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Va, ir didžioji amerikiečių 
tautinė šventė — Fourth of 
July!

Ji *bus visaip minėta ir at
žymėta.
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Laisviečiai ją Įvertins dviem 
didžiuliais piknikais — Brook* 
lyne ir Maynard, Mass.

Maynarde, beje, grandioziš
kame piknike kalbą sakys 
naujosios partijos kandidatas 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dento vietai senatorius Glen 
Taylor.

Abu piknikai žada būti mil
žiniški, ir mes nuoširdžiai 
kviečiame visus lietuvius dar
bo žmones juose dalyvauti.

★ ★ ★
Ankstyvas ketvirtadienio ry

tas, — liepos pirmoji.
Besirengdamas darban, bes

virdamas kavą, kaip kiekvie
ną rytą, atsisuku radiją ir 

, klausau naujienų.
žinių perdavėjas “aiškina” 

daug maž taip:
— Šiandien Didžiojo New 

Yorko žmonės, važinėja sub- 
vėmis, pradėjo mokėti naują 
FĖRĄ — dešimtuką vietoj 
penktuko. Mūsų koresponden
tas lankėsi keliose subvių sto
tyse ir kalbėjosi su pasažie- 
riais: visi atmaina patenkinti 
ir džiaugsmingai moka padvi- 

į gubintą važiuotės kainą . . .
Stebuklai, galvoju sau ! Nie

kad seniau nesu to girdėjęs.
★ ★ ★

Skubiu darban; skubiu i 
subvę — pamatyti džiaugsmo 
nusiaubtas minias žmonių, 
kaip silkes bačkoje subruktų į 
troškius vagonus. •

Paliai stotį stovi jaunas vy
ras su dideliu lapelių pundu 

‘ įr pažastėje. Griebiu vieną ir 
skaitau:

“Šiandien Įėjimas Į subvę 
jums lėšuos dešimts centų.
Republikonas Dewey ir de-

, mokratas majoras O’Dwyer
padvigubino jūsų fėra, neleis- 
darni jums tuo klausimu bal
suoti.. . .

“Amerikos Darbo Partija 
tebetęsia kovą už 5 centų fė- 
ro gražinimą, taipgi už žmo
niškas algas tarnautojams- 
darbininkams. . .

“A referendum will be on 
ballot Election Day.”

žmonės gaudo lapelius ir 
juos godžiai skaito.

★ * ★
Prie vartelių stovi policma- 

nas ir argumentuoja su mo-
• teri.Ške dėl transfero.

Iš žmonių burnų veržiasi 
niurnėjimai, paremti “rinkti
niais” keiksmažodžiais.

Platforma persipildžiusi pu
blika, laukiančia traukinio. 
Jam atėjus, minia, kaip ir 
kiekvieną rytą tuo laiku, ban- 
giškai briaunasi į vagonus.

Viskas atrodo, kaip vakar, 
užvakar. Skirtumas tik tame, 
kad šį rytą žmonės už tą visą 
mokėjo antrą tiek, kiek va
kar!

Džiaugsmo nemačiau, — 
mačiau tik gaižaus nepasiten
kinimo bruožus važiuotojų vei
duose.

Vadinasi, radijo žinių per
davėjas pamelavo! Jam, aiš
ku, buvo įsakyta taip daryti!

’ OL ★ ★ ★
* Prieš šią sauvalių, kurią at

liko mūsų “miesto tėvai,” žmo
nės ryžtasi tarti griežtesnį žo-

a ■■ dj.
x ADP šiuo metu renka pilie
čių parašus po peticijomis, 

• kad lapkričio 2 dieną šis klau- 
simas būtų paduotas išspręsti 
visuotinam New Yorko miesto 
piliečių nubalsavimui.

Po peticija turi būti surink
ta nemažiau 50,000 piliečių 

j balsų. O kai ateis balsavimo 
diena, — matysime, kaip tuo- 

I <4? mot didžiojo New Yorko pi
liečiai pasidžiaugs f...

Arabai ir Izraelis
A tmes Naująjį Planą

Tarpininkas Bernadotte Jau Siūlo 
Jeruzalę ir Negevą Arabų Šalims

Kairas— Arabų Lyga ne
oficialiai praneša, kad ji 
nepriims naujo Palestinos 
kivirčio sutvarkymo plano. 
Naujasis planas, kurį suda
rė Bernadotte, numato Je
ruzalės ir Negevo (pietinės 
dykumos) atidavimą ara
bams, bet Galilėjos vakari
nės dalies atidavimą Izrae
liui. Galilėjos vakarinė dalis 
originaliai Palestinos pada
linimo plane buvo tekusi a- 
rabams, bet Izraelio armija 
tą sritį dabar laiko okupa
vusi. Negevas, iš kitos pu
sės buvo atiduotas Izraeliui,

bet egiptėnai dabar ten lai
ko kelius svarbius kelius, 
nors žydai įstengė apginti 
savo kolonijas.

Tel Avivas. — Iš patiki
mu šaltiniu sužinota, kad 
Izraelis jokiu būdu nepri
ims naujojo Palestinos pa
dalinimo plano. Izraelis, ku
ris sutiko, kad Jeruzalė bū
tų tarptautinis miestas, ne
sutiks 'leisti atiduoti tą 
miestą arabamas. (Jeruza
lė dabar arabų beveik ap
supta. bet žydai laiko visą 
modernišką miesto dalį.)

Tik tiek teliko iš buvusių namų Columbia upei nusė
dus Į savo normališką stovi po potvinių, kurie sunaikino 
Portland©, Oregon, priemiesti Vanport. Vietiniai AFL ir 
CIO unijistai reikalauja, kad valdžią paskirtų pinigų ir 
medžiagų atstatymui potvinio sugriautų namų. Unijos 
taipgi mobilizuoja visokeriopą pagalbą nukentčjusiems.

Visos Balkanų Šalys
Smerkia Tito Grupę

Rumunija, Albanija, Bulgarija ir 
Kitos Šalys Prieš Belgrado Stovį

Luce Paliekanti Politiką
Rigefield.— Clare Boothe 

i Luce, buvusi Conn, atstove 
į kongrese ir žymi reakcinių 
i republikonų vadė, pareiškė, 
! kad ji pasitraukianti iš po- 
i litinio veikimo. Jinai pa- 
švęsianti visą laiką, ji sako, 
knygų rašymui.

Valstybės Departmentas 
Perims Radijo Programas
' -

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas visai per
ims savo, žinion radijo prog
ramas užsieniui, kurios iki 
šiol buvo žinomos po Ame
rikos Balso vardu. NBC ir 
CBS praneša, kad jie visai 
nustos davę trumpų bangų 
programas užsieniui, taip, 
kad visos programos nuo 
dabar bus labiau oficialiai 
propagandistinės ir pb Val
stybės departmento globa.

Perėmimas įeis į galią 
rugpjūčio 30-tą.

Taruc Ragina Neatidėlioti 
Reformą Filipiną Salose

Manila. — Partizanų va
das Tarucas, kuris neseniai 
baigė nelegalų veikimą kal
nuose ir išėję į viešumą, da
bar parlamente ragino ne
atidėliotinai pravesti rei
kalingas reformas. Taru
cas, kuris dabar atgavo sa
vo viėtą parlamente, įspėjo, 
kad jeigu reformos nebus 
pravestos, neturtingieji val
stiečiai vėl bus priversti 
griebtis ginklo.

Damaskas. — Sirijos pa
sienyje jau pradėta su
traukti naujus dalinius pri
sirengiant naujoms kovoms 
Palestinoje.

Indoneziečių 
Skundas Į UN

- - - \

Dabartinė Komisija 
Remia Tik Olandus

Lake Success, N. Y. —In
donezijos respublikos dele
gatas prie Jungtinių Tautų 
Organizacijos Dr. L. N. Pa- 
lar pareiškė, kad holandai 
laužo paliaubas ir negerbia 
Indonezijos nepriklausomy
bės.

(Kaip dabar yra, UN ko
misija Indonezijoje tarpi
ninkauja ir prižiūri paliau
bas.)

Indonezijos delegatas pa
reiškė, kad dabartinė UN 
komisija yra nedraugingai 
nusistačiusi prieš Indonezi
jos respubliką ir visame pa
deda olandiškiems okupan
tams, kurie dar valdo dalį 
šalies. Ypatingai nedrau
gingas Indonezijai yra Bel
gijos delegatas, kuris pilnai 
stoja kiekvienu klausimu 
holandų pusėje.

Indonezijos atstovas pra
šė, kad panašiai, kaip į Pa
lestiną buvo pasiųstas tar
pininkas su plačiomis teisė
mis, toks būtų pasiųstas ir 
į Indoneziją. Bet indonezai 
pabrėžia, kad jis turi būti 
neutralus, patikimas asmuo, 
o ne kokios nors vakarinės 
imperializmo jėgos agentas.

ORAS 
Saulėta, vėsu, sausa.

Chester, Pa.
Susižeidė P. Šlajus

Chester, Pa.— Kaip iš čia 
praneša H. Prots, birželio 
26 dieną susižeidė P. Šlajus, 
kuris dabar randasi Chester 
ligoninėje. Susižeidimas į- 
vyko prie statybos darbų. 
Sužeistasis jaučiasi geriau, 
bet turės ligoninėje praleis
ti apie dvi savaiti.

Generalis Protesto
Streikas Italijoje

Roma. — Italijos Darbo 
Konfederacija iššaukė ketu
rių valandų protesto strei
ką prieš De Gasperio reak
cinę valdžią ir jos neveiklu
mą kiizio pašalinimui, prieš 
aukštas kainas ir infliaciją. 
Apie keturi milionai dalyva
vo streike. Rytoj yyks nauji 
streikai.

Tuo tarpu Milane vyksta

duonos ir kitų maisto reik
menų darbininkų streikas.

Valdžia atsakė j streikus 
iššaukdama armiją, policiją 
ir karabinierius. Gatvės pa
truliuojamos šarvuotų auto
mobilių, motociklių ir veži
mų su kulkosvaidžiais.

Generalis protesto strei
kas yra skaitomas pilnai 
pasisekusiu.

NAUJAUSI! >S ŽINIOS
Berlynas. — 400 jankių 

orlaivių pradėjo atskristi 
čia kasdieną atveždami\ 
maistą, anglis ir kitas reik
menis. Generolas Clay, tei
gia, kad taip sutvarkius oro 
transportaciją ji gali aprū
pinti vakarinius sektorius 
nuolatiniai.

Frankfurtas. — Vakari
nių zonų vokiečių aukšti 
pareigūnai iki šiol neatsakė 
į jankių- francūzų-britų siū
lymą sudaryti atskirą Va
karinės Vokietijos valdžią. 
Manoma, kad, tie vokiečių 
vadai bijo būti skaitomi 
pirmais, kurie sutiko su Vo
kietijos padalinimu.

WaShingtonas. — Teisė
jas Goldsborough išnešė 
darbininkams žalingą 
sprendimą, kad geležinkelių 
streikas bile kuomet gali 
būti skaitomas nelegaliu, 
nes “tai kliudo visuomenei.” 
Jis nepažymėjo, kad nemo
kėdami pakankamai algų 
savininkai tiek pat kliudo 
visuomenei.

Manila. — Šį sekmadienį 
Filipinų respublika švenčia 
savo nepriklausomybės tri
jų metų sukaktį. Filipinų 
nepriklausomybės diena iš
puola tuo pačiu laiku kaip 
Amerikos.

Bukareštas.— Rumunijos 
Komunistų Partija parėmė 
Kominformo stovį prieš da
bartinę Jugoslavijos Kom
partijos vadovybę.

Tuo pačiu laiku čia pa
sirodė Kominformo 
dvisavaitinio leidinio nau
jasis numeris (iki šiol tas 
leidinys buvo spausdinamas 
Belgrade).

Tirana. — Albanijos ko
munistų ir valdžios vadai 
išstojo prieš Tito ir jo ben
drininkus, kurie atmetė 
Kominformo kritiką.

Panašius pareiškimus pa-

Smerkė AFL 
Reakcingumą
Bulgarija ir Panama 
Vadina Ją Fašistine

San Franciscoje. — Čia 
vykstančiame Tarptautinės 
Darbo Organizacijos (ILO) 
suvažiavime kelių šalių de
legatai griežtai smerkė 
AFL už jos reakcinę ir daž
nai tiesiog fašistinę rolę. 
Bulgarijos darbininkų dele
gatas Čeko Etropolskis pa
žymėjo, kad per visą konfe
renciją jis be paliovos gir
dėjo šmeižtų ir melų tvaną 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
Rytų Europos naujas demo
kratijas, ir kad toje šmeiži
mo kampanijoje aktyviau
siai pasirodo Amerikos 
Darbo Federacija.

Panamos delegatas Do
mingo Barria nurodė, kad 
AFL Lotynų Amerikoje 
praveda tiesiog fašistinę 
kampaniją skaldydama uni
jas. Barria išreiškė savo dė
kingumą Amerikos Indust
rinių Organizacijų Kongre
sui (CIO), kuris padėjo su- 
orgąnizuoti Panamos kana
lo srities darbininkus. *

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

šį pirmadienį, liepos 5- 
tą, dėl Nepriklausomybės 
šventės (Liepos 4-tos) 
progos, Laisvė neišeis.

darė Bulgarijos, Vengrijos 
ir Graikijos komunistai.

Belgradas. — Iš čia atei- 1 ' 
na nepatvirtinti pranešimai, 
kad 15,000 Jugoslavijos ko
munistų pasirašė po teleg
rama Stalinui, kurioje iš
reiškia ištikimybę tarptau
tiniam komunizmui ir pa
čiam Stalinui. Toje pačioje 
telegramoje, betgi, sako tie 
nepatvirtinti pranešimai, 
jugoslavai reiškia, kad jie 
stoja už Tito taktiką ir poli
tiką. Minimieji jugoslavai 
pažymi, kad užsienio komu
nistai neteisingai įvertino 
Jugoslavijos vidujinę padė
tį. . •

(Šis pranešimas, ateinąs 
iš Belgrado, gali būti skai
tomas rezervuotai, nes yra 
galimybė, kad tai tik Tito 

i ir jo bendradarbių propa
gandinis žingsnis.)

Jugoslavijos žinių agen
tūra (Tanjugas) taipgi pra
neša, kad rinkimams einant 
į Kompartijos konvenciją, 
pirmoji proletariška armi
jos divizija išrinko patįJTku. 
to delegatu (minimoji divi- 
zija, kaip sakoma, susida
ranti iš karo laiko partiza
nų.)

Triestas. —Triesto komu
nistai irgi pasmerkė Tito 
stovį. Jugoslavijos įvykiai iš 
karto sudarė slegiantį įspū
dį Triesto darbininkuose, 
bet padėtis pradeda išsiblai
vyti.

Mukdenas Visai Apsuptas: 
Čiailgo Jėgos Izoliuotos

Mukdenas. — Komunistų 
jėgos jau yra visai apsupu
sios šį Mandžiurijos did
miestį ir Čiango jėgos čia 
visai atkirstos. Tą pirmu 
kartu dabar pripažino Čian
go štabas.

Sakoma, kad apie 300,000 
Mukdeno gyventojų, kas y- 
ra apie ketvirtadalis mies
to, beveik badauja, nes Či
ango jėgos nieko iš miesto 
neišleidžia į aplinkinius kai
mus ir taipgi neįleidžia kai
miečių. Maisto atsargos 
Mukdene jau baigia išsekti 
ir bijoma, kad netrūkus 
mieste prasidės visuotinas

Italijos Socialistai Nusprendė Palaikyti Bendrą 
Frontą Su Komunistais; Smūgis Dešiniajam Sparnui

Genoa. — Italijos Socia
listų Partijos konvencijoje 
227,609 balsais prieš 161,556 
nutarta palaikyti bendrą 
veikimo frontą su komunis
tais. Konvencijoje kairysis 
ir centrinis sparnas vedė 
aštrią kovą prieš dešiniuo
sius elementus, kurie reika
lavo visai nutraukti ryšius 
su komunistais ir net kovo
ti prieš juos; y Dabartinė 
daugumos priimta rezoliu
cija yra kompromisas tarp 
kairiojo ir centrinio sparno. 
Kairysis sparnas pageidavo 
dar labiau suglausti bendrą

veikimą su koiųunistais, o konvencija pirmoje eilėje
centristai reikalavo, kad ir 
palaikant bendrą frontą, 
palaikyti parti jo jė daugiau 
savystovulno.

skaitoma dideliu smūgiu de
šiniems elementams, kurių 
dalis, kaip manoma, dabar

badas.

Arabai Ruošiasi Šturmuoti 
Jeruzalę, Teigia Izraelis

Į naują partijos pildomą
ją tarybą buvo išrinkta 
daugiausia centristų. Taip
gi, kaip. pranešama, parti
jos organo “Avanti” (“Pir
myn”) redagavimas pereina 
iš kairiečio Nenni į kokio 
nors centristo rankas.

\
Vienok, nežiūrint to, kad 

kairysis sparnas bent kiek 
atstumtas nuo vadovybės,

v .A " '■

nešdinsis pas Saragato at
skalūnus.

Marshall© Planas
Konvencija priėmė nuta

rimą apie Marshall© planą, 
kuriame sakoma, kad Mar
shall© planas yra gyvenimo 
realybė, prieš kurią negali
ma principiniai kovoti, bet 
kurio taipgi negalima prin
cipiniai užgirti. Rezoliucija

sako, kad Italijos socialistai 
bandys kovoti už tai, kad 
planas nebūtų naudojamas 
pažangaus judėjimo už
gniaužimui.

Apie dabartinę krikdemų 
valdžią konvencija atsiliepė 
neigiamai, priimdama grie
žtą rezoliuciją, kurioje pa
smerkta De Gasperi klika 
kaipo reakcijos ramstis.

Konvencija taip išklausė 
broliško komunisto delegato 
sveikinimus. Komuni s t o 
kalba buvo sutikta garsiais 
plojimais.

Tel Avivas. — Paliaubos 
dar' nepasibaigė, bet Pales
tinos arabai jau daro prisi
rengimus naujoms kovoms, 
sako Izraelio pareigūnai. 
Nors paliaubos draudžia 
kokius nors karinius prisi
rengimus, bet Judėjos kal
nuose prie Jeruzalės arabai 
rengia artilerijos lizdus. 
Arabų jėgos laiko visus ap
linkinius kalnus, nors žydai 
laiko pačios Jeruzalės mo
dernišką centrą. Iš aplinki
nių kalnų arabai gali Jeru
zalę lengvai bombarduoti.

A
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SAPALIOJIMAS
Prie kokios fašistinės is-' 

terikos yra priėję klerika
lai iš Draugo ir Darbinin
ko ,tai puikiai pavaizduoja 
tūlas P. G. Jis rašo pasta
bas Darbininke ant pirmo 
puslapio.' Birž. 25 dieną šis 
neraliuotas' sutvėrimas šau
kia :

Balsai už taiką Amerikos 
vadu tarpo daugėja ii' didė
ja. Užsimena ir apie dei^bas 
su Maskvos ponais dėl tai* 
kos. Kalbama apie pastovią,, 
tveriančią taiką. Apie sąly
gas tokios taikos nei iš tolo 
neužsimenama. Ar galinta 
prileisti, kad einant prie at
naujinimo taikos derybų su 
Rusija būtų reikalaujama, 
kad ji ištrauktų savo driskius 
iš pagrobti! žemių ? Nereikia 
eiti pas burtininkę, kad suži
noti tikrą atsakymą. Tokio 
pareikalavimo nesulauktume. 
Taip dalykams esant, mūsų 
pageidavimas tegali būti tas, 
kad Maskvos agresija didėtų 
ir kad ji plėstųsi skersai ir 
išilgai viso pasątilio ir tai vis 
su gręsiančiomiš Amerikos 

. saugumui ir jos interesams 
pasėkomis. Tepasirodo, kad 
raudonųjų agresorių garbini- 

• mas ir jiems pataikavimas ne
apsimokėjo.

GEORGE WASHINGTON, A/merikos revoliuci
jos karinių jėgų vadas ir pirmasis Jungtinių Vaiš
ijų prezidentas. Jis gimė 1732 metų vasario 22 
dieną, o mirė 1799 metu gruodžio 14 dieną, sulau-

1 HOMAS JEFFERSON, didysis Amerikos revoliu
cijos vadas ir Nepriklausomybės Deklaracijos auto
rius. Jis gimė Virginijoje 1743 metais, o mirė 1826

kęs 67 metų amžiaus.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y.., under the Act of March 3, 1879.

Liepos Ketvirtoji Šiemet
1776 m. liepos 4 dieną Philadelphijos mieste buvo pa

skelbta Jungtinių Valstijų nepriklausomybės deklaraci
ja — dokumentas, turįs didžiulės reikšmės Amerikos 
žmonėms dar ir šiandien.

Nepriklausomybės Deklaracija ir Teisių Bilius (10 
pirmųjų pataisų prie Amerikos konstitucijos) yra kerti
nis akmuo, kuriuo remiasi pagrindinės Amerikos žmonių 
teisės ir laisvės. >
Ar Nepriklausomyb. Deklaracijos autorius (Thomas Jef

ferson) tikėjosi, kad 1948 m. atsiras bjaurios, juodos, bet 
galingos pajėgos, kurios rimtai sieksis paversti į dulkes 
visa tai, kas yra gražiausio jo parašytame dokumente?

Galimas daiktas, kad jis to tikėjosi, nes vėliau Jef- 
fersonas yra pasakęs, jog “Laisvės medį laiks nuo laiko 
reikia palaistyti patrijotų ir tironų krauju.”

Taip, po 172 metų pagrindiniams Nepriklausomybės 
Deklaracijos principams grūmoja didelis pavojus. Tasai 
pavojus pareina iš monopolistinio kapitalo, iš jo agentų, 
besisiekiančių išplėšti iš Amerikos liaudies visa tai, kas 
yra gražiausio, ką geriausio yra davę Amerikos Revoliu
cinis Karas, Civilinis Karas ir toki didvyriai, kaip Jef- 
fersonas, Lincolnas ir Franklin D. Rooseveltas.

Štai, tik prieš keletą savaičių Amerikos liaudis, susi
koncentravusi, vos pajėgė atmušti vieną tokių baisių eko
nominio kapitalo užmojų: Mundto-Nixono bilių.

Naivus būtų tas asmuo, kuris tikėtųsi, jog reakcinin
kai . nesisieks suplanuoti naujų sumanymų, panašių 
Mundto biliui!

Dėl to šių metų liepos ketvirtoji tarytum sakyte sa
ko kiekvienam Amerikos piliečiui, besiryžtančiam ginti 
Nepriklausomybės Deklaraciją ir Teisių Bilių: budėkit, 
budėkit, stovėdami sargyboje, nes, reakcininkai nesnau
džia, — jiems rūpi kirsti smūgį pagrindinėms žmonių 
laisvėms ir įvesti šalyje fašizmą!

Toje pačioje Philadelphijoje, kurioje buvo prieš 172 
metus paskelbta Nepriklausomybės Deklaracija, šį mė
nesį, — liepos 23-24 dd.—suskris iš viso krašto liaudies 
atstovai naujai partijai kurtį. - ' v
—- Amerikos liaudis ryžšis paskelbti savo deklaraciją, 
kuria ji, liaudis, atsipalaidos nuo reakcinių partijų, tar
naujančių Wall strytui. . ' ,

Tuo ir kitais atžvilgiais, kuriems visiems čia nėra 
vietos sužymėti, šių metų Liepos Ketvirtoji yra didžiai 
reikšminga..

Švenčių proga, taigi, kiekvienas amerikietis privalo 
gerai apsigalvoti ir ryžtis uoliau darbuotis, kad pagrindi
niai Nepriklausomybės Deklaracijoje įžymėti principai 
gyvuotų, laiduodami Amerikos žmonėms laisvę ir ger
būvį ! v ’ *

----------------------------------------------------------------------- H

172 Metai Nuo Nepriklauso
mybės Paskelbimo I

J

Liepos Ketvirtoji yra vi
sos mūsų didžiosios šalies 
tautinė šventė. Šiemet ji 
švenčiama šimtas septynias
dešimt antru kartu. Tautos 
gyvenime tai nėra ilgiausias 
laikotarpis. Yra tautų, ku
rios savo istoriją skaičiuoja 
tūkstančiais metų. Bet ir 
per tą palyginti trumpą lai
kotarpį amerikiečiai išaugo 
į milžinišką, galingą tautą. 
Nėra jokia paslaptis, jog 
šiandien Jungtinės Valsti
jos yra galingiausia buržu
azinė šalis pasaulyje. Ji jau 
yra tokia šalis, prieš kurią 
nuolankiai klaupia kiekvie
na kita tos pačios santvar
kos šalis. Senoji “motina” 
Anglija, iš kurios prieš 172 
metus amerikiečiai per ka
rą ir pasiaukojimą laimėjo 
nepriklausomybę, šiandien 
nė žings'nio negali pažengti 
savo tarptautiniuose san
tykiuose be Amerikos pave- 
linimo.

Liepos Ketvirtosios ofi- 
ciališkieji oratoriai šian
dien įkaitę neigia viską, kas 
pažangu ^revoliucinga. Bet 
Amerika yra revoliucijos 
duktė. Ne nusileidimais ir 
maldavimais amerikiečiai 
laimėjo teisę "gyventi ir 
tvarkytis taip, kaip jie no
ri, o ne taip, kaip diktuoja 
jibms iš už trijų tūkstančių 
mylių saujelė imperialistų, 
bet pirmiau istorijoje ne
girdėtu atkaklumu ir ryžtu, 
ilga, sunkia kova.

Tai buvo iki tų laikų di
džiausia ir svarbiausia re-, 
voliucija. Ji įvyko, kai 
senoji feodalistinė monar- 
chistinė santvarka gyveno 
pamatinę krizę. Visur liau
dis nebegalėjo jos pakęsti. 
Amerikiečiai buvo pirmuti
niai paskelbti jai mirtiną 
kovą ir pirmutiniai tą kovą 
laimėti. Paskui revoliucijos 
šūkiai persimetė Francū/i- 
jon ir į kitas senąsias ša
lis. Amerikos revo- 
liūcija atidarė visą didžių 
liaudies sąjūdžių, sukilimų 
ir revoliucijų laikotarpį. .

Prieš Amerikos revoliuci- 
jonlerius 1776 m. apsijungė1 
visos senojo pasaulio reak
cinės spėkos. Jie buvo nie
kinami, išjuokiami, keikia
mi ir puolami, kaip maišti

ninkai, sukilėliai, griovikai, 
Dievo ir valstybės priešai, į 
nelaimių ir sunaikinimo sė
jikai. Mat, jie pakėlė ranką 1 
prieš tai, kas per amžius 
buvo skaitoma šventa ir ne
paliečiama. g

Britų karaliaus paskir
tas Georgia kolonijos gu
bernatorius- sakė: “Tikrai 
baisu../ kad tokiems žmo
nėms lemta nuversti civili
nę valdžią... ir lošti su kitų 
žmonių gyvastimis, laisvo
mis ir nuosavybėmis.”

O lordas Hillsborough, 
Britanijos karaliaus koloni
jų ministras, šaukė: “Mes 
neduosime amerikiečiams 
nieko daugiau, apart to, ko 
jie prašys prieš pakorimą!”

Arba štai ką apie ameri
kiečius pasakė Dr. Johnson: 
“Jie yra pasmerktų prasi
žengėlių rasė ir jie turėtų 
būti dėkingi mums už vis
ką, ką tik ' mes leidžiame 

’jiems turėti, išskyrus pako
rimą...”

Tai šitaip į amerikiečius 
žiūrėjo Anglijos ponai ir 
valdovai.

Bet ar ne panašiai šian
dien yra valdančiųjų klasių 
traktuojami’ visi, kurie drį
sta išstoti prieš priespaudą 
ir išnaudojimą? Ujami, nie
kinami, persekiojami ir me
džiojami yra tie, kurie sa
ko, kad be išnaudojimo ir 
priespaudos galima apseiti, 
kad karų ir vargo kapitalis
tinę santvarką reikėtų pa
keisti šviesesne, geresne, 
žmoniškesne socialist i n e 
santvarka.

Bet didžiosios amerikie
čių revoliucijos vykintojai 
ir vadai neišsigando grūmo
jimų. Jie turėjo didįjį tiks
lą ir ėjo prie jo. Thomas. 
Jefferson, Benjamin Frank
lin,. ' George Washington, 
Samuel Adams, Patrick 
Henry, Thomas Paine ir ki
ti revoliucijonieriai suprato 
savo žmonių ir savo šalies 
reikalus. - Jie suprato, kad 
atėjo laikas Amerikai tapti 
nepriklausoma šalimi.

’Nepriklausomybės Dekla
racijoje, paimtoje 1776. me
tų liepos 4 Jieną, jie pareiš
kė: L

“Mes laikome sekančias
(Tąsa ant 4 puslapio)

I metais. *

Vienbalsiai priimta trylikos Amerikos 
Jungtinių Valstijų Kongrese,

liepos 4, 1776
Kada žmonijos įvykių eigoje pasidaro 

reikalinga vienai žmonių bendruomenei 
nutraukti politinius ryšius, kurie ją jun
gė su kita, ir užimti tarp pasaulio valsty
bių atskirą ir. lygią vietą; kurią jai su
teikia gamtos įstatymai ir gamtos Die
vas, padori pagarba žmonijos opinijai 
reikalauja, kad jie pareikštų priežastis, 
kurios verčia juos skirtis.

“Nesislepk, Kad Esi Komunistas...”
’Labai dažnai komercinėje spaudoje skaitome tokį 

komunistams pamokslą: “Nesislėpk, kad esi komunistas,' 
— pasisakyk tai viešai.”

Mundtas - Nixonas Jungtinių Valstijų Kongrese bu
vo įnešę sumanymą, reikalaujantį, idant visi komunistai 
būtų suregistruoti.

Komunistai atsako: sulaikykite terorą, suvaldykite 
raudonbaubizmą, liaukitės komunistus persekioję, tuo
met jie patys visur viešai pasiskelbs tokiais esą.

Ryšium su komunistais ir komunizmu paimkime kai 
kuriuos konkrečius reiškinius ir pažiūrėkime, ką jie by- 
loja.

Štai, dienraščio “The Washington Star” redakcijoje 
reporteriu dirbo jaunas, gabus vyras, Thomas G. Bucha- 
nan, Jr. Vieną gražią dieną pasišaukia jį dienraščio re
daktorius, Mir. B. M. McKelway, ir klausia:

-r Ar tamsta esate komunistas?
- — Taip, — atsako užklaustasis.

• • —- Aa! Jeigu taip, tai jums darbo pas mus nėra.
Ir T. G. Buchanan tampa išmestas iš darbavietės!
Buchanan priklauso unijai — Amerikos Laikrašti

ninkų Gildijai. Pasiskundžia ten, bet unija atsisako Bu- 
chananą ginti!...

Šia tau, jei nori!
. Korespondentas darbą atliko puikiai — jis rašė iš 

medicinos srities straipsnius, raportažus; korespondentas 
buvo atviras ir dėl savo atvirumo tapo iš darbo išmes
tas!

Tie visokį liberalai ir rėksniai, kurie nuolat reika
lauja, kad komunistai neslėptų savo organizacinių ryšių, 
dabar tyli ir juokiasi, žiūrėdami į bedarbį Buchananą!

Va, kitas dalykas: New Yorko miesto mokyklų virši
ninkai pradėjo kelti skandalą, reikalaudami sau teisės 
išmesti iš vietų visus komunistus mokytojus!

Nežinome, ar jiems pavyks tai padaryti. Bet jeigu 
pavyks — kiek žmonių neteks vietų, neteks darbų tik dėl 
to, kad jie priklauso politinei partijai, kuri nepatinka 
Wall strytui!

Va, kodėl šiandien daugelis Amerikos komunistų, už
klaustų, ar jie yra komunistais, nesisako.

,Tąi, žinoma, yra bloga, bet tą blogumą, tą dėmę ant 
Amerikos veido uždėjo raudonbaubiai, reakcininkai.

. t1 Liepos 4 dieną tenka rimtai pagalvoti ir dėl šito ne
sveiko reiškinio.

Mes laikome sekančias tiesas pačias 
savaime aiškiomis, būtent: kad visi žmo
nės yra sutverti lygūs; kad jiems jų Kū
rėjas davė tam tikras neatimtinas teises; 
kad tarp tų teisių yra gyvybė, laisvė jr 
siekimas lainiės; ' kad toms teisėtus 
apsaugoti tarp žmonių steigiamos 
valdžios, • kurios savo teisingą ga
lią įgauna nuo sutikimo valdomų
jų; kad kur tiktai bet kokia valdžios 
forma pradeda tuos tikslus griauti, žmo
nės turi teisę pakeisti arba pašalinti ją 
ir įsisteigti naują valdžią, paremiant jos 
pamatus tokiais principais ir suorgani
zuojant jos jėgas tokioje formoje, kuri 
atrodo jiems geriausia pasiekti saugumo 
ir laimės. O išmintis, ištikrųjų,” rodys 
jiems, kad seniai gyvuojančios valdžios 
neprivalo būti keičiamos dėl nesvarbių 
ir pereinamųjų priežasčių, ir visų prity
rimai parodo, kad žmonės labiau yra 
linkę kentėti, kol blogumai yra pakenčia
mi, negu atsteigti savo teises nugriau
nant tas formas, prie kurių jie yra pri
pratę. Bet kai ilga eilė skriaudų ir uzur- 
pavimų, be pakaitos siekiančių to paties 
tikslo, rodo pasimojimą juos pavergti 
absoliutaus despotizmo jungui, tai yra 
jų teisė, tai yra jų pareiga nuversti tokią 
valdžia ir pasirūpinti naują sargybą sa
vo ateities saugumui. Šitaip kantriai ken
tėjo šios kolonijos ir tokia dabar yra bū
tinybė, kuri verčia jas pakeisti buvusias 
valdžios sistemas. Dabartinio Didžiosios 
Britanijos karaliaus istorija yra istorija 
pakartotinų skriaudų ir uzurpavimų, ku
rių visų tiesioginis tikslas yra įsteigti 
šiose valstijose absoliučią tironiją, šiam 
teigimui įrodyti patiekiamu bešališkajam 
pasauliui faktus:

Jis atsisakė užgirti įstatymus, kurie 
yra naudingi ir reikalingi visuomenės 
labui.

Jis uždraudė savo gubernatoriams pra
leisti greitos, neatidėliojamos svarbos 
įstatymus, jei bent jų .veikimas būtų su
laikytas, ligi bus gautas nuo jo užgyri- 
mąs, o kai jų veikimas buvo sulaikytas, 
jis visai nebekreipė dėmesio į juos.

Jis atsisakė praleisti kitus įstatymus 
didelių sričių žmonių parankumui, jei 
bent tie žmonės išsižadėtų savo- teisės 
turėti atstovybę įstatymdavystėje — tei-. 
sės,, kuri .neapsakomai naudinga jiems ir 
baisi tironams.

Jis šaukė įstatymdavystės organų su- 
sirinkimuš nepaprastose, nepatogiose 
Vietose, toli nuo jų rekordų ir archyvų 
vietų, vien tiktai.su tuo tikslu, kad įvar- 
ginimu privertus juos sutikti su jo pa
tvarkymais.

Jis pakartotinai paleisdavo atstovų

rūmus už tai, kad jie vyrišku drąsumu 
pasipriešindavo jo įsikišimams prieš
žmonių teises.

Taip paleidęs atstovų rūmus, jis atsi
sakydavo per ilgą laiką leisti išrinkti ki
tus atstovus; tuomi įstatymdavystės tei
sė, kuribs negalima sunaikinti, sugrįžo 
žmonėms afeelnai, kad jie ją galėtų nau
doti; tuo gi tarpu valstybė tapo išstatyta 
į visus pavojus išorinio įsiveržimo ir vi
dujinių sukrėtimų.

Jis dėjo pastangas sulaikyti žmones 
nuo apsigyvenimo šiose valstijose, tuo 
tikslu trukdydamas įstatymus sveturgi- 
miams įsigyti pilietybę, atsisakydamas 
praleisti kitus įstatymus, padrąsinančius 
ateivybę į tas valstijas, ir pasunkinda
mas sąlygas natfjų žemių įsigyti.

Jis kliudė' trišmądarystę, nesutikda
mas su įstatymais, siekiančiais įstrigti 
teismų organus. , J ’

Jis padarė teisėjus priklausomais nuo 
jo vieno valios, taip dėl jų pasilaikymo 
vietose, taip dėl jų algų kiekio ir apmo
kėjimo. /

Jis įsteigė daugybę naujų valdiškų vie
tų ir siuntė josna go vedas valdininkų 
žmonėms varginti ir misti jų duona.

Jis taikos metu mūsų tarpe laikė nuo
latines armijas be mūsų seimelių sutiki- 

• mo.
Jis padarė kariškius nepriklausomus 

nuo civilinės valdžios ir aukštesniais už 
ją-

Jis susitarė su kitais pavesti mus ju
risdikcijai, kuri yra svetima mūsų kon
stitucijai ir nepripažinta mūsų įstatymų; 
davė savo sutikimą jų tariamos įsta- - 
tymdavystės aktams: Kad laikyti gau
singas ginkluotas jėgas mūsų tarpe; 
saugoti jas pagelba apgavingo tei
simo nuo bausmių už bet kokias 
žmogžudystes, kurias jie galėtų at
likti .prieš šių valstijų gyventojus;

, atkirsti mūsų prekybą nuo visų pa
saulio dalių; apdėti mus mokesčiais be 
mūsų sutikimo; atimti iš mūsų, daugely
je atsitikimų, prisaikintųjų teisėjų teis
mo patogumus; gabenti mus už jūrų tei
simu!'už tariamus nusikaltimus; panai
kinti laisvą angliškų įstatymų sistemą 
kaimyniškoje provincijoje, įsteigiant ten 
sauvališką valdžią ir praplečiant jos sie
nas, tuomi sudarant pavyzdį ir tinkamą 
priemonę įvedimui tokios pat neribotos 
savo valdžios ir šiose kolonijose; atimti 
mūsų čarterius, panaikinti mūsų ver
tingiausius įstatymus ir pamatiniai pa
keisti mūsų valdžios formas; sulaikyti 
mūsų pačių įstatymdavystės ir paskelb
ti turinčiais galią leisti mums įstatymus 
visuose atsitikimuose.

Jis išsižadėjo čionai valdžios, paskelb
damas mus už jo apsaugos ribų ir vesda
mas karą prieš mus.

Jis plėšė mūsų jūras, draskė mūsų pa
jūrius, degino mūsų miestus ir naikino 
mūsų žmonių gyvybes.

Šiuo laiku jis gabena samdytas svetim
šalių armijas užbaigimui mirties, naiki-z 
nimo ir tironijos darbo, kuris jau prasi
dėjo su žiaurumu ir vyliugingumu, ko-

(Tąsa ant 4 pusi.)

2 psl.—Lith. Daily Laisvė—Šeš. Liep. 3, 1948
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Lietuvai

Perskaičius Knygą
“Prisikėlusi Lietuva”

Ši knyga yra Lietuvių Literatūros 
Draugijos 53-čias leidinys. Išleista 1946 
metais.

Atidengęs knygos viršelį, matai Lie
tuvos žemlapį. Sako, Lietuva užima 24,- 
000 ketvirtainių mylių žemės plotą ir 
turi apie 2,880,000 gyventojų. Tarybų 
Lietuva yra viena iš šešiolikos Tarybą 
Sąjungos respublikų. Tarybų Sąjunga 
gi turi 8,500,000 ket. mylių žemės plo
tą ir apie 200,000,000 gyventojų. Tai di
delė garbė, mano supratimu, 
būti tos didžiulės šeimos nare.

Pirmame knygos skyriuje autorius 
kalba “Mačiau Lietuvą.” Knygos auto
rius yra Antanas Bimba, kuris buvo 
Lietuvai Pagalbos, Teikimo Komiteto 
pirmininku ir buvo pasiųstas Lietuvon
1945 metų spalių 9 dieną, o sugrįžo
1946 metų kovo 23 d. Taigi autorius vi
sus savo patyrimus surašęs į pirmąjį 
skyrių. Tas skyrius susideda iš 24 pus
lapių. Jame jis daug ir įdomaus pasako. 
Kalba jausminga ir vaizduojanti. Kaip 
skaitai, tai, rodosi, ir matai tuos griu
vėsius.

Ypatingai mane sujaudino-sugraudino 
jo pasakojimas apie Raseinius. Tai buvo 
man artimiausias didmiestis. Raseiniuo
se esu buvęs nesuskaitomą kiekį sykių. 
Kasmet būdavo didžiulis jomarkas Šv. 
Jono dieną. Taipgi būdavo gyvulių pa
roda. Iš visos Žemaitijos suvesdavo ge
riausius eržilus, bulius, kuilius, avinus 
ir šiaip daug raguočių gyvulių ir paukš
čių. Caro valdžia duodavo dovanas už ge
riausius ir geresnius.

Raseiniuose buvo garu sukama melny- 
čia. Daug naktų esu joje pramiegojęs, 
laukdamas kaleinos sumalimui grūdų.

Per vidurį miesto bėga-sriuvena nedi
delis upelis, kuris vadinasi Raseinė. 
Taipgi buvo mieste gerų pastatų. Ra
seiniai buvo apskrities miestas. Jame 
buvo stotis ėmimui jaunuolių į armiją. 
Daug tūkstančių lietuvių jaunuolių tą 
miestą apverkdavo. Net yra ir daina 
“Raseinių miestas brukavotas, ašarė
lėms išmazgotas.” Gi šis gražus Lietu
vos miestas buvo vokiečių fašistinių bar
barų sugriautas, sudegintas. Liko tik 
griuvėsių krūvos ir statula Žemaitis, 
kaip sako Antanas Bimba. Panašų vaiz
dą matęs visoje Lietuvoje.

’’Prisikėlusi Lietuva” susideda iš dvy
likos skyrių. Pirmas skyrius, kaip jau 
sakyta, vadinasi “Mačiau Lietuvą.” 
2-ras “Lietuva Ties Bedugne”; 3-čias 
“Valdžios Santvarka Tarybų Lietuvo
je”; 4-tas “Teismai ir Teisingumas Ta
rybų Lietuvoje”; 5-tas ’’Liaudies Ūkio 
Planavimas ir Penkmečio Perspekty
vos”; 6-tas “Tarybų Lietuvos Pramonė 
Penkmečio Plane’; 7-tas “Lietuvos Že
mės Ūkis Po Penkerių Metų”; 8-tas 
“Lietuvos Švietimo Pažanga ir Ateitis”; 
9-tas “Mokslas Tarybų Lietuvoje Atei
nančiame Penkmetyje”; 10-tas “Sveika
tos Organizacija ir Apsauga Lietuvoje”; 
ir 11-tas “Meno Kūryba Tarybų Lietu
voje.”

Knygos autorius kalbėjosi su tų įvai
rių Lietuvos gyvenimo sričių vedėjais, 
arba, geriau pasakius, vykdytojais, ir 
paduoda jų mintis, kaip bus įvykdytas 
penkių metų planas.
i Pirmajame skyriuje autorius pažymi, 

kad jis niekuomet nepamirš tų Lietuvo
je matytų griūvėsiu ir žmonių, kurie 
buvo Lietuvoje pasilikę ir’perkentėjo vi
sus karo sunkumus ir žiaurumus.

Tik, mano supratimu, knygos pavadi
nimas neatsako knygos turiniui. Daug 
tinkamesnis pavadinimas būtų “Lietuva 
Keliąsi iš Griuvėsių.” Tik po penkmečio 
arba po dviejų penkmečių įvykdymo bus 
gal galima sakyti “Prisikėlusi Lietuva.”

Pabaigoje knygos randame Stasio Ja- 
silionies parašyta apie Juozo Klekūno 
gyvenimą ir veiklą. Tai trumpa jo gyve
nimo istorija, telpa velionio ir paveiks
las. Mano supratimu, palikdamas Drau
gijai pinigų, Juozas Klekūnas pasistatė 
ilgos atminties paminklą. Jį matys de- 
sėtkas tūkstančių Literatūros Draugi
jos narių ir daug pašalinių žmonių. O 

kas būtų matę akmens paminklą? Tik 
vienas kitas iš giminių.

Tai man ir atėjo galvon mintis para
ginti, kad darydami paskutinius testa
mentus, pasekite Juozo Klekūno pavyz
dį. Kurie neturite giminių, arba turite 
turtingus gimines, gerai padarysite, jei
gu savo turtą paliksite Literatūros 
Draugijai dėl knygų išleidimo. Tuomi 
pasistatysite neužmirštamą paminklą.

Dar žodis apie kitas mūsų Draugijos 
knygas. Patartina visiems perskaityti 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai,” 
taip pat knygą “Viduramžių Istorija.”

Pirmojoje knygoje rasite lietuvi^ kal- 
bon išverstą Amerikos “Nepriklausomy
bės Deklaraciją.” Liepos 4 dieną sueina 
lygiai 172 metai, kaip Amerika pasiliuo- 
savo iš despotiškos priespaudos. Ypatin
gai dabar svarbu skaityti ir s suprasti 
“Nepriklausomybės Deklaraciją,” kuo
met čionai reakcija pasiryžus užgniaužti 
laisvės žodį ir progresyvišką judėjimą 
visokiais savais įstatymais.

Knygoje “Viduramžių Istorija” rasi
te daug davinių apie Lietuvą ir kitas ša
lis, apie jų atsiradimą ir gyvenimą.

Knygas nereikia skaityti skubiai, ap- 
grabomis. Reikia skaityti atsidavusiai, % 
kad iš jų pasimokyti.

Jurgis Kuraitis.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

BOOK REVIEW
THE PEOPLES SONG BOOK: Edi

tor-in-chief Waldemar Hille, Published 
in 1948 by Boni and Gaer, Inc. 128 
pages. Price cloth-bound $2.50.

Here is a book of- songs that doesn’t 
pretend to be anything but what it is — 
a collection of peoples songs — songs 
that have grown out of the peoples 
struggle all around the world.

The book is divided into 4 parts. Part 
1. — Songs that helped build America. 
Each crisis in American history had its 
topical song. Just reading the titles will 
prove that — Jefferson and Liberty, 
John Brown’s Body, Slavery’s Chain, 
the Political Dodger and so on down the 
line.

Part 2.—World Freedom Songs. This 
group represents the most familiar 
songs of the people of other nations, of 
the French and Irish Revolutions, the ‘ 
International Brigade, the French Par
tisans, Yugoslav and Chinese guerillas, 
songs of the Soviet Union and the New 
Palestine. *

Part 3. — Contains the Union Songs, 
a new edition to the form of the ballad. 
These songs usually originated on the 
picket line or at union meetings. They 
are simple tunes with uplifting qualities 
and are good mass action and participa
tion songs. Some of them, like Solidarity 
and Hold the Fort and Soup, evolved out. 
of the depression year struggles of la
bor trying to assert itself through its 
work in unions. The mass' singing 
helped to make the worker feel that he 
was not alone, but that many are march
ing and fighting beside him.

%

Probably the most timely and exciting- 
songs of the book are those in Part 4, 
the Topical Political Songs. If there ever 
was a doubt that singing has a direct 
relation to the social, economic and poli
tical issues of the day, it has been dis
pelled by the popularity of these songs, 
by the number of such songs that have 
grown out of the World Wars 1 & 2, the 
depression, the fight for civil liberties 
and world peace. The people are sing
ing out against • oppression as well as 
speaking out. Too, more and more mo
dern composers are writing topical songs, 
and are facing the real issues of the day 
realistically.

Behind this move towards group sing
ing is* an organization called Peoples 
Songs, Inc. They are writing and singing 
to make thd sbng a fighting word. Be
hind them is the conviction that the 
“theme songs” of today are the folk 
songs of tomorrow.
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•I feel that this is a timely place to add 
an observation^-Our Own Li th. singers 

ES and choruses seem tbv have dropped all

any semblance to work and struggle. 
What are they afraid of?

We have sat by long enough. We sat 
out a war. We sat out 3 years of an at
tempt at peace and reconstruction. Since 
the mass song has proven stronger than 
the lone pleading voice, let us sing. 
Where in Lithuania, the quiet plowing 
of the fields and the merry gathering of 
the harvest represented the folk songs 
of that country, here in our adopted 
land the roar of the factory, the confu
sion of our muddled economics, the hys
teria of the ballot bo^ must represent our 
folk music. Let our voices join those of 
the millions who are voicing their social 
and economic needs in song.

FIRST ANNUAL

LITHUANIAN

FINE

ARTS

LEAGUE

3rd 
DISTRICT 
VACATION 

SCHOOL

August 15 th—29th, 1948
Lithuanian Park
Worcester, Mass.

This school is for any adult or child who is 
Lithuanian, of Lithuanian descent, or in any way 
affiliated with Lithuanian activities. It offers a 
basic foundation in the Lithuanian-American Cul
tural Field. Its activities are of such variety that 
may best serve this purpose.

This school is sponsored by the 3rd District of 
the Lithuanian Fine Arts League. It is non-pro
fit and self-supporting. Not only will the school 
emphasize its various courses, but will also make 
all possible arrangements for all types of re
creation.

DESCRIPTION OF COURSES

MAJOR SUBJECTS:

I. MUSIC:
1. Choral directing 

Sight-reading 
Primary vocal training 
Music -interpretation.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

II. DRAMA:

Directing
Make-up
Technique of acting

4. Scenes from classical and 
modern plays.

III. LITHUANIAN LANGUAGE:

1.
2.
3.
4.

Vocabulary 
Diction
Grammar
Reading

, 5. Writing.

MINOR ACTIVITIES:

I. Organization
II. Public speaking
III. Art Appreciation Class
IV. Group participation in all 

activities
V. Lithuanian folk dance.

FACULTY BOARD:

JONAS VALENTIS 
RUDOLPH BARANIKAS * 

ALBERT MERKIS x 
JOSEPH KENSTON

SCHOOL COMMITTEE:
Walter Žukas............. Elizabeth, N. J.
Harry Mitkus.............Newark, N. J.
Vincent Bovinas......... Forest Hills, N. Y.
Albert Merkis............. Philadelphia, Pa.
Gertrude Ulinskas......Waterbury, Conn.
Mildred Stensler........ Livingston, N. J.
Jonas Valentis.............Richmond Hill, N. Y.
Frances Mazilis...,......Brooklyn,'N. Y.(
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SCHOOL

Vakaras An I Gmindos 
Tbilisyje

Vakaro dangus—gilus ir grynas; 
Tuoj, lyg laivas, mėnuo atlinguos. 
Pasakyk, drauguži, kaip vadinas 
Šitos gėlės, gimusios kalnuos?

•

Ką jie mąsto, tie gūbriai snieguoti, 
Ramūs ir pabalę kaip garai, 
Kur nakvoja debesys sparnuoti 
Ir svajonių kelrodžiai—arai?

Pasakyk, kas šitą medį kietą 
Piešiniais išraižė taip švelniai?
Kuo vardu, nutilusioji Mocheta, 
Meistrai tavo ir auksakaliai?
Ir kieno jautri ranka ant vario 
Atvaizdavo žmones ir liūtus?
Kas iš aukso spindinčio padarė 
Raitelius ir slibinus piktus?
Iškilni, didinga kaip šventovė, 
Nors žila, bet visados jauna, 
Gruzija, sargyboje tu stovi, 
Savo amžių lobiais nešina!
Tad miegok saldžiai! Iš tavo sodų 
Plaukia aidas vakaro dainos.
Blyksi pirmos ugnys. Tolin rodo 
Stalinas nuo kalno aukštumos.

A. Churginas.

Laiškas iš Lietuvos

LOCATION: Classes will be held on the grounds 
of Olympia Park, Quinsagamond Lake, located in 

Shrewsbury, Mass. Classes will be held oo the 

lawn or in the main building.

TRANSPORTATION: Students Arriving in Wor

cester by train or car will proceed immediately to 
the Lithuanian Sons and Daughters Hall located 
on 29 Endicott St., Worcester, Mass. There will 
be someone there 24 hours a day representing the 
school. Arrangements for immediate ’ transporta
tion to the school will be made. Buses are avąjl- 
able back and forth to the city proper during 
school semester.

LODGINGS

ACCOMODATIONS: Sleeping quarters will be at 
the Tatassit Beach Lodge, Shrewsbury, Mass., 
which is located about ’4 mile from the school.

I

All students will be billeted in barrack style.
Meals will be provided for the students in the 

main building of the park.

RECREATION FACILITIES: Swimming and boat
ing facilities are available on both lodging and 
school sites. Roller skating arena, amusement 
park and dancing pavilion are all within Vi mile 
of school.

SCHOOL HOURS: School sessions will be con
ducted on an eight hour day, basis, including time 
out for lunch. There will be no classes on Satur
day and Sunday.

LODGINGS

HOW TO ENROLL

1. Fill out enclosed application for registration.
2. Applications must be in before July 15, 1948.
3. Applications must be submitted with $5.00 re

gistration fee. Fee returnable upon rejection 
of application.

4. Upon receipt of notice of acceptance, tuition 
,and lodging fee must be mailed in before 
August 1, 1948.

COST FOR TWO WEEKS:

1. Registration fee .... $5.00
2. Tuition ................................ 10.00
3. Lodgings (including meals) 25.00

TOTAL COST $40.00 '

LITHUANIAN FINE ART LEAGUE ' »
L. M. S.

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

Mrs. John Grinka, iš Me- 
thuen, Mass., gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo gbninaičių. 
Laiškas skamba:
BRANGI DeDIENE!!! ,

Daug praėjo laiko, kai mes 
nusiuntėm Jums porą laiškų, • 
o iš Jūsų jokios žinios nega
vom. Rašom šį trumpą laišku
tį ir pirmuose savo troškimuo
se sveikinam - bučiuojam Jus, 
visą Jūsų šeimą, visas gimi
nes, esančias ten toli už van- 
denyno nuo savo gimtosios 
žemės ir linkime viso geriau
sio Jūsų gyvenime.

Brangi Dėdiene, Jūs siun
tėt mums siuntinius, bet mes jų 
negavom. Nuvykom į Kauną 
ir siuntinių jau neradom, — 
turbūt jau buvo nukeliavę at
gal į Ameriką. Dėdiene, mes 
suprantam ir jaučiam tą Jū
sų rūpinimąsi mumis, mes ži
nom, kad Jūs trokštat mums 
padėti. Todėl mes iš savo pu- 
s4s tariam už tai grąžui nuo
širdų lietuvišką Ačiū! Brangi 
Dėdiene, jeigu galėsit, pamė
ginkit dar kartą tuos siunti
nius pasiųsti, — gal ir gausim 
nors kartą. Mes lietuviai ne
pamirštam savo brolių, esan- 
čių toli, už plačių vandenynų,
— mes siunčiam Jums gražų 
gimtinės sveikinimą su mūsų 
gražiosios tėviškės gimtų lau
kų, žydinčių pievų, ošiančių 
miškų, šimtamečių ąžuolų 
malonių kvapu.

— Čia ošia beržas kasdieną 
žalias,

čionai ir mūsų gimta tėvy
nė brangi.-s-

— ‘Mūsų tėviškė — mėlyno 
Nemuno vingis,

_ Gintariniai krantai ties Bal
tijos jūra. . .

Mūsų kraštas — kalvos, 
laukai ir beržynai,

Lyg pražydę linai — ten 
padangė melsva.

Mūsų tėvynė Lietuva, nors 
iškentėjusi daug sunkių kan- ' 
čių, daug vargo patyrusi, ma
čiusi visus praūžusio karo 
žiaurumus, dabar keliasi nau
jam gyvenimui. Mes matome 
ateitį gražią, laimingą, mes ti
kimės nušvisiant naują aušrą, 
kurios spinduliai nušvies bun
dančią iš po žiemos miego 
gamtą, nušvies mums naują ■ 
kelią ateitim Mes žengiame 
kaitų su gyvenimu, mes neno
rime nuo jo atsilikti.

Dėdiene, praeitis mutms Ii- ‘ 
ko kaip miglotas rytas, pra
ūžusi karo audra liko, kaip 
prisiminimas, — dabar mes 
kuriam sau naują ateitį.

Mūsų šeima susideda1 iš o
rių asmenų. Sūnus eina į gim
naziją, šiais metais jau baigs 
gimnaziją (dabar jau 8-toj 
klasėj), duktė Genė VI klasėj 
gimnazijos, o mes, tai jau tur 
būt ir baigsim savo amželį, 
kiek Dievas leis mums gyven
ti, prie žemės, kaip kurmiai 
besiknisdami. Mes jau seni — 
kiek mums liko šiame pasauly
— gal metai, kiti. Tad mes 
norim savo vaikus pastatyti 
ant kojų, kad būtų mulms dė
kingi, ir kad mes neliktume 
niekam skolingi. žinoma, 
mums dabar sunku, jėgos ma
žėja, silpnėja, o gyventi rei
kia, ir ne tik šiandien, bet ren 
kia žiūrėti, kad ir rytoj būtų 
iš ko. Na, tai ką gi ? Ir baig
sim tuo šį laiškutį.

Linkėjimai nuo visų giminių 
brangiems Dėdienei, Dėdei ir 
visai šeimai. Perduokit linkėji-> 
mus Stasiui ir Andriui.

Tad, viso geriausio!!!
Tuo tarpu sudieu!
Spaudžiam ranką ir karštai 

bučiuojam,
Rapolas, V arus i a, 
Genė, Pranas. *

\ Brigeniai.

Praga.— Susivienijus Če
koslovakijos komunistų ir 
socialistų partijoms naujoji 
suvienytoji partija dabar 
turi daugiau kaip 2,000,000 
narių. • - 
-■HM*'

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)

ŠestadL, Liepos 3, 1948
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NEPRIKLAUSOMYBES deklaracija
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

kiam tolygų vargiai būtų galima rasti 
net barbariškiausiuose amžiuose ir kuris 
visiškai nedera civilizuotos tautos gal
vai.

Jis vertė mūsų piliečius, suimtus į ne
laisvę atvirose jūrose, imti ginklą prieš 
pačių savo kraštą, tapti savo draugų ir 
brolių budeliais, arba patiems žūti nuo 
jo rankos.

Jis kurstė tarp mūsų vidujinius suki
limus ir stengėsi užtraukti ant mūsų pa
sienių gyventojų begailestingus lauki
nius indi jonus, kurių žinoma kariavimo 
taisyklė yra žudyti visus, nežiūrint am
žiaus, lyties ir padėties.

Visuose tos priespaudos laipsniuose 
mes didžiausio nusižeminimo žodžiais 
prašėme teisybės. Bet į mūsų pakarto
tinus prašymus buvo atsakyta tiktai pa
kartotinomis skriaudomis. Valdovas, ku
rio kiekvienas veiksmas parodo jį esant 
tironu, netinka valdyti laisvus žmones.

Neigi mes pamiršome mūsų brolius 
britus. Mes laikas nuo laiko įspėjome 
juos apie jų parlamento pasikėsinimus 
praplėsti nepateisinamą savo jurisdikci
ją ant mūsų. Mes priminėme jiems apie 
mūsų čia atvažiavimo ir apsigyvenimo 
sąlygas. Mes kreipėmės į jų prigimtą 
teisingumą ir kilnumą ir maldavome jų, 
vardan mūsų giminystės, išsižadėti tų 
uzurpacijų, kurios neišvengiamai veda 
prie nutraukimo ryšių ir susisiekimo. 
Bet ir jie pasiliko kurčiais teisingumo ir 
mūsų giminystės balsui. Todėl mes turi
me pasiduoti būtinybei, kuri pareiškia 
atsiskyrimą, ir laikyti juos, kaip laikome 
visus kitus žmones, priešais kare, o 
draugais taikoje.

TUO BŪDU, mes, Amerikos Jungtinių 
Valstijų atstovai, susirinkę Generalinia
me Kongrese, prašydami pasaulio Aukš
čiausiojo Teisėjo ^Fitarimo mūsų tiks
lams, šių kolonijų gerų žmonių vardu ir 
autoritetu, iškilmingai skelbiame ir pa
reiškiame, kad šios Jungtinės Kolonijos 
yra ir teisėtai privalo būti laisvos ir ne
priklausomos valstijos; kad jos yra atsi- 
palaidojusios nuo visokios pavaldinystės 
Britų sostui, ir kad visi politiški ryšiai 
tarpe jų ir Didžiosios Britanijos valsty
bės yra ir privalo būti visiškai nutrauk
ti; kad kaipo laisvos ir nepriklausomos

valstijos jos turi pilną galią skelbti karą, 
daryti taiką, sueiti į santarvės, steigti 
prekybą ir atlikinėti visus kitus veiks
mus ir žygius, kokius turi teisę daryti 
nepriklausomos valstybės. Šiai deklara
cijai paremti, tvirtai pasitikėdami Die
viškos Apveizdos apsauga, mes bendrai 
vienas kitam pažadame savo gyvybę, tur
tą ir savigarbą.

Pasirašo:
JOHN HANCOCK

NEW HAMPSHIRE:
Josiah Bartlett, Wm. Whipple, Mat

thew Thornton.
MASSACHUSETTS BAY:

Sami. Adams, John Adams, Robt. 
Treat Paine, Elbridge Gerry.
RHODE! ISLAND:

Step. Hopkins, William Ellery.
CONNECTICUT:

Roger Sherman, Sam’el ’ Huntington, 
Wm. Williams, Oliver Wolcott.
NEW YORK:

Wm. Floyd, Phil. Livingston, Frans. 
Lewis, Lewis Morris.
VIRGINIA:

George Wythe, Richard Henry Lee, 
Th. Jefferson, Benja. Harrison, Ths. Nel
son, Jr., Francis Lightfoot Lee, Carterson, Jr., Francis Lightfoot Lee, 
Braxton.
NORTH CAROLINA:

Wm. Hooper, Joseph Hewcs, 
Penn.
PENNSYLVANIA:

Robt. Morris, Benjamin Rush, 
Franklin, John Morton, Geo. Clymer, 
Jas. Smith, Geo. Taylor, James Wilson, 
Geo. Ross.
DELAWARE:

Caesar Rodney, Geo. Read, Tho. M’- 
Kean.
GEORGIA:

Button Gwinnett, Lyman Hall, Geo. 
Walton.
MARYLAND:

Samuel Chase, Wh. Paca, Thos. Stone, 
Charles Carroll of Carrollton.
SOUTH CAROLINA:

Edward Rutledge, Thos. Heyward, 
Junr., Thomas Lynch, Junr., Arthur Mid
dleton.
NEW JERSEY:

Richd. Stockton, Jno. Witherspoon, 
Fras. Hopkinson, John Hart, Abra. 
Clark. ' \

John

Ben j a.

172 Metai Nuo Nepriklauso
mybes Paskelbimo

Pittsburgh, Pa

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
tiesas pačias savaime aiš
kiomis, būtent: kad visi 
žmonės yra sutverti lygūs; 

'Kad jiems jų Kūrėjas davė 
tam tikras neatimtinas tei
ses ; kad tarp tų teisių yra 
gyvybė, laisvė ir siekimas 
laimės; kad toms teisėms 
apsaugoti tarp žmonių stei
giamos valdžios, kurios sa
vo teisingą galią įgauna nuo 
sutikimo valdomųjų; kad 
kur tiktai bet kokia val
džios forma pradeda tuos 
tikslus griauti, žmonės turi 
teisę pakeisti arba pašalinti 
ją ir įsisteigti naują val
džią, paremiant jos pama
tus tokiais principais ir su
organizuojant jos jėgas to
kioje formoje, kuri atrodo 
jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir laimės...”

Pasiekimui to saugumo ir 
tos laimės amerikiečiai susi
organizavo, apsiginklavo ir 
karu nuvertė Britanijos 
viešpatavimą Amerikoje. 
Amerika pakilo naujajam 

' gyvenimui. Ir tiesa ir isto
rija buvo amerikiečių pusė
je. Jie laimėjo. Iš trylikos 
kolonijų gimė Jungtinės 
Valstijos. Iš trijų milijonų 
su viršum žmonių, pasis
kirsčiusių po neaprėpiamus 
plotus- 1776 metais išaugo 
iki šių dienų šalis su šimtu 
keturiasdešimt milijonų gy
ventojų !

Bet pasikeitė ir Amerikos 
vaidmuo. Tada ji buvo šalis 
naujų gairių, naujų kelių ir 
naujų idėjų. Kas kovojo už 
paprasto žmogaus laisvę ir 
teises, tas buvo Amerikos 
draugas. Dabar mūsų šalis 
yra stambiojo kapitalo ša-

lis. Dabar jos valdovai gina 
viską, kas sena ir konserva
tyvu. Dabar 
rikos priešu 
kiekvienas, kuris pakelia 
balsą prieš 
kuris tiki naujomis idėjo
mis. Mūsų ginklai- ir mūsų 
karininkai triuškina Grai
kijos liaudies sukilimą. Mū
sų doleriai ir ginklai palai
ko galioje diktatorių čiang 
Kai šėką. Mūsų galybe at
statoma hitlerinė Vokietija. 
Tačiau tai nereiškia, kad 
Amerikos^ šiandieninis vaid
muo yra amžinas. Jam lem
ta pasikeisti. Jį pakeis A- 
merikos žmonės. • '

Tai garantuoja plačiai 
prasidėjęs trečiosios parti
jos judėjimas su Henry 
Wallace ir Glen Taylor pry- 
šakyje. Prieš konservatiz
mą, reakciją ir imperializ
mą trečioji partija skelbia 
gadynę paprastojo žmo
gaus. Ir milijonai amerikie
čių stoja kovon už tą gady
nę.

mirtinu Ame- 
yra skaitomas

išnaudojimą,

Brooktondale, N. Y.
Lankėsi J. Lugauskas su sa

vo biznio reikalais, tai porai 
dienų buvo užsukęs pas Laskus 
dėl pasilsėjimo. Jo biznio įstai
ga yra 426 So. 5th St., Brook-

Binghamto- 
porą dienų,

Potvynio vandenys, išsilieję po Oregon valstijos plo
tus per išlaužtus tvenkinius, panarde daugeli miestų 
ir kaimų. Vanport, naujas darbo žmonių miestas greta 
industrinio Portland©, turis 18,700 gyventoju, taipgi 
buvo apsemtas ir sugriautas riaumojančių srovių. Po- 
tviniui pasikartojant skaičius žuvusių vandenyse dar ir 
lig šiol nėra pilnai /žinomas. Pirmasis staigus užlieji- 

* mas miesto įvyko paskutinėmis dienomis gegužės mė
nesio.

J Illinojaus Valstijos 
Lietuvius Amerikiečius

Šių metų prezidentiniai ir 
kongresiniai rinkimai bus ne
apsakomai svarbūs. Banguo
janti tarptautinė situacija ne
gali nepaveikti Į mūsų šalyje 
būsimus rinkimus.

' i Visus aided narius b
Draugės ir Draugai:—

Mūsų Draugijos Konstitucija reikalauja, kad kiekvienas 
narys savo metinę duoklę pasimetėtų iki 1 d. liepos. Nepai
sant Centro Komiteto raginimų, dar virš du tūkstančiai narių- 
neatliko savo pareigų, duoklių nesumokėjo — užvilko.

Centro Komitetas nutarė pratęsti duoklių mokėjimą iki 1 
dienai spalių, tai yra, dar tris mėnesius laiko. Prašome Visut* 
narius ir nares, kurie iki šiolei nesumokėjote savo duoklių, tai 
būtinai padaryti kuo greičiausiai. Atminkite, kad užvilkimas 
duoklių atsiliepia neigiamai ant Draugijos veiklos, knygos 
paruošimo ir žurnalo išleidimo.

Pasitikime, kad visi itAriai atliksite*tas pareigas. Kartu v 
prašomo laike vasarinių parengimų pasidarbuoti gavimui nau
jų narių į šią kultūros ir apšvietos organizaciją.

LLD Centro Komitetas.

LOS ANGELES,- GAL.
____    _ a1

Įvairios Žinios

Birželio 27 d. įvyko praplės
tas posėdis LDS 8-tos apskri
ties komiteto, Mokslo Drau
gystės svetainėje. Pribuvo 4 
svečiai, du iš LDS 142 k p. 
West Carson — J. Miliauskas 
ir J. Portikas, iš Treves’kin 
kuopos.— Načajicnė ir Savu- 
kaitiėnė.

LDS apskrities Komiteto na
riai ir svečiai plačiai aptarė 
LDS seimo reikalus ir delega
tų pasiuntimą. Nutarta duoti 
iš LDS apskrities iždo po $20 
toms kuopoms, kurios neturi 
pinigų pasiuntimui delegatų.

Nutarta įvykinti pirmesnis 
tarimas, kad surengti vakarie
nę seniems nariams, nuo 65 
iki 75 metų, kurie daug darba
vosi ir veikė organizacijose. 
Vakarienė 'turi būti su plačia 
programa. Komitetas susidarė 
net iš 11 ypatų. Parengimas 
bus įvykintas 24 d. spalių. Bus 
atspausdinti specialiai 
timai ir priduoti
klubų valdyboms, kad 
seniems veikėjams.

A. Kaminskai iš 
no, N. Y., praleido 
pasilsėjo pas Laskus.

Buvo apsilankę jaunieji Ka
minskai iš Binghamtono. Taip
gi ir draugė Kaminskienė, mo
tina jaunojo Kaminsko lankės) 
čionai patiešyti ligonę- Mat, 
Laskienė labai sirgo ir tik par
važiavo iš ligoninės. -

W. G. Lasky.

^akvie- 
kuopų ir 

įteiktų

Jonas 
motų.

Birželio 22 d. mirė 
Čekanauskas, apie 68 
Mirė greitai. Ilgus metus dir
bęs plieno industrijoj. Iš Lie
tuvos paėjo iš Kauno rėdybos. 
Paliko nuliūdime žmoną, dvi 
dukras ir sūnų. Palaidotas į 
lietuvių švento Kazimiero ka
pines.

sei

pai

in-

Rep.

muose veikalų ir abelnai rem- 
dama ir budavodama 205 kuo-

sa- 
ne

kovoti su 
Uždraudus 

pavedami

Lietuviu 
gegužes 
tą mūsų 
konven-

Juodaičio 
komiteto 

žebraičiui,

katras 
pagelbėjo gavimo naujų 
į kuopą. <
Casper daug dirba k uo
dą ly vau dama persta ty-

Tai šie penki jauni, gabūs 
Amerikos lietuviai važiuoja į 
seimą ir atstovaus mūsų ko- 
loni ją.

Mes, pasilikę namie, linki-

Važiuoja į LDS Seimą

Pasididžiuodami mes. losan- 
geliečiai, galime pasigirti, 
iš mūsų miesto važiuoja i 
mą net penki atstovai.

Niekuomet mes nemanėme, 
kad mūsų kolonija bus taip 
plačiai reprezentuojama šia-

Kuomet Europos žmonės 
įsigyja vis platesnę demokrati
ją ir kuomet daugumos Euro
pos šalių stambesni turtai pa
tenka į liaudies rankas, taipgi 
kuomet kitose svieto dalyse 
liaudis per savo kovas įsigyja 
daugiau teisių, tai Amerikoje 
reakcija vis aršiau siaučia.

Mūsų didelių ' turtų valdo-. 
nai vis labiau bijo, kad gali 
netekti savo pasakiškai didelių 
pelnų ir taipjau didelių tur
tų. Turėdami valdžią > savo 
kontrolėje, jie puola darbo 
žmonių organizacijas.

Pravodimaš Tafto-Hartley 
įstatymo yra, pastangos su
griauti darbo unijas.

Pravedimu Mundt-Nixon bi- 
liaus jie nori smogti politinį 
darbi ninku 
yra 
binink ii dalis 
vadovybę ir 
vose.

judėjimą, kuris 
labiausia sąmoninga dar- 

, ir kuris 'duoda 
ekonominėse ko-

ateivių 
laisvės

Birželio 15 d., pasimirė
Juozas Maškeliūnas, apie 74 
metų. Velionis paėjo iš Suval
kijos. Buvo narys LDS 145 
kuopos ir per ilgus metus ėjo 
kuopos pirmininko pareigas. 
Tai buvo vienas iš seniausių 
narių Mokslo Draugijoje.

Seniau dalyvavo lošime te
atrų. Pastaraisiais keliais me
tais sirgo gerklės liga. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse. Pa
liko du sūnus.

didesniam nepiliečių 
teisių suvaržymui, jų 
naikinimui.

Ar ilgai reakcija 
Kaip ją sulaikyti?

Tai labai daug priklauso, 
nuo būsimų prezidentinių ir 
kongresinių rinkimų.

Jau dabar mažai kam ne
aišku, kad Amerikos darbo 
žmonių viltis yra sukūrimas 
trečios partijos ir rėmimas jos 
kandidatų su Henry Wallace 
ir Glen Taylor priešakyje.

Jei Wallace ir Taylor būtų 
išrinkti, reakcijai būtų staiga 
padarytas galas. Jei Wallace 
ir Taylor gaus daug balsų, 
reakcijai bus užkirstas kelias. 
Jei tačiau demokratai ar rc- 
publikonai lengvai laimėtų, 
reakcija ilgiau tęstųsi ir gal 
dar aršiau siaustų.

Mūsų svarbiausias uždavi
nys iki lapkričio 2 dienos lai
kyti pirmiausiu ir svarbiausiu 
darbu rinkimų vajų. Keliant 
ir gulant mes turime sau pri
minti, kad rinkimų vajus yra. 
pats pirmaeilis, patę svarbiau
sias reikalas.

^Suprantama, geresniam 
kimų vajaus pravedimui 
kalingos lėšos. Be išlaidų 
kimų vajaus vedimas neįma
nomas.

Progresyvės -* Partijos Illi
nois valstijos konvencijoj lier 
tuvių delegacija pažadėjo, su
kelti šiam vajui $3,000. Tękią 
sumą sukelti visos valstijos lie
tuviams turėtų būti nesunkus

siaus ?

■ darbas.
Illinois Valstijos 

k o n f e re n c i j a, 1 a i k y ta 
30, 19 18 m., užgiria 
delegacijos valstijos
'rijoj užsibrėžįmą ir atsišaukia 
į visas progresyvės lietuvių 

; organizacijas, tai]) ir pavie- 
I nius, imtis darbo tos sumos su- 
! kėlimui. -

Kiekviena' organizacija tu- 
I ri imti dėmesin šių rinkimų 
'svarbą. Kiekvienas asmuo tu- 
I ri imti dėmesin svarbą daug 
i balsų gavimo Henry Wallace 
| ir Glen Taylor.
i ' žinant, kaip svarbus šis va
jus, reikia taipgi atminti, kad 
[vajus nebus gerai pravestas be 
užtektinai lėšų.

1 i Visos lietuvių organizacijos, 
visi amerikiečiai lietuviai pri
valo sulyg savų -išgalių prisi
dėt prie sukėlimo $3,000 rin
kimų vajui.

Organizacijos gali iš savo 
iždų paaukoti, jų nariai galy 
asmeniniai prisidėti.

Konferencija taipgi krei
piasi į lietuvių vertelgas, pro
fesionalus ir abelnai daugiau 
pasiturinčius, prašydama jų 
gausiau aukoti parėmimui šio 
rinkimų vajaus.

R ėmimas W a 11 ace -T a y 1 o r, 
rėmimas Progresyvės Partijos, 
reiškia įdėlius savo teisių gy
nimui, savo laisvės užtikrini
mui. Tai yra .grindimas kelio 
į geresnį gyvenimą. Tokiam 
tikslui nereikia gailėtis aukų. 
'Kokiam tikslui' negalima pa
šykštėti.

Aukas prašome siųsti Illi
nois Valstijos Lietuvių Komi
tetui už Wallace, čekį išrašy
kite iždininko J 
vardu ir siųskite 
pirmininkui II.
3116 S. Halsted'St., Chicago 

'* 8, Hl.

rin- 
rei- 
rin-

Liepos 8 d. įvyks susirinki
mas 22 distrikto Progresyvės 
Partijos (Wallace) klubo. Vie
ta susirinkimo bus pranešta 
vėliau.

D. P. Lekavičius. .

me seime. Bet per pasidarba-1 mc jauniems broliškos savišal- 
vimą mūsų jaunuolių k p., jų l pinės draugijos nariams sma- 
gabumtą ir energiją, tas gali- gios kelionės irjaimingai su
ma buvo įvykdyti.

Mes išleidžiame mūsų ko
lonijos darbuoto jus, katrie 
tiek daug yra atsižymėję šia
me vajuje ir abelnai daug 
prisidėjo prie stiprinimo LDS.

Važiuoja į seimą šie gabūs 
205 kuopos nariai ir. veikėjai: 
kp. pirmininkas Vi. Bogdal, 
nenuilstantis Mixmasteriu kp. 
budavotojas, jaunas, visų my
limas veikėjas. Kp. finansų 
sekr. Jean Bogdal, darbšti ir 
gabi, malonaus būdo lietuvai
te, daug ji yra prisidėjusi 
prie gavimo naujų narių į kp. 
šiame vajuje ir tvarkyme k p. 
finansų, prižiūrėdama narius, 
kad neliktų išbraukti. Jai pri
klauso didelė garbė už išauk
lėjimą 205 kp.

Al Petravičius, vienas iš ga
bių vajininkų ir dalyvauda
mas perstatymuose daug vei
kia kuopai.

Al Casper, vienas iš ga
biausių jaunimo vadų mūsų 
kolonijoj. Jis daug triūso yra 
pridėjęs prie sukėlimo kp. fi
nansų, rengdamas ir mokyto
jaudamas parengimuose ir re
daguodamas kp. mėnesinį laik
raštuką “Mixmaster, 
daug 
narių

CHARLES .1- ROMAN
(RAMANAUSKAS) I(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

San Francisco, Calif
NORI UŽDRAUSTI 

STREIKĄ
9

Valdžios advokatas reikalau
damas indžionkšino pratęsimo 
80 dienų “prieš streiką laivų 
darbininkų prisipažino, kad 
valdžiai nesvarbu streiko prie
žastis, neigi, svarbu kompanijos 
lokautas darbininkams.

Marine Engineers ir Radio 
Officers unijos (ADF) advo
katas taipjau priešinasi 
džionkšinui. .

Laivų darbininkų unijos 
ko, kad' kompanijos visai
paiso darbininkų ir jiems lieka 
tik viena priemonė 
tuo, tai streikas.
streiką, darbininkai 
kompanijų malonei.

•i’

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.I

530 Summer Avenue, T
Newark 4, N. J. T

HUmboldt 2-7964 J

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 'ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

-
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Liepos 3, 1948



CHICAGOS ŽINIOS Springfield, 111.
Birželio 16 d. mire Adomas 

Grigaliūnas, 62 metų. Liūdėti 
paliko moterį, du sūnus, duk
ra ir du brolius — vieną Ame- c.

sugrąžinsiu, taip ir turėjo bū
ti.

prieš 
narę 

ant 
atski-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto susirinkimas 
įvyks liepos 7 d., kai 7 v. v., Liau
dies Name, 735 Fairmount Avė. Vi
si delegatai ir organizacijų nariai 
kviečiami pribūti ir išklausyti svar
bių raportų, taipgi aptart ateinan
čius svarbius klausimus. — Valdy
ba. • • (155-156)angliakasys, 

ir pavojingus 
ka
po 

ak-

Skundžia Kompaniją už 
Streiko Sutartį

Chicago Foundrymen’s As
sociation užvedė bylą 
Delta-Star Electric Co., 
minimo susivienijimo, 
$300,000 už padarymą 
ros sutarties ir susitaikymą su 
darbininkais. Mat, po to ir ki
tos kompanijos buvo privers
tos pakelti aukštesnes algas 
savo darbininkams.

Skundas užvestas Apskrities 
teisme, atlyginimui 40-čiai na
rių susivienijimo.

Pirm važiuojant į pavasari
nį pikniką su busu buvau iš
troškęs ir sustojau pas Anta
ną Vegėlą, 3203 S. Halsted 
St., troškulį prigesinti. Radau 
čia daug svieto tuo pačiu rei
kalu ir kuklią moteriškę besi- 
tri Ošiant 
liau jai 
vieną ir 
lė tenai
buvo pilna užeiga. Visi buvu
sieji pasiėmė,

I du, taip kad 
beplatinti.

Tas aiškiai 
Įima- visur ir

patarnaujant. Pasiū- 
tikietą. Ji pasiėmus 
kartu pundelį, pasiū- 
susirinkusiems, kurių

Lengva Parduoti Vilnies 
Pikniko Tikietus

Pavasarinis dienraščio Vil
nies piknikas, Liberty Grove, 
buvo pasekmingas. Ten rude
ninio Vilnies pikniko ti kietų 
nekurie darbuotojai išplatino 
gana daug. Rudeniniam dien
raščio piknike, mat, bus prie 
įžangos išduota už $1,000 do
vanų, kurių skaičius bus 23.

Draugas Avižienis man įda
vė vieną pundelį, kurį visą iš
platinau. Imdamas pasakiau 
jam, kad nei vieno tikioto nc-

kas vieną, 
mažai man

kas 
liko

ga-

Dien- 
rude- 
daug 

svieto

lui. Vilnis nuo pat savo įsikū
rimo gynė ir gina darbo žmo
nių ir smulkių vertelgų, bei 
profesionalų' reikalus. Todėl 
čia suvažiuoja tūkstantinės 
minios to laikraščio piknikuo
se. Tą aiškiai parodė praeita
sis pavasarinis Vilnies pikni
kas — Liberty Grove, birže
lio 13-tą.

• Mano nuomonė tai, kad 
mes, kiekvienas Vilnies skai
tytojas, galime savo mylimam 
dienraščiui pagelbėti, platin
dami rudeninio pikniko tikie
tus. Kiekvienas gerai žinome, 
kad šiandieną yra remtinas 
reikalas stiprinimo progresy- 
vės spaudos, kuri stovi sargy
boje darbo liaudies reikalų.

Todėl kviečiu visus savo 
kolegas išnaudoti vasaros ato
stogas ir sueigas su žmonėmis 
platinant dienraščio rudeninio 
pikniko tikietus ir
ginant laikraštį užsirašyti. Vil
nis yra vienatinis laikraštis, 
kur tiek daug žinių šiuo laiku 
talpina iš mūsų gimtines Lie
tuvos, kur mūsų broliai ir se
sutės kuria gyvenimą be iš
naudotojų ir ponų.

J. A. Budris.

ra

parodo, kad 
visada geraini 

tikslui platinti, tikietus. 
raštis Vilnis kas metai 
niniam piknike išduoda 
vertingų dovanų. Daug
sutraukia į tą didžiulę progre
syvių iškilmę.

Dienraščio skaitytojai pla
tindami Vilnies rudeninio pik
niko tikietus, kartu mobilizuo
ja plačiąsias mases Chicagos 
lietuvių geram ir kilniam tiks-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
DIENINĖS DARBININKĖS

8 A.M. iki 4:45 P.M. j*
Turi būti patyrusios binding operatorts
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

Linksmos darbo sąlygos
Kreipkitės , • ' • -if

MR. BORRUSO

STOR-AID, INC.
151 West Side Avenue- \ 

Jersey City, N. J. z
(167)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE $3.75 SUKNELIŲ
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

G. G. DRESS SHOP
125-05 101st AVENUE

RICHMOND HILL. L. I.
VIRGINIA 9-5485

<169)

New Yorko Labdarybės De
partment© štabe padaryta 
daug pakaitų.

į DEL LEIDŽIAMO J 
i ŽODYNO .
B
Į Dienraštis Laisvė išleis la-
! bai reikalingą žodyną, ku-
1 ris turės virš 25,000 žodžių. .
i Vadinsis:

l Angliškai - Lietuviškas
i ŽODYNAS
i English-Lithuanian
I DICTIONARY
I šis žodynas greit bus pra-
| dėtas spausdinti ir jis bus 
į gatavas į pabaigą šių metų.

Į žodyno Kaina $4.00 
l Iš anksto užsisakantiems 
į $3.00
Į Kurie esate užsisakę šį žo-
[ dyną ir užsimokėję po $3.
I būkite kantrūs, palaukite 
j dar keletą mėnesių ir gau- 
į site žodyną.

.1 Kurie dar nesate užsisakę, 
į užsisakykite tuojau. Pasi-
• naudokite nuolaida kainoje. .
I Siųsdami užsakymus ir
I pinigus už žodyną, 
į adresuokite:
1 /LAISVĖ 1 '
! 427 Lorimer Street_______

' [ Brooklyn, N. Y.
••■■••■i m——     si •

įil II0I '■■ ■»■ ■ ■—.■■■■■■Ui i ■ ■   ■ ■■■■»! f

į Egzaminuojant Akis,.
i Rašome Receptas
■Darome ir Pritaikome Akinins

I

Į Drs. Stenger & Stenger
I Optometrists (,
| 394-398 Broadway
į Brooklyn, N. Y. t .
| Tel. ST. 2-8842

Velionis buvo 
dirbo sunkius 
darbus, kaip ir kiti anglies 
sėjai, grumdamasis giliai 
žemo, land žiojant tarpo 
menų ir dulkių.

Reiškia, velionis jau negaus 
ir tos pensijos, kuri įvedama 
angliakasiams po $100 į mė
nesį, po 62 motų amžiaus, ku
rie anglį kasė per 20 metų 
laiko. Reiškia, jis numirė ta
da, kada būtų jo gyvenimas 
pasidaręs lengvesnis.

čia yra daug' anglies kasė
jų, kurie yra išdirbę po 40 
metų prie anglies kasimo. 
Reiškia, dabar jie galės gauti 
tą pensiją, kaip tik pradės tas 
naudingas įstatymas veikti, 
žinoma, bus ir .tokių seno am
žiaus kasėjų, kurie dar stip
rūs, kad jie neis iš pensijos 
gyventi, bet dirbs kasyklose, 
kur, šešias dienas dirbant, už
dirba po $300 ir $4 00 į mė
nesį laiko.

Pas mus darbai iki šiolei 
gerai eina, kaip anglies kasyk
lose, taip traktorių išdirbime, 
prie moteriškų darbų ir kito
kių. čeverykų fabrikas taipgi 
dirba gerai. Dirba ir mažesni 
fabrikai.

Darbininkai, unijų pagalba, 
iškovojo geresnes darbo sąly
gas ir algas.

Miesto viršininkais yra re- 
publikonai, nes ir mūsų vals
tijos sostinės galva yra repu- 
blikonas. Bet taip piliečiai pa
sidalinę į tris partijas, vieni 
eina su republikonais, kiti — 
demokratais, o treti remia 
Henry

Man 
riausia 
Henry 
ka būti mūsų salios preziden
tu. Tai Roose velto 
tai pažangus 
žmogus.

Lietuvos priešai 
tarpo nesnaudžia, 
kviečia Grigaitį išdergti Lietu
vą ir jos žmones, kiti kitą ko
kį jam panašų tipą. Jie vėl 
nori karo. Jiems neapeina, 
kad padėti Lietuvai atsikelti 
iš pereito karo griuvėsių, 
jie nori dar daugiau ją 
griaut tik todėl, kad ten 
ra Smetonos ir jo režimo, 
skleidžia apie Lietuvą melus, 
pasakoja apie išvežimus ir 
masinius sušaudymus, būk 
Lietuvoje jau lietuvių neliko, 
kad ten gyvena tik “ruskiai.”

Bet pas mus žmonės, ku
rio tik gauna laiškus iš Lie
tuvos nuo savo giminių, < tai 
pasirodo, kad Lietuvoje lietu
viai gyvena, kad amerikiečių 
giminės gyvi, sveiki ir savo 
vietoje. Reiškia, pabėgėliai ir 
jų užtarėjai skleidžia apie 
Lietuvą melus.

A. Čekanauskas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2128 has been issued to the undersigned 
to self beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

SEYMOUR SIMON & SAUL SANDICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1803'has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under 
the Alcoholic Beverage 
694 New Lots Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SALVATORE

Section 107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off .the

MANZ10NE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1987 has been issued to the undersigned 
tn sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage 
14 12 8(>tlj Street, 
County of Kings, 
premises.
JAMES BUCAL'O 

dba B &

to

Section 107
Control Law

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOSEPH MARRONE&
M Grocery Store

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12867 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
10-1 Ralph 
County of 
premises.

Beverage Control' Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Worcester, Mass MEYER GREEN

MARIA VERGONA

the

ANTHONY LATVA1TIS

No.

REA I.MOTO & VITTORIO GRECO

Tel. MArket 2-5172

JOSEPH ^ASSANO

CASA NOJOSEPH

iš lietuvių
Vieni pasi-

is hereby Riven that License No. 
has been issued to the undersigned

draugas, 
energingas

is hereby given tliat License No. 
has been issued to the undersigned

bet 
su
it ė-

Llūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ge
nes 
tin-

NOT1CE 
G B 21051 
to

CARL MATTIA

o treti 
Wallace poziciją, 
atrodo, kad tretieji 
kelią pasirinko, 

Wallace labiausiai

HARRY BROUNSTEIN

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Taigi, būkite visi skaitlin
gai minėtą dieną nusirinkime.

Kom.

NOTICE
GB 23782 
to sell beer at retail under

Alcoholic Beverage

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

Section 107 of 
Beverage Control Law at.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

MICHELE MARINO

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

License No. 
undersigned 
Section 107 

Control Law at
of Brooklyn, 

consumed off the

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

Section 107 of 
Control Law at 

of Brooklyn,
consumed off the

NOTICE 
RL 10151 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Control
Law at 5701 First Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL MOSKWIAK 
dba Embark Inn

NOTICE 
GB 13621 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage
193 Court Street, Borough
County of Kingk, to be

NOTICE is hereby given that 
C 705 has been issued to the 
to sell beer at wholesale under 
of the Alcoholic Beverage
>30 East 9th St., Borough 
County of King's, to be 
premises.

PASQUALE NICHOLAS UcMARINIS 
dba DeMarinis Bros.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
cel, Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on

LOUIS H. MENENDEZ

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

sell beer at .retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at

1305 Sutter Avenue .Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises. • .
GEORGE REALMUTO’ & VITTORIO GRECO

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2087 has been issued to the undersigned 
to sell peer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
EB 6 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
21 Bridge 
County i 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 714 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
76!) Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
GB 13651 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 659 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANCES E. BUZIL 
dba Harry’s Cut Rate

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1 1245 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
197 Hull Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t<\ be consumed off the 
premises.

SALVATORE CUR1ALE, JR.

NOTICE is 
GB, 2142 has 
to sell beer at retail under 
the Alccholic 
202 Stone 
County ol 
premises.

NOTIČE 
GB 4371 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2351 Pacific Street, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given ■ that License No. 
lias been issued to the undersigned 

tit retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE 
GB 132-1 
to sell beer : 
the Alcoholic 
475 Flicks 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
231 Roclcaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
Premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13192 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1305 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
GEORGE

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 139-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
•he Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Sackman Street. Borough of Brooklyn, 
County ol Kings, to be consumed off the 
premises.

DOMENICA SACCO

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1216 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRED MARSJLIO

i

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, ėringas kambarys, 

arti maudynių.

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

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

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

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Augusi Gustas 
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 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telef anuokite dieną ar naktį

Eyergreen 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.

Labai Svarbus Pranešimas
Lietuvių Progresyvių Bal

suotojų Klubo komitetas šau
kia klubiečių ir s'mpatikų eks
tra, susirinkimą, liepos 11 d., 
10 vai. iš ryto, 29 Endicott 
St. Šio susirinkimo tikslas, 
kad nusitarti ir išrinkti dele
gatą į trečios partijos nacio- 
nalę konvenciją, kuri įvyks 
liepos 23, 24 ii- 25 dienomis, 
Philadelphia, Pa., galutinam 
nominavimui kandidatų į J.A. 
V. prezidento ir vice prezi
dento vietas.

Draugai, įsivaizdinkime sau, 
ar buvo nors vienas lietuvis 
republikonų partijos konven
cijoje, kuri ką tik atsibuvo nuo 
birželio 21 iki 25 dd., kur ta
po nominuoti Dewey ir War
ren? Ten parinktiniai buržu
azijos šulai sėdėjo ir tauškė, 
kaip labiau suvaržyti dirban
čiąja liaudį.

Trečiosios Partijos Konven
cijoje mes turime teisę daly
vauti, tai ir pasiųskime dele
gatą nuo Worcesterio pažan
giųjų lietuvių.

/ Klubo gražus darbavimasis 
)trž ^trečios partijos reikalus 
užsitarnavo, kad bū.tų atsto
vautas nacionalėjo konvenci-

Amerikos gclžkelių savinin
ku sąjungos viršininkas W. T. 
Farisy iv kiti magnatai yra 
saugūs nuo bausmės už gelž
kelių fėro kėlimą. Neseniai 
priimtas Reed-Bulwinkle bi- 
liūs, pervarytas pries prezi
dento valią, suteikė jiems tą 
teisę. Kongresas ir senatas da
vė firmoms tą bilių, preziden
tas Trumanas davė drausmę 
prieš darbininkus (injunc
tion), tad visai nenuostabu, 
kad firmos ir lig šiol dar ne
matė reikalo susitarti su dar
bininkais, pakelti jiems algas.

Washingtonas. — Karo
reikalų departmentas skel
bia, kad Kinijoje bus atida
rytas naujas lavinimo cent
ras, kur jankių karininkai 
lavins Čiango karius.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-' 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

- North Dakota. — North 
Dakotos gyventojai nubal
savo, kad toje valstijoje vie
nuolės neturi teisės mokyto
jauti savo juodose unifor
mose.

Į LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko ;

SAVININKAI i
? PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® ! 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

i Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

? ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE Į

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

J

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
į krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir į kitus1 miestus.
Tel. EVergreen 4-8802Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
i Geriausias Alus Brooklyne

^PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

i

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad.,



NwvWk(KzW/7/a7lnl(M
Vaikams Duos Kempes 
Programą Mieste

Williamsburg© jaunų žydų 
organizacijos pasiėmė vidur
vasariu globoti 200 tokių ber
niukų ir mergaičių, kurie ne
gali išvažiuoti j kempes. Jiems 
stengsis teikti panašią progra
mą, kokia teikiama išvež
tiems kempėsna.

Organizacijos leis vaikams 
naudoti ir juos mokys naudo
tis Įstaigose esamais tam pa
togumais: prūdu; sporto, dai
lės ir amatų mėgėjams patal
pomis, Įrankiais ir medžiago
mis; mokys meno. Ir kartą 
kas savaitė išveš Į parkus ir 
pasilinksminimo vietas.

Ir Moteriškė Nuomą 
Šmugelninkė

Mrs. Gladys Siegel, 43 me
tų, real estate brokerė, prisi
pažino kalta susižėrime sau 
$16,350 “bonusais” iš buto | 
ieškančių asmenų.

Mrs Siegel gavo titulą pir- 
ynosios taip nuteistos moters į 
New Yorke. Už tai ji turės! 
padirbėti kalėjime 60 dienų. ' 
O gal ir nereikės dirbti. Kai
po gudrią ir pinigingą gal pri
statys komanduoti darbe to
kias, kurios ten pateko už pa- 
sivogimą suknelės ar už duo
ną ir pastogę pardavimą savęs 
ne visai Įstatymišku būdu.

Sistemoje, kurioje suktybė 
apsimoka, moterys nėra nei 
kiek gailestingesnės benamės 
kamuojamiems žmonėms.

Joan Fontaine filmoje “The 
Emperor Waltz,” rodomoje 
Radio City Music Hall, New 
Yorke. Scenoje spektaklis 
“American Rhapsody.”

DAN DAILEY 
:^GIVE MY REGARDS - 
: ITO BROADWAY” *

Extra: Dean Martin ir Jerry Lewis ■ • 
” •• LED1NRJE SCENOJE! ♦ «
n"HAL MASQUE” SU CAROL LYNNE’*
J ;R O X Y 7th Ave. ir 50th St.*

1948 METŲ ŠEDEVRAS!
' Paramount peratato 

JEAN ARTHUR 
MARLENE DIETRICH • JOHN LUND 

Filmoje 
“UŽSIENIO REIKALAS” 

C'A Foreign Affair”)
Taipgi asmeniniai scenos perstatyme 

JO STAFFORD
SAM DONAHUE ir orkestras, 

GEORG IE KAYE, LANE BROTHERS 

PARAMOUNT Times Sq.

AMERIKOS PREMJERA ŠIANDIEN

STANLEY
DURYS ATSIDARO 9 A.M.

Pasimatysime Laisvės 
Piknike Sekmadienį!
Visi dienraščio Laisvės skai

tytoj'ai, rėmėjai J r prieteliai 
prašomi prisiminti ir kitiems 
priminti, jog dienraščio —

Laisvės piknikas Įvyks ŠĮ 
sekmadieni (Sunday), liepos 
4-tą, visą popietj ir vakarą, 
Klaščiaus Clinton Parke, 
Betts ir Maspeth Avės., Mas- 
pethe. Pradžia 1 vai. Šokiai 
vakare. Įžanga (Įskaitant tak
sus) 60c.

Gražią daimj programą su
teiks chorai:

Newarkieciu SIETYNAS, va
dovaujamas WALTER ŽUKO, 
ir

Brooklyniečių AIDAS, va
dovaujamas JURGIO KAZA
KEVIČIAUS.

Jurgio Kazakevičiaus Or
kestrą gros šokiams.

Svečių Laisvės piknike šie
met turėsime daug, iš desėt- 
kų lietuviškų kolonijų rytinėse 
valstijose, siekiant net vidur- 
vak arinių valstijų metropolį 
Chicagą.

Bosais atvyks iš:
Nanticoke, Pa.

Fihnos—Teatrai
Stanley Teatre Pradės Rodyti 

Tarybų Filmą
“Village Teacher,” Mark 

Donskoy direkcijoje gaminta 
Tarybų Sąjungos filmą, su 
Vera Maretskaja vadovaujan
čioje rolėje, pirmu kaitų Atme- 
rikoje bus pradėta rodyti 
Stanley Teatre. 7th Avė. ir 
42nd St., šį šeštadienį, liepos 
3-čią.

Pavaizdavime mokytojo gy
venimo tolimame Sibiro kai
me, filmą parodo kaimo pro
gresą nuo pirmrevoliucinių lai
kų iki karo pabaigos.

Mark Donskoy kaipo direk
torius yra amerikiečių jau ge
rai pažįstamas iš čionai maty
tų jo filmų apie Maksimą Gor
kį ir “The Rainbow.” Aktorė 
Maretskaja čia Amerikoje jau 
matyta filiuose “The Great 
Beginning” ir “No Greater 
Love.” Amerikoje filmą .sklei
džia Artkino Pictures.

Embassy Newsreel Teatruose
Rodo Francijoje vykstančius 

streikus ir atakas ant strei- 
kierių. Ir yra žinių ištraukėlės 
iš kitų šalių. Republ ikonų pre
zidentiniai kandidatai.

Brooklyno Paramount
Teberodo komiškas filmas 

“Hazard” ir “Sainted Sisters.”

New Yorko Paramount •
Pradėjo rodyti “A Foreign 

Affair,” su Jean Arthur, Mar
lene Dietrich ir John Lund. 
Taipgi asmenų veiksmai sce
noje.

Roxy Teatre
Rodo naują filmą “Give My 

Regards to Broadway.” žvaig
ždėse Charles Winninger, 
Nancy Guild, Charlie Ruggles, 
Fayk Ba inter, Barbara Law
rence: i

ARTKINO PERSTATO 
zVER/\ MARETSKAJA

FU m oje

“KAIMO
MOKYTOJAS”

Dramatiška filmą apie vieną svar
biausių epizodą Rusijos Istorijoje.

Diregavo MARK DONSKOJ 
(Iš “PAŠVAISTE.” 1-mo pryzo 

tarybinės filmos)

—7th Avė., tarp 41 ir 
42nd St., New York.

Tel. WI 7-9686

Philadelphia, Pa. 
New Haven, Conn. 
Cliffside,. N. J. 
Harrison, N. J. 
Kearny, N- J. 
Newark, N. J.

Brookl yn iečiai turėsim pro
gos susitikti senų draugų ir 
buvusių kaimynų, įsigysime ir 
naujų vertingų pažinčių su 
svečiais. Ir patys, apskritų 
metų draugai ir kaimynai 
brooklyniečiai turėsime progą 
kaitų smagiai pabuvoti ir pa
sivaišinti. šį sykį nebus reika
lo skubėti, nes pirmadienis 
taipgi nedirbama diena, Jung
tinių Valstijų Nepriklausomy
bės šventė. Tad—

Iki pasimatymo liepos (Ju
ly) 4-tą, Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspethe!

Kelrodis j Laisves 
Pikniką

Iš bile kur atvažiavę su au
to klauskite kelio į Maspeth. 
Klaščiaus Clinton Parkas ran
dasi prie Betts ir Maspeth 
Avenues.

Traukiniais: New Yorke 
važiuokite iki Union Square 
stoties. Ten persikelkite į 
BMT subway 14th St.-Canar- 
sie Line traukinį ir važiuokite 
į Brooklyną iki Grand St. sto
ties. Išlipę, eikite į gatvę ir 
imkite Grand St. gatvekarį Į 
Maspeth, iki Rust St. Išlipę, 
eikite į kairę ir už apie trijų 
blokų bus Clinton Park.

Įtūžęs Automobilistas 
Vos Nesušaldė Troko 
Vairuotoją

Išve ž i od am as šal d y tu vin i u 
sunkvežimiu maistą Sam Ili- 
melfarb sustojo ant Franklin 
Ave., Brook lyne, ir pasistaty- 
damas savo sunkvežimį juomi 
biskį užgavo priešais jį sto
vėjusią mašiną. Iš jos iššoko 
piktutėlis vairuotojas ir pra
dėjęs be mieros bartis. Trok- 
manas atsiprašęs ir nuvažia
vęs.

Kada jis sustojo prie seka
mos savo stoties, apsižiūrėjo, 
kad tas pikčiurna jį atsekęs ir 
atsistojęs ties galu sunkveži
mio pradėjo jį įlipusį sunkve
žimiu barti. O kada barama
sis pasijudinęs eiti prie durų 
ir atsikirsti barė j ui, barė j as 
užtrenkęs duris, palikdamas 
trokmaną šaldytuve su auto
matiškai užsirakinusiomis du
rimis.

Apsižiūrėjęs, kad reikės 
nušalti ar uždusti, Tlimelfarb 
pradėjo belsti į šaldytuvo sie
nas. Jį išgelbėjo pasitaikę pra- 
eidinėti du buvę marinai, ku
rie suprato pavojų. Jie pasi
skolino iš apylinkės krautuvės 
porą plaktukų, numušė užrak
tą ir išleido jį.

Policija ieškanti to pikčiur
nos.

Oras vis tebesilaiko šiltas. 
Trečiadienį temperatūra buvo 
87 laipsniai. Ketvirtadienį — 
85 laipsniai, drėgmės 92 nuo
šimčiai, 'bet pirmu kartu per 
daugelį dienų apsiėjo be lie
taus. Penktadienio rytą oras
buvo geras, atvėsęs.

Mirė
Antanas Rudis, 75 m. am

žiaus, gyveno 357 Hooper St., 
Brooklyne, staiga mirė birže
lio 15 d., Kings County ligo
ninėje. Buvo palaidotas liepos 
1 d., Alyvų Kalnelio kapinė
se. Paskutinį patarnavimą su
teikė graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas), 660 
Grand St., Brooklyne.

Nepatiko Davidoniui 
New Yorkas

Prieš keletą dienų atvykęs į 
New Yorką Mykolas Davido- 
nis (iš Lawrence, Mass.) pa
buvojo New Yorke arti savai
tę. New Yorkas jam nepatin
ka :

— žmonės susiraukę, užsi
mąstę, skubi, bėga — ne taip, 
kaip mūsų Lawrencuj, — sako 
Mykolas. — .O čia taip karšta 
ir drėgna !. . .

Abejoja, ar jis galės būti 
Laisvės piknike. Svečias dėl to 
pasimokėjo pabaudą: paau
kojo Laisvei penkinę.

Davidonis buvo apsistojęs 
didžiuliame Lincoln viešbuty.] 
New Yorke.

Parvežė Izraeliaus 
Vado Kūną

Kūnas Dovido Marcus, 
bro o k 1 y n i e č i o, o rga n i z u o to j o 
Izrąeliaus armijos, trečiadie
nį pargabentas į LaGuardia 
stotį specialiu lėktuvu. Jo pa
garbai mieste surengtos spe
cialūs apeigos, po to liepos 1- 
mą išvežtas į West Point pa
laidoti jį tenai, kur jis lygiai 
prieš 28 metus pradėjo kariš
kio karjerą.

Marcus tapo užmuštas Pa
lestinoje birželio 10-tą, pirm 
tenykščio karo paliaubų. Bu
vo dalyvavęs ir atsižymėjęs 
mūsų armijoje karo laiku, at
siekęs pulkininko laipsnio. 
Taipgi yra buvęs pataisų ko- 
misionieriumi.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, liepos 7 d., 8 v. vak. 
Liet. Neprigulmingo Klubo Name, 
269 Front St., įvyks LDS 46 kp. mi
tingas. Visi nariąį dalyvaukite. — 
Valdyba. ■ (156-157)

BROOKLYN, N. Y.
Ridgevvoodo LDS 103 kp. susirin

kimas įvyks liepos' 6 d., 8 v. v. Ša- 
polo-Vaiginio salėję. 147 Thames St. 
Narius kviečiam^ -'dalyvauti susirin
kime, pasižiūrėkite į mokesčių kny
gelę, gal reikės jums mokėti. — P. 
Babarskas, Prot. Sekr. (156-157)

PARDAVIMAI
Parsiduoda dviejų šeimynų medinis 

namas. Randasi Great Neck, ’N. Y., 
ant Steamboat Rd. Naujai apmuštas, 
šaltas vanduo, žemės yra 135 pėdų 
pločio, ilgio 392. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas pardavėją as
meniškai arba laiškais. Mrs. C. 
Valas, 657 Old Slralfield Road, 
Bridgeport, Conn. Telefonas: Bridge
port 6-3455. (165-157)

Richmond Hill ir Jamaica-. Visi 
turi tuščius kambarius. Dviem šei
mynom, atskirai statytas su 11 
kambariais, porčiai, garadžiai, alie
jum apšildomas, 50x100. — Dviem 
šeimynom, mūrinis, atskirai statytas 
su 11 kambariais, aliejum apšildo
mas, garadžiai. — Trim šeimynom 
mūrinis namas, ant kampo, 14 kam
barių, garadžius, aliejum apšildo
mas. Prieinamos kainos. Kreipkitės 
pas ZINIS, 361 Union Avė., Brook
lyn, N. Y. Tel. EV. 4-3487. REpublic 
9-1506. (154-156) )

BROOKLYN į
■LABOR LYCEUM j

DARBININKŲ ĮSTAIGA Į 
'Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-? 

n kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 1 
Puikus steičius su naujausiais i 

įtaisymais. J
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS Į

Kainos Prieinamos. ' f
11 949-959 Willoughby Ave. J

Tel STagg 2-8842 Į
———--y-~———r-—w———

gl-- .......... ...... ■ El

GERI PIETOS!
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.

i B---------------- .-------------------- -—_(fl

Jaunimui Reikia Žaisti N X
Įsitikinę, kad turįs sveiko 

užsiėmimo sporte ar kitoje 
veikloje jaunimas nenupuls į 
blogdarybes, Sheepshead gais- 
ragesių skyrius suorganizavo 
susicdijos jaunukų du basebo- 
lės tymus. Vieną sudarė iš 
liaudies mokyklų mokinių, o 
kitą iš vidurinių.

Pasekmės esančios džiugi
nančios. Jie žada plėsti šį 
sportą po visą miestą, taip pat 
imtis organizuoti jaunukus i)' 
kitokiam sportui.

Serga Kazys Viltrakis
Jau kelintas mėnuo prastai 

jaučiasi Kazys Viltrakis, 75 
metų amžiaus, gyvenantis pa
čiame New York o didmiesty
je. Jis jaučiasi einąs vis silp
nyn. Tik apie porą kvartalų 
(blokų) begalį nueiti. Sakosi 
negalįs prisitaikyti dietos, val
gis esąs be skonio. Nuolat jau
čiąs galvos svaigimą. Jis vis 
rengiasi atvažiuoti į Brook ly
ną aplankyti Laisvės įstaigą ir 
laisviečius.

Jam bėda, kad gyvena vie
nas. Shsi 1 paėjus sveikatai, ne
turi kas jį aptarnautų, ši va
sara silpnesnės sveikatos žmo
nėms yra sunki New Yorko 
apylinkėje. Jau antras mė
nuo veik kas dieną lyja. Oras 
perdaug drėgnas, dusinantis, 
slegia silpnos sveikatos žmo
nes.

Kazys Viltrakis yra pažan
gus žmogus, ilgametis Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas. Jis yra 
Literatūros Draugijos narys. 
Labai brangina tą draugiją ir 
jos leidžiamas knygas.

Linkime tau, Kazy, greit su
stiprėti ii’ gyventi dar kelioli
ka metu kartu su mumis.

Pranas.

I
 GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: dfe"ora.

į 6—8 vakarais >

Ir Pagal Pasitarimais. ?
Telefonas EVergreen 4-0203 >

r————— -  —<—-------

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., ;
■i Cor. Hewes St.

! Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku-n 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik- 

teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

; Tel. EVergreen 7-G288

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

< 231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

-Funeral Home /
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7^4499 

Iš Kriaučių Nepaprasto Susirinkimo
Birželio 30-tą įvyko lietuvių 

kriaučių 5 4-to skyriaus nepa
prastas susirinkimas, buvo ren
kamas skyriaus delegatas. 
Numatyti kandidatais buvo 
du, abu katalikiškų pažvalgų 
vyrai, Milišauskas-Milas ir Ch. 
Kundrotą.

Už vieną iš jų, Milą, labai 
smarkią agitaciją vedė buivy- 
diniai ir glaveckiniai socialis
tai. Jie tam naudojo visą jiems 
palankią lietuvišką spaudą ir 
radio. Net tūlus bosus buvo 
įtraukę į lažybas už socialis
tų remiamą kandidatą.

Kiti kriaučiai, -įskaitant tau
tininkus ii* kairiuosius, rėmė 
Ch. Kundrotą, kaipo seniau 
tris metus dirbusį kriaučiams 
delegatu, bešališką žmogų, 

S T A DI U M O KONCERTAI 
SIMFONIJOS PO ŽVAIGŽDĖTU DANGUMI. AMSTERDAM AVE. ir 138th ST. 

VAKARAIS 8:30. BILIETAI 30c. 60e ir daugiau.
PIRMADIENIS, LIEPOS 5. BETHOVENAS, ŠUBERTAS. DEBUSSY. 

HORTENSE MONATH. piano, PIERRE MONTEUX. dirigentas. 
ANTRADIENIS, LIEPOS fi.- BERLIOZ, BETHOVENAS, ŠTRAUSAS. 

PIERRE MONTEUX. dirigentas.
TREČIADIENIS, LIEPOS 7. VERA FRANCESCH-T, pianistė, 

PIERRE MONTEUX, dirigentas.
KETVIRTADIENIS, IJEPOS 8. JENNIE TOL’REL, mezzo-soprano.

MARTIAL SINGHER, baritonas. PIERRE MONTEUX. dirigentas. 
ŠEŠTADIENIS. EIEPOS 10. JAKMIIA NOVOTNA. DONALD JOHNSON, 

baritonas. SIGMUND ROMBERG, dirigentas.

EKSPRESU PRISTATOMA APDRAUSTI

“READY-TO-SHIP” PUNDELIAI
DRABUŽIŲ • MAISTO

(Apmokėtais Muitais) 
Uu01\ jr j visas Pasaulio Dalis.

Reikalaukit NEMOKAMO KATALOGO Šiandien

WORLD TOURISTS .hc, 
7/ 18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. 
Z TEL Ę P,H Q N f OiR CHARD 4 - 4 6 6 0

BRONX AGENTŪRA EMRA MFG. & TRADING CO.
MO. 9-6761

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Seštad., Liepos 3, 1948
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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

gerai žinomą, kad jis dirba 
dėl visų kriaučių labo. Pasek
mės rinkimų buvo:

Charles Kundrotą gavo bal
sų 297.

Milas gavo 229 balsus.
Kriaučiai jau apleidžia dirb

tuves porai savaičių savo ato
stogų. Apleidžia liepos 2-rą, 
grįš į dirbtuves liepos 19-tą. 
Taigi, po dienraščio Laisvės 
pikniko, kuris įvyks liepos 4- 
tą, Klaščiaus Clinton Parke, 
veikiausia, retai koks kriau- 
čius matysis mūsų didmiesty
je, daugiausia yra pasirengę 
išvažiuoti iš didmiesčio.

Daugiau iš kriaučių darbuo
tės matysite Laisvėje po ato
stogų.

J. Stakvilevičius.

DABAR!
GALITE SIŲST

TAIPRAITERIUS
IR

Siuvimo Mašinas
ČIA APMOKĖTAIS MUITAIS




