
Per virš vieną mėnesį lais- 
viečiai sudėjo specialiu $10,- 
000 fondan virš $6,000!

Tai parodymas, kokiu uolu
mu mūsų žmonės dirbo, kaip 
jie myli savo laikraštį.

Dar privalome * sudėti arti 
keturių tūkstančių dolerių.

Keleivis džiaugiasi, kad lie
pos 2 d. “lietuviai” pikietavo 
Laisvės pikniką.

Betgi visai neseniai to pa
ties Keleivio Januškis rašė, 

• jos tos rūšies lietuviai yra 
smetoninių utelių užkrėsti ir 
užesti.

Vyriausias šiandien žmoni-

Darbo Žmoni, 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE Kc
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Jankiai numetė milioną 
svarų bombų į Wonsaną,i

š' I Šiaurinei e Korei* o j e
— parašų • ’ d J
mis rinki-I . _ ~ 7 ~

Siaurine Korėja sako, daug
civilių užmušta bei sužeista

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei
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jai uždavinys: neprileisti už
siliepsnoti trečiajam pasauli
niam karui, pastoti kelią 
tiems, kurie mojasi naudoti 
atominę bombą.

Karui kelio pastojimas, ži 
noma, yra nelengvas darbas. 1 
Viena priemonių ■ 
po taikos peticijomis
mas.

Tie, kurie stoja už
peticijoms priešinas1’.

Tie, kurie stoja prieš
po jomis rašosi.

žinoma, yra milijonai
nių, kurie karo nenori
peticijomis nesirašo — bijosi; [ 
iie karo šalininkų išgąsdinti.

Tokiems tenka daug aiškin-1
ti, su jais
jotų tarti žodžio už taiką,—
viltį pasaulio darbo žmonijos, rėjoje. Tuo

JAU SUKELTA $5,989;
DAR REIKIA $4,011

9

Motinos, unijos ir kitos 
organizacijos ragina 
sustabdyt karą Korėjoje

karą,

k a ra
Tokio. — 50 didžiųjų

Amerikos Ūombanešių B-29, 
, ‘lakstančiųjų tvirtovių,” 
numetė milioną svarų bom
bų (500 tbnu) į Wonsaną, US LflllXtl VKIUĮJ CH.-.IX114- Is . iv.

is kalbėtis, kad nebi- pramones miestą ir gelezin- 
kelių mazgų, šiaurinėj Ko- 

“ i tarpu lijo ir 
įbuvo tokia tiršta ūkana, 

Reikšminga, kad po Stock- kad negalima buvo įžiūrėt, 
holmo pažadu - rezoliucija kur bombos krito.
paMjraše Lenkijos katalikų 

 

kardinolas Sapieha ar Sapie

zmo-
ir po ty

To žygio komandierius 
generolas Emmett O’Don
nell pranešė, kad “puikiai 
pavyko.”

Generolas Hoyt S. Van
denberg, Amerikos oro jė
gų štabo vadas, pareiškė, 
jog reikia “džiaugtis ir 
linksmintis,” kaip pasisekė 
Wonsano bombardavipias 
iš oro.

ga.
Lenkijos 

vyskupas Choromanski šitaip 
pasakė:

“Kadangi Stockholm© atsi
šaukimas stoja už išsprendi
mą taikiu būdu visų tarptau
tinių nesusipratimų, tai (Len
kijos) Episkopatas aiškiai pa
sisako už atsišaukimą ir jis 
rems judėjimą už taiką, ren
kant žmonių parašus po tuo 
atsišaukimu.”

Virš 730,000 Lenkijos pi
liečių renka po taikos petici
jomis parašus!

vyskupų vardu

Tarybų Sąjungoje jau su
rinkta arti šimto milijonų 
žmonių parašų po taikos 
ticijomis.

Amerikoje kol kas tėra 
rinkta vienas milijonas — 
siryžta surinkti penki.

Iš viso šiandien plačiajame 
pasaulyj bus surinkta dau
giau kaip 200 milijonų žmo
nių parašų po taikos petici
jomis.

pe-

su- 
pa-

Svarbu tai, kad tuomet, kai 
Lenkijos katalikų kardinolas

Maskva vadina MacArthurą ir 
Bradley kariniais kriminalistais

Maskva. — Sovietų spau
da vadino Amerikos gene
rolus MacArthurą ir Oma
rą Bradley “kariniais kri
minalistais ir žmogžu
džiais” už tai, kad ameriki
niai bombanešiai naikina 
miestus Šiaurinėje Korėjo
je.

Sovietiniai koresponden
tai rašė, kad jankių lakū
nai atakuoja net civilius 
gyventojus tų miestų gat
vėse.

Žurnalas Naujasis Lai
kas rašo:

“MacArthur ir Bradley 
(karinių Amerikos štabų 
vadas), kurie pasiuntė

miestų, 
žmogžu- 
krimina- 
vogtinai

Lakstančias Tvirtoves bom- 
barduot Korėjos 
visuomet liksis 
džiais ir kariniais 
listais, net jeigu
pasisavinta Jungtinių Tau
tų .vėliava plevėsuos virš 
MacArthuro ir Bradley’o 
štabų... Šią vėliavą jie nau
doja kaip skraistę ameriki
niam užpuolimui prideng
ti Korėjoje.

“Jokios alyvų šakelės ne
gali užslėpti faktą, kad 
Jungtinės Valstijos yra įsi
veržėlis ir taikos ardytojas 
ir kad visa atsakomybė už 
tai gula ant jų už visas tos 
didžios nedorybės pasėkas.”

Brooklyn© piknike (liepos 2 d.) surinktų aukų dalis 
buvo paskelbta pirmesniuose Laisvės numeriuose; šiuo 
metu skelbiame kitą dalį. Pridavė:

Antanas Bimba (sudėtos prie pikniko stalo) $185.00 
Amelia Burbai te ir Aldona Aleknienė surinko 50.75 
Stefanija Sasna surinko ......................... 45.00
L. Kavaliauskaitė ir C. Abekienė surinko ....33.53 
Nat. Nagulevičiūtė ir Anna VinceviĮnus . . . . 28.00 
V. J. Stankus, Easton, Pa..................... 41.00

Aukojo: ........... .... ....
Vera Smalstienė, Detroit, Mich. ................ 25.00
Ant. Cicėnas, Newark, N. J............................... 20.00
Leon Tilvick, Easton, Pa..................... •........... 20.00

k Jonas Niutautas, Brooklyn, N. Y........................ 20.00
V. Katinas, Cliffside, N. J.............. 4................... 13.00
LLD 13-toji kuopa, Easton, Pa..........................10.00
Veikiantysis Komitetas, Philadelphia, Pa......... 10.00
St. Radušis, Bayonne, N. J............................... 10.00
Ign, Sutkus, Brooklyn, N. Y............................... 10.00
Jonas Grybas, Norwood, Mass............................10.00
Dr. M- B. Palevičius, Detroit, Mich.................... 10.00
Clara Stasulis, Elizabeth, N. J............................10.00
Wm. Paulauskas, Elizabeth, N. J........................ 10.00
Marė Ramanauskienė, Wilmington, Del........... 10.00
K. Pociūnas, Elizabeth, N. J............................... 10.00
Draugai Yuriai, Chicago, Ill.......................... ..10.00
Philadelphietis .. ................................................10.00
Mykolas Paugis, Waterbury, Conn...................10.00
J. Kulis, Rochester, N. Y........................  10.00
Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J...................... 10.00
A. Valinčius, Pittston, Pa.........✓...................... 10.00
EI. M., Philadelphia, Pa................................ • • • .10.00
Walter Barštis, Bayone, N. J................. 10.00
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y..........................10.00
F. Kvederas, Canton, Mass............................... 10.00
Amelija ir Vincas Stupurai, Brooklyn, N. Y... .10.00 
S. Griškus, Brooklyn, N. Y.......... . ...................10.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Šaukia ištraukt Jungtinių 
Valstijų armijų iš Korėjos

čių Trygve Lie. Jis atsisa- 
su kė jas priimti. Warren 

Ameri- 
Jungtinėse 
neprisilei-

Lake Success, N. Y. - 
350 motinų, daugelis 
kūdikiais ant rankų, atvy- Austin, vyriausias 
ko į Jungtinių Tautų cent- kos atstovas 
ra, reikalaudamos sustab- Tautose, taipgi 
dyti Korėjos karą ir atšauk- ido tų moterų,
ti Amerikos armiją iš ten. i Tik sekretoriaus Lie ats-

Motinos iš darbo unijų ir stovas Andrew Cordier suti- 
organiza- ko pasimatyti su atėjusią 

ei jų siuntė ..savo delegaciją grupe motinų. Jis šaltai, 
pas Jungt. Tautų sekreto-‘prieštaraujančiai kalbėjosi 

su motinomis. Jos perskai
tė jam pareiškimą, prašan
ti sušaukt pilnutinį visų 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos susirinkimą dėl Ko
rėjos karo baigimo 
timos kariuomenės 
kimo.

įvairiu pilietinių

Hirosimos valdininkai 
prieš atomy bombas

Frankfurt, Vokietija. — 
Atsilankė 72 sveciai-pasiun- 
tiniai iš Japonijos. Jų tar
pe yra Hirošimos miesto 
majoras Šinzo Hamia ir 
Hirošimos provincijos gu
bernatorius Tsunei Kusu- 
nose. Pirm išlekiant jiem i 
Paryžių, korespondentai 
užklausė, k a jie mano apie 
atomų bombos naudojimą 
kare.

Majoras Hamia atsakė:
“Tai būtu apgailėtinas 

dalykas, jeigu 
Valstijos vėl
atomine bomba prieš 
kuria sali, ypač dabar, kuo
met jau ir rusai turi ato
mine bomba. Vartojant 
bombas iš abieiu pusiu, bū
tu daromas galas civilizaci
jai.”

Gubernatorius Kusunose, 
pareiškė:

Jungtinės 
panaudotu 

bet

i

surado

ir sve- 
ištrau-

..tik 10 
minučių laiko joms. Tarp 
iu buvo ir Auksinės žvaigž
dės motinų, praradusiu sū
nus Antrajame pasaulinia
me kare.

Pietinė Korėja žudo 
karo belaisvius

Tokio. — Amerikinio Co
ir vyskupai remia taikos peti- įlumbia Broadcasting radi-
cijas, tai Amerikos lietuviš
kieji klebonai joms priešina
si, sakydami, būk esąs “grie- 
kas” rašytis po jomis.

Kas gi daugiau gali žinoti: 
kardinolas ir vyskupai, ar 
nykštukiški lietuviški kunigė
liai ?!

Pittsburgho kunigų žinios 
skelbia, būk Francūzijos kar
dinolai ir vyskupai “smerkia 
Stockholm© atsišaukimą.” 

čia žinios nusimelavo:

korespondentas 
pranešime

Bill
sa-

JO
Downs savo
kė:

“Kariniai 
riuos mes 
paimame, atsiduria pas 
(Pietų) Korėjos valdžią ir 
atrodo, kad jinai juos nu
žudo kaipo už bandymą pa-

ku-belaisviai, 
(amerikiečiai) 

atsiduria

Downs, lyg pateisinda
mas žudymą pakliuvusių

Prancūzijos kardinolai ir vys-|Uelaisvėn šiaurinių korejie-
kupai smerkia tuos, kurie ryž
tasi naudoti atomo bombą.

Girdėjome, jog South Bos
tono “Darbininką” perka ar 
gal jau nupirko Marijonų or
dinas (zokonas).

Tai tas pats ordinas, kuris 
leidžia “Draugą” Čikagoje.

Marijonai, pasirodo, ' ne 
juokais eina į laikraštinį biz
nį.

čių, pridūrė:
“Atrodo, kad nei vienoj 

nei antroj pusėj 
daug belaisvių.”

nelieka

Truman prašo 89 miliony 
dolerių propagandai

Žada smarkesnes rakietas 
amerikiečiam Korėjoje

Tokio. — Atsilankęs Ja- 
ponijon, generolas Hoyt S. 
Vandenberg, Amerikos oro 
jėgų vadas, ketino siųsti 
jankiams Korėjoje smarkes
nes bei didesnes rakietas. 
Nes dabartinės amerikiniu 
lakūnu raki etos, turinčios 
5 colius storio, neįkanda ru
siški! tankų, kuriuos nau - 
doja šiauriniai korėjiečiai.

Washington. — Prezid. 
Trumanas kreipėsi į Kong
resą, kad pridėtų dar 89 
milionus dolerių dėl pasau
linės šaltojo karo propagan
dos prieš komunizmą per 
metus. %

Prezidentas sakėr ameri
kinė propaganda turės at
remti komunistų bandymus, 
kurie stengiasi “paniekinti 
Jungtinių Valstijų veiks
mus visame pasaulyje.”

Atrodo, kad mes tai pada
rysime iki nuskirto laikojo — 
Darbo Dienos.

Mes tai'privalome padaly
ti!

MacArthur kritikuoja 
spaudos pranešimus

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur peikė amerikinių 
korespondentų pranešimus 
iš Korėjos karo fronto. 
MacArthur sakė, kad ko
respondentai “per daug 
perdėję” amerikiečių nuos
tolius.

Pats MacArthur surado 
tiktai 42 amerikiečius už
muštus, 256 be žinios din
gusius ir 190 sužeistų.

Iš MacArthuro pareiški
mo spėjama, kad jis ruošia
si įvesti karinių žinių cen
zūrą.

SIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
PRASIVERŽĖ PER KUM UPĘ

A ---------------
Tokio, liep. 14. — Ameri

kiečių štabas '.pranešė, jog 
nedideli būriai šiaurinių 
korėjiečių k a r i u o menės 
persigrūmė per Kum upę, 
20 mylių i šiaurės vakarus 
nuo, Taedžono, laikinosios 
Pietų Korėjos sostinės, 
jankių komandos centro. 
Kiti, sakoma, neskaitlingi 
šiaurinių korėjiečių būriai, 
prasiveržė per ta upe į 

| šiaurės rytus nuo Taedžo- 
|no, kuris yra.už 13 mylių 
į pietus nuo Kum upės.

Suprantama, kad šiaurie
čiai tvikosi apsupti ameri
kiečius Taedžono srityje iš 
abiejų pusių/ Amerikinė 
artilerija dieną ir nakti be 
paliovos bombardavo šiau
riečius ir iu bandymus per
sikelti į pietinį upės šoną. kų.

į rytus šiaurieToliau
čiai sumušė dvi Pietų Korė
jos armijos divizijas ir nu
bloškė jas 15 mylių atgal.

Šiauriečiai grumiasi ar
tyn Taegu miesto, svar
biausio amerikiečiams gele
žinkelių ir vieškelių mazgo. 
Amerikiečiai per Taegu 
siunčia frontan savo ka
riuomenę ir ginklus, kurie \ 
įgabenami per Pusan uos -

Laivakroviai
San Francisko. — Vaka

riniu Laivakrovių Unijos 
laikraštis Dispatcher, ragi
no Jungtines Valstijas pa
sitraukti iš Korėjos karo; 
sakė, 'jog Amerika neturi 
tapti pasauliniu policinin
ku, ginančiu fašistines vai- . 
džias ir padedančiu impe
rialistams laikyti paverg
tas tautas kolonijose.

Taegu,

Tae-

Maršuodami link 
šiauriečiai gręsia 
apeiti amerikiečius 
džono apylinkėje.

Jankių štabas skelbė, kad 
jų ir australų lakūnai per 
tris dienas sunaikinę apie 
8(1 šiaurinių korėjiečių tam

Skerdyklų darbininkai
i Chicago. — CIO Sker- 

“Aš ’priešingos atominės .dyklų Darbininkų Unijos 
bombos naudojimui todėl. is‘^yriaus num. 437 laikraš- 
kad ii užmuštų daug nekal- jis Cleaver kritikuoja vai
tu žmonių.” džią už įsikišimą i civilinį

Amerika, baigiantis ka- Korėjos karą. Įspėja, kad 
rui, metė atomu bombas į s Amerikai bekariaujant 
Japoni jos miestus Hi rosi-; prieš šiaurinius korejie- 
mą ir Nagasaki. Tns dvi čius, juo labiau bus naiki- 
bombos nužudė daugiau ‘narna unijų laisvė šioje ša- 
kaip 100.000 civiliniu žmo- tyle
nių — vyrų, moterų ir vai- O kas liečia amerikinį 
kų. 1 j “demokratijos gynimą” Ko

rėjoje, tai Cleaver klausia: 
“Kodėl tokios didelės 

pastangos dedamos šaute 
išauti korėjiečiams ' demo
kratiją, kuomet mes nesu
gebame bent kiek demokra
tijos įvesti savojoj Georgi- 
jos valstijoj?”

Ickes sako, MacArthur 
i vis nepasiruošęs”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Washington. —- Slaptoji 
FBI policija raportavo, jog 
per pastaruosius metus 'ji
nai smarkiau darbavosi, se
kiodama ir medžiodama 
komunistus ir jų šalinin
kus, negu Antrajame pa
sauliniame kare gaudyda
ma nacių ir japonų agen
tus.

Pietų Korėja, liep. 14 — 
Amerikiečiai praneša, jog 
100 ar daugiau „ šiaurinių 
korėjiečių kariuomenės su 
12 tankų persikėlė į pieti
nę Kum upėš puse, į šiau - 
rėš vakarus nuo Taedžono. 
Sako, jankiai sudaužę 7 jų 
tankus.

Pietines Korėjos valdžia 
rengiasi bėgti iš laikinosios 
savo sostinės’ Taedžono.

Washington. — Atominė 
Kongreso komisija prane-

še, jog kitą mėnesį pradės 
statyti tokį submariną, ku
ris būtų varomas atomų 
jėga. ______

Tucson, Ariz. — Nukrito 
bombanešis B-50; užmušta 
4 lakūnai, šeši kiti išsigel
bėjo.

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Bran
nan nupeikė biznierius, ku
rie, spekuliuodami Korėjos 
karp, pabrangino duoną ir 
mėsą. Brannan sakė, yra 
gausybė visokių maisto
produktų. 1ORAS. — švelni giedra.

Washington. — Buvęs 
Jungtiniu Vaistini vidaus 
sekretorius Haroldas L. Te
kęs kritikuoia generolą 
MacArthurą už >. apsileidi
mus. Tekės, rašydamas žur
nalo New Republic, vadina 
ji “MacArthuru nepasiruo- 
sėliu.” 1 Sako:

“MacArthuro dėka, Pie
tinė Korėja buvo blogai pri 
ruošta apsiginti... Jis buvo 
“basas’ užkluptas Korėjoje.

“O 1941 m. gruodžio 7

Dearborn, Mich.—Progre
syviai Fordo automobilių 
darbininkai iš CIO unijos 
600 skyriaus išleido ir pla
tina 20,000 lapelių, reika
laujant' sustabdyt “Wall 
Stryto karą prieš Korėjos 
žmones.”

buvo netikėtai užkluptas 
(japonu), nepaisant įspėji
mo, kad grėsė pragaištin
gas smūgis Perlu Uoste.”

Labai pasmarkėjo darbai 
laivas ta tvkloso ir įvairiuo
se kariniuose fabrikuose.

Amerikiečiai prarado du 
didžiuosius bombanešius

Tokio. — Amerikinis šta
bas pranešė, kad amerikie
čiai per dvi pastarąsias die
nas prarado du didžiuosius 
bombanešius B-29.

Viena bombaneši nušovė 
šiauriniaUcorejiečiai pajū
ryje Pietų Korėjoje; kitas 
šiaip žuvo jūroje tarp Ko- • 

I rėjos ir Japonijos.
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Veidmainiai :"įilis liausimais
kiekvieną dieną

Abi senosios partijos turi savo programose įrašiusios; straipsnius. Jis 
punktą, kad jos priešingos rasinei diskriminacijai, kad nyje “Ų. S. Errors in Korea,” 
jos nori įstatymo, kuris tokią^diskriminaciją pasmerktų liepos 10 d., tarpe kitko, ra
il* uždraustų. Abidvi senosios partijos yra pasižadėju-■S() •’ 
sios remti Fair Employment Practice Commission įsta
tymą, kuris uždraustų darbuose ir užsiėmimuose diskri
minaciją prieš negrus.

Bet ir vėl tapo aiškiausiai įrodyta, kad tas demokratų 
ir republikonų programinis punktas tarnauja tik apgau
dinėjimui Amerikos negrų ir. tų baltaodžių, kurie prie
šingi diskriminacijai. Tapo puikiai įrodyta Kongrese. 
Kai atėjo balsavimas apriboti debatams laiką, kad pie
tinių valstijų senatoriai negalėtų debatus tęsti be jokio 
galo, diksikratams pagalbon atėjo ne tik daugelis tru- 
maninių demokratų, bet ir šeši republikonai. 
mui debatų reikėjo 64 balsų, bet balsavo tik 55,-22 de-1 nušluoti 
mokratai ir 33 republikonai. Prieš Įnešimą balsavo 27, (du pulkus).” 
demokratai ir šeši republikonai. Negavus dviejų treč-l Amerikos komandicriai ne
dalių balsų už įnešimą, visas reikalas išmestas iš šios se- [suprato tankų rolės. Jie pa
sijos darbų. Diksikratai laimėjo. Ji-e laimėjo todėl, kad: šakojo, kad Korėjoje, kur yra 
Fair Employment Practice Commission įstatymo faktinai kallub ^miskų,^sriaunių upių n- 
nenori nei demokratų, nei republikonų partija. 'Ena’

Dabar aišku visai Amerikai. Dabar aišku visam pa- ('ma:s'J * * Į n o r Į

šauliui. Pasilieka tokia padėtis, kokia buvo iki šiolei. 
Kitoje Kongreso sesijoje, pamatysite, eis tos pačios cere
monijos. Demokratų partijos vadai neva norėtų tokį 
įstatymą priimti, bet džiaugiasi, kai bilius negauna rei-1 
kalingos daugumos. Republikonų partijos vadai neva 
reikalauja tokio įstatymo, bet kai ateina balsavimas, 
dalis republikonų paliekama balsuoti prieš bilių. Ir taip 
negali susidaryti.du trečdaliai balsų.

Kalta ir visuomenė. Niekas neabejoja, kad milžiniško
je daugumoje Amerikos žmonės priešingi rasinei diskri
minacijai. Tai kaip gali būti, kad jų išrinktieji atstovai 
nesiskaito su jų norais ir valia? Nesiskaito todėl, kad 
rinkimams atėjus tie žmonės pamiršta politikierių paža
dus ir vėl balsuoja už tuos pačius.

Antra, savo išrinktuosius atstovus žmonės palieka “ra
mybėje.” Kas kita, jeigu piliečiai nuolatos bombarduo
tų savo senatorius ir reprezentantus laiškais ir telegra
momis, reikalaudami balsuoti už tokius bilius, kurie nau- sa]<0> ]<af] bendrai lėktuvų pa- 
dingi žmonių interesams. Tie republikonai, kuri-e balsavo darytus r.uostolius reikia bent 
prieš F. E. P. C. ir tie trumanimai demokratai, kurie keturis kartus arba ir šešis 
parėmė pietinius diksikratus, būtų nebalsavę prieš, jeigu 
piliečiai masiniai būtų griežtai pareiškę jiems savo no
rus.

United 
United 
Queens 
Queens

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

į tą spaudoje ir radijo žiniose. Jūrą tapo pasiųsta 
i Apie jo eiseną šiame skyriuje karo laivų,

nes tai būtų tik nai numato, kad ten gali pa- 
Savo lai- prašyti

Dabar 
tūlas pastabas.

W. Baldwin, 
Times’o kari-

kolumniptas, pranta, ką reiškia* partizanai 
pateikia ilgus Hitleris irgi šaukė, 
savo straips- organizuos partizanų

svečius” laukan.

Kinijoj, kada liaudis- laimė
jo, tai užsienio imperialistai 
dėjo viltį, kad ten įsigalės jų 
“partizanai.” Bet jie nesu- j

, so:
Amerikos karo specialistai !clll 

perdaug 
Korėjos

■ Korėjos

kad jis 
būrius, 

bet tas jo užmanymas pasiliko 
tik plepėjimu.

Partizanų veikimas, tai pa-
i masių — liaudies — vei-

I *-

ikimas. Saujelė liaudies prie
šų gali pasivadinti partiza
nais, bet jų “gyvavimas”

pasitikėjo 
armija. . . 

armija visai 
— prastas jos

[ sinis stovis... Kitaip yra 
l Šiaurinės Korėjos armija — ji | 
■turi gabius vadus ir kaunasi In,.l°.b 
narsiai... Pietinės Korėjos 
vadai nedakainavo f_______
Korėjos armijos.

į jo, kad “pietiečiu pulkas gali 
šiauriečių brigadą

Pietinės 1
Pietinės

nenori • • .
dva- | trumpas, nes darbo liaudis vi

su | sur juos gaudo, puola ir su- 
l- Į naikina. Tafp atsitiko ii- Ki- 

Kur jau metai laiko 
Korėjos į išlaisvinti Kinijos plotai, 

šiaurinės Poniškų
Jie pasako-

teli

I (Tąsa nuo 1-mo puslanio)
i M. Ž., Easton, Pa....................................... 7.00
i S. Penkauskas, Lawrence, Mass. — nuo mažos

parinkęs ir $1 nuo Mission — viso.................... 6.30
[• Juokas Bendokaitis, Chicago, Ill..........................5.00
1 M. P., Pittsburgh, Pa............................................5.00

5.00

cijos karines jėgas.
Tie, kurie mano, kad jie, 

remdami Indo-Kinuose arba 
kitoje kurioje Azijos šalyje— 
kaip Indonezijoje, Malajuje, 
Burmoje, Siame ar ir Japoni- 
j o j e — u žsi e n i o i m p eri ai i z m ą, 
stengdamiesi ten palaikyti 
m ės ūkyje feodalizmą, 
mieste baisų darbininkų

I vengimą, laimės kovą, jie 
bai klysta. Aziją yra didžiau
sias pasaulyje kontinentas ii 
turi daugiau, kaip pusę viso 

j pasaulio gyventojų. Europos 
! ir Amerikos imperialistai, ku- 
| rie nuolatos puola “azijatus,” 
į labai klysta, manydami, kad 
i Azijos tautos ir ant toliau 
j jiems vergaus. Tą part 
i va Kinijoj, tą parodo 
i re.]oje.

■ Japonijoj generolas
I Arthuras organizuoja 
policijos.

i kariniai daliniai.
i rodo, kad ir ten dabartiniai I 
i valdonai nesijaučia tvirtai. ! 
i Baisus puolimas ant darbo 
I liaudies, uždarymas darbinin- 
! kiškų laikraščių tik daugiau ’ 
į akstiną liaudį į kovą.

Rumunija išvijo popiežiaus Į 
. P. OTIarą, nes su- į 

įsekė, kad jis ne religijos rei- 1 
j kalais užsiima, bet organiza- [ 
| vimu šnipų ir kitokių piktada- 
j rių prieš liaudies santvarką.

Liaudis Nori Taikos. Visa
me pasaulyje milijonais žmo- 

i nes rašosi po Stockholmo Tai- 
j kos Peticijomis.
mus, tas yra ii’ kitur, 

■je nedidelėje 
į beje .
įsirašė taikos peticiją.

Indijoj,' kuri daro rezerva
cijas Korėjos reikalais, buvo 
užklaustas premjeras Pandit 

j Nehru, ar Korėjoje neprisieis

zc- 

0 
pa

ir fo

Mac- 
75,000 

Tikrumoje, tai bus 
Tas žygis

Mrs. Mary Janulevičienč, Corona, N. Y 
Petras Bugailiškis, Rochester, N. Y.... 
Juozas ir Marcelė Purvėnai, Brooklyn,............ 5.00
Frank ir Mary Krungliai, Woodhaven, N. Y..5.00 
P. Gustaitis, Brooklyn.......... *......................
Helen ir Charles Pietai, Philadelphia, Pa.. 
J. Gružauskas, Philadelphia, Pa..................
Vladas Danielius, Easton, Pa..................... .
Jonas Šimėnas, Bellmore, L. I...................
Joe Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.....................
Marcele Vasiliauskienė, Chicago, Ill.......'..
Paulina Urbiene, Easton, Pa.......................
J. Sadauskienė, Brooklyn, N. Y.................... ■
J. Cibirka .......... . ..................... •.............. . .
Stasys Brusokas ’................ .  .....................
A. Gaškauskai, Huntington, L. I................
A. Balčiūnas.................................................• •
Petras Dauginis, Huntington Valley, Pa. . . 
A. Macijauskas, Waterbury, Conn..............
K. W. M-son. .... ................................ • •.........
J. Rainis. .....................................................
Nežinomas, Brooklyn, N. Y........................
Paulina Mataitis, Hellertown, Pa................
V. J. Stankus, Easton, Pa.............................

Valeika, ...............................•..................
Tamošiūnas, ..........................................
Mikalėnas, ........................................• •..

Weiss, ...............................•.....................
Mureikienė, ......... • •..

Ambražiene, ..............................................
Barzdaitis, .'..................................... • •...

Belte, ...............................•................... • •

. • -5.00 

... 5.00 

... 5.00 

. . .5.00 

.. .5.00 

... 5.00 

... 5.00 

. .. 5.00 

...5.00 ’
.. 5.00 

U 5.00 
... 5.00 
... 5.00

. 3.00 • 

..3.00 

.. 3.00
• 3.00 

..2.00 

.. 2.00 

..2.00 

.. 2.00 

.. 2.00 

..2.00 

.. 2.00 

.. 2.00 

..2.00
. .2.00 

. .2.00 

..2.00

partizanų neliko ijei 
dūko. Kinijos liaudies 

| riausybė raportavo, kad 
milijonas 
ta.po išgaudyta.

The New York Times’o 
korespondentas 1 d. liepos iš 
Ilong Kon rašo, i 
dento Trumano pareiškimas, 
jog Jungtinių Valstijų Septin
tasis Karo Laivynas gins For- 
mozos salą, surištas su poniš
kų partizanų suismukimu — 
“doom of guerrilla resistance 
on the Chinese mainland.” 

Indo-Kinai. Jau trys metai, 
kai Indo-Kinų liaudis veda 
karą prieš Franci jos imperia
lizmą už savo tautinę laisvę.

Trumanas, pa
lai vyną ii 

orlaivyną į Korėją, pareiškė, 
kad jis įsake karo jėgoms 
veikti ir Indo-Kinuose, kad. 
“komunistai ir ten nelaimėtų.” 
Tuojau jo special ė misija nu- 

kurie pri-; vyko į tą šalį.
skraidy- Bet net The New Y o r k ' uždraustos.

Times, kuris pilnai remia Mr. ' Francijoje Pasaulinė Darbo bonas, D. Bai’tella, J. Balažentis. 
savo re- [ Unijų Federacija išleido atsi- į

dakcinianic rašo: “We must | šaukimą, 
not expect our representatives . lyje taikos 
to be received with open j savo solidarumą 
arms b.y any but the French.

Ir pripažįsta faktą, kad In- j 
do-Kinai, vadovystėje komu-' darbo liaudis, 
nisto Ho Chi Minh, .jau trys ! žmonės jo nenori, 
metai veda karą prieš Frau- i pi’lešingi.

vy- 
apie 

ponišku “partizanų”

kad prezi- i atstovą G.. sz, . 1 •

tai tanku karas nega- 
Jio Korėją vadino 

tank . country.” Karo 
įvykiai parode ką kitą.

Buvo perkainuota orlaivy- 
i no reikšmė, manyta, kad jū- 
| vinis karo laivynas ir orlaivy- 
nas “atliks savo darbą, 
sinodo, kad oras, 
gabus šiauriečių 
m as apeina oro 
šiaurines Korėjos 
mi mūšius, nors Amerikos or
iai vynas turi ore pirmenybe.

Toliau Mr. Baldwin kalba 
i apie tūlus ginklus. Jis mano, 
kad Amerikos didžiuliai “B- 

136” bombininkai, 
versti labai aukštai 
ti, tai nepadaro tiek nuosto
liu, kaip žinios skelbia. Jis Trumano politiką,

Pa- 
naktys, su
mano vravi- 

puolimus. Į Prezidentas 
armija lai-1 siųsdamas armiją,

kartus skaityti perdėtais. Iš 
oro negali tikrai žinoti, ai’ 
tanką sunaikinai, ar jis taip i 
krūmus įlindo. Jis rašo, kad 
Sovietų gamybos “T-34” tan
kai, kurių turi šiauriniai ko
rėjiečiai, yra goriausi pasau
lyje to dydžio tankai.

Arabų tautos. Arabų tau
tos neturi tautinės laisvės. 
Indijoj jie, nors gavo “nepri
klausomybę,” tikrumoje pa
siliko Anglijos imperijos da
limi. Iranas (Persija) dabar 
savo tautinę laisvę veik visai 
praganė, ton Wall Strytas 
viešpatauja.

Septynios arabų valstybės—

Psichologinė ruoša
Vis dažniau ir dažniau išgirstame balsų už tai, kad 

Amerika turėtų jau dabar pagrūmoti atomine bomba ne 
tik Korėjai, bet ir visoms socialistinėms šalims, ypač Ta
rybų Sąjungai. Už atominės bombos paleidimą ant Korė
jos jau atvirai kalba tūli politikieriai Washingtone. Ra
dijo komentatoriai taip pat kasdien prisimena, kad tik 
atominės bombos pagalba buš galima apsidirbti su korė
jiečiais. ’

Pats valstybės sekretorius Dean Acheson padarė specia
lų pareiškimą, kuriame jis griežtai pasmerkia rinkimą 
parašų ant Stockholmo rezoliucijos. Mat, toje rezoliuci
joje reikalaujama, kad atominės bombos vartojimas bū- Arabija, Egiptas/Irakas, Siri- 
tų uždraustas, kad ta šalis, kuri pirmutinė pavartos ato-1 įa, Lebanonas, Jemenas ir 
minę bombą, būtų skaitoma karo kriminalistu. , i Transjordanas — yra faktiš-

Kodėl toks aštrus sekretoriaus nusistatymas prieš to-[ kai kolonijos Anglijos. Fran- 
kią rezoliuciją? Kodėl teigiama, kad toji rezoliucija tai- ei jos ir Jungtinių Valstijų im- 
koma prieš Amerika? Juk joje nėra įvardinama nė vie- perializmo.
US Šalis ! Tai£'i> aPi° 100,000,000 ara-

Visi tie ženklai rodo, jog yra vedamas psichologinis [laisv«s- 1 °- 
Amerikos žmonių paruosimas nesipriešinti atomines nju Tauį 'Sa , ^arybojei 

*ombos pavartojimui. Kaip vieną rytą išgirdome kad,KorgjM 1(lausimc susilaik6 
prezidentas Trumanas nutarė tuojau mesti karan Ame- 'nu() balsavimo. Tik vėliau, 
rikos ginkluotas jėgas be jokio Kongreso nutarimo, taip, užsienio imperialistams Ja- 
galimas daiktas, vieną baisų rytą išgirsime, kad jis įsakė j rant (]ide]į spaudimą, Egip- 
Korejos miestus bombarduoti atominėmis bombomis. Ki-' tas prisidėjo prie anglo-ame- 
taip negalima išaiškinti to viso puolimo ant tų, kurie | rikiečių. bloko, bet pareiškė 
reikalauja atominės bombos vartojimą uždrausti. | rezervacijas.

Atrado ,jog jau norima užmiršti, kad mūsų šalis nebe- Ta’ popierinis balsas. Fgip- 
turi monopolio ant atominės bombos. Žmonėse palieka- tcv liaudis demonstravo prieš 
mas įspūdis, kad mums pavojaus nėra, kad tik mes vieni į ažs’cmo imperialistų atstovy- 

■paleisime darban atomines bombas, o kitos salys musų v_ ... A C- r . .. . ’ t ze, reikalavo Anglija pasi-
^nekhu^s . . . įtraukti iš Egipto.

Tai didelis pavojus. Pavojus; viena, kad propaganda Todėl, nors atsargiai, bet 
UŽ atominę bombą pasidaro dalimi propagandos už nau- |naujo q/aro ruošėjai jau pra- 
ją pasaulinį karą. Pavojus, antra, kad Amerikos žmo-[ sitaria> kad jų užmanymai ne
neš gali pamiršti taip pat pavojų, savo kraštui, savo -----------------------------------
miestams ir pramonėms. ' pamirštų sau pavojų. Naujo karo kurstytojai nori, kad

Vienos kitos atominės bombos numetimas ant vieno: Amerikos žmonės gražiai užmigtų ir sapnuotų‘apie nau- 
kito miėstelio bei kaimelio Korėjoje mažai žalos tepada-| 
rytų. Bet vienos kitos atominės bombos nukritimas ant 
mūsų vieno kurio didmiesčio padarytų tūkstantį sykių 
daugiau žalos, tiek turto ir tiek žmonių sunaikinimu.

. Tą tiesą pamiršti būtų didžiausia beprotystė, didžiau-, 
sias savęs apsig'audinėjimas.

Naujo karo kurstytojai nori, kad Amerikos žmonės!

ŽINIOS IŠ
20 milijonų knygų egzemp
liorių darbo žmonėms

VILNIUS. —Pokariniais 
metais Lietuvos respubliko
je išleista apie tris tūks
tančius pavadinimų knygų 
bei brošiūrų, kurių bendras 
tiražas daugiau kaip 20 mi
lijonų egzempliorių. Į lie
tuvių kalbą išversti Mark-j parodančios puslapius 
so, Engelso, Lenino, Stali-1 tarybinių žmonių naujo gy-Į 
no kūriniai. Darbo žmonės > veninio, 
gavo galimumą, gimtajai 
kalba skaityti rusų 
tojų —"Puškino,

W.

C.
Mr.
Po $1 aukoję Laisvės piknike Brooklyne: Z Gailiūnas

Tas yra pas. 
Tokio- I

’‘ Izraelio valsty- Adomaitis,. W. Shavel, M. Miliauskienė, Paul Svies- 
160,000 piliečių jau pa-■ tas, X., Vinikaitis, P. Bėčis, A. Velička, Kuodis, G. Ja

mison, P. Gustaitis,'G. Petrauskas, P. Šolomskas, V. Kaz
lauskas, Lisajus, A. Zaikauskas, • K. Levanas, W. Ker- 

/ štilis, F. Vaitkus, S. Sasna, N. Nagulevičiutė, A. Philip- 
sie, J. Zaukas, Bepravardis, W. Baltrušaitis, A. Balčiū
nas, C. Balčiūnas, B. Makutėnas, D. M. Šolomskas, Vin- 

J. Nalivaika,vartoti atomines bombas? Jis i
kad ato- cent Gill, Juozas Žemaitis, A. Nevinskas, 

i būti Visai P. Satkus, N. Qrabauskas, F. Domikaitis, J. Vitkūnas,
P. Daužickas, J. Griciūnas, Vi' Bovinas, Ign. Ur-

atsakė: “Aš manau, 
minės bombos turi

kad visame pašau-1 vDar Yra aukojusių, kurių pavardės nepaskelbtos; ne- 
šalininkai reikštų i užilgo tai padarysime.

ir kietesni; yera Smalstienc, detroitiškė veikėja, paaukojusi $25 
nusistatymą pries karą. įrašo: “Prižadą išpildau, siunčiu Laisvei $25... Bandysiu 

Karas—tai uelaime Visur,‘Prošvaistėms’ prenumeratų. Bet skauda koją, 
( cniOsia ,niai I negaliu gerai pavaikščioti neigi karo draivyti; negaliu 

jam ■ ir dirbt...”
■i Mes linkime draugei Smalstienei greit pasveikti, su

tvirtėti ir darbuotis.
Mrs. Mary Janulevičienč, iš Corona,* L. L, prišiųsdama 

penkinę, parašė labai gražų laiškelį; mes jį išspausdino
me Laisvės 132 ---- “T

Didele padėka 
aukas rinko.

LIETUVOS
500 saviveiklos teatro ko
lektyvų Lietuvos kolūkiuo
se •

šakiai. — Šakių apskri
ties “Pergalės” kolūkio 
klube su pasisekimu praėjo 
premjera lietuvių drama
turgo J. Marcinkevičiaus 
pjesės “Naujasis žmogus”, 

iš

num., “Laiškai Redakcijai” skyriuje, 
visiems aukotojams ir tiems, kurie

Jaunuose lietuviškuose 
rašy-'kolūkiuose dabar yra dau- 

___ , Tolsto^giau kaip 500 teatro kolek-! 
jaus, Gogolio, Černiševstio, j tyvų. Jų darbe aktyviai da- 
Bielinskio, Gorkio, Maja- .lyvauja apie 10 tūkstančių 
kovskio kūrįnius. 
s Tik pereitaisiais

kolūkiečių — vyrų ir mote- 
metais rų, — kaimo inteligentijos, 

išleistos žemės ūkio, litera- ’ Kaimo klubų scenose rodo- 
tūros tiražas siekia 700, mos' šiuolaikinės lietuvių, 
tūkstančių egzempliorių, rusų, ukrainiečių bei kitų 
Lietuvos TSR dešimtmečiui I dramaturgų pjesės, 
respublikos grožinės, mok
linęs ir politinės literatū
ros leidyklos išleidžia daug 
jubiliejinių knygų. Masi
niais tiražais leidžiami įžy
mių Tarybų Lietuvos rašy
tojų kūriniai. Šiemet jau 
išleistos 170 pavadinimų 
knygos.

ją karą su dar didesniu pralobimu, negu davė anie du 
pasauliniai karai. Jiems reikia, kad žmonės miegotų ir 
sapnuotų.

Iš kitos pusės, tikrieji Amerikos, kaip ir viso pasaulio, 
interesai reikalauja, kad naujas pasaulinis karas nekil
tų, kad naujo karo kurstytojai būtų suvaldyti' ir paže- 
boti.

. ĮMONeSE IR STATY
BOSE

Rokiškis. — Apskrities į- 
monių kolektyvai ruošia 
gražias dovanas liepos 21- 
osios garbei. “Plūgo” žemės 
ūkio mašinų fabriko kolek
tyvas įsisavino naujų plūgų 
gamybą. Čia pasižymėjo 
mechanikai Dilba ir Miku- 
lėnas.

P. Arūną, J. Bitinas
Zarasai. — Dusetų žvejų 

ūkio Jūžintų ir Dusetų bri
gados įvykdė pusmetinį žu
vies sugavimo planą.

' I. Kurklietis

Specialus Vajaus Komitetas.

Stoka buto paliete ir kalėjimus. Perpildžius Des Moi
nes, Iowa, kalėjimo kamaraites, šie vyrai suguldyti 
kalėjime ant grindų. Toks guolis prilygsta žmonių 
kankinimui. Per seseris metus po karo dar neprista

tyta reikiamo kiekio civiliniams gyventi namų, nei 
įstaigoms patalpų.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—• Šešt., Liepos 15, 1950
/
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Montevideo, Urueruav. — Albinas Ra
gauskas ir Stasys Rasikas, seni režisie
riai ir seni Liaudies Teatro artistai dėjo 
ypatingų pastangų, kad būtų pas mus 
suvaidinta Rojaus Mizaros piešė “Nesu
sipratimas?’ Buvo labai atidžiai renka
mi vaidintojai, daromos repeticijos, pri
taikomos dekoracijos ir t. t.

Kuomet jau viskas buvo paruošta ir 
paskirta diena vaidinimui, gegužės 6, 
prisiminė nemalonus reiškinys — ne
punktualumas. Tai dėl artistų pasivėlavi

mo, tai dėl publikos laiku neatsilankymo 
vaidinimai pas mus prasidėdavo visuo
met valandą (ir daugiau) vėliau. Šį kar
tą buvo nutarta griežtai laikytis punk
tualumo. Parengimo pranešime per ra- 

4 diją kalbėjo pats režisierius A. Ragaus
kas, kuris baigė su perspėjimu, kad pub
lika nesivėluotų.

Gegužės 6-tą, 21 vai. pasikelia uždan
ga. Salėje visos vietos užimtos, nors 
žmonės dar renkasi ir užpildo pasie - 
niais takus. Reiškia, publika perspėjimą 

. priėmė rimtai.
“Brangusis sūnau! Tu kritai mūšyje 

kur nors Belgijos plotuose...” — girdisi 
graudūs žodžiai A. Valionienės, Moni
kos Sausienės rolėje. Ji žvelgia į žuvu
sio sūnaus paveikslą ir prašo dovanoti, 
kad ji dabar atsikvietusi iš Vokietijos 
sesers sūnų Danielių Barutį, užimti sū
naus vietą. A. Valionienės rolės inter - 
pretacija užvaldo publiką, šimtai šir
džių plaka tuo pačiu ritmu, šimtai akių 
seka lošimo eigą.

Scenoje jau ir Monikos vyras-, duktė, 
ir svečią“, ir dipukas Danielius pasirodo, 
per naktį kažkur ūžęs. Kalba su dipuku 
nesiklijuoja. Jis aiškiai čia su nieku ne
siskaito, nes jam čia visi tamsūs ir bol- 
ševikuoją. Dirbti jis irgi neina, nes dirb
tuvėse pilna žydų, gi jis, Danielius, aukš
to mokslo ir ne tam gimęs, kad su žy
dais kartu dirbtų. Karą, jam, pradėję 
bolševikai ir žydai, net Ruzveltas, esą, 
buvęs žydas. Rusai jam tamsūs, nesi- 
prausę, nekultūringi, apsileidę. Sausių 
šeima ir svečiai nervinasi, klausydami 
tokių išvedžiojimų.

Danieliaus rolę turi St. Rasikas. Jis 
lošė gerai. Tik gal kiek negarsiai, nes 
salės gilumoj sunku buvo girdėti. Bet 
tai išeina į naudą. Tai dar labiau erzi
na publiką ir ši, jau ima siųsti priekaiš
tus dipukui kaipo naciui. Galop Sausie- 
nė išveja svečius, kam jie užpuldinėja 
jos mokytą Danieliuką, ir taip sugenda 
santykiai tarp gerų kaimynų.

Antrame veiksme Sausio uošvis sene
lis Ketvergas (rolėje Jonas Trinskis) lo
šia labai gerai. Jau pirmame veiksme 
su savo įterpimais kaip jis “slūžijo cie
soriaus vaiske,” publikai jis patiko. Da
bar jį matome kalbantis su dipuku Ka
ziu Žemaičiu, buvusiu prievarta išgaben
tu į Vokietiją darbams. Jam ten nuola
tos grėsė mirtis. Iš Lietuvos jis mokyto
jas. Jis ilgisi savo krašto ir mylimosios, 
kuri Kaune tebemokytojauja. Ketverge 
raminimai, kad čia, Amerikoje, visko 
yra ir galima gerai gyventi, Žemaičio 
neguodžia. Jis ilgisi tėvynės ir atsako, 
kad Amerikoje nėra to, ką turi Lietuva^ 
Būtent: Nemuno, Gedimino kalno, na, 
ir gegutės. “Atsimeni, kai pavasarį pa
langėje girdėdavai: ku-ku, ku-ku, ku
ku...?” — klausia Žemaitis. Dipuko K. 
Žemaičio rolėje lošia St. Zalba. Paskuti
nius žodžius ir gegutės “ku-ku” jis in - 
terpretuoj'a taip jautriai, kad rodos jam 
ir ašaros akyse sužvilga. Šis jausmas pa
gauna ir publiką. Moterėlės neišsilaiko, 
nosinėlė nusausina ilgesio ašarą. Tą 
jausmingą minute nutraukia dipuko 
Danieliaus pasirodymas. Prasideda pa
sikalbėjimas * tarp dviejų dipukų. Danie
lius trokšta karo/su atominėmis bombo
mis, kad po to vėl Lietuvoje valdinin - 
kautų. K- Žemaitis norėtų grįžti ir įsi - 
jungti prie Lietuvos atstatymo. Jis gal
voja savistoviai ir tuo nervina Danielių, 
pratusį hitleriškai galvoti ir kitiems 
įsakinėti. Danielius mėgina pritraukti 
Žemaitį prie nešvaraus biznio: padėti

dukters

išpardavinėti aukso brangenybes, atsi - 
vežtas iš Vokietijos. Bet nepavyksta ir 
po karčiu žodžių tarp dviejų 
ryšiai subyra.

Scenoje nauji artistai. Sausio 
Reginos rolėje žavėjančiai lošia
benk(Xvienė. Albino Rimkaus rolėje A. 
Sausys, ir Tamaros Rabinavičiūtės ro - 
Įėję — Antonija Abračinskienė. Links
mus jaunimo pokalbius, apie “pares” 
vėl užnuodija Danielius Barutis. Basi - 
rodo, kad žydaitė Tamara su Danieliu
mi pažįstami, iš vieno miestelio. Danie
lius yra žudikas ios šeimos ir miestelio 
gyventojų. Danieliaus pagrasinta ji pas
lapties neatidengia. Adomo Sausio roL 
Įėję gerai lošia V. Leviška. Tai nė pats 
autorius apie geresnį Sausį veikiausia 
nesvajojo rašydamas. Sausis su tikru 
rūpesčiu veide kreipėsi j dukterį:

— Nežinau, dukrele, kas čia bus. 
Žmonės sako: “Mylėk dievą, bot* ir vel
nio neužmiršk.” Mes Danielių ■'mylime, 
bet negalime pamiršti ir to, kad patvs 
senstame, o tu pas mus tik viešnia. Jei 
jis vis atsisakinės puo darbo aiškinda - 
masis, kad mokytas...”

Trečiame veiksme Danielius iau nori 
išprievartauti savo pusseserę. Ji ginasi 
ir tuo tarpu įeina Stanislovas su Kaziu: 
Danielius pavaišintas ,lazda, išbėga iš 
namų.

Bv Mildred Stensler
That wonderful day of summer festi

vity known as “DAINŲ DIENA” is 
fast rolling around again. August 6 is 
the day we meet at Waterbury, Conn., to 
pay homage to a fine Lithuanian institu
tion —the Lithuanian chorus.,

This year 4 choruses will play host at 
įhe Song Festival. They are: VILIJOS 
Chorus under the? leadership of-Gertrude 
Ulinskas, LAISVES Chorus directed by 
Wilma Hollis, SIETYNO Chorus led bw 
Walter Žukas, and AIDO Chorus by 
George Kazakevich. To the Festival this 
tiem too we bring a new member, the 
LKM DANCE GROUP. ,

• The youhg dancers will exhibit some 
of the more colorful and complicated 
dances of į Lithuania. Also, at various 
occasions during the day, they will in
troduce and teach several simpler folk 
dances to the guests. This young spirit
ed group will add greatly to the festi
vities of the day.

Just as surely as there will be music 
for the soul, there will be food for the 
stomach. The cooks will keep the fires 
going, while the men will tend to the 
cooler .refreshments. A real old-fashion
ed picnic is in store for August 6 at 
Waterbury, Conn.

Meet the gang at the LMS Song Fes-

“Prošvaisčių 
reikalu

paminėti

scenoje. 
Valion i

Šis vakaras buvo skirt 
Sausienės gimtadienio, b( 
begėdiškumas sudrumstė nuotaiką. Vie
nok susirenka saviškiai ir svečiai. Čia 
ir Migla, kurio rolėje lošia R. Valionis. 
Rodos jį matome pirma kart; 
bet lošia vykusiai. Veikiausia
matysime ir kituose veikaluose, čia ir 
jo žmona O. Miglienė, kurios rolę išpil
do O. Rasikienė. Miglienė savo puošnu
mu atrodo tikra “amerikonka”, savo 
rolėje ji jaučiasi laisvai. Katrės Žilienės 
rolėje lošia M. Trinskienė. Tai artistė iš 
senųjų.

Visi čia sukviestieji i siurprizini pa
kili Sausienės gimtadieniui paminėti. 
Tik kai Danieliaus čia nesimato, ir vėl vi
sų kalbos apie ji. Svečiams paaiški jo 
begėdiškas pasikėsinimas. Gi tuo tarpu 
Tamara atidengia didžiąją paslaptį, bū
tent, kad D. Barutis nėra nė Danielius 
Barutis, nė Sausių seserėnas, o tik Mar-. 
tynas Lapotas, kuris karo metu dėvėjo 
nacių uniformą ir savo gimtajame mies
telyje išžudė žydus ir iš Tarybų valdžios 
gavusius žemės valstiečius. Jis taipgi 
yra žudikas tikrojo Danieliaus Daru
čio, to, kurio pavardę pasivadino, kad 
pakliūti Amerikon. Tamaros atidengi
mas jaudina “parės” dalyvius, o kartu 
ir mūsų publiką, nes ji tą atlieka reikia
ma mimika ir kalbos tonu. Kuomet da
lyviai susipranta, kad jau būtų laikas 
užkąsti, dar didesnis jausmų padilgini- 
ms įvyksta.

— Ne! Dat ne laikas. Aš dar nieko 
netariau — įsiterpia skausmų suspaus
tą moteriškė, kuri visą laiką tylėdama 
klausėsi kalbų ir nė minutei nesustojo 
gyvenusi >sąvo sielvarto rolės. Tai Sau- 
sięnė, Danieliuko 'lepintoja.'.Ji atnešė 
svečiams parodyti ką rado jo lovoje. 
Tai buvo krepšiukas su įvairiais auksi
niais daiktais bei papuošalais; Čia buvo 
įtrauksimų dantų.
Tamara atpažino jos tėvelio laikrodį 

su inicialais ir vėl savo įspūdinga kalba 
piešė žiaurios miestelio tragedijos vaiz
dą.

. Po galutino išaiškinimo Danieliaus 
asmenybės, tarp kaimynų vėl įvyksta 
santaika. Čia pasmerkiama, žemaičio 
lūpomis, karai, gimdanti tokias žiaurias 
būtybes kaip Danielius ir visi pasižada 
darbuotis pasaulio taikos išlaikymui.

Pjesės “Nesusipratimas” ideologine 
vertė tiesiog neįkainuojama. Ji atsijoja 
dipukuose dorą elementą nuo sugadinto 
ir nustato mūsų santykius su jais. Už 
tai didelę pagarbą atiduodame “Nesusi
pratimo” autoriui Rojui Mizarai.

J. Geglys.

REGISTER EOR THE LMS SCHOOL
Registrations are beginning to come 

in for the LMS Summer Vacation 
School. The newest LMS member, the 
LKM Dance Group, are sending four 
of their number to the School. Sunday 
night, right after their premiere perfor
mance at the Song Festival, these four 
will head up tų Mass. It is expected that 
some of the other members Of the four 
choruses participating at the picnic are 
planning to move up to the school the 
same evening.

Classes officially start Monday morn
ing, August 7. We do suggest .that stu
dents and vacationers to the camp come 
in on Sunday, to Olympia Park to get 
all the details and become acquainted all 
around before the first school session.

If you plan to come to the LMS Sum- 
iper Camp, and you have not sent in 
your' registrations yet, please do so at 
once. We must have an accounting of 
the membership beforehand so that final 
plans of schedules and activities can be

Gerb. Jono Kaškaičio poezijos 
nys “Prošvaistės”” jau duodamas spau
dai. Jei viskas seksis, kaip turėtų, tai 
rudenį “Prošvaistės” bus gatavos.

Kaip žinoma, “Prošvaistės” leidžia
mos gerbiamojo poeto, Jono Kaškaičio, 
dubeltavam jubiliejui atžymėti: 50 metų 
jo literatūrinio darbo ir 65 metų am
žiaus sukaktims.

Daugeliui mūsų veikėjų-yra išsiųstos 
blankos “Prošvaisčių” prenumeratoms 
rinkti. Kurie jas gavote, prašome sku
biai rinkti ir siųsti Laisvės administra
cijai. Kurie blankų negavote, galite jas 
gauti laikraščio administracijoje.

Kiti galite pavieniais užsisakyti “Pro
švaistes” Laisvės administracijoje, as
meniškai ar per laiškus.

Iš anksto užsisakantiems, “Prošvais
čių” kaina $1.

Kiekvieno prenumeratoriaus vardas 
ir pavardė bus įdėta knygos gale. Tie, 
kurie užsisakys “Prošvaistes” iš anksto, 
vadinasi, ne tik puikią poezijos knygą 
gaus, o ir dalyvaus mūsų draugo ir poe
to dubeltavo jubiliejaus atžymėjime, 
Kaškaičio pagerbime. «

Kai kurie asmenys, jau turi surinkę 
nemažai prenumeratų.

Prašome visus skubion talkon.
Jono Kaškaičio vardas mūsų visuome

nėje gerai žinomas, nereikalingas aiški
nimų.

Tad visi darban!

Kas ruošiasi atosto 
gij mokyklai

Su

Note: Registration forms this year 
are printed on the back of each circular.

THE LMS SCHOOL FUND
This week we take great pleasure in 

adding the following to our donor honor 
roll:
LDS 3rd District (N. Y. and N. J.) $10 
Moterų KL (Womans’ Club) Phila. 5 
LDS Branch 99, Stamford, Conn. __ 5 
LDS Branch 47, Livingstone, N. J. _ 5 
Lyros Chorus, Philadelphia----------- 5
Stanley Jasilionis, Binghamton, N. Y. 5 
(Lith. language teacher at 1949 School) 
Peter Taras, Elizabeth, N. J.-------- 1

Kam reikia to karo
Kam reikia to karo, 
Kam rėikia to. kraujo, 
Ir kam barbarizmas 
Kartoti iš naujo?!
Jaunuoliai ten gauna 
Vien kančias ir mirti!
O jų motinėlėms 
Skausmai drasko širdį!
Kam tręšti dirvonus 

✓Kraujais ir žmogiena,
Kam kaulais nusėti 
Šia žemę mūs seną?
Kam miestai ir Tkaimai
Reikėtų sugriauti, 
Kąm svetimon žemėn 
Kitiems įsibriauti?
Nereikia to karo,
Nereikia žudynių, 
Juk tik silpnapročiai 
Tetrokšta /skerdynių!.. .

J. Bijūnas.

' REDAKCIJOS ATSAKYMAI
S. B., Brockton, Mass, 

ir jos kūrėjai” , 
greitoje ate tyje. Ačiuojame už rašinėji
mą. • '

, — “Skulptūra 
i” straipsnį sunaudosime

Laiko jau 
7-tai. Su ta,___  ______ _____
Mokykla Olympia Parke, Shrewsbury, 
Mass. Kurie ruošiasi dalyvauti kaipo 
mokiniai ir gražias atostogas turėti 
Worcesterio lietuvių parke, prašomi ne
delsti ir greitai pranešti rengėjams.

Iš Brooklyno, Newarko, Hartfordo jau 
gana gražus būrys ruošiasi būti. Ypa
tingai Hartfordo Laisvės Choras jau ti
krai turės 'du, o gal ir tris studentus. Iš 
ten tikimės ir liuosanorių-pavienių stu
dentų. '■

Brooklyno apylinkės LKM turi dau
giausia studentų. Natalia Jankus, Wil
liam Kūlikas, Donald Corentz ir John 
Meškėnas ruošiasi. Šie studentai jau 
dainuoja Aido Chore, dalyvauja liaudies 
šokių grupėj-e ir nuolatiniai LKM stu
dentai ir veikėjai. Savais kaštais iš 
Brooklyno apylinkės jau du tikrai vyks
ta Atostogų Mokyklon. ,

Newarko Sietynas jau išrinko vieną. 
Bet iš ten, aišku, bus daugiau. Prie New
arko prisidės ir Elizabethas. Tai tik iš 
LMS 3 apskrities apylinkės jau numa
toma apie 15 studentų. Bet studentų 
reikia daug daugiau. Mes dar žinių ne
turime iš Bridgeporto, Waterburio ir ki
tų Conn, valstijos miestų. Na, o į šios 
vasaros Atostogų Mokyklą privalo va
žiuoti visi, kas tik gali, be amžiaus skir
tumo.

Nieko mes dar nesakėme apie Mas
sachusetts valstiją. Ten mūsų mokyklos 
komisija veikia. Ten ir LMS 2 apskri
ties sostinė, ir privažiavimas netolimas. 
Žinoma, iš ten bus ir mokinių-studentų. 
Bet mes vėl siekiame j pietus. Philadel
phia yra didelė lietuvių kolonija, ten vei
kia Lyros Choras. Aišku, kad iš ten bus 
ir studentų.

Bet, Atostogų Mokyklon reikia studen
tų ne tik iš meno grupių ir kitų organi
zacijų. Pavieniai visi ir visos kviečiami 
dalyvauti. Taip pat reikia laiku užsire
gistruoti, ruošėjam parašyti apie jūsų 
dalyvavimą. V. Bovinas.

visai nedaug iki rugpjūčio 
data prasideda Atostogų

Kauno' Gamybos 
Pirmūnų Pasitarimas

KAUNAS, bal. 21 d.—Prof
sąjungų rūmų salėje gausiai 
susirinko miesto jmonių 
riausi stachanovininkai, 

! chų viršininkai, meistrai, 
gadininkai. Jie atėjo į 
sitarimą, skirtą naujoms 
cialistinio lenktyniavimo 
moms aptarti.

Susirinkusiems Vilniaus \- 
“Spartos” fabriko pamainos 
viršininkas Z. Silickaitė papa- 
sąkojo apie savo darbo paty
rimą kovoje dėl stachanovi- 
nės pamainos /vardo . 
t
Po to pasisakė Kauno pra

monės žymūnai.
Apie naujų socialistinio 

lenktyniavimo formų įdiegimą 
kalbėjo “Kauno audinių” pui- 

j kios kokybės brigados vado- 
I vas, TSRS Aukščiausiosios 
i Tarybos deputatas P. Vaičiū
nas.

—Pereitą mėnesį brigada 
įvykdė gamybinį planą 119.3 

j procento, — pareiškė Vai- 
i čiūnas, ”— davė 98.8 procen- t 
j to pirmos rūšies audinių. Ta- 
' čiau šie rodikliai mūsų nepa- 
! tenkina. Daugiau kaip 10 
i audėjų, kurių tarpe Duoply- 
tė, Ališauskaitė, Veršneckie- 
nė, Rožienė ir kt., įvykdo sa
vo užduotis 125-130 procentų 
ir pateikia tik puikios koky
bės produkciją. Ir kitos au
dėjos kasdien auga, mokosi iš 
darbo pirmūnų.

Apie “Vilko” kailių fabri
ko pasiekimus kalbėjo įmo
nės puikios kokybės brigados 
vadovas Limantas.

—Pirmo ketvirčio gamybos 
j programa viršyta, — prane
šė susirinkusiems Limantas,— 
o per pirmąją šio mėnesio 
pusę jau pasiekėme 70 pro
centų mėnesinio plano. Sek
dami Lidijos Korabelnikovos 
pavyzdžiu, mes pirmiausia z 
racionalizavome daug gamy
bos procesų, į vedėme griežtą 
žaliavos apskaitą ir kontro-' 
lę,'»' visuose cechuose suorga
nizavome technikinio mini
mumo kursus. Mūsų kolekty
vas įsipareigojo dirbti dvi die
nas per mėnesį iš sutaupytos 
žaliavos.

Sekdamas patriotine ,Z. Si- 
lickaitės iniciatyva, “Metalo” 
fabriko kibirų cecho kolekty
vas pradėjo kovoti dėl sta- 
chanovinio cecho vaydo. Jau 
pirmomis dienomis žymiai pa
kilo gamybiniai rodikliai. Ce- s 
chas viršijo savo užduotį 30- 
40 procentų.

“Priekalo” fabrike stachą- 
novininkas Čižas kritikavo 
įmonės vadovus bei ministeri
jos planavimo skyrių ir tieki
mo valdyba dėl netvarkingo 
žaliavos tiekimo.

Pasitarimo darbe dalyvavo 
LKP CK Lengvosios pramo
nės skyriaus vedėjas E. Bile- 
vičius. , ■

<

KOLŪKIO SAVIVEIKLININKŲ 
KONCERTAS

Jurbarko apskrt. “Draugystės” kol
ūkio saviveiklos ratelis, jungiąs 25 ko- 
lūkiečiuS) dažnai ruošia koncertus savo 
kolūkio klube - skaitykloje ir aplinki
niuose kolūkiuose. Šipmis dienomis sa
viveiklininkai “Draugystės” kolūkio 
valstiečiams suruošė turiningą koncer
tą, kurio nfetu buvo suvaidintos dvi 
Čechovo pjąsės. — “Jubiliejus” ir “Meš
ka”. Artimiausiu metu su šiais pastaty
mais kolūkio saviveiklininkai aplankys 
kaimyninius kolūkius. ■ V, čiapas

Mokyklų Saviveiklos 
Olimpiada

KLAIPĖDA. — Balandžio 
men. 16 d. čia įvyko miesto 
mokyklų menines saviveiklos 
olimpiada, skirta Tarybų Lie
tuvos dešimtmečiui. Pirmo
sios vidurines mokyklos aktų 
salę užpildė 16 miesto vidu
rinių mokyklų, pionierių na
mų meninės saviveiklos kolek
tyvų daugiau kaip 600 daly
vių, daug svečių.

Aukšto įvertinimo nusipel
nė antrosios septynmetės mo
kyklos saviveiklos kolekty
vas, atlikęs literatūrinį-meni- 
nį montažą “šešiolika sąjun
ginių respublikų.” Ketvirto
sios pradinės mokyklos cho
ras, vadovaujamas muzikos 
dėstytojo Kariakino, gerai su
dainavo tarybinių kompozito
rių dainas—“Tai buvo Kras- 
nodone,” kolūkiečių dainą 
apie Maskvą, “Ei, keliai” ir 
kitas. Senovines lietuvių liau
dies dainas ir šokius atliko 
pirmosios vidurinės mokyklos 
liaudies instrumentų skudučių 
orkestras, vadovaujamas Sa
majausko.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--* Šešt., Liepos 15, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČ1US

IŠ RAPORTŲ LLD SUVAŽIAVIMUI
Tūlos. Kumpos turėjo raštiš

kus raportus LLD Suvažiavi
mui, bot dėl stokos laiko jie 
nebuvo išduoti. Kadangi 
gan įdomūs, tai čia juos 
d uod ame.

siųsta $114.00.
Susirinkimai neįvyksta rė

tu] i 
pa-

' (Tąsa)
— Čia tau ne botagėliu šmaikščiot.. 

Kavalieriau!.. Na, stok! Gana!
Nuėmęs nuo priekalo ataušusį iešmą, 

kalvis giliai įkišo jį žarijų krūvon ir su
žėrė-ant jo aukštą, raudonai plieskian
tį kalnelį.

Atsipūtęs Jurgis ėmė pasakoti:
— Abyšalioką—kazirninką matė: tri

nas prie dvaro... Dvarokai šneka, kad 
prisirašęs polieijon Abyšala. Tik aš ne
supratau — tėvas ar sūnus.

— Na, kur senam kelmui rašytis.
— Senis tai senis, tik jo dar ir su ge

ra pliauškė nuo kojų nenukirsi! Negi jis 
nusidirbęs, nuvargęs? Visas jo darbas— 
pečiai pakurt, arba puodas kada išnešt...
— pasijuokė Kristukas.

— Negi jis liokajus ar merga kamba
rinė?

— Tas pats biesas! Iš tų rėminių ne
rasi žmogaus: ar tas, ar kitas— kas vie
nas liokajum smirda.

Kirstukas staiga prabilo karštai ir 
nesantūriai:

— Kai]) sau nori, kavol... Graužia 
man dėl to Napaliuko. Kaip kirminas 
koks. Negaliu aš to pamiršt!.. Abyšalos 
tai darbas, ir gana. Nors tu ką nori šne
kėk, — daugiau niekas, kaip tik jisai...

Tyla. Lygiai, vienodai atsidusdamos, 
dumplės gaivina žaizdrą, keliasi liepsnų 
sruogos.

— Jei ne jis, tai ant Mataušo krinta,
— vėl grįžta prie savo įtarimų Jurgis. ,

Reikalas 'painus ir skaudus spręsti. 
Niekas nenori per skubiai kirsti to maz
go, ir tas netikrumas dėl Abyšalos knie
čia Jurgį. Pro juodą durų anga švyti 
žalsvas žiemos dangus, ir mirksi Vieniša 
žvaigždė viršum tolimo miško.

Kai Varkalys paleidžia dumplių šatre- 
lę, židinyje sukrenta liepsnų pėdas, ir 
tuoj sienos nusistumia į laukus. Tamso
je pradingsta viskas: suirę plūgai, su
raitytos štangos ir laužo krūvos pasie
nyje.

Rogės sucypia, sugriežia keliu! Kaž
kas sučiuža ant atšlaimo. Netrukus auk
šta, petinga, kailiniais apsivyniojusi sta
tula užtveria duris ir prašneka skar
džiu vyrišku balsu:

— Geras vakaras!
Nepaleisdamas šatrelės, kalvis pučia 

žaizdrą ir mato kiekvieną svečio judesį. 
Štai, įsispraudęs kalvės vidun, jis sunkiai 
užverčia kailinių palą, išsitraukia iš ki
šenės tabokinę, išsiima papirosą ir priei
na:

— Pavelykit ugnies, meistrai, — sako 
jis. — Ar ne Varkalys Ignotas būsi?

Ignotas sveikinasi, krato svečiui rdn- 
ką. Jurgis nueina prie kalvės durų pasi
žiūrėti, kas atvežė svečią, o svečias ap
sidairo po kalvę ir progarsiu kreipiasi į 
meistrą:

— Aš — dėdės Alaušo viešnagėm.. 
Štai, mano popieriai... Ar nepriimtam 
naktigulto?

Kalvis ilgai žiūri į svečią, kol, paga
liau, atsikvoši:

— Tai draugas iš Varnų gatvės būsi? 
Ak tu, sviete mielas! Nagi, sveikas, svei
kas? Svečias pats didisai!.. Tuoj aš 
čia!.. Jurgėk, gesyk žaizdrą!

Nusiėmęs triausį, jaunas, aukštakak- 
tis, drąsių šviesių akių vyras paspaudžia 
delną ir Jurgiui, kai tas prieina pasiim
ti kastuvo.

Pakabinęs kastuvu sniego, Jurgis už
verčia žarijas, o Ignotas, nusijuosęs se
ną stirnenos, prijuostę, išsiveda svečią 
pirkion. , , .

Kai Jurgis atseka jų pėdomis, svečias 
kvatojasi, aslos viduryje stovėdamas, — 
didelis ir kažkoks savas, artimas.

— Tai nenorėjai manęs pažint, meis
trai? i

Ignotas teisinasi, ir abudu juokiasi.
— Ar žinai, ko atvažiavau? Manifesto 

skaityt! Už valandėlės prisistatys drau
gai iš miesčiuko! Reikės negaištant iš- 
siuntinėt kviesliai!

■ Kalvis tuoj pašoksta iš vietos.
Netrukus penki paaugliai nebalnotais 

arkliais išjojo visomis kryptimis šaukti 
kaimynų. Jiems buvo duotas tik vienas 
nurodymas:

— Sakykit, kad tuojau in kavolį atva-

žinotų! Manifestas iš Vilniaus atėjo!
Po valandos j kalvio kiemą ėmė trauk

ti važiai, plačiosios lubnios ir šlajos, pri- 
virtę vyrų.

Išėjo iš trobos kalvis. Dangus, kaip 
nupraustas, žemė kaip sidabru nužerta 
spindi. Skaisti žiemos mėnesiena. Kie
mas pilnas žmonių. Suvažiavo Gendvilių, 
Bučeliu, Mataučiznos, Dačiūnu, Skiemų C 7 Z C z C

ir net Vyžeičių kaimai. Visas atšlaimas

mus, ir visi artimiausieji Rugelių kiemai 
— visa užtverta: nei pravažiuoti, nei 
praeiti...

Atvežęs sueigon mokytoją, Deksnys 
vos vos prasibruko į kiemą. Kai moky
tojas užsidarė su Karoliu Karuses ka
maraitėje, Deksnys, suradęs kalvį, šo-

— Ale tai žmonių! Per dvi adynas 
troba — kaip su kūle primušta stačių 
vyrų. Ogi šviesos, brač, tai ir nepagal-

— O kurgi gausi? — paklausė kalvis.
— Palauk! — šūktelėjo Deksnys ir 

apsisukęs išbėgo.
Troboje vyrai sėdėjo prie aliejinio 

šviestuvėlio ir klausėsi Čiobrio pasako
jimo, kai]) jis, Petrapilyje būdamas, “cie
sorių apvertė”... Vėliau atėjusieji ne
betilpo trobon ir spaudėsi priemenėje.

Netrukus Stočkus, buvęs zakristijo
nas, pasirodė su didele lempa, vieninte
liu visame kaime “žaibu”. Paskui Stoč- 
kų iškilmingai žengė Deksnys, nešdamas 
iškeltą butelį ir šaukdamas:

— Kelio! Kelio!.. Molnija, brač! Dvi
dešimt linijų — šimtas žvakių. Saugok,' 
dieve, gazo nepaliekit!..

Lempą užžibino iškilmingai: Deksnys 
laikė stiklą, o Stočkus drebančiomis ran
komis nuvalė dangtį, uždegė, paskui pe
rėmė iš Deksnio rankų stiklą, apšluostė 
jį rankogaliu ir užmovė ant dantytos 
galvutės. Troba šventiškai nutvisko.

Priemenė jau buvo pilna stačių, o 
kiemo vis dar spaudėsi nauji vyrai.

1S

1S
lauko.

Ir kalvis, kiek pasvyravęs, apėjo ap
link trobą su kirviu. Iki Didžkus su Ka
roliu išėjo iš kamaraitės, kalvis jau spė
jo atlankstyti viniukus ir atlupinėti žie
mai užtaisytus langų rėmus.

Tuojau prie kiekvieno lango susispie
tė kaimiečiai.

Įsirėmęs viena ranka į stalo kampą, 
Karolis kitos rankos delnu perbraukė 
kaktą, suvarė plaukus aukštyn ir pradė

— Draugai artojai, miestelio ir dvaro 
darbininkai, — karo išvarginti, vokie
čių prikamuoti, — darbo žmonės!.. Ilgai 
viešpatavo Lietuvoj tamsi naktis! Šian
dien, kada visame pasaulyje, visuose 
kraštuose darbininkai ir vargstantieji 
kaimiečiai sukruto tverti naujo surėdy
mo, kuriame nebūtų skurdo, bado ir ka
rų, — Lietuvos darbo žmonės negali atsi
likti, ir jie neatsilieka...

— Raudonoji Armija stumia okupan
tus! Latviai ir baltarusiai jau prirėmė 
vokiečius prie Dauguvos krantų!

Klausytojai suūžė.
Karolis buvo smarkus. Žodžiai jam 

trykšte tryško, ir akys šileno kaitriai, 
lyg žiežirbos. '

— Sukilęs Vilniaus proletariatas su - 
darė Laikinąją Revoliucinę Lietuvos Vy
riausybę. Nuo šiol visa valdžia pereina 
į Lietuvos darbininkų ir vargesniųjų 
valstiečiu rankas!..

Viršum Graužinio klojimo, tarp sodo 
medžių šakų, lyg susipynęs rezginėse, 
kabo mėnulis. Sodo medžiai bėga šlaite
liu į pakalnę, kur žvilga mėnesienoje 
niekad neužšąlančios Paversmio srovės.

Iš kalvio galinių langų lempos šviesa 
muša per visą daržą, ir jos gelsvi atspin
džiai gula ant mėnesienos sidabru žvil
gančio sniego rūbo. O palangėmis stie
piasi ant pirštų galų vyrai, siekdami į- 
žiūrėti, kas darosi užstalėje. Šarmos pū
kais apkibusios kepurės z susiglaudžia, 
garas balzganais kamuoliais kyla nuo 
šnervių. Mėlynu rūku iš trobos smelkia
si kartus naminio tabako dūmas...

Iš vidaus plaukia mokytojo Didžkaus 
balsas:

'(Bus daugiau)

kuopa turėjo 
93, 1950 metais naujų 
įrašyta 17,—viso susi

no. 1949 ir 1950 m. 
4. Dabar kuopa turi

Delegatui kelionės.' lėšos 
$40.00 į LLD 35-rių metų ju
biliejinę konferenciją, kuri 
įvyks liepos mėnesį, 1-2 dd., 
1950 m., Richmond Hill, N. Y.

Kp. Sekr. J. Stripeika.

na-
sa-

ne-
ne- 
ko-

LLD 190 Kp. Raportivs

1949 motais
narių 
narių 
daro 
mirė
106 narius.

Už 1950 metus užsimokė
jusių yra 86 nariai, dar nemo
kėjusių yra 20 narių.

Kuopos iždo randasi $113.-
73. Be to, kuopa yra 
linus $100 LDS Klubo 
nes įrengimui.

1949 m. kuopa laikė susi
rinkimus kas trys menesiai.
1950 m. nutarė laikyti kas 
mėnuo, nes turime patogią 
v i e tą su si r i n k i m ams.

Kuopa išaukojus įvairiems 
darbininkiškiems reikalams
$30. Be to, suvažiavimą pa-i gose kaipo nariai.

Susirinkimus lanko 
veikimas kia 10-ta dalis narių 

klės daugumoje 
po visokių kitų draugijų pa
rengimus, suėjimus ir pikni
kus.

Mirimai pradeda siekti ga
na aukštą. skaitlinę. Nors 
dapildoma su naujais nariais į ti prie Literatūros Draugijos,
ta spraga, bet ilgai taip nebe-1 Rašėjas per kelius metus 
galės besitęsti, nes daugumas | jaunimo klausimą tyrinėjo, 
senatvėje neberanda reikalo i pasikalbėjimus turėdamas su 
arba nebepajėgia taip protau
ti, kaip kada buvo jaunesni.

Mūsų 52 kuopa turėjo abel- 
nų įplaukų už 1949 metus 
$669.69; o išlaidų per tą patį 
laikotarpį $594.99.

Šiais 1950 metais bandoma

pasko-

iš 52-ros Kuopos 
stovis 1950 metais
Už 1950 metus su-
130 narių, nemo-

m ('ta is buvo susi mo
li arini.

pat laiku mirė, iš-

padaryti kuopa gyvesne vei
kimu, bet, deja, nesiranda 
rių, kurie norėtų pašvęsti 
vo energiją ir laiką. .

Daugelis ir susirinkimų 
lanko vien tik del to, kad 
reikėtų prisidėti prie bile
kio nors darbo kliopos labui.

Nepaisant to visko, mūsų 
kuopa, bendrai su 188 kuopa, 
buvo surengus 35 metų jubi
liejinį paminėjimą, susidedan
tį iš prakalbų ir vėliau ban- 

1 kieto.
Ačiū keliu asmenų pasidar

bavimui, į Literatūros Fondą 
buvo suteikta $92 su centais 
ir apie $140 sukelta sveturgi- 
mių gynimui.

Darbas gavimui naujų na
rių eina labai silpnai. Iki 
šiol mūsų kuopoj tegauta 
šiais jubiliejiniais metais tik 
5 nauji nariai. O galėtų būti 
dešimts syk daugiau, nes nu
mažinta duokle priimami.

Čia pasirodo, kad tarpe sa
vęs, taip lygiai ir iš ‘Centro, 
neturime užtektinai sugabių

pa, turėdama savo nuožiūrai 
jaunimo klausimą dienotvar
kėj, nutarė rekomenduoti, 
kad suvažiavimas padaryty 
žygius kas link amerikoniško 
jaunimo, faktinai turime LDS 
angliškas kuopas, per kurias 
ir visas literatinis veikimas, 
taip lygiai ir kiti dalykai • 
klausimai turėtu būti vedami, 

Į nors šiek tiek į klasinį sąpro-

Jaunimas su senaisiais ne- 
besiskaitys, nes jų pasaulio- 

kitokia, sąlyjįos 
taip lygiai kitokios, ir jų gy
venimo supratimas labai skir
tingas nuo mūsų senųjų atke- 
leivių iš Europos.

Vardan LLD 52 kuopos,
J. DANTA, Fin. Sek r.

Apskritiesi Raportas iš 15-tos 
ir Kuopą Veikimo ir Stovio

Praeitais metais kuopos su
mokėjo narinių duoklių j ap
skritį 
už 86,
90 už 18 ir 190 už 86. viso

sekamai: 22-ra kuopa 
51 už 20, 57 už 45,

Amerikos Liet. Darbininkų 
Liter. Dr-jos Suvažiavimui
Raportas

Narių 
sekamas: 
si mokėjo
kėjusių dar yra 65 nariai.

1949
kėjusių 195

Tuom
i keliavo kitur iš mūsų apylin-
| kės 20 narių.

Randasi nekurio nariai kny
gos sąraše, kurie skaitytųsi 
jau seniai išbrauktais, bet jie 

paiks nuo laiko po kelių me
tų susimoka viską už praeitį,

’! tokiu būdu paliekami jie kny-’žmonių, kurie galėtų akcen
tuotai paveikti į visuomenę.

tik ko-1 Tikimės, kad suvažiavimas
ir duo- !gal ras būdus tą kliūtį pa-

išrenkamos taisyti.
Jaunimo kuopoj nebeliko.

Kol tėvai mokėjo už juos
| duokles, buvo jie nariais.

šiandien, būdami savysto- 
jviais, nemato reikalo prigulė-

sveikino su 
A beinąs

neblogas.

$10.
kuopos

190 kuopos delegatai:
J. PALTON,

A. PALTON,
K. SALEN,

Ohio,Raportas iš Cleveland,
LLD 22-ros Kp. Veikimo 

ir Narių Stovio
Turėjo vieną parengimą, 

pelno liko $38.00. Paaukota 
$10 dėl ateivių gynimo rei
kalų.

Narių stovis: 77 nariai už
simokėję už 1950 metus; 3 

| nariai mirė, 5 išsibraukė.
J centrą narinių duoklių pa-

jaunimo veikėjais iš’ LDS. Iš
vada buvo galimą padaryti iš 
jų visų, kąri ši klausimą lite
ratūros turėtų pasiimti LDS 
kas link liečiančios anglų 
kalba jaunimą.

Šiuom klausimu mūsų k u 6-

šiais metais apskritis suren
gė 35 metų sukakties nuo įsi
kūrimo LLD jubiliejinį ban- 
kietą, kuriame kalbėjo Cen- 
tralinio Komiteto pirmininkas 
A. Bimba ir kiti 2 kalbėtojai. 
Nuo bankieto liko pelno $41. 
Nėra abejones, kad pelno bū
tų buvę kelis kart ’ daugiau, 
jeigu katalikiškų biznie
rių ir kunigų suorganizuota 
dipukų gauja nebūtų užpuo- 
lusv bankieto. Po išvaikymo 
užpuolikų gaujos iš svetainės, 
bankieto svečiai sumetė aukų 
$169 apsigynimui nuo pana
šaus užpuolimo ateityje. Iš 
to apsigynimo fondo jau iš
leista $40.19. Fonde dar yra 
$128.81. J. N. Simans.

3-CiaS metinis
DAINŲ FESTIVALIS

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji Apskritis

SekmadU Bugiast: 6 Rogpiiičio, 1950
Lietuviu Parke, Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn

Hartfordo Laisves Choras, dirigentas Wilma Hollis

1 -Ą i
1 <4. ' A <» 'i c J

GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ PROGRAMĄ DUOS SEKANTI CHORAI:x ' A
AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 

dirigentas Gco. Kazakevičius.
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 

dirigentas Walter Žukas

PRADŽIA 12 VAE. DIENĄ

LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., 
dirigentas Wilma Hollis.

VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn 
dirigentas Gertrude Ulmskas

ĮŽANGA 50c (TAKSAI ĮSKAITYTI)

Širdingai kviečiame skaitlingai susirinkti j šį gražų parengimą.
, RENGĖJAI

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šeši., Liepos 15, 1950



Fabriko klubas vaikams
Maskvos)

Didelis i masyvias pilkas 
kolonas Įrėmintas pastatas 
Raudonoje Presnioje Maskvo
je. Prie Įėjimo užrašas: “Pav
ilko Morozovo vardo Vaikų 
Kultūros Namai.” šį klubą 
vaikams tekstilės kombinato

visuomenė sti
pri eš dvi (le

profsąjungine 
kūrė maždaug
šimt metų. Jis buvo vienas 
iš pirmųjų šalvie ir jo pavyz
džiu po to susikūrė platus 
tinklas pionierių klubu visuo
se Tarybų Sąjungos kampuo
se.

pą ir jo darbininką Baldą”; 
o štai grupės mokinių išaus
tas kilimas, i va irūs audiniai ir 
nėriniai. 23 Įvairiuose rate
liuose, — yra parašyta vie
name iš stendų. —• užsiiminė
ja apie pusantro tūkstančio 
berniuku ir mergaičių. Be
veik 31 tūkstančiai vaikų da
lyvavo 112 susitikimi] su ra
šytojais, poetais, kino akto
riais, 
nėmis

vimis. Priėjęs prie vieno iš 
akvariumų, jis pasakoja apie 
žuvis, kaip tikras lektorius.

Su nemažesniu susidomėji- 
l mu praleidžia savo laisvą lai- 
j ką ir tie berniukai bei mer- 
I gailės, kurie lanko .kitus 
Mėlius. Verpėjų ir audėjų 
kai čia mokosi skambinti

Mepianu, dainuoti. šokt’, 
įšyti, išsiuvinėti.* labai m.i 
užsiiminėti Įvairiomis sp

i rūšimis.

for- 
pai-

vai k ai

Kiekvienas vaikų klubo 
kytojas gerai žino, kieno 
du pavadinta mėgiamoji

rozovas

le jaunasis pionierius.
metais, turėdamas trylika me
tų, jis padėjo demarkuoti gru
pę nusikaltėlių 
žiu — ir

I 932

Viename iš kambarių vei- j 
kia jaunųjų konstruktorių Į 
ratelis. Tekstilininkų 
rimtai susidomėjo sa.vo 
ir motinų profesija, jie 
rė pasistatyti savo 
kažką panašaus Į “Trio 
naja manufaktūra” minia- | 
tiūro je. Seni kadriniai darbi- į . ; 
ninkai

hrdviojc žiūrovų salėjo 
vaikams surengiami spektak
liai, koncertai, kinoseansai. 
Kasdien Vaiku Kultūros Na
mus aplanko iki tūkstanties 
vaikų. Jie čia nesijam 
čiais, o šeimininkais.

žinoma, visai klubo
lai vadovauja suaugusieji.

tėvuJ ačiau jie nevaržo inieiaty-
4 ‘ vos vaiku, kurie turi savo salinta- *■ ’ , _ . T

klube vlv:ddą — Kultūros Narni
k.........vaikų taryba. Ji renkama iš

atsto-

veik

kaimo buo- 
jų už lai žiauriai 

“Atminimas apie
jį neturi išnykti. — kalbėjo 
apie jaunąjį Morozova didysis 
rusu rašytojas Maksimas Gor-

kalbėjosi su vai- 
daug jiems 

kombinato vyriausias 
niūrius Nikolajus 
vas. Konstruktorių 
patalpoje jau veiki 
k i n ės au d ž i a m os i os

inži-

m ašines

Į 23 žmonių — no viena 
j va iŠ kiekvieno ratelio, 
i ros pirmininku dabar 
devintosios klases mok 
Vili a Muganovas. Jam

ko pavaduotojas ir 
rius. Tarybos prezic 
tyni moksleiviai..

1 6 me-

kis, 
ris 
aš 
tas 
tu

nusi pel nes 
esu tikras.

motu.! mentų, ir 
kad monumen
tas.” 19 18 me-

talo ir varomas elektra. Vai
ku pagamintos staklės davė 
pirmąją produkciją. Dabar

menesio

K ul

o
ines tos

nios rajone

atidengtas paminklas Pavlikui 
Morozovui. Ne mažesnis pa
minklas jaunam didvyriui yra 
ir jo vardu pavadintasis prof
sąjunginis vaiku klubas.

Šiomis dienomis, ry.šiupi su 
mokslo metu užbaigimu. Pav
ilko Morozovo vardo Vaikų 
Kultūros Namuose buvo ati
daryta didelė paroda. Ji pa
rodo nuveiktą darbą per per
eitus metus. Dideliose nuo
traukose, km ias pagamino fo
to ratelio dalyviai. atvaizduo
ti Įvairiausieji klubo veiklos j vienuoli kumetis Vova išban- 
momentai. štai šura Vasilje
vą ir Džul.jeta Bagdasarjan 
atlieka duetą iš garsiojo rusų 
kompozitoriaus 
operos “Piku dama 
nos iš meninės 
spektaklių — rusų 
gijos klasiko A.
/‘Svetimose vaišėse 
ar Puškino “Pasak;

a

i štai.
a*n-primena 

viena- 
3 ne-

n e i 
n g a

mašinos mod (d Į. 
konstruktoriais

tyniau ja a v i a m o d o I 
J u kambarys 
garą. Tačiau, 
me tikrame
galima pamatyti 
vairių sportiniu 
aparatų, kurių skaičius nepa
liaujamai auga. Ir dabar dvy
likametis Vitia Korotčenka 
baigia statyti eilini miniatiū
rini sklandytuvą. Jo draugai

skraidomųjų

prez i d i u m as— patik i n i as 
taros Namų direkcijos padū

Dabar Vaikų Kultūros Na
mų darbuotojai ir aktyvistai 

'rūpinasi geriau organizuoti 
j vaikų laisvą laiką vasaras 
j atostogų metu. Kombinatu 
“Triochgornaja manufaktū-

■ ra” pusantro tūkstančio dar
bininkų ir tarnautojų vaikų 

į vasarą praleis Krimo pajūrio 
1 kurorte
mask v i o

i m i esc i o

ras ir Boria Semeniukas sta-

su benzino motoriuku. Moto 
riti kas .jau yra pagamintas, i)

Čaikovskio

sa vi veikios
drama t Ur

pagirios

Salia lėktuvų statytojų dir
ba jaunieji gamtininkai. Čia 
kubiliukuose stovi Įvairūs 
augalai, prie sienos — kele
tas akvariumų, narveliuose— 
paukščiai, triušiai, voverys, 
ant stalo — albumai su her
barais. Trylikametis Boria 
Starožilovas vpač domisi žu-

Jevpatorijojc, Pa- 
sanatorijoje ir už- 

pioniei iii stovyklose, 
j Miesto, kaip ir pernai, Vaikų 
Kultūros Namai organizuoja

j kates aikšteles.” Viena iš jų 
i bus betarpiškai prie Kultūros 
' Namų, kitos — prie stambes 
nių.ių gyvenamų namų, ku
riuose gyvena Įmones dlarbi- 
ninkai. Prityrusioms anklėto-

I jams vadovau jant, “sveikatos
I aikštelėse” vaikai išbus žy
mią dienos dalį. Jie vyks i 
išvykas, važin is Į mišką n 
prie upės, atlikinės turistinių 
kelionių Maskvos apylinkėje.

Vaiku klubo reikalams iš
leidžiamos didelės sumos. Iš

LAISVES PIKNIKAS HARTFORD, CONN.
PLIKI DAINŲ PROGRAMA IR KITOKIE ĮVAIRUMAI

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

Vilijos Choras is Waterbury, Conn., kuriš dalyvaus šio pikniko programoje.
Taipgi dalyvaus ir Hartfordo LAISVES CHORAS.

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

Visi pikniko dalyviai gales pasivaišinti ger/iis valgiais ir įvairiais gėrimais. Ne
praleiskite šio puikaus pasilinksminimo. y

San Francisco paštui paskelbus varžytines neatsi- 
šauktų siuntinių, vaikai sužinojo, jog ten išparduos 

žaislų. Lėlių pirkėjomis, greta kitų, -prisistatė
sesutes Gerlach.

dalios šioms tikslams asignuo
jamos profsąjungines lėšos, 
tačiau didžiausių išlaidu dalį 
apmoka valstybė. Kombinat • 
vaikų klubas kasmet gauna 
300 tūkstančiu rublių iš vals
tybinio socialinio draudimo 
fondo. O visas ūkines išlaidas 
ji išlaikyti apmoką įmones 
direkcija. B. V-as.

Worcester, Mass.

Išlydint Į amžinastį, Ridi
ko šermeninėj K. Abekienė 

Į ir A. Kenstavičiene sudaina
vo porą liūdesio dainelių ir J. 

j Jokubka pasakė atatinkamą 
I atsisveikinimo kalbą. J kapi- 
| nes lydėjo ilga eilė automo
bilių pilni palydovais. Kapi
nėse vėl dainininkės sudaina
vo kelias liūdesio daineles ir 
atsisveikinimo kalbą pasakė 
V. Andrulis. Ir visai arti 
dviejų žymių darbuotojų : F. 
Abeko ir J. Sakalo vėl liko 

'supiltas kapas, kuriame am
žinai ilsėsis velionis P. IndrL 
liūnas.

Beje, Į šermenis atvyko 
i Skeberdytės _ Indriliūnie n ė s 
J brolis iš New Yorko valstijos 
| ir sesuo ir švogeris iš Flori- 
idos. Indriliūnas, kiek žinau, 
iš savo pusės paliko nuliūdi- 

įme tetą ir dėdę Mr. ir Mrs.
Marquardt ir mirusio brolio 
žmoną, sūnų ir marčią.

Linkiu likusiai nuliūdime 
šeimai greit susiraminti nuo 
to skaudaus smūgio.

Drauge.

1 gražiai pirmyn.
★

Rugpjūčio 13, 1950, bus
'LMS Vakacijos Mokyklos pik
nikas; Aido choras yrą apsi- 
, ėmęs dalyvauti su dainomis ir 
i darbu. Komitetas prašo visos 
Naujos Anglijos lietuvių, kad 
ta diena užsibrėžtu ant savo 

‘ 1 

kalendoriaus ir nepamirškit 
dalyvauti/ jūsų parama yra 
reikalinga.

A. C. Korespondentas.

AIDO CHORO ŽINIOS

Aido choras rengia. “Milita
ry Whist Party,” July 21, 
1950, ant 29 Endicott St. Du
rys atsidarys kaip 7:3'0, loši
mas prasidės kaip 8:30, P. M. 
Visi ir visos choro rėmėjai at
eikite ir paremkite šį paren
gimą. Nauda eis LMS mo
kyklon pasiųst choro šokikų 
grupę.

★
Aido ch.oras yra apsiėmęs 

dalyvauti Gintaro žemės 
(Amberland) Radio piknike, 
liepos 23, 1950, Olympia
Earl;, Worcester, ir rugpjū
čio 20, 1950, Liet. Tautiška
me Parko, Montello, Mass.

Worcostorio LMS Vakacijos
Mokyklos Komitetas (suside-

gedės mokyklos naudai, 
sas choras nusistatė, ka

lą, tad visi dirba sukėlime 
finansų, o kiti dirba mokyklos 
komitete. Tad viskas eina

manda Į jas išvyko tokios su
dėties: A. Simanavičius (Ma
rijampolės apskr. “Daržovės” 
kolūkis), A. Žilinskas (Mari- 
jampoės apskr. Černiachovs
kio vardo kolūkis), St. Matu- 
kynas (Marijampolės apskr. 
“Daržovės” kolūkis) ir A. 
Užusienis (Ukmergės apskr. 
“Naujuoju keliu” kolūkis). 

---- s
Washington. — Darbo 

Federacijos ir CIO vadai 
ketina derėtis dėl tų uniji
nių organizacijų suvieniji - 
mo.

PRANEŠIMAI
WILKES-BARRE, PA.

LDS 7-ta kuopa rengia didelį pik
niką liepos 23 d., Wytinski Villa 

j Grove, už Warrior Run, Pa. Prasi
dės 12 vai. dieną. Yra graži giraitė 

i prie upelio, viela pasimaudyti. Bus 
užkandžių, gėrimo, muzikos. Kvie- 

I čiame. .
Busas išvažiuos 12:30 vai. nuo 

i kampo E.. Market ir South Grant 
j Sts. Automobiliais važiuokit j War- 
ifior Rūn iki galo "bus line,’ sukit 
i j kairįjį kelią. Pavažiavę, laikykitės 
dešinėje kelio iki parko. — Komi- 
sija. (1.32-133)

Kolūkiečiai — Visasąjunginių 
Varžybų Dalyviai

VILNIUS, geg. 9 d.—Iš Ki
jevo Į Vilnių sugrįžo visasą
junginio kolūkiečių šachmatų 
turnyro dalyvis Alfonsas Ma- 
tuliauskas (Kupiškio apskr. 
“Laukų spartuolio” kolūkis). 
Jis užėmė I O-tą vietą 20 da
lyvių tarpe.

Respublikiniame kūno kul
tūros ir sporto komitete A. 
Matui iauskui buvo Įteikta

g Tel. AV. 2-4026 2

I DR. JOHN REPSHIS | 
g (11EPŠYS)
g LIETUVIS GYDYTOJAS | 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: S 
g nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd.
g DORCHESTER, MASS. |

į. Chicago, BĮ.
I ■( *

Gražiai Palaidotas
P. Indriliūnas; '
Laidotuves Skaitlingos

šeštadienį, liepos 8 d., lyg 
patogumui Įvykstančioms lai
dotuvėms, diena buvo ytin 
graži. I Ridiko šermeninę ne
tilpo visi atvykę dalyvauti ve
lionio Prano Indriliūno šer- 

. menyse.
Velionis P. Indriliūnas Jie- 

Ipos 4 d. mirė labai staigiai, 
visai nesirgęs. Tai buvo di

delė staigmena ne tik artimai 
šeimai, žmonai Julijai Ske- 

Jierdyiei-lndriliūnienci, bet ir 
'.•liūdnai visiems, kurio pažino
jo abu. Indriliūnas apsive-

Lietuvos TSR kolūkiečių šach
matų turnyro nugalėtojo juos
ta ir vertinga dovana.

šiomis dienomis Charkove
1 prasideda visasąjunginės kai- 
; mo stipruolių konkurso var- 
j žybos. Tarybų Lietuvos ko--

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti-į 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami-' 

Į nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
, kaip didelis ar mažas darbas.
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
i Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

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

dęs su plačiai žinoma veikėja 
Julija Skobordyte, greit susi-

vinis Chicągoje. Visiems ži
nia apie jo mirtį buvo liūdna, 
nes indriliūnas dar jaunas

daug būtų prisidėjęs prie pa
žangaus veikimo.

Prašome užsisakyti Jono į

K
V'g ®V® Maskaicio poezijos knygų i

I .
Neseniai sukako 05 metai amžiaus žymiausiam Amcri- į

50.metų, kai Jonas Kaškaitis pradėjo rašyti-kur-

Per tuos 50 metų'Jonas Kaškaitis paraše daug knygų, 
tūkstančius straipsnių, tilpusių laikraščiuose ir daugybę 
eileraščių-poezijos kūrinių?

Daug eilėraščių — originalių ir vertimų —tilpo mūsų 
[periodinėje spaudoje — laikraščiuose ir žurnaluose — o

Atžylnejimui mūsų brangaus literato tai]) 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

Tai bus ne tik didelis įnašas grožinės lietuvių literatū- 
1 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- 

isisakyti PROŠVAISTES iš anksto. Kiekvieno užsisakiu
siojo vardas ir pavardė bus išspausdinta knygos gale. 

I 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 Laisves administracijai, o 
ji prisius. . ,

Prašome greitai darbuotis.
Visokiais PROŠVAISČIŲ reikalais rašykite: Laisve,

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

r

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew A. 
BUYLS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 
« I

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE
• galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiamo krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. .1

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainbmis būsite 
patenkinti.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 

įruošta

ir kainbmis būsite

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 J

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Liepos 15, 1950
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Grupės Brooklyniečiy 
Vyks į Hartfordą, 
J Laisvės Pikniką

Brooklyniečiai grupuojasi šį 
sekmadienį, liepos 16-tą, pasi
matyti su hartfordiečiais ir 
kitais Naujosios Anglijos lie
tuviais East Hartforde įvyk
siančiame dienraščio Laisvės 
naudai piknike.

Tai ir gerai. Pikniko vieta 
■—Lighthouse Grove — yra 
graži, jų piknikai vaišingi, 
žmonės draugiški. O nuvyki
mas į Connecticut lietuvių 
Laisvės pikniką bus lyg ir at
pildo vizitu jiems už tai. kad 
jie turėjo gražią atstovybę 
brooklvniečių rengtame Lais
vės piknike.

Klaščiaus Clinton parke, 
vien prie New Ilaveno lietu
vių stalo, radosi Jos. ir 
Millie Milleriai, Margaret Va- 
linčienė, Eva ir John Rudmi- 
nai, Didžiūnai, Gustaičiai, 
Tumosai, Medelis, Petkus su 
nauja žmona, Elkis su dukra, 
Šoliūnienė, Joe ir Eva Kuncai, 
Kazlauskienė, Vikšrienė. Ant. 
Mileriui, Rinevičienė, Murei- 
kienė, Grigai, Latvis, St. ir 
Ursula Kveseliai, žolynienė.

Pačių Hartford iečių grupė
je matėsi K. ir Anna Brazaus
kai, Kukčiai, Z. ir M- Yriš
kai, A. ir I. Yuškai, Alex Kli
mas, Frank Bocis, F. Repšys, 
K. Miller.

Aišku, tokiame masiniame 
sąskridyje nogi galėjau visus 
pamatyti. Connectikiečių at
stovybė tikriausia buvo didą^r 
nė. Priminiau asmeniškai su
sitiktuosius tiktai parodyti, 
kokių gražių atsiminimų pa
lieka mumyse vieni kitų at- 
lankymas visuomeniškose su
eigose. Rep.

New Yorko Marininkai 
Rašosi po Taikos 
Peticija

Na-

NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS
LDS devintas seimas atėjo 

ir praėjo. Šeiminio bankieto 
. rengimo komisijos vardu no
riu tarti nuoširdi! ačiū visiem, 

; kurie vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo su vienokiu ar 

• kitokiu darbu. Darbo buvo 
daug ii’ Įvairaus ir visi dirbo 
su geriausiais norhis, kad de
legatam ir svečiam patarna
vus, neimdami j’okio atlygini
mo, kaip tai dainininkai-kės 
ii- pianu akompanuojanti.

Ačiū Amelia Pat Young, 
Suzanai Kazokytei, Patricia 
Cole. Lillijai Kavaliauskaitei. 
K. Abekienei, S. Kuzmickui, 
A. Katinui, P. Grabauskui, 
Elenai Brazauskienei, Franui 

, Yakščiui, M. Stensler, S. Pu- 
žauskaitei, A. Anderson ir Ai
do Chorui.

Už kvietkus, 
bino, tariame 
M. Yakštienei, 
darbininkėm A. Yakštys ir A.

nuoširdų ačiū
LDS raštines

Bočiam, kurie, toliau 
darni nuo Brooklyno, 
vežė 'gražių kvietkų.

širdinga padėka ir 
dirbusiem virtuvėje, 1
1 urnoje ir prie
čiaus priruošė vakarienė: Glo-> 
bičienė, Kanopienė, V? Bal
kus, Titanis ir A. Velička.

Stalų aptarnavime dirbo

gyVen

sunkiai 
urie ši- 

degančio pe-

jaunimas: F. Kazakevičiūtė, 
D. Waitkens, E. Stakoff, N. 
Jankus, E. Brazauskas, P. 
Cole, D. Wetzler ir J. Meš
kėnas. Prie durų—B. Malin, 
P. Venta, Chas. Balčiūnas; 
prie alaus—M. Grigas ir Glo- 
biČius. Ačiū ir Laisvės dar
bininkams, kurie gražiai ko
operavo visame kame.

Parengimo komisiją aplei
džiu. Jie dirbo gerai ir nuo
širdžiai ir yra brooklyniečiam 
ir apylinkei žinomi.

Nuoširdus ačiū ir tiem biz
nieriam, bei mūsų organizaci
jom, kurie suteikė skelbimus. 
Skelbimų buvo iš arti ir toli. 
Mūsų LDS apskričiai, kaip 
tai Massachusetts, Connecti
cut, New York ir New Jer
sey parėmė Seimo rengifho 
komisiją gerai, nors gyve
nanti tolokai nuo įvykusio 
Seimo. Ačiū ir pavieniam LDS 
patrijotam, kurie linkėjo lai
mės su doleriu LDS sveikini
mui. Tokių buvo 87-ni drau- 
gai-ges . Buvo ir LDS kuopų, 
kurios parėmė rengimo komi
siją, skelbdamosios LDS Sei
mo darbų programoje.

Taipgi atsiprašome 
seimo delegatų ir svečių
gu kurie vienokiu ar kitokių 
būdu nebuvo pasitenkinę.

Rengimo Komisijos 
Pirmininkas.

Brooklyno Komunistai 
Gelbsti Surinkti 
Parašus už Taiką

orga-Brooklyno komunistų 
nizacija ir jos nariai veikliai 
dalyvauja rinkime parašų už 
taiką, kaip pranešta angliško 
darbininkų dienraščio Daily 
Worker k o r e sp o n d e n to.

Komimistai savo masiniame 
mitinge, Įvykusiame perpildy
toje Webster Hall, raportavo, 
jog jie, pradedant vyriausia 
apskrities organizacijos vado
vybe, baigiant eiliniais nariais 
lenktyniuoja tarpusavyje su
rinkti juo daugiau parašų po 
pasauline peticija, reikalau
jančia uždrausti atominę bom
bą.

Greta kitų, buvo pristaty- 
jaunas vyrukas. Sol Wex- 
jau surinkęs. 1,700 para- 
Ir skelbta vardai dauge- 

kitų, surinkusių virš 500 
pasisakė dirbti

pa
iki
su-

visu 
jei-

KO NORI NEW YORKO I.AIVAKROVIAI
Artėjant laivakrovių laiko-Į tų 

tarpini d ('rėtis už naują kon
traktą, eiliniai 
yra susirūpinę, 
jokių ženklų, 
viršininkas 
votų už jų reikalus, jie 
patys skelbia visuomenei 
reikalus.

laivakroviai 
Nematydami 

kad amžinasis 
Joseph Ryan bo

jau 
savo

su .$100 pensijos gavimu 
mėnesiui, įskaitant ir 
Security 
k alau.) a 
sioms iš 
pensijos

Kontraktą dąryti tiktai vie- 
neriems metams.

Social 
gavi n į. Taipgi rei- 

1 a i kinai p as i trau k u - 
industrijos nemažinti 
kreditų.

Eiliniai nariai deda svarbos 
ir tam iš paviršiaus atrodan-

ler 
i šų.
lio 
parašų.
daugiau patys ir raginti visus
taiką mylinčius žmones 
rinkti parašų, pasirašyti.
21-mos vakaro pasimojo 
rinkti dar 75,000 parašų. Su
rinkusieji bent 200 parašų

■ bus pakviesti. į masinį bankie- 
Į tą goriausiems parašų rinkė
jams pagerbti. Rengiamas 13 
Astor Place, New Yorke.

Apie k ai’o padėtį ir Ame- 
irikos' liaudies problemas są
myšyje su tuo karu kalbėjo 
Gus Hali, tos organizacijos 

jnacionalis 'sekretorius, kurį 
Į dalyviai pagarbiai pasitiko 
atsistojimu ir ilga ovacija. Or
ganizacijos genoraliam sekre
toriui Eugene Dennis, kaipo 

i žymiam vadui darbuotės už 
įtaiką esant įkalintam, HalTo 
l drąsa atsistoti įkalintojo pė- 
į dose ginti taiką šiems taikos 
i patrijotams atrodė juo nuo
stabesnė, teikianti vilties tai
ka laimėti. T-—a.c

fl)

<♦>

<♦>
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fl>GERIAUSIS

INSURANCE fl)

<♦>
IR

REAL ESTATE

TONY’S

diktatūra 
pareiškė,

Šio sekmadienio popietį pa
tartina nueiti į italų liaudies 
laikraščio L’Unita del Popolo

LIEPOS 16-TĄ PIKNIKAS 
KLAŠČIAUS PARKE

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Telefonai: #
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Du jauni bronxieciai, kalti
nami apvogus Mrs. Grasso 
butą, Brooklyne, sulaikyti be 
kaucijos iki teismo.

neveikia. Reguliariai 
ir vakariene gaminanti 
penkiomis darbo dieno-

ton Parke, Maspethe. Sporto 
žaismes, šokiai. Įžanga $1. 
Prasidės 11 ryto. Kr.

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

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

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Laivakroviai nepa- 
Tuomet Ryanas pa- 

pasiųsti į

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

4.'
• \

Liberty Auditorijos
Restaurante

rys — pati auditorijos gaspa- 
dinė ir jos talkininkė Anelė 
Kanopienė, žinomoji bankietų 
ir “parių” gaspadinė. Tik 
retkarčiais jos gaudavo po va
landą kitą šalutinės talkos 
nuo Onos Titanienės, o LDS 
bankieto popietį nuo Aleko 
Veličkos.

Stalus prtruošti gaspadi- 
nėms talkino Elena Brazaus
kienė ir, dažnai, Ona Titanio- 
nė. O paduoti ant stalo val
gius atbėgdavo talkon iš raš
tinės ir iš suvažiavimų Helen 
Zablackas, Anne Yakštis, A- 
melia Burba.

Viktorija Balkus per porą 
ištisų didžiųjų dienų rinko 
nuo stalų ir plovė indus.

Gėrimus, pasivaduodami, 
prižiūrėjo vyrai. Gaila, juos 
nesusirašiau — mano akys vis 
krypo virtuvėn, kur skaniau, 
žinau, kad* prie gėrimų daug 
dirbo Stasys .Titanis.

Ir- daug k$ kito Vcia atžymė- 
‘ tino būtų Jaąiiė’: svečius; ir apie 
mus pačius; • bet argi suspėsi 
viską užsirekorduoti. Ar.

Po didžiųjų iškilmių, įvyku
siu organizacijų suvažiavimų 
ir» Laisvės pikniko savaitę, 
jaučiasi tarsi po audros. Bai
gę atostogas, svečiai išvyksta 
atgal į darbus. Kasdieninis 
mūsų' gyvenimas atrodo per
daug ramus po to masinio čia 
ūžesio per ištisą savaitę.

Vidurvasariu, kuomet nėra 
didžiųjų pramogų, restauran- 
tas šeštadieniais ir sekmadie
niais 
pietūs 
tiktai 
mis.
Gauna Komplimentų

Restauranto gaspadine Ona 
Globičienė gavo daug komplL 
mentų už sėkmingą . išvedimą 
masinio valgydinimo laike 
seimų. Pietūs visuomet buvo 
paskirtu laiku, o kai kada iš
alkę svečiai ir pusvalandžiu i 
anksčiau atbėgę jau galėjo 
šio to rasti.

Laike suvažiavimų pietūs 
būdavo duodami bendrai vi
siems. O vakarienės ir pus
ryčiai pagal pasirinkimą. Į

Dar labiau stebėtųsi tie 
teikusieji komplimentus žmo
nės, jeigu jie žinotų, kad vai- metinį pikniką Klaščiaus Clin- 
gius gamino tiktai dvi mote- ton Parke, Maspethe. Sporto

Laivakroviai Sukilo 
Prieš Ryaną

Prieš keletą dienų Jersey 
City prieplaukų darbininkai,5
lokalo 1247-t'o nariai, sukilo 
prieš laivakrovių unijos vir
šininką Ryan.* To lokalo na
riai liepos 6-tą atsisakė dirb
ti' prie jiems nepakenčiamo, 
bet Ryano remiamo boso. 
Ryanas įsakė prie jo dirbti, jo 
klausyti, 
klausė.
grasino visus laivus 
kitas prieplaukas.

' Ryano paskelbta 
neišdegė. Unijistai 
jog jie nekraus laivų Jersey 
City nei Hoboken prieplauko
se ir kad Manhattano ir 
Brooklyno unijistai atsisakys 
dirbti prie tų laivų, kurie iki 
šiol .reguliariai buvo krauna
mi Jersey prieplaukose.

Ryanas bandė ir toliau savo 
galią. Jis kompanijai įsakė, 
o jam paklusni kompanija 
holandų laivą Veendam iš 
Hoboken atplukdė Manhat
tan prieplaukon 51-mon. New 
Yorko laivakroviai iš karto, 
kol išsiaiškino padėtį, prie Ja
vo dirbo, bet vėliau atsisakė 
pabaigti laivą krauti.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

20 šeimų, 2 aukštų ant bizniavęs 
gatvės namas, baksiniai kambariai, 
mūrinis, lotas 50x100, randų neša 
$13,000. Kaina $49,000.

Mes turime visokių namų, visose 
dlayse miesto, gražių nuajų namų. 
Kreipkitės:

B. ZINIS, Tel. REpublie 9-1506 
(133-135)

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Vyri a u s*i a is m ar i n i n k ų 
kalavimais. kaip juos išdėstė čiam nelabai svarbiu punktu, 
eiliniai nariai savo lėk 
“Longshoreman,” yra :

Pridėti algos tiek, kad 
tų už valandą $2.25 už 
valandžins po $$37 ir 
cento;

Ne daugiau 40 valandų dar
bo savaitės iki visiems laįva- 
kroviams bus suteikti darbai 
ir proga išdirbti po tiek va
landų ;

Apriboti vieno nešulio sun-

i.

REPUBLIC BAR & GRILL
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSONVos Ištrūko
Nuo Mirties

Viešinti New Yorke su mo
tina jaunuole brazilietė Joan 
Billich pamatė palaidą, atga
lią sunkvežimį atsiritant tie
siai ant jos. žiūrinėjusi pre
kes ties Altman krautuvės 
langu, mergšė greit sugalvo
jo gelbėtis. Ji užšoko ant 3 
pėdų aukščio palangės, krito 
ant jos gulsčia. Sunkvežimio 
platforma įlindo Jangan virš 
jos, išliko tik apibraižyta, o 
ratai atsimušė į sieną. Būtų 
ją sutriuškinę prie sienos.

nyje laikinai pasitraukusiems iš in- 
. dustrijos nemažinti pensijos 

gau- kreditų. Laivakroviams daž- 
virš- i nal’ užeina laikinas nedarbas. 

Dar daugiau apeina tas punk
tas veikliuosius narius, kurie 
del veiklos unijoje galėtų bū
ti laikinai išėsti iš darbų. "

Trumpalaikis kontraktas 
taipgi yra kai kam dar neį
matomos, bet dideles svarbos. 
Laivakroviai bijosi, kad Rya
nas galįs jiems surišti rankas 
penkerių 
kaip, kad 
tus United 
ši n ink ai.
gos yra taip blogos, kad jie 
nenorėtų laukti penkerius 
metus pradėti jas taisyti. Ir 
nesitiki, kad Ryanas stengtų
si, ar net stengdamasis išga
lėtų ilgais metais susikaupu
sias blogybes prašalinti su 
vienu sekamu kontraktu. 
Greta to, sako jie, laikai to
ki nepastovūs, kad ir viene- 
ri metai gali įnešti didžių ne
tikėtumų.

Laivakroviai tikisi, kad vie
ninga ir energinga veikla jie 
gali daug laimėti; L. D.

pusę
Newyorkietis skyrius 

tional Union of Marine Cooks 
and Stewards priėmė specifiš
ką septynių punktų progra
mą už taiką ir prieš ka- i 
rą. Vienu tos programos 
punktų kreipiasi į mūsų ša
lies valdžią sustabdyti gin- kurną, leisti kelti ne daugiau 
kluotą intervencija Korčjon. ' 2,500 svarų : statyti po 23 vy-

I____ u_______ “ :f f :t /\

Paskiri nariai masiniai ra
šosi po pasauline peticija, 
reikalaujančia uždrausti var
toti atomines bombas.

Newyorkietis skyrius gavo 
žinių, kad ir 
skyrius jau 
žygių.

Eiliniai nariai sako, jog jie 
veiks nepaisydami marininkų 
unijos viršininko 
šauksmo, 
sukelto karo būsią 
Tie darbai, sako jie, bus 
tui duotose uniformose,’ 
$75 per mėnesį algos ir 
laidojimu už dyką, 
kių darbų mums reikia, 
ko jie.

rus "gengėje” ir po 10 prie 
“hatch”;

Išdirbus 500 valandų leisti 
tapti pilnateisiais geroves fon
do nariais;

Mokėti atostogų algą po 
San Francisco | vienos /lienos uždarbio sumą 
ėmęsis panašių nuo kožnų išdirbtų 100 valan

dų ;
Kad firmos ii' unija trak

tuotų visus narius lygiai, be 
diskriminacijos;

Pensijos plano, kuris leis- 
i tų pageidaujantiems ar to 
! reikalingiems išeiti ant pen
sijos suėjus 50 metų amžiaus 
ir išdirbus industrijoje 20 me
tų ; ir besąlyginiai išeiti ant

Curran’o 
būk dėl Korėjoje 

darbų.” 
Vel

su 
‘pa-

Nc to-
sa- pensijos suėjusius 60 metų ir 

K. T. ; išdirbusius industrijoj 20 mc-

, “TIKRAI GERIAUSIOS RCŠIES JUDIS” — TIMES 
Artkino Perstato 

PILNĄ MAGI-SPALVŲ FILMĄ

“WORLD YOUTH FESTIVAL”
MATYKITE: Įspūdingus LIETUVIŲ Jaunuoliu vaidinimus 

Delegacijos... 80 tautu Šokiai ir dainos su premijas 
laimėjusiais artistais ... Virpinanti sportų veiksmai1.
EXTRA! “STORY OF A RING,” Premijinis Dokumentinis Ju- 
dis “The Urals,” Magi-spalvomis. Vėliausios. žinios iš Kinijos.
QTP A1VI 71,1 Ave* tari’ 42 ,r 41I ; Te!.: WI 7-9686

VRSU

STADIUM KONCERTAI
PIERRE MONTEUX\ konduktorius

Pirm. Llep. 17: Claudio Arrau, pianistas,] Brahms Concerto No. 2
Ąntr. Llep.18: Orkestrinis koncertas, 'DVORAK SYMPHONY No. 4
Treč. Llep. 19: Abba Bogin, pianistas, Schuman Concerto
Ket. Llep.20: Simon Barere, pianistas, visa
ŠeSt. Llėp. 22: Alfredo Antonlni, vad.; “A

Lewisohn Stadium
programa Čaikovskio 
Night of Italian Opera” 

10,000 vietų nuo 30c. 
Tel.: AI) 4-5800

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

motų
surišo
Auto

Laivakrovių

kontraktu, 
automobilis- 
Unijos vir- 

sąly-

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Laivu Gen. Sturgis praėjusį 
trečiadienį atgabenti dar 1,- 
298 dipukair šis jau buvo 
157-sis toks laivas.

Jaunas vyrukas Brightone 
tapo policijos sulaikytas kvo
timui už susidomėjimą “ana
tomija,” kurią jis “studijavęs” 
prisilenkdamas tūlos poniutės 
palangėn.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždarytu

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 Sulerinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadicnj {vyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. z

t

PEIST LANE

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

* Tel. ST. 2-8842

TELEPHONE

STAGG 2-5043

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

•oc*

RES. TEL.

HY. 7-3631

•O4T*

matthew p. Ballas
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