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DAUGUMA EUROPIEČIŲ 
PRIEŠINASI ATOMINES
BOMBOS NAUDOJIMUI

Gaila!

Grįžkime dar prie 
komercinė 

d ve j is

. Per liepos ir rugpiūčio mė
nesius mes leisime Laisvę (tris 
numerius per savaitę) suma
žintą puslapių skaičiumi.

Dalykas toks: vasarą ma I 
žiau laikraštyj telpa skelbi-; 
mų, vasarą žmonės mažiau ’ 
laiko turi ir skaityti.

Skaitytojai dėl to nenuken- j 
tės, nes žinių iilps tiek, kiek'] 
telpa visuomet: Įvairumų ir! 
Lit. ir Menas skyriai taipgi 
bus tokie, kokie buvo pir
miau.

Mūsų įstaigos darbininkai, 
kaip žinoma, nusitarė šiemet 
apmokamų atostogų 
Tačiau tūli darbininkai 
atostogoms bent po vieną 
vaitę neapmokamai.

Leidžiant tris kartus 
savaitę laikraštį sumažintą, 
galėsime greičiau atspausti1 Press gavo tokius atsaky- 
“Prošvaistes.“ jmUS:

V. T-, ' •Paryžius. — r rancūzai 
į bijo, kad atominės bombos 
metimas Korejon užkurtų 

jie 
kad ato

minės bombos nekristų j

Smerkia siūlymas mest atominę 
bombą į Šiaurinę Korėją

Amerikinė žinių agentū
ra United Press apklausinė- 
jo žmones septynių Euro
pos šalių sostinėse, kaip jie 

per įžiūri į gręsiantį atomų 
•bombos naudojimą. United

neimti.
ims
sa-

Visokie pelnagrobiai naudo
jasi didžiausiomis tautai ne- 1 
laimėmis. v. .

štai, ^pakilo mėsos kainos— trecią pasaulinį karą, 
kai kur jos pakilo 7 centais taip pat bijo, 

*ant svaro!
Pelnagrobiai aiškinasi, būk i Franci jos miestus, 

esą dėl karo Korėjoje. Bonn, VokietijaBonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžios 
atstovas sakė: “Atomų bom
ba yra per karšta geležis 
mums paliesti.”

London. — Vienas kon
servą tas (toris) Anglijos 
seimo narys piršo panaudot 
atominę bombą prieš Šiau
rinę Korėją. Konservą tų 
Partija tuojau atsisakė nuo 
jo pasiūlymo. Dr. R. E. Pe
rils, Anglų Atominiu Moks
lininkų Sąjungos pirminin
kas, pareiškė, jog atomu 
bomba būtų “labai, labai 

žmonėms tenka didžiai bu- nesėkmingas ginklas Korė 
dėti. įjoję.”

Atrodo, jo/karas Korėjo- L KopenhaRen, Danija - 
je ištrauks Henry A. Wall- ^anai sako, atomines bom- 
ace’a iš Progresyvių Partijos, jbos naudojimas^ pries Siau- 

Progresyvių Partijos vado- rinę Korėją būtų per daug 
vybė priešinga Amerikos kiši- žvėriškas dalykas, ypač 
muisi į Korėjos reikalus, o kad tai maža šalis. Danai 
Mr. Wallace — užgiria kiši- Ipageidauja, kad atom-bom- 
masi. įba nebūtų vartojama ir grę-

tai
Taip, pasikliaudami karu Ko
rėjoje, jie plėšia iš žmonių pi
nigus.

O reakcininkai Kongrese, 
pasikliaudami karu Korėjoje, 
ryžtasi pravesti įstatymų, 
gniuždančių žmonių laisves 
Amerikoje. -

Jie mojasi dar šį mėnesį 
pravesti Mundt-Nixono bilių, 
nukreiptą prieš organizuotus 
darbininkus.
- Prieš tą bilių protestavo net 

ir Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė, kuriai nieks ne
gali primesti “komunistinių 
tendencijų.”

“Mes esam? vieningai jsiti- siančiame pasauliniame ka-
kinę Jog tęsimas mūšių (Ko
rėjoje) neina naudon Ameri
kos liaudžiai, neigi tai tarnau 
ja pasaulinei taikai,“ ;
Progresyvių Partijos Naciona
linio Komiteto rezoliucija.

“Korėjos karas yra šaltojo 
karo išdavas...” 1

Jau per tūlą laiką tarp 
Wallace’o ir Progresyvių Par
tijos Nacionalinio Komiteto 
narių vyko tam tikrais klau
simais nesusitarimai.

Karas Korėjoje, atrodo, 
Wallace’a visiškai atskirs nuo

re, kaip kad nuodų dujos

sakė 750,000 argentiniečių

kurielengvabūdžių, 
agituoja už tai, kad 
mestų atominę bom-

Yra 
smarkiai 
Amerika 
bą ant Korėjos miestų.

Tokiems šalto vandens už 
kalnieriaus užpila Čikagos 
“Daily News.”

Tasai dienraštis rašo: jei 
Korėjoje naudotume atominę 
bombą, mes prarastume daug 
draugų visoje Azijoje. Tie
sa, bomba gal užmuštų kokį 
šimtą tūkstančių korėjiečių, 
bet argi tai apsimokėtų !. . .

Yra visa eilė dvasiškių ir 
visuomenininkų, kurie 
priešinasi naudojimui 
nės bombos.

pasirašė už taiką
Buenos Aires, Argenti

na. — Praeitą savaitę, ne
paisant policijos teroro, bu
vo surinkta 750 tūkstančių 
argentiniečių parašų po at
sišaukimu dėl ’ Pasaulinės 
Taikos ir prieš atomų bom
bos naudojimą.

Argentinos prezidentas- 
diktatorius Peronas remia 
amerikini karą Korėjoje. 
Argentiniečių dauguma bi
jo įtraukimo ir į pasaulinį 
karą. Darbo- unijos ir prog- 
resyviu^px’ganizaciios todėl 
visur paskleidė obalsi: “ša
lin rankas nuo Koręjos!”

Taikos šalininkai ruošia 
savo suvažiavimą rugsėjo 
mėnesį.

taipgi 
atomi-

Wall- 
ace’o: komercinė Amerikos 
spauda prieš dvejis metus 
smala spjaudė ant jo, vadin
dama jį komunistu arba “ko
munistų įrankiu.“

Matysime, dabar Wallace 
jai bus geras. Ne toji spau-

Vagus dėl sukėlimo 
$1O7OOO Laisvei

JAU SUKELTA $6,562;
DAR REIKIA $3,438

KONGRESMANAI UŽGYRĖ 
PASIŪLYMĄ ĮKALINTI 
DAUGELĮ SVETURGIMIŲ

Berlin. — Rytines Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos valdžia numušė maisto 
ir kitų reikmenų kainas 35 
iki 65 procentų.
da atėjo pas Wallace’ą. bet 
jis pas ją!.. .

Na, o Progresyvių Partija 
dabar bus dar aršiau puola
ma. Tačiau ilgainiui žmonės 
pamatys, kad jos pozicija bu
vo teisinga, o Wiallace’o — 
klaidinga.

nebuvo naudojamos Antra
jame pasauliniame kare.

Stockholm, Švedija. — 
Švedai išreiškia pasibaisėji
mą prieš atomų bombos 
naudojimą. Švedų darbo 
unijų laikraštis Aftontid- 
ningen rašo, kad atominės 
bombos vartojimas labai 
nupuldytų Jungtinių Tau
tų ir Amerikos Įtaką pašau-

Madrid, Ispanija. —Fran
ko fašistu valdžios atstovai 
sakė, Korėja negana svar
ai, kad jon būtų mesta ato
mų bomba. Bet jeigu kiltų 
tiesioginis "karas su Rusija, 
tai jie piršo nesidrovėti 
naudoti atomines bombas.

Athenai. Graikija. — Kai 
kurie fašistiniai Graikijos 
rateliai pritaria ~ atominės 
bombos vartoiimui. Vienas 
armijos oficierius sakė: 
“Juo greičiau, juo geriau O I

Reakcininkai buriasi 
pervaryt Mundto biliy

Stambesnėmis sumomis! pridavė: 
V. Žitmskas, Kearny, N. J. .. ............

D. G. Jusius, Worcester, Mass.........
G. Šimaitis, Montello, Mass..............

J. Kvedaraičiukas .............į...........................
Liet. Sūnų ir Dukterų Broliška D-ja,

Worcester, Mass, j..........................
K. Petrikienė, Brooklyn, NJ Y.......................
LLD 136 kuopa, Harrison, N. J.....................
J. Marcinkevičius, Harrison. N. J.................
P. Ramoška, Newark, N. J.
M. Z. Niūvarkiętis ........... .. •....................
LDS 104 kp. (per St. Kuržinską), Mahanoy

Ant. Antanavičius, Waterbury, Conn 
Pranas Mazurka, Worcester, Mass. . 
J. Vaitaitis, Brockton, Mass. .......

(Tąsa 2-rame puslapyj)

$47.00
26.00
24.00

$100.00

25.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00
10.00

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius Korėjos policija 
Dean Acheson sakė, jog} 1,200 
bus atmestas Sovietų pasiū
lymas priimt Kinijos Liau- 

I dies Respubliką į Jungtines 
į Tautas ir tada,' dalyvau
jant Sovietų ir Kinijos Res- 

I publikos atstovams Jungt. 
'Tautų Saugumo Taryboje, 
• spręst, kaip reikėtų sustab- 
įdyt karą Korėjoje.

Tokį pasiūlymą davė In- 
idijos, premjeras Jaw. Nehru 
Iir, kaip pranešama, 
taas su tuo sutiko.

Pietine Korėja. — Pietų 
nužudė 

komunistų arba nu
žiūrimų kaip komunistų 
nuo karo pradžios iki šiol, 
kaip sake > Pietų Korėjos 
policijos vadas K. Tai Sun. 
Tatai pranešė anglų žinių 
agentūra Reuters.

Stali-

London. -r- Anglija
“neištiki 

reikalauja i
Verslo

Washington. — Republi- 
konas senatorius Kari 
Mundt ir demokratas sen. 
James O. Eastland sušilę 
darbuojasi, kad būtų išleis
tas įstatymas pagal Mund
to bilių prieš komunistus ir 
kitus vadinamus 
muosius.” To
Jungtinių Valstijų
Rūmai (stambiųjų kapita
listų organizacija):

Demokratas senatorius 
William Langer pasižadėjo 
visomis išgalėmis kovoti 
prieš Mtindto bilių. Sako, 
jei tas bilius taptų įstaty
mu, tai būtų pasmaugtos 
pilietines amerikiečių lais
vės, ir “jeigu kas nesutiktų 
bent su vienu valdžios ar 
tokio įstatymo sakiniu, tai 
būtu apšauktas komunistu 
ir nersekioiamas.”

Mtindto bilius, be kitko, 
reikalauja su registru o t vi
sus komunistus ir jų nrita

Priėmė Hobbso koncentracijos 
žardžių bilių prieš nepiliečius

— Kongreso Tokio įstatymo reikalą- 
vo trumaniškų demokratų 
vadas kongresmanas John 
McCormack. Biliaus svars-, 

j tymui buvo skirta, tik 40 
minučių laiko. Darbięčiui , 
kongresmanui Vitui Mare- x 
antonijui duota tik pusę 
minutės prieš 'tą bilių kal
bėti.

Pats teisinės kongresma- 
nų komisijos pirmininkas 
demokratas Emanuelis Cel- 
ler ^smerkė Hobbso bilių, 
nors ir Celleris yra “raudo
nųjų” kandžio to j as. Celle
ris sakė, jeigu šis bilius bū
tu užgintas, tai Jungtinių 
Valstijų Konstitucija taptų 
į skutus sudraskyta^

Jau 12 metų kai penki

Washingon.
Atstovu Rūmas 326 balsais 
prieš 15 užgyrė demokrato 
kongresmano Šamo Hobbso 
bilių. kuris reikalauja suva
ryt į koncentracijos stovyk
las arba jkalint “neištiki
mus” valdžiai bei “krimina
listus,” sveturgimius, netu
rinčius amerikinės piliety
bės.

Hobbso bilius pirmoj vie
toj nukreiptas prieš nepilie
čius komunistus ir kairiuo
sius unijų vadus, kurie nu
teisti deportavimui, bet jų 
nepriima gimtieji jų kraš
tai.

Dabar Jungtinėse Valsti
jose yra daugiau kaip 3,000 
skirtu deportuoti tokių ne-i Kongresai kartotinai atme- 
piliečių. Ir jeigu Senatas tė Hobbso bilių. Bet dabąr 
taip pat priims Hobbso bi- milžiniška dauguma kong- 
lių, tai jie bus sugrūsti į resmanų, naudodami karinę 
koncentraci jos stovyklas . isteriją, užgyrė tą pasimo- 
bei sumesti į kalėjimus. jimą prieš sveturgimius.

Į , __ /

Buvęs rietu Korėjos ministras parodo 
Amerikiečiai “beveik” taip jos valdovas Rhee pradėjo karą
apleido Tae joną

ir u
IAustralija dar nežada savor 
kariuomenes amerikiečiams 
dėl Korėjos karo.

Anglijos valdovai 
jų armija per daug užsi
ėmus karu prieš Malajos 
partizanus.

į Tokio. — Amerikiečių ka
riuomenė pasitraukė iš Tae- 
'jono miesto, bet dar laiko- 

i jo apylinkėje, kaip pra
neša gen. MacArthuro šta
tas. Sako, mūšiuose per ke-

sake,

Pyongyang, šiaurinė Ko
rėja. — Buvęs Pietinės Ko
rėjos vidaus ministras Kim 
Hyo Suk pranešė per Korė
jos Liaudies Respublikos 
radi ja, kaip amerikonų 
globojamas Syngman Rhee, 
Pietinės Korėjos preziden-

London. — Pagadinta 
trys Anglijos karo laivai. 
Valdžia ieško sabotažninkų.

Reikėsią dar kelią 
biliony dolerių karui

Washington. — Kongre^ 
siniai vadai antradienį sa
kė, jog prez. Trumanas šį 

__ ... .. trečiadienį reikalaus pas- 
rėius kairiuosius ir aiškiai Įkirt 5 iki 6 bilionų dolerių 
pažymėt visus “raudonuin” karui prieš Šiaurinės Korė- 
laikraščius bei kitus leidi- jos liaudininkus, ir ragins 

“komunistų'paimti dar 200,000 vyrų j 
įginkluotas jėgas.

nius. kad tai 
propaganda.”

lioliką mylių nuo Kum upės
Į pietus iki Taejono ameri- tas, pradėio pilietinį karą, 
kiečiai padarė 
daugiau nuostolių šiaurinei 
Korėjos Liaudies* Armijai, 
negu amerikiečiai nukentė-

Kiti ’ pranešimai teigė, 
kad jankiai iš Taejono pa
sitrauks 35 mylias į kalni
nę apsigynimo liniją.

Šiaurinės Korėjos Liau
dies Resnublikos radijas sa
kė, jog kautynėse dėl Tae
jono šiauriniai užjmušė 
2,500 amerikiečiu ir suėmė T 
lĮoo. >

Gen. MacArthur užginči
jo tokius savo kariuomenės
uostolius.
Dar labai mažai šiaurinių 

ankų pasirodė į pietus nuo
Kum upės. Tolas MacArthur

10 sykių

t

Kim Hyo Suk sakė:
“Syngman Rhee ’ užėmė 

prezidento vietą, rėkauda- 
damas apie karini žygį 
prieš Šiaurinę Korėją 
(Liaudies Respubliką). Aš 
pats dalyvavau sąmoksle 
pradėt toki žygi 1949 m. 
liepos 15 d. Aš įsakiau K. 
Sukui Wunui (tuometiniam 
vienos pietinės divizijos 
komandieriui) įsiveržti i 
Šiaurinę Koreią ir užimti 
ios sostinę Pyongyanga. 

; Sąmokslas nepavyko todėl, 
;kad vis plačiau veikė liau - 
dies partizanaizPiehi Korė
joje.

“Praeita pavasarį gene- 
pasišau-

ke Svgmaną Rhee į Tokio 
ir sakė iam: Kai tik prasi
dės tas žygis, tai viskas tu
ri būti pavesta MacArthu- 
ro komandai, ir rinktiniai 
Pietinės Koreios kariai bus 
lavinami išvien su aukštai
siais japonų ofičieriais.

“Sugrįžęs į Seoulą (Pie
tų Koreios sostine), Syng- 

Į manas Rhee pareiškė, jog 
kai bus daromas bandymas 
įsiveržti į šiaurinę Korėją, 
tad Jungtinių Valstijų lėk
tuvai ir karo laivai greitai 
atvyks su'stambia parama. 
Jis taip pat sakė, talkon 
ateis ir savanoriai japonai.

“Su tokiais išdidžiais ap
skaičiavimais S y ngman 
Rhee ir pradėjo žygi, be
brėkštant aušrai birželio 
25 d. (šiemet)

“Šiauriniai 
kontr-atakavo 
D r a dėjusius
Syngman Rhee pietiečius. 
Tuomet Syngmanas pasi
čiupo 100 milionu dolerių 
ir išlėkė įrTaponiją birž. 27 
d.” >

Buvęs Syngmano vidaus ‘ 
reikalų ministras Kim Hyo 
Suk baigė savo pareiškimą, 
atsišaukdamas į Pietinės 
Koreios kareivius pereiti į 
Liaudies Armijos pusę ir 
kovoti už tikruosius tėvy
nės reikalus.

korejieciai
ir sumušė

įsiveržimą

Amerikiečiai belaisviai sako, Korėjos liau dininkai gražiai su jais elgiasi
Tokio. — Šiaurinės Korė

jos Liaudies Respublika 
vėl per radiją užginčijo pa
sakojimus, kad liaudinin
kai žudo paimamus nelais
vėn amerikiečius.

Šiaurinės Korėjos armi
jos komanda per savo Py
ongyang radiią pareiškė:

“Mūsų D e mokratinės
Respublikos Liaudies Armi
ja elgiasi su belaisviais pa- čiai nepaskelbto 
gal žmoniškumo nuostatus laisviai. Trylika iš sužeistų- 
ir pagal tarptautinius Įsta
tymus.”

Liepos 17 d. per Pyongy- 
ango radiją taip pat kalbė-

jo amerikinių lakūnų 
cierius Sherman, kaip tvir
tino tas radijas.

korėjiečių pareiškė 
su Šiauri-

ofi- niškiaUsiai.
“Kada mes atvykome į 

IPietų Korėją, dauguma pie- 
Jisai sakė, jog bijojo, kad tinių

po pakliuvimo nelaisvėn tnora susijungti
būsiąs nužudytas, bet su ^ne Korėja ir sudaryti vie- 
juo gražiai elgiamasi. Pas- ningą nepriklausomą uvals- 
kui Shermanas perskaitėjtybę. Jie aiškiai' parodė, 
sekanti pareiškimą vardan |kad patys nori spręsti vidų- 
114 amerikiečių belaisviu:

“Mes esame amerikie-
karo be-

ju dabar yra Korėjos ligo
ninėse ir jie gydomi, o sun
kiau sužeistieji mirė. Su 
mumis elgiamasi kuo žmo-

svetimieji elementai turi 
tuoj būti pašalinti iš Korė
jos ir sugrąžinta teise pa- 
tiemš korėjiečiams gaminti 
sau įstatymus.”

Tą pareiškimą pasirašė 
amerikiečių kapt. Andrew 
H. Nugent, Majoras John 
Joseph Dune, Įeit. Karres ir 
64 kareiviai, korporalai ir 
saržentai, pažymint savo 
divizijas, pulkus ir batalio* 
nūs. Nežinia, kur užkliuvo 
50 kitų parašų.

L

jinius savo reikalus be sve
timųjų įsikišimo”... 1

Radijo imtuvai Japonijoj 
taip gergždė. kad nebuvo 
girdėti pareiškimo dalies.
Paskui vėl pasigirdo:

“Atsižvelgiant į Korėjos, 
žmonių pageidavimus, visi netaip drėgna.

ORAS. — Giedra, šilta,

• New York. — Slaptoji 
FBI policija suėmė ameri
kieti inžinierių Julių Ro- 
senberga. Jis įtariamas, kad 
išdavinėje^ atominius sek
retus Sovietams. Reikalau 
jama $100.000 
Rosenbergo 
iki teismo.

užstalo už 
paliuosavimą

jMĄ 
'-■'/i

/
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Lietuvos žemeje dar niekad 
negirdėta kruvina istorija

Rašo J. Skinaikis
(3-čia tąsa) | smakru. Ant tos kuokš- 

Žydai iš pradžių buvo va- teles barzdos užriša popie- 
jromi į Rokiškio dvaro kū- _c metynuos įrengtą žydų getą 

$s.oo tik iš Rokiškio miesto, o 
$9 00'paskiau jie buvo renkami ir 
$4.50 iš visų kitų apskrities mies- 

~ telių: Pandėlio, Svėdasų, 
Suvainiškio, Kamajų, Obe- 

~'liU
Tai&OS sa/tnm/tlį problemos j Dar kruvinesnis žydų ap-

Nelengva šiandien kalbėti už taiką, už pašalinimą nau- ’grobimas vyko prie paties 
jo pasaulinio karo pavojaus. Tai labai keista, bet šventa geto vartų šalimais dvaro 
tiesa. Žmogus išsitars prieš karą, už taiką, prieš atomi- pi’udo ir pačiame gete.
nę bombą, tuojau komercinė spauda, radijas, senųjų Į Prieš įleidžiant žydą ge- 
partijų politikieriai jį apšauks raudonuoju. Todėl tikrai tan, nuo drebančio senutė- 
drąsiais žmonėmis reikia skaityti tuos, kurie pasirašo lio iki’ mažutėlio kūdikio 
taikos peticiją, kurie nesibijo rinkti parašų, spaudoje ar i buvo veik iki plikumos iš- 
susirinkimuose kalba už taikos išlaikymą. rengiami iš rūbų ir apiplė-

Jau daugiau kaip vienas .milijonas tokių drąsių ameri- Į šlami. Žinoma, kiekvienas 
kiečių atsirado. Netenka abejoti, jog jų bus dar daug gyvas žydas, negalėdamas 
daugiau. - (pasiimti su savimi mantos

Šalia New Yorko yra miestelis Shanks Village. Ten jar bent valgių atsargos 
gyvena 1,440 karo veteranų šeimų. Kas nors tarpe jų (nes buvo žandarmerijos 
paskleidė taikos peticiją. Pasirašė 141 veteranas. Savo uždrausta) buvo paslapčia 

amžių triūsą 
prigyventas 

kaip aukso 
_____ , brilijantines broš- 

kaip kad apyrankes, auskarus, 
i laikrodžius (auksinius ir 
net paprastus), retežėlius, 
įauksinęs monetas, kiti už
sienio valiutas — dolerius,

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurcr, WILLIAM CHAPELSI 
__x Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
$7.00 Canada and Brazil, per year ipu.w 
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under the Act of March 3, 1879.

peticijoje veteranai reikalauja, kad Korėjoje tuojau būtų i pasiėmę per 
sulaikytas šaudymasis, kad Jungtinės Valstybės parem-jbent savo 
tų Jungtinių Tautų sekretoriaus Trygve Lie patiektą i brangenybes, 
dešimties punktų taikos programą, ir kad būtų pradėtas i žiedus, 
vajus uždrausti atominių ginklų vartojimą, J ‘ '
reikalauja Tarptautinis Raudonasis Kryžius.

Atrodo, jog šitie veteranų r e i k a 1 a v i 
m a i yra žmoniški, p o z i t y v i š k i, n a u 
dingi. Jau jeigu kas turi teisę neapkęsti karo ir i 
kalbėti už taiką, tai mūsų veteranai. Jie žino, ką reiškia j Anglijos, Afrikos ar Pales- 

Ir čia— 
prie geto vardų, jie to viso 

• galutinai neteko. Vyriškos 
lyties žydus krėtė ir grobė 
nekurie iš pačių lietuvių,— 
“savanoriai partizanai” — 
tai daugiausiai vietos pa
dugnės: batsiuviai, kaip 
|Bačkys ir kt., voldemari- 
ninkai. Moteris žydes krėtė 
garsių Žukienių vadovauja- 
įmos piemenės mergaitės, y-

karas. Jie žino, kaip brangi yra taika. Bet tuojau span- i tjnos ’SVarus etc. 
doje šitie veteranai tapo pasmerkti, “kaipo Amerikos i - v • M priešai.

Aną dieną mūsų valstybės sekretorius Achėsonas la
bai griežtai pasmerkė taikos šalininkus ir ragino žmo
nes nesirašyti ant taikos peticijos. Jam tuojau atsake se
nas visuomenininkas Dr. DuBois, Peace Information 
Center pirmininkas. Jis stato klausimą: Kur mes atsi-j 
dūrėme, kad jau būtinai turime kovoti prieš taiką tik to- j 
dėl, kad už taiką kalba komunistai? 1

Savo laiške sekretoriui Achesonui Dr. DuBois sako: 
“Kol dar yra laiko, lai pasaulis žino, kad Jungtinės Val
stybės niekuomet nebus piimutine šalimi pavaitoti ato > sąžiningai krėtė
minę bombą, Korėjoje, ai kuuoje i oje pašau io a y rokiškėno klumpiadir- 
Je’ , . ., . , • • i •] ;bio baptisto Dabrėgos duk-Sekretorius pareiškė, kad tik komunistai arba silpna-1_ _  Dabrėgaitė
dvasiški kvailiai pasirašo taikos peticiją.” Dr. DuBois | T __ ....
parodo, kad Stockholm© taikos peticiją yra pasirašę la
bai daug protingų ir labai gerbiamų žmonių. Jis pažymi 
kad peticiją jau pasirašę buvęs Italijos premjeras Vitto- ■ 
rio Orlando, Osvaldo Aranha iš Brazilijos ir Eduard 

’ Herriot iš Francūzijos.
Argumentų už taikos išlaikymą yra milijonai. Už nau

ją pasaulinį karą, už atominę bombą nėra nė vieno pro
tingo, sveiko argumento. Bet tas anaiptol nereiškia, jog 
paikos šalininkams lengva darbuotis. Kaip jau sakyta, 
mūsų šalies propagandos priemonės, kaip spauda, radi
jas, sakykla, randasi įfakoje bei kontrolėje tų, kurie no
ri naujo karo. Tos viso’s priemonės šiandien paleistos 
darban prieš taikos šalininkus. Milijonai žmonių, tos 
propagandos įtakoje, nepagalvoja, ką reikštų Amerikai 
ir Amerikos žmonėms atominis pasaulinis karas.

Bet, iš kitos pusės, tai nereiškia, jog reikia nusiminti 
ir taikos reikalą šalin numesti. Tas tik parodo, kad 
tiems, kurie supranta karo pavojų, reikia daugiau ir 
sunkiau dirbti. Visiem taikos šalininkam reikia nesigai
lėti energijos paveikimui žmonių, kurie yra nustatyti 
prieš taiką. Juos reikia laimėti taikos reikalui.

tik pastebės žandaras, kad 
paduodį kokį ryšulį maisto, 
tai pats tuojau pateksi už 
grotų, arba jei girtas žan
daras — vietoj iš pištalieto 
tokį nupiškina.

Mačiau, kaip žydai grin
dė Respublikos gatvę. Senų 
ir jaunų žydų vyrų išri
kiuotos dvi grupės abipus 
gatvės ties akmenų krū
vom. Po didelio lietaus gat
vė pilna vandens, lyg so- 
džialka. Iš galo gatvės sto
vi žandaras su kančiuku 
rankoj, kitoj turi švilpuką. 
Kai sušvilpia vieną kartą, 
tai į gatvę beria akmenis 
viena pusė; kai sušvilpia 
antrą kartą, tai į gatvę be
ria akmenis kita ^ydii gru
pė. Ir taip be perstojimo 
žandaras koki pusvalandį. 
Žydai iki pusiau išvilkti pli
ki, tik su kelnėm. Nuo sau
lės kaitros ir automatiško 
akmenų svaidymo varva 
prakaitas nuo visų kūnų 
čiurkšle. Tada žandaras 
komanduoja į purvo pel
ikes: gulk, kelk, gulk etc.... 
kokią 10 min. Ir toliau ta 
purvina kančios minia svai
do vėl akmenis pagal švil
puko birbimą...

Tai kruvinas vienas vaiz
dų iš nacinės žandarmeri
jos “filmo” Lietuvos tarybų 
žemėj. Tas “filmas” — gy- 

Ivas filmas tesėsi per visą 
ti. Vandens veik nebuvo. Europą.................
Maistui pasigaminti vieno 
šulinio vanduo. Dvaro ku-

rinę juostą — neva bantą 
ir rabiną pasodina prie 
dvaro tvoros ant aukšto 
kriaušiaus. Taip tas nelai
mingas turi sėdėti tol, kol 
prisiartina sekantis rabi
nas kratai. Tuomet pirmąjį 
įvaro getan, o tyčiojasi iš 
sekančio taip pat. Ir taip 
tęsėsi iki paskutinio rabi
no. Tai štai kaip buvo ty
čiojamasi iš nelaimingų,^ 

i kas buvo dar tik kančių 
pradžia.

Kai buvo suvaryta masės 
iš visų apylinkių žydų į ge
tą, gėtas buvo apstatytas 
sargybomis. Po to kurį lai
ką iš geto žydai buvo varo
mi 
mo darbams, gatvėms grįs
ti, moterys daržus ravėti. į 
Jie pasibaisėtinai buvo mai
tinami, nes kam gi jiems 
duoti maista, kad 1 žinoma v 7 , 

buvo, jog juos visus laukia 
šiurpi mirtis milžiniškose 
jų pačių išsikastose duobė
se.

Koks gi gete gyvenimas 
(buvo, tai tiesiog žmogaus 
plunksna sunku atvaizdu©- ;

buriais miesto švarini-

Šeimininkėms

Ir kitos nekurios “poniu- 
fsenkos”, kurios vėliau pasi
žymėjo veikliomis žandar
merijos sugulovėmis.

Atimtos brangenybės bu
vo kraunamos į čemodanus, 
kurie buvo žandarmerijos 
priežiūroj. Bet gi tikrumo
je kuo vertingiausios bran
genybės, kaip auksiniai11 re
težėliai, br iii j antiniai žiedai 
ir brangiausi laikrodžiai 
“automatiškai pranykdavo” 
pačių kratytoji! užančiuose. 
Kratos metu palei getą bu
vo susirinkę būriai smal
suolių, kurių daugumą su
darė tik “partizanų” ir pa: 
dugnių šeimų nariai. Liau
dis ir padorūs miestelėnai 
nuo tos vietovės šalinosi ir 
net pro ten eiti vengė. Iš" 
nelaimingųjų varomų į ge
tą išimtinai nacių SS karei-

Ar Išbandct Pietinių 
Daržovių Karalių?

i Pietinių kraštų daržovių 
karaliumi galima skaityti 
mažai kam ant lietuvių 
stalo tepažįstamąjį avoca
do (ištaria avokado). Tai 
žalias, beveik žąsies kiauši
nio dydžio ir formos vai
sius, su stambia sėkla vi - 
duje. Nunokusio vidus gels
vai žalias ir minkštas, kaip 
bananės. Skonis biskelįJ pa
našus alyvų skoniui. Kas 
mėgsta alyvas, tam patiks 
avocado.

Kaipo iš toliau atvežtas, 
avocado visuomet būna 
brangokas. Jis gaunamas 
veik apskritus metus. Bet 
geriausia išbandyti dabar, 
kuomet jų sezonas. 
Avocado Salad

Kaip ir visi salads, avo” 
cado taip pat geriausia 
tinka gerai atšaldytas.

Perpjauk avocado išilgai, 
išimk sėklą. Dėk lėkštėn 

| griežinėlįus ant salotos la- 
|pų, uždėk french dressingo.
Avocado Su Vištienos 

i Salad
Avocado griežinėliai 

irai tinka prie vištienos 
lad. Šeimai

! imk:
Du puodukus smulkiai 

{supjaustytos vištienos, puo-jriame maišysi. Užpilk karš- 
Iduką smulkiai supjaustytų tu pienu ir lai pastovi 20 
celery*-prieskoniams drus- minučių.
kos, nrayonnaise pagražini- j Persijok miltus/su baking 
mui alyvų, ridikėlių, 2 avo- powder, druska ir cukrum, 
{cado, salotų. {Kiaušinį ir aliejų sudėk į

Sumaišyk vištieną su ce- i ryžius ir gerai sumaišyk, 
leriais ir druska, įmaišyk | Sudėk miltus į ryžius, mai- 
mayonnaise tiek, kad miši- Įšant tiktai tiek, kad mil
inys butų drėgnas. Įdėstyk taį vienodai įsimaišytų, 
lį lėkštės pailgai supjausty-1 Sudėk į gerai pateptas mo
tomis (kaip kopūstai) sa- žas klėteles, pusantro colio 

.lotomis. Apdėstyk avocado piočio (bus apie 24 pyra- 
į griežinėliais, o ant tų french gaičiai). Kepk vidutiniame 
dresingu. Viršuje uždek ipečiuje (375 F laipsnių

tinkamų vaisių:
Sutarkuota ir išvirta su 

smulkiai pjaustytu pineap
ple liekasi neišskiriama, 
persiima pineapple skoniu.

Išvirta su džiovintomis 
slyvomis, razinkomis ir 
biskeliu lemono taipgi .lie
kasi skania kompoto dalimi, 
savo skoniu panašia kenuo- 
tiems persikams, (pyČėms). 
Pabandykite. Tinka vartoti 
dabar. Tinka ir sukenuoti.

pyragaičiai (muf-

puoduko ryžių 
puoduko laibučiais 

suk arpytų

ge- 
sa- 

4-6 asmenų

Nebrangūs Pyragaičiai
Nebrangūs, tačiau teikią 

šiokią tokią permainą sko
niui, bus sekamai blėtelėse 
kepami 
fins):

Pusė
pusė

griežinėliais.
džiovintų apricots

puodukas karšto pieno
puodukas ir pusė persi

jotų miltų
4 šaukšteliai baking 

powder
pusė šaukštelio druskos 
du šaukštai cukraus
1 suplaktas kiaušinis
2 šaukštai salad oil ar 

kitų riebalų.
Sudėk ryžius ir sukarpy

tus apricots į bliūduką, ku-
Iš geto surinktos į čemo 

danus brangenybės nuėjo 
..................... ;: ką spėjo 

vietiniai sučiupti — nuėjo į 
“partizanų” čemodanėles, 
gi visa kita — susirinko 
žandarmerija ir davė į ban
kų seifus sahgoti; o po po
ros savaičių tas žydų verty
bes iš čemodanų žandarai 
susivertė į maišus ir išvežė 

e.4-ci4-xr4-r.

metyno seni apleisti akme- dyiemis^ keliais
niniai mūrai, jų visos palė
pės, po stogu, daržinės, 
tvartai buvo prikimšti ke
leto tūkstančių minios se
nelių ligonių, nėščių mote
rų, naujagimių ir sveikų su
augusių. Pro dvaro kumety
ną tekėjo tik kokių 2 pėdų
platumo žole užaugęs iš į “naujos Europos” statyto- 
raistų ištekėjęs upeliukas, ~ Reichą —vPaciU 4 die- 
Tame dumblo upeliuke ke- vulio” Hitlerio žinion, ku
lių tūkstančių minia turėjo ris tu nelaimingųjų auksu 
šavo skalbinius, kūdikių 
vystyklus išsiplauti. Liepos “ 
ir rugpjūčio karščiai kan
kino tą minią, kuri turėjo

, pavasarį ir pats 
“vadas” su sėbrais — už
springo...

Sekanti mano straipsne-
gulėt ant plikų grindų, pavaizduos apie

___ i puokštės pačius iš getų išimtų žydų 
tiesiog lauke ant plikos šaudymus, o taip pat, kaip 

: lovų ten nebuvo, nei buvo renkami liaudies su-

šiaudų sutrintos 
ar 
žemes 
stalu, nei kėdžių.

Ten viešpatavo alkis, ne
švara, susikimšimas, klyks
mas, utelės ir ligos. Kai bū
riai buvo išvedami iš geto į 
miestą darbams, tai nelai
mingieji susigriebdavo ga
balą duonos ar pluoštelį ko
kių daržovių, kuriuos įteik-' 
davo miestelėnai. Bet jeigu I

dresingu. Viršuje i 
vištienos salad, aplink ap
kaišyk alyvomis ir ridikė
liais. Arba tinka 
cress.

Panašiai galima 
do pavartoti paįvairinti 
kitus salads.

water-

avoca-
ir

karštyje) iki iškeps ir ap- 
rus, apie 20 minučių. N.

Didžiuma žieminių aug
menų yra geriau persodinti 
rudenį, kiti anksti pavasa-

A. M. Įrįt Tačiau jei reikia perda-

Ilgas Gyvenimas 
Ir Veikla

visoje

nūs ir po 100-200 žmonių 
būriais vedami į garsųjį Ku
piškio “teismą”.

(Bus daugiau)

Gyvybės Gelbėtoja

Ką Darote Su Watermelo- 
no Baltąja Dalimi?

Išmetate ? Nuskriaudžia - 
j te save. Baltoji dalis yra 
skani išvirus su priedu ata-

lintj ar persodinti iris (kai 
kur vadinamas lelijomis, 
kitur vilkdalgėmis, dar ki
tur kalavijais), geriausia 
tai padaryti tuojau po nu- 
žydėjimo.

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
V. Smuiden, Brockton, Mass...........................
Antanas Gabalis, Brooklyn, N. Y....................
Nuo draugų (per J. W?), Montello, Mais. ....
J. Lipševičius (per I. čuladą), Lawrence, Mass.
H. Williamson, Huntington, L .L-.............L ..
D. Derkintis, Wilkes Barre, Pa......................
J. Gendrėnas, Cleveland, Ohio................•....
J. Alonis, Brooklyn, N. Y.
B. Adomaitis, Brooklyn, N. Y. ......................
N. Valatka, Brooklyn, N. Y.............................
J. Rėklys, Paterson, N. J............ . ..................
Stanley Wolfe, Paterson, N. J........ .
J. M'atonis, No. Bellengham, Mass. ...............
Rožė Stripinis, Brockton, Mass.......................
Kazimiera Merkelienė, Brockton, Mass........
J. Padolskis, Harrison, N. J.............................
P. Maršonas, Harrison, N. J. ........................
M. Kisielienė, Kearny, N. J........ .
F. N. Josmantai, Harrison, N. J.....................
P. Milius, Lawrence, Mass.
Motiejaitis, Worcester, Mass...........................
Bedarbis, Wilkes-Barre, Pa. .. •.......
J. Caspar, Largo, Florida .............................
(Nors labai vengiame, tačiau pasitaiko ir paklaidų, 

dėl kurių aukotojų atsiprašome. Laisvėje liepos 11 d. bu
vo paskelbta, jog lawrencietis Frank Zula aukojo $3, o 
turėjo būti $5; liepos 12 d. buvo pažymėta, jog hartfor- 
dietis F. Repšys aukojo $5, o turėjo būti $4; kadaise bu
vo paskelbta, jog montelietis A. P. Orintas aukojo $3, o 
turėjo būti $5.)

Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką!
Specialaus Vajaus Komitetas.

skaito- 
nepap- 

irastus žmones, kurie neti
kėtose nelaimės nuotikiuose 
išgelbsti žmogaus gyvybę. < 
Tokius žmones skaitome 
didvyriais.

Aną dieną mačiau • skir - 
tingą gyvybės gelbėtoją. 
Tai buvo siuvėja. Jos nuo- 
veikis gal nebuvo toks dra
matiškas, kaip kad stai
gaus geradarybės jausmo 

i pagauto asmens, kuris ne-i 
|ria gelmėn gelbėti skęstan
tį ar traukti iš liepsnų de
gantį. Tačiau nedrįsčiau 
tikrinti, ar siuvėjoj nuovei- 
kis lengvesnis — nei vieno 
nei kito gyvybei gelbėti 
būdo neteko išbandyti.

Toji siuvėja, newyorkie • i 
tė Ethel Davidson, praėju
siojo karo veterano moti - 
na, taikos organizacijos 
tapo apteiktą aukso meda
liu už surinkimą 2,600 pa
rašų po taikos 
reikalaujančia 
vartoti atominę 
žmonėms žudyti.

Dėkodama I už garbės po
žymį, Davidšon pareiškė, 
jog svarbiausiuoju atpildu 

pastangas 
taikos.

Retkarčiais mes 
įme spaudoje apie

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Anita Whitney, 
šalyje ir kitur pasaulyje 
plačiai žinomoji amerikietė 
komunistė, liepos 9-tą mi - 
nėjo 83-j į savo gimtadienį.

Kilus iš pasiturinčios šei
mos, Anita Whitney su ta- (U 
po su savo šalies darbiniu- • 
kų ir liaudies judėjimais. 
Jiems auklėti ji praleido 
didelį skaičių savo nuodai’- 
blausiųjų metų ir savo tur
to.

Kaip ir visų, išgyvenusių 
ilgą amžių, Anitos daug 
kas klausia ilgos gyvybės 
sekreto. Anita sako, jog 
domėjimasis visuomenės 
reikalais atitraukė jos min
tį nuo smulkių rūpesčių, 
darė gyvenimą vertinges
nių ir galėjo prisidėti jos 
amžių prailginti.

mesti |viai ir žandarmerija visaip 
[tyčiojosi: žydes, gražes
niais kostiumais (siūtais) 
apsivilkusias varė į prūdą 
su visais rūbais pasinerti i- 
ki galvos.

Po sekmadienio, per visą 
savaitę, plaukė vežimų ka
ravanai išz visų apskrities 
miestelių. Ypačiai iš senų 
barzdotų žydų ir svarbiau
siai iš rabinų bjauriai vo
kiečių kareiviai tyčiojosi. 
Štai pažymėtinas faktas. 
Kaip tik prieina eilė iškrės
ti rabiną, tai žydų dvasiš
kio uniformoj rabiną nusi
veda atskirai, pirmiausiai 
hitleriški kareiviai žirklėm 
apkarpo ūsus, visą- barzdą 
apkerpa, o palieka kuokšte- 
lę barzdos plaukų ties

musu

Kodėl prieš atominę bombą?
-Jau prasidėjo diskusijos Amerikos spaudoje, 

.atominę bombą ant Korėjos, ar ne?
Kadangi karas Korėjoje nesiseka, tai pačioje 

sostinėje tarpe žymių, atsakingų politikų atsiranda to
kių, kurie ragina vyriausybę griębtis tos desperatiškos 
priemonės.

; Šį klausimą plačiai lukštena The New York Times ko
lumnistas Hanson W. Baldwin liepos 17 d. Nors jis šim
tu procentų remia visus vyriausybės žygius šiame kon
flikte su Korėja, bet jis griežtai pasisako prieš pavar
tojimą atominės' bombos Korėjoje. Kodėl? Jis patiekia 
visą eilę priežasčių.

Pirma priežastis: Jeigu mes ir laimėtume karą atomi
nės bombos pagalba, nereikėtų jos griebtis, nes mes pra
kastame savo sąžinę.

Antra priežastis: Psichologiniai mums neapsimokėtų. 
Atominės bombos numetimas ne tik dar labiau suvienytų 
visus korėjiečius prieš Ameriką, bet taip pat atstumtų 
nuo mūsų ir tuos neskaitlingus būrius mūsų simpatikų, 
kuriuos mes šiandien turime Azijoje. Visi Azijos žmonės 

^baisiausiai pasipiktintų tokiu barbariškumu.
Bį- Trečia priežastis: Mes neturime pakankamai atomi
nių bombų sunaikinimui Korėjos ir Rusijos, net jeigu ir 

^norėtumėme jas panaudoti. *
& Ketvirta priežastis: Militarišku požiūriu atominė bom
ba inažai tepagelbėtų. Korėjoje nesiranda didelių miestų 
ir industrinių centrų, kuriuos būtų galima atomine bom
ba nušluoti. Fronte gi.atominė bomba mažai tepagelbėtų.

♦ Daug pasekmingiau, girdi, paprastais kariniais lėktuvais

ir paprastomis bombomis priešo pozicijas daužyti.
Penkta priežastis: Atominės bombos panaudojimas ga

li iššaukti visuotiną pasaulinį karą.
Tokiais argumentais šis kolumnistas pasmerkia tuos, 

kurie jau neteko lygsvaros ir gieda apie atominių bom
bų svaidymą ant Korėjos.

už jos ir visų 
bus iškovojimas

peticija,, 
uždrausti

bombą

2 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Liepos 19, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVlčIUS

! Lawrence, Mass.
Klaidos Pataisymas

Laisvėje' 12 (1. liepos buvo 
i

Kviečiame Naujosios Anglijos Lietuvius 
J Gintarui Žemes Radio

(Tąsa).
— Duok tu tam piemeniui,

Niekas Obeliuose nepasikeitė. Kajeto- J 
nas Graužinis, pasiskelbęs policijos va- į

šikai pačiupo Wood Mill fa- I 
briko darbininkų algas, o tu- Į 

i rojo būti Wood Hill fabriko. 1
S. , Lenkauskas.

Worcester, Mass. PIKNIKĄ
— Na, matai: pasiunčiau, — kaip vy

rą', o tu — kaip piemuo man padarei. 
Ką?.. Šitoks subuvimas! šitiek svieto, 
o tie piemenys vokiečius kirkia... Na, 
kad imtų jum vyt vokiečiai? Taigi Ru
geliuos’ atsivytų! Visus čia ragan su
riestų dėl jūsų tokių darbų.. . Palauk tu 
man!...

iš viso be vokiečiu kareiviu niekur ne
drįso rodytis, nes Obelių ir Antanašūs 
dvaro kai tiesiog dienos metu nuginkluo
davo “poliemonus” ir nudraskydavo jų 
baltus raiščius. Kajetonas nenorėjo rizi
kuoti savo dailiu kardeliu. Niekur nesi
traukė nuo komendantūros ir visą veiki-

Gintaru Žemes Radijo 
Piknikas. LLD U-tos 
Kuopos Darbuote

Liepos 23 dieną gi 
Olympia Parke Įvyksta

Sekmadienį, Liepos 23 July, 1950
Puikiame' Wore‘esterio Lietuvių Olympia Parke

— Matai, kaimyn: keturi piemenys— 
prieš septynis vokiečius? — ir jau pats

dar susirasdavo vokiečiu komendantū
ros daboklėse.

reikalas būtų, tai tada visiem stot — se
nas, mažas, — visi, kas tik strielbą pa
neša. Ale gi ne dabar. Ale gi ne šitai])— 
piemeniškai!

Kalvienė vos sulaukia, kol paskui 
Stočkų užsidaro durys, tuoj suploja del-

Didžkaus gyvenamų namų dabar gana
Worcestci'io 
vadovaujant

si žmonės. Viskas — jaunimo choras, 
augija, vakariniai suaugii- 
ir žemės ūkio tobulinimo

zuota, ir kiekvienas obelietis laukė pa

68 So. Quinsigainond Ave Shrewsbury, Mass.

PUIKIĄ TURININGĄ PROGRAMĄ DUOS

— Aijėjėm! To senio ir kalba! Ar iš 
proto eini?.. Blozną piemenį pats, ma
tai, narsina. Kariautoją surado... Koks 
gi tu tėvas?... Ar tai toks tėviškas žo
dis?.. Duotum šunagaudžiui, kad jam 
nė ranka nepasikeltų prie tų strielbų,

nikus, rūpesčiu LLD 1.1-tos ir
i 155-tos kuopą bendrai. Pro- 

. gramą pildys Uno Wiik, ma
gikas: Norwoodo Vyrą An
samblis, v a d o4 v a u j ant Ri
chard Barris;

i Aido Choras,
i Joseph imi i Karsokienei; An-
j tanas Vasaris išstatys sekamo 
rudens ir žiemos moterišku ! 

j futrą modelius, naujausią ma-1 
du parodą.

Kadangi Gintaru žemes Ra
dijo Programas palaiko Mas-

jsachusetts ir kitu artimu
■ liję pažangūs lietuviai.
pažangiosios visuomenes

su
tuo pačiu klausimu:

tai 
kuo 

: labiausias privalumas Įvertinti 
i ta gražu darbu. Esat nuošir-

kad jos... O jis, mat, kurstys dar!.. 
Maža jam karės dar buvo!.. Dar vaiką 
pražudyt nori!... Galo neieškok, pats 
tave suras! — ir, nebaigusi kalbos, Ig- 
notienė ima šnypšt nosį skaralės kam
pu.

m a

?

ko gi laukia-K ’ 23 dieną! Rengėjai visus sve-

— Na, mat, jau ir užpyko!.. Ak, tu 
senobė, tu mano senobė neišpasakyta!..

ir — šipuliais visą tą baltą. gvardiją!. 
Sukilimas jam atrodė reikalingas til

jo svečias vilnietis laukė kažin ko, važi
nė jo po apskriti, aiškinosi su žmonėmis.

giais ir gėrimais. Specialiai 
dėl tos dienos visokią gardu
mynu mūsą gerosios gaspadi- 
nės prigamins. Taipgi bus 
proga gauti gražios dovanos.

Priimtuvą kas sekmadienio 
ryta įjunkite nuo 9 vai. iki

Rainuti, kalneli, Rainuti!
teismų ir bausmių plėšikams vo

50 ant. \V
■les. Jūs

Kalnuteli, tatata!
Kalnuti, lylio!
Lauke kalnelis, lyliooo! •

Graužinio Kajetonas niekur nevažiavo 
ieškoti ginklų — nei i Vilnių, nei į Dan
ga vpilį, nei i Kauna. Ginklų jam prista-

kiečiams, o dvarokai kvietėsi pas t 
pranešėjus politiniais klausimais ir in
struktorius, “katrie išmokytų, kai]) atsi
mušt nuo vokiečiu”...

Garsusis Norwoodo Vyrų Ansemble, vadovystėje Richard Barris.
Uiuio Wiik, magikas rodys inagikos stebuklus,

Worcestci’io Aido Choras, vadovystėje Josephine Karsokienės, išstos su 
naujausiomis dainomis.

Aido Choro jaunimas pasipuošęs lietuvių tautiškais kostiumais, šoks tautinius 
šokius: žiogelį, Greičių, Kalvelį ir kitus.

Antanas Vasaris 
vykios ii 
parodą.

ivininkas didžiausios ir moderniškiausios brangiakailių siu- 
pardavyklos, išstatys filtrų, paltų ir kitokių kailinių apredalų

Gintarų Žemės Radio pusvalandį palaiko Mass, ir artimųjų valstijų pažangioji vi
suomenė: programų pildyme yra susispietę pažangiųjų chorai, dainininkų grupės, 
pažangieji dainininkai, muzikai ir kiti artistai, menininkai.

Delio, kiekvieno pažangaus, doro lietuvio, mylinčio lietuvių tautini dailės meną, 
mylinčio to meno skleidėjus, ugdytojus, yra privalumas atvykti j šj pikniką, prisidėti 
)i,ic to darbo, dalyvauti sykiu su savaisiaias.

Kviečia RENGĖJAI.

Uravda kaltina I 
“Amerikos k-kajų”

I Maskva. — So^ 
jnunistų hiikraštis 
i rašo, kad generalu

Pravda

AMERIKINIS ROMAN-
D1ERIUS KORĖJAI

Tokio. — Amerikiečių 
armijos komandierium Ko-

jetonui per menkas pasirodė ilgas, 
griozdiškas šautuvas su piūkliniu durtu
vu, kokius vokiečiai išduodavo visiems 
samdiniams. Kajetonas atnešė komen
dantui palivonėlį sviesto, gerai išdžio
vintą sūrį ir puskapį pelenuose išlaikyt’] 
kiaušinių. Už visa tai komendantas davė 
jam pistoletą ir kardą, nebenešiojamą 
nuo pat karo pradžios, laibutį kaip kui
sio geluonis. Be galo tuo patenkintas, 
Kajetonas tuojau apsisagsto perpetiniais 
diržais, prisikabino kardą ir parabelį ir 
prisirišo pentinus prie ilgiausių batų su 
aukštais užkulniais.

Komendantas, vykdydamas bendrą ()- 
bosto aplinkraštį apie paramą “patiki
mos vietinės administracijos kūrimuisi”, 
netrukus užleidoĄKajetonui Graužimui 
pusę kreiząmto būstinės ir įsakė jo žmo
nėms nešioti per rankovę aprištus bal
tus raiščius, ant kurių buvo hauptmano 
antspaudas ir užrašas mėlynu rašalu: 
“Policia.”

džio rytą, suplūdus iš visos apylinkės 
ginkluotiems biednuomenės būriams, 
Revkomas išėjo i viešumą ir paėmė val-

gražiu mi 
dainų ir muzikos programą ir Ve 
naudingą visuomenišką pra
nešimą.

LLD 11-tos kuopos susirin
kimas Įvyko liepos 9 diena. 
Čia buvo gražią raportu . iš 
mūsą veikimo, I.ajsvės pikni
ko, kuris Į\yko Maynarde. 
Draugai dav^ gerus raportus. 
Piknikas šuliniai pavvko. J.

m
lu tų

Saugumo

kumentais, inventorium ir su 
n c-,o...o,,

platinime Įžangos tikintu; o 
mes visi darbininkai dirbome

tarpdury ir sukomandavo nustebusiems 
v o k i eč i u samdiniu m s:

— stot prie sienai!

tylėdami policininkai vienas po kito ėjo

vienas Kajetonas pabandė suvaidinti į- 
žeista didžiūną: barškindamas kardu, v 4 Z

metė jį policininkų šautuvų krūvon. Jur-

rolas Walton H. Walker, 
vadinamas tankų specialis-

Walker užima vietą pa- 
kia kaip “Amerikos impe- i-šalinto komandieriaus Wil- 
rittlizmo lekajai Jungtinėse JLuno Deano, kuiis dabai 
ąJ i ‘ 1 bus tik divizijos vadas.

! Loinmbus, Ohio. - Trys. Rockford, III. — Areštuo- 
gdežinkeliečių uni jos, J u-1 tas protestantų kunigas 

Orinčios 2o(),000 narių, atidė- ■ Robertas Hansen, kaltina
mo!^ streiką,. atsižvelgdamos , mas, pac| išžagino savo bro- 

■ lienę.

Į speciali Laisvės fondą ko- 
I misija sakė jau sukėlė $112. 
' Nutarta paremti ateivių gyni- 
‘mo komitetą — platinant jų kąs 
išleistus guzikučius. S. Janu
lis apsiėmė rinkti prenumera-

O dabar geležinkelių 
kompanijos “spardo” tuos

Darbininku
Brolijos (unijos). .

I Elektiriniams didžiojo 
knygos, kuri kainuoja tik $ 1. iTibanešio B-29 laidams ir 

i Kas ją užsiprenumeruos, to į prietaisams reikia 11 mylių 
vardas bus eilėraščiu knygoje, vielų.

.Vasarinės mokyklos primosi
mai dirba vien tik jaunimas, 
o senimas tik padeda, kur rei-

— Stok! Pakelk! Padėk gražiai! Žiū- __________
rėkit, koksai bajoras! Ar ne karaliaus j 
gimincs? ' i watatay, lėno.

(Bus daugiau)

Bombos užmušė bei sužalo
jo tuzinus daktarų ir slau
gų * ;

Pyongyang, liep. 14. — 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos radijas sakė:

— Amerikiniai bombane- 
šiai numetė į Wonsaną 500 
bombų, sveriančių po 220 
iki 1,100 svarų kiekviena.

Tapo sunaikinta tam tik
ras skaičius namų, mokyk
lų ir kultūrinių įstaigų ir 
užmušta daug civilinių gy
ventojų.

Tarp kitko, buvo užmuš
ta bei sužeista 20 iki 50 
gydytojų ir slaugių (nor-

MERCHANTVILLE, N
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

i ■i

John Saunders Chase, 25 metų ir veteranas, Įsirašo ei
ti mokslą Texas Universitete. Chase—pirmasis negras 
ten mokytis, tapo Įleistas per kovą, kurią rėmė visas 1 
progresyvis judėjimas. Bylai pasiekus Aukščiausiąjį 
Teismą, Įteikus parodymus, kad vien negrams skirto
siose Įstaigose mokslas neprilygsta Austin mieste 
esančiai baltiesiems aukštojo mokslo Įtaigai, teismas 

įsake Chase Įleisti Į universitetą.

'■ >

Naujas Francijos premjeras 
stoja už atomy bombas

Paryžius. — Francijos 
seimas 335 balsais prieš 226 
užgynė naujojo premjero 
|Ren. Pleveno ministrų ka
lbinėta, susidedanti iš socia- 
llistų, klerikalų ir kitų de-

!Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

i name iš lauko ir vidaus; tai- 
i som stogus, gatavus ir kami- 
j nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
I ka p didelis ar mažas darbas. 
I Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokito:

John Petrus, 131 Pond St., 
Liepos 9 dieną Įvyko Lietu- ! pvaUolph, Mass.

Iš Lietuviu Laisvo 
Kapinyno Pikniko

Kapinyno metilus 
Pasitaiko diena la-

vią Laisvo 
piknikas.
bai graži, bet žmonių nedaug 
buvo. Nežinia, kame daly
kas. Pirmiau būdavo piknikai 

'rengiami kapų puošimo die
nioj, bet ]),er keletą metų pa- 

šiniųjįi. Tarp jo ministrų ■ sitaikė labai prasti. Oras bū-! 
|yra ir Paul Giacobbi, nese- ldavo šaltas, lydavo. Taigi šie- ) 
Jiiai buvęs fašistinio/ gene-1 met piknikas nutrauktas iki 
Irūlo de Gaulle’o šalininkas, liepos mėn.s Tiesa, oras buvo 

Jac- labai geras, bet pasekmės I 
Įųues Dūdos seime uiklaiisė , blogos. Pasirodo, kad lietu-i 
įprem. Plevena, kaip As žiū" visko kapinyno patrijotų yra Į 
[ri i atomų bambas. Tleven ld?l,gpis. nuse’’«' JĮ10. ^0’ 
įšaltai atsake: "T,0"° tW‘i n ° ’ Ai

,,TZ . _ ,. . ti lietuvių laisvas kapines, jau
Kol nei a tinkamos su- j išmirę. Jaunimas visiš.- 

tai ties atominių bombų ga-, j<aį nekreipia domės. Jiems 
jmybai, tai jūsxnegalite SŪ- .toki dalykai yra svetimi; mat, 
laikyti nuo atominių bombų > šie dalykai yra lietuviški, o 
naudojimo tą šalį, kuri jas j jie amerikonai.

Komunistų vadas

turi.”

Lebanon, Ohio 
go bomba nešis 
visi 12 lakūnu, 
išnešė 25 pėdų

B-50; žuvo
San Francisco. — Val

džia uždraudė skelbti, kada
Sprogimas ir kiek kariuomenės, lėktu- 
gilumon ir vų ar karinių laivų siunčia-

Tek Ra 6-

So. Bostono 
Broadway, Room 

i vakarais.

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

409 '• £

i : ,: Tl CHARLES
ofisas,

BUVUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

J. J. Kaškiaučius, M. D

Matthew A

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

530 Summer Ave.
NEWARK 4, N. J. - 
HUmboldt 2-7964

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreipki- 1 
tės prie manęs dieną ar 1 
naktį, greit suteiksime 11 
modernišką patarnavimą. !! 
Patogiai ir gražiai mo- < • 
demiškai įruošta mūsų <» 
šermeninė. Mūsų patarna- ; • 
vimu ir kainomis būsite ;• 
patenkinti. « ;;

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

MArket 2-5172
3 pusi.—Laisvė £Libertyt Lith. Daily^—Treč., Liepos 19, 1950



NewYhrko^^^rZinloy
3 komunistą vadovai 
gavo teisę išvažiuoti

Atmetė priesaiką

Mirė Pranas Šalaviejus Susižeidė Balnys 
ligoninėje

Mire Juozas Lapinskas

prasy- 
iš vykti 

Bet tas

International Typographical 
(zecerių) Unijos lokalo 6-tojo 
nariai turej6 savo susirinkimą 
pra ė j usį sek ma dieni.

Buvo pasiūlyta, kad zecerių 
unijos viršininkai priimtų 
anti-komunistines priesaikas, 
reikalaujamas Tafto-Hartley

Katalikų arkivyskupijai 
100 metą

Mirė V. Čepulio Teta

Federalinis teisėjas Alex
ander Holtzoff patenkino tri
jų komunistų Vadovų 
mą, leisdamas jiems 
iš Niujorko miesto,
išvykimas yra labai ribotas.

Teisėjas sutiko leisti Irving j įstatymo. Ta 
Potash’ui išvykti į Bolton mas atmestas. 
Landing, paliai Lake George; 
(N. Y.), praleisti atostogas f 
iki šių metų rugpiūčio 1 d. 
Vykdamas į atostogas, jis ne
turįs niekur sustoti ir kalbė
tis, taipgi grįždamas, jis pri
valąs grįžti tiesiog Niujorko1 
miestan ir čia būti rugpiūčio 1 
1 dieną.

John B. Williamson ir Gil
bert Green gavo leidimą iš- 1 
vykti per sėptynius savaitga
lius į* vasarotojų stovyklą 
(Camp Wo-Chi-ca), esančią i 
Port Murray, N. J. Ten. mat, 
stovyklauja juodviejų vaikai.

Kaip žinia, šitie' trys ko
munistai, drauge su 
tuoniais komunistų 
praėjusiais metais 
smerkti kalėjiman už tai, kad 
galvojo marksistiškai. Jiems ' 
buvo aprėžtas išvykimas iš 
savp gyvenviečių — iš piet- 
niūjorkinio federalinio d is- i 
trikto. Nusmerktieji keliais 
.atvejais bu v© prašę teismo, 
kad jiems leistų keliauti po 
kraštą, prašant savo bylai pa
ramos iš darbininkų, bet teis
mas prašymą atmetė.

Jie yra apeliavę į aukštes
nįjį teismą; spėjama, kad jų! 
byla pasieks patį aukščiausįjį me. vaistininkas, gavės recep 
šalies teismą.

Kaip žinia, zecerių unijos 
viršininkai atsisako tokias 
priesaikas priimti. Jie mano, i 
jog tai yra anti-unijistinis pa- 
simojimas, kurio jie negalį to-; 
leruoti.

Zecerių unijos suvažiavimas 
įvyks š. m. rugpjūčio menesio 
19 d. Washingtone.

svarbių unijos reikalų, susiju
sių su konstitucija ir kitais

ši unija yra tvirta ii 
' sisako sekti raudonbaubių 
domis.

kitais aš
vai! ova is, 
buvo nu

Battery Parkas 
bus atsteigtas

Jau pradėtas darbas dėl at- 
steigimo Battery Parko (pie
tinėje Manhattan© dalyj). šis 
parkas buvo suardytas per 
desėtką metų, kai buvo pra- 

. dėtas kasti tunelis tarp Man
hattan© ir Brooklyn©. Mena
ma, kad Battery Parkas bus 
atsteigtas su šių metų pabai
ga.

Battery Parkas — gal būt 
žinomiausias ateiviams į A- 
meriką parkas. Atsiminkime, 
jog pro šį parką į Ameriką 
atvyko milijonai imigrantų — 
pirmiau 
(Castle 
iš Ellis 
mų.

Tai,
rio pakraštys jungia laiveliais 
Manhattaną su Staton Island 
ir kitomis salomis.

Dabar apačia šio parko eina 
tunelis į Brooklyną.

kaslegarnios

1850 m. liepos 19 d. popie
žius Pijus IX įkūrė Niujorke 
arkivyskupiją. Sukakčiai at
žymėti, kardinolas Spellman 
atnašaus speciales mišias se
nojoj šv. Patricko katedroje, 
esančioje ant kampo Mott ir 
Prince gatvių, Manhattane. 
Kardinolas Spellmanas yra 
šeštasis arkivyskupas šitoje 
vyskupijoje.

šiomis dienomis laisvietis 
Vincas Čepulis gavo telegra
mą, kad Yonkerse mirė jo te
ta, motinos sesuo, Eva Kra- 
ievska. Velionė buvo virš 70 
metų amžiaus; ji buvo ištekė
jusi už lenkų kilmės vyro.

Abu, Vincas ir Ona Čepuliai 
išvyko laidotuvėsna, kurios 
bus trečiadienį.

Čepuliams reiškiame 
jautą.

šių metų liepos 17 dieną 
Queens General Hospital (li
goninėje) mirė Pranas šala- 
viejus.

Amerikoje jis Išgyveno 42 
metus;
j e — 
Paliko

Praėjusią savaitę staiga mirė

uzuo-

38 metus buvo bizny- 
turėjo kriaučių šapą, 
liūdėsyj žmoną Ameli-

manome, jog draugaiMes
kriaučiai plačiau parašys apie 
mirusįjį; pas velionį nemažai 
lietuvių kriaučių yra dirbę.

Policijos kapitonas • 
Flynn nusišovė

Kritikuoja prezidento 
Trumano politiką

* ji at-! 
pe- j

Kaip vaistininkai 
saugosis nuo vagią

nori naktimis 
receptų, nes dažnai
nelabai

Tuo bū- 
su darytadu neseniai tapo 

sutartis tarp policijos i)* vais
tinių savininkų minėtose ap
skrityse.

Sutartis tokia: kai, sakysi-

tą naktį, vyks į vaistinę jį 
išpildyti, prieš vyksiant, jis 
paskambins policijos nuova
dai. Tuomet policininkai nu
vyks automobiliu prie vaisti
nes ir stovės ten tol, kol vais
tininkas atliks savo darbą.

Tai rodo, jog vagišių siau
tėjimas minėtose apskrityse 
(naktimis) yra “rimtas.”

“Stop” iškabos
Didmiestyj pradėta statyti 

prie svarbesnių gatvių naujos 
iškabos su užrašu “stop.” Tai 
automobilistams taikomos iš
kabos. Jos bus pastatytos ton, 
kur ligi šiol būdavo “full 
stop” iškabos.

Naujos iškabos bus aukš
tesnės, kad iš toliau automo-

Garden), o vėliau — , bilių vairuotojai jas matytų. Iš 
Island imigracijos na-: viso tokių iškabų miestas pir- 

rko 7,000, užmokėdamas $25,- 
000. Pirmiausiai šios rūšies 
iškabos p r įdėtos statyti 
Brooklyne.

beje, parkas, ku-

Taisomas auto tankas eks- 
į plodavo ir apdegino gara- 
I džiaus darbininką Nichola Di 
į Perno, Brooklyne. JisPraėjusis- sekmadienis Niu

jorke buvo lietingas ir todėl I kad jis gasoliną buvęs 
niujorkiečiai negalėjo vykti Įjdęs ir prileidęs 
pajūrius maudytis. Lietaus I dens.
'pastaruoju metu mūsų mieste [gasolines dujų, kad 
yra užtenkamai. i galėjo eksploduoti.

tanką 
tačiau gal buvę

sako, 
išlei-
van-

likęsi 
tankas

Ragangaudiškas rėksnys senatorius Joseph R. Mc
Carthy, Wisconsin© republikonas, nešdinasi nuo! to as
mens, norėjusio perkalbėti senatorių nepamatuotais 

įtardinėjimais negadinti kitų žmonių gero vardo.

--------- brooklynietis kriaučius Juozas
Jonas Balnys, brooklynietis, ! 

šiomis dienomis randasi Lex
ington ligoninėje 
St., New York City,
sižeidė galvą darbe.

Iš amato Jonas Balnys yra 
I kriaučius.

135 E. 55th
Jis su-

Lapinskas. Jis buvo 68 metų 
amžiaus, ilgametis brookly- 
nielis. Lapinskas buvo malo
nus, draugiškas žmogus.

Palaidotas praėjusį pirma
dienį.

Linkime jam greitai 
sveikti.

pa-
Reikalauja pakeisti

Brooklyno policijos kapito
nas John C. Flynn, 49 motų 
amžiaus, nusišovė revolveriu, 
kurį jis kadaise gavo dovanų.

Kapitonas tai atliko polici
jos nuovadoje, esančioje 
Fourth Avė. ir 43-čios gatvių 
kampe, Brooklyne.

Kaip žinia, kapitonas Flynn 
buvo įveltas į skandalą, kilusį 
dėl gėmblerių ir gemblinimo, 

, kuriame dalyvavo ir policija. 
I Flynn buvo pašauktas prie 
grand (Įžiūrės ir ten klausinė- 

j jamas.

Fellowship of Reconcillia- 
tion organizacija išleido pa
reiškimą, p© kuriuo pasirašo 
30 asmenų — dvasiškių ir vi
suomenininku.

Pareiškimas kritikuoja pre
zidento Trumano politiką; 
sako, Trumano doktrina veda 

'mūsų kraštą ne į taiką, o j 
l karą.

Dvasiškiai ir kiti pareiškime 
i reikalauja, kad būtų žodžiu 
i sprendžiamas taikos klausi
mas, o ne karu.

i jog visokie tarp Rytų ir Vaka- 
! rų nesusipratimai galima ir 
turi būti išspręsti gražuoju.

Lytinis išsigimėlis
Suareštuotas tūlas Thomas 

Endres, 28 m. amžiaus vyras. 
Suareštuotas jis už bandymą 
12-kos metu amžiaus berniu- *•
ko lytiniai išprievartauti.

Jis tai bandė atlikti Forest j 
Parke, bet greit buvo paste- Į 
betas ir suimtas.

Einant naujuoju Halpern 
įstatymu, Endres gali būti nu
baustas visam amžiui kalėti; 
be to, jis turės būti gydomas 
protiniai.

Deficitas
pa-
10

Nežiūrint to, kad buvo 
keltas važiuotos f eras iki 
centų, Niujorko municipalinė 
važiuotos sistema praėjusiais 
metais (nuo 194$) m. birželio 
30 d. iki 1950 m. birželio *30 
d.) turėjo deficito $2,000,000. 
šiais metais, manoma, defici
tas sieksiąs apie $4,000,000.

Be kitko, deficitas pasireiš- į 
kia ir tame) kad daugelis 
žmonių, pakėlus fėrą, vengia, 
jei tik galima išvengti, va
žiuoti subvėmis ir viršutiniais 
traukiniais.

kad gubernatorius 
atšauktų generolą Lu- 
Clay iš civilinio apsi- 
pirmininko pareigų,

East Side Citizens Commit
tee for Denazification (Anti
fašistinė organizacija) reika
lauja, 
Dewey 
cius D. 
gynimo
kurioms gubernatorius jį, ge
nerolą, neseniai paskyrė. Tarp 
kitų generolui kaltinimų, šis 
Komitetas primeta ‘ tai, 
generolas yra 
ir išleido iš 
Koch, žmonių 
kieti joje.

kad 
nacių draugas 
kalėjimo 

žudytoją
ilsę
Vo-

Jie mano, '

“Jie nužudė mano vyrą,” 
lėkė likusioji kapitono Flynn 
našle, sužinojusi apie šį įvykį.

Kas tie “jie,” reporteriams 
nepavyko iš moteriškės 
noti.

Amerikos generolas Les- į 
lie R. Grovas abejoja, ar 
galima būtų pagamint hyd- 
rogeninę (vandenilio) bom
bą. O jis buvo vyriausias 
darbų direktorius, gami
nant pirmąją atominę bom
bą.

Policijos suimta bandant 
perlipti tilto tvorą virš Har
lem River, Bronx, jauna mo
teris sulaikyta Bellevue ligo
ninėje ištyrimui. Ji 
esanti Dathene Smith.

SU Z1

me-Francis J. Boylan, 28 
tų amžiaus, tapo suareštuotas 
Jamaicoj už tai, kad jis, bū
damas išgėręs, vairavo auto
mobilių per daug greit ir pra
važiavo 3 raudonas trafiko

sakėsi šviesas. Jis gyvena po num. 
113-25 201st St., St. Albanse.

Nepasirodo ir tiek!

Toj’ohiko Kagawa, Japonijos 
krikščionių vadas ir evangelis
tas, atvyko Amerikon evange- 
1 i joms sakyti;
plieks net iki š. m.
28 d.
sakė,
mineiMeška moka 

ir ranką kąsti
Yra žmonių, kurie niekad 

neišmoksta gyventi. \
štai panele Mary Pusch, 31

amžiaus mergina, užsi-motų 
manė palepinti mešką saldai
niais.

Į tądien j Central Parko zoolo- 
i gijos skyriuje. Pro grotas ji 
šėre mediką kendėmis, tary
tum parodydama kitiems, ko
kia meška mandagi ir kaip ji 
moka saldainius įvertinti.

Tik, štai, mergina suklykia. 
Pasirodo, kad meška, imdama 
saldainį, sučiupo už merginos 
vieno rankos piršto ir jį per
kando. Nugabenus merginą 
ligoninėn, tasai pirštas 
nupjauti.

Tai buvo praėjusį šeš-

1,027 pašalpgaviai 
gavo darbo

teko

pa-Kaip žinia, Niujorko 
šalpų davimo departmentas 
pareikalavo, kad kiekvienas, 
galįs dirbti, pašaipgavis eitų 
dirbti.

Nuo liepos 5 d. (š. m.) dau
giau kaip vienas tūkstantis 
imančių pašalpas asmenų ta
po pristatyti prie visokiausių 
darbų.

Zeceriai atsisako Dirbti
Zecerių unijos lokalas 6-ta- 

sls atsisakė leisti savo narius 
eiti per pikieto ’ liniją dirbti 
“The New York World-Tele
gram and Sun” spaustuvėn, 
kurios reporteriai ir raštinių 
tarnautojai jau streikuoja an
tras mėnuo.

Lokalo viršininkai sako: 
mes nenorime, kad mūsų na
riai rizikuotų savo sveikata, 
eidami pro pikieto liniją į 
spaustuvę.

$300 pečiuje
Mirs. Henry A. Henderson 

(340 North Village Ave., 
Rockwell Center) pirko iš 
antrarankės krautuvės pečių. 
Bevalant, jame surado $300. 
Kai ji paskambino krautuvės 
savininkui, jis pareiškė, jog 
tie pinigai janP priklausą; jis 
ten juos “taupė.”

Dienraštis “The New York 
World - Telegram and Sun” 
dar vis nepasirodo kioskuose; 
jis, vadinasi, neišeiti inėja, nes 
laikraštininkai — reporteriai 
ir raštinių tarnautojai .— te- 
bestrei kuoja.

Streikieriai priklauso Ame
rikos Laikraštininkų Gildijai. 
Jie išėjo streikon š. m. bir
želio 13 dieną, na, ir nuo to 
laiko laikraštis nepasirodo.

Zeceriai ir presmanai, kurie 
nėra streike, atsisako eiti į 
darbą per pikietininkų linijas. 
Pastaruoju laiku pikietininkų 
linij.os ir vėl tapo sutvirtintos 
—masinės. . •

Samdytojai atsisako -strei- 
kierių reikalavimus patenkin
ti, tai streikieriai tebetęsia sa
vo kovą tolyn.

Pavogė radijo 
priimtuvą

Ridgewood Felony teisman 
pateko tūlas Charles Martin 
už tai, kad jis, sakoma, pa
vogęs kito žmogaus radijo 
priimtuvą. Martin yra 45 
metų amžiaus ir gyveno po 
num. 161-05 Hillside Ave., 
Queens. Jis jau seniau buvo 
10 kartų areštuotas ir sėdė
jęs kalėjime.

Martin laikomas kalėjime,- 
neišleidžiamas po j.alfia belą.

Nei šiaip, nei taip
Miesto Kolegijos (City Col

lege) alumnai tyrinėjo prof. 
William E. Knickerbocker!© 
pažiūras. Kaip žinia, šis loty
nų kalbos profesorius buvo 
kaltinamas anti - semitizme, 
žydų niekinime. Alumnai, “iš
tyrę” visą reikalą, paskelbė, 
jog jie negali tikrai pasakyti, 
ar Knickerboękeris yra anti
semitas ar ne.

Kolegijos studentai veda 
griežtą kovą, reikalaudami, 
kad šis profesorius būtų pa
šalintas iš mokyklos.

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

jis čia jas 
gruodžio 

Evangelistas Kagawa 
, jis esąs priešingas ato- I 
i bombai.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA
Richmond Hill 18,

VE.

Telefonai: I
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

iUP-TO-Į)ATE

BARBER SHOP
antanAs leimonas

Savininkas

ION AVENUE306
Gebai Patyrė Barberiai

PEIST LANE 
©RUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, i Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui /reilqne- 
nys — už griežtai žemas\ kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

FGZ A M INU O JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

XXTELEVISION
SHUFFLE BOARD

J Savininkas

-------- -4GNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

usį
TELEPHONE

BTAGG 2-5043

RES. TEL.

IIY. 7-8681

•DO* _ ..... / unirn

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

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

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