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Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Birželio-June 30, 1948
Į Philadelphia republikonai 

turėjo atsigabenę milžinišką 
slonių — guminį, išpūstą. Pa
sibaigė konferencija, orą iš 
sloniaus išleido, susidėjo į 
maišelį ir išsivežė!

šis slonius puikiai pavaiz
duoja visus tos konvencijos 
darbus. Jie buvo išpūstas bur
bulas. Dewey ir VVarreną su-* 
sidėjo į maišą Wall Stryto ka
raliai ir išsivežė. Jie jiems pri
klauso ir jiems tarnaus, kur 
reikės ir kada reikės.

Demokratai žada nenusileis
ti. Kitą mėnesi i tą pačią Phi- 
ladelphiją jie atsi k raustys su 
tokiu pat išpūstu guminiu asi
lu. Jie sako, kad skirtumas 
bus tame, jog jų asilas bus pil
nas šalto oro (cold air), o re- 
publikonų slonius buvo pilnas 
šilto oro (hot air).

V. Andrulis rašo Vilnyje:
“Berods, daugiausia nusi

vylęs žmogus republikonų 
konvencijoje yra Harold Stas
sen. Jis iš kailio nėrėsi patai
kaudamas ‘senai gvardijai.’ 
Jis stojo už Mundt bilių, už 
Tafto-Hartley įstatymą. Iš li
beralo jis virto reakcingiausiu 
kandidatu.

“Konvencijoj 
susigraibė 166 
tai neilgam.“

betgi jis vos 
balsus, bet ir

Kaip svietas svietu,gyvena, 
Amerika gal dar nebuvo ma
čiusi tokio nemalonaus pava
sario, kokį praleidome ryti
nių valstijų žmonės. Vasaros
pradžia irgi nežada nieko ge-|jr pabrėžė, kad nugalėti ko- 
resnio — kasdien lyja, kasdien .munįstUS karinėmis priemo-

X I M • •• • • • 1 • VI 1šutina.
Kas blogiausia, tai kad nė

ra prieš ką protestuoti. Mili
jonus metų ant žemės gyven
damas žmogus neišmoko orą 
suvaldyti.

O gal jis nieko nedarytų, 
jeigu ir mokėtų ? Labai gali
mas daiktas.

Daug ką , jis gali padaryti, 
bet nedąrt/. Nebarą, nes pro
to neturi.

Paimkime mūsų didžiąsias 
upes. Neseniai Columbia upė 
patvino ir pridarė baisiausių 
nuostolių. Dabar skaitau, kad 

. Britiš Columbijoje potvyniai 
. pridarė neapsakomų nuosto

lių.
Betgi upes žmogus moka 

suvaldyti. Jei mūsų vyriausy
bė nors vieną dešimtadalį 
skirtų ūpų “aptvėrimui,“ ką 
skiria militarizmo reikalams, 
potvynių mes neturėtumėm.

Civilizacija ir protas neina 
ranka rankon. Moksle pasiek
ta daug, bet gyvenime tebeto- 
leruojamos baisiausios nesą
monės. Atomas irgi pirmiausia 
panaudota žmonių žudymui, o 
ne jų gyvenimo gerinimui. ,

Liepos ketvirtoji jau čia 
pat. Du metiniai Laisvės pik
nikai — vienas Brooklyne, ki
tas Maynarde. Iš toli ir arti 

K žmonės ruošiasi šiuose pikni
kuose dalyvauti.

Štai kas svarbu žinoti: 
Abiejuose piknikuose salės 
yra didelės ir gražios. Todėl 
neišsigąskite oro, nemiegokite 
namie, jeigu sekmadienio ry
te ir būtų apsiniaukę.

Fašistas yra fašistas. Lietu
viškas kailis nepadaro jį gra
žesniu bei doresnių.

Štai, pavyzdžiui, ką rašo 
Clevelando fašistinė Dirva:

“Minkštosios anglies darbi
ninkams naujų algų nustaty
mo tarybose John L. Lewis da
ro visokias kliūtis ir prie susi
tarimo su kasyklų operatoriais 
nedasileidžia. Tarybose talki
ninkauja federates valdžios

*
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JUGOSLAVŲ KOMUNISTŲ VADOVYBES KLAIDOS ĮSKELTOS
Nepaprastas Stovis 
Skelbtas Anglijoje

Darbiečių Valdžia Laužo Streiką Kariuomenės Pagalba;
Streikai Persimeta ir į Šotlandiją

Londonas.— Londono lai- 
vakrovių ir upininkų bei 
marininkų streikas iššaukia 
vis daugiau simpatijos 
streikų kituose Anglijos uo
stuose ir streikai pradeda 
persimesti ir į Škotiją.

Streikai dabar jau išsi
vystė Liverpoolyje ir Glas
gow darbininkai 
giasi streikuoti.

Londonas. — 
valdžia kreipėsi 
ragindama jį paskelbti ne
paprastą stovį (nepaprastas 
stovis daug kuom yra pana
šus į karo arba apgulos sto-

irgi ren-

Darbiečių 
j karalių,

Čiangas Pripažįsta:
Liaudis Nenugalima

Nankingas.— Čiangas čia 
kalbėjo grupei vadovaujan
čių mokslininkų ir veikėjų, 

nėmis jis jau nesitiki. Fak- 
tinai Čiangas pripažino, 
kad komunistai turi gilią 
simpatiją liaudyje ir todėl 
yra nenugalimi. Jis sakė, 
kad tik reformos, pravestos 
nacionalistų pusėje, gali ve
sti prie laimėjimo, bet, kaip 
tai pabrėžiama čia liberali
niuose rateliuose, Čiangas 
apie reformas tik kalba, o 
nieko nedaro.

Paskutiniai Pranešimai
Berlynas. — Britų kari

nis komandantas Vokietijo
je generolas Robinsonas į- 
teikė aštraus tono protesto 
notą Tarybų Sąjungos kari
nei valdžiai V okietijoje 
prieš traukinių sulaikymą. 
TSRS atsakymas duotas, 
kad traukiniai sulaikyti dėl 
techniškų sumetimų.

Roma. — Romos radijas 
skleidžia gandus, kad Tary
bų Sąjunga siųsianti karius 
į Jugoslaviją. Iš Belgrado, 
vienok, pranešama, kad ten 
ramu ir gandai, kad kari
nis stovis įvestas, paneig
ti.

Tik vienoje provincijoje 
įvestas nepaprastas stovis, 
ir tai dėl poplūdžio, o ne 
politinės padėties.

Londonas. — Premieras 
Attlee pareiškė, kad “tiktai 
komunistai ir jų bendrake
leiviai kritikuoja Ameriką.’’ 
Attlee netiesioginiai nuro
dė, kad partija imsis griež
tų žingsnių prieš darbie- 
čius, kurie kritikuoja vaka
rinių jėgų politiką.

atstovai, bet Lewis su jais ne
siskaito.“

Vadinasi, fašisto supratimu, 
operatoriai aniolai, o unijos 
vadai — velniai.

vius, bet žymiai švelnes
nis).

Prisidengiant nepaprasto 
stovio legalumu, darbiečių 
valdžia pasiuntė į Londono 
ir kitų uostų sritis dešimtis 
tūkstančių karių, kurie pa
deda laužyti streiką.

Kaip valdžia praneša, 
Londono prieplaukose strei
kuoja 19,040 darbininkų ir 
5,977 dirba. Bet unija sako, 
kad jokie krovikai ar jūri
ninkai nedirba, o dirbantie
ji yra specialiai samdyti 
streiklaužiai arba civiliais 
darbo drabužiais apvilkti 
kareiviai.

Palengvino Tarpzonini
Vokietijos Važinėjimą

Berlynas. — Tarybinė ka
rinė okupacijos valdžia pa
skelbė, kad civilių gyvento
jų susisiekimas tarp tary
binės ir vakarų zonų bus 
palengvintas. Bet traukinių 
susisiekimas, tarp vakarinių 
zonų ir Berlyno tuo tarpu 
lieka sulaikytas. Tarybi
niai pareigūnai, betgi, da
vė leidimą britams atvežti' 
maistą į Berlyną vandens 
keliais, tai yra, kanalais, 
kurie jungia Berlyną su 
šiauriniu Vokietijos krantu 
prie Vokiečių marių, 
rias valdo britai.

ku-

Izraelio Kairi Partija 
Įspėja prieš Nuolaidas

Tel Avivas. — Izraelio 
Suvienytoji Darbo. Partija 
(kairieji s o c ialdemokra- 
tai) čia atlaikė savo suva
žiavimą, kuriame ragino Iz
raelio vyriausybę nedaryti 
nuolaidų anglo amerikietiš
kam imperializmui ir suda
ryti draugingesnius ryšius 
su demokratinėmis Rytų 
Europos demokratijomis. 
Suvienytoji Darbo Partija 
neseniai atskilo nuo vyrau
jančios Socialdemokra t ų 
Partijos, kurios vadu yra 
premieras Beh-Gurionas.

Tokyo. — Nauji žemės 
drebėjimai buvo jausti va
kar Japonijos šiaurinėse 
salose. Generolas C. F. 
Sams, Amerikos karinis ko- 
mandantas srityje pareiškė, 
kad mažiausiai 1000 japonų 
žuvo.

Pusiau

TRUMANAS 
ATSISTATYDINS?

. Minneapolis. —
liberalių demokratų organi
zacija ADA skelbia, kad 
Trumanas gali atsisakyti 
kandidatavimo.

Paryžius. — Moravios u- 
pė Jugoslavijoje išsiliejo 
virš krantų ir poplūdis apė
mė Nišo ir Perotės miestus..

Jugoslavų Kritika 
Demokratijos Žymė

PARYŽIUS. — Darbininkiška spauda visoje Europoje 
nurodo, kad Jugoslavijos komunistų vadovybės kritikavi
mas, iškeltas Kominformo, yra savikritikos ir demokra- 
tingumo įrodymas. Iškeltoji kritika sulaužo į šipulius 
buržuazines geltonosios Vakarų spaudos nuolatinius kal
tinimus, kad naujose Rytų Europos demokratijose ne- 
viešpatatija laisvė ir negali būti nuomonių skirtumo.

Ypatingai čia spauda pabrėžia, kad vienas Kominfor
mo kritikos punktų yra kaltinimas, kad Jugoslavijos 
Kompartijoje neviešpatavo vidujinė demokratija, ir kad 
to negalima toleruoti. •’

“L’Humanite” nurodo, kad ši atvira tarpsavinė kri
tika yra išraiška pasitikėjimo, sveikatingumo ir nepalau- 
žiamumo be sustojimo žengti pirmyn naujųjų Europos 
socialistinių liaudies respublikų.
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Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Laukiame Svečių Apsilankymo
Liepos ketvirtosios šventės proga Brooklyne lankysis 

daug svečių iš įvairių kolonijų. Aišku, jog daugelis jų 
norės aplankyti ir pamatyti mūsų Kultūrinio Centro į- 
staigą. Visi maloniai prašomi. Čia galėsite, kurie norėsi
te, palošti bolę (turime puikias “bowling alleys”), ska
niai pasivalgyti ir minkštų gėrimų atsigerti. Tuomi pa- 
remsite savo lietuvišką įstaigą.

Svarbu ir tas, kad tie, kurie išgalite, prisidėtumėte 
finansiškai, pasipirkdami Namo Korporacijos Šerų. Mes 
dar turime keletą šimtų Šerų pardavimui. Dabar proga 
pasipirkti ir tapti savininku to gražaus, moderniško, di
džiulio pastato ir viso jame esamo bei būsimo biznio. 
Vienas Šeras kaštuoja 25 dolerius, bet kiekvienas gali 
pirkti tiek Šerų, kiek nori bei pajėgia.

Sekami prieteliai prisidėjo:
ŠERAIS

Jonas ir Adelė Gaitis, Brooklyn, N. Y. $25.00 
Charles Genys, Scranton, Pa.
Walter A. Brusokas, Brooklyn, N. Y.
Nellie Grybienė, Norwood, Mass.
Visais reikalais rašykite:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

PASTABA: Lietuvių Kultūrinio Centro adresas: 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. Richmond 
Hill yra Brooklyno priemiestis.

Joe Louis Giria Robesoną ir 
Smerkia Reakcines Partijas

New Yorkas. =— Pasauli
nis bokso čempionas Joe 
Louis pareiškė, kad jis 
smerkia senąsias reakcines 
partijas, demokratus ir re- 
publikonus, kaipo' negrų 
reikalų išdavėjus. Jis taipgi 
gyrė žinom, pažangų daini
ninką Robesoną kaip savo 
artimiausią draugą ir prie-

Vincas Grumblys Mirė 
Wilkes-Barre’je, Pa.

Wilkes - Barre, Pa. —Eva 
Cibulskienė iš čia telefonuo- 
ja, kad birželio 28 staiga 
mirė Vincas Grumblis, gy
venęs 13 Airy St. šermenų 
apeigas atlieka graborius 
Liepus, South St. Wilkes- 
Barre, Pa. Apie laidotuvių 
laiką, vietą ir kitas infor
macijas bus pranešta vė
liau.

ORAS
' šilta ir tvanka su lietumi 

pavakarėje.

25.00, 
25.00 
25.00

Louiso pareiškimas yra 
skaitomas labai svarbiu, nes 
jis turi plačią įtaką Ameri
kos negruose ir gyventojuo
se bęndrai. Manoma, kad 
Louis susilaikė nuo pareiš
kimo iki šiol, nes nenorėjo 
pakenkti savo paskutinio 
bokso šansams, bet dabar 
aktyviau dalyvaus poltinia- 
me gyvenime kaip kovoto
jas už negrų teises.

Bulgarijos-Graikijos
Derybos be Pasekmių

Washingtonas. — Bulga
rijos diplomatinis atstovas 
čia pareiškė, kad jos pas
tangos susitarti su Graiki
jos atstovu dėl diplomatinių 
ryšių atnaujinimo liko be 
pasekmių. Bulgarijos atsto
vas nurodė, kad graikai, ku
rie pertraukė diplomatinius 
ryšius su Bulgarija nekuris 
laikas atgal, nepaduoda re
alistinių siūlymų ir nerodo 
noro susitarti. -

Graikijos Liaudiečiai 
Laimi prie Albanijos

Atėnai. — Graikijos liau
dies demokratinė armija 
pravedė aštrias kontr-ata- 
kas prieš monarchistus 
šiaurėje netoli Albanijos 
sienos Kozanės srityje. Toje' 
pačioje srityje monarcho- 
fašistai dvi dieni atgal bu
vo pradėję -savo atakas, 
bet buvo atblokšti. Monar- 
cho-fašistai savo ilgai reng
toje ir garsintoje atakoje 
naudojo orlaivius ir didelius 
kiekius artilerijos šovinių. 
Iš loannos pranešama, kad 
apie 1000 liaudiečių atakavo 
monarcho-fašistų devintos 
armijos štabą. x

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-8878

Kominform Smerkė 
Tito, Kitus Vadus

Klaidingoji Vadovybė Linko į Nacionalizmą; Partijos 
Nugarkaulis Liko Atsparus Klaidom

PRAGA. —’ Jugoslavijos 
Komunistų Partijos vado
vybė ir keli aukšti valdžios 
pareigūnai buvo griežtai 
pasmerkti Komunistinio In
formacijos Biuro (Komin- 
formo) suvažiavimo už pa
linkimą į nacionalizmą, kon- 
cesinę imperialistams psi
chologiją, nacionalizacijos 
ir socializacijos lėtinimą ir 
nedraugingą atsinešimą Ta
rybų Sąjungai.

Kominformas tose klaido
se ir nusikaltimuose pa
smerkė marš. Tito, jugosla
vų atstovus Kominforme 
Edvardą Kardelij ir Milova- 
ną Djilą ir saugumo minis
trą generolą Aleksandrą 
Rankovicą.

Šis apkaltinimo ir kriti
kos aktas tilpo Čekoslovaki
jos Komunistų Partijos or
gane “Rude Pravo.”

Apkaltinimas sako, kad 
Jugoslavijos vadai nekreipė 
pakankamai dėmesio į Ko
munistų Partijos vadovau
jančią rolę, bet vietoje to 
ją ištirpdino plačiame liau
dies fronte, tokiu būdu pa
neigdami partijos ideologi
nę vadovavimo rolę.

Nurodyta, kad nors Jugo
slavijos vadovaujantieji ko
munistai žodiniai garbino 
Tarybų Sąjungą, jie tuo pa
čiu laiku vedė prieš ją 
šmeižto, nepasitikėjimo kė
limo ir neapykantos kampa
niją. Ultra-nacionalistiniai 
motyvai reiškėsi Jugoslavi
jos vadovybės pareiškimuo
se ir Jugoslavijos Komunis
tų Partijos vadovybė tokiu 
būdu ištraukė savo partiją 
iš broliškos , Kompartijų 
šeimos, iš internacionalis- 
tinio socializmo statybos 
fronto.

Jugoslavijos komunistų 
vadai krypo į nusileidimus 
kapitalistinėms imperializ
mo jėgoms ir pradėjo orien- . 
tuotis į vakarus, kas gręsia 
pavojumi Jugoslavijos ne
priklausomybei.

Demokratijos Stoka
Pagaliau nurodyta, kad

pačioje Jugoslavijos Kom
partijoje vyravo demokrati
jos stoka, kad priešingos 
Tito Kardelij linijai nuo
monės buvo žiauriai už
gniaužtos, ko negalima to
leruoti marksistiniai leni- 
nistinėje partijoje.

Valstiečių Klausimas
Taipgi nurodyta, kad Ti

to vadovybė nukrypo nuo 
marksistiniai - leninistinio 
kelio paneigiant faktą, kad 
darbininkija yra socializmo 
statybos- nugarkaulis. Tito, 
ir jo draugai pareiškimais 
ir veiksmais bandė įrodyti, 
kad naujosios Jugoslavijos 
demokratijos nugarkaulis 
yra ne darbininkija, bet 
valstietija;paneigdama dar
bininkijos vadovaujančią 
rolę, sako apkaltinimas, Ju
goslavijos Partijos vadovy
be paneigė vieną pagrindi
nių marksizmo principų.

Pagaliau nurodyta, kad 
Tarybų Sąjungos kariniai 
ekspertai ir patarėjai Jugo
slavijoje buvo traktuojami 
kaip nepatikimi svetimša? - 
liai, kad jie buvo jugoslavų 
saugumo organų sekami ir 
kad civiliai TSRS patarėjai 
ir ekspertai Jugoslavijoje 
buvo lygiai traktuojami. 
Dabartinė Jugoslavijos va
dovybė, sako apkaltinimas, 
tuomi parodė savo nusista
tymą, kuris nemato skirtu
mo tarp užsienio imperiali
stinių jėgų ir broliškos So
cialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos.
Pasitiki Partijos Jėgomis
Pagaliau Kominformas 

nurodo, kad vadovybe turi 
savo klaidas pergvildėnti ir 
jas pripažinti, arba Jugos 
lavijos Komunistų Partija 
turės išrinkti naujus va
dus. Kominformas prideda,A" 
kad jis pasitiki Jugoslavijos \ 
Kompartijos sveiku nugar- P 
kauliu, kuris pramatys va- A 
dovybės klaidingumą, ati
taisys klaidas ir pasekmin
gai ves Jugoslavijos demok
ratiją ir liaudį į naujus di
desnius laimėjimus.

Kaltinimo Suma
Kaltinimo teksto pabaigo

je Kominformas sumuo
jančiai sako:

Informacijos biuras pabrė
žia, kad pagrinde šių visų 
nurodytų Jugoslavijos Komu
nistų Partijos vadovybės klai
dų yra nepaneigiamas fak
tas, kad vadovybėje per pas
kutinius penkis - šešis mėne
sius atvirai nacionalistiniai 
elementai vyravo, kurie ankse 
čiau maskavosi. Jugoslavijos 
Kompartija po ta vadovybe 
atsiskyrė nuo intemaciona- 
listinių tradicijų ir nuėjo na
cionalizmo taku.

Jugoslavijos vadai, blogai 
orientuodamiesi tarptautinėje 
padėtyje ir įbauginti impe
rialistų grąsinįįmų, mano, 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Dėl Įvykių Berlyne
Berlynas šiandien ir vėl kreipia į save pasaulio akis. 

Ten verda krizė, ten vyksta “nesusipratimai”, kurių pa
sekmių kol kas niekas nežino, bet vis tai nerimą žmonėse 
kelią nesusipratimai. Sovietai neįleidžia “trizonijos” 
berlyniškėn sritin maisto, anglai neįleidžia Ruhro ang
lies, ir t.t.

Netenka ir sakyti, kad Berlyno “krizė” pareina iš 
nesilaikymo Potsdamo sutarties. Kai Potsdamo sutartis 
buvo pradėta laužyti, tuomet ir kilo “nesusipratimas” po 
“nesusipratimo.”

Šiandien kiekvienas žmogus klausia: kodėl anglai- 
amerikiečiai - francūzai įsikibę laikosi Berlyno? Kodėl 
jie iš ten juo greičiau nesitraukia? Berlynas juk yra so
vietinėje Vokietijos zonoje, toli nuo rubežiaus!...

. Ir iš tikrųjų daug tiesos žmonės turi tokius klausi
mus statydami.

Berlynas — buvusi visos Vokietijos sostinė. Berly
ną valdo keturių valstybių komandantūra — komisija ar 
komitetas. Berlyne buvo sudaryta keturių valstybių ne- 
oficialinė valdžia tam, kad iš to miesto būtų galima pra
vesti visas Vokietijos valdymas; kad iš to miesto būtų 
galima Vokietiją nunacinti, sudemokratinti ir tuomet į- 
kurti vieną pastovią demokratinę valdžią visai Vokieti
jai.

Tokiu samprotavimu buvo pradėtas valdyti Berlynas 
ir Vokietija. >

Tačiau, praėjus trejiems metams matome visai ką 
kitą. Anglija, Amerika, Francija ir tūlos kitos šalys nu
sitarė Vokietiją perskelti, sujungiant amerikiečių, anglų 
ir francūzų zonas vienon “Vakarų Vokietijon.” “Vakarų 
Vokietijos” sostine paskelbtas Frankfurtas prie.Main li
pęs. “Vakarų Vokietijai” išleisti specialiniai pinigai, 

. spęcialinės markės. Visa ekonomija ir politinė mašineri
ja ruošiama Vakarų Vokietijai. Jeigu taip, tai, aišku, 
vąldymas visiems keturiems buvusiems talkininkams 
Berlyno savaime atpuola.

• t k > ,

Tai kodėl Amerikai, Anglijai ir Francūzijai reikia 
šiandien tiek įsikibusiai laikytis Berlyno?

Iki šiol buvo manoma, jog Tarybų Sąjunga aklai pa
seks “Vakarus” ir sovietinę zoną Vokietijoje paskelbs pa
skyra valstybe. . , .

. Prieš virš savaitę laiko Varšavoje įvyko Tarybų Są
jungos ir kitų rytinių europinių valstybių užsienio reika
lų ministrų konferencija. Kai tik žinios paskelbė, jog 
tokia konferencija vyksta, tuojau buvo pradėta speku
liuoti, ką gi ši konferencija nutars? Buvo “drąsiai spėja
ma”, jog ši konferencija pasisakys už Vokietijos suskal
dymą, už rytinės Vokietijos padarymą nepriklausoma 
valstybe.

Bet Varšavos konferencija padarė didžiulį tiems pra
našams surprizą: ji pasisakė už apvienytą Vokietiją. 
Konferencija paskelbė, jog aštuonios europinės valstybės 
stoja už Vokietiją vieningą ir, žinoma, sudemokratintą.

Čia buvo dar sykį pabrėžta Potsdamo konferencijos nu
tarimų dėsnis: apvienyta demokratinė Vokietija!

Ši Varšavos konferencija ir kitą reikšmingą tarimą 
atliko: Ji pasisakė už tai, kad po to, kai vienerius metus 
laikinoji Vokietijos valdžia išgyvuos, turi būti ištrauk- 

. tos visos kitų kraštų ginkluotosios pajėgos!
Vadinasi, apvienyta Vokietija turi būti palikta savo 

reikalus spręsti taip, kaip ji nori, — žinoma, ji'privalėtų 
atlikti svarbiuosius Potsdamo nutarimus, liečiančius, pa
vyzdžiui, karo reparacijas ir k t.

Amerikoje jau seniai tūli kolumnistai ir laikraščiai 
pasisakė už tai, kad iš Centrinės Vokietijos kitų kraštų 
ginkluotosios pajėgos būtinai turėtų būti ištrauktos. O 
kai jos bus ištrauktos — taikos užtikrinimas bus kur 

L kas didesnis.
Štai, Tarybų Sąjunga ir kitos septynios rytpietinės 

Europos valstybės ir sako: pradėkime rūpintis dėl ištrau
kimo iš Centrinės Vokietijos visų svetimų ginkluotų pa
jėgų!

Tik įsivaizduokime, kas įvyktų: jei dėl Vokietijos 
būtų susitarta, tai nesunku būtų taip jau susitarti ir dėl 
.Austrijos. O tuomet nebeliktų jokio reikalo palaikyti ka
riuomenes nei Vokietijoje nei Austrijoje. Sovietinės ar
mijos daliniai tuomet būtų ištraukti iš Vengrijos ir Ru
munijos. Viskas, vadinasi, būtų išspręsta gražiausiai!

Deja, prie esamųjų sąlygų, atrodo, nebus galima nie
ko tuo atžvilgiu padaryti.

’ Wall stryto pajėgos, kurios trokšta naujo karo, dik
tuoja Amerikos ir Anglijos valdžioms, kad jos skaldytų 
Vokietiją; kad Vakarų Vokietija būtų padaryta ginklavi
mosi baze karui prieš Tarybų Sąjungą.

Greito karo pradėjimas iš Wall stryto ir Londono im
perialistų programo dar vis neištrauktas!

Tai šiandien yra aišku kiekvienam, kuris turi akis 
I ir ausis. .

f Taiką mylinčiųjų žmonių budėjimas neprivalo būti 
f ; susilpnintas!

i

AR ĮVYKS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOJ SKILIMAS?
/ Ryšyje su įvykiais Čecho- 

slovakijoje, Chicagos dien
raštis Vilnis rašo:

Kiek laiko atgal katalikų 
hierarchija smerkė tūlus Če
koslovakijos katalikų dvasiš
kius už bendradarbiavimą su 
tos šalies komuni'stais.

Ar pasmerks ir arch i vys
kupą Beraną?

Jei pasmerks, reikia laukti 
katalikų skilimo Čekoslova
kijoj. Gera dalis jų eis su 
valdžia ir pakeis savo nusi
statymą.

Jei tačiau Vatikanas 
ko nesakys arkivyskupui 
ranui, tai rodys, kad jis 
kosi prie aplinkybių.

Kiek laiko atgal kardino
las Illond (Lenkijos) buvo 
pas popiežių. Sugrįžęs jis sa
ke, kad Vatikanas nenustato 
visoms Europos šalims vieną 
strategiją, kad kiekvienos 
šalies katalikų vyriausybė ga
lės savo strategiją nusistaty
ti.

Labai galimas daiktas, kad 
Čekoslovakijos katalikui vy
riausybė nusistatys koope
ruoti su valdžia, nors pavir
šutiniai.

Suskaldymas katalikų baž
nyčios Čekoslovakijoje vestų 
prie to ir Vengrijoj ir kitose 
šalyse. Vengrijoj katalikų 
vyriausybė aiškiai prieš val
džią nusistačius. Supranta
ma. yra kunigų, kurie neno
ri eiti prieš liaudies valdžią. 
Jei nuo Romos atsimestų to
kie žymūs katalikų dvasiš
kiai kaip Beran, tas paaks- 
tintų daugelį kunigų.taip 
ryti..

Gal dėlto Vatikanas ir 
lies ark. Berano ir kitų 
kili Čekoslovakijoj.

Vatikanas turi didelių 
gii iš kai kurių Europos
lių, ypač Lenkijos. Katalikų 
susiskaldymas žymiai tai su
mažintų. Vatikano galybė 
irgi būtų pažeista katalikų 
susiskaldymu Europoje.

110- 
to-

įei-
Sol-

‘IKI GYVOS GALVOS...”
Nereikia ^pamiršti Itali

jos. Ten viešpatauja Ame
rikos galybės pastatyta kle
rikalinė vyriausybė. Chica- 
gos Vilnis rašo:

išilgai Jungti- 
(komercinėje 

per radiją) :
Italijoje su- 

trium-

D r. Sipavičius. Bet jis rim
tai apsigalvojęs sugrįžo 
Lietuvon. Dabar jis rašo:

1944 m. vasarą aš su savo 
šeima dar buvau Vienoje ir 
gyvenau amerikiniame mies
to sektoriuje, Broęrstrasse 

■ gatvėje. Ant manęs buvo 
“DP” kleimas ir aš, gydyto
jas su 18 metų stažu, ilgai 
niekur negalėjau rasti darbo. 
Po ilgų vargų man pasisekė 
gauti darbą ligoninėje, bet 
man. plaučių ligų specialis- 

i tui, pavedė infekcinius ligo
nius. Visi mano prašymai ir 
protestai buvo veltui. Aš tu
rėjau būti viskuo patenkin
tas, juk aš buvau beteisis 
žmogus —' išvietintasis. -

Aš sužinojau, kad Vienoje 
yra tarybinis atstovas repa
triacijos reikalams, aš krei
piausi į jį ir greitai atsira
dau gimtajame Kaune, čia 
aš gavau butą ir greit buvau 
paskirtas , tuberkuliozės sa
natorijos Panemunėje direk
toriaus pavaduotoju. Dabar, 
po ilgų metų, man vėl atver
tos perspektyvos moksliniam 
darbui.

Dr. Leonardas Sipavičius,
Kaunas, Donelaičio 14,

June Lockwood su savo šunimi apžiūri savo sutar
tyje su namo savininku esanti punktą, kuris neleido 
jos išmesti iš buto už šuni. Chicagietis teisėjas paroka- 
vo, kad pažymėjimas sutartyje, jog nevalia laikyti “gy
vulių,” nesiskaito, nes vienas šuo nesąs ‘‘gyvuliais.” 
Vienas priebalsis “s” pakeitė visa dalyką teisėjo spren
dėme.

pa-

visi

Tūkstančiai jaunų ameri
kiečių paguldė galvas prie 
Monte Casino, Anzio ir ki
tuose mūšių sektoriuose, Itali
joje. Jie kariavo nuoširdžiai 
ir nieko nesigailėjo, net gy
vasties, kad tik fašizmas bū
tu sutriuškintas, v •

Italijos fašizmas sumuštas. 
Mussolinis... žuvo. Jo pagalbi
ninkai suimti ir sukišti į ka
lėjimus iki gyvos galvos.

Taip sakė mūsų militarinis 
tribunolas — iki gyvos gal
vos.

Po karo Italijos demokra
tija pradėjo vystytis ne tąja 
linkme, kokia patinka VVall- 
stryčio rojalistams. Papūtė 
kiti vėjai.

Mums, Amerikos taksų mo
kėtojams, lėšavo šimtai mi- 
lionų dolerių įsodinti Italijos 
valdžion Romos klerikalus. 
Po paskutiniųjų rinkimų Ita
lijoje džiaugsmo banga per
sirito skersai 
nes Valstijas 
spaudoje ir 
“Komunizmas
muštas, demokratija 
fuoja!”

Mūši] pastatytas premje
ras, klerikalas Alcide .de 
Gaspeiri šiomis dienomis 
skelbė amnestiją.

Iš kalėjimo paleisti
buvę Mussolinio pagelbinin- 
kai, kuriuos mūsų pačių mi
litarinis tribunolas buvo nu
teisęs kalėti iki gyvos galvos!

Taip, iš kalėjimo paleis
tas buvęs Mussolinio “darbo 
fronto” budelis Edmondo 
Rossini, fašistų senato pirmi
ninkas Luigi Federzone ir ki
ti stambūs fašizmo tūzai.

Amnestija suteikta ir pa
bėgėliui budeliui Giuseppe 
Bottai. Jis net negavo nei pa
ragauti kalėjimo duonos. 
Mat, karui baigiantis paspru
ko į Vokietiją ir iki šiol buvo 
mūsų šeriamas vakarų zono
je, Vokietijoje.

Kyla klausimas: Už ką 
žuvo tūkstančiai mūsų jaunų 
vyri! prie Monte Casino ir 
Anzio ?

SUGRĮŽO IR
DŽIAUGIASI

Iš Lietuvos išbėgusių .tar
pe randasi nemažai profe
sionalų. »Jų tarpe buvo ir

VILNIAUS VALSTYBINIO UNIVERSITE
TO MOKSLINE KONFERENCIJA

Vilniaus Universitete įvy
ko mokslinė konferencija.

Konferencijos plenarinia
me posėdyje su dideliu susi
domėjimu buvo išklausytas 
prof. J. Žiugždos praneši
mas “Tarybų Sąjungos pa
galba lietuvių tautai, kovo
jusiai už savo valstybingu
mą ir nepriklausomybę.”

Istorijos - Filologijos, Tei
sės, Ekonomikos, Gamtos, 
Miškų Ūkio, Fizikos-Mate
matikos, Chemijos ir Medi
cinos mokslų sekcijose iš 
viso buvo išklausyta apie 50 
mokslinių pranešimų. Jų 
tarpe pažymėtini — docen
to M. Ročkos “Donelaičio 
eilėdara”, prof. P. Galaunės 
“Lietuvių dailininkai Peter
burgo Meno Akademijoje”, 
prof. V. Sezemano “Tapa
tybės dėsnis formalioje ir 
dialektinėje logikoje”, do
cento E. Meškausko “Sta
tistinio metodo reikšmė 
reiškinių dėsningumui nus
tatyti” ir kit.

Ekonomikos mokslų . sek
cijoje dauguma apsvarsty
tų pranešimų buvo skirti 
aktualiems Lietuvos liau
dies ūkio išvystymo, klau
simams. Vyr. dėstytojas Z. 
Markevičius padarė įdomų 
pranešimą apie respublikos 
durpių kuro pramonės iš
vystymą. Vyr. dėstytojas J.

Pauliukonis savo pranešime 
smulkiai išnagrinėjo Tary
bų Lietuvos mėsos pramo
nės žaliavos bazės dabarti
nę padėtį’ ir tolimesnes jos 
išvystymo perspektyvas.

Gamtos ir'miškų ūkio sek
cijoje docentas ®I. Jankaus
kas padarė pranešimą apie 
Lietuvos pušynų tipą, jų au
gimą ir našumą, prof. J. 
Dagys išstojo su pranešimu 
apie naujas pažiūras į au
gimo medžiagų fiziologinę 
funkciją.

Prof. M. Kaveckis savo 
pranešime plačiai nušvietė 
klausimus apie mineralines 
žaliavas.

Medicinos mokslų sekcijo
je prof. J. Kairiūkštis skai
tė pranešimą apie jo ištir
tą naują gydymo preparaL 
tą — neobenzinolį. - Prof. 
Kairiūkštis papasakojo apie 
neobenzinolo preparatų vei
kimą ir jų patobulinimą. 
Šiam naujam gydymo pre
paratui taip pat buvo pas
kirti prof. V. Girdzijausko, 
vyr. dėstytojo J. Runkevi- 
čiaus ir vyr. -dėstytojo M. 
Horodničienės pranešimai.

Konferencijos darbuose 
dalyvavo atvažiavę iš Mas
kvos svečiai, Maskvos Vals
tybinio Universiteto profe
soriai K. Bazilevičius ir M. 
Razgonas.

Koresp.

Tiems Lietuviams, Kurie Dalyvaus Delegatais 
Naujosios Partijos Suvažiavime Philadelphijoje

Suvažiavimas naujai partijai įkurti, kaip žinia, įvyks 
š. m. liepos-July 23 ir 24 dd. Philadelphijoj.

Suvažiavime dalyvaus daug ir lietuvių amerikiečių. 
Daugelis jų norės gauti nakvynių pas lietuvius, daugelis 
norės susipažinti su Philadelphijos lietuviais.

Mes čia, Philadelphijoje, tuo reikalu jau rūpinamės,
New Yorkas. — Republi-i ieškodami svečiams kambarių.

konų prezidentinis kandida-1 Taigi tie, kurie jau esat išrinkti vykti į naujosios 
tas Dewey pareiškė, kad jis ■ partijos kūrimo suvažiavimą, arba kurie būsite išrinkti, 
kartu su Warrenu padarys jei norite gauti pas lietuvius kambarių, praneškite. Ra- 
bent du maršrutu po visą šykite: A. J. Smith, 5809 N. Fairhill St., Philadelphia, Pa. 
šalį prieš rinkimus. Jis pri- A. J. Smithas pasiųs jums vardus ir adresus kamba- 
dūre, kad kai kuriuose re-' i ių savininkų ir jų adresus, kad galėtumėt iš anksto ži- 
publikonų rateliuose viešpa- noti, kur ir pas ką apsistosite.

Būtų gera, jei praneštumėt, kokią dieną ir valandą 
atvažiuosite — galėtumėm jus pasitikti.

Pakartoju: -visais kambarių reikalais kreipkitės pas 
A. J. Smitą viršuje nurodytu adresu. Trakiirtas.

publikonų rateliuose viešpa
taujantis perdidelis opti
mizmas yra nepateisinamas 
ir kenksmingas pačiai re- 
publikonų partijai.

Tarybų Lietuvos Žemės Ūkio 
Kooperacijos Vystymasis 

__________________ c______________________________

Lšelnvos žemės ūkio kėlimo problemos, surištos su perėjimu nuo sėjos ranka prie 
sėjos mašina, nuo kūlimo spragilu prie kūlimo motorine kuliamąja; nuo arimo senovišku 

arklu prie arimo modernišku traktoriumi
Rašo J. STANYS

/

(Pabaiga)
Šie pasėliai pirmoje eilėje 

sudaro pašarų bazę gyvuli
ninkystės fermoms, kurios 
įsteigtos daugelyje draugi
jų, ir tarnauja kergimo 
punktams išlaikyti. Ir be 
to, darbas visuomeniniuose 
kooperatinių pasėlių plo
tuose suteikia nariams pa
pildomas pajamas.

Valstybė pritaria draugi
jų narių pageidavimams ir 
perduoda draugijoms 
vąs valstybinio fondo 
mes. -

Visuomeninės žemės 
tus apdirba draugijų 
riai, kurie šiam tikslui pa
skiria laisvą nuo darbo savo 
ūkiuose laiką. Už savo dar
bą draugijų nariai gauna 
dalį derliaus, atsižvelgiant 
į gautojo derliaus rezulta
tus ir proporcingai pagal 
atliktąjį darbą.

Gražūs pasisekimai
Kooperatiniai pasėliai bu

vo pradėti plėsti 1947 me
tais, ir jų rezultatai su kau
pu pateisino įdėtąjį darbą. 
Drąugijos gavo sėklų at
sargą sekančiųjų metų sė
jai, aprūpino pašarais ko- 
operatin. gyvulius ir išda
lino nemažai »grūdų šių pa
sėlių plotuose dirbusiems 
nariams. Daugelis narių už 
palyginamai trumpą darbo 
laiką gavo po 200-300 kg. 
grūdų. Pavyzdžiui, Zarasų 
apskrityje 108 ha plote bu
vo nuimtas po 810 klg. der
lius iš hektaro, Raseinių 
apskrityje 263 ha plote po 
-1000 klg. iš hektaro, o 
Skaisgirio draugija gavo po 
1,230 klg. iš hektaro.
, Be savo pagrindines ga-

lais- 
že-

na-

mybinėš veiklos žemės ūkio 
draugijos taip pat atlieka iš 
savo narių ir kitų valstie
čių žemės ūkio produktų su
pirkimą ir jų realizaciją 
miestuose.

1947 metais žemės ūkio 
kooperacijos sistemos krau
tuvėse ir valgyklose buvo 
parduota gyventojams 10 
proc. daugiau produktų, ne- 
gp Vbuvo draugijų numaty
ta. Draugijos, supirkdamos 
produktus pas savo narius 
ir nekooperuotus 'valstie
čius, neturi tikslo pasipel
nyti parduodant tuos pro
duktus. Jos padeda valstie
čiams našiau leisti savo 
darbo laiką, atpalaiduoja 
juos nuo būtinumo vežti 
savo produktus į rinkas, 
tiekia tuos produktus rajo
nams, kur yra didesnė pa
klausa.

Draugijų tinklo 
augimas

Pirmųjų draugijų, susi
organizavusių 1946 metais, 
sėkmingas patyrimas ir 
nuolatin. vyriausybės para
ma visuose draugijų suma
nymuose; padėjo išpopulia
rinti žemės ūkio kooperaci
ją Lietuvos valstiečių tarpe. 
Iš visų Lietuvos TSR aps
kričių gaunamos žinios apie 
draugijų augimą ir vysty
mąsi.

Jeigu 1947 metais draugi
jos organizavosi valsčiuo
se, tai 1948 metais draugi
jos jau pradėjo organizuo
tis apylinkėse. •

Daugelis draugijų, e- 
sant dideliam narių skai
čiui, išsidalina į keletą ats-

kirų draugijų.
Reikia pasakyti, kad 

draugijų ir jų narių skai
čius 1948 metų vasara pa
didės ne mažiau kaip 50 
procentų. « 

Vyriausybė išskyrė 1948 
metų žemės ūkio draugijom 
avansus — 30 milijonų 
trumpalaikių ir 6 milijonus 
rublių ilgalaikių kreditų.

Tik per 1948 metų sausio 
ir vasario mėnesius koope
ratinėms draugijoms iš są
junginių respublikų jau 
gauta žemės ūkio mašinų ir 
inventoriaus daugiau kaip 
už 3 milijonus rublių.

Vismos "draugijoms iš 
Klaipėdos “Artojo” super
fosfato fabriko išsiunčia
mos trąšos. Iš viso vien tik 
pavasario sėjai draugijos 
gavo 30 tūkstančių tonų 
trąšų.

Žemės ūkio draugijos da
bar žymiai išplečia savo • 
veiklos diapozoną. Visose 
draugijose, esančiose arčiau 
didesnių centrų, organizuo
tas šiltdaržių ūkis. Viso pa; 
vasarį nujnatyta turėti apie 
10 tūkstančių inspektų rė
mų. Daugelyje draugijų^ 
pradedama vystyti bitinin
kystė, pagaminama šimtai 
avilių, separatorių medui ir 
kitų bitininkystės reikme
nų. .

Prienų ir Joniškio' žemės / 
ūkio draugijos jau pragar
sėjo respublikoje savo me
delynais.

Lietuvos valstiečiai išrin
ko tikrą ir teisingą kelią 
savo kultūrinio ir materia
linio gerbūvio išvystymui.

x.
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Qarbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MiO Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau t. •
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Moterys Senųjų Partijų 
Konvencijose

Prie Žemaites Kapo
Rašo J. BULOTA

Atėjo gadynė, kada mote
rys turi balsą. Jos pradeda 
išmokti ir jį vartoti. Prie
dams, visos šalies gyvento
jų apie pusė yra moterys, o 
balsuotojų didesnę pusę su
daro moterys. Niekas, net 
republikonų partija negalė- 

- jo išvengti neįsileidusi į sa
vo politinę konvenciją mo
terų.

Taigi, šių metų konvenci
joje republikonai turėjo 
virš šimto delegačių, ne
skaitant būrio kitų moterų: 
palydovių savo vyrų, atvy
kusių pasidairyti naujų pa
žinčių, pabaliavoti, parodyti 
savo skrybėles.

Republikonų žvaigžde
Konvencijon buvo atvy

kusi ir pakviesta kalbėti il
galiežuvė Clare Boothe 
Luce, kurį visaip išniekino, 
išdergė visus ir kiekvieną 
vadovaujantį asmenį, kuris 
nori taikos mūsų šaliai ir 
pasauliui, kuris nori žmo
nėms gerovės. 0 komercinė 
spauda ir radio ją išgyrė, 
tarsi kokį stebuklą.

Poniulė, kurios Connecti
cut žmonės greitai atsikan
do jdi buvus anais metais iš 
tos valstijos kongresmane, 
kurios nei šunų gaudytoju 
žmonės neberinktų, žinoma, 
užtikrino republikonų parti
jos laimėjimą. Užtikrino to
mis dienomis, kada jos kole
gos republikonai kongres- 
manai ir senatoriai išsiskir
stė atostogų nubalsavę liau
dies jaunimui draftą, vers
tiną militarinę tarnybą.

Ponia Luce pritarė Ame
rikos užvaldymui pasaulio, 
o to be armijų ir be karo ne
padarysi.

Kita konvencijos žvaigž
de,1 kaip jau galima suprasti 
iš konvencijos išdavų, buvo 
ponia Dewey. Nominavus 
jos vyrą kandidatu į prezi- 

• dentą, poniai Dewey, kaipo 
“busimai pirmajai leidei,” 
sušaukta spaudos konferen
cija. >

— Kuo gi geru šalies val
dymui prisidės ji? Kokia 
jos politika? — bėrėsi klau
simai.

Poniulė papasakojo, kaip 
jos berniukai jai įsakę ir 
kaip jinai nupirko jų tėvui, 
savo vyrui kaklaraištį...

Maždaug tokio kalibro 
buvo didžiuma republikonių 
delegačių ir viešnių, kurios 
prižadėjo bemaž pagimdyti 
dangaus karalystę ant že
mės, bile tik žmonės išrink
tų republikonus valdžion, į 
kongresą ir į senatą. Jos 
karštai katutes plojo Hoo- 
veriui. Tam pat Hooveriui, 
kuris pirm rinkimų pažadė
jęs žmonėms po vištą kož- 
name puode ir po du auto 
garadžiuje, po rinkimų bu
vo įvedęs “gerovę už kam
po”, kurio kampo eilinis 
žmogus nepaiėgė daeiti. Tai 
tam pačiam, kuris buvo įve
dęs 'beduonių linijas, kurio 
pavaldiniai generolai šaudė 

. nuvykusius į Washingtoną 
, prašyti bonų veteranus.

Ponios republikones visai 
nesirūpino, kad milionams 
Amerikos moterų ir vaikų 
stoka maisto dėl pabrangu
sių kainų. Ko joms rūpintis, 
daugelis iš jų žarsto milio- 
nus dolerių, už kuriuos ne- 
praliejo nei lašo prakaito.

Didžiuma net nežino bent 
ko apie kainas, nes maistą 
joms superka ir pagamina 
samdytos tarnaitės.

Ko joms', pagaliau, rūpin
tis, kad darbo moterys ne
turi namų, kuomet jos, po
nios, turi žiemnamį Florido
je ar Kalifornijoj, vasarna
mį Maine valstijos pajū
riuose, Kanadoje ar kur 
nors Europoje. Ir puikiau
siuose viešbučiuose puikiau
sius kambarius pakelyje.

Argi joms rūpės nebuvi
mas prižiūtėtuvių vaikams, 
kada joms, net neturin
čioms jokio užsiėmimo, vai
kus aukli specialistės slau
gės.

Ar jas , baugina karas 
joms žinant, kad jų sūnelis, 
koks nors kompanas, bus 
atrastas “nepavaduojamai 
svarbiu” savo bizniui, ne
reikės trempti, volioti pur
vą savimi ir- rinkti j save 
kulkas, kaip kad tenka ei
liniui kariui esant mūšiuo
se.

Neišmintinga būtų ta' 
darbininkė moteris, kuri re
publikonų laimėjimo lauktų 
ir iš to tikėtųsi ko nors ge
ro . A.

SMULKMENOS
Rašo Dr. Baltrušaitienė
Medikalė profesija gerbia 

atmintį Hippokrato, kaipo 
“medicinos tėvo.”

Jis pirmasis atskyrė me
diciną nuo religijos ir filo- 
zofijos.

Žmonės manydavo, kad 
ligos paėjo nuo užrūstinimo 
dievų. Hippokratas įrodė, 
kad atsakomingas pats 
žmogus, ne dievai.

Jis pirmasis ištyrė žmogų 
idant atspėjus jo ligą.

Jis tėmijo jo odos spalvą.
Jis stebėjo akis ir veido 

išraišką.
Jis ėmė atydon laipsnišką 

temperatūrą, kaipo ligos 
žymę.

Daktarai tai daro, ir po 
šiai dienai. Nuo to laiko 
daug daBėta prie pažinimo 
ligotumo. Daktarai per tuos 
2,300 metų prisilaiko Hippo
krato etikos kodekso.

Walt Whitman sako: “Aš 
esu dalis viso to, kas buvo, 
ir išsiskirsčius mano kūnui 
jis taps dalimis visos atei
ties kūnų.”

Jis iš to daro išvadą, kad 
mumyse yra susirinkusios 
dalelės doriausių ir nedo
riausių praeities gyvių ir 
jogei mūsų kūno dalelės 
prisidės prie sutvėrimo 
kaip būsimų padoriųjų, 
taipgi ir nepadoriausiųjų 
žmonių.

Vaduojantis tuo išvedimu 
negalima savintis sau dory
bę, o pasmerkti kito nedo
rybę, ne$, mat, iš esmės e- 
same iš dalies dori ir nedo
ri.

Įdėjimas druskos į vande
nį spalvingai' marškonei 
suknelei plauti prilaiko 
spalvas. Kitos plovėjos sako 
sėkmingai vartojančios bis- 
kelį -amonijos tam pat tiks
lui. Amonija kartu minkšti
na ir vandenį. Paskutiniam 
perplovimui vartoja acto a- 
pie šaukštą kvortoje van
dens. •

Gležnučiais žaliais pava
sariniais lapais nusagstytos 
lanksčios beržo šakelės 
svyra ant granitinės kny
gos. Knygos viršelyje — 
bronzinis bareljefas. Į mus 
žvelgia, kiekvienam lietu
viui artimi ir brangūs, di
džiosios liaudies rašytojos 
Julijos žemaitės bronzoje į- 
amžinti veido bruožai. Kuk
lus paminklas ant didžiosios 

rašytojos kapo, kuklus ir 
paprastas, kaip ir pati ra
šytoja, kaip ir tas lietuviš
kas kaimas, kurį taip pui
kiai atvaizdavo savo veika
luose rašytoja.

Buržuazinės Lietuvos val
dovai nemėgo liaudies rašy
tojos. Didelius įr brangius 
paminklus jie statė Lietu
vos liaudies engėjams, engė
jams tos liaudies, kurios iš-, 
tikima duktė buvo Žemaitė. 
Buržuazinė vyriausybė ne
sirūpino, apie jos atminimo 
išlikimą, nesirūpino rašyto
jos kapu. Apie tai pasirūpi
no liaudis, kuri tapo tikroji 
savo krašto šeimininkė.

Nuo 1921 m. gruod. mėn. 
7 d., kada Marijampolės ka
puose buvo palaidota Julija 
Žemaitė, jos kapą aplankė 
šimtai tūkstančiu žmonių. 
Kiekvienas marijampolietis, 
kiekvienas lietuvis, atvykęs 
į miestą, laiko savo pareiga 
aplankyt baltaliemenių ber
žų saugojamą rašytojos ka
pą.

Julija- Žemaitė aistringai 
mylėjo jaunimą. Ir jauni
mas nepamiršo jos. Vos'tik 
pasirodo pirmosios pavasa

New Yorke Įvykusioje madų parodoje, surengtoje 
Jungtinių Tautu pagalbos vaikams amerikinės sekci
jos, Francine Gerbasio dėvi bulvių maišu, vaizduojan
čiu aprėdą karo nuteriotos Europos biednuomenės vai
kų. O greta jos Joseph Malus parodo, ant kiek geriau 
atbodo gražiai aprengtas vaikas.

rio žibutės, moskleiviai pa
puošia jomis rašytojos ka
pą. Vasarą Žemaitės kapas 
visuomet skęsta gėlėse, pa
sodintose darbščiomis jau
nuolių rankomis. Kapą daž
nai aplanko gimnazijų, mo
kytojų seminarijos, preky
bos ir amatų mokyklų, že
mės ūkio technikumo ir kitų 
skaitlingų miesto mokyklų 
moksleiviai, d a r bininkai, 

valstiečiai, inteligentai.
Vyresnio amžiaus mari

jampoliečiai gerai atsimena 
rašytoją, kurią jie pažinojo 
asmeniškai. Paskutiniuosius 
savo amžiaus metus Julija 
Žemaitė gyveno advokato 
Andriaus Bulotos šeimoje 
Marijampolėje. Hitleriniai 
plėšikai ■nužudė advokatą 
Bulotą ir jo žmoną, sudegi
no namus, kuriuose gyveno 
rašytoja. Žemaitės atmintis 
tačiau pasiliko gyva mari
jampoliečių širdyse.

Rašytojos kapą amatų 
mokyklos mokiniai neseniai 
aptvėrė gražia tvorele, ap
sodino gėlėmis kapą ir pro 
jį einančią alėją. Gegužės 31 
d. suėjo 103 metai nuo ra
šytojos gimimo dienos. Ma
rijampolės visuomenė tin
kamai atžymėjo šią datą. 
Tą dieną prie Žemaitės ka
po atvyko tūkstančiai žmo
nių, ant kapo buvo padėta 
daugybė vainikų.

Toji daugybė vainikų ir 
gėlių rašytojos kape liudija 
apie Lietuvos darbo žmonių 
didžiausią pagarbą ir meilę 
savo liaudies rašytojai.

l okį Kelią Patarė Ėjimui 
Prie Taikos

James Yen, Kalbėdamas Apie Masių Mokslinimą, 
Sekamas Pastabas Daro:

“Karas nesuartino net 
pačius alijantus, nors visas 
pasaulis suartintas taikos 
reikalu.

“Pasaulinė taika įvyks tik 
tuomet,, kuomet lygybė ir 
saugumas viešpataus visai 
žmonijai. Be to visokios su
tartys, planai veltui.

“Pirmutiniai planai ir 
mintys turi būti: kaip pa
šalinti priespaudą, badą ir 
ignoraciją. Ramūs žmonės 
yra taikūs. Tačiau kuomet 
juos slegia bloga valdžia, 
i gn o racija ir badas, tai ne
gali ten būti ramybės neigi 
taikos.

“Taikos siekimas taip, 
lyg kad jis būtų savaime iš
rišimu visko, neatsižvel
giant į pamatines priežas
tis karo, yra apvainikavimu 
kvailumo, mūsų kvailybių 
amžiaus.

“Trys ketvirtadaliai pa
saulio žmonijos glūdi po le
tena blogų valdžių: jie be
moksliai, blogai minta ir y- 
ra ligoms aukomis. Todėl 
pirmutiniai planai turėtų

Nuoširdi Padėka
Nelaimėje žuvus mano my

limam vyrui, darbo klasės rei
kalų gynėjui, Fredui Abekui- 
Akelaičiui, neapsakomai skau
dus momentas teko pergyven
ti. Pildant jo paties prašymą, 
jo palaikai likosi krematorijo- 
je sudeginti. Be to, velionis,

Fr. Abekas-Akelaitis

gyvas būdamas, nekartą yra 
pasakęs: “Mirusiam geriausias 
paminklas—tai vykdymas jo 
idėjos.”

Kadangi Fredas Abekas 
nuo pat jaunystės dirbo pa
žangiame judėjime, kad grei
čiau darbo žmonės pasiliuosuo- 
tų iš kapitalistinės vergijos ir 
net organizacines pareigas ei
damas žuvo, tai plati Ameri
kos lietuvių visuomenė išėjo 
prieš jo norą ir matė būtiną 
reikalą pastatyti jam antkapį 
ir jo palaikus perkelti į Lie
tuvių Tautiškas Kapines,, kad 
galėtų visuomenė atlankyti jo 
kapą ir dažnai prisiminti jo 
darbus.

Aš su tuom sutikau ir vi- 
suotmenės norą išpildžiau. Nu
pirkau lotą ir palaikus perkė
liau jausdama, kad minimas 
paminklas (antkapis) nupirk
tas ne kaipo ypatai, bet kaipo 
simbolis, kuris atžymi jo di
delius visuomeniškus darbus. 
Jis ir pasiliks visuomenės ži
niai.

Plačios visuomenės nupirk
tas antkapis oficialiai likosi 
atidengtas Kapų Puošimo die
noje, kur tūkstančiai žmonių 
dalyvavo. i

Čia noriu širdingai padėko
ti antkapio statymo rūpestin
gam komitetui: S. Vėšiuį, A. 
Juriui, J. Skeberdytei, M. žal- 
dokui, A. Jonikienei ir visai 

būti daromi visus tuos blo
gumus prašalinti: kaip juos 
mokyti, kaip sveikatą gerin
ti, gerai maitinti, šviesti ir 
išmokyti savivaldystę su
prasti. Iki to laiko, kol to 
neatsieksime, mūsų taikos 
planai yra beprasmiai.

“Mokslinimas paprastuo
ju būdu neatitinka reikalui. 
Mokymas turi vykti atsista
tymo keliu: turi mokytis 
beveikiant, mokyklą lan
kant turi atsistatyti.

“Norint taikos programą 
pravesti, pamatiniu dėsniu 
yra širdingiausis brangini
mas žmogaus esybės.

“Paprastai tūli inteligen
tiški, geros valios žmonės 
turi palinkimą pamatuoti 
pasaulinį planą tuo, ko, jų 
manymu, žmonijai reikia, 
neatkreipiant domės į tai, 
ko žmonės nori. Jeigu nesu
sipratę žmonės nori to,/kas 
jiems negera, tad reikia 
mokslo ir įrodymų, kad jie 
suprastų,,jog tas jiems ne
gera. Tuomet nereikės prie
vartos naudoti.”

Johanna.

plačiai visuomenei, kuri prisi
dėjo prie jo nupirkimo. Taip
gi dėkoju antkapio atidarymo 
programos dalyviams: progra
mos vedėjui M. žaldokui, kal
bėtojams S. Vėsini, A. Joni
kienei: LKM Chorui ir Rose- 
lando Aido Chorui, kurie su
dainavo po kelias atitinkamas 
dainas?

Velionio darbai aukštai 
įvertinti plačios visuomenės, 
bet jei jis, Fredas Abekas, ga
lėtu prabilti, jis pasakytų: — 
Aš daugiau džiaugčiausi, jei 
jūs, likusieji, daugiau dirbtu
mėte už greitesni pasiliuosavi- 
mą iš po kapitalistinės vergi
jos ir skubesnį įvykdymą tik
ros laisvės darbo žmonėms.' *

Nes jis dėl tos idėjos dirbo 
ir eidamas ištikimai organiza
cines pareigas mirė.

Dar kartą tariu nuoširdų ir 
darbininkišką dėkui visiems 
prisidėjusięms prie to c 
pagerbimo darbo!

K. Abekienė ' 
ir šeima.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

X ISPANIŠKAI KEPTA 
MĖSA •

4 kavalkai avienos (shoul
der chops)

vienas svogūnas 
biskis citrinos sunkos 
puodukas tomačių 
pusė žalio pipiro 
biskis druskos

» puodukas smulkiai sup
jaustyto kumpio.

Gerai apkepink mėsą 
skauradoje. Sudėk į kepamą 
blėtą. Pasudyk, užberk pipi
rų. Supjaustyk smulkiai 
svogūną ir žalią pipirą. Su
pilk ant viršaus. Užpilk to- 
matėmis ir citrina. Gerai 
pakepink kumpį skaurado
je. ir supilk ant viršaus vis
ko. Gerai dždengk ir kepk 
vidutiniai karštame pečiuje 
apie valandą laiko.

■ Jei nori bulvių prie mė- 
—; >.--------- ------ -------—,
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Marė Ramanauskienė
Lietuvių Moterų Klubas 

atlaikė susirinkimą birželio 
19-tos vakarą, 735 Fair
mount Ave. Narės buvo r 
šauktos atvirutėmis ir atėjo 
pagirtinai skaitlingai.

Perbėgus greitai klubo 
reikalus, pabaigoje, pirmi
ninkė d. H. Merkienė pakė
lė klausimą prezidentinių 
rinkimų ir paaiškino Henry 
A. Wallace trečiosios parti
jos skirtingumą nuo kitų 
partijų ir reikalingumą įsi
rašyti į Progressive Citi
zens of America ir darbuo
tis kiek tik galint.

Kilo ir diskusijos. Darbi
ninkiškų reikalų klausime— 
ką reiškia darbininkų vie
ningumas; ką mes esame 
patyrę per savo gyvenimą 
dirbtuvėse ir streikų laiku 
— buvo pakviestos ir kalbė
jo draugės: J. Šapranaus- 
kienė, Kavosky, Nellė Gri- 
ciūnienė, Marė Ramanaus
kienė. X

Baigusis diskusijoms, 
gražus būrys pasižadėjo 
darbuotis prezidentiniuose 
rinkimuose ar juos paremti. 
Į Henry A. Wallace rinki
mų klubą įsirašė 19 narių su 
$19.

Pirmininkė paaiškina, kad' 
dabar prasidės surprizo po- 
kiliukas (surprise party) 
pagerbimui mūsų klubo na
rės Mary Ramanauskienės, 
nei jai sukanka 75 metai 
birželio 24-tą, 11948 m. Kilo 
sveikinimai ir geriausi lin-' 
kėjimai jai geros sveikatos 
ir darbuotis gerovei mūsų 
klubo ir kitiems 'darbinin- ‘ 
kiškiems reikalams.

Šiam pokiliuko ' surengi^ 
mui pasidarbavo d. T. Šau- 
linskienė, iš anksto pakal
bino nares, kad prisidėtų su 
kuo katra gali. Tad buvo 

i puikiai .paruoštas stalas, 
nudėtas įvairiu maistu ir 

I gėlėmis.
Paprašiusi visų nusira

minti, d. Ramanauskienė 
tarė širdingiausį dėkui už 
t*a i , kad mes ją 
taip pagerbė m. Sa
ko — brangios draugės, 
aš to visai nesitikėjau. Ste
biuosi. kad jūs esate tokios 
draugiškos. Aš čion dar ne
seniai esu tarpe jūsų, bet 
jūs philadelphietės man’ 
pridavėt tiek gerų jausmų 
ir energijos, jog aš nesijaus 
čiu savo metų, tai ir pasilie
ku visuomet su jumis.

Taipgi turėjome ir svečių 
vyru. Dalyvavo R. Merkis, 
S. Kavalchuk, S. Reikaus* 
kas. Pieta, F. Walant.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks liepos 24-tą, 735 
Fair mount Aye. Apie tai 
dar bus priminta vėliau per 
dienraštį Laisvę.

Klubo Koresp.
P. Walantiene.

Liekama balta duona ga
lima sudėjus karštame pe
čiuje ant grotelių per pen
ketą minutų pagruzdinti, 
sudėti i švarų maišeli kol 
apykarštė ir sandariai už
daryti, kad neįsigautų pelė
siai. Galima vartoti kaipo 
sausainiai prie sriubų ar 
šiaip valgyti.
-------  1 ...   i.....—1 

sos, tai irgi kartu * pečiuje 
gali kepti, čia bulvės gana 
gerai pritiks. *
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“Ukraina vesta pažinti. Vakar aš per
skaičiau Mazepos biografiją: įdomi ir 
pamokoma!...” Tessa nežinojo, kas tas 
Mazepa, bet kiekvieną Grandelio žodį jis 
priimdavo įtarinėdamas. Kartais jis pri
simindavo Kilmano laišką; bet dažniau
siai galvodavo: Grandelis taiko į minis
trus. Reikia su juo atsargiau!...
O Breteilis tebepalaikė Grandelį; niekas 

neįtarė, kad tarp jų prabėgo katė. Fuže 
kalbas dabar kartojo Diukanas; jis visur 
rėkavo: “Saugokitės Grandelio!” Kai jį 
klausdavo, ar jis turįs įrodymų, jis atsa
kydavo: “Ne! Bet aš tai jaučiu...” Su 
Breteiliu Diukanas nustojo sveikinęsis, 
išėjo iš frakcijos. Dešinieji jį piudė, va
dino “išsigiTnėliu”, “revanšininku”, “na- 
cional-bolševikų.”

Tačiau gyvenimo švarumas suteikė 
Diukanui sąžiningo patrioto reputaciją;- 
ir tų reputaciją sunku buvo sugriauti. 
Daugelis Breteilio draugų tebesusitiki- 
nėjo su Diukanu; kažkada buvusi discip
linuota partija ėmė krikti.

Generolas Pikaras, sukrėstas Diukano 
pareiškimo, atėjo pas Breteilį:

— Nuo jūsų aš nieko neslepiu. Bet štai 
ateina Grandelis ir klausia apie mūsų ap
siginklavimą. Kaip aš galiu juo pasiti
kėti?

— Grandelis dirba su manim.
— Taip, bet jūs žinote, ką apie jį pa

sakoja... Dabar ne trisdešimt šeštieji, 
Prancūzijai vadovauja ne Bliumas. Jei 
prasidės karas, atsakysime mes...

Breteilis nervingai pešiojo staltiesės 
kraštą.

— Tai sudėtingas lošimas. Ir pavojin
gas, neslepiu. MĮes nepajėgsime nugalėti 
vieni. Užtenka mums tik nusileisti — ir 
vėl atsiras Liaudies frontas. Aišku, jeigu 
aš galėčiau, aš pasirinkčiau kitus sąjun
gininkus. Šiaip ar taip, aš lotaringietis...
Bet pasirinkimo nėra. Anglai — tai die
vai Olimpe. Mes jiems tik lošimo žetonė
liai: sumokės mūsų Tunisu arba Indoki
nija. Ir, be to, lengva kalbėti apie trišalį 
paktą, kai parlamente vienas komunis
tas, taip, taip — vienas! O pas mus?... 
Aš žiūriu iš nacionalinio taško. Vokiečiai 
nori panaudoti mus, tai suprantama. 
Tačiau Prancūzija — vienas kūnas, jo 
negalima dalinti, liga dar nepasiekė kau
lo. Vadinas, įvyks priešingai — mes pa
sinaudosime vokiečiais, o ne jie mumis. 
Jūs suprantate mane? Karo grėsmė pa
dės mums išsilaisvinti iš komunistų. 
Laimi tas, kuris sako tautai: “Taika;” O 
kariauti Hitleris neišdrįs: juk mūsų ar
mija šio to verta; Beje, jūs tai geriau 
žinote, negu aš...

— Aš nieko daugiau nežinau. Bijau, 
kad mūsų armija neišlaikys smūgio. 
Svarbu dai^i ne apginklavimas, nors ir 
šioj šrityj aš abejoju. Aš mačiau mūsų 
atašė, kuris buvo Ispanijoje. Jis labai 
aukštai vertina vokiečių aviaciją. Bet, 
kartoju, svarbu ne tai. Dvasia palaužta... 
Karininkai nenori kariauti. Ir vargu ar 
panorės, net jei aplinkybės' to pareika
lautu. Jūs manote trauktis iki tam tik
ros ribos. Bet aš nežinau, ar mes pajėg
sime išsilaikyti ant tos ribos? Armija 
sudaro kažką gyva, tai organizmas ...

Pikaras jaudinosi: jam armija buvo 
širdies dalykas. O Breteilis, išdėstęs sa
vo planą, nusiramino. Jis viską pasakė; 
nutylėjo tik Grandelio ryšius su Kilma- 
nu, bet tai smulkmena, techniškas reika
las... Žaidimas, aišku, pavojingas ... 
Kiek sykių Breteilis svyravo! Jį palaikė 
tikėjimas dievu, jo apvaizda. Jis prisi
minė Lotaringijos piemenaitę, aukščiau
siojo pasiųstą Prancūzijai išgelbėti. Ne, 
Prancūzija nežus!...

Greitai po šio pasikalbėjimo Breteilis 
pareikalavo Tessa paneigti:

—* Gandai, šmeižią Grandelį, leidžia
mi Diukano. Tai neatsakingas žmogus. 
Tačiau nuolat kartojamas ir tavo var
das. Ve) tas pats suklastotas popierga
lis... Tu pagaliau privalai baigti šią is-

Tessa įširdo:
— Aš nieko neskelbiu, bet neketinu ir 

atšaukti. Kuo ašį čia dėtas? Ir, be to, aš 
nejaučiu jokių simpatijų Grandeliui. Pa
sakysiu tiesiai — man jis nesukelia pa
sitikėjimo.

— Ar tu manai, kad man Grandelis 
patinka? Avantiūristas, mergišius, go

dus pinigo. Jei turėčiau dukterį, neleis
čiau jos už Grandelio. Bet prieš mu's— 
politikos, o ne skonio klausimas. Kas. ve
da kampaniją prieš Grandelį? Fuže, 
Diukanas. O už jų nugarų komunistai. 
Jie nori atgaivinti Liaudies frontą. Jei 
tu atšauksi šmeižtą, mes sugriausime jų 
planus.

— Visa tai gerai, bet aš toli gražu ne
įsitikinęs, kad laiškas suklastotas. Tarp 
mūsų kalbant, aš manau, kad r Grandelis 
įmaišytas į nešvarią istoriją.

— Gali būti... Tačiau ar tu turi įro
dymu ?

— Ne.
— Na matai .. . Vadinas, išmdsti jo 

mes negalime. Lieka svarstyti klausimą 
ne moraliniu, bet politiniu požiūriu. Jei 
tu vis- tylėsi, jie tave suės. Štai paskuti
nis Diukano išsišokimas . . .

Breteilis parodė Tessa laišką, kurį 
Diukanas išsiuntinėjo kai kuriems deši
niesiems deputatams; jis reikalavo iš
tirti finansinius resursus ne tik Grande
lio, bet ir visų, įmaišytų į “Kilmano by
lą,” tarp jų — ir Tessa.

Iš apmaudo Tessa užsikosėjo:
— Dieve, kokia niekšybė! ...
Po to Breteilis lengvai gavo Tessa pa

rašą po trumpu, bet griežtu paneigimu.
Vakare pas Poletę Tessa praskydo:
— Breteilis prirėmė mane prie sie

nos... Šantažuotojas! Aišku, mes dar 
kartą nugalėjom. Biudžeto komisija no
rėjo mus nuversti: ten sulindo Fuže 
draugai. Bet aš padariau jiems siurpri
zą: .prancūzų - vokiečių deklaracija. Jie 
iš karto nutilo. Tu matai, kiek pergalių: 
Miunchenas, streikų suardymas, Bera- 
ro misija, deklaracija. Kaip sakydavo 
senovėje: dar viena tokia pergalė — ir 
viskas lėks po velnių.

— Kas lėks?
— Kaip “kas”? Prancūzija.

CLEVELAND, OHIO 
I
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DETROITO MERGINŲ SEKSTETAS

Programoje taipgi dalyvaus:
MOTERŲ ir LYROS MIŠRŪS CHORAI

Solistai: Aldona DeVetsco; P. Janulaitis; W. Hegedorn, S. Kuzmickas ir dar 
vienas kitas iš delegatų. . 

• I
. *

Koncerto Akompanistė Aldona Vilkelis
Poletė nesidomėjo politika; laikraš

čiuose skaitydavo tik žmogžudysčių kro
niką ir romanus su tęsiniu, bet ji buvo 
išauklėta Prancūzijos kulte: Žana d’Ark, 
Napoleonas, Liūgo, Verdenas. Ji siaubin
gai pažiūrėjo į Tessa. O jis leipo juokais.

— Ko gi tu juokies?
Tessa maloniai atsakė:
— Geriau juoktis, negu verkti. Aš pa

vargau, aš turiu teisęs^pailsėti. Bet tu 
nesikrimsk, katyte, aš truputį pajuoka
vau. Prancūzija negali žūti. Greičiau 
taika žus...
25

Norėdama paveikti Daladje ir Tessa 
politiką, Ispanijos vyriausybė atsisakė 
internacionalinių brigadų pagalbos. 
“Paryžiaus Komunos” batalionas kentė 
susigrūdęs .mažame Katalonijos kaimely
je, netoli sienos: į Prancūziją kovotojų 
neįleido. Valstietės upely velėjo skalbi
nius ir rinko balkšvus žieminius salotus. 
Gyvenimas atrodė ramus. Staiga, lyg 
dulkių stulpai prieš audrą, ėmė suktis 
pabėgėliai.

Bėgo Barselonos gyventojai: prie jų 
miesto artėjo marokiečiai. Valstiečiai 
kraustėsi iš savo vietų; kai ■ kurie ginė 
pakvaišusius mulus ir ožkas; kiti piovė 
gyvulius. Vežimuose suposi indaujos ir 
vištidės. Moterys nešė ryšulius. Paskui 
ėrnė bėgti kareiviai. Mėtėsi šovinių dė
žės. Artileristai tempė patrankas. Fašis
tų aviacija bombardavo kelius; bombų 
duobėse slapstėsi vaikai, spausdami prie 
savęs išgelbėtus žaisliukus.'

Žmonės bėgo į tamsiai mėlynus kal
nus: ten Prancūzijos, siena. Bet Tessa 
pareiškė žurnalistams: “Mes negalim 
įsileisti pabėgėlių. Aš nemėgstu šantažo, 
o ponai komunistai mus šantažuoja savo 
gailestingumu...” Ir siena buvo užda
ryta.

Paskiri vadai dar mėgino organizuoti 
pasipriešinimą; drąsino' kareivius; grą
žino iš pasienio sugėdintus dezertyrus. 
Pasirodė laikraštukai, kviečią nenustoti 
rimties ir ryžtingumo. Ministerija ir ge
neralinis štabas klajojo, kiekvieną dieną 
persikeldami iš vieno , pasienio kaimo į 
kitą. Daržinėse- ir svirnuose tarškėjo 
“undervudai.” Italų bombonešiai bom
bardavo paskutinį respublikos miestą 
Figerąsą, jtrupino jo senus namus ir bal
konus, naikino pabėgėlius. O tarp šiukš
lių ir griuvėsių gulėjo iškankinti žmo
nės.

' (Bus daugiau)

I )idysis Piknikas Jau Čia Pat- 
Visur Organizuojami Auto

busai į Maynard, Mass.
Liepos — July 4th, suva

žiuos tūkstančiai visokio am
žiaus žmonių į dienraščio 
Laisves didįjį metinį pikniką, 
Vose Pavilion Park, Maynard, 
Mass. Tai bus įvykdytas dar 
vienas plačiosios minios są- 
skridis, kuriame kas motai mi
nios žmonių suplaukia iš visu 
Naujosios Anglijos valstijų ir 
miestų.

Kur bus dar kartą atžymė
ta Amerikos istorine švente 
“4th of July” ir ta proga gra
žiai paremsi me lietuvių demo
kratinę spaudą. Tai bus atlik
tas labai kultūringas darbas 
Massachusetts valstijos pažan
giųjų lietuviškų organizacijų.

Tai bus sekmadienį, liepos 
4-tą, kuomet šis piknikas 
Įvyks. Tai patogiausias laikas 
visiems gražiai pasižmonėti, 
nes ant rytojaus šventė ir nie
kas nedirbs.

Turėsime gražią programą: 
grieš Dirvelio orkestrą ir dai
nuos puikūs chorai — Aido 
Choras iš Worcester, Mass., 
vadovybėj mokytojos Norma 
Cheponis; * Norwood Vyrų 
Choras, • vadovybėj mokytojo 
S. Paura, Norwood, Mass, ir 
rodos, dar kas tokio bus pu
blikos dideliai nuostabai. Bet 
turėkime kantrybės palaukti, 
kol nuvažiavę i pikniką patys 
pamatysime. Gi Franas Šapo
kas (bostoniškis) rengiasi prie 
meistriško pravedimo lengvo
jo sporto. O lengvasis sportas 
tankiai esti surištas su labai 
skoningų w juoku. Tik reikia 
gražaus oro. Bot ir lietelis mūs 
nesulaikys. Apart visko gra
žaus ir įdomaus, bus be galo 
svarbu pasiklausyti didžiau
sio kovotojo už taiką ir gerbū-- 
viską Ameriką, kuomet kalbės 
senatorius Glen H. Taylor, 
kandidatas į vice prezidentus 
ant Progresyvės Partijos tikie*

I to. Taip, senatorius kalbės 
Laisvės piknike tūkstantinei 
miniai. Todėl ir reikia, kad 
kuo daugiausia žmonių daly
vautų tame piknike ir pasi
klausytų to žymaus žmogaus. 
O daug žmonių dalyvaus, jei
gu visur bus organizuojami 
busai nuvežimui žmonių į pik
niką ir kitaip dedamos pastan
gos sutraukimui publikos. To
dėl ir darbuokimės sąmonin
gai ir gerai.

Ko Mums Reikia Dabar?

Reikia, kad visur busai bū
tų prirengti; kad šiomis pas
kutinėmis dienomis būtų kuo 
smarkiausia platinami įžangi
niai tikietukai, ant kurių bus 
ir dovanų laimėjimas, kaip ir 
kas metais būdavo.

Reikia, kad iš visų kolonijų 
būtų paskirta po gerą skaičių 
darbininkų’ žmonių patarnavi
mui prie visokio’biznio. Ir rei
kia darbininkams suvažiuoti 
ne vėluojant.

Piknikas prasidės anksti, — 
galima sakyti, iš pat ryto. 
Todėl ir su autobusais^reikia 
anksčiau pasiskubinti; reikia 
suvažiuoti ne vėliau 1-mos va
landos po piet, tai yra geriau 
susieiliuoti, sustatyti parko 
aikštėje.

Worcester su didžiausiu rū
pestingumu darbuojasi priren- 
gimui šio didžiojo pikniko! 
Reikėtų, kad ir kitos visos ko
lonijos, nors dalinai palygi
nant tiek padėtų pastangų, 
kad šį pikniką padaryti kuo 
pasekmingiausiu! 

\ i

Iš Lowell, Mass, busas eis 
į pikniką kaip 12 vai. dienos, 
nuo Liet. Pil. Klubo svetainės, 
14 Tyler St. Visi pribūkite lai
ku. Kelionė bus nepaprastai 
smagi.

J. M. Karsonas.

LDS 8-tas Seimas
Visiems Seimo delegatams ir taipgi dalyviams turi 

būt žinotina sekami Seimo reikalai:
* Seimo Piknikas

Liepos 11 d. įvyks Seimo delegatų priėmimo piknikas. 
Numatoma, kad didžiuma Seimo delegatų suvažiuos ne- 
dėldienį, liepos 11 d. Patartina visiems visųpirmiaųsia su
stoti mūsų LDS klube, 930 E. 79th St. (arti St. Clair 
Ave.) Ten gausite direktyvas kaip nuvažiuoti į pikniką. 
O kurie būsite be automobilių, mes pasirūpinsime, kad 
būtumėte nuvežti. Pikniko vieta graži ir netoli iš miesto, 
tai yra buvusis Machutų daržas, 2295 Green Rd.

Seimo Sesijos
Seimo sesijos visos bus Hotel Carter, 1012 Prospect 

Ave., (miesto centre). Jos prasidės pirmadienio ryte 10 
vai., liepos 12 d. ir baigsis ketvirtadienį, liepos 15 d.

• Šeiminis Koncertas
Šeiminis koncertas įvyks pirmadienio vakare, liepos 

12 d., Sachsenheim svetainėje, 1400 E. 55th St. Pradžia 7 
vai. vakare. Po koncerto tęsis šokiai.

Jaunimo Diena
Antradienis, liepos 13 d., pašvęstas jaunimo reika

lams. Dieną tęsis jų sesijos, o vakare įvyks jų vakarienė 
ir šokiai Lake Shore Country Clube, ant Eddy Rd. ir 
Lake Shore Blvd., palei ežerą.

Šeiminis Bankietas
Trečiadienio vakare, liepos 14 d.j įvyks šeiminis bąn- 

kietas. Bankietas atsibus Carter Kotelyje, tuoj pp sesijų 
uždarymo ir tęsis su trumpomis prakalbėlėmis iki užbai
gos. - . A

' Ketvirtadienį, leipos 15 d., baigsis mūsų 8-tasis Sei
mas. Šioji diena palikta be jokių pramogų taip, kad jeigu 
Seimas dar laiku užsibaigs, tai delegtai galės pasisve
čiuoti, po miestą pasidairyti arba savus reikalus atsilikti.

Kambariai Carter Kotelyje
Kambarys su viena lova $4.25 iki $4.75; su dvięip' 

gulėt lova $6.25; su dviem atskirom lovom $7.00. Suites 
nuo $16.0,0 iki $20.00.

Kambariai Pas žmones
Mes darome surašus kambarių ir taip pat žmones. 

Todėl išrinktieji seimo delegatai tuoj kreipkitės žemiau 
paduotu antrašu, o mes stengsimės jums parūpinti vietą 
Seimo laikotarpiui. Rašydami pažymėkite, kur jūs norite 
kambario, hotelyje ar pas žmones.

Seimo Komisijos Pirmininkas
; J. ŽĖBRYS,

14639 Coit Rd., Cleveland 10, Ohip.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Birž. 30, 155
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Tuojau užsiregistruokite vietas buse vykti i dien- į 
raščio Laisvės Pikniką, kuris įvyks 4 d. liepos, Vose j 
Pavilion Park, Maynard, Mass. |

LAWRENCE, MASS. Į
Busas išeis nuo Lietuvių Piliečių Klubo, i

41 Berkley St., 11:30 v. ryto. į
Komisija: J. Supetris, S. Penkauskas, J. Rudis. i

HAVERHILL, MASS. !
! Busas išeis nuo P. G. K. salės, 324 River St., 11 vai. į 
! ryto. Komisijos nariai yra: |
1 P. Yačiunskas, A. P. Dambrauskas, J. Masevičius. !
i WORCESTER, MASS. Į
1 Busas išeis nuo Liet, salės, 29 Endicott St., 12 vai. ! 
Į dieną. Kelionė į abi pusi $1.50 asmeniui. Užsiregis- |
• travimui matykitės su P. Naviku salėje. į

I HARTFORD, CONN. į
• Šį sekmadienį, 4-tą d. liepos, 2 busai išvažiuos į j 
j Maynardo pikniką. Išeis 10-tą vai. ryto, nuo Lais- j 
J vės Choro salės. 155 Hungerford St.

Visi pribūkite pažymėtu laiku. F. J. Repšys.
.|e — •< —— • —“ M — "* — «■ — *• — "■ —— “— ** — "* —■< —— * — I* — — •* —— *• — Hrt — HM —- IH( — Mt —— mi —— MM — IM — ■

Philadelphia, Pa.
Dėlei Progresyvės Partijos — 
Wallace - Taylor Šaukiamos 

Konvencijos Svarbus 
Pranešimas

Liepos 23, 24, 25 dienomis 
Įvyks trečiosios partijos kon
vencija, Convention Hall.

Esame nugirdę, kad pla
čios lietuvių kolonijos pasi
rengę siųsti delegatus į minė
ta konvencija.

Philadelphijos lietuvių pa
žangiosios organizacijos su
organizavo, rinkimų vedimui 
Wallace’o Klubą, i kurį Įstojo 
virš 50 nariu i koletą dienų. 
Bendrai lietuvių organizaci
jos nusitarė surengti tarpe se
sijų lietuvių delegatų pasitiki- 
mui bankietą ir masinį Įspū
džių pasidalinimą, 24 d. lie
pos, apie kurį pranešime vė
liau.

Išrinkti delegatai, norinti 
mūsų pastangomis gauti nak
vynes, prašomi pranešti klubo 
pirmininkui A. J. Smitui, 5809 
N. Fairhill St., Philadelphia 
20, Pa. Gausite instrukcijas, 
kur apsistoti. Norintiems apsi
stoti viešbutyje, taipgi galime 
padaryti rezervaciją.

A. J. Smitas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 1 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer- j 
menine. Mūsų patarnavi- | 
mu ir kainomis būsite pa’- ;
tenkinti.

<*►
1113 Mt. Vernon St.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Šį sekmadienj, 4 d. liepos, du bu
sai išvažiuos j Maynardo pikniką. 
Išeis 10-tą vai. ryto, nuo Laisvės 
choro salės, 155 Hungerford St. Visi 
pribūkite pažymėtu laiku. — F. J. 
Repšys. (153-154)

PHILADELPHIA, PA.
Prašome įsitėmyti, kad kurio no

rite važiuoti j Laisvės pikniką, ku
ris įvyks 4 d. liepos,** Klaščiaus Par
ke, Maspeth, N. Y., būkite prie Ru
sų Klubo, Fairmount Ave., sekma
dienio ryte, kai 8-tą vai. Kurie turi
te bilietų, būkite prie Klubo, kurie 
dar neturite bilietų, galite dar nusi
pirkti. Bilietus ir užsiregistravimo 
vietas buse tvarko šie asmenys: P. 
Pilėnas, 538 No. 12th, SU, M. Ša- 
pranauskienė, 1227 No. 11th St., A. 
Galkus, 1127 Green St., J. ir A. 
Smitai, 5809 No. Fairhill St., ir pas 
Siaulinskienę ir Budžinską. Tad pra
šome įsitėmyti dieną ir laiką, liepos 
4 d., 8 v. v. — Kom. (153-155)

Ateinantį sekmadienį, liepos 
4 d., išeis busas Į Laisvės pik
niką Brooklynan nuo 735 
Fairmount Ave.,/8 vai. ryte.

O trečiadienį, birželio 30 
d., įvyks platus susirinkimas, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. 
vakare, čia bus apkalbama 
svarbūs reikalai: Wallace- 
Taylor — trečiosios partijos 
veikla, čia turėsime buso ti- 
kietų, kurie norės vykti į 
Laisvės pikniką. Mūsų organi
zacijų nariai turėtumėt skait
lingai atsilankyti į šį susirin
kimą. Tiesa, oras atšilo, bet 
jau vasara. Artinasi ir Laisves 
piknikas Philadelphijos apy
linkėje. Turime 'daug reikalų.

Rausv.

Lowell, Mass.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
' V ’ v

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 3 d., 7:30 v. v., toj pačioj 
vietoj. Šiame susirinkime malonėkite 
visi dalyvauti, nes turėsime svarbių 
reikalų, ypatingai į Laisvės pikniką 
reikės pilnai pasiruošti važiuoti. 
Pikniko reikale, Jonas Degutis su 
savo pagelbininkais, Jonu Marcin
kevičium ir Petru Maršonu išduos 
raportus kas link busų į L. pikniką. 
Taip pat dar keli draugai nėra už
simokėję narinių duoklių už šiuos 
metus, tad prašome ateit! ir užsi
mokėkite. — V. W. Zelin. (153-154)Valgykite Pietus pas

HAITY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. t . 1

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

4—------------------- - ------------------------------------- ---------------- ---------------- -----*

August Gustas i
BELTAIRE FLORIST

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 1 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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Paul Gustas Funeral Home,
INC. ’

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

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks liepos 2 d. Liet. 
Salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Susirinkimas bus svarbus, tad visos 
būtinai turime dalyvauti, nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti. Prie 
progos, nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. — M. K. (153-154)

MONTELLO, MASS,
Liet. Taut. Namo Draugove ren

gia pikniką savame parke, Keswick 
Rd., prie Winter St. įvyks dvi die
nas, liepos 4 ir 5. Pradžia 1 vai. 
dieną. Bus gera muzika, datig sve
čių iš kitur. Turėsime gerų valgių 
ir gčrmių. Kviečia Rengėjai.

Nukelti pusmetiniai susirinkimai 
Liet. Taut. Namo iš liepos 6 d. į lie
pos 13 d.

LLD 6 kp. iš Liepos 5 d., nukel
tas į liepos 12 d. G. Shimaitis.

(152-153)

Busas Rengiamas į Maynard 
Pikniką

Šį sekmadienį, liepos 4 die
ną, iš Lowell važiuos daug 
žmonių į Laisves metinį pik
niką, Maynard, Mass. Ne. visi 
mašinomis turi progos nuva
žiuoti į tolimesnius piknikus, 
o visgi į .tokius didelius pikni
kus, kur suvažiuoja tūkstan
čiai žmonių iš visur, visiems 
norisi nuvažiuoti, kad pasi
žmonėti, kad susitikti ir pasi
matyti su seniai besimatytais; 
o gal su kuomi prie progos ir 
naują pažinti užmegzti.

Taigi, kad daugiau žmonių 
galėtų nuvažiuoti ir gražiai 
pasismaginti tūkstantinėje mi
nioje, mes rengiame autobusą, 
kuris nuveš i pikniką ir par
veš atgal tik už $1.25. Kurie 
važiuosite busti, pribūkite ly
giai 12 vai. dienos Į Lietuvių 
Pil. Klubo svetainę. Čia visi 
susėsime į busą ir dainuodami 
draugiškoje nuotaikoje trauk
sime i kelione, kurios bus 23 
mailės iki Maynardo pikniko.

Dar smagiau bus visiems 
kartu sugrįžti namon. Pikniką 
apleisime 8:30 vai. vakare, 
kuomet jau būsime prisigerėję 
didelio pikniko gerumu - sma
gumu ir jo gražia programa.

Visi pasiimkite įžanginius 
tikietus, kuriuos jau turite pa- 
sipirkę (nepamirškite), o ku
rie dar neturite, tai dabar pa- 
si p irkite.

Susitiksim autobuse — gra
žioje kelionėje, taipgi ir pa
čiame piknike.

Busas atvažiuos prie klubo 
fronto 12 valandą lygiai.

J. M. Karsonas.

BROCKTON, MASS.
Paminėjimas 12 Metų Sukak
tuvių nuo Mirties George Rin- 
dzevich, kuris Mirė Liepos 2, 

1936 Metais
Nuo pat pradžios jis buvo 

Laisvės skaitytojas ir LLD 6 
kp. narys. Vietoje buvo žino
mas kaipo geras darbininkiš
ko judėjimo rėmėjas. Jo bu
vusi gyvenimo draugė Alena 
Rindzevičiėnė, darydama 12 
mt. sukaktuves nuo jo mirties, 
aukojo Laisvės reikalams $3 
ir LLD Centro reikalams $3. 
Ji visuomet lanko kuopų susi
rinkimus.

★ ★ ★
Antanas Raila, kuri§ per 

daugelį metų laikė alaus, vyno 
ir, snapso užeigą po vardu 
National Cafe, 666 N. Main 
St., Lietuvių Tautiškame Na
me, prieš beveik porą mėne
sių minėtą užeigą pardavė. 
Nupirko Liet. Tautiško Na- 
'mo paskolos davimo komite
tas. Dabar vadinasi National 
Cafe, Incorporated.

Vietiniai ir iš kitur atvažia
vę, prašomi užeiti pasižiūrėti. 
Gausite gerą patarnavimą, tei
singus patarimus. Praleistas 
jūsų centas eis Lietuvių Tau
tiško Namo naudai.

G. Shimaitis.

'ant Beacon Park St. Paliko 
dideliame nuliūdime savo jau
ną žmoną, sūnų, uošvius (Kup- 
kas), 3 brolius, 3 seseris, daug 
draugų ir giminių. Daug pu
blikos dalyvavo laidotuvėse.

Birželio 18 d. mirė Fran- 
ciska Stirblienė, gyveno Brid
gewater, Mass. Parvežta buvo 
į Yakavonio šermeninę, 741 
N .Main St., Montello, Mass. 
Paliko - nuliūdime 2 sūnus, 
daug giminių ir draugų.

Žolynas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS 
DIENINĖS DARBININKES

8 A M. ikt\:46 P.M.

Turi būti patyrusios binding operator?!
NUOLATINIS DARBAS. GERA AUGA

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitės

MR. BORRUSO
STOR-AID, INC.

151 West Side Avenue
Jersey City, N. J.

(157)

Montello, Mass.
Mūsų Miestelyj Mirę Lietuviai

Kiek pirmiau mirė B. Bui- 
nauskiene, Juozo žmona, pali
ko 2 dukteris.

Kaimynai pastebėjo, kad 
kelinta diena nesimato Paul 
Tauczko; gyvenančio 35 E. 
Main St. Pašaukta policija, ra
do jį mirusį. Rado paliktą tes
tamentą ir pinigų apie 12 šim
tų dolerių. Jo šeima gyvena 
Chicago, Ill. Duktė su motina 
dalyvavo laidotuvėse.

Beatrice Žemaitienė mirė 
birželio 7, gyveno 1'44 Ames 
St. Užaugino 7 šeimynos. Vi
sus paliko nuliūdime. Taip pat 
vyrą, brolį ir daug giminių.

Aleksandra Batakis mirė 
birželio 9 d., gyveno 3 Ridge 
St. Paliko šeimą, gimines ir 
pažįstamus.

Staiga mirė Albertas Lucas 
(Lukošius), 46 metų. Gyveno

111 ■ ■■ 1 .... ....—1 .

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
c------------------- -- - -....... ........................  J

KOMINFORMAS SMER
KĖ TITO, KITUS VADUS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
kad per eilę nusileidimų tiem 
imperialistam jie gali įgauti 
tų jėgų draugingumą, kad 
padaryti susitarimą su jais 
apie Jugoslavijos nepriklau
somybę ir laipsniškai uždėti 
Jugoslavijos liaudžiai tu ša
lių kryptį, tai yra kapitaljz- 
mo kryptį.

Tuo pačiu laiku jie tylo
mis linksta prie gerai žinomo 
buržuaziniai - nacionalistinio 
tezio, kad “kapitalistinės 
valstybes savaimi perstato 
mažesnį pavojų Jugoslavijos 
nepriklausomybei, negu Ta
rybų Sąjunga.”

Informacijos Biuras neabe
joja. kad Jugoslavijos Kom
partijos širdyje yra pakanka
mai sveikų elementų, kurie 
yra ištikimi marksizmui le- 
ninizmui, ištikimi tarptauti
nėms Jugoslavijos Komparti
jos tradicijoms ir tradici
joms suvienyto socialistinio 
fronto.
Kominformo posėdžiai 

vyko Rumunijoje ir pas
merkimo originalą patiekė 
TSRS Visasąjunginė Kom
partija.

Tokio.— Gen. MacArthur 
žada laikytis Japonijoj dar 
2 metus.

MERGINOS
18—35 

PAKAVIMUI 
SUNSHINE BISCUITS

Gera Alga — Puikios Darbo Sąlygos 
Vakacijos ir 7 Šventės su Alga 

Duodama UhifOrtnos Ir Apskalbimas 
Nemokamai 

Kafeteria ant Vietos

Sunshine Biscuits, Inc.
29-10 Thomson Ave‘., 

L. L City z ’ 
PATOGU IRT, BMT ir 

INDEPENDENT SUBWAYS
(153)

Washington. — NRLB 
apkaltino angliakasių uni
jos (UMW-AFL) vadovybę 
Tafto - Hartley įstatymo 
laužyme.

Išplaukę ant East River pa
sivažinėti troptu, pasijuto ne
galį atsilaikyti prieš bangas. 
Trys išplaukė į krantą, o du 
išgelbėjo pajūrio sargybiniai.

PAJIEŠKOJIMA)
t Aš, Jonas Petruszcviczius pajieš- 
kau dviejų pusbrolių Jono ir Raulo. 
Petruszeviczių. Iš Juodbudžio kai
mo, gyvena prie Petkcliszkės dvaro, 
Veiverių valsč., Mariampolės apskr. 
Kas apie juos praneš, aš atsilygin
siu. G. Petruszcviczius, 10 Masessot 
Rd., Worcester, Mass. (152-154)

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant ' 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, ■ Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus is Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
laivą nuo W.4 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- • 
kalavjmo. Mūsų telefonas niekad nemiega. :

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
ANNA SAKALAUSKAS 

(prop.)
Kambariai ir apartmen- 

tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matro
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar' mėne
siui.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

Atėnai. — Jugoslavija 
paneigė gandus, kad Grai
kijos partizanai yra perkė
lę į jos teritoriją didelį 
skaičių vaikų. Graikijos val
džia tuo reikalu buvo įtei
kusi notą Jugoslavijai, bet 
notos protestas buvo atmes
tas.

Roma. — Paskelbtas Ita
lijoj visuotinas maisto dar
bininkų streikas.

Palestina. — Arabai kal
tina žydus, o žydai arabus 
už paliaubų laužymą.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIiAjĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

'I' Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeina j 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

i; ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
j ■ - Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ / O

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Tree., Birž. 30, 1948
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Dešimtukinės Kasos po 
Stotis Bus Pritaikytos 
Trečiadieni

vakarą 
po pu- 
moketi

Jeigu trečiadienio 
pavėluosi namo, grįši 
siaunakčio, jau turėsi 
dešimtuką už parvažiavimą
subway ar kita kuria linija. 
Jau iš vakaro mechanikai 
dirbs, pritaikydami dešimtu- 
kines kasas vietoje penktuki- 
nių prie 3,390 įėjimų į sub
ways 523-se stotyse.

Tačiau tūlose vietose, tiki
masi, nespės senas penktuki- 
nes kasas uždarinėti ir naujas 
dešimtukines atidarinėti, tad 
kai kas dar gaus už penktu
ką “raidą” ir ketvirtadienio 
rytą. Kasos, sakoma, jau sudė
tos. Tik reikės vienoms .uždė
ti “kepures,” o kitoms nuimti.

Taipgi skubiai įrengiamos 
mašinos išduoti dviejų centų 
“transferius” tuose punktuose, 
kur leis iš subways persikelti 
jv-busus ir gatvekarius damo
je ant 2 centus.

SVEČIAS
Birželio 28-tą mus atlankė 

Michael Davidonis iš Law
rence, Mass., atostogų proga 
atvykęs pabuvoti Brooklynė- 
New Yorke. Svečias žadėjo at
vykti ir į dienraščio Laisvės 
pikniką, įvyksiantį šį sekma
dienį, 4-tą liepos, Klaščiaus 
Clinton Parke, Maspethe.

Palikimą Užrašęs
Tarybą Sąjungai

Patys Turėsime 
Kariauti prieš Uodus

Unijos Skelbia Miestui 
Savo Reikalavimus

Laisves Piknike Bus Svečių 
Net iš Chicagos

Sekamas laiškutis pasako : chorvedė, jaunosios kartos vei- 
daug:
Gerb. Drg. P. Bukny:

Atvykstam dalyvauti Lais
vės piknike, Brooklyne, net 
penki čikagiečiai: . J. ir B. 
Vaitkai (buvusi Judzentavi- 
čiūtė) mano draugas Vitas ir 
jaunoji 3-jų metelių dukrele 
Anna Mae.

Bus smagu ir malonu pra
leisti dieną su laisviečiais ir 
pasimatyti su artimais drau
gais iš Brooklvno, Pennsylva- 
nijos ir 'kitų miestų.

Praleisim dvi dienas Brook
lyne, norim būtinai pamatyti 
Kultūrinį Centrą. Pribusime 
Laisvės įstaigon šeštadienį, lie
pos 3 d. Nežinome, kuriuo lai-

i ku, nes dar galutinai nežinom, 
. kada išvyksim iš namų. Atva
žiuojame automobiliu. Drg. 
Bovinas žadėjo mus priimti 
pas save nakvynėn.

Iki pasimatymo!
Daratėlė Yuden.

kėja. Vitas dainuoja ir vaidi
na. Taipgi jų giminaičiai Vait- 
kai darbuojasi tenykščiame 
lietuvių judėjime. Taigi, mums 
visai smagu yra atsiliepti:

Iki’ pasimatymo ■
Laisves piknikas įvyks šį 

sekmadieni (Sunday), liepos 
4-tą, visą popietį ir vakarą, 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe. Pradžia 1 vai. Šokiai 
vakare. fžanga (įskaitant tak
sus) 60c.

Gražią dainų programą 
teiks chorai:

Newarkiečių SIETYNAS,
dowaujamas WALTER ŽUKO, 
ir

Brooklyniečių AIDAS, va
dovaujamas JURGIO KAZA
KEVIČIAUS.

Jurgio Kazakevičiaus Or
kestrą gros šokiams.

Brooklyniečiai, kaip ir vi
suomet, masiniai dalyvaus 
Laisvės piknike, pasitiks tuos 
skaitlingus būrius mielų sve
čių, atvykstančių iš tolimų ir 
artimų miestų.

su-

va-

Daratėlė, kaip jau daugeliui 
žinoma, yra žymi lietuvių

Kaimynai Atmokėjo iš 
Buto Išmestos Moters
Nuomą

Senyva moteriškė Mrs. Nel
lie Montgomery, negrė, apie 
75 metų, tapo išmesta iš bu
to New Yorke už neųžsimokė- 
jimą nuomos. Jos kaimynai 
su kraustė atgal jos rakandus 
ir surinko tarpusavyje pakan
kamai pinigūružmokėti Jos už 
du mėnesius užvilktą nuomą.

Policija buvo moteriškę nu
sivedusi i stotį, bet paleido be 
kaltinimo.

Mrs. Montgomery, neturin
ti jokių pajamų, prieš porą 
mėnesių vertėsi iš pašalpos. 
Pastaruoju / laikd nuo jos pa
šalpą atėmė. Tad jinai tuo 
laikotarpiu ir prasiskolino 
nuomomis $66. Sukrausčiusieji 
ją atgal surinko - suaukojo 
tuos ir dar $65 maršalo rašti
nei mokesties už išmetimą ir 
$7 lėšoms teismo, kuris leido 
moteriškę išmesti.

Kaimynai taipgi nutarė pro
testuoti prieš tą išmetimą 
Montgomerienės iš namų, 
testą nunešė Labdarybės 
p artmen tu i.

New Yorko Sveikatos De- 
partmentas turi uodams kon
troliuoti skyrių, tačiau tam 
darbui taip pat reikia pinigų, 
o pinigų valdžia tam nepasky
rė.

šiemet, lietingiausiais me
tais iš pastarųjų 77-nių, mies
to ir priemiesčių slėniai pavir
to j balas. Tokių balų susida
rę 15,000 akrų. Ten privis 
daug uodų, kurie skris Į apy
linkes maisto ieškoti. Taigi, 
norintieji ramaus miego, vely 
iš anksto sietais “užmūrykite” 
savo langus ir duris prieš uo
dų armiją.

Per naktį po apartmentus 
nuo 4803 iki 4817 ant Avenue 
K landės vagis (ar vagys), 
ieškojęs ir pasirankiojęs pini
gų. I butus įėjęs per atdarus 
ar atplėštus langus.

Vyriausio teismo teisėjas 
Koch, New Yorke, leido ap- 
draudų firmai pakelti Knick
erbocker Village gyventojams 
nuomą 12 nuošimčių.

Pro-
De-

(1 ve

Newyorkietis Benjamin Mi
chaelis, 4 6 m., užsimušė iš
kritęs ar iššokęs per langą iš 
savo buto, trečiame aukšte.

Pirkosi Namus, bet 
Nenori Išmėtyti Senus 
Gyventojus

Grupė Jaunų Valkiozų 
Užpuolusi Moterį su 
Jos Palydovu

Julius Kass, buvęs per 
jus metus miestavos darbo di
vizijos vedėju, pasitraukė Jš 
tų pareigų, kuriose jis gavo 
$7,500 algos metams. Jis 
siimsiąs advokatūra.

il z-

Grupė žmonių, daugelis iš 
jų unijistai ir progresyviai, 
pirkosi kooperatyviai namus, 
362 Riverside Drive. Tačiau 
po nusipirkimo sužinojo; jog 
jie turėsią būti dalininkais iš
mėtymo iš namų dabartinių 
gyventojų.

šėrininkai, skaičiuje 140, 
sumokėję Šerais $75.000, di
džiuma nenorėtų būti kitų 
žmonių mėtytojais iš buto. Bet 
jų valdyba spiriasi už evikci- 
jas. Dabar šėrininkai pradėjo 

' kovą prieš savo valdybą, per
teisės iš-

Kukliai gyvenęs, buvęs skai
tomu tik šiaip sau p rask u rs- 
tančiu, Henry Von der Heid, 
76 metų, užrašęs visą savo 
turtą Tarybų Sąjungos Vals
tybiniam Bankui, Maskvoje.

Turto, menama, jis palikęs 
nemažai. Greta savo sutaupų, 
kaipq mechanikas sidabraka- 
lis ir chemikas, jis buvęs ga
vęs iš Tarybų Sąjungos savo
artimųjų palikimo $18,096 tik I teismą reikalauja 
prieš porą metų. Taipgi buvęs ■ rinkti kitą valdybą, 
gavęs palikimų ir Vokietijoje, 
Vokiškomis markėmis, kurių, 
veikiausia, negavo, nes laiš
kas baigtas su “Heil Hitler,” 
jam rašytas 1940 metais, Vo
kietijai jau kariaujant.

Heid gyveno viename kam
barėlyje, 135 Fort Greene 
Place, Brooklyne.

Iš rastų jo kambaryje laiš
kų ir literatūros, taipgi iš tes
tamento spėja jį simpatizavus 
pažangiesiems. Jo paskirtas 
vykdytoju jo testamento esąs 
advokatas Joseph. Tauber.

Viduramžei Mrs. Use Kra
mer sėdint su savo palydovu 
Herman Graulich ant suoliuko 
paupyje priešais Bellevue li
goninę, New Yorke, juos užat- 
akavęs būrys jaunų valkiozų. 
Nuo moteriškės ‘ nuplėšę dra
bužius ir numetę j upę, ruošę- 
si prievartauti. Moteriškei 
ėmus spiegti, tai girdėjęs per
važos kapitonas pašaukė poli
ciją.

Atvažiuojanti , policija su
gaudė 10 įtartų vyrukų, po 17 
iki 19-kos metų, sulaikė juos 
kvotimui po $1,000 kaucijos 
kiekvieną. O 11-tas, 15-kos 
metų, paduotas vaikų teismui. 
1 Nuogą moteriškę policija 
apsupo ploščiumi, nuvedę į 
stotį aprengė, apklausinejo 
abu su palydovu ir paleido.

Jurginės Piknikas 
Pavyko

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui (nefornišiuotas), turėtų turėt 
savo rakandus. Gales pats pasidary
ti valgyti. 290 Nichols* Ave., Brook
lyn, N. Y. Crescent St., elevator sto
tis, Jamaica Line. Galima matyt 
šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 4 po pietų. Pirmadienį ir 
antradienį nuo 10 ryto iki 10 vaka
ro. Antros lubos. (149-152)

CIO United Public Workers | ir du sekmadienius per mėne- 
paskelbė, kad jie antradienį, 
birželio 29-tos prievakarį, tuo
jau po darbo, pasiskyrė de
monstratyviai pareikšti miesto 
valdininkams savo reikalavi
mus. Masinė demonstracija 
sušaukta prie City Hali, kur 
jau tūlas laikas švaros De
partment© darbininkai palai
ko pridėtą.

Ko Jie Reikalauja?
Vienu iš vyriausių reikalavi

mų yra sustabdyti bandymus 
įvesti miesto darbininkalms 
kompanišką. uniją. Taipgi tu
ri reikalavimų darbo valandų, 
sąlygų ir algų klausimais.

Švaros Departmento darbi
ninkai reikalauja:

Kad miesto valdžia tartųsi 
su didžiumai darbininkų. O di
džiuma yra 

Prašalinti 
gijas.

Bešališko
Dabartinis departmentinis ko- 
misionieriaus Powell teismas 
neseniai nubaudė darbininką 
$78.56 už nuėjimą išgerti ka
vos po išvežto pirmojo veži
mo. Progos apeliuoti bešališ
koje Įstaigoje.

Po $600 metinio algos prie
do vieton žadamo $250.

40 valandų, penkių dienų 
savaitės, su dviguba mokesti- 
mi už darbą sekmadieniais, 
švaros Departmento darbinin
kai dabar dirba 48 valandas

naktinio darbo 
per pusę me- 
šiftą — nuo 
4 vai. ryto.

laike ligos.

si už paprastos dienos mokes
tį.

Numažinti 
laiką. Dabar jie
tų dirba naktinį 
7 vai. vakaro iki 

Pilnai mokėti
Dabar už pirmas pustrečios
dienos ligos jiems atrokuoja 
iš algos.

Vienuolikos šventadienių su 
alga, kaip kad gauna visų ki
tų miesto departmentų darbi
ninkai. O jei reikia dirbti, kad 
mokėtų dvigubai.

Mike Garramone, lokalo 
biznio agentas sako, kad jie 
pridėtuos iki laimės. Ir jie ti
kisi laimėti, kadangi, sako jis, 
“didžiuma švaros darbininkų 
yra su mumis,” — su unija.

68-Šv. Jurgio Draugystes 
tas metinis piknikas, birželio 
26-tą, kaip ir visi tos broliškos 
savišalpos draugijos piknikai, 
gražiai pavyko. Dexter Parkas 
buvo pilnokas publikos, links- 
maujančio senimo ir jaunimo, 
su didoku būriu trečios, o gal 
ir ketvirtos gentkartės mažų 
lietuviukų.

Šokiams grojo Antano Pa- 
vidžio Orkestrą. > R.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kepėjas (Baker) 

trumpos darbo valandos, gera užmo
kestis. Dėl informacijų kreipkitės j 
P. & K. Bakery. Savininkas Geo. 
Kudirka, 131 Inslee Pl., Elizabeth, 
N. J. Tel. Elizabeth 2-9283.

(151-155) '

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S

organizuoti į CIO. 
politines privile-

sprendimo bylų.
GERI PIETUS!

Kada norite gerų pietų, 
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.

“Me and 
vaizduoja 
gyvenimą 
po pirmo-

Gertrude

Norite Skaniai Pasival- 
gyti ir Šaltai Atsigerti?

Mrs. Oerther, iš Long Is
land City, mirė Philadelphijo- 
je, krautuvėje. Nuvykusi i re- 
publikonų konvenciją alterna
te, negalėdama rankos kelti, 
matomai, moteriškė nieku 
daugiau ir nesidomėjo toje 
konvencijoje, buvo išėjusi pa
sidairyti po krautuves.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 ir LDS 14 kp. susi
rinkimas Įvyks liepos 1 d., 56-58— 
61st St. Pradžia 8 v. v. Nariai da
lyvaukite, gal išrinksime delegatą 
važiuoti j LDS Seimą, kuris jvyks 
Clevelande. Taipgi norime praneti, 
LXd per du mėnesiu nejvyks susi
rinkimų, tad nelikite suspenduoti, 
užsimokėkite duokles — dalyvaukite 
susirnkimuose. — V. Karlon.

(153-154)

“Me and Molly”- 
Juokinga Komedija

šiuo metu B ei ase o Teatre, 
New Yorke, vaidinama trijų 
veiksmų komedija 
Molly.” Komedija 
New Yorko žydų 
1919 metais, tuojau 
jo pasaulinio ■jkaro.

Komediją parašė
Berg ir ji pati vaidina žymiau
sią veikale rolę — Molly Gold
berg’ien ės rolę.

štai, neturtinga žydų šei
ma : tėvas/ motina, sūnus ir 
dukrelė; priedui — įnamis, 
Uncle David. Įsikrausto ši šei
ma j naują butą Bronxe ir šia
me bute vyksta visi trys ko
medijos veiksmai.

Puikiai vaidina pati autorė 
— Berg’ienė, taipgi josios du
krelė — Rožė — Joan Lazer, 
ir sūnelis Sammy — Lester

RICHMOND HILL, N.
LDS 13 kp. susirinkimas 

liepos 1 d., Liet, Kultūriniame Cen
tre, 110-06 Atlantic Avė., 8 v. v. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. — M. Klimas. (152-153)

įvyks

Carr. Gerai vaidina ir šeimos 
galva — Jake Goldberg — 
Philip Loeb; Uncle David — 
Eli Mintz.

šitie penki turi pačias di
džiausias roles; aplink juos 
visas veiksmas sukasi.

Socialiniai klausimai kome
dijoje, žinoma, sprendžiami 
paviršutiniškai. Bet juokingų 
momentų yra ir, ypačiai atei
vių kilmės žmogui, stebint ko
mediją, tenka skaniai pasi
juokti, nes jis mato ir pats sa
vo praeities gyvenimo kampė-

Tai jau čia pat Laisves di
dysis piknikas. Mūsų Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1 kuo
pa jame šturmingai dalyvaus 
ir turės savo STALĄ. Turime 
dvi geras gaspadines — Ru- 
šinskienę ir Šolomskienę. Jos 
žadėjo patiekti skanios hames 
ir kitko.

Prie mūsų stalo bus gali
ma skaniai pasivalgyti ir šal
tai atsigerti. Prašomi ne tik 
kuopos, nariai, bet ir pašalie
čiai. O viskas labai pigu — 
tik du doleriai. Bet jeigu tos 
pačios šeimos vyras ir mote
ris bus, tai abiem tik trys do
leriai.

Tuojau užsiregistruokit, ku
rie norėsite prie mūsų stalo 
paūžti. Galite užsiregistruoti 
Laisvės raštinėje.

KVIESLYS.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar •& Grill. Gera 

kampinė vieta. Savaitinė įeiga — 
$550-8600, galima ir padidinti. Už 
$20,000 galite nupirkti biznį ir dvie
jų aukštų vienai šeimai namą.

Skambinkite: EVefgreen 4-4347.
(149-154)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, ’ kitokių grupių ir pavienių.grupių ir pavienių.

IŠ senų 
naujus paveiks- 

k lūs irz kra javus 
B sudarau 
Bl rikoniškąis. Rei- 
Hkalui esant ir 
■ padidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

padarau

su ame-

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Ilewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 1 d. 

liepos, Laisvės salėje, 427 Lorimer 
St. Šis susirinkimas Įvyks prieš pat 
išvažiavimą delegatų j LDS seimą, 

. todėl pasistengkite visi nariai daly
vauti. Reikės suteikti delegatams 
daug Ir gerų sumanymų dėl LDS 
labo ir gerovės. Visi nariai pasižiū
rėkite J mokesčių knygutes, kad ne- 
susipenduotumėt. 
prot. sekr.

Visa vaidintojų trupė gali
ma sakyti yra rinktine.

Kiekvienas, nuvykęs kome
dijos pasižiūrėti, mums rodo
si, nesigailės.

Ndrs.

—M. Stakovas, 
(152-153)

Flatbush gyventojai nupir
ko Palestinos pirmosios pagal
bos organizacijai ambulansą.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS \

Kanados
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St
Brooklyn, N. Y. Peter Ka/piskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

; GYDYTOJAS

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

Š BROOKLYN, N. Y.

’ ji—2 dienom >> Valandos, j 6_8 vakarais

i Ir Pagal Pasitarimais. Į
I Telefonas EVergreen 4-0208 j

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: įl— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

JŪSŲ AKYS

JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

B. 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

ii NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street
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