 
Dar koks sūnelis! Išgirsite.

Piknikas prasidės 2 vai. šo
kiai nuo 6 vai., grojant šau
niai Antano Pavidžio Radio 
Orkestrai. Įžanga 60c (taksai 
Įskaityti). Įsigykite tikietus iš 
anksto! Pasinaudokite proga 
gauti dovaną!

Klaščiaus Clinton Parkas 
randasi prie ’Betts ir Maspeth 
Avės., Maspethe. Grand gat- 
vekariu 
Rust St.
gelžkeli tame krašte, kur 
kampo stovi fabrikėlis.

atvažiavus išsėsti ant 
ir eiti keliu pagal 

ant

Mėsos Netrūksta
šeimininkės d i d ž iajame 

New Yorke jau kelinta savai
tė mažai begaudavo mėsos, o 
šiomis dienomis mėsą visai 
pradeda užmiršti. Mažieji bu- 
čeriai, restaurantai ir delika- 
tessen krautuvės užsidarinėja 
dėl stokos mėsos. Bet puikiuo
se viešbučiuose ir restaura- 
nuose ant Broadway, atrodo, 
mėsos netrūksta. Ko paklausi, 
to gausi.

Pasirodo, mėsos netrūksta, 
tik ji kur nors sulaikoma, kad 
pakelti kainas. Pakėlus kai- 

kurie savo pinigus 
darbo, persivalgys 

savo šunu peršers 
tas žmogelis, -kuris 
uždarbio vos užten

ka maistui dabar, pakėlus 
kainas vistiek mėsos nevalgys, 
nes neturės iš ko pirktis, nors 
krautuvės ir lūžtų nuo mėsos 
kalnų.

Tai dėlto kovos už kainų 
kontrolę karavanas jišvyko į 
Washingtona. Išvyko’ visokių 
profesijų ir amatu žmonės. 
Daugelis šapu darbininkų iš
važiavo be atlvginimo už nuo
stolius dėl išlikimo iš darbo. 
Bot jie pripažįsta, jog išsau
gojimas pragyvenimo reikme
nų nuo pabrangimo ir šalies 
nuo infliacijos sutaupys dau
giau, negu kelių dienų uždar
bis.

Šapų 
reiškia 
užtekti
alkanam, 
vengiamai veda kėlimas kainų 
ir infliacija.

n as, tie, 
gauna be 
ir pulką 
mėsa. O 
viso savo

darbininkai žino, ką 
dirbti ir uždarbio ne- 
pragyvenimui, dirbti

O prie alkio neiš-

Pikniko
Kundrotą

Įvyks jau 
o (June) 

29-tą, Dexter Parke, 74-11 
Jamaica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Išsėsti iš traukinio Klderts 
Lane stotyje (BMT subvės Ja
maica linija). Pradžia 4 vai. 
Įžanga (su taksais) 60c.

šokiams gros Antano Pavi- 
džio Radio Orkestrą.

Nauja Amatininkų Įstaiga
Prie 20 Ten Eyck St., buvu

sios Juškevičiaus krautuvės 
patalpose, J. Bagočiūnas ir S. 
Strumilas atsidarė kriaučišką 
Įmonę. Priima drabužius sau
sais valymui, taisyti, prosyti. 
Atrodo jau pusėtinai Įrengta 
ir iš lauko pasidabinus ryškia 
iškaba. Rep.

Mieste Padaugėjo Trafikas
Mieste padaugėjęs motori

niais vežimais trafikas 58 
nuošimčiais bėgiu pastarųjų 
vienų metų. O auto pastaty
mui vieta ne tik nepadidėjo, 
bet žymiai sumažinta. Dauge
lis buvusių garažų esą pavers
ti Į sandėlius. Dėl to daug 
mašinų paliekamos atvirose 
gatvėse, jos užtvenkia gat
ves.

Jeigu nelis kuolais, tai bir
želio 30 d. Pranas Zavis’tana- 
vičius su eastoniečiais 
žiuos i Maspethą 
pikniką. Labai norėčiau pasi- Į Pranui Bukniui praneša apie 
matyti 
draugais:

Leonu Petkevičių, 
Damazu Mičiuliu, 
Kaziu Wilku, 
Pranu Balčiūnu 

tu).
Gal kuris nors iš draugų 

galėtumėt pranešti nors vie
nam, o kitas kitam?

Iki pasimatymo Maspethe, 
birželio (June) 30-46!

Franas P. Z avis, 
Bethlehem, Pa.

Taigi, svečias iš Betlejaus 
pasakė aiškiai ir stipriai, 
labiausia jis 
nori. Bet juk 
važiuosiančių

Bridgeporto, 
fordo, Philadelphijos, Newar- 
ko, Kearnės, Harrisono, Cliff- 
sidės ir iš kitur visokiais bū
dais atvykstantieji šimtai

atva-
i Laisves

su šiais jaunų

Svečiai iš Šiauriu
Sekamas trumpas laiškutis

Gaisre Sužeista Net 
276 Asmenys

Staten Island pervažoms 
prieplaukų gaisre, įvykusiame 
praeitą antradienį, už dienos 
po gaisro mirusių skaičius jau 
pasiekė 3, o sužeistų 276. Iš 
sužeistųjų 246 yra miesto ir 
laivyno, taipgi pajūrio sargy
bos gaisragesiai. Mažiausia 30 
kitų atrasti sužeistais, tūli pa
vojingai. Labai sutrikdytas 
susisiekimas.

Naujos prieplaukos įrengi*
dienų | svečius iš mūsų šalies šiaurių:

l Gerbiamas Drauge: ’
Pranešu, kad aš ir mano mas lėšuosiąs 12 milionų do

i draugas Samanas Antanaitis, lerių.

(muzikan-

ko 
iš brooklyniečių 
kiekvienas iš at- 
dviem busais iš

busais iš Hart-

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Už $40 Į SAVAITĘ 

Kreipkitės į Mikutę
522 Beach 140th Street, Rockaway, L. I., N. Y.

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

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

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS Už $2
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už $2,

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

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

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

turėjusių tuos 
kaip jis, bet 

išskristi iš kursų 
moksle pajėgoms 
Daugelio iš origi- 

klasės nebesimatė

mokslą, 
tarnyboje 
Edwardas

Birželio 27-tą į New Yor- 
ką pribuvo 1 laivas su 1,133 
kariškiais.

ir su- 
įtalpi- 
Yorko 
iš mo-

informa-

pabaigęs 
paaugti, 
parvyko

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. I

Lietuvių Dr-stės Šv. Jurgio 66-tas| 
piknikas įvyks birželio 29 d. Dexter 
Park, 74-11 Jamaica Av., Woodhaven. 
Parkas adaras nuo 4 'v. dieną, šokiai 
nrasidės 5 v. ir tęsis iki vėlumos nak
ties. Šokiams gros Antano Pavidžio 
orkestrą. Rengimo Komitetas kvie
čia vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. linksmai praleisti laiką tyrame 
ore. įžanga 60c (su taksais). Ch. 
Kundrotas, pirm. J. Yasiūnas, sekr.

(148-150)

F olo grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, pavienių. 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kasnpa* Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

Bteičius su naujausiais {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Egzaminaojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

9
VALANDOS:

A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M.
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

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

DANTŲ GYDYTOJAS 

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgreen 7-6808 

221 South 4th Street

Tel. SOuth 8-5569 „ , , ( 9—12 ryteValandos: j i-8vakare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer Sta. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Joseph Garszva

_________________________ * 
pasisvečiuoti - pabuvoti pas 
linksmus tėvus, žinomuosius 
Lituanica Restaurano savinin
kus, 282 Union Avė., Brook- 
lyne.

Linkime 
gyvenime 
jis turėjo 
tarnyboje!

Undertaker & Embalmer
Manager •

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Edwardui laimės 
ateityje, kaip kad 
moksle ir karinėje 

R.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN &-9770

RESTAURANT

SU

STANLEY RUTKŪNAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

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

BIRŽELIO-JUNE YRA MOKSLO 
NUOTAKŲ ir MOKSLĄ BAIGUSIŲJŲ

Pagerbkite savo vaikus, gimines ar draugus 
labiausia tinkama dovana šiuom įvykiu.

Mes turime gražų pasirinkimą Daimontų, Laikrodėlių, Džiūlerių, 
Plunksnų dovanom, Costume Jewelry ir kitko už prieinamas kainas.

Užeikite pas ROBERT LIPTON Jewerel pasimatykite su mumis.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

—Pa


