
duos, taip ir“Kaip dievas 
bus,’’ — jeigu bus daug lie
taus, turėsime vandens, o jei 
ne—atsidursime bėdoje.

Taip didysis New York as * 
laukia vasaros pabaigos ir 
rudens. Valdžia nieko neda-į 
ro, kad miestui pristatyti dau- j 
giau vandens. Dabar, 
užėjo karo audra, žmonės 
pamiršta vandenį. Valdovams 
to ir reikia.
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ŽINIOS IŠ KORĖJOS 
KARO FRONTO

n I Amerikiniai pranešimai 
j Tokio, liep. 25. — 
riniai korėjiečiai liaudinin
kai Įsiveržė į Yongdongą, 

man geležinkelio ir vieškelių 
Darda- mazgą, viduriniame Kore- 

atstato akis ir at-įjos fronte. Verda nuožmūs 
sako: “Tamsta .juokus kre- mūšiai tarp liaudininkų ir 
ti?“’ ' ! amerikiečių pačiame mies-

C tikrus ištirpo iš abieju ga-1 te, kaip sako Associated 
]u. Cukraus trustas sumaži- | Press, 
no pristatymą, nes nori kai- ! 
na pakelti. Daugelis žmonių, Į 
išsigandę karo, pradėjo pirkti , 
daugiau, negu diena iš dienos Į 
sunaud o.ja.

Pan aš i a i ats i t i k s s u 
liu daiktu. Pirkimo 
yra k va i 1 as d al yk as. 
tieriams proga pasipinigauti, 
žmonės patys save muša.

Jau išnyko cukrus. Krau
tuvėje sakau: “Duok 
porą svarų cukraus.’’ 
vinėtojas

dange- i 
panika

Tlenry Wallace skaito save 
labai dideliu demokratu, 
kai Progresyvių Partijos Vyk
domasis Komitetas beveik 
vienbalsiai pasmerkė prezi
dento Trumano karą Korėjo
je, Wallace pasakė: Man 
beužtenka vietos!

Jam gerai buvo, kai 
klausė. Kai tik dauguma 
sirinko taikos 
nužygiavo 
liu. 
t i ja
nori diktuoti visiems! 
pagal mano muziką, 
jums nebegrosiu.

Blogai 
tais.

Bet

ne

jo 
pa- 

Wallace 
senųjų partijų ke-

Demokratas su demokra- 
nesiskaito. Demokratas 

šokite 
arba aš

teki a is domokra-

labai rūpi nasiseki- 
pikniky, o 
Organizaci.ii

siau-

Yongdong yra prie svar
biausio amerikiečiams gele- 

ižinkelio, einančio į pietry
čius pro Taegu į Pušan 

• uostą. Iki šiol tiktai per Pu- 
šaną amerikiečiai įgabena 
savo kariuomenę, ginklus ir 
kitus reikmenis.

Kitur viduriniame fronte 
jankiai atlaiko savo pozici
jas, kaip teigia amerikiniai 
korespondentai.
šiauriečiai grūmoja Taegu

Viena šiaurinių korėjie
čiu eilė vakariniame fronte 
pasiekė Anui prie vieškelio, 
tiktai už 42 mylių nuo Tae
gu. Jeigu jie užimtų Taegu, 
tai perkirstų amerikiečiam 
svarbiausius susisiekimus 
su- Pušanu.

Mūšyje dėl Yongdongo 
amerikiečiai bązukų . rakie- 
tomis, rankinėmis granato
mis ir oro bombomis sunai
kino 8 liaudininkų tankus 
ir prarado vieną savo tan-

Šiauriečių pranešimai
Pyongyang. — Šiaurinių 

korėjiečiu liaudininku ko
manda pranešė, kad jie 
užėmė geležinkelių mazgą 
Kwangju ir Mokpo uostą 
su geležinkelio stočia, pieti- 
niai-rytiniamo K o r ėjos 
kampe. Mokpo taipgi yra 
karinio laivyno stovykla.

Be to, šiauriniai korėjie
čiai sakė, kad jie užėmė 
Yongdongą ir Ochoną, vi
dujiniame fronte, ir per 
kautynes dėl Yongdongo 
užmušė 100 amerikiečių, su
imdami 1,500 kitu.

šiaurinės Korėjos radi
jas tvirtino, kad mūšyje, 
dėl Taejono praeitą savaitę 
šiauriečiai nukovė bent 
2,000 amerikiečių ir nelais
vėn paėmė 400 iki 500.

Mundt bruka savo 
biliy kaip karinio 
įstatymo dalį

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAV SUKELTA [$7,142;
DAR REIKIA $2,858

TRUMAN PRAŠO VIRŠ 10 
BILIONU DOL.-KARUI
Sako, reikia daugiau karo jėgų 
atspirčiai prieš komunistus

Stambesnėmis sumomis pridavė:
K. Čiurlis, Elizabeth, N. J.--------
J. Stupur, Portland, Ore.'-----------

Aukojo:
LLD 4 kp., Portland, Ore.______
K. Čiurlis, Elizabeth*'N. J. --X--
M'. Rudzionis, Elizabeth, N. J. .•..
Vincas Pačėsas, Worcester, Maąs.
Frank ir Helen Kvedarai, Bloomfield, N. J. __
A. Spencer, B’klyn, N. Y._______________
A. Kalakauskas, B‘klyn, N. Y.___________

’ Pranas Ivaškevičius, Coaldale, Pa. -------------
z Frank Navardauskas, Philadelphia, Pa.------

A. Pociūnas, Elizabeth, N. J.-------------------
L. Slančiauskas, Rahway, N. J.----------------
Charles Blaizes, Greenlawn, N. J.-------------
Joe Dillis, Cleveland, Ohio__ i-----------------
Dipuke iš Kearny, N. J._________________
A. M. Metelionis, Rhinelander, Wis.----------
Vladas ir Domicėlė Galinauskai, B‘klyn-------
J. Alleshunas, New Haven, Conn._________

Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką.
(Laisvės numeryj 135-tame įsiskverbė nemaloni pa

klaida; buvo pasakyta, būk “Motiejaitis“ aukojęs $1, 
o turėjo būti Matijošaitis, iš Worcester, Mass., aukojo 

$1. Labai atsiprašome!)
Specialaus Vajaus Komitetas

$30.00
. 31.00

$31.00 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 8.00
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00

Washington. — Prez. 
Trumanas liep. 24 d. krei
pėsi į Kongresą, kad pas
kirtų dar 10 bilionų, 516 
milionų ir 976 tūkstančius 
dolerių greitiesiems kari
niams reikalams. Tai būtų 
priedas prie puspenkiolikto 
biliono dolerių nuo pir
miau, kurie skiriami kaip 
paprastos lėšos ginkluo
toms jėgoms per metus.

Trumanas savo įteiktame 
pareiškime kongresui sako,

jog už dabar jo reikalauja
mus pinigus būtų paimta į 
ginkluotas jėgas dar 600 
tūkstančių vyrų ir prista
tyta nauja daugybė tankų, 
lėktuvų, patrankų, karinių 
laivų ir amunicijos. To rei
kią, pasak Trumano, kad 
galima būtų atremti “už
puolimus iš komunistų pu-' 
sės.”

Daugiausia pinigų prez. 
Trumanas reikalauja nau
joms oro jėgoms — $4,535,- 
400,000.

Prezidentas ragina 
pranešinet apie 
“neištikimuosius”

Greitai bus pakelti 
taksai dėl karo

I

Washington.
Trumanas tarėsi

Prez. 
su iždo

Washington. — Preziden- sekretorium Johnu Snyde- 
tas Trumanas ragino įvai
rių vietų policiją ir priva
čius žmones pranešt FBI 
agentams apie “šnipus, sa
botažą bei neištikimus val
džiai veiksmus.”

Washingtono valdininkai 
sakė, kad jeigu kas kriti
kuoja valdžią už karą Ko
rėjoj arba renka parašus, 
reikalaujančius 
atomines bombas, už tai ga
li būti laikomas neištikimu.

Trumand r a g i n i m as 
šniukštinėti prieš nužiūri
mus “neištikimuosius” duo
da progą kerštininkams į- 
davinėti FBI agentams ne
patinkamus jiems žmones. 
Užtikrinta, kad FBI slėps 
skundiko-šnipo vardą 
apskųstojo.

riu ir kongresiniais vadais 
apie greitą taksų pakėlimą 
dėl Korėjos karo išlaidų. 
Suprantama, kad Kongre
sas netrukus išleis įstatymą" 
taksam padidinti. Praneša-’ 
ma, jog valdininkai perša 
jau už tris paskutinius šių 
metų mėnesius imti pakel
tus taksus.

Republikonų vadas sena
torius Taftas • lėmė, kad 
taksai asmenims ir korpo
racijoms bus padidinti bent 
20 procentų.

100 PIETINIŲ KORĖJIEČIŲ VADŲ 
REMIA LIAUDININKUS

Washington. — Kongre
so reakcininkai naudos vi
sas gudrybes, kad prikerg
tų fašistuojantį respubliko
no senatoriaus Mundto bi- 
liu kaip priedą prie valdžios 
biliaus, reikalaujančio mo- 
bil.izuot karines jėgas. Taip 
sakė pats Mundt ir kitas 
republikonas senatorius 
Wm. F. Knowland.

Mundto bilius, tarp kit
ko, perša suregistruot visus 
komunistus ir vadinamas 
“neištikimas” valdžiai 
ganizacijas.

Korėją ir pareiškė:
“Aš dėsiu visas pastan

gas, kad būtų atmuštas 
amerikinis užpuolimas ir 
kad būtų sukurta vieninga 
ir nepriklausoma mūsų tė
vynė.”

Čio Nab Ang, buvęs Pie
tų Korėjos Socialistų Par
tijos vadas, šaukė į visus 
Syngmano Rhee seimo na
rius kovoti išvien su bau
džia už savo šalies vienybę 
ir laisvę. Jis pasižadėjo va
dovauti visiems socialis
tam kovoj prieš Syngmaną 
ir prieš įsiveržusius jo glo
bėjus. **

Pyongyang, Šiaur. Korė
ja. 2- Daugiau kaip 100 bu
vusiųjų Pietinės Korėjos 
prezidento Syngmano Rhee 
valdininkų ir jo seimo na
rių atsimetė nuo Syngma
no ir stojo už Demokratinę 
Korėjos Liaudies Respubli
ką. Ši respublika visų pir
ma buvo įkurta 
Korėjos pusėje.

1 Tie buvusieji 
Korėjos politikai 
j Pyongyangą, 
Korėjos sostinę.

Čai Hong, Syngmano sei
mo narys, viešai pasmerkė

uždraust

Amerikiniai bombanešiai 
numetė 80 tonų bombų į 

į naudojamus 
Taejono- 

Yongdongo sritvie.
Generolo MacArthuro 

paskelbta fronto liniia rodo,

no vien • . .,, i liaudininku
lt jjll\ 111*1 t

‘<4 o; s; tiltus ir kelius

Mums 
mas visu 
spaudos, 
kai taip pat svarbūs,
sekmadienį Lawrence, Mass., 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-tosios Apskrities 
piknikas, 
sachusetts lietuviams smagiai 
laiką praleisti ir paremti sa
vo organizaciją. Piknike da
lyvaus LLD sekretorius Domi
nikas Solomskas su savo žmo
na ir kitas 
Brook lyno, 
atsiras.

Rugpjūčio 
nų diena Waterbury, 
Tai bus didelis, gražus pikni
kas. Smarkiai ruošiasi visas 
Brooklyno Aido Choras šiame 
piknike dalyvauti.

Graži proga Mas- kad tebėra liaudininkų ran
kose Yongdonk. rytiniame 
Korėjos pajūryje.
Pietinis frontas

Šiaurines' Koreios liaudi
ninkai užėmė Namwoną, 
už 85 mylių nuo Pušano, 
ęvvvbiniai svarbaus ameri
kiečiams uosto, ir užvaldė 
vietas tik už 30 mylių nuo 
nacių pietinių Korėjos 
krantų.

Philadelphia, Pa

or- šiaurinėje

Pietinės 
persikėlė 
Šiaurinės

nuo

Pavojingi amerikiečjam 
liaudies partizanai

laisvietis, net iš 
Gal ir daugiau

6 dieną bus dai- 
Conn.

Beje, kad n e pamirštu m ėmė, 
juk dar turėsime vieną milži
nišką spaudos ‘pikniką. Tai 
bus didysis metinis Filadel
fijos piknikas. Nors rugsėjo 
3 diena dar gana toli, bet apie 
šį pikniką jau reikia galvoti.

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
ne tik New Jersey, bet ir 
Brooklyno lietuviai į Filadel
fijos pikniką važiuos dideliais 
busais ir automobiliais.

Ottawa. — Kanados val
džia nesurado jokio patvir
tinimo paskalams, kad arti
muose vandenyse pasirodęs 
rusiškas submarinas.

London. — Ant greitųjų 
sušauktas Anglijos minis
trų kabinetas svarsto kari- 
niai-politinius klausimus.

Svarbus s^feinkimas
Labai sWrbiLabai sWrbus susirinki- prez. Trumano įsiveržimą į 

mas Laisvės pikniko reika
lu įvyks, šį ketvirtadienį, 
liepos 27 d., Liaudies Na> 
me, 735 Fairmount Ave.
Pradžia 8-tą vai. vakare.

Visi Laisvės patrijotai, 
dalyvaukite šiame susirin
kime, nes turime tinkamai 
pasiruošti, piknikui ir jau 
turime pikniko skelbimus 
— plakatus ir Show ’Cards. 
Privalome pasirūpinti jų 
išdalinimu. Seki*.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

'r 200,000 brooklyniečių pasirašė
pareiškimą prieš atomų bombas

Tokio,- liep. 25. — Šiauri
niai korėjiečiai liaudininkai 
užėmė Yongdong miestą, 
geležinkelio ir vieškelių 
mazga viduriniame Korer 
jos fronte. Amerikiečiai 
tvarkiai pasitraukė, kaip 
praneša generolo MacAr
thuro štabas. Kitur viduri
niame fronte amerikiečiai, 
atlaikė savo pozicijas.

Washington, liep. 25. — 
Kongreso Atstovų Rūmas 
ruošiasi greitai nutarti, 
kad prez. Trumanas gali 
pašaukti kariuomenėn tiek 
A^yrų, kiek tik jam atrodys 
reikalinga, be jokio apribo
jimo.

Kas suardė traukini
Washington. — Renubli- 

konas senatorius Mundt 
kaltino komunistus už trau
kinio suardymą ties Ho
lland, Missouri valstijoj.

Tą pačią diena vienas 
berniukas prisipažino, jog 
iškreipė geležinkelio bėgiu 
(rėliu) sujungimą. Todėl 
nuvirto traukinys ir’ tapo 
užmuštas jo vairuotojas.

Washington. — Mobili
zuojama 60.000 marinų 
siuntimui į Korėją.

Pietinė Korėja. — Kuo
met šiaurinių ’ korėjiečių 
Liaudies Armija puola’ 
amerikiečius 'iš priekio, 
liaudies partizanai tuo pa
čiu laiku atakuoja juos iš 
užnugario ir iš šonų. Jan
kius labai nervina bei erzi
na tokios partizanų atakos, 
kaip kartoja amerikiniai 
korespondentai.

Žygiams prieš amerikie
čius partizanai naudoją 
šautuvus, kulkosvaidžius, 
rankines granatas i¥ mi
nosvaidžius.

ORAS. — šilta, giedra.

Vienas keistas žmogus drą
sina SLA narius, kad pasku
tinio seimo nutarimas pašal
pos gavimo laikotarpį nukirs
ti visais dviem trečdaliais di
delės skriaudos nariams nesu
daro. Sako: Juk tik dalis 
narių susirgę serga ilgiau, kai 
keturias savaites. . Todėl dau
guma narių nebus nuskriausti.

Tokia logika vadovaujantis, 
nebūtų SL/C daugumai narių 
skriaudos, jeigu pašalpos mo
kėjimas būtų visiškai panai
kintas. Juk tik dalis narių 
serga. Labai daug narių 
ėmę pašalpos.

Aklas nieko nemato, 
nemato iš šio nutarimo

mu dėl taikos: Mike Sin-Brooklyn, N. Y. — 200,- 
000 brooklyniečių pasirašė ger, Daily Workerio kores- 
Stockholmo konferencijos pondentas, — 1,145. 
atsišaukima prieš atomines 
bombas ir už pasaulinę tai
ką. Apie tuos parašus ra
portuota pokilvje, kuris bu
vo suruoštas pagerbti trim 
šimtam brooklvniečiu, ku
rie surinko nn daugiau kaip 
250 parašu kiekvienas^ Tū
li gavo net kelis 
daugiau parašų, 
džiui, Sol Wexler
1,800 parašų po atsišauki-

kartus 
Pavvz- 

su rinko
nera

Kas
na-

riams skriaudos, tas dar ak- 
lesnis ir už aklą.

Pokilvje, tarp kitu, kalbė
jo kunigas Joseph A. Flet
cher. Episkopai u Teologi
jos Mokvklos profesorius iš 
Cambridge, Mass. Jis daly
vavo ir Australijos suvažia
vime dėl taikos. Kun. Flet
cher sakė, dabartinė 'reak
cija Amerikoje yra pasi
ruošimas karui kituose 
kraštuose.

Maskva. — Afganistanas 
pasirašė plačią prekybos;

Pietinė Korėja. — Pra
nešama, kad amerikiniai 
lakūnai bombomis sunaiki
no dar 10 liaudininkų tan
ku ir 15 tiltu Taejono- 
Yongdongo ruožte.

Sako, andai ir italai 
nekariauty prieš Sovietus

Berlin. — Užsibaigė So
cialistinės Vokiečių Vieny
bės Partijos (komunistų- 
socialistų) suvažiavimas. 
Pirm jam užsidarant, kal- 

komunis- 
Harry Pę-

Paliuosuotas garsusis T urkijos 
poetas komunistas N. Hikmet

sutartį su Sovietų Sąjunga. I trantus.

Brussels, liep. 25. — įvai
riuose Belgijos kampuose 
prasidėjo streikai nrieš ka
raliaus Leopoldo III sugrą
žinimą sostan. Trylikoje 
vietų tapo susprogdinti ge
ležinkeliai.

Pakilo smarkios darbi
ninkų demonstracijos prieš 
karalių. Žandarai ir ka
riuomenė blaško demtons-

bėjo Anglijos 
tų vadovas;
litt ir Italijos Komunistų 
Partijos vadovas Palm iro 
įTodiatti.

Jiedu pareiškė, kad jeigu 
įimperialistai iššauktų kara 
prieš Sovietu Sąjungą, tai 
(anglai. ir italai • atsisakytų 
^kariauti.

Suvažiavimas įvyko ryti
niame Berlyno ruožte. Da
lyvavo 4,000 vokiečių ir ki
tataučių delegatų bei sve
čiu.

New York. — Komunis
tinis dienraštis Daily Wor
ker užklausė nauiąjį Turki-

i jos prezidentą Jelala Baya: 
rą, kas atsitiko didžiausiam 
Turkijos poetui komunistui 
Nazimui- Hikmetui.

Prezidentas Bay ar atsa
kė per savo- sekretorių, kad 
poetas Hikmet paleistas iš 
kalėjimo drauge su kitais 
politiniais kaliniais nagai 
naujai} amnestijos
mių dovanojimo) įstatymą.

Senoji Turkijos valdžią 
per 12 metų vargino Hik- ir konsulatus, šaukiant iš
metą kalėjime už jo .eilėraš- laisvinti ’.garsųjį poetą Hik- 
čius. Hikmetą jinai laikė metą.

(baus-

todėl, kad jo ei-pavojingu
les plačiai skaitė Turkijoj 
jūreiviai, kareiviai ir dar
bininkai.

Senoji valdžia prakišo 
seimo rinkimus. Tuomet 
seimas išrinko Bavarą pre
zidentu ir paskelbė baus
mių atleidimą politiniams 
kaliniams.

Kalėjime būdamas, Hik- - 
met ilgai badu streikavo, 
reikalaudamas - paliuosavi- 
mo. įvairiu kraštų intelek
tualai tada demonstravę <\ 
nrieš Turkijos ambasadas
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Daugiau kaip trys su pu-į 

se šimtmečio stovi Vilniaus 
universitetas. Siauri, strė- 
liški langai, ‘ skliautuotos 
lubos, nišos, Zodiako ženk
lai, iškalti bokšte, iš kurio 
kadaise universiteto astro-

United
United
Queens
Queens
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Co., per year ............ $8.00
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Joseph Cyborski skaito laikraštyj žinią apie savo sū
naus, Raymondo, 26 metu amžiaus, žuvimą Korėjoje. 

Jis buvo leitenantas aviacijoje.

mokykla, partinė mokykla Lietuvos 
prie Lietuvos Komunistų sudėjus, 
Partijos Centro Komiteto, 
šimtai vidurinių, septynme
čių ir pradinių mokyklų, 
f a b r i Idų i ų - g a m y k 1 i n i ų m o - 
kyklų. Be to, daugelyje į- 

suorganizuotos va- 
a-i karinės darbo jaunimo mo- 

pie senovę, apie viduramžį.' kyklos, kuriose mokosi šim- 
Tačiau naujoji tarybinio I tai darbininkų ir darbinin- 

jaunimo karta įkvėpė seno-|kių, neįstengę dėl kokios 
vinio universiteto audito- nors priežasties anksčiau, 
rijoms naujo gyvenimo. Jo užbaigti vidurinį mokslą, i 
gausias auditorijas, mpks- i Stambiausiose
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$4.00 Foreign countries, 6 months

Foreign countries, per year $9.00 i
$4.50 į

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

Darbo konferencijos už taiką
Visuose didmiesčiuose organizuojasi Darbo Konferen

cijos Už Taiką. Labai plačiai jau veikia tokia Konferen
ciją New Yorke. Ji yra vyriausia organizacija rinkimui 
parašų už Stockholmo taikos peticiją.

Kaip matyt, taip pat plačiai pasimojus veikti Chica
gos Darbo Konferencija už Taiką. Savo atsikreipime i 
Chicagos visuomenę, Darbo Konferencija iškelia tokius 
šūkius:

“Ištraukite mūsų sūnus iš Korėjos dabar!”
“Uždrauskite atominę bombą: Tegu nebus kito 

kos judėjimo.
“Sustabdykite karo profitierius!”
“Neprileiskite prie Trečiojo Pasaulinio Karo!”
Su panašiais obalsiai eina i visuomenę ir kitos 

Konferencijos už Taiką.
Sunku dabar dar pasakyti, kaip plačiai tos 

Konferencijos pasiekia organizuotų darbininkų 
Joms vadovauja pažangiosios darbo unijos. 
Darbo Federacijos ir CIO vadovybė, suprantama, 
taikos sąjūdžiui priešinga. Tačiau, kaip atrodo, ir gana i 
konservatyviškų unijų, kaip automobilistų unijos, arba; 
plieno darbininku unijos atskiri lokalai dedasi prie tai- 
šimo!”

Rinkimas parašų už taiką eina visu smarkumu. Spėja
ma, kad jau bus arti du milijonai parašų surinkta. Pa
rašų rinkėjai stebisi, kaip Amerikos : 
taikos negali nuslopinti jokia karinė propaganda. Jie ra
šosi ant peticijos už taiką tūkstančiais.

laikraščių, kartu 
tiraža. c

Miestas teisėtai didžiuo
jasi nesuskaičiuojamais 
knygų bei rankraščių lo
biais, surinktais universi
teto bibliotekoje. Knygų 
saugyklų lentynose yra 
daugiau 1 milijonas *200 
tūkstančiu tomu, išleistu 30 
pasaulio kalbomis. Didžiu
lės .mokslinės vertės yra 

!istoriniai bibliotekos rank- 
i raščių skyriaus dokumen- 

gamyklose 'tai; bibliotekoje yra 8 mi
linius kabinetus, skaityklas, yra apmokymo kombinatai, lijonai lapų įvairių unikali-
laboratorijas dabar užpildo kurie užsiiminėja 
ne dykinėja turtuolių, bajo-

gamybi- nių rankraščių, iš kurių se
ne dykinėja turtuolių, bajo- niu-technikiniu darbininkų niausiąs datuotas 1498 me
rų bei klerikalinių dvasiš-; apmokymu, štai, toli gražu Į tais.
kių sūneliai, o darbininkų,|nepilnas Lietuvos sostinės; Biblioteka visa laika pa- 
valstiečių, tarybinių inteli- Vilniaus mokomųjų įstaigų! pildoma. Iš visų šalies kam- 
gentų vaikai — busimieji I sąrašas.
naujosios visuomenės sta- j Vilnius
tytojai. [mokslinės

Prieš peržengiant univer-!Čia veikia 
siteto slenkstį, daugelis išlriausybės 
jų čia pat, prie universite- metų pradžioje 
to, baigė paruošiamuosius | Lietuvos TSR Mokslų Aka-

I kursus, kuriuose jie papil- jdemija.
Dai bo je savo žinias, reikalingas | Akademija vienija dau-

; stojant į aukštąsias mokslo i giau kaip 150 įvairių spe-
)0 įstaigas. Vienas tų kursų ] cialybių mokslinių darbuo- 

mases. buvo Kostas'tojų, kurių tarpe daugiau
! Kaukas, buvusio vargingo- kaip 20 — Akademijos tik-

am jo valstiečio-sūnus. Didžio-1 rieji nariai ir nariai - ko-
jo Tėvynės karo metais jis i respondentai.
buvo tarybinių partizanų! Akademijos 11 moksli-
eilėse ir aktyviai kovojo šulnio - tyrimo institutų sieja 
hitlerininkais. 'savo veiklą su svarbiau-

Dabar postas Kaukas u-[siais socialistines statybos
Pavyzdžiui,

Hiro-

' pu čionai siunčiami spau- 
respublikos Idos leidiniai iš visų žinoji- 

minties centras, mo sričių. Bibliotekos lo- 
kultūrinėmis 

naudojasi ne 
ir visos 
moksli- 
litera-

darybinės Vy-ibiais, josios
1911 į vertybėmis 

Lietuvos, bet
Sąjungos 

dailininkai,

i sostinės kultūrinę reikšmę,! JČ IIFTUVCK
1 negalima nepažymėti I ID LiL 1U T VO
gausingų muziejinių lobių. 
Čia turime omenyje ne tik 
veikiančius muziejus — 
dailės, revoliucijos, Tretja- 
kovo galerijos filialą, Puš
kinų sodybą ir kitus, kurių'! žmones.
vaidmuo pakeliant liaudies! Ir tikrai — balandžio mė- 
kultūrą yra nepaprastai! neM tralininkas vieną kartą 
didelis, bet daugybę 14 —! pristatė į krantą 268 centne- 
18 šimtmečiu istoriniu ar-'rius< 0 se^anti cent-
chitektūros paminklu.' Ju [ “ zl'vies- tarpu vlc- 

. , 1 t ‘ no plaukiojimo užduotis—su-mieste yra per 2°° Ir ne j fln centnerių.
veltui Vilnių vadina akme-1 TZ ,v. . v_ • , . . Krupsciai ruosesi lamo įgudinę istorijos knyga . Tuk- L trečia]ai išvvkai j jūra. Tak 

i stanciai ekskuisantų aplan-, rekordinė žūklė.
j ko garsiuosius Gedimino; Pagaliau “Salakas,” vado- 
i pilies griuvėsius, ir 1346; vaujamas vieno iš labiausiai 
metais pastatytą Piatnic-, patyrusiu kapitonų Aleksan- 

: kos bažnyčią, kurioje rusų: dro Kalaidos, vėl išplaukė 
[valstybės reformatorius j žvejybom Viena laivo vadovo 
! Petras I krikštijo Haniba- ypatybių — gera orientacija

> su-
! rasti gausią žuvų koncentraci- 
Į jos vietą. ' Tad ‘ “Salakui” il- 
! gai neteko plaukioti tušČio- 
j mis. Kai tik žvejai aptikda- 

nos vo žuvingą vietelę, jie nesiil-

jos; '
Rekordinė Žūklė

KLAIPĖDA, bal. 30 d. — 
“Salakas” siekia rekordo,”— 
buvo galima /Išgirsti kalbant 
Klaipėdos tralininkų laivyno

nutarimu - ■ 
sukurtoji' tik 

Tarybų 
ninkai, 
tai.

Per 
stracijas, studentų 
bininkų bendrabučiuose, 
koncertuose vis dažniau ga
lima girdėti naujas lietu
viškas tarybines dainas. 
Jas parašė laureatas kom
pozitorius Švedas, Lietuvos 
TSR valstybinio dainų ir 
šokiu ansamblio , meninis 
vadovas. Šio talentingo ko- 

visada 
respublikos dirvožemio pritraukia daug žiūrovų.

- matematikos fa-1žemėlapį, užimtas žaliem-! Vilniuje veikia 3 teatrai 
kulteto trečiojo kurso stu-mės žemdirbystės sistemos!— 2 dramos ir 1 .operos, 
dentui Jonui Grigoniui 20 [įvedimo, labiausiai tiksliu- j filharmonija, keletas kino- 

didele nIetU- Kuomet jo tėvas —|go išnaudojimo nauių^gy-1 teatrų, dešimtys meninės lą 
dvarininko kumetis buvo toĮvulių veislių išvedimo klau- saviveiklos kolektyvu prie 

įstaigų.

šventines demon- 
ir dar

žmonių troškimo . pversiteto istorijos - filo-j uždaviniais.
logijos fakulteto studen- ' žemės Ūkio Institutas ruo-|lektyvo koncertai 
tas. i šia

Kongresas ir Konstitucija
Jungtinių Valstybių Kongreso Atstovu Butas 

balsų dauguma priėmė Hobbs bilių. Nacionalio Sveturgi-
• miams Ginti Komiteto,advokatė Carol King tvirtina, amžiaus, jis 
kad šis bilius via priešingas Jungtinių Valstybių Konsti-! ,čj° pasirašyti, 
tucijai. Jis atima iš Amerikos žmonių teisę, kurią atimti gYventl
griežtai draudžia šalies Konstitucija. Konstitucija aiš
kiai pasako, kad Kongresas neturi teisės i 
“habeas corpus” probeso, pagal kuri suareštuotas žmo
gus gali priversti valdininkus įrodyti, ar pagrįstai jie jį 
suareštavo. Tai viena iš pamatinių Amerikos žmonių 
teisių. Be šios teisės valdininkai galėtų žmogų įmesti į 
kalėjimą ir ten laikyti taip ilgai, kol jiems patinka.

Šis gi Hobbs bilius, teigia Mrs. King, kaip tik ir pa
neigia šią Amerikos žmonių teisę. Todėl ji ragina visus 
amerikiečius, neatsižvelgiant į jų politinius įsitikinimus, 
kovoti prieš Hobbs bilių, reikalaujant, kad jis būtų at
šauktas. Jį atmesti gali Senatas. Todėl didžiausias riiasi-! 
nis spaudimas turi būti daromas į Senatą. Senate pana
šus bilius vadinasi Mundt biliumi. Jeigu ir Mundt bilius j 
būtų Senate priimtas, tai iš jų būtų sudarytas vienas 
įstatymas, inkorporuojant abiejų bilių žiauriausius 
punktus.

Dar laikas, dar galima pastoti kelią tokio įstatymo, 
pasirodymui.

net nemo- 
Toks pat 

tamsoje
— Jono, 

sustabdvti .ie^ mūsų konstitucija nebū
tų jam, kaip ir visiems Ta

i' rybų Lietuvos piliečiams, 
užtikrinusi didžiosios teisės

I į mokslą.
j Tąja teise pasinaudojo ir 
tapo studentais kaimo mo
kytojo duktė Veronika 
Brazaity te, buvęs fronti-

i ninkas Mykolas Baronas, 
. piemuo Albinas Zenius, kol- 
' ūkietis Vytautas Venckū-
I nas, darbininkė Aldona Ki- 7 • • •I ve ryte ir daugelis kitų, i 
kam smetoninė santvarka 
būtų negailestingai užtren
kusi aukštųjų mokyklų du- 

! ris.

laukė jo sūnaus

simais ir tt. Kiti institutai įmonių ir mokslo 
tyrinėja respublikos žalia- Įvairus yra teatrų repertu- 
vinę bazę, Lietuvos gel-' aras. Džiugu pažymėti to
mes. Jau ištirtos didelės ikių kūrinių, Kaip Chlivic- 
gipso, anhidrido, karboną- kio ir 
tų, akmeninės druskos at-1 žydės’ 
sargos. Lietuvos 
ninkai tiria savo
upes ir ežerus. Tai įgalins 
plačiau išvystyti 
elektrinių statybą, 
ratyvinius darbus, 
kyti vandens kelius. Suda
rytas durpynų bei minera
linės žaliavos katalogas.

Iš Vilniaus į visus Lie
tuvos kampelius kasmet 
išvyksta mokslininkų eks
pedicijos rinkti įvairių 
medžiagų. Mokslų Akade
mijos. darbo praktika tapo 
atlikimas išvažiuojamųjų' 
sesijų respublikos kolū
kiuose.

Tarybų Lietuvos sostinė-
leidžiami 8 respubliki-

Gustaičio
— apie 

moksli-: lietuvišku kolūkiu 
tėvynės

hidro- 
melio- 

sutvar-

pirmųjų 
gyveni

mą, B. Dauguviečio “Nau
joji vaga” — apie 1940 me
tų įvykius Lietuvoje ir apie

tušio “Gieda gaideliai” — 
apie sunkųjį, niūrų varguo
lių gyvenimą buržuazinėje

Kiekvieną savaitę res
publikos kinoteatrų ekra-

yra daug kitų 
n v .v. • mokslo įstaigų: valstybinė
Pažangiečių pasidldziavunas konservatorija, dailės ir

Nereikia nė kalbėti,, jog visi pažangūs Amerikos lietu-; pedagoginis institutai, va- je 
v*iai akyvai seka Laisvės vajų dėl sukėlimo $10,000. Jau karinis iparksizmo - lėni- niai ir 1 apskrities laikraš- 
daugiau kaip du trečdaliai šio svarbaus tikslo pasiekta. pjzmo. universitetas, gele- tis, i9 žurnalai, liktai vie- 
Šimtai laisviečių jau parėmė savo djenraštį šios krizės j Cinkelių, miško, prekybos ir no 
’-•* * ’ ™ -i-- i-v.? .... ,1x1 -:-.!ęilė kitų technikumų, vado-lžas tris kartus viršija visų

' vaujančiu kolūkinių kadrų kasdieninių buržuazinės 
i , i_________ \______________________________

Tiesos” laikraščio tirą-
laikotarpyje. Taip pat, aišku, dar labai daugelis dėl vie
nos ar kitos priežasties tą savo pareigą atidėliojo.

Šiame vajuje Amerikos pažangūs lietuviai dar sykį į- 
rodė savo klasinį susipratimą. Jie puikiai supranta savo j 
spaudos vaidmenį. Jie žino, kaip sunku būtų apseiti bei 
Laisvės, kaip visas pažangusis sambūrys nukentėtų, jei-; 
gu Laisvė.nebegalėtų kasdien lankyti savo skaitytojus. 
Štai kodėl taip greitai ir entuziastingai jie atsili-epė į 
prašymą finansinės paramos.

Nė mažiausios abejonės nebeliko ,jog vajus pilnai pa-; 
Vyks ir pasistatytas tikslas bus pilnai pasiektas—pasiek- ■ 
tas su dideliu kaupu. Tai bus didelė “nosis” mūsų fa
šistiniams priešams, kurie pasiskubino pranašauti Lais- i 
vei “amžiną atilsį”.

s Neatsižvelgdami į priešų nuomonę, pažangūs lietuviai i 
.spaudos išlaikymo problemą sprendžia rimtai ir atvirai.
Darbininkiška spauda nesibijo pasisakyti apie savo sun- i 
kuinus. Ji nesibijo atvirai ir garsiai paprašyti paramos, 
kai tokia parama pasidaro būtinai reikalinga.

Karo sąlygos dar labiau apsunkina mūsų spaudos rei- i 
kalus. Vėl viskas brangsta, kainos ant visko kyla. Aišku, 
jog kyla ir laikraščio išleidimo lėšos. Atminkime, kad kai 
pradėjome šj vajų, toks pabrangimas dar nebuvo n urna- j 
tomas, prezident. Trumanas dar nebuvo įtraukęs mūsų 
^alį į karą Korėjoje. Todėl mes turime dar labiau pasi
stengti, kad šis vajus duotųldaugiau, negu buvo iš sykio 
pasi.brėžta. Tai privalo suprasti tie laisviečiai, kurie į 
dešimti-es tūkstančių dolerių fondą dar nėra paaukoję nė 
vieno dolerio. Žinokite, draugai, kad jūsų parama labai 
reikalinga, kad jos mes tikimės ir laukiame.

jus kinožurnalus, kuriuos 
išleido — Lietuvos kinokro- 
nikos studija. Jie gamina
mi Vilniuje. Išsipildė bur
žuazinės Lietuvos sąlygo
mis nepasiekiama meno 
veikėjų svajonė apie nacio
nalinės kinematografijos 
sukūrimą. Studija patalpin
ta neseniai pastatytuose, 
gerai įrengtuose korpuose 
gražiame Neries krante.

Pasakojant apie Lietuvos;

— A. S. Puškino pratę-! vandenyse ir mokėjimas 
vį, ir puikius rotušės rū-! 
mus, kuriuos pastatei ga? 
susis lietuviu archibgkta 
Stoka, ir tvirtovės 
likučius SU miesto herbu. įdėdami dirbdavo dieną ir nak-

Senovės paminklai rūpės-j ti. 
tingai išlaikomi. Pasivaikš- distas 
čiokite miesto gatvėmis ir!“Denyje 
kiekviename 
pastate jūs pamatysite len-' 
telę “Senovės paminklas” 
“Saugomas įstatymu.”

Tvirtais žingsniais lietu- . 
vių tauta žengia kultūrinio kol?(jas 
išsivystymo keliu. Ji įsi-į 
siurbia itin turtingą tary-i 
binio mokslo ir kultūros; 
patyrimą, kuria savajai 
kultūrą, nacionalinę 
formą, socialistinę savo tu
riniu. Šiame didžiame vals
tybiniame darbe Lietuvos 
miestų tarpe pirmąją vietą 
teisėtai užima respublikos 1 • — T T • I • * Į

O tuo pat metu laivo ra- 
pranešdavo Į

— 200
— 250

krantą: 
centnerių,” 
centnerių,” 
centnerių.” 

plaukiojimo

Pavejkslas parodo USA Militariniai$ reikalais 
Wolfred K. White,

patai'imo komisijos narį, kapitoną 
Pietų Korėjoje studijuojantį aplinką. Paveikslas nutrauktas dar 

prieš karo pradžią Korėjoje.

gatvėmis ir 
istoriniame “Denyje 

“Denyje — 300 
Tai buvo ketvirtą

O sekančiai parą “Sa- 
įgula jau buvo sugavu- 
centnerius menkių. Re- 
pasiektas!
kar “Salakas” grįžo iš 

'jūros. Nuvargę, bet laimingi 
iii- patenkinti žvejai išlipo į 
Į krantą. O dar labiau jie nu- 

savo I džiugo, sužinoję, kad ne jie 
vieni kovojo dėl rekordinės 
žūklės. Sėkmingas plaukio
jimas buvo ir laivo “Viesif- 
las” (kapitonas A. Loza). šio 
tralininko Įgula vieno reiso 
metu sugavo 304 centnerius 
žuvies.

Gerai šiemet vyksta žūklė. 
Balandžio 28 dienai jau 10 
žvejybos laivų įvykdė pusės 
metų užduotį. Įdomu pažy
mėti, kad per 25 šio mėnesio 
dienas tralininkų laivyno ko
lektyvas sugavo 2.6 karto 
daugiau žuvies, 
patį praėjusių 
tarpį.

[ dieną.

sostinė Vilniaus miestas—J” 
Lietuvos kultūros ir moks- 

centras.Jo
L. M.

Detroit Mich.
! PIKNIKAS

šiuo tarpu didžiausia pr 
gresyvių lietuviu
spaudos piknikas, 
Beechnut Parke.

Prie šio pikniko 
i geriau prisirengti.

Visuomet pažangi 
yra svarbi, bot ji 
svarbesnė svarbiais

ni osa
liepos

turime

O- 
yra 
30,

2.6
negu per tą

metų laiko-

Pūdymai Suarti
PANEVĖŽYS,

i Baigę vasarinių .1 no į , . • •

spauda 
yra juo 

momen
tais, kuomet komercinė spau
da, vieton faktinių žinių, bru- 

i ka karinę propagandą, ban- 
I do svarbius faktus nuslėpti.

Piknike kalbės V. Andrulis, 
; iš Chicagos, prieš kurį mūsų 
I atžagareiviai, pagalba dipu- 
į kų, čia buvo sukėlę didelę au- 
[ d ra su, mažai lietaus.

Mūsų spaudos piknikai vi- 
i'suomet yra didžiausia pramo-

ir 
va-

Ne vien Detroito, bet 
plačios apylinkės lietuviai 
žiuoja į tuos piknikus.

Atsiminkite, liepos 30-tą, 
Beechnut Parke.

birž. 2 d. — 
grūdinių bei 

sėją, 
(Krekenų-

]c a u p i am ų j ų kultu rų
“Šviesos” kolūkio 
vos valse.) artojai pradėjo ar
ti ankstyvuosius
Šiuo metu kolūkis jau pilnuti
nai Įvykdė valstybini pūdymų 
arimo planą. Pūdymų įdirbi
mo darbuose pasižymėjo kol
ūkiečiai Č. Misevičius ir M. 
Kisielius. Jie kasdien viršy
davo darbo normas po (30-80 
procentų. Markuckas.

pūdymus.

šaškių turnyras visasąjungi
niam penktajam atskyriui 
gauti įvyko Kupiškio suaugu
siųjų vidurinėje mokykloje. 
Penktąjį visasąjunginį atsky
rį • gavo geriausi šaškininkai 
čereška, Buzas, Dundulis, 
Briška ir kiti.

A. Kalaina.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Liepos 26, 19Ž0
1 ' ' ‘ ' i



CLEVELAND© ŽINIOS
Vis Tas Politinis Lovys

Jau kelintas sykis Ohio 
valstijos senatorius William 
M. Boyd piktai baras ir de
juoja, kad jis negaunąs pri
tarimo is CIO-PAC, kad ne
remia jo kandidatūros. Jis 
nori įtikinti, kad jis seimely
je remia ir balsuoja už uni
jos reikalus ir kad jo rekor
das yra geras, kas liečia dar
bininkų reikalus.

CIO-PAC direktorius El
wood S. Dietrich taipgi ke
lintas sykis atsako, kad jis 
(Boyd) nestoja už unijos rei
kalus, kad jo rekordas esąs , tuojami 
anti-unijinis. Ir nežiūrint, kad 
tik su unijų pagalba jis buvo 
išrinktas, jis nestoja už dar
bininkų reikalus. Dabar Boydo 
verkšlenimas visai bereikalin
gas, nes CIO-PAC nerems jo

KALVIO IGNOTO TEISYBE
n rrn APYSAKA ..89 —

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Philadelphia, Pa.

toliau.
Dietrich sako, CIO - PAC 

gana perspėjo Boydą, kad jis 
neitų prieš darbininkų reika
lus, bet Boydas nepaklausė, o 
dabar, kada vėl nori gauti 
darbą, jis geri naši prie 
jistų. Bet jau per vėlu.

★
Dainavo Unijos Choras

Liepos 4 d. CIO Amalga
mated Clothing Workers 
Chorus iš 60 asmenų davė 
koncertą Lakewood Parke. 
Koncertas prasidėjo apie 8 
vai. vakare. Solistai buvo 
Ted Korosy, Helen Racz. Leo 
De Egidio ir Julius Gorom- 
bol.
* Tai pirmą kartą unija pa
sirodė su dainom po atviru 
dangum ir dar su 60 balsų 
choru. Atrodė, kad parke su
sirinkusi publika buvo paten
kinta programa, ir iš publi
kos, buvo girdėti pageidavimų, 
kad tokių koncertų po atviru 
dangum būtų daugiau. Pas 
mus unijos choras tai nauje
nybė.

★
Progr. Partija Pasmerkė • 
Kišimąsi i Korėją

Progresyvių Partijos Ohio 
valstijos direktorius Hugh De- 
Lacy pasmerkė Amerikos ki
šimąsi i Korėjos • vidujinius 
reikalus ir siuntimą karo pa
būklų net už 7,000 mylių, 
kad suteikus pagalbą mažiu
kui Chiang Kai-shekui—Syng- 
man Rhee, kuris yra stambių
jų ūkininkų palaikytojas ir 
buvęs japonų kvislingas, kuris 
laikė Korėją po Japonijos lor
dų jungu. Mūsų šalies de
mokratų ir republikonų va
dai, kurie davė įsakymus siųs
ti karo pabūklus nepaskelbę 
karo, peržengė Jungt. Valsti
jų Konstituciją, sako DeLacy.

Spencer D. Irwin liepos 9 
d. rašė “Plain Dealer” laik
raštyje apie korėjiečių viduji
nius reikalus. Jis taipgi sa
kė, kad Syngman Rhee esąs 
mažiukas Korėjos Chiang 
Kai-shek. Jis nurodė, kad 
gegužės 30 d. korėjiečiai di
džiuma nubalsavo prieš Rhee, 
bet jis visai nesiskaitė su di
džiuma ir pasiliko savo vie
toje ir valdo Pietų Korėją. Ir 
mūsų šalies valstybiniai parei
gūnai lenda ten, kur jiems ne 
vieta. Mat, nori palaikyti ten 
demokratiją, palaikant takius 
mažiukus Chiang Kai-shekus, 
kaip Rhee, kuris neturi žmo
nių pasitikėjimo. Bet visą bė
dą verčia ant komunistų už 
Rhee vedamas intrigas ir tei
kia militarinę pagalbą, kad 
korėjiečiai negalėtų nusikra
tyti Rhee.

ir

uni- i Pažangios

, Kas Pelnosi iš Korėjos Karo
Clevelando industrialistai 

gavo karo užsakymų už $22,- 
800,000. Kontraktas sako, 

1 kad kas mėnesį turės būti iš
siųsta už $4,000,000. Ogi 
! Trumanas paskyrė $1,300,- 
' 000,000 dėl apginklavimo dar 
prieš karą Korėjoj, kas aiš
kiai rodo, kad šalis rengiasi 
prie karo. Dienine ' spauda 

■ tam pritaria.
Drafto taryba yra atsteigta 

ir iki liepos 30-tos draftuos 
112 vyrų. Tai tik pirmutinis! 
žingsnis. O toliau bus draf- 

nuo 18 iki 25 metų
amžiaus 75,000 ir tikimasi 
visus padėti į 1-A skyrių ir 
tuoj siųsti ir lavinti karinio 
muštro. Miesto pareigūnai 

'taipgi jau įsteigė apsisaugoji
mo brigadas taip, kaip buvo 
per pereita karą.

! , \ v ,Sako, pries praėjusį karą 
I nebuvome prisirengę, dabar 
'reikia būti prisirengusiems, 
■kad galėtume apsiginti.

Unijos Prieš
Intervenciją Korėjoj

Sekamos unijos už protestą- : 
vo prieš intervenciją Korėjoj : :

UEW, UAW, Office and: 
Professional Workers of Ame
rica, Local 45; Mine, Mill' 

! and Smelter Workers.
i

Dabar pasirodo, koks skir- ! 
Į tumas tarp progresyvių valdo- j 
Į mų unijų ir dešiniųjų. Pro
gresyviai smerkia Amerikos 
intervenciją Korėjoj, o deši- į 

nieji užgynė Trumano politi-1 
ką ir kišimąsi į korėjiečių vi- j 

[dujinius reikalus.

Vėl Nemaloni Naujiena
Miesto Transit Board pir

mininkas pranešė, kad Tran
sit Board vienbalsiai nutarė, 
kad nuo liepos 22 d. gatveka- 
rių ir busų pasai bus po $2 
vietoj $1.80, kaip iki šiol. Tas 
būk daroma dėl to, kad neno
rima paleisti iš darbų darbi
ninkų ir personalo narių.

f Duona taipgi keliama po 1 
centą ant kepalo. Vienos ke
pyklos jau pakėlė su liepos 13 
d. Manoma, kad ir kitos pa
seks. Mėsa taipgi pakilo. Jau
tiena net po 10 centų ant sva
ro. Stoikas jau parsiduoda 

i po $1 už svarą; vištiena pa- 
. kilo po 6 centus.

Tai tokios naujienos pasi
rodo. Ir pirkėjams ir šeimi
ninkėms yra sakoma, kad 
Clevelandas nėra pasiekęs ki
tų miestų tame klausime. Tur- 

i būt tuoj išgirsime, kad ir pie- 
i no kainos bus pakeltos.

V. M. D. 
i .......................... ............ -
I ■" II J . . ... ■ .1J

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

i name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 

I arba telefonuokite:
John Petrus, 131 Pond St., 

Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

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

(Tąsa) '
būti kuo toliausiai nuo tų į Lietuvą slen
kančių įvykių.

— Nervai nervais, o ar žinote, kas čia 
bus? Ne juokai! — grėsmingai šūkalio
jo Lechavičius...

Kanopą slėgė nerimas ir baimė. Dar 
vakar po rūmų langais lakstė, parpdami 
ir šaudydami neišdegusiomis dujomis, 
motociklai su laivelio pavidalo priekabo
mis. Batuoti ordonansai kaukšėjo kori
doriais, jie pagerbdavo kunigą, lygiai 
kaip ir karininkus: užleisdavo taką, iš
sitempdavo. Dabar viskas ištuštėjo. Šta
bas persikėlė...

Kuršo baronas įtikinėjo, kad kaip tik 
čia ir bus saugiausia, nes vokiečiai ne
norės prileisti raudonųjų ligi pačios Vo
kietijos sienų.

O pulkininkas siuto:
— Falkenhainas dar laiko savo dešim

tąją armiją, bet Riudigero ton der Gdl- 
co aštuntoji, tai tiesiog molinis puodas: 
subyrėjo nuo pirmo raudortannijos smū
gio! Ką jūs manot čia veikti? Štai, kas 
mane labai domina! — jjs šaukė taip 
garsiai, kad kunigas susidomėjo tuo 
ginču ir pasislinko arčiau bibliotekos du
rų.

Pasipūtėlis majoras su cigaru ranko
je dėstė, rodydamas į šarvuotus riterius:

— Ar tai neturi savo istorinių teisių 
gyvuoti? Lenkim galvą prieš šį istori
jos palikimą: tai mano ir jūsų praeities 
paminklas! Paskutinieji vakarų kultūros 
židiniai prie Ostze jau tik ant plauko 
besilaiko?... Ko jūs laukiat?.. Nebetu- 
rit nė lašo jūsų protėvių riterių kraujo!.. 
Gal Pšezdzeckių^gyslose jis suskystėjo?

Pulkininkas atsakė gana šaltai:
—Mes Pšezdzeckių giminei tiek pat 

tolimi, kaip jūs Tyzenhauzams. Nema
nyčiau, fead lenkų bajorų kraujas būtų 
skystesnis už ostzebaronų kraują!..

Majoras ironiškai atsikirto:
— Ką gi veiksite toliau? Prašysite 

vermachto paramos? Nusilenksite ostze
baronų organizuotumui ir valiai?

Pulkininkas, pašokęs i-š minkšto fote
lio, ėmė vaikštinėti šaukdamas:

—Vermacht! Vermacht! Kur šian
dien reali jos jėga? — Vermachto dali
niai rieda visais keliais atgal! Štai, pas-
kutinę linija dar prieš savaitę buvo: Re
zekne, Indrica, Polock! O dabar — kur 
jūsų vermachtas? Ar jūs galit duoti ga
rantiją, kad vokiečiai nepaliks Dvinsko

J. J. Kaškiaučius, H. B. 
f 

530 Summer Ave.
NEWARK 4, N. J.

, HUmboldt 2-7964 “

Nusitarė Grįžti į C1O-UEW
Liepos 10 d. Reliance Elec

tric and Engineering Co. pro
dukcijos darbininkų United 
Electrical Workers Union lo- 
kalas 715, susidedantis iš 700 
narių, nusitarė vėl mokėti 
duokles į CIO-UEW ir pasi
likti pastoviai toje unijoje. 
Lokalas per tris mėnesius ne
mokėjo į centrą duoklių ir 
laukė, kas toliau įvyks po 
Murray išmetimo tos unijos iš 
CIO.

Gerai ir padarė, kad grįžo, 
nes ta unija gerai veda dar
bininkų reikalus.

Matthew A.
BUTUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172
t

ir kad ryt mes su tamsta neatsidursim 
anapus vermachto forpostų? Ar jūs....

—Neužmirškite,—-nutraukė jo kalbą, 
belsdamas pirštu į stalą, majoras, —kad 
komunikacijos linija Diunaburg—Kovno 
veda tiesiai į Rytų Prūsiją!

— Tuo blogiau, — atrėmė pulkinin
kas. — Tuo blogiau! Sykį raudonos gau
jos bus Dyinske,— tai jos bus ir Kenigs- 
berge! Kur jūs tada prašysite pagal
bos?... Ar tiktai pats Vermachtas nenu
lenks savo išdidžios galvos prieš Antan
tę, neįstengdamas numalšinti savo gla
diatorių?... Man rodos, situacija aiški: 
ryt poryt ateis įsakymas atiduoti ir tą 
paskutinę komunikacijos liniją, kuri 
prasideda Rytų Prūsijos širdyje, o bai
giasi per kokį pusšimtį kilometrų - nuo 
mūsų!. . Spartakas, kaip vėžys, sues rei
cho sąnarius ir. .. teks garbingam Ty
zenhauzo ainiui virsti lenkų legiono ri
teriu !

Majoras įširdo:
u, — Niekados negalėjau pakęsti šito 
jūsų genties bruožo: tuščio pūtimosi! Ką 
jūsų legionai gali be Vokietijos para
mos? Ne Pilsudskį turėtumėte garbinti, 
bet Vilhelmą Hohencolerną, mano mielas 
pulkininke!... Jūs dar nenunešiojot caro 
mūndieriaus, o jau maunatės keturragę 
lenkų konfederatką, maldaujate iš vokie
čių šautuvo ir dairotės į prancūzus, gal 
Jie duotų jums parako!...
■; Tuo tarpu bibliotekon įslinko Kanopa.

Išverstakis Lechavičius kažką biauriai 
numykė, majoras žvilgterėjo į jį naiki
nančiu žvilgsniu, o pulkininkas, nenorė
damas toli įsileisti, ėmė taikytis:

— Alėž! Alež! Nesipykim! Priešas 
bendras! Prieš revoliucijos šmėklą — 
antant kordial! Aš neabejoju, kad prieš 
raudonąjį rusą prancūzų markizai išties 
ranką ir vokiečių baronams, ir lenkų 
šliachtai, ir... ir nors pačiam velniui! 
Nesipykim, ir gana politikos šiai ramiai 
dienai. Taip-taip-taip.... Žiūrėkit, tems
ta! Tuoj grįš šeimininkai, o su pirmos 
žvaigždelės pasirodymu visi susėsim už 
stalo .. . Gaila, jūs nemokate to įvertin
ti, — Liuteris nubiednino jūsų bažny
čią: ji nebeteko fantazijos, ji nebeteko 
tokios kerėjimo galios, ji negali taip mis
tiškai persunkti apeigų, šeimyninio gy
venimo ... Ar ne tiesa, klebonėli?

Visi sužiuro į kunigą, ir Kanopa tu
rėjo atvirai pasisakyti:

i (Bus daugiau)

Didelis Piknikas
Rengia A. L. D. L. D. Septintoji Apskritis

šis visos Naujosios Anglijos didysis sąskridis įvyks

Sekmadienį, Liepos 30 July, 1950

Piknikas prasidės 
nuo pat ryto ir 
tęsis iki vėlumos 

vakare.

Bus gerų valgių 
ir įvairių gorimų

A-

/?. M. Šolomskas

Bus gražus Programas 

Kalbės

D. M. ŠOLOMSKAS
ALDLD Centro sekr.

ir vienus iš Laisvės

red. iš Brooklyno.

/ šis piknikas bus nepaprastai gražioje vietoje e

Maple Park, Lawrence - Methuen, Mass.
Dažnai girdite daktarų patarimus važiuoti į laukus, naudotis šviežiu orų, pasi- 

laikymui geroje sveikatoje. Tad dabar turite progą gražioje vietoje, kvepiančiame 
pušyne, tyrame ore linksmai su daugeliu malonių žmonių praleisti laiką. Taigi mes 
nuoširdžiai kviečiame visus į tą gražų pasilinksminimą.

//,'■//- u RENGIMO KOMITETAS
............. .. '11 “'■'■MW*... ŪRtI

“Laisvei” Rengiamas 
Piknikas Artinasi

Šiemetinis “Laisves” pikni
kas įvyks rugsėjo 3 d., Cres
cent Picnic Grounds, Glouces
ter Heights, N. J. Tai yra, 
tame pačiame parke, kuriame 
per pastaruosius metus buvo 
vykdomi piknikai. Laikas bė
ga smarkiai.

Vietiniai mūsų organizacijų 
nariai, “Laisvės” skaitytojai 
turėtų* susidomėti ir lankyti 
susirinkimus, pagelbėti pri
rengti tą didelį ir svarbų dar
bą. Apylinkių kolonijų pa
žangieji lietuviai, šiemet turė
tų mobilizuotis rūpestingiau, 
negu pirmiau.

Mes gyvename karo pra
džios periode, kuris gali pa
virsti pasauliniu ir išsivystyti 
į atominį karą. Pasaulio tai
kai nusiteikę žmonės pasmer
kė karą ir veda taikos kam
paniją prieš karą. Dabar jau 
aišku, kaip atvirai, su pagal
ba šios šalies reakcininkų, yra 
išprovokuotas užpuolimas ant 
Korėjos šalies! Valdančioji 
klasė spjaudo ant tų, kurie 
veda kovą už taiką, šiandien 
pažangioji spauda visame pa-

sukaktį. Lankykitės į susirin
kimus! Pirmas “L.” pikniko 
reikalais susirinkimas įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, liepos 
27 d., 8 vai. vakare, 735 
Fairmount Ave. Prašome at
silankyti skaitlingai. Rep.

Cleveland. Ohio
J

ŠOKIAI
LDS 201 kuopa, jaunuolių, 

ruošia šokius šeštadienį, lie
pos 29 d., vakare, Clubhouse 
patalpose. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti. Bus gera 
muzika, skanių valgių. Įžan
ga veltui. Vieta 9305 St. 
Clair Ave. Rengėjai.

šaulyje pajėgė įtikinti žmoni
ją kovoti už taiką, kad išgel- 
bėjus brangias gyvastis ir 
pasaulio turtus, kurie aprūpi
na žmonių gyvenimo reikalus.

Mūsų demokratinė spauda 
yra dalis šio svarbaus darbo. 
Šis “Laisvės” palaikymo pik
nikas .yra dalis to svarbaus 
darbo. • Todėl, kiekvieno lais- 
viečio, ‘ skaitančio dienraštį 
“Laisvę” ir remiančio, yra 
pareiga atfciti į talką, pagel
bėti prirengti * parengimą ir 
jame pagelbėti dirbti.

Šiemet philadelphiečiai su
organizavo busus į Baltimo
re's, Brooklyno “Laisvės” pik
nikus. Mes tikimės, kad tą 
patį padarys tų kolonijų drau
gai. Kiekvieno draugo ir 
draugės pareiga yra surasti J 
pasišventusių darbininkų vel
tui pagelbėti parengime. Vi
siems žinoma, kad mes senė- 
jam ir dalis mūsiškių žmonių 
jau kapuose.

Mūsų .piknikai “Laisvės” 
naudai pagarsėjo ir pasiliko 
tradiciniai. Jau, netolimoj at
eityj turėsime švęsti 30 metų

Hartford, Conn,
t

AUKOS
Vietos lietuviai Lietuvių Li

teratūros Draugijos knygų 
fondui suaukavo $3.30. V. 
Staugaitis ir F. J. Repšys au
kavo po 50 centų. Kiti po ma
žiau, tai laikraštyje vietą tau
pydami vardų neskelbiame. 
Ačiū už aukas! B. M.

Klaidos Pataisymas
Laisvėje buvo paskelbta au

kos LLD Suvažiavimui. Ten 
nebuvo pažymėta, kad LLD 
Kanadoje Veikiantis Komite
tas, per J. Gutauską, sveiki
no. suvažiavimą su $25. Klai
dą pataisome ir draugus at
siprašome. D. M. Š.

Brussels. — Belgijos so
cialistai grasina paskelbt 
visuotiną streiką, kad pri
verstų sugrąžintą tremtinį 
karalių Leopoldą atsisakyti 
nuo sosto. •

SUSIRINKIMAI1
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus susirinkimas “Laisvės” 
pikniko reikalais. Ateinantį ketvir
tadienį, liepos 27 d. įvyks mūsų vi
sų organizacijų susirinkimas “Lais
vės” pikniko reikalais. Yra parėjus 
spauda: plakatai ir visi kiti reika
lai. Bandykime turėti didelį susirin
kimą. Būkite “Laisvės” pikniko pa
iri jotai. Susirinkimas prasidės 8 v. 
vakare, 735 Fairmount. Ave., Liau
dies name. — Sekr. (139-140)

MERCHANTVILLĘ/N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Mereli 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J. ,

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Mirė Juozas 
Česnavičius

Saukia masinį mitingą 
Taikai išlaikyti

š. m. liepos 24 dieną, pir
madienį, mirė Juozas česnavi
čius, ilgametis Brooklyno gy
ventojas, sulaukęs, apie 72 
metų amžiaus.

Velionis gyveno po num. 
139-15 Linden Boulevard, Ja-

Niūjorko Darbininku Kon
ferencija Taikai išlaikyti (The 
New York Labor Conference 
for Peace) išleido atsišauki
mą į Niujorko darbininkus ir 
visus piliečius, ragindama

voliucijoje 1776 metais ir vė
liau Civiliniame Kare 1861 
metais.”

šis atsišaukimas buvo [iš
leistas praėjusį penktadienį, 
gi pirmadienį buvo sušauktas

maica. Palaikai pašarvoti 
Cooks Funeral Parlor (šer
meninėje), 150-10 Hillside 
Ave., Jamaica. Bus palaido
tas ketvirtadienį, liepos 27 d., 
10 vai. ryto, St. Charles ka
pinėse, Long Islande.

Juozas česnavičius — tėvas 
Amerikos lietuviu visuomenei 
plačiai žinomos dainininkės, 
Margaretos česnavičiūtės - Pe- 
trikienės.,

Liko giliame liūdesyje ve
lionio žmona. Magdė, ištekė
jusios .trys duktė rys — Mar- 
gareta, Salomėja ir Agnes; 
keturi sūnūs — Juozas, Jo
nas, Raymondas ir Antanas; 
taipgi devyni anūkai. Tako 
daug giminių ir draugų.

Velionis parėjo iš Rūdos 
kaimo, Alvito parapijos, Su
valkų gubernijos. Būdamas 
jaunas, nuvyko į Angliją, o 
iš ten 1906 metais atvyko A- 
merikon, Didžiajin Niūjorkan, 
kur jis ir gyveno iki savo mir
ties.

Ilgai gyvendamas viename 
mieste, velionis česnavičius 
turėjo įsigijęs daug draugų, 
kurių daugumas jau mirė. 
Tai buvo labai malonaus bū
do, kuklus ir nuoširdūs žmo
gus, išauklėjęs gražią; šeimą.

Mes jam linkime ramiai il
sėtis, o jo žmonai, vaikams ir 
artimiesiems, ypatingai Mar
garets i ir žentui Petrikai, šio
je liūdesio valančioje reiškia
me nuoširdžią užuojautą. K.

juos suvykti masinin mitin
ga n, šaukiam an taikos išlai
kymo reikalu.

Mitingas šaukiamas rugpjū
čio 2 dieną (trečiadienį), Uni
on Skvere, Manhattane. Pra
sidės 5 valandą po pietų.

Atsišaukime tarp kitko sa
koma :

‘‘Pirmas žingsnis link taikos 
išlaikymo turi būti padarytas, 
ištraukiant iš Korėjos visus 
Amerikos karius, lėktuvus ir 
laivus. Nežiūrint į tai, ką 
mes galvojame apie Korėją, 
vien tik to krašto žmones tu
ri teisę išspręsti savo reika
lus ir savo ateitį, — panašiai, 
kaip amerikiečiai turėjo tei
sę spręsti savo ateitį mūsų re-

i įvairių organizacijų atstovų 
! susirinkimas, kuriamo buvo 
į nustatytos smulkmenos, kaip 
Į šis mitingas turės būti praves- 
I tas.

Mitingo sušaukimui darbuo- 
Ijasi visos eilės darbo unijų 
! atstojai, taipgi atstovai įvai- 
! riu apšvietos ir kultūrinių or
ganizacijų.

Į šį masinį mitingą šau
kiami darbininkai tiesiai iš 
fabrikų, baigus darbą, šaukia
mos šeimininkės, šaukiami 
raštinių tarnautojai, šaukiami 
visokie darbo žmonės, nes šis 
mitingas bus bene pirmas tos 
rūšies masinis atvirame ore 
mitingas po to, kai prasidėjo 
karas Korėjoje.

Virš 100 negrų vadovų 
reikalai! j nepasitraukti 

iš Korėjos

Vyras kumštimi 
užmušė savo žmoną

Will i am Large, iš Gardner 
Bay Manor, Queens, policijai

Suvirs 100 amerikiečių ne
grų veikėjų, visuomenininkų 
pasirašė po atsišaukimu, smer
kiančiu mūsų krašto kišimąsi 
į Korėją.

Pareiškimą parašė žymus 
• negrų mokslininkas ir visuo- 
Į menininkas Dr. W. E. B. Du- 
| Bois, ir jis, pareiškimas, iš
keistas Council on African 
Affairs. Po juo pasirašė, tarp 
kitų žymių negrų veikėjų, 
Paul Robeson, Dr. W. A. 
Hunton, Charles A. Hill, pro
fesorius, adv. Charles P. How
ard, Carlton Moss, ir kiti, pa
sižymėję politikoje, visuome
ninėje dirvoje, meno ir moks- 

'le negrai.

‘‘Nei galybė, nei turtas, nei 
militarine pajėga negalės iš
spręsti žmonių kovų Azijoje 
ir Afrikoje — kovų už laisvę 
ir autonomiją,” sako pareiški
mas.

“Amerikiečiai negrai, kurie 
kentėjo vergiją ir pažemini
mą šioje šalyje, ir kurie,, ne
žiūrint sunkiai pasiekto pro
greso, dar vis yra nei laisvi, 
neigi lygūs’ Jungtinių Valsti
jų piliečiai, privalo vienbal
siai reikalauti visiems pa- 
vergtiems žmonėms pasaulyje 
žmogiškų teisių, dėl kurių mes 
dar vis tebekovojame.”

-prisipažino, kad jis kumštimi 
užmušė savo žmoną, Made
line, 26 metų amžiaus, gyve
nusią su 5 metų amžiaus šu
neliu.

Sakoma, tarp Williamo ir 
Madeline pasireiškęs nesuti
kimas, juodu gyveno ne drau
gėje, juodu ruošėsi gal būt 
prie ištuokos, ar kaip ten. Na, 
ir William praėjusi šeštadienį 
nuvyko pas sav0 žmoną, su 
ja susibarę ir pradėjo ją 
kumščiuoti.

Moteriškės lavonas rastas 
jos bute.

Tekstiliečiai reikalaus 
didesnių algą

Tekstilės darbininkų unija 
(CIO) išleido pranešimą, jog 
ji reikalauja pakelti algas 
14,000 savo nariu, dirbančių 
Did žiojo Niujorko ribose. Tie 
darbininkai yra dažytojai ir 
baigėjai (finishers). Jiems 
reikalaujama pakelti 20 cen
tų valandai. Taipgi reika
laujama senatvėje pensijų ir 
apmokamų atostogų.

Kadangi CIO vadovybė 
prieš tūlą laiką buvo nutarusi 
nereikalauti šiemet tekstili
ninkams algas pakelti, tai šis 
reikalavimas, atrodo, virū- 
nėms nelabai patiks.

Apvogė muziejų

Suėmė Connecticut 
valstijos pabėgėlį

Bronkso policija suėmę ir 
teismas padėjo po $1,500 be- 

j la tūlą iš Connecticut vaisti
nius atbėgusį William E. Rin- 
• gel.

Šis asmuo čia buvo paimtas 
1 po to, kai buvo gautas iš 
Hartfordo, Conn., pranešimas, 
būk jis ten apvogęs du vyru. 
Su kaltinimu buvo prisiųstas 
ir kaltinamojo atvaizdas.

Liepos 31 d. bus svarstyta, 
kas su juo daryti.

Majoras kritikuoja 
prokuratūrą

Miesto majoras O’Dwyeris 
aną dieną netiesioginiai kri
tikavo Brooklyno prokuratū
rą, vadovaujamą prokuroro 
MacDonaldo.

Kaip žinoma, šis prokuroras 
pasiryžo patraukti teisman 
visą eilę policmanų, kaltina
mų turėjime ryšių su slapta 
veikiančiais gembleriais.. M.a- 
joras tokį žygį vadina “ra
ganų gaudymu.”

Tačiau prokuroras mano 
savo pasimotą darbą varyti 
pirmyn.

Nežinomi asmenys pavogė 
iŠ American Museum of Na
tural History, New Yorke, 
apie vieną tuziną krištolinių 
dalykų. Pavogtų daiktų ver
tė nėra labai aukšta, o visgi 
tai nuostoliai.

Vagišiai pasiėmė tuos daik
tus iš pastoliu, apdengtų sti
klę.

Sėdėdamas prie lėktuvo, saržentas rašo laišką namiš
kiams pirm išskridimo į Tolimuosius Rytus,

I gal kariauti Korėjoje.

Palaidotas
Pranas Šalaviejus

Liepos 20 d. buvo palaido
tas šv. Jono kapinėse Pranas 
šalaviejus. Kriaučiams lie
tuviams visiems jis buvo, ge
rai žinomas kaipo senas 
Brooklyno kriaučių kontrak- 
torius.

Jo pirmutinė mažytę dirb
tuvėlė buv0 atidaryta 1912T 
metais ant Hope St. Jis tu
rėjo pasiėmęs prie savęs pusi
ninką, irgi jau seniai mirusį 
velionį Baliūną. Velioniui Pra
nui gerai sekėsi kriaučių biz
nis ir buvo pusėtinai prasigy
venęs. „Iš mažos dirbtuvėlės 
jam teko dasisiekti į didelę 
dirbtuvę, kur galėjo paga
minti į dieną porą šimtų 
švarkų. Bet, užėjus hūveri- 
niam laikams, po pirmojo ka
ro, velioniui, kaip ir visiems 
biznieriams ir darbininkams, 
teko pusėtinai nukentėti. Ta
čiau velionis Pranas dėl to 
nenusiminė. Jis turėjo prie 
savęs dar pusininką Juozą 
Augustiną. Tie minėti blogi 
laikai jo pusininką Augusti
ną parbloškė ant šono ir jis 
pradėjo nepaisyti biznio ant 
toliau.

Velionis šalaviejus, kaip ne
būtų, apmokėjo Augustinui ir 
paliko vienas bizniavoti.

Prieš antrą pasaulinį karą 
prasidėjo pas kriaučius atsi
rasti darbų, tai velionio mo
teris Amilija ir sūnus atėjo 
jam į pagalbą dirbtuvėje, tad 
darbas ėjo gerai ir dirbtuvė 
sukoęi gerai, o pats velionis 
Pranas buvo linksmas, kad ir 
vėl jam sekasi bizniavoti. Bet 
vargšas neilgai linksminosi.

Užėjo antras pasaulinis ka
ras, Hitlerio uždegtas, ir jo 
vienatinis sūnus buvo paimtas 
į kariuomenę ir išvežtas į Vo
kietijos frontą. Ten, mūšiuose 
sūnus paguldė galvą, kaip 1r 
kitų sūnūs, už demokratiją. 
Kai velionis šalaviejus gavo 
žinią, kad jo sūnus yra kri
tęs fronte, tai pradėjo neri
mauti ir biznio visai nepaisyti, 
daugiau savo laiko praleisda
vo kur nors užeigose, negu 
dirbtuvėje. Tas viskas jam į 
galvą susidėjo ii' jis savo fir
mos darbą patrotino, ir pats 
tapo ligoniu. >

Liepos 17 d. Queens Gene
ral Hospitalyj šalaviejus mirė, 

Pas velionį dirbo daugiausia 
lietuviai kriaučiai, ir man te
ko išdirbti virš 10 metų ir 
išbūti dirbtuvės pirmininku 7 
metus. Velionis buvo gero 
būdo. Jo pusininkas Juozas 
Augustinas dabar dirba pas 
kitą. Su jais; visada galima 
buvo gražiai susikalbėti ir 
darbininkai nebuvo taip ka
muojami, kaip kitose dirbtu
vėse tais savaitiniais darbo 
laikais.

Ilsėkis, Pranai šalaviejau, 
Amerikos minkštoj žemelėj!

J. Stakvilevičius.

Operos dainininkė, niujor
kietė, Camilla Williams, šio
mis dienomies sugrįžo iš Ve- 
nezuelos, kur ji dainavo tea
truose Barralt ir' Teatro Mu
nicipal, Caracas mieste.

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

TeleihonJi:

Virginia 9-0842 ir
Virginia 7-4111

Harlemiečiai 
protestuoja

Daugiau negu 3,000 Harle
mo žmonių, susirinkę į masi
nį mitingą praėjusį šeštadienį, 
išklausę kalbėtojų kalbas, pri
ėmė rezoliuciją ir ją pasiun
tę Mississippi valstijos guber
natoriui Fielding Wright, rei
kalaujant, kad jis sulaikytų 
žudymą veterano Willie Mc
Gee. I

Pirmadienį ir antradienį vi
same plačiajame Niujorke 
įvyko daugybė kitų, mažes
nių mitingų, kuriuose buvo 
priimti panašūs reikalavimai 
ir pasiųsti tam pačiam guber
natoriui.

Kiekvienam šiandien aišku : 
tik gubernatorius tegali sulai
kyti žudymą Willio McGee. 
O jis tai turės padaryti, jei 
daug žmonių siųs savo reika
lavimus, kad padarytų.

Visoje Amerikoje sąjūdis už 
išgelbėjimą negro veterano 
McGee nuo elektros kėdės 
šiuo metu1 patapo dienos klau
simu. McGee yra nusmerk- 
tas nužudyti ketvirtadienį, 
liepos 27 dieną.

Tai buvo tikrai 
gražus savaitgalis

Praėjusis savaitgalis Brook- 
lyne buvo tikrai gražus; oras 
neperkarštas ir neperšaltas.

Apskaičiuojama, kad sek
madienį Coney Islande buvo 
nemažiau kaip 1,500,000 
žmonių, o Rockaways maudy
nėse — ne mažiau 1,250,000 
žmonių.

Per dieną vieškeliai buvo 
užsikimšę automobiliais.

EDDIE’S
BAR & GRILL
Edw. Pavilonis, sav.

.Tlil"
Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION ~“S,

TONY’S .L
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAKOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Lankėsi Laisvėje i Dalyvavo 6,000
Praėjusį, pirmadienį Laisvė

je lankėsi Frank ir Helen 
Kvedarai, iš Bloomfield, N.! 
J., o su jais atvyko brookly-' 
niečiai Vladas ir Domicėlė ' 
Galinauskai.

Apžiūrėję Laisvės spaustu
vę, svečiai Kvedarai paaukojo 
dienraščio fondan $10, o Ga-Į 
linauskai—$2.

PAGERBTAS BOLIVARAS
Niujorkiečiai pagerbė Pie- 

tųs Amerikos laisvintoją, ge
nerolą Simoną Bolivarą. Jo 
167 metų gimimo diena buvo 
atžymėta prie Bolivaro statu
los - paminklo, esančio Cen
tral Parke, netoli W. 83rd St.

Benny Klass, 52 m. amžiaus 
sunkvežimio vairuotojas, tapo 
pavojingai sužeistas, kai jo 
sunkvežimis susikūlė su auto- 
mobilium ant kampo Troy

Nusižudžiusiojo Brooklyno 
policijos kapitono Flynn šer
menyse dalyvavo apie 6,000 
asmenų. Laidotuvės buvo pra
ėjusį penktadienį.

Tarp daugelio policijos vir
šininkų, laidotuvėse dalyvavo 
ir miesto majoras, o taipgi 
keletas kitų aukštų miesto 
pareigūnų.

Flynn buv0 palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, ne
paisant to, kad jis buvo sa
vi žudys.

Henry L. Stimson, 82 me
tų amžiaus buvęs valstybės ir 
karo sekretorius, pasidavė 
operacijai Doctors Hospitalyj, 
Niujorke. Stihisonas, pulda
mas savo namuose, Hunting
ton, L. T., buvo susižeidęs 
kairiąją koją, — kojos kaulas 
skilęs.

Avenue ir Avenue I, Brook- 
lyne.

Pajieškojimai
Helen Prytoluk (po tėvais Czyb-! 

lis) neseniai atvykusi nori susisiek- , 
ti su savo sesute Leontine Blazaj-I 
tines (Blaižaitienė?) taipgi nese-į 
niai atvykusi. Leontinės vyro var- j 
das yra Wladimir, dukrelė Laimutė 
(studijavo medicinos Muniche).

Prašome kreiptis j American Red 
Cross. Tel. Mu. 9-1000, ext. 226.! 
Klauskite Mr. Busch.

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
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

XX TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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<♦>

<♦>
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TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
f

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.

Telefonas
E Ver green 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

. Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

MATTHEW P. BALLAS
»

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager
(Laisniuotas 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.
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