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Viennoje įvyko tarptautinė 
socialistinių partijų atstovų 
konferencija — dešiniųjų kon
ferencija.

Vienas “didžiųjų jos dar
bų” buvo: Italijos socialistų 
partijos atstovų išskyrimas.

Italijos socialistu partija— 
bene stambiausia Vakarų Eu
ropoje. Stambiausia ir pažan
giausia. Praėjusiuose rinki
muose ši partija, vadovauja- 

. ma Pietro Nienni’o, įėjo j 
liaudies frontą ir Veikė išvien 
su komunistine partija.

.nėję buržuazijoje skaudžiai ■ 
gnaibo ir socialistinį judėjimą.

Dešinieji socialistai deda di- ' 
džiulin pastangų kapitalizmui į 
išgelbėti, o kairieji •
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Demokratinių Graikų Vadas 
Kablegramavo Planą del 
Pilietinio Karo Baigimo

Amerika, Anglija, Franci ja ir 3 Mažieji 
Talkininkai Atskelia Vakarinę Vokietiją 
Nuo Sovietą Užimtos Rytinės Vokietijos

Walace Sako, Demokratai 
Ir Republikonai Nenori 
Tartis apie Taiką

S

i

New York.— Henry Wal
lace, trečiosios partijos kan
didatas prezidento vietai, 

1 kaltino republikonus ir de
mokratus, kad nei vieni nei 
kiti nenori taikos su Rusi
ja.

Kalbėdamas per N B C 
radiją sekmadienį, Wallace 
sakė, jog abidvi senosios 
partijos palaiko “šaltąjį ka
rą” prieš Sovietus. Wallace 
pareiškė:

“Aš atvirame laiške Sta
linui nužymėjau programą 
taikiai susitarti ir sustab
dyt milžinišk. ginklavimosi 
lėšas. Stalinas priėmė ma
no laišką kaip pamatą dis
kusijoms. Bet republikonai 
ir demokratai atmetė jį... 
Jie atsisako apie taiką kal
bėtis.

“Jie stoja prieš taiką... 
Nei demokratai nei repub
likonai neparodė jokios aiš
kios priežasties, kodėl mes 
negalėtumėm susėsti prie, 
stalo su rusais ir taikiai su
siderėti. Tikroji priežastis 
yra, kad jie nenori taikaus’*^** ~ 
susitarimo. Jiem labai patin
ka šaltasis karas. Jie nenori 
tokio karo pertraukti.”

Anot Wallace’o, daugiau
siai nuo šaltojo karo kenčia 
Palestinos žydai ir Vokieti
jos žmonės. Už tai jis kalti
no Jungtinių Valstijų val
džią. Girdi:

“Kiekvieno užmušto žydo 
kraujas krinta ant visų mū
sų rankų šioje šalyje. Jung. 
Valstijos galėtų sustabdyti 
tą kraujo liejimą, jeigu tik 

i joms rūpėtų žmonių gyvy
bės Palestinoje tiek, kaip 
joms rūpi Arabijos žiba-

las.”
Wallace kaltino Amerikos 

valdžią ir “didžiuosius re-j • 
akcinius biznierius, tikruo
sius amerikinės politikos 
nusakytojus Vokietijoj, ku
rie priešinasi sveikiems ir 
blaiviems principams,” ku
riuos Potsdamo konferenci
ja patiekė dėl taikos su Vo-

Sovietai Sakė, Vakariniai Talkininkai Laužo Potsdamo 
Sutartį ir Stato Karinę Bazę Prieš Sovietu Sąjungą

mokratinės armijos kova y- 
ra vedama dėl pasaulinės 
taikos ir demokratinio vi
sų tautų susitarimo.

“Mes esame pasiryžę vi
somis jėgomis kovoti už lai
svę ir nepriklausom y b ę. 
Mūsų žmonės turi teisę ti
kėtis teigiamos paramos iš 
Amerikos žmonių, taip kad 
būtų susmukdyti imperialis
tiniai planai Jrumano ir vi
sų kitų, kurie tuos planus 
remia.”

Konferencija taigi pa
smerkė Mundto bilių; sako,

New York. — Generolas 
Markos, premjeras Laisvo- 

_______ Isios Graikų valdžios, at- 
isgelbėti.' O kairieji — darbuo- ’ siuntė kablegramą kon- 
jasi dėl socialistinės santvar- i ferencijai dėl Graikijos rei- 
kos įkūrimo._________________ 'kalų. Jis pasižadėjo dėti .vi

štai, kas skaldo tą judėji- \ sas pastangas, kad būtų su
ma! s stabdytas pilietinis graikų

* ★ * i karas, jeigu bus užtikrinta
Praėjusį šeštadienį n- sek- j Qraikijai nepriklausomybė 

i ir demokratija.
Konferencijos Nutarimai

Konferencijoje Kotelyje 
ką jos nutarė. Capitol sekmadienį dalyva- 

Tačiau galima drąsiai teigti, j vo delegatai daugiau kaip 
kad Varsavoie buvo tartasi ne dqo darbo Unijų, mokslinių -------- - ---

kaip gelbėti įrantą kapitaliz-fpilietinių organizacijų ir tas bilius yra> panašus į 
rną. bet ką>p greičiau jį d»;Įmoterų draugijų. j “fašistinius, teroristinius į-
socializma J° ™ °" pas a y 1, Konferencija atsišaukė į įstatymus, kuriaiš monar- 
’ Beje. Lenkijos, čechoslova- į prezidentą Trumaną, kad Ichistai valdo Graikiją su 
ki los ir Vengrijos socialistinės i atsteigtų taiką Graikijoje, t Jungtinių Valstijų valdžios 
partijos jau yra nutarusios su-, pagal generolo Markos pa- užgyrimu.
sivienyti su komunistinėmis j kvietimą. ■ Kitose priimtose rezoliu-
partijomis. Konferencija priėmė ši-|cijoSe konferencija šaukia

_ ___ _ ___  * t . w jl 
Sustabdyt karini Ameri- vadus pasmerkti

rpadienį Varšuvoje įvyko kai-, 
riųjų ‘socialistinių partijų at- i 
stovų konferencija.

šiuos žodžius rašant, dar 
nėra žinių.
Tačiau galima drąsiai teigti, j v0 delegatai daugiau kaip

★ ★ ★ : tokią programą:
Dešiniesiems socialistams j

Europoje talkon stoja doleris. įsikišimą Graikijon; 
Atsiminkime, jog dolerių so- Į kreiptis į Jungtines Tau- 

cuahstjmai^ lyderia1 gauna ne ^as, ^aj atkurtų taiką grai-
I kų tautoje; • paveikti ’ Tarp- 
i tautinį Raudonąjį Kryžių, 
kad sulaikytų monarchistus 
nuo karinių belaisvių žudy- 

,mo jr kad taip pat šelptų 
politinius kalinius, vyrus, 
moteris ir vaikus, kuriuos 
monąrchistai įkalino bei iš
trėmė katorgon į salas.

Generolas Markos savo 
kablegramoje konferencijai 
pareiškė:

“Graikijos žmones vėl bu
vo priversti kovoti, ginti 
savo laisvę ir nepriklauso
mybę. Demokratinė mūsų 
armija yisur naikina Tru- 
mano ginkluotus samdinius. 
Graikijos žmonių ir jų de-

tik iš ETlP’o, bet ir iš tokių Į 
organizacijų, kaip Amerikos 
Darbo Federacija, turinti fon-- 
dą, iš kurio finansuojamas 
antikomunistinis jud § j i m a si 
darbo unijose.

Tos europinės darbo unijos, 
kuriose komunistai turi dau
giau įtakos, skaldomos (pav., 
Francūzijoje), o ten, kur so
cialistai turi dahgiau įtakos, 
siekiamasi kairesnįjį sparną 
sutrempti.

Amerikinis doleris, kaip ko
kia pavietrė, nusiaubė daugelį 
Europos “darbininkų vadiĮ.”

I CIO ir Darbo Federacijos 
i monar- 

chistų valdžią už darbo uni
jų panaikinimą Graikijoj ir 
reikalauja ištirti •ameriki
nio radijo korespondento 
Geo. Polk’o nužudymą ta
me krašte'.
Z -—■-------------------- <---------

Prez. Beneš Pasitraukė 
Dėl Nesveikatos?,

£ -

Praga, birž. 7. — Pasi
traukė čechoslovakijos pre
zidentas Eduardas Beneš 
dėl nesveikatos. Ministrų 
kabinetas priėmė pasitrau
kimą.

" ?
v

Sovietų vyriausybėWashington, birž. 7.— še
ši vakariniai talkininkai nu- anksto smerkė planus 
tarė įkurti atskirą vakari
nės Vokietijos valstybę.

Planas tokiai atskirai vo
kiečių valstybei buvo iš
dirbtas per Amerikos, Auga
lijos, Francijos, Belgijos, 
Holandijos ir Luksemburgo 
konferenciją Londone.

iš 
dėl 

atskiros vakarinės Vokieti
jos valstybės steigimo. So
vietai sakė, jog Amerika, 
Anglija ir Francija tuo pa- 
simojimu laužo Potsdamo 
sutartį dėl vieningos, de
mokratinės Valdžios įkūri
mo Vokietijoje.

Pranešama, kad vakarinė
Anglijos ministrų kabinę-, Vokietijos valstybė bus 

tas jau užgyrė vakarinės Į sudaryta iš savivaldiškų 
Vokietijos valstybės suda-į sričių, “panašiai kaip Jung. 
rymą iš vokiečių žemių, ku-; Valstijos.” Skelbiama, kad 
rias užima amerikonai, ang- “nebūsią leista atgyti kari

nei vokiečių galybei.”
(Sovietų Sąjunga ne sykį 

nimi talkininkai taip pat kaltino vakarinius talkinin- 
užgirs vakarinės Vokietijos kus, kad jie vakarinėje Vo- 
atskėlimą nuo Sovietų už- kietijoje iš'naujo ugdo jė

gas karui prieš Sovietus.)

lai ir francūzai. Supranta
ma, jog Amerika ir kiti mi-

imtos rytinės Vokietijos, p*

Visuose Palestinos Frontuose 
Smarkėjo .Arabų-Žydų Karas

Wallace tęsė:
“Valstybes sekretorius 

Marshallas ir seiatorius 
Vandenbergas įtar a, kad 
rusai užkelia kelią ekono
minei Vokietijos vienybei. 
Aš negaliu kaltinu rusus 
už tai, kad jie priešinasi to
kiai apgavingai Vienybei, 
kuri sugrąžintų galią tiem 
patiem žmonėm, kurie su
darė karinę mašiną, kuri 
nuteriojo geroviškiausias 
Rusijos dalis.”

Wallace kaltino Ameriką 
už steigimą atskiros vakari- 

jnės Vokietijos valstybės, 
i kaip karo bazės prieš Rusi-
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jChinijos čiang Kai-šekas 
aųą dieną Nankinge išgarbino 
niūjorkiški kardinolą SpelL 
maną, kuris nuvyko ten su 
kažin kokia misija.

Jau kai toki, kaip čiang^ 
Kai-šekas, ką nors šlovina, tai į 
reikia gerai apsižiūrėti!

Bet kardinolui, matyt, 
patiko.

Budapest.— Vengrija da
ro tarpusavio apsigynimo 
sutartį su Lenkija.

tai!

Atlanta, Georgia.—8 neg-
Ar girdėjote: tūlas South rai,užvedg federaliame 

Bostono “Darbininko” bendra- ' apskrities teisme plies 11

Georgijos Negrai Kovoja prieš 
Išbraukimą iš Balsuotojų Sąrašų

' darbia ragina lietuvius ameri
kiečius būti tokiais, kaip žy
dai !

Girdi, žydai aukoja savo 
tautos reikalams stambiomis 
sumomis, gi lietuviai to neda
ro. <

“Ar daug mūsų tarpe yra 
tokių, kurie žydiškai remia sa
vo tautos reikalus ir kurie 
žydiškai šelpia savo tautiečius 
nelaimėje?...” klausia tasai 
rašytojas. ••

Nuo dabar atsieit, “Darbi
ninkas” šitaip kiekvieno pa- 
trijotizma spręs:

—Ar tu žydiškai remi lie
tuviškus reikalus ar lietuviš
kai?

Jei žmogus atsakys, jog žy
diškai,—jis bus geras patrijo- 
tas!. . .

Visokių žmonių yra žyduo
se, visokių—lietuviuose.

Karo metu ir/tuojau po jo, 
progresyviai lietuviai ameri
kiečiai duosniai rėmė Tarybų 
Lietuvos liaudį, nukentėjusią 
nuo karo.

; valstijos pareigūnų,z kurie 
išbraukė tubs negrus iš 
balsuotojų surašo rinkimuo
se pernai lapkrityje. Už tai 
jie reikalauja beveik pusės 
miliono dolerių atlyginimo 
iš valstijinio teisėjo Earlo 
Camp’o, Georgijos kongres- 
mano Herschelio Lovetto ir 
9 kitų sąmokslininkų.

Skundžiantieji juos neg
rai yra 3 kunigai, 4.baigu
sieji kolegijas žmonės ir 1 
mokytojas. Jų bylą veda 
Dan Duke, buvęs valstijos 
generalis prokuroras, pasi
žymėjęs teisiminiais veiks
mais prieš Ku Klux Klaną.

Kaltinami baltieji sąmok
slininkai pernai rudenį iš
braukė 1,800 negrų balsuo
tojų Laurens apskrityje, tai 
yra,-75 nuošimčius visų už
siregistravusių negrų pilie
čių. -

Palestina. — Izraeliaus 
lėktuvai sudegino karinę a- 
rabiu stovyklą;'! Tulkarme; 
žydai užėmė pajūrio miestą 
Qaqun ir visomis pusėmis 
apgulė 5,000 Egipto kariuo
menės Isdude, pietinėje Pa
lestinoje, kaip sako Izrae
liaus komanda. Ji užginčija 
Irako arabų pranešimu^, 
kad jie per kelias dienas už
mušę 580 žydų ir sužeidę 
1,000 su viršum ties Jeni- 
nu. . ,

Arabai praneša, kad Syri- 
jos kariuomenė persigrūmė 
per Jordano upęs, užpuolė 
Tiberias ir nušlavė Mišmar 
Hay Yarden ir kitas žydų 
kolonijas toj apylinkėj. Sy- 
rai užėmė Tel Hay, iš oro 
bombardavo Na’imą ir ki
tus žydų kaimus ir padegė 
Daną. Žydai pripažino, kad 
arabai ^privertė juos pasi
traukti iš Malikyds, Lebano 
pasieninio miestelio.

Arabai atmušė žydus, 
šturmavusius Jeruzalės sen-

miestį. Arabų artilerija pa
leido 100 sviedinių į žydų 
pozicijas Jeruzalės nauja
miestyje.

Areštuotas Vengry 
Kunigas už Kruvinų 
Riaušių Kurstymų

Budapest, Vengrija.—Po
licija areštavo katalikų ku
nigą ir 28 kitus asmenis už 
kruvinų riaušių kėlimą.
’ Po mišparų Pocspeti baž
nyčioj, 500 minia užpuolė 
susirinkimą, kuris svarstė 
reikalą perimti vietines ka
talikų mokyklas į valdžios 
žinybą. Minia išardė susi
rinkimą, užmušė vieną poli
cininką ir pašovė kitą. Už
puolikų vadas Misos Kira- 
lyfalvi prisipažino šaudęs.

. Kunigas, kaltinamas ttž 
riaušių sukurstymą, buvo 
rastas pasislėpęs šieno ku
petoje. '

Graikų Monarchists 
Nužudė 5; Nusmerkė 
Sušaudyt Dar 15

MonarchoAthenai.
fašistų teismo sprendimais, 
tapo sušaudyti 3 yyrai ir 2 
moterys, kaip buvusieji 
partizanai. Be to, monar- 
chistai nusmerkė mirti 3 
kareivius už pabėgimą iš 
armijos ir 7 vyrus ir 5 mo
teris už partizanų- judėjimo 
rėmimą.

Sen. Wiley’o Laiškas ir Daily Workerio

Bernadotte Siūlo Paliaubas
♦

Palestinoj; Arabai Dvejoja
Kairo, Egiptas. — Pra

nešama, kad Jungtinių Tau
tų tarpininkas grafas Folke 
Bernadotte įteikė pasiūly
mą arabiškiems kraštams 
ir Izraeliui dėl karo veiks
mų sustabdymo keturioms

t

Po to progresyve visuome
nė duosniai rėmė Tiriamosios 
Medicinos ir Vėžio Ligų In
stitutą Vilniuje.

Bet “Darbininko” redakto
riai tam kenkė, .visaip pulda
mi tuos, kurie tiesė savo tėvų 
krašto žmonėms ranką.

Pagal kurį kurpalį tuomet 
“Darbininkas” elgėsi?

New York. — Republiko- 
nas senatorius Alexander 
Wiley, senato teisių komite
to pirmininkas, atsiuntė at
virą laišką komunistiniam 
dienraščiui Daily Worke- 
riui. Jisai smerkia tą laik
raštį ir komunistus bendrai, 
ypač dėl to, kad. jie, girdi, 
neteisingai nušviečią Mund
to bilių. Kartu senatorius 
rašo, kad komunistai be 
priežasties prikaišioją Se
nato komitetui pritarimu 
Mundto , biliui, atkreiptam 
prieš komunistus ir kitus 
kairiuosius. x

Senatorius Wiley, tarp 
kitko, sako:

“Aš dar nepriėjau jokios 
galutinos išvados kai dėl to

biliaus. Nepaisant Daily 
Workerio įtarimų, Senato 
teisių komitetas sąžiningai 
svarstė Mundto bilių, ieško
damas “šviesos” tuo klausi
mu. Mes esame kaip teisė
jai, kurie nenusprendžia 
bylų, iki gauna visus paro
dymus. Mes ryžtingai ir at
sargiai nagrinėsime bilių ei
lutę po eilutės, sakinį po 
sakinio, kad galėtume nu
spręsti, ar jis pageidauja
mas, ar jis teisėtas, ar jis 
sutinka su Konstitucija, ar 
peržengia bet kėkias pilie
tines laisves ir t.t.- Mes uo
liai svarstysime visus gau
tus pareiškimus už bilių ir 
prieš jį, ir padarysime, visas 
reikalingas, mūsų suprati-

mu, pakaitas jame.”
Bet senatorius Wiley’o 

laiškas daugiausiai smerkia 
komunistus, tvirtindamas, 
kad jie niekiną kongresą, 
kad vedą kreivą propagan
dą, kad išnaudoja mažumų 
skundus ir jausmus, kad 
pravardžiuoją komunistų 
priešininkus ir t.L

Sen. Wiley tvirtina, kad 
s komunistai, kovodami prieš 
Mundto bilių, esą, pasirodę 
“totalitarais, Stalino įran
kiais ir pavojum Amerikai.>|

Daily Workerio Redakto
riaus Atsakymas

N. Y. Daily Workerio re
daktorius John Gates tame 
pačiame laikraščio numery-

Atsakymas
je (birž. 7) atsakė senato
riui Wiley’ui. Jis nurodė, 
kad Wiley’o vadovaujamas 
Senato komitetas tedavė tik 
keturias dienas liudijimams 
apie tą bilių, kuris gręsia 
sufašistinti Jungtines Vals
tijas ir atmetė šimtus ne
komunistinių 1 i u d y tojų 
prieš Mundto bilių.

Gates sako:
“Mundto bilius duoda vie

nam žmogui — Jungtinių 
Valstijų generaliam proku
rorui — sauvališką galią 
paskelbti neteisėtu bet kokį 
politinį veikimą, kurio jis 
neužgiria. iMundto 'bilius 
duoda generaliam prokuro
rui galią nuspręsti be jokio(Tąsa 5-tam puslp.)

savaitėms, pagal Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybos 
reikalavimą. Jis laukia visų 
tų šalių atsakymo per porą 
dienų.

Pamatinė kliūtis paliau
boms iki šiol buvo žydų at- 
eivybė Palestinon. Trans- 
jordanas, Egiptas ir 5 kiti 

i arabiški kraštai reikalavo 
užginti karinio amžiaus žy
dų įleidimą, kol tęsis pa-' 
liaubų laikotarpis. Izrae- 
liaus vyriausybė stojo už 
laisvą ateivybę.

Grafas Bernadotte, paga- 
liaus, pasiūlė leisti žydams 
Palestinon plaukti su ta 
sąlyga, kad jie neis į karinę 
Izraeliaus tarnybą.

Amman.— Transjordanų 
karalius Abdullah ir kiti a- 
rabų valstybių vadai abejo- 
'jo, ar galima bus įvykdyti 
4-rių savaičių paliaubas su 
Izraelium. Arabai, tarp kit
ko, 'atmetė žydų reikalavi
mą atidaryti žydam vieškelį 
tarp Jeruzalės ir Tel Avi 
vo. ,

i

jt :į f i ■, /K 4 &
■rfgSi

ORAS.—Būsią lietaus.
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Organizacinis Darbas Naujai Partijai Kurti
Skelbiama, jog ligi šiol jau 22-jose valstijose oficia

liai veikia naujosios partijos.
Su šio mėnesio pabaiga, sakoma, bus 31-noje valstijo

je užbaigti naujosios partijos organizavimo reikalai.
O liepos ir rugpjūčio mėnesiais įvyks suvažiavimas dar 

17-koje valstijų, kur bus įkurtos naujosios partijos.
Kaip žirria, naujosios partijos kūrimas privalo būti 

atliktas kiekvienoje valstijoje vis kitokiais būdais bei 
priemonėmis. Kiekviena valstija turi savo įstatymus, 
prie kurių tenka prisitaikyti, kuriant naują partiją.

Štai, Ohio valstijos viršininkai pareiškė, kad ten 
naujoji partija nebus pripažinta, kad ji esanti “subversy- 
vė”!....

Tai yra kvailas viršininkų argumentas, bet tu nie
ko negali padaryti. Naujosios partijos darbuotojai Ohio 
valstijoje, matyt, bus priversti teisminėmis priemonė
mis įsakyti valstijos pareigūnams įdėti naująją partiją į 
rinkimų sąrašą.

Visam tam lėšuos, žinoma, nemažai pinigų ir^susi- 
eikvos daug energijos, kuri būtų galima kitur sunaudo
ti. 1

Nepaisant visko, naujoji partija leidžia savo shknis 
vis giliau ir giliau į visuomenę.

Liepos mėn. 24-25 dd. Philadelphijoj įvyks didžiulis 
suvažiavimas, kuriame bus oficialiai naujoji partija su
organizuota, suteiktas jai bendras vardas, priimta rin
kiminė platforma ir nominuoti kandidatai prezidento ir 
vice-prezidento vietoms.

Philadelphijos suvažiavime daugumo valstijų naujo
sios partijos turės savo atstovus. .

Taigi jau yra atliktas didelis darbas, bet dar dides
nis stovi prieš mūsų akis!

Negudri Propaganda
Demokratų partijos propagandistinis biuras Wa

shingtone išleido cirkuliarą, kuriame yra sudėta tūlų 
tautinių grupių neva vadų pareiškimai apie Wallace- 
Stalino apsikeitimą laiškatis dėl “šaltojo karo” baigimo 
ir pastovios taikos įvykdymo pasaulyje.

Tasai cirkuliaras išverstas ir į lietuvių kalbą ir, ma
tyt, tūli laikraščiai jį išsispausdins kaip “svarbų doku
mentą.”

Cirkuliaran įdėta tūlo čechoslovako J. G. Paider’o, 
vieno vengro, Tibor Kerekes ir tūlų kitų tautinių gru
pių “pareiškimai,” nukreipti prieš Wallace’ą.

Visi jie pilnai sutinka su demokratų partijos nacio- 
nalio komiteto pirmininku senatorium McGrath, būk 
Wallace-Stalino laiškais apsikeitimas esąs “kitas Muni- 
chas.” Kodėl? Todėl, kad “p. Henry Wallace... ieško ru
sų diktatoriaus moralio pritarimo.”

Negudri, labai negudri demokratų propaganda! Jie 
mano, jog tuo būdu padės Trumanui, bet iš tikrųjų jie 
patarnauja Wallace’ui.

Wallace’o-Stalino pareiškimai arba laiškai parodo, 
jog tarp Amerikos ir Tarybų Sąjungos draugiškas sugy
venimą yra galimas ir būtinas. Jei pasaulis nori taikos— 
o jis jos labai trdkšta— tai pirmiausiai toji taika reikia 
pradėti nuo Amerikos ir T. Sąjungos, stipriausiųjų vals
tybių pasaulyje.

Jei Wallace bus išrinktas Jungt. Valstijų preziden
tu, jis tar ir padarys^ nes jis turi noro ir gabumų. Bet to 
nepadarys nei Trumanas nei kuris iš proponuojamų re- 
pųblikoniškų kandidatų., '

. Republikonų - demokratų koalicija šiandien stoja ne. 
už taiką, bet už karą, už ginklavimąsi, už sumilitariza- 
vimą mūsų krašto.

Gi Wallace ir naujoji partija stoja už taiką, už lais
vę ir liaudžiai gerbūvį.

Kaip bus organizuojami ir tvarko
mi kolektyviniai ūkiai Lietuvoje?
čionai patiekiame Tarybą! Lietgyos vyriausybes ir Lietuvos Komunistų Partijos nu
tarimus del steigimo I kolektyvinių ūkių. Nutarimai teigia, kad kolektyvinių ūkių 
organizavimo tikslas pakelti Lietuvos valstiečių medžiaginį ir kultūrinį lygį. Vyriau
sybe teiks kolektyviečianis visokių paramą del pradžios naujo gyvenimo. Kiekvienas 
kolektyvietis galės turėti savo trobesius, sodybinį žemes sklypą, porą melžiamų kar
vių, iki dešimt avių ir neribotą skaičių naminių paukščių. Kolektyviniai ūkiai orga
nizuojasi savanoriškai, tik pačių valstiečių noru ir nusitarimu. šitie nutarimai ištisai 
seka:

Eilėje Tarybų Lietuvos ap
skričių daugelis vargingųjų ir 
vidutiniųjų valstiečių, įkvėpti 
istorinių broliškųjų sąjunginių 
respublikų valstietijos laimėji
mų, pasiektų kolektyvinių 
ūkių santvarkos pagrifiduw Le- 
hino-Stalino partijai vadovau
jant, pradėjo telktis į žemės 
ūkio arteles — kolektyvinius 
ūkius. >

Tar.$*bų Lietuvos darbo vals
tiečiai stoja į išmėgintą kolek
tyvinio, socialistinio ūkio ke
lią, kad pasiektų pilnutinę 
pergalę prieš buožes, užtikrin
tų aukštą darbo našumą, sa
vo medžiaginio ir kultūrinio 
lygio pakilimą.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba ir Lietuvos KP (b) CK, 
remdami iniciatyvą vargingų
jų ir vidutiniųjų valstiečių, 
norinčių susitelkti į kolektyvi
nius ūkius, o taip pat siekda
mi sustiprinti kolektyvinius 
ūkius organizaciniu ir ūkiniu 
požiūriais, i
NUTARIA :

1. Įpareigoti partines, tary
bines organizacijas ir žemės 
ūkio organus visokeriopai pa
dėti vargingiesiems ir viduti- 
niesiems valstiečiams, norin
tiems susitelkti į kolektyvinius 
ūkius, ir teikti jiems pagalbą 
organizaciniame-ūkiniame ko
lektyvinių ūkių sustiprinime.

2. Rekomenduoti kolektyvi
niams ūkiams didinti visuome
ninių žemių plotą Įtraukiant 
naujus narius,1 panaudojant 
laisvus žemės masyvus ir įmo
nių bei Įstaigų pagalbinių 
ūkių žemes.

Nustatyti, kad kolektyvinių 
ūkių visuomeninės žemės yra 
neliečiamos ir kad jos jokio
mis aplinkybėmis negali būti 
mažinamos.

Rekomenduoti kolektyvi
niams ūkiams, suvisuomeni
nant Įstojusių i kolektyvinius 
ūkius valstiečių žemes ir nu
statant žemės sklypų naudo
jimo ribas,' vengti individua
lių valstiečių žemės sklypų 
įsiterpimo į visuomeninės - ko-1 
lektyvines žemes. Tuo tikslu 
ipareigoti apskričių vykdo
muosius komitetus ir valsčių 
vykdomuosius komitetus, susi
tarus su valstiečiais, neįėju
siais į kolektyvinius ūkius, 
skirti jiems sklypus už kolek
tyvinio ūkio žemės masyvo ri
bų. '

3. Įpareigoti žemės Ūkio Mi
nisteriją vykdyti žemėtvarkos 
darbus kolektyviniuose ūkiuo
se ir, šiems darbams besibai
giant, Įteikti kolektyviniams 
ūkiams aktus, žemei neribotai 
naudotis. Įvesti kiekviename 
kolektyviniame ūkyje privalo
mą Įrašymą šniūruotoje žemės 
knygoje visuomeninių kolek
tyvinio ūkio, kiemo sodybinių 
sklypų.

4. Siekiant pagerinti ūkinę 
kolektyvinių ūkių veiklą ir 
kultūrinj kolektyvinių ūkių 
valstiečių aptarnavimą laikyti 
būtina neatidėliojant pradėti 
steigti kolektyvinių ūkių gy
venvietes.

Kolektyvinių ūkių valstiečių 
susirinkimuose nustatyti vietas

gyvenvietėms, atsižvelgiant į 
teisingą ūkinių, kultūiąnių- 
būitinių ir kitų visuomeninių 
trobesių išdėstymą, į turimos 
tinkamos žemės kiekį kolekty
vinių ūkių valstiečių sodybi
niams sklypams, Į tarnus ke
lius, į( padėtį vandens aprū
pinimo atžvilgiu ir pan.

Apsvarsčius visuotiniuose 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
susirinkimuose vietas kolekty
vinių ūkių gyvenvietėms, gy
venviečių visuomeninių trobe
sių ir kolektyvinių ūkių kie
mų išdėstymo planą tvirtina 
apskričių vykdomieji komite
tai.

5. Nustatyti kolektyviniams 
ūkiams ir kolektyvinių ūkių 
valstiečiams, [
Į gyvenvietes, šias lengvatas:

a) kolektyvinių ūkių vals
tiečiams, persikeliantiems į 
kolektyvinių ūkių gyvenvietes, 
išdavinėti žemės Ūkio Banko 
paskolas jų gyvenamiesiems ir 
ūkiniams trobesiams perkelti 
iki 2,000 rublių sumos laikui 
ligi trejų metų

bų-skaityklų ir kitų kultūrinių 
bei ūkinių Įstaigų statybą vie- 
toše, kur numatoma steigti ko
lektyvinių ūkių gyvenvietes.

8. Organizuojant kolektyvi
nius ūkius būtinai < suvisuome
ninti stojusių į kolektyvinius 
ūkius valstiečių gamybos 
priemones: arklius,, žemės
ūkio inventorių (plūgai, sėja
mosios mašinos, akėčios, kulia
mosios mašinos, šienapjūvės), 
reikalingą kiekį pašarų suvi
suomenintiems gyvuliams šer-| 
ti, sėklas kolektyvinio ūkio 
žemes plotams apsėti, taip pat 
trobesius, reikalingus artelių 
ūkiui tvarkyti. <■

Nesuvisuomeninami ir lie
ka asmenine kolektyvinio ūkio

persikeliantiems kiemo nuosavybe: gyvenamie-

Gyvenimas ir Bažnyčia
Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:

“Aną dieną United Church konferencijoj, buvo smar- 
Idaai. sudejuota, kad mažai kas nori tapti to tikėjimo 
kunigais. Girdi, esąs trukumas 400 kunigų. Pipe to, buvo 
išduotas raportas, kad religinės literatūros išparduoda
ma visli ketvirtadaliu mažiau, negu kad parsiduodavo 
pirm karu. United Church galvos labai susirūpinusios 
tokia-situacija..

“Beieškodamos priežasties, kodėl taip dedasi, tos 
bažnyčios galvos, tačiau, neįstengė ar nenorėjo pažiūrėti 
tai priežasčiai tiesiai į akis. Jie žiūrėjo iš viršaus, iš apa
čios, iš užpakalio, tik ne iš priešakio. Aišku, taip ir nesu
rado. Rado daug kaltininkų, bet pačio didžiojo nesura
do. O juomi yra pati bažnyčia, jų tikėjimas.

“Per keletą paskutinių desėtktĮ metų gyvenimas pir
myn labai smarkiai pažengė. Religijos atsiliko. Tiesa, 
nėkurios protestonų šakos bando būti pažangesnėmis, 
arčiau susirišti su gyvenimu, bet toli gražu neužtėkti- 
n&i. O žmonės dabar vis mažiau ir'mažiau galvas kelia 
į dangų. Jie užtektini įsitikino, kad veltui žmogus mel
sis, jeigu savo prakaitu nepasidarys sau gyvenimo. _ _ __ _ ______

\Savo laiku religiniai judėjimai buvo pažangūs. Pa- Ivenimas nelaukia. Jo ratai-sukasi ir vis bėga pirmyn.

ji trobesiai, pagalbinis ūkis 
sodybiniame sklype, asmeni
niai gyvuliai, paukščiai ir 
smulkusis žemės ūkio inven
torius, reikalingas darbams 
sodybinėje žemėje.

9. Rekomenduoti kolektyvi
niams ūkiams nustatyti sody
binio sklypo (daržai, sodai), 

pradedant į kuriuo asmeniškai naudojasi 
grąžinti paskolą nuo antrųjų ' kiekvienas kolektyvinio ūkio 
metų; I kiemas (neskaitant gyvenamų-

b) kolektyvinių ūkių vals-! jų trobesių'užimamos žemės), 
tiečiams, neturintiems savpddydį nuo 0.25 iki O.eo'hekta- 
nam.ų, persikeliant Į kolekty- Į r0.
vinių ūkių gyvenvietes, išdati,;. ■ žemės ūkio Ministerijai, ap
rieti žemės Ūkio Banko pasko- skričių vykdomiesiems komL 
las individualei butų statybai j totams ir valsčių vykdonfie- 
iki 7,000 rublių sumos laikui 'siems komitetams skirti sody- 
ligi 8 metų, pradedant grą
žinti paskolą nuo antrųjų me
tų ;

c) išdavinėti kolektyviniams 
ūkiams žemės Ūkio B'anko 
kreditą kapitalinėms investici
joms ligi 75% piniginių išlai
dų, o mineralinėms trąšoms, 
daugiamečių žolių sėkloms ir 
daržovių kultūroms įsigyti ligi 
100% piniginių išlaidų, pri
klausomai nuo kolektyvinių 
ūkių finansihės tyūklės, grąži
nant paskolas vyriausybės nu
statytais terminais.

6. Įpareigoti Lietuvos T S R 
Miškų ūkio Ministeriją išskirti 
žemės Ūkio Ministerijai per 
pirmąjį 1948 metų pusmetį 
kolektyviniams ūkiams ir ko
lektyvinių ūkių valstiečiams, 
persikeliantiems iš viensėdijų į 
gyvenvietes, gyvenamiesiems 
ir gamybiniams trobesiams 
statyti 12 tūkstančių kubinių 
metrų padarinės miško me
džiagos.

Stačią mišką ‘kolektyviniams 
ūkiams ir kolektyvinių ūkių 
valstiečiams skirti iš miško 
biržių šalia kolektyvinių ūkių 
gyvenviečių statybos vietų, 
duodant nuolaidą 50% nusta
tyto mokesčio nuo kiekvieno 
keliho.

Įpareigoti Lietuvos TSR 
Valstybinį Plano Komitetą 
numatyti išskirti žemės ūkio 
Ministerijai' kolektyvinių ūkių 
ir kolektyvinių ūkių valstiečių 
reikalams būtiną kiekį vinių, 
cemento, stiklo, plytų, me
džiagų stogams dengti ir ki
tų medžiagų.

7. Įpareigoti švietimo Minis
teriją, Sveikatos Apsaugos Mi- 
nisteriją, apskričių vykdomuo
sius komitetus ir; valsčių vyk
domuosius komitetus vykdyti 
naują mokyklų, ligoninių, klu-

čių katalikų, tikėjimas pradžioj buvo protestas prieš tų 
laikų religinių vadų pasidavimą turtui, valdančiosiomis 
klasėms. Jis tuomet labai smarkiai plito. Paskui ir jiš 
išsigimė, susitaikė su išnaudotėjais. Vėliau prieš juos 
kilo bruzdėjimai, atsirado protestonai. Dabar ir pasta
rieji mažai kuo skiriasi, kas liečia- gyvenimą. Ir jiems 
rūpi ne protestas prieš socialę neteisybę', o palaikymas 
sistemos, kurioje tos neteisybės bujoja.

“Šiandien'bile judėjimas, jeigu jis nepripažįsta, jog 
dabar višAi1 kita gadynė, negali tikėtis augimo. Kas ne
spėja eiti su gyvenimu, tas negali'tikėtis pasiąekimo. Gy- ....- - r,
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New Yorko dokų darbininkai sukrauna pirmą maisto 
siuntini naujai Izraeliaus valstybei. Nors maistas bus 
Įvertinamas, tačiau Izraeliaus vadai sako, kad ginklai 
ir amunicija būtų svarbiau. O apsigynė, maistą ir pa
tys pasigamintų. Ginklų ir amunicijos Amerika nau

jai žydų valstybei neduoda.

išdavinėti kolektyvinių ūkių 
valstiečiams paskolas produk
tyviesiems gyvuliams ir bičių 
šeimoms Įsigyti iki 2,000 ru
blių sumos laikui ligi 3 metų, 
pradedant grąžinti paskolas 
antraisiais metais.

12. Laikyti tikslingu vystyti 
visuose kolektyviniuose ūkiuo
se pienininkystę ir kiaulinin
kystę, visokeriopai keliant 
grūdinių kultūrų, bulvių ir 
technikinių kultūrų gamybą.

Rekomenduoti kolektyvi
niams ūkiams, šalia pagrindi
nių ūkio šakų, visur vystyti 
papildomas ūkio šakas: sodi
ninkystę, bitininkystę, paukš
tininkystę ir žuvininkystę.

13. Nustatyti, kad visuome
ninė gyvulininkystė turi vys
tytis steigiant kiekviename 
kolektyviniame ūkyje ne ma
žiau kaip dvi gyvulininkystės 
fermas (stambiųjų raguočiui 
ir kiaulininkystės), su priva-

i lomuoju motininių gyvulių mi-

bus kolektyviniuose ūkiuose 
10% mažiau negu normos, nu
statytos už darbus, vykdomus 
pavienių valstiečių ūkiams.

H. Rekomenduoti kolekty
viniams ūkiams griežtai laiky
tis priimtų žemės ūkio arte
lės . Įstatų, visokeriopai sti
printi ir dauginti visuomeni
nę kolektyvinių ūkių nuosa
vybę — kolektyvinių ūkių 
valstiečių gerovės laidą.

Griežtai laikytis kolektyvi
nių ūkių demokratijos, nusta
tytos stalininiuose žemės ūkio 
artelės Įstatuose, svarstyti 
svarbiausius klausimus visuo
tiniuose kolektyvinių ūkiip su
sirinkimuose, laikytis kolekty
vinių ūkių organų renkamumo 
ir kolektyvinių valdybų at- 
skaitomumo visuotiniam susi
rinkimui.

binius sklypus kolektyvinių 
ūkių valstiečiams naujai stei
giamose gyvenvietėse, nekliu-1 
dant sėti senuosiuose sklypuo-: V... .. . . nimumu, priklausomai nuo tp-se iki persikeliant į gyven
vietes.

10. Leisti kiekvienam kolek
tyvinio ūkio kiemui turėti as- i 
meninėje nuosavybėje 2 kar-, 
ves, ligi' dviejų galvų raguo- j 
čių prieauglio, vieną motininę < 
kiaulę su prieaugliu, o jeigu 
kolektyvinio ūkio valdyba lai
kys reikalingu, dvi motinines 
kiaules su prieaugliu, ligi 10 
avių ir ožkų drauge, neribotą 
kiekį paukščių ir triušių ir ligi 
20 avilių.

11. Įpareigoti žemės ūkio 
Banko respublikinę kontorą

New Yorko CIO Laikraštinin
kų Gildija pareikalavo pilnai 
ištirti aplinkybes, kuriose ta
po nužudytas gildijos narys 
George Polk praėjusio gegu
žes mėnesio 16-tą, Graikijoje. 
Polk kritikavo Graikijos roja
listų režimą ir buvo gavęs grą- 
siųimų iš /pasivadinusių save 
“prieŠkomunistais.” Overseas 
Writers irgi pareikalavo tyri
nėti ir įgalino vyresnįjį gene
rolą William O. Donovan, dir
busį su Office of Strategic 
Services, vadovauti tyrinėjime 
bylofe. Polk buvo CBS kores
pondentas. Greta kritikos ro
jalistams; po to,, kai savo ’aki
mis pamatė jų darbelius, jis 
buvo žadėjęs keliauti ir į par
tizanų valdomą teritoriją, ir 
pats iš žmonių patirti, kaip jie 
atsirieša į abi valdžias, ko jie 

pageidaują. ' \

rimo žemės kiekio:
ūkiai su žemės kiekiu ligi 

300 hektarų—15 karvių ir 8 
motininės kiaulės,

ūkiai su žemės kiekiu nuo 
300-500 hektarų—30 karvių ir 
12 motininių kiaulių, •

ūkiai su žemės kiekiu dau
giau kaip 500 hektarų — 40 
karvių ir 18 motininių kiau
lių. I > ' r‘ ■

Gyvulininkystės 5 fermos tu
ri būti kolektyviniuose ūkiuo- 

; se steigiamos suvisuomeninant 
asmeninėje nuosavybėje esan
čius kolektyvinių ūkių valstie
čių gyvulius, kuriuos jie turi 
viršum nustatytos normos, 
kontraktaęi’ios būdu ir per
kant gyvulius.

Siekiant padidinti pajamin- 
gumą, rekomenduoti kolekty
viniams ūkiams papildomai 
steigti avių ir paukščių fer
mas, bitynus.

14. Rekomenduoti kolekty
vinių ūkių valdyboms nusta
tyti kiekvienam darbingam 
kolektyvinio ūkio valstiečiui ir 
valstietei privalomąjį 100 
darbadienių minimumą per 
metus, tame tarpe laikotar
piais: ligi birželio 1 dienos ne 
mažiau kaip 25 darbadieniai, 
nuo birželio 1 d. iki rugpiū- 
čio 1 d. — 25 darbadieniai, 
nuo rugpiūČio 1 d. iki spalio 
1 d. — 35 darbadieniai ir po 
spalio 1 d. likusieji darbadie
niai. ’

15. Rekomenduoti kolekty
vinių ūkių valdyboms sudary
ti gamybinius darbo .planus, 
apsvarstyti juos visuotiniuose 
kolektyvinių ūkių valstiečių 
susirinkimuose, nustatyti vidi
nio sutvarkymo taisykles, iš
dirbio normas bei darbų Įver
tinimą ir sudaryti nuolatines 
gamybines brigadas ir gran
dis.

16. Įpareigoti žemės Ūkio 
Ministeriją, M T S direktorius 
vykdyti visus • kolektyvinių 
ūkių gamybiriio aptarnavimo 
darbus pirmo'n eilėn.

Nustatyti natūralinio atly- 
ąūmrno normas už MTS dar-

18. Įpareigoti Kinematogra- 
: rijos Ministeriją, Meno Reika

lui Valdybą, Kultūros-švietimo 
Įstaigų komitetą, partijos 
miestų komitetus, miestų vyk
domuosius komitetus ir apskri
čių vykdomuosius komitetus

1 plačiai organizuoti kultūrinį 
k o 1 c k t y vinių ūkių valstie- 

’ čių aptarnavimą, steigti ko
lektyviniuose ūkiuose klubus- 
skaityklas, bibliotekas, šavi- 

' veiklos ratelius, siųsti kilnoja- 
1 mus kino Įrengimus, lektorius, 

artistus ir tt.
Organizuoti Įmonių bei įstai

gų šefavimą kolektyviniams 
ūkiams.

19. Partinės ir tarybinės or
ganizacijos turi aiškinti kolek
tyvinių ūkių valstiečiams, kad 
buožiniai ir buržuaziniai-naci-

i onalistiniai elementai visomis 
priemenėmis mėgins trukdyti 

i steigti kolektyvinius ūkius ir 
skverbtis Į juos, kad ten už- 

; simaskuotų ir provokacijomis, 
' kenkėjiškais veiksmais ir di- 
! versijomis ardytų kolektyvi
nius ūkius.

Partinės ir tapybinės organi
zacijos, ^koipunistai, komjau
nuoliai 
valstiečiai t u į sustiprinti bu
drumą rr neleisti įsiskverbti 
Į koTek-tyvinius ūkius buožėms 

pikčiausiems kolektyvinių 
ūkių santvarkos priešams.

Demaskuoti buožinių ir bur
žuazinių - nacionalistinių ele
mentų šmeižtą dėl kolektyvi
nių ūkių santvarkos ir ryžtin
gai užkirsti kelią jų mėgini
mams sutrukdyti darbo vals
tiečiams telktis į kolektyvi- 

j nius ūkius.
Nenuilstamai aiškinti darbo 

l valstiečiams visuomeninio ko
lektyvinio ūkio pranašumus 
prieš individualinį ūkį, aiškin
ti, kad tik kolektyvinis ūkis 
Įgalina varginguosius ir vidu- 
tiniuosius valstiečius įveikti • il
gametį atsilikimą, kuriam bu
vo. pasmerkti išsisklaidę indi
vidualiniai valstiečių ūkiai po 
dvarininkų ir buožių -jungu 
buržuazinėje Lietuvoje, užti

krinti aukštą darbo našumą, 
pakelti savo medžiaginį ir kul
tūrinį z lygį, išeiti į platų ūki
nio ir kultūrinio pakilimo ke
lią.

komunistai, 
ir kolektyvinių ūkių
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KVIEČIAME VISUS Į DIDĮJĮ 
DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

ar Man- 
Lietuva 
litus už 

maždaug

Vilniaus Univ. Akademine 
/s ' ' *

Studentų Mokslo Draugija

įstaigos nebuvo
(Tąsa 4-me pusi.)

valstietis nežinojo, kas tai 
yra silosas. Šis pašaras bu
vo gaminamas tik dvaruo
se. Tarybų Lietuvoje paša
rų silosavimąs vykdomas ne 
tik , tarybiniuose ūkiuose, 
bet ir valstiečių ūkiuose. 
1947 metais buvo užsilosuo- 
ta arti 20 tūkstančių tonų 
įvairių augalų. Silosavimas 
palaipsniui įgaus masinį po-

Kardash s Park, Evergreen
Bus skanių užkandžių, gėrimų ir 

įvairių pasilinksminimų

Atvyksta Philadelphiečiai
' Šiame piknike dalyvaus daug philadelphiečių. 

Turėsime malonių pasimatymų su jais.

Puikios Maudynes
Kurie norėsite galėsite pasimaudyti ir tuom pat 

kartu pasilinksminsite piknike.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS 
t

Bušai veš į pikniką sekamai:
1) Nuo Lietuvių sales, 851 Hollins St., 11 A

Dillon ir Robinson St., 11:30 A. M.
2) Nuo Lietuvių sales 1:00 P. M.; nuo Dillon ir 

Robinson St. 1:30 P. M. Busais važiuojant į abi pusi ir 
įžanga į pikniką—vienas doleris. Kurie važiuos ma
šinomis, įžanga 25c.

KELRODIS: Eastern Ave. iki JosenhanS Corner; suk 
p,o dešinei j Back River Neck Rd.; pavažiavus 4 mylias, 
dešinėje pusėje kelio matysite “Evergreen,” sukite po 
dešinei ir važiuokite tiesiai iki parko.

siuosius . veislinius 
liūs.

Greta gyvulių skaičiaus 
sumažėjimo, pablogėjo ir 
gyvulių ūkiui atkurti ir iš
vystyti sąlygos. Sumažėjus 
natūralioms trąšoms —mėš
lo kiekiui ir sustojus mine
ralinių trąšų importui ne- 
betręšiamuose laukdose nu
puolė javų derlingumas, o 
daugamečių žolių v pasėlių 
plotuose bei sukultūrintose 
pievose ir ganyklose suma
žėjo žolės.

Po respublikos išvadavi
mo iš vokiškųjų fašistinių 
grobikų žemės ūkis vėl pra
dėjo atsikurti ir išsivystyti. 
Pirmieji atsiekimai žemės 
ūkio srityje, atskirai paė
mus gyvulininkystės srity
je, sudarė galimumą’ į 
penkmečio pabaigą pasiekti 
prieškarinį gyvulininkystės 
lygį ir jį viršyti. Penkme
čio gale bus priauginta 
515,000 arklių, 1,055,000 gal
vijų, 1,100,000 kiaulių ir 
630,000 avių. Greta gal
vijų skaičiaus didinimo, di
džiausias uždavinys — pa
kelti 'gyvulių produktyvu-

Praėjusiais metais universi
teto mokslinė Taryba- bendrai 
su studentų profesine organi
zacija, įsteigė Vilniaus Valsty
binio Universiteto akademinę 
studentų mokslo draugiją, ši 
draugija suvienijo ir sistema
tizavo visų Vilniaus universi
tete veikiančių mokslinių bū
relių darbą.

Draugija 
tams gilinti 
mokslo srityse 
pažinti jiems 
tarybinio mokslo laimėjimais, 
pratina studentus savarankiš
kai vykdyti mokslinį tiriamąjį 
darbą, populiarina mokslines 
žinias studentų ir plačių gy
ventojų sluoksnių tarpe.

Draugija taip pat organi
zuoja konkursus, konferenci
jas, leidžia mokslinius darbus, 
biuletenius ir tt.

Draugija turi teisę duoti sa
vo nariams rekomendacijas, 
pasiūlyti savo tikruosius na-

(Tąsa 4-me pusi.) '

gyvo svorio 
už 45- 

Už eksportuojamą 
Londono 
rinkose 

po 2,5-3

padeda studen- 
žinias įvairiose 

padeda susi
nau jaisiais

i dutiniųjų valstiečių sluoks
nių neprivalgymo išdava. 
Ketas kuris valstiečio kie
mas vartojo valgiui sviestą. 
Net fašistinis lakraštis 1930 
metais rašė: “Eksportas 

įvyksta blogesnio gyventojų 
matinimosi sąskaita; daž
nai valstiečiai, norėdami iš
vengti skurdo, parduoda pa
skutinę kiaulę. Mūsų svies
to eksportas nėra šio pro
dukto mūsų šalyje gausumo 
požymis, bet priešingai, pie
no produktų eksportas vyk
sta dėl skurdo.” Valstiečiai 
skurdo ir nedavalgė. . De
šimtys tūkstančių nuskur
dusių valstiečių emigravo į 
Argentiną, Braziliją ir ki
tas šalis.

Žemės ūkis gyveno stag
nacijos laikotarpį. Net ir 
smetoninės Lietuvos statis
tika buvo priversta konsta
tuoti, kad per 20 me
tų grūdinių kultūrų surin
kimas svyravo po 1,600— 1,- 
700 tūkstančių tonų per me
tus. Tas pats vaizdas buvo 
ir gyvulininkystės srityje. 
Nuo 1026 iki 1939 metų 
produktyviųjų gyvulių skai
čius buvo bemaž vieno ly
gio, pavyzdžiui: per 13 me
tų stambiųjų raguočių skai
čius tepadidėjo apie 2 nuoš., 
kiaulių — 7 nuošimčiais.

Į gyvulininkystės plėtimą 
ir tobulinimą nebuvo į- 
trauktos plačios valstiečių 
masės. Gyvulininkystės vei
slinis darbas buvo vykdo
mas dvarininkų ir stam
biuose ūkiuose ir tai be pla
no ir sistemos. Tik po tary
bų valdžios nustatymo Lie
tuvoje ir gyvulių ūkiui atsi
vėrė neriboti galimumai.

Karas ir fašistinė vokie
čių okupacija Lietuvos gy
vulininkystei padarė didelę 
žalą. Buvo išnaikinta 48,- 
8% arklių, 53,8 nuoš. galvi
jų, 64,5 nuoš. kiaulių, ir 
45,8 nuoš. avių. Ypač skau
džiai nukentėjo veislinė gy
vulininkystė, nes okupantai 
išvarė į Vokietiją geriau-

karvių: valstiečio 
karvė, “Eglė” per 
davė 6,399 litrus 

valstiečio Paršeliūno
Praūžė visa naikinantis ka

ras. Kiekvienas naujai atsta
tytas fabrikas, kiekviena nau- M
ja mokykla, ligoninė arba ki
ta ūkinė ar kultūrinė įstaiga 
reikalauja naujų specialistų, 
šiuos specialistų kadrus ruo
šia jau ne vienas, bet du— 
Vilniaus ir Kauno — universi-

Ra.šo
VILNIUS. — 1934 metų pa

baigoje pirmukart 43 kraštų 
studentų atstovai suvažiavo į 
pasaulinį kongresą Briuselyje. 
Nuvyko i Briuselį tada ir ke
letas Lietuvos studentų. Kon
gresas vieningai priėmė “Jau
nuomenės teisių deklaraciją,” 
aštriai pasisakančią prieš fa
šizmą, rasinę/ neapykantą ir 
kitus - veiksnius, trukdančius 
mokslo bei kultūros vystymui
si. Deklaracija buvo atspaus
dinta keliolika kalbų, ir stu
dentai, grįždami į savo kraš
tus, parsivežė jos tekstus.

Parsivežė ją ir Lietuvos stu
dentų atstovai. Parsivežė, da
vė ‘'Kultūros” žurnalui at
spausdinti ir tuo viskas pasi
baigė. Negalima juk buvo 
tuo metu garsiai kalbėti apie 
“reikalavimą” suteikti darbą 
baigusiems aukštąsias moky
klas ir “mokslo su visuome
niniu gyvenimu sujungimą, 
kada Lietuvoje buvo daugelis 
šimtų inteligentų bedarbių, h* 
kad iš virš 20 veikusių Kauno 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
korporacijų, daugiau kaip du 
trečdaliai savo veiklą- apribojo 
arbatėlių ir faifokliokų ruoši
mu. Stipendija ir darbu buvo 
aprūpinami pirmoje įeilėje 
“neolituanai” ir kitų aiškiai 
nacionalistinių - š o v mistinių 
korporacijų studentai.

Studentai tada- negalėjo gi
lintis į studijuojamą -dalyką 
daugiau, nei - 
mos paskaitos 
m ė organizuoti 
studentų draugijos, 
tikslas būtu suteikti 
niems studentams 
gilinti žinias savo 
Korporacijos toli gražu nesta
tė sau mokslinio darbo užda
vinių-,- jos daugiau rūpinosi 
studentų laisvalaikio praleidi
mu, daugiausiai .nenaudingu ir 
net nekultūringu. x

J. BULOTA
tetai, neskaitant keliolikos ki
tų aukštųjų specialiąją moky
klų ir technikumų.

Krašte jaučiamas didelis 
specialistų trūkumas, todėl 
universitetai privalo kaip ga
lima greičiau ir geriau paruoš
ti tūkstančius jaunuolių, atė
jusių į universiteto auditori
jas. Bet negalima vien pa
skaitomis, literatūra ir progra
moje nustatytais laboratori
niais darbais paruošti gerą 
spocią>istą. Reikia leisti stu
dentui pačiam dirbti, tyrinėti, 
teikti galimumą burtis į tos ar 
kitos specialybės mokslinius 
būrelius. Tą' gerai supranta 
ir universiteto vadovybė ir pa
tys studentai.

Jau pirmaisiais mokslo me
tais, Vilniaus universitete at
skiruose fakultetuose pradėjo 
organizuotis studentų moksli
niai būreliai. Medicinos, is
torijos-filologijos fakultetuose 
suorganizuotų mokslinių būre
lių susirinkimuose buvo skai
tomi ir nagrinėjami studentų 
referatai, iškeliami studentus 
dominą specialybės klausimai. 
Tačiau šių ratelių' darbas buvo 
neplaningas, neproduktyvus, 
dažnai turėjo atsitiktinį pbbū-

Smetonos laikais užsienio kapitalistai plėšdavo Lietu
vą, pigiai mokėdami už žemės ūkio produktus, o bran
giai lupdami už valstiečiams reikalingus pramoninius 
dirbinius. — Valstiečiai gerinusį maistą parduodavo, o 
patys gyvendavo pusalkapiai. — Vokiški okupantai pa
darė Lietuvos gyvulininkystei baisiausius nuostolius, bet 
tie nuostoliai palaipsniui atpildomi. — Steigiamos veis
linių gyvulių farmos. — Uoliai plečiamas veterinarijos 
mokslas.

Rašo Veterinarijos med. gydytojas M. Babenskas
Gyvulininkystė buržua-į vargingųjų valstiečių ir vi- 

zinėje Lietuvoje buvę eks
porto pagrindu. Užsienio 
kapitalistinės valstybės už 
savo pramonės gaminius iš 
Lietuvos supirkinėjo mėsą, 
sviestą, kiaušinius ir kitus 
produktus. Už savo prekes 
kapitalistai ėmė labai auk
štą kainą, o už žemės ūkio 
produktus mokėjo be galo 
maža. Buržuazinės Lietu
vos ekonomistai visaip iš- 
garsįpo sviesto, bekonų, 
kiaušinių eksportą, kuris 
būk tai buvo žęmės ūkio 
gelbėjimas iš pražū ties. 
Štai kodėl valstiečiai po ke
lias dienas priėmimo stoty
se laukdavo savo eilės, kol 
86 kilogramii 
kiaulę parduodavo 
50 litų, 
sviestą 
česterio 
gaudavo 
kilogramą, 
kaina vieno kilogramo svie
sto pagaminimo bei trans
porto iki Liverpulio arba 
Kulio. Už kiaušinius minė
tose rinkose Lietuvai buvo 
sumokama už vieną kiauši
nį 6-7 centai, o vieno kiau
šinio eksportui parengimas 
ir transportas kainavo apie 
4 centus.

Taip pat pigia kaina bu
vo eksportuojami į Franciu 
ziją, Belgiją, Daniją ir Vo
kietiją Lietuvos arkliai, už 
kuriuos Lietuva gaudavo 
pudrą, kvepalus ir kitas ko
smetikos reikmenis. Greta 
to buvo labai aukštos pra
monės gaminių kainos: 
“Singerio” siuvamoji maši
na kainavo 10() centnerių 
rugių; dviratis — 50 cent
nerių rugių, už moterišką 
menkutę suknelę reikėjo a- 
tiduoti nupenėtą bekoną, už 
porą kojinių reikėjo atiduo
ti dvi vištas.

Tariamasis žemės • ūkio 
produktų gausumas buržua
zinėje Lietuvoje nebuvo 
aukšto žemės ūkio produk
tyvumo rezultatas, tai buvo 
placiausiųjų darbininkų bei

Veislinių gyvulių fermos
Norint platesniu mastu ir 

greitesniu < tempu atkurti 
gyvulių ūkį reikėjo veisli
nių auglynų, kuriuose būtų 
koncentruojama elitiniai vei
sliniai gyvuliai. Tam tikslui 
įkurta eilė gyvulininkystės 
fermų. Žarėnų — Latvelių, 
Tryškių, Joniškio ir Troš
kūnų tarybinių ūkių fer
mose veisiami danų žalųjų 
veislės galvijai. Piktupėnų, 
Dumpių, Uostdvario ir Avo- 
vilio tarybinių ūkių fermo
se auginami olandų veislės 
galvijai. Šalčininkų, Pociū
nų ir Žeimių tarybiniuose 
ūkiuose įsteigtos veislinių 
kiaulių fermos, kuriose au
ginamos anglų didžiųjų bal
tųjų veislės kiaulės. Gut- 
kaimio ūkyje auginamos e- 
delveišveinų veislės kiaulės,. 
Aluntos ūkyje sukoncent
ruotos juodgalvių veislės 
veislinės avys. Rokiškyje į- 
steigtas rusų — risokų veis
lės arklių žirgynas, Vilka
viškyje — ardėnų ir Biržu
vėnuose — žemaičių arklių 
veislės žirgynai.

Iš pagrindinių veislinių 
gyvulių auglynų veislinis 
gyvulių prieauglis bus pla
tinamas po visus respubli
kos ūkius.

Kergimo punktai
Netenka įrodinėti, kad 

kergimo punktai, kurie pla
ningai paskirstyti po visą 
respubliką, gyvulininkystė
je vaidina svarbų vaidmenį. 
Pavieniam valstiečiui visai 
neįmanoma įsigyti ir ilgai 
laikyti gerą reproduktorių. 
Tai pasiekiama tik žemės 
ūkio kooperacijai. Per 3 po
karinius metus suorgani
zuota eilė kergimo punktų, 
kuriuose yra 1,283 buliai, 
306 kuiliai, 366 avinai ir 
310 eržilų. Visų gyvulių rū
šių aukštos produkcijos re
produktoriui padeda dau
ginti gyvulių prieauglį. 
Kergimo punktų steigimas 
tęsiamas toliau. Pavyzdžiui, 
1948 metų bėgyje kergimo 
punktuose bus 2,280 bulių, 
690 eržilų, 1,780 kuilių ir 1,- 
720 avinų.

Dirbtinis gyvulių 
apvaisinimas

Siekiant tikslo išplėsti 
metizaciją, •kaip vienas iš 
geriausių aukštos produk
cijos gyvulių skaičiaus di
dinimo metodų,

United Auto Workers, CIO, savo centrali nėms patalpoms nusipirko namą Milwau 
kee, Wis. Atidarymo apeigose turėjo daug svečią. Iš kaires: finansų sekretorius An 
thony Doria, prezidentas Lester Washburn, AFL prezidentas William Green ir advo 

katas, Fred Goldberg, automobilistų tyrinėjimų direktorius Ray W. Taylor.

Izraeliaus vyrai ir moterys kariauja išlaikymui savo 
šalies nuo arabų, kurie kariauja jų sali pagrobti. Vir
šuje Haganah karys perkerpa spygliuotas vielas. O 
apačioje jaunos merginos dirba žemes ūkio darbus, 

o sykiu nešiojasi ir ginklus, kad galėtų kariauti 
reikalui ištikus.

tai leido skaito- 
>. Niekas nesiė- 

akademinės 
kurios 
gabes- 

galimybę 
srityje.

Tarybų Valdžia Likviduoja 
Bekarvumą

Žymi dalis buržuazinės 
Lietuvos kumečių, kaimo 
grįtelininkų, samdinių ir 
kitokių bežemių, neturėjo 
net savo karvės, zTarybų 
valdžia ne tik davė jiems 
žemės, bet ir sutaikė gali
mumą pilnumoje likviduoti 
bekarvingumą.

Pašarų bazės įkūrimas
Kapitalistinėje santvar

koje niekas nesirūpino su
kurti stambią pašarinę ba
zę, šlapių pievų bei ganyk
lų nusausinimo vietoje. Tie
sa, buvo šiek tiek melioruo
ta pievų ir ganyklų, bet tai 

i neįgavo bendravalstybinio 
l pobūdžio. Tiktai nustačius 
tarybų valdžią, tai virto 
bendravalstybiniu reikalu. 
Per pokarinius 3 metus 
Lietuvoje buvo nusausinta 
arti 15,000 hektarų r pievų 
bei ganyklų. Melioracijos 
reikalui tarybų valdžia iš
leido daugiau kaip 20 mili
jonų rublių. Atliktas seniau 
nusausintų plotų griovių 
remontas. 1948 m. buš su
kultūrinta dar 3,000 ha. 
Šiam reikalui paskirta 8,5 
milijono rublių valstybės 
lėšų. Nusausintuose plotuo
se auginamos daugiametės 
pašarinės žolės, kurios ne 
tik duoda gausią pašarinę 
bazę, bet ir pagerina laukų 
sėjomainų įvedimą, kas, 
kaip nurodė įžymusis tary
binis mokslininkas Viljam
sas, sudaro geriausias sąly
gas racionaliam laukų ūkiui 
vesti ir dirvos struktūrai 
pagerinti.

Buržuazinėje Lietuvoje

PIKNIKĄ
Kuris Įvyks Sekmadienį

Birž. 13 June

visus geriausius reproduk
torius. Toks dauginimo bū
das'įmanomas tiktai dirbti
nio apvaisinimo keliu. Da
bartiniu metu tokie punktai 
įsteigti. 1948 metais veiks 
daugiau kaip 50 tokių punk
tų. Punktams parinkti eli
tiniai reproduktoriai.

Kontrolės punktai
Reikia pastebėti, kad 

buržuazinėje Lietuvoje gy
vulių produktyvumo kont
rolė buvo žemame lygyje. 
Buvo kontroliuojami vos 7 
proc. galvijų ir tai, tik 
stambiuose dvaruose bei 
viename - antrame įtakin
game stambiajame ūkyje.

Be gyvulių kontroliavimo 
juk negali būti pasiekiama 
jų metizacija. Nuo 1947 
metų vykdoma gyvulių kon
trolė šiuose punktuose. Šių 
punktų įsteigimas davė ga
limumą išaiškinti daug pie
ningų 
Žičkio 
metus 
pieno, 
Antano karvė “Varna” da
vė 5,400 litrų. Tarybų vy
riausybė pernai paskyrė 
arti 50 tūkstančių rublių 
premijoms šių karvių savi
ninkams. Dabar respubliko
je veikia daugiau kaip 300 
gyvulių kontrolės punktų. 
Jų skaičius kaskart plečia
mas.

Gyvulių bonitiraVimo ir . 
' kilmės knygos 
Veisimo planams ir veis

linės medžiagos gamybi
niams planams sudaryti 
bei veislei netinkamiems 
gyvuliams išbrokuoti kas
met daromas veislinių gy
vulių įvertinimas, taip va
dinamas b o n i t iravimas. 
1947 metais buvo išboniti- 
ruoti visi respublikos veis
liniai gyvuliai. Veislei tin
kami ir vertingi gyvuliai 
įrašomi į valstybines kilmės 
knygas.
Mokslinės bandymo stotys

Krašto sąlygoms pritai
kintoms naujoms gyvulių 
veislėms išveisti, šėrimo 
bandymams, pašarų apsimė- 
kėjimui, o taip pat metiza- 
cijai pravesti įsteigtos ban
dymų stotys. Baisogaloje 
įsteigta respublikinė gyvu
lininkystės bandymų stotis, 
kuri savo eksperimenta- 
liems bandymams turi dau
giau . kaip 2,000 ha ūkį. 
Verkiuose steigiama vete
rinarijos bandymų stotis? 
Būtina taip pat ’ paminėti 
apie Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Žemės Ūkio 
institutą, kuriame taip pat 
sprendžiami įvairūs respu
blikinio masto gyvulinin
kystės klausimai.

Buržuazinio valdymo me
tu Lietuvoje nė vienos to
kios
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• (Tąsa)
Kada žolijo kas nors klausdavo, ko

kiomis kalbomis jis kalba, jis su pasi
didžiavimu atsakydavo: “Prancūziškai 
ir marselietiškai.” Jis nemokėjo nė vie
no žodžio vokiškai. Vis dėlto jis įtemp
tai klausėsi skardžios kapojamos kalbos. 
Iš pradžių Hitleris kalbėjo ramiai, bet 
paskui kimiame balse pasigirdo grasini
mai. Aparatas spiaudė ' nesuprantamus 
ir dėl to dar baisesnius žodžius. Hitle
ris lojo, kaip senas vilkas. ^Žolijo išsi
gando; jis spaudė ranka kėdės atramą: 
jis griežtai laikėsi visų prietarų ir tikė
jo, kad medis apsaugos nuo' nelaimių.

Viaras čia lingavo galvą, lyg pritar
damas nematomam oratoriui, čia nepa
tenkintas susigūždavo; drebėjo pasmak
rė, nosis, pensne. Žolijo godžiai sekė 
Viaro veidą, mėgindamas suprasti jam 
nežinomos kalbos, esmę. Retkarčiais 
kambarį pripildydavo minios staugimas: 
“Sieg-heil!” Tuomet Žolijo griebdavosi 
ranka kėdės. Tai tęsėsi geroką valandą. 
Pagaliau išsiveržė džiūgaująs kauksmas. 
Viaras skarele nusišluostė kaktą. Žolijo 
baugiai paklausė:

— Na, ką?
— Ką gi, nieko ypatingo... Aš visa 

tai numačiau. Aplamai, aš optimistas. 
Jis dar kartą patvirtino, kad atsisako 
Elzaso. O mums tai svarbiausia.

— Čekai?
— Čia jis nesutaikomas. Bet kadangi 

jis atsisako pretenzijų Vakaruose, aš 
laikau susitarimą visiškai įmanomu. Ga-’ 
lų gale Prahos pozicijos priklauso nuo 
mūsų. Numatomas kompromisas ... Bū
tina tatai paaiškinti. Tuojau aš padik
tuosiu straipsnį.

Jis paskambino. Atėjo * mašininkė — 
garbinplaukė, smarkiai įsipudravusi. 
Viaras ėmė diktuoti. Jis vaikščiojo po 
kambarį, kartais sustodavo ir nediktuo
davo, bet deklamuodavo; jam atrodė, 
kad jis tribūnoje. Jo balsas virpėjo iš 
susijaudinimo.

— Stiklines Gorgonos akis prisimena 
visos motinos. Mes,žinome, kas toji Ver- 
deno žemė! Su džiaugsmu mes pažymi
me, kad Hitleris, kaip pasaulinio karo 
dalyvis, nepamiršo viso baisiųjų skerdy
nių klaikumo. Ištiestą jo ranką mes, 
prancūzų demokratijos atstovai...

Jis ištiesė ranką ir susimąstė. Maši
ninkė paklausė:

— Po “demokratijos” taškas?
— Ne, kablelis. Taiką mylinčios tau

tos vaikai, Žoreso mokiniai...
Paskui jis patikrino tekstą, pasirašė. 

Išeinančiam Žolijo jis pasakė:
— Pabaigoje pažymėkite, kad teisės 

perduodamos “Atlantikos” agentūrai — 
tatai amerikiečiams. Nieko nepadarysi, 
tenka pagalvoti ir apie kasdieninę duo
ną — juk aš grįžau į žurnalisto profesi
ją. Dabar mudu kolegos ...

Likęs vienas, Viaras prisiminė kalbą 
ir atsiduso. Taip, tai ne Bebelis!. .. Ge
rai, kad ministrų krizė įvyko pavasarį. 
Nešvarus reikalas! Dar blogiau, kaip su 
ispanais... Teks išsipirkti svetimu ge
ru. Tarp kitko, Čekams taip pat geriau 
nušilęišti — juos iš karto sudaužytų ... 
Tokiu laiku daug maloniau būti žurna
listu: mažiau atsakomybės... Radika
lai būtinai norėjo išmesti socialistus iš 
kabineto. Tegu dabar srebia!

Jis ėmė snausti, sėdėdamas kresle. Jį 
prižadino moteriškas balsas: nelauktai 
atvyko iš.Perigo vyresnioji duktė Luiza. 
Kukčiodama ji apsikabino tėvą:

— Vakar vakare atėjo paimti Gastax 
rio. Jis zenitinėje artilerijoje. Tėveli, kas

Gal vėžys?... Tai bent būtų siurpri
zas!... Tuomet galas laikraščiui.

Žmona pripylė činčiberinės ir tyliai 
paklausė:

— Ar bus karas? /
Žolijo ėmė juoktis:
— Koks ten karas! Prahą atiduos, pa

matysi ! Hitleris rėkavo, rėkavo ... Aš 
visą jo-kalbą girdėjau. Pavojingas pa
mišėlis. O Viaras net išblyško. Žinai, ko 
aš bijau? Kad jie Marselio jam neati
duotų. Tuomet ir pabėgti nebūtų kur, 
garbės žodis!... .

Vilniaus Universiteto Akademinė
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kandidatais stipendijai

Viaras pasidarė geraširdis ir rimtas; 
su tokia išraiška kažkada jis dukterims 
atnešdavo dovanų. '

— Tuojau pasakysiu . .. Palauk, ne
verk! Viskas susitvarkys... Mes nelei
sime kariauti, supranti, neleisime.

O Žolijo namo parėjo nelinksmas. Aiš
ku, Deseris žino, ką daro, bet vis dėlto 
mėlynos lemputės, Hitlerio kalba ... 
Brrr! Ir Žolijo ėmė • nervintis. Žųiona 
tūpčiojo apie jį, atnešė kambarines šle
petes, užvirino jo mėgstamą užpilą — 
ČinČiberį. Žolijo pasakė:

, — Gavau iš Viaro straipsnį. Trys šim
tai eilučių. Įdėjome pirmam puslapyje, 
su portretu. Deseris bus patenkintas. 
Bet jeigu tu juos būtum mačiusi, katy
te!... Jie kalba optimistiškai, o pažiū
rėsi — paskenduoliai. Deseris, mano 
nudmone, nesveikas, jo tokia išvaizda!

Andre visą dieną dilbinėjo po subruz
dus} Paryžių, klausėsi karštligiškų po
kalbių: “Bus?-... Nebus?...” Pavakare 
nuvargęs grįžo jis į savąją Šerš-Midi 
gatvę. Bet ir čia buvo neramu. Kurpius 
šaukė: “Jeigu jų nenugrūs atgal, jie at- 
eiš čia-! Tai alkanos žiurkės!” Antikvari
ninko Bolo žmona, žila dama pubšniu 
gorsetu, vaitojo: “Ne, jūs pasakykite 
man, kuo čia Prancūzija dėta? Ar jūs 
kada nors matėt gyvą čekoslovaką?” O 
“Rūkančio šuns” kavinėje vienas lanky
tojas ėmė įrodinėti, kad vokiečiams ank
šta: “Imkim, pavyzdžiui, kavinę šven
tadienį. Staliukus dažnai iškiša toliau, 
negu dera, tat visai natūralu.” Šeimi
ninkas raukydamasis pastebėjo: “Už tai 
baudžia.” Vandentiekio darbininkas ėmė 
klykti: “Bošams ankštai! O man? Koks 
jūs prancūzas, jūs fašistas ir niekšas!” 
Susipešė.

Andre stebėjo daiktus: jų vaizdas ra
mino. Ko tik nebuvo senio Bolo vitrinoj! 
Negrų stabas didingai ir begėdiškai ro
dė pasauliui savo dievišką prigimtį! 
Blankiai švytėjo lėkštės, Delfų fajansas 
— baltas ir mėlynas, panašus į užšalu
sius kanalus, Ruano — švelnus, rožinės 
spalvos, Kemperio — su gaidžiais ir bre
tonais. Kiniškos dramblio kaulo sagos. 
Tabokinės su frigiškais dangteliais ir 
karingu įrašu: “Lygybė arba mirtis.” 

• Sunkūs gintaro karoliai, granitinės api- 
rankės, persų turkis. Valansijieno, Briu- 
go, Venecijos mezginiai. Žydras stiklas. 
Spalvotos angliškos graviūros: pasteli
nių spalvų striukėmis žokėjai, blyškūs 
gėdingi arkliai. Kaljanas, puošnus ir 
mįslingas, kaip alchimiko kolba. Ange
lai, monetos, garbiniai, vaškinės rožės. 
Kiek triūso įdėta į visa tai!...

Greta antikvaro buvo pieninė. Andre 
gėrėdamasis žiūrėjo sūrius, tarsi didžių
jų menininkų drobes. Čia gulėjo raudoni 
olandiško sūrio rutuliai; ašarojanti uo
la šveicariškojo; sausas, panašus į vaš
ką parmezanas; "rūkytas kačka valas, 
papuoštas girliandomis; rokforas — 
marmuras su mėlynom gyslelėm; varvąs, 
ištižęs, auksinis bri; tomas, apdengtas 
ruda žieve su įsmeigtomis joje sausomis 
vynuogėmis; juodas, tartum iš kapų, 
melenas; ožkų sūriai ant žalių lapų — 
sausų sklindžių arba piramidžių formos 
arba pailgi, su kadugio šakele, vaizduo
jančia stuburą; čia buvo dešimtys ir ki
tokių sūrių —r pradedant kūdikiškai bal
tais, varškiniais, baigiant aštriais, ply
tinės, ąlyvinės, tamsiai mėlynos spalvos.

Dar toliau — vyno parduotuvė: ko
rektiški, plonais kaklais buteliai — tai 
bordo, ramus šeimos vynas, jį mėgsta se
natoriai, išminčiai, jubiliatai; apvalaini 
buteliai, jaukūs, kaip tetutės, -— tai 

’ burgundiškas, subrendimo vynas; o elza- 
siško, kurį mėgsta įsimylėję, ir buteliai 
romantiški, ploni, žali. Ant etikečių ma
žučių kaimų vardai, apskridę visą pa
saulį: Šamberten, Šabli, Barzak, Bon, 
Vuvre, Niui, Šatonef-diu-pap. Butelys su 
konjaku, apaugęs dulkėmis, jis galėtų 
puošti Bolo krautuvę. Tr Andre pagalvo
jo : senesnis už mane ...

O štai jo mėgstamoji vitrina. Čia An
dre .dažnai sustodavo, apžiūrinėdamas 
pypkes: ilgas ir trumputes, tiesias, ries
tas, panašias į kalnų ragelį, mažytes 
snobų ir svarias jūrininkų, juodas, dvy
las, šviesiai rudas. Parduotuvės šeimi
ninkas kartą paaiškino Andre, kad pyp
kes gamina iš nudžiūvūsio šilojo šaknų; 
šaknys turi išgulėti žemėje, mažų ma
žiausia pusę amžiaus, kitaip t— neskanu 
rūkyti. Ir Andre tuojau panoro šnekte
lėti apie negyvas šaknis. Tačiau šeimi
ninkas, mikčiodamas iš susijaudinimo, 
paklausė:. “Kaip, jūs manote, ar bus ka- 
ras? ...” Andre nulingavo į savo dirb-
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(Bus daugiau)

rius
gauti, į aspirantūrą ir tt.

Įsikūrus akademinei studen
tų mokslo draugijai žymiai 
pagyvėjo universiteto moksli
nių būrelių darbas. Šiuo me
tu 7 fakultetuose veikia 35 
būreliai, kurie vienija daugiau 
kaip 500 studentų.

Mokslinei draugijai vado
vauja LTSR Mokslų Akademn 
jos narys-korespondentas pro
fesorius Girdzijauskas, įeinąs 
draugijon, kai p astovas nuo 
universiteto Mok&Įinės Tary
bos. Draugija padalinta į fa- 
kultetinius skyrius, į kurių Ta
rybas savo fuožtu įeina fa
kultetų Mokslinės Tarybos at
stovai.

Paskiriems moksliniams bū
reliams vadovauja geriausieji 
universiteto profesoriai ir dės
tytojai.

Medicinos fakultete šiuo 
metu veikia 11 būrelių, jų 
vykdomų darbų bei tyrimų te
matika yra labai plati: vien 
per pirmąjį 1947-1948 mokslo 
m. m. semestrą buvo būrelių 
narių perskaityta 5 pranešimą] 
įvairiomis mokslinėmis temo
mis. Medicinos fakulteto 
moksliniams būreliams vado
vauja prityrę profesoriai: his
tologijos būreliui — prof, ši- 
vickis, fiziologijos prof. Šo- 
pauskas ir tt.

Medicinos fakulteto moksli-

fa
n
's

niai būreliai bendromis jėgo
mis pradėjo vykdyti visų Vil
niaus universiteto studentų 
sveikatos patikrinimą tuberku
liozės atžvilgiu.

Medicinos fakulteto rūmuo
se, Čiurlionio gatvėje, moksli
nės draugijos iniciatyva daž^ 
nai ruošiamos viešos paskai
tos, kuriose aiškinama ligų 
kilmė ir kova su jomis.

Neatsilieka darbe ir kitų 
kultetų būreliai. Istorijos 
lologijos fakultete veikia
moksliniai būreliai, kurie sa
vo veikla apima klausimus, 
susijusius su fakulteto darbu. 
Lietuvių literatūros mokslinis 
būrelis, vadovaujamas žinomo 
kritiko Juliaus Butėno, suren
gė visą eilę paskaitų ir mi
nėjimų. Minint rašytojo Jono 
Biliūno mirties 40 metines, 
studentė Leonovaitė savo 
pranešimui panaudojo me
džiagą, kuri ligi šiol niekur 
nebuvo paskelbta.

Gausiai lanko 
Lietuvos istorijos 
būrelio rengiamas
paskaitas, temomis — 
niaus praeitis,” “Senasis Vil
niaus universitetas’ ir tt.

Gyvas mokslinis - tiriamasis 
darbas vyksta chemijos fakul
tete. Fizinės Chemijos moks
liniam būreliui vadovauja 
Mokslų Akademijos preziden
tas prof. Matulis. Būrelis at
lieka didelį darbą padėdamas

stud elitams gilintis jų pasp 
rinktoje mokslo srityje. Stu
dento Leono Karolio skaitytas 
rėferatas, pavadintas “Chemi
jos vaidmuo socialistinėje sta
tyboje,” ir studento Šklerins- 
ko originalus tyrimo darbas 
“Chemoliuminiscencijos reiš
kiniai” pasižymėjo giliu ir 
nuodugniu pasirinktųjų temų 
išnagrinėjimu. Be šio būrelio 
chemijos fakultete dar veikla 
organinės chemijos ir mikro- 
analizės moksliniai būreliai. 
Miškų ūkio fakultete veikia- 
du moksliniai būreliai, kurių 
vienas—dendrolatrijos —vyk
do įdomų Lietuvos miškų aug
menijos klasifikacijos darbą.

Gyvai įsijungė darban tei
sės, ekonomikos mokslų, 
gamtos ir fizikos-matematikos 
fakultetų naujai įsteigtieji 
moksliniai būreliai. Studentai

studentai 
mokslinio 

populiarias
Vil-

LIETUVOS GYVULININKYSTE
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Veterinarijos mokslas
Buržuaziniais laikais Lie

tuvoje veterinarinis klausi
mas buvo labai atsilikęs, 
brangia kaina pasiekiamas 
gyvulių gydymas. Tarybų 
Lietuvoje nemokamas gy
vulių gydymas. Kiekvieno
je respublikos apskrityje 
įsteigta veterinarinė ligo
ninė ir rajoninės ambulato
rijos bei veterinariniai 
punktai. Dabar veikia 60 
apskričių ligoninių ir 60 
rajoninių ambulatorijų, ku
riose visi sergantieji gyvu
liai gydomi be atlyginimo. 
Sunkesnėms ligoms nusta
tyti Vilniuje įsteigta Res
publikinė Veterinarinė Po
liklinika.

Kadrų paruošimas
Šiai sudėtingai ir svar

biai žemės ūkio šakai, kaip 
gyvulininkystė, reikalingi 
aukštai kvalifikuoti kadrai 
zootechnikų, veterinarijos 
gydytojų ir agronomų. Gy
vulininkystės srities kadrai 
ruošiami: Veterinarinėje
Akademijoje, kurioje moko
si apie 300 studentų, Žemės 
Ūkio Akademijoje, kurioje 
yra apie 800 studentų. Ma
rijampolės zootechnikumas 
bei Salų veterinariniai tech
nikumai, Gruzdžių, Va
balninko bei Alytaus gyvu
lininkystės mokyklos ruošia 
žemesniosios kvalifikacijos 
zootechnikus ir veterinari
jos felčerius.

Plačiu mastu vykdomas 
zoovetapmokymas žymiai 
padeda darbo valstiečiams 
įsisavinti priešakinės tary
binės zootechnikos mokslo 
žinias ir darbo metodus.

1947 metais buvo orga
nizuotos 14 žemes ūkio pa
rodų, 48 galvijų prieaug
lio parodėlės. Buvę si įreng
ti . 58 melžimo konkursai. 
Laikraščiuose “Tiesoje,” 
“Valstiečių laikraštyje” ir 
kituose riuolatos dedami gy
vulininkystės klausimais 
straipsniai. Gyvulininkystės 
klausimais išleista origina
lios ir verstinės literatūros. 
Per respublikinį radijo ko
mitetą du kartu per savaitę 
duodamos valandėlės vais
tiniams. /

*

*

• Šiaip tarybinė vyriąusy-

noriai įsitraukia į savo mėgia
mos* srities mokslini-tiriamą j į 
darbą.

Jeigu šiandien, praslinkus 
nuo viso pasaulio studentų 
kongreso Briuselyje 14 Metų,. 
Lietuvos studentai paskaitytą 
to kongreso nutarimus, tai pa
matytų, kad tai, kas tada at
rodė utopija, šiandiėn; prie 
Tarybų valdžios jau pilnai 
Įgyvendinta.

Netenka šiandien studentui 
drebėti dėl to, ar jis gaus ar 
negaus darbo. Kraštas laukia 
naujų specialistų. Studentas, 
turi visas sąlygas giliai ir vi
sapusiškai pasiruošti dideliems 
ateities uždaviniams. Tarybinė 
santvarka suteikė - Lietuvos 
studentams visas galimybes 
tapti gerais specialistais, savo 
krašto laimingos ateities kū
rėjais.

Dienraščio Laisvės

Įsitėmykite datas, ir vietas kur įvyksta 
mūsų didžiosios vasarinės iškilmės.

BALTIMORE, BIRŽELIO 13 JUNE
Kardash’s Park, Evergreen

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

! be ir Lenino - Stalino par
tija nenuilstamai rūpinasi 
apie masių gerbūvio augi
mą, sukuria mūsų respu
blikoje visas sąlygas gyvu
lininkystei atkurti bei vys- 

, tyti.
Tarybų Lietuvos valstie

čiai 'aktingai remia visas 
tarybinės vyriausybės prie
mones/ masiškai įsijungda
mi į žemės ūkio atkūrimo 
reikalą.' ...

Penkmečio planas gyvu
lininkystės srityje sėkmin
gai vykdomas. Gyvulių 
skaičiaus didinimo planas 
per pirmuosius du penkme
čio metus žymiai viršytas. 
Sudarytos visos prielaidos 
tam, kad ne> tik įvykdyti, 
bet ir viršyti penkmečio 
planą gyvulininkystės sri
tyje.

Nepaisant sunkiųjų karo 
padarinių, respublikos gy
vulininkystė, kaip ir visos 
kitos Lietuvos TSR liaudies 
ūkio šakos, sparčiai vystosi 
ir tvirtai žengia į naują dar 
nematytą pakilimą.

Bostono Apylinkė 
MAYNARD, MASS, LIEPOS 4 JULY 

Vose Pavilion Park
Ant rytojaus po šių piknikų bus šventa, Neprigtilmy- 
bės Paskelbimo Šventė. Progsk būsais važiuoti 

į piknikus iš toliau.

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

56 Cornell Avenue Gloucester Heights^ N. J.

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

f (Už Lakewood Ežero)'
3

... n m.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) t

Laidotuvių 
Direktorius

z

New York. — Trys Ge
neral Electric Credit Kor
poracijos tarnautojai tapo 
patraukti teisman už $18,- 
000 nusukimą.

$$

Liūdesio Valandoj ktėip- 
kites prie manęs dieną ar 
nakt|, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūšą šer
meninė. Mūsą patarndvl- 
mu ir kainofnis būsite pa
tenkinti.

• f ,
Dorothy McCullough Lee ta
po išrinkta Portlarid, Oregon, 
miesto piioriiiojii moterimi ma- 
jorii. Ją išrinkti pagelbėjo 
AFL, CIO ir gelžkeliečių lini
jos. Ji laimėjo rinkimus prieš 
šešis kitus kandidatus. Būda
ma Miesto Tarybos nare, Mrs. 
Lee Balsavo už pakėlimą algų 

miesto samdiniams ir prieš 
pakėlimą ferb.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve {Liberty, Lith. Daily)-* Antrad.,



Senatas,

u z

rei

30

prisi

GIRTUMO MIERIKLIAI

garbės

Undertaker & Embalmer

75c

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y,

Tel. EVergreen 8-9770

25c

25c

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSEam

35c

25c

35c

25c

$2.50

LITUANICA SQUARE25c

RESTAURANT35c

$1.00

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR.NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

SenatasTel. ST. 2-8842 85č

75c

LIETUVIŠKA ALUDE 60c

Telefonas EV. 4-8698

■HHMMH

60c 
60c

Sen. Wiley’o Laiškas 
Ir D. W. Atsakymas

$1.25
$2.25

35c
75c

161
190

turi magiau 
neskelbiame

15c 
10c 
25c

30c
15c
35c

25 c 
35c

$1.00 
25c

pusi.
45c

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

NAUJA STREIKŲ
BANGA ITALIJOJ

20 įvairių dainų 
.U muštynes ir 
, už dalinimų 

Knygute su

$1.50 
25c 

$1.50

Miestas
Chicago 
Lawrence 
Roseland 
Worcester
Detroit 
Rochester

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VAKARIENE 85c 
Iš 7-ių patrovų

MOKĖKITE DUOKLES 
LAIKAS TRUMPAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

SENATVĖS APDRAUDA 
“SEILSMANAM”

kad 
ma- 
Bet

Binghamton, N. Y. — 
Republikonų laikraštis Bin
ghamton Sun jau smerkia 
Muridto bilių.

Munich, Vokietija.— 600 
vokiečių susirgo epidemiška 
tifo liga; 12 mirė.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikonie Akinius

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

Varšava. —- Atsilankęs 
Bulgarijos premjeras Geo. 
Dimitrov peikė Ameriką už 
atsisakymą taikiai tartis su 
Sovietais.

Tokio. — Italijos valdžia 
suteikė generolui Mac Ar
thur ui Didžiojo Kryžiaus 
Kalinį Ordeną.

Washington
74 balsais -prieš 6 užgyre 
bilių, siūlantį įvest senatvės 
apdraudą pusei miliono 
žmonių, kurie uždarbiauja 
kaip prekybiniai agentai 
(seilsmanai).

Chic. lights 
Cleveland 
Chicago

85c 
. 85c 
. 75c 
$1.25

Matthew 
BUYAUSKAS 
' Laidotuvių Direktorius

Washington
užgyre siųlymą paskirti dar 
$184,835,000 valstijoms per 
metus pagalbai nusenusių 
ir aklų žmonių ir našlaičių.

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei part. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

Bolognoj paskelbtas visuo
tinas 1 dienos streikas 
De Gasperio, klerikalų, val
džia, kaip ir paprastai, kal
tina komunistus už strei-

todėl ir namas gali- 
. kada matyti. Franeėe 
r. D. 1, 191 Harrison St, 
Clark Township, N. J.

(134-136)

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

siuos me-
Būkite su-

(134-135)

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar nakt|
EVergrčen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

‘ August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

a............—...... $1.25
didesni pakeliai po 
...... '.......  85c 

60c

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

187
126' Vancouver
137
148

Keliuose Amerikos. mies
tuose yra vartojami “drun- 
kometeriai” — girtumo 
mierikliai. Kuomet, sustab
dytas, blogai važiavęs, au
tomobilistas sakosi negir
tas, tai policija duoda jam 
pakvėpuoti į tam tikrą gu
minį maišiuką, kuriame yra 
tūli chemikalai. Tie chemi
kalai tuojau ir parodo gir
to kvėpavimą.

ELIZABETH, N. J.
-9 d. Birželio (June) įvyks 33 kp. 

L. Darb. Susiv. susirinkimas. Nariai 
malonėkite dalyvauti, bus svarbių 
reikalų dėl ateinančio seimo.—Sek. 
B. M. (133-4)

šių metų knyga 
iliustruota, vien 

pagaminimas atseis

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
ko jūs reikalausite. •

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

Paul Gustas. Funeral Home
INC.

i Valgykite Pietus pas z
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Ye
F. W. Shalins 

(SHALINSKAS) 

Funeral Home

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 9 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Nariai malonėkite skaitlingai 
dalyvauti, turime svarbių dalykų 
aptarti. Dar randasi keli nariai ne- 
pasimokėję mokesčių už 
tus, prašome pasimokčti. 
sirinkime. —F. Rašt.

Kanados 
Black Horse Ale 

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

87 Pittsburgh'
Kuopos, kurios 

12 punktų, tai jų 
taupindami laikraštyje vietą. 
Pabaigoje vajaus bus visos 
paskelbtos.

Ačiū už Aukas!
Apšvietos Fondui ir bendrai 

Draugijos reikalams sekamai 
gavwne aukų:

LLD 6 Kp., Brockton, per 
Geo. Šimaitis $20.

LLD 56 Kp., Milwaukee, 
per J.- Baltutis $10.

P. Mikalajūnas, Loš Ange
les aukavo $3.25.

J. Chinskis, E. St. Louis pa
aukavo $2.

Po $1 aukavo: K. Radzevi
čius, Waukegan; J. Kazlaus
kas, .Chicago, ir 50 centų Pur- 
čiauskas, .J., Pittsburgh.

Širdingai ačiū visiems 
aukas. Prašome kuopas 
apskryčius paskirti knygų 
kalams kiek nuo pasekmingų 
piknikų, nes 
bus gausiai 
paveikslų 
virš $300

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Montreal 
W. Frankfort 
Detroit 
Los Angeles 
Winnipeg 
Lowell 
Cambridge 
Philadelphia 
Collinsville 
Brooklyn 
Hartford 
Miami

Harrison- 
Kearny 

Portland 
Seattle 
Cleveland 
Norwood 
Binghamton 
Brooklyn 
Rochester 
Grand Rapids

Šateikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek Virginia 7-4499

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

įrodymo, kad komunistinis 
judėjimas dėl taiko\demo- 
kratijos ir amerikinio Socia
lizmo esą ‘sąmokslas varto
ti jėgą ir prievartą ir tokiu 
būdu įsteigt šioje šalyje to
talitarinę diktatūrą sveti
mos valstybes kontrolėje.’

“Visi Munclto biliuje kal
tinimai prieš komunistų ju
dėjimą yra melai. Per 30 
metų nė vienas teismas mū
sų šalyje neįstengė surasti 
jokio parodymo tiem kalti
nimam patvirtinti.

“Mundto bilius todėl nu
šluoja šalin bet kokio teis
minio įrodymo reikalą y r to 
vieton suteikia 
žmogui, generaliam proku
rorui, galią įsakyt suregis
truoti komunistus (ir kt. 
politinius pažangūnus) arba 
nušmerkt 10 metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos 
kiekvieną asmenį ir kiekvie
ną grupę, kuriuos, jo supra
timu, tas bilius įkaitina.

“Mundto bilius savavališ
kai vaidina komunizmą ir 
komunistus kriminalistais; 
tad jis reikalauja, kad jie 
susiregistruotų. Jeigu jie 
registruojasi, tai išsižada 
konstitucinių savo teisių ir 
jiems gręsia 10 metų kalė
jimo. Jeigu jie besiregis
truoja, jiems grūmoja kalė
jimas už ‘atsisakynfą* užsi
registruoti.

“Tas bilius sako, jog ne
reikia jokio įrodymo kalti
nimams prieš komunistus, 
nes esą galima suprasti, kad 
jie yra kontrolėje svetimos 
valdžios arba svetimos poli
tinės organizacijos.-

“Panašiu spėjimu genera- 
lis prokuroras gali padary
ti neteisėtomis ir kitas or
ganizacijas, kurių pažiūros 
arba politika bus tokios, 
kaip politinės komunistų or
ganizacijos”...

PARDAVIMAI
Labai pigiai parisduodą geras na

mas su šešiais tuščiais prie jo lo
tais. Namas dviem šeimom gyventi, 
drūtas, gražus, kas pasipirks, — ne
sigailės. Sykiu parsiduoda ir visi 
baldai. Pardavimo priežastis — vy
ro mirtis. Pageidautina, kad pirkė
jai būtų lietuviai. Visas smulkme
nas patirsite namą pamatę. Esu na
mie visuomet 
ma bent 
Buble, R.' 
Box 712,

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway

Gal pirmu kartu Louisianos valstijos istorijoje baltas 
policistas tapo Įkaitintas už užmušimą negro. Pa
veiksle, imtame ne už ilgo po užmušimo, matosi už
muštasis Roy Cyril Brooks, CIO Farm, Tobacco, Agri
cultural & Allied Workers veikėjas, ištiestas ant šąli 
gatvio Gretnoje. Jo sūnus matosi prie jo. Dalyvių 

veidai pasako, kaip jie jaučiasi.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

paikutes ...................................
Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

su paveiksi................................
Žydas, Įdomūs skaitymai .......

graži pasaka .... 
ir, prio ko jio

Kas nori gražiaai 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

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD CK Seki-

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Konstitucija reikalauja, 
kad kiekvienas narys pasimo- 
kėtų duokles iki 1 d. liepos. 
Ir tai nėra kokis tik taisyklės 
reikalas, bet ir organizacijos 
veiklos.

Kaip gi Centro Komitetas 
gali išleisti knygą, leisti žur
nalą “Šviesą,” nupirkti reika
lingą spaudai popierą ir atlik
ti kitus darbūs, jeigu nariai 
nesumoka laiku duoklių?

Atminkite, kuris nesumoka
te laiku duoklių, tai Centro 
Komitetas gali darbą atlikti 
tik todėl, kad kiti draugai ir 
draugės laiku sumokėjo. To
dėl, atlikite ir jūs savo par
eigas — sumokėkite duokles 
tuojau.

Garbės Kuopos
Pirmiau buvo paskelbta 52 

garbės kuopos. Prie jų 
deda sekamos:

Miestas
Gibbstown
Binghamton 
Milwaukee 
Muskegan 
Beloit 
Detroit 
Hart.

jau yra 59

Roma. — šiaurinėje Ita- 
joje kilo platūs valstiečių 
streikai. Susikirtimuose su
žeista 9 streikieriai ir 5 po
licininkai.

186 
188 
207 
Reiškia

kuopos, tai yra, kurios 1948 
metais jau mokėjo už tiek na
rių, kaip jos turėjo 1947, ar
ba ir daugiau. Atminkite, 
kad prie garbės kuopų pri- 
skaitome tik tas kuopas, ku
rios pilnai pasimokęs iki 1 d. 
liepos, tai yra, kaip Konsti
tucija reikalauja, kad nariai 
duokles sumokėtų.

Tenka pastebėti, kad kaip 
kurie draugai sako: “Bepiga 
jiems pasiekti garbės laipsni 
—jų kuopa maža.” Tiesa, 
tarpe garbės kuopų yra 
žų, neskaitlingų kuopų, 
yra ir didelių.

Štai, tarpe dabar skelbiamų 
kp. Binghamton, kurios sekre
torium yra Stasys Jasilionis, 
jau sumokėjo už 84 nariuą

Dienraščio Laisvės paramai 
piknikas įvyks sekmadienį, 
birželio-June 13-to. Bus Kar- 
dash’s Park, Evergreen.

Per*eilę metų baltimorie- 
čiai surengė gražiausius pikni
kus — paramai dienraščio 
Laisvės. Tad ir šį pikniką jie 
surengs linksmą ir įspūdingą. 
Bus skanių užkandžių ir gė
rimų.
v Laikas iki pikniko jau trum
pas. Visus kviečiame pikni
ke dalyvauti ir patariame iš 
anksto apsirūpinti būdais nu
vykimui į pikniką.

Į Baltimorės pikniką vyksta 
philadelphiečiai. Scrantono ir 
Wilkes-Barre lietuviai taipgi 
turėtų aplankyti baltimorie- 
čių pikniką.

Dienraščiui Laisvei labai 
•reikalinga finansinė parama. 
Surengimas kokios nors pra
mogos dienraščio paramai yra 
sveikintinas dalykas. Laisvės 
ąaudai parengimai turi būt 
rengiami kiekvienoje kolonijo
je ir kiekvienos kolonijos 
Laisvės- patriotai privalo juos 
remti. ,

i.Laisvės Administracija.

duokles, jų tarpe yra 2 nau'ji 
nariai. Tokią kuopą negalima 
priskaityti prie mažų.

Arba 188 kp., Detroit-Ham- 
tramek, kurios sekretorė yra 
A. Varaneckienė (Wardo), 
jau sumokėjo už 101 narį, jų 
tarpe yra net 17 naujų narių.

Taigi, darbo nemažai, bet 
atsiekta garbė, nes keikta. Pa
sidarbuokite ir kitos kuopos, 
jų valdybos!

Pasmarkinkime Vajų
. Vajus gavimui naujų narių 
pratęstas nuo 1 d. gegužės iki 
1 d. liepos, bet' laiko jau liko 
nedaug. Per šias tris savaites 
įvyks nemažai piknikų, visi ir 
visos pasidarbuokime gavimui 
naujų narių. Dabar sekamai 
vajaus reikalai yra:

Kuopos Dovanų Lenktynėse 
Gavo Turi 
narių punktų 
'49 " 234 

27 162
22 114
20 100

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

✓ •—  —

Aukso Altoriiikas, maldę knyga. Tilžės 
spaudinio, 448 pusi., aiškus drukns, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

Vainikėlis, maža maldę knygele. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .....................................

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elenutė Jr Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ............ .................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai.................................................... • 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai

apie burtus ..............
Dainų Knyga, su apie J 
Detroito lietuvių Ratai* 

prova bu socialistais, 
lapelių prie bažnyčios 

paveikslais. ..................... .
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pfistynėjc—ir apie du 

brolius ............................................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ............................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi......... .
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais .......... .................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimės rodyklė, bu Saliamono 

nosia .....................................................
Karves Nauda, gerų sūrių padarymas, 

bu paveikslais .....................................
Keliautojai, | Šventą Žemę, Jeruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspčjiinai laimių 

rašant 
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, 
Pinigai, Galvažudžiai 

priveda žmogų .
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti .. ?........................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų .................................................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
Bmaugimų Savo Meilužės, su paveik.

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo .... ........

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ....................'.............. -

No*h Ark’as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis 'yra tikras 

Kristaus pasekėjas ............. ;..............
Trys Užkeiktos Karalaitės ..... ...............
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų .................................................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... _
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................. . .............
Didžiausia., nauja SAPNŲ knyga 300 

$1.75c 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoitiams knygute, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jio tinkąmi ......................................

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tui. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ... _...... _.....
DYi uncijos .................................. ——

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ......... ........ ....................

Nervų pastiprintojas ...........1....... . ........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ...... —
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ..................... ..
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapintl 

lovoje .......................................... ............
Vidurių valytojas ....................................—
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (čiti kūdyn) ...........
Nuo šlapllgės diabetų ....................  —
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... :
Nuo ’ užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ..
Palangos Trajanka 75c 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
IJuo 
Nuo 
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo ... ............................—............ 60c
Norintieji įsigyti bile viena iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:
M. ŽUKAITIS. -

884 Dean St., Spencerport, N. Y.
(adv.)

* 1

J. J. Kaškiančius, M. D. 
’ 580 Summer Avenue, '
• Newark 4, N. J. J

■ HUmboldt 2-7964 ** •

PATYRUSIOS 
SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 

OPERATORES
Binding darbas. Penkių dienų savaitė. 

Kreipkitės į JOE BORRUSO
STOR-AID, Ine.

i 151 West End Avenue, 
. Jersey City, N. J.
V (138)

Pailių .................................—
vandeninės ir širdies ligų 
nemalonaus kvapo 1............. .
surūgusio pilvo (heartburn) 
v.eneriškų ligų ...................... ....... $1.25

sulaiko slinkimą ir nuo

PHILADELPHIA, PA.
Speeialis pranešimas LDS 5-tos 

kuopos -nariams.
Gerbiamieji! Sekantis kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, birželio 
(June-) 9-tą, 8 vai. vakare. Visi na
riai dalyvaukite šiame susirinkime 
ir pasirūpinkite gauti kuopai naujų 
narių, arba priduokite kuopos val
dybai naujus antrašus, norinčiųjų 
prisirašyti. — Sekr. P. Walantiene.

(133-4) „

grupių ir pavienių.
Iš sepų padarau 
naujus paveiks-

L lūs- ir kna javus !' 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei-

Hkalui esant ir
■ padidinu tokio , 
W dydžio, kpkio pa* 
F geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line. f 

Tel. GLenmore 5-8191

I

i
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NewWto^nfe^Zlnloi
Laisves Piknike

atidarymui

tikisi apie

Evelyn Cibulskienė iš Nan
ticoke, Pa., rašo, kad ji, su 
pagalba M. Novašinskienės, 
suorganizavo 37 pasažierių

Svečiai Iš Toliau BusProfesionalai Veiks 
Už Wallace

Atidengė Krumbeinni 
Paminklą

Miesto Darbininkai
Maršuos Jubiliejaus
Parade ’

Pikietuos Demokratą 
Ir Republikoną 
Partiją Raštines

Tūkstančiai didžiojo New 
Yorko profesionalų jau yra 
pasisakę už Wallace į prezi
dentą. ( šimtai veikliai - daly
vauja susiedijų, tautinių ar i 
savo atskirų profesinių orga- busą jie atvyksta Į Laisvės 
nizacijų komitetuose. Tačiau: pikniką Brooklyne, liepos 4- 
visų bendro sąryšio neturėjo. tą.. Sveikiname Cibulskienę ii

Sudarymui bendro komite- Novašinskienę už iniciatyvą ir 
to ir bendros veiklos visų pri
tariančiu Wallace’ui artistų, 
profesiorfalų, mokslininkų ir 
kitų kultūros darbininkų šau
kiamas susirinkimas birželio 
8 d. vakarą, City Center Casi
no, 135 W. 55th St., New Yor
ke.

Mitingą šaukia New York 
• Council of Arts, Sciences and 

Professions.

už pasidarbavimą suorgani- 
| zuoti busą. Turėsime malo
naus pasimatymo piknike su 
nantikokieciais ir kitais iš tos

apylinkės atvykusiais į pikni
ką. •

Norėtume žinoti, iš kur dau
giau svečių atvyksta į šį pikni
ką. ' \ ...

Piknikas įvyks liepos 4-tą 
(July 4th), Bus Klaščiaus 
Clinton Park, 'Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspeth, L. L, N. 

.Y. Įžanga 60c asmeniui, tak
sai įskaityti.

Laisvės Administracija'.

Kandidatas į Viče-Prezidentą 
Kalbės Trijuose Mitinguose

suėjęs 58-
1889 metų

pasitaikė
toks skais-

Skaičius Miesto 
Gyventoją

Consolidated Edison firmos 
aprokavimu, didysis New Yor- 
kas dabar turi 8,005,000 gy
ventojų. Imant apskritimis, 

< lyginant 1940 metų cenzo 
skaitmenis su dabartiniais pa
teiktais Edison firmos, skaičiai ' 
yra sekami:

Brooklyne buvo 2,698,000 
yra 2,864,000. j

Bronx bnvo 1,395,000; yra | ‘ 
- 1,511,000.

Manhattane buvo 
yra 1,954,000.

Queense bevo 
>ra 1,484,000.

Richmonde 
yra 192,000.

Greičiausia 
tojai Queens 

* ka iš eilės Richmond, Bronx 
Brooklyn, Manhattan.

1,890,000;

1,298,000;

buvo 174,000;

daugėja gyven
apskrityje. Se

SUSIRGIMAI TYMAIS 
MAŽĖJA

Miesto visos įstaigos, išsky
nus būtiniausias apsaugai ir 
sveikatai, užsidarys šį šešta
dienį. Tačiau darbininkams 
ir tarnautojams nebus šventė, 
o tik maršavimo diena.

šeštadienį planuojamas viso 
miesto visų departmentų dar
bininkų paradas
miesto jubiliejaus su masiniu 
paradu, kuriame 
45,000 maršuotojų.

Maršavimo margumui ir pa
togumui važiuos 

(miesto gyventojų
i me veikiančių visokių

River -jmų. Paradui gros šimtas be- 
Vyriausiu maršalu bus

apie ,500 
aptarnavi- 

veži-

Senatorius Glen H. Taylor, I Gailmor. Velodrome talpina 
i iš Idaho valstijos, kalbės j apie 15,000 publikos.
Brooklyne trijuose masiniuose i Kitas mitingas Įvyks East 

'mitinguose šio antradienio va- New Yorke, Thomas Jeffer- 
klirą, birželio 8-tą. Ison High School patalpose,

Pennsylvania Ave. ir Dumont 
St. Čia su Tayloru kalbės 
valstijos senatorius Kenneth 

i Sherbell ir assemblymanas 
Vienas iš didžiųjų‘trijų mi-; Samuel Kaplan.

tingų Įvyks Coney Island Ve-| Trečiasis mitingas bus 
lodrome, 12th St., netoli Surf i Parkway Teatre, Eastern 

Parkway ir St. Johns Place, 
čia greta Tayloro kalbės Mrs. 
Jackson, Isacson, autorius Al
bert Kahn, ir Brownsvilles 
darbiečių lyderis Terry Ro
senbaum.

Taylor yra Wallace’o ben
drakeleivis link valstybes vai
ro trečiosios partijos tikietu.

Avė. Ten su 
kongresmanas 
(darbietis iš

į CIO general is 
i Pressman, Mrs.
ir komentatorius

juomi kalbės
Leo Isacson 

Bronx), buvęs 
patarėjas Lee 
Ada Jackson, 

William

Gaisre Pridusinti 
39 Gaisragesiai

Daug kam buvo pasilinksmi- 
. nimo, o kitiems pasilsi© diena 
1 sekmadienį. Tačiau miesto 
gaisragesiams buvo aršaus 
murzino darbo ir nelaimių 

i diena užsikorus gaisrui lenti
nėje. Metropolitan ir Wood- 

i ward Avės., Ridge wood e. Me-
New Yorko Sveikatos De- narna, kad gaisrą užkūrė ne- 

partmentas skelbia, kad susir- i toliese užkurto laužo ži^žir- 
gimai tymais dabar rečiau pa- i bos.
sitaiko, epidemiškas čiukuras I Gaisras, iškilęs apie pusė po 
praėjęs, gegužės mėnesį pir-1 dviejų popietį, užtruko iki 

prievakarių ir vakarą vis dar 
tebedūmavo.

Gesinimo eigoje 39 gaisra- 
i gesiai buvo reikalingi pagal-

i Kreivėnai Buvo Patekę 
Auto Nelaimėn

Išvažiavę su taksiku, Kazys 
Kreivėnas, Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo pirmininkas, ir 
jo žmona Konstancija, tapo 
aptrankyti praėjusį sekmadie
nį taksikui susidūrus su kitu 
vežimu. Patsai Kreivėnas tik 
sukrėstas. Bet Ki’ėivenienei 
turėjo 7-niais digsniaiš susiūti 
prarėžtą ' paakį, ir šiaip apdau
žyta. Tačiau tikisi, kad pa
vojingą vidujinių žaizdų 
bus išvengę.

Linkime greit pasveikti.

gal

Kapinių tas sparnas 
gražioje giraitėje, ties

Paukšteliai čiulba, 
pasakoja čia ilsintie-

Birželio 6-tą, Kensico ka
pinėse, Įvyko apeigos atiden
gimo paminklo Charles Krum- 
bein’ui, vienam iš vadovaujan
čių komunistų, kovingam dar
bo liaudies vadui.

Krumbein staiga mirė nuo 
širdies ligos sausio 20-tą, 1.947 
metų, Floridoje, tenai nuvy
kęs pasilsėti, sveikatos patai
syti, dar ne pilnai 
tu s metus (gimęs 
vasario 10-tą).

Paminklo diena 
graži, gal pirmas,
tus ir ramus sekmadienis šiais 
metais, 
naujas, 
upeliu, 
tartum
siems liaudies vadams apie 
gražų ir malonų pasauliui bū
vi, kuomet tų vadų skleistos 
idėjos pasaulyje pasklis ir pri- 
gys.

Po gražiu ąžuolu, kalnelio 
šlaite, čia supilti du nauji ka
pai — Krumbein’o ir New 
Yorko Miesto Tarybos nario 
Peter V. Cacchionės. Petrui 
dar nėra paminklo. Tačiau- 
nuvažiavę jau radome gražu
ti vainiką gyvų žiedų, su iš
pintu jame vardu—PETE. 
Cacchione mirė lapkričio 6- 
tą, 1947 m.

Krumbein’ui pastatytas gra
žus akmuo, su Įrašu kovojan- 

1 ai d otų vi ų 
čia pat 
paskilbu-

Laura Dun- 
Prie

kaipo 
partijos 
kalbėjo 
apskri-

mu kartu šiais metais susir
gimų ir mirimų skaičius buvęs 
mažesnis. Kūdikiai būna pir- j 
momis aukomis.

Tačiau vistiek susirgimų dar bos nuo pridusimo dūmais ar
pasitaiko daug. Per gegužės I žaizdų. Sudegė trys pastatai 
mėnesį susirgo 5.492, iš tų ir daug brangaus apdirbto ir 
mirė 5. Balandžio mėnesį neapdirbto medžio. Nuosto- 
susirgę buvo 6,919, mirė 4. , liai rokuojami apie pusė

Šie metai buvo epideminiai, liono dolerių.
pasikartoj antie j i kas dveji
metai. Dėl ko padėtis būna i 
blogesnė kas antri metai, te- ,,T . .Wood, 21 metų, Mohawk 

legijos studentas, užsimušė jo ( n'ong paliko 
motorcykliųi susidūrus su au- 

kelti i to netoli Utica, New Yorke, 
gelž- ■ 
kad j 
pel-(jas 'Queens botaniškas daržas 

j Flushing Meadow parke.

bera dar nepatikrinta.

Valdinė įstaiga neleido 
New Haven & Hartford 
kelio fėrą. Atradusi, 
šios ■ linijos operuojamos 
ningai dabartiniu fėru.

mi

Brooklynietis ‘ Claude
ko-

Flush inge atidarytas nau-

m.Marijona Gervienė, 57 
amžiaus, gyveno 143 Hemlock 
St., Brooklyne, mirė birželio 6 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas grab. F. W. šalinsko ko
plyčioj, 8402 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Laidotu
vės įvyks birželio 9 d., 10 yal. 
ryto, Šv. Jono kapinėse. Ve-

• nuliūdime vyrą 
Motiejų, du sūnus, Juozą ir 
Antaną, dvi marčias ir anųkę. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab, šalinskas.

čių darbininkų 
dainos ,posmp, kurį 
jautriai sudainavo 
šioji dainininkė
can užbaigoje apeigų, 
paminklo žydi saulėje nurau 
dusios begonijos ir padėta bu 
kietų. >

Apie Krumbein’o, 
darbininkų vado ir 
auklėtojo nuopelnus 
keli veikėjai: Kings
ties organizacijos pirmininkas 
Carl Vedro, George 
Alexander Trachtenberg/ Ar
nold Johnson Henry Winston. 
Tūli iš jų ankstybųjų kovų 
bendradarbiai, o kiti—Krum- 
beino auklėtiniai tam judėji
mui, kurį jis brangino, ku
riam atidavė visas jėgas.

Publikos, atsižvelgiant į 
vietos tolį, taipgi Į daugerio
pus veiklios-organizacijos na
rių darbus, atvyko nemažai— 
automobiliais, traukiniais ir 
būrys atvažiavo autobusu. 
Tūli paklydę nežinomoje apy
linkėje ir didžiame giedrios 
dienos trafike užkliuvę, atva
žiavo jau po apeigų. Kapinių 
čia daug po abiemis upelio ir 
gelžkelio pVsėmis, tad neįsitė- 
mijusiam kelrodžio galima 
praklaidinėti .po jas ir 
dieną.

Iš velionies artimųjų 
vavo jo našlė Margaret,
moji vadovaujanti veikėja ir 
prakalbininkė Margaret Cowl, 
jos sesuo Lilija (ir, gal būt, 
kiti,- kadangi kitataučiai 
Krumbeino asmens artimieji 
man nepažįstami).

Skirstėsi iš čionai ta didele 
šeima braukdami ašarą iir, 
tikriausia, ryžtingesnį dirbti 
mirusių draugų paliktą gyvų
jų globai didį darbą, reikalau
jantį pajėgių rienusilenkiančii) 
audroms karžygių. K-tas.

Ann Sheridan, “Silver
filmo žvaigždė, su Errol Flynn i'nų.
matoma Straild Teatre, Broad-1 majoras O’Dwyer.
way ir 47th St.., New Yorke.1 Eisena prasidės nuo 95th 

St., 2 vai. po pietų. ‘ Maršuos 
ant 5th Avenue iki 59th St.

Viršininkams ir garbės sve
čiams parado stebėtojams sta
tomas visos mylios ilgio pasto
lis tarp 64th ir 80th Sts. I Ten 

su įgalės sėdėti 25,000 asmenų.
Pnrknwov nn 'I Parade bus vaizduojami vi- 

i šoki departmentų vežimai ir 
- - i Įrankiai — vartotieji prieš 50 

. metų ir vėliausieji šiandieni
niai, taipgi uniformos anų 

i laikų ir viso laikotarpio iki 
metų, I šiandieninių.
tapęs į

CONEY ISLAND UŽGYVENO • *
Pirmą giedrią ir šiltą šio 

sezono sekmadienį, birželio 
6-tą, Į Coney Island buvo ap
važiavę apie 850,000 ieškoto-j 
jų saulės ir pasimatymo 
jūros krantu.
jūry j e buvo v apie 350,000 s vi e-! 
telio, bet maudytis mažai kasi 
išdrįso.

Amerikinis Committee for 
Democratic Rights skelbia, 
kad šio ketvirtadienio prie
vakarį, birželio 10-tą, mobili
zuoja pikiet^ prie abiejų se
nųjų partijų central in ių raš
tinių New Yorke.

Pi k i etas organ i z u o j a m a 
protestui prieš tų partijų pa
gimdytą Taft-Hartley įstaty
mą to įstatymo pirmoje meti
nėje sukaktyje.

Pikietas Įvyks* tuojau -po 
darbo, nuo 4 :30 iki 7 vakaro, 
prie demokratų 
Madison Ave. ir 
prie r'epublikonų 
W. 40th St.

Ben Goldsmith,
ūkiančios organizacijos 
I dantysis sekretorius sako, jog 
I ši demonstracija taipApat bus 
protestui ir prieš Mundt bilių. 
Ypačiai taikoma prieš repu- 
blikonų valdomą senatinį Ju- 

I diciary Komitetą, kuris atsi
sako pratęsti to biliaus svars
tymą. kad liaudies atstovąi 

1 nebūtų prileisti pasakyti mili- 
onų žmonių balsą prieš tą bi
lių. Skubina jį padaryti įsta
tymu.

'Demokratai 
(.Goldsmith,

centro. 233 
37th St., ir 

centro, 57

pikietą šau- 
vyk-

nariai, sako 
maskuodamiesi 

Miestas šiemet mini 50 me- neva priešais to biliaus, neda-
Lewis Dunham, 44 

taksiku firmos paslas, V . ---- - J---------- ’ - --------------- - J -- - -------

apiplėštas ant $2,171 besiruo-’tų sukaktį nuo visų didmies- i lyvavo viešame svarstyme to 
šiant tuos nuo vairuotojų su- . £j0 apskričių susijungimo į biliaus, tuomi leisdami repu-
rinktus pinigus Įmesti Į banko; milžinišką vieną miestą ir tuo blikonams pasielgti sauvališ-

i apsivienijimu atsiektą progre- kai. Jie tuomi lygiai prasi-
| są, ko nebūtų galėję atsiekti kalto prieš liaudį, kaip ir re-
atskiri miestai paskyrium.PARDAVIMAI

Parsiduoda mūrinis namas, 6 šei
mynų, ' prie elevaterio 
(BMT), Broadway Line; 
St. Stotis., Kaina žema, 
greit parduoti. Prašome 
A. S., 239 Cleveland St., 
N. Y. Tel. VI. 3-6970.

PAJIEŠKOJIMAI J
Dvi moterys, dirbančios, jieško ( 

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

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

f TeLJEVergreen 7-6238

visą

daly- 
žino-

i publikonai.
I

Valandos:

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

stoties 
Cleveland i 
nes. turiu 1 

kreiptis: , 
Brooklyn, | 
(133-135)I

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais į

Ir Pagal Pasitarimais. |
Telefonas EVergreen 4-0203 į

701 Grand Street

I TONY’S
UP-TO-DATE

i BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

§ 306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JuSŲ AKYS
yra

JŪSŲ BUITIS

SAŪGOKITE JAS GERAI

ll. S. A. O.

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
‘•SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

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

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, -N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Robert Leagus, 35 m. am
žiaus, gyveno 63-16—70th St., 
Middle Village, L. L, mirė 
birželio 5 d., St. Catherine li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
grab. Aromiskio koplyčioj, 
423 Metropolitan Avė., Brook
lyne. Laidotuvės įvyks bir
želio 9 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Mary, dvi mažas du
kreles, Regina ir Rosemary, 
tėvelius Mr. & Mrs. Rėmas ir 
uošvius Mr. & Mrs. šleigis, 
taipgi daugelį kitų giihinių. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. Aromiskis.

NEW YORKO IR NEW JERSEY APYLINKĖJ

Sekmadienį, Birželio 13 June
0. <3

Eric Anderson, 25 metų, 
marininkas, tapo užmuštas 
taukinio IRT Rockaway sto
tyje, Brooklyne.

V

BAR & GRILL

SMAGUS PIKNIKAS!
RENGIA L. D. S. TREČIA APSKRITIS

Lietuviu Laisves Parke
340 Mitchell Avenue Linden, N. J.
Pradžia 12-tą vai. dieną. Įžanga 60c. (su taksais,)

Gerbiamieji! Šis piknikas bus skirtingas nuo 
kitų piknikų, kadangi bus daug ir įvairių žaislų, 
kaip tai: Pajaus valgymas, obuolių valgymas, 
maiše bėgimas ir už geriausią šokimą valco ir 
polkos bus duodamos dovanos.

Atsilankę palinkėsime laimingos kelionės 
vykstantiem delegatam į LDS Seimą? Cleveland, 
Ohio.
A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

— Kviečia Rengėjai.

DANTŲ GYDYTOJAS i
Dr. A.' Petrikai

221 South 4th Street I
BROOKLYN, N. Y. j

Tel. EVergreen 7-0868 §
Valandos: ! «*« |

įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta. Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi- 

• nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 
Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės .
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