
Dar vienas spaudos piknj. 
kas.

Kur toii “konversija”? 
Šventųjų metu biznis. 
Sugrįžo pas savo bosus. 
Hitlerinis melas.

Rašo A. BIMBA

Svarbi žinia ne tik Connect-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

{ Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00

Queens Apskrity $8.00
KOPIJA 5c 

PRICE 5c
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TUOJ BUS DRAFTUOJAMA Vajus dėl sukėlimo 
BENT 20,000 VYRŲ $10,000 Laisvei

icut, bet ir iš daug toliau lie
tuviams: šį (sekmadienį, lie
pos 16 1!., turėsime dideli ir 
grąžą spaudos pikniką. Pik
nikas įvyks Hartfordo lietu-į 
vią parke. I šį pikniką ruo- j
šiasi patraukti geras būrys] _ # # .
smarkiu lietuviu ir iš Brook- Į Per 3 menesius busicį^ paimta'

Labai puikiai pavyko iais- kariuomene n 300.000 nauįokų 
vės piknikai Brooklyne ir J
Maynarde. 
joju, jog Hartfordo* piknikas 
neatsiliks. _

Hartfordo- draugai moka 'šiai draftuot kariuomenėn ginkluotas jėgas. Dar 
svečius gražiai priimti ir pui- bent 20,000 vyrų, 
kiai pavaišinti. Ypatingai mū- Į Pirmiausia bus 
są draugės konektikietės mo- tliojami 25-tus 

nantieji ' _ 
24-metiniai, 23Lmetiniai ir 
kt., iki 19 metų jaunuolių, padaugėjo savanorių stoji - 
(kurie Jaus paskiausiai draf- 
tuojami.

i Verstinos karinės tarny - 
;bos direktorius generolas 
Lewis Hershey sakė, per 3

Brooklyne ir 
Aš ne kiek neabe-

terys visus svečius visuomet 
šauniai aprūpina geru mais
tu . O kai žmogus sotus, tai 
jam viskas geriau atrodo.

paskutinio 
vadinamas

Kur toji

e-
viršinin-

Washington. •
valdyba įsakė kuo greičiau- tatyt .300,000

— Karinė mėnesius galima bus pris - 
naujoku i j 

nezi- j 
inia, ar bus šaukiami kari - i

rekruj jnėn tarnybon pustrečio mi- 
metus ei - liono atsarginių (rezervis- 

vyrai; po jų seks tų).
Pranešama, kad žymiai! ’ c

mas armijon New Yorke, 
Philadelphijoj, Chicago j ir 
kitur. To nežiūrint, įsaky
ta drafto mašinerijai visais 
garais veikti.

Pietų- Korėjos policija baisiu 

žiaurumu žudo partizanus

Pietų Korėja. — United 
Press korespondentas Ru
therford Poats rašo, kad 
Pietinės Korėjos policiniu • 
kai pirma sutriuškina su i - 
imtiem partizanam nugar
kaulius, o paskui sušaudo. 
Sako:

— Karinis Jungtiniu Tau- 
|tų tėmytojas, australas R. 
J. Rankin ir aš abudu tatai 
,___  ... Apie 40 žmonių

i sukniubdvti

Nežinau, ar su tikslu ska
niai pasijuokti, ar negražiai

• iš SLA nariu pasityčioti, Vyk
dom, Tarybos ir 
seimo nutarimas
‘ ‘ n ątiją k on vers i j a.
korii^rsi ja ?

L; Nariai mokėjo duokles už
Y 12 savaičią pašalpą, d nuo da- 
; bar -begaus tik per keturias 

savaites!v Tai ne konversija, 
bet atėmimas. Prižadėjo duo
ti, nebeduos!

Tuo tarpu pavartykite 
kordus išmokėjimu
kams už sugaištis ir keliones. 
Niekur peužtiksi, kad ten bū
tą kas /tors sumažinta, kas 
nors atimta iš SLA lyderiu.

Susivienijimu? vadovauja 
smetoniniąkai ir menševikai.

★ z i Jf .......... ........
Labai-prasti pyragai su tais .matėm... 

šventaisiais Metais. Kolum- i (partizanai) ____ _
nistė Anne McCormick šutei- anį. kelių

įir alkūnių) paliai upe. Po- 
beminkąs, trankydamas

•, anierikimo šautuvo buože,----X, ' #
” I triuškino jiems nugarkau-

Y jų liūs vienam no kito.
nau- į Klaikus lūžtančių nugar- 

buvo

kia įdomią davinių.*
Labai ^skundžiasi 

biznieriai -— svečiu 
biznio mažai. Kas blogiausia 
girdi, kad tuos “pilgrimus” j 
pasigauna pati bažnyčia ir 
kišenius ištuština savo i 
d ai. kauliu traškėjimas

girdėt nėr 100 iardu.
Rankinas užklausė noli-

tai reiškia.
'Policininkas atsakė: — Tai

pa‘1 partizanai. Mes juos miš-

įdomus t'pilgrimą” sąstatas.
Biodną ir pėsčią zmonią labai . pįpiŲjJęa ką 
mažai. Suvažiavę busais, su- > 
skridę lėktuvais, daugiau 
sirodyti ir pamatyti, negu pa- j 
simelsti.

Pirmiausia pilgrimus auve 
ža į Vatikaną pamatyti mi
šias laikant popiežią ir gauti 
jo palaiminimą, paskui pava
žinėja po įvairias bažnyčias 
ir ją įstaigas, paskutine “sto
tis” būna zoologijos darže, 
pas nelaisvėje uždarytus gy
vulius ir žvėris!

į Skelbia Šiaurinės
1 Korėjos nuostolius

jauPusė šventąją Metą 
praėjo. Jau pakelti į šven
tuosius visi, kuriuos popiežius 
buvo paskyręs pakėlimui.

Ką duos antroji pusė jpetą ? 
Ar apsimokės iš Amerikos va
žiuoti pamatyti Vatikaną ir 
zoologijos daržą, už kurį tam 
pačiam New Yorke yra šim
tu -procentu turtingesnią, ge
resniu? pagaliau, beždžionė 
pasilieka beždžione — Romo
je ar New Yorke. į

Todėl kolumnistė | Anne 
McCormick, rašydama tiesiai 
iš Romos, nesitiki
pusės jnetą geresnės už 
mąją. Girdi, popiežiaus 
nio nelaimei, dar užėjo ir 
rėjos karas. Svečiu bus 
mažiau, ypatingai iš A 

’ kraštą.

Tokio. — Generolo Mac
Arthuro štabas liep. 10 d. 
paskelbė, kad amerikiečiai 
ir jų talikininkai Pietų Ko
rėjoje padarė sekamus 
nuostolius šiauriniams ko - 
rejiečiams:

Sunaikinta 24 lėktuvai, 
75 tankai, 11 laivų bei tor- 
pedlaivių, 376 trokai, 29 
garvežiai ir vienas šarvuo
tas automobilis; pagrobta 
keturi šarvuoti automobi
liai.

JAU SUKELTA $5,287;
DAR REIKIA $4,713

$95.00 
.70.00 
. 36.00 
.31.51 
.30.00

antrosios 
pir- 
biz- 
Ko- 
dar

Vatikano viršylos labąi 
karštai pasitiko mūsą ameri
kietį vyskupą O’Harą. Tu
rėjo pasitikti, nes jis sugrįžo 
pas savo bosus.

Vyskupas O’Hara išvytas iš 
Rumunijos, kaipo šnipu gal
va. Meldėsi ir šnipifs organi-

(Tąsa ant 5 pusi.)

Valdžia tariasi sii nniiy • 
vadais dėl karo reikalą

Washington. — W. Stu - 
art Symington, prez. Tru - 
mano paskirtas visų karinių 
reikalu mobilizacijos vadas, 
pašaukė Darbo Federacijos 
pirmininką Wm. Greeną, 
CIO unijų galvą Philipą 
Murrav, Mainierių Uniios 
vada Johną Lewisa ir gele
žinkeliečių Broliiu pirmi - 
ninkus šį pirmadienį pasi - 
tarti.

Symingtonas tarsis su 
iais apie darbininku pas
kirstymą bei pritaikvmą 
kariniams darbams. Bus 
svarstoma ir apie viršvalan
džius tokiuose darbuose.
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KERTASI JANKIŲ IR 
KORĖJIEČIŲ TANKAI
Amerikiečiai po atsigriebimo 
vėl priversti trauktis . atgal

Stambesnėmis sumomis pridavė: 
Pranas Buknys, Brooklyn, N. Y.... 
G. A. Jamisonas, Newark, N. J...... 
M. Savukaitienė, Muse, Pa..............
P. Puodis, Philadelphia, Pa............
Nastė Buknienė ir Eva T. Mizarienė

Aukojo:
LDS 47 kuopa, Newark, N. J............................. 70.00
M. Dravidžienė, (per P. Jočionį) Detroit, Mich...50.Q0 
J. Rutkus, Philadelphia. Pa............................... 20.00
Geras Ridgewoodietis .......................................20.00
Dr. J. F. Borisas ir žmona, Boston, Mass.........10.00
Pittsburgh ietis .................................... • -10.00
John ir Mildred Gradavičiai, Treveskyn, Pa.... 10.00 
A. ir žmon. Navikauskai, New Canaan, Conn.. 10.00 
Jurgis ir Ona Šleiviai, Brooklyn, N. Y............ 10.00
Edgewaterietis ..;.................. .............. .  •. .. .10.00
'Antanas Bakšys, Philadelphia, Pa.................... 10.00
Juozas ir Stefanija Cedronai, Brklyn, N. Y....10.00 
Brookhmo kriaučius ...........................................10.00
A. W. New York City, N. Y............ . .................10.00
Kazys Dzevečka, Weehawken, N. J.\............... 10.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Pietinė Korėja, liep. 11
-^Amerikos kariuomenė su ‘kė, korėjiečiai 
tankais buvo atgriebus po- pro amerikinius tankus ir 
zicijas, šiaurinių korėjiečių'artileriją, užėjo užnugario 
užimtas liepos 1.0 d., jankių pėstininkams ir už-
viduriniame Korėjos fron-įkirto jiems svarbiausią 
te, už keliolikos mylių į vieškelį, einantį į Taedžoną, 
šiaurę nuo Kum upės. laikinąją Pietų Korėjos

Bet šiauriniai koreiie - i sostinę.
čiai su didesniais rusiškais 
tankais liep. 11 d. šturmą • Į 
vo ir prakirto amerikinę 
liniją, vėl priversdami ame
rikiečius atgal pasitraukti.

Pranešimai iš fronto sa- 
prasiveržė

Atkuriama armija 

vakary Vokietijoj

Šiauriniai korėjiečiai pa
niekė vietas tik už 3 mylių 
iiki Kum upės, svarbiausios 
■linijos Taedžonui ginti. 
Šiauriečiai užėmė policijas 
apie 20 mylių į žiemius nuo 
Taedžono.

į Generolo MacArthuro 
i štabas pranešė, kad šiauri
niai korėjiečiai taip pat 
grasina svarbiausiam ame -

uos-
Maskva. — Sovietu 

jnunistų laikraštis 
įtvirtino, kad 
j anglai ir francūzai vakari
enėje Vokietijoje nutarė su- 

i ar - 
miios, kurią tik “dėl svieto 
akiu”, vadina valstybės po-1 
’ipmvda sako, jor ameri -1 Italai Streikuoja 
konai n- anglai, atkurdami prj^ KoiejOŠ karą 
vokiečių armija, sutremnia F J 'z
Potsdamo sutarti dėl Vo-;

ko- 
Pravda 

amerikonai

Suprantama, kad valdžia laužytų gjVo.ooXkSJ 

I ir 
tie i

Įkan nuvežime ir sušaudys!- 
me.

Korespondentas priduria: 
I — Bet atrodo, kad dau
gelis jų nedagyvens iki for- 
imalio nužudymo (mirs dėl 
I nugarkauli o sulaužymo).

Policininkas sakė,
žmonės nebuvo sučiupti; Chicago. — Traukinių 
kovoje išvien su komunis- d.u.bininkų ir konduktorių 
tais — šiauriniais korėjie
čiais. Jie suimti tiktai kaip 
nužiūrimi partizanai arti 
pietinių korėjiečių7 fronto.

Čedioslovakija įtaria, 
kart jankiai mėtė vabalus 
javams naikinti

Praga. — čechoslovaki- 
jos valdžia įteikė Ameri
kos ambasadai jau dvi no
tas, protestuojančias, kad 
amerikiniai lėktuvai mėtė į 
čechoslovakų žemę vabalus, 
naikinančius bulves ir įvai
kius javus.

Amerikos atstovai nieko 
neatsakė į tuos kaltinimus.

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos ir Lenkijos spauda 
kartotinai tvirtino, kad 
jankiai iš lėktuvų primėtė 
naikinančių bulves vabalų, 
į tas šalis. Sakė, jog ameri
kiečiai darė bandymus, 
kaip galima būtų vabalais- 
parazitais sunaikinti prie
šų derlius busimajame ka
re.

(Washingtono valdiniu - 
kai pirmiau užginčijo tuos 
įtarimus.)

Policija veia “raudonuosius” 
iš laivu-prieplaukp

Seattle, Wash, — Policija 
neleidžia ateiti j nrieplau - 
kas tiem CIO Marininku 
Unijos nariam, kuriuos val
džios agentai apšaukė ko
munistais arba “neištiki
mais.”

irikiečių naudojamam 
tui Pusanui, pietiniai ryti
niame Korėjos kampe.

šiauriečiai nukirto
|fonų susisiekimus tarp Pie
tinės Korėjos in Japonijos.

--------------1—L-y

tele-

Brolijos ir geležinkelių kie- 
imų tvarkytojų unija buvo 
| nutarusios streikuoti, pra
dedant nuo ateinančio šeš
tadienio.

Dabar tų trijų unijų- pir- konduktoriai ir geležinke
lininkai, atstovaudami 250 jliu kiemų tvarkytojai rei- 
tūkstančių narių, svarsto, I kalavo sutrumpinti darbo 
'ar galima būtų streikuoti, savaite nuo 48 valandų iki 
'Jie atsižvelgia i tai, kad j 40 valandų, 
i valdžia užėmė ir armi jos pačią algą, kaip už 48 va- 
Ižinybon pervedė Rock Is- landas.

i land geležinkelį, taip ir su
laužė to geležinkelio svič- 
manų streiką. Kartu val
džia išgavo federalio teis
imo įsakymą-indzionksmą, ipįgfįj^g nuginklavimo Roma. ~~~ Fabrikiniame
liepianti streikieriams dar- ' .Italijos mieste Turine buvo 
b:T gl'vtL- . K • V,- Sovietai sako. Tautu ’ias,ylbtas ,viiLuotina*l OXU‘Traukinių darbininkai,' t l v - įsantros valandos streikas

SąilflIIBO larvha protestui prieš amerikiečių
Korėjos Žmonhl užpuolikus įsiveržimą j Korėją. Strei- 

kavo ir beveik visų didmies- 
. įčio Milano fabriku darbi- 

ninkai.
Protesto streikai ir de- 

monstraciios taipei įvyko 
daup'elyje kitų Italijos mies- 
itų. Kartojasi pikietavimai 
prieš Amerikos konsulatus 
Italijoj.

paliekant tą

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio. — 300 amerikiniu 

lėktuvų antradienį audriu - Skietai
Praga. — Čechoslovakija 

pareikalavo, kad 
gai bombardavo ir apšaudė amerikiniai lakūnai liautų- 
šiaurinių korėjiečių tankus, si skraidę per jos žemę. 

Čechoslovakų valdžia ispė - 
jo, kad jeigu amerikiečiai 
dar lakstys per Čechoslova- 
kiją, tai susilauks “rimtų 
pasekmių.”

trekus, geležinkelius, til
tus ir kitus taikinius. Pra
nešama, kad sunaikino 39 
šiaurinius tankus ir 190 
trokų.

Pietinė Korėja, liep. 11.- 
Rusiški šiaurinių korėjie
čių tankai, iki 60 tonų, su
daužė 10 amerikiniu tan
kų viduriniame Korėjos 
fronte. Mūšyje dalyvavo 
11 šiaurinių tankų ir pra - 
ardė amerikiečių • liniją. 
Šiauriniai korėjiečiai pir
ma paleido tirštus dūmus ir 
per juos iš arti atakavo 
amerikiečius.

Žuvo ir du amerikiniai 
korespondentai.

Cenzūra slepia vietą, kur 
tas mūšis įvyko.

Giibern. Dewev .naskvrė N. 
Yorko valstijai “gynėją”

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius’ Dawey paskyrė gene - 
rolą Lučių Clay kaip 
nio apsigynimo vadą

civili
niai

Washington. — Kariniai 
Amerikos vadai greitai šau- 

Mobile, Ala. — Kariniai ,kiasi 100,000 daugiau armi- 
!jos prieš šiaurinius korėjie
čius.

krantu sargai pašalina ne- 
piliečius darbininkus nuo 
prekinių Amerikos laivų.

Chicago. — Potvyniai 
Nebraskos ir Kansas valsti
jose išvijo šimtus šeimų iš 
namu.

Bogota, Kolombiia. — 
Suskaičiuota(jau 270 žuvu
sių per žemės drebėjimus 
žmonių. Medžiaginiai nuos
toliai siekia $21,000,000.

* „

Clay pirmiau buvo 
irikinis komandierius vaka - 
rinei Vokietijai. Tada jis 
paliuosavo načę žmogžudę 
Use Koch tik po 4 metų ka
lėjimo.

I Karinis amerikiečių teis
mas buvo, nusmerkęs Ilsę 
visą amžių kalėti už tai, 
kad jinai žudydavo karo 
belaisvius Buchenwaldo 
stovykloje ir iš jų odos da
rydavo sau lempoms gaub
tuvus.

ame

ORAS. — Dalinai apsiniau
kę, drėgna, šilta, lietus.

vv
Jungt. 

Tarvbos 
paskvrė

Mac-

Maskva. — Sovietu 
riausybė pasmerkė 
Tautu Saugumo 

i nutarimą, kuris 
amerikini generolą
Arthura kain visu Jungti
niu Tautu komandieriu Ko
rėjai.

Sovietai sako, Saugumo 
Taryba tuom užgyrė gink
luotą Amerikos užpuolimą 
prieš Korėjos žmones. So
vietinė vyriausybė taipgi 
smerkia Jungtinių Tautų 
vėliavos nrfudojimą tame 1 
kare. " tvaikais

A i- * 1

Tokį, atsakymą Sovietai 
p a s i u ntė * generaliniam 
Jungt. Tautų sekretoriui 
Trygvei Lie, kuris pranešė 

nu-

200 policininkų prieš 
15 moterų

apie Saugumo Tarybos 
tarimus dėl Korėjos.

21 užmuštas francūzų 
lėktuvo nelaimėje

Casablanca, Franc. Moro- 
kko. —*■ Vos pakilęs nukrito 
ir sudegė keleivinis Franci- 
jos lėktuvas. Žuvo 21 as
muo.
' Per keturias pastarąsias 
savaites sudužo keturi fran
cūzų lėktuvai. Su jais 
viso daugiau kaip 100 
niu. V 1

zuvo
žmo-

SOVIETU SPAUDA 
KALTINA LIE

Maskva. — Sovietiniai 
laikraščiai kaltino Jungti
nių Tautų sekretorių Tryg
ve Lie kaip Jungt. Tautų 
organizacijos ardytoją ir 
karinių imperialistų įrankį.

Frankfurt, Vokietija. — 
15 vokiečių moterų su 5 

; bandė ateiti pas 
; Afnerikos komandieriu va
karinei Vokietijai ir Įteik
ti protestą prieš amerikie
čiu įsiveržima j Korėją.

Pastoti kelia toms mote
rims buvo suburta 200 po
licininku. c

Philadelphiioį streikas 
prieš Budd kompaniją

Philadelphia. — Sustrei
kavo 9,000 darbininkų prieš 
Budd kompanija, gaminan
čią įvairias dalis automobi
liams ir trekams, šešios ki
tos auto, kompanijos perka 
iš Budd tokias dalis.

Streikieriai. CIO Auto
mobiliu Darbininku Uniios 
nariai, reikalą u ia nakelti 
algą ir pripažinti uniją.

London. — Anglija prašė 
Sovietu Sąjunga nasistengt, 
kad būtu sustabdytas’ ka
ras Korejoie. Anglu val
džia nedavė iokių daktiškų 
našiui viriu, kaip reikėtų 
karą baigti. .
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Kur šiame kare stovi Korėjos darbininkai?
Mums, amerikiečiams, turėtų būti labai svarbus klau

simas, kaip į šį mūsų karą Korėjoje žiūri tos pačios 
Pietinės Korėjos.darbininkai, organizuoti į darbo unijas? 
Kurią pusę jie palaiko? K^iipj jie pasitinka mūsų gink
luotas jėgas, pasiųstas kraujo lieti* ir išgelbėti prezidento 
Rhee režimą? ?

Už Pietinės Korėjos organizuotus darbininkus kalba 
Pietinės Korėjos Darbo Unijų Federacija. Pačiose pir
mosiose karo dienose, kai mūsų ginkluotos jėgos dar ne
buvo paleistos darban, kai Šiaurinės Korėjos ginkluotos 
jėgos grūmėsi su Pietinės Korėjos jėgomis, Darbo Fede
racijos prezidentas Pak Sye Yong išleido į visus korėjie
čius atsišaukimą. Tame atsišaukime jis ragino Pietinės 
Korėjos darbininkus stoti į kovą prieš Rhee režimą. Pak 
Sye Yong pareiškė, kad “per visą Korėją skamba šūkis 
suimti ir nubausti Syngman Rhee.” Darbo Unijų Fede
racijos prezidentas ragino Pietinės Korėjos darbininkus 
skelbti prieš valdžią streikus, trukdyti susisiekimą ge - 
ležinkeliais. Jis patarė Pietinės Korėjos darbininkams 
“daryti viską, kas tik galima, kad Korėjos Liaudies 
Ginkluotos Spėkos galėtų kuogreičiausia susisiekti su 
partizanais,” veikiančiais pietinėje Korėjoje prieš Rhee 
režimą.

Tai šitaip į karą, užtraukta ant jų Rhee režimo ir jo 
palaikytojų užsienyje, žiūri pačios Pietinės Korėjos dar
bininkai. Jie, matyt karštai tiki, kad Šiaurinės Korėjos 
ginkluotos jėgos atstovauja visą Korėjos Liaudį ir ka
riauja už Korėjos suvienijimą. . ’

Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos seime, kuris įvyko SLA 
seimo antros dienos vakarą 
viename iš šalutinių • kamba
rių, dalyvavo apie pora de- j 
šimčių SLA seimo 1 dalyvių, 
esančių taip pat TMD na
riais. Vos du ar trys asme
nys buvo specialiai atvykę į 
tą seimą. Ligšiolinės valdy
bos nariai dalyvavo tik du: 
W. M. Chase ir A. Devenie- 
ne.

Pirmininko s u m a n ymai 
apie kultūriniams reikalams 
fondo sustiprinimą ir specia
lios kolegijos sudarymą prie 
draugijos, kurie turėtų pla
nuoti draugijos kultūrinės 
veiklos programą ir vado
vauti jos vykdymui, nuskam
bėjo “palubėse,” delegatų 
galvų nesiekdami... Kilus 
klausimams — kam, kodėl ir 
kaip, pirmininkas susidėjo 
planus atgal į kišenę ir pa
reiškė, kad daugiau jis į val
dybą neis.

TMD ii’ dabar turinti fon
dą — apie 
(surinkti iš 
kuris yra 
tams). Su

jos prezidentas Sliyngman 
Rhee yra seno amžiaus, ka
daise buvęs populiarus vi- 
isuomeneje, bet šiandien jau 
nemėgiamas ir net pravar
džiuojamas ‘baisiuoju se
niu’...”

Toliau skaitome:
Per tuos 5 metus ameri- 

j Riečiams nepasisekė išmoky
ti korėjiečius valdytis demo
kratiškai. Shyngman Rhee 
kraštą valdė policiškomis 
priemonėmis, prisilaikyda
mas japonų metodų. Rinki
mai buvę irgi “policiški,” o 
kada jis su savo specialiu 
šarvuotu traukiniu vykdavo 
per krąštą, tai per tris šim
tus metrų nuo kelio žmonės 
buvo neprileidžiami ir pasta
tyti policininkai, atsukę nu
garą Į traukinį, kulkosvai
džius nukreipdavo į minią.

Pačios dramos dalyviai 
korėjiečiai dar nebuvo pri
auginti būti nepriklausomais.1 kurią1 
Milijonai sukištų dolerių pa-Į te.

_____ | ■'■■■■

I teko į kai kuriu asmenų ki
šenes, o vietos kariuomene 
buvo nepatikima ir visai ne
kovinga.
. Amerikiečių politikai, be
silankę* pietinėje Korėjoje, 
pasakoja dar baisesnių daly
kų ir pačiame Štate D c part
ine nte žinojo 
sukasi bloga 
vieną dieną šiauriečių vadas 
Kim Sung savo populiaru
mu ' pralenks Sh.y n g m a n 
Rhee.
Reikia žinoti, kad Rhee 

klika yra tos pačios fašisti
nės politikos žmonės, kaip 
ir mūsų klerikalai. Kaip 
vieni, taip kiti yra mirtini 
priešai darbo liaudies ir vis
ko, kas dorū ir prakilnu.

kad dalykai
linkme, kad

Paprastai sakopia, kad Išiai Kai-šekas išnešė'savo 
kudašių iš Kinijos, o pas
kui, įsikibę į jo skvernus, ir 
Amerikos diplomatai nuse
kė.

turtaš — pinigai, neeikvo- 
Ijami, auga, didinasi. Bet tik 
įpasakos. “Sandara” rašo, 
ikad “Keleivio” leidėjas 
Jurgis Gegužis paliko $75,- 

f000, skirtus Kauno univer- 
įsitetui,- jeigu bėgiu penke- 
irių metų Lietuva vėl bus 
smetoninė. Bet po to laiko, 
'jeigu nepataps smetoninė, 
tai pinigai turi būti perduo
ti Massachusetts Institute 
of Technology. Dabar iš tų 

i pinigų pasilikę tik $14,- 
626.61.

Gegužio brolio Vinco ad- i 
vokatai pareikalavę $10,000 i 
ir buvę išmokėta. Michelso- 
no advokatas Bagočius ga
vęs $4,000, kitu atveju Mi- 
chelsonui ir Bagočiui išmo
kėta $6,000. Administrato-

‘Vilnies’’ langus 
tai “Naujienos”

Kada 
išdaužė, 
rašė, kad jos žiną tuos pik
tadarius — langų daužyto
jus.

Dabar vėl vagys, įsiver
žę į “Vilnies” patalpą, ap
vogė patalpos prižiūrėtoją 
ir “Vilniai” nuostolių pada
rė. Kažin, gal “Naujienos” 
ir tuos piktadarius žino?

Amerikiečiai prieš korėjiečius
Iš Tokyo pranešimai nebekalba apie Pietines Korėjos 

armiją. Jos nebėra, ji ištirpo. Tiesa, .kartas nuo karto 
parašoma, kad ji gauna nuo amerikiečių “padrąsinimo,” j 
persigrupuoja ir vėl pradės kariauti. Bet didžiausias Į 
faktas yra tas, kad visi pranešimai kalba tik apie ame - ' 
rikiečių armijos susitikimus ir susikirtimus su korėjie- ■ 
čių armija. Ir kai rašoma apie užmuštus ir sužeistus, ! 
niekur nebeužtinkame davinių, kurie parodytų, kad 
Syngman Rhee armija turi nuostolių. Kariauja,! 
kraują lieja ir žūsta tik amerikiečiai. Karas ’pasidarė 
aiškus: karas tarpę amerikiečių ir korėjiečių!

Prezidentas Trumanas tebetvirtina, tebetvirtina visas 
Washingtonas ir komercine spauda, kad jokio karo nėra, . 
kad mūsų ginkluotos jėgos Korėjoje tiktai atlieka! 
“Jungtinių Tautų policijos pareigas!”

Kongresas Korėjai karo nėra paskelbęs. Visos tos 
“policinės pareigos” vedamos prezidento direktyvomis, 
įsakymais, instrukcijomis.

Visą žmoniją purto baisioji baimė, kad šitos “policines ;

5,000 dolerių 
nario mokesčių, į 

2 doleriai me-; 
tokiu fondu, ži-' 

noma, negalima nei vienos ■ 
vertingesnės knygos išleisti. 
Norint padidinti tą fondą, į 
reiktų didinti mokestį, o tai 
delegatams atrodė visai ne
beįmanomas dalykas.

Susidėjus taip aplinky- , 
bėms, naujos valdybos klau-1 
simas nelengvai pasidavė iš-! 
sprendžiamas. Pirmininkau- i 
ti laikinai apsiėmė A. Deve-! 
menė. Vicepirmininku iš- * 
rinktas V. Alseika, sekreto- į 
rium paliktas tas pats Kas-' 
peraitis iš Racine, Wis., ku
ris nebuvo atvykęs, iždiniu- Į 
ku A. S. Trečiokas.

Atrodo, kad dabar Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai teks 
visai atvirai susidurti su 
hamletišku klausimu — būti 
ar nebūti.

KAIP JIE FUŠERIUOJA 
ŽINIAS

Marijonų kunigų Drau- 
pareigos” Korėjoje gali būti pradžia naujo pasaulinio gos žiniai neva iš Maskvos 
karo. Nė viena iš didžiųjų valstybių tiesioginio daly va- uždeda tokį . klausimą: 
vimo šiame kare dar neima. Kariauja tiktai Jungtinės ■ Kui yia dingęs is Maskvos 
Valstybės. Dar nesigirdėti, kad Korėjoje kariautų nors Višinskis? Joje randame, 
vienas, valdžios pasiųstas, anglas, rusas, kinietis ar į 
francūzas. ;
' Kur šio konflikto tarpe Amerikos ir Korėjos pabaiga? i

Pabaigos dar nesimato. Viskas rodo, kad susikirtimas . 
aštrėja, kad įnirtimas aštrėja. Ir juo ilgiau karas tęsis,! 
ku’o desperatiškesnė vienoje ar kitoje pusėje darysis i 
padėtis, tuo aiškiau bus visos Azijos žmonėms, kad šis ■ 
mūsų įsiveržimas į Korėją yra atkreiptas prieš visus 1 
Azijos kraštus. Kinijos Liaudies Respublikos vyriausy- i 
be jau paskelbė šį karą Amerikos agresija. Kol kas, ta
čiau, nuo teikimo tiesioginės Korėjai paramos ji susilai
ko, nesigirdėti, kad Kinija būtų padarius kokį nors kari
nį žygį prieš Ameriką. Kinijos vyriausybė, matyt, ištroš
kusiai nori išvengti konflikto. Tačiau negalima paneigti 
klausimo: Kaip ilgai Kinija nebus įtraukta į šį konflik
tą, ypatingai; kuomet to paties mųsų prezidento įsaky
mu tapo ūžimta Forinozą ir suteikta Čiango režimui pro
tekcija?
' Mes vėl grįžtam prie mūsų “senosios” temos: Nuo 
Amerikos žmonių priklauso klausimas: Bus ar nebus 
naujas pasaulinis karas? Tik mūsų šalis; prezidento Tru- 
mano įtraukta, tekariauja iš visų didžiųjų valstybių. 
Tuo būdu tik mūsų šalis gali baigti šį konfliktą ir nepri
leisti jam išsivystyti į pasaulinį karą. Užtektų mūsų , 
prezidentui įsakyti, kad mes paliekame Korėjos žmo 
nėms patiems spręsti savo likimą, kad mes nebenorime i 
už šešių tūkstančių mylių eiti keno nors “policines pa - i 
reigas.” i

Kur jis galėtų būti, niekas 
tikrai nežino. Jis galėtų bū
ti susirgęs, bet tai mažiau
siai įtikima. Greičiausiai jis 
esąs Tol. Rytuose — Kinijo
je ir Korėjoje — kur pinąs 
kokią nors politinę intrigą. 
Svarbiausias jo uždavinys, 
turbūt, yra prikalbėti Mao 
Tse-tungą įsivelti į karą su 
Amerika.
Aišku, kad ta žinia ne

atėjo iš Maskvos. Draugas 
ją pats iškepė Chicagoje.

Vajus dėl sukėlimo 
$80,00© Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo pustonio)
Paul Butkus, Upper Black Eddy, Pa...................6.00
C. Anuškis, Newark, N. J................................... 5.00
Anthony Bordan, Kenosha, Wis... ................t. .5.00
Ign. ir Rozalija Strelčiūnai, Treveskyn, Pa.......5.00
Antanas Medeika, Treveskyn, Pa........................ 5.00
Eva ir Charles Kawker, Treveskyn, Pa....... .5.00 
B. ir G. Teliušiai, Treveskyn, Pa................J....5.00

i J. ir P. Pečiulis, Cliffside, N. J............................5.00
L. A. (Laisvės mylėtojas).... 

; Antanas Gabalis, Brooklyn, I 
Morta ir Domiu. Barkauskai, 
Domicėlė Galinauskienė .... 
Juozas Radzevičius ..........
Pranas Jurčius .................... .
F. Repšys, Hartford, Conn.. 
Dr. Šimkus, Chicago, Ill.......
L. Tvaska, Luther, Mich....
George Zakareckis, Trevesk; 
Ant. Kazulevičius, Pittston, 
Montrealietis .......................
J. Gavėnas, Brooklyn, N. Y...
K. Juknevičius, Philadelphia,
Geo. Subrich, Treveskyn, Pa...................................1.00
Joe Tajok, Treveskyn, Pa..................................... 1.00
V. Gabrys, Treveskyn, Pa................ •...................1.00
Elena Kušleikienė ............................................... 1.00
M. Bovinienė ......................................................... 1.00
M. Juškienė .............................   1.00
Mrs. ir Algert Juška ...............................• •.......... 1.00
M. Savukaitie'nes priduotoj sumoj, buvo dalis aukų,

surinktų Jono* ir Mildred Gradavičių (Treveskyn, Pa.) 
pažmonyj, suruoštame atžymėjimui dviejų metų nuo jų 
sūnaus, Alberto, mirties, ir Gradavičiaus gimtadienio 
proga. Svečiai' ir šeimininkai prisiminė dienraščio reika
lus ir suteikė jam dovanų.

Tariame nuoširdžią padėką visiems aukotojams!
Dhr yra nepaskelbtų aukotojų vardų ir pavardžių; 

jie pus paskelbti neužilgo.
Specialaus Vajaus Komitetas.

“Draugo” specialis kores
pondentas, Vyt. Arūnas, iš 
Paryžiaus rašo: “...Jugo
slavijos vyriausybės gal- 
jva... pakeltu balsu reiškia 
i nepasitenkinimą. - visų anoj 
ipusėj geležinės uždangos 
nepatenkintųjų vardu”.

Dabar jau Arūnas ir visi 
dipukai turėtų “nuleistu 

, balsu” reikšti savo nepasi
tenkinimą, nes Tito už juos 
savo balsą pakėlė.

šo apie sayo vienminčius,
tai reikia tik įsivaizduoti, iriui St. Blinstrubui už dar- 
kas per sutvjėrinias yra Rhee bą aplyginta'$3,000. St. Mi- 
ir saujelė tų reakcionierių,'chelsonas gavo $5,952 kai- 

aplinkui jį susispie- po “Keleivio“ pusininkas;
adv. J. Grigaliui sumokėta 
$1,000; adv. Leahy $7,500; 
Kazimiero Šidlausko našlei
— $8,985; S. Pilkos advoka
tui Bergman — $450.

Prie likusių $14,626.61 i jus XII paskyrė šv. Mykolą, 
dabar kinl'bą dipukai Bro- arkangelą policininkų glo- 
nius, Vladas ir Edvardas bėju.
.Bajerčiai, Jkurie esą Gegu
žio sesei# vaikai. ;

' Techrfologijos Institutas, niolas užtrimituos dėl sūd- 
: kuriam Gegužis skyrė pi- nos dienos, tai pirmiausiai 
inigus, gaus špygą, nes Mi- subėgs visi policistai ir pri- 
' chelsonas moka jas piešti ir žiūrės, kad nei vienas ko- 
aukotojams dalinti... munistas neįsiskverbtų dan-

-------- gaus karalystėn. Ir sugal- 
Vakarinėje Vokietijoje'vok tu man tokį dalyką!

nusižudė Amerikos konsu- j
pas Clay Henderson. Kažin, i
!ar kapitalistinė spauda ne- 
'paskelbs, kad jis nusižudė 
i Stalino įsakymu?

‘Draugas” praneša: “Pi-

v

Tai matote ko susilaukė
me! Kada Mykolas arka-

yn, Pa...

5.00

J.. . 5.00 
.. • .5.00

5.00

s.OO
n, Pa.........

Pa............ 1.00 
. 2.50 
.2.00

Prezidentas Trumanas 
ieškąs tinkamo asmens, ku
rį turėtų pasiųsti Vatika- 
nan, kaipo savo, asmeninį 
atstovą.

j Ar. tik Trumanas nesi
rengia gatiti nuo popiežiaus 
viza i šventųjų būrį patek
ti?” ' ' ” ”

Pietų Korėjos oficieriai 
kariavo už Japoniją

kovojo po Japonijos vėlia
va prieš Jungtines Valsti - 
jas.

Dabar tie f asistuojančio

KĄ LIAUDIES PRIEŠAI 
SAKO APIE ŠIAURINES 
IR PIETINĖS KORĖJOS 
VADUS?

Klerikalų Draugas pri
verstas pripažinti, kad Pie
tinės Korėjos prezidentas 
Rhee neturi jokio pasitikė
jimo žmonėse. Kas kita su 
Šiaurinės Korėjos prezi
dentu Kim Sung. Apie pa
starąjį Draugo paryžietis 
korespondentas Arūnas sa
ko:

“Šiaurės korėjiečių prezi
dentas gen. Kim Sung yra 
dar jaunas vyras, vos 38 
metų, bet jau vadinamas

Atvykę prie Nežinomo Kario antkapio tautinėse kapi
nėse, Arlington, Va., išlikę gyvais, bet neužvydėtinoje 
padėtyje, tie trys kare sužaloti veteranai padėjo vaini- 
kąi Į Washingtona jie buvo atvykę iš Van Nuys, Ka
lifornijos, protestuoti valdžiai prieš uždarymą ^ligo
ninės, kurioje jie gydėsi. Mūsų valdžia Washingtone 
likosi kurčia tiems paaukojusiems savo sveikatą, ligo
ninė tapo uždaryta, nežiūrint jų narsaus žygio. Iš 

kairės: Pat Grisson, George Hohmann ir
Bernard Rose.

Chicago. —
Daily News dienraščio. ko- to Syngųiano Rhee genero- 
respondentas Keyes Beech 
praneša, jog Pietinėje Korė
joje jisai suėjo bent du ko
rėjiečius generolus, kurie 
Antrame pasauliniafhe kare

Čionaitinio Pietinės Korėjos preziden- korejišku Mao Tse Tungu, 
Jis iškilo komanduodamas 
Mandžiūrijos partizanus 
prieš japonus ”

lai kariauja išvien su ame
rikonais prieš Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus-komu-1 O apie Rhee . Arūnas štai 
nistus, kaip primena korės- ką turi pasakyti: 
pondentas. Priešais jį Pietų Korė- I Į

“Naujienos” rašo: “Krik
ščionių demokratų, social
demokratų ir laisvų demok
ratų partijų vadai nutarė 
teisėtu būdu uždrausti ko
munistams bet kada prieiki 
prie valstybės valdymo rei
kalu.”

“Naujienų” supratimu, 
čia jau nevartojama dikta- 
tatūra, bet “teisėtas bū - 
das”, nes visi vadai pasiva
dinę “demokratais”. Bet iš 
tokio “teisėto būdo” ir iš 
tokių “demokratų” ir vel
niukai pekloje kvatojasi...

Amerikoje, iškilus kąrui 
Korė joję, kilo klausimas, 
kad iš Bėrlyno išgabenti vi
sus Amerikos civilius pilie
čius, nes ir ten gali kilti ka
ras.

Bet Amerikos galva va
karinėje Vokietijoje pasa
kė, kad jis priešingas to
kiam sumanymui, nes ne
manąs, kad Sovietų Sąjun
ga dabar pradėtų pasaulinį 
karą.

Sovietų Sąjunga nepra
dėjo karą Korėjoje, nepra
dės jo ir Berlyne. Karą ga
li išprovokuoti tos šalys, 
kurios jo trokšta ir už jį 
agituoja.

Trumanas, “taikos dė
lei”, įsakė, kad Amerikos 
kareiviai kuogreičiausiai 
būtų siunčiami Pietinėn 
Korėjom Kardinolas Spell- 
manas įsakė, kad 2 d. liepos 
visose jo žinioje esančiose 
bažnyčiose būtų meldžia
masi už... taiką.

Abudu su Trumanu šaudo 
| į tą patį taikinį: ’ kariauk 
lir melskis-už taiką.

“Draugas” didžiuojasi, ' --------
kad Manchester, Mich., i. Rumunijos valdžia kalti- 

I randasi pavyzdinga motina na popiežiaus pasiuntinį 
iJ. Bauer, nes jos iš keturio- vyskupą Patrick O’Harą, 
i likos vaikų devyni esą vie- kaipo svetimos šalies šnipą, 
įnuoliai ir vienuolės.

Jeigu visos tokios pavyz
dingos motinos būtų, tai 
pasaulį tuojaus prie išnyki
mo* privestų. O gal tuomet 
vienuolės “dvasia šventa 
pradėtų?...”

O’Hara yra Amerikos pilie
tis.

Ir popiežius žino, kokios 
šalies dvasiškį siųsti savo 
atstovu į tas šalis, prieš ku
rias Amerikos valdžia ve
da šaltąjį karą, prirengi- 
mui prie karštojo.

“Dirva” praneša, kad Vo
kietijoje stovyklose dar esą 
70 lietuvių kunigų.

Smėtonos laikais 
voje priviso kunigų, kaip 
bičių avilyje tranų.
tranus išnaikinama, o lietu
viai kunigai patys išsinešdi
no pas Hitlerį.

Lietu-

Bitės

“Draugas” rašo, -kad visi 
Amerikos diplpmatai aplei
do Kiniją.

Čia nieko naujo ir nieko 
baisaus nėra. Juk pirmiau-

Vakarinės Vokietijos par-, 
lamente, po priedanga A- 
merikos erelio sparnų, ran
dasi 53. atstovai — naciai.

Vakarinėje Vokietijoje 
Amerika vykdo “demokra
tiją”. Kuomet tame parla
mente sudarys didžiumą 
naciai, tuomet ir Amerikos 
ereliui prisieis sparnus iš
plėsti ir greičiausia nešdin
tis namo, nes “demokrati
ja” bus įvykdyta.

V. Paukštys

i 2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Tree., Liepos 12, 1950
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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?

Afrikonių Didinga Kova
Perskaičiusi sekamą pra

nešimą apie Afrikos mote
rų veiklą, apie esamas tai 
veiklai sąlygas, susidariau 
išvadą, jog mūsiškoji veikla 
yra tik žaismė, palyginus su 
sunkumais, ir rizikomis af- šeimas. Jisai jas įkalino tik- 
rikonėms. •f: * sj:

Afrikos moterys
Madame Quezzin Coųbilali, dus žiniai apie elgesį su su- 
visuomet sudarė savystovę imtosiomis, vis daugiau ir 
klasę, o kolonijalė prie- daugiau .moterų pradėjo 
spauda, nedaleisdama joms i rinktis, 
jokios evoliucijos, dar dau- ■ kalėjimą, 
giau blogino ju padėtį.

Moterims uždrausta da
lyvauti vyru pokalbiuose ar 
politinėse diskusijose. Juod- 
spalvių apgyventoje Ąfri-

'turėjo kalinius paliuosuoti.
Bobo Dioulasso srityje ; 

moterys sukilo prieš daug
patystę. Jos nuvyko pas' 
administratorių prašyti lei- 

iSti joms sugrįžti į savo tėvų

siu priversti grįžti pas vy
nais, nuo kurių jos ištrūko, 

rašo Jas plakė ir alkino. Paskli-

, siūlydamosios eiti į 
Administracija 

buvo priversta išleis 
i kalėjimo' visas moteris.

Kovą Prieš Blogą 
Santvarka v

koje vedybinė sistema tebė- > Afrikos moterys atėjo 
ra daugpatystė. 'kovon ne tam, kad kovoti

Moterys vra apkrautos prieš vyrus— kaip tik prie- 
sunkiaisiais darbais. Panro- šingai. Tautiniame judėji- 
čiai reikalauja moteriai vi- me mūsų moterų problemos 
suomet būti nuolankia vy- pasireiškia ir sprendžiamos 
rui. Tačiau moterys savo specifiškais būdais, 
pirmaisiais žingsniais link Mes kovojame už laisvę, 
išsilaisvinimo tūlose srity- [Mes norime mokyklų, gim- 
se jau išsikovojo teise ap- dyvems ligoninių, kudi- 
leisti načioms skirta istai- kiams ir vaikams prižiūrė- 
ga, jeigu negali sugyventi tuvių, ir turime daug kitų 
santaikoje. ! reikalavimų.

Mes norime sustabdyti 
jkolonijalius karus; mes ne- 
daleisime išgabenti 
sūnus, vyrus, brolius i 

... . __ Nam ten žudyti savo
ainiui pasu ode |iuS^ kurje kovoja už 

jvę.
Afrikos 

ryžusius kovoti 
kos trokštančių 
same nasaulvie. 
prašalinti tokia 
santvarka, kuri 
valdovu ir vergu, iš stam
biųjų bosu ir alginių vergų, 
pareiškė afrikonės.

m n

apsis-

Pastaruoju laiku mano 
žmona buvo ligoninėje. O 
aš 'buvau; palaidotas prie-

Dvejų metų smalsuolis Jimmy Giordano apgailestauja 
pasiekęs savo smalsumo čiukurą. Radęs asbestos dū
dą, jis pabandė, ar bus galima jon Įlįsti. Ir pavyko. 
Bet išlįsti nebesisekė. Pagaliau Los Angeles gaisrage- 

siai j Įiš ten išlaisvino.

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

“Ko Ta Moteris Sukleidavo, 
Jog Ji Nebuvo Niekur Išėjusi”

žmonės kalba, jog taip 
išsireiškęs senyvas farme- 
rys, stebėdamas išvežant jo 
žmoną pamišusių įstaigon 
po 30-^metų nepertraukto 
darbo farmoje, prie pečiaus 
ir prie vaikų.

Pradėjęs tuo palyginimu, 
darbo farmerių organizuo- 
tojas George Cook 
kundžia visuomenei:

Tūriu pripažinti, jog vy
ras, kuris gali pasikeisti su

ga toji žmonelė, kuri randa 
laiko dar ir gėlėms. Visa 
farma yra užsukta daryti 
doleri, o gėlės antroje vie
toje. Moteris gali pąsprukti 
nuo stubos darbų valan
džiukę išeidama ravėti dar
žą. Bet atėjęs vyras tą nu- • 
trauks, sakydamas: “Leisk 
man tą pabaigti, eik pa
duok vakarienę, esu alka-, 
nas.”

Kaip man sekėsi per tas

Jis važiuoja į varžytines, 
nes jis “geriau pažįsta ver
tybes.”

Iki grožės saliono ar fil
mų teatro yra 12 mylių, o 
farmerskų pinigų ir laiko 
labai stoka.

Žuvauti ir meškerio-įlO dienų? Viską imant do- 
ti yra puikus sportas, betmėn, neblogai. Mes valgė- 

tai “vyrų sportai”. Gi mo-’ 
terys ir maži vaikai (o 
farmeriai prisilaiko įsako 
būti vaisingais ir daugin
tis) niekur negali važiuoti.

Čia neminėjau daržovių

me, vyresnieji berniukai ė- 
jo mokyklon, kūdikiui pa- 
keisdavaus palukes /beveik 
pakankamai dažnai, ir tik 
vieną kartą mano aštuo- 
niametis teparnešė nuo mo-

ar gėlių daržo, priklausan-1 kyklos slaugės raštelį, kad' 
čių moterų darbui. Laimin- vaikas nešvarus.

i kodėl mūsų wail šįryt as
kęs i utelnycią, yra tikrai j r,rT^m - <niT

Kbnčia Visa Liaudis
Imperialistai savo koloni-1 

jale galią iš pradžių prista
tinėjo kaipo labdarybę, ku
ri vienok ilg;.....................
buvus priemone įsitvirtinti ; 
prekybai ir išnaudojimui i 
tenykščių gyventojų. Kolo- 
nijalė sutartis leidžia iš ' 
mūsų šalių išspausti tur
tus; ji nedaleidžia industrh 
jalizuoti mūsų teritorijas.

Tautinis Kodas leidžia 
su rekvizuoti visus vyrus ir 
moteris, kaip gyvulius, lei
džia juos išsiųsti į verstiną 
darba, be teismo įkalinti, 
leidžia baltajam vvriškiui 
n'ąsimokėti. tiktai 250 fran
ku už negro gvvybe.

Tiktai keturi iš šimto! 
vaikai tegali eiti mokvk- 
lon. Iki pat pastarųjų lai- Afrikoje uždarbis yra apie'dintus krūmokšnius, 
kų mergaitėms visai nebu- 10 centų per dieną, 
vo mokyklų. Senegal, nir- Dėl menkų uždarbių ir 
moji Francūziios kolonija, vargano darbo žmonių gy- 
užimta nėr tris šimtmečius, ivenimo kūdikių mirtingu- 
neturėio mergaitėms kole- p^as yra pasibaisėtinas, 2()8 
giins iki 1938 metu. 'iš tūkstančio naujagimių

Po pergalėk ant fašizmo, miršta nesualukę pirmojo 
kame juodieji žmones daug gimtadienio, kuomet Jung- 
prisidėio. iwko African De- tinėse Valstijos miršta po 
mneratie Rallv Kongresas. 
Beeiti 1-viu m. jin įsijungė 
arti mib’innas Afrikos žmo
nių. Administracija išsi
gando. Pndarvta snastai ir 
visas A.D R. komitetas ta
no anotuotos. Par 11 mėne
siu iie laukia teisėtumo^

Moterys Dramatiškoje 
Kovoje

Moterys nusprendė suda
ryti savo grupes A.D.R. ei
lėse. Įsikūrė Moterų Komi
tetas. Tapo areštuota mote
ris, kurios areštui nebuvo 
pamato. Susimobilizavo virš 
3,000 Abidjan moterų ją | 
ginti. Ne už ilgo po to a-1 
reštuotąja paleido iš kalėji-į“!* 
mp. Tai buvo pirmoji per
galė.

Banforo srityje įvyko' 
masinės kovos ir areštai. 
Vyrus areštavo, surišo ir 
sumetė Į militariškus sunk
vežimius. A.D.R. moterys 
sugulė ant kelio. Tai įvyko )didelių skerspainių sudaro 
lietinguoju^sezonu, kuomet,stoka mokslo, tebevaržan- 
sunkvežimiai nebūtu galėie čioii beteisė, senieniški pa- 
pravažiuoti kitur,! kaip tik pročiai. Ką mes jau galime 
vieškeliu, kuri moterys an- išspręsti balsavimu, pasira- 
klojo savo kūnu. Policija šymu peticijos ir kitais

mūsų. 
Viet i 
bro- i 
lai s-

pasi- 
tai*

moterys
greta 
moterų vi?

Ir kovos 
visuomenes i 
susideda iš

| augmenys vandens e 
ikad tas vanduo
i žemėje išsilaikytu.

Skurdas žudo Jų Kūdikius Kksnertai Sako:
O tų alginių vergų saly-1 

gos. yra štai kokios, 
jas paduoda Council on Af-‘pirmiausia 
rican Affairs:

Prancūziškoje

Darže ir Sodelyje
Stoka vandens šiuo lai- ,taria rytą, kiti vakarą, 

kotarpiu New Yorko mies- [Dar yra žinoma ir tas, kad 
te ir apylinkėse dalinai nu- tūliems augmenims geriau 
galėta. Tačiau niekas neži- laistymas rytais, o kitiems 
;no, kada gali ateiti naujas'vakarais.
i įsakas nevartoti arba labai i Tači.ul visi sutinkfl) kad 
^ribotai.vaitoti vandeni ne-- sv;irbu laistymo bū
dams ir daržams beti. T)e] |dag ;n. laikas. Svarbiausia 
ito. Uauęelis < susiiupmę, įt;ls j0(,. Įajstant reikia pa- 
jkaip geriausia iHeti taip, kad žemė imirk-
saugoti augmenis. Jie krei-|tu 3 coHus ilyn;0 -ei 
piasi ) ekspertus patarimų, ne a]ima taj palaistvti) 
klausdami, kaip lieti, kada |gerjau vįsai nelieti< nes pa.

Ekspertų patarimai su- je n. au , §ak vys. 
puola su sveikos . galvose- itogi tiktai paviršiumL To_. 
nos eilinių daržininkų sup- ]de ,w . saugros 
iratimu, jog ne tai svarbu. L išd g 

iii, kad
uiutų ir Pridengimas šaknų Gelbsti 

ilgiausia j ’ Palaikyti drėgmę žemėje 
i gelbsti pridengimas žemės 
I (mulching). Tam tinka eg
lių skujos, samanos, sudžiū
vę medžių ar sukapotų pikt
žolių ar daržovių lapai, su
trinti pinatų lukštai. Ge- 

pralei-

Kur stoka vandens.
kaip [manus daržininkas 

naujai
■ dintus daigus, nauiai

Vakarų tas pieveles, nauiai

32 iš tūkstančio. O žinome 
gerai, jog ir pas mus dar 
mažai kas tepadaryta, moti
nos ir kūdikio gerovei.

Swazilande virš 80 nuo
šimčių visų kūdikių kenčia 
nuo nedamitimo.

Tokioje pat padėtyje ran
dasi ir mokslinimas.

Nigerijos kaimuose iš 
penkių dešimtų vaiku tik 
vienas teturi laimės lanky
ti mokyklą.

Kenvą srityje tik 63 eon
ai praleidžiami mokymui af- 
rikono vaiko, kuomet ten 
|pat išleidžiama- $205 moks- 
jslui kožno balto vaiko. Lai
mingaisiais vaikais daž- 

j niausią būna, vaikai svetim
šaliu valdininku, kurie ir be 
valdžios , paramos išgalėtų 
leisti savo vaikus mokytis.

Pakilusios Klasiniai ir 
Tautiniai

Afrikonių moterų kovai

nepaprastas. Mano žmonos 
Melva nebuvimo namie de
šimties dienu protarpiu pri
siminiau kai ką iš savo vai-

SUINTERESUOTAS KARU KORĖJOJE?

su -
laistys
perso -

užsė-
pąso - iriausia tie, kurie
arba idžia orą (tuo atžvilgiu sku

jos būtų geriau už susiplo
jusius lapus).

Pridengimas žemės ne
leidžia vandeniui iš žemės 

i išgaruoti, taipgi neleidžia

jir senesnius, bet svarbiau: 
[sius io augmenijos, sąstato, 
kuriuos jis mažiausia nori 
[rizikuoti prarasti.

Šokamais bus medžiai ir
višoki kiti augmenys, kuriu 'piktžolėms dygti ir vogti iš 
šaknvs gerai isio’vvenusios, i augmenų d 
ar tie. kimiu mažiau 
netekti, jeigu 
sausros.

drėgmę ir kitą 
o’aila. Imaistą. Priedams, jeigu ta 

neišlaikytų priedanga yra iš kokių la- 
> pu ar žolių, iš tos priedan-
aist t i !,P'OS ^eme1’ ir augmenim pa- 

Del laistymo 1 "iko nuo- j^u ®aminasi naHi° mais- 
monės įvairiuoju. Vieni pa-1 u’ 
----------- —■.--------------------- Pamazgos Tinka žemei

Jokių stebuklų nėra ta-į 
me, kad mūsų šalies stam
biausi bankieriai labai su
interesuoti karo eiga Korė
joje. Būtų stebuklai, jeigu 
jie nebūtų susirišę su įvy
kiais tame tolimame krašte, 
kuriame gausiai liejasi ne - 
kaltų žmonių kraujas.

Prieš pasaulinį karą i<0-itaip pat^ kasyklas, jge- 
rejoje ekonominiai buvo į-Į .. 
sigalėjusi Japonija. Patys - 
stambiausi Korėjos tartai y; 
priklausė japonams kapita- !T^ore,l0^’, 
listams. Japonams viešpa-1 
taujant Korėjoje, buvo su
organizuota milžiniška kor
poracija Oriental Develope- 
ment Co. Ji kontroliavo 
Korėjos ekonominį gyveni
mą.

Japoniją supliekus ir iš
vijus iš Korėjos, minėta 
kompanija perėio į ameri
kiečių rankas. Ji bu*7o ner- 

. - v- . organizuota ir pavadinta 
su mulais, aš ^su kauptuku, NeW Korean Co. Ja neror-! 
motina su mažiukais. Moti- ganizavo mūsų Wall Stryto | 
na paduodavo pietus, kuo- finansieriai — jie išrašė ir 
met tėvas pažerdavo mulus,, ____________________
o po pietų, tėvui nuėjus po- « j* m V • 
gulio, ji plaudavo indus, ir ZOfllS iOS, Kllll 
mus, vaikus, apžiūrėdavo.
šeštadieniais tėvas važiuo

davo miestan, o motina 
plaudavo drabužius, mums 
maišantis jai po kojomis.

Aštuntą valandą ryto 
motina ir aš su mažaisiais 
vaikais jau eidavau į lau 
ką. Aš nešdavau jos kaup
tuką, ji nešdavo keturmetę 
mano sesutę, kurią vaikų 
paralyžius buvo sužalojęs, 
ir vienerių metų broliuką. 
Trijų metų amžiaus sesutė 
sekdavo įsikabinus į moti
nos sijoną. Tėvas jau būda
vo išdirbęs lauke porą va
landų. Pirm išėjimo jis 
jau buvo pamilžęs karvę, 
pašėręs mulus ir pavalgęs 
pusrytį.

Tačiau motina buvo pa
dariusi pusryčius, pamilžu- 
si antrąją karvę, iškošusi 
pieną, apžiūrėjusi kūdiki, 
suplovusi indus, . išvaliusi 
stubą, užkaitusi pietus.

Pietumis sugrįždavom to- 
tokia pat procesija: tėvas

. išplatino naujus serus. 
'Stambiausiu tos kompani
jos savininku tapo J. P. 
Morgan’s National City 
ĮBank. ,

Dabar ši Wall Stryto 
bankierių kompanija savi- 
nasi beveik 50 procentų vi- 
įsos Korėjos dirbamosios že-

Didžiuma farmerkų šian
dien dirba lauką tiktai ne
paprastaisiais protarpiais 
— apie tris ar keturis me
nesius bėgiu metų, 
laikotarpiais jos turi 
prižiūrėti vaikus, 
valgį, išplauti indus,
lyti butą — o visi čebatai 
ant farmu yra purvini. Jas

Kitais 
tiktai 
išvirti 

išva-
Veik visi augmenys ne 

tiktai neprotestuos, bet dar i 
bus dėkingi, jeigu jiems lie-' taip pat bile kada gali vy
ti suvartosi skalbinių ar in
dų vandenį. (Tūli augine - 
nvs nemėgsta perdaug ^au
kuoto.) s Muilas, kaip žinia, 
yra vartojamas net tūliems 
skiediniams, kuriais^ purkš
čia me daržus ansaugati nuo 

Jos nesitraukia at-(Vabalu. Ir daržams trąšose 
būna šarmo, kuris vartoja
mas ir drabužiams plauti 
muiluose (detergents). Ine-, 
ij’ant pamazgomis, reikia 
saugoti neužpilti perdaug

ra

tas

darbeliais, joms tenka rizi
kuoti savo sveikatą ir gy
vybę po sunkvežimių 
tais.

Pripažinta, tačiau;
žymus faktas, jog afriko- 
nės stovi visa galva į aukš
čiau už, mus, turinčias ge
resnes sąlygas veikti. Jos 
parodo didelį ryžtingumą 
ginti savo ir visos liaudies 
teises.
gal, neužleidžia pozicijų, 
užkariauja naujas. Vienin
gumu ir dramatiška veikla 
sulaiko kalėjimo raktus ir 
budelio ranka,' jos slopina 
karo kurstytojų geismus stipriomis ir perdaug vie - 
karo ugnimis padegti visatoje vietoje. Geriau po ma- 
pasaulį.

Visa tai rodo aukštą af- atsiminti, iog šarmai užni - 
rikonių susipratimą. Tas 
susipratimas ir kovingas 
vieninguams liudija 
j antį afrikonių 
visos to krašto 
silaisvinimą.

žiau, bet dažniau. Reikia

alte
rnate rii ir 
liaudies iš-

lant no' biski bus trasa, bet 
užpylus perdaug, išdegins. 
Ta pati taisyklė tinka var- 
toiant tiesiogines trąšas ar 
iš žolių darytus augmenims 
tonikus. D. I. P.

lležinkelius, bankus ir be
veik visus kitus Korėjos 

i turtus — ir ne tik Pietinės 
, bet ir šiaurinės 

Korėjos! Šios korporacijos 
turtas siekia $1,250,000,- 
000. j .

Argi šios korporacijos 
savininkams nerūpi, kad 
Korėja nepatektų į pačių 
korėjiečių rankas!

Kita Jungtinių Valstybių 
finansierių kontroliuojama 
kompanija vra Oriental 
Consolidated Mining Co. Ši 
kompanija savinasi labai 
turtingas aukso kasyklas 
(šiaurinėje Korėjoje. Ji 
! taipgi savinasi visas aukso 
kasyklas visoje* Azijoje! 
Vienas šios kompanijos di
rektorių

v • n • m • [Samuel ... . Negalėjo Būti su Mumis j Dolbear buvo 
.“kasyklų

j Rbee valdžiom. Sakoma, kad 
• už ta vieta Rbee paėmė nuo 

Dolbear ir kitu Amerikos 
jkanitalistu visa milijoną 
doleriu. Būdamas Rhee val
džioje. us gali 
tarnauti savo

yra amerikietis 
II. Dolbear. Tas 

i paskirtas 
patarėju” nrie

Daug gerų draugių, o 
taip pat ir draugų, lankėsi 
savo centruose praėjusią 
savaitę. Jie buvo atvykę I 
delegatais ir svečiais daly
viais LLD ir LDS suvažia
vimų, taipgi dienraščio ‘ ------
Laisvės metinio pobūvio- interesams, 
pikniko.

Ir daug kitų taip pat ge- “ 
rų draugių ir draugų nega- ■ Kartais ir Regresas 
įėjo dalyvauti, bet mintyse į m • • n •
jie buvo su mumis, ' kaip i i arnauja rrogresiu 
liudija vienos, tokios drau -!  
gės laiškelis:

Pas jumis šiuo tarpu ei- sekta tebepraktikuoja 
na i 
naudingi kultūriniai dar - 
bai. Jūs ten svarstot svar
bius, naudingus nlanus pa
laipinės ir kultūrinės orga-

gražiai naši- 
kompanijos

Salietis

ras pašaukti talkon ant 
farmos, kuomet jis nebeiš- 
li nudirbti vienas.

Pavyzdžiui, gal kūdikis 
rėkia, košė kunkuliuoja per 
nuodo kraštus ant pečiaus, 
kiaušiniai ant pečiaus kepa. 
O čia įbėgęs vaikiukas šau-'nizaciju gerovei. O aš esu 
kia, kad margasis teliukas įvarginama tos nelaimingos 
serga ir mama turi skubiai ligos, 
atbėgti tėvui pagelbėti, pa- ;
laikyti teliukę nosį, kuomet kartą, dabartiniu laiku, ne- 
tėvas jon švirkščia vaistus, galėjom prisidėti finansi- 
Mama bėga. Už pavėlavimą niai, nes daktarai mus te
reikėtų aiškintis daugiau, bai aplupa. Bet mes atiduo-
negu iškepti kitus kiauši
nius (pagaliau, ant farmų 
kiaušiniai veik beverčiai).

Jeigu reikia važiuoti 
miestan, važiuoja farme- 
rys, jo darbui pasibaigus, 
jis laisvas. Bet motinos 
darbas vėl ir vėl tas pats.

Mūsu šalyje tūla religine 
. se- 

svarbus suvažiavimai, I nybini skirstymą vyru nuo 
moterų. Vyrai susirenka 
maldnamio priešakiniame 
gale. Moterys gali ateiti, 
bet privalo pasilikti mald
namio užpakaliniame gale, 
už palukių. To pasėkoje 
maldnamyje kur kas ma
žiau moterų, negu vyrų.

Atitinkamai, tos grupės 
moterys yra tarpe pažan
giausiųjų Amerikoje. Ne- 
sueikvodamos savo laiko 
tuštybėms, jos aukščiau 
prasisiekia pažangoje.

Labai gaila, kad mes šį

sime savo dali reikalingam 
tikslui vėliau...

Geriausi linkėjimai 
siems.

Draugiškai.
E. K. SLIEKIENe.

vi -
Greit atšaldyti kietai vir

ti kiaušiniai mažiau tepa- 
juosta.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—«Tree., Liepos 12, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Maynardas, Maynardas

(Tąsa)
— A kur tu padėjai papirosus? Nesa

kyk, kad aš daviau. Sakyk — surūkiau!
Patylėjęs, naujokas žemaičiuodamas 

atsakė:
—Nagi, surūkiau, aiškus daikts!

Vertėjas išklausė naują įsakymą ir 
vėl kreipėsi į naujoką:

— O kur padėjai popieriukus? Pasa
kyk: sukišau i pečių.

Ir vėl naujokas rimtai, lėtai apsakė:
— Nagi, pakišau po'pečiu, tai sude

gė...
Tardymas pasibaigė tuo, kad žanda

ras perpylė beržine lazda vertėją, tardo
mąjį ir užtrenkė duris.

Kada naujokas atsigrįžo į kameros 
draugus, jo lūpos buvo kietai sukąstos, 
o akys giliai paslėptos raukšlėse. Jis 
kreivai šyptelėjo:

— Nemoka suduot rakalis!.-. Kad 
man ta jo lazda, — aš jam parodyčiau!

“Kasparas!” — tuoj pažino Norber
tas! ’ '

Pažino jį ir Vanagėlis!
Parausdamas iš susijaudinimo, jis 

prisėlino artyn ii’ progarsiu paklausė:
— Pakliuvai?

—Spiauk! Neimk į galvą! — tvirtu 
balsu atsiliepė Kasparas.

Jis dar kažin ką žiojosi pasakyti, bet 
tuo tarpu, smarkiai sumirksėjusi, užge
so elektra, ir iš koridoriaus nuskambėjo 
neramūs šūkiai:
• — Prondu niema! (Nėra srovės.)

— Elektrik kaput! (Sugedo elektra.)
Apgraibomis Vanagėlis pagavo Kas

paro ranką ir stipriai ją suspaudė, o tas, 
nematomas, kiek tik turėjo balso, užrė
kė:

— Prasided, vyreliai! Generalinis 
prasided!
2

Vienna ranka per visą žemę kanka.
Subačiaus gatvės pradžia tokia siau

ra, abipus jos tokie aukšti, apniukę, rūs
tūs namai, tartum tai kokia šalta ir 
tamsi anga tarp dviejų nuogų uolų. Ne
jaukumas dingsta tik paėjus ja toliau,— 
pasitraukia šalin paišinos sienų plytos, 
atsiranda daugiau oro ir šviesos, iškyla 
didžiulė bažnyčia kaip viduramžių tvir
tovė, šalimais nusitęsia visa eilė plačių 
užvažiavimo kiemų, toliau patogiai išsi
dėsto “bajorų gaspados” — žemi namai, 
senoviškomis čerpėmis dengtais stogais 
ir liepomis bei klevais apaugę daržai ir 
sodai, dar toliau pasirodo apirę storųjų 
pilies sienų likučiai, o už jų — toli, už 
Vilnelės, nusibrėžia laužyta kalvų linija 
su tamsiais miškingais šlaitais. Gatvė 
netikėtai prasiplečia, suliedama savon 
vagon dar dvi gatveles ir toje vietoje su
darydama nuostabią trikampę aikštelę.

Aldona mėgo tą aikštelę, mėgo keis
tus namus, išdygusius ant storiausių se
nos tvirtovės pamatų, mėgo visą tą už
miesčio laukais kvėpuojančią aplinką.

Mastaičiai gyveno Bokšto ir Suba
čiaus gatvių kampiniuose namuose, keis
tame bute — iš septynių pereinamų 
kambarių. Žmonai mirus, daktaras liko 
ištikimas senajai žmonos įvestai gyveni
mo'tvarkai ir nieko nebekeitė: nei namu 
apyvokos daiktų, nei kambarių paskirs
tymo. Metų metais vis taip pat buvo 
saugomas motinos kambarys ir visi jos 
pamėgtieji daiktai.

Pradžioje Aldonai dėl to buvo graudu. 
Visa tai nuolatos primindavo gedulą ir 
graudino ligi ašarų. Bet ilgainiui gedu
las apiblanko, ir mirusios daiktų saugo
jimas bei gerbimas nebeatrodė jai nei 
mistiškas fetišizmas, nei neblaivi sens
tančio tėvo užgaida. Tai buvo pedagogi
nė stratagema: bręstant dukteriai, besi
blaškant jai tarp tų visokių emancipaci
jų, sufražizmų, social, ir visų kitų “iz- 
mų,” tėvui prireikė kuo nors gelbėti šei
mos židinio šešėlį, ir jis stvėrėsi žmonos- 
motinos atminimo. Motinos kambarys 
niekad niekam nebuvo užleidžiamas, jos 
daiktai, jos knygos ir nuotraukos rū
pestingai apvaloma nuo dulkių ir visa 
paliekama visada taip pat, kaip buvo ve- 
lionies laikais.

Kas kita buvo Aldonos kambarėlyje. 
'Sugrįžusi namo iš evakuacijos, ji tučtuo
jau pašalino visus karbiniukus, mezginė-

lius ir porcelianinius niekučius nuo len
tynėlių ir palangių, išnešė gėlių vazonus 
ir margą takelį. Lovą užtiesė pilku gru
biu apklotu, sienas nukabinėjo atviru
kais su Lenino, Markso, Bobelio ir La
farge nuotraukomis.

Pirmą kartą užėjęs pasižiūrėti, kaip 
duktė sutvarkė savo lizdelį, daktaras ap
stulbo: nunuogintas be užuolaidų lan
gas, kareiviška lova, kareiviškas diržas

apdilusios ir nublankusios nuotraukos 
viena prie kitos lygia ęile išrikiuotos 
sienoje-

— Tai kazarma! Kazarma!

Karolis savo įprastu romaus patari- 
būdu atskleidė jai jos pačios fetišiz- 
siekimus, kurie buvo labai panašūs į 
tėvo praktikuotąjį velionės kultą, ji

mo 
mo 
jos 
suprato, kad tai nerimtas dalykas, nors 
ir spyrėsi:

— Vis tiek pat! Kam tos miesčioniš
kos firankaitės, flakonėliai, šuniukai, 
drambliukai! Tai buržuazinis skonis. Jei 
mes dar neturim savo, tai nereikia ne 
tokio šlamšto.

— Bet gyvenimas ne kareivinės, — 
aiškino Karolis. — Kareivinėse mes bū- 
vam tik trumpą savo gyvenimo atkarpą, 
o ir tai net kareivines puošiami. . .

Su Karoliu ji daugiau nebesiginčijo, 
bet savo kambarėlv vis dėlto nieko nebe- v
keitė, tebenešiojo ir kareiviškus drabu
žius.

civilinei

padoriau! 
jau!

kurį iškilmingai pavadino “kokarda” ir, 
kritiškai permetęs žvilgsniu savo duk
ters pasipuošimą tai “didelei 
iškilmei,” prikišo: •

— Galėtumei apsirengti 
Padėtumei tuos kazoko rūbus

Nebuvo laiko ginčytis. Gatvės triukš
mas jau veržėsi pro langus. Aldona stvė
rė tėvą už alkūnes ir išskubėjo.- Per tą 
didžiąją demonstraciją jie nė valandėlei 
nepasitraukė iš gatvės. Ji vedžiojo di
delio susijaudinimo apimtą tėvą už pa
rankės, glausdama kaistančius skruos-

keldama

— naisve, lygybe, nroiyne! — savo 
drebančiu falcetu pritarė, daktaras kolo
nos dainai.

ir ankš- 
nus i ėmė

nimis, bet, jeigu bristumei 
į jį, tai... tai į purvyną. 
Vienok, esant geram plau
kėjui, nuo to purvo gali pa
bėgti, nuplaukti ' gilumon, 
tolyn, o jis ir gilus ir dido
kas.

Bet kažin kodėl čia iš 
piknikuotojų niekas nesi- 
maudė. Gal čia tas neįpras
ta, gal draudžiama; bet an
trame krašte ežeriuko, ne 
piknikierius, mačiau kelis 
maudantis.

Kiek sykių esu buvęs 
Laisvės piknike, Maspethe, 
tiek sykių girdėjęs išmeti
nėjimus ir grąsimmus, būk 
daugiau jis, arba ji (ypa- 
tingiai ji) ton vieton 
neis, nors kas ir. aukso 
veršį pažadėtų, nes... dul
kės, dulkės, kur‘ji (ypatin
gai ji) kojines susipurvina 
iki kelių, kad jų nei išmaz
goti nebegalima.. Na, tai ge
rai, lai bunie ir taip.

Čia dabar stoviu 
gražiame parke 
žiūriu į žemę,
pora tūkstančių 
amžiaus vaikšto ir 
na trina kojomis, 
palyginti Maspetho pikniko piknikus ir jokios dulkės ir!draugei PlokštieneT, Krali- 
vietos žemę su šia. Na, kur purvas manęs nesulaikys... kauskui Večkiui. . "bet kur

i aš čia visus juos, tuos ge
ruosius savo idėjos drau
gus, besuminėsiu. Dienai 
slenkant daug jų čia susiti
kau, tų gerųjų draugų. Jie 
dabar pažino mane, o aš, 
juos. Kiekvienas jų beveik 
pirmiausiai užklausia: Tai

. ar

smailais, kaip kokiu mietu. 
Ir kada tie keturi tūkstan
čiai pradėjo mindyti tą žo
lę, tai vietomis ji virto lygi 
purvui, dulkėmis, kaip ir 
Maspethe. Net tiksliai pa
žiūrėjau žemėn toje vietoje, 
kur stovėjau klausydamas 
programos ir prakalbų. Ten 
žolelės jokios jau nebebuvo 
— stovėjau dulkėse, kur ry
te buvo, augo žolė gal ir iki 
kelių...

“Tie galvijai vaikai pri- 
vėlė žolę kendėmis, ir žiū
rėk kokia dabar mano koji
nė, nei išmazgoti negalė
siu,” rūsčiai bardamosi mo
teriškė glostinėjo savo koji
nes pasilenkus ir rodė sa
vo draugei.

Žiūrėdamas į tatai priė
jau prie išvados, kad ir vie
naip negerai ir kitaip pras
tai: nėra žolės — negera 
pikniko vieta; yra*'žolė—ir 
vėl gali būti negerai. Paga
lios priėjau prie šitokios iš
vados: Yra žolė ar ne, bet 
jeigu noriu draugus ir pa
žįstamus pamatyti, su jais 
pasikalbėti, jeigu noriu ir 
matau reikalą remti darbi-

Naujosios Anglijos pro
gresyvių lietuvių darbinin
kų metinių piknikų vieta, 
Vose Paviljonas, Maynard, 
Massachusetts valstijoj, pa
sidarė kaip kokia Lietuvos 
kalvarijų vieta, kuri tradi
ciniai minima, ir tas minė
jimas priveda tūlus, arba 
net ir visus, prie to, kad 
norisi tą vietą aplankyti, 

j kaip Lietuvoje girdėdavau 
tūlas moterėles kalbant a- 
pie kai vari j as, nors sykį 

i pirm mirties. Ne kitaip tas 
įveikė ir į mane — aš irgi 
užsimaniau Maynardą ap

lankyti ir pamatyti Naujo
sios Anglijos lietuvius dar- 
bininkus didelėj sueigoj, 
su vykusius iš mažų ir dide- 

iliu miesteliu, miestu ir ū- 
Įkių. Tai sekmadienį, šių 
įmetu liepos 2 d., jau ir 
randuosi toje garsioje vie- 

itoje.
Tai puiki vieta, tai dai

liai ir širdį žavėjančiai ap
sirengus gamtiškais rūbais 
vieta! Bet... visa Naujoji 
Anglija tai]) gamtos numy
lėta vasaros metu, tai ko
dėl ir Maynardas turėtų 
būti kitokiu, argi jis gam- 

i tos posūnis ar podukra, ar- 
jgi jis ne dalis to vieno gam
tiškai gražaus kūno? Čia I I v • V • •viskas žalia, čia viskas au-1 
iga iš visu paštangu dailiu-jant jos voliotis, jeigu tau nespėjai įžengti parkan, kai 
• darni šį žemės' paviršį, čia|taip patinka, ko nepadary-1 tau jau vienas ranką duo- 
;visur ežerai ir ežerėliai ži- turn Maspethe. .' p1-, ----- ---^

niekas manęs ne
svetimas ar vieti-

negu aš pasijudi-

sukę ką tai kalbėjo. Susi
pratau. Nagi aš čią, esu me
keno nepažįstamas, niekeno 
nematytas pirmiaus. Šie 
geri žmonės gali mane pa
laikyti kokiu čia šnipu, 
žvalgu. Geriau lįsiu jų tar-> 
pan, tai 
atskirs, 
nis.

Pirm,
nau, iš kur tai mano nepa
stebėtas prieina linksmaus 
būdo, neaukšto augumo, 
priderančiai apsirengęs 
žmogus ir man tiesiai sa
ko: “Aš tave esu kur ma
tęs, tik nežinau tavo pavar
dės, ar ne tolimas sve
čias?”

“Taip, tolimas; o kai 
mano pavardę sužinosi, tai 
galėsies”, atsakiau jam. Jis 
gražiai nusijuokė ir liepė 
pasisakyti, kas jau čia do 
vienas. Pasisakiau. Tai tiek 
svetimas ir nepažįstamas ir 
bebuvau. Jeigu gerai pame
nu jo pavardę, tai šis drau
gas buvo veiklusis Naujo
sios Anglijos Vilkauskas.

Tuoj aus jis sveikino ma
ine už rankos ir atsisukęs į

ninkiškas ir kultūriškas oi-,kitus šūktelėjo: “Štai drau- 
[ganizacijas ir jų darbus ir gas... iš Brooklyno.”

Čia jis mane perstato

šiame
ir stebiu, 

ant kurios
visokio 
ją zuli-
M;ėginu tikslus, tai eisiu į jų visų Į

tu čia sulyginsi jas. Čia žolė Kokis tai skirtumas... 
išaugusi iki kelių, galėtum Kada nueini kur New Yor- 
|šienauti, kiek patinka, gali ko apylinkėj į pikniką, tai

i ha, tviska, kai]) kokie pasi- 
idabruoti guzikai i 
'naujoj, žalioj, ; '
i gražuolės suknelėj. Taigi ir | įmonės 
šis parkas, ši poilsio, sūeigų

I ir pasilinksminimų ir kultu-!v^en^ k^ų, čia juk to ir ai
riškų pasimokinių vieta tuosyk0! jaunuoliai^,vaikai ku- 

I patimi grožiu apdovanota... kais virsta,, čiužinėja, gau- 
’ Tačiau, kitais žodžiais dosipienas kitą, sukeldami 
įtariant... ši pikniku vieta, ne^ debesis dulkių.

Sakysi, tai is kur tos cini
kės, ką pasakojai, jog žolė 
iki kelių? Taip, taip, bet 

j visur, turi bilietą nusipirk- |minčjau, jog čia buvo apie 
|ti. Įėjęs vidun, matai tą pat iPora tūstančių žmonių, ku- 
I reginį, kaip ir visur pikni- įrie s}!c aj aPle keturis tūk- 
i kų vietose. Vienas didelis ^tanems kojų, apautų kojų 
: pastatas, labai panašus pa-1 
i siturinčio Lietuvos ūkinin-1 
' ko daržinei. Na, jis tokis ir 
• yra: viduje visos gegnės, 
. skersbalkiai ir kiti susparai 
nuogi, kur kregždės galėtų 
lipinti sau lizdus, jeigu ra
miu laiku namo - daržinės 
durys, arba langai būt at- • 
dari (tiesa, ten langų nė-1 
ra). Nuo daržinės šis pa-1 
statas skiriasi tuomi, kad i

ida, kitas per petį rėžia, ki- 
Bet... ten tik gera, kur i tas per dantį tave traukia. — ~ 1 • A ' T~X —• 1 1 — X i 1guzi kėliai | musU nėra, kaip tas posa-. i Del ramybes šventos, kar- 

aksominėj |įds- U!r visą pusdienį_čia'tais norėtum nuo tų gerųjų kas, Aptingai, pasenai,
ir pažįstamų net kas< ka(j nebepieši? Taip

į kaip ir visos kitos Ameri- j 
I kos. piknikų vietos. Čia prie 
I vartų, pirmiausiai,

taip vaikštinėja, draugų i 
kitur, pasimatyti,pabėgti... O čia, o čia da

bar aš stoviu į šimtmetę 
pušį atsirėmęs, kiek toliau 
nuo masės žmonių, ir į 
juos žiūriu, kaip jie atro
do, kokie jų papročiai, ko
kie jų veiksmai, mėginda
mas palyginti juos su mū
siškiais brooklyniečiais. 0 
čia manes niekas o niekas 
nepažįsta.

Arčiau esančių kelių vei- 
, dus pastebėjau, kad jie į 

kietais kulnais, tūlų dar ir mane pasižiūrėjo ir nusi-

pasigendame Laisvėje pie
šinių. Vienas mirė, o tu irgi 
kaip į kapus jį palydėjai. 
Kodėl?

A. Gilmanas.
(Daugiau bus)

New York. — Sugrįžę iš 
Vokietijos amerikiečiai sa - 
ko, jo'g paliai kęįius vakari
nėje Vokietijoje matė vo
kiečių iškabas su šūkiu: 
“Amerikonai, važiuokite 
sau namo!”

LAISVES PIKNIKAS HARTFORD
PUIKI DAINŲ PROGRAMA IR KITOKIE ĮVAIRUMAI

virpan-

Minia grūdosi siauroje gatvės vagojo, 
maldama pajuodusį sniegą. Žmonės 
stovėjo po šaltu, rūsčiai apsiniaukusius 
dangum ir traukė kovos dainą, ir jos ai
das galingai bangavo siaurame 
tame tarpusienyje. Daktaras 
skrybėlę.

— Nuostabu! — kartojo jis 
čiom lūpom. — Nuostabu!

Pagaliau demonstracija prasiveržė į 
katedros aikštę, ir minia užplūdo visą 
jos plotą. Daktaras manė, kad jau čia 
bus koks įvykis, bet žmonės nesustojo ir 
Jurgio prospektu žygiavo toliau. Tai bu
vo srovė paprastų, kasdieniškai pilkų 
darbo žmonių, kurie nematomos jėgos 
buvo suvesti į tokį drąsų ir pajėgų sam
būri.

Lukiškio aikštėje Mastaitis nustebęs 
sušuko:

— Ne mažiau kai]) dvidešimt tūkstan
čių! Kai]) penktais metais prieš guber
natorių Klingenbergą!

O žmonės vis plaukė ir plaukė-
Mitinge jis daug ko nesuprato:
— Tokia masė piktų žodžių...
— Šalin kruvinieji buržuazijos’ šunes! 

šalin bankierių ir turtininkų nusamdyti 
budeliai! — šaukė oratoriai.

Ilgai nenustygdamas vietoje, daktaras 
slankiojo po minią nuo oratoriaus prie 
oratoriaus, kurie, pasikėlę aukščiau mi
nios galvų, mėtė į sujaudintą masę karš
tus šūkius:

— Negana Sovietų valdžiai prijautimo 
ir palaikymo! Reikia tvirtai stot už so- 
cialę revoliuciją, už engėjų priespaudos 
panaikinimą ir išvadavimą dirbančiųjų.

— Šalin imperialistai — Prūsijos jun
keriai ir bankieriai!

— Šalin interventai! Lai gyvuoja Le
nino valdžia, Tarybų valdžia!

(Bus daugiau)

i geros šokiams grindys, ir i 
| jo viename gale, pana-1 
šiai ’ svetainėms, pakeltos I 
grindys - estrada, kur mu
zikantai groja ir kur daili
ninkų 
mos..

programos pildo-

Tąipgi čia randasi ir po- ' 
ra ar trejetas mažesnių pa- |
statų, kurie tarnauja ki
tiems parengimų, sueigų 
reikalams — valgių, gėrimų 
pardavimui.

Po pušimis ir kitais dide-' 
liaią ir mažais medžiais sto
vi ilgi stalai su suoląis iš šo
nų, kaip ir visur tokiose vie
tose, kur atsilankiusieji sė -

idi ir šnekučiuoja, arba prisi
dėję valgių valgo, arba ge-
Iria.

Matytis 
.prirengta 
žmonėms, 

! kurie mėgsta valgyti mėsą 
tuoj nuimtą nuo žarijų. 
Taigi čia keli tokiam reika
lui prirengti, išmūryti pe
čiai, kur mėsą, žuvį, kilba- 
sus galima skvarinti tiesiai 
'ant žarijų ir... tuojau kar- 
Lštą burnon kišti...

Čia ir ežeriukas, tykus, 
tykus 'ir ramus, kaip tas gi
lus mąstytojas. Jo pakraš
čiai kiek išbrukuoti akme-

ši vieta, parkas, 
tokių papročių 
ne lietuviams,

CONN

Įvyks Sekmadienį, Liepos-July 16
Lighthouse Grove East Hartford Conn

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., kuris dalyvaus šio pikniko programoje.
Taipgi dalyvaus ir Hartfordo . LAISVĖS CHORAS.

Visi Ctfnn. valstijos lietuviai yra kviečiami į šį gražų pikniką. Taipgi yra tiki
masi svečių iš kitų valstijų. Bus didelis susibūrimas iš visų rytų.

Visi pikniko dalyviai galės pasivaišinti gerais valgiais ir įvairiais gėrimais. Ne
praleiskite šio puikaus pasilinksminimo. • • .

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 12, 195Q
) ■ --y. v



Hartford, Conn.
Dalyvaus A. Bimba ir 

*D. M. Šolomskas
Ateina garsai iš visur, kad 

kultūringi lietuviai rengiasi 
atvykti į lietuvių spaudos pik
niką. Niekas nesulaikys: nei 
lietus, nei kaitra! Piknikas 
įvyks liepos 16 d., Lietuvių 
Parke, Lighthouse Grove, E. 
Hartford, Conn. Nuo 12-tos 
vai. dieną iki 9 vai. vakaro.

Bus meniška programa, dai
nuos ir mum žinomi chorai: 
Vilijos Waterbury, Laisvės 
Hartford. Mes žinome, kad 
bus svečių ir dainininkų ir 
kalbėtojų.

I šį pikniką atvyksta LLD 
Centro Komiteto pirmininkas 
Antanas Bimba ir sekretorius 
D. M. šolomskas.

Liepos 2, Maynard, Mass., 
Laisvės piknike drg. Grybas, 
pirmininkaudamas programos 
laiku, sakė: “Kaip Connect
icut lietuviams netoli į May- 
nardą atvykti, taip mums iš 
Massachusetts nebus toli nu
vykti į Hartford, Conn., spau
dos pikniką liepos 16 d.” Po 
to pagarsinimo žmoiTės tik ir 
kalba apie važiavimą į Con
necticut spaudos pikniką, 
kad susitikti su šios valstijos 
lietuviais. Draugai Vilkaus- 
kai sakė, kad iš New Hamp
shire valstijos šį kartą bus 
daug. Draugai žvingilai iš 
Jewett City sakė—atvyks visa 
šeima. Tai tie patys žvingi
lai, kurie daug metų atgal 
išleido So. Bostone “Keleivį.“

Yra atvykusių lietuvių iš 
labai toli atostogoms, kaip 
kad iš Chicagos, Calil'ornijos

Dabar Žodis Komisijai ir •
■ Pikniko Darbuotojams:

Mes, komisija, privalome 
nuvykti į parką liepos 16, 
kaip 9 vai. ryte, darbininkai 
taipgi privalome nuvykti 10 
vai. ryte, pasiskirstyti darbus, 
prirengt, kas tik reikalinga 
piknikui. Labai būna negerai, 
kuomet žmonės atvyksta pik- 

! nikan, o dar nėra kam juos 
! priimti, jiems patarnauti.

Pasišvęskime tą vieną dieną 
dėl savo spaudos ir dėl ap- 
švietos labo. Tad visi ir vi
sos pribūkime laiku. Valgių 
ar gėrimų niekas nesivežkite 

. iš namų. čia bus įvairiausių 
valgių, pagal kiekvieno sko
nį. ’

Ligi pasimatymo liepos 16, 
Lietuvių Darže, East Hart
ford, Conn.

Kitų kolonijų draugams, 
kurie organizuoja bosus. 
Draugai, bandykite Susuose 

i iškolektuoti už įžangą nuo 
I važiuojančių, tuomi daug pa- 
lengvinsite draugams prie 
parko vartų. Įžanga 35c. šo
kiams] gera muzika, ir šokiai 
svetainėje dykai visa dieną.

’ ' J. ž.

Vilniaus “Spartako“ Pergale i
VILNIUS, geg. 9 d.—Vil

niuje, Jaunimo stadione, įvy
ko draugiškos futbolo rungty
nės tarp vietos “Spartako“ ir 
Molotovo miesto futbolininkų.

Vilniečiai gražiu kairiojo 
sparninio Liutkevičiaus įvar- 

j čiu veda 1:0, bet svečiai ne
trukus išnaudoja baudinį ir 
išlygina pasekmę.

Antrame kėlinyje sparta-
ir kitur, tie draugai atvyks į 
pikniką pasimatyti su Šių 
valstijų lietuviais.

Kiek tai bus pažinčių, kiek 
malonumų susitikus su seniai 
matytais, o gal iš senos tėvy
nės Lietuvos’ daikte augę ir 
nuo tų laikų nesimatę. Ar tai 
nemalonūs toki momentai?

kiečiai išvysto greitą spartą 
ir surengia eilę pavojingų, 
gražiai sukombinuotų antpuo

lių. Per 5 minutes Ganu
sauskas, Petraitis ir Jakima
vičius vienas po kito pasiekia 
tris įvarčius. Rungtynes lai
mi Vilniaus “Spartakas“ pa-

Lsekme 4: L

So. Boston, Mass.
Trijų Organizacijų

DIDYSIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos 16 July, 1950

Tautiško, Namo Parke '»
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass. — Pradžia I. vai. dieną.

ŠOKIAMS GROS ART MASSONS ORKESTRAS.
Bus įvairių pamarginmų. — LLD Moterų skyrius rengiasi turėti stalą su 
įvairiais namie gamintais skanumynais. — šis piknikas bus vienas gra
žiausių, todėl kviečiame visus dalyvauti.

Rengia L.LD 2-ra kp., LDS 62-ra kp. Ir LLI> Moterų Skyrius.
Busas į pikniką išeis nuo 318 Broadway 12:30 vai. dieną 

Kelionė į abu kalus' tiktai $1.00

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-pa  veikslas.

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 juo di
desnis skaičius žmonių. Geriausia proga dalyvauti —už
sisakyti PROŠVAISTES iš anksto. Kiekvieno užsisakiu
siojo vardas ir pavardė bus išspausdinta knygos gale. 
PROŠVAISČIŲ kaina tik vienas doleris. Knyga turės 
virš 250 puslapių, gražiai išleista, gerame 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: Laisve, 

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

NETEKOME PROGRESYVĖS 
DRAUGĖS

Birželio 26 dieną išsiskyrė 
Iš gyvųjų tarpo draugė Petro
nė Kasparavičienė, Jono Kas
paravičiaus žmona. Laidotu
vės įvyko birželio 29 d., Oak 
Lawn kapinėse, be religinių 
apeigų. Laidotuvėmis rūpi
nosi baltimoriečiam gerai ži
nomas graborius Kazys W. 
Kučiauskas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

zavo. Tapo sugautas ir išvy
tas.

Kadaise bažnyčios galvos 
galėdavo žmones teisti' ir ant 
laužų deginti. Dabar tik ga
li šnipinėti. Pusėtinai didelis 
nukritimas.

Tokio. —Amerikonai pra
neša, kad jų lakūnai vėl 
sėkmingai b o m bardavo 
Pyongyangą ir Haeju Šiau
rinėje Korėjoje.

Filmų rašytojai John Howard Lawson ir Dalton Trum- 
bo atvyksta į J. V. distrikto teismabutį Washingtone 
pasiduoti įkalinami vieneriems metams. Juos, kartu 
su kitais 8 Hollywood0 jžymūnais, nuteisė už atsisaky
mą Neamerikinių Veiksmų Komitetui “spaviedotis“ 

savo politines pažiūras.

Lawrence, Mass
Birželio 30 dieną ^plėšikai, 

apsirengę policininkų rūbais, 
pačiupo iš banko $16,000. Jie 
atėjo į banką, pasakė, kad 
turi pasiimti pinigus, kurie 
skiriami Wood Mill dirbtuvė? 
darbininkams. Suprantama, 
jiems buvo Įteikti pinigai ii 
jie automobiliais pabėgo.

tai Lietuvių
Draugijos 7-tos 

sekma- 
licpos, Maple

Draugai Kasparavičiai, pro
gresyviai, pažangūs žmonės, 
ilgamečiai progresyvių orga
nizacijų nariai ir dienraščio 
Laisvės skaitytojai, turi didelį 
būrį giminių, draugų ir prie- 
telių, už tai, lydint į kapus, 
nors buvo darbo diena, paly
dovų buvo 20. mašinų.'

Draugė Petronė, kaip ir jos 
'į vyras Jonas, .priklausė LLD ir 
LDS kuopoms, kurios parciš- 

[ kiniui liūdesio dėl netekimo 
įmylimos narės, prisiuntė gė
lių. Kalbant apie gėles, jų

I buvo stebėtinai daug! Nuo 
j šeimos narių, nuo giminių, 
j nuo draugų, nuo prietelių, iš 
i dirbtuvių ir unijų lokalų, ku
riose dirba ir priklauso sūnūs j 
ir tėvas. Karstas skendėjo I 

\ gėlėse, kas darė nepaprastą j 
I Įspūdi, joms nuvežti 
i pus reikėjo 4 mašinų, 
j nė Kasparavičiene, po

“Rusai korėjiečių uniformo
se,“ rašo pabėgėlių Lietuvių 
Kelias. Hitlerinis melas, kaip 
kumelys. Joks net komercinė
je spaudoje pranešimas nėra 

I daręs tokio primetimo ru- 
j sams. Korėjos: armija susi- 
j deda iš korėjiečių. Joje nė- 
i ra nei rusų, nei kitų kraštų 
Į piliečių.

Lietuvių Kelio redaktoriai 
turėtų žinoti, kad gyventi 
Amerikoje ir hitleriškai 
luoti--labai negarbingas 

! nis.

Newark, N. J. :— 8 metų 
vaikas Fred H. Baker ne
tyčia pasikorė, bežaisdamas 
su virve, pririšta prie me
džio šakos.

PRANEŠIMAI

me- 
biz-

Boston. — Federalis ape
liacijos teismas užgyrė že
mesniojo teismo sprendimą 
— įkalinti visam amžiui 
amerikona laikraštininką 
Robertą Bestą, kuris karo 
metu vedė nacių propagan
dą per Berlyno radiją.

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2-ros kuopos moterų susirin

kimas jvyks trečiadieni, liepos (Ju
ly) 12 d., 8 vai. vakaro, 318 Broad
way. Turėsimo aptarti, prisirengti 

' prie mūsų kuopų pikniko, kuris 
I įvyks liepos 16 d., Tautiško Namo 
Parke, Montello. Ir yra daug kitų 
svarbių dalykų. Todėl visos draugės 
dalyvaukite.—Valdyba. (129-130)

HLIZABETII, N. J.
Liet. Darb. Susivienijimo 33 kuo

pos susirinkimas jvyks trečiadieni,
' liepos (July) 12 d., 8 vai. vakaro,. 
! 408 Court St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Atsiveskite ir naujų na- 
riij. — Komitetas. (129-130)

J. J. Kaškiaučius, H. D
530 Sumine? Avė.

NEWARK 4, N. I. 
HUmboldt 2-7964

Namu Savininkams Matthew A

taiPhiladelphijos,'
Sukackis, kuris čionai 
pas savo brolį D. Su
gyvenantį Lawrence

Pasitaiko, kad tuo 
piknikas

Maple Parke* apsilankė 
čias iš 
Pranas 
lankėsi 
kackį, 
mieste,
laiku įvyko Laisvės 
Maynarde, tai svečias vyko i 
pikniką ir -pamatė daug mūsų 
valstijos lietuvių, kurie taip 
nuoširdžiai remia dienraštį.

Mūsų mieste kai kurie gin
čijasi klausime, kiek-turime 
bedarbių. Mūsų miesto jau 
yra 15,000 bedarbių, kuriems 
išsibaigė nedarbo laiku pa
galba pagal Social Security. 
Yra dar ir gaunančių tuos če
kius, tai mūsų miesto didelis 
skaičius bedarbių.

Dienraščiui Laisvei gauna
me vis daugiau simpatijos ii 
paramos. Sodininkas Pa- 
viuk, kurio įstaiga vadinasi 
Mission Co., paaukavo dien
raščio paramai $1.

Buvo surengtas pažmonėlis, 
kuriame pelno liko $5.30. Ge
rai, kad vis daugiau supran
ta reikalą remti darbininkiš
ką spaudą. Tiesa, pasitaiko 
ir tokių, kurio išmetinėja. Bet 
laikas tą baigti,
kad dienraštis Laisvė 
gynė ir gina demokratijos ii 
liaudies darbininkiškus reika
lus. Tokia spauda tik iš dar
bo žmonių ir progresyvių biz
nierių paramos ir pasilaiko.

Atrp i nkime, 
visada

2 d. įvykę didysis 
Laisvės piknikas 

M'ass. Buvau ton, 
daugelis kitų, dir- 
neturėjome progos

Sekamas didelis lietuvių iš 
‘ važiavimas ’ bus, 
i Literatūros
Apskrities piknikas

■ dienį,
į Parke, Methuen.

*

’Tai bus didelis lietuvių su
važiavimas iš plačios apylin
kes. Komisija ir moterys ruo

šiasi skaniai ir tinkamai visus 
'svečius ir viešnias! priimti. 
Bus svečių iš toli, dalyvaus ir 
Draugijos CK sekretorius D. 
M. šolomskas, iš Richmond 

i Hill, N. Y. Bus ir daugiau 
j iš Brooklyno ir kitų kolonijų 
i lietuvių. Ketina dalyvauti se
niau gyvenę; Vincas ir Ona 
I Čepuliai iš Brooklyno.

Taigi visi ir visos ruoškitės 
i būti šiame piknike. Platinki
te visur tikietus. Na, iki pa
simatymo !

S. Penkauskas.

tėvais
' Kapačiuskaitė, paėjo iš Vilka-
| viškio apskrities, Alvito
; čiaus. Mirė sulaukus 61 
i amžiaus.

T) ra u ga i K as p a ra v i č i a i 
Lietuvoje,

metu

Liepos 
dienraščio 
Maynard, 
bet, kaip 
bonie, tai
su draugais ir draugėmis pa
sikalbėti. Tiek pastebėjau, 
kad šių metų piknikas buvo 
skaitlingesnis, kaip -kitados. 
Susirinko daug žmonių. Visi 
draugiški, prieteliški. Suva
žiavo lietuviai ne vien Massa
chusetts, New Hampshire, bet 
Maine ir kitų valstijų. Trum
pai pasikalbėjau su Laisvės 
redaktorium Rojum Mizara, 
Žilinskais iš Lewistono ir ki
tais.

Buvo leidžiami paskalai, 
kad dipukai pikietuos šį pik
niką. Gerai, kad tie Hitlerio 
berneliai neparodė savo pur
vino snukio prieš «taip skait
lingą ir kultūrišką 
Jie jau pakankamai 
lietuvių tautai gėdos
su Hitleriu Lietuvoj, ir čia vie
nur kitur ruošdami chuliga
niškus pikietus.

publiką, 
padarė 
eidami

BUYUSMes 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.
1177-J.

So. Bostono- 
Broadway, Room 
vakarais.

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
apsi- 

i vedė Lietuvoje, 1908 metais. 
! Kaip ir daugumas darbo žmo- 
Inių, iešfkodami geresnių sąly
gą gyvenimui, iškeliavo Škoti; 

įjon, vėliau atvyko Amerikon 
i ir apsigyveno Youngstown, 
Ohio. 1941 metais persikėlė 

iį Edgemere, Md.. kur ir iki 
į šiol gyveno. Kasparavičiai.
kaip ir visi darbo žmonės, 
sunkiai grūmėsi su gyvenimu, 
patyrė nedateklių išiurkštu- 
mus ir išgėrė kartybių taurę 
iki dugnui. Augino 

į vaikus—keturis* sūnus ir 
; ną dukterį. Vienas 
būdamas 14 motų, 

į žuvo nelaimingam . nuotikyje. | 
i Antras tapo užmuštas mūšio į
■ lauke praėjusiame pasaulinia-
■ me kare. Aišku, šitie įvykiai 
'motinos sveikatą graužė, kaip i
piktas, įkyrus kirmynas. Už 

į tai drauge Petronė per pasku- 
įtinius clvejis metus pergyveno į 
• dvi sunkias operacijas, nuo 
i kurių betgi nepasveiko ir be- I 
sitriūsdama gėlių darželyje, ! 
kurias ji labai mylėjo, atsi- \ 

Įsėdo ant laiptų pasilsėti ir į 
beveik niekelio > nepastebėta ■ 
užbaigė skausmingą kelionę, I 
palikdama didžiausiame liū- ' 
dėsyje savo vargų kelionės Į 
draugą Joną Kasparavičių, !

; sūnus Antaną, Liudviką ir 
of i dukrelę Violą, kuri dar tiltę 17 

elektros . mcįy jr gyvena prie tėvo. 
Mokslą baigė su | Sfinųs abu jau yra vedę. Gai- 1

j la, kad neturiu žinių apie Ii-, 
i kusius gimines iš velionės pu- i 
| sės. Tiek žinoma, kad paliko į 
'dvi seseris, gyvenančias Bal-i 
i timores apylinkėje.

Birželio 17 dieną Charles 
ĄJbert Walant baigė mokslą 
Drexel Institute of Technolo
gy Electrical Engineering 

geriausiais atsižy-laipsnį su 
mojimais.

Paulina ir Frank is 
jų vienatinio sū-

Tėvai 
džiaugiasi 
naus pasisekimu moksle. Lin- 

į kimo jaunuoliui didelio pasi
sekimo gyvenime ir prakti
kuoti jo įgytą mokslą žmoni- I 
jos gerui.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

penkis 
vie

šimus, 
tragiškai

LIETUVIŠKA VALGYKLA

RUNION 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!!!

Taip pat birželio 17 dieną: 
baigė mokslą Edward Walter ; 
Bailios, Drexel Instituto < 
Technology, taipgi 
inžinieriaus.
g e r i a u s i a i s p as i ž y mojimais.

Tėvai Konstancija ir Andy 
džiaugiasi sūnaus' pasisek imti 
moksle. Linkime jam geriau
sio pasisekimo darbe ir gyve
nime.

Garbė jaunuoliams, kad la- vas, sūnūs, marčios ir duktė— 
vinosi, mokosi, o tėvams ii f reiškia didelę, draugišką pa-j 
motinoms, kad leido sūnus į ! doką -giminėms, draugams ir 
mokslą. I pieteliams už pareikštas

Mylinti Apšvietą P. W. jicms simpatijas jų skausmin-

Kasparavičių šeima — tė- t

go liūdesio valandoje,

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintą 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame k rasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

C CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUSu z 

už gė
les ir už paskutini patarnavi
mą palydint į amžinastį. Už
baigus liūdną procesiją ir 
grižus nuo kapų, buvomę pa
vaišinti skaniais pietumis. 
Kaip jau minėta, d. J. Kas
paravičius yra sąmoningas, 
apsišvietęs darbininkas, todėl 
jam darbo žmonių ir progre- 
syvės spaudos reikalai — savi 
reikalai. Štai ir dabar, di
džiausio sukrėtimo momentu, 
matė reikalą ir surado ište
klių aukoti Laisvės paramai 
$15. Labai ačiū tau, mielas 
drauge! Draugų K as paravį- 
čių šeimai ir jų giminėms 
reiškiu draugišką užuojautą 
unkaus liūdesio valandoje.

^raugas.

65 milijonai kolūkiams to- lankymąsi šermenyse, 
liau išvystyti

VIL’NIUS. — Vaistyto- 
nis žemes ūkio bankas šie
met išduoda Lietuvos res
publikos kolūkiams ilgalai
kio lengvatinio kredito 65 
milijonų rublių sumoje — 
19 milijonų rublių daugiau, 
negu pereitais metais. Gau
dami iš valstybes tą pagal
bą papildomai prie nuosa
vų lėšų, Lietuvos kolūkiai' 
praplečia savo ūkį, statosi 
naujus trobesius įsigyja 
gyvulius, mašinas, minera
lines trąšas, stato elektPi- 

melioraciines, atlieka 
darbus.

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

,|.,|..M.*'i.’I,***'i,*<,**<‘*************,*******,M‘^<,**'fr*********

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 12, 1950 
i
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NwYortoWWiiih Lietus Užtvindė Galvės, 
Trukdė Važiuotei

VĖL pakeliamos maisto kainos

Iš Didžiojo New Yorko 
Tuojau Bus Pašaukti 
1,203 Vyrai

Pi r m i a u s i u o j u Patenkamo
sios Tarnybos pašaukimu ka
ro tarnybai iš New Yorko 
miesto bus pašaukti (draf- 
tuoti) 1,203 jauni vyrai. Tie, 
žinoma, bus pirmieji, bet ne 
paskutiniai.^ v f

Pirmuosius pradės'- šaukti 
gal už savaitės ar poros, dar 
šią vasarą jie bus jau unifor
moje. '

Antrųjų būrių pašausimo 
laikotarpis priklausys nuo to, 
ar karas bus plečiamas, ar ; * 
siaurinamas, stabdomas. Jei
gu bus plečiamas, antrojo ir 
sekamųjų “draftų” pašauk
tieji pateks uniformon grei
tesniu tempu, nes drafto ^na- 
šinerija jau bus įsisiūbavusi.

Lankėsi Laisvėje

DAR IŠ LIAUDIES
fe

Pasakome, Kas Nedasakyta

Apie savaitė laiko atgal 
i šiame skyriuje tilpo Reporte
rio pranešimas iš Liet, Liau
dies Teatro pereito sezono dra
mines veiklos. Vienok jame 
ne viskas buvo pasakyta. Bų- 
tent, Jonas Juška uoliai vei
kė kaipo režisierius ir veika
lo autorius. Jis vadovavo veH 
kalni “Gieda Gaideliai,” kiu< 
ris plačiai buvo vaidintas 
įvairiose kolonijose.

Pereitam sezone vaidinta 
t komedija “Trilypė Pora,” ku
rią Jonas Juška parašė ir re- 
žisavt?. šis veikalas buvo vai
dintas Brooklyne, New H.ą» 
vene, Conn., ir Philadelphia 
joj, Pa. žinoma, “Trilypi 
Pora” nebuvo Liaudies Tea
tro repertuare, bot ji buvo 
pereitame draminių veikalų 
sezone vaidinta. *

i • <Jonas Juška energingai vei- 
' kė ne tik veikalo vaidinimo

TEATRO VEIKLOS
' “rašant apie repertuarą ne
reikėtų per daug žadėti.” At- 

' rodo, kad |ir ši lekcija nevy
kusi. Repbrteris dar, nieko ir

I nežadėjo, bet parašė tai, kas 
'susirinkime raportuota, kal- 
i beta, tarta. Pagaliaus, ai' bus 
I geriau, jei mes aimanuosimo 
i tik apie tai, kad “mūsų jė- 
' gos yra permažos.” Mes jau 
turėjome gerą vaidinimų se
zoną, gerus veikalus pastatė
me, tai yra ir jėgų.

Žinoma, Reporteris negali 
ir t'dkių patarimų .priimti, kad 
diskusijos Liaudies Teatro 
v^kėjų ir narių apie repertu
arą’, apie “Uždavinį,” “Mili- 
feną Sielvartų” ir kitus vei
kalus buvo tik “pernai ple
pėta.” Jei vieton vieno vei
kalo pasirinkta kitas ir jis 
pastatytas, tai buvo rimtas 
darbas, o no “plepėjimas.”

Mos rašome,, kad pravesti 
savus uždavinius, įnešti orga-

Suspenduoti Mokytojai 
į Bus Teisiami 
iKožnas Atskirai

_ ____ . .
1 , ... vAstuoni Suspenduotieji iš.par- ' 
j eigų New Yorko - Brooklyno 
mokyklų sistemos mokytojai 

! bus teisiami pradedant rugsė
jo 18. Pirmiauduoju teis Da- 

i vid L. Friedman. Po jo kiti 
i būsią šaukiami kožnas atski-
■ rai, alfabetiškai/

Vyriausiu mokytojų tardy- j 
toju, prieš mokytojų unijos

■ protestus, paskirtas Theodore 
į Kiendl, Morgano advokatų 
I firmos narys. Uniiistai mo-* * * j ky to ja i reikalavo, kad teisti j 
i suspenduotiems mokytojams, į 
! kurio visi yra unijos veiklūs: 
'nariai, būtų paskirti asmenys'; 
j iš paties mokytojų štabo. ■

švietimo srities valdininkai i 
į tą mokytoji] prašymą atmetė, j 
i pavedė Morgano firmos gynė- '■ 
tjui teisti imijistus mokytojus, i

Liepos 1 O-tą laisviečius at
lankė Mrs. Anna Tvas iš Bos
ton. Mass. Ją palydėjo wood
haven ietė Valerija Kazlaus
kienė, jos giminaitė, pas ku
rią bostonietė viešėjo. Vieš
nios atlankė ir kitas lietuvių 
įstaigas, susibūrusias Lietu
vių Kultūriniame Centre. Ap
žiūrėjus, pripažino, jog yra 
kuo didžiuotis lietuviams, tu
rint tokį centrą.

Komercinė Spauda 
Padrąsina

Komercinė N o w Yorko 
spauda drąsina, jog mūsų 
miesto sardinkoms nėra ko 
bijoti karo. Jeigu mes ren
gimu karo užsitrauktume ant 
miesto atomines ar kokias ki
tokias bombas, mes turime 
2.000 autobusų, kurie galėtų 
mums patarnauti ambulan- 
sais.

Pamanykite, galėtume pasi
važinėti ne tik stovėdami, 
kaip kad dabar, suspaustais 
šonkauliais, važiuojame dar
ban, bet galėtume pasivažinė
ti ir gulsčiomis. Daugeliui 
nebereikėtų nei fėro mokėti— 
užmokėti! kiti.

Sard’nka. 
r

Demokratai gal statysią sa
vo kandidatu į New Yorko 
valstijos gubernatorių Oscar 
Ewing, dabartinį federalį sau
gumo administratorių, Truma
no paskirtinį.

Today’s Pattern

34-50 '
- — 4

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

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

vadovybėje, bet ir gastroles j 
kolonijas organizavo. Jis yra 
uolus scenos veikėjas.
“Rašykim, Kaip Yra, 
Arba Visai Nerašykim”

Po tokia antrašte pereito 
trečiadienio Laisvės laidoje S. 

j V. rašo keletą primetimų 
Liaudies Teatro Reporteriui. ; 
Rodos, kad S. V. gerai žino ' 
reporterį ir savo pastabas ga- ' 
Įėjo asmeniškai padaryti. Ra
šyki spaudon reikėtų ką nors 
k on k retesnio.

S. V. nepatinka Reporterio 
antraštėlė, mininti Liaudies 
Teatro susidomėjimą Atosto
gų Mokykla. Bet ir S. V. ra- i 
šo, kad už stipendiją balsavo 1 
5 prieš du. Vadinasi, Atosto- Į 
gų Mokyklos klausimas kai- i 
betas ir tarimas padarytas 
stipdendijai skirti 25 dol. Tai 
reiškia, kad rašyta tiesa, tuo 
klausimu susidomėta.

Toliau. Susirinkimas “buvo I 
mažytis.” Ne visai taip. Liaud. 
Teatras narių turi (susirinki
me raportuota) 23, o susirin
kime dalyvavo apie 15. Tai 
proporcionaliai buvo geras 

i susirinkimas. Bet jei būtų 
buvęs didesnis, tai kas tada?

Į Gal būtų, “tam pasidėko- 
jant,” — 10 prieš du. Kita 
“bėda,” kad susirinkime “ne
atsirado kandidato” stipendi
jai priimti. Bėt susirinkime 

j ir nedėta pastangų kandida- 
' tas surasti, nes tai neprak- 
; tiška. Tas reikalas palikta 
valdybai ir repertuaro komi-

i sijai. Bet S. V. bara Repor
terį, kam jis nepasakė, kad

i “trys valdybos nariai griežtai 
atsisakė bent pirštą pajudin

ai šiuo reikalu,” nes “atosto
goms per daug pinigų sueik- 
vojama,” kuomet organizaci
jų “iždai taip reikalingi pa
čioms svarbiausioms mūsų 
įstaigoms paremti.” Bet ši tie
sa Reporterio jau buvo pasa
kyta — Liaudies Teatras pa
rėmė kitas įstaigas šimtais, o 
meno mokyklai paskyrė tik 
25 dol.’

Na, o kas galima buvo pa
sakyti apie tuos valdybos na
rius, kurie “griežtai atsisakė 
bent pirštą pajudinti,” kad 
įvykinti savo organizacijos 
tarimą? Juos galima tik aš
triai kritikuoti, jie pastatė sa
vo “aš” prieš organizacijos 
demokratines taisykles. Nėra 
reikalo rašyti nė apie draugo 
S. V. aistringą kalbą prieš 
Atostogų Mokyklą. Ji ne vie- 

| toje ir ne laiku. Atostogų 
Mokykla diskusuota ir nutar-

I ta laikyti atsakomingų orga
nizacijų konferencijose ir su
sirinkimuose. šiuo momentu 
Atostogų Mokyklos organiza
vimas eina prie pabaigos. 
Atostogų Mokykla. organizuo- 
jama pakėlimui mūsų dramos, 
dainos, liaudies šokių, Lietu
vos istorijos ir kultūros.
Bet ir Apie Repertuarą 
Negerai

Draugas S. V. mokina, kad

nizacijon optimizmą, o ne pe
simizmo skleidimui.

Reporteris.

Prašau Dėmesio
Penktadienį, liepos 14 die

ną, 8 valandą vakare, Kul
tūriniame Centre įvyks svar
bus pasitarimas vienu labai 
svarbiu klausimu. Mes nori
me, kad tame pasitarime, ku
ris bus trumpas, būtų atsto
vautos sekamos organizaci
jos :

Aido Choras
‘ Lietu viii Moterų Apšvietos

Klubas
Liaudies Teatras
LMS TIT-čioji apskritis
Lietuvių Kultūros ir Svei

katos Klubas ,
Lietuvių Kultūrinis Klubas
ALDLD kuopos, veikiančios

Brooklyno ir apylinkėje
LDS kuopos,, veikiančios

Brooklyne ir apylinkėje.
Mes i/orime, kad suminėtų

jų organizacijų valdybos pa
siųstų šin pasitariman po vie
ną ar du savo narius.

Reikalas, kaip minėjau svar
bus. Pats tikslas bus paaiš
kintas pasitarime - mitingė- 
lyj.

Tikiu, kad šį mūsų prašymą 
minėtų organizacijų valdybos 
išklausys.

Katrina Petrikienė.
Laisvės direktorių
tarybos sekretorė.

(129-130-131)

Šilimai siekiant 85 su virš 
laipsnius, virš trys ° milijonai 
newyorkiečių praėjusį sekma
dienį praleido pajūriuose ir 
parkuose. Coney Islande ap
robuota buvus 1,400,000 pu
blikos, Rockaways l,3OO,OO0.

Charles Snojkol, Brooklyno ; 
j laivastatyklos darbininkams. į 
; nusižudė nušokęs nuo 5-to ( 
Į aukšto namo, kuriame jis gy-1 
I veno.

Dar vieną įrodymą fakto, kad 
tarpe Hooverio republikonų ir 
Trumano demokratų nebėra 
jokio skirtumo, pateikė Ohio 
gubernatorius Frank Lausche, 
demokratas. Jisai pareiškė, 
kad jis remsiąs Robert A. Į 
Taftą j senatorius lapkričio 7- i 
tą įvyksiančiuose rinkimuose. Į 
Taftas yra to aršaus prieš- 
darbininkiškojo Taft - Hartley 

įstatyme tėvas.

Praėjusį pirmadienį užėjęs 
veik nuolatinis stiprus lietus 
tebesitęsė ir antradienį.

Bėgiu pirmųjų 16-kos va
landų mieste vandens prilijo 
1,63 colius. Miesto seklumo
se patvindė kai kurias gatves, 
daug kur priliejo skiepus, su
trukdė trafiko.

Keturiomis pėdomis van
dens buvo patvinęs apatinis 
kelias po Horace Harding 
Blvd, prie 90th St. ir Wood 
haven Blvd., sustabdęs trafi- 
ką. Giliai apsemtas buvo ir 
Queens Blvd, ties Elmhurst, 
Queens. Ties 90th St. ant 
Queens Blvd, sustojo mylios 
ilgio trafikas ir kelios mašjt-1, 
uos likosi užkliuvusios vande
nyje iki lietaus pertraukoje 
vanduo nusėdo.

Kai 'kurie miestiečiai gau
sų lietii buvo bepradedą pri- 
skaityti mechaniškųjų lietaus 
dirbėjų kreditui, tačiau pasi
skaitę, jog net Chicagoje ir 
toliau į vakarus žmonės grims- 
ta potviniuose, nutilo apie sa
vo nuopelnus.

Dėl nepaprasto šitio sezonu 
lietingumo, tikimasi vandens 
ištekini pagerėjimo. Del to 
leidima's laistyti daržus ir 
vartoti prūdus būsiąs.pratęs
tas menesiui laiko. Taipgi gal 
leis plauti automobilius, buvu
sius uždraustus prausti nuo 
praėjusio gruodžio 8-tos. Dar 
tebcpasilieka uždrausta plau
ti šaligatvius ir gatves.

Th erosą Sharp, 4 metų, iš
krito per langą nuo 4-to aukš
to iš savo buto Brooklyne. Ji 
išliko gyva, bet pavojingai su
sižeidė..

~~PARDAVIMAI
■ \

Parsiduoda fiadio krautuvė ir 
taisymo dirbtuvė lietuviais apgy
ventoje vietoje. Lietuvis, nusima
nantis apie radio taisymą, nusipir
kęs šią vietą, darytų gražų pragy
venimą. Kreipkitės: Union Radio, 
409 Howes St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EV 8-3639. (130-131)

Pelnagrobiai vėl pakėlė 
į maisto kainas. Mėsos kainos, 
I pastaruoju laiku kai kurios 
; buvusios pakeltos net po 11 
! centų svarui, dabar vėl pake- 
I liamos.
|

Kompaniškosios A & P 
krautuvės skelbia vėl pake
liančius kainas po centą ant 

i svaro pigiausioms mėsoms ir 
iki 4 centų brangesnėms.

Bohack, Grand Union ir 
' kitos skelbia panašius pakė
limus. Mažiukai bučeriai, pri
klausantieji išimtinai nuo 
stambiųjų mėsos trustų, bus 
priversti mokėti ir iš savo 

i kostumerių imti dar aukštes- 
' nius’ pakėlimus kainų.

' Continental, Gordon, Ward 
i irt kitoš'K stambiosios duonke- 
pyklos jau pakėlę duonos kai- 

; nas po centą bandukei. Di
džiuma kaltina Koriją, nors 

i žinoma visiems, jog nei vienos 
ekstra bandukės Korėjai nie
kas nesiuntė daugiau, negu 
buvo siunčiama ten pastaty
toms, paruoštoms karui mūsų 

'šalies armijoms pirmiau.
Jau pakeltos ir visokių kitų 

I prekių kaino?.
Karas—gera priemonė kom

panijoms prisižerti aukso iš 
: darbininkų menkų uždarbių 
■ išgrobstytais centais. Kom

panijos vėl galės išleisti mili
jonus dolerių iš naujo išrink
ti valdžion Trumano demo
kratus ir Hooverio republiko- 
nus.

Už tuos pelnus kompani
joms. tūkstančiai darbininkų 
šeimų jau užmokėjo daug 
aukštesnėmis už centus kai
nomis, užmokėjo kare žuvu
siais vaikais.

Šeimininkė.
t

Wallanderis Paskirtas 
Miesto Apsigynimo 
Viršininku

Buvęs New Yorko policijos 
j viršiųiąkas Arthur * W. Wall- 
and.exy tapo majoro O’Dwy
er pvįsiekdintas miesto ap- 
sigynipro viršininku. Wall- 
snder pastaruoju laiku, po 

' pasitraukimo iš policijos ko- 
misijonieriaus pareigų, buvo 

Į Consolidated Edison firmos 
prezidento padėjėju.

Susidūrus pienvežimiui su 
keleiviniu , auto, vairuotojas 
tapo pavojingai sužeistas su
virtus aut jo dėžėms su pie
no bonkomis. Auto vairuoto
jas išliko nesužeistas.
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINES, vynai ir alus 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 * rJ-Li-L* ▼ i □ 1 V 11
SHUFFLE BOARD
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Perdaug saulės, kartais 
gali būti blogiau už per ma
žai saulės. Nuo perkepini- 
mo, gali gauti ilgalaikį odos 
įdegimą, nebepranykstan- 
čias raukšles, odos sukietė
jimą, skeldėjimą. Saule, 
kaip ir viskuo, reikia nau
dotis su saiku, protingai.

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.

VAKARIENE 85c.
iš 7-ių patrovų •

PIETŪS 60c. 
iš 5-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, pasivaišinamas bei pare. Pra
šome užeiti'‘pasilinksminti. Nesigailėsite!

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom/

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen .7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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, PU. Q,
Tel. EV. 7-6233

EGZAMTNUOJAM AKIS
‘ RAŠOME REOJpPTUS 

DAROME IR TfllTAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398,BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TELEVISION

WA H

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS /
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas

, ■* ■' •jėf.

'VI

C,

TELEPHONE

3TAGG 2-5043

•'DU*

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

H anniit

RES. TEL.

HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME >
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Baisa niuo to jas)
Liūdesio valandoje kreipkitSs pas mus 

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

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