
Pasimatysime.
Pliki apgavikai.
Algos ir algos.
Milijono dolerių propagan-
Žodelis tiesos. ‘[da.

Rašo A. BIMBA

Nuo Pennsylvanijos iki

Tik poros dienų klausimas, 
šeštadienį ir sekmadienį di
džiosios iškilmės. Laukiame 
daug delegatų ir svečių į Li
teratūros Draugijos suvažiavi
mą.
Maine lietuviai ruošiasi į du 
metiniu Laisvės pikniku. Vie
ni važiuos į Maynard, Mass., 
kiti, į Maspeth, N. Y.

Džiugu bus dar kartą su
sitikti su šimtais prietelių ir’« 
draugų. Proga auksinė.

Pažangūs lietuviai myli sa
vo įstaigas bei organizacijas. 
Tik jų meilė, tik kietas jų 
prisirišimas prie organizacijų | 
ir spaudos davė mums tai, ką 
turime, ko taip baisiai mums 
pavydi lietuviški kryžiokai.

Aš žinau, kad šį sekma
dienį dar sykį tūkstantinės 
lietuvių masės demonstruos 
savo meilę dienraščiui Laisvei 
dviejuose piknikuose.

Karo metų naciai ir 
tuviški pastumdėliai 
knygą. Joje sudėjo 
nuotraukų, 
traukos, 
vokiečiai, 
dytų žmonių krūvas. Tie žmo
nės buvo nacių teroro aukos. 
Bet naciai toje knygoje savo 
kriminališkus darbus suver
tė ant komunistų. Jie žmo
nes masiniai žudė, bet pas
kui svietui įrodinėjo, kad tos 
aukos ne jų, bet keno kito.

Dabar kasmet birželio mė
nesį klerikalų, smetonininkų 
ir menševikų laikraščiai tuos 
paveikslus atspausdina ir pa
kartoja biaurų nacių 
kad būk tai esą 
nužudyti” žmonės, 
sibosta: kasmet ta 
ginga istorija.

jų ne
išleido 
keletą 

Baisius tos nuo- 
Jas nutraukė patys 

Jos parodo nužu-

melą, 
“bolševikų 

Ir neat- 
pati melą-

Tie mūsų kongresmanai di
džiausi vargšai: jie per metus 
tegauna dvyliką tūkstančių 
algos ir beveik kitą tiek pa
dengimui kaštų. Dabar jie 
turį įsinešę bilių, kuris siūlo 
jų algas pakelti net iki dvi
dešimt tūkstančių dolerių!

Nieko sau algos. Palygin
kite savo algas su kongres- 
manų algomis. Nereikia nė 
mokyti: patys pamatysite di- 

. delį skirtumą.
Kongresmanai teturi po vie

ną pilvą maitinti, kaip ir vi
si mes. Jie teturi po vieną 
kūną aprengti, kaip ir visi 
mes. Bet koks didelis skirtu
mas algose!

Vėl garsiai suriko American 
Medical Association. Ji ne
apkenčia vyriausybės “sveika
tos programos.” Ji paskyrė 
$1,100,000 propagandai prieš 
tą programą. Ji papirkinės 
laikraščių redaktorius ir ra
dijo kdmentatorius, kad jie 

' kalbėtų prieš tą programą.
Papirkti redaktoriai ir ko

mentatoriai sušilę įrodinės, 
kaip pavojinga, kaip bolševi
kiška būtų, jeigu vyriausybė 
pradėtų rūpintis sveikatos 
reikalais tų žmonių, kurie pa
tys finansiškai neištesi apsi-* 
rūpinti.

tam re-

Tas pu- 
režimas,

Pietinės Korėjos režimas 
bėdoje. Jo nelaimė, sako 
kolumnistas Baldwin, pareina 
iš dviejų šaltinių: Viena, jos 
prezidentas Rhee neturi pasi
tikėjimo žmonėse, antra—jos 
armija nėra ištikima 
žimui.

Tiesos labai daug, 
siau fašistinis Rhee
mūsų ginklais užkartas ant 
Pietinės Korėjos žmonių.

Kaip dar ilgai ims mūsų 
vyriausybei suprasti, kad su 

T tokiais režimais žmonių ne-, 
laimėsi ?

Tokia istorija buvo su'čian- 
go režimu Kinijoje, dabar to
kia pat istorija su Rhee re
žimu Korėjoje.
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J. V. LAKONAI IR LAIVYNAS TALKAUJA PIETŲ KORĖJAI_____  ---- Į----------- ® _ ___I

Šiauriniai korėjiečiai jau 
užėmė Seoulą, pietines 
Korėjos sostamiestį
Amerikos lakūnai bombardavo 
apšaudė šiauriečius; pietinė 
valdžia bėga ir iš Suwono

ir

Bet,Pyongyang, Šiaur. Korė - savo centrą Suwone.
ja. — Šiaurinės Korėjos artėjant šiaurinių korejie- 
Liaudies Respublikos radi - 
jas trečiadienį paskelbė, kad 
jos armija jau užėmė pieti
nės Korėjos sostinę Seoulą, 
miliono gyventojų miestą.

kraustosi 
ir ameri- 
iš Suwo-

šiaurie

Vajus dėl sukėlimo 
$80,000 Laisvei

Tokio. — Jungtinių Vals
tijų lakūnai pranešė, jog 
Seoulo gatvės knibždėte 
knibžda šiaurinės Korėjos 
kareiviais. Didžioji Kimpo 
lėktuvų aikštė, 16 mylių nuo 
Seoulo, taip pat užimta 
šiaurinių korėjiečių.

Dešinioji pietinės Korė - 
jos valdžia su prezidentu 
Syngmanu Rhee buvo'pabė
gus į Suwoną, 20 mylių į 
pietus nuo Seoulo, ir ameri
konai buvo įsteigę karinį

čių armijai, jau 
Syngmano valdžia 
kiniai karininkai 
no.

Pranešama, jog
čiai užėmė pozicijas 10 my
lių nuo Suwono ar dar ar
čiau.

Amerikos lakūnai rakie- 
tomis ir bombomis atakavo 
šiaurinių korėjiečių kariuo
menę, jos 
rankas, 
tuosius 
nėšius,
nai taip pat iš didžiųjų kul
kosvaidžių apšaudo besi
grumiančius pirmyn šiau
riečius.

tankus ir pat- 
Naudodami grei- 

lėktuvus ir bomba - 
amerikiniai lakū-

SUKELTA $2,755;
DAR REIKIA $7,245

Praėjusį antradienį teįėjo tik $89. Viso suma susidarė 
(ligi šiol tiek sudėta) $2,755. Ęar reikia sukelti $7,245 
pasiekimui dešimties tūkstančių dolerių.
Aukojo:

A. V., Woodhaven, N. Y................................... $10.00
Girininkas, Brooklyn, N. Y. ........ ...................... 10.00
J. Skliutas, Worcester, Mass..............................10.00
Marta ir Zigmas Kavalunai, Jamaica, N. Y....10.00
C. P., Brooklyn, N. Y.........................................10.00
Chs. Tamošiūnas, New York City.........................5.00
A. Gustaitis, Brooklyn, N. Y................................5.00
Mikas Kraujalis, Brooklyn, N. Y........................ 6.00
Wm. Skodis, Hudson, N. Y................................ 5.00
Jonas Laurinaitis, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
Teresė Mičelienė, Richmond, Hill, N. Y............ 5.00
Juozas Norbutas, Brooklyn, N. Y........................ 3.00
Mrs. M. Stanys, Baltimore, Md............................2.00
S. Rakštys, Sudbury, Ont., Canada.................... 2.00
J. K. Butman, Los Angeles, Gal............................1.00
Šiuo sykiu daugiau pasirodė Brooklyno ir apylinkės 

laisviečių. Brooklyniečiai, kaip žinia, pasižadėjo šiam 
fondui sudėti nemažiau $2,000.

Lauksime daugiau.
Nuoširdi padėka visiems aukojusiems ir tiems, kurie 

prisiuntė kai kurių dovanų!
Specialaus Vajaus Komitetas.

Truman liepė savo lakūnam 
ir laivynui atakuoti 
šiaurinės Korėjos armiją
Taipgi įsakė ginti čiangininkus 
Formozoj ir remti francūzų 
karą prieš Vietnam respubliką

Washington. — Prezi
dentas Trumanas birž. 27 
d. liepė Jungtinių Valstijų 
oro jėgoms ir laivynui pa
remti pietinės Korėjos ar
miją kare prieš įsiveržusią 
šiaurinės Korėjos komunis- 
tų-liaudininkų kariuomenę.

Sykiu Trumanas įsakė 
pagreitinti amerikinę pa
ramą francūzams kariau
jantiems prieš Vietnamo 
respubliką Indo-Kinoj, ir 
paliepė Septintajam kari
niam Jungtinių Valstijų 
laivynui užkirsti kelią Ki
nijos liaudies armijos įsi
veržimui į' Formozos salą.

Tokį įsakymą preziden
tas davė po pasitarimo su 
aukštaisiais kariniais virši
ninkais ir 
publikonų
kongresmanų vadais.

Trumanas tvirtino, 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba savo . nutarimu 
(praeitą sekmadienį) įgali
no Ameriką suteikti kari - 
nes paramos pietinei Korė
jai. Jisai sakė:

“Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba atsišaukė į įsi
veržusią (šiauriečių) ka
riuomene, kad sustabdytų 
savo veiksmus ir pasitrauk
tų iki 38-tos paralelės (sie
nos tarp šiaurinės ir pieti
nės Korėjos pusių).

“Jie to nepadarė, bet, 
priešingai, varė pirmyn sa
vo ataką. įsu tomis jėgomis.

demokratų-re- 
senatoriu ji1

Vėliausios Žinios
Tokio. — pranešama, kad | ją, 

g e n er olas MacArthuras 
perkėlė korpusą savo ame - 
rikinės armijos į pietinę 
Korėją.

Teigiama, kad amerikonų 
generolas Church bus vy
riausias komandierius pie - sios jūros iki Japonų jūros, 
tinėš Korėjos prezidento | 
Syngmano Rhee armijos.

sako, 
darbui.”

' “gailestingumo

Pranešama, kad
Korėjos armija

Seoul.
šiaurines 
sulaužė visą pietinių korė
jiečių frontą nuo Geltono

Komunistų Partija šaukia 
pastot kelią trečiam 
pasauliniam karui

“Saugumo Taryba atsi-~ 
šaukė į visus w Jungtinių 
Tautų narius, kad visais ga
limais būdais padėtų įvyk
dyti šią Jungtinių Tautų 
rezoliuciją.

“Komunizmas... nepaisė 
šio Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos Įsakymo, 
išleisto tarptautinei taikai 
ir saugumui palaikyti.”

šiaurinių korėjiečių žygį 
prez. Trumanas vadino 
“užpuolįmu, laužančiu 
Jungtiniu Tautu konstituci
ja.”
Įsakydamas Jungt. Vals - ’ 

tijų laivynui ginti Formo- 
zą nuo Kinijos komunistų, 
prezidentas pridūrė:

“Aš ajsišaukiu ‘ į kinų 
valdžia Fįormozoje sustab
dyti vis 
nius

Maskva, — Sovietų ko- 
--------  i munistu laikraštis Pravda 

Tokio. — Pi•anešama, kadi sako, jog amerikonai, kiš- 
600 amerikinių lėktuvų da damiesi į pilietinį Korėjos 
lyvaus pietinės Korėjos ka
re prieš šiaurinius korėjie
čius.

Tokio. — Nukrito du ka
riniai Amerikos lėktuvai 
pietinėje Korėjoje.

Neoficialiai 
kad šiauriniai 
nušovė šešis 
lėktuvus.

karą, daro užpuolimo žy
gius prieš demokratinę Ko
rėjos liaudį. Pravda kalti
na Ameriką- už Jungtinių 
Tautų konstitucijos laužy - 
ma. v

pranesama, 
korėjiečiai 

amerikinius
Nutarta pratęsti 
drafto įstatymą

London. — Anglijos val
džia nutarė pasiųsti 10 ka
rinių laivų Į pietinę Korė -

Maskva sako, neteisėtas 
Saug. Tarybos nutarimas

Maskva. — Sovietų radi
jas ir spauda sakė, Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
ba sekmadienį, birž. 25 d., 
neteisėtai padarė nutarimą 
prieš šiaurinę Korėją. Nes 
tame tarybos susirinkime 
nedalyvavo nei Sovietų nei 
Kinijos respublikos atsto
vai. O Jungtinių Tautų 
Konstitucija.sako: Bet ku
riame esminiame dalyke 
reikia, kad visi nuolatiniai 
Saugumo Tarybos nariai 
balsuotų už tą dalyką,
rint, kad teisėtai būtų nu
tarimas padarytas.

Nuolatiniai Saugumo 
rybos nariai yra Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga, 
Anglija} Francija ir Kinija.

no-

Ta-

SenatoWashington. — 
ir kongresmanų įgaliotiniai 
susitarė pratęsti įstatymą 
dėl verstino ėmimo kariuo
menėn iki 1951 m. liepos 9 
d. Taip jie suvienodino du 
skirtingus‘pirmesnius Sena
to ir Kongreso Atstovų Rū
mo bilius dėl verstino rek- 
rutavimo.

Suvienodintas bilius įgali
na patį prezidentą šaukti 
vyrus karinėn tarnybon, 
kada tik jis matys reikalą, 
neatsiklausįant Kongreso.

Senatorių^ ir kongresma - 
nų įgaliotiniai taip pat nu
tarė duoti prezidentui pil
nutinę galią pašaukti armi- 
jon valstijų miliciją ir at - 
sarginius (rezervus) bile 
laiku, kada jam atrodys 
reikalinga.

Kongreso Atstovų Rūmas 
315 balsų prieš 4 jau priė
mė tą subendrintą karinį 
bilių. Senatas trečiadienį 
balsavo šį bilių užgirti.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partija išleido 
atsišaukimą į šios šalies 
žmones, raginant juos sku
botai veikti, kad pastotų 
kelią trečiam \ pasauliniam 
karui.

Pąrtijos sekretariatas 
pasmerkė prezidento Tru
mano įsakymą, kuris liepia 
amerikinėms oro jėgoms ir 
laivynui padėti dešiniajai 
pietinės Korėjos valdžiai 
kare prieš šiaurinės Korė - 
jos liaudies armiją. Komu
nistų centras kartu smer - 
kia Trumano įsakymą ap-

tautininkus Formozos salo
je nuo Kinijos komunistų- 
liaudininkų.

Komunistų pareiškimas 
įspėja, kad prez. Trumanas 
tais įsakymais kuria pasau
linio atominio karo ugnį.

Komunistų Partijos sek - 
retariatas, tarp kitko, sako:

— Prezidentas Trumanas 
pagreitino baisųjį atominio 
pasaulinio karo pavojų, į- 
sakydamas pradėti karinius 
veiksmus prieš Azijos tau
tas, net be karo paskelbi - 
mo.

Karinė provokacija Ko ■ 
rėjoj yra naudojama kaipo 
skraistė pridengt planuoja
mam kariniam įsiveržimui 
prieš liaudį Korėjoje, Kini
joje, Formozoje, Vietname, 
Filipinuose, Indonezijoj ir 
Malajo j.

Tų kraštų žmonės nori 
patys savo likimą spręsti. 
Tam jie turi teisę. Bet mil
žiniškos Wall Stryto mono
polijos skirtingai galvoja. 
Jos nori atgal pasukti isto-

rijos laikrodį prieš pasaulio 
tautų maršavimą į laisvę, į 
nepriklausomybę.

Šie kariniai Wall Stryto 
pasimojimai yra taikomi 
tik didžiųjų fabrikantų ir 
galingųjų bankininkų nau
dai.

Šalin karinis įsikišimas 
prieš Korėjos žmonių teisę 
turėti laisvą, vieningą, sa
vistovią Korėją!

Reikalaukite tuojau iš
traukt iš ten Jungtinių Val
stijų karo laivus ir oro jė
gas ir sustabdyt ginklų 
siuntimą pastumdėlei Rhee 
valdžiai.

Nei vieno cento, nei vie
no šautuvo, nei vieno lėk - 
tuvo toms Wall Stryto pas
tumdėlėms — Korėjos, For
mozos ir Indo-Kinos vai 
džioms.

Reikalaukite priimt nau
dąją demokratinę Kiniją į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybą.

Uždraust atomines bom
bas ir paskelbt žmonijos 
priešu tokią valdžią, kuri 
pirmutinė panaudos atomų 
bombą. . /

Reikalaukite tiesioginių 
derybų tarp Jungtinių Val
stijų, Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos dėl taikos.

Mes turime — visi, ku
rie tik branginame laisvę, 
kurie baisėjamės atominio 
karo mirties šimtams mi- 
lionų žmonių — sujungti 
savo gretas, susivienyti j 
kietą, stiprų tautų/ frontą 
dėl taikos.

kad iqš) sausž

oro jėgų ir jūri 
iksmus prieš (Kini-

rinė parįma Filipinam 
m

Prezidentas tęsė:
“Aš taip pat įsakau sus

tiprinti Jungtinių Valstijų 
jėgas Filipinuose ir pagrei
tinti karine paramą Filipi
nų valdžiai.

“Panagiai aš įsakau pas
kubinti karinę parama jė
goms Franci ios ir susijusių 
su ja valstybių Indo-Kinoje, 
taipgi pasiųsti ten karinę 
(Amerikos) misiją, kad ga
lima būtų palaikyti artimus 
bendradarbiavimo rvŠius v

M

Saugumo Taryba kviečia J. Tautą narius padėt 
pietinei Korėjai prieš šiaurės korėjiečius

Lake Success, N. Y. — 
Amerika įteikė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai 
rezoliuciją, kviečiant Jungr 
tinių Tautų narius panau
dot ginkluotą jėgą, kad at
muštų šiaurinės Korėjos 
armiją, įsiveržusią į pietų 
Korėją, ir kad atsteigt 
tarptautinę taiką ir saugu
mą.
Saugumo Taryba 7 balsais 

prieš 1 priėmė amerikinę re
zoliuciją. Tik Jugoslavijos

atstovas balsavo prieš ją. 
Indijos ir Egipto delegatai 
susilaikė nuo balsavimo. 
Sovietai nedalyvavo tary - , 
bos posėdyje todėl, kad ja
me buvo Čiang Kai-šėko ki 
nai tautininkai.

Kad Saugumo 
priėmė Amerikos 
mą, tatai laikoma
mu prezidento Trumano į- 
sakymo siųsti šios šalies 
oro jėgas ir karo laivyną 
talkon pietinei 
prieš šiaurinės Korėjos ar- - 
miją.

ORAS. — šilta, dalinai 
apsiniaukę.

Valstiečių sukilimas 
gresia Filipinų valdžiai

Manila. — Amerikiniai 
korespondentai rašo, kad 
Filipinų valdžia nepajėgia 
•nuslopint ginkluotos vals
tiečių - hukbalahapų kovos. 
O valstiečių sukilimas toks 
platus ir tvirtas, kad gręsia 
pavojus valdžiai.

(Prez. Trumanas antra
dienį įsakė greičiau kari- 
ntai pastiprinti 

I valdžią.)
Filipinų

Taryba 
pasiūly- 
užgyri-

Korėjai

Abidvi partijos giria 
Trumano įsakymą

Washington. — Beveik 
visi demokratai ir republi- 
konai senatoriai ir kongres- 
manai užgiri a prezidento 
Trumano įsakymą naudot 
Amerikos laivyną ir' oro 
jėgas talkon pietinei Korė 
jai prieš šiaurinių korėjie
čių vedamą ofensyvą.
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Argumentai ginklais
Korėjos įvykiai sukrėtė visus. Staiga Korėjos klausi

mas pasidarė nulemiamuoju klausimu. Kas bus? 
pabaiga? Kokia ateitis? Pagaliau: kur išeitis?

Reikia skaitytis su tikrove. O tikrovė yra tokia, 
Korėja yra padalinta į dvi dali, kad abidvi dalys
savo valdžias. Toliau tikrovė yra tokia, kad tos dvi da
lys pradėjo persiimti ginklais. Išdavas: civilinis karas, 
karas tarpe pietinės ir šiaurinės Korėjos.

Šis Korėjos karas yra labai panašus mūsų šalies Civi
liniam Karui 1861 metų. Taipgi tada buvo karas tar^e 
šiaurinės ir pietinės dailių. Panašus karas buvo Kinijo
je. Patys Kinijos žmonės išsprendė savo likimą. Jie 
daug kentėjo ir smarkiai’ kovojo, kol nusikratė čianginį 
režimą.

Mūsų šalis jau viešai ir atvirai .įsitraukė į šį Korėjos 
civilinį karą. Mūsų lėktuvai ir laivai jau veikia Pietinės 
Korėjos pusėje. Jau liejasi kraujas iš abiejų pusių. Jau 
turime auku.

Mes savo kariniams žygiams Korėjoje gavome Jung
tinių Tautų daugumos užgyrimą. Amerikai ginklais pa
galbon skubinasi Anglija. Žada prisidėti ir kitos šalys.

Jau ginklai kalba, jau ginklai argumentuoja.
Didžiausias klausimas: Ką pasakys antroji pusė? 

Kiekvienas klausia: O kas busj jeigu tos šalys, kurios 
yra pripažinusios šiaurinės Korėjos Demokratinę Respu
bliką, taip pat ginklais skubinsis jai pagalbon? Ar jos 
tylės, kad pietinės Korėjos talkininkės pradėjo veikti 
ginklais?

Šiuos žodžius rašant, šitie klausimai dar neturi atsa
kymo. Dar oficiališkai neprabilo nei didžioji Kinija, nei 
Tarybų Sąjunga, nei liaudiškosios demokratijos kraštai.

Nors jau ginklai argutnentuoja, nors karas jau prasi
dėjo, mes vistiek norime kalbėti apie taiką. Taika vis- 
tiek pasilieka didžiausiu, giliausiu visos žmonijos troški
mu. Ypatingai šiandien, kai ant žmonijos galvos kabo 
naujo pasaulinio karo pavojus, reikia kalbėti apie taiką, 
reikia kovoti už pašalinimą to baisaus pavojaus.
.. ......................................... ..... ............ .......... -— i ■ -

Prašome užsisakyti Jono
Kaškaičio poezijos knygą
"PROŠVAISTĖS"

Neseniai sukako 65 metai amžiaus žymiausiam Ameri
kos lietuvių literatui-poetui Jonui Kaškaičiui. Neužilgo 
sukaks 50 metų, kai Jonas Kaškaitis pradėjo rašyti-kur- 
ti grožinę literatūrą ir veikti visuomeniškai.

• Per tuos 50 metų Jonas Kaškaitis parašė daug knygų, 
tūkstančius straipsnių, tilpusių laikraščiuose ir daugybę 
eilėraščių-poezijos kūrinių.

Daug eilėraščių — originalių ir vertimų — tilpo mūsų 
periodinėje spaudoje — laikraščiuose ir žurnaluose — o 
daugelis jų dar niekur netilpo.

Atžymėjimui mūsų brangaus literato taip svarbaus 
jubiliejaus — faktinai, dubeltavo jubiliejaus — Laisvė, 
susitarusi su gerbiamu poetu, leidžia jo rinktinės poezi
jos knygą PROŠVAISTES.

Knygoje tilps ir neilga autoriaus biografija, o taipgi 
portretas-paveikslas.

Tai bus ne tik didelis įnašas grožinės lietuvių literatū
ros lobynan, o drauge ir kuklus pagerbimas mūsų lite
rato, visuomenininko, mecenato!

Mes norime, kad šiame pagerbime dalyvautų jūo di
desnis skaičius žmonių. Geriausia proga dalyvauti —už
sisakyti PROŠVAISTES iš anksto. Kiekvieno užsisakiu
siojo vardas ir pavardė bus išspausdintu knygos gale. 
PROŠVAISČIŲ kaina tik vienas doleris. Knyga tubes 
virš 250 puslapių,' gražiai išleista, gerathe popieriuje.

Užsakymus-prenumeratas siųskite Laisvei. Kurie no
rite ir galite prenumeratų parinkite, jei dar negavote 
tam reikalui blankų, rašykite Laisvės administracijai, o 
ji prisius.

Prašome greitai darbuotis.
Visokiais PROŠVAISČIŲ reikalais rašykite: Laisvė, 

110-12 Atlantic Avė., RichriiOrtd Hill 19, N. Y.

Kanadiečių savaitraštis 
Liaudies Balsas rašei

Rojus Mizara rašo Laisvė
je apie Joną Kaškaitį (Dr. 
J. J. Kaškiaučių). J. Kaš
kaičiui neseniai suėjo 65 
mėtai. Neužilgo sukaks 50 
metų, kai jis pradėjo rašyti 
eilutes, straipsnelius. Miza- 
ra siūlo, kad šis jubiliejus 
būtų tinkamai atžymėtas. J. 
Kaškaitis priešinasi. Sako: 
Kam reikia? Laisve, tačiau, 
atžymės tą sukaktį išleisda
ma knygutę jo eilėraščių. 
Prie to bus trurp.pa Kaškai
čio biografija.

Mes, kanadiečiai, pilnai 
tam pritariame. Nuo savęs 
mes pasiūlytume surengti 
atatinkamus vakarus jo pa
gerbimui. Mes patys labai 
norėtume surengti tokius va
karus ir pasikviesti jį pas 
save.

J. Kaškaitis yra išimtis. 
Tokių žmonių labai maža ne 
tik Jungtinėse Valstijose, 
bet it> aplamai, kur tik lie
tuviai gyvena. Tokio darbš
taus, tokio naudingo žmo
gaus reikia paieškoti. Jis 
yra pats parašęs visą eilę 
labai naudingų knygų, daug 
išvertęs. O kiek jis padėjo 
lietuviams savo straipsniais 
spaudoje apie sveikatą? Ka
da jis tą viską parašo ir iš 
kur jis gauna energijos tam 
visam darbui—tiesiog sunku 
suprasti.

Penkiasdešimt metų visuo
meninio darbo! Tai ilgas 
laikotarpis . Retas kuris gali 
tiek daug nudirbti!

Liaudies Balsas sveikina 
Joną Kaškaitį su tokiomis 
reikšmingomis sukaktuvėmis 
ir linki geros sveikatos ir to
limesnio pasisekimo tame 
darbe. Kanadiečiai tikrai 
džiaugiamės tuomi ir labai 
laukiame progos vėl susitik
ti, pasiklausyti išmintingų 
•patarimų.'

Tenka priminti, jog rink
tinių Jono Kaškaičio eilė
raščių knyga bus didele, 
virš pustrečio šimto pusla
pių. Knyga leidžiama pre
numeratos keliu: kurie no
ri knygą įsigyt, gali užsisa
kyti, — jos kaina tik vie
nas doleris. Tai bus he 
knygos užsisakymas, o 
pagerbimas mūsų poeto 
jubiliejaus proga.

Būtų gerai, jei ir kana
diečiai lietuviai darbininkai 
knygą užsisakytų.

Greitu laiku knyga bus 
duodama spaudon ir, vašh- 
ros pabaigoje, manome, 
bus gatava.

ti k 
ir 
jo

ji

KUNIGO KONČIAUS 
MISIJA

Šiuo tarpu kun. Končius, 
B ALF pirmininkas, vėl ba
ladojasi Europoje. Mis ten 
nuvykęs neva pabėgėlių rei
kalais. O1 naudos bus tik 
tiek, kad BALT' ižde pasi
darys keletu tūkstančių do
lerių mažiau.

Smetonininkas
Rastenis savo Dirvoje 
šo:

Vincas 
ra-

ne- 
bū

KAS YRA TASAI STOCKHOLMO
PAŽADAS IR KADA GI JIS GIMĖ?

mininko pavaduotojas (TSR- i vokalas, Demokratinių 
Si; Lcuis Saillant, Taikos ša- ,tų Draugijos generalinis 
liniukų Pasaulinio Kongreso Įkrctorius 
Nuolatinio Komiteto pirmi
ninko pavaduotojas, Pasauli
nes Profsąjungų Federacijos

laik-

, Anekdotai
Brangi Meilė

Seattle mieste (vietos 
Paščiai rašė) anąsyk įvykęs
štai' koks romantiškos meilės 
“išryškinimas’': Teisman krei
pėsi tūlas Thomas Turmanas, 
prašydamas atskirt nuo jo 
moterį. (Madingai kalbant, 
reiktų sakyt — ištuokt jį iš 
moters, bet jis regimai dar vi
sai nebuvo jon įsituokęs, taigi 
nebuvo ko nei ištuokti, o rei
kėjo tik atskirti.)

Dalykas, girdi, tame: Ta
mošius, 44 mėty vyrukas, ne-

Fijalkutė 
kveplahti 
rašoma: 

naktį iš
reikalavo.

seniai vedęs 27 inetų merge
lę, Violą. Tačiau 
pasirodė skirtingai 
kvietkelė. Skunde 
Jinai “visą vestuvių 
sėdėjo lovoje;
idMht jis pervestų jai, *neva už 
paskolą, visą savo turimą 
nuosavybę; idant apsidrauštų 
ant dešimties tūkstančių dole
rių, skiriant ją paveldėtoja, 
ir nupirktų jai puikų šautu
vą.” Ir tos rūšies reikalavi
mai kartojęsi kas naktį. Galų 
gale, Tamošius tapo nuo tos 
“meilingos” mergelės atskir
tas. Surinko J. Batkus.

Todėl tuo tarpu dar 
matyti, kad pirmininkas 
tų turėjęs galimybės atlikti 
tokių dalykų, kurių be žy
gio į Europą nebūtų buvę 
galima atlikti. Ypač, kad 
IRO vyriausias viršininkas ir 
tremtinių emigracijos sky
riaus viršininkas dabar kaip 
tik yra atvykę į Ameriką ii’ 
čia aiškinasi maždaug 
pačius klausimus...

Reikia nepamiršti,
smetonininkai dabar karš
tai B ALF remia ir įeina į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
“kaipo ketvirtoji srovė.” 
Bet, matyt, kun.
ir klerikalinė klika su jais 
nesisakito. Aišku, kad jų 
neatsiklausęs ir kun. Kon
čius išvyko su “misija” į 
Europą.

tuos

kad

šiuo metu viso pasaulio 
spaudoje daug rašoma apie 
Stockholm© Pažadą - atsišau
kimą, išleistą cjėl taikos. 
Stockholm© Pažadas’ yra iš
spausdintas taikos .peticijose,
po kuriomis pasirašė jau virš generalinis sekretorius (Pran- 
100 milijonų pasaulio cūzija) ; 
žmonių. Ir vis dar rašosi, vis saulinės 
dar daugėja žmonių balsai- m© 
pažadai kovoti už taikos iš
laikymą.

Amerikoje šių© metu yra 
pradėta didžiulė kampanija 
parašams rinkti po taikos pe
ticijomis. Ryžtamasi surinkti 
nemažiau 5,000,000 «parašų. 
Darbas pradėtas plačiu baru, 
kietis,, trokštąs taikos. Po 
Po' taikos peticijomis gali pa
sirašyti kiekvienas r--------
kuriam rūpi taika ir gražesnis, 
laisvesnis gyvenimas, — kiek
vienas žmogus, nežiūrint jo 
politinių pažiūrų ar tikybinių 
įsitikinimų.

Kas gi yra. *tasai : 
holmo Pažadas (ang] 
“Stockholm Pledge”) ? 
jo turinys: I •

“Reikalaujame, kad 
a bso 1 i u t i š k a i u ž d ra u stas 
minis ginklas, kaip baugini
mo ii’ masinio žmonių naiki
nimo ginklas. Reikalaujame, 
kad būtų įvesta griežta tarp
tautinė 
tarimui 
jiog 
moji 
klą 
1 i ks 
sikaltimą ir bus skaitoma ka
ro nusikaltėle. Kviečiame vi
so "pasaulio visus geros valios 
žmones pasirašyti po šiuo at
sišaukimu.”

Juris- 
se- 

(Prancūzija) ; An
na Seghers, rašytoja (Vokie
tija) : Jorge Amado, rašyto
jas (Brazilija) ; Mihail Sado- 
veto Giudici, Argentinos Tai
kos Gynimo Komiteto genera
linis sekretorius (Argentina); 
Rockwell Kent, piešėjas (JA- 
V) ; Albert Kahn* rašytojas 
(JAV) : J. G. Crowther, pro
fesorius, Anglijos Taikos Gy
nimo Komiteto pirmininkas, 
Mokslo Darbuotojų Tarptau
tinės Federacijos generalinis 
sekretorius (Anglija) ; Lud- 
mil Stojanov, rašytojas, Bul
garijos Mokslų Akademijos 
narys (Bulgarija) ; A. Adiocz, 
profesorius (Vengrija) ; Ag
nete Olsen, rašytoja (Dani
ja) ; Emilic Seteni, senatorius 
(Italija) ; Vaino Moltti, Suo
mijos Taikos šalininkų Komi
teto pirmininkas ■ (Suomija) ; 
Markus B a k ker, Olandijos 
Jaunimo Generalinės Sąjun
gos pirmininkas (Olandija) ; 
Bob Claessens, advokatas, Bel
gijos Taikos Gynimo Sąjun
gos generalinis sekretorius 
(Belgija) ; Victor Martinez, 
naftos darbininkas (Venezue
la): Peer-Olaf Zannstrom, 
Švedijos Taikos Šalininkų Na
cionalinio Komiteto sekreto
rius, meno kritikas (Švedija) ; 
Carlos Rafael Rodriguez, ra
šytojas, Kubos Kovos už Tai
ką Nacionalinio Komiteto se
kretorius (Kuba); Albnso 
Rodriguez, žurnalistas (Res
publikinė Ispanija) ; Moham
med Djerad, žurnalistas (Tu- 
nezas) ; Desmond Buckle, 
profsąjunginis d a r b u o tojas 
(Pietų Afrika) ; Abder - Ha
man Buchama, architektas, 
Argelijos Taikos šalininkų 

i Komiteto pirmininkas (Arge- 
lija) ; Breitstein (Izraelis) ;

Frances Damon, Pa- 
Demokratinės Jauni- 

Federacijos pirmininko 
pavaduotojas (Kanada) ; Pie
tro Nenni, Taikos Šalininkų 
Pasaulinio Kongreso Nuolati
nio Komiteto pirmininko pa
vaduotojas, Italijos Socialistų 
Partijos generalinis sekreto- 
riuis, deputatas (Italija) ; 
Je»n Lafitte, Taikos Šalinin
kų Pasaulinio Kongreso Nuo
latinio Komiteto generali- 

| uis sekretorius, rašytojas 
Beriberio Ja

ra, Meksikos Taikos Gynimo 
Komiteto pirmininko pava
duotojas, buvusis Meksikos 
Jūrininkystes ministras (Mek
sika) ; James Endicott, Tai
kos Gynimo Kanados Kongre
so pirmininkas, Teologijos 
“Honoris causa” daktaras 
(Kanada) ; John Bernai, pro
fesorius, Taikos Šalininkų Pa
saulinio Kongreso Nuolatinio 
Komiteto pirmininko pava
duotojas, Čekoslovakijos Par
lamento pirmininko pavaduo
tojas (Čekoslovakija) : Uja 

I E ne n b u r g a s , rašytojas 
(TSRS) ; Mimi Sverdrup Lun- 
den, profesorė, Tarptautinės 
Demokratinės Moterų Fede
racijos Noi’vegijos skyriaus 
pirmininke (Norvegija) ; 
Aleksandras Nesmiejanovas, 
akademikas, Maskvos Valsty
binio Universiteto “Lomono
sov” rektorius (TSRS) ; Ga- 
briel D’Arboussier, Taikos Ša
lininkų Pasaulinio Kongreso' 

'.Nuolatinio Komiteto pirminiu- I 
ko pavaduotojas, Afrikos De- 

; mokratinės Sąjungos generali
nis sekretorius, Prancūzijos 
Sąjungos Asamblėjos pirmi
ninko pa,vaduotojas (Afrika) 
Rupert Lockwood, žurnalis
tas, Australijos Taikos Gy.ni- 

T Į mo Komiteto pirmininkas 
( Auistrajija) ; R a m k rishna 
Jambhekar, žurnalistas (Indi
ja) ; Leon Kruczkowski, lasy
to j as
Amin, 
Josef 
nes Studentų Sąjungos gene
ralinis sekretorius (Čekoslo
vakija) ; Pierre Cot, Franęūzi- 
jos Parlamento narys, buvusis 
ministras (Prancūzija) ; Jean 
Boullier, dvasiškis, Katalikų 
Instituto Tarptautines Teisės 
buvusis profesorius (Prancū
zija) ; Guido Miglioji, Steigia
mosios Agrarinės Asamblėjos 
sekretorius (Italija) ; Mario 
Montesi, “Krikščioniškojo Są
jūdžio už Taiką” lyderis 
(Italija) ; Pietro Amodeo, Ne
apolio Embriologijos ir Istolo- 
gijos Universiteto profesorius 
(Italija) ; Jeo Nordman, ad- i

(Lenkija) ;
advokatas

Grohman,

Mustafa 
(Sirija) ; 

Tarptauti-

Pacifiko' pajūriečių vadas, International Longshore
men’s & Warehousemen’s Unijos prezidentas Harry 
Bridges pasirušęs įeiti j kambarį Washingtorie ir ten 
ginti savo uniją, CIO viršininkams faktais parodyti, 
kad jo unija neprasižengė CIO pamatiniams nuosta
tams, kaip viršininkai jo uniją kaltina. Spaudos at
stovams Bridges sakė, kad jo Unija kovos pasilikti su 
CIO, kurio įkūrime laivakroviai suvaidino žymią rolę.

žmogus, (prancūzjja) •

Stock-

Štai

botu 
ato-

šiam nu
baik ome, 

kuri pir- 
atominį gin

kontrolė
įvykdyti.

vyriausybė,
pavartos

prieš bet kurią šalį, at-
žmoniją pažeidžiantį nu

Atsišaukimas ar pažadas— 
vadinkit tai, kaip jūs norit,— 
yra trumpas, tikslus ir aiškus. 
Jis nėra atsuktas prieš bet 

; jis nekaltina 
ir neteisina bet kurios vals
tybės. Jis tik sako, kad mes 
esame priešingi atomo bom
bos naudojimui karuose, kad 
atomo bombos gafnyba tūrė
tų būti griežtai kontroliuoja
ma — faktinai: uždrausta 
gaminti, 
ji šalis, 
naudoti atomo 
kitą šalį,’bus skaitoma 
kaltele, kriminaliste i

Kada gi šis atsišaukimas — 
Stockholm© Pažadas buvo pa
rašytas ir 
rašytas ii 
skelbtas ?

Končius įkuria valstybę;

Svarbi 1826 melų liepos 
ketvirtosios sukaktis

gyventojams dėl vietinio 
apvaikščiojimo Nepriklau-j 
somybės Dienos — “Nepri
klausomybė per Amžius!” 
Jeffersonas birželio 24 d. 
gavo pakvietimą dalyvauti 
iškilmėse ir ta proga para
šė laišką, priimdamas pak
vietimą ir pažadėdamas 
dalyvauti Washingtone. Ti
kima, kad tas buvo pasku
tinis Jeffersono laiškas. 
“Kaip puiku vėl pasitikti 
tą mažą būrį žmonių, kurie 
prieš 50 m. prisidėjo prie 
mūsų tuose 
abejinguose
kada turėjome spręsti pasi
duoti ar imti kardą į ran
kas; ir su jais dabar, 50 
metų patyrimo ir gerbūvio 
džiaugtis faktu, kad mūsų 
broliai‘piliečiai užgiria mū
sų nusprendimą...”

Liepos 4 d. 1950 m. tegul 
kiekvienas amerikietis pa
galvoja apie savo teises, 
Nepriklausomybės Deklara
cijoj pabrėžtas.

Common Council

Tai buvo 1826 m. Iš visų 
56 pasirašiusių po tuo svar
biuoju dokumentu, kuris 
paskelbė Jungt. Valstybių 
Nepriklausomybę tik trys 
buvo belikę: John Adams, 
Thomas Jefferson ir Char
les Carroll iš Carrollton. 
Visi kiti jau buvo numirę. 
Šie trys buvo pakviesti da
lyvauti milžiniškame’ ap- 
vaikščiojime Washingtone. 
Diena atžymėjo respubli
kos pusšimtmetinį gimta
dienį.

Tuom metu, John Adams, 
kuris buvo Jungt. Valsty
bių antras prezidentas, jau 
buvo z sulaukęs 92 metų. 
Thomas Jeffersonas mūsų 
trečias prezidehtas 84 m., 
Charles Carroll — 89 m. 
Taip, kad 1826 m. šie žy
mūs vyrai jau priklausė 
istorijai. -

Lyg ir pažymėti faktą, 
kad jų vieta jau buvo isto
rijoje, du iš šių trijų gar
siųjų amerikiečių matė tik 
pradžią tų metų liepos ket
virtosios. Liep. 4,1826 m . j 
dvi valandas, vienas nuo 
kito, Adams ir Jeffersonas 
mite; Jeffersonas savo my
limoj Monticello, Virgini
joj, ir Adams savo senuose 
namuose Quincy, Massa
chusetts.
i fiuvo liūdna 50-ta sukak- kijos politikus, karininkus, 
tis. *Ndtekome dviejų žy- j valdininkus' ir plėšė valsty

binę ir privačią nuosavybę. 
Už tai teisiami ir keturi 
kiti teroristai.

VisT jie priklhusė šaikai, 
kuri vadinosi “ginkluotos 
tkūtiriės jėgoš.0-

drąsiuose ir 
rinkimuose,

3 lenkai prisipažino kaip 
politiniai žmogžudžiai

Varšava. — Trys lenkdi 
teisme prisipažino, kad jie 
veike slaptoje šaikoje, ku
ri žudė demokratinius Len-

mių patriotų, kurie padėjo 
įkurti šalį.

Kelioms dienoms prieš 
įnirtį, John Adams parašė 
specialų praneši
mą savo miesto

faktinai:
Jis tik sako, kad to- 
kuri pirmutine 

bombą
d ris 

prieš 
nusi

ki! r jis buvo 
pirmą kartą

li a- 
pa-

pnparašytas ir
žinoma, ir

StockFolme (Švedi-

Jis buvo 
imtas, ten, 
skelbtas, 
joje) 1950 m. kovo 15-19 dd.

Jį paskelbė konferencija, 
sušaukta Pasaulinio Taikos Gy
nėjų Kongreso Pastovaus Ko
miteto. Pasaulinis Taikos Gy
nėjų Kongresas įvyko 1949 
metų balandžio mėnesį Pary
žiuje. Jis išrinko Pastovų Ko
mitetą, kurio pirmininko par
eigas eina žymusis francūzų 
mokslininkas Frederic Joliot- 
Curie, Nobelio laureatas •

Kas gi po šiuo atsišauki
mu—Stockholm© Pažadu pa
sirašė ?

Po juo pasirašė sekamieji 
mokslininkai, visuomeninin
kai, politikai, rašytojai, meni
ninkai ir darbininkai:

Frederic Jolic'i-Curie, rizi
kas, Nobelio premija, “Colle- 
gio de France” profesorius, 
Mokslų Akademijos ir. Medi
cinos Akademijos narys, Pran
cūzijos atominės energijos 
mokslų bendradarbis, Taikos 
Šalininkų Pasaulinio Kongre
so Nuolatini© Komiteto pirmi
ninkas (Prancūzija): John 
Roggc, Taikos šalininkų Pa
saulinio Kongreso Nuolatinio 
Komiteto pirmininko .pava
duotojas, buvusis JAV1 Tei
singumo ministro pavaduoto
jas, advokatas (JAV) ; Eftii 
Siao ,rašytojas, Kinijos Taikos 
Gynimo Komiteto pirmininko 
pavaduotojas (Kinija) ; Alek
sandras Fadiejevas, Taikos 
šalininkų Pasaulinio Kongre
so Nuolatinio Komiteto pir-

Yona Golan, Izraelio Taikos 
Gynimo Komiteto sekretorius 
(Izraelis) ; Zargal Saljan, 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos Mokslų- Komiteto narys 
(Mongolijos Liaudies RespU-z 
blika) ; Manol Konomi, Moks
lų Instituto pirmininkas (Al
bani ja )^ Gueye Abbas, Dak- • 
aro Profsąjungų generalinis 
sekretorius (Senegalija, Afri
ka) : Palamede Barsari, inži
nierius, Taikos Pasaulinių 
Premijų Paskyrimo jury se
kretorius (Brazilija) ; Rafael 
Delgado, profesorius, Taikos 
Šalininkų Pasaulinio Kongre^ 
so Nuolatinio Komiteto sekre
torius; Giogio Fencaltea, ’ad
vokatas, Taikos Šalininkų Pa
saulinio Kongreso Nuolatinio 
Komiteto sekretorius; Alek
sandras Korneičiukas, rašyto
jas, Ukrainos TSR Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
(TSRS) ; Johannes Steel, žur
nalistas, New Joi’ko valstybės 
Progresistų Partijos pirminiu- .

’ (Tąsa 4-me pusi.)

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv.,
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Laisvoji Sakykla
Kodėl žmonės eina į 
Bažnyčias?

Jeigu žmonės žinotų tikė
jimų istoriją, turėtų supra
timą apie jų pradžią ir jų 
išsivystymą, tuomet jie ne
tikėtų į jokią religišką sek
tą ir neitų į bažnyčią. Jeigu 
ir eitų, tai visai mažas nuo
šimtis.

Visa bėda yra tame, jog 
nedaug žmonių težino abel- 
ną istoriją, o jau tikėjimų 
— tai dar mažiau. Dėl aiš
kumo, paimkime tik vieną 
religijos sektą, ir kalbėki
me daugiausiai apie lietu
vius.
Biblija ir jos pasakos

Lietuviam geriausiai ži
noma Romos Kataliku sek
ta, nes didžiuma mūsų 
tautos žmonių .yra auklė
tais toje tikyboje. Visi ti- 
kėjimiški principai yra pa
imti iš Naujojo Testamen
to, kuris didžiumoje susi
deda iš keturių evangelis
tu aprašymų. Čia jau nėra 
tikėjimo pradžia, tiktai jo 
tolimesnis išsivystymas. 
Pati tikėjimų pradžia ran
dasi Senajame Testamente. 
Sykiu sudėjus abu tuos tes
tamentus, senajj ir naująjį, 
padaro nemaža knygą, kuri 
užsivadina “Biblija” arba 
“Šventuoju Raštu”.

Katalikų dvasiški tėve
liai visai mažai tepasakoja 
apie “šventąjį- raštą,” ir 
neagituoja savo parapijonų 
už skaitymą tos knygos. 
Nors iie patys ją skaito 
ir studijuoja, bet paprasti 
žmonės? Geriau, kad jie 
nežino apie jos .turinį. Kas 
būtų, jei tikintieji pradėtų 
skaityti tą “šventą” knygą, batai kaslink žmogaus išsi-
ypačiai jos pirmąją dalį, vystymo. Tūlas vyskupas 
kur aprašoma apie sutveri- j stojo prieš Darviną, ir ša
mą pasaulio ir žmogaus? vo argumentais bandė pa- 
Beskaitydarni tokias legen- rodyti publikai, jog Darvi-
das, paklaustų patys savęs: 
Dievas, kas jis per vienas?
Iš kur jis atsirado? Žmo
nės žino; jog šviesa paeina 
nuo saulės, o čia rašo, buk 
tai Dievas pasakęs: “Teį
vyksta šviesa *ir šviesa ta
po atskirta nuo tamsos.” 
Tik už kelių dienu sutvėrė 
saulę. Kaip tas galėjo būti? 
Apie žmogaus sutvėrimą

Paskui Dievas užsimanęs 
sutverti žmogų ant savo pa
veikslo. Išsiminkęs sau mo
lio, nulipino žmogų ir pava
dino jį Adomu. Tačiau jis 
buvo negyvas. Kad padary
ti jį gyvu, tik papūtė savo 
kvapu ir žmogus likosi gy
vu.

Dievas vėl užsimanęs su
tverti jam draugę. Užmig- 
dino Adomą saldžiu miegu, 
ir išlupo iš jo vieną šon

Pašto tarnautojų ir darbininkų unijos! viršininkas 
William C. Doherty kalbasi su N. Dakota senatorium 
William Langer. Senatinio pašto reikalams komiteto 
narys Langeris smerkė generalio paštų viršininko įsa

ką praretinti laiškų išnešiojimą.

kaulį. Iš to šonkaulio su
tvėrė moteriškę, kurią pa
vadino Jieva.

Visi žino, jog tai yra 
stambi operacija, kad išim
ti žmogui šonkaulį ir ima 
daug laiko užgyti tai žaiz
dai. O Dievas tiktai saldžiu 
miegu užmigdino, tai ir 
viskas. Argi jis neturėjo 
daugiau molio? Ar tą šon
kaulį padidino iki žmogaus 
didumo?

Toliau skaitydami, vėl 
atrastų pasaką apie tą gun
dytoją žaltį. Būk tai velnias 
pasivertęs žalčiu ir sukurs
tęs Jieva, o jinai įkalbėjo 
tą gudriai sugalvotą kalbą 
savo vyrui Adomui'ir tuo
mi jiedu nusidėjo savo sut- 
vertojui. Juk tas šėtonas 
irgi buvo jo sutvertas, ar 
ne? Kad ta viską tinkamai 
išaiškinti, reikia gero švel- 
naliežuvio melagio.
Žmogus ir mokslas

Nors tos pasakos yra 
labai kvailos, bet visgi dva
siškiem tėveliam geriau 
paimti jas ir sakyti žmo
nėms, kad Dievas sutvėrė 
žmogų ant savo paveikslo, 
negu pripažinti žmogaus 
evoliuciją, gamtos mokslą 
biologijos klausime. Sakyti, 
jog žmonės išsivystė iš že
mesnių gyvūnų, kaip kad 
anglų mokslininkas Char
les Darvinas nurodė savo 
išvedžiojimuose, jų suprati
mu, būtų dideliu pačių žmo
nių pažeminimu. Tas jau 
būtų per daug. Tai būtų 
griovimas tikėjimo iš pat 
jo pamatų.

Kuomet Charles Darvi
nas sugrįžo iš Australijos, 
tuomet Anglijoje įvyko de-

nas, paskelbdamas evoliu
cijos mokslą, bei žmogaus 
išsivystymą, baisiai sukly
do. Sakyti, kad žmonės išsi-
vystė iš paprastų beždžio
nių, tai yra paniekinimu 
pačių žmonių ir tt. Kada 
Darvinas stojo apginti savo 
mokslą, jis nurodė, kad 
toks siauras mokslo supra
timas yra tiesiog nepaken
čiamas. Atmetimas žmo
gaus išsivystymo evoliuci
jos, yra bijojimas paties 
gamtos mokslo. O kaslink 
beždžionių, tai kuomi jos 
prasikalto tam vyskupui, 
kad jis taip jomis pasipik
tino? Aš šimtą sykių ge
riau sutikčįau tapti nekal
ta beždžione, negu vysku
pu ! ? F
Tvanas ir Nojus

Skaitydami senąjį testa

t

Filmy aktorius Alan Mowbray. įteikia Retail Clerks 
Association Lokalo 770-to sekretoriui Joe DeSilva po
žymį dėl to lokalo pastangų tarprasinei lygybei ir san
taikai akstinti, tuomi pagerbiant uniją ir jos viršnin- 

ką, kurio vadovybėje! tai atsiekta.

mentą, vėl prieiname prie 
keistos pasakos. Tai yra, 
prie visuotino tvano ir No
jaus arkos. Ten rašo, jog 
per daugelį dienų lijo, lijo 
ir lijo, kol apsėmė aukš
čiausius kalnus. Tas reiš
kia, kad vanduo turėjo pa
kilti ant viso žemės kamuo
lio. Lietus turėjo ateiti 
kur nors nuo kitos plane
tos. Mums yra žinoma, jog 
lietus susidaro iš tų pačių 
jūrų. Tai kaip galėjo ap
semti visą žemės kamuolį? 
Paskui, kur jis subėgo, kur 
jis dingo?

Surinkimas visokių gy
vūnų ir vis po porą, kokie 
tik randasi ant sausžemio, 
ir parūpinimas jiems mais
to daugeliui dienų, tai yra 
dideliu darbu. Juk ten turė
jo būt ir mėsaėdžių,. tai 
kaip jie tenai nepasipiovė 
vieni kitų? Koks tas laivas 
galėjo but, kad jame vis
kas tilpo? Čia jau prisiei
na tikėti kaipo į stebuklą. 
Jeigu buvo stebuklas, tai 
kam reikėjo būdavoti tą lai
vą? Kam reikėjo rinkti vi
sokį gyvūnai? ( Vanduo ga
lėjo viską apsemti, ir jame 
niekas neprigerti, tada bū
tų dar geresniu stebuklu.

Neveltui katalikų dvasiš
kiai neverčia savo parapi
jonų skaityti tokius apra
šymus. Jie gerai žino, kad 
tūli žmonės pradės klausti 
visokių klausimų, o atsaky
ti jiems bus sunku. Žinoma, 
kada tos pasakos buvo ra
šomos, tada mokslas mažai 
tebuvo žinomas. Daug ne
suprantamų daiktų rė
mėsi ant svajonių. Žmonės, 
nesuprasdami gamtos apsi
reiškimų, tikėjo bile pasa
kai.
Kas lanko bažnyčias?

Mūsų buvo klausimas, 
kodėl dar ir dabar žmonės 
eina į bažnyčias ir tūli iš 
jų tiki į Dievą, kuomet 
mokslas yra pakilęs iki 
aukštam laipsniui? Atsa
kymas į tai nėra lengvas, ir 
gana komplikuotas. Nevisi 
tiki į Dievą, kurie eina į 
bažnyčias. Vieni, nepažin
dami gamtos, eina į jas ir 
tiki į tai, ką jiems pasako. 
Paprastai, eina į bažnyčias, 
kad pagarbinti Dievą ir 
visus šventuosius, gailėtis 
už nuodėmes ir prašyti už 
jas atleidimo. Kiti eina į 
jas, kad taip išauklėti. Dėl
to, kad jų kaimynai eina. 
Yra ir tokių žmonių, kurie 
netiki į jokią religiją, vie
nok jie laikosi prie parapiy 
jų, kad pasirodyti kitiems, 
jog jie esti labai dorais 
žmonėmis ir tty

Politikieriai eina į baž
nyčias, kad už juos bals- 

suotų. Visokį vertelgos eina 
į jas , kad pasirodyti savo 
nuolatiniams p i r k ė jams, 
jog jie ir tiki į tą patį . Die
vą. Taip pat ir profesiona
lai eina į jas, kad paprasti 
žmonės juos remtų. Kiti, 
būdami turtingais, ir mir
dami palieka dideles sumas 
pinigų bažnyčioms. Jie ge
rai žino, kad bažnyčios pri
taria visokiam bizniui ir 
išnaudojimui. Jie žiūri į 
religijas, kaipo į galingojo 
kapitalo ramsčius.
“Gudruoliai”

Išsiranda nemažas skait
lius ir tokių gudruolių, ku
rie lošia patys su savimi. 
Pagal jųjų išsireiškimus, 
išeina taip: Jeigu nėra Die
vo, tai prigulėjimas prie 
parapijos man daug žalos 
nepadarys, o jei yra Die
vas, tai mano bus išlošta. 
Matomai, jie nori apgauti 
ir patį Dievą. Tokie žmo
nės nėra pilnais laisvama
niais, o tiktai abejojančiais 
sutvėrimais. .Iš tokių gaiva
lų nėra ko stebėtis, jeigu 
jie mirdami šaukiasi prie 
kunigėlio, kad anas ateitų 
prie jų su švenčiausiu sak
ramentų, nes jiems norisi 
jam išsispaviedoti iš viso 
savo gyvenimo.

Nieko tame nėra blogo, 
jeigu žmonės eina į bažny
čias vien dėl poterių ir 
maldų. Bet šiuose laikuose 
taip nėra. Religijų vyriau
sybės išvien eina su reakci- 
jonieriškiausiomis valdžio
mis; pritaria didžiausiems 
išnaudotojams ii’ pavergė
jams. Palaiko tikinčiųjų 
minias tamsybėje ir prieta
ruose. Dvasiški ja, ypačiai 
Romos katalikų, visuomet 
pastoja kelią gamtos moks
lui. Prieš tai visi dori žmo
nės privalo kovoti; kovoti 
ne prieš bažnyčias, o prieš 
bažnyčių valdytojus. S. B.

Dulks bijo komunistų 
pergalės svetur iš vidaus

Tokio, Japonija. — Re- 
publikonas prezidento Tru- 
mano patarėjas John Fos
ter Dulles sakė čionaih- 
niam Amerikonų Veptdo 
Klubui:

— Dabartiniu laiku nėra 
pavojaus, kad komunisti
nės šalys užpultų “laisvąjį 
pasaulį.” Tuojautinis pavo
jus yra vidujinis, — kad 
komunistai, disciplinuotai 
veikdami, gali iš vidaus už
valdyti įvairius “laisvus 
kraštus.”

“Laisvaisiais kraštais” 
Dulles vadina ir tokias ša
lis, kaip pietinė Korėja, In- 
do-Kina, Thailandas ir kt.

ALDLD Reikalai
145 M. Pūkis, Los Angeles .... 6.50
65 J. Kvietkauskas, Racine .... 8.00

141 J. Mesko, Phila.................. 8.00
5 V. J.» Casper, Newark .... 10.25 

180 J. Piontka, ’Wilmerding .. 12.25 
26 M. Girdžius, Collinsville .. 15.40 

150 A. šešelgis, Chicago ..... 19.30
87 J. K. Mažukna, Pittsgurgh 56.50

Finansinė Atskaita už Balandj, 
Gegužę ir Biržei}, 1950 m. 

• Balandžio Mėnesio Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma
— F. Jokūbaitis, Putnam .. $2.85 

Pav. L. Bagdonas, Pittsfield ..., 1.00
K. O. Dcpsai, Mistic Beach 3.00 

155 H. Janulienė, Worcester .... 5.00
39 P. Šlekaitis, Scranton ..... 7.75

2 J. Šūkis, So. Boston ..... 16.25
25. A. Žemaitis, Baltimore .... 17.50 
62 J. Petrukaitis, Stoughton 24.00 

190 P. Nemura, Cleveland ..... 52.75
52 J. Danta, Detroit ......  64.25

52-188 J. Danta, Detroit ....... 91.56
138 B. Schneider, Maspeth .... 19.60 

68 B. Muleranka, Hartford 24.25 
11 S. Janulis, Worcester ..... 26.00
19 P. Sholl, Chicago .......... 31.00
10 J. A. Bekampis, Phila. 47.00 
55 P. Babarskas, Brooklyn .... 8.50 
73 J. Stanevich, Summerlee 16.25
— V. Rudaitis, Brooklyn ....... 1.00

1 K. Rušinskiene, B’klyn .... 26.25
43 B. Radzevich, Wilkes Barre 2.00 

Pav. J. Jackim, Shelter įsi........2.00
75 P. Jones, Miami ............ 39.25

187 P. Burba, Chicago ........ 17.25
104 K. Guzevich, Chicago ..... 14.75
124 A. Kuzmickas, Girardville 3.50 
40 M. Paulauskas, M'Kees R. 33.50 
94 K. Pakštienė, Kenosha .... 10.00 
11-155 J. Yaskevich, Worcest. 43.00 
37 S. Pcnkauskas, Lawrence 18.50 
45 K. J. Tashalis, St. Peters. 21.75 

141 J. Mesko, Phila...............   19.75
1 K. Rušinskiene, B'klyn .... 19.50

— S. Salamonas, Rochester .. 2.00 
Pav. T. Brodsky, Elm Grove 3.00

81 O. Chepulienė, B'klyn .... 12.50 
71 A. Mažukna, Bridgewater 12.75 
36 M. Bacevich, La Porte ... 15.00 

145 M. Pūkis, Los Angeles .... 51.00
11 S. Janulis. Worcester   39.00 
50 J. Stanley, Rochester   21.35

5 K. G. Žukauskai, Newark 2.25 
Apsk. 1 A. Yuris, Chicago .... 86.43 
140 Dr. A. L. Graičūnas,

Waukegan ........................ 20.00

Pittsburgh 56.50 (87 J. K. Mažukna,

• Viso $431.50
Birželio Mėn. Išmokėta:

Sekr. alga už* birželj ... ......... $66.50
Už spausd. "Šviesos” No. 2 485.90
Už išsiuntimą “Šv.” ir knygų 71.(K)
Už LLD garsinimą ..... ..........  10.00
Bankas grąžino čekių .......... 16.90
Už anglų kalbos kn. .. ............ 5.37
Bankui už patarnavimą .......... 4.45
Raštinės išeigos .......... ............ 7.60
Kelionės lėšų j Kanadą ........  26.35
Atmokėta dienr. aukų ir pr. 124.00
Už knygos spausd........ ........  200.00

Viso $1,018.07
Sutrauka:

Balansas buvo ........... $1,311.45
įplaukė ......................... ........ 431.50

Kartu $1.742.95
Išmokėta ...................... .... $1,018.07

Balansas ...................... $724.88
D. M. Šolomskas,

ALDLD Sekretorius.
J. J. Ka.škiaučius,

ALDLD Iždininkas.

Hong Kong. -- Lankėsi
trys kariniai Amerikos lai-
vai Hong Konge, anglų ko-
lonijoje. Skraidė rakieti-
niai amerikonu lėktuvai,
rodydami savo smarkumą.

21.7582 F. Lucas, Peoria

Viso ..... $1,017.54
Balandžio Mėn. Išmokėjimai:

Sekr. alga už balandžio mėn. $66.50 
Už atsp. “Šviesos’' N 1, 1950 472.59 
Atmokėta dieni*, prenum.........  33.00
Už spaudos darbus .................. 8.16
Už anglų knygas jaunuoliams 33.30 
Už išsiuntimą “Šviesos'’ ..........40.00
Knygiaus išeigos už 3 mėn. .. 111,21 
Atmokėta Laisvei aukų ....... 25.00
Už popierą kny. spausd....... 500.00

)

Viso ............ $1,289.76
Sutrauka:

Balansas buvo .......  $1,566.35
įplaukų ................................. 1,017.54

Kartu ................ $2,583.89
Išeigų ..............................  $1,289.76

Balansas .............. $1,294.13
Gegužės Mėnesio Įplaukos:

185 J. Vinikaitis, Rich. Hill 17.75
4 J. Stupar, Portland ......... 15.00

79 J. Urman, Chicago .......... 30.75 ,
19 P. Šolomskas, Chicago .... 30.50 

Pav. F. Grigas, Torrington .... 2.00.
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 16.00 

103 A. J. Sikorskas, Marlboro 20.60
22 J. Stripeika, Cleveland .... 99.00 

Pav. J. Podjun, Luthar ........ 2.00
8 V. Kvietkas, Cambridge 30.00 

138 Schneider, Maspeth ........ 6.15
138 V. Karlonas, Maspeth .... 10.00

16 A. Matulis, Jersey City . ..31.25 
188 A. Varaneckienė, Detroit 100.75
— J. Dainius, Jamaica ....... 1.60

1 K. Rušinskiene, B’klyn .... 15.25 
182 V. Kaspar, Maywood ..... 12.20

57 A. Jasiunas, Cleveland .... 29.75 
83 A. Malašauskas, Muskegon 4.50 
15 A. V. Jackson, Gibbstown 8.50 
11 S. Janulis, Worcester ..... 13.00
44 J. Blažonis, Lowell ...... 15.75
28 K. Krasnickas, Waterbury 26.30 

Pav. J. Naudžius, Pearl River 2.00 
Pav. J. Sabaliauskas, Valhalla 2.00 
236 M. Yanavich, Washington 19.00 
218 M. Sisco, Scotville ........ 33.00

66 P. Rinkevich, Grand R. 32.50 
77 Ch. Stephans, Cliffside ....  8.75

165 G. Kardauskas, Linden .... 9.45
55 P. Babarskas, B’klyn ..... 14.25
39 P. Šlekaitis, Scranton ..... 38.25

129 A. Shaffer, Valey Spring 8.00

ir M. Smalsčiai 
ir E. Jočioniai 
ir A. Vaitkunai 
ir V. Smigelskiai 
Išganaitis

145 M. Pūkis, Los Angeles .... 18.00
20 St. Yasilionis, Binghamton 26.25 

Pav. F. Malkvek, Clinton ..... 3.50
75 P. Jones, Miami .............. 5.00
91 A. Gudzin, Scotia ............  15.50
50 J. Stanley, Rochęster ....... 4.25
23 B. Galch, Chicago Heights 10.50

Viso ........................ $788.80
Gegužės Mėn. Išmokėta:

Sekr. alga’ už gegužę ............  66.50
Pirkta anglų kalbos kn. jaun. 42.95 
Atmokėta Meno Sąj. duoki. .... 5.00 
Atmokėta dienr. pren.-aukų 39.25 
Pirkta paštos ženklelių ....... 49.00
Pirkta raštinei reikmenų ....... 11.21
Už “šviesos” komp. apdarymą 35.00 
Už spausd. knygos .............. 500.00

Viso ..... $771.48
Sutrauka:

Balansas buvo ................. $1,294.13
įplaukė ................................. $788.80

Kartu $2,082.93
Išeigų buvo .......................... $771.48

Balansas $1.311.45
Birželio Mėn. Įplaukos:

9 M. Uždavinis, Norwood 61.25 
104 K. Guzevich, Chicago ..... 15.75
184 M. Kavaliauskas, S. Beloit 8.25

19. P. Šolomskas, Chicago .. 41.00
94 A. Bubelis, Kenosha ....v.. 10.00

Pav. K. Plačenis, Toledo ......... 3.00
76 A. Birbilas, St. Clair ....... 8.50
63 P. Baranauskas, Bridgep. 26.75
37 S. Penkauskas, Lawrence 10.75

153 V. Sutkienė, San Francisco 8.75
45 K. J. Tashalis, St. Peters. 12.00

147 K. Milenkevičius, B’klyn .. 6.25
70 J. Barris, Dedham ........... 4.30
43 B. Radževich, Wilkes Bar. 8.25
58 J. Skerston, St. Louis .... 12.25
7 A. Gudauskas, Springfield 52.00

171 M. Paulauskas, Aurora ..... 6.25

100,000 vaikų serga 
slaptu sifiliu

Washington. — Jungti
nių Valstijų Sveikatos Įs
taiga apskaičiavo, kad 100 

I tūkstančių vaikų serga 
'slaptu sifiliu šioje šalyje.

vaikai, iki 10 metų am- 
ziaus ir jaunesni, yra apsi 
gimę su sifilio liga.

Nors jų sifilis tuo tarpu 
nepastebimas, bet toliau 
šiem vaikam gręsia apaki
mas, pamišimas, kūnt su
žalojimai arba pirmlaikinė—. 
mirtis.

Bet galima būtų, vaikus 
apsaugoti nuo įgimto sifi
lio, jeigu būtų ištirta nėš
čių moterų kraujas pra
džioje nėštumo ir už 3 mė
nesiu pirm gimdymo, sako 
valdiniai Sveikatos Įstaigos' 
mokslininkai. Suradus, kad . 
motina serga sifiliu, būtų 
panaudota penicillin gy
duolė. Taip tai beveik visas 
100 procentų kjįdikiii būtų 
apsaugota iKfo įginmnio 
sifilio. \

Corunna, Mich. — Areš
tuotas Cliff. Pulver, kad iš
prievartavo ir pasmaugė 
savo giminaitę, /8 metų 
mergaitę. 1

Detroit, Mich

Išreiškiame pagarbą mirusiam mūs 
organizacijų idėjos draugui

EDVARTUI SHEPUČIUI

B.
F. Miliskis 
V. Zabull
J. ir M. Ginaičiai 
A. ir A. Dcmskiai 
J. Galinskas
M. Prokevičius 
J. ir Z. Dantai 
V. Smalskienė
G. ir S. Nausenai
C. ir E. Nausenai
F. Bakaitis 
J. Valinskas 
A. Gotaustas 
S. Tvarijonas 
P. Sasikaitis
G. Yanonis
N. Astrauskienė 
J. ir K. Terzai 
I. Daukus

Aldona Daukiūtė
J. Laimikis
J. ir P. Stakvilai
J.
W

Stasikinas
Liwon

ir P. Yakščiai
ir M. Andriuliai 

M. Pivonis
J. Mitrinąs
J. ir M. Gailiūnas
Z. ir A. Ruzevičiai
S. Mitri kas
P. Gulius
A. Kuprevičius
F.’ ir S. Nokai
V. Kirvela
P. ir E. Uleskai
C. ir D. Wytas
W. ir A. Zline
P. Varnas
J. ir T. Gugai

Stakvila
Gonaitis
Rybakas.

A

d 
j.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
| LAIME

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 
gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Taį apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 
kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

Y =»/
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—< Ketv., Birž. 29, 1950
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(JAV) ;
rašytoja

Gagarina,

Studentų Sąjungos buvusis 
pirmininkas (Čekoslovakija); 
Birch, Anglijos profsąjungų 
veikėjas (Anglija).

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
pavaduotojas

Vasilevska,
Zinaida

Prezidentas Trumanas praneša spaudos konferencijai, 
kad jis nesiruošia perorganizuoti Darbo Santykių. Ta
rybą .ir iš jos prašalinti generalj jai patarėją Robert 

N. Denham, po to, kai senatas atmetė jo planą

jo dirvoje. Socialistinia m c 
lenktyniavime pergalę pasie
kė “Lenino keliu,” Vorošilo- 
vo vardo, “Gegužės Pirmo
sios” kolūkiai. Jie įvykdė sa
vo įsipareigojimus pirma lai 
ko.

George Kazakevičiaus Orkestras 
gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyn© Aido Choras, diriguojant Geol Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

3-21-50 —71—
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fabriko 
vadovas

parėjus 
atsisėdo

kolūkiai
Sėja at-

te-
Li-

m o cecho 
lenskas papasakojo 
nio dalyviams, 
mąjį 
tyvas

Kurlenskas 
fabriko 
verpalų

remonto
brigados
pasidalino savo paty-

trumpinant detalės ap-

Ugdyti Naujas
Lenktyniavimo Formas

KLAIPĖDA, bal. 21 d. —

kurių 
čius rublių, 
tikavo “Trinyčių’ 
dovy be už žemą 
kybę.

Laivų 
k into jų 
sauskas 
rimu
dirbimo kelią. Lisauskas kri
tikavo profsąjunginį 'komite
tą, kuris nepalaiko novatorių 
iniciatyvos. Jis taip pat nu
rodė, kad fabriko neišvystyta 
kova del puikios gaminių ko
kybės.

■Ar
Prekyba Kolūkiuose

BIRŽAI, bal. 21 d. Apskri
tyje nuolatos plečiamas pre
kybos įstaigų tinklas. “Tary
bines žemės,” “Gegužės Pir
mosios,” Juliaus Janonio var
do, “Geidžiūnų” ir kituose 
kolūkiuose įsteigtos parduo
tuvės. P. Mizaras.

>
»

>
<>

Įvykdytas Vasarojaus 
Sėjos Planas

TRAKAI, gegužės 6 d. - 
Lentvario valsčiaus 
baigė sėti vasarojų,
likta gerai paruošta” sėkla, 
tinkamai įdirbtoje ir patręšto-

<
<>
<

KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA 

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIVS

Bus Klasciaus

CI INTON PARKLIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Komiteto generalinis sekreto- tojas (Bulgarija) ; Paul Ol- 
Conslantin sen, rašytojas (Danija) ;

geležinkelininkas Gronstad (Suomija); Eva 
Florica Mezin- Fishmann (Suomija) ; Aame 

sesco, Universiteto profesorius Saarienen, Suomijos Taikos 
(Rumunija) ; Pedro Motta Li- šalininką Nuolatinio Komite-

rius (Meksika) ;
Lepadatu, 
(Rumunija) ;

tų. Visur kur. Kiekvienam užkampy. Vi
si turi kalbėt, aiškint be paliovos, be ato- 
dvasio. Eikit į kaimus, į dvarus. Kuo 
daugiau masių apimkit. Svarbesnio dar
bo nė negali būt šiuo metu.

Ir ėjo partijos vyrai iš kaimo į kaimą, 
iš dvaro į dvarą, visur skelbdami greitą, 
neišvengiamą vokiečių išvijimą ir gyve
nimo persitvarkymą naujais pamatais.

Kalvis Ignotas mitingavo tiesiog na
muose:

— Gražumu nenori vokiečiai išeit, — 
skani jiems Lietuvos duonelė. Kirenčina 
dabar pas vokiečius: karaliaus nebėr, 
menševikai ministerių. vietose dabar 
punta, kaip erkės. O dvarų neliečia, ka
pitalų, bankų neliečia, ir kariuomenės iš
vest neskuba iš Lietuvos... Aš jum, vy
rai, taip pasakysiu: buvau Petragrade, 
pats Leniną mačiau. Pats girdėjau: že
mę žmonėm duos tik sovietas. Kol sovie-

h " K

to pirmininko pavaduotojas 
(Suomija) ; Oscar Vas (Ven
grija) ; Daktaras Lajoc Veto, 
Evangelikų - Liuteronų Baž
nyčios Vyskupas (Vengrija); 
Vladislovas Matvin,* Jaunimo 
Sąjungos pirmininkas (Lenki
ja) ; Lucyna Wirzykowska 
(Lenkija) ; Tadeusz Cwik, 
Lenkijos Profsąjungų Tarybos 
pirmininko pa v ad u o t o j a s 
(Lenkija) ; Eibish, profesorius 
(Lenkija) ;
(Lenkija) ; Jansson Axel, Šve
dijos Komunistinio Jaunimo 
vadovas (Švedija) ; Stefan 
Kussik (Čekoslovakija) ; Jan 
Murakowski, profesorius, Pra- 

cūzija) ; Laurent Casanova, i gos Universiteto rektorius 
Nacionalinės Asamblėjos . de-1 (Čekoslovakija) ; Navratil, 
putatas, buvusis ministras 
(Prancūzija; Georges Nadja- 
kov, Bulgarijos Mokslų Aka
demijos pirmininko pavaduo-

ma, žurnalistas (Brazilija) ; 
Friedel Malter, Vokietijos De
mokratinės Respublikos Naci
onalinio Fronto Sekretoriato 
narys (Vokietija) ; ■ Leander 
Bernal (Sarre) ; Lucie' Aub- 
rac, “Kovotojų už taiką ir 
laisvę” organizacijos Nuolati
nės Komisijos narys (Pran
cūzija) ; SegG’lene Malleret, 
Prancūzijos Moterų Sąjungos 
Direktyvinio Biuro narys 
(Prancūzija) ; Marcei Alle- 
mane, šachtininkas (Prancū
zija) ; Fernand Clavaud, vals
tietis (Prancūzija) ; Roger Ga- 
raudy, rašytojas, Nacionalin. 
Asamblėjos deputatas (Pran-

Laurent

Ostap DlUskiA

(Tąsa)

— Na, jau ir nupliurškei!.. Kas man 
su tavim ir daryt, nebežinau. Suprask gi 
tujen: mes norim šviesiau gyvent. Be tų 
Graužinių, be tų Laužadžių gyvent, be 
tų jų žandarmų, be jų žvakialaižių. Gali 
tu tą suprast? — Gana! Baigės jau mū
sų kantrybė!

į: S-

Maža, daugelio pirštų nuzulinta kny
gutė su ilgu pavadinimu raudoname vir
šelyje: “Papasakojimai iš Prancūzų re
voliucijos” ėjo per kaimą iš rankų į ran
kas dar nuo penktųjų metų. Deksnys net 

• atmintinai buvo išmokęs:
— “Nusikaltusį, nedorėlį karalių nu

teisė triubinolas: vienas dailidė, du sta
liai, barzdaskutys, siuvėjas, šaltkalvis, 
malierius, gydytojas, teismo tarnas ir 
vienas šiaip be amato žmogus... Ir di
džiųjų respublikos priešų galvos tapo 
nukapotos... Galva nukirsta ir karalie
nei '— našlei Marei Untaninai. Gi sūnų 
jos karaliuką triubinolas atadavė šiau- 
čiui Simanui ir prisakė amato išmokyt, 
kad veltui duonos neėstų.”

Vienu tik nebuvo patenkintas Deks
nys:

—Kam karaliuką šiaučiui atadavė? Ar 
' staliorius tai neišmokytų? Ak, kad taip 
man toksai karaliukas, ar aš neišmoky
čiau darbo dirbt?... Dirbtu, brač, ir kaip 
šilkinis man būtų!..

Sugrįžęs į namus, Ignotas pasėjo nau
jų knygeliu, kurių skaityti šoko kiekvie
nas, kam tik Ignotas pasiūlė.

Vieną pavakarį, tik Ignotui 
nuo darbo, užsuko Deksnys ir 
palangėje. Kai Ignotas baigė
Deksnys atsargiai išsitraukė iš uz ančio 
knygutę, padėjo ją prieš kalvį ir, nieko 
nepasakęs, vėl ėmė čiulpti savo pypkę: 
šniokščia, pučia ir — nė žodžio.

— Na, tai kas gi tenai surašyta? — 
paklausė kalvis ir, nelaukdamas atsaky
mo, garsiai paskaitė: —•. “I.a-farg-Socia- 
lizmas...” apačioje smulkiomis raidėmis 
buvo pridėta: “Voronežas, I/etuvos Rei
kalų Komisariato spaustuvė, 1918 m.”

Išklausęs tuos žodžius, Deksnys atsi
liepė su kartėliu:
, — Tiek tai ir aš, brač, pavarau! Ale

• tu pamėgink, gilumon insiark... Kiaurą 
naktį išsėdėjau, o kas iš to? Pervariau, 
kaip akėčiom dirvoną — kliuvo, nekliu
vo... Ag, akėčiom lauko neišarsi, — ir jis

(liūdnas nukorę galvą.
— Senas, štai kas, per senas aš jau... 

Matau pats: neinkabinu... Išmanau tą, 
išmanau kitą, o kaip reikia, tai vardo ir 
nebėr. Na, pasakyta tenai: mašinų pri
gaminta tiek, kad krūvon sudėjus, jau 
bus visu aukščiausias pasauly kalnas. 
Uhum, kas mašinas suka?-Darbininkai. 
— O kas mašinas valdo? — Ponai. Na, • 
va, — čia vorai ir musės. Aiškus daik
tas. Akys pačios mato: čia vorai, čia 
musės... Bet kada — kustituncija, ku- 
kurencija, — čia akys nieko nebemato, 
nė bieso nebemato! Ir kaipgi tu man ku- 
kurenciją parodysi?... Jau nebe man mo
kytis! Ne man...

t Ignotas jį tuoj užpuolė:
— Ko tu, plikiau, dejuoji? Ko tu dū

sauji? Kitą paimk! Negi visos vienaip 
rašytos.—Bet Deksnys'ėmė spirtis.

— Ale! Visur gan prigrūsta visokių 
utupistų — rafamistų... Kas gi juos su
gaudys visus?... Išmanyt išmanau, kad 
balševikų programas teisingiausias, ale 
gi, brač, tų terorijų tai neinkertu, nein- 
kertu, ir gan...

Varkalys dar mėgino įkalbėti Deksnį, 
kad paimtų knygelę “Kas yra: visų šalių 
proletarai”, arba kitą, kaip: “Aukso ver
šio tarnai”, bet senis nepasidavė:

— Nebesakyk! Vis tiek pat—tamsu!... 
Žabalam ir dieną tamsu! Ir metai nebe 
tie, ir akys nebe tos,'ir galva nebe tokia: 
nebešviečia! Jau geriau, brač, nėra, kaip 
gyvas žmogus... Kad kas žodžiu pasako, 
tai man dar dar? Ale jau raštas — tai 
ne man, ne man... Prakeiktai, brač, su-- 
stihgęs tas mano liežuvis. Taip jau sun
kūs, taip neįprasti tie žodžiai visokį. 
Regis, gomurį dreskia, kaip ašakos... 
Prakeiktumėlis to žabalo daikto...

Skundėsi ne vienas Deksnys. Reikėjo 
gyvo žodžio. Ir Didžkus išsiuntinėjo ko
munistus po plačias apylinkes:

Atėjo laikas, kada ypač reikia žo
džio. Žodžio reikia. Kad visur skambė-

to nebus, tol mes nei žemes, nei gyveni- KLAIPĖDA, bal. 21 d. — 
Klaipėdoje įvyko miesto ce

chų bei pamainų viršininkų, 
meistrų ir brigadininkų pasi
tarimas, skirtas naujoms so
cialistinio lenktyniavimo for
moms aptarti. Apie kolekty
vaus stachanovinio darbo me
todus papasakojo Vilniaus 
“Spartos” kičinių _ trikotažo 

o paihainos viršininkas 
Diskusijose kal

is” fabriko audi- 
viršininkas Kur- 

pasitari- 
kad per pir- 

ketvirti fabriko kolek- 
sutaupė 550 kg verpa- 
daug kitų medžiagų, 
verte siekia 92 tūkstan- 

kri- 
va-

mo nematysma. O kas prie sovieto pri
ves? Kas Petragrade privedė? Zavodai, 
fabrikai! Jum tik vieno Putilovo pama
tyt būtų gana. Tai, vyručiai, zavodas! 
Kas tas mūsų Rokiškis, — jisai visas 
pareitų tan fabrikan-zavodaii ir da dva
rui vietos paliktų... Tai galybė! Pasižiū
ri, — vienos tik mašinos smagiaratis,— 
kaip grąpo malūnas, o keliamoji — pati 
kaip fabrikas! Vindas — už Roko var
pinę aukštesnis!... Dvidešimt tūkstančių 
vienu darbininku vyru, visokių meistrų: 
plieno liejikų, katilų kalikų, kniedinin- 
kų, kalviui, šaltkalvių, tekintojų, mecha
nikų!.. Eini čeko.viduriu — staklės, eini 
pakraštėliais, pasieniais, tai tik — šau
tuvai,‘šautuvai... Nukauks švilpynės, —

šautuvo! Visi: vyrai, moterys, paaugliai 
smurgliai — visi už šautuvų stveriasi.. 
Eilėm marš! — Ir per miestą!.. Batalio
nų batalionai! Mūrai dreba, kad per 
miestą eina!.. Iš kurgi būtų galybė, 
kad neturėt# šautuvo apgniaužę?.. Per
kūne griausmeli, taigi nieko nebus be 
to!.. O pas mum gi kas? Vienas Vilnius! 
Na, Vilnius, teisybė — miestas. Suplau
kė tenai svieto dabar. Kad paskels, tai 
pyškės išvien viskas! Vienam geležinke
lio mazge kelios tūkstąnčios žmonių dir
bai Ir ne bet kokių žmonių. Jie reikalą 
išmano. Neišpasakosi viso. Garvežiai 
visuos kraštuos! Jie ir Krokuvą, jie ir 
Minską, jie ir Smolenską apskrieja!.. 
Čia ūlyčios vyžos kunigo burnon žiūri:— 
ką tas išstenės? O tenais, prašom — mi- 
tingis. Stoja'kalbėt mašinistas: “Aš pats 
su brigada iš Berlyno tik pargrįžęs! Ir • 
tenai darbinykas kelias! Tegyvuoja Pa
saulinė !”

Petriuko padedamas, Ignotas iškasė 
priekalą, apramstė ir apkamšė sukry
pusią kalvę, aplopė žaizdrą. Kaimynai 
sunešė ir anglių, ir malkų: “Tik kalk, 
tik dirbk. Bus ir duonos, ir mėsos, bus 
ir pečius šiltas!..”

Visi imasi savo darbo, viskas eina, 
kaip eidavo kadaise. Senelis varto pas 
šiltą krosnį balanynus: ar gerai išdžiū
vę?.. Apžiūri, apčiupinėja gyslotomis 
rankomis ir, įspraudęs vieną tarp kelių, 
ima skaldyti aštriu peiliu ilgas ir plonas 
balanas. Kartkartėmis, pakėlęs galvą, 
senelis primena Karusei:

— Nubrauk diedui uosi.
Ir Karusė prišokusi nubraukia žnyp

lėmis suanglėjusį balanos galą. Rėčkoje 
sušnypščia raudona žarija, ir vėl lygiai 
ima šviesti vienaragė liepsnos sraigė. 
“Diedas” — paties Ignoto dar prieš ka
rą nukaltas trikojis su spraga tarp dvie
jų trinkelių balanoms įsprausti. Varka- 
lienė pasistatė jį arčiau prieždos ir'dė
lioja puodus, lėkštes, dubenėlius, neju
čiomis numesdama žvilgsnį į stalą, į kry- 
žiasuolę, kur sėdi jos Ignasius...

Atpratusios nuo sunkaus kalimo ran
kos vakar gelia po darbo, bet tai tik 
smagu: k pusė metų prasiblaškyta — 
kur digha, kur naktis. Čia kalviui viskas 

 

taip įikąsta, sava ir miela. Net svirplys 

 

jam neįkyri sįivo nuolatiniu čirpėjimu.

Ilgą-dVigulė lova7 traukiasi visu pa- 

 

sieniu^nuo krosnies iki. galinio lango. 
Karusė, kaip kačiukė, negirdimai žing- 
čioja po aslą. Štai, pasilenkusi išlygina 
rainas lovatieses. Jos s,tora kasa nuk
rinta per petį ir traukiasi išilgai guolio,

ko
Vanda
(TSRS)
Tarybiniu Moterų Antifašisti
nio Komiteto pirmininko pa
vaduotoja (TSRS) ; Pavel 
Shelajin, Anglies Pramonės 
Darbininkų Profsąjungos C K 
sekretorius (TSRS) ; Giuseppe 
Dozza, Italijoj Komunų Naci
onalinės Asociacijos pirminin
ko pavaduotojas (Italija); 
Ada Alessandri, “Krikščionių 
Sąjūdžio už Taiką” sekretore 
(Italija) ; Giuseppe Santi, Ita
lijos Generalinės Darbo Kon
federacijos sekretorius, depu
tatas (Italija) ; Geralassio Ada- 
moli, Ženevos mi'esto burmis
tras (Italija) ; Carlos Noble, 
Meksikos Taikos šalininkų
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Bušai į Laisvės Pikniką 
Liepos - July 2 d.

ELIZABETH, N. J. Organizuoja busą į Laisves 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.

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.

Respublikinis Veterinarijos 
Darbuotoju Pasitarimas

VILNIUS, bal. 21 d. Balan
džio mėli. 18 .d. Vilniuje pa
sibaigė dvi dienas trukęs pir
masis respublikinis Lietuvos 
TSR Tarybinių ūkių ministe
rijos tarybinių ūkių veterina
rijos darbuotojų pasitarimas. 
Pasitarimas apsvarstė veteri
narijos darbuotojų uždavinius 
keliant gyvulių produktyvu
mą ir juos išsaugojant.

Šiais metais paruošta eilė 
priemonių veterinariniam dar
bui toliau gerinti tarybiniuo
se ūkiuose. Veterinarijos dar
buotojams padėti Kauno ap
skrityje sukuriama pirmoji 
Lietuvoje tarybinių ūkių vete
rinarijos'- bakteriologijos la
boratorija. Didelę pagalbą 

! šias priemones vykdant teikia 
sąjungine ministerija. Ji at
siunčia dirbti mūsų respubli
koje 10 veterinarijos gydyto
jų ir 50 veterinarijos techni
kų.

Pabaigoje dalyviai iškvietė 
Į socialistini lenktyniavimą 
Latvijos ir Estijos tarybinių 
ūkių veterinarijos darbuoto
jus.

LAISVES PIKNIKAS

Bctts 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

Programa 
. prasidės 
5 valandų 
po pietų

Įžanga 
75 centai 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

• t .. ‘ ■*

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 rėngkites 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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SO. BOSTON, MASS
Atsiminkim Draugus, 
Kurie iš Mūs Jau Išsiskyrė

darbavosi 
žmonių labui, 
verta nors ret- 
“Laisvę” apie 
primenant jų 

suteikiant

Gegužės 30-tą žmonės eina 
ant kapinių ir neša gėles ten 
gulintiems savo mylimiesiems, 
nors pastarieji tų gėlių ne
mato. Taigi ir mes turime 
prisiminti tuos draugus, kurie 
iš mūsų tarpo jau išsiskyrė, 
bet, būdami gyvi, 
—veikė darbo

Manau, kad 
karčiais per 
juos parašyti,
nuveiktus darbus,

'jiems lyg ir padėką. Ir ti
krai verti mūs padėkos mūsų 
pirmtakūnai, kurie mums pa
dėjo pažinti, kur teisybė, kur 
melas; ir pažinti - matyti pa
sauli tokioj šviesoj, kokioj jis 
iš tikrųjų yra.

Vėlesniu laiku nemažai pa
sidarbavęs, bet jau dveji me
tai ir pusė, kai iš mūs tarpo 
išsiskyręs yra Antanas Buivi- 
das. Jis širdingai dirbo-veikė 
višur ir kitus bardavo už ap
sileidimą. Ypatingai parengi
muose jis dalyvąvo ir kitus

kviesdavo dalyvauti. Po jo 
įtekme net iš West Hanover 
svečių dažnai turėdavome.

Antra — tai draugė P. An. 
tanuk (Devereriskienė), išsi
skyrusi iš mūs dar karo laiku. 
Ji gana daug mus aukomis 
paremdavo, ir buvo nukentė
jusi už darbo žmonių reika
lus.

Toliau, apie 4-ri metai iš 
mūs išsiskyrė draugas Pakal
nis. Tykus tai buvo draugas, 
bet gana daug dirbo prie 
drabužių sutaisymo, kada ėjo 
jų siuntimas į Lietuvą.

Toliau, taipgi apie priėš 4- 
ris metus iš mūs išsiskyrė d. 
Šidlauskas. Taipgi tykus, bet 
sugabiai permatė, kas ir kur 
turi būti veikiama; ir klaidin
gus politikierius jis gražiai 
pagaudavo: parodydavo jis 
jiems jų klaidas.

Tolia'u, karo /laiku, mirė 
Pranas Kiežisi Nors jis veiki
me nedalyvavo, bet jis su au
komis šian-ten prisidėdavo. 
Jis buvo karštas laisvamanis 
ir labai neapkentė kunigų.

Ir kur gi neburnos, kad 
Maikio teorijos 

kitus vagilio 
O “Keleivio” 
tais laikais bu-

Toronto, Canada Laužomas Trumano veto, 
uždraudęs algos kėlimą 
paštininkams veteranam

Petriką ii’ 
pafduoda-

Nors jau 
pa prasta, mo- 
nenuilstančio

Nes jis dar jaunas būdamas 
Lietuvoj dirbo staliorium; pas 
kunigus jam teko dirbti. To
kiu būdu teko jam matyti 
kunigų veidmainystes, mekle- 
rystes.

Toliau, taipgi karo laiku, 
mirė d. Petriką, Dr. Boriso 
uošvis. Jis buvo labai tykus, 
bet daug naudingo darbo at
liko. Kur tik koks parengi
mas, tai jau d. 
vaikštinėja knygas 
m as.

Drauge Šurilienė. 
buvo senute ir 
terėlė,” bet
darbštumo: visur ji ėjo. dirbo, 
kas tik kur ją pakvietė.

Rokas Pernickas, prieš dve- 
jis metus iš mūs išsiskyręs. 
Nors jis veikimo su mumis ne
dalyvavo, bet buv0 “Laisves” 
skaitytojas ir su mūsų prie
šais jis susikirsdavo — jis 
buvo žmogus atviras — ii e 
veidmainis.

Mykolas Plepys. Nors jis 
ilsisi kur nors su newyorkie- 
čiais, bet vienu laiku jis čia 
svarbią rolę lošė ir buvo vie
nas iš pirmaeilių veikėjų. Tik 
nelemtas alkoholis jį nupuldė. 
“Keleivio” Maikis jo nemylė-

DIDYSIS MAYNARDOv.PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

LAISVĖS
Visi rytai rengkites į savo dienraščio 

didįjį pikniką, kuris įvyks

Liepos - July 2 Sekmadienį,A

ROJUS Mižara
Laisvės redaktorius sakys svarbią 

prakalbų šiame piknike.

Puiki dainų programa, daug visokių pamatgihinių bei įvairumų, daly
vaus chorai, mažesnes grupės ir paskiri asiiiehys. Iš anksto rengkites jame 
dalyvauti. Turėsite malonumo pasimatyti su daugeliu seniai matytų ir įsi
gysite naujų pažinčių.

ši didžioji iškiloje bus

ARARAT CAMP
PavilionVose Pond

Maynard, Mass
Maynardo pikniko bilietai yra is anksto platinami, pasistengtikite įsi

gyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose.
Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais* Nes iš daugelio koloni

jų gaspadines pasirūpina prigaminti ir atvežti į 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.

žmonės nepri- 
nemokyti 

turėsią 
Ir ve, da-

M ai k is turįs 
ėrūs,

jo ir smarkiai prieš jį burno
jo.
jis “Keleivio” 
nepripažino ir 
nepripažinti. 
Maikio teorija 
vo tokia:

Socializmui
brendu; ypatingai 
yra rusai; vokiečiai 
pirmiau pribręsti, 
bar “Keleivio
pirkt visokių dirbtuvių 
kad iš to pasidaryti gerokai 
kapitalo, iš kurio būtu fondas. 
Už kokio 100 metų, kai žmo
nes “pribręs,” tada “Kelei
vio” Maikio anūkai (be * abe
jonės, jiems bus lemta gimti) 
turės jau gatavą “fondą” rin
kimais “runyt” ant preziden
to socialistų tikintu.

Visi čia paminėtieji mirę 
draugai “Keleivio” Maikio ii’ 
Grigaičio teorija netikėjo. Jie 
buvo kovotojai už darbo žmo
nių reikalus. Ir jie savo pri- 
derystę kiek galint atliko, pa
likdami mums savo darbo-vei- 
kimo atmintį. Ir jeigu norime 
būt žmonėmis pilnoj to žo
džio prasmėj, turime būt kar
žygiais už teisybę ir žmoniš
kumą. Gamta suteikė mums 
gyvybę, bet negalėsim pabėgt 
ir nuo mirties. Bet palikim 
atminimą, kad gyvenom ir ko
vojom prieš skriaudas ir me
lą. čia priminsiu poeto žo
džius :
Gamta,—motina mūs žemės, 

Mes gi—žemes tos vaikai.
Be to motinos nėr’ laimes, 

Iš jos gimė ir dievai.
Kad gyvybė neišnyktų,

Jinai seną jaunu keičia; 
Atminimą kad paliktų,

Jinai liepia, kad aš veikčia.
Dorchesterietis.

ORANGE, N. J

o ne dvasiš- 
ar pralotų.

j vyk o tų įmonių 
balsavimai ' tarpi- 
- National' Labor 

Pirm bal-

Užpraėjusią savaitę turėjo
me garbingą svečią iš Jung
tiniu Valstijų — D. M. šo- 
lomską, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto 
sekretorių ir vieną iš Laisvės 
redakcijos narių.

l\ M. šolomskas, kaip vie
nas iš Laisvės leidėjų, turė
damas progą, pasuko ratu ap
link Ontarijos ežerą ir ap
lanke Montrealą, Torontą ir 
Rochester}, kur jis matėsi su 
Laisvės skaitytojais, atnauji
no užsibaigusias prenumera
tas ir pasikalbėjo su progre
syviais lietuviais. Toronte ant 
greitųjų buvo sušauktas LLD 
kuopos narių ir prijaučiančių 
Susirinkimas, kuriame D. M. 
Šolomskas pasakė prakalbė
ję, nušviesdamas tarptautinę 
situaciją.

Kadangi Laisvė kėlėsi nau- 
įon vieton ir turėjo $10,000 
išlaidų, tai jis kreipėsi į to- 
rontiečius, kad jie paremtų. 
Torontiečiai suaukojo arti 
pusantro šimto dolerių tų iš
laidų padengimui. Kurie bu
vo neatsinaujino, atsinaujino 
prenumeratą.

★
Pavykęs Piknikas

Užpraėjusį sekmadieni To
ronto Lietuvių Motoru Klubas 
turėjo išvažiavimą. Jis buvo 
ant Pociaus farmos Schom- 
bergo apylinkėj, apie -10 my
lių nuo Toronto.

Reikia pasakyti, kad išva
žiavimas visapusiai pavyko. 
Buvo daug žmonių, visi gra
žiai laiką praleido. Moterys 
puikiai pavaišino savo val
giais. Prie to, buvo muzika, 
buvo galima pasišokti.

Miestiečiams, išvažiuoti į 
laukus yra tikrai smagu. O 
Pociaus farma buvo tikrai ge
ra vieta tam. Ji randasi ant 
gražaus kalniuko. Kur nežiū
ri, visur matai didelius plo
tus. Aplink labai gražūs ja
vai — negali atsigrožėti.

Toj apylinkėj yra ii’ čibir- 
kos farma. ' Tikrai jie pasi
rinko gražią vietą. Iš javų 
galima spręsti, kad gera že- 

I m ė.
j Tiesa,' Pocius nori parduoti 
vieną farma iš 100 akrų. Ku
rie nori turėti gerą farma, 
dabar proga nusipirkti. Pasi
žiūrėjus į kviečius ir rugius

Washington. —Prez. Tru- 
manas buvo vetavęs (atme
tęs) Kongreso nutarimą 
pakelti paštininkams vete - 
ranams algą po $100 už 
kiekvienus metus, kuriuos 
jie ištarnavo ginkluotose 
jėgose pastarajame kare.

Dabar Kongreso Atstovų 
Rūmas sulaužė prezidento 
veto, patvirtindamas savo 
nutarimą 213 balsais prieš 
72.

Kuomet prezidentas ve
tuoja Kongreso užgirtą bi- 
lių, tai reikia bent dviejų 
trečdalių kongresmanų ir 
senatorių balsų, norint, kad 
bilius taptų įstatymu, ne
paisant veto.

Dar Senatas turės dėl to 
balsuoti.

Mokslininkų pagalba kolū
kiečiams - gyvulininkams

KAUNAS. — Veterina
rijos akademija Kaune pa
laiko glaudžius ryšius su 

i daugeliu respublikos že- 
I mės ūkio artelėmis. Per 
pastarąjį laiką Akademijos 
profesoriai ir dėstytojai 
pabuvojo ‘ 50 kolūkių, pra
vedė tenai dešimtis semina
rų ir paskaitė per 150 refe
ratų.

Prie Akademijos veikia 
trumpalaikiai kolūkinių 
gyvulininkų kursai ir kur
sai zootechnikų bei veteri
narijos felčerių kvalifikaci
jai kelti.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus 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.

esančios 
nu balsavo 
prieš 388, 
IUE-CIO. 
darbin'in- 
b a Įsu s už

Balsavo už UE Nepaisant 
'Dvasiškių Grasinimo

Monroe Calculator Co. 
įmonių (čia ir Morristown, N. 

Ij.) darbininkai mano, kad 
pasirinkimas unijos yra gry
nai jų reikalas, 
kių : kunigų 

Neseniai 
darbininkų 
ninkaujant
Relations Board.
savi m ų Msgr (pralotas) Mi
chael A. Mechler grasino sa
vo parąpijonams (didžiuma 
tų įmonių darbininkų yra ka
talikai) “amžinu 'prakeiki
mu” ir pekla tiem, kurie bal
suos už kairiųjų United Elec
trical Union. čia 
įmonės darbininkai 
už UE 554 balsais 
kurie balsavo uiž 
Morristown įmones 
kai 56 padavė savo
UE, 34 už IUT-CIO.

Ir tai ne pirmą kartą tas 
dvasiškis ragino savo parapi- 
jonus mesti UE, grasindamas 
pekla. Bėgyje septynių mė
nesių darbininkai trečiu kar
tu balsavo už UE. Raymond 
Shettuck, UE Local 431 pre
zidentas, pareiškė, kad tie 
balsavimai rodo, kad darbi- 

. ninkai pasitiki UE vadovybe, 
i Jie nenori, kad kas kitas 
i jiems nurodytų, už kurią uni
ją ji'e turi balsuoti.

Balsavimams užsibaigus, 
Msgr. Mechler pareiškė, kad 
Monroe darbininkai “nuslinko 
į amžiną grieką,” balsuodami 
už UE. '

Jau praėjusį lapkričio me
nesį ^Mechler, pralotas Our 
Lady of the Valley Church, 
savo pamokslus pavedė į agi
taciją už IUE-CIO, kad at- 
grąsinus sav0 pavapijonus nuo 
kairiosios UE. Tą kampaniją 
vesti jam padėjo ii- kitas dva
siškis, Very Rev. Andrew F. 
Petralia, pastorius Our Lady 
of Mt. Carmel Church. Bet 
jų visi grasinimai ir prakei
kimai nieko negelbėjo. Dar
bininkai mato kurlink eina vi
są -CIO vadovybė fu pasilie
ka 'ištikimi'savajar unijai, ku
ri teisingai kovoja už jų rei
kalus.

(Unija, už kurią .darbinin
kai balsavo, liko išmesta iš 
CIO paskutinėj CIO konven
cijoj.)

Man. atrodo, kad dvasiškiai 
greičiau atgrąsins nuo bažny-

bei kitus augančius javus, ga
lima susidaryti vaizdą, ko ga
lima tikėtis iš tokios farmos.

Dalyvavęs.

Mirė A. Paulauskas
Šio mėnesio 14 dieną Wind

sore širdies liga mirė Antanas 
Paulauskas, sulaukęs 62 metų 
amžiaus. Laidotuvėmis rūpi
nosi čia gyvenęs velionio sū
nus Vladas ir.jo moteris. ' 1 - .Velionis buvo atgabentas į 
Torontą ir palaidotas ten, kur 
jo sūnus Antanas pora mėne
sių atgal buvo palaidotas.

Antanas Paulauskas kadai
se priklausė prie Sūnų . ir 
Dukterų Draugijos ir buvo jo
sios raštininku . Jis paėjo iš 
Šiaulių apskrities, Šiaulėnų 
valsčiaus, Stelmokų kaimo. 
Kanadon atvyko prieš pirmą
jį pasaulinį karą.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. Kaimynas.

Windsor, Ont., Canada
Vietos LLD 21 kuopa pa

siuntė pasveikinimą LLD Su
važiavimui ir $15 aukų. Taip
gi Knygą Fondui sukėlė $17.- 
25. Knygų Fondui iš kuopos 
aukavo $10. Atskiri asmenys 
Po $1 aukavo: Karol Žala, 
A. Bemat, F. Lagūnas, P. 1 
Pargelein, L. Svirplys, o kiti 
po mažiau. Visiems aukavu
siems ačiū! A. B.

čios darbininkus', kada savo 
pamokslus pavers į agitaciją 
už darbininkų priešus.

UE Šalininkas.

Senatoriai Richard B. Russ
ell iš Georgijos ir Burnet R. 
Maybank iš S. Carolina padįi- 
žyrtlėjo ilgalaikiu plėpejiitttt 
(filibuster) senate tam, kad 
senatas nepriimtų lygios sam-

y dos (FEPC) biliaus. (

PRANEŠIMAS (
MONTELLO, MASS.

Piknikas Liet. Tautiško Na 
Parke, prie Winter St. ir Keswick
Rd., įvyks liepos (July) 2 d., pi ą 
valandą dieną. Art Masson orkes
tras, muzikalė programa. Pelnas eis 7 
darbininkiškai spaudai ir Liet. Taut./ 
Namo Knygynui atnaujinti laikraš-į 
čius.

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

(121-123) '

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
%

Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).
Telefonas Merdi 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

If CHARLES J. ROMAN
>< j;

LAIDOTUVIŲ ! i
DIREKTORIUS ! i

< j

® ii
Liūdesio valandoj kreipki- i i 
tės prie manęs dieną ar i! . 
naktį, greit suteiksime i 1 
modernišką patarnavimą. < ’ 
Patogiai ir gražiai tno- <. 
demiškai įruošta mūšų < • 
šermeninė. Mūsų patama- < • 
vimu ir kainomis būsite ;; 
patenkinti. ;;

1113 M t. Vernori SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110J. J. Kaškiaučius, M. D.
• 530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-?964

D

-------------------------- - -- - - - - •- —
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NewWko^M^Zlnloi
Tarp Lietuvių

Julia Clark (Karlonaite) 
sugrįžo iš Floridos, kur jinai 
atostogavo per arti 6 mėne
sius.

—Būčiau dar pabuvusi ke
letą savaičių. Bet mand tėvas 
Vincas Karlonas man atrašė, 
jog Laisvės piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį. Skubėjau su
grįžti, kad spėčiau Laisvės 
piknikui pasiruošti, — sako 
Julia.

Nors ištekėjusi kitos tautos 
kilmės šeimon, Julia niekad 
neapleidžia dienraščio pramo
gų, kaip kad jų neapleidžia ir 
jos tėvai.

Kartu su Mrs. Clark sugrį
žo ir Katrina Bernotavičienė, 
išbuvusi Floridoje 3 mėnesius.

★
Mr. ir Mrs. Simas šiomis 

dienomis labai linksmi. Prie
žastis: laukia iš Kalifornijos 
atvykstant savo dukters su 
žentu ir anūkės. Tai tos pa
čios mergaitės, kuri mums 
žaviai dainuodavo. Išleidus 
į marčias tolimame krašte ne
tekome ir jos dainų.

Tuo pat sykiu Simai links
mi ir nelinksmi, kad. ne už 
ilgo išleis ir antrąją dukterį. 
Mišrioji linksmybė paeina vi
sai tėviškais sumetimais — 
džiaugsmas, jog duktė susira
do mylimą asmenį, o nelinks
ma dėl to, kad susivedęs jau
nimas dažniausia išeina iš na
mų. šeimyninės kombinuotės 
kai kada išveda vaikus ir la
bai toli nuo namų, kaip kad 
atsitiko su jų pirmąja dukry
te.

Mūsų prieteliuį Skuodžiui 
farmeriauti sekasi, kaip pasa
koja jį atlankiusieji brookly- 
niečiai. Jo namo vidus, sako 
jie, visai ne farmeriškas, bet 
moderniškas. Ir aplinka gra
ži. Skuodis ją dar gražina. 
Jis užveda daugiau vaisme
džių ir uogynų. Matomai, nu
jaučia, kad pas jį, populiarų 
buvusį brooklynietį, lankysis 
daug svečių, nors jų ir dabar 
jau dažnai užsuka.

★
Brooklynietė Sukauskienė 

buvo nuvykusi pas naujuosius 
farmerius Juozą ir Jozefiną 
Augučius į Hampton, N. J. 
Jie patenkinti savo nedidele 
farmuke. Karvutę melžia, 
vištytes prižiūri, aplinką gra
žina . O pati Augutienė, senu 
papratimu, protarpiais dar 
ištrūksta žmonėms į gaspa- 
dines vestuves ir kitokius ban- 
kietus ruošti. Ji tame popu
liari ekspertė, tad nuo to ne
ištrūksta nei farmeriaudama.

Ž. R.

LAUKIA SVEIKATOS IR SUSITIKTI 
JUS LAISVES PIKNIKE

Branginančiam savo laik
raštį ir draugus žmogui svar
biu yra su jais pasimatymas, 
proga jiems patarnauti, kaip 
rodo prieš tūlą laiką mums 
rašytas žemiau paduotasis 
laiškas:
Drauge Bukny!

šiandien tau rašau čekį $10 
už padarytas apskričiai kor
tas. Ir keletą žodžių apie 
save :

Gegužės 21 d., nedėldienį, 
įvyko piknikas. Aš faktinai 
viską surengiau piknikui, bet i 
pats dirbti jau negalėjau: 
Mat, apsirgau, apie 9 vai. 
parpuoliau krautuvėje ir iš
gulėjau pusę valandos, iki pri
buvo mano sūnus ir nunešė 
mane paguldyti. Jaunesnysis 
sūnus buvo krautuvėj, kada 
aš parpuoliau, bet jis manęs 
negalėjo pakelti, nes aš buvau 
be žado.

Po dviejų savaičių laiko bu
vo jau visai kitokia giesmė. 
N.drs silpnas, beveik negalė
jau nieko dirbti, bet jau pa
krutėjau, galėjau pavaikščio
ti. Pradėjau/ jausti, kad sti- 
prėju ir kad už 3-4 savaičių 
laiko būsiu pusėtinai tvirtas. 
Nors negalėjau nieko dirbti, 
bet jau galėjau nors patari
mus duoti. /

Mano sūnus sakė, kad bu
vau gaVęs “Hemorrage” ant 
smegenų. Tas iš sykio atro
dė pavojinga, bet turbūt pa- 
sidėkavojant mano tvirtumui 
tas viskas gal bus galima per
gyventi.

Niekad nereikia nusiminti. 
Tai paprastas gyvenimo nuo- 
tikis. Tai paprasta pasarga, 
kad žmogus turi save biskelį 
daugiau prižiūrėti.

Nors turiu naują. Nash, bet

jo dabar vairuoti negaliu. 
Vienok aplinkybės gal susidės 
taip, kad galėsime liepos 2 
dieną pasimatyti Maspethe, 
Laisvės piknike.

Pasilieku su draugiškumu, 
JOS. A. BEKAMPIS.

Merchantville, N. J.

Iš Philadelphijos brookly- 
niečiams pranešta, jog at- 
vykstantieji didžiuliu busti į 
Laisves pikniką philadelphie
čiai šį sekmadienį pirmiausia 
sustos Liberty Auditorijos 
restaurante pietauti. Įspėjo 
gaspadinę būti prisiruošus pa
sitikti alkanus.

Papietavę, apžiūrėję Lietu
vių Kultūrinį Centrą, svečiai 
patrauks į Laisvės pikniką, 
įvyksiantį Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspethe. /

Restaurantas Pilnai Veiks 
Visomis Dienomis/

Auditorijos restauranto gas- 
padinė Ona Globičienė pra
neša, jog ne tiktai philadel
ph iečiai, bet ir bile iš kur at
vykę į auditoriją svečiai šį 
šeštadienį ir sekmadienį, taip
gi visomis suvažiavimų-seimų 
dienomis bus sočiai ir skaniai 
pavalgydinti. Gaspadinė dė
kinga philadelphiečiams už 
įspėjimą iš anksto.

Talkon auditorijos gaspadi- 
nei ateis žinomoji bankietų 
gaspadinė Anelė Kanopienė. 
Ir tikisi turėti daugiau talki- 
ninkių-talkininkų.

Kaip bus, draugės brookly- 
nietės ir .kaimynai iš Ilgosios 
Salos, ar turėsime gėlių sta
lams puošti? Nežiūrint d. 
Grigo prakaitavimo su pikiu 
auditorijos kieme, naminiai 
žiedai atsisakė skubėti į svie
tą. Savų geliu dar neturime.

Ar.

[Minėjo Jonines, 
Atminė Laisvę

Jono Laurinaičio geri prie
temai Frank ir Marijona 
Krungliai ir Juozas ir Marce
lė Purvėnai jam suruošė 
staigmeninę varduvėms pra
mogėlę — Jonines.

Reikšdamas padėką priete- 
liams už gražią dovaną, gar
džius valgius, gėrimus ir pi- 
naklio žaismę, Laurinaitis nu
sprendė pasidalinti savo 
džiaugsmu su dienraščiu. Jis 
per d. V. Balkus atsiuntė 
penkinę Laisvės fondui.

Mekionienę Laidos 
Ketvirtadieni c-

Rose M. Mekionis, seniau 
gyvenusi Great Neck, o pa
staruoju laiku 307 So. 3rd 
St., Brooklyne, bus išlydėta iš 
Shalins Funeral Home, Wood- 
havenė, birželio 29 *d., 8 vai. 
ryto. Laidos Holy Rood ka
pinėse, Westbury, L. I.

Paskiausiam e pranešime 
apie velionės paliktą šeimą 
jvyko klaida. Turėjo būti: 
paliko sūnų Antaną, dukterį 
Mary ir J anūką.

Turės įteikti
Darbo Rekordą

Pradedant liepos 1-ma, | 
kiekvienas 'samdytojas turės

Baigė Mokslą
John James Stockwell baigė 

mokslaine —( Heidelberg Col
lege, Tiffin, Ohio. Gavo Ba
chelor of Science laipsnį (de
gree). Baigęs mokslainę. šio- 

L mis dienomis grįža pas tėvus, 
Joną ir Valeriją Stakvilevi
čius, 233 Heyward St., Brook
lyn. N. Y.

Jonas Stakvilevičius, išsi
mokslinusiojo jaunuolio tėvas, 
gerai žinomas kriaučiarųs 
darbuotojas, yra linksmas, 
kad jo sūnus pasekmingai 
baigė mokslą ir kad šeimy
niškai yra jau pastovus. Jis 
jau 3 metai yra vedes kita
taučių kilmės amerikonaitę. 
Apsigyventi tikisi New Jersey 
valstijoje, pas uošvius, iki 
pasitaikys ten, toje pačioje 
apylinkėje, gauti kambarius. 
Jiems Brooklynas nelabai pa
tinka. Sako: per didelis už
sikimšimas gyventojais, o dar 
ir tame susikimšime nelengva 

) gauti kambarius.

LMarsina ir sieksnis
Z.’./ Kas nors klausė, kiek aršinų 

sieksnyje. Aršiną prilygsta 28 
amerikiniams coliams. Sieks
nyje yra 84 coliai (7 pėdos) 
arba trys aršinos.
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Į LAISVES PIKNIKĄ ATVAŽIUOS 
SU DOVANOMIS. 

t

Trumpas, bet daug pasako 
sekamas laiškelis:

Brangūs draugai,
Šiemet aš neatvažiuosius pas 

jus. Mūsų geras draugas, 
LLD 75 kuopos įgaliotas na
rys Kazys De Gutis atlekia 
aeroplanu pas jus į Laisvės 
pikniką ir į LLD suvažiavimą 
ir atveža pluoštą aukų Lais
vės reikalams nuo miamiečių 
draugų.

Linkiu geriausių pasekmių 
jūsų piknikui ir visoje jūsų 
darbuotėje.

Draugiškai, F. Cvirka.
Tolima kelionė, o jie vis vie

na savo atstovą atsiųs dar su 
kraičiu dienraščiui. Tikslus 
supratimas padėties. šilta, 
drauginga priejauta.

Laisvės kaimynai, Richmond 
Hill ir viso didžiojo Brookly- 
no-New Yorko lietuviai, ne
snaudžia. Laukdami svečių, 
būdami dėkingi jiems už 
draugingą talką, reikalingą 
didesnio ryžto, jie žino, jog 
^večiaiju vietos piknike ne
užstosi Dėl to verbuoja savo 
būrius, pas direktorių komisi
ją užsisakinėja stalus, gami
nasi vaišes. 

* t

Brooklyniečiai, kaip ir vi
suomet, garbingai atsireko- 
menduos » Laisvės piknike. 
Svečiai iš toliau — o svečių 
bus iš keliolikos valstijų ir 
desėtkų miestų nuo Atlantiko 
iki Pacifiko — nebus suvilti. 
Tikėjęsi pasimatyti su mumis

Laisvės piknike, grįš paten
kinti pasimatymais ir Ištiki- 
nę, jog mes. kurie stovime ar
čiausia dienraščio, viskuo at
liekame savo prievolę.

Laisvės piknikas įvyks jau 
šį sekmadienį, liepos (July) 
2 dieną, nuo T valandos' iki 
vėlumos nakties. Vieta: K19,x 
čiaus Clinton Park, Betts ir 
Maspeth Avenues, kur per 
daugelį metų jie įvyksta.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI 

WOODHAVENE
Visi turi tuščius kambarius.

2 šeimų, mūrinis, 11 baksinių 
kambarių, šonuose langai, vienas 
blokas nuo subway $8,250,

4 šeimų, mūrinis, baksimai kam
bariai, parkaid grindys, garu apšil
domas, driveway,} detached.

6 šeimų, mūripis, detached, bak
simai kambariai, driveway, aliejum 
apšildomas, naujai sudėtas plumb
ing.

2 šeimų, 11 baksinių kambarių, 
išfornišiuotas skiepas, aliejum ap
šildomas, garadžuis..

Visi namai arti subway. Turime 
ir daugiau namų visose dalyse mie
sto, senesnių ir visai naujų.

B. ZINIS
Telefonas REpublie 9-1506

Majoras O’D,wyer buvo pa
sišaukęs miesto saugumo de- 
partmentų viršininkus pla
nuoti apsaugą nuo atakų 
iš oro.

PASILINKSMINKITE

ĮŽANGA TIK $1.25

Per visus tris vakarus šokiai prie puikios

nuo

TONY’S

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

MArket 2-5172

RES. TEL.
UY. 7-3681

KONCERTAS 
Pirmadienį, liepos 3

Pradžia 8 vai. vakare
Bus puikių dainininkų, 

vietinių ir svečių, 
dar čia iki šiol negirdėtų.

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

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

Parkway. Nori1 šunį i

ŠURUM BURUM 
JAUNIMO VAKARAS

Bus kas tai nepaprasto, įdomaus

Antradienį liepos 4-tą
Pradžia 8 va), vakare.

Rengimu rūpinasi vietinė 
LDS jaunimo kuopa, Builders.

ĮŽANGA $1.00.

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

Valgysite ir džiaugsitės.
Taipgi programa.

Trečiadienį, liepos 5
Pradžia 7 vai. vakare 

ĮŽANGA TIK $2.50

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas B ai sumuoto jas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

f..1

t
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TELEPHONE

STAGG 2-5043

(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

Su LDS Devintojo Seimo Delegatais 
Šiuose Šeiminiuose Parengimuose

35

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

Visa tai įvyks

LIBERTY AUDITORIUM
/ i

110-06 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.
L D S, 9-to.io SEIMO RENGIMO KOMISIJA.

išduoti darbo rekordą kiek
vienam atleidžiamam ar sava
noriai apleidžiančiam darbą. 
Tą įsako valdinė nedarbo ap'- 
draudos įstaiga.

Pranešimas
LDS 1 KP. NARIŲ ATIDAI

Kuopos susirinkimas, kuris turė
tų būti 4 dieną liepos, neįvyks. Bet 
komitetas ateis j L.A.P. Kliubo sve
tainę (gal į kurį mažesnį kliubo 
kambarį). Taigi, kuriem reikia pasi- 
moketi, kad .nesusispenduotumčt, 
galėsite pasimokėti. Neužmirškite.

Prot. sekret torius. (122-124) I
LDS I KP. DELEGATAMS

Išrinktieji delegatais į LDS Seimą, 
kurie nebuvote praėjusiame kuopos 
susirinkime, kuomet buvo įteikinė- 
jami mandatai, , įsitėmykite seimo 
laiką (liepos 3-čią, 10 vai. ryto) ir 
pribūkite, mandatus priduosiu seime.

Prot, sekretorius. (122-1235

KUOPŲ VALDYBOMS
Didžiojo Now Yorko LDS ir LLD 

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

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.

VAKARIENĖ 85c. 
iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c. 
iš 5-ių patrovų

. VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš dviejų

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Brooklyne viešai prašo atsi
liepti savininką to šunies, ku- Be to mergina turės kęsti, 
ris. įkando Phyllis Weinbloom skausmingus įčirškimus 
netoli jos namų, 1537 Ocean pasiutimo ligos.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS
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Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

. IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVerrreen 4-MI74
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