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York. — Kilus civi- 
karui Korėjoj, įvai-

metus 
viduti-

Tie, kurie dalyvaus mūsiš
kiuose sanskridžiuose, be abe
jojimo, bus ir Laisves pikni-

išrenka 
centran

Philadelphia. —Mire Sa
muel S. Fels, 90 metų am
žiaus. plačiai žinomas mui
lų fabrikantas.

naujus
darbininkų sujudi-

Taigi matome: per ištisas 
tris savaites Amerikos lietu
viai seimą vos. Seimą vos: Bal- 
timorSje, Brooklyne ir Detro
ite.

Korėjoje.
Sanskridžiai.
SLA seimas.
LRKSA seimas.

Rašo R. MIZARA

Potvyniai kilo iš smarkiu 
liūčių.. Upės ištvino iki 35 
pėdų aukščiau vidutinio sa
vo lygio. ,

Darbo Žmonių 
Dienrastig 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE fic

O -mes ruošiamės prie su
važiavimų.

šeštadienį, štai, įvyksta Li
teratūros Draugijos suvažiavi
mas, kuriame bus paminėta 
35 metų Draugijos gyvavimo 
sukaktis.

Svarbu, kad jame dalyvaus 
šitos organizacijos sumanyto
jas ir pirmutinis 
pirmininkas,

Čia bus ir 
jos veteranų

New 
liniam 
rūs Wall,Stryto šėrai nu
puolė $4 iki $8, o viso jau 
4 bilionais dolerių.

Tokio. — šiaurinės Korė
jos komunistų-liaudies ar
mija iš naujo pasmarkino 
atakas prieš pietų Korėjos 
kariuomenę Seoul srityje.

Bedford, Virginia. — Be
darant bandymus naujam 
kariniam lėktuvui; jis ore 
susprogo užmušant tris la
kūnus.

Amerikos kišimasis į pilieti
nį Korėjos karą gali prives
ti prie trečiojo pasaulinio 
karo.

kūrėjas ir 
Leonas Prūseika. 
visa eilė Draugi- 
darbuotojų.

Birželio 26 d. Baltimorėje 
prasidėjo Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 46-tasis sei
mas.

“Tėvynė” rašo, jog į Cen
trą buvo prisiųsta 165 kuopų 
delegatų mandatai. Vadinasi, 
jei visi, kurių mandatai cen
tran prisiųsti, dalyvaus seime, 
tai jis bus nei didelis 
žas, — vidutinis.

Bet dažnai kuopos 
delegatus, pasiunčia
jų mandatus, o seimui atėjus, 
tūli delegatai nepasirodo.

LA1SVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.
Tel Virginia 9-1827-1828

O Š. m. liepos 10 d. De
troite prasidės LRKSA 57-ta- 
sis seimas.

SLA ir LRKSA gimė tuo 
pačiu laiku, gimė viename Su
sivienijime, tačiau jų seimų 
skaičius nėra lygus. Katali
kų susivienijimas dažniau sei- 
mavojo.

“Mūsų broliškas Susivieni
jimą jau baigia pergyventi 
64 metus,” rašo “Tėvynė.” 
“šešiasdešimt keturi metai 
kaip žmogaus gyvenime, taip 
ir organizacijos gyvenime — 
didelis skaičius metų...”

Tai tiesa.
“Lai šis Susivienijimo

seimas būna vienas iš prakil
niausių ir reikšmingiausių sei
mų !” baigia SLA organas.

Mes jam linkime to paties.

LDS dvimetinis

Amerikos žmonės tebetęsia 
savo darbą už taiką, pasto
vią, ilgametę taiką.

Tasai darbas tęsiamas vi
same pasaulyje.

Kovojant dėl pasaulinės tai
kos, josios šalininkai, 
nemanė ir nemano 
prieš paskyrų šalių
žmonių kovą dėl išsilaisvini
mo bei apvienijimo savo tau
tų.

Korėjoje prasidėjo pilietinis 
karas.

Šiuos žodžius rašant, 
vis nėra pilnų žinių dėl to, 
kuri pusė jį pradėjo.

Svarbu, kad šis karas greit 
baigtųsi, kad jį išspręstų pa
tys korėjiečiai, kad dėl jo ne
kiltų pasaulinis karo gaisras.

Tokio. — United Press, 
pranešė, kad pasitraukė vi
sas Japonijos premjero Yo- 
šidos ministrų kabinetas.

Ten svečiai galės užmegzti---------------------
daug pažinčių. .ORAS. —- Giedra ir vešiau.

| šiaurinė Korėja 
Jungtinių įsavo kariuomenę 

Tarybai Korėjos.

SAKOMA, JOG AMERIKA 
PLANUOJA SIŲST SAVO
ARMIJA I KORĖJA
Sovietai pareiškė, kad J. Tautų 
Tarybos sprendimas neteisėtas

THE LITHUANIAN DAILYr

Wajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei
Jau ligi šios dienos gauta 

$2,666; dar reikia $7,334

ŠIAURĖS KORĖJIEČIAI >
ĮMARŠAVO Į PIETINES 
KORĖJOS SOSTINĘ J

Amerikos lakūnai nušovę keturis 
šiaurinės Korėjos lėktuvus

Devintasis 
seimas atsidarys sekamą pir
madienį.

Jame bus kuopų atstovų net 
iš tolimosios Kalifornijos: Los 
Angeles ir San Francisco 
miestų.

LDS šiemet mini savo 
metų amžiaus sukaktį.

Jei sanskridžių dienomis 
pas mus siautės toks karštas 
oras, koks jis yra šiuos žo
džius rašant, — virš 90 laips
nių, — tai nebus labai gerai.

Bet yra vilties, jog oras at
vės ir mūsų sanskridžiuose 
bus daugiau šviesos, negu 
karščio.

Lake Success, N. Y 
Amerika įteikė 
Tautų Saugumo 
rezoliuciją, reikalaujančią 
kuo stipriausių « veiksmų 
prieš šiaurinę Korėją, jei - 
gu jos armija nepasitrauks 
iš pietinės Korėjos.

New Yorko Times kores
pondentas Thomas J. Ha
milton pranešė, jog Ameri
kos valdžia ruošiasi pra - 
šyt, kad Saugumo Taryba 
įgalintų siųsti amerikonų 
armiją karui prieš šiauri - 
nius korėjiečius.

Maskva. — Sovietu 
riausybė sako, Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
praeitą sekmadienį neteisė
tai užgynė Amerikos pasiū
lymą, reikalaujantį, kad

Kiek amerikiečiai 
prageria per metus

Washington. — Pernai 
metais amerikiečiai prapir- 
ko 8 bilionus, 500 milionų 
dolerių degtinei, alui ir vy
nui, kaip paskelbė 
bos departmentas.

Taigi per vienus 
alkoholiui išleista,
niai imant, po 57 dolerius 
nuo kiekvieno amerikiečio, 
seno ir jauno, moteries, 
mergaitės ir vaiko.

Valdžia uždarinėja vienas 
karines ligonines, stato 
kitas—eikvoja pinigus

Washington. — Valdinė 
Veteranų Administracija 
stato naują Philadelphijoj 
ligoninę už $8,000,000; gi 
armijos valdyba nutarė už
daryti milžinišką savo ligo
nine Valley Forge, tik 25 
mylios nuo Philadelphijos.

Los Angeles mieste Vete
ranu Administracija stato 
naują ligoninę dėl 1,000 vy
rų; tuo tarpu karinio lai
vyno valdyba uždaro savo 
ligoninę su 1,100 lovų Long 
Beach’iuje, ;
nuo Los Angeles.

Daugelyj kitų vietų taip 
pat eikvojami desėtkai mi- 
lionu doleriu iš šalies iždo, 
naikinant vienas karines 
ligonines, o statant kitas.

Nuskendo valtis su 15 
švedų atletų

Stockholm. — Nuskendo 
didelė irklinė švedų valtis 
jūroje arti Holandijos; žu
vo 15 atletų, kurie iš Šve - 
dijčs plaukė Francijon. Jie 
norėjo parodyti francū- 
zam, kaip reikia mankštin
tis, kad būtum “sveikas, 
miklus ir stiprus.” Nelai
mingoji valtis buvo tik 
pernai “meistriškai” pasta-

paliečia 
esminiai svarbų dalyką,, o 
padaryti sprendimui dėl 
tokio dalyko reikia, kad už 
jį balsuotų visi nuolatiniai 
Saugumo Tarybos nariai, 
tame skaičiuje Sovietų Są
junga ir Kinija, kaip nusta
to Jungtinių Tautų konsti-

Bet amerikinio pasiūly
mo užgynime nedalyvavo 
nei Sovietų Sąjunga nei 
Kinijos Liaudies Respubli
ka. To pasiūlymo užgyni
mas todėl yra neteisėtas ir 
bergždžias, kaip sakė 
TASS, sovietinė žinių agen
tūra.

Anglija kaip karine 
amerikonu stovykla

London. —Kairiniai Ame
rikos lakūnai ir oficieriai 
šimtais vaikštinėja ir važi
nėja po Londoną ir kitus 
Anglijos miestus.

Amerikos bombanešiai 
turi savo stovyklas Angli - 
joj ir nuolat daro karinius 
pratimus. Jankiai sako, tie 
bombanešiai galėtų ir ato
mines bombas mėtyti į So
vietų miestus.
Amerikiniai koi^ėsponden- 

tai pasakoja, kad šie bom
banešiai “apsaugoje • vaka
rų Europą nuą užpuolimo 
iš Sovietų pusės.”
Anglija faktinai tapo kari

ne Jungtinių Valstijų sto - 
vykia, kur amerikonai jau
čiasi visai namie, kaip ra
šo New Yorko Daily News 
reporteriai.

W. Virginia potvyniuose 
žuvo bent 40 žmonių

- - - - - 1
Shinnston, W. Va. —Per-, 

staigius potvynius W. Vir
ginijos valstijoj praeitos sa
vaitės gale žuvo 22 žmonės

Andas piršo atomu bombą 
prieš šiaurine Korėją

London. — Konservatas 
Anglijos seimo narys P. C. 
Roberts, armijos majoras, 
ragino Jungtines Valstijas 
mesti atomu bombą j Py- 
ongyangą. šiaurinės Korė - 
jos Liaudies^ Respublikos 
sostinę.

Pirmadienį įėjo specialiu Laisvės fondan $207.00. 
Atsirado geras būrys draugų, galinčių paaukoti po $10 
ir po $5.

Stambesnėmis sumomis įteikė:
Petras Vaznys, Brooklyn, N. Y.......... . .............$90.00
J. Didjun, New Haven, Conn. . • .................. 47.00
Ksavera Karosienė, San Leandro, Cal...........30.00
S. Yurkin, New Britain, Conn......................... 17.00

Aukojo:
LDS 3-čioji apskritis ......... ’...................
LDS 5-toji apskritis ........ ......... .
S. Yurkin, New Britain, Conn............
LLD 32 kuopa, New Haven, Conn........
J. S., Elizabeth, N. J. ;............ • •...........
P. X., Detroit, Mich, j. <•.. •.........•....•
Jonas Senkus, Tressacks, Sask., Kanada 
Juozas Karosas, San Leandro, Cal.......
Marytė Baltulioniūtė, San Francisco, Cal. ... 10.00 
Ksavera Karosienė, San Leandro, Cal............ 10.00
Ant. Matulis, Jersey City, N. J................... ....5.00
A. Skairius, Elizabeth, N. J.    ...................... 5.00
O. Vertelienė, Linden, N. J............................... 5.00
J. Stasiukaitis, Cliffside, N. J............
J. Dainius, Brooklyn, N. Y..............
F. Šiaulis, Elizabeth, N. J...................
John Lotus, Detroit, Mich.
J. Petkus, New Haven, Conn. .......
J. ir A. Milauskai, New Haven, Conn.
B. Vaitkevičienė, New Haven, Conn.
A. Šaliūnienėį New Haven, Conn. ....
M. Valinčienė, New Haven, Conn. ...

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Washington. — Amerikos 
valdžia nusprendė siųsti 
bombanešius su ameriko
nais lakūnais, kad bombar
duotų šiaurinių korėjiečių 
užimtus miestus pietinėje 
Korėjoje.

Washington. — Aukštie
ji Amerikos valdininkai ir 
generolai nutarė “galingai 
remti” pietinę Korėją kare 
prieš šiaurės Korėją. Dar 
neskelbiama, kokia tai bus 
parama.

Washington. — Demo
kratu senatorių vadas Tom 
Connally sakė, jeigu Jung
tinės Tautos neparūpins 
tarptautinės armijos karui 
prieš šiaurinę Korėją, tai 
Amerika ir jos bendrai tu
rėtų siųsti savo kariuome
nę talkon pietinei Korėjai 
prieš šiaurinės Korėjos ko
munistus.

New York. — Newyorki- Washington. —Demokra- 
nė Darbo Konferencija dėl te kongresmanė Mary Nor- 
Taikos pasiuntė preziden- ton įnešė sumanymą, reika
lui Trumanui telegramą, ' 
šaukiant, kad jis sustabdy
tų ginklų ir kariuomenės 
siuntimą j pietinę Korėją, 
karui prieš šiaurinės Korė
jos respubliką.

Konferencija įspėjo, kad “išlaidoms.”

$50.00 
20.00 

..15.00 

. 10.00 
. 10.00 
• 10.00 
. 10.00 
. .10.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.Q0 
5.00 
5.00 
5.00

Tokio. —'Generolas Mac- 
Arthur įsakė sumobilizuot 
visą japonų policiją “tvar
kai saugoti” prieš numato
mus naujus “komunisti- 
mus 
mus.

Kodėl MacArthur užda
rė komunisty laikraštį

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur trisdešimčiai dienų 
uždarė Japonijos Komunis
tų Partijos laikraštį Akaha- 
tą (Raudonąją Vėliavą) 
todėl, jog tas laikraštis 
pranešė, kad pietinės Korė
jos armija pirmutinė įsi
veržė į šiaurinę Korėją ir 
tik po to šiauriniai korėjie
čiai kontr-atakavo pietie
čius.

Reikalaujama $20,000 
algos kongresmanam

laujantį pakelt metinę algą 
kongresmanam ir senato
riam iki $20,000.

Dabar jie gauna po $12,- 
500 reguliarės algos ir $2,- 
500 netaksuojamo

Tokio. — Generolo Mac- 
Arthuro štabas Japonijoj 
pranešė, jog šiaurinės Ko • 
rėjos komunistų (liaudies) 
armija įmaršavo į pietų 
Korėjos sostinę Seoulą.

Associated Press, ameri - 
kine žinių agentūra, teigė, 
kad amerikonų globoja
mas pietinės Korėjos prezi
dentas Syngman Rhee pa
bėgo su savo valdžia į Su- 
woną, 20 mylių į pietus nuo 
Seoulo.
Antradienį pasklido prieš-. 

taraujanti pranešimai, ku - 
rie sakė:

Pietinės Korėjos karino - 
menė privertė šiaurinius 
korėjiečius pasitraukt iš 
Seoulo.

Šiaurinių komunistų ka
riuomenė pertvarkė savo 
jėgas ir vėl žygiuoja į Seou-

Didžiule karine 
statyba Alaskoje

Fairbanks, Alaska.—Šiuo 
laiku Alaskoj yra urmu 
statomi visoki kariniai į- 
rengimai — lėktuvų aikš - 
tės, patalpos kariuomenei, 
tvirtovės ir kt. Tiems įren
gimams paskirta 250 milio- 
nų dolerių.

Komercinė spauda rašo, 
jog kariniai darbai atnešė 
gerovės laikus Alaskos žmo
nėms; sako, virėjai gauna 
po $18 per dieną, išlavinti 
darbininkai $175 iki $200 
per savaitę.

Bet už paprasčiausią pas
togę lūšnoje mokama $150 
rendos per mėnesį; pora 
keptų kiaušinių lėšuoja 
pusantro dolerio iki $1.75; 

•Už plaukų nukirpimą reikia 
mokėti du doleriu; už sa- 
lotų-tomačių lėkštę valgyk
loj mokama iki $1.75.

2 bilionai dol. parėmimui 
farmų produktų brangumo

Washington. — Neseniai 
Kongreso Atstovų Rūmas 
nutarė- paskirti 2 bilionus 
dolerių (du tūkstančius mi
lionų) kaipo paramą far- 
moms per metus. Valdžia 
už tuos pinigus vėl supirki
nėtų iš farmerių “pervir - 
šius” grūdų ir kitų produk
tų į savo sandėlius. Taip 
palaikytų gana aukštas 
kainas produktams, palie
kamiems laisvoje rinkoje 
pirkikam - naudotojam.

Šį sumanymą dabar už - 
gyrė Senatas 36 balsais 
prieš 35. Iš pradžios 35 se
natoriai balsavo už ir 35 
prieš. Tuomet Jungt. Vals
tijų vice - prezidentas Al- 
ben Barkley, kaipo Senato 
pirmininkas, pridėjo savo 
balsą už.

Suprantama, kad prez. 
Trumanas pasirašys tą bi- 
lių, užtikrinantį geras far
mų produktam kainas.

lą.
Komunistai, įsiveržę su 

tankais ir motorinėmis pat
rankomis, laikosi Seoule, 
bet jų dar nedaug tėra 
mieste.

Pyongyang.
nės Korėjos Liaudies Res - 
publika per radiją iš savo 
sostinės Pyongyango „šaukė 
pietų Korėją pasiduoti.

Tokio, Japonija. — Kari
niai Amerikos lėktuvai nu
šovė keturis šiaurines Ko
rėjos lėktuvus virš lėktuvi
nės aikštės Kimpo, Seoulo 
priemestyje, kaip pranešė 
New Yorko Times radijas 
antradienį. Sako, ameriki - 
niai lėktuvai saugojo Ame
rikos piliečius, kurie iš tos 
aikštės perkraustomi kelei
viniais lėktuvais į Japoniją.

(Tą pačią dieną N. Y. 
Times korespondentas ra
šė: — Keli šiaurinių korė
jiečių lėktuvai skraidė virs 
tos lėktuvų aikštės, bet 
rimtai negrasino trukdyti 
amerikonų iškraustymą.) 
MacArthur duoda lėktuvų 
pietinei Korėjai

Generolas MacArthuras, 
amerikinis komandierius 
Japonijai, jau paskyrė de - 
šimt karinių lėktuvų pieti
nei Korėjai. Bus siunčiama 
jai vis daugiau lėktuvų 
ir kitu karo įrankių.

Čiang Kai-šeko kinai tau
tininkai iš Formozos salos 
žada duoti savo lakūnus 
amerikiniams lėktuvams, 
jeigu patys amerikonai ne
norėtų kariauti prieš šiau
rinius korėjiečius.

Nauji dipukai dvigubai 
prisaikdinami, kad buvo ir 
bus komunistų priešai

New York. — Karinio 
Amerikos transporto lai - 
vas Blatchford atgabeno 
810 dipukų (išvietintų), 
daugiausia iš Vokietijos, ir 
visi jie turėjo pasirašyti

I priesaikas, jog nepriklauso 
ir niekuomet pepriklausė 
komunistų Partijai nei jo
kioms kitoms organizaci
joms, kurias generalis Jun
gtinių Valstijų prokuroras 
paskelbė kaip “neištiki- . 
mas” amerikinei valdžiai.

Pirmiaus dipukai buvo 
prisiekdinami prieš komu
nistus tiktai užjūryje. Bet 
naujasis įstatymas reika
lauja tokių priesaikų ir at
plaukus dipukams į Ameri
kos uostą. ’

Muitų inspektoriai rado 
pas vieną “pribuiša,?, Han- 
andelį Droriarza brangius 
papuošalus su 78 deiman
tais, kuriuos jis mėginti 
slaptai įgabenti i New Yor- 
ką. r f .
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Civilinis Karas Korėjoje
Šios pastabos rašomos pirmadienio rytą. Šios dienos 

komercinė spauda perpildyta žiniomis ir straipsniais 
apie įvykius Korėjoje. Per visą dieną sekmadienį radijas 
teikė plačiausius pranešinėjimus ir komentarus apie mū
šių eigą.

Kas pasidarė? Kur teisybė? Kas kaltas už šitą stai
gią eksploziją?

Pietinės Korėjos valdžios užsienio reikalų, ministras 
Ben C. Limb pranešė, kad šiaurinės Korėjos karinės jė
gos birželio 25 dienos rytą įsiveržė į Pietinę Korėją ir 
pradėjo karą. Bet Šiaurinės Korėjos' dalies, Korėjos De
mokratinės Liaudies Respublikos užsienio reikalų minis
terija pranešė, kad tos pačios dienos rytą iš Pietinės Ko
rėjos ginkluotos jėgos įsiveržė į Šiauriu. Korėjos terito
riją ir pradėjo karą.

Toki abiejų pusių oficialūs pranešimai. Svarbiausia 
dabar du klausimai: Ką daro arba darys didžiosios vals
tybės? Kas daryti, kad šis civilinis Korėjos karas neuž
siliepsnotų į naują pasaulinį karą?

Karas neprasidėjo be priežasties. Karas neišlūžo iš 
piršto. Karui sąlygos brendo nuo-seniai. Suskaldymas, 
padalinimas Korėjos buvo nenatūralus, nenormalus įvy
kis. Tarpe tų dviejų dalių ginkluotas konfliktas liko tik
tai laiko klausimas. Jis prasidėjo.

Paskutiniai pranešimai iš Japonijos teigia, kad ge
nerolas MacArthur jau pavedė Pietinės Korėjos valdžiai 
keletą karinių lėktuvų ir kad skubiai siunčia Korejon di
delį kiekį amunicijos ir smulkiųjų ginklų. Tai reiškia, 
kad mūsų vyriausybė jau viešai ir oficiališkai įsimaišė į 
Korėjos civilinį karą. Kas toliau?

Kiekvieno taikos mylėtojo pastangos turi būti deda
mos tam, kad neleisti šiam vidiniam Korėjos konfliktui 
išsivystyti į pasaulinę skerdynę. O tai reiškia, kad di
džiosios valstybės į ji nesikištų, laikytųsi nuošaliai. Tegu 
patys Korėjos žmonės išsprendžia savo krašto likimą!

Jeigu viena didžiųjų'valstybių militariškai gelbės 
vienai pusei, tai kitos didžiosios valstybės negalės pasi
likti neitrališkos. Tuojau susidaro sąlygos visuotinam 
pasaulio milžinų susikirtimui. 'Tuojau iškyla naujo 
pasaulinio karo pavojus.

O kas nori naujo karo? Naujo karo nori tiktai pik
čiausi žmonijos neprieteliai. Naujo karo trokšta tiktai 
išnaudotojų klasės, kurios nori karu pasipelnyti. Už nau
ją darą darbuojasi amunicijos ir ginklų gamintojai. Pa
galiau naujo karo ištroškusiai laukia hitleriniai likučiai, 
išsiblaškę po visą pasaulį.

Mums atrodo, kad šis ginkluotas konfliktas Įtorejoj 
dar aukščiau iškelia reikalą kovos už taikos išlaikymą. 
Dar svarbesnės pasidaro pastangos rinkti parašus ant 
Stockholmo taikos rezoliucijos. Kaip niekada pirmiau, 
dabar reikia visiems taikos ir žmoniškumo šalininkams 
įsitraukti į kovą už taiką. 
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Darbas Nelengvas, Bet Būtinas

Nereikia nė kalbėti, jog civilinis karas Korėjoje pa
didino šioje šalyje isteriją. Naujo karo kurstytojams pa
sidarė tikra rugiapjūtė. Jie ta proga naudojasi ir nebesu
valdomai šaukia už tolimesnius žygius kariniuose pasi
ruošimuose.

Aišku, jog tokiose sąlygose darbas už taiką pasidaro 
sunkesnis, susiduria su didesniais keblumais. Iš Korėjos 
pasiekia žinios vienpusiškos, tikslios.

Tačiau didelę klaidą padarytų taikos šalininkai, jei
gu jie tiem sunkumam pasiduotų ir nustotų dirbę dėl tai- 

į koš. Mes esame giliausiai įsitikinę, kad Amerikos žmonės 
■ nepaliaus troškę taikos, kad jokia propagandą už naują 

I -katą nepadarys juos mylinčiais karą. Bet jų balsas tuĮri 
būt išgirstas. Milijonai parašų už taiką kaip tik ir bus 
Ariierikos žmonių masinis pasisakymas už taiką.

Progresistą Partija Už Taiką
Šiofnis dienomis įvyko P.rogresistų Partijos nacio- 

. nalinio komiteto susirinkimas. Tai buvo labai svarbus 
susirinkimas. Komitetas apsvarstė visą padėtį ir nusta
tė.gairės savo propagandai dėl ateinančių rinkimų. Ko
miteto rezoliucijoje pasakyta, kad šiuose rinkimuose 
taikos reikalas bus svarbiausias klausimas. Senosios par- 

į tijtfs stengiasi šį faktą užmozoti, žmonėms akis ūžihuilin- 
, ti, nukreipti jų dėmesį į mažos vertės dalykus. Už tai 
i Progresistų Partija turės Amerikos žmonėms teisingai 
į perstatyti tikruosius klausimus.

t Komitetas taip pat nutarė reikalauti, kad vyriausy- 
} be tuojau pravestų plačią amnestiją politiniams kali

niams, kurių tarpe randasi Kotnunistų Partijos sekreto
rius Eugene Dennis, rašytojai Howard Fast, John Ho
ward Lawson, Dalton Trumbo ir daugybė kitų kovotojų 
prieš fašizmą.

Tas parodo, kad jaunoji partija tebeina progreso keliu 
ir tebesiekia pažahgių idealų.

1 • \

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
pasaulio dėmesys daugiausia 
sukasi apie Tol. Rytus, kaip 
neuralginius tarptautinės pa
dėties taškus, Afrikoje vyks
ta intensyvus pasirengimas 
pakartoti Kinijos įvykius...
Tas tik parodo, kad kur 

yra darbo žmonių, kur tik 
randasi pavergtųjų, ten 
užtiksi “raudonųjų”. Tik 
vienas dalykas mus stebi
na: Nejaugi tos paprastos 
tiesos .dar. iki šiol nežinojo 
špitolninkų Darbininkas?

tik 
tai- 
yra

v ra 
\ji 
tiek 
tiek 
turi

siųstu-

JIE NEPAMIRŠTA 
IR AFRIKOS

Kad jau tie raudonieji 
nesvietiškai ir' landūs! 
Jiems nepakanka Amerikos 
bei Europos su Azija. Jie 
jau pradėjo savo darbą ir 
Afrikoje. f)arbininkas rašo 
išsigandusiai:

Paryžinė “Now York llc.- 
rald Tribune” laida paskel
bė sensacingą medžiagą apie 
bolševikų organizacijos tin
klą Afrikoje. Belgų Konge 
yra dideli uranijaus rūdos 
ištekliai. Čia bolševikai ,yra 
išvystę didžiausią agitacijos 
ir šnipinėjimo veiklą. . . Vi
sa Afrika apjuosta specia
liais trumpų bangų bolševi
kinės propagandos
vais. Parinkti negrai Sovie
tų Sąjungoje išeina ideologi
nį ir technikinį parengimą ir 
vėliau grąžinami kaip radis
tai, technikai ir sykiu agen
tai. . . Bolševikinei veiklai 
sekti' britai, po įvykusių ne
ramumų Urgandoj ir Nigeri
joje, pasiuntė į Afriką ge
riausius savo Secret Service 
žmones. Praėjusį vasarį Ak-' 
kroj buvo teisiamas negrų 
giminės vadas KwameNkru- 
mah su 12 savo bendrinin
kų. Jis teisme prisipažino, 
kad jo suorganizuotos “Tau
tinės liaudies partijos” tiks
las yra sudaryti sovietinę 
vakarų Afrikos respubliką...

Ir prancūzų valdomoj va
karinėj pusiaujo Afrikoje 
reiškiasi stiprus revoliuci
nis judėjimas, pasivadinęs 
“Rassemblement Democra- 
tique Africain.” Jo tikslas— 
nusikratyt prancūzų globa. 
Jo ženklas — kūjis ir pjau
tuvas . . .

Neramu ir ispanų Marok- 
ke. Kai Franco kariuomene 
po kruvinų aukų pagaliau 
numalšino vietiniu sukilimą 
Jebala kalnuose, tai pas su
kilėlius rado labai, daug mo
derniškų ginklų čekoslova
kiškos gamybos...

Tas viskas prikišamai ro
do, kad tuo pačiu metu, kai

APIAKUSI 
PROPAGANDA

Todėl, kad “Laisve” 
na žmones remti 
mo rezoliuciją”, ji, 
Naujienos, veda “išdavikiš
ką propagandą.”

O kas baisaus toje rezo
liucijoj yra? Naujienos ra
šo: “Toje rezoliucijoje rei
kalaujama besąlyginiai už
drausti atominius ginklus 
ir įsteigti griežtą tarptau
tinę kontrolę atominiams 
ginklams” (N., birž. 22- d.).

Tik paskutiniai menševi- 
kiški apjakėliai gali sakyti, 
kad šitie reikalavimai yra 
išdavikiški Amerikai arba 
bile kuriam kraštui visam 
pasaulyje. Juk, pavyzdžiui, 
tik niekšai ir apjakėliai 
nais metais sakė, kad yra 
išdavystė reikalauti už
drausti vartojimą nuodin
gų gazų. Tačiau tokių ga- 
zų vartojimas buvo žmoni
jos paneigtas ir ‘ praėju
siam kare jau nebebuvo 
vartojami.

Antra, kodėl gali būti iš
davystė reikalauti įvedimo 
griežtos’ tarptautines kont
rolės atominiams gink
lams? Juk berods ir pačios 
Jungtinės Valstybes 
Jungtinėms Tautoms 
imti tokią kontrolę? 
nejaugi jau Naujienoms ir 
prezidentas Trumanas už-

ragi- 
Stockhol- 
ii, sako

siūlė 
pri- 
Tai

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

SAULĖ IR PAJŪRYS

Vasara griūte užgriuvo. 
Kad užkepino, kad užušutino, 
taip staigiai, nepaprastai! 
Kiekvienam parūpo ištrūkti 
kur j pajūri, paežerėn, pasi
maudyt, saulėj, pasikaitint.

Visa tai gerai, bet — atsar
giai, nuosaikiai, neperdėtai! 
Saule. Išbalusiam miestiečiui 
norisi kuo greičiausia nudegt 
saule, kad oda pasidarytų 
tamsi, gludi, saule nudegusi, 
ir sveikiau, ir gražiau.

Bet su saule reikia atsargu
mo. Kitaip — bus negerai. 
Jei perdėsi be saiko, gausi 
skaudžiai atkentėt. Vietoj 
sveikatos ir smagumo gausi 
skausmą ir ligą. Bot koks 
apsideginimas smarkiai ifž- 
gauna ne tik odą, bet ir visą 
organizmą.

Būtinai reikia taisyklių, sis
temos, plano.

1. Pradėk būt saulėj iš 
lengvėlio ir tik po truputį, tik 
po keletą minučių tam kar
tui. Galvą apsidenk.

2. Negulėk, kaip strampas, 
ištisai. Palaipsniui vartykis, 
kad saulė visur daeitų. Ir 
tai švitinkis tik 10-15 minu
čių. Kitą kartą kiek ilgėliau, 
bet niekad neperdėk. Atsi
mink. O ne, tai gailėsies.

3. Tuoj eik, išsimaudyk ir 
'pasilsėk pusvalandį. Apsi
renk ir eik.

4. Geriausias laikas saulėj 
švitintis apie pusdienį, už po
ros valandų po valgio.

5. Jei pradeda galvą skau- 
dėt ar oda svyla, tai jau 
smarkiai perdejai, ir gausi 
pasirgt. Jei nuo saulės mau-

nuovargis, blogas mie- 
svoris eina žemyn, tai 
sustabdyk saulės maudy- 
ilgesniam laikui. Nuo

Jei sukaitęs, tai 
atvėsk ir apdžiūk 
eik vandenin.
tai išsibraukyk -

dienas 
vieną

pirma 
ir tik 

Jei tau 
pirma

tik tada van-

KORĖJA IR JOS PILIETINIS KARAS
nemažas šiaurinę dalis — susidarė 

dvi viena kitai priešingos 
valdžios. Korėjoje po jos 
išlaisvinimo iš Japonijos 
jungo, dar 1945 metais, jau 
buvo pravesta valstiečių 
naudai žemės reforma, fab- 

kasyklos
ir 

ko- 
So-

Korėja, tai 
kraštas. Ji užima 85,246 
ketvirtaines mylias ir turi 
apie 30,000,000 gyventojų. 
Senovėje buvusi galinga ir 
kultūriška valstybė. Po Ru
sijos - Japonijos 1904-1905' 
metų karo ten įsigalėjo Ja
ponijos imperialistai 
viešpatavo, kaipo savo 
lonijoje, iki 1(945 metų,
vietų Sąjungai įstojus ka
rau prieš Japoniją 1945 me
tais, jos armija ištaškė ge
riausias Japonijos karines 
jėgas Mandžurijoj ir vėliau 
apie 200,000 japonų armiją 
Korėjoje. Japonijai kapitu
liavus, į Korėją atvyko 85,- 
000 Jungtinių Valstijų ar
mijos, pagal pirmiau Jalto- 

sutartį su 
; Tarybų Sąjunga.

Korėjos šiaurinę 
virš 38-tos žemės juostos, 
laikė okupavus Tarybų Są
jungos armija, o į pietus 
nuo tos juostos Jungtinių 
Valstijų armija.

Gruodžio mėnesį, 1945 m. 
Maskvoje, Sovietų Sąjun
gos, Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų užsienio ministrai 

vardu SUS]Tarė Korėjos klausime,

siima išdavikiška propa
ganda?

Kitais žodžiais, kas 
šiandien darbuojasi už 
ką, tas menševikams 
išdavikas.

Stockholmo rezoliucija 
nepamini, neįvardina nė 
vienos šalies, nepasmerkia 
nė vienos šalies. Jinai 
generalinė rezoliucija, 
paliečia visas .šalis, 
Jungtines Valstybes, 
Tarybų Sąjungą. Ji
tiktai moralinės reikšmes. 
Žmogus, kuris ją pasirašo, 
tik išreiškia savo nusistaty
mą prieš karą, tik pasisa
ko, kad jis trokšta taikos, 
kad jis priešingas masinio 
žudymo ginklams, kokiais! je ~ padarytą 
yra atominiai ginklai.

rikai, gęlžkeliai, 
nacionalizuota. Supranta
ma, tas nebuvo padaryta 
pietų Korėjoje.

1948 metais, rugsėjo mė
nesį, Korėjos Liaudies Res
publikos (šiaurėje) vyriau
sybė atsikreipė į Tarybų 
Sąjungą ir Jungtines Val
stijas, prašant išvesti savo 
armijas iš Korėjos ir leisti 
tos šalies liaudžiai pačiai

dalį,POPIEŽIUS PRIEŠ 
LIETUVIŲ TAUTĄ

Kunigas M. Krupavičius 
nusibaladojo Romon ir kal
bėjo per radiją. Tarp kitko, 
jis pasakė:

“Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, ku
rio vardu čia kalbu, pir
miausia dėkoja kovojan
čios lietuvių tautos '____
Šventajam Tėvui, kuris vi-i, . T x. .itaip Jungtinių Valstijų ar-

kad kaip Sovietų Sąjungos,
sada rodė ir teberado savo 
tikrai tėviško palankumo 
mūsų siekiamiems šiais 
sunkiais. laikais tikslams.

“Teikiama galimybė kalbė
ti ir dabar į visą platų pa
saulį yra vienas iš daugelio 
to palankumo įrodymų. To 
Šv. Tėvo .palankumo ir jo 
teikiamos pagalbos lietuvių 
tautai ji niekada nepamirš 
ir atsidėkos savo dėkingu
mu ir prisirišimu prie Šv. 
Sosto.”

Jeigu popiežius pritaria 
Krupavičiaus atstovauja
mų kryžiokų tikslams, tai 
jis dar kartą pasirodo mir
tinu lietuvių tautos priešu. 
Krupavičius ir jo klika 
šiandien kovoja Lietuvą ir 
lietuviu tauta.

Kitoje vietoje Krupavi
čius pasakė: “Amerikiečiai 
įsisteigė kraujo bankų. 
M’ums reikalinga prisisteig
ti lietuviškų galvų ir lietu
viškų sąžinių bankų...”

Kraują iš žmogaus išima 
ir supila į butelį. Tuos bu
telius sudeda į šaldytuvą 
ir tai vadina “kraujo ban
ku.” Bet kaip kunigas Kru
pavičius mano sudaryti 
galvų banką? Ar tai reiš
kia, kad jis jau ruošiasi, “iš
laisvinęs” Lietuvą,: ten 
žmonėms galvas kapoti, 
kaip naciai karo metu?

mijų komandieriai Korėjo
je įtrauks į civilę valdžią 
vietos demokratinių parti
jų atstovus, padės jiems 
tvarkyti šalį ir po penkių 
metų, kaip ’Sovietų Sąjun
gos, taip Jungtinių Valsti
jų armijos 
Korėjos, o 
sis, kaipo

pasitrauks iš 
Korėja tvarky- 
nepriklausoma

Bet tas susitarimas ne- 
' pravestas gyveniman, nes 
prasidėjo “Šaltasis Karas.” 

1948 metais, rugpiūčio 15 
dieną, pietų Korėjoj, Jung. 
Valstijų globoje, buržuazi
nės partijos paskelbė suda
riusios Korėjos valdžią. 
Prieš demokratines parti
jas buvo baisus teroras, 
prieš kurį net tūli Ameri
kos laikraščiai ir žurnalai, 
kaip,, ve “Life”, protestavo. 
Reakcija iššaukė 'valstiečių 
ir darbininkų partizanų ka
rą.

1948 metais, rugsėjo 12 
dieną, tai yra, apie mėnesis 
vėliau, ir šiaurinėje Korė
joje susirinko • liaudies iš
rinkti atstovai ir paskelbė 
visai Korėjai, nes jų tarpe 
dalyvavo ir pietų Korėjoje 
(slaptai) išrinkti atstovai, 
Korėjos Liaudies Respubli
ką. Tokiu būdu Korėja li
kosi perskelta į pietinę ir

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Joe Petriką, Brooklyn, N. Y. (jo pavardė buvo 

apleista Laisvėje iš birž. 21 d.) .:...
J. Ruseckas, Brooklyn, N. Y. • < •.........• ■.
P. Anusvitin, Newark, N. J. ...........
Pranas Gerdauskas, New Britain; Conn.
Jurgis Daugėla, Richmond Hill, N. Y. ..

(Laisvės laidoje iš birželio 24 d. įsiskverbė nemaloni
Stam- 
Atsi-

5.00
3.00
3.00
2.00 .
2.00

dynių dingo apetitas, galvą 
skauda ir visą slogina sunku
mas, 
gas, 
tuoj 
nes
perdėtos saules pasidarai su
tingęs ,silpnas, sunku tau krū
tinėj, širdis greit muša, val
gyt nesinori.

Yra ir tūlu liguistumų, ku
rie neleidžia maudytis nuola- 
tai saulėj: greitosios užkre
čiamos ligos, greitoji džiovos 
forma; širdies, arterijų ir 
inkstų ligos, cukrinė liga, tū
los odos ligos.

Su jurų maudynėmis irgi 
reikia apdairumo.

1. Pirmas kelias 
maudykis neilgai, tik 
kartą' įėjęs vandenin.

2. 
gerai 
tada 
šalta,
rankom, įšilk, 
deniii.

3. Įeidamas, susivilgyk gal
vą, krūtinę, pilvą.

4. Maudykis 10 - 15 minu
čių. ypač pirminiais kartais.1 juo greičiau reikiama suma pinigų būtų sukelta. 
Jei pajutai šalta, oda tau pa
blyškę, pamėlo, šiurpas ima 
— smtik tuoj iš vandens, 
nusišluostyk, nusibraukyk ir 
sušilk, išgerk kokios šilumos. 
Jei jauties nuvargęs, pagulėk 
apsiklojęs.

Jūrų maudynes netinka, jei 
kas serga rimtd liga, kaip kad 
širdies liga, inkstų liga, du
sulys, džiova, nuomaras.

Nerizikuok,- nesinarstyk, Be
sididžiuok prieš bangą: gali 
mirtį gaut pirma laiko, be rei
kalo.

paklaida: pasakyta, jog E. ir J. Burba, Sr., iš “ 
ford, Conn.,”, o turėjo būti: iš Hollbrook, Mass, 
prašome.)

Su dovanomis, gauname ir laiškelių, linkinčių,

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė 18 d. rugsėjo pareiškė, 
kad Korėjos Liaudies Res
publikos prašymą išpildys 
iki pabaigai tų pačių metų 
ir savo notoje siūlė Jungti
nių. Valstijų vyriausybei tą 
pat padaryti. Tų pat metų 
pabaigoje SSSR vyriausy
bė paskelbė, kad jos armija 
su gruodžio 25 d. -visiškai 
pasitraukė iš Korėjos. Jungt. 
Valstijų armija tuo tarpu 
ten pasiliko, bet vėliau ir ji 
pasitraukė, paliekant, kaip 
spauda tvirtina, apie 5,000 
karo specialistų tvarkyti 
pietų Korėjos armiją.

Birželio 26, 1950, “The 
New York Times” kores
pondentas Walter Sullivan 
rašė, kad Jungtinių Valsti
jų yra 500 karo specialistų 
pietų Korėjos armijoj, kų^ 
rie yra patarėjais, prade-' 
dant nuo karo ministro het 
iki batalijono komandie- 
riaus. Pietų Korėjos valdo
nai su D r. S. Rhee prieša
kyje gavo iš Jungtinių Val
stijų vien 1949 metais 
$100,000,000 pagalbos, iš 
kurios buvo $82,000,000 ver
tės karo ginklų ir amunici
jos.

Nepaisant, ką dabar 
spauda rašo ir radijo sako, 
bet faktas, kad pietų Korė
jos viršininkai nuolatos 
šaukė, kad jie užpuls šiau
rinę Korėją, Mr. W. Sulli
van, birželio 26, tarpe- kit
ko, rašė:
“The warlike talk strange

ly has almost all come from 
South Korean leaders”. Jis 
primena, kad Rhee ir jo 
valdininkai vis daugiau rei
kalavo ginklų iš Amerikos. 
Jis rašo, kad Rhee sakė; 
jog pietinė Korėja puls 
šiaurinę. Taip jis sakė ir 
kovo 1 d., 1950, kada buvo 
minima Korėjos nepriklau
somybė. Tarpę kitko, Rhee 
sakė, kad jo armija “pasi
rengus pradėti ofensyvą, 
jeigu Washingtonas tik su 
tuo sutiks.”*

Karas prasidėjo Korėjo
je, tarpe pietų ir šiaurių, 
kaip savo laiku buvo Jung
tinėse Valstijose. Karo^kur- 
stytojai norėtų, kad jis iš 
Korėjos plėstųsi į visą pa
saulį. Taikos mylėtojai ir 
civilizacijos gelbėtojai sie
kia, kad jis kuogreičiaušiai 
ten pasibaigtų.

D. M. š.
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rašo:O Verute Smalstienė, iš Detroito, tarp kitko,
“Aš mažiukė moterukė, bet šaukiu vyrus, na, ir mo

teris į talką. Žinau, kad yra galinčių, tik nežinau, kiek 
atsiras norinčių. Detroite lengvai gali atsirasti dešimt 
draugų, paaukojančių po $25.00. Jei tokių atsiras nors 
keli, — aš taipgi aukosiu $25.00. Jei man, paprastai dar
bininkei, tai yra įgalima, tai juo lengviau draugams vy
rams, gaunantiems didesnes pajamas...”

Pilnai sutinkame su draugės Smalstienės pareikšta 
nuomone.

Dękojame visiems aukojusiems!
Specialaus Vajaus Komitetas

Statoma naujos tvirtovės 
vakarinėje Vokietijoje

Frankfurt, Vokietija, — 
Francūzai okupaciniai val
dininkai viešai pranešė, 
kad vakarinėje Vokietijoje 
statomos naujos tvirtovės, 
suprantama, prifeš Sovietų 
Sąjungą.

Vakarinė Vokietija yra 
užimta amerikonų, . anglų 
ir francūzų.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Čiai, 
j pramogose, kad mūsų spau- LlL^kaulijęs 
I -nnv ¥>^0901 (HvdlCl QYTin d

Kas l oji Moteris, Kuriai 
400,000 Patikėjo Balsą?

jos

Visoje šalyje žmones su- rašė 
domino, o valdovus politi - 
kierius pusėtinai apstulbi
no žinia, kad Bernadette 
Doyle gavo 400,000 balsų 
Kalifornijoje neseniai įvy
kusiuose kandidatų nomi
nacijų balsavimuose (pri
maries). Ji kandidatavo j 
tos valstijos švietimo virši
ninkus.

— Kas ji tokia? — suju
do svietas klausinėti.

— Komunistė, San Diego 
komunistų organizacijos 
pirmininkė, — drąsiai at
sako kaliforniečiai, parody
dami, jog net nuteisimas 
kalėti Hollywoodo dešim
ties už progresyvizmą, kurį 
ragangaudžiai vadina rau - 
domimu, jų nenugązdino.

— Kuo ji pasižymėjo, 
kad esamoje komunistams 
inkvizicijos gadynėje žmo
nės matė reikalą už ją bal
suoti? Koki buvo jos rinki
miniai obalsiai? Kokia
kilmė? Ir daug ko kito 
klausinėja žmonės.

Bernadette Doyle Savo 
Kalbose Sake.’

“Karn me* norime paruo
šti savo vaikus, taikai ar 
karui? Šis yra vyriausias 
klausimas vaikų mokyme 
šiandiena.

“Baime siaubia mūsų mo
kyklas. Mokytojai, o taip 
pat ir mokiniai bijosi klau
sinėti, tyrinėti, pasisakyti, 
savystoviai mąstyti, lais
vai skaityti ar net klausy
tis. Ištikimybes priesaikos, 
FBI trukdymai, ragangau- 
dvstės ir inkvizicijos per 
dolerio valdomas mokyklų 
tarybas turi būti sustabdy
ta.”

Ji siūlė statyti naujas 
mokyklas, vieton atgyvenu
siu, daugiau mokyklų, pra
šalinti diskriminavimą ma
žumų, nemokamą sveikatos 
ir dantų priežiūrą visiems 
vaikams ir karštus užkan
džius mokyklose bedarbiu 
vaikams, taipgi steigti vai
kams prižiūrėtu ves.

Savo anlikaciioje į kan
didatus Bernadette Doyle

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

Kada Tėvas Ašaromis Sveikina
✓

Mažo Sūnelio Gyvybę

“Daugmetinis lavinima
sis universitete ir tyrinėji
muose, patyrimai industri
joje, visą amžių domėjima
sis savišvieta ir, virš visko, 
10 metų komunistų partijo
je, vadovaujantis moksliniu 
marksizmu - leninizmu 
sprendimas susiedijų prob
lemų mane prirengė dirbti 
už švietimui programą, ku
ri remtųsi ant taikos, de
mokratijos ir civilių tei

sių.”
Miss Doyle yra kalifor- 

nietė, kaip ir jos tėvas, ku
ris buvo Monterey apskri
ties mokykloms viršininku 
ir pasižymėjo ankstyboje 
Kalifornijos kovoje už lais
vas knygas valstijos mo
kykloms. O jos motinos 
protėviai buvo Anglijos ka
talikai, 1619 metais atvyku
sieji Amerikon pabėgti nuo 
persekiojimų už religiją. 
Vienu jos prosenolių buvo 
Daniel Carroll, pasižymėjęs 
Revoliucijos Kare ir mūsų 
šalies Konstitucinės Kon
vencijos dalyvis.

Kandidatė Savo Darbais 
Jau Parodė Tinkamumą
Tie keturi šimtai tūks

tančių jos gautų balsų 
liudija, jog žmonės 
jos kalbą su p r a t o, 
jos kilmę priėmė, jos .dar
bus atitinkamai įkainavo. 
O jie buvo, trumpiausia ap
skelbiant, maždaug - toki:

Pirm atėjimo veikti su 
komunistais ji buvo virši
ninke Kalifornijos YWCA 
organizacijoje. Yra turėju
si vadovaujamų pareigų 
komitete už nustatymą mo
terims algos minimumo, A- 
merikos Moterų Kongrese, 
Moterų Balsuotojų Lygoje, 
Civilių Teisių Kongrese, 
Darbininkų Nepartinėje 
Lygoje.

Vienok ne visi didžiau
sieji nuopelnai ir už juos 
žmonių meilė jai atėjo dir
bant komitetų raštinėse. 
Būdama 11 metu amžiaus 
ji išėjo dirbti maisto ke- 
nuotuvėse. Dirbo didmies
čių kaf eteri jose ir restau- 
rantuose. 0 vėliau, lanky
dama vidurinę mokyklą ir 
universitetą, dirbo 
n i st e.

Dviemis atvejais, 
Į kartu 1936 metai, o 
1947 metais, jinai

telefo-

Kongresmanas 'Helen Gahagan Douglas šiltai sveikina
ma už ją veikusių nominacijose darbuotojų. Laimėjusi 
demokratų nominacija J. V. senatoriaus pareigoms, 
lapkričio 7-tą įvyksiančiuose rinkimuose ji turės lai
mėti prieš republikonų kandidatą Nixon, Neameriki- 

nių veiksmų komiteto narį.

ROCHESTER, N. Y V

Iš Moterų Klubo Veikimo I goninėje.
Birželio 14-tą įvyko LLD 

moterų 110-tos kuopos su
sirinkimas. Visos draugės 
energingai svarstė bėgan
čius reikalus.

Perskaičius nuo Lietuvių 
Meno Sąjungos laišką, kvie
čiantį mūsų kuopą tapti 
LMS nare, visos draugės 
sutiko, kad kūopa įstotų ir 
pasimokėtų metinę duoklę. 
Sykiu prisiųstus tikietus 
draugės i š p i r k o, 
draugė D. Valtienė pinigus 
pasiuntė LMS sekretoriui.

Kuopa iš iždo aukavo $10 
Laisvės fondui ir $15 pa
sveikinti Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mą. Aukas nuveš delegatė. 
Atrodo, kad Rochesterio 
moterys nemiega po me
džiu, o dirba, kiek tik gali. 
Bravo, draugutės, už gra
žų darbą!

Praėjusi parengimą buvo.
renkami parašai už taiką. I Binghamton, N. Y. 
Visi draugai nonai rasesi ° 
ir aukavo tam darbui pagal 
savo išgalę. Ona Malinaus
kienė labai gražiai tam pa
sidarbavo. Labai ačiū, Onu
te!

Nutarėm surengti pikni
ką pas Bekešius. Laika pra
nešime vėliau.

Mūsų Ligoniai
Draugė D. Valtienė jau 

susveiko. Jų visa šeimyna

Nelaimė 
namu, 
buvo suvažinėtas

ištiko 
Netoliesepire pat 

jos namų 
mažas vaikas. Policija va
žiavo prie tos nelaimės po 
80 mylių per valandą grei
čiu. Tuo tarpu d. Stančikie
nė ėjo skersai gatvę namo 
iš krautuvės ir nepastebėjo, 
kad visu smarkumu atlekia 
tas policijos karas. Ją taip 
baisiai smogė, kad išmetė 
net 25 pėdas į viršų ir per
muštą dar pervažiavo. Taip 
baisiai ją visą sudaužė, kad 
ir jos vyras negalėjo ją pa-

Prieš mano akis randasi 
vaizdas nelaimingo nuotikio 
laimingiausių užbaigtuvių 
žmogaus . gyvenime. Tai 
vaizdas floridanų Charles 
Reichardų atradimo dviejų 
metų amžiaus sūnelio, ku - 
rio tėvai, su visos susiedi - 
jos talka, didžiausiame rū
pestyje ieškojo per ištisą 
naktį ir kurį jau buvo be - 
pradedą skaityti žuvusiu, 
gal prigėrusiu kokioje pra
garmėje.

Vaikutį atradus gyvą ir 
sveiką dėl tos laimės abu 
tėvai isteriškai pravirko. 
Ir gerieji jų kaimynai, pa
dėjusieji kūdikio 
negalėjo suvaldyti

Visa ta drama 
mano mintis į 
žmonių dramas, kurios, bai
gėsi ne didžiąja laime, bet 
baisia tragedija — į milijo
nus tų šeimų, kurių mažy
čiai kūdikiai tapo sudras - 
kyti siautėjančių per, jų 
miestus ir kaimus karo 
audrų. Priminė baisumą iš
gyvenimų tiems, kurių iš
auginti vaikai, paguoda se
natvei, nebesugrįžo iš karų. 
Ir visame žiaurume pasta
tė prieš akis likimą tų vai
kelių, kurių ieškoti nebebu 
vo kam, nes jų tėvus nužu
dė karas. Likimą tų kūdi - 
kių, kurie likosi . sužaloti 
arba palikti alkyje, vieni
šais skursti neprietelinga
me- pasaulyje.

Koki brangūs, šventi tie 
žmonęs, kurie sumanė or - 
ganizuoti taiką, darbuotis, 
kovoti, kad ateityje nebe - 
būtų karų, kad niekas ne - 
atiminėtų nuo tėvų kūdikių 
ir jaunimo ir kad vaikams

ieškoti 
ašarų.v
permetė 
milijonų

ruošti karą ir persekioti 
kovojančius už taiką žmo - 
nes leidžiame. Nejaugi mū
sų vaikai, mūsų anūkai 
mums pigesni, už miamie- 
čių Reichardų sūnelį jiems? 
Ar jau mums įkyrėjo pato
gūs namai, kad snaudžia- 
me ir laukiame bombomis 
išraustų ravų gyvenimui?

Gal nelaukiame. Tačiaus 
pripažintina, kad mūsų
draugijų susirinkimuose ir

Idoje per mažai girdisi apie 
tai, kiek mes jau surinko
me parašų po pasauliniu 
pareiškimu už taiką. O jis 
reikalauja panaikinti ato
mines bombas. Ir prisiekia 
skaityti karo kriminalis
tais ir bausti kaipo krimi - 
nalistus tuos, kurie tas 
žmogžudingas bombas pi r - 
mieji prieš žmones vartotų.

Darbo žmonės, liaudis 
milijoniniais skaičiais pasi
sako už taiką kitose vals - 
tybėse. Jau sujudo ir mūsų 
šalies liaudis. Jos darbe bū
kime talkininkais ir mes.

Kartais Taip 
Atsitinka

NAUJA “LIGA

žinti.. Sulaužė koją, keturio-, neatimtų, nepražudytų te-
se vietose, galva ir visas 
kūnas sudaužytas. Ir po 
šiai dienai jos padėtis ne
aiški.

Labai apgailestaujame a- 
bieių dd. Stančikų, kuriuos 
ištiko tokia baisi nelaimė. 
Ir linkime d. greičiausia 
pasveikti. L. Bekešienė.

pirmu 
vėliau 

dirbo 
127-se skirtinguose tarnai
tės darbuose tikslu suorga
nizuoti tarnaites. Ji dirbo ’ 
Šiaurinėje Karolinoje, tiks
lu vietoje pažinti negrių rengiasi važiuoti į Laisvės 
tarnaičių darbo ir gyveni- pikniki}i Brooklyne.
mo sąlygas. Tose pareigose 
ji įsitikino, jog privalome 
surasti priemones tarnai
tėms suorganizuoti. Ir kad 
taip pat privalome sustab
dyti stūmimą motęrų iš in
dustrijos už pečiaus. N. K.
Masiška Biržiečiu Talka

BIRŽAI, bal. 28.—čia įvyko 
masiška talka miesto gatvėms 
ir aikštėms tvarkyti.

Mieste įrengtas naujas 
skveras. čia pasodinta 80 
daugiamečių liepų ir 7 tūks
tančiai dekoratyvinių krūmų.

Talkose pirmauja sveikatos 
apsaugos darbuotojai ir sava
norių gaisrininkų kolekty
vas. Iš viso (biržiečiai, įskai-

Draugė Katrina Žemai
tienė namie nupuolė laip
tais, nusilaužė dešinę ran
ką ir visa susidaužė. Randa
si namie. Ranka sudėta į 
“kęstą”. Vargšė, jinai jau 
negalės važiuoti į Laisvės 
pikniką, kurin buvo plana
vusi nuvykti. Labai gaila

SU- 
ne- 
jog

KADA MOTERYS 
IŠMOKS?

Kartais būna sunku 
įprasti, dėl ko moterys 
išmoksta tos tiesos,
meilužis, kuris greta mene/ 
sienai pritaikytos kalbos 
įdomaujasi apie jos pini
gus, anot patarlės, “velnią 
mislina.”

Šiomis dienomis New 
Yorke federalis teisėjas Su- 
garman nuteisė John Do
nald Walker 15 metų ka
lėti ir $20,000 pasimokėti 
už tai, kad jis pasiturin- 

1947 metais vestai 
nuotakai tol buvęs geras, 

; iš jos $4SL-

Prieš tūlą laiką Atlanta 
mieste pravestame kruti-1 
nes sveikatos tyrime X-| 
spinduliais patirta, kad kai 
kurios atrodančios visai 
sveikomis moterys turėjo 
ant plaučių dėmes. Kas 
keisčiausia ir nesupranta
miausia daktarams atrodė, 
tai kad tos dėmės buvo 
abiejuose plaučiuose vieno
je ir toje pat vietoje. ”

Daktarų painiava išsi
aiškino po to, kai jie api-e 
tai išsikalbėjo su kitu dak-

400. ’ \
New Yorke, kurčias ir 

nebylys, bet suktas Philip 
B. Singer išviliojęs iš savo 
nuotakos, taip pat kurčios 
ir nebylės, $1,600 pirm iš
vykimo į Floridą medaus 
mėnesiui. Jos tėvas, policis- 
tas, įtaręs žentą, tapęs jo 
sekliu, patikrinęs rekordus 

* ir patyręs, kad jo žentas 
buvo 9 kartus areštuotas 
už įvairias žulikystes ir vis 
po kitu vardu. Jis norėjo 
dukterį įspėti, bet žentelis 
prižiūrėjo, kad nuotaka tė
vo siunčiamų žinių negau
tų.

Tėvas pasiekė savo duk
terį per Floridoje gyvenan
čius savo draugus ir atga
vo dukterį, bet ne pinigus.

Visa tai’ prisimintina 
planuojančioms šį mėnesį 
pradėti laimingą (?) ateitį.

B-tė,

vu!
Toji pati sąjausmo min - 

tis gyvai prieš akis pasta
tė 11-ką darbininkų ^vadų'taru, tokias" pat dėmes at- 
komunistų, kurių didžiuma radusiu jau prieš ketvertą 
yra tėvais. Įkalinimu už metų. Tai dėmės, apie ku- 
kovą taikai ir už saugumą'rias tekalbama patyka, 
vaikams ir tėvams jie tapo “falsies,” toki dalykėliai, 

kuriais atpildoma už gam- 
pamąs- tos šykštumą, aiškino jiems 

čius, juk tai mes kalti, kad atradėjas.

atplėšti nuo vaikų.
Šiurpas sukrėtė,

Tas Baltasis Rūbas
Clevelando policijos mo

terų biuro viršininkė kapi
tonas Hazel Witt paskelbė, 
jog eidamos maudytis to 
miesto moterys gali vilkėti 
bile kokiu “padoriu” rūbu, 
tik ne baltu.

Kam nors pastebėjus, jog 
baltas skaitomas,padoriau- 
siu ir nekalčiausiu, kapito
nas pripažino tą tiesą, su 
pastabėle, jog baltas mau
dymosi kostiumas yra taip 
nekaltas ir tyras, kad “per 
sušlapusį gali kiaurai per
matyti.”

Graži Jane Strick- Lyas. is viso (Dirzieciai, j»n.<au-
land šauna virš bangų 30 my- vakar klieną, jau ati-
Ey per valandą greičiu ties dirbo talkose 35 tūkstančius 
Cypress Gardens, Floridoje. 1 valandą.

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus

Birželio 2-rą įvykusiame 
susirinkime pas P. Bakšie- 
nę,*41 Glenwood Ave., ko
mitetas raportavo, kad ma
žai kas yra veikiama ir kad I 
narės nesilanko į susirinki
mus, nors d. Bakšienė ne
mokamai duoda stuboje 
vietą susirinkimams laiky
ti. Turėtų lankytis nors 
tos draugės, kurios yra vei
kėjos ar buvusios veikėjo
mis.

Ižd. Ona Girnienė rapor
tavo, kad ižde yra $25.90. 
Taipgi, kad ji pardavė 
Liaudies Menas žurnalo 8 
kopijas, J. K. Navalinskie- 
nė 5, A. Maldaikienė 2. P. 
Bakšienė pridavė $5.75, A. 
Žemaitienės iškolektuotus

Šeimininkėms

dd. Katriutės. Ji yra LLD j iš 14 narių mokesčius.
____ l_____ i--------- I Niif.nrfn. iš iždo namoterų kuopos užrašų raš
tininkė. Kuopietės linkime 
kantriai pernešti skausmus 
ir greitai sugyti, nes mums 
labai reikalinga tokia darb
šti ir drauginga draugė.

Helena Stančikienė buvo 
suvažinėta automobiliaus. 
Jau 4 savaitės kai guli li-

Nutarta iš iždo paauko
ti $5 apsigynimui nuo Už - 
puolikų. Iždininkė pasiųs j 
dienraštį Laisvę.

Nutarta vasaros metu 
nelaikyti susirinkimų lig 
rugsėjo mėnesio. Visos na
rės prašomos tai įsitėmyti.

Korespondentė .
J. K. Navalinskienė.

RHUBARB STIEBAI SU 
BRAŠKĖMIS

Rhubarb stiebai yra ska
nūs vieni. Tačiau naujo į- 
vairumo ir skoningumo tei
kia sumaišius su braškėmis 
(strawberries).

Svaras rhubarb stiebų 
ketvirtadalis puoduko 

vandens
trys ketvirtadaliai 

dūko cukraus
kvorta uogų.
Nuplautus rhubarb su

pjaustyk colio ilgio gabaliu
kais, dadėk vandenį, palen
gva pavirk apie 5 minutes, 
pamaišant kartą ar porą. Į- 
dėk cukraus pagal skonį ir' 
dabaik virti (dar apie 1 
minutę). Pirm pat nukėli
mo nuo ugnies sudėk nu
švarintas ir pusiau per- 
p j austytas uogas.
RHUBARB SVIESTAS

(JAM) SU BRAŠKĖMIS
Pusė svaro nuvalytų, plo

nai supjaustytų mažųjų 
raudonųjų rhubarb

kvorta nuvalytų prinoku
sių braškių

pti o-

ver

Vėl

viena 2 ir pusės uncijų 
dėžutė milteliuose pectin’o

4 ir pusė svarai cukraus.
Smulkiai sugrūsk abiejus 

vaisius ir sumaišyk (jei 
vaisių nebus pilni 3 mieruo- 
jami puodukai, dapilk van
dens). Pridėk pectin’ą ir 
gerai sumaišyk. Lai smar
kiai u ž verda ir
da 1 minutę, nuolat mai 
šant. Įmaišyk cukrų, 
užvirk ir kunkuliuojantį 
pavirk 1 minutę. Nukaisk. 
Nugraibyk putas. Perdaug 
putojimo išvengsi verdant
įdėjus šaukštą sviesto. į

Tuojau supilstyk į steri
lizuotas stiklines, užpilstyk 
karšta parafina.

Visuomet stiklinėse palik 
viršuje pusę colio tuščios 
vietos. Parafinos užpilk tik 
aštuntadalį colio storio, vis 
dar paliekant stiklinės kraš
telius neapsemtus, neperlie- 
tus per kraštus. Saugok ne- 
aplaistyti, nes paskui tuo 
ruožteliu pradės stiklinėn 
įsiėsti pelėsiai.

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—< Tree., Birž. 28, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa)
— Na, sakyk, ar greit? — prispyrė jis 

Ignotą.
Ir Ignotas atsakė jam:
— Greit.
Deksnys nudžiugo.
— Besko, žiūriu, šaltyšių pažint ne

gali... Pirmiau Laužada, trijų šunų ly
dimas, — joja su perkūnais, lekia vieš
keliu... Pasižiūrėt žmonės bijodavo... Visi 
gi kalti: tam arklys kalvėj štempeliuo- 
tas, tam penimis šalinėj... Nė vieno gi 
švento. Iš tos bailės tai ir šunim patys 
išvirsta: vienas šaltyšiui gerklę pripila, 
kad tylėtų, o kitas — kaimyną skundžia, 
kad tik jo neliestų. Ugnies tiem rupū
žėm, — kad pajustų, kas tai revoliucia !..

Revoliucija Ignotui nei gaisras, nei 
audra, nei sprogimas, kuris staiga ir 
vienu metu visa pakeičia. Revoliucija 
augimas, žmonių sąmonės keitimas. Re
voliucija Ignotui — visų didžiausia tei
sybė, kokia tik žmonijoje beįmanoma. 
Nemažai apie revoliuciją ir apie visokias 
revoliucijas prišnekėdavo kaimuose —ir 
apie Prancūzų revoliuciją, ir apie Penk
tų metų, ir apie Septynioliktųjųmetų 
Vasario, ir apie Septynioliktųjų metų 
Spalio, ir, pagaliau — apie revoliuciją 
Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje, bet 
kaime kone kiekvienas norėdavo jas aiš
kinti kitaip... -

Ketverius metus kareiviaudamas, jis 
priprato žiūrėti į save ir į savo draugus 
vienodai: visi bendro žygio dalyviai, vie
nodas, visiems bendras karių likimas ir 
vienoda visiems ateitis. Kas kris, tas 
kris, o likusiems — vienokia duona. Taip 
ir partizanaujant buvo. O dabar reikė
jo platesnį barą užimti, — įtraukti į 
gvardijos eiles daugiau įvairesnių žmo
nių.

Ignotui užteko tik paminėti Raudoną
ją Gvardijąj kad Deksnys tuojau pultų 
klausinėti: ‘ '

■ — A kur^i jinai? A kaipgi? A šautu- 
viukas?

O su tokiu Stočkum geriau buvo, bent 
kol kas, nė neprasidėti. Ignotas ėmė aš
triau žiūrėti į savo kaimynus. Jis dažnai 
svarstė: ar išlaikytų toks Stočkus ar Pa- 
liulionis, ar tiktų jie šitam darbui?

Vienas pasisakė per tamsus esąs:
— Kad ąš ilgav^žis... Kur jau čia 

man...
*' Kitas -r dar aršiau:

— Man,— kad tik žemelės art nedrau
džia, tai ir ariu sau... O kad ir art nebe
leis, na, tai ir nebearsiu... Gulsiu ir stip
siu... Prieš vokietį nepašokinėsi.

O tokių buvo ne vienas. Ne vieno vo
kietis palaužė valią, pavergė dvasią. Iš
sproginęs iš pykčio akis, Ignotas žiūrėjo 
į tokį, nesusigaudydamas, kaip čia smar
kiau užkirsti tokiam gyvam lavonui.

— Ar tu be žmogus, po šimts kel
mu? Kaip tu šneki!... Gaila, kad tu nuo 
apkasų išsisukai! Kad pašeptum gyvį 
per ketverius metus, kaip kiti šėrė, tai 
nepliurptum tokių niekų! Guls jis, mat, 
ir pats nustips. Na, tai ir stipk, kad tave 
perkūnai!... Mes stipt nenorim! Tegu 
verčiau anie stimpa! O mum tik guldyt 
juos, tik verst, tik griaut nuo koto!...

. Jis dabar veikė, labai atsargiai pasi
rinkdamas žmones. Iš šono žiūrint, ne
lengva buvo atspėti, kokį didelį ir svar
bų darbą užsimojo Ignotas.

Ignotienė aprimo. Įsikalbėjo sau, kad 
dabar Ignotas pasuks į ramią vagą, pa
mirš tuos popierius, tas sueigas, šau
dykles visokias.

“Duok gi tu, ponie dieve, kad jau vi- 
s’škum apsiramintų senis”, meldė ji savo 
dievą, klūpodama vakarais lovos galvū
galyje.
V Bet netrukus ji pamatė, kad klydo: 
niekas nebgkrypo senom vėžėm.

Kartą Deksnys pasijuokė iš Varkalie- 
iiės:

— Na, tai kaipgi tu dabar “Kristau- 
karaliau” trauksi?... Jaugi taip melstis 
nebeišeina... Karalius dabar — paga- 
lam!... Subyrėjo karalystė, kaip prarū
gęs puodas...

Įsižeidusi, Varkalienė trumpai jam at- 
’ sakė f

■' —Tu manęs nekirkink, aš tau ne pie
menė!

Bet artimiausią vakarą, vos tik sugu
lė visi, ir namai aprimo, ji įniko “spa-

viedoti” Ignotą, kur jis eina ir ką gi jis 
galų gale mano...

— Įklimpęs dabartėlės gyvenimas, 
kaip vežimas baloj, — rimtai- ėmė aiš
kinti jai Ignotas. Buvo tylu, tik pelės 
krebždėjo kampuose, ir retkarčiais nu- 
kaukdavo vėjas kamine.

Ignotas ilgai ir išmintingai įrodinėjo 
jai, kad reikia taisyti gyvenimą, reikia 
jį keisti.

— Ką čia tu vienas padarysi? — pa
niekino jį pati, bet jis vis tiek kantriai 
ėmė dėstyti:

— Ką čia kalbėt. Vienas ūlyčios neap
vers!. Reikia visiem krūvoj pamatas 
kelt. Prie to mes ir vedam. Išvesma 
visus išsyk. Ir elektrą turės, ir mašinų 
turės sodžius. Kaip pasakė Leninas? 
Nežinai?.. Taigi, kad nežinai...

Jis mėgino prisiminti kažkur girdėtus 
Lenino žodžius apie Tarybų valdžią ir 
elektrifikaciją, bet susipainiojo ir su 

apmaudu pasakė:
— Žinia, kad aš būčiau tiek po mies

tus prisitraukęs, kaip Norba, būčiau vi
som keturiom pakaustytas. O dabar — 
kad ką iš rašto ir pagauni, — vis tu tas 
pats ūlyčios galvočius, namuos užaugin
tas. Tai šen, tai ten vis spragelė...

Ignotienė karčiąi nusišiepė tamsoje ir 
prikišo vyrui.

— Taigi, sakei ■— sėdi Norba. Ko gi tu 
japi pavydi?

—Sėdi! O pavydėt pavydžiu: didelis iš 
jo vyras: “Galva!”Jšmanai ?

— Ne, šito tai neišmanau, čia tai ne 
jnan suprast.

— Daug kam suprast sunku. Neįkan
damas daiktas ponybei suprast, kad mes 
atgalio nebenorim eiti. Va, kaip Norba 
sakė. O mūsų daug. Labai daug. Ir jokie 
tenai vokiečiai, kolčakai, jokie velniai 
mum nieko nepadarys!

Ignotienė tik atsiduso:
— Taip jau ir nepadarys! Jau grūdų 

nebegauna niekur. Jau aš tų pelų mai
šau, maišau, — subyra duona, ir gana, 
iškept negaliu... šaukštu greit duoną 
srėbsi. Badu išdvasins visus...

— Neišdvasins. Ne iš tokio mes molio 
nukrėsti. Ar niekas dabar blogiau negy
vena? Pasižiūrėk tik: miestai alksta, 
noksta, vis’škum be duonos sėdi. Aštun- 
toja svaro dalia suaugusiam žmogui — 
darbininkui perdien... Ir ta su avižom, 
karti, .kaip čemėras, ašakos burną dres- 
kia... O miestas gražus, kaip cacka:. rū
mų pristatyta tokių, kaip Petrapily! Tik 
darbinykui žmogui nėr kur gyvent: ar
ba požemiu lįsk, rūsiu, arba — pačion 
pašelmenėn, pastogėn, na — kaip kuos- 
varniui: nei pečiaus, nei kiemelio, nei 
podėlio jokio... O panstva kad išsidabi
nus! Spekuliantų, dvarponių, kunigų, 
miniškų! Eina toks bambizas: pagurklis 
nusikoręs jam, kaip kurkinui!... Petrapi
ly visus grapus išnaikino, o čia dar jų, 
kaip velnių, pilna! Nebijok, jie rūsiuos 
negyvena: jie su marmulinėm voniom, 
su zerkulinėm sienom!.. Na, palahk, 
griebsma juos ir čionai!

— Iki tu ką griebsi, o jau pats grieb
tas esi ne vieną kartą. Ir vėl, belangėn 
ingrūdę, beržiniu pagaliu do vys... Na, ko 
tu? Ko tu, Ignas? Ko tau negana? Ko 
tu? Ar tau ne vis toja, kur Jie gyvens? 
Ar tau daugiausia iš visų, reikia? Nei 
tavęs mes namuos matom, nei vaikam tu 
tėvas, nei tu man vyras... Visą karę vie
na pliekiaus, o dabar vėl... •— ir ji pra
virko.

— O kas gi vėl? Ar alkani, basi? — 
prislėgtų balsu paklausė Ignotas.

— Ar nebuvo aklani? Ar basi nelaks
tė? Ar kam tada rūpėjo?... Kurgi tada 
buvai? — tankiai ir greitai pabėrė Igno- 
tįenė, suvaldžiusi ašaras: — Nei dievo 
namų, nei šventų Vietų, nieko tau nėr... 
Kunigėlis tau kurkinas...

— Ar aš Čelkių davatka, kad nori ma
ne pririšus prie škaplierių laikyt? Man 
tų apgavysčių nereikia. Aš pats viską 
pramatau kiaurai.

— Vis tau apgavystė! Vis apgautas 
bijai palikt. O kad žmogus nori apgau
namas, kad žmogus kitaip negali? O 
kaip jis be to bus?

Ignotas, tų žodžių suerzintas, pakėlė 
, balsą:

' (Bus daugiau)

PABAUDOMIS PRIGIMTIES NEPAKEISI
New Yorko/Miesto Ligo

ninių Taryba savo raporte 
skelbia, jog pernai, antri iš 
eilės metai, mieste gimimai 
numažėjo. Gimė 19.3 per 
tūkstantį gyventojų. Gi 
1947 metais gimimų buvo 
21.5 per tūkstantį.

Greta to, pastebėta, jog 
leidimų apsivesti nuošimtis 
dar smarkiau krinta že
myn.

Kame priežastis mažėji
mo kuriamų naujų šeimų ir 
jose prieauglio? Gal žmo
nės pakito? Gal nebeįsimy- 
li, nenori vestis, nebegyve
na normaliu šeimos gyveni
mu?

Ne. Žmonės nepakito. Bet 
pakito sąlygos ir tuomi pa
statė jaunimą pavojingoje

kad atėjus

gėja. Tūlas skaičius tų pra
sižengėlių yra protiniai li
goniai, tačiau kiti būtų bu
vę normalūs žmonės, jeigu 
jiems būtų buvusios priei
namos normališkos gyveni
mo sąlygos.

Nebuvimas saugumo, ne
matymas ateities, žudo 
žmogaus viltį. Beviltis žmo
gus darosi pavojingu bile 
klausimu, sykiu ir meiįėje.

Viena problema bus išsi
saugoti’ “pagundos” tam į- 
simylėjusiam, kas žino, kad 
po tūlo palaukimo galės 
vestis .su savo pamylėtu as- 
menimir laimingai gyventi.

Visai kita problema tam, 
kas myli, bet kas dėl skur
do nemato sau galimybės 
pradėti gyventi, kam nėra 
ko sulaukti.

Tokia padėtis skurdina 
visus. Juo labiau skurdina 
moteriškąjį jaunimą. Ga
linčių vesti vyrų skaičiui 
mažėjant, didėja kompeti- 
cija, kas pastumia ne vieną 
merginą teikti vyrams kon
cesijų ir pačias į neplanin
gą, įstatymais neribotą gy
venimą, pilną rizikos, nusi
vylimų ir daug kupinėsiu 
vargais.

Ne, ne pabaudų, bet sau
gumo, užtikrinto rytojaus 
reikia mūsų jaunimui, jei
gu jis sveikas. O kas serga, 
pabaudomis taipgi neišgy
dys!. Tokiems reikia profe- 
sijonalinės pagalbos ar ne
išgydomo ligonies prieglau
dos. R-tč.

24 laivai gabena ginklus 
vakarinei Europai

Washington. — 24 laivai 
dabar plaukia per Atlanto 
Vandenyną, gabendami a- 
merikinius ginklus astuo
niems europiniams Atlanto 
pakto kraštams. Iki liepos 
mėnesio pusei bus pristaty-

Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas

Ateinantį ketvirtadienį, 
želio 29 d., įvyks labai svar
bus susirinkimas LLD 10 kuo
pos ir Veikiančiojo Komiteto. 
Prašome LLD, ir 141 kuopos 

_____ __  x. .... v narius dalyvauti. Mes turime 
172 tūkstančiai/ tonų svarbių reikalų aptarti : 

“Laisvei” rengiamam pikni
kui komisiją išrinkti; prieš 
LLD suvažiavimą padiskusuo- 
ti draugijos reikalus ir ką 
naujo sumanyti. Mes visi jau
čiam, kad esame vasaros 
karščių naštoj, tad pasišvęs- 
kime turėti gerą susirinkimą, 
atlikime reikalus ir tada vi
siems bus lengviau. Į “L.” 
pikniką organizuojami busai. 
Visų pareiga gauti pasažie- 
rių.

Susirinkimas įvyks prieš 8- 
tą vai. vak., 735 Fairmount 
Ave., Philadelphijoj.

(121-122) Sekretorius.

naujoviškų Amerikos gink
lų Francijai, Anglijai, Ita
lijai, Holandijai, Belgijai, 
Danijai, Norvegijai ir Luk- 
semburgui.

Taip vakarinė Europa 
ginkluojama už bilioną ir 
200 milionų dolerių, kuriuos 
Jungt. Valstijų Kongresas 
pernai paskyrė.

O dabar skiriama dar 
$1,222,500,000 svetimiems 
kraštams ginkluoti ir stip
rinti prieš Sovietų Sąjun
gą ir komunizmą per se
kančius 12 .mėnesių.

Liepos - July 2 d

bir-

ELIZABETH, N. J. Organizuoja busą į Laisvės pik
niką. Busas išeis nuo Kliubo: 408 Court St. 12-tą valan
dą dieną. Kelionė $1.50 į abi pusi.

Tuojau užsiregistruokite važiavimui į pikniką pas šiuos 
asmenis: P. Taras, ir C. čiurlis. Taipgi galite užsiregist
ruoti Kliube, pas šiaulį.

Elizabetiečiai turėsime bendrų užkandžių ir parke tu
rėsime savo, stalą. Bukite užtikrinti, jog pasivaišinsime 
gražiai.

Žmogaus ar bile gyvio 
lytinis instinktas yra pir
mutinis po valgio. Gali atė
jęs į metus jaunuolis-lė net 
pats sau netikėti, kad juos 
meilė traukia vienus su ki
tais susitikti. Tūlas net 
įspėtas griežčiausia užgin
čys, pats švenčiausia tikės 
savo ginčijama tiesa, kad 
susitikimuose su pasirink
tuoju savo mylimu asmeniu 
nėra tuoj autinio ir net toli
mai ateičiai lytinio siekio, 
tačiau prigimtis supratusį 
ar nesupratusi to šauksmo 
vis viena prie jo veda. Dėl 
to—

Laimingi tie jauni žmo
nės, kurie gali laisvai my
lėtis ir žinoti,
laikui jie galės apsivesti. 
Kad jų meilė nebus nu
traukta dėl stokos buto, ne
buvimo darbo ar uždarbio, 
kas būtina siekiančiam įsi
kurti šeima.

Vienok tarp darbininkų 
jaunimo labai mažai tokių 
laimingų. Faktinai — nie
kas nėra užtikrintas saugu
mu šios dienos, juo labiau 
rytojaus.

Atsimename, pirmaisiais 
pokariniais metais, kuomet 
sugrįžo iš karo frontų vy
riškasis mūsų jaunimas, 
veik niekas, kas turėjo sau 
pasirinkęs ’sužadėtinę, ne
delsė vestuvių. Tiesa, tebe- 
tikėjosi, kad daugiau namų 
bus statoma. Argi išeidami į 
karą jie nepaliko namie 
Roosevelto Naująją Dalybą, 
kuri, užbaigus karą, grįš 
vėl gerinti eilinio žmogaus 
buitį, galvojo jie. Darbų 
dar buvo. Vieni tiesiog sto
jo į darbus. Kiti ėjo pasi
mokyti profesijų, amatų. 
Ateitis atrodė saugi.

—Tai kas, kad kelerius 
metus paskursime be nuo
savo buto, — drąsiai pasi
sakydavo jaunimas. Ir kur
dą vosi šeimas.

Nežinojo jie tuomet ir 
nežino daugelis dar ir da
bar, kad Naujoji Dalyba 
mirė sykiu su velioniu Roo- 
seveltu. Tačiau daugelis 
tuomet drąsiai kūrusiųjų 
šeimas ir didžiuma šian
dien norinčiųjų kurti šei
mas žino, kad kas nors, kur 
nors pašlijo. Tas kas nors 
— negalėjimas gauti dav
inį, žmoniško išdarbio, tin- 

.kamo buto — ne vienam 
stokavo namų, tačiau visi 
suskurelino, b tūlam ir su
ardė šeimą. Tas kas nors 
milijonams jaunų žmonių 
pastojo kelią, neleidžia įsi
kurti šeima.

Atėmimas progos kurtis 
šeimas ar įsikūrus išlaikyti 
daug kam padilino nervus 
ir daugina lytinius prasi
žengėlius.

- Atskirų valstijų įstatym- 
davystės svarsto bilius, 
kaip nubausti lytiniai pra
sižengusius, neš prasižengi
mai ir prasikaltėliai dau-

W. Union, West Va. — 
Per tvaniškas liūtis ir pot
vynius West Virginijoj žu
vo 17 žmonių.

Washington. — Nuo ba
landžio iki gegužės šiemet 
mėsa Jungtinėse Valstijose 
pabrango dar 7 procentais.
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{ PHILADELPHIA, PA. Važiuosim busu į Laisvės pik
niką, Brooklyne. Philadelphijos Lietuvių Moterų Klubas 
samdosi busą važiuoti į dienraščio Laisvės pikniką, įvyk
siantį liepos (July) 2-rą, Brooklyne. Prašome įsigyti ti- 
kietus iš anksto, sekamose vietose: »

Mrs. Tureikienė, 143 Pierce St., DE 4-4026.
Mrs. Merkienė, 5208 N. Warnock. GL 5-3646.
Mrs. Mattis, 6067 Upland. SA 7-3496.
Mrs. žalnieraitienė’ 1009 Jackson St. HO 8-7226.

CLIFFSIDE, N. J.—Busas išvažiuos lygiai 12:30 popiet 
nuo Steponavičiaus namo, 346 Palisade Ave.

Dėl važiavimo būtinai praneškit iš anksto bent prieš 1 
d; liepos. Patelefonuokit A. Bakūnienei: Cliffside 
6-0932R.

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 
biis daug svečių iš kitų miestų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais.

George Kazakevičiaus Orkestras
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 į 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 rengkitės patys ir primin
kite kitiems., 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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4 pusi.—Laisve (Liberty, Lit h, Daily)—Tree., Birž. 28, 1950.



Didysis Mass* Valstijos 
Lietuvių Piknikas

/ 7

Kadangi plačiojoj Bostono I 
apylinkėj randasi daug lietu
viškų kolonijų, tai čia vasa
ros sezonuose netrūksta ma
žesnės skalės piknikų.

čia lietuviai turi nuosavus 
parkus, kaip tai: Worcester, 
Montello, Lawrence (Methu
en) ir Haverhill; o kitos ko
lonijos, paprastai, nusisamdo 
savo išvažiavimams vietas ir 
tokiu būdu vasarinių parengi
mų būna gana daug, ir tas 
paprasta. *

Bet kartą į metus, apie lie
pos ketvirtą, tai visa Massa
chusetts valstija, su pagalba 
New Hampshire ir Maine 
valstijų lietuvių, surengia ne
paprastai didelį — keliatūks- 
tantinį pikniką. Ir tai esti 
Spaudos Piknikas. J tokius 
piknikus reikia visiems va
žiuoti ne vien, kad save pa
tenkinti, bet ir dėl to, kad tin
kamai savo spaudą paremtu 
moraliai ir materialiai.

Šiemet tas didysis spaudos 

Pavilion

DIDYSIS MAYNARDO

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

LAISVĖS
Visi rylai rengkites į savo dienraščio 

didįjį pikniką, kuris įvyks

Liepos-July 2 Sekmadieni

, rojus mizara
Laisvės redaktorius sakys svarbią 

prakalbą Šiame piknike.

Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvairumų, daly
vaus chorai, mažesnes grupes ir paskiri dšhionys. Iš anksto rengkites jame 
dalyvauti. Turėsite malonumo pasihiatyti sū daugeliu seniai matytų ir įsi
gysite naujų pažinčių.

ši didžioji iškilme bus

ARARAT CAMP
Vose Pond

Maynard, Mass.
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 į pikniką kuo geriausių 
valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių organizaci
jos kviečia visą rytų lietuvius dalyvauti šioje gražioje iš- 
kilnteje ir tuoriii finansiniai paremti dienraštį Laisvę.

piknikas rengiamas liepos 2 
dieną, sekmadienį, tikslu, kad 
paminėti Amerikos patriotinę 
dieną—“Independence Day,” 
kuri išpuola 4-tą liepos, ir 
kad atatinkamai paremti de
mokratinį lietuvių liaudies 
dienraštį “Laisvę.”

Prisiminus, kaip 1775-tais 
metais šios šalies liaudis ryž
tingai kovojo su Anglijos fe
odalais už nepriklausomybę ir 
pilną demokratiją, taip šian
dieną liaudies dienraštįs 
“Laisvė” kovoja už laisvę, de
mokratiją ir taiką pasaulyje. 
Kaip Jurgio Washington o iš- 
liuosavimo armijai buvo rei
kalinga ir brangi visokia pa
galba, taip šiandien dienraš
čiui “Laisvei” yra neapsako
mai reikalinga finansinė pa
galba, kad dienraštis galėtų 
išeidinėti ir vesti ryžtingiausią 
kovą už išlaikymą taikos vi
sam pasaulyj ir už apgynimą 
laisvės teisių šioje šalyje.

Piknikas įvyks, kaip ir vi

sados: Vose Pavilion (Ara
rat) Parke, Maynard, Mass. 
Ten liepos 2 suvažiuos keletas 
tūkstančių žmonių iš visos 
Naujosios Anglijos ir iš ki
tų Amerikos dalių. Bet kaip 
suvažiuos? Ar tai kokia jėga 
visus sutrauks į tą pikniką? 
Jėga bus ta, ką mos vadina
me pasišventimu savo myli
mam dienraščiui ir pažangos 
idėjai. Ypač šiuo laiku, kuo
met mūsų spaudai reikia di
delės paramos. Duokime di
džiausios paramos pavidale 
šio didžiojo pikniko. Duoki
me paramos, sutraukdami kuo 
daugiausia žmonių į pikniką 
ir parduodami kuo daugiau
sia įžanginių bilietėlių. Taip
gi geru paaukavimu ko nors 
iš kolonijų bei atskirų asme
nų. Duokime dienraščiui pa
ramos, kada veikiame, kada 
darbuojamės ir kada piknike 
linksminamės.

Kad šių metų “Laisvės” 
piknikas būtų geresnis už vi
sus pirmiau buvusius ,tai rei
kia niekam nepasilikti tą die
ną namie ir kitų nepalikti pa
syviais.

Visi iš visur, visais keliais ir 
visokiais būdais traukime į 

Massachusetts lietuvių didįjį 
pikniką, čia tūkstančiai viso
kio amžiaus gėrėsis puikiau
siomis dainomis, menu, Al. 
Stevens orkestru ir puikiausio
je nuotaikoje.

Iki malonaus susitikimo!
Jonas M. Karsonas.

Montello, Mass.
PATAISAU PAKLAIDĄ

Šių motų Laisvės num. 117 
tilpo iš Montello korespon
dencija apie mirimus. Pažy
mėjime apie gegužės 14 d. 
mirti Antano Ovinto, 94 m. 
amžiaus, įvyko paklaida arba 
nedasakymas apie mirusiojo 
paliktuosius .

Turėjo būti: Antanas Orbi
tas paliko liūdėsyj sūnų Juo
zą Orintą ir jo šeimą; taip 
pat paliko liūdėsyj kitą sūnų, 
Antaną Orintą, jo žmoną Pe
tronę ir. anūkę Atiliją; pasta
rieji per daugelį metų skaito 
Laisvę, gražiai įvertina dar
bininkų judėjimą, gausiai au
kodama Laisvei ir bendrai 
d ar b i n i n k i š k i e m§ r e i k a 1 a ms.

Atsiprašau už nemalonią 
paklaidą. Žolynas.

Haverhill, Mass.
ĮVAIRIOS žinios

Šių metų balandžio 11 d, 
sukako jau 40 metų, kai gy
vuoja Haverhillyj Lietuvių 
Piliečių Gedimino Klubas. 
Kad tinkamai atžymėti 40 
metų gyvavimo sukaktį, bir
želio 18 d. buvo suruoštas 40- 
metinis jubiliejinis piknikas, 
klubo nuosavam parko, Brad
ford, Mass.

Pikniko rengimo komisija 
darbavosi net per kelis mė
nesius, kad padarius pikniką 
pilnai pasekmingu, čia turiu 
pabrėžti, kad piknikas ir bu
vo pilnai pasekmingas pilnoj 
to žodžio prasmėj. Klubie- 
čiai savo piknike turėjo di
delį skaičių svečių, kaip vie
tinių, taip ir iš visų aplinki
nių miestų. Yra sprendžiama, 
kad piknike buvo apie du 
tūkstančiai svečių. Klubiečiai 
niekad nebuvo matę savo par
ke tokios didelės žmonių mi
nios. Tai buvo nepamiršta
mas istorinis piknikas. Daug 
kredito užsitarnavo pikniko 
rengimo komisija, kad mokė
jo tinkamai viską dėl pikniko 
prirengti. Orkestras šokiam 
turėta vienas iš geriausių. 
Užkandžių turėta įvairių. 
Stiprių gėrimų taipgi nestoka- 
vo; buvo galima pasirinkti, 
kuriems kokis tik patiko.

Pikniko dalyviams buvo 
duodamos 24 dovanos . Pir
ma dovana buvo 1950 metų 
naujas Studebaker automobi
lius, kurį gavo lietuvė mote
ris iš Manchester, N. H. Ki
tos dovanos taipgi buvo ver
tingos, kurias gavo turėdami 
“gerą” tikietą.

Pikniko surengimo komisijoj 
darbavosi šie klubo nariai: P. 
Yocumskas, V. šlaičiūnas, 
jaunasis, J. Aukščiūnas ir P. 
Potsius.

Klubo pikniką praleidę, da
bar rengiamės prie dalyvavi
mo Laisvės piknike liepos 2 
d., Ararat Camp—Vose Pavi
lion, Maynard, Mass. Drau
gės ir draugai darbuojasi, 
kad daugiausiai Laisvės pik
niko įžanginių tikietukų išpla
tinus. Jau yra nusamdytas 
geras busas ir registruojami 
vardai tų, kurie važiuos bu- 
su į Laisvės pikniką, May
nard, Mass. Kelionė busu vi
sai maža, tik $1.25 asmeniui 
į abi pusi. Malonėkite tuo
jau užsisakyti buse vietas. 
Busu važiavimo komisija: A. 
P. Dambrauskas, J. Masevi- 
čius, P. Yocumskas ir A. Na
vickas.

Bushs išeis nuo L. P. G. 
Klubo namo, 11 vai. prieš 
piet. Būkit laiku paskirtoj 
vietoj. Meliūnietis.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 ' \

Cleveland, Ohio
Kiek DP’s Apsigyveno 

Clevelande

Clevelande apsigyveno 4, 
300 DP’s iš dvylikos tautų 
nuo liepos 1-mos, 1938 metų. 
Pagal tautas: lenkų 100, 
ukrainų 1,000, žydų 700, lie
tuvių 600, vengrų 350, slo
vakų 300, latvių 120, estų 70, 
serbų; 30, rusų 25, čekoslova- 
kų 20, rumunų 10.

Sulyg- naujuoju Trumano 
patvarkymu, iki 1951 metų 
tikimasi dar susilaukti 8,000. 
Su įsimintais našlaičiais 
(adopted orphans), kurių yra 
5,000, skaitlius susidaro 9,- 
300.

1950 m. cenzas birželio L5 
d. paskelbė, kad Clevelande 
astuoni priemiesčiai užaugo 
100,000 gyventojų. Parma 
užaugo 76%. 1940 m. turė
jo 16,365 ,o dabai’ turi 28,- 
853 gyventojus. Bet cenzo 
vedėjas Joseph P. Mull dar 
nepaskelbė, kiek užaugo^ Cle- 
velandas. Sakė bus vėliau 
paskelbta.

★
Mirė Žymus Ihdijonas

Birželio 10 d. mirr. Oghe- 
ma Niagara, geriau žinomas 
kaipo Chief Thunderwater, 
sulaukęs 85 metus.

Oghema Ąbugara buvo titu
luojamas kaipo aukščiausias 
pareigūnas indijonų taryboje, 
kur jis atstovavo Amerikos ii 
Kanados indijonų gentis. Jis, 
jaunesniu būdamas, pardavi
nėdavo indijonų gyduoles iš 
žolių ant East 67th St., S. E. 
District, ir buvo plačiai žino
mas. Iš ten jis nusikraustė 
į 6716 Baden Court, S E.,, bis- 
kį toliau nuo miesto vidurio, 
ir nebeužsiiminėjo vaistų par
davinėjimu. Kasmet pas jį 
atsilankydavo indijonų jau
nuoliai.

Chief Thunderwater buvo 
prakalbininkas. Jis visuomet 
sakydavo, kad amerikiečiai 
ir indijonai turi sugyventi vie
nybėje. Jis dalyvavo Ses- 
ųuiccntennial ap vaikščiojime, 
Clevelande;,''" plunksnomis pa
sipuošęs. f V. M. D.

Chicago, III.
Ex-Mainieriu Choras 

įvairenybių
Turėjo

Senovės žmonės kalbėdavo 
tankiai: “du grybai barščiuo
se, tai kaip dvi porcijos 'la
šinių, vieton vienos, arba du 
stikliukai degtinės.” Ex-Mai
nieriu Choro nariai birželio- 
14 d. netikėtai turėjo net 5 
grybus barščiuose.

Ir štai koks buvo nepa
prastas supuolimas. Choras 
laikė paskutines pam okas 
prieš vasaros atostogas. ži
noma, tokiame atvejuje reika
linga pasivaišinti užbaigtuvė- 
se. Kartu supuolė trijų cho
risčių gimtadieniai, tai jau tu
rime 4 grybus basčiuose.

Pagaliaus iš kur tai, kaip 
tąi sumanė Nancy Roman pa
keisti savo pavardę į Nancy 
Long. Pakeisti ne taip greit 
galima, bet Nancy gabi mer
gaitė, sugebėjo surasti būdą. 
Ji išėjo už Mr. II. E. Long ir 
patapo Mrs. Nancy Long.

Tas 5-tas grybas, galima 
sakyti, buvo baravykas į barš
čius, tai choro mokytojos ves
tuvės. Jos buvo puošnios.

Svečiai ir viešnios linksmi
nosi ir dainavo iki vėlumos, 
linkėdami jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo.

Choro Korespondentas.
★ 1

Daugėja Vyrų Mirtingumas
Chicagoje pernai daugiau 

mirė vyrų, negu moterų. Taip
gi jie mirė jaunesni, sulyg 
Dr. Herman N. Bundesen, 
miesto sveikatos galvos.

Iš 37,781 mirimų, raportuo
tų 1949 m., 21,581 buvo vy
rai ir 16,200 moterys.

Daugiau kai du syk mirė 
vedusių vyrų, negu moterų. 
11,097 vyrai ir 5,370 moterys. 
Pavienių vyrų mirimų buvo 
5,635 ir 3,244 neištekėjusių 
moterų. V.

New Haven, Conri.
LLD Suvažiavimą vietos 

LLD 32 kuopa sveikina su 
$5. Knygų ir Apšvietos rei
kalams suaukavo $7.25. Au
kas rinko Margaret Valin- 
chus. Po $1 aukavo: Jonas 
Petkus, M. Miller, Rudminie- 
nė, J. Latvis. Po 50 centų: 
Jonas Didjun, Vikšriene, A. 
Shaliūnas ir Niele. Kiti po 
mažiau. Ačiū u/ž aukas.

J. D.

Pirmieji Apskrityje
UTENA,, bal. 30 d.—Ute

nos valsčiaus “Spindulio” kol
ūkio kolūkiečiai, išeidami į

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS. t

Piknikas Liet. Tautiško Namo 
Parke, prie Winter St. ir Keswick 
Rd., įvyks liepos (July) 2 d., pirmą 
valandą dieną. Art Masson orkes
tras, muzikais programa. Pelnas eis 
darbininkiškai spaudai ir Liet. Taut. 
IUamo Knygynui atnaujinti laikraš
čius.

Liepos 4 vėl bus didelis piknikas, 
tojo pačioje vietoje, -Taut. Namo 
Parke. Pradžia 1 vai. dieną. Šo
kiams gros Art Masson orkestras. 
Pelnas eis vienam Liet. Taut. Namo 
valdybos sergančiam nariui. Jau 
apie dveji ‘metai, kai jis negali dirb
ti. J pikniką prašom vietinius ir ap
linkinius dalyvauti. — Komitetas.

> (121-123)

Namu 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.
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.

4 CHARLES J. ROMAN; 
' ‘ « I

LAIDOTUVIŲ i
DIREKTORIUS i

® ::
, • .< »

Liūdesio valandoj kreipki- J| 
tės prie manęs dieną ar !! 
naktį, greit suteiksime ! I 
modernišką patarnavimą, i i 
Patogiai ir gražiai mo- <! 
dern'iškai įruošta mūsų < • 
šermeninė. Mūsų patarna- < > 
vimu ir kainomis būsite j• 
patenkinti. ;;

®
1113 Mt. Vernon St ii 

Philadelphia, Pa. :: 
? .. Tel. Poplar 4110 ii
T

......... . , 111
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Ireč., Birž. 28, 1950

laukus, pasižadėjo grūdinių 
kultūrų sėjos planą įvykdyti 
iki Gegužes Pirmosios.

Spinduliečiai savo įsiparei
gojimus garbingai įvykdė. Jie 
pirmieji apskrityje įvykdė 
grūdinių kultūrų sėjos planą 
ir dabar sėja viršum plano. 
Sėja atlikta aukštu agrotech
nikos lygiu ir aukštos kondi
cijos sėkla.

Vakacijoiuis 
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: 
Bamegat 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. ZAVISH
Barnegat, N. J.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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. 7-6238



NewWto^^feanftH
Zakarauskienė Sugrįžo 
Iš Atostogų

MAINU SRITIS IRGI TURĖS SAVO 
ATSTOVYBĘ LAISVES PIKNIKE

Atostogaus pas 
Poną Dewey

Misteriška
Žmogžudyste

Lietu-
KluboPiliečių

Juozo 
praėjusį šeš

is atostogų.

Ona Zakarauskienė, 
vių Amerikos 
gaspadoriaus 
rausko žmona, 
tadienį sugrįžo
Sugrįžusi, atvyko tiesiai į Tur
ginės pikniką, kur Pil. Klu
bas turėjo savo stalą. Sakėsi 
labai išsiilgusi visų per 6 sa
vaites nesimatymo.

Zakarauskienė labai 
kinta atostogomis. Ji 
Vieta pas Blozneliuk

Labai klystų tas, kas many
tų, kad mainų srities lietuviai 
galėtų mus užmiršti. Niekuo
met. Jau seniau minėjome 
Pittsburgh© srities lietuvių at- 
vyksiančią draugingą delega
ciją. O šiandien, pirmieji 
(bet ne paskutiniai) atsiliepė 
centrinės Pennsylvanijos sri
tys. Pasiskaitykite :

Laisves Adm.,
Rengiamės pribūt j Laisvės

Nusibodus ilsėtis, išei- 
kai kada po valandą 
padėti ravėti ar uogų

Už tai ir manęs jie

Pittstonas bus atstovaujamas 
šiemet piknike.

Norėtųsi susieiti kodaugiau- 
sia draugų ir pažįstamų, o 
ypač GRAŽIŠKIEČIŲ. 
iki pasimatymo!

A. Valinčius, 
Pittstonietis.

Iš Shenandoah, jau užti
krintai, atvyks A. Salinskas, 
J. J. Hardy. Girdėjome, jog 
ruošiasi atvykti ir būrys kitų 
dienraščio prietelių. Ir tiki
masi, jog atvyks Scrantono, 
Wilkes-Barre ir apylinkių lie
tuvių grupės.

Brooklyn iečiai atitinkamai 
ruošiasi neužsileisti svečiams 
iš toliau. Rūpinasi, susimobi- 
lizuoti dideles grupes prie sa
vo stalų, 
agurkus, 
cerius
džius, dešras, kumpius.

Laisvės metinis piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, lie
pos (July) 2-rą, Klaščiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas- 
peth Avės., Maspethe.

K ra li
me tu 

dukterimis 
į Pawling,

Tad,

Šeimininkės raugia 
pas lietuviškus bu- 

užsisakinėja skilan-

Williamsburgietis M. 
jai is kriaučių ato 
ketina su žmona, 
ir žentu keliauti
N. Y. (gubernatoriaus Dewey 
miestą), ten praleisti atosto
gas. Kraujaliai ten turi nusi
pirkę gabaliuką žemės ir pa
sistatė kuklu vasarnamiuka. 
Pawlinge apsigyvenęs ir jo 
brolis Antanas, seniau gyve
nęs White Plains, ten per ei
lę metų turėjęs biznį.

Gi Al. Kraujalis, M. Krau- 
jalių sūnus, su žmona Mary 
ir sūneliu Bobbie važiuos į 
Chicagą atlankyti jaunosios 
Kraujalienės motiną ir bro
lį. Marytė, po tėvais Maro- 
zaitč, yra. kilusi iš Chicagos.

Kriaučių Atydai

atva-
Vaisių, ma

tures labai

atrodo gra-

paten- 
sako: 
graži. 

Daržovių ir uogų gausa ant
vietos. Pieno, kaip vandens. 
Pasitaisiau valgyti to, ko no
rėjau, 
davau 
kitą 
rinkti.
neišleido tuščiomis, anksti ry
tą visi sukilo ir parinktiniau- 
sių uogų visą “kreitą” pririh- 
ko man vežtis namo.

Uogos pas Bloznelius šiemet 
užderėjusios nepaprastos. Jo
mis aprūpina veik visą Cats
kill miestelį. Pirkliai 
žino ja ir iš toli, 
tvti, šiemet irgi 
gražių ir daug.

Zakarauskienė
žiai ir sakosi gerai pasilsėjusi. 
Pasilsio jai reikėjo, nes vyrui 
esant stambios lietuvių įstai
gos gaspadoriumi taikosi vi
sokių netikėtumų, kuriems 
reikia gaspadinės talkos. O 
kur kitur ją ant greitųjų gau
si, jei ne pas gaspadoriaus 
žmoną. Jai tenka pačiai sto
ti darban arba ieškoti talki
ninkių, užėjus staigmeninėms 
puotoms arba ruošiant stalus 
piknikuose, į kuriuos klubas 
nuolat yra kviečiamas ir kai
po drauginga organizacija vi
sur dalyvauja. Rep.

Motina Nužudė Dukterį
Freeport, L. L, Mrs. Ruth 

Valentine, 30 metų, pasmau
gė miegančią vyriausią savo 
dukrelę, 8 metų. Ji įsikalbė
jusi, kad vaikams gyvenime 
nebus laimės, ir ketinusi iš
žudyti visus tris vaikus. Bet 
po nužudymo pirmosios, išsi
gandusi savo darbo. Tuomet 
mažuosius vaikus, berniukus, 
prikėlusi, pasisakiusi vyrui

IŠLAISVINTI POLITINIUS KALINIUS
MASINIS MITINGAS GARDENE

Birželio 28-tos vakarą, di
džiojoje Madison Square Gar
den, šaukiamas masinis mitin
gas tikslu išlaisvinti mūsų ša
lies politinius kalinius.

Mitingo šaukėjai — Civili
nių Teisių Kongresas — pa
reiškia, jog mitingo vyriau
siais tikslais yra reikalauti:

Amnestijos visiems politi
niams kaliniams.

Panaikinti sufrėnąavimą li
kos darbininku vadų komu
nistų.

Išlaisvinti Eugene Dennis.

Išgelbėti nuo mirties Willie 
McGee, nuleistą mirtin už 
prievartavimą, kurio, kaip ro
do liudytojų pateikti faktai, 
visaį nebuvo .

K ai b ė toj a i s, programoje,
turės:

Ring Lardner, Jr.; Gale 
Sondergaard, Vito Marcanto- 
nio, 
vieną
kų, Paul Robeson, Gus

Įžanga nuo 60c iki $2,40. 
Pradžia 7 :30 vakaro. G 
denas randasi prie 50th St. 
8th Ave., New Yorke.

Ben Gold, Earl Conrad, 
. buvusių Scottsboro au- 

Hail.

ir

jvyksBirželio (June) 28 d.
skyriaus
11 - 27
svetainė-

unijos

ir
yra

lietuvių kriaučių 
svarbus susirinkimas 
Arion Place, unijos 
je. Pradžia 7:30.

Kaip paprastai, visi
nariai ateidami j susirinkimą 
privalo turėti unijos ir Social 
Security Act korteles, kitaip 
negales Įeiti i susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučiai 
kriaučkos, susirinkimas
svarbus, kiekvienas narys tu
rėtų susidomėti savo reikalais. 
Bus raportuota praėjusių rin
kimų eiga. Svarbiausia, bus 
pasisakymas, ar visiems mums 
patinka naujoviški balsavimai 
balotais. Tad, gerbiamieji, vi
si, laiku būkite susirinkime.

Vyras Pametė Darbą 
Būti Su Žmona, Bet ją 
Rado Mirusia

Waldorf Darbininkai
Sustabdė Viešbutyje
Judėjimą

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

Roland Di

darbu.

Dirbęs ilgas valandas duo- 
i nos išvežiotoji!,
■ Pola, 25 metų, kartais nusi-
1 skusdavo savo
čiau jis visgi jautėsi atliekąs 
savo prievolę. Jis uždirbda
vęs, palyginti, gerą algą ir ją 
parnešdavęs savo jaunai žmo
nai Florence. Ko, rodos, dau-

žmogžudyste ir sutikusi pati giall kas galėtų iš jo reika-
pasiduoti policijai.

Kelrodis Aiiditorijon
• Atvyksiantiems iš kitų mies
tų miestų verta adresą ir kel
rodį jau dabar įsidėti valizon, 
nes paskutinę minutę lengva 
užmiršti. Pasiekę miestą—

Klauskite kelio į Richmond 
Hill, kampas Atlantic Avė. ir 
110th St.

Vjenok jo žmona jautės vie- 
1 niša, apleista. Ji pradėjo iš
mėtinėti, jog ją žudo ilgesin
gos dienos vienai. Aną dieną 
jie vėl dėl to apsibarę. Jis 
nusisprendęs, bet žmonai ne
sakęs, jog jis tą dieną atsa
kys darbą ir pareis namo 
būti su žmona, o paskui 
kotis kito darbo.

Jis taip ir padarė. Už
jeto valandų parėjęs, jis žmo
ną rado užsidusinusią gasu. 
Vienuoliško, skurdaus 
tie keli doleriai ekstra 
bio neprašalino, tik 
nervus ir numarino.

pa- 
ieš-

tre-

Niekas negirdėjo šūvio, du
rys . atrastos užrakintos, lan
gai taipgi uždari, nors nera
kinti, tačiau parėjusi į savo 
butą Mrs. Elizabeth Wen
dorf, 50 metų, tapo nušauta. 
Iš karto manyta, jog jos mir
ties priežastis buvo naturalė. 
Bot pomirtinis skrodimas ati
dengė misteriją, įnirusiojoje 
rado kulką, įstrigusią per no-

Anot Mrs. Wendorf sesers 
Mrs. Irene Markus pasakoji
mo, abi seserys buvusios išėju
sios susiedijos krautuvėn už
kąsti, 
šviesa 
nuėjusi pažiūrėti 
tuomet išgirdusi 
Mananti, 
mot krito 
skolinusi 
sugrįžusi

s u s i e d i j os k ra u tu v e n 
Sugrįžusios kartu, bet 
neųžsižiebusi. Irene 

lempos ir 
subildėjimą.

kad jos sesuo tuo- 
ant grindų.

iš kaimynų 
virtuvėn, ji

Pasi-

pama
čiusi sesers veidą apsipylusį 
krauju. Pašauktas ligonveži- 
mis, su kuriuo pribuvęs dak
taras paskelbė Mrs. Wendorf 
jau mirusia.

Tebevykdomas kvotimas ir 
tyrinėjimas. '

New Yorke karščiai tęsiasi. 
Pirmadienį temperatūra buvo 
90.4. Antradienį tikėtasi apie 
tiek-pat.

TONY’S
UP-TO-DATK

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Prašome Nakvynių
LDS Seimas prasidės liepos 

3-čią, Liberty Audtorijoje. Iš 
visos Šalies atvyks daug dele
gatų ir svečių. Tūli apsistos 
New Yorko viešbučiuose, bet 
daugeliui reikės gauti nakvy
nes privatiškuose namuose. 
Mes privalome iš anksto žino
ti, koki skaičių asmenų žmo
nės galės priimti.

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

Jeigu norėtumėt priimti de
legatu ar kelis savo namuose, 
praneškite atsakingai komisi
jai-i LDS Centrą, 110-04 At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., Virginia 9-3692, tarp

ir 5 vai.
LDS Seimo Delegatams 
Nakvynių Komisija.

(120-123)

Rasta nušokusi ar numesta 
nuo stogo 5 aukštų 
New Yorke, moteriškė 
ta esant K loth el d a De 
našlė iš Woodhaveno.

namo, 
pažin- 
Passy,

LLD

Pranešimas
KUOPŲ VALDYBOMS'

Didžiojo New Yorko LDS ir 
kuopų valdybos ar jų įgaliotiniai
prašomi atvykti pasitarti svarbiu 
reikalu. įvyks Liberty Auditorijos 
patalpose, birželio 29-tą, 8 vai.. — 
Komisija. (120-121)

Mrs. Charlene Aumack sakė: 
“Esu registruota republikcnė, 
o ne komunistė. Kaipo lais
va amerikone, skaitau lojalu
mo priesaikos reikalavimą 
varžymu mano teisių. Ir ji; 
atsisakė tą priesaiką pasira
šyti. Už tai stoties savininkas;
Earle C. Anthony ją atstatė 

iš darbo.

Susivaidiję, persiskyrę Mr. 
ir Mrs. Donald McClay pra
laimėjo teisę būti auklėtojais 
savo dukrytės, 2 metų. Tei
sėjas kūdikį pavedė senutės 
globai.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Traukini?is:
Iš miesto centro New Yorke 

(Manhattan) tinka bile ka
tra iš sekamų dviejų linijų:

BMT Jamaica traukinys 
gaunamas Canal St. stotyje. 
Išlipti 111th St. stotyje. Eiti 
du blokus iki Atlantic Ave.

Independent linijos Jamaica 
traukiniai gaunami po 6 Ave. 
ir po 8th Ave. ties 34th, 42nd, 
50th Sts. Išlipti stotyje Union 
Turnpike - Kew Gardens, iš
sipirkti transfėrą, žiūrėti ro
dyklių į Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Ave.

Automobiliais:
Atvažiuojantiems iš vakarų 

per Holland Tunelį ar ferry, 
ieškoti Manhattan Bridge į 
Brooklyną, o čia ieškoti At
lantic 
St.

Iš 
žiuoti
Belt Parkway 
tional Airport 
Lefferts Blvd. 
Ave., įsukti po 

Yra ir kitų
biskį trumpesnių už

būvio 
užd ar
šu ar d ė

Waldorf - Astoria puošnio
jo milžino viešbučio darbinin
kai praėjusį pirmadienį buvo 
sustabdę darbą per ištisą va
landą tikslu pasitarti, kokiu 
būdu jie gins savo darbus ir 
algas.

Darbininkų veiksmą iššaukė 
viešbučio vedėjų paskelbimas, 
jog daug darbininkų vasaros 
mėnesiais atleidžiama ir kad 
nukapojamos algos. Ypatin
gai buvo pasipiktinę virtuvės 
darbininkai, kurių algos yra 
n ed i d ž i ausios. Vidu rvasari u 
yra dar sunkiau kepti prie pe
čiaus ir karštų puodų, negu 
būna žiemą, o jiems pasiūlė 
nukapotas algas.

Darbininkai sugrįžo darban 
viešbučio vedėjui pasiūlius 
sais klausimais derėtis 
skundų komitetu.

Visi turi tuščius fliorus, apšildomi 
garu ir aliejum, su langais šonuose. 
- WOODIIAVRN, 2 šeimom, su 11 
kambarių, kaina $8,250. 
šeimom, mūrinis, su 30 
su maudynėmis $8,500.

FOREST J‘ARKWAY,
uždari

skiepe, gara-

Kitas G 
kambarių,

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

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

Avė. ir šauti iki UOth

vi
su

Gold-

2 šeimom, 
porčiai, 2

arti 8th Ave.
11 kambarių,

su 11 kambarių, 
kambariai ir virtuvė 
džiai, kaina $15,000.

.■JAMAICA. NORTH,
Subway, 2 šeimom su
uždari porčiai, garadžiai $15.500. z 

Taipgi turiu daugiau visokių na
mų, visose dalyse miesto.

B. ZINIS, REpublic 9-150G. 
(118-20

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

Naujosios Anglijos va- 
per Whitestone Bridge, 

link Interna- 
iki 'Exit 16, 

iki Atlantic 
kaire, 
kelių, gal net 

čia pa
duotus, bet kiti painesni, jų 
gerai nežinančiam. . Ar.

New Yorko dentistas 
berg sugrįžęs iš atostogų rado, 

’jog jam ištraukta beveik ne 
'mažiau skaudi dalis už dantį. 
į Vagys atplėšę jo saugiąją šė- 
(pą ir išsinešė $28,100 turto 
I pinigais, bonais ir brangiais 
i daiktais, įskaitant žmonos 
brangius kailinius.

Barbara Nichols, newyorkie- 
tė, išbando pirmą žingsnį 
maudymosi prūdan po iškon- 

troliavimo vandens.

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 puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

-5172

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

$

s 4

Drst Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

' SHALINS
(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

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

X“ TELEVISION
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
E Ver green 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS'

32 TEN EYCK STREET 
» Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 4-8174

*D6'°

TELEPHONE
3TAGG 2-5043

*06*

RES. TEL.
HY. 7-3081

*06*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laispiuotas B alsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Birž. 28, 1950




