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įvyks LDS jaunimo sąskridis 
arba sesija. Girdėjome, kad 
jaunimo delegatų pribus net 
iš Californijos.

Ypatingai daug jaunų vyrų 
ir moterų turėtų sąskridyje 
dalyvauti iš New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut. Jiems 
čia arčiausia pribūti.

Nė dviejų savaičių nebeliko 
iki LDS seimo ir LLD suva
žiavimo. Bet dar daug kas 
galima padaryti prisiruoši
mui.

Pastebėjau, kad tūlų kuopų 
veikėjai galvoja šitaip: Ap- 
seis ir be mūsų ’

Bet be jūsų, draugai, apsei- 
ti negalima. Nebus jūsų, ne
bus suvažiavimų. Tik sauje
lės delegatų susirinkimo ne
galima skaityti suvažiavimu 
tikra to žodžio prasme.

Prapliupo Dana Adams 
Schmidt, pasprukęs iš čecho- 
slovakijos “The N. Y. rimes” 
korespondentas. Rašo jis pik
tai. Plūsta jis tą kraštą su
sirietęs.

Viename išdavikų teisme 
Schmidt buvo paminėtas šni
pu. Jis dabar teisinasi, kad 
jis jokiu šnipu nebuvęs. Bet 
kas juo tikės?

Schmidt kenkia visiems ko
respondentams. Dabar Če- 
choslovakija ir kitos demokra
tinės šalys jau labai žiūrės, 
ką įsileisti užsienio spaudos 
korespondentu.

Senatoriai Bridges iš New 
Hampshire ir Knowland iš 
Californijos reikalauja, kad 
prezidentas Trumanas ir se
kretorius Acheson išmestų 
laukan Jungtinių Tautu sekre
torių Trygve Lie. Kam jis 
buvo nuvykęs Maskvon ir ta
rėsi su Stalinu ir kitais Tary
bų vadais taikos reikalais!

šitie senatoriai kalba taip, 
tartum Jungtinės Tautos bū
tų mūsų privatiška nuosavy
bė:

Trygve Lie gerai daro, kad 
kovoja už taiką. Jis nebijo 
pasikalbėti he i su Trumann, 
nei su Stalinu.

Su tuo savo kvailu reikala
vimu senatoriai Bridges ir 
Knowland tik save pažemino. 
Visi dabar žino, kad jie yra 
vyrai be jokios politinės gar
bės.

“The N. Y. Post” redakto
rius nusilaužė liežuvį. Aną 
dieną jis garsiai suriko: Jūs 
norite taikos, jūs renkate 
amerikiečių parašus ant taip 
vadinamos “Stockholm petici
jos,” bet kodėl niekas tam 
tikslui parašų nerenka Tary
bų Sąjungoje?

Bet dabar ateina Pasaulinio 
Taikos Partizanų Kongreso 
organas “In Defense of 
Peace,” kuriame rašoma, kad 
Tarybų Sąjungoje parašai 
renkami ir jau daug milijonų 
jos žmonių yra pasirašę. Vien 
tik maisto pramonėje trys mi
lijonai žmonių pasirašė 
“Stockholm peticiją.”

Bet lai ir būtų “Post” troš
kimas išsipildęs. Lai Tarybų 
Sąjungoje ir nebūtų buvę ren
kami parašai. Ar tai jau 
reikštų, kad mes, Amerikos 
žmonės, neturime teisės ir 
reikalo kalbėti už taiką, rei
kalauti taikos išlaikymo?

Bėda su komercinės spau
das redaktoriais, kad jų lo
gika kreiva, sugedus. Jie bi
jo taikos. Jie yra pasamdyti 
kalbėti už karo kurstytojus.

Šiais laikais pažangaus dar
bininkiško laikraščio išlaiky
mas yra sunki problema. Štai 
kodėl Laisvės išlaikymui rei-

TRUMANAS REIKALAUJA 
1300 MILIŪNŲ DOLERIŲ 
PRAGARINEI BOMBAI
Ragina pasmarkini bandymus 
hydrogeninei bombai išvystyt

Washington. — Prezid. 
Trumanas už dienos kitos 
reikalaus paskirt 300 mili- 
onų dolerių bandymam^ pa
gaminti pragarinę, hydro- 
geninę bombą, sakė demo
kratas kongresmanas Al
bertas Gore, kongresinio 
lėšų komiteto narys.

Pranešama, jog Trumą - 
nas. ragina pradėt “prakti
nius, statybinius darbus” 
hydrogeninei bombai išvys
tyti, v

Kongreso Atstovi] Rū
mas jau pirmiau užgyrė 
valdžios pasiūlymą — 647 
milionus ir 820 tūkstančių 
doleriu atominėm’ bombom 
per 12 sekamų mėnesių. Be

Vietnamiečiai nušlavė 
dar 1,600 priešų

Peking. — Vietnamo de
mokratinės respublikos ar
mija gegužės mėnesį nušla
vė 1,600 francūzų kariuo
menės, kaip'praneša viet
namiečių žinių agentūra.

Vien gegužės 27 d. viet
namiečiai nukovė, suėmė 
bei sunkiai sužeidė 685 
priešus, jų tarpe francūzus 
ir nacius parašiūtistus; 
pagrobė 6 patrankas ir 100 
tonų kitų ginklų ir amuni
cijos.

Naciai vokiečiai sudaro 
40 procentų francūzų ar
mijos, kariaujančios prieš 
Vietnamo respubliką, Indo- 
Kinoje.

Japonai streikuodami 
apgynė komunistus

•Tokio. Japonija. — Ka
rinė amerikonų vyriausy
bė buvo liepus pašalinti 88 
komunistus darbininkus ir 
unijos vadus iš Kawasaki 
automobilių fabriko.

Prieš tą paliepimą su
streikavo 1,300 japonų dar
bininkų. Streikas tęsėsi 3 
dienas, iki amerikiniai ka
rininkai buvo priversti at-

Vakarų europiečiai nebijo gąsdinimų, kad 
Sovietai juos užpulsią, sako kongresmanas

Pittsburgh, Pa. — Iš va
karų Europos sugrįžęs, re- 
publi^onas kongresmanas 
Robertas Corbett, pripaži - 
no, kad žmonės Europoje ir 
Azijoje šnairuoja prieš 
Amerikos šaltojo karo po
litiką.

Kongresmanas Corbėtt 
rašo savo laikraštyje North

kia dešimties tūkstančių dole
rių fondo. Ne iš gero, bet iš 
bėdos yra prašoma greitos fi
nansinės paramos.

Septynių dolerių prenume
rata gal nepadengia nė pusės 
laikraščio išleidimo kastų. Vi
sų skaitytojų pareiga lai įsi- 
tėmyti.

to, buvo paskirta apie 
$200,000,000 naujiems ato
miniams fabrikams statyti 
ir seniesiems didinti.

Priedan prie viso to da
bar specialiai reikalaujama 
$300,000,000 hydrogeninei 
(vandenilio) bombai. Sako
ma, kad ji būtų dane.’ kartų 
smarkesnė už senąją ato
mine bombą.

Kuomet prez. Trumanas 
pernai rudenį įsakė daryt 
hydrogeninę bombą, dauge
lis mokslininkų šitaip atsi
liepė: ' ,

Nors pagal teorinius aps
kaičiavimus galėtų būt hyd- 
rogeninė bomba pagaminta, 
bet iš tikrųjų, tur būt, ne
pavyks ją padaryti.

Teismas prieš 8 
judžiu rašytojus

Washington. — Antra
dienį federalis apskrities 
teismas pradėjo tardyti aš
tuonis Hollywoodo judamų
jų paveikslų rašytojus ir 
direktorius. Jie kaltinami, 
kad “paniekino Kongresą.” 
Vadinamas “pan iek in i m as” 
tame, kad jie ir kiti du 
Hollywoodo rašytojai neda
vė atsakymo į Neameriki- 
nės Kongresmanų Veiklos 
klausimą: — Ar esi komu
nistas? ar bet kada buvai 
komunistas? ’ J

Jie taipgi neatsakė ra- 
gangaudžiams kongresma- 
nams į šnipinejančius klau
simus apie kitus žmones 
judamųjų paveikslų pramo - 
nėję. *

Už tai jau įmesti kalėji- 
man vieniems metams du 
Hollywoodo rašytojai, John 
Howard Lawson ir Dalton 
Trumbo. Tokia pat bausmė 
gręsia ir dabar tardomiems 
Ringui Lardneriui, Adria- 
nui Scottui ir šešiems ki
tiems judžių rašytojams.

šaukt savo įsakymą. Taip 
88 komunistai ir pasiliko 
darbe.

Pittsburgh Times:
“Smunka pagarba Jung

tinėms Valstijoms Europoj 
ir Azijoj. Tenaitiniai žmo
nės nemyli šaltojo karo ir 
šaltai žiūri į šnekas apie 
tikrąjį visuotinąjį karą.”

Corbett, kuris pats , yra 
šaltojo karo kurstytojas, 
toliau rašo:

“Atrodo, jog dauguma tų 
šalių nenusigąsta (vadina
mo) gręsiančio užpuolimo iš 
Sovietų pusės. Mažai tėra 
entuziazmo dėl ginklavimo
si lenktynių. Ypač Europa 
nenori karo; jinai, kiek tik 
įmanydama, stengsis iš
vengti karo.”

Vajus dėl sukėlimo 
$1OFOOO Laisvei

Jau ligi šiol gauta S 1,882; 
r dar reikia $8,118
Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį gauta specialiam 

Laisvės fondui $216, — viso susidaro $1,882; dar 10,000 
dolerių sumai pasiekti reikia $8,118.

Šiuo metu stambesnėmis sumomis įteikė: D. M. Šolom- 
skas— rochesteriečių aukas, viso $107, ir J. ir M. Kal
vaičiai — gautas iš tūlų brooklyniečių aukas — viso $40.

Stambesnėmis sumomis aukojo sekamai:
Mateušas Simonavičius, Brooklyn, N. Y........ $25.00
LLD 50 kuopa, Rochester, N. Y....................... 15.00
J. ir L. Totoriai, Rochester, N. Y.................... 11.00
M. Totorius, Rochester, N. Y........................... 11.00
W. ir R. Černiauskai, Rochester, N. Y............ 11.00
P. ir A. Malinauskai, Rochester, N. Y..............11.00
Gerieji Ridgewoodieciai, Brooklyn, N. Y........ 10.00
J. ir S. Vaivadai, Rochester, N. Y......................10.00
Mary Misevičienė, Brooklyn, N. Y.................. 10.00
Joe Willis, Peyton, W. Va................................  10.00
LLD 2ros kp. Mot. skyrius, So. Boston, Mass. . 10.00
J. Murmokas, Brooklyn, N. Y............................ 6.00
A. ir L. Bekešiai, Rochester, N. Y.................... 6.00
P. ir K. Andersonai, Rochester, N. Y.................. 6.00
K. Šimaitis, Rochester, N. Y............................. 5.00
J. Mockus, Rochester, N. Y.......... . .................. 5.00
P. Andersonas ir L. Bekešienė gautą Laisvės

vajaus dovaną .........•..•••..•..•......... 5.00
Juozas Žemaitis, Brooklyn, N. Y..................... 5.00
John J. Gray, Lorain, Ohio............................... 5.00
A. Sabulienė, So. Boston, Mass.......... .  5.00
Frank Bakaitis, Detroit, Mich........................... 3.00
C. J. Laurens, Philadelphia, Pa......................... 3.00
L. Yuodeikienė, Yonkers, N. Y......................... 3.00
B. ir E. Duobai, Rochester, N. Y. ;.................. 3.00 .
P. Bugailiškis, Rochester, N. Y........................ 2.00
P. ir E. Čereškai, Rochester, N. Y..................... 2.00
Šie rochesteriečiai aukojo no $1: A. Bartašius, L. Ba

ronas,-A. Arlauskas ir J. Šukys; taipgi $1 aukojo P. ir 
F. Sharnai, iš Wilkes Barre, Pa.

Kaip matome, jau visa eilė draugų ir draugių stojo šin 
specialiu darban ir aukojo po kiek kas išgali. Daug yra 
aukojusių po dešimtinę, yra aukojusių ir po daugiau ir 
po mažiau nei dešimtinę. Aukoja po kiek kas gali. Mes 
to ir prašome. Ne kiekvienas išgali aukoti po lygią sumą.

Už kiekvieną auką tariame nuoširdžią padėką.
Pasitikime, kad šis $10,000 vajus, kuris turi būti baig

tas iki Labor Day, bus baigtas su gražiomis pasekmėmis.
Mes gi turime tūkstančius draugų, kurie stos darban. 

Raginame kiekvieną, galintį paaukoti, padaryti tai anks
čiau, o ne vėliau.

Specialaus Vajaus Komitetas
P. S. — Pakartojame, jog į šį aukotojų sąrašą ne

įtraukiame prenumeratų neigi pelno, gauto nuo pramo
gų; šį vajų ryžtamės sukelti vien tik aukomis. SVK.

Vėliausios Žinios
• Washington. — Antra

dienį pranešta, jog Senatas 
tikrai užgirs pasiūlymą pa
platinti įstatymą dėl senat
vės pensijų ir padidint pen
sijas apie 90 procentų.

Kairo, Egiptas. — Sus
progo prekinis anglų laivas 
Indian Enterprise Raudo
nojoj jūroj. Žuvo bei dingo 
72 žmonės. Laivas gabeno 
500 tonų karinių sprogimų.

Frankfurt, Vokieti ja. — 
Sugrįžo iš Izraelio į Vokie
tiją 700 nusivylusių žydų. 
Izraelyje jie nerado nei 
darbo nei pastogės.

Capetown, Pietų Afrika. 
— Pranešama, kad Pieti
nės Afrikos seimas greitai 
užgirs valdžios sumanymą 
uždraust Komunistų Parti
ja. ______

Frankfurt, Vokietija. — 
Paskutiniai apskaičiavimai 
rinkimų pasekmių į šiau- 

irinės Rhine - Westfall jos 

provincijos seimelį rodo, 
kad:

Krikščionys demokratai 
gavo 2,286,496 balsus, so
cialdemokratai 2,006,087, 
laisvieji demokratai 748,- 
499, Centro Partija 466,- 
499 ir komunistai 338,926 
balsus.

Dvi fašistuojančios par
tijos gavo tik 233,196 bal
sus iš viso.

Naujoji Kinija reikalauja 
priimti ją i talkininkų tary
bą Japonijai

Tokio. — Kinijos užsie
nio reikalų ministras Čou 
En-lai pasiuntė ameriki
niam Japonijos komandie- 
riui generolui MacArthu- 
rui reikalavimą, kad paša
lintų Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus iš talkininku 
tarybos Japonijai ir kad jų 
vieton priimtų Kinijos 
Liaudies Respublikų.

ORAS. — šilta, giedra.

SOVIETINIS SEIMAS 
UŽGYRĖ PASAULINI 
ATSIŠAUKIMĄ TAIKAI
Francijos ir Italijos vyskupai 
smerkia atominius ginklus

Maskva. — Aukščiausio
ji Sovietų Sąjungos Taryba 
(seimas) vienbalsiai ir su 
griausmingais delnų ploji
mais užgyrė rezoliuciją, 
kuri reikalauja uždraust 
atominius ginklus ir pas
merkt kaip užpuoliką tą 
kraštą, kuris pirmas pradės 
naudoti atominius karo i- 
rankius.

Ta rezoliucija yra Pasau
linio Taikos Šalininku Kon
greso Atsišaukimas, kurį 
išleido jų suvažiavimas 
Stockholme. Atsišaukimas 
kreipiamas į visų šalių sei
mus, parlamentus - kongre
sus.

Aukščiausioji Sovietų 
Taryba, užgirdama tą atsi
šaukimą, pareiškė, jog So-

Atidaromas kelias 
ginkluoti Franką

Washington. — Senato 
užsienių reikalų ir ginkluo
tų jėgų komitetai nutarė, 
kad prezidentas Trumanas 
galėtų panaudoti, pagal sa
vo supratimą, 120 milionų 
dolerių dėl ginklavimo to
kių europinių kraštų, kurie 
“strateginiai svarbūs šiau
rinio Atlanto šalims apsi
ginti.”

Senato komitetai tuo nu
tarimu nori atidaryti Tru- 
manui kelią ginkluoti Ispa
nijos Franko fašizmą ir 
priešsovietinę .Jugoslavijos 
Tito valdžią.

Tie senatorių komitetai 
užgyrė viso 1 bilioną, 222 
milionus ir 500 tūkstančių 
dolerių svetimiems kraš
tam ginkluoti prieš Sovie
tus ir komunizmą per me
tus.

Peking. — Šiemet Kinijoj 
tapo medvilnės . (bovelnos) 
augalais apsodinta 8,700,000 
akrų žemės, tai 370,000 ak
rų daugiau, neguy planuota.

Kunming, Kinija. — Ki
nų Liaudies Armijos karei
viai darbuojas ir kaip šilk- 
vabalių augintojai.

Valdžia liepė deportuot 108 pabėgėlius, bet 
sako, jie paskui galėtų Amerikon atvykti

New York. — Amerikos 
valstybės departmentas j- 
sakė deportuot atgal į Vo
kietiją ir Austriją 108 pa
bėgėlius, vyrus, moteris ir 
vaikus, kurie buvo ištrūkę 
iš nacių koncentracijų sto
vyklų.

Po pabėgimo iš nacių na
gų, jie įvairiais keliais at
sidūrė Šanghajuj, Kinijoj.

Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija pasirūpino, 
kad jie gegužės 25 d. šie
met buvo laivu atgabenti į 
San Francisco. Paskui jie 
tapo persiųsti į Ellis Islan

vietų Sąjunga darbuosis 
per Jungtines Tautas ar 
per bet kurią kitą tarptau
tinę organizaciją, kad būtų 
uždrausta atominių ginklų 
vartojimas kare.

Paryžius. — Francijos 
kardinolai ir arkivyskupai 
birž. 19 d. išleido pareiški
mą, pasmerkdami atominių 
ir bakterinių ginklų naudo
jimą kare.

Pareiškimas, tarp kitko, 
sako:

“Mes suprantame, kodėl 
tas baisus pavojus paveikė 
daug kilnių žmonių, kad 
jie remtų Stockholmo atsi
šaukimą prieš atominių 
ginklų vartojimą.”

Jau pirmiau daugelis žy
mių Francijos katalikų pa
sirašė pasaulinį taikos šali
ninkų atsišaukimą, paskel
btą iš Stockholmo.

Roma. — Italų katalikų 
vyskupai Acqui, Tries, 
Grosseto ir Pėsčia miestuo
se užgyrė tarptautinio tai
kos kongreso Stockholme 
atsišaukimą, reikalaujantį 
uždraust atominių ginklų 
naudojimą kare.
Įžymūs Amerikos Moksli
ninkai reikalauja uždraust 
atomu bombas

New York. — Jau šimtai 
įžymių Amerikos moksli
ninkų, dvasininkų, progre
syvių politikų ir profesio - 
natų pasirašė Stockholmo 
taikos kongreso atsišauki
mą, reikalaujantį uždraust 
atominių ginklų vartojimą.

Tarp pasirašiusių tik per 
kelias paskutines dienas 
vra:
Chicago Universiteto pro

fesorius Anton J. Carlson, 
Princetono Universiteto 
profesorius Erwin Panofs- 
ky, Utah episkopatų vysku
pas Arthur M. Moulton, 
buvęs Minnesotos valstijos 
gubernatorius Elmer Ben
son, ir tiek kitų pasižymė
jusių amerikiečių, kad jų 
parašai užima ištisą skiltį 
angliško laikraščio spau
dos.

do ateivybės stotį New 
Yorke.

Į prašymą leisti jiems 
apsigyventi šioj šalyj atsaX 
kė generalis Jungtinių Val
stijų prokuroras Howard 
McGrath, kad negalima jų 
iš Ellis Islando priimti, bet 
jeigu jie po deportavimo j 
Vokietiją ir Austriją vėl 
keliautų Amerikon, tai ga
lėtu būt įleisti.

Keistos ceremonijos. Gal 
jos daromos todėl, kad tie 
žmonės iš Kinijos atvyko; 
gal bijoma, kad jie nebūtų 
apsikrėtę kinišku komuniz
mu.
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Už taiką balsai visam pasaulyje
Džiugu, kad jau labai plačiai eina rinkimas parašų 

arit “Stockholm peticijos” už taiką. Keletas šimtų tūks
tančių amerikiečių jau pasirašė. Visur steigiasi taikos 
reikalais komitetai. Lietuviams reikia neatsilikti.

Sąjūdis už taiką nėra tik Amerikos žmonių reika
las. Parašų rinkime europiečiai jau toli pralenkė ame
rikiečius. Daug plačiau parašų rinkimas jau išsivys
tęs ne tik Europoje, bet Azijoje ir net Afrikoje.

Pas mus rinkimas parašų susiduria. su keblumais. 
Čionai ir vyriausybė, ir radijas, ir komercinė spauda, 
kaip vienas žmogus, smerkia taikos šalininkus ir ragi
na piliečius nerašytis ant taikos peticijos. Stebėtis rei
kia, kad vis tiek daug žmonių į tą klausimą žiūri rimtai 
ir rašosi. Tuomi jie išreiškia savo giliausį taikos troški
mą.

Nereikia nė aiškinti, kad Tarybų Sąjungoje žmonės 
rašosi ant taikos peticijos milijonais. Ten jau padėtis 
visiškai kitokia: ten ir valdžia, ir radijas, ir spauda ra
gina piliečius pasirašyti ant “Stockholm peticijos.”

Prieš kelias dienas mūsų komercinė spauda buvo su
rikus, kad socialistinėje šalyje nebus renkami parašai. 
Jos pranašystė neišsipildė.

Taika yra visų žmonių reikalas. Jokia kita šalis taip 
nenukentėjo per abu pasauliniu karu, kaip Tarybų Są
junga. Jos žmonės puikiai atsimena. Jos žmonės puikiai 
supranta, ką reikštu trečias atominis karas. Todėl jie 
taikos išlaikymą stato pirmon vieton.

Kiek milijonų amerikiečių pasirašys “Stockholm© pe-j 
ticiją”? Daug priklausys nuo pažangiosios visuomenės. 
Daug priklausys nuo klasiniai susipratusių darbininkų 
ir darbo farmerių. Jiem reikia būti tikraisiais misijo- 

^-ūįeriais: eiti pas žmones ir aiškinti taikos reikalą. Did
miesčiuose yra gerų, sąmoningų taikos šalininkų. Jie 
smarkiai darbuojasi. Parašų rinkimas mažuose miestuo
se, o ypač tarpe farmerių, sudaro problemą. Ten stokuo- 
ja jėgų. Nežinia, ar iš didmiesčių klasiniai, sąmoningi 
darbininkai pajėgs pasiekti tuos mažus miestelius ir 
farmų distriktus su peticijomis. Kad pastangos turi būti 
dedamos, tai netenka abejoti.

Politinės partijos ir kova už taiką
Demokratų ir republikonų vadai, suprantama, jau pra

keikė parašų rinkėjus. Jie smerkia visą taikos sąjūdį. 
Tai natūralu, nes abi senosios partijos yra stambaus ka
pitalo organizacijos. O stambusis kapitalas taikos neno
ru

Bet prieš taikos šalininkus jau suriko ir Socialistų 
Partija. Jos spauda jau pasmerkė parašų rinkėjus.

Lieka dar dvi partijos; progresistai ir komunistai. Dar 
nežinomas Progresistų Partijos vadovybės nusistaty
mas linkui šio parašų rinkimo. Kad Progresistų Parti
ja tačiau karštai pritaria taikos reikalui ir smerkia 
naujo karo kurstytojus, tai kiekvienam aišku. Pro
gresistų Partijos nariai visur energingai įsitraukia j 
parašų rinkimą.

Energingiausiai taikos reikalą ir parašų rinkimą re
mia Komunjstų Partija. Toje partijoje taikos reikalu 
jokių skirtumų nėra. Tiek vadai, tiek nariai karštai re
mia taikos sąjūdį. Taip pat smarkiausiais parašų 
jais yra tos partijos žmonės.

rinkė-

News
Fede-

Klaidingu keliu
Amerikos Darbo Federacijos lapas “AFL’s 

Letter” garsiai džiaugiasi, kad “Amerikos Darbo 
racija laimėjo tūkstančius narių nuo CIO”. Paduodami
faktai, kiek iš kurių CIO unijų Federacijos unijos atplė
šė narių. Federac. lyderiai tai skaito didžiausiu laimėjimu 
neseniai pradėtame vajuje gauti milijoną naujų narių į 
Federacijos unijas. Tas vajus pravedamas atžymėjimui 
šimto metų sukakties nuo Samuel Gomperso gimimo. ,

Bet toks “organizavimas” jau organizuotų darbininkų 
yra sunkūs prasižengimas prieš visą darbįninkų judėji
mą. Tai nėra joks laimėjimas. Tai yra skaldymas darbi
ninkų jėgų.

Tuo piktu darbu užsiima ne tik Federacijos vadai. 
CIO čyfai taip pat visiškai pamiršo milijonus neorgani- 

šzuotų darbininkų, o visą energiją sueikvoja draskymui 
ir skaldymui kairiųjų unijų.

Kur tas klaidingas kelias veda? Veda prie tragedijos. 
Pasipiktinę darbininkai meta visas unijas. Tai jau paro
do CIO narių skaičius. Jeigu prieš porą metų CIO turė
jo septynis milijonus narių, tai šiandien gali džiaugtis 
tik trejetu - ketvertu milijonų. Dar metai kiti tokio dar- 

’ bo unijose “pilietinio karo”, ir visoms darbo unijoms 
■ prasidės sunkios dienos.

nesavai 
Tamsta 
merikos 
vistų srovinį veikimą. Kaip 
bebūtų, aš ryžausi jums at
sakyti. Pirm visko, turiu 
užsirekomenduoti, kad jo
kiai politinei partijai nepri
klausiau ir nepriklausau, 
lietuvių progresyvistų ne
pažįstu. Mano politinė pa
saulėžiūra susiformavo ste
bint pasaulio įvykius ir 
darbo žmonių kovas su ka
pitalizmu. Rašydamas 
Tamstai atsakymą, 'vado
vaujuosi laisva, partijų ne
varžoma, nuomone. Kadan
gi Tamstos laiške yra nepa
grįstų faktais užmetimų ki
tiems ir melo, tai aš ir no
riu juos atitaisyti.

Neturėdamas argumentų, 
Tamsta linksniuoji žmonių 
pavardes ir kažin ką nori 
įrodyti. Tamsta rašai: “Gal 
turėjai draugo Bimbos pa
vedimą pasekti, kas darosi 
priešų stovykloje? O gal 
Tamstos sąmonėje kruste
lėjo abejojimas apie tėvo 
Stalino neklaidingumą?”

Manau, kad gerb. Bimbai 
visai neįdomu sekti tokius 
priešus, kurių gretos retė
ja.

Nemulkink, Tamsta, dar
bo žmonių ir neskelbk jiem 
netiesos! Šiandien kiekvie
nas susipratęs žino, kad 
visame pasauly darbo ma
sės kovoja už geresnę atei
tį. Kovos metodus, su ka
pitalistų pasauliu, darbo, 
liaudis išbandė ir juos 
krauju įrašė į savo progra
mą ir jiems niekad nekils 
abejonių, bet kovos iki ga
lutinės pergalės. Rusų dar
bo liaudis, vadovaujama 
Stalino, įkūrė socialistinę 
valstybę, su kuria šiandie
ną skaitosi ir kapitalistinis 
pasaulis. Pavienių tautų ar 
valstybių darbo žmonių ko
va būtų nesėkminga, todėl 
viso pasaulio darbininkai 
jungiasi bendron kovon 
prieš kapitalistinį pasaulį. 
Tas pasaulio darbininkų 
sąjungos centras nustato 
kovos gaires. Nebūk Tam
sta toks neišmanėlis, kaip 
tas vargšas fašistėlis, kuris 
džiaugiasi ir trina rankas, 
girdi, Stalians mirs, komu
nistų partija grius ir vėl 
bus geri laikai. Darbo žmo
nių kova plečiasi, kas kar
tą apima naujus kontinen
tus. Vieno ar kito vadų 
mirtis, nors ir nuostolinga 
bus, bet nesugriaus to, ką 
milionai sukūrė, nesulaikys 
kovos. —-Kovos vyks toliau 
iki galutinės pergalės. Juk 
ir jūs, socialdemokratai, tu
rėjote šūkį: “Visų šalių 
proletarai vienykitės!” Kur 
jis šiandien? Jūs jį išmetėt, 
pasitraukėt iš kovos are
nos, likot siauri nacionalso
cialistai.

Tamsta teigi, kad komu-

lietuvių progresy-

išperomis vadina. Tokiems 
irgi nesigaili komunisto var
do. Taip, meldžiamasis, at
vykstančiųjų tarpe ne tik 
Smetonos išperų, bet fašis
tų, vokiečių nacių pagelbi- 
ninkų ir kitokių gaivalų y- 
ra, bet ir padorių žmonių 
pasitaiko. Štai tūlas Stepo
nas Jakubickas rašo:'J
(“Laisvoji Lietuva” Nr. 1 
(101) iš 1950 m. gegužės 18 
d. Toronto) straipsny “Kas 
wv.o i a q »

— Kieta lietuvių 
didelis troškimas 
pagimdė lietuvių 
naujus genijus, naujus at
gimimo pranašus. Gimė 
Maironis, Kudirka, Basa
navičius, Smetona, Volde
maras ir kiti mūsų tautinio 
atgimimo žadintojai.— Ko
mentarų čia nereikia, fak
tai patys kalba.

Neteisybę Tamsta sakai, 
tvirtindamas, kad pažan
giųjų srovių atstovai ar ko
munistai socialdemokratus 
laiko pikčiausiais priešais. 
Ne priešais jus laiko, bet 
vilkais avies kailyje, kurie, 
prisidengę ! t a u t i š k ūmo 
skraiste, bando melais ir 
tautiniais jausmais ati
traukti darbo mases nuo 
teisingo kovos kelio ir ati
duoti jas tautiškai buržua
zijai išnaudoti. Už pažan
giųjų siekimus ir tikslus 
kalba faktai ir argumen
tai, prieš kuriuos jus esate 
bejėgiai. Jūs, ypač naujai 
atvykę, neturėdami argu
mentų, griebiatės smurto: 
lazdos, kumščio ir keiksmų.

Tamsta nori įrodyti, kad 
progresyvios minties lietu
vis arba kad ir komunistas 
negali būti tuo pačiu geru 
patriotu. Kiekvienas myli 
savo Tėviškę, jos ilgisi. Po
litiniai įsitikinimai nekliu
do būti patriotu. Komunis
tai nevaržo tautybių, bet 
sudaro sąlygas tautinei kul
tūrai augti ir klestėti. Kur 
yra pasakyta, kad komunis
tui draudžiama mylėti savo 
Tėvynę? Mano supratimu, 
progresyvios minties lietu
viai yra neblogesni patrio
tai ir Tėvynės mylėtojai, 
kaip Tamsta save vaizduo
ji. Jie, prieš daugelį metų, 
vargo verčiami, atvyko į šį 
kraštą ieškodami pragyve
nimui galimybių. Jiems čia 
teko sunkiai fiziniai dirbti 
ir kovoti dėl egzistencijos. 
Kovoje už būvį Jie nepalū
žo, neišsižadėjo gimtos tė
vų kalbos. Po sunkaus fizi
nio darbo, jie liuoslaikį su
naudojo ne poilsiui, bet sa
vęs lavinimui ir kultūrinių 
bei politinių organizacijų 
ugdymui. Jų leidžiamoje 
spaudoje dėstomos mintys 
gražia lietuviška kalba, o 
jų pobūviuose
kamba lietuviška daina. Tuo 
metu, kai Amerikos lietu
viai, sunkiai dirbdami, lie
tuvybės dvasią ugdė, svei
kas minkštoje kėdėje sėdė
jai ir plunksnele sau duoną 
pelnei. Tamsta, ir mes visi 
naujai atvykę, dedąmies di
deliais * patriotais — Tėvy
nės mylėtojais, bet prisipa
žinkime, kad savas kailiu- 

nistą iš kalbos pažįsti. Čia j kas mums arčiau prie šir- 
senas “išradimas”, varto
tas stovyklose. Jei žmogus 
prasitaria, kad bloga sme
toninė valdžia, ar pasako, 
kad Tarybų Sąjunga karo 
nepradės, tai gaus diplo
muoto komunisto vardą. 
Tokių principų savo politi
niams priešams, sveikas ir 
šiandien tebesilaikai.

Piktiniesi Tamsta, kad 
dabar kai kuriuos, atvyks
tančius lietuvius Smetonos

kova ir 
laisvės
tautai

darniai

•dies, negu Tėvynė. Mes pa
metėm tą savo numylėtą 
Tėvynę ir atbėgome čia, už
uovėjos ieškoti. Atbėgę 
čia, apsiginklavome lazdo
mis, kumščiais, keiksmažo
džių leksikonų ir kovojame 
prieš tuos, kurių įsitikini
mai mums nepatinka. Mes 
norime smurtu atversti 
juos į tikrą “vierą.” Tokie 
kovos metodai primena fa
šizmą. Smetoniška klika

Visas pasaulis jau girdė
jo apie daktarą Edward K. 
Barsky, kuris anais metais 
sumobilizavo medikališką 
pagalbą Hitlerio su Franco 
ir Mussoliniu smaugiamai 
Ispanijai, tos valstybės 
liaudies armijoms, didvy
riškai gynusioms respubli
ką nuo fašizmo ir pasaulį 
nuo fašistinio karo. Dėka 
toms armijoms ir tokių 
Barskįų paramai joms, fa
šizmo pirmynžanga buvo 
sulaikyta ilgam laikui, de
mokratijoms suteikta laiko 
pasiruošti karui prieš fa
šizmą iki pergalės.

Ir visas pasaulis jau žino, 
kad tas žymusis daktaras 
šiandieną randasi mūsų 
valstybės valdovų įkalintas 
kaipo “ankstybas priešfa- 
šistas”, ir kaipo vadas 
priešfašistiniams tremti
niams gelbėti komiteto, vie
nas tų paskilbusiųjų 11-kos.

Kaip svarbiu žmonijai 
skaito daktarą Barški švie
suomenė, rodo autoriaus 
Vincent Sheean pasisiūly
mas už Barški atbūti kalė
jime. Jis pareiškė: “Dr 
Barsky yra kur kas nau
dingesnių ne kalėjime, o aš 
galėčiau rašyti ir kalėjime 
būdamas”.

Greta dr. Barskio ir kitu 
7 vyrų, randasi už grotų 
panašiai kožna savo srityje 
nusipelniusios trys mote
rys. Kas jos?

Marjorie Chodorov, mo
tina dviejų vaikų, 11 ir 12 
metų amžiaus, žymi liau
dies vadovė savo susiedi- 
joj, priešfašistiniams trem
tiniams remti komiteto mo
terų divizijos vedėja per 
daugelį metų.

Ruth Leider, žymi ir drą
si advokatė, imigracijos į-

joms greičiau sugrįžti, pa
rašant prezidentui Truma- 
nui prašymą panaikinti 
tiems Joint Anti-Fascist 
Refugee Committee na
riams teismų uždėtą pa
baudą. Tame jūs nebūsite 
vieniša, nes tiems 11-kai iš
laisvinti pradėta kampanija 
pasieks visus šalies kam
pus, visų luomų, visų politi
nių’pažvalgų ir religinių į- 
sitikinimų demokratinius 
žmones. M-tė.

Šeimininkėms
BRAŠKES ŽIEMAI

Norint braškes (straw
berries) čielomis sukenuoti 
žiemai, paprastasis ameri
kiečių būdas yra toks:

KVorton nuplautų ir nu
varvėjusių, nuvalytų uogų 
dadėk pusę puoduko cuk
raus. Pamažu užkaitink iki 
užvirimo, dažnai pajudi
nant puodą, kad uogos ne
prisviltų. Nukaisk. Leisk 
pastovėti keletą valandų ar 
per naktį. Greit užvirink.

Užvirusias tuojau supilk 
į sterilizuotas stiklines su 
iš anksto uždėstytomis gu
minėmis rinkėmis, uždėk 
viršelius, pridaryk. Susta
čius stiklines į verdantį 
vandenį, kaitink puskvorti- 
nes ar kvortines stiklines 
15 minučių. (Didesnes mi
nutę kitą ilgėliau.) Iškelk 
iš vandens ir sandariai už
daryk. Geriausia laikyti vė
sioje, sausoje vietoje. Jei 
šviesi, stiklines apvyniok 
popiera.

BRAŠKIŲ JELLY 
(DREBUČIAI)

Apie 3 kvortas nuplautų, 
nuvalytų uogų permalk mą

stą tų specialistė, gimusi ir žinelė su vidutiniuoju pei- 
užaugusi Brooklyne, išsi-i liuku. Supylus į marškoniu 
mokslinusi Maxwell Tracy flaneliniu^ audiniu išklotą 
Mokytojams Mokykloje ir sietuką išsunk skystį. 
Brooklyn© Įstatų Mokyklo
je. Ji veikliai dalyvavo 
priešfašistiniams tremti
niams ginti komitete, ne
žiūrint, kad greta savo pro
fesijos taip pat turėjo ir 
motinos pareigas, yra dvie
jų vaikų motina. Nors labai 
reikalinga 12 ir 15 metų 
jaunamečiams vaikams, ji 
taipgi įkalinta.

Charlotte Stern,’ per gilę 
metų visuomenininke, da
bar AFL Hotel and Club 
Employees Unijos Lokal. 6- 
to švietimo direktorė, yra 
gimusi Massachusetts vals
tijoje. Mokėsi Bostono liau
dies mokyklose ir Radcliff 
Kolegijoje. Jinai mokė Bos
tono mokyklose, vadovavo 
darbininkų sveikatos biu
rui ir studijavo ekonominę 
padėtį. Pastangose plačiau 
pažinti visuomenės ligas ir 
sužinoti iš jų išeitį, jinai 
pirm karo lankėsi daugely
je valstybių Europoje ir ki
tur. Taipgi mokėsi Ekono
mikos Mokykloje, Londone. 
Yra motina vienos duk
ters.

Tos trys moterys, greta 
daktaro Barskio ir kitų 7 
vyrų yra įkalintos už tai, 
kad jos veikė komitete 
priešfašistiniams tremti
niams remti ir kad jos atsi
sakė ' tapti išdavikėmis 
priešfašistų, kurių daugelio 
gyvybė buvo pavojuje faši
sto diktatoriaus Franco -bu
delių rankose.

Jos myli laisvę ir savo 
šeimas taip, kaip jūs mylite 
savo. Jūs galite pagelbėti

Į 4 puodukus (2 svarus) 
sunkos dėk 7 ir pusę puo
dukų cukraus (3 ir ketvir
tadalį svaro).

Vieną 8 unijų bonkelę 
pectin’o.

Jei uogos ne gana turi 
rakšties, dadėk lemūno sun
kos, ne daugiau, kaip lygio
mis su uogų sunka.

Išmaišius sunką su cuk
rum, užvirk. Nuolat mai
šant, sudėk pectin’ą. Smar
kiai pavirk pusę minutės. 
Nukaisk. Nugraibyk putas. 
Tuojau supilstyk į švarius, 
ką tik iš verdančio vandens 
ištrauktus stiklus, palie
kant apie pusę colio tuščios 
vietos. Tuojau užpilk apie 
aštuntadafiu colio karštos, 
švarios parafinos. Nebijok, 
jei pilama parafina atrodys 
krintanti dugnan, ji vėl iš
kils į viršų.

Atšalus, apdangstyk po
pieriniais ar v j kitokiais 

dangteliais ’ apsaugai nuo 
dulkių ir vabalų. »

BRAŠKIŲ SVIESTAS 
(JAM)

Gaminimo procedūra 
pati, kaip viršuje paduota, 
tiktai nereikia sunkti, sudė
ti visais tirščiais, pusę mi
nutės ilgiau virti, vienu 
puoduku mažiau cukraus ir 
tik pusę bonkelės (4 unci
jas) pectin’o tedėti.

Ta pati procedūra ir to
kios pat proporcijos varto
jama aviečių “dželėms” ir 
sviestams daryti. N.

valdė Lietuvą per 13 metų 
su bizūnu irgi vardu “Tė
vynės meilės.”

(Daugiau bus)

JEIGU TURI TAUPYTI
Iš apšepusių, bet išverstų 

ir “aukštyh kojomis” ap
verstų vyro kelnių gali pa-

Today’s'Pattern

sisiūti dar gerą sijoną, o iš 
jo sermėgos, apkirpus pra^ 
dilusius skvernus, žaketą. 
Visa tai galima, aišku, jei
gu nesi už jį platesnė.

Nepatinkamą spalvą ga
lima už dešimtuką praša
linti, o už kitą dešimtuką 
uždėti visai naują spalvą 
sijonui ar bliuzei.

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siuskite: Pattern 

Dept., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hili 19, N. Y.

Apdėvėtos jo ir jūsų ge
lumbinės (felt) skrybėlės 
gali suteikti medžiagos vi
sos šeimos šliurėms, arba 
čeverykų vidpadžiams.

Rūkštų burokų griežinė
liai skanu hamburgerių 
sandvičiuje.

I

Apdėvėtų vyriškų marš
kinių nugara dar gali me
tus tarnauti žiurstu.

Nudėvėjus suknelės b\iu- 
zę, jeigu jos audinys šv 
nūs, dar. bus geras apatinis 
sijonas, geresnis už viduti
ne kaina perkamą gatavą, 
nes sukneles siuva iš geres
nių medžiagų.

Iš apdėvėto vilnonio dra
bužio galima pasidaryti šil
tą ploščiui “interlining”, 
daug geresnį už iš medvil
nės dulkių sulipdytąjį, koks 
dabar gaunamas pigiai ir 
vidutinėmis kainomis pirk
tuose ploščiu®se.’

Ir nepamirština, kad iš 
didelio drabužio visuomet 
galima padaryti mažesnį 
(žinoma, jeigu šiek tiek 
nusimanoma apie siuvimą).

Sutrinta , ir išplakta ba
nane su šaukšteliu šokola
dinio syrupo ir puoduku 
šalto pieno yra skanus ir 
vaikų ypačiai mėgstamas 
gėrimas vasaros metu.

Reikiant gaminimui val
giui kiaušinio tiktai balty
mų, trynius (jei čieli) gali
ma išvirti palengva įleidus 
į karštą vandenį arba stik
linėje įleidus į puodą su 
vandeniu. Sutrinti kietai 
virti tryniai skanu sandvi
čiams vieni arba su prie
maišomis kitų produktų.

Likę sandvičiai, jeigu jie 
nebuvo palikti atidengti o- 
rui ar musėms, nėra pražu
vęs maistas. Mėsą ar sūrį 
gali suvartoti su kiaušinie
ne, duoną apgruzdinti sau
sainiams.i
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

nei

ge-
— nuaidės ir ištirps. Eže-

(Tąsa)
Ignotas apramino eigulį, užkalbėjo jį, 

atsivedė prie ugnies, tvirtindamas, kad 
viskas bus gerai: Napaliukas ne šian
dien — ryt pareis! Kur jam dingti?

Ne vienas šūvis nuskardėjo Salagirio 
eglyno viršūnėmis. Ne vienas žmogus 
atsisveikino čia su savo gyvybe, siau
bingu riksmu nutraukdamas niūrią 
šimtamečių ąžuolų ir eglių rimtį.

Senasis Suvaizdis nebeskaičiavo 
šūvių, nei aukų, nei laimikių.

— Iššovė kas, — kabarokšt, kaip 
nys stuobriu
ry banga dar ilgiau tūris, nekaip gars
inas ore. O žmogus, tai jau kaip vabalas 
ir tiek.. Ogi retas vabalas tiek pikto .pada
rys, kiek žmogus padaro. Vilkas 
tik alkanas puola, o žmogus... 
žmogus pikčiau žvėries...

Ignoto vyrai buvo atsargūs ir 
Suvaizdžio pamokslų: 
gyvybė ne kartą kabojo ant 
Kaip šūvio garsas, kaip banga 
taip kartais girioje pradingdavo 
gus, — be žinios, be pėdsako.. 
šimt penkerius metus išgyveno 
dis prie miško. Giriniu - laukiniu pavar- 
džiuodavo jį pagirio gyventojai. Ir tei
sybė, jis buvo paniuręs, užsidaręs. Ne
maža vargų ir bėdų jo išgyventa. Vy
resnysis jo sūnus žuvo dar penktais me
tais, o žmona mirė tik karui prasidėjus. 
Seniui beliko vienui viena paguoda — 
jauniklis Napalys.

Kol Ignotas skaitė mokytojo laišką, 
pasėdėjęs prie laužo, Suvaizdis atsiga
vo, pasiėmė pagaliuką ir, žarstydamas 
smulkias žarijėles, ėmė tokiu pat, kaip 
visada, pamokomu balsu dėstyti:

—■ Tu manęs paklausyk. Paklausyk, 
Ignasiau... Nevaryk dievo medžian, at
galios nebeišprašysi. Manai, nežino nie
kas? Dešimt tūkstančių už tavo galvą 
žadėta! Ar ten tavęs, kas su pyragais 
laukia? Dar tu pasėdėsi ant kelmo, kaip 
Mikeliūnas... Žiūriu, zuikinian triausin 
suskišęs kojas, šildos drebėdamas... Va, 
tau ir kamitetas! Aš gi nedelioj Kriau
nos’ buvau. Važiuojam šilu pro Pakriau- ' 
nį, tupi Mikeliūnas pamiškėj susitrau
kęs ant kelmo... Va, tau kamitetas. Už
jojo žandarai, kad pils! Liutkevičių su
daužė, iškirto akį stirnakoju!.. Kad sė
di, sėdėk, kad nekabina, tylėk!.. Dabar 
gi kas dvaras, tai ubagynė, — sudovyti,

ir tas 
Kitas

be tų 
iš jųkiekvieno

plauko.
ežere, 

ir žmo- 
Dvide- 

Suvaiz-

sukruvinti voliojas... Sustabdys, mat, 
kūlimą vokiečiam! Komitetai, pirmi- 
nykai, raktinykai!.. Ir kam? Vis tąsią — 
išgrūs visa Germanijon, o tu kaip dur
nius ir tupėk ant kelmo... Mikeliūnas 
basnirtas tik tik išlėkė. Kol bėgo, tai ir 
medžiokus pametė... Sėdi, dantim kalena, 
kepure kojas šildo... Kad jau jūs kami- 
tetai miškan bėga, tai vokietis ir čia at
sivys... Vien apie Kriaunas pusės šimto 
vyrų būta, o dabar? Kur dabar jie?
Sugrįžęs iš Vilniaus, Ignotas tuoj per

ėmė savo būrį. Namuose net nepasiro
dė. Kad nebūtų bereikalingų kalbų, ku
rios paprastai demoralizuoja žmones, 
jis nutarė pareiti į Rugelius tik tada, 
kai visai užbaigs būrių perkėlimą iš miš
ko į dvarus ir kaimus: “Niekas nepasa
kys, kad, viską pametęs, pirmutinis iš
moviau!..”

Prieš išvažiuojant iš Vilniaus, i pats 
Vincas buvo jį išsikvietęs ir visą vakarą 
paprastais, praktiškais patarimais mo
kė, kas ir kaip reikia sugrįžus daryti, o 
atsisveikindamas išbučiavo, tarsi išlei
džiamą pavojingiausion fronto vieton:

— Matai, drauguži, dideli darbai prieš 
mus! Ir plačių, labai plačių pečių reikia 
jiems nudirbti.

Vincas kalbėjo iš lėto, pabrėždamas 
žodžius:

— Tvirtos, labai tvirtos ir didelės par
tijos siekiama! Rinkit žmones, telkit 
juos, bet — atidžiai žiūrėkit! Kaip ply
tas namams. Kiekvieną reik atrinkt, 
pasižiūrėjus, ar tinkama, ar tvirta, ar 
nesubyrės, kai bus slegiama. Sunkumų 
juk turėsime, visokių turėsime sunku
mų! Prieš juos užsimerkt nereikia!.. 
Draugas pasižymėjai, kaip partizanas. 
O kaip manai toliau partizanaut? Po 
miškus vaikščiot? Žandarus puldinėt?

Dabar kitoks laikas,'— turit visi išeit 
iš girių! Reik sutvert stiprius Raudo
nos Gvardijos branduolius! Aišku?.. 
Kabintis.į dvarus, į miestelius, į kaimo 
proletariatą, į biednuomenę! Nuo tų 
pirmųjų būrių jėgos priklausys labai 
daug! O mūsų jėga dabar — tai orga
nizacija!..

Kas ten buvo Kriaunų dvare, nema
čius sunku buvo pasakyti, ir Ignotas ne
siginčijo su eiguliu. Jis atidžiai perskai
tė laišką ir susimąstė. Revoliucinio Ko
miteto įsakymas buvo trumpas ir aiš
kus: tučtuojau išsikelti iš Salagirio.

(Bus daugiau)

CLEVELANDO ŽINIOS
PIKNIKAS UŽ TAIKĄ

Taika ir uždraudimas A -ir 
H-bombų bus svarbiausia te
ma 23-čiam Clevelando Dar
bininkų metiniam piknike, ku
ris įvyks liepos 4-tą, West 
Cleveland Veterans piknikų 
darže, 2137 Ridgewood Dr., 
tarpe Broadview ir State Rds. 
Norintiems važiuoti gatveka- 
riais, reikia imti iš miesto W. 
25th - State Bd. gatvekarį iki 
Brook Park ir iš čia per
simainyti ant State Rd. buso 
iki Ridgewood, o nuo čia bus 
parūpinta transportacija iki 
pikniko.

“Jūs galėsite sujungti 
gų liepos 4-tos šeimos
žiavimą su patrijotiška para
nka geriausioms mūsų šalies 
reikalams — apgynimui tai
kos,” sako Clevelando Darbi
ninkų Pikniko Komiteto pra
nešime.

na iš juodžiausių dėmių ant 
mūsų demokratijos, kada mū
sų sostinėje yra sisternačiai 
paneigiamos Amerikos pilie
čių teisės.” Po laiškais pasi
rašė P. P. valstijos direktorius 
Hugh De Lacy.

snia- 
išva-

D ra ti
pi kni-

De Lacy Kalbės 
Apskrities Piknike

Lietu vių Literatūros 
gi j os 15-to'S a pskriti es 
ke, kuris įvyks birželio (June)
25, gražioje Kubų farmoje, 
kur kartu bus ir LLD 15-tos 
apskrities konferencija, kal
bės Progresyvių Partijos Ohio 
valstijos direktorius Hugh De 
Lacy. Prie to, J. žebrys pa
sakys atitinkamą pra.kalbėlę 
Literatūros Draugijos reika
lais, ir kas nors iš konferen
cijos delegatų, atvažiavusių iš 
kito miesto.

Visiems įsitemytina, kad 
įžanga į pikniką ir įstojimas 
į Literatūros Draugiją nemo
kami. Rūbų farma yra prie 
U. S. 422, tarpe Welshfield 
ir Parkman. Tčmykite pikni
ko iškabą.

Siunčia Delegaciją 
Į Washingtoną

Iš visų valstijų į rytus nuo 
Mississippi Progresyvių Parti
ja siunčia delegacijas į Wash- 
ingtoną tokiu tempu, kad die
na iš dienos galėtų pikietuoti 
prez. Trumaną,i kad jis pri
verstų savo demokratus bal
suoti už teisingos samdos įsta
tymą ir už civilines teises vi
siems Amerikos piliečiams. 
Todėl iš artimųjų valstijų 
siunčiama po delegaciją kas 
savaitė, iš Philadclphijos po 
dvi per savaitę, o iš tolimes
nių valstijų, kaip Ohio, po 2 
delegacijas per mėnesi. Tai
gi antra šio mėnesio Ohio de
legacija išvyks birželio 26 d. 
Todėl,, kuriems laikas pavėli
na važiuoti su delegacija Į 
Washingtona, birželio 26 d., 
galite susitarti su partijos raš
tine del transportącijos, pa
šaukdami PR. 1-4860, arba 
ypatiškai nuėję i Ohio parti
jos raštine, 1899 Prospect 
Ave. * J. N. S.

Cliffside, N. J
Būsim “Laisvės” Piknike
Į “Laisvės” metinį pikniką 

rengiamės visu stropumu. Di
džiulis busas jau pasamdytas. 
Adelė Bakūnienė bei Kaze 
Mažeikienė verbuoja pasažie- 
rius ir tikrina, kad busas bus 
kupinas. Kai kurie važiuos 
savais naujutėliais automobi
liais.

Jerris Bakūnas savo prie
taisą gėrimams atšaldyti jau 
turi priruošęs. Bakūnai šia
me “Laisves” piknike bus no 
tik linksmi, bet ir vaišingi. 
Mat, jų vienturtė dukra Alice 
Gaffney susilaukė gražios ir 
sveikos dukrelės.

Prieš keletą metų Alice yra 
nugalėjus sunkią ir gyvybei 
pavojingą ligą. Dabar ne tik 
Alice sveikutėlė’ bet ir jos 
dukrelė sveika, graži, ir stam
bi. Dėl to Grand Ma ir Pa 
turi didelį džiaugsmą ir ta 
linksmybe pasidalins su savo 
pažįstamais 2-rą dieną liepos 
“Laisvės” piknike.

Busas išvažiuos lygiai 12:30 
po piet, nuo Steponavičiaus 
namo, 346 Palisade Ave .

Dėl važiavimo būtinai pra- 
neškit iš anksto bent prieš 1 
d. liepos. Parelefonuokit A.

Cliffside 6-
Kazys.

Baku nienei: 
0932R

ir simpatikų

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Laisvės skaitytojų
draugiškas vakaras įvyks birželio 
(June) 24, Lietuvių Tautiško Na
mo parke, Keswick Rd., 7 vai. va
karo. Bus aptarta dienraščio Lais
vės reikalai ir tinkamai prisirengsi
me prie Laisvės pikniko, kuris 
įvyks liepos (July) 2, Maynard, 
Mass. Prašom vietinius ir iš kitų 
kolonijų draugus ir drauges daly
vauti.

P. S. Katrie neturite su kuo nu
važiuoti, būkite prie Lietuvių Tau
tiško Namo, iš ten paimsime ir au
tomobiliuose nuvešime į parką. — 

i Gco. Shimaitis. (115-117)

LAISVES
PIKNIKAS
Maynard, Mass.

Liepos 2 July

LAISVES
PIKNIKAS

Brooklyne

Liepos 2 July
Clinton Park

Maspeth, L. I. N. Y.

papietauti,

Savininkas

IGNAS SUTKUS

<LIKERIO, VYNO ar ALAUS
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

pareiškė, 
negrai 

Tuojau

<b
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SHUFFLE BOARD

REPUBLIC BAR & GRILL

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. *

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Gegužės 27 d. susituokė 
Juozas Kaminskas su Terese 
Gevenauskiene. Pažmonys at
sibuvo Lietuvių Tautiškame 
Name. Dalyvavo nemažai 
gražios publikos. Svečiai lin
kėjo jaunavedžiams laimingo 
šeimyninio gyvenimo ir kad 
juodu toliau dalyvauti! orga
nizuotam darbininkų judėji
me, kaip seniau.

Malaj iečiai Nukovė Du 
Anglų Oficierius

Singapore, Mala j a. —Ma- 
lajiečiai patrijotai nušovė 
dar du anglų armijos ofi
cierius.

Anglijos karo ministerija 
vėl grasino nušluot Malajos 
partizanus.

Birželio 10 d. susituokė 
Louis V. Lapinskas, Jr., su 
Ann Elksnin. Jaunavedis ir 
jo tėvai, Lapinskai, gerai ži
nomi, kaip prakilnūs žmonės, 
remia darbininkų judėjimo į 
reikalus. Lapinskai skaito 
Laisvę.

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti’, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė, ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

KAZYS PETRONIS
Laikrodininkas ir Auksorius

Parduodame naujus ir taisome 
visokius laikrodžius, žiedus ir 

kitokius džiulerius.

Atsitikime abejonių dėl daimontų, ar jie tikrai yra tokie, 
kokiais jūs pirkote ir ar yra verti tos 
kėjote, kreipkitės pas mane, o aš jums 
reikalingas informacijas.

Aš turiu ryšius su didelėm auksinių 
daimontų krautuvėm New Yorke, galiu 
kuom. Taipgi esu Laisvės skaitytojas nuo pat jos išėjimo.

O K JEWELRY SHOP

kainos, kokią mo- 
teisingai suteiksiu

daiktų ir brangių 
jus aprūpinti vis-

7415 - 13th Avė., —
TELEFONAS: CLOVERDALE

25 METAI KAI Aš ŠIOJE

Brooklyn, N. Y.
6-9272

VIETOJE

J. J. Kaškiaučius, H. B
530 Suminei* Avė.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

MTS Gavo Naują Techniką

KUPIŠKIS, bal. 30 d. — Į 
vietos mašinų - traktorių stotį 
atėjo nauja technika: dizeli- 
nis traktorius, savaeigis kom
bainas, autocisterna degalams 
išvežioti ir eilė kitų mašinų.

Z. Butkevičius.

Ohio Progresyvių Partijos 
Central i n is Komitetas turėjo 
savo suvažiavimą Columbus, 
Ohio, ir kada buvo padaryta 
pertrauka pietums, visi kartu 
nuėjo į valgyklą
bet jiems susėdus prie stalų, 
valgyklos užvaizdą 
kad šioje valgykloje 
nėra aptarnaujami,
visi, pakilę nuo stalų, demons
tratyviai apleido ir nuėjo į ki
tą valgyklą. Bet ir kitoje iš
girdo tą pačią diskriminacijos 
giesmę.

Todėl P. P. komitetas para
šė po atvirą laišką: guberna
toriui Lausche, valstijos pro
kurorui Herbert S. Duffy, ir 
Columbus miesto majorui 
Rhodes, reikalaujant, kad jie 
panaudotų visą savo įtaką 
prašaliu imu i diskriminacijos 
iš valstijos sostinės ir iš Ohio 
valstijos. Tarpe kitko, laiš
ke sakoma: “...tai yra vie-

Jau keturios savaitės, kai 
guli Brocktono ligoninėje Ka
rolis Adomaitis. Jis turėjo 
sunkią operaciją, — nupjovė 
jam koją, taipgi darė opera
ciją ir ant vidurių. Nors ir 
sunkiai serga, kai jį aplan
kiau, Karolis klausinėjo ma
nęs apie mūsų veikimą, apie 
piknikus, ir tt.

Mes namus "taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai- 
soni stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J. <

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

r

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Visoki 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

MERCHANTVILLE, N. J

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

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

Senas Laisvės skaitytojas, 
V .S. Andrew, kadaise buvęs 
10-tukinio storo savininkas, 
jau daug metu sunkiai serga. 
Niekur iš namų nebegali jis 
išeiti. Jo laimė tik tame, kad 
turi gerą moterį, kuri ligonį 
gražiai prižiūri, dėl to jis gy
vybę savo pratęsia. Jis ser
ga nuo apopleksijos, trūkimo 
kraujagyslės galvoje.

Žolynas.

Washington. — Nuo ko
vo 1 d. šiemet iki šiol susir
go kūdikių paralyžium 1>- 
087 asmenys visose Jungt. 
Valstijose.

Vakaci jomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
Išsirandavoja kambarys vienam 

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja , puikus bungalow 

šeimai iš kelctos asmenų. Išnuomuo
jame savaitei, menesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynes už puses mailčs ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

SKILANDŽIAI!
SKILANDŽIAI!!

SKILANDŽIAI!!!
BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 

galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 
Juozo Ragažinsko

Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).
Telef onas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

* *

4 CHARLES J. ROMAN

Barnegat, N. J.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

<.
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» NewYorko^^gfeZlnKH
Prašome Pranešti

žinote ką nors įdomaus tarp 
lietuvių, apie ką jie mylėtų 
pasidalinti su kitais, kame jie 
pageidautu žmonių simpati
jos ar talkos, praneškite. 
Ypačiai apie sergančius ir mi
rusius prašomo pranešti sku
biai. nes vieniems ii’ kitiems 
geriausia patarnaujamo pra
nešus anksti.

Dėl turėjimo laikrašti pri
statyti Į paštą daug ankščiau, 
žinias turime gauti ne vėliau 
9 ryto. Išimtis tik mirusioms, 
kurio negali pasirinkti laiko, 
dėl jų mašina sustabdoma net 
laikrašti jau pradėjus spausti, 
jeigu brooklyniečiams laik
raštis dar nesuadresuotas.

Redakcijos telefonas Virgi
nia 9-1827 veikia nuo 8 ryto 
ir anksčiau.

New Yorko Žinią

DAUGIAU SVEČIU IŠ FLORIDOS 
LAISVĖS PIKNIKE

Keleriopai su domi o seka
mas pranešimas, skriste 
skridęs iš Floridos:

it-

MIAMI. FLA.
Sveiki, draugai rytiečiai: — 

Nusprendžiau dalyvauti kar
tu su jumis dienraščio Lais
vės piknike liepos 2-rą dieną, 
Brooklyne.

Manau, suinteresuosiu jus 
visus, nes atvešiu jums paro
dyti Floridos “dievaiti” skor
pioną.

Iki pasimatymo!
K.‘De GUTI.S 

(Charles up to date).

Ved

Floridos bū
tas mažiukas

e i ų, 
jau

Jonas 
seika,

Chicagos, sake d. Joni- 
atvyks daug daugiau, sve- 
negu jūs žinote. O mes 
žinojome,

Konstancija
Mažeika.
Petras

i note.
jog tikrai at- 

Abekienė, 
Prū-Leonas 

šol omskas.

esame rašę, jog
didžiosios lietu-
— Los Angeles

net

Prašome Nakvynių
LDS Seimas prasidės liepos 

3-čią. Liberty Audito*™joje. Iš 
visos šalies atvyks daug de
legatų ir svečių. Tiili apsi
stos New Yorko viešbučiuose, 
bet daugeliui reikės gauti 
nakvynes privatiškuose na
muose. lyjes privalome iš 
anksto! žinoti, koki skaičių as
menų žmones galės priimti.

Mums už vis svarbiausia 
gauti vietos Richmond Hill, 
Woodhaven, Ozone Parke ir 
kitose netolimc’se nuo Liberty 
Auditorijos vietose.

Višnifuskienei 
Sužalojo Ranką

Pasitikęs prie pat jos namų 
durų, birželio 15-tos vakarą, 
plėšikas už nu oi ė Anna Vis-" 
niauskienę, apdaužė,jai vei
dą, galvą ir sužeidė ranką. 
Patyrinėjus, pasirodė, kad su
žeistas kairėsės rankos kau
las. Ranka gydo daktaras 
Petras Gustaitis. Ji gyja, ta
čiau dar ims ilgai, kol su- 
g.vs.

Višniauskienė, veikli Mote
rų Apšvietos Klube ir LDS 1- 
je kuopoje, viena darbingųjų 
bankietams gaspadinių, buvo 
apsiėmusi talkon rengti ir šj 
LDS Seimo delegatams pasi
tikti bankietą, Įvyksiantį
pos 5-tos vakarą, Liberty Au
ditorijoje. Blogdariu piktas 
antpuolis ją nuo to darbo 
stabdė . Tačiau ji tikisi 
seimo tiek pasveikti, jog 
lės būti delegate, nors ir 
ban kieto gaspadine.

Dėl pabėgusios rankos jinai 
negali nei namų apžiūrėti, 
nors bendrai jos sveikata pa
sitaisiusi tiek, kad gali vaikš
čioti. Gyvena 39 F. 98th St., 
Brooklyne.

Tikėjomės i' 
rio svečiu, bet 
“svečiu k as” skorpionas, 
jau tikra naujiena.

Jau
Kalifornijos 
vių kolonijos
ii- San Francisco — bus at
stovautos mūsų piknike, o ma
sinių atstovybių 
visų lietuvių 
valstijose.

K laše i aus 
dar nebuvo
stovingo lietuvių sąskridžio, 
koks ton Įvyks liepos (July) 
2-rą.

laukiama iš 
kolonijų rytinėse

Clinton Parkas 
turėjęs tokio at-

legatą ar kelis savo namuo
se, praneškite atsakingai ko
misijai j LDS Centrą, 110-04 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 

r., Virginia 9-3692, tarp 
5 vai.

LDS Seimo Delegatams 
Nakvynių Komisija.

(116-123)

9 ir

lie-

su- 
iki 
ga
nė

Birželio 18-tą temperatūra 
buvo žemiausia rekorduose, 
48.5 laipsniai, šilčiausia 18- 
ta yra buvusi 1929 m.,
laipsniai.

SUSIEDIJOSE SAMBŪRIAI
MOKYTOJAMS GINTI

Susiedijose visu Įkarščiu bu
riasi studentija ir tėvai ginti 
8 suspenduotus 
mokytojų teisę būti
mis — organizuotais 
mis ir per savo uniją 
savo reikalus, kaip kad 
ir visas kitas civilizuotas

mokytojus ir 
žmonė- 
ž m onč- 

ginti 
gina 
svie-

did- 
galo 

veikė 
komitetai

Vie- 
ren- 
salė-

Keturiose didžiosiose 
miesčio apskrityse pirm 
praėjusios savaitės jau. 
mokytojams ginti 
14-je žymiausių sričių,
nur jau Įvyko, kitur dar 
giami masiniai mitingai 
se, atvirame ©re; leidžiami, 
skleidžiami lapeliai; rengiami 
bankietai sukelti pinigų gyni
mo lėšoms padengti.

Greta studentijos, taipgi 
mokytoj’) ir tėvu organizaci
jų, mokytojams ginti žygius 
veikliai remia Amerikos Dar
bo Partijos skyriai, Amerikos 
Moterų Kongresas, ? Civilių 
Teisių Kongresas, Emma La
zarus Divizija (TWO), Labor 
Youth League ir kitos organi
zacijos susiedijose.

Tarpe jau Įvykdytų veiks
mų Brooklyne buvo kongre- 
sisčių arbatėlė, ALP klubų

VEŠIAM RAMIAM MIEGUI
Bevandenis oro vėdintuvas palaikys miegamąjį jūs_D 

kambarį patogiai vėsų ir sumažins RR vi s 
trukumus. Lengva įstatyti, o 

elektra mažam modeliui Yra 
apie 2c valandai.

R o r 
fcaip t . --- 

J^’* ,.Pa</«rė 7^

"t Kiury t i New yorke>

vi*
A \

duodate kavos.
skanios kavos tik 
elektros.

r- •

EINAMA PRIEKYJ NEW YORKO! 
Kad galima būtų pateikti vis daugiau 
daugiau elektros sparčiai augančiaai Queens 
Apskričiai, tai Con Edison baigia statyti dvi 
aukšto voltažo paskirstymo stotis Astorijoj 
ir Jamaicoj. LėSuodamos beveik $12-millonų, 
šios stotys yra tiktai dalis Con Edison’ 
PUSES BILIONO DOLERIŲ progra
mos dėl paplatinimų.

Lietuvių Siuvėjų 
Didžiosios Dienos

pramogos 
ii’ Flatbush
Lazarus 
milingai 
bemarle

Manhattan Beach 
sekcijose, Em.ma 

arbatėlė, atviro oro 
prie Flatbush ir Al- 
Road, taipgi Browns- 
Brighton Beach,

Heights, Bedford-Stuy-

va
karais, nuo 4 iki 9 valandos, 
Brooklyno lietuviai siuvėjai, 
nariai Amalgameitų Unijos 
54-to skyriaus, perrenka de
legatą. Kandidatų turi tris, 
esamasis delegatas Ch. Kun
drotas kandidatuoja dar vie- 
neriems, paskutiniams šio ter
mino metams ir yra du opoi- 
nentai.

Birželio 20 ir 21-mos

Viename tik, Įvyku-
Biltmoro Hali, prie

Avė., sukelta apie

Crown 
vesant 
tų.

Tūluose tuose mitinguose 
dalyvavo virš tūkstantis publi
kos ir sukelta nemažos sumos 
pinigų, 
šiame 
Church 
$600.

Panašiais veiksmais pasižy
mėjo Bronx, Manhattan ir 
mūsų apskritis,, Queens. 
Queens Kolegijos studentai 
girdėjo suspenduotos moky
tojos Celia L. Zitron prakal
bą, nežiūrint drausmių ją 
kviesti, nebijant grasinimų ir 
bausmių mitingo rengėjams.

T—as.

Malioriy Dešinysis 
‘Čyfas” Pralaimėjo 
Savo Lokale

Smarkiai prakaitavęs mėtyti 
iš unijos vadovybės kovin
guosius unijistus, pavadintus 

Malioriu 9-sios 
Harry

tapo išbalsuotas iŠ

kairiaisiais,
Tarybos ^prezidentas
Ladisky 
narystės į lokalo atstovus ta
ryboje. 
Flex,

Išrinktas Nathan 
nepriklausomas, kurį 

rėmė eiliniai.
Netekimas galios taryboje 

atstovauti savd lokalą, 10li
tą, reiškia, kad jis nebegalės 
būti tarybos viršininku.

Ladisky, socialistų 
menduotinis, buvo 
bendradarbis Samuel 
kin’o, esančio nuteisto 
15 metų kalėti.

Lemkinas pateko už 
mą miesto pinigų,

reko- 
glaudus 

Lem-

Balsavimai vykdomi balo
tais, pirmu kartu lokale pa
staraisiais laikais. Leidžia 
balsuoti tiktai su šiemetine 
unijos nario ii* su Sočia] Secu
rity kortelėmis, įrodymui na
rystės ir asmens tapatybės.

Liberty Auditorijoje
Birželio 17-tos vakarą 

ko Įdomus jaunučių ta 
šokių ii- vaidybos spektaklis, 
Kiddie Variety Revue.” JĮ 
suruošė čionai veikianti The 
Tip Tap Toe Dancing School, 
kurią lanko desėtkai mažyčių 
ir paauglių vaikų.

Šokių, dainų, akrobatikos ir 
kitų Įvairybių programoje da
lyvavo kelios dešimtys vaikų. 
O publika didžiojon auditori- 
jon netilpo, tiek daug susirin
ko norinčių pamatyti vaikus 
menininkus, koncertuojančius 
Helen’os Muller ir Margaret’- 
os Reisigl vadovybėj. Progra
ma šiltai Įvertinta.

Šokėjams - mokiniams pia
nu skambino Frances Scherz. 
O po programos Įvykusioms 
suaugusiųjų šokiams grojo 
Jo e Burke ir jo orkestras.

Virš du tūkstančiai palie
gusių vaikų ŠĮ ketvirtadienį 
bus suvežti į Ebbets Field pa
matyti Dodgerių žaismę. Juos 

Jiems tą progą
kas metai ruošia basebolės 
klubas ir pabėgusioms vai
kams Įstaiga — House of St. 
Giles the ’Cripple.

Lem
bu ti 
.juo 

Tuo
GERIAUSIS

nustiki- ir pavaišins, 
būnant 

slaptu dalininku kompanijoje, 
kuri imdinėjo miesto pastatų 
maliavojimo darbus ir juos 
suktai atlikdinėjo. Kaipo uni
jos narys ir viršininkas,

I kinas neturėjo teisės 
kompanu, tad būdamas 
jis apgavinėjo ir uniją,
patim kartu jis lošė esąs di
džiu unijos patrijotu, perse
kiojo tikruosius unijistus, ko
votojus už pažangų ir teisin
gą unijizmą.

Patekus teisman ir kalėji- 
man Lemkinui, pradėjo pras
čiau sektis ir jo bičiuliams 
politikoje. Greta to, ir “rau
donoji silkė” pradeda praras
ti bauginamąją galią.

Miestine dailės komisija už- 
gyrė planus statybai dviejų 
naujų bibliotekos skyrių. Vie
ną statys prie Broadway ir 
41st St., Astorijoje. Kainuos 
$335,000. Kitą — prie 225th’ 
St., Laureltono. Kainuos $90,- 
00. . ,,.

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

/

KONCERTAS

Per visus tris vakarus šokiai prie puikios

LIBERTY AUDITORIUM

5

TONY’S

•06*

RES. TEL.

BY. 7-8631

•06*

MATTHEW P. BALLAS

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)— Tree., Birž, 21

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Bus puikių dainininkų, 
vietinių ir svečių, 

dar čia iki šiol negirdėtų. 

Pirmadienį, liepos 3
Pradžia 8 vai. vakare 
ĮŽANGA TIK $1.25

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

SURUM BURUM 
JAUNIMO VAKARAS
Bus kas tai nepaprasto, įdomaus

Antradienį liepos 4-tą
Pradžia 8 vai. vakare.

Rengimu rūpinasi vietinė 
LDS jaunimo kuopa, Builiders.

ĮŽANGA $1.00.

BANKETAS
Bus skaniausio maisto, 
kurį tik geri lietuviai 
virėjai gali pagaminti.

Valgysite ir džiaugsitės.
Taipgi programa.

Trečiadienį, liepos 5
Pradžia 7 vai. vakare 

’ ĮŽANGA AIK $2.50

^Petras Kapiskas

jvy-

BUYUS
(Buyauskas)

MArket 2-5172

•06*

TELEPHONE

STAG G 2-5048

•06*

a

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS *

— 
y.... . -

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Matthew A.

SHALINS

PASILINKSMINKITE
Su L D S Devintojo Seimo Delegatais 
Šiuose Šeiminiuose Parengimuose

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTROS
Jei Nedalyvausite, Labai Gailesites. Bet džiaugsitės, Jeigu Ateisite. 

Visa tai ivvks c. • '

110-06 Atlantic Avenue , Richmond Hill, N. Y.
LDS, 9-toio SEIMO RENGIMO KOMISIJA

Nekandidatuosiąs 
Gubernatoriaus 
Pareigoms

Spauda skelbia, kad guber
natorius Thomas Dewey dau
giau nekandidatuosiąs toms Į 
pareigoms . Kalbama, kad jo I 
vieton republikonai statys jo Į 
pavaduotoją Joe R. Hanley ir 
kad gubernatorius jo kandi
datūrą užgyręs.

Dewey nekandidatuosiąs 
dėl to, kad daktaras drau- 
džiąs. Gubernatoriaus ranka 
vis dar skaudanti nuo svei
kinimų praėjusioje rinkimų 
kampanijoje, — taip plepama 
spaudoje. Nėra tikros žinios, 
ar gubernatorius su tokiomis 
išvadomis sutinka.

—Tai meškos tie republiko
nai savo vadams gero linkė
tojai, — išsitarė tūlas darbi
ninkas, pasiskaitęs spaudoje 
apie sužalojimą gubernatoriui

70-METINIS PIKNIKAS
Rengia Šv. Jurgio R. K. Draugystė

Birželio - June 24, 1950 
Klaščiaus Clinton Parke

Betts ir Maspeth Avės.
JOHNNY NEVINS NIGHT OWLS ORKESTRAS 

Gros Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius 
Pradžia 2 vai. popiet. — Bilietas 75c su taksais.

Kviečiame visus dalyvauti Šv. Jurgio Draugystės 
70 metiniam piknike. Bus galima linksmai laiką 
praleisti, su pažįstamais susitikti ir prie geros or- 
kestros pasišokti.

KELRODIS: Iš Willjamsburgo važiuoti Grand St. busu iki Betts 
Ave., ir eiti po kairei iki parko. Iš Central Brooklyno — Flushing 
Ave. Bus ir iki Betts Ave. ir taip pat eiti po kairei iki parko.

rankos. Mes diena dienon, iš 
metų i metus, grumiames su 
mašinomis ii* sunkmenimis, ir 
tai dar iki 65 metų- išsilaiko
me ar bent turime išsilaikyti 
pareigose. O jie jauną vyrą 
sugūbijo. Nep.

SUSIRINKIMAI
RICHOND HILL, N.

LLD 185-tos kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadienio vakaro 8 vai., 
birželio 22-rą, Liberty Auditorijos 
patalpose. Visi nariai prašomi at
vykti. — M. Klimas. (115-11G)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Dr. A: Petriką
DANTŲ; GYDYTOJAS

221 South 4th Street

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 
(Lalsnluotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitčs pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.




