
Pykti nevalia, bet. .
Kur taupumas nesutaupina.
Liūdna 300 mėty pasaka. 
Mokyti balamūtai. 
Gyvenimas nežydo žydu.

Rašo A. BIMBA

žodis iš Cleveland©“LLD 
15-tos Apskrities Komitetas 
delegatų nerinko, 22 kuopa 
sakosi neturinti pinigų dele
gatų lėšoms padengti, 57 kuo
pa irgi sakosi nerinkusi...”

žinau, kad pykti nevalia, o 
bartis negražu, bet ką galima 
pasakyti nesupykus? Berods 
tolimesniems didmiesčiams 
buvo pasiūlyta, kad Centras 
prisidės prie delegatų lėšų 
padengimo. Jų tarpan įeina 
ir Clevelandas.

Kodėl apskrities komitetas 
nusitarė nesiųsti delegatų ?

Blogai, draugai, labai blo
gai. Tai didelis apsileidimas. 
Tai nepaisymas jubiliejinio 
suvažiavimo.

Štai ko mus moko ilgų me
tų prityrimas: Kuri tik \kuo- 
pa arba apskritis pradeda 
nesvietiškai skūpauti, su tau
pumu išeina iš visokių ribų, 
neišvysto jokio platesnio vei
kimo. Ten viskas apsnūdę ir 
apmirę.

Geras suvažiavimas yra> di
delis organizacijos gyvenime 
dalykas . Nejaugi to nesu
pranta mūsų Clevelando vei
kėjai, pažangiečių sąjūdžio 
veteranai ?

Indijoje, sakoma, randasi 
valdžios “globoję” keleto 
šimtų tūkstančiu žmonių pa
dermė. Ji susidarė prieš tris 
šimtus metų iš sugaudytų va
gių, plėšikų ir prųstitučių.

Tai ir šiandien berniukas, 
sulaukęs subrendimo, oficia- 
Jiškai užrašomas vagimi, o 
mergaitė — prostitute!

Taip buvo su tais žmonėmis 
elgiamasi, kai Indija buvo 
Britanijos kolonija, taip jie 
tebėra traktuojami šiandien, 
kai Indija yra nepriklausoma.

Iš Hollywood© svietan išė
jo ilgas filmų rinkinys. Jo 
tikslas esąs “teisingai” pa
vaizduoti paskutinių penkias
dešimt metų didžiuosius įvy
kius.

Amerika yra žemė galiūnų 
ir šventųjų. Nieko prieš tai. 
Pasigirti reikia.

Bet kur kiti pasaulio žmo
nės? Jie nieko nereiškia. Pa
vyzdžiui, abudu karu laimė
jome tik mes, amerikiečiai, 
dar šiek tiek prisidėjo an
glai. Tarybų Sąjunga su sa
vo mūšiais ties Maskva arba 
Stalingradu nieko nedavė.

Kaip su didžiąja 1917 me
tų revoliucija, kaip su tomis 
“dešimt dienų, kurios supur
tė visą pasaulį” ? Filmų rin
kinio ruošėjams nieko nereiš
kia. Jos kaip ir nebuvo. Taip 
pat jiems nieko nereiškia nė 
Kinijos žmonių pergalė.

Tie balamūtai, kurie rinkinį 
ruošė, turėjo mintyje tik po
rą dalykų: kaip padilginti 
Amerikos nervus ir pakurstyti 
ją prie naujo karo, ir kaip 
padidinti šioje šalyje prieš- 
komunistinę isteriją.

Skaičiau labai įdomią kny
gą “Focus.” Kaip, pavyz
džiui, sektųsi ir kaip gyveni
mas atrodytų, jeigu visi tave 
skaitytų žydu, nors tu juo nie
kuomet nebuvai ir nesi ? Tū
las Newmanas tokiu buvo pa
skaitytas. Taip pat jo mo
teris buvo skaitomo. žyde, 
nors ji, mergaudama, turėjo 
ryšių su “Christian Fronto” 
anti-semitais.

Pasakysiu: Newmanai ne
galėjo savo gyvenimu džiaug
tis.

Veikalo autorius vaizduoja 
anti-semitizmo žiaurumą ir 
neteisingumą.

Peking, Kinija. — Kini
jos Komunistų Partija turi 
jau 5 milionus narių.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 
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Siūlymas suvienyti vakarų 
Europos pramones yra 
naujas karinis planas
Todėl tą planą remia Amerikos 
generolai ir kapitalistai

New York. — Šimtas su 
viršum amerikinių gene
rolų, fabrikantų, bankinin
kų ir politikierių sveikino 
Francijos ministro Roberto 
Schumano pasiūlymą su
jungti Francijos geležies- 
plieno ir anglies pramones 
su tokiomis pramonėmis 
vakarinėje Vokietijoje.

Jų pasiųstas Schumanui 
sveikinimas sako, jeigu bus 
suvienytos pamatinės tų 
dviejų kraštų pramonės, 
“tatai patarnaus ūkinei ir 
karinei vakarų Europos 
stiprybei.”

Sveikinimą pasirašė ge
nerolai George C. Marshall 
ir Lucius Clay, buvęs kari
nis Amerikos gubernato
rius Vokietijai; Henry L. 
Stimson, buvęs Amerikos 
valstybės sekretorius; H. 
W. Steinkraus, Bridgepor-

Naujoji Kinija atmeta 
amerikinę labdarybę

Washington. — Kinijos 
Liaudies Respublika atmetė 
Amerikos pasiūlymą su
teikti maisto vadinamiems 
badaujantiems kinams.

Naujosios Kinijos val
džia pakartojo, kad turi į- 
valias maisto, tik jo išve- 
žiojimas, buvo laikinai su
trukdytas. Nes Čiang Kai- 
šeko tautininkai per karą 
suardė daugumą geležinke
lių, tiltų, vieškelių ir kitų 
susisiekimų. Dabar tie ke
liai jau žymia dalim atitai
syti. ■

Didžiulis ginklu 
sandėlio gaisras

Voorheesville, N. Y. —< 
Įvyko smarkus gaisras 
amerikinės armijos sandė
lyje. Gaisras padarė 2 mi- 
lionu, 575 tūkstančius dole
rių nuostolių.

Kiek doleris nupuolė
New York. — Nacionalė 

Amerikos Fabrikantu Ta
ryba paskelbė, jog dabar 
doleris vertas tiek, kaip 62 
centai 1939 metais.

Fabrikantų taryba taip
gi pranešė, kad gegužėje 
šiemet maistas ir kiti kas
dieniniai reikmenys pab
rango dar beveik visu pro
centu.

Tokio, Japonija. — Čia 
paplito plakatai su obalsiu: 
“Neduot Amerikai karinių 
bazių Japonijoje.” Plakatus 
išleido Japonų Studentų 
Sąjunga.__

Morristown, Tenn. — 
Streiklaužiai apšaudė Enka 
audyklos streikierius; bet 
nieko nesužeidė.

to Brass kompanijos pirmi
ninkas; Francis A. Trus- 
low, New Yorko Wall Stry- 
to bankininkas, ir kiti toki.

Paryžius. — Francijos 
užsienio reikalų ministras 
Robertas Schumanas, kal
bėdamas šešių vakariniu 
Europos kraštų atstovų su
sirinkime, pareiškė, kad 
jeigu jie sujungtų savo 
anglies ir plieno pramones, 
tuomi būtų visokeriopai 
pastiprinta vadinama “lais
voji” Europa.

Berlin. — Francijos ir 
vakarų ir rytų Vokietijos 
darbo unijų atstovai, susi
rinkę Berlyne, pasmerkė 
peršamą plieno ir anglies 
pramonių suvienijimą. Jie 
pareiškė, jog tai naujas ka
rinis pasiruošimas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Pasakoja, kad Amerika 
“apsaugota nuo krizių”

Geneva, Šveic. — Jungti
nių Valstijų darbo sekreto
rius Maurice Tobin' pasako
jo Tarptautinėje Darbo 
Konferencijoje, kad Ameri
ka jau “apsisaugojus nuo 
didelių depresijų” (nedarbo 
krizių) dabar ir ateityje.

Pasak Tobino, tai seka
mieji dalykai pastatę Jun
gtinių Valstijų ūkį - pra
monę ant pastovių nuolati
nės gerovės kojų:

Senatvės apdrauda, val
dinės pensijos bedarbiams; 
valdžios primokėjimai tai
meriams, palaikant, gana 
aukštas jų produktų kai
nas; įstatymai, kurie apri
boja darbo valandas ir nus
tato , būtinai mokėtiną dar
bininkams algą, ir tt.

Užtikrinta rendy 
kontrolė pusmečiui

Washington. — Senato 
ir Kongreso Atstovų Rūmo 
įgaliotiniai sykiu nutarė 
suvienodinti atskirus sena
torių ir kongresmanų pri
imtus bilius dėl rendu kon
trolės pratęsimo. Jie susi
tarė, kad valdinė kontrolė 
rendoms būtu palaikyta iki 
šių metų pabaigos, o jeigu 
miestai reikalaus, tai jiems 
galės būti pratęsta kontro
lė dar 6 menesius po naujų 
metų.

Užtikrinta, kad Senatas 
ir Kongreso Atstovų ‘Rū
mas galutinai užgirs tą su
vienodintą rendu kontrolės 
bilių.

Tokio, Japonija. — Kari
nis amerikonų teismas pra
dėjo tardyti keturis japo
nus, kurie skleidė kopijas 
‘Atviro laiško gen. MacAr- 
thurui.’

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAU SUKELTA $2,271;
DAR REIKIA $7,729

Praėjusį trečiadienį įėjo specialiu Laisvės fondan 
$245.50. Vadinasi, jau susidarė iš viso $2,271.50, o dar
reikia sukelti iki Labor Day $7,729.

Stambesnėmis isumomis prisiuntė:
P. Šlekaitis, Scranton, Pa........................... ‘... $77.00
Juozas Bimba, Paterson, N. J........................... 64.00
D. G. Jusius, Worcester, Mass............................. 47.00
Stasys Tvari jonas, Detroit, Mich......................... 22.00

Aukojo sekamai:
L.L.D. 39 kuopa, Scranton, Pa........................... $75.00
ALDLD 155 Moterų kuopa, Worcester, Mass. . 35.00 
Brooklynietis P., Brooklyn, N. Y.....................  10.00
Pr. ir Kazimiera Čereškai, Brockton, Mass. .. 10.00 
P. Šlajus, Eddystone, Pa..................................  10.00
J. Raulušaitis, Worcester, Mass.......................  10.00
P. ir Tęsė Sakat, Paterson, N. J......................... 10.00
B. ir O. Kerševičiai, Paterson, N. J..................... 10.00
P .ir O. Dennis, Paterson, N. J........................... 10.00
R. Čiuberkis, Paterson, N. J............................. 10.00
J. ir S. Bimbai, Paterson, N. J.......................  10.00
Stasys Tvari]onas, Detroit, Mich...................... 5.00
Pranas Beržinis, Detroit, Mich......................... 5.00
Antanas Benson, Detroit, Mich........................ 5.00
E. ir W. Daneliavičiai, Brooklyn, N. Y............ 5.00
Geo. Urbonas, Great Neck, N. Y..................... 5.00
P. ir U. Malinauskai, Paterson, N. J................. 5.00
Simpatikai, Paterson, N. J................................ 5.00
U. Tumanienė, Worcester, Mass....................... 5.00
V. Trakimas, Worcester, Mass........................ 5.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

11 komunistų nuteisti dėl šaltojo karo, 
sako jų advokatai apeliacijos teisme

New York. — Vienuoli
kos komunistų vadų advo
katai išdėstė srities apelia
cijos teismui, kad tik politi-. 
niais šaltojo karo sumeti
mais tie komunistai buvo 
nuteisti kalėjimam

Kas tik priešinasi karui, 
kiekvieną tokį reakcinin
kai apšaukia išdaviku, sa- 
botažuotoju, penktuoju ko- 
lumnistu ir panašiai, sakė 
advokatas A. J. Isserma-| 
nas. 1 

Jis ir kiti du advokatai,,pinigų byloms prieš 12,000 
Harry Sacher ir Louis Mc
Cabe, įspėjo, kad jeigu ape
liacinis teismas patvirtintų 
fecteralio apskrities teismo 
sprendimą prieš komunistų 
vadusį tai suduotų smūgį | 
pa.čiam konstitucinių Teisių ,nistų vadų, 
Biliui dėl žodžio, spaudos ir teisminius 
susirinkimų laisvės. visiem tiem žmonėm.

Baptistai reikalauja uždraust 
atomines - hydrogenines bombas

kos išlaikvmo. vVerona, N. Y. — Septin
tosios Dienos Baptistu Baž-
nyčių suvažiavimas čia už
gynė rezoliuciją, šaukiančią 
prezidentą Trumaną pasis
tengti, kad būtų uždrausta 
naudoti hydrogeninę bom
bą kare. Rezoliucija taip 
pat ragina prezidentą pasi
darbuoti dėl pasaulinės tai-

Washington. — Kai ku
rie Kongreso nariai reika
lauja pusiau numušti žadė- 
tusf Anglijai Marshallo fon
do pinigus, jeigu Anglija 
neprisidės prie tarptautinio 
anglies ir plieno trusto, pa
gal Francijos planą.

Anglijai buvo žadėta 685 
milionai marshallinių dole
rių per metus.

Prieš juos neteisingai pa
naudotas Smitho įstatymas 
ir jie nuteisti neva už są
mokslą skelbti, kad reikė
sią nuversti Amerikos val
džią jėga bei prievarta. Bet 
ir pats ’ Smitho įstatymas 
yra prieš Jungt. Valstijų 
Konstituciją, kaip sakė ad
vokatai.

Issermanas priminė, kad 
“teisingumo” departmen- 
tas Washingtone pirm kelių 
mėnesių reikalavo paskirti 

komunistų, o dabar FBI 
agentų vadas Edgar Hoo
ver paskelbė, kad esą 540,- 
000 “neištikimųjų”. Jeigu 
apeliacijos teismas užgirtų 
sprendimą prieš 11 komu- 

tatai reikštų 
persekiojimus

Tacoma, Wash. — Wa
shington ir Idaho valstijų 
Baptistų Bažnyčių konfe
rencija priėmė rezoliuciją, 
kuri ragina Jungtines Vals
tijas ir visas kitas šalis už- 
gint atominių - hydrogeni- 
nių bombų vartojimą kare.

Washington. — Ameriko
nų Legiono komandierius 
George Craig ragina atim
ti advokatūros teises pen- 
kiem tūkstančiam advoka
tų, kurie teismuose gina 
komunistus ar šiaip prog
resyvius.

Rašydamas Legiono žur
nale, Craig vadina “neišti
kimais” Amerikai Naciona-

Dienraščio XXXII.

Pirmas Kongreso narys 
pasirašęs atsišaukimą 
dėl taikos - Marcantonio
Kviečiami ir kiti kongresmanai 
ir senatoriai pasirašyti

Washington. — Darbie- 
tis kongresmanas Vito 
Marcantonio pasirašė Tarp
tautinės Stockholm© Konfe
rencijos Atsišaukimą dėl 
Pasaulinės Taikos. Tai pir
mas Jungt. Valstijų Kong
reso narys, padėjęs savo 
vardą po tuo atsišaukimu, 
kuris ragina uždrausti ato
minių ginklų naudojimą ir 
pasmerkti kaip užpuoliką 
tą šalį, kuri pirma pavar
tos atominį ginklą.

Marcel Scherer, atstovas 
Newyorkines Darbo Konfe
rencijos dėl Taikos, kvietė 
ir kitus kongresmanus ir 
senatorius pasirašyti Stock- 
holmo atsišaukimą prieš 
atom-bombas.

Neamerikinės Kongres
manų Veiklos Komitetas 
pasišaukė ir kvotė Schererį 
kas liečia Newyorkinę Tai
kos Konferenciją.

Karinių isterikų 
kliedėjimai

Washington. — Republi - 
konas senatorius Malone 
nušnekėjo, kad Trumano 
valdžia rengiasi “sustip
rinti komunistų viešpatavi
mą Kinijoje.” Panašiai klie
dą ir kiti Malone’s plauko 
politikieriai.

Malone ypač smerkė val
stybės sekretorių Achesona. 
Mat, Achesonas sakė, jeigu 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos dauguma nuspręs 
priimti naująją Kiniją į 
Jungtines Tautas, pašali
nant čiang Kai-šeko tauti
ninkus, tai Amerika neat
mes (nevetuos) daugumos 
nutarimo.

Sen. Malone apšaukė 
Jungtinių Tautų sekretorių 
Trygve Lie “Stalino agen
tu.” Tai todėl, kad Lie sto
ja už Kinijos Respublikos 
priėmimą į Jungt. Tautų 
organizaciją.

NUSIŽUDĖ AMERIKOS 
VICE-KONSULAS

Frankfurt, Vokietija. — 
Nusišovė ęionaitinis Ameri
kos konsulo pavaduotojas, 
Clay H. Henderson, 33 me
tų amžiaus.

Lagos, Nigerija. — Vie
nai negro žmonai gimė ke
turi berniukai ir viena mer
gaitė tuo pačiu pradėjimu. 
Mergaitė be jokių pirštų.

Hong Kong. — čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
lakūnąi bombardavo ir ap
šaudė 3 anglų laivus, ban
dančius vesti prekybą su 
naująja Kinija.

lės Advokatų Gildijos na
rius, Civilių Teisių Komite
to advokatus ir kt.
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Schererįs siūlė dviem sa
vo kvotėjams, kongresma- 
nams Fr. Waltersui ir Ha
roldui Veldei, taipgi pasira
šyti pasaulinį atsišaukimą 
dėl taikos. Jiedu atsisakė. 
Veide dar įkirto. “Aš noriu 
pirma patirti, ar ne komu
nistai viešpatavo tai taikos 
konferencijai.”
Trumanas ir Achesonas 
tyli
Įvykusi Chicagoj Nacio

nalė Darbo Konferencija 
dėl taikos jau birželio 17 d. 
pasiuntė prezidentui Tru- 
manui ir valstybės sekreto
riui Achesonui pakvietimą 
pasirašyti minimą pasaulini 
atsišaukimą prieš atominius 
ginklus. Pakvietimas buvo 
pasiųstas ir Warrenui Aus- 
tinui, vyriausiam Amerikos 
atstovui Jungtinėse Tauto
se. Bet nei Trumanas, nei 
Achesonas, nei Austinas 
dar neatsiliepė.

Unijos ir studentai renka 
parašus už taiką

New York. — Tūkstantis 
Kailiasiuvių Unijos darbi- x 
ninku pirmininkų darbavie
tėse pasižadėjo surinkti 
40,000 parašų po peticijo
mis - prašymais dėl taikos.

Parašus renka ir dauge
lis studentų?

Madison, Wis. — Darbi
ninkai ir universiteto stu
dentai šioje Wisconsino 
valstijos sostinėje surinko 
3,000 parašu po peticijomis, 
reikalaujančiomis uždraust 
atomines bombas.

Seattle, Wash. — čionai- 
tiniai International Maši
nistų Sąjungos ir Jungtinės 
Profesionalų Unijos skyriai 
nusitarė rinkti parašus dėl 
taikos. Planuojama surinkti 
200,000 parašų Washingto- 
no valstijoje.

L. Angeles demokratai 
šaukia Trumaną talkon

Los Angeles. — šios aps
krities Demokratų Partijos 
komitetas vienbalsiai priė
mė rezoliuciją, kurioje ra
gina prez. Trumaną ir vals
tybės departmentą “pilnai 
ir palankiai ' apsvarstyti” 
Jungtinių Tautų sekreto
riaus Trygve Lie pasiūly
mus dėl santaikos su Sovie
tų Sąjunga.

Tokio, Japonija. — Gink
luotų Amerikos jėgų sekre
torius Louis Johnson, kari
nių štabų vadas generolas 
Omar Bradley ir John Fos
ter Dulles, republikonas 
Trumano patarėjas, apžval- 
ginėja karines armijos, 
laivyno ir lėktuvų bazes - 
stovyklas Japonijoje.

----------- ------------f 

ORAS. — šilta, giedra.
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Pagaliau reiškia, kad ir an
trasis frontas pereitam ka
re, nukreiptas prieš vokie
čius, buvo ne visų karo tal
kininkų naudai, bet tik 
“Stalino naudai.”
-Klerikalai priešingi taikai. 
Jie sušilę agituoja už naują 

komunistais.. Jis, pavyz- ikarą. Net baisu pamislyti: 
džiui, pietai užsipuolė ant|jįe ištroškę naujo kraujo 

praliejimo!
Kaip Sokolskiui, taip 

jiems visi, kurie kovoja už

Draugui. Tai esąs 
procentų teisingas

Jungtinių Tautų sekreto
riaus Trygve Lie ir visų ko
votojų už taiką. Tai labai

Laisvoji Sakykla
ATSAKYMAS SOCIALDEMOKRATUI

taiką yra “Stalino naudai.” | Milijonai katalikų rašosi. 
Pagaliau reiškia, kad ir an- Jie irgi nepaiso Draugo 

niauksėjimo. Mes tikimės, 
kad tūkstančiai lietuvių ka
talikų taip pat tars 
žodį už taiką, padės 
vardą ir pavardę ant 
ei jos už taika.

DAR

savo 
savo 
neti-

Istorinis nutarimas
Tarybų Sąjungos Parlamentas (Aukščiausia Taryba) 

formališkai ir oficiališkai priėmė Stockholmo taikos 
rezoliuciją. Toje rezoliucijoje reikalaujama uždrausti 
atominių ir kitų masinio žmonių žudymo ginklų gamini
mą ir sakoma, kad tie, kurie pirmutiniai pavartos ato-1 
minius ginklus, bus skaitomi karo kriminalistais. Jokia 
kita šalis dar nėra šios rezoliucijos priėmusi.

Tiesa, rinkimas parašų už šią taikos rezoliuciją eina 
plačiausiu baru ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. 
Bet Tarybų Sąjunga pasirodo pirmutinė oficiališkai tą 
rezoliuciją priimti. Tai ir vėl, vadinasi, ta šalis atsistoja 
taikos judėjimo pryšakin. Ir vėl, žinoma, dar garsiau bus 
šaukiama, kad visi, kurie kovoja už taikos išlaikymą, jų 
tarpe ir Jungtinių Tautų sekretorius Trygve Lie, yra 
“Maskvos agentai.”

Bet istorija turi savo logiką. Istorija visuomet bylos, 
kad šioje didžiausioje žmonijos civilizacijai pavojaus 
gadynėje, socialistinis kraštas buvo pirmutinis pasisaky
ti už taiką ir žmoniškumą.

Gaila, kad mūsų šalis, kad Jungtinės Valstybės, nega
lėjo būti tuo pirmutiniu kraštu. Gaila, kad mūsų Kong
resas paskendęs svarstyme ginklavimosi, o ne taikos 
reikalų.

Bet džiugu, kad Amerikos eiliniai žmonos susirūpinę 
taikos reikalais. Nepaprastai puikiai eina rinkimas para
šų. už Stockholmo taikos rezoliuciją. Desėtkai tūkstan- \
čių amerikiečių jau pasirašė. Tikslas yra surinkti septy-i As manau, kad labai pa- likti ? 
nis milijonus parašų Amerikoje. Netenka abejoti, jog tenkinti pažangieji Ameri- plačiausiu 
šis tikslas bus pilnutinai pasiektas. Į ; v #

Visi nuoširdūs taikos šalininkai įsitraukia į parašų ^ido paskutinę Rojaus Mi-|tas. Knyga vadinsis Pro- 
rinkimo vajų. Reikia, kad visur prie to prakilnaus darbo ! ^al’os apysaką “Kelias į švaistės/’ Visuose susirin- 
prisidėtų ir lietuviai. I

toks gražus
kaštus buvo galima
dengti už iš anksto surink- Kaškiaučiaus poezijos rin- 
tų prenumeratų pinigus.
Atliktas gražus apšvietus 
darbas ir finansiškai nenu
skriausta darbininkiška į- 
staiga.

I Dabar turime kitą puikų 
planą taip pat gražiam dar
bui. Dienraštis Laisvė nu
tarė išleisti Jono Kaškaičio

buvai gerai atlyginamas — 
kaip ir visi inteligentai. 
M’an neteko ta laime 
džiaugtis. Aš, dirbdamas 
nelengvą darbą , vakarais 
mokiaus ir baigiau moks
lus. Netiesa, kad Lietuvoje 
visi inteligentai turėjo šil
tas ir gerai apmokamas 
vietas, kaip Tamsta. Ne aš 
vienas, bet daug buvo to
kių, kurie neturėjo gerai 
apmokamų ir šiltų vietų. 
Jie buvo pastumdėliais dėl 
to, kad nepritarė smetoni
niam rėžimui.

Kad dabar Tamsta vyk
dai “Dievulio Adomui ir 
Ievai duotą įsakymą — 
prakaituodamas valgai sa
vo duoną kasdieną”, tai nie
ko ypatingo. Darbo žmonės 
visą amžių dirba, o Tams
ta bene metelius. Mes visi 
esame iš to paties “molio” 
padaryti. Gal Tamsta tuo 
norėjai pasakyti, kad da
bar esi tikras darbininkas 
ir todėl turi teisę darbinin
kų vardu kalbėti; ar norė
jai pasakyti, kad darbo 
žmogui yra taip gera gy
venti, jog nereikalinga ir 
kovoti.

Žadi, sveikas, kovoti, kad 
“išlaisvintoj” Lietuvoje ne- 
atsigautų fašizmas ar kle
rikalizmas. Pasakyk, mel
džiamasis, ar daug esi pri- 
kovojęs su smetoniniu fa-^ 
šizmu? 1926 metais Lietu
vos valstiečiai ir darbo 
žmonės valdžios vairą buvo 
jums pavedę. Jūs saldžiai 
užmigote, keletas, f asistuo
jančių karininkėlių įvykdė 
perversmą, o jūs ir nepasi
priešinote.

Tamsta tvirtini, kad Lie
tuva, pasekdama Europą, 
per kovas eis į naują gy
venimą, pagrįstą socialinės

(Pabaiga)
Tamsta rašai, kad pro

taująs ir visuomeniškai 
veiklus žmogus, kuriam 
neužtenka tik savo gūžtos, 
tokiu momentu negali pasi
likti tik įvykių stebėtoju. 
Kaip tik pažangieji lietu
viai nėra pasyvūs. Jie dir
ba, skleidžia gražias idėjas 
ir nori darbo klasei geres
nės ateities. Savo siekimais 
ir darbais, jie tikrai prisi
deda prie bendros darbo 
klasės kovos. Atrodo, kad 
socialdemokratai kovoja 
tik svetainėse. Pavarčius 
jų spaudos puslapius, neat
rodo, kad jiems darbo kla
sės reikalai rūpėtų. Jie mo
ka peikti kitus, smerkti 
naujai susikūrusias demo
kratines respublikas, o pa
tys nieko neveikia. Kad ir 
tame pat “Keleivio” Nr.,

: komentuojant Lenkijos vy- 
' riausybės sudarytą sutartį 
su vyskupais, liejamos kro- 
kodylo ašaros: “Gal tokia 
sutartis yra išprievartauta 
pažadais ir grąsinimais.”. 
Kur logika? Jie dedasi to
kiais uoliais bažnyčios gy
nėjais, kad sutartis atrodo 
bloga.

Progresyvios minties lie
tuviai yra pasirinkę visai 
teisingą kelią, jų įsitikini
mai tikrai sutampa su dar
bo masių siekimais. Vertė
tų Tamstai ir bendramin
čiams peržiūrėti savo Įsiti
kinimų “baksus” ir visas 
pasenusias idėjas ir tauti
nį romantizmą išmesti. Jū
sų galvos ne tam, kad ant 
jų tik tautininkų unifor
muotą kepurę būtų galima 
užmauti. Pagalvokite ge
rai, sekite pasaulio įvykius 
ir patys įsitikinsite.

Šių dienų įvykiuose Lie
tuva tikrai yra skaudžiau- demokratijos pradais. Mū
šia vieta tiems, kurie nete- sų keliai i 
ko šiltų vietų ir riebių al
gų. Lietuva yra, ji ir bus. 
Ji tapo darbo žmonių kraš
tu ir žengia naujais, socia
lizmo keliais. Ten darbo 
žmonės dirba, atstato karo 
padarytas žaizdas, o jūs čia 
sėdite ir iš pykčio dantimis 
griežiate. Ar gi dabar Lie
tuva nelietuviška? Ten 
ba mūsų, mokslininkai, 
nininkai, ten mokyklas lan
ko lietuviškas jaunimas. Vi
si tie “pasakojimai”, ku
riuos Tamsta mini, yra ge
rokai perdėti ir išgalvoti.

Naujai susikūrusiose 
respublikose, Lenkijoje, Ce
cilijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje ir kitose šalyse yra 
uždrausta kitų išnaudoji
mas. Įvairūs išnaudotojai 
ir spekuliantai, matydami, 
kad jiems nebegalima biz
nio daryti, o dirbti nenori, 

I todėl bėga ir rėkia, kad 
ju@s ten smaugia.

Nežinau, koks iš Tamstos 
kunigas būtų buvęs, bet so
cialistas, tai labai prastas. 
Klysti sveikas, manyda
mas, kad tik socialdemo
kratai, tautininkai ir jiems 
panašūs yra geri patriotai 
ir myli savo kraštą. Myli 
jį ir tie, kuriuos jūs pra
vardžiuojate.

Galima sutikti, kad pro
gresyvios minties žmonių 
tarpe yra tokių, su kuriais 
Tamsta pradėjai revoliuci-- 
nį darbą. Gaila, kad Tams
ta atitrūkai nuo jų ir pasu
kai klaidingais keliais. 
Tamstai ir visiems kitiems 
atskalūnams durys neužda
ros. Jei turite gerų norų, 
galite prisidėti ir dirbti.

Tamsta, tėvų leidžiamas, 
baigei mokslus, Lietuvoje 
dirbai inteligento darbą ir |

Už J. T. PALIKIMĄ
Bostono Darbininkas 

dar nesutinka, kad Jungti
nės Tautos būtų likviduo
tos. Viena, girdi, kad Rusi- 

l “yra priversta atskleis
ti savo nekultūringą ašme- 

Kodėl Stalino naudai? nį ir paneigt veidmainingą 
Argi naujas karas reikštų 'propagandą, esą vien taika 

Ijai terūpinti. Antra vertus, 
Jungtinės Tautos vis dėlto 
suburia civilizuotas tautas 
į bendrą frontą. Tai rimtas 
pliusas.”

Bet, jei neklystame, kai 
aną dieną Hooveris pasiu- i 
lė šitas Jungtines TautasI 
pasiųsti velniop, tas pats 
Darbininkas jį karštai pa
sveikino. Jo idėjai tvirtai 
pritarė visa kelrikalų spau-

patinka Chicagos Draugui. įaįpos išlaikymą, darbuoja- ja
Draugas sako: *

“Tie patys žmonės, kurie 
karo metu šaukė 
antrąjį frontą 
Stalino naudai, 
kalba apie taiką 
Stalino naudai.

“Dešimt punktų, kuriuos 
Lie siūlo, yra paruošti iš
imtinai Stalino planui vyk
dyti/’ . -

Pabaigoje Draugas šau
kia: “Gera, kad 
pasaulis šiandien 
visas Maskvos ir 
agentų viliūgyštes 
vystės” (D., birž. 16 d.).

Išeina taip, kad kova už

pradėti 
Europoje 
šiandien 
taip pat

laisvasis 
supranta 
visų jos 
ir apga-

si “Stalino naudai.”
Kodėl Stalino

tik Tarybų Sąjungos žmo
nėms kraujo nuleidimą? 
Argi perėjusiuose dviejuo
se karuose taip pat šimtai 
tūkstančių Amerikos sūnų 
nepaguldė savo gyvybės?

Didžiausia beprotystė, 
didžiausia viliugystė kal
bėti, -kad taikos ofensyva 
yra “Stalino naudai”. Ge
rai, kad pasaulio žmones 
šitą klerikalų viliugystė su-, 
pranta ir nepaiso. Jie mili- da. 
jonais rašosi ant 
holmo peticijos”

“Stock- ----------------
už taiką. ■ Jankiai užgina vokiečiams

Gerai pavyko vienas darbas, 
griebsimos kito

Mes turime tuojau 
į mastu pradėti 

kos lietuviai, kad Laisvė iš- rinkti knygai prenumera-

juos kritikuoti
Frankfurt, Vokietija. — 

Benjaminas Buttenwiesen, 
aukštojo Amerikos ko mi
sionieriaus pavaduotojas 
Vokietijai, įsakė vokiečiams 
nustot kritikavus karinę 
amerikonų valdybą vakari
nėje Vokietijoje. Jis ypač 
uždraudė skųstis, kad per 
daug pinigų imama iš vo- 

armijai
18 milijonų lenkų prieš tikybininkus

Pranešimas iš Varšuvos: Jau aštuoniolika milijonų 
lenkų pasirašė Stockholmo rezoliuciją už taiką. Bet pasi
rašiusiųjų tarpe dar nesimato nė vieno katalikų bažny
čios vyskupo. Lenkijos vyriausybė teisingai kaltina vys
kupus, kad jie sulaužė prieš porą mėnesių su valdžia pa
darytą sutartį. Toje sutartyje buvo pasakyta, kad Len-1 
kijos vyskupai ir visa bažnyčios hierarchija kovos už 
taikos išlaikymą. Bet dabar, kai Lenkijos žmonės reika
lauja taikos, katalikų vyskupai tyli. Tuo tylėjimu jie iš
reiškia savo nusistatymą prieš taiką.

Viena iš labiausia nukentėjusių šalių praėjusiame ka
re, yra Lenkija. Todėl Lenkijos žmonės trokšta ramybės 
ir taikos, kad jie galėtu kraštą atstatyti ir gyvenimą 
susitvarkyti socialistiniais pagrindais. Jie nepaiso baž
nyčios vadų. Jie savo troškimą pareiškia parašais.

Darbininkų Vieningumas 
Nugali Visas Tvirtumas

Tam pavyzdį teikia New Yorko spaustuvių darbinin
kai, antra savaitė sustabdžiusieji laikraštį World-Tele
gram.

Seniau kožnos profesijos, amato ir amatininkų gizelių 
grupės statydavo reikalavimus kas sau. Dėl to tiktai 
geriausieji mechanikai, valdantieji sudėtingas mašinas, 
reikalingieji ilgos praktikos tegalėjo išsikovoti sau ge
resnes sąlygas. Visi kiti priklausydavo nuo samdytojo 
valios: nuolankauji, dirbsi; pasipriešinai, atsidursi už 
dirbtuvės durų. Jeigu viena grupė išeidavo streikan, ki
tos dirbdavo.

Kaikurie darbininkai ir dabar dar tebėra organizuoti 
į amatines skirtingas unijas, tačiau jau išmoko susitarti 
ir bendrai veikti. Nesenai jie įvykdė visų spaustuvės 
amatų ir profesijų unijų atstovų konferenciją, paruošė 
planus bendrai veikti, vieni kitiems pagelbėti ginti dar
bus, uždarbius/ teises.

Bendrosios veiklos galią aiškiai parodė minėto laik
raščio redakcinio ir komercinio štabų streikas, kurį pa
rėmus visiems tos įstaigos kitų skyrių darbininkams 
laikraštis nutrūko pirmą streiko dieną. Visi eina pikieto 
pareigas. Joks skebas ar gengsteris streiklaužys nepereis 
pikietą nepažintas esant tokiu.

Rengiatės Atostogauti?
Geros atostogos yra kiekvieno ištisus metus dirbusio 

siekis, tačiau ne visiems tenka privilegija gerai atosto
gauti. Tūkstančiams mūsų šeimų pasijudinti iš namų 
būtų perdaug iškaštinga, už trumpalaikę prabangėlę tek
tų atsimokėti nedatekliais.

Šiek tiek prasisiekę žmonės ieško naujovės, permainos 
nuo kasdieninio pilko gyvenimo. Tačiau ne vienas, nuvy
kęs į nepažįstamą, brangiais garsinimais išpūstą aplinką, 
pasijunta nusivylęs. Nuo garsiųjų prabangų ir jiems tu
rinčiųjų galios jį skiria ribotų išteklių tvora, priverčia 
jaustis ne savo čebatuose.

Mūsų žmonėms atostogų problemą išriša LMS rtiošia- 
moji atostogų mokykla Worcesteryje, kurion kviečia 
jaunimą ir senimą, visus gerų atostogų mėgėjus. Ir pri
ima visiems išgalimomis kainomis, tik už $50 dviem sa-

j Laimę”. Atsili'epimas buvo jkimuose, visuose parengi- 
kad išleidimo muose paprašykime daly- kiečių amerikinei 

pa- vių užsiprenumeruoti Dr.[palaikyti.
Pats aukštasis Ameri- 

Visi kos komisionierius McCloy 
prisidėkime prie šio g ra- jau kelis kartus 
žaus darbo.

“Prošvaistes”.
pirmiau 

įspėjo vokiečius, kad liau- 
Salietis tusi kritikavę amerikonus.

eilėraščių rinkinį. Šis žy
musis mūsų rašytojas - po
etas yra sukūręs labai 
daug. Per ištisus penkias
dešimt metų jis rašinėja. 
Apart jo raštų sveikatos 
reikalais, jis yra parašęs 
daug eilių — gražių, žavin
gų eilių. Susitarta su juo, 
kad jis surinks ir paruoš 
išleidimui pačius geriausius 
eilėraščius. Tai bus didžiulė 
knyga.

Tikiu, jog kiekvienas iš 
mūsų norėsime šią knygą 
įsigyti. Ir štai auksinė pro
ga: iš anksto užsiprenume
ruojant, knygą galima gau
ti tik už vieną dolerį. Svar
bu ir tas, kad kiekvieno 
prenumeratoriaus vardas 
bus išspausdintas pabaigo
je knygos. Tai bus lyg ir į- 
amžinimas savo vardo?

Išleisdami Dr. Kaškiau- 
;čiaus poezijos rinkinį, mes 
pagerbsime šį žymiausį A- 
merikos lietuvių rašytoją- 
kūrėją, šį nenuilstantį vei
kėją ir visuomenininką. 
Šiemet jam sukako 65 me
tai. O jis teberašo, tebeku
ria! Niekados niekas ne
girdėjo jo sakant: “Jau su
stosiu, pailsėsiu!”. Jis va
duojasi didžiojo lietuvių 
tautos poeto -Juliaus Jano
nio posakiu: “Pasilsėti dar 
ne laikas, nes kovos dar tik 
pradžia...”

Ką mes tuojau turime at-;

... 3.00

....... 3.00

... 2.00

... 2.00

... 3.00

... 2.00

....... 2.00

... 1.50
iš Shenan-

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
V. Bingelai, Paterson, N. J.......................
M. ir R. Skarupskai, Detroit, Mich.......
P. Antanas, Scranton, Pa...........................
P. x, Worcester, Mass...................

,A. Jankeliūnas, New Milford, N. J..........
Alfons Vainalavičius, Detroit, M'ich........
Edward Rakita, Pittsburgh, Pa...........
K. Kušiauskienė, Burlington, N. J..........
Po $1: V. Vasiliauskas ir P. Kuzmickas,

doah, Pa.; J. Jakubėnas ir P. Gustaitis, iš Detroit, Mich.; 
S. ir M. Aliukoniai, iš Paterson, N. J.

— o —
P. Šlekaitis rašo, kad jų LLD kuopa pirmiau aukojo 

$25 dienraščiui, o dabar ir vėl aukoja $75; viso $100. Sa
vo laišką Šlekaitis baigia:

“Gyvuok, Laisvute, ir skleisk apšvietą lietuviškoj vi
suomenėj, kapodama piktžoles — lietuviškus kryžiokus 
—tiesos įrankiu...”

— o' —
St. Tvari jonas žymi, jog š. m. liepos 30 d. Detroite į- 

vyks didelis spaudos naudai piknikas; jis kviečia ką nors 
iš Laisvės pastogės atvykti jin. Pagalvosime, drauge I 
Tvarijonai. Atrodo, truputį per toli.

— o — .
Vienas draugas (J.) daro mums pastabą, kam mes 

paskelbėme šį vajų viešai. Girdi, iš to kryžiokai džiau
giasi. Mes galėję būtum atsišaukti laiškais į organizaci
jas, neskelbiant to viešai, na, ir tikslas visvien būtų pa
siektas.

Mes kitaip manome, negu d. J. Mes savo sunkumų ne
slepiame ir negalime slėpti nuo skaitytojų. Mes žinome, 
kad jie supras mūsų padėtį ir stos savo dienraščiui tal
kon. Na, o kai dėl mūsų priešų—tegu jie džiaugiasi sau, 
bet jų džiaugsmas nebus ilgas, nes skaitytojai ir gerie
ji laisviečiai savo ryžtu jiems tą džiaugsmą nustelbs.

Nuoširdi padėka visiems aukojusiems!
— o——

Pasitikime, jog visi laisviečiai greit išsijudins darban.
Jeigu visi, kurie išgali, stos talkon, kaip jon stojo ligi 

šiol paskelbtieji, tai mes savo kvotą pilnai įvykdysime 
gyveniman nuskirtuoju laiku.

Specialaus Vajaus Komitetas

vaitems*, įskaitant viską reikalingą pragyventi, o kartu 
ir teisę pasiklausyti gerų lekcijų.

Auksine pasilsio su savišvieta proga visiems, kurie ne
pavėluos del to su atostogų mokyklos ruošėjais susitarti, 
taipgi tiems, kurie tuo laikotarpiu galės sau atostogų 
gauti. Įvyks rugpjūčio 7-20 dienomis.

Manila.— Jungtinės Val
stijos žadėjo padovanoti 
Filipinų valdžiai karines a- 
merikonų bazes, kurių į- 
rengimas ten lėšavo $8,- 
500,000.

dir-
me-

ir čia skiriasi. 
Sekti Europos “demokrati
jos pradus” būtų nelogiška. 
Kur Tamsta tuos “sociali
nės demokratijos pradus” 
matai? Gal Belgijoje, Itali
joje ar Graikijoje? Žmo
gui, kuris žavisi vakarų 
“demokratine” sistema, ne
dera socialisto vardas. Ten, 
kur darbo žmogus “lais
vai” parduoda savo raume
nų jėgą už primestą kainą; 
kur įstatymai neapsaugoja 
darbo jėgos, o viskas pri
klauso nuo kapitalistų ma
lonės; kur policininkas sau
go kapitalisto pinigų mai
šą, ten demokratijos nėra. 
Tokią sistemą aš pavadin
čiau kapitalistinės demok
ratijos ' policiniu režimu. 
Kaip Tamsta supranti de
mokratiją? Malonėk nusa
kyti demokratijos sąvoką- 
definiciją.

Ne draugas Bimba, bet 
kiekvienas susipratęs dar
bo žmogus Tamstos išve
džiojimus pavadins fašisti
niais, o tokius darbo žmo
nių gynėjus — nacionalfa- 
šistais.

Perdėtas Tamstos būkš- 
tavimas, kad likęs Lietuvo
je būtum atsidūręs Vorku
tos miškuose. Darbo žmo
nės, mokslininkai, meninin
kai ir dabar gyvena Lietu
voje. Jie dirba, kuria ge
resnę ateitį ir jų niekas 
niekur neveža. Jei veža, tai 
tuos, kurie kenkia kūrybi
niam darbui ir nori grą
žinti fašizmą. Smetoninis 
režimas neturėjo Vorkutos, 
tai gabeno žmones į Var
nius, šaudė. Tamsta neuž
ginčysi, kad 1927 m. rugsė
jo 13 d. buvo sušaudyta: 
Lekavičius, Burneika, Pau-

(Tąsa 3-čiame pusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Birž. 23, 1950
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KAIP IŠVENGT PAVOJINGO gy™slems
SAULINIO APSIDEGIN1MO

Apie’ 50 ’ milionų ameri
kiečių per vasarą skaudžiai 
apsidegina saulės spindu-

tojai. Saulinis apsidegini- 
mas tiek sugaišina laiko 
nuo darbo, kaip kad jeigu 
7 milionai, 500 tūkstančiu z t- 
darbininkų po vieną dieną palą užtikrina patikima ty-’vam gyvuliui
neateitų darban. Kita tiek rinėjimų laboratorija, i 
sauliniai a p s i d e ginusių i kia suprasti, kad jis nau- 1 
žmonių tik su skausmais te-1 dingas. Kas negali patikri- 

. nimu įskaityti bei suprasti, 
apsvilintu tai patartina pasiklausti 

saulės spinduliais prireikia i patikimo pažįstamo vaisti- 
gydytojo pagalbos. Jie ken-lninko.
čia tokius nesmagumus: žymėtina, jog kiekviena

Pakaitomis liejasi pra-įkartą galima s
kaitas ir purto šaltis. Kū-Į degti, nežiūrint 
no karštis kartais pasiekia !mo” prįe saulės.
beveik 110 laipsnių, o kar-j kėtu kiekvieną sykį ir po 
tais jaučiasi šaltai drėgnas, j kiekvieno plaukimo apsi- 

tepti visas nuogas vietas.

šia darbą, nepasiduodami.
Tūkstančiams

' kaip varlė”, sirens iaoai 
tankiai plaka. Daugeliui 
darosi koktu. Visi taip ap
sideginusieji jaučia aštrų 
skausmą. Oda .skaisčiai pa
raudus arba dar ir pusliu- 
kėmis nuberta. Daugelis 

joja. •
Taip atsitinka tiems, ku

rie iš sykio per ilgai kaiti-

Jeigu pradėtu nuo keleto 
minučių ir kiekvieną sykį 
paskui pridėtų po vieną ki
tą minutę daugiau, tai pa
laipsniui galėtų da va ryti 
kaitinimąsi iki pusvalan
džio, gal ir iki valandos be so žmogui ūpą, atliuosuoja

Bet užtikrinimui nuo , 
skaudaus įdegimo geriausia 
vartoti tinkamus tepalus. ' “

Tepalai
Amerikos

•karo metu išrado tepalus, 
kurie apsaugojo jankius 
nuo įdegimo kančių karšto-

nervus ir suteikia smagų 
' gyvenimo jausmą.

Bet jeigu saulės Spindu
lių per daug, tai jie gali 
rimtai susirgdint žmogų ir 

mnVdmmUi apnuodint kūną sueradin- moKsiinmKai 1. .c. ■tais odos audiniais. N. M.

Čiangas nužudė dar vieną
siose Pacifiko Vandenyno buvusi Savo generolą
/-• zx I z\ x • zx I » zx v x « k I « * •» k . t r i'\ z \ **salose. Tie tepalai apgynė 
tūkstančius kareiviu nuo i Formoza. Čiang 
skaudžios mirties. Naudo-1 šėko kinai tautininkai 
jant tokius tepalus, išliko; merkė ir sušaudė 1 
neįskaudinti net tie Ame- (savo generolą Čen Yi; 
rikos kareiviai, kuriems te- žudė jį už tai, kad Čen per- 
ko po kepinančia saule plū- nai vasaryj atidavęs Če- 
duriuoti valtelėse arba ant kiango provinciją Kinijos 
plautų jūroje per ištisas sa- | komunistam - liaudininkam, 
vaites. Seniau gen. 'čen buvo For-

Išradimas armijai ansau- mozos gubernatorius, 
gos tepalų pravgos tepalų pravedė taką if j Pirm keleto dienų čian- 
privačiams fabrikantam ga- [tininkai sušaudė du kitus 
minti tinkamesnius tepalus 
nuo saulinio nudegimo.
LItra-violetiniai spinduliai j

Oda įdega nuo 
ultra-violetinių 
Tai yra dvejopi spinduliai ! 
— trumpieji ir ilgieji. ,

Trumpuosius 
tinius spindulius labiausiai 
juntame. Jie tiek perveria 
odą, kad praardo ploniau
sias kraujo gysleles — ka- 
pilarus; dėl to ir parausta 
oda.

Ilgieji ultra - violetiniai 
spinduliai giliau eina ir pa
siekia tam tikrus kūno da-1 
žus. Tuomet dažai būna' 
priversti viršun kilti. Nuo 
to ir susidaro odos įrudy- 
mas.

Ilgieji spinduliai, be to, 
sudrūtina viršutinius odos 
sluoksnius, taip kad įrudusi 
oda galėtų atmušti trum
puosius, skaudžįuosius ul
tra - violetinius spindulius. 
Geras jrudimas todėl dali
nai saugo nuo tolesnio 
skaudaus įdegimo.

Atsargiai pasirinkti 
tepalus!

Pardavinėjama 49 skir
tingi tepalai apsaugai nuo 
žalingo saulinio nusidegini- ’

ultra-viole-

1947 metų pabaigoj CIO 
unijų organizacija turėjo 
virš 6 milionus nariu, t*

Gegužės 
specialiame 
Jungtinės
Profesionalų Unijos Atlan
tic City, N. J., buvo rapor
tuota, kad dabar CIO turi 
mažiau, negu 3 milionus 
narių. Tai pasekmės “apsL 

mo, bet tiktai 18 tepalų te- valymo nuo raudonųjų”, 
ra gerų. Vienas patikrintų pareiškė šios unijos sekre- 
sekmingų tepalų yra “Su t-ltorius B. J. Mooney.

Šios savaitės pradžioje 
Chicago j per operaciją bu* 

įvo sveikas vienos mirusios 
reikia; moteries inkstas įdėtas li- 

užgiria. jgonei vieton išpjauto suge- 
Jeigu tepalą paliudija Ame- dusio inksto. Gydytojai sa- 
rikos Gydytojų Susivieniji
mas (The American Medi
cal Association), tai tepa
lu galima pasitikėti. Jei te-;

ra” (hydroquinone).

žiūrėti, kas juos

priorą ti

Saulės spinduliai, varto
jant juos su saiku, yra svei
katai reikalingi ir labai 
naudingi. Ultra-violetiniai 
spinduliai taip veikia odą, 
kad paskatina kūną gamin
ti vitaminą D. O šis vita
minas reikalingas, kad kū
nas galėtų sunaudoti kalkes 
ir fosforą kaulams ir dan
tims maitinvh-Witaminas D 
saugo nuo racnjito (rickets) 
ligos. y—\ ,

i nus- 
buvusį 

: nu-

us savo generolus 
išdavikus.”

nematomų |. Kazio Bevardžio surankioti
Indijoje tiktai apie 25 

procentai žmonių valgo 
mėsą. Kiti yra religiniai 
vegetarijonai.

turi
Viena puskvortė šaldytos 

Smetonos (ice cream) 
589 kalorijas maisto.

Šv. Petro bazilikoje (ka
tedroje) Romoj gali vienu 
kartu sutilp 100,000 žmo-
niu.€

Praeituose Anglijos par
lamento (seimo) rinkimuo
se kandidatavo ( 126 mote
rys. Išrinkta 21.

mėnesį šiemet 
suvažiavime

Raštininku ir

Mirusiųjų žmonių 
organų pagydymas

ko, operacija pavyko.
Jau ne sykį pirmiau buvo 

įsodintas užmušto gyvulio 
inkstas vieton išimto gy- 

i inksto. Bet 
re1-'dabar dar pirmą kartą šio

je šalyje prigydytas miru
siojo žmogaus inkstas 
vam. x

Howard Tucker’ienė, 
metų amžiaus, sunkiai

49 
sir- 

dau- 
geriopais skauduliais suga
dinto inksto (polycystic). O 
tai nepagydoma liga. Vie
nintelė išeitis — išpjaut 
sugedusį inkstą, bet būtų 
geriau, jei galima būtų jo 
vieton įdėti sveika svetimą 
inkstą. Bet kur jį gausi?

Išgirdo apie tai kita ligo
nė, kuri rengėsi mirti, ir 
sako daktarams, kai aš nu
mirusiu, išimkite mano ink
stą ir įsiūkite anai mote
riai, Howardienei.

Savo inkstą pasiūliusi 
moteris netrukus po to ir 
mirė. Ji buvo tokia kukli, 
kad atsisakė net~"nuo jos 
vardo paskelbimo spaudo
je. ■ \

Dr. Richard Lawler 
darė operaciją, įdedi 
mirusios inkstą gyvajai. Ir 
pranešama, kad svetimas 
inkstas prigijo. j
Svetimų organų prigydy- 

mai Sovietuose I
I

Mirusiųjų kūTno dalįd pri
gydymas Sovietų Sąjungo
je jau ne naujiena.

Karo metu sovietiniai 
gydytojai imdavo užmuštų
jų nervus ir įdėdavo su
žeistiesiems, vieton sudras
kytų bei išplėštų nervų, žu
vusiųjų raudonarmiečių 
kaulai buvo naudojami tai
symui sužeistųjų kaulų. 
Kai kurios sugadintos akių 
dalys buvo ir yra taisomos 
sveikomis žuvusiųjų bei tik 
ką mirusiųjų akimis.

Sovietų Sąjungoj 
minusiai buvo panaudotas 
nelaimėse užmuštųjų krau
jas gyviesiems. Paskui a- 
merikonai daugiausia var
tojo kraujo plazmą, bet ir 
jie patvirtina sovietinių

pą-

pir-

Garsaus amerikiečio a- 
pysakų rašytojo Marko 
Twaino kūnas palaidotas 
Woodland kalinėse Elmi- 
roj, New Yorko valstijoj. 
Jis mirė 1910 m. balandžio 
27 d. Tikrasis jo vardas- 
pavardė —Samuel Lang
horne Clemens.

Užrašuose surandama, 
kad didžiausia iki šiol ant 
meškerės sugauta žuvis 
svėrė 1919 svarų. Ją suga
vo G. R. Cowell 1941 me
tais Australijos vandeny
nuose.

Pirmuosius vitaminus at
rado lenkų mokslininkas 
Kazimieras Funk 1911 me
tais. Jis ir vardą jiem da
vė — ‘‘vitamine.”

Tarp Alaskos ir Sovietų 
Sibiro yra viena maža sa
la, o kita didelė, "bet tuo pa
čiu vardu “Diomąde”. Ma
žoji sala priklauso Jungti
nėms Valstijoms, o didžioji 
Sovietų Sąjungai. 

Apskaitliuojama, kad

daktarų patyrimą, jog čie- 
las kraujas žymiai geriau 
gydo sužeistąjį bei ligonį,, 
negu kraujo skystimas — 
plazma.

Sovietų mokslininkai yra 
prigydę tūliems gyvuliams 
net svetimas širdis.

Sovietų Sąjungoj jau ei
lė metų kai palaikomi “ban
kai” žuvusiųjų nelaimėse 
žmonių nervų, akių, kaulų, 
kraujagyslių ir kitų kūno 
dalių, kurios naudojamos 
gyviesiems “sulopyti.”

N. M.

LAISVOJI
SAKYKLA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Įlikas, Odovas, Vizenberge- 
ris, Milkeraitis, Gudjonis, 
Kazlauskas ir daug kitų.

Aš Tamstos nepažįstu, 
vistik esu abejingas, ar 
kartais sveikas nebūsi pa
našus į tūlą Prasčiokėlį. 
Tai vienas iš atvykusių lie
tuvių, kuris, pasivadinęs 
Prasčiokėliu, r a ši n ė j o 
“Naujienose”, gyrė buvusią 
Lietuvos santvarką ir gra
žiai kalbėjo čia atvykusių 
darbininkų vardu. Štai 
“Naujienos” iš š. m. birže
lio 1 d., straipsny “Laiškas 
pasisavinusiam vargšo laz
dą ir suplyšusią sermėgą” 
taip apie Prasčiokėlį rašo: 
“Ponas Prasčiokėli, geriau 
atiduok pasisavintą vargšo 
lazdą, tuščią tremtinio ke
lionės maišą ir suplyšusią 
sermėgą tam, kam tie daik
tai priklauso, o iš savo ge
ležimis apkaustyto lagami
no išsitraukt supelėjusius 
tarnybos diplomus, polici
jos vyresniojo paradinę 
kepurę, gal užsilikusi ant
petį. Gal ir akselbanto ku
tas yra kur nors užsilikęs 
nuo žalios, tautininkų par
tijos tėvūno, uniformos. 
Gali užsivilkti ir tas baltas 
kelnes prie juodais aulais 
chromo batų. Pentinų, ku
riuos, prisigėręs būdamas, 
kartą Vytauto kalne apter- 
šei, tikrai jau'neturi.” Jei 
Tamsta panašios praeities 
būtum, tai neverta būtų su 
Tamsta ir kalbėti.

'L. M.

Miami, Fla. — Žuvo ar 
be žinios dingo amerikinis 
DC-3 lėktuvas su 15 žmo
nių. ' *

Washington. — Ginkluo
tose Jungtinių Valstijų jė
gose dabar yra ’ 1,458,000 
vyrų.

margumynai 
šiuo laiku Jungtinėse Vals
tijose daugiau kaip milio- 
nas žmonių gyvena vadina
muose “traperiuose”, auto
mobilių prievežimiuose.

Jungtinėse Valstijose yra 
5 didžiuliai miestai, turinti 
po milioną ir daugiau gy
ventojų, būtent: New Yor- 
kas, Chicago, Philadelphia, 
Detroitas ir Los Angeles.

Tyrinėtojai skelbia, jog 
karščiausia iki šiol užre- 
korduota pasaulyje vieta y- 
ra Azizia Libya, Afrikoje, 
kur karštis siekia 136 laips
nius, pagal amerikinį Fah
renheit termometrą.

Šalčiausia vieta yra Ver- 
chojanske, sovietiniame Si
bire, kur būna iki 94 laips
nių šalčio, pagal tą patį 
termometrą.

Kazys Bevardis

Hong Kong. — Praneša
ma, kad Naujoji Kinija 
gamina įstatymą, pagal ku
rį leis turtingiem ūkinin
kam pasilaikyti žemes, o 
atims tik dvarų žemes.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
'ziliauskas. šiauliečiai Macke
vičius ir Serapinavičius, įveik-, 
darni savo varžovus, sušvelni
na pasekmę 2:3. Po to da? 
tris taškus sporto reikmenų 
kombinato naudai pelui Strau- 
pas, Šniukšta ir Šocikas. Pa
sekme 6:2 finalą laimėjo
sporto reikmenų kombinato 
boksininkai. Jiems atiteko
Lietuvos TSR bokso taurė.

L Vaikutytė ir G. Sviderskai- 
tė—TSRS Sporto Mėistrai

KAUNAS, bal. 18 d.—šio
mis dienomis Visasąjunginis 
kūno kultūros ir sporto komi
tetas už įžymius pasiekimus 
krepšinio sporto srityje sutei
kė TSRS sporto” meistrų var
dus krepšininkėms Irenai 
Vaikutytei ir Genovaitei Svi- 
derskaitei (Kaunas, Kūno 
kultūros institutas).

Apdovanoti “Kūno Kultūros 
Žymūno” Ženkleliais

VILNIUS, bal. 18 d..—Vi

Traktorininku 
Lenktyniavimas

ZARASAI, bal. 18 d. — 
Įvykdyti metinį traktorinių 
darbu planą 160 pi'ocentų, 
pavasario sėją atlikti aukštu 
agrotechnikos lygiu — šiuos 
įsipareigojimus prisiėmė Za
rasu MTS mechanizatoriai, 
įsijungdami į sočia 1 i s t i n ] 
lenktyniavimą.

Įsi p are i go j i m as garb i n gai 
vykdomas. Nuo pirmųjų lau
ko darbų dienų dauguma 
traktorių viršija išdirbio nor- [ 
mas. Ariama tik plūgais su 
priešplūgiais, reikalingu gy
liu.

★
Lietuvos TSR Bokso Taurė

KAUNAS, bal. 17 d.—čia 
įvyko Lietuvos TSR bokso 
taurės finalinės rungtynės 
tarp Kauno sporto reikmenų 
kombinato ir Šiaulių “Elnio” 
boksininkų. Pilnuosius tris 
susitikimus laimi kauniečiai 
Mankauskas, Mereckas ir Mo-

DIDYSIS MAYNARDOPIKNIKAS
Paramai Mėnraščio

LAISVĖS

didįjį pikniką, kuris įvyl

Norwood Vyrų Ansamblis, vad. Richard Barris
---------- .

A
Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvairumų, daly

vaus chorai, mažesnės grupės ir paskiri asmenys. Iš anksto rengkitėš jame 
dalyvauti. Turėsite malonumo pasimatyti su daugeliu seniai matytų ir Įsi
gysite naujų pažinčių. v

ši didžioji iškilmė bus

ARARAT CAMP
Vose Pond

Maynard, Mass.
Pavilion

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasistengtikite įsi
gyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose.

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais. <Nes iš daugelio koloni
jų gaspadinės pasirūpina prigaminti ir atvežti i pikniką kuo geriausių 
valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių organizaci
jos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti šioje gražioje iš
kilmėje ir tuomi finansiniai paremti dienraštį Laisvę.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Penkt., Birž. 23, 1950

sasąjunginis kūno kultūros it 
sporto komitetas apdovanojo 
“Kūno kultūros žymūno” 
ženkleliu grupę Tarybų Lie
tuvos fizkultūrinių darbuoto- 

I jų : Respublikinio kūno kul- 
I tūros ir sporto komiteto dar
buotojus N. Maršakaitę, J. 
Pūrelį ir A. Svirskį, Vilniaus 
gel e ži n kel i n i n k ų m ok y k 1 os
Nr. 1 fizinio auklėjimo in
struktorių S. Belkina, Pasva
lio vidurinės mokyklos moky
toją B. Kairį, švietimo minis
terijos skyriaus vedėją A. 
Staravolskį ir Biržų vidurinės 
mokyklos dėstytoją M. Styrą.

Per įvykusį respublikinį 
komjaunimo - sportininkų ak
tyvo pasitarimą apdovano
tiems darbuotojams buvo 
Įteikti “Kūno kultūros žymū
no” ženkleliai.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados valdžia nutarė $1,- 
222,829 atlyginti tiems ja
ponų kilmės piliečiams, ku
rių turtus Kanada užgrobė 
karo metu.
-------------------------------- —-------------- f



KALVIO IGNOTO TEISYBE
3.2L-50 APYSAKA _67_' -

Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Spaudos Piknikas

(Tąsa)
:Ber Abyšalą suvėlintas laiškas iš Obe

lių smarkiai sujaudino Ignotą, bet rim
tumas jam neleido visko iš karto paro
dyti.

...“Ateina didelių įvykių dienus!.. — 
rašė Didžkus savo lygia, gražia rašyse
na: — Režimas keičiasi. Tau ir tavo 
žmonėms netrukus bus naujas uždavi
nys. Gavęs šį laišką, tuojau keliauk į 
Rugelius. Laukiu artimiausių trijų die
nų būvyje...”

— Ar išmanai tu, kiek tu žalos pri
dirbai? — pasižiūrėjo į Abyšalą Igno
tas.

Abyšala verkė, vaikiškai, pasikukčio
damas, šnypštė nosį ir atsiprašinėjo.

Jis buvo dar jaunas palyginti su ki
tais. O vis dėlto nė vienas draugų nera
do žodžio jam užtarti, ir kalvis paskel
bė sprendimą:

— Kam ostmarkės maga, — šausma 
tą, kaip pagedusį!.. Kad dar nors sykį 
nuklys Abyšala nuo būrio, ar kad bus 
pamatytas tokiuos darbuos, — prieš 
frontą pastatyt ir nupilt kaip šunį!..

5 ■ ‘ ' L
Džiaugias visi pavienodai, tik 

’y verkia kas vienas kitaip.
Sekmadienio rytą, dar prieš mišias, 

zakristijonas Grundalas pagavo švento
riuje Gendvilį ir griežtai įsakė:

— Atvesk sūnų prabaščiui!
Nedrįsdamas prisipažinti, kad apie 

tą savo pramuštgalvį sūnų daugiau kaip 
savaitė neturi jokių žinių, Gendvilis pa
sižadėjo tuoj, parėjęs namo, susirasti 
Mataušą ir pasiųsti klebonijon. Bet jis 
Mataušo niekur nesurado.

Pagaliau nieko kito Gendvilis nesugal
vojo, kaip grįžti į miestelį ir atvirai pa
sisakyti klebonui, kad apie Mataušą nė
ra žinios. Nedrąsiai pasibeldęs į klebo
nijos virtuvės duris, Gendvilis ilgai try
pė ant priebučio laiptų, nes storoji kuni
go virėja tarškino lėkštes ir neišgirdo. 
Ji pastebėjo Gendvilį, trypiantį pas du
ris, tik tada, kai, išplovusi indus, nešė 
išpilti pamazgų kibirą.

Gendvilis, mandagiausiai nusiėmęs sa
vo smailastogę, ožkos kailiu pamuštą ke
purę, nusilenkė jai ir pagarbino.

— Ant amžių, — iš aukšto atsakė jam 
virėja ir nuburzgėjo su kibiru, neįleidu- 
si Gendvilio vidum

Pavalgęs klebonas jau buvo nuėjęs 
pogulio, ir Gendviliui teko dar gerokai 
patrypinėti kieme. Pagaliau jis buvo 
klebono priimtas valgomajame, kur ga
lustalėje ant sienos kabojo didžiulis 
medinis kryžius.

Kažko nesmagus, susiraukęs, klebo
nas dar labiau susiraukė, sužinojęs, kad 
Gendvilis atėjo be sūnaus.

— Na, tai ku#gi jisai? Laukais laks
to?

Gendvilis nerįso nieko atsakyti, o ku
nigas atsisėdo į krėslą po didžiuoju kry
žium ir sunėrė rankas:

— Na, žmogeli, ar tu mirt nemanai?
Gendviliui teko išklausyti labai daug 

graudžių žodžių ir apie sūnų paklydėlį, 
palaidūną, ir apie dievobaimingųjų, ro
mios širdies žmonių išganymą, ir apie 
pražūtį visokių maištadarių, neklauža
dų ir piktintųjų.

— Pasakyta: “Jau kirvis pridėtas 
prie medžio šaknies. Medis, kursai ne- 

* duoda gero vaisiaus, iškirst ir inmest 
ugnin!”

Nieko negalėdamas suprasti, Gendvi
lis susigraudino ir apsiverkė.

Tada klebonas pasuko prie reikalo:
— Kaip prieš dievą, — tyrybėj ir ti

krybėj širdies, pasakyk, ar turi pyktį 
prieš artimą?

Gendvilis, iškilmingiausiai persižeg
nojęs, lyg kokią relikviją, pabučiavo 
kunigui ranką ir ėmė dievagotis:

— Kaip dievą myliu, — jokio piktu
mo... Motina švenčiausia!

— O kam sūnų mokei Laužadžio 
Šaut?.. Nemokei?.. Ne? Nešovė?.. Tik
rą teisybę sakyk, kaip per išpažintį!

Atlapaširdis, vaikiškai pasitikįs ir 
lengvai pasiduodąs bet kam, Gendvilis, 
leipdamas iš baimės, įtikinėjo kunigą 
nieko nežinąs. Jis būtų bet kokią, kad ir 
pačią didžiausią; ne tik savo sūnaus,

bet ir visos savo gimines paslaptį išda
vęs, kunigui spiriant. Bet ko jis nežino, 
to nežino...

— Tai ne jis? O kas Laužadį pro lan
gą šovė? Spielčių peršovė! Nežinai?.. 
Gal kaip per nelaimę, netyčia?..

— Stirnas šaudė, ale kada — seniai... 
Negi už tai gali nusmerkt? Viešpatie, 
susimylėk!.. — verkė Gendvilis.

— O vokiečių jis nešovė?.. O kas 
šovė? Kavolis šovė?..

Gendvilis nebeteko žado: negi jis Ig
notą skųs?! O čia vėl:

— Papiktinimo, šėtoniškų pagundų 
pilni žmogaus keliai... — sugriaudė kle
bono balsas. — Papiktinto jai kursto gei
dulius, dumia protą klastingais paža
dais; uždegę gaisrą, šoksta viso pasaulio 
perverst!... Jie naikina mūsų buitį, 
drumsčia mūsų gyvenimą, į dievobai
mingą kaimą neša piktumo ir nepakan
tos sėklą!... Ir kruvini darbai paseks jų 
pragariškus žodžius!... Gelbėkit savo na
mus, savo vaikus nuo kraujo- ir ugnies!...

Visai pritrenkęs Gendvilį, klebonas at
sistojo ir atkišo jam storą baltą ranką, 
paskui, lyg nenorom, prasitarė, kad ga
lėtų užtarti Mataušą, galėtų jam net ir 
vietelę padoresnę surasti, jeigu atpirktų 
savo nuodėmę tas pramuštgalvis.

— Atmink: daug pašauktų, tik maža 
išrinktu!... 

L

Saulėleidis buvo spalvingas. Kone pu
sė dangaus degė, liepsnojo, net sniegas 
laukuose parausvėjo, atmušdamas debe
sų gaisro liespnas. Vidukelėje tarp mies
čiuko ir Rugelių kaimo, ant kalvos, Gen
dvilis suklupo ties kryžiumi, kur jį užti
ko saulės laida, ir ėmė verkdamas mels
tis.

Gendvilis klūpojo, tarsi tarp dviejų kry
žių: vienas kilo prieš jį, sutrešęs, apsa
manojęs ir pakrypęs į šoną, o antras, še
šėliu per jo petį krisdamas, nutįso per 
vieškeli ir per visą kalvą.

Vėjas paskubomis varė debesų skutus 
į raudoną prarają, kurioj prasmego sau
lės kamuolys. Ilgos perregimos ietys iš 
tos raudonos prarajos kyšojo, ištįsę iki 
vidudangės, net perskrosdamos išpešio
tu debesų klodus.

Gendviliui buvo baisu šitų, ugnies iečių 
ir raudonų atšvaisčių, kurios priminė 
užsirūstinusio klebono žodžius. '

— Dievuli Valiuli! — šnabždėjo Gend
vilis, linkčiodamas vakarams, — šventas 
Alijošiau - pranašai! Kraujo nedaleisk! 
Dūšios iš kūno nevaryk! Kūno vieno ne
palik!... '

Vis ūžė ir ūžė Gendvilię ausyse grės
mingas klebono balsas:

— Gelbėk savo namus, savo vaikus 
nuo kraujo ir ugnies!

Ašaros jam tryško iš akių, bemaldau- 
jant pasigailėjimo ir mielaširdystes iš tų 
paslaptingų būtybių, kurios, jo manymu, 
turėjo matyti, kad jis paprastas, niekam 
skriaudos nepadaręs, nuolankus ir die
vobaimingas žmogus.

Atsipoteriavęs jis nusilenkė į rytus ir į 
vakarus, atstatydamas vėjui savo geltoną 
plikę su žilais, tik paausiuose išlikusiais 
plaukų kuokštais. Ir čia, besilenkdamas 
į vakarus, jis pastebėjo Jurgį Kirstuką, 
kuris be tako, kietai sugulusiu sniegu 
traukė tiesiog prie kalniuko’. Krūptelėjęs 
Gendvilis atsistojo ir paskubom užsivo
žė plikę savuoju oženos aukšliu.

— Na, ar tu tėvą užmušęs? Už kokius 
tu griekus vis pakūtavoji? Kas tau, 
Gendvil? — prisiartinęs ėmė jį tardyti 
Jurgis.

Gendvilis silpnai gynėsi:
— A kol? Gal aš ponui dievui dėkavo- 

ju...
— Kuo gi tave ponas dievas taip apdo

vanojo, palaimino?
— Kad gyvas, tai ir dėkui dievui...
— Uhum, — numykė Jurgis. — Užu 

tokį gyvenimą, kokį' tu, Gendvil, turi, 
nevertėjo lankstytis ligi žemės.

Gendvilis neturėjo papročio įsižeisti, 
bet vis dėlto pajuto reikalą pasigirti: 
netaip jau baisiai blogai gyvenąs:

— O čia, žiūrėk, ir Mataušas gal ko
kią tarnybėlę/gausiąs pas kleboną...

— Kur, pas kleboną? — stebėjosi Jur
gis. — Klapčiuku, zakristijonu?

— Ale ne, — sargybon tokion, — ne
noromis išsidavė Gendvilis.

(Bus daugiau)

Įvyks Liepos - July 2, 1950, 
Maynard, Mass.

Kiekvienais metais Naujo
sios Anglijos lietuviai suva
žiuoja .į pažangiosios spaudos 
paramai rengiamą pikniką 
Maynarde, Mass.

Pati didžioji to pikniko 
darbo dalis guli ant Massa
chusetts lietuvių pečių. Del 
to dabar jau laikas visiems 
pradėti rūpintis, kad piknikas 
būtų pasekmingas.

Reikia parduoti kuo dau
giausia laimėjimo tikietų. 
Visose kolonijose, visi, vyrai 
ir moterys, platinkime juos.

Prieš mus, moteris, stovi 
kitas didelis darbas, tai pa
ruošimas, parūpinimas įvai
riausių valgių moterų stalui. 
Praeityje mes, moterys,- esa
me pasirodžiusios savo" su
manumu ir darbštumu, šiais 
metais pasirodykime dar la
biau, nes mūsų spaudai para
ma šiais metais yra labiau 
reikalinga, negu pirmiau.

Visose kolonijose moterų 
stalo klausimą pakelkime su
sirinkimuose ir visur kitur. 
Išrinkime tinkamus darbinin
kus ir darbininkes dėl moterų 
stalo, virtuvėj, prie baro, prie 
prižiūrėjimo automobilių, ir 
tt. Pakalbinki! krautuvinin-, 
kus, pas kuriuos perkame, 
kad ir jie kiek išgali prisi
dėtų; reikia parinkti pinigi
nių atiloti iš atskirų ypatų ir 
gauti iš kuopų, kad galėtumėt 
dapirkti valgių, kokių kitaip 
negausime. Visą tai reikia 
tuojau pradėti dirbti.

Kviečiame ir pavienes mo
teris, mieste ir ūkininkes, ku
rios išgalite, atvežkite i pik
niką valgomų daiktų moterų 
stalui. Visoki valgiai tinka— 
kuo daugiau, kuo įvairiau, tuo 
geriau, tuo daugiau naudos.

Be moterų stalo, praeityje 
mūsų geri spaudos rėmėjai 
yra parodę naudingų sumanu
mų atsiveždami ir išleisdami 
laimėjimui įvairiausių daiktų.

tris, Melvidas, Ig. Chuilada ii į 
Rlose Chuladienė. Kelione 
$1.35.

Montello, Mass. — Nuo -Lie
tuvių Tautiško Namo, prie 
Vine ir No. Main Sts., 12 vai. 
Komisija: Kukaitis ir baro
nas.

So. Boston, Mass. — Nuo 
Lietuvių Piliečių Klubo, 318 
W. Broadway, 11:30 ryte. Ko
misija: Slinkis, Dambrauskas, 
žekoniai, Tamašauskienė, Ta- 
raškienė. Kelionė $1.25.

Norwood, Mass.—Nuo Lie
tuvių Svetainės, 13 St. George 
Avė., 12 vai. Komisija: Už- 
davinis, Družas ir Grybas.

Stoughton, Mass.—Nuo Lie
tuvių Svetainės, Morton St., 
12 vai. Komisija: Wallen ji 
Lavas.

Kiti miestai praneškite tuo
jau A. Taraškai, 37 Brook 
Road, Milton 8 7 , Mass., 
pei’ laišką, tai bus paskelbta 
ant Amberland Radio Hour. 
Arba patelefonuokite Taraš
kai, numeris Blue Hills 8- 
6418.

Įsitėmykite, kad piknikas 
ruošiamas šiemet liepos (Ju
ly) 2-rą dieną, tai yra sek
madienį prieš 4 d. liepos.

Pasimatysime visi ir visos 
piknike.

KUR IR KADA ĮVYKS 
DIDIEJI PIKNIKAI ŠIĄ 
VASARĄ MASSACHU
SETTS VALSTIJOJ

So. Bostono LLD kuopos, j 
LLD moterų kuopos, LDS j 
kuopa ir Lietuvių Piliečių 
Klubas bendrai rengia pikni
ką liepos (July) 16-tą, Liet. 
Tautiškame Parke, Montello, 
Mass.

Gintarą Žemės Radijo (Am
berland Radio) piknikas lie
pos (July) 23 d., Olympia 
Park, Worcester, Mass. Bus 
didelis ir įvairus piknikas. Vi
si ir visos turime gerai rengtis 
prie šio pikniko, kad jis būtų 
pasekmingiausias.

Taip buvo pasitikti American Jewish Council suorga-
1 nizuoti p'ikietuotojai, atvykę prie Town Hall protes

tuoti Common Cause ten surengtą “Hold Berlin” mi
tingą. Pusantro tūkstančio pikietuotojų būrys, tačiau, 

nesidavė išvaikomas, jie rinkosi vėl ir vėl. Pasėka bu
vo ta, kad ponas Clay’us turėjo nukrypti nuo savo » 

prisiruoštos temos, o kalbėti apie pikietą.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 7-tos Apskrities metinis 
piknikas įvyks liepos (July) ! 
30 d., Maple Park, Methuen, 
Mass. šis piknikas buvo 
rengtas ant birželio 18 dienos, 
bet liko perkeltas į liepos 30.

Gintarų Žemės Radijo pik
nikas įvyks rugpjūčio (Aug.) 
20 d., Lietuvių ^Tautiško Na
mo Parko, Keswick Rd. ir 
Winter St., Montello, Mass.

LDS Pirmos Apskrities me
tinis piknikas įvyks rugpjū
čio (Aug.) 27 d., Liet. Tau-1 
tiško Namo Parke, Montello, 
Mass.

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio piknikas įvyks rugsė
jo (Sept.) 17-tą dieną, Maple 
Park, Methuen, Mass. Ka
dangi moterys rengia tik vie
ną pikniką per metus, tai vi
sos turime rūpintis, kad jis 
būtų k u o p a s e k m i n g i a u s i a s.
Galite jau dabar kalbėtis sa
vo klubuose ir kuopose, kaip . 
važiuot ir ką reikia daryt del |

j šio pikniko.
Visi virš minėti piknikai yra* 

svarbūs. Nepamirškite! To
mis dienomis nereikia rengti 
kitokių pramogų.

Nauj. Angį. Mot. Sąryšio
Org. V. Taraškienė^

4 ŽMOGĖDŽIAI SUIMTI 
TURKIJOJ *

Istanbul, Turkija. — Po
licija areštavo 4 vyrus Iz- 
mit srityje, Turkijoje, kad 
jie papjovę 2 jaunuolius, 
išsikepę ir ryję žmogieną. 
Turkų vyriausybė sako, 
kad tie žmogėdžiai ne tur
kai, bet senegaliečiai atei
viai iš Afrikos, apsigyvenę 
Turkijoje.

Highland Heights, Ohio.
— Šio miestelio valdyba pa
varė policijos viršininką 
F. Dalrymple už tai, kad 
jis paviliojo majoro pačią.

Tas palengvina piknike dar 
buotojams ir duoda gražaus 
pelnoK spaudos naudai.

Šiais metais vėl kviečiame 
šiuos gerus prietelius ir prie- 
telkas taip pasidarbuoti.

Visur reikia garsinti pikni
ką, kad kuo daugiausia žmo
nių suvažiuotų.

Piknike šokių muziką gros 
pagarsėjęs AL STEVENS OR
KESTRAS, kurį dažnai girdi
te per Lapėno Lietuvių Melo
dijos — Lithuanian Melody 
radijo valandas. Praneškite 
savo vaikams.

Šaunią programą pildys: 
Worcesterio Aido Choras, va
dovybėj Jc'sephinos Karsokie- 
nės; Aido Choro Jaunimo Šo
kikų Grupė šoks lietuvių liau
dies šokius; Norwood© Vyrų 
Ansamblis, vadovybėj Richard 
Barris; kalbės Rojus Mizara, 
dienraščio Laisvės redakto
rius, iš Brooklyn, N. Y.

Be moterų stalo, gero mais
to ir gėrimų bus gana visiems. 
Taipgi yra maudynės ir kiti 
įvairumai, kurie suteiks pikni- 
kuotojams patogumų ir įvai
rumo. Tad iš visos Naujosios 
Anglijos jaunimas ir senimas, 
2-rą d. liepos (July) traukite 
į Ararat Camp, Vose Pond 
Pavilion, Maynard, Mass.

Piknike bus išduota net 
$300 piniginių dovanų; pir
mutine yra $100, 2 po $50, 
3 po $25, 4 po $15, 8 po $10, 
ir 6 po $5.

Jei neturite savo mašinos, 
teiraukitės, kada specialia bu- 
sa išeis į virš minėtą pikniką 
tą dieną.

Jau mums yra pranešta," 
kad iš sekančių miestų išva
žiuos busai į pikniką :

Haverhill, Mass.—Nuo Lie
tuvių Gedem'ino Klubo, 3 2 4 
River St., 11 vai. ryte. Ko
misija: Yocumskas, Masevi- 
čius ir Dambrauskas. Kelio
nė $1.25.

Lawrence, Mass.—Nuo Lie
tuvių Piliečių Klubo, 41 Ber
keley St., '11 vai. Komisija: 
Garionis, Penkauskas, Shupe-
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LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės. 

Maspeth, L. L, N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyksta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
O 2 <

gros įvairius muzikos kavalkus šokiams .
Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 

dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 

5 valandą 
po pietų

Įžanga 
75 centai, 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Nepamirškite pakviesti i šį pikniką savo draugus ir kaimynus. Atsilankę 
į pikniką, jie bus jums dėkingi už pakvietimą. Nes jie čia turės sau malo- 
lonaus,. pasitenkinimo. Laikas jau trumpas, tad rengkites patys ir primin
kite kitiem^, kad jau laikas viskuom apsirūpinti piknikui. Norime priminti 
ir tą,*kad piknikas įvyksta didžiosios Liepos 4-tos šventės savaitėje. Po pik
niko nebus dirbama. Puiki, proga poilsiui. PIKNIKO KOMISIJA
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CHICAGOS ŽINIOS Hartford, Conn.
x Artinasi Tarptautinis 
^Spaudos Pokylis

Liepos ketvirtą, tą svarbiau
sią patriotinę dieną, daugelis 
chicagiečių praleis Santa Fe 
Parke, kur bus “Visų Tauty
bių” spaudos piknikas, žino
ma, liaudies spaudos.

Komitetas stropiai prie pik
niko ruošiasi. Piknike prie 
Įžangos tikietų leidžiamas 
laimėjimui automobilis—nau
jas Chevrolet.

Kalbės viešnia iš Nev\ Yor- 
ko, Peggy Dennis, žmona vie
no 11 pasmerktųjų komunis
tų vadų, generalinio KP se
kretoriaus.

Jauniems vaikams įžanga 
bus veltui.

Piknike bus bent 18 tauty
bių žmonių, taigi ir kelių ra
sių. Tai bus vienas pačių 
įvairiausių piknikų.

Liepos 4 galėsite praleisti 
smagiai ir naudingai. Atmin
kite, Santa Fe Parke, ant 91 
gatvės ir Wolf Road, netoli 

> . Liberty daržo. K-s.

' Paplito Japoniški Vabalai;
Ieškoma iš Kur

Illinois valstijos agrikultū
ros departmentas padėjo 
“sląstus” keliose vietose Chi- 
cagoj, kad suradus, iš kur pa
plito taip vadinami “Japan
ese Beetles.”

Seniau tie vabalai buvo im
portuoti naikinimui kitų vaba
lų ,bet dabar jie pasidarė di
deliai žalingi. V.

★
Norvegų Dainininkų 
Suvažiavimas

Lietuviams mažai žinoma, 
bet Norvegai Amerikoje turi 
daugiau chorų. Daugiausia 
yra išimtinai vyrų chorai.

Amerikos norvegų daininin
kių sąjunga laikė savo kon- 

^venciją Chicago j e ir turėjo 
28-tą iš eilės dainos festivalį, 

^arba, kaip jie vadina, “san- 
gerfest.” Dainavo 1,000 vie
nu tarpu. Griausmingai su
gaudė “Ja, ViElskcd,” (Taip, 
Mes Mylim Tave), tai yra 
Norvegijos himnas.

Festivalis buvo labai sėk
mingas. Northwest Armory 
prisirinko veik pilna. Nor
vegų dainininkų sąjunga su
kurta 1892 metais. Rep.

Atleidžia Daugiau 
Miesto Tarnautojų

Miesto elektros departmen
tas atleidžia 107 darbininkus. 
Tai jau trečias mažinimas 
miesto tarnautojų neva eko
nomijos sumetimais.

Miesto šviesai tas atsilieps. 
Daugelyje vietų bus tamsu, 
kur reikia šviesos.

Iš 1,200 miesto tarnautojų 
jau liko 900 ir dar atleidinė- 
jama.

Jei tikrai būtų noro taupyti, 
galima sumažinti politikierių 

' išlaidas, panaikinti kitur eik
vojimą pinigų, o ne atleidi- 

* net miesto tarnautojus. V.
★

Susvaidijo už Rendą, 
Nužudė Posūni

Charles Durandit, 70 metų, 
nušovė savo posūnį Harold 
Bates’ą, kuomet posūnis pa
reikalavo rendos iš patėvio, 
kad galėjus pagelbėti sergan
čiai motinai.

Senis supyko, kada posūnis 
pasakė, kad jo tėvo namas 
yra aprašytas sūnui ir duk- 
terei, o ne motinai. D, V.

Anglikė Peikia
Chicagos Mokinius

Dvi angliškos mokytojos, 
kurios mainais mokino Chica- 
goj High Schoolėse, įgavę 
čionai prastą įspūdį. Viena 
jų, Amy Molly Imlach, mo
kinus Von Steuben (Fon štei- 
ben) aukštesnėje mokykloje, 

kajako, kad mokiniai čia esą 
neteisingi, taipgi jie, jei gali, 

, neateina į klases. Londone 
•f yra kitaip. Ten mokiniai no

riai lankosi klasėse ir nereikia 
nuo jų užrakinėti drabužių ir 
kitų daiktų.

Moralinis stovis tarp moki
nių Anglijoj esąs geresnis.

KVIEČIAME Į PIKNIKĄ
Draugai ir draugės, pitts- 

burghiečiai ir apylinkės lie
tuviai darbininkai! Šių metų 
birželio 25 d. (sekmadienį) 
visi esate kviečiami dalyvauti 
piknike, įvyksiančiame minė
tą dieną. Jį rengia LLD 4-ta 
apskritis ir LDS 8-toji apskri
tis. Vieta: Ehlers darž^e, ne
toli Franklin Grove. Kelro
dis: važiuoti Camp Horne 
Rd. linkui Belleview Gar
dens, paskui sukti po dešinei 
link daržo.

Vieta lietuviams gerai ži- 
homa. Būtų mums labai ma
lonu susitikti ir draugiškai 
pasikalbėti apie dabartinę pa
dėtį, kuri reikalinga visiems 
žinoti. Mes tikimės turėti 
daug publikos šiame piknike. 
Kurie dalyvaus, nesigailės.

Piknikan važiuoti daug ke
blumų nebus: kurie neturės 
savo mašinų, tie galės nuva
žiuoti su kitais, jų mašinomis. 
Ateikit į LDS Klubą, 1320 
Medley St., North Side. Ton 
bus mašinų, kuriomis galėsite 
nuvažiuoti piknikan, apsimo
kant už savo kelionę.

Dai’ kartą kviečiame visus 
Pittsburgh© ir apylinkės lie-

4

Automobilių viršininkai labai linksmai sveikinasi su 
General Motors taip pat labai linksmais viršininkais 
po pasirašytos sutarties, tols sutarties, po kurios pasi
rašymo tuojau firmos serai pakilo Wall Stryto biržoje.

Kaltinama Padegime 
Bažnyčios

Pasidairius po Kanadą

Prieš kilusį gaisrą St. Chris
tina’s bažnyčioj, 11005 Hamlin 
Ave., gegužės 7 d., kas tai 
matė Miss Ann Schley einant 
į bažnyčią su pundeliu ranko
je, o iš bažnyčios išėjo tuščio
mis. Ugniagesiams gaisrą nu
galėjus, mergina vėl nuėjusi 
atsisėdo ant bažnyčios laip
tų.

Suimta Miss Schley prisipa
žino padegusi bažnyčią, bet 
daugiau nieko negalėjo paaiš
kinti. Teisėjas pasiuntė mer
giną į kliniką patirti, ar ne
bus pamišusi. , V.

Nušauto Motina 
Skundžia PcJicistą

Cecilia Burmeister traukia 
teisman policistą Robert Hes
se ir reikalauja $15,000 už 
nušovimą jos sūnaus Edwar- 
do, 26 metų.

Jis buvo nušautas policijai 
jį besivejant, rugsėjo 27, per
eitais metais. Skunde policis- 
tas kaltinamas, kad jis nušo
vęs Edwardą, kuomet šis no
rėjęs ginti savo brolį “poli- 
cisto burnojamą.” V.

Tyrinėja Unijos
Agento Mirtį

Anthony Cerone, Trokų Ve
žikų Unijos, 705 lokalo agen
tas, užmuštas ant gatves. Jį 
suvažinėjo automobilis prie 
pat jo namo, 733 N. Spring
field Ave.

Manoma, kad tai nebus ak- 
sidentas, o tikslus suvažinėji
mas, dėl to pradėtas tyrinėji
mas. X V.

★
Roselando Žinios

LDS 189 kuopos susirinki
mas įvyko birželio 7 d., Rosc- 
lando Lietuvių Kultūros Klu
bo name.

Narių susirinkime dalyva
vo neperdaugiausia. Tvarką 
vedė pirm. Julia Urmon. Fi
nansų raštininkas Ig. Urmon 
raportavo, kad kasoj pinigų 
yra $115.32.

Pikniko komisija (Julia 
Urmon) raportavo, kad kuo
pai pelno liks $60.34.

Praeitam susirinkime A. 
Kavaliauskas buvo apsiėmęs 
delegatu važiuoti į Seimą, bet 
sakė, kad dar apsimislys iki 
kito susirinkimo, o Zanie Kli- 
bienė sake, kad jei A Kava
liauskas nevažiuos, tai jinai 
važiuos, o šitam susirinkime 
abudu atsisakė važiuoti dėl 
gyvenimo aplinkybių, o dau
giau iš narių neatsirado kas 
važiuotų, tai palikom be de
legato, tai paskyrėm $10 pa
sveikinimui Seimo.

Ligoniai yra šie: M. šar- 
kiūnienė randasi ligoninėj, 
Stella Strong užsimaldav0 ge
gužės 18 d. Dagių Dagis.

Pittsburgh, Pa.

Parlamentas ketina pravesti 
įstatymą, pagal kurį Kanados 
indijonai gaus teises balsuoti, 
gerti svaigalus viešose vietose, 
žinoma, jeigu indijonai sutiks 
atsižadėti savo “privilegijų.” 

130,000 indijonų šiuo tarpu 
gyvena dviejose apylinkėse. 
Jiems neleidžiama apleisti tas 
sritis. Jie neturi teisių bal-. 
suoti. Jiems nevalia užeiti į 
viešą vietą išsigerti svaigalų. 
Bet jie turi tam tikras “pri
vilegijas” savo tarpe.

Jeigu jie sutiks paversti sa
vo bendruomenes savivaldy
bėmis ar dalimis kitų savival
dybių ir prisilaikyti visų Ka
nados įstatymų, jiems bus su
teikta beveik nilna pilietybė. 
Jie galės balsuoti ir svaigalus 
gerti. Įstatymą, tačiau, tu
rės užgirti provincijos, kurio
se indijonai gyvena.

Nebijokit, Kanadoje teismai 
žmoniški. Jie jūsų nenu
skriaus.

Tūlas William A. Wilson 
gavo 60 dienų kalėjimo už 
tai, kad jis aklą arklį vedėsi 
prisirišęs užpakalyje vežimo.

Matote, arklys, būdamas 
aklas, negulėjo gerai orien
tuotis, keletą kartų parpuo
lęs, vienu sykiu jis buvęs vel
kamas -per 25 pėdas.

Teismas, atmetęs jo apelia
ciją, pridėjo dar 30 dienų, 
jeigu nesumokės 2 4 dolerių 
teismo išlaidų.

Kad taip baustų policinin
kus, kurie muša streikierius 
per galvas lazdomis! Nepa
mirškit, kad policininkai būna 
ne akli, jie mato, kur šert su 
lazda.

Oras šiemet tikrai “maištin
gas.” Tuo metu, kai Torontas 
kepa karštyje, tai kalgarie- 
čiai dreba prie 27 laipsnių. 
Kirkland Lako gyventojai bu
vo besirengią šveisti kastuvus 
sniegui kasti.

Tu r būt supyko tas “die
vas,” nes žmonės yis skun
džiasi : šalta—negerai, šilta— 
negerai ,sausa — negerai, po- 
tvinis—negerai.

Su pabaiga birželio, Toron
te užsidarys trys vaikų darže
liai, kuriuose dirbančios moti
nos palikdavo savo vaikus 
priežiūrai.

Tas bus didelis smūgis bied- 
noms šeimoms. Motinos ne
galės eiti dirbti. Tas reiškia, 
kad šeimynoms teks .pakelti 
didelius sunkumus — gal eiti 
ant miesto kruopų (pašal
pos).

Tuos tris • darželius lankė 
apie 200 vaikučių,

Miestas rado priekabę: 
darželiai nesaugūs nuo gais
ro.

Kviečių augintojai prerijų 
provincijose pradeda bruzdėti 
prieš liberalų valdžią, kuri 

tuvius dalyvauti šiame gražia
me ir reikšmingame piknike. 
Visų pareiga jame dalyvauti.

, Komitetas. 

atidavė juos Jungtinių Vals
tijų kviečiui rykliams.

Kanados valdžia pranešė, 
kad farmeriai turės patys rū
pintis kviečių rinkomis. Su
tartis su Britanija nebus at
naujinta. -

Numatoma, kad prerijų 
farmeriai turės parduoti savo 
kviečius už $1.54 bušelį. Far
meriai tikėjosi gauti po $2.00.

Vancouveryje įvyko Britų 
Kolumbijos provincijos tai
kos konferencija, kurioje da
lyvavo 1,000 delegatų.

Konferencija nutarė surink
ti 75,000 parašų po peticija, 
kad būtų uždraustos atominės 
bombos.

Dalis Manitobos dar tebe- 
kenčia nuo Raudonosios po- 
tvinio, o Saskačcvanos pro
vincijos farmeriai pradeda rū
pintis sausra.

Tenai sausra yra dažna 
rykštė ir atrodo, kad šiemet 
ji skaudžiai nuplaks daugelį 
farmerių, jeigu oras žymiai 
nepasikeis.

Kanadietis.

Toronto, Canada
Parvežė Kanadiečiams 
Daug Svarbių Naujienų

Neseniai sugrįžo namo du 
progresyvūs veikėjai, kurie 
lankėsi visoj eilėj Europos ša
lių ir parvežė daug naujienų. 
Tai Tim Buck, Darbo Progre
syvūs Partijos generalinis se
kretorius, ir Dyson Carter, 
mokslininkas ir autorius, Ka- 
nados-Tarybų Sąjungos Drau
giškumo Draugijos lyderis. 
Su juo taipgi važinėjo jo žmo
na.

Tim Buck važinėjo po įvai
rius Europos kraštus: Angli
ją, Tarybą Sąjungą. Čekoslo
vakiją, Vengriją; Rumuniją, 
Lenkiją ir kitas. Jis išbuvo ge
rą laiką Europoje, matė jų 
gyvenimą ir tą entuziazmą, 
kuris reiškiasi naujos demo
kratijos šalyse.

Dyson Carter yra žymus 
mokslininkas, autorius ir žur
nalistas. Jis dalyvauja viso
je eilėje žymiu žurnalų (ka
pitalistinių), yra parašęs 
daug knygų politiniais ir mo
kslo klausimais. Jis taipgi 
yra didelis progreso mėgėjas 
ir Tarybų Sąjungos progreso 
sekėjas. Jis norėtų matyti, 
kad viskas, kas tik šiandien 
yra eikvojama klasių kovoje 
ir kariniuose prisirengimuose, 
būtų panaudota žmonijos ge
rovės budavojimui.

Šie du vyrai suteiks kana
diečiams daug svarbių žinių 
iš už “geležinės uždangos.” 
Dyson Carter su žmona,, kaip 
VOKS svečiai, keturias savai
tes važinėjo po Tarybų Są
jungą — ne tik automobiliais 
ir traukiniais, bet ir orlaiviais. 
Jiems buvo leista matyti, ko 
jie tik pageidauja.

L. B.

Žinelės iš mūsų miesto
Lietuviams turi būti žino

tina, kad Laisvės Choro Klu
bas jau gavo laisnius. like
riams — alui ir degtinei par
duoti. Klubo formalia atida
rymas įvyks š. m. birželio 24 
dieną; atidarymas įvyks su 
programa, kurią išpildys Vi
lijos Choras iš Waterbury, 
Conn., taipgi dainininkų gru
pė iš Manchester, Conn. Įė
jimo m ok esti es nebus, todėl 
visiems proga dalyvauti atida
ryme šio klubrūmio.

Senas veikėjas ir Laisvės 
Choro rėmėjas, Petras Girai- 
tis, yra paskirtas klubrūmio 
gaspadorium, o jo pagclbinin- 
kas — C. Brazauskas. Klub
rūmio sekretorium -yra M. 
Mulerankienė.

Laisvės Choro dainų pamo
kos įvyksta kas trečiadienį, 
tad, kurie mylite dainuoti, at
eikite — dainuokite drauge. 
Choro mokytoja yra W. Hol
lis, gabi muzikė, o pianistė G. 
Gardim

Šiemet Laisvės Choras siųs 
į atostoginę mokyklą, į Wor
cester, Mass., du studentus.

Birželio 17 d. susituokė Al
fred Puida su Louise Gordon. 
Abudu jaunavedžiai išauklėt’ 
laisvai. Vestuvėse dalyvavo 
tik artimos jaunavedžių gi
minės — Puidai su dukrele, 
iš Gardner, Mass., ir jauna
vedės giminės. Po vestuvių 
abudu jaunavedžiai išvyko į 
pajūrį, netoli New London, 
medaus mėnesiui.

Alfredo motina Konstanci
ja (Puidienė) Miller linki 
j a u n avė d ž i a m s 1 a i m i n g i a u s i o 
gyvenimo.
, ★

Spaudos piknikas įvyks š. 
m. liepos (July) 16 dieną. 
Visų miestų, miestelių ir kai
mų lietuviai darbo žmonės, 
rengkites dalyvauti jame. 
Piknikas bus Lietuvių Parke, 
Glastonbury, East Hartford, 
Conn. Bus užkandžių, gėri
mų, gera muzika ir progra
ma; dalyvaus Vilijos Choras 
iš Waterbury, Conn., ' taipgi 
Laisvės Choras.

F. J. Repšys.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Paveikslas, Vaizduojantis 
Kolūkių Kūrimąsi Lietuvoje

KAUNAS, bal. 30 d.,—Kau
nietis dailininkas Vincas Dil- 
ka baigia didelio formato 
kompozicinį paveikslą “Stei
giamasis kolūkio susirinki
mas.”

Kūrybinis sumanymas daili
ninkui gimė prieš porą me
tų. „V. Dilka lankėsi kolū
kiuose. Jurbarko apskrities 
Petro Cvirkos vardo kolūkyje, 
pavyzdžiui, jis išbuvo apie 2 
mėnesius, padarė visa eilę 
etiudų ir tipažo eskizų.

V. Dilkos paveiksle mes 
matome Lietuvos kaimui cha
rakteringą pirkią, kurioje 
vyksta steigiamasis kolūkio 
susirinkimas. Paveikslo . cen
tre — pareiškimą pasirašan
tis senukas. Prie stalo taip 
pat grupuojasi kaimo akty
vas. Dešinėje—partinis dar-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Aido Choras dainuos lietu
viškoje radijo programoje 
Framingham stotyje šį sekma
dienį, birželio 25-tą, 9 vai. 
ryto. A. C. Kor.

MONTELLO PIKNIKAS
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

57-tos kuopos metinis piknikas 
įvyks birželio (June) 25 d., Lietu
vių Tautiško Namo Parko, Montello. 
Pradžia 11-tą valandą. Kviečiame 
atsilankyti iš visos apylinkės. Bus 
gerų valgių, gėrimų ir geras orkes
tras, linksmai praleisite laiką.
4. Sauka. ' ‘ (118) 

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth, N. J. organiuoja busą 

į Laisvės pikniką. Busas išeis nuo 
Kliubo: 408 Court St., 12-tą valan
dą dieną. Kelionė $1.50 j abi pusi.

Prašome tuojau užsiregistruoti 
važiavimui pas šiuos asmenis: P. 
TARAS, A. STRIPEIKA ir GEO. 
KUDIRKA. Taipgi galite užsiregis
truoti Kliube pas ŠIAULĮ.

JUS,

buotojas, sveikinantis valstie
čius, jau padavusius pareiški
mus. Pirmajame plane—mer- 
gina-agitatorius, besikalbanti 
su dviem valstiečiais.

Paveikslas vaizduoja vieną 
įžymiausių įvykių Tarybų 
Lietuvos istorijoje — kolūkių 
kūrimąsi.

Surinkta Vertinga 
Istorinė Medžiaga

UKMERGĖ, bal. 30 d 
Vietos kraštotyros muzr
va d o vau j ant Z aj an č k a u sk i e -
nei, surinko daug vertingos 
istorinės medžiagos apie žmo
nių kovą dėl tarybų valdžios. 
Surinkta medžiaga iš įvairių 
laikotarpių: 1918-1919 metų 
revoliucinio judėjimo, kovos 
prieš buržuazinę valdžią Lie
tuvoje, prieš hitlerinius gro
bikus. M. Vinciūnas.

Kolūkio Kultūra
JURBARKAS, bal. 30 d.— 

Platus yra kultūrinis gyveni
mas “Naujojo kelio” žemės 
ūkio artelėje. Kolūkis turi sa
vo klubą - skaityklą, radiją, 
telefoną. Sukurti meno savi
veiklos rateliai ir sporto ko
lektyvas. Visi kolūkiečių mo
kyklinio amžiaus vaikai mo
kosi, dalis iš jų — vidurinė
se mokyklose.

A. Vaisiauskas.

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som 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. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE
387 Sherman Ave. N. Hamilton, Ont.
šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
Savininkas CH, PAMPALAS 

Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N. J. 
i ♦

SKILANDŽIAI!
SKILANDŽIAI!!

SKILANDŽIAI!!!
BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 

galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų
< » 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.
------------- -  ~ ............. -- -............ —---—i

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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Ties Massapequa, L. L, 
traukinys smogė sunkvežimį 
ir užmušė jo vairuotoją Al
fred H. Heckel.

Vakaci jomis 
Apsirūpinkite

Lower Shore Road,
IŠsirandavoja kambarys vienam 

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

BUNGALOW ŠEIMAI
IŠsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

A. Z A VIS H
Barnegat, N. J.

J. J. Kaškiaučius, H. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Liūdesio valandoj kreipki- 11 
tės prie manęs dieną ar 11 
naktį, greit suteiksime U 
modernišką patarnavimą. !! 
Patogiai ir gražiai mo- 
dern'iškai įruošta mūsų <• 
šermeninė. Mūsų patama- ■ • 
vimu ir kainomis būsite 1 • . < •
patenkinti. ;;

® ::

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. •

Tel. Poplar 4110
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Žinios
LIETUVIAI KRIAUČIAI VĖL GELEŽIES IR PLIENO MIESTO 
IŠRINKO CH. KUNDROTĄ ATSTOVYBE LAISVES PIKNIKE

Birželio 20 ir 21-mą dieno
mis lietuviai kriaučiai, Amal- 
gameitų Unijos 54-to skyriaus 
nariai, rinko savo skyriaus 
delegatą. Balsavimai buvo 
slapti, balotais, unijos svetai
nėje ir priežiūroje, 11 Arion 
PI.

Kandidatai buvo trys: esa
masis delegatu Ch. Kundro
tas, išbuvęs dvejus metus, 
kandidatavęs tretiesiems, vie- 
neriems metams, taipgi J. 
Hermanas ir A. Bubnys.

Už Hermaną agitavo trys 
laikraščiai: klerikalų Ameri
ka, tautininkų Vienybė, soci

alistų - trockistų Keleivis. Ir 
garsino jį trys radijai: newar- 
kiečių-Stuko, brooklyniečių 
Ginkaus ir Brooklyn© * biznie
rių.

Už Kundrotą eiliniai na
riai pasisakė tik dienraštyje 
Laisvėje. Balsavimų pasek
mės :

Kundrotas gavo 323 balsus.
Hermanas 216.
Bubnys 9.
Pasirodo, kriaučiai vadova

vosi savo supratimu ir reika
lais, ne svetimų politikierių 
agitacija.

Jonas Stakvilevičius.

Kaip Pakelti Nejudomojo Turto Taksai
Laisvėje jau buvo minėta, 

jog bus pakelti taksai ant ne- 
įudomojo turto — žemės, na
mų. Miesto Taryba valdžios 
pasiūlymą užgyrė ir nuo lie
pos 1-mos jau reikės mokėti 
pakeltuosius . Bus $3.08 per 
šimtą dolerių vertybės ben
drai imant viso miesto 
taksus. Tačiau imant atskiro
mis apskritimis pakėlimas vie
nur didesnis, kitur mažesnis, 
sekamai:

Brooklyno (Kings) buvo po 
$3. bus po $3.24.

Bronx buvo $2.96, bus $3.- 
24.

Manhattan buvo $2.97, bus 
$3.22.

Queens buvo $3.02, bus 
$3.27.

Pvichmond buvo $2.96, bus 
$3.24.

Darbininkų smulkiųjų na
mų savininkių grupės nepasi
tenkinusiai diskusuoja t ų 
taksų pakeltuosius nuošim
čius, kaipo šališkus stambia
jam bizniui,' milijonais apy
vartą darantiems nejudomojo 
turto savininkams.

Jie argumentuoja taip:
Manhattanas, kur didžiu

mą biznio ir gyvenamųjų pa
statų valdo galingos kompa
nijos, ten taksai mažiausi. 
Bronx, pilnas didžiausių puoš
nių apartmentnamių, bet jo 
taksai prilygsta lušny n ų 
Brooklynui ir Staten Islandui.

Queens didžiumoje apgy
ventas eilinių darbininkų, su 
skaitlinga grupe biednuome- 
nės tūlose dalyse, o kitui 
darbo aristokratijos ir vidu
rinės klasės, turi aukščiausius 
taksus. Išskyrus Jamaica cen
trą, čia stambių apartment
namių ir biznio pastatui ma
žiau, negu Manhattane ar
Bronxe. Apskritis pridaigsty- 
ta privatiškų nedidelių namu
kų, kurie išlaikyti brangu, o 
pajamų už juos mažai, ren- 
dauninkų po vieną ar keletą 
šeimų. Kai kur restrikcijos 
visai uždraudžia įsileisti ren- 
dauninkų, nors savininkas to 
pageidautų. Tai tiems savi
ninkams, ypač nedarbo laiko-
tarpiais, būna sunkiausia iš
siversti.
Mažieji Mušami, 
Didieji Rėkia

Tačiau būtų klaida manyti, 
būk stambiųjų real estate sa
vininkai patenkinti, 
norėjo • • • ir jie

Ne. Jie 
dar didesnių nuolaidų 
garsiausia rėkia prieš 
pakėlimą. Tik darbi- 
namukų savininkai ne- 

už savo

MĮ

taksų
ninkai 
siorganizuoja rėkti _ ____ _
reikalus, nors jie daugiausia 
sumoka. Priežastis:

Ne visi darbininkai žino, 
kaip milijonieriai savininkai 
mažiukus pakinko ir už juos, 
milijonierius, traukti taksų 
jungą. To priminimas tūlą 
nustebino.

Mažųjų namų savininkių su
sirinkime kas nors nustebusio
jo užklausė:

—Ar taksavimo komisijose 
kada matei darbininkų 
biedniokų atstovą ?

—Nemačiau.

ar

Dienraščio Laisves tradici
niame piknike, įvyksiančiame 
liepos (July) 2-rą, K laše i aus 
Clinton Parke, bus atstovybės 
ne vien tiktai iš saulėtųjų Flo
ridos ir Kalifornijos. Graži 
atstovybė atvyks ir iš plieno, 
geležies ir anglies centro, 
Pittsburgh o. Iš to centro, ku
ris stato gražiąją Ameriką, 
bet pats sloginamas suodžiais.

Jau tikrai žinoma, jog at
vyks J. Miliauskas, J. Porti
kas, M. Budnikas, J. Urbo
nas, J. Shiimkets, ' Bessie 
Shimkets, o iš jų kaimyniš
ko Treveskyn atvyks M. Sa- 
vukaitienė, U. Načajienė ir 
tūli kiti, kurių pavardės 
mums dar nepranešta, tačiau

apie kuriuos norėtume suži
noti.

Aišku, piknike svečių bus 
daug daugiau, negui iš anksto 
spėjame sužinoti. Iš anksto 
sužinome, paskelbiame gal tik 
keletą desėtkų. J pikniką at
vyksta šimtai svečių iš kitų 
miestų ir tūkstančiai Laisvės 
prietelių ir gerų pramogų mė
gėju brooklyniečių.

Tad, kiekvienas įdomaująs 
susitikti senus savo draugus, 
kaimynus, įsigyti naujų pa
žinčių ir turėti smagų *pa- 
žrnonį ruošiasi atvykti į Lais
vės pikniką liepos 2-rą, Klaš
čiaus Clinton Parke, Betts, 
ir Maspeth Avės., Maspeth, 
L. L

—Dėl ko?
Užklaustasis negalėjo atsa

kyti, už jį atsakė kitas, maž
daug taip:

—Taksavimo komisijosna 
ekspertus skiria valdžia, o 
valdžią renkame mes. Val
džion dar neišrinkome savo 
atstovų, tik milijonieriams iš
rinkome milijonierius atsto
vus ar jiems tarnaujančius 
asmenis. Milijonierių atsto
vai nustato, po kiek takšnoti 
milijonierių nuosavybę, po 
kiek takšnoti jūsų grįtelę. 
Patarlė sako: “varnas i varnui 
akies nekerta.”

Atsakymas visų kalbas nu
kreipė į artėjančius rinkimus. 
Tūli atvirai sutiko, jog rinki
mai nustato visą mūsų gyveni
mą, tarpe kitko ir taksus. 
Kad į rinkimus ateityje rei
kia daugiau kreipti domės. 
Linkėtina, kad mes, mažiukai, 
to neužmirštume. Maž.

Filmos—Teatrai
“Paskutiniai 50 metu”

Embassy teatruose neužilgo 
pradės rodyti Warner Bro
thers paruoštą filmą, kuris 
pavaizduoja pasaulinius įvy
kius paskutiniais 50 metų. Tai 
nėra vientisas originališkai 
pagamintas filmas, bet tik 
senų filmų rinkinys. Kadangi 
pradžioje šimtmečio filmavi
mas tebebuvo labai netobulas, 
tai, aišku, ir tie pirmieji fil
mai atrodo nekaip. Tik jau 
vėliau, ypač priėjus prie An
trojo pasaulinio karo, filmai 
padaryti labai gerai.

Filmų rinkinys labai vien
pusiškas. Paimkime abudu 
pasauliniu karu. Juos laimė
jo beveik vieni amerikiečiai, 
dar šiek tiek prisidėjo an
glai. Tarybų Sąjunga nesu
vaidino jokio vaidmens. Nė 
vieno vaizdo nematome. Nė 
vieno gero žodžio neišgirsta
me . Taip pat kaip ir nebuvo 
nei rusų proletarinės revoliu
cijos, nei kinų demokratinės 
revoliucijos. O juk tai įvy- 

. kiai, kurie tikrai savo pobū
džiu “nudažė” visą paskutinį 
pusšimtį metų.

Komentatoriai irgi parink
ti “vieno plauko.” Jiems .va
dovauja Arthur Godfrey. Nė 
vieno neįdėta su liberališko
mis pažiūromis į gyvenimo ei- 
grą.

Kitais žodžiais, filmų rin
kinio tikslas pakurstyti naujo 
karo dvasią, pagilinti prieš- 
komunistinę isteriją J

Tiek daug darbo ir lėšų 
įdėta! Tema juk labai puiki. 
Galėjo būti tikrai įspūdingas, 
pamokinantis filmų rinkinys, 
jeigu jo tikslas būtų buvęs be
šališkai nušviesti pasaulinių 
įvykių eigą paskutiniais 50 
metų. Rep.

Brooklyno senatorius Mo- 
ritt siūlo gubernatoriui Dew
ey patyrinėti teisėjus, nes esą 
“perdaug nusenusių ar gir
tų.”

Iš KLUBIEČIŲ IŠVAŽIAVIMO RUSAIS
Birželio 18 d. Liet. Ameri

kos Piliečių Klubas turėjo 
puikų išvažiavimą Lietuvių 
Laisvės Parke, Lindene. Pa
sitaikė ir puiki diena, kokios 
niekas negalėjo tikėtis, ka
dangi dabartiniu laikotarpiu 
nclietinga diena būna reteny
bė. Taigi, klubiečiai ir ne- 
klubiečiai linksmai ir gražiai 
laiką praleido prie gerų už
kandžių ir gėrimų.

Publikos buvo gana daug, 
susidarė 9 busai. Prie jų su
darymo prisidėjo ir Brookly
no biznieriai. Nuo šapolo- 
Vaiginio užeigos'prie Thames 
St. buvo sudarytas vienas bu- 
sas, nuo St. Baltaičio užeigos, 
taipgi nuo St. Vaičikauskienės 
(abi nuo Grand St.) po vieną 
busą, ir nuo St. Pečinsko užei
gos, So. 4th St., irgi vienas. 
Dar buvo vienas sudarytas 
nuo Cypress Hills, bet neteko 
patirti, kas jį sudarė.

Tokiu būdu parkas buvo su 
kaupu Užpildytas ir klubo 
bartend oriai — Čepulis, Ba- 
barskis, Deikus, Jackūnas — 
turėjo smarkiai suktis už ba
ro. Prie barčekiu iš peties, 
sušilęs, darbavosi Frank Itein- 
hardt’as. Prie vartų dirbo J. 
Bernotas. J. Steponaitis. O 
gaspadinės Josephina Augu- 
tienė su Anele Kanopa vos 
spėjo “dogučius” į “rolius” 
vynioti. žodžiu sakant, visi 
klubo darbininkai parke dir
bo. pusėtinai sunkiai, iš šir
dies.

Atrodo, klubas turės gerų 
pasekmių ir ateityje tokius iš
važiavimus turėti. žmonėms 
geriau patinka tokie išvažia
vimai, negu piknikai. Klubo 
gaspadorius Juozas Zakaraus
kas turėtų ir ateityje sykį bė
giu metų rūpintis suruošti, 
nes iš jų klubui bus daugiau 
įplaukų ir publika patenkin
ta. Teisybė, surengti išva
žiavimą busais reikia įdėti 
daug darbo ir energijos, o tas 
visas darbas krinta ant gaspa- 
doriaus pečių. Reikia turėti 
gerą komitetą ir parke gerus 
darbininkus, kad publikai bū
tų laiku patarnauta.

Šiemetinis išvažiavimas pa
sirodė geresniu už pereitais 
metais buvusį, — komitetas

buvo geras ir parko darbinin
kai buvo geri, visi visomis iš
galėmis darbavosi. Praėju
siais metais turėjome 7 bu- 
sus, o šiais motais jau 9. Ga
lima jau spėlioti, jog beinan
čiais metais turėsime 12. Klu- 
biečiams ir neklubiečiams 
toks išvažiavimas patinka.

J. Stakvilevičius.

Kompanijoms Leido 
Kelti Bušo Fėrą

Miesto budžeto komisija 
leido privatiškoms busų kom
panijoms kelti buso fėrą iki 
8 centų. Pakeltą fėrą pra
dės imti liepos 1-mą, kuomet 
miestavosios linijos pradės 
imti po 10 centų.

MIRĖ
IL Rapolskienė ' (buvusioji 

Lukauskienė), gyvenusi 349 
So. 4th St., Brooklyne, mirė 
trečiadienį, birželio 21 d. Pa
šarvota Garšvos šermeninėje. 
Laidos šeštadienį, 24-tą, Šv. 
Jono kapinėse.

Paliko vyrą, su kuriuo iš
gyveno apie trejetą metų, ir 
du sūnus.

Velionė prieš apie savaitę 
buvo suparalyžiuota, nuga
benta į Mary Immaculate li
goninę, Jamaica, kur ir mirė.

p

TONY’S

REPUBLIC BAR & GRILL

Matthew A
LIKERIO, VYNO ar ALAUSBUYUS

(Buyauskas)

TELEVISION

MArket 2-5172 Petras Kapiskas

*06*

SHAUNS
MATTHEW P. BALLAS

XJ:

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

TELEPHONE

STAGG 2-5048

gatvėje susidūrus 
sunkvežimiui ir 

auto susižeidė 4

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Brooklyne vykdomas teis
mas įdviejų vyrų ir vienos mo
ters, kaltinamų prekiavime

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager
(Lalsniuotas Baisam uoto jas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus • 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Senasis Laisvės 
Namas Parduotas

Neseniai galutinai užbaigtas 
pardavimas senojo Laisves 
namo, esančio kampas -Lori
mer ir Ten Eyck Sts., Brook
lyno dalyje, kuri vadinama 
Williamsburgu. Jį nupirko 
italai, žada gražiai ištaisyti, 
įsirengti šaunų klubą.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

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

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta pubtd, 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.

Auditorijos 
Restaurantas

Veikia kas dieną lig 7 dar
bo dienomis. Vėlesnėmis va
landomis karštų valgių neda
roma, patarnaujama tik sand
vičiais ir kitomis smulkmeno
mis. Nedaroma pietų nei 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
kuomet auditorijoje nebūna 
pramogų.

Liepos (July) 1-mą ir 2 die
nomis restaurantas bus atda
ras, nes tomis dienomis Liber
ty Auditorijoje ir kitose Lie
tuvių Kultūriniame Centre 
įsikūrusiose įstaigose lankysis | 
daug svečių, atvykusių į LLD 
ir LDS suvažiavimus, taipgi į 
dienraščio Laisvės pikniką.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos 2-rą, Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspethe, tačiau žino
ma, jog pirm pikniko daugelis

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

(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

70 MI I IMS 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
kestras pasišokti.

svečių užsuks atlankyti savo 
centrą ii- čionai pietauti. Taip 
pat padarys, daugelis grįžtan
čių iš pikniko.

Suvažiavimai įvyks: LLD 
liepos 1-mą ir 2-rosios prieš
pietį ,0 LDS liepos 3-6 dd.

Brooklyno
gatve k ariu i,
keleiviniam 
asmenys.

Brooklyne
kaucijos Francis McLaugh
lin, 33 metų, kaltinamas nu
šovus Mrs. Mildred Hansen, 
38 metų, divorsantę, kuri, sa
koma, atmetusi jo romantišką 
pasisiūlymą. Liko našlaite 
maža jos dukrytė.

Naktį įsilaužę į 67 Lexing- 
ton Ave., New Yorke, vagys 
sužalojo apie $1,500 vertes 
turto ir išsinešė $1,700 vertės 
įvairiais daiktais iš kelių įstai-

JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 r v 1 u 1 V X1

SHUFFLE BOARD

Savininkas

IGNAS SUTKUS
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.

Telefonas
EVergreen 4-8969

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-Ri7<

*06*

RES. TEL.
HY. 7-3681

*og*
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