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Jame buvo paminėta 175 
metų sukaktis nuo to laiko, 
kai Virginijos valstija paskel
bė savo Teisių Dilių.

Tarp kitų, kalbėjo Princc- 
tono universiteto bibliotekos 
direktorius, Dr. Julian P. 
Boyd.

“Mus užgulė tebedidėjanti 
isterijos banga,” sakė šis žmo 
gus, liesdamas aukščiausiojo 
šalies teismo sprendimą 11-kos 
komunistų vadovų byloje.

“Prieš astuonias dienas, 
teisėjas Douglas padarė pa
reiškimą, kuriuo, vadovauda
masis blaivia mintimi, atmetė 
manymą, būk sauja komunis
tų gali sudaryti tokį Jungti
nėms Valstijoms pavojų, ku
ris pateisintų įsiveržimą į 
žmoniy teises, garantuojamas 
Pirmajame priede prie mūsų 
konstitucijos.”

Dr. Boyd teismo daugumos 
sprendimą kritikavo, jį smer
kė.

Tokių, kaip Dr. Boyd, 
žjnonių yra daug, tik, deja-, 
ne visi drįsta viešai pasisakyti 
savo nuomones.

★
Aišku, yra daug ir tokių, 

kurie teismo daugumos spren
dimą užgiria.

Bet teisėjas Black pasakė, 
jog tai reiškia, kad mes gyve
name neramų metą, kad il
gainiui tasai teismo daugumos 
sprendimas bus atkeistas.

Kad taip bus — abejoti Ąie- 
reiki#.

Praeityje aukščiausias teis
mas padarė ne vieną panašų 
sprenAlimą — tik prisiminki
me Dred Scotto bylos reikalą.

Apie Dred Scott bylą skai
tytojas raginamas paskaityti 
“Amerikos Demokratijos Stei
gėjai” knygoje, rašte apie Ab- 
•raomą Lincolną.

Teisėtumo departmento pa
reigūnai skelbia, kad jie ne
užilgo suims dar apie 2,500 
komunistų.

Jiems bus iškeltos bylos fe- 
deraliriiuose teismuose.

Jie būsią teisiami grupėmis.
Bet tai, žinoma, darbinin

kų judėjimo nesulaikys.

Tuo pačiu kartu komunis
tų partijos vadovybė — Cent
ro Komitetas — išleido pareiš
kimą, kuriame sako, jog šis 
teismo sprendimas padaro ko
munistų partiją nelegalia.

Centro Komitetas sako, jog 
tai ^yeda kraštą prie fašizmo 
ir nąjhjo pasaulinio karo.

^Komunistų vadovai pareiš
kia, jog šis teismo sprendi
mas nesulaikys jų kovos už 
taiką ir darbo žmonių reika
lus.

Komunistai, kaip žinia, 
apeliuoja į aukščiausią teis
mą, reikalaudami išnaujo li
kos komunistų vadovų bylą 
pemagrinėti ir birželio 4 die
ną paskelbtą sprendimą at
kristi.
į O jei teismas atsisakys tai 
daryti ir 11-ka komunistų va
dovų bus įkalinta, tai komu
nistų partija griežtai kovos uz 
jų išlaisvinimą.

Lietuviškieji kryžiokai taip
gi džiaugiasi šiuo sprendimu.

Džiaugiasi ir Hearstas, 
džiaugiasi kiekvienas reakci
ninkas.

Tai visai natūralu I

Seattle, Wash. — Čionai- 
tinis A Laivastačių Unijos 
skyrius vienbalsiai užgyre 
sen. Johnsono pasiūlymą 
baigti Korėjos karą iki 
birž. 25 d.

SENATORIŲ KOMITETAS 
PERŠA PAKELT RENDAS 
20 PROCENTŲ
Daugiausia demokratų stojo už 
rendų pakėlimą gyvennamiams

Washington. — Piniginis 
Senato komitetas 9 balsais 
prieš 4 užgyre siūlymą pa
kelti gyvenamųjų namų 
vendas 20 procentų. O kur 
savininkai įrodys, kad su 
tuo pakėlimu jie dar “ne
gali išsiversti,” tai būtų 
leista dar labiau padidinti 
rendas, sako senatinio ko
miteto tarimas.

Už tokį rendų pakėlimą 
balsavo 8 demokratai komi
teto nariai ir 1 republiko-

Protestai prieš 11 
komunistu nuteisimą
New York. — Vis dau

giau balsų pakyla, peikiant 
Aukščiausiojo Teismo 
sprendimą, užgyrusį baus
mę, kurią federalis apskri
ties teismas paskyrė vie
nuolikai komunistu vadovų.

Liberalų žurnalas New 
Republic sako, tas sprendi
mas yra “tironiškas.”

Socialistų laikraštis New 
Leader yra karčiai priešin
gas Sovietams, bet jis taip
gi kritikuoja Aukšč. Teis
mą, kuris patvirtino bau- 
mę komunistų vadams tik 
už tai, kad jie “kalbėjo, ar
gumentavo ir rašė.”

Katalikų laikraštis Ca
tholic Worker rašo:

“Aukščiausias Teismas, 
užgirdamas bausmę vienuo
likai komunistų vadovų, pa
sirodo vis šalčiau paneigiąs 
amerikinę laisvę.”

Philadelphia. — Eilė pro
testantų kunigų ir profesi
onalų smerkė Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendį prieš 
komunistų vadus; pareiškė, 
kad tas nuosprendis laužo 
konstitucines žodžio ir 
spaudos' laisves.

Žada teisti pranešėją apie 
anglu-amerikonu žiaurumus

London. — Anglijos val
džia planuoja patraukti 
teisman Moniką Feltonienę 
už tai, kad ji papasakojo 
korespondentams, kaip amo- 
rikonai ir anglai žiauriai 
elgiasi su Korėjos žmonė
mis.

Feltonienė lankėsi Šiauri
nėje. Korėjoje kaipo pasiun
tinė Tarptautinės Demo
kratinės Moterų Sąjungos.

Valdžia už tai jau pava
rė ją iš viršininkystės val
diniame namų statymo pro
jekte. j, J

Konservatai - atžagarei
viai reikalauja teisti Felto
nienę kaip “išdavikę.”

Formoza.—čiang Kai-še- 
ko kinai tautininkai sklei
džia paskalus, kad Kinijos 
Liaudies Respublika “mobi
lizuos 10 milionų vyrų ar
miją.”

nas, o prieš jį 4 republiko- 
nai.

Sykiu komitetas nutarė 
palikti pačioms valstijoms 
teisę kontroliuoti rendas. 
Tą pasiūlymą turės spręsti 
dar pats Senatas ir Kon
greso Atstovų Rūmas.

Dabartinis rendų kontro
lės įstatymas išsibaigs šio 
mėnesio 30 d.

Valdžia reikalauja pra
tęsti rendų kontrolę.

Streikuoja 60,000 
CIO* marininku

New York. — Pereita 
šeštadienį CIO Marininkų 
Unija paskelbė streiką 
prieš keleivinius laivus 
60,000 streikierių tuojau 
sustabdė 650 laivų rytiniuo
se, pietiniuose ir vakari
niuose Amerikos uostuose. 
Streikas, tačiau, nekliudo 
gabenančių karinius krovi
nius laivų.

Marininkai reikalauja su
trumpinti darbo savaitę 
nuo 48 iki 40 valandų, pa
kelti algą 25 procentais, 
duoti apmokamas atosto
gas, pagerinti darbo sąly
gas ir padaryti tokią su
tartį dvejiems metams.

Nužudytas Kolombiįos 
komunistų vadovas
Gali, Kolombija, — Paliai 

priemiesčio kelią rado pa
smaugtą Julio7 Rinconą, Ko
lombijos komunistų vado
vą. Manoma, fašistai jį nu
žudė.

Pastaruoju laiku jau keli 
komunistų veikėjai tapo 
slaptai nužudyti Argentino
je, Čilėje, Kuboje ir kituo
se Lotyniškosios Amerikos 
kraštuose.

Vakarą Vokietijos policija 
išdaužė demonstraciją

Bonn, Vokietija. — Pus
trečio tūkstančio komunis
tinių jaunuolių maršavo 
prie karinio anglų, ameri
konų ir francūzų centro, 
protestuojant prieš Vokieti
jos atginklavimą. 200 po
licininkų apmėtė jaunuolius 
ašarinėmis bombomis ir 
daugelį primušė buožėmis 
iki apalpimo. Taip ir buvo 
išardyta jaunuolių demons
tracija.

Paskui policija nuplėšė 
mėlynus berniukų unifor
mos marškinius, bet nekliu
dė mergaičių marškinių. 
Pagaliaus, jaunuoliai tapo 
suvaryti į auto-busus ir iš
gabenti atgal į vietas, iš 
kur buvo atvykę. ... — ,

ORAS. — Apsiniaukę, vi
dutiniai šilta.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $7,720;
DAR REIKIA $2,280

Francijos komunistai gavo 
daugiau balsy, negu bet 
kuri kita pavienė partija

Worcesteryje sukako 35 metai Jono ir Marianos 
Petkūnų vedybinio gyvenimo. Prieteliaį surengė 
draugišką “parę.” Petkunai, atžymėdami tą savo su
kaktį, aukojo į Laisvės Jubiliejaus Fondą $25.

Senelis Vincas Ramanauskas, Laisvės platintojas 
Minersvillėje, Pa., rašo:
“Gerbiami Laisviečiai!

Prisiunčiu $14,—tai G. Stravinsko prenumerata ir 
jo auka $3, o nuo saves aukodamas $5 į Laisvės 40 
metų Jubiliejaus Fondą. Daugiau neišgaliu, nes esu 
78 metų; dirbti negaliu, gyvenu iš savo jaunų dienų 
taupinių. Dar ir akį skauda—reikia lankyti gydytoją. 
Gydytojas ir gyduolės atsieina daug pinigų. Bet re
miu Laisvę, kiek išgaliu... V. Ramanauskas.”

Aukų šį kartą gavome sekamai:
Jonas ir Marian Petkunai, Worcester, Mass. $25.00
Geras Parapijonas, Hartford, Conn............. 20.00
LDS 103 kp., Ridgewood, N. ¥., per J. Kairį 10.00 
Dr. J. F. Borisas ir Ona..............• •.............• • 10.00
Win. Goodis, Utica, N. Y................................  10.00
A. Diilsky, Detroit, Mich..........................••.... 6.00
Laisves Rėmėjas, Wilkes-Barre, Pa. ............ 5.00
LDS 122 kp., Collinsville, III., per P. Marmon 5.00 
V. Ramanauskas, Minersville, Pa....................... 5.00
Petras Petraitis, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
Joe Zdanevich, Brooklyn, N. Y. ... ............ 5.00
Jonas ir Barb. Jakaitis, Westbury, Mass.........5.00

(Tąsa ketvirtame pusk)

Paryžius.— Francijos sei
mo rinkimuose sekmadienį 
už komunistus balsavo dau
giau piliečių, negu už bet 
kurią kitą atskirą partiją, 
kaip rodo dar tik pusiau su
skaičiuoti balsavimai. Rin
kimuose dalyvavo viso apie 
20 milionų žmonių. .

Pagal tas dalinai paskelb
tas pasėkas, komunistai ga
vo 2,432,000 balsų; f ašis- 
tuojančio generolo Charles 
de Gaulle šalininkai 2,227,- 
000, katalikai respublikie- 
čiai 1,717,000, socialistai 1,- 
564,000, vadinami vidurie- 
čiai 1,406,000 ir radikalai

18 JAPONŲ “TUSIA KARĄ” 
PRIES JUNGTINES VALSTIJAS

Agana, Guam.—18 japo
nų kareivių ir jūreivių vis 
laikosi mažiukėje Anata- 
han saloje, manydami, kad 
dar nepasibaigė Japonijos 
karas su Jungtinėmis Vals
tijomis. Vienintelis šauna
masis jų ginklas yra vienas 
kulkosvaidis. Bet jie pasi- 
'ryžę “kariauti iki mirties.”

Amerikonai 1945 m. bir
želio 28 d. užėmė kelias 
Marianas salas, apie 1,500 
mylių nuo Japonijos. Tarp 
tų salų yra ir Anatahan, 6 
mylių ilgio ir 2 mylių plo
čio. Amerikonai tada ne
paliko jokių savo kareivių 
Anatahan saloje.

Užpereitą savaitę ameri
kinis laivas nuėmė japonų 
saržentą J. Inoue nuo Ana- 
tahano. Pereitą savaitę tas

898,000 balsų.
Pradiniai apskaičiavimai 

rodo, kad už komunistus 
paduota daugiau kaip 25 
procentai visų balsų.

Bet pranešama, jog dabar 
mažiau komunistų išrinkta 
Seiman, negu jų buvo sena
jame seime, kur komunistai 
turėjo ,183 savo atstovus. 
Tai todėl, kad naujasis rin
kimų įstatymas buvo užtai
sytas prieš komunistus. Šis 
įstatymas panaikino pro- 
porcionalę atstovybę ir lei
do kelioms dešiniųjų parti
joms išvien statyti bendrą 
kandidatą prieš komunistą 
bet kurioj apskrityj.

laivas atgabeno jiems 200 
laiškų nuo’ motinų, žmonų 
ir kitų giminių, kurie pra
nešė, kad Japonijos karas 
prieš Ameriką iš tikrųjų 
pasibaigė;

Japonų saržentas papasa
kojo, kad jie toje saloje per 
6 pastaruosius metus mito 
driežais, vėžiais, banano- 
mis ir kokosinių palmių 
riešutais.

Vis.o 33 japonai kareiviai 
ir jūreiviai buvo pasilikę 
Anatahan saloje. 8 tapo 
užmušti, kad bandė pabėg
ti; 7 kiti žuvo per įvairias 
nelaimes.

Ottawa. — Kanada pakė
lė kviečių kainą 6 centais 
bušeliui.

JANKIAI PRASIVERŽĖ 
PER IMDŽIN UPĘ, BET 
KITUR TAPO ATMUŠTI
Korėjos liaudininkai ir kinai 
atgriebė kai kurias pozicijas

Korėja, birž. 18.—Ameri
konai vakariniame fronte 
prasiveržė į šiaurinį Im- 
džin upės šoną, prie 38-tos 
paralelės.

Bet šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir jų bendra
darbiai kinai, naudodami 
daugiau patrankų, privertė- 
amerikonus pasit raukti 
atgal “trikampyje” tarp 
Pyonggango, č o r v o n o ir 
Kumhvos miestų. Jie buvo 
apsupę porą a m e r i k i nių

Anglai duosią Iranui 
naujus pasiūlymus

London. — Anglijos val
džia gamina naujus pasiū
lymus Iranui, kad sulaikytų 
jo nutarimą perimti anglų 
žibalo pramonę į Irano nuo
savybę.

Iranas reikalavo 75 pro
centų pelno iš žibalinės an
glų pramonės tame, krašte 
ir sakė, Anglija turi pripa
žinti, kad Iranas turėjo tei
sę suvalstybinti tą pramo
nę.

Dabar pranešama, kad 
anglai siūlys Iranui pusę 
savo žibalinio pelno.

(Amerikos ambasadorius 
Grady Irane tarpininkauja 
anglams.)

39 asmenys sudegė 
prieglaudoj Kanadoj
Montreal, Kanada. — Per 

gaisrą senių ir našlaičių St. 
Cunegonde prieglaudoj su
degė 39 asmenys, daugiau
sia nusenusių moterų. Ka
talikų vienuolės buvo tos 
prieglaudos vedėjos. Žuvo 
ir dvi vienuolės.

Prieglaudos namas, 75 
metų senumo, buvo prastai 
prižiūrimas.

Jankiai daugiau vokiečiams 
duodą, negu iš ją paima ;
Heidelberg, Vokietija. — 

Vakarinės Vokietijos politi
kai protestuoja, kad Jung
tinės Valstijos per daug lė
šų ima iš vokiečių valdžios 
už okupacinės amerikonų 
armijos užlaikymą.

Bet amerikonų komanda 
skelbia, kad jų armijai ‘iki 
šiol buvo paimta iš vakarų 
Vokietijos valdžios tiktai 1 
bilionas 411 milionų dole
rių, o Amerika tuo tarpu 
davė jai 3 bilionus, 257 mi- 
lionus dolerių paramos — 
maisto, paskolų, mašinų'ir 
kt.

Washington.—Valdžia lei
do pakelti kainas už Važi
nėjimą'geležinkeliais pačio
je New Jersey valstijoje. 

kuopų. Amerikonai prasi
mušė iš apsupimo. Bet šiau
riniai korėjiečiai atgavo 
tūlas pozicijas.

Daugumoje fronto jie at
kakliai priešinosi jankiams.

Amerikiniai koresponden
tai praneša, kad šiauriniai 
korėjiečiai ir kinai sutelkė 
daug jėgų; gal rengiasi 
naujam ofensyvui.

Teigiama, kad oro kauty-* 
nėse arti Šiaurinės Korėjos 
rubežiaus su . Mandžūrija 
rakietiniai Amerikos lėktu
vai numušė 5 rusiškus ra- 
kietinius Korėjos liaudinin
kų lėktuvus ir sužalojo dar 
2. Visi amerikiniai lėktu
vai sugrįžę j savo stovyklas.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai at
mušė anglų-amerikonų ata
kas; šiaurinių korėjiečių 
lėktuvai bombardavo ame
rikinių orlaivių stovyklą 
Inčono apylinkėje, o kitur 
šiauriečių šauliai nukirto 3 
amerikonų lėktuvus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Paryžius. — Suskaičius 

tris ketvirtadalius balsų iš 
Francijos seimo rinkimų 
sekmadienį, pranešama, jog 
Seiman išripkta 196 komu
nistai ir 107 generolo de 
Gaulle šalininkai.

Socialistai, katalikai, res- 
publikiečiai ir kitos vadina
mos vidurinės partijos ga
vo po mažiau balsų, bet jei
gu jos sykiu susidės, tai 
seime sudarys daugumą 
balsų; todėl ir toliau galės 
palaikyti sudėtinę savo val
džia. ’ :

v w

Korėja, birž. 18. — Šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai kontr-atakuoja 
amerikonus viduriniame1 ir 
vakariniame fronte.

Amerikonai praneša, kad 
rakietiniai jų lėktuvai pir
madienį nušovė 6 rusiškus 
rakietinius šiauriečių lėk
tuvus ir sužalojo dar 8 di
deliame oro mūšyje paliai 
Mandžūrijos sieną.

* —- -
Praga. — Čechoslovakų 

valdžia dar neatsako į A- 
merikos klausimą, ar Če- 
choslovakijon nusileido du 
rakietiniai amerikonų' lėk
tuvai. Jie pfereitą penkta
dienį dingo iš amerikinio 
vakarų Vokietijos ruožto.

London.—Nuskendęs An
glijos submarinas Affray 
tapo surastas 258 pėdų gel
mėje. Su juo žuvo 75 jūrei
viai ir oficieriai. Negalima 
viršun iškelt submariną, 
kuris prisvilęs prie jūros 
dugno.
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GRĮŽTA
Marijonų Draugo bendra

darbis Vokietijoje rašo, jog 
dalis dipukų (jų tarpe ir 
lietuvių) grįžo iš Australi
jos atgal į Vokietiją.

Australijos valdžia tūlus 
dipukus deportavo už muš
tynes, už negerus elgesius, 
o kiti, paragavę Australijos 
pyragų, patys grįžo į Vo
kietiją.

VYSKUPAI AUKOJA
LIETUVĄ MARIJAI

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ keletas Lietuvos vyskupų, su 
arkivyskupu Skvireckiu priešakyj, išleido aplinkraštį, 
kuris buvo paskelbtas kunigų leidžiamoj spaudoj.

Šitie vyskupai gyvena užsienyj, jie yra dipukai.
Savo pareiškime - aplinkraštyje vyskupai paaukoja 

Lietuvą Marijai—“Marijos Nekalčiausiai Širdžiai.”
Vokiškųjų kryžiokų ordinas, kadaise puolęs, naikinęs 

Lietuvą, taipgi buvo pasiaukojęs Marijai. Jos vardan 
jis teriojo mūsų tėvų kraštą.

“Ant visų švenčių,” kadaise rašė Dr. Jonas Basanavi
čius, “vardan Marijos (kurią kryžiokai laikydavę aukš
čiausioje garbėje) pas kryžiokus visuomet didelės mi
nios visokių aukštų svečių-kareivių iš visos Europos ap
silankydavo, idant su tų atėjusių pagalba per tas šven
tas dienas kuone smarkiausiai lietuvius sumušti ir iš
mušt, o vis ‘ant garbės mergelės Marijos/ jųjų draugys
tės užtarytojos, ir dėl pagarbinimo vardo Viešpaties!”

10,000 VOKIETIJOJE
Marijonų Draugas rašo, 

jog šių metų balandžio mė
nesį Vokietijoje dar buvę 
10,271 lietuvių dipukų. “Iš 
jų 6,331 buvo britų zonoje, 
3,356 amerikiečių ir 584 
francūzų zonoje. Tame skai
čiuje 3,435 privačiai gyve
nantieji Mažosios Lietuvos 
lietuviai pabėgėliai.”

Taip rašė Dr. Basanavičius savo brošiūroje “Apie 
Lietuvos pylis.”

Taigi kadaise vokiškieji kryžiokai Marijos vardan 
“laisvino” Lietuvą, o dabar Lietuvos vyskupai, taipgi 
Marijos vardan, nori sugrąžinti Lietuvon tokią pat lais
vę, kokią kadaise vokiškieji kryžiokai nešė.

Koks įdortius supuolimas!

NE LIETUVIŠKA 
SPAUDA LIETUVOJE

L. Jonikas Vilnyj rašo:
“Maskoliai Lietuvoje,” suri

ko grigaitinių dvasios vadas 
“Draugas” (birželio 8 d. lai
doje).

Kodėl “maskoliai? ? Dėlto, 
girdi, kad rusai pradėję leisti 
savo kalba dienraštį Vilniuje 
“ So v i ets k a j a 1 J t v a. ”

TAIP ATRODO
INTELEKTUALŲ BALSAS

VISA EILĖ ŽYMIŲ amerikiečių intelektualų aną die
ną padarė pareiškimą, reikalaujantį, kad aukščiausias 
šalies teismas persvarstytų savo (daugumos) sprendimą 
11-kos komunistų vadovų nusmerkimo reikale.

Tarp pasirašiusiųjų po pareiškimu yra vardai žymių 
mokslininkų, profesionalų ,rašytojų ir dvasiškių.

“Mes prisidėdame savo viešu pareiškimu prie reika
lavimo, kad aukščiausias šalies teismas pernagrinėtų sa
vo sprendimą,” sako pareiškimas. “Mes remiame teisėjo 
Black pasisakymą.”

Toliau pareiškimas nurodo, jog vienuolika komunistų 
vadovų nebuvo kaltinami bandyme nuversti vyriausybę, 
jie net nebuvo kaltinami už tai, kad būtų kur sakę, jog 
valdžia reikia nuversti: Jie buvo kaltinami tik tame, 
kad turėjo skirtingas politines idėjas, už tai, kad jie ki
taip galvojo negu kiti žmonės.

Visa eilė darbo unijų, pažangiųjų unijų, taipgi tarė 
savo balsą, protestuodamos prieš teismo sprendimą ir 
reikalaudamos, kad jis persvarstytų savo sprendimą, 
paskelbtą šių metų birželio 4 dieną.

SMARKUS GENEROLAS
Iš TŲ, KURIE JAU LIUDIJO senatiniame komitete, 

ligi šiol smarkiausiu pasirodė generolas Wedemeyer.
'įįti o

Jis atvirai pasakė, jog Amerika turėtų tuojau pradėti 
karą prieš Tarybų Sąjungą, pradėti tretįjį pasaulinį 
karą.

Kaip?
Labai paprastai: Amerikos lėktuvai, sakė generolas 

Wedemeyer, turėtų pradėti bombarduoti Mandžūrijos 
geležinkelį, kurį iš pupsės valdų Kinija su Tarybų Są
junga. • . l '

Akyvihusias dalykas yra tas, kad senatoriai, klausy
dami tokių generolo patarimų, neprotestavo; visi, atro
do, sutinka su generolu Wedemeyer, jog puolimas Man
džūrijos geležinkelio būtų geras dalykas.

Klausimas yra tik tokis: ar patogus laikas karo pra
dėjimui? Ar Amerikai tai išeitų sveikaton, jei ji dabar 
paklausytų generolo Wedemeyer patarimų?
' Mokslininkų apskaičiavimu, jei trečiasis pasaulinis 
karas prasidėtų ir jame būtų naudotos atominės bom
bos, tai būtų išžudyta milijonai, o gal šimtai milijonų 
žmonių.

Bet* dėl to generolui ir senatoriams, rodosi, galva 
/ nesuskausta. i
r Aiškus dalykas, jog tokios kalbos, tokios nuomonės 

yra.f blogos, pavojingos nuomonės, nes jos veda mūsų 
kraštą į. didžiulę nelaimę. Tačiau generolas turi žodžio 
laisvę apie tai kalbėti, kiek tik jis nori.

Tik “barbariškose” šalyse, tik “anapus uždangos” 
įstatymais draudžiama agituoti už karą.

Štai, kodėl Amerikos žmonės privalo visu rūpestingu
mu ruoštis prie Kongreso taikai ginti.

Tašau Kvngresaš, kaip žinia, prasidės šio mėnesio 29 
dieną Čikagoje.

Judėjimas dėl taikos išlaikymo privalo būti--pagy
vintas ! ............ ,

Pasaulyj ne viskas tvar
koj. Tu r būt ir nebus tos 
tvarkos tol, kol žmonija leis 
keletui gudruolių ją už no
sies vedžioti.

Mes jau žinome, kiek mi
lijonų jaunų vyrų buvo iš
žudyta tik per du pastaruo
sius karus.

Dabar vėl yra žudoma su 
vėliausios rūšies įrankiais. 
Vieta — Korėja. Ten ne 
tik kareiviai žudo vieni ki
tus, bet ir civilių žmonių 
jau yra žuvę apie 10 pro
centų. Tas reiškia tris mi
lijonus asmenų!

Prezidentas T ru manas 
jau pasakė: Jei trečias pa
saulinis karas kils, aš ne
imu už tai atsakomybės.

Juk jis irgi dirba už algą. 
Todėl ir turi savo šalies pi
liečiams aiškintis.

Dabar eina visa eile di
delių žmonių — atsakomin- 
gų žmonių — tyrinėjimas 
Washingtone. Jau net bu
vo reikalavimas, kad ir pre
zidentą reikėtų per šeren- 
gą varyti. Bet jo, tur būt, 

I nelies. Juk tai būtų įžei
dimas šalies prezidento. To
dėl prez. Trumanas ir pa
reiškė, kad jis nebus kal
tas, jei karas kils.

Iš tų tyrinėjimų tiek yra 
įmatoma, kad buvęs Antras

Išnau j o peržiūrėjau sąrasą 
kokie dienraščiai buvo lei- 
džiąmi Lietuvoje “geraisiais 
smetoniniais laikais.” Štai tų 
dienraščių pavadinimai:

“Dos Vort,” “Dziennik 
Polski,” “Der Vag,” “Echo,” 
“Folksblat,” “Gazeta Codzie- 
nna,” “Haintike Nais,” “Idiše 
štime,” “Kurjer Wilenski,” 
“Litovski Viestnik,” “Ovn- 
blat,” “Vostočnaja Evropa.”

Iš 18 dienraščių, leidžiamų 
Lietuvoje “geraisiais” smeto
niniais laikais, tik 6 teišėjo 
lietuvių kalboje!

Toliau Jonikas pastebi:
Nepastebėjome, kad mari

jonai ar “socialistai” būtų kė
lę protestus, kuomet Lietuvo
je ir mažumų tautos leido 
laikraščius savo kalboje.

Veikiausiai niekas nepaste
bėjote iš kryžiokų puses pro
testo, kad Amerikoje, kur 
valstybinė kalba yra anglų 
kalba, taip jau yra leidžiami 
laikraščiai įvairiausiom kal
bom — net trys dienraščiai 
lietuvių kalboje.

Skirtumas gal tik tame, kad 
svetimkalbius Amerikoje gali 
įžeidinėti kas tik nori. O Ta
rybų Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, pravardžia
vimas “žydpalaikiais,” “mas
koliais” ar “kacapais,” bei ki
to k is įžeidinėjimas mažumų 
tautų piliečių yra griežtai už
draustas įstatymais. ,

Tikra tiesa!

Pasaulinis karas neišėjo 
taip, kaip tūli asmenys no
rėjo.

Dabar dart vis bandoma 
suversti visą kaltę ant ve
lionio Roosevelto ir jo pa
tarėjų.

Alger Hiss jau sėdi ka
lėjime. Jis buvęs svarbiau
siu patarėju velioniui Roo- 
rseveltui ■ Jaltos'> konferenci
joj.

Buvusi Jaltos konferenci
ja, atrodo, lyg būtų buvęs 
kermošius, kuriame stam
biausiais kupciais - pirki- 
kais buvo Rooseveltas, 
Churchillas ir Stalinas.

Iš tų Washingtono tyri
nėjimų tūli rašytojai, radi
jo kalbėtojai daro išvadas, 
būk Rooseveltas pardavęs 
viską Stalinui. Ot, todėl 
mes, girdi, ir turime bėdą 
su Rusija.

Tikrenybėje taip nėra. 
Ką gi Rooseveltas galėjo 
parduoti? Nieko!

Rodosi, yra visiems aiš
ku, kodėl tų trijų šalių gal
vos — Rooseveltas) Chur
chillas ir Stalinas — suva
žiavo Jalton.

Sovietų Sąjungą užpuolė 
Hitlerio gaujos su visa veis
le. Europos fašistų.*

Jungtines Atnerikos Vals
tijas Užpuolė iš pasalų Ja
ponijos orlaiviai — Pearl 
Harbor’ą. į;

KUR RANDASI LIETUVA?
Daugelis, perskaitę šią 

antraštę, pavadins mane 
žiopliu, kad klausiu, kur 
randasi Lietuva? Juk ji 
toje pačioje vietoje, kur ir 
pirmiau buvo, — atsakys 
skaitytojas.

Ir aš per visą laiką taip 
maniau. Bet, štai, paimu 
Berlyne išleistą “Lietuvos 
Albumą.” Ant viršelių ir 
pirmame puslapyje skaitau:
“Gražu, kad pavasaris, 

griaudamas ledą, 
Bežadina gamtą

skaisčiais spinduliais; 
Gražu, kad didvyriai

mylėdami veda 
Tėvynę naujais

atgimimo keliais!, 
Palaiminti jūs,

atgimimo laikai! 
Ir jūs, išrinktieji

Tėvynės vaikai!”
Dabar pažvelkime, kas 

tie “išrinktieji Tėvynės vai
kai” ir kur jie Tėvynę nu
vedė?

Verčiu pirmą albumo pus
lapį. Ten A. Smetonos at
vaizdas. Verčiu antrą pus
lapį — Smetonienės, duk
ters ir sūnaus atvaizdai. Tai 
pirmieji Tėvynės vadai, ku
rie pirmiausia per beržyną 
į Berlyną nutempė Tėvy
nę naujais fašistinio atgi
mimo keliais.

Toliau seka: Žemaičių 
vyskupas P. Karevičius, 
Vilniaus vyskupas dr. J. 
Matulaitis - Matulevičius, 
Seinų vyskupas A. Karosas, 
žemaičių supraganas kun. 
J. Skvireckis, kun. J. Stau
gaitis, kanauninkas K. Šau

Anglija irgi jau buvo la
bai sunkiai pažeista Vokie
tijos orlaivių ir kariuome
nės.

Tuo tarpu atrodė, kad fa
šistinė ašis bando sunaikin
ti ne tik Sovietų Sąjungą, 
bet net Angliją ir mūsų ša
lį, Jungtines A m e r i k os 
Valstijas. x

Tokia padėtis privertė tų 
trijų stambių'valstybių gal
vas su vykti Jaltos konfe
rencijom

Velionis Rooseveltas nie
ko negalėjo parduoti, ko 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos neturėjo.

•

Romos katalikų tikėjimas 
yra nematoma imperija. Ji 
svarbią rolę lošė žmonijos 
gyvenime ir dar dabar lo
šia.

Dabartiniu laiku ji labai 
smarkią propagandą varo 
prieš tas tautas, kurios 
konfiskavo turčių turtus ir 
įvedė kooperatyvišką siste
mą savose šalyse: Bet smar
kiausia propaganda yra va
roma prieš Sovietų Sąjun
gą ! '

Vieno katalikų universi
teto mokinys, buvęs perei
tame kare, gavo progą lan
kyti tą universitetą. Štai 
ką. jis man sakė:

“Mūs instruktorium yra 
kunigas. Kartą štai kaip 
tas kunigas yra pareiškęs: 
‘Sovietų Sąjungoj yra tiek 
prostitucinių namų, kiek 
mūsų mieste gasolino sto
čių’!”

Tas mokinys sakė, kad 
kai kurie mokiniai net išsi
žiojo, išgirdę tokį pasaky
mą. Aš, jis sake, žinau ge
rai, kad tas kunigas nieluo- 
ja! Bet tylėjau.

Aš jam pasakiau: Ot, kad 
tu būtum turėjęs drąsos ir 
paklausęs kunigą: Ką tu, 
kunige, darai, kai tave, pa
ima pasiutimas prisiglausti 
prie moters?’ Tur būt tu 
kitus sprendi pagal savo el
gesį.^

Aš to bijojau pareikšti, 
jis sakė. Pranas

lys, kunigas V. Mironas, 
kunigas A. Petrulis. Šie 
Tėvynės vaikai, veikiausiai, 
nutarabanijo ją Vatikanan 
ir perdavė popiežiui.

Dar toliau seka: Inžinie
rius P. Vileišis, St. Šilin
gas, M. Biržiška, V. Petru
lis, J. Vailokaitis, Smilgevi- i 
čius, prof. A. Voldemaras, 
P. Leonas, Tūbelis, Stašins
kas, dr. J. Yčas, M. Yčas, 
M. Šleževičius, J. Vileišis, 
pulk. J. Velykis, majoras 
A. Merkys, generolas Žu
kauskas, V. Čarneckis, ma
joras P. Žadeikis, Ei. Galva
nauskas, generolas J. Gal
vydis - Bikauskas, genero
las P. Liatukas, A. Stul
ginskis, M. Krupavičius, 
kunigas J. Vailokaitis, K. 
Bielinis, V. Požėla, kapito
nas Natkevičius, K: Gri
nius, R. Skipitis, dr. J. Pu
rickis, pulk. A. Žukas, K. 
Bizauskas, S. Lozoraitis, 
generolas J. Kubilius, 
generolas Nastopka, gene
rolas V. Nagevičius, gene
rolas K. Kleščinskas, pulk. 
K. Ladygė, majoras A. 
Šumskis, pulk. V. Grigaliū
nas - Glovackis, m a j o r a s 
Musteikis, pulk. P. Tvaro- 
nas, kun. P. Bielskus, J. 
Aukštuolis, J. Savickas, V. 
Sidzikauskas, kun. J. Dabu- 
žis, prelatas K. Alšauskas,
J. Gabrys, kun. J. Žilius, B.
K. Balutis, kanauninkas K. 
Prapuolenis, J. Chadakaus- 
kaitė - Tubelienė, kanau
ninkas J. Kukta, kun. J. Ja- 
senskis, kun. N. Petkus, 
kun. ’ T. Žilinskas, kanau
ninkas P. Janu š e v i č i u s 
prelatas Jakštas - Dam
brauskas, kanauninkas Pal
tarokas, kanauninkas A. A- 
lekna, kun. prof. J. Bučys, 
kun. P. Kuraitis, kun. dr. 
A. Maliauskas, kun. Biki
nis, kun. P. Dogelis, prela
tas J. Mačiulis - Maciulevi
čius - Maironis, kun. A. 
Šmulkštys, kun. M. Vait
kus, V. Biržiška ir daugy
bė kitų.

Tai vis “išrinktieji Tėvy
nės vaikai”! Tai vis “did
vyriai, kurie vedė Tėvynę 
naujais atgimimo keliais”!

Kur dabar jie? Ar daug 
jų pasiliko Tėvynėje? Ar 
daug jų ten darbuojasi dėl 
Tėvynės, kuri eina naujais 
atgimimo keliais?

Jie pasiskleidė po visą pa
saulį, pabėgo iš Tėvynės, 
kaip žiurkės nuo degančio 
laivo, kuomet Tėvynės liau
dis pasuko kitais keliais. Jie 
dabar vadai be Tėvynės, be 
liaudies ir be keliu. Jie 

★ Rengteno kabinetas įsteig
tas prie Kuršėnų rajono ligo
ninės. Jam vadovauja gydyto-

J. Kigas'slankioja šuntakiais ir ne- jas Žekonis.

Ponia apie savo vyrą: “Tai pirmutinė gėlė, kurią ma
no mylimasis, išaugino. Jis sako, kad dirbant prie že
mės pradeda jam pažinti ir suprasti paprastą žmogų...”
- - . - . - - - -------------------------- --- -............... - , - - -- ■
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suranda išeities. Jie jau ne
žino nei kur randasi jų “tė
vynė.”

Turiu pasakyti, kad 
suminėta tik dalelė tų Jcį 
vynės “vadų.” Kiti slapsto
si net svetimomis pavardė
mis, bijodami savo atliktų 
Tėvynės “labui” darbelių.

(^Jie visi laukia, kad kas 
nors sugrąžintų jiems Tė
vynę, kurią jie vedė fašis
tiniais keliais.

Bet jiems pasilieka vie
nintelė viltis, tai laukti, ka
da Mykolas arkaniuolas už- 
triūbys. Tuomet jie visi su
sirinks Juozapato pakalnėn 
ii- ten perduos “tėvynę” An
tanui Smetonai, kuris sėdi 
tarpe Hitlerio ir Mussolinio 
ir laukia jų. Tuomet užsi
baigs jų darbuotė vadavime 
Lietuvos. švenčioniškis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Tipiniai projektai kolūkiečių 

namams

Vilnius, kovo 25 d. — Ku
riant naujas kolūkių gyvenvie
tes daug dėmesio skiriama ko
lūkiečių gyvenamųjų namų sta
tybai. Kolūkiečių poreikiai iš
augo, jų namai turi būti mūri
niai, dailūs ,patogūs. }

Respublikinės architektūros 
dirbtuvės paruošė eilę tipinių 
projektų kolūkiečių gyvenamie
siems namams. Suprojektuoti 
namai 2-3 kambarių su virtu
vėmis. Atskiri projektai skirti 
namams su mansardomis; šiuo
se gyvenamuose namuose kam
bariai bus išdėstyti dviejuose 
aukštuose.

Sporto propagavimas 
stadionuose

VILNIUS, bal. 15 d. —Agi
tacijos ir propagandos sekcija 
prie Respublikinio kūno kul
tūros ir sporto komiteto iš
klausė Vilniaus stadionų di
rektorių pranešimus apie tai, 
kaip stadionuose bus propa
guojama kūno kultūros ir 
sportas. Ą

Jaunimo stadiono direkto
rius štelbys papasakojo, kad 
aikštynui užsakyta eilė vaiz
dinių priemonių, varžybų ir 
treniruočių metu numatyta 
per stadiono radijo mazgą 
rengti trumpus pasikalbėji
mus, organizuoti “Savaitės 
sporto naujienų” radijo laik
raštį*, rengti “Jaunimo stadio
no taurės” varžybas, įgyti 
sportinę biblioteką ir tt. Eilę 
priemonių sportui propaguoti 
yra numatęs Valstybinis sta
dionas. Apie tai papasakojo 
šios sporto bazės direktorius 
drg. Jurevičius.

Vaizdas Irane. Parodo darbo žmonių partijos* Tudeh 
anti-amerikinę iškabą. Iškaba pavaizduoja, kaip Iranas 
meta laukan Dėdę Šamą. už . jo kišimąsi į Irano vijuji* 
nius reikalus. -
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DICIUS
a i

(Poema)
(Tąsa)

Ant Napoleono kalnp 
Auga tamsūs lazdynai, 
Nuo jo Šančiai, kaip ant delno, 
Išsidėstę raudonai.
Šakos šnabždasi, vyniojas: 
‘‘Bonapartas čia buvojęs, 
Bėgęs taipgi šiuo keliu 
Nelaimingu žmogeliu.
Bridę su žirgais per upę, 
Daug paskendę Nemune ...” 
Tiek jis stebina mane, 
Kad jis perbridęs per upę . . . 
Aš nemėgstu karvedžių 
Dėl baisių jų pavyzdžių.

Čia Mickevičiaus bakūžė 
Tyliai rausias po žeme, 
Balkiai perpuvę, Įlūžę— 
Jis gyvenęs šiam mane. 
Keistas ponas atidavęs, 
Čia mylėjęs, čia dainavęs, 
Čia jis rašęs “Vėlines”— 
Kas patikrins tas žinias? 
Sako, vaizdą ji gadina;

* Žmonės kalba: jei nugriaus, 
Mirusio juk nenuskriaus.
O Jei sako—tur būt, žino ... 
Bus kiti—kiti rašys;
Ta bakūžė tik maišys.

Visą Kauną, kaip vainikas, 
Supa pylimų būriai.
Tai baisus, sturmis dalykas— 
Spokso rūsčiai, įkyriai.
Čia sudėti milijardai, 
Čia mužiką kojom spardę, 
Čia jo prakaito klanai— 
Čia baisu, kai pamanai! 
Baisiai blogas buvęs caras, 
Žaidęs svetimu turtu; 
Eilei giminės kartų 
Jis tvirtovę čia padaręs. 
Nors tai verslas įkyrus— 
Kaunas primena karus.

Šiurpiai spokso mūs senovė; 
Ne šviesesnė dabartis.
Kiša jau nauja tvirtovė
“T-----------------------------------

Baltus ir aštrius dantis. 
Lenda, kaip iš Inaišo ylos, 
Nuosavos, baltutės vilos 
Rėmais ąžuolo juodais, 
Neteisėtais pagrindais. 
Kas dabar rudens naktimis 
Dedasi naujam Kaune? 
Kas taip dirgina mane 
Guostis sąskambių žaidimais? 
Ieškom Vytauto tetų— 
Bet, šviesuoli, kas gi tu?

Ten šikšnosparniai lekioja, 
Ten naktim praeit baisu. 
Pririštas šuva ten loja 
Knarkiančiu, sausu balsu. 
Tų urvų tamsoj gyvena, 
Matos, ugnį ten kūrena; 
Apsikorę skudurais, 
Keikia, šaukia vakarais. 
Knibžda piktos paleistuvės, 
Išvarytos iš namų;
Čia baisu, čia įdomu,= 
Čia gyvena mūs lietuvis. 
Juodas skurdas po žeme, 
Bet toliau, toliau eime.

Ten po žemėmis gyvena 
Žmonės pasmerkti kalėt, 
Noriu tęst toliau romaną, 
Todėl priverstas tylėt. 
Bet tylėt, kai metų krūvą 
Darbininko raumens pūva, 
Surinkti iš fabrikų— 
Tai daugiau, negu klaiku. 
Vienas, štai, • įlaužtu šonu, 
Kitas atvirom žaizdom,— 
Apmušti minkštom lazdom, 
Sužeisti arklių kanopom. 
Griebė gatvėj mužikus, 
Kaip žvėris ar plėšikus.

Skamba miestas pasipūtęs 
Tarp tvirtovių devynių. 
Žydi fortuose žibutės, 
Laistomos krauju žmonių. 
Šviečiasi dangus mėlynas, 
Šiurpiai ošia ąžuolynas— 
Miršta žemės kaubury 
Komunarai keturi.
Taip ir matos—griūva, stojas, 
Byra kulkos į žemes;
Nuo gėdos ir nuodėmės 
Žemė, rodosi, kilnojas. 
Kruvini vaizdai galvoj— 
Liūdna mūsų Lietuvoj.

(Daugiau bus)

Lewiston-Auburn, Me.
“Dipukų Džiova’’

Keleivio No, 21, gegužės 
23, 1951 m. laidoje, “Vaišno- 
ris” nemandagiai ir piktai ba
rasi ir pravardžiuoja visus se
nus amerikonus-lietuvius, ku
rie nesutinka su jo smetonine 
nuomone ir nešoka “pasiut
polkės” pagal hitlerinę muzi
ką: Tai visi jam negeri.

Mat,- žmogelis jau pamiršo, 
kad jis yra atbėgęs per ber
žyną į Berlyną ir iš Berlyno į 
“Aukso šalį”. Pagyvenęs tik 
apie trejetą metų čionais, 
vargiai dar apsipažinęs su 
vietinių lietuvių papročiais ir 
veikla. Na, ir vyras jau bando 
kitus, net' ir Gedemino Dr-stės 
narius, mokinti. Kaip sunai
kinti komunizmą ir galutinai 
išblaškyti čia esančią nuomo
nę.

Broli lietuvi! Kaip negali
ma sulaikyti upės bėgimo, 
taip, tau, vargše, neišnaikinti 
komunizmo, kurį pats Kris
tus savo užrašuose varguo
liams paliko...

Matyti, tas “smetoninis de
mokratas” vengia pats su vie
tos progresyviais lietuviais 
atvirlaiškių pasikalbėjimų. 
Lyg ko tai bijodamas, o tik iš 
už kampo, nusiklausęs žodį 
kitą, rašo nesąmones į laik
raštį.

O kas link Gedemino Dr

Montreal, Canada
Pavykęs ukrainų festivalis
Kanados u k rainai šiemet 

švenčia 60-ties metų Įsikūri
mo Kanadoje sukaktuves. Ta 
proga, vietos susipratę Ukrai
nai, birželio 3 d., Verdu no Au
ditorijoje surengė puikų ju
biliejini festivalį, kuris buvo 
paaukotas didžiojo ukrainų 
liaudies poet o T aras 
Šėvčenko atminimui.

Festivalio programa, kurią 
pildė Slavų Jaunuolių choras, 
Kanados-Ukrainų 
kestras, ševčenko 
ras iš Toronto ir 
dualių dainininkų 
buvo ištikrųjų
ukrainų meno ir kultūros pa
žangos išraiška. Veik visą 
programą pildė jau Kanado- 

 

jc^z/^ęs ir augęs jaunimas, 
.i buvo apie 150. Didelis 

kreditas ukrainam tėvam, kad 
jie sugeba išauklėti savo kūdi

stygų 
vyrų 

eilė 
ir

puiki,

or
eli o- 

indivi- 
šokikų, 

pilna
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kius, kaip visuomeniniai nau
dingus Kanados piliečius, 
taip ukrainiškų papročių, me
no ir kultūros žibinto nešėjus.

Tą sekmadienį, festivalio 
dienoje, oras buvo labai šil
tas, saulėta, todėl, išrodytų, 
kad tokiam ore viduje sunku 
žmones sutraukti. Netaip, ta
čiau, buvo su ukrainų festiva
liu. Jo progr. pasigėrėti susi
rinko net trys tūkstančiai 
žmonių ir ne vien tik ukrai
nų, bet visa eilė ir kitų tauty
bių žmonių, jų tarpe ne ma
žai ir lietuvių. .

Visi festivalio dalyviai, po 
trijų valandų programos, išsi
skirstė kupini džiaugsmo ir 
pasigėrėjimo gražia koncerti
ne programa.

—o—— 
' Susižiedavo

Teko patirti, kad susižieda
vo Teima Kvietinskaite su 
anglų tautybės jaunikaičiu.' 
Vestuvės įvyks apie rugsėjo 
mėnesį.

LAIDQTUVIU
DIREKTORIUS J

Liūdesio valandoj kreipki- < 
tės prie manęs dieną ar f 
naktį, greit suteiksime j 
modernišką patarnavimą. į 
Patogiai ip gražiai mo- * 
demiškai įruošta mūsų > 
šermeninė. Mūsų patarna- į 
vimu ir kainomis būsite į 
patenkinti,

1113 Mt. Vernon St. j 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Išvyksta kitur
Buvo pasklidę gandai, o da

bar pasirodė'faktu, kad šio
mis dienomis išvyksta iš Mon- 
trealo seni gyventojai lietu
viai — Bronė ir Petras Garne- 
liai ir Jane ir Alekas Naru- 
sevičiai. Sakoma, planuoja ap
sigyventi Ontario provincijoj, 
tapti hotelio savininkais.

Kaipo ilgamečiams čia gy
ventojams ir dabar išvyks
tant, jųjų artimi ' asmeniški 
bičiuliai, birželio 8 d.:, buvo 
surengę išleistuves — balių, 
kuriame ta proga palinkėjo 
jiems laimingai įsikurti nau
joje vietoje gyventi.

—o—
Grįžo iš ligoninės

Virš dviejų metų išbuvęs li
goninėje Viktoras Zavišius, 
dabar'jau grįžo-namon su ge
rokai pagerėjusia sveikata. 
Tai linksma’ naujiena,1 ne tik 
šeimai ir giminėms, bet ir vi
siems lietuviams, kurie jį pa
žino, nes Zavišius yra nuošir
dus, geros valios žmogus.

Tuo pačiu sykiu, kadangi 
ilgai buvo ligoninėje ir daugu
mas jį ten aplankė — kas li
goniui yra geriausia — jis 
reiškia širdingiausį dėkingu
mą visiems, kas jo nepamiršo 
sunkioje ir ilgoje ligoje. J.—-

ATOMINE MOKSLININKE
BANDĖ NUSlžUDYT
Washington. — Bandė už

simušti atominė mokslinin
kė Helena* Mi Dean, 27 me
tų amžiaus; nušokdama iš 
savo apartmento septynis 
aukštus žemyn. Bet nukri
to ant krūmo; todėl išliko 
gyva.

Helena nusiminus, kad 
jos mylimasis Salim Khan, 
Pakistano ambasados; par
eigūnas, atsisako susituokti 
su ja.

Policija rado Khaną be
miegantį Helenos kambary
je tuo laiku, kai jinai iš
šoko pro langą..

ies vakarienės, kurią surengė 
draugijos nariai, tai vakarie
nės nuotaika publikoje buvo 
draugiška ir smagi. Taip, kaip 
visada esti ant pažangiųjų pa
rengimų.

Gedemino Draugija gyvuo
ja arti 50 metų, ir joje pri
klausanti nariai yra visokių 
pažiūrų. Ir lig šiol visi gražiai 
sugyveno, nepaisant pakraipų. 
Visi yra darbo žmonės. Taipgi, 
Gedemino D-jos istorija yra 
atžymėtinai puiki savo nu
veiktais darbais. Ir ne pirmas 
D-jos parengimas, kaip ple
pa Vaišnoris.

Kalbant apie nuopelnus 
pirmininko Stanislovo Eišman- 
to, tai, toli gražu ne jam tas 
priklauso. Teisingai .pasakius , 
minėti nuopelnai priklauso vi
sai vakarienes rengimo komi
sijai, tai yra “Bimbininkų” 
stipriai įtakai, kurie, daugiau
siai dirbo. O labiausiai vice
pirmininkui M. Byronui.

—o—
Pastaba Vaišnoriui

Landsberg, Vokietijoje, bir
želio 7 d., 1951 m., Jungtinių 
Amerikos Valstijų kariško 
teismo nuosprendžiu, pakorė 
septynius Vokietijos karo kri
minalistus, kurie tūkstančiais 
išžudė nekaltų žmonių. Naciai 
žmogžudžiai, kurie pildė Hit
lerio įsakymus ir • skleidė 
rasinę neapykantą, šiandieną 
juos pakorė po militariška ap
sauga Landsbergo kalėjimo 
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Atžymėjimui 40 Metų Jos Gyvavimo Sukakties 
$300 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 

1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, 10—$5.

Sekmadienį, Liepos 1 July, 1951 •

Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, H arti ord, Conn.

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION
MAYNARD, MASS.

Graži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikos kavalkus, tinkamus senimui 
ir jaunimui.

2. Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wilinos Hollis.

programa:
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

vad. S. Paura, akomjt. G.Terhorst.
4. Laišves red. A. Bimba pa

sveikins Massachusetts lietuvius 
nuo dienraščio > Laisvės.

Kviečiam lietuvių visuomenę iš visos Naujosios Anglijos suvažiuoti. Už
tikrintas smagumas jauniems ir seniems.

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS

kieme. Vieta, kur kadaise Hit
leris rašė savo knygą, “Mcin 
Kampf”.

Pakartųjų vardai yra: I) 
SS gen. Osvald Pohl, atsi
žymėjęs Varšavos žydų mėsi- 
nėjime ir vyriausia galva na
cių koncentracijos stovyklos, 
kur šimtai tūkštančių žydų iš
žudyta. II) SS gen. Otto Oh- 
lendorf, kuris prisipažino, kad 
po jo įsdkymu nekaltai išžu
dyta 90,000 Sovietų Rusijos 
civilių žm’onių. III) SS gen. 
Erich Naumann, kurio prie
žiūroje prievarta sumėsinėta 
3,530 žydų ir kitų rasių žmo
nių, Rusijos fronte. IV) SS 
col. Werner Braune, kuris 
vadovavo masinei žmonių 
skerdynei Krime. V) col. Paul 
Blobel, kuris atsakingas su- 
mėsinėjime 60,000 ir 33,000 
žydų, kuriuos, paskandino 
kraujo tvane dviejų dienų 
skerdynėje, prie Kijevo, rug
sėjo mėnesyje, 1941 m. VI) 
SS Įeit. Hans Shmidt, adju
tantas “Buchenwaldo”, kur 
5,000 mirdavo kas mėnesis. 
VII) SS sgt. Georg Shaller- 
mair, vadas, ant pašaukimo, 
prie Muehlendorf, iš Dachau 
koncentracijos stovyklos. Pats 
asmeniškai primušdavo nelais- 
vius iki mirties.

Tai taip karo laiku elgėsi 
sužvėrėję Hitleribx pastumdGe
liai, kuriuos šiomis dienomis 
pakorė, šie kriminalistai davė 
visokius prašymus ir apeliaci

jas, kad išsigelbėjus nuo mir
ties. Bet nieko negelbėjo. Pra
šau, “Vaišnori —Dipukų Džio
va” atydžiai perskaityti ir įsi- 
tėmyti!... Gal atsimeni., kam 
tarnavai, būdamas Vokietijo
je? Staklinis.

Worcester, Mass
Padekavone

Širdingai tariame ačiū vi
siems dalyvavusiems mūsų 35 
metų vedybinių sukaktuvių 
minėjime, kuris įvyko birželio 
2 d., ir už taip gausingas 
mums suteiktas dovanas. Tas 
suteikia mums didelio links
mumo, kad mes turime tokį 
didelį skaitlių taip širdingų 
draugų ir draugių.

. Didžiausias ačiū draugėms, 
kurios prisidėjo su tiek darbo 
parengime, prie maisto pa
ruošimo ir patarnavimo laike 
vakarienės, taip pat drg. P. 
Kuklevičienei, E. Pilskauskie- 
nei, O. Simanavičienei, iš Wor
cester; seseriai Marcelei Kaz
lauskienei ir R. Montvilienei 
iš Elizabeth, N. J., Mikey 
Erieco iš Newark, N. J. ir 
Mike Latauskui, iš Saugus, 
Mass.

Taipgi ačiū visiems prisidė- 
jusiems su darbu, bet kurių 
vardų čionai nesuminėjome.

Jonas ir Marian
Petkūnai



I: I

Tarp Williamsburgo 
lietuvių

švento Jurgio Draugija
ruošia metinį pikniką birželio 
23 d., Dexter Parke, 7411 Ja
maica Ave., Woodhavene. 
Šokiams gros J. Pavydžio or
kestras. Įžanga 75 centai.

Birželio 2 d. Bronxo lietu
vių demokratų klubas turėjo 
savo pokyli savo patalpose. 
Pokylis buvo sėkmingas.

Al Balchunas, Varpo kepyk
los savininko sūnus, birže
lio 24 d. apsives su Frances 
Martinoff.

Birželio 7 d. pasimirė And
rius Dragūnas, sulaukęs 79 
metų amžiaus, gyvenęs Brook
lyn©.

Juozas Dobrow, gerai žino
mo realestatininko ir insuran
ce brokerio Dobrow sūnus, 
susitarė apsivesti su Helen 
Zablackas 'iš Maspetho. Ves
tuvės įvyks liepos 14 d.

Dienraščio Laisvės piknikas 
įvyksta' šeštadienį, liepos 7, 
Dexter Parke.

Dorothy Cunningham ir 
Gloria Rocheford kaltinamos 
už sumušimą ir apiplėšimą ar
mijos seržanto Martin Smith. 
Padėtos po $5,000 kaucija.

NewYoito^!K02fej7liil(H
Reikalauja persvarstyti 

A. T. nuosprendi
Dailės, Mokslų ir Profesijų

Nacionalė Taryba ketvirtadie
nį priėmė rezoliuciją, kurioje 
nurodoma, kad Aukščiausiojo 
Teismo nuosprendis prieš ko
munistus paneigia Pirmąjį 
Konstitucijos Priedą, susiauri
na civilines žmonių teises. *

Toliau rezoliucija reikalau
ja tą nuosprendį persvarstyti.

Po rezoliucija pasirašo vi
sa eilė žymių dailininkų, 
mokslihinkų ir profesionalų.

Elektrininkai laimėjo 
algų pakėlimą

United Electrical and Ra
dio Unijos atstovas Joseph 
Dermody paskelbė, kad Algų 
Stabilizacijos Taryba užgyrė 
unijos sutartį su General Elec
tric kompanija pakelti darbi
ninkams algas po 9 centus į 
valandą.

Tas algų pakėlimas palie
čia 55,000 darbininkų, dirban
čiųjų 39 minimos kompanijos 
dirbtuvėse.

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAI
Tai didieji lietuvių sąskrydžiai. Linksmas pa
simatymas su seniai matytais. Puikiausios 
progos įsigyti naujų pažinčių.

BOSTONO APYL. PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.-
____ i--------------------------------------------------------——  ----------------- --------------

BROOKLYN© PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą z •
Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau'bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

• HARTFORD, CONN.
• - Spaudos parąmai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 15
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, Conn.

SHENANDOAH, PA.
Šaukus Piknikas Įvyks ♦

Sekmad., Rugpjūčio 5 Aug.
BRANDONVILLE GIRAITĖJE 

Brandonville, Pa.
Šiame piknike bus svečių iš Brooklyn© ir iš 

Philadelphijos, tad visos apylinkės mainieriai 
būkite šiame piknike, pasimatykite .su svečiais 
iš toliau.

• ■■ —----- ‘ . ■ —

Kalėjimai! pasodinta
Mrs. Crusita Grimes, Man-

Vaikai laimėjo bado 
streiką

Visose tautose eina didis sąjūdis dėl
Taikos Kongreso

Užėjau pasiteirauti, kas 
naujo pasiruošime į Ameriki
nį Kongresą Taikai, kuris 
įvyks birželio 29 ir 30-tą ir 
liepos 1-mą, Chicagoje. Patai
kyta tinkamu laiku. Pasirodo, 
čia posėdžiavo daugelio tautų 
taikos grupių atstovai, tarpe 
tu ir lietuviu.

— Ar galiu užeiti ? — pa
klausiau.

— Ką atstovaujate?
— žinias renku.
— Prašome I Prašome !—ke

li balsai vienu kartu pašaukė.
Tautinės divizijos sekreto

riaus ir tautų atstovų praneši
mai liudijo, jog hewyorkiečių 
tautinė atstovybė bus didelė. 
Sunku būtų suminėti viską, 
kas buvo pranešta. Paminėsiu 
tiktai tipiškus kelis pavyz
džius :

Vengrai jau turi užtikrin
tus 7 delegatus. Rusai — 5 ir 
tikisi daugiau1. čechoslavai, 
kuriuos čia atstovavo skaista
veidis jaunuolis; jau turi 7. 
Graikai jau turi 3, bet dar ti
kisi išrinkti 4.

žydai turi keliolika delega
tų, Iš visos šalies tikisi pasiųs
ti apie 100. Įdomiausia jų 
pranešime tas, kad delegatus 
ar stebėtojus siunčia tolimos 
ir net priešiškos pažangie
čiams organizacijos, kaip me
no, veteranų, zionistų. Jie su
prato, kad taika yra visų rei
kalas. Daugelis žymių profe- 
sijonalų pasisakė už kongresą.

Jugoslavų pranešimas buvo 
įdomus tuomi, k<ad jie, maty
dami sunkumų pasiųsti didelę 
delegaciją iš New Yorko, bu
vo pasiuntę savo atstovą į ju
goslavais apgyventas koloni
jas arčiau Chicagos. Pasėkos

buvusios tokios, kad iš Pitts
burgh o, Youngstown ir kitur 
jų delegacijos keliaus Chįca- 
gon savo čarteriuotais busais, 
jos bus taip didelės. Iš visos 
šalies tikisi apie 125 jugosla
vų delegatų.

Į
Už vis įdomiausia man tai 

tas, kad lenkai iš visos šalies 
turės apie 125-150 asmenų de
legaciją. Iš New Yorko jau 
turi išrinkę 3 ir tikisi daugiau. 
O pas mūsų žmones lietuvius, 
įskaitant ir progresyvius, vis 
tebėra klaidingai įprasta vi
sus lenkus įsivaizduoti “proše- 
panais.” Lenkai žino, kaip 
baisiai daug jų senoji tėvynė 

i ir jų broliai ir seserys nuken
tėjo praėjusiame kare. Ir jie 
suprato, kad sekamame nu- į 
^kentėtų dar aršiau. Jie yra 
nusisprendę ‘darbuotis, kad 
karo daugiau nebebūtų. Tai
kos jie trokšta senosios tėvy
nės, o taip pat ir naujosios 
savo šalies — Amerikos — 
gerovei.

Ta pati padėtis, bojo, lie
čia ir lietuvių tautą. Brookly- 
niečiai pranešė’ stengiasi pa
siųsti bent tris delegatus. Ir 
pranešė, kad chicagiečiai lie
tuviai, kur susidarė lyg ir 
centras lietuviams mobilizuoti 
į Kongresą Taikai, varde lie
tuvių pažadėjo kongreso.šau
kimo reikalams sukelti tūks
tantį dolerių. Tą svarbų paža
dą ištesėti turės prisidėti visi, 
pridėdami kas dešimkę, kas 
doleriuką su pasveikinimais 
kongresui.

Pasveikinimų juo daugiau 
privalėtų pasiųsti iš ten, kur 
nesiunčia delegatų. Siunčiant 
reikia pažymėti, kad lietuvių 
kvotai. Rep.

Kaltinama už seno 
vyro nužudymą

Mrs. Anna Openshaw, 46 
metų amžiaus, kaltinama už 
nužudymą savo seno vyro 
Martin Openshaw, 70 metų 
amžiaus. Sakoma, ji padėjo 
savo 17 metų sūnui nužudyti 
jo tėvą.

Teismas atidėtas neribo
tam laikui, nes valdžios advo
katas F. X. O’Brien, kuris tą 
keisą veda, yra susirgęs.

hattane gyvenanti, nuteista iš
būti kalėjime 60 dienų ir grą
žinti tą pinigų sumą, ką gavo 
iš bedarbių apdraudos fondo.

Teisėjas . J. M. Starkey, 
bausmę jai paskirdamas, nu
rodė, jog ji išėmė iš bedarbių 
apdraudos fondo $1,041 tuo 
laiku, kai uždirbdavo po 
$39.75 į savaitę.

Transporto darbininką 
streikas atšauktas

z

Ketvirtadienio vakaro CIO

buvo

t
Helen Fruehwirth 

skundė teismui, kad jos 
‘ Charles ją sumušęs. Jis 
areštuotas ir po $500 kaucija
padėtas. Jis apleido savo na
mus ir apsigyveno pas tėvus.

Bet jų vaikai—Jarlith May 
4 metų amžiaus ir Joyce Ann 
2 metų — su tokiomis perski- 
romis nesutiko. Jos vis klausė, 
kur yra jų tėvas, kas su juo- 
mi pasidarė. Pagaliau jos at
sisakė maistą imti į burną, 
paskelbė bado streiką. Tada 
motina pašaukė jų tėvą, ku
ris grįžęs į namus susitaikė su 
savo žmona.

Mirštantis vaikas nepriimtas ligoninėn
Brooklynietis John Waldon 

pasiskundė ligonthių depart
mental, kad Cumberland ligo
ninė atsisakė priimti mirštan
tį jo 17 mėnesių vaiką.

Tėvas'aiškina, kad vaikui 
susirgus gerklės ir plaučių 
įdegimu, jis kreipėsi į minimą 
ligoninę. Tos ligoninės dakta
ras išegzaminavęs, bet nepri- 
ėmęs vaiką ligoninėje palikti.

Pareiškęs, kad ir namie vai
kas galės greitai r pasveikti.

Bet pasirodė, kad vaikas 
eina blogyn. Tada vėl kreipė
si į ligoninę, buvo priimtas, 
kai nebegalėjo sėdėti, bet nu
vestas į kitą ligoninę, kurioje 
tuoj ir mirė.

Dabar ligoninių depart- 
mentas tyrinėja, kodėl Cum
berland ligoninė nepriėmė ir 
negydė minimo vaiko.

Po New Yorką Pasižvalgius
Board of Estimate paskyrė 

$141,340 tyrinėjimui gemble- 
rysčių. Pirmiau buvo paskirta 
$448,384. Bet tie pinigai jau 
sunaudoti, o .darbo mažai pa
daryta.

Goldman^ Band atidarė ne
mokamus koncertus per visą 
vasarą. Central parke tie kon- 
centrai bus sekmadienių, pir
madienių, trečiadienių ir 
penktadienių vakarais, Pros

pect Parke — ketvirtadienių 
ir šeštadienių vakarais.

Brooklyne ant Rockway ir 
Sutter Ave. susikūlė trokas 
su automobilium. Penki žmo
nės sužeisti.

Joseph Salone ir Louis Fre
da suimti už narkotikų parda
vinėjimą. tstrp prieplaukos
darbininkų.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
C. Yurgon, Chicago, Ill.................. • •.................4.00
J. Mar moka s, Brooklyn, N. Y........................ 3.00
R. Bloznelis, Catskill, N. Y............................... 3.00
S. Ockackis, Grand Rapids, Mich. ... ............3.00
J. Evans, Gardner, Mass.......... • ♦......................3.00
G. Stravinskas, Minersville, Pa.......... ...............3.00
V. Barkauskas, Saginaw, Mich..........................2.00
Detroito Biznierius....... . .................................. 2.00

* J. Barkus, Richmond Hill, N. Y.................... • • 2.00
J. Yuodeška, S. Bellmore, N. J......................... 2.00
Mus. Prapestiene, Detroit, Mich.................... 2.00
D. D., Wilkes-Barre, Pa.........................  1.00 .
J. G. žemaitis, Rochester, N. Y. ........... d.00

i

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingai 
ačiū! Prašome visus atsinaujinti Laisvę, kurių pre
numerata jau išsibaigė, ir pagal išgalę paaukoti.

, Laisves Administracija

65,000 jurininku 
skelbia streiką

CIO National Maritime Uni
ja skelbia streiką, kuris api
ma apie 65,000 jurininkų-do- 
kininkų. ,

Derybos seniai eina dėl at
naujinimo kontrakto. Federa- 
liai tarpininkai tariasi su a- 
biem pusėm, bet, kaip unijos 
viršininkai sako, viskas nuei
na veltui, nes darbdaviai ne
sutinka patenkinti teisingų 
unijos reikalavimų.

Unijos prezidentas Curran 
pranešė prezidentui Truma- 
nui, kad kariniai dalykai ir 
streiko laiku bus aptarnauti.

Nuomininkai ruošiasi 
streiką skelbti

Apie 200 London Terrace , 
M anh attan e, apartm cntin i ų
nuomininkų nusitarė paskelbti 
streiką liepos 1 d.

Jie streikuoja prieš pakėli
mą 6 procentų nuomos, kuri 
nelegaliai išgauta su papirki
mu Federal Housing ekspedi
toriaus Ira J. Schiller, kuris 
buvo teisme pripažintas kaltu 
už paėmimą nuo London Ter
race savininko Hoffmano $2,- 
000. Hoffman as taipgi buvo 
nubaustas.

Nuomininkai dabar reika
lauja, kad jiems būtų sugrą
žintas nuomų permokėjimas. 
Kitaip, jie sulaiko nuomų mo
kėjimą su liepos 1 d.

Transport Workers Unijos 
prezidentas Michael Quill 
pranešė unijos viršininkų susi
rinkimui, kad puošiamas strei
kas yra atšauktas.

M. Quill nurodo, jog pla
nuojamas liepos 1 d. streikas 
atidedamas todėl, kad majo
ras Impellitteri paskyrė “fak
tų suradimo” tarybą, kuri ty
rinės unijos reikalavimus ii' 
ištyrinėjus raportuos majorui.

Vyriausias unijos reikalavi
mas: 40 valandų darbo savai
tė. Dabar jie dirba 48 valan
das.

Taigi, vaikai laimėjo bado 
streiką.

“Kainu karas'’ esąs 
falšyvas

Gimbels . departmentinių 
krautuvių prezidentas B. F. 
Gimbel pareiškė, jog laikraš
čių skelbiamas “kainų karas” 
yra falšyvas, publiką suve
džiojus.

“Niekas neturi -monopolio 
ant kainų,” sako ponas Gim
bel. Kainas gali numušti, ka
da kas tik nori.

Ponas Gimbel nurodo, jog 
jo krautuvėse didelės daugu
mos prekių kainos yra nei kiek 
ne žemesnės, o kai kurių pre
kių kainos aukštesnės, negu 
daugelio kitų departmentinių 
krautuvių.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD vyrų ir moterų kuopos 
rengia piknikų, įvyks puošniame 
Olympia Parke, So. Quinsigmon 
Ave., Shrewsbury, Mass., įvyks sek
madienį, birželio (June) 24 d. Val
gių ir gėrimų bus kiekvienam pasi
rinkti sulig savo skonio. Kviečiame 
dalyvauti vietos ir apylinkės lietu
vius. Čia susieisite savo senus pažįs
tamus ir turėsite smagių pasikalbėk 
jimų. Kaip jau girdėjote, visi f>ažanfl 
gieji Worceslerio lietuviai rengiasi 
masiniai vykti j didįjį Laisvės pik
niką liepos (July) 1 d., Maynard, 
Mass. Gera žinia tiems, kurioj neturi 
savo mašinų. Turime paėmę milži
nišką busą ir užtikrinamo vietą 
kiekvienam, kuris tik norės važiuo
ti. Galėsime važiuoti visi dainuoda
mi j tą gražųjį Laisvės pikniką. Ta
čiau persergstime, kad visi turite iš
anksto užsisakyti buse vietas, pas 
buso konduktorių Joną Skliutą. Jj 
galėsite matyti per visą dieną 
Oiympia Parko birželio 24-1 ą. —■ 
Komitetas. (119-120)

CLEVELAND, OHIO.
I„LD 15-tos Apskrities Piknikas. 

Jau tik kelios dienos iki LLD 15-tos 
Apskrities pikniko, kuris jvyks bir
želio 24 d. visiems clevelandiečiams 
žinomoj vietoje drgg. J. ir O. Rūbų 
Cikejc prie U. S. 422 kelio, už Welsh- 
ville 1J2 mailės. Bus muzikantai ir 
kitokie dalykai' reikalingi. — J. S.

(119-120)

Matthew A.
BIYIS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMINUOJAM akis 
RAŠOME .RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

• ^Tel. ST. 2-8342

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos^Klubo 
susirinkimas įvyks birželio 20-tą, 
trečiadieni, 7:30 vai. vakaro, Drau
gijų Svetainėj, 4097 Porteri gatvė.

Gegužės mėn. susirinkimas iš 
priežasties busų streiko neįvyko, 
todėl yra susidėję daug svarbių rei
kalų. Narės dėkit pastangas šiame 
susirinkime dalyvauti. Ypač los, ku
rių duoklės už šiuos metus dar ne
mokėtos esate prašomos būtinai pri
būti ir užsimokėti. — Sokr.

(118-119)

TONY’S Al
UP-TO-DATE •—

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
♦ BROOKLYN, N. Y.

. Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

&—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sųtkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. įį

Telefonas >.
EVergreen 4-8961TELEVISION
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