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“Amerikai teks apginkluoti 
vokiečius ir japonus,” rašo 
Pijus Grigaitis.

To seniai trokšta ne tik jis, 
bet visi tos idijotiškos vieros 
sutvėrimai. Neužteko. kad 
Amerika ir kiti kraštai prieš 
šešeris metus upelius kraujo 
praliejo kovoje prieš vokie
čių ir japonų militarizmą. Vėl 
reikia juos apginkluoti ir vėl 
reikės prieš juos kariauti.

★
Ne visada, bet dažnai poli

tikieriai turi skaitytis su žmo
nių valia, žmonės smarkiai 
pareikalavo ir valdovai atidė
jo nužudymą vieno negro 
Mississippi valstijoje, o septy
nių Virginijoje. Pažangiečiai 
gali didžiuotis tuo laimėjimu. 
Tai jie išgelbėjo, nors laiki
nai, nekaltu aštuoniu žmonių 
gyvybę.

★
Tikėsite, ar ne, bet Jungti

nių Valstybių Plieno Korpora
cijos bosai užsitarnauja visų 
mūsų giliausios “simpatijos.” 
Taip pasakė korporacijos pre
zidentas Fairless. Jis ne tik 
pasakė, bet ir “faktais paro
dė.”

Sako šis plieno trusto pre
zidentas: Tarpe 1946 metų 
sausio 1 ir 1949 metų rugsė
jo pradžios korporacija, tie
sa, turėjo net $7,971,000,- 
000 įplaukų. Bet kas iš to, 
kad per tą patį laikotarpį ji 
turėjo net $8,084,000,000 iš
laidų !

Tik vieną dalyką ponas 
Fairless pamiršo Amerikos 
žmonėms pasakyti: Kiek iš 
tų aštuoniu bilijonų dolerių 
nuėjo į plieno trusto šerinin- 
kų kišenius dividendais ir 
nuošimčiais?

Inžinieriai svajoja apie tokį 
atominį inžiną, kuris suksis 
amžinai. Atominė energija 
jį suks ir darys naują ener
giją — taip ir eis, be galo. 
Pradžia bus, nes reikės iš pra
džios atominės energijos į in
žiną įleisti, bet pabaigos ne
bus.

Kanadiečiai, abelnai, labai 
geri žmonės, bet dar geresni 
“šmugelninkai.” Slaptai, sa
koma, jie gabena savo bulves 
į mūsų Maine valstiją, ten jas 
supila į mūsų maišus ir pas
kui jas parduoda mūsų val
džiai. Už bulves jie nuo mūsų 
valdžios gauna šimtu procen
tų daugiau, negu už jas gautų 
namie pas save.

Gi mūsų geroji trumaninė 
valdžia tas bulves suverčia j 
kalnus, apipila smarkiais che
mikalais ir sunaikina.

Mes, žinoma, už jas užmo
kame aukštais taksais. Tų 
kanadiškų bulvių juk prezi
dentas Trumanas neperka 'sa
vo kaštais. Už jas moka iš 
valstybės iždo, tą iždą dole
riais pripildome mes, papras
ti’ Amerikos žmonės.

Tai reikia laikyti didžiau
sioj slaptybėje, nes svietas ga
li sužinoti ir pamanyti, kad 
šią gražią šalį valdo žmonės 
be galvų, arba su galvomis be 
smegenų.

“Karas atrodo toli,” rašė 
šių metų pradžioje žurnalas 
“U. S. News & World Re
port.” Bet ne taip toli, kaip 
atrodė. Užteko tik nepilnų 
šešių mėnesių. Mūsų šalis 
jau iki galvos įtraukta į karą.

Skaičiau labai ilgą straips
nį apie amerikiečių širdį ir 
jos nelaimes, šiandien pat 
įvairiomis širdies ligomis ser
ga 9,200,000 amerikiečių. Per

(Tąsa 3-čLame pusi.)

BELGIJOS ŽANDARAI 
ŠALDO STREIKIERIUS
\Darbininkai pulkais maršuoja
Brusselin; gręsia civilis karas

^Brussels, liep. 31. —Bel
gijos žandarai ir kariuome
nė apšaudė ir kardais ata
kavo darbininkų susirinki- 

| mus, reikalaujančius, kad 
pasitrauktų karalius Leo
poldas III, kaip šalies išda
vikas. Fabrikinio miesto 

! Liege priemiestyje Grace- 
Berleur žandarai nušovė 
tris darbininkus streikie- 
rius ir sužeidė 8 asmenis. 
Tarp sužeistųjų yra ir to 
priemiesčio majoras Louis 
Samson.

Važiuoti ir pėsti streikie- 
riai tūkstančiais maršuoja 
į sostinę Brusšelį, šaukda
mi: “Šalin Leopoldą!”

Kataliko premjero Jeano 
Duvieusarto valdžia įvedė 
karo stovį Brusselyje, 
Liege, Mons ir kituose 
miestuose. Uždrausta susi
rinkti daugiau kaip pen
kiems ’žmonėms gatvėje.

Socialistų vadai grūmoja 
pilietiniu karu, jei Leopol

Amerikos valdininkai 
krės Soviety laivus

Washington. — Valdžia 
įsakė savo inspektoriams 
iškrėsti ir nuodugniai iš
žiūrėti Sovietų laivus, at
plaukiančius su kroviniais 
į Jungtinių Valstijų uostus. 
Inspektoriai, naudodami 
Geiger kaunterius (atomi
nių sproginėjimų skaitik
lius), tėmys, kad tie laivai 
neįgabentų atom-bombos; 
taipgi žiūrės, kad nebūtų 
įgabenta limpamųjų ligų 
bakterijų, kaip karo įran
kio.
Panašiai bus krečiami ir 

draugingų Sovietam kraštų 
laivai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio, liep. 31. — Atvy

ko nauji amerikiečių ka
riuomenės būriai į Pietinę 
Korėją.

Šiaurinės Korėjos liau
dininkai užėmė Čindžu 
miestą, 55 mylios į vakarus 
nuo Pusano, gyvybiniai 
svarbaus amerikiečiams uo
sto.

'Albany, N. Y. — Čionai- 
tinis radijas pranešė, jog 
liaudininkai pačiame pieti
niame Korėjos ruožte suva
rė bent kelis šimtus ameri
kiečių į jūrą. Bet amerikie
čiai buvo išgelbėti iš van
dens.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Jakovas 
Malikas šį antradienį uži
ma vietą kaip Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos pirmi
ninkas visam rugpjūčio 
mėnesiui.

Suprantama, kad jis duos 
pasiūlymus dėl Kinijos 
Liaudies Respublikos priė
mimo į Jungtines Tautas ir 
dėl Korėjos karo baigimo, 
tarpininkaujant Saugumo 
Tarybai.

das nepasitrauks nuo sos
to. Prieš Leopoldą strei
kuoja bent milionas darbi
ninkų. Bet socialistai nu
rimtų, jei Leopoldas užleis
tų sostą savo sūnui Bau- 
douinui, 19 metų berniu
kui.

Pranešta, kad premjeras 
Duvieusart liepos 31 d. 
“griežtai pastatas Leopol
dui klausimą,” ar jis pasi
trauks nuo sosto ar dar 
bandys laikytis.

Belgijos seimas seniau 
ištrėmė Leopoldą todėl, kad 
jis su šimtų tūkstančių ar
mija tuojau pasidavė įsi- 
veržusiems naciams Antra
jame pasauliniame kare.

Bet pastaruosiuose rinki
muose katalikų partija lai
mėj truputį daugiau kaip 
pusę seimo narių; tad ir at
šaukė Leopoldą iš Šveicari
jos, kur jis gyveno kaip 
tremtinys. Leopoldas su
grįžo liepos 22 d.

Gen. MacArthur tariasi 
su Čiang Kai-šeku

Tokio, liep. 31. — Gene
rolas MacArthur iš Japoni
jos išlėkė į Formozos salą 
tartis su Čiang Kai-šeku 
ir kitais kinų tautininkų 
vadais. Sykiu su MacArthu- 
ru išskrido admirolas A. D. 
Struble ir kiti kariniai jan
kių vadai.

Čiangininkai pranešė, 
kad jų lėktuvai nuskandino 
bent 150 Kinijos liaudinin
kų laivukų, paruoštų įsi
veržimui į nedidelę Quemoy 
salą, už penketo mylių nuo 
Kinijos kranto.

London.—Anglijos prem
jeras Clement Attlee sakė 
per radiją, kad iš Korėjos 
karo gali išsivystyti pasau
linis gaisras, kuris degintų 
ir anglų namus.

Attlee pareiškė, kad An
glija smarkiau ginkluosis.

Maskva. — Sovietų pra-j 
monės gamyba per pirmuo
sius šešis 1950 mėnesius 
pakilo 21 procentu aukš
čiau, lyginti su tuo pačiu 
1949 metų laikotarpiu. Da
bar sovietinė pramonė pa
gamina 53 procentais dau
giau dirbinių-produktų, ne
gu pinmkariniais 1940 
metais.

Bombay, Indija. — Vien 
tik Hyderabad© provincijos 
kalėjimuose laikoma dau
giau kaip 5,000 politinių 
kalinių.

Peking. — Anglų, kinų 
Mosley’o fašistai akmeni
mis daužė Sovietų ambasa
dos langus. Du iš 150 pa
daužų būrio tapo areštuoti.

ORAS. — Giedra ir gana 
šilta.

Mirė Amerikos Lietuvių
poetas Stasys Jasilionis

STASYS JASILIONIS

Naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį muzikas Walter 
Žukas pranešė telefonu to
kią liūdną žinią:

š.( m. liepos 30 dieną, sek- bis, poetas, žymus veikėjas, 
madienį, Binghamtone mi- ypatingai Lietuvių Darbi- 
rė Stasys Jasilionis. • Į ninku Susivienijime ir AL-

Jo kūnas pašarvotas na
muose, po num. 63 Grand 
Boulevard, Binghamton, 
N. Y.

Laidotuves įvyks š. m. 
rugpjūčio 2 dieną, trečia
dienį.

Jo .palaikai bus sukre- 
muoti.

Iš namu Stasio Jasilio
nio palaikai bus išvežti ly
giai 9:30 v. ryto (trečiadie
nį) i Maple Hill Krematori- 
ją, Wilkes-Barre, Paz, nes 
B i n g h a m tone k rem a tor i j os 
nėra.

Maple Hili Krematorija 
stovi ant St. Mary’s Road, 
Wilkes Barre, Pa. Kurie 
tos vietos nežinote, o vyksi
te į laidotuves, paklauski
te policijos ar ko kito, o ke-

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei • ,

(Paklaidos pataisymas: Š. m. liepos 12 d. per klaidą 
buvo praleista pavardė philadelphiečio P. Puodžio—jis 
aukojo $10. Atsiprašome!)

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams!
Specialaus Vajaus Komitetas

JAU SUKELTA $7,302;
DAR REIKIA $2,698

Stambesnėmis sumomis pridavė;
Rojus Mizara ............................................ • •.. $50.00
Pranas Buknys •••..•........    :..........  33.00 Į

Aukojo:
L. D. laisvietis •••...........................................$25.00
P. G., Lietuvos patrijotas 25.00
M. S. Brooklynietis 13.00
Bayonnės Draugas •.........  10.00
Chas. Brown, Brooklyn 10.00
J. Stanys, Baltimore, Md. ............................. • • • 5.00
M. Suback, Thomas, W. Va. ............... 3.00
M. Bacevich, La Porte, Ind. .................... ••••.. 1.80

Pravda ragina Amerikos 
komunistus budėti prieš 
šnipus

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
bendrai gyre Amerikos ko* 
munistų Partijos veiklą, 
bet papeikė už tai, kad leL 
do įsiskverbt FBI agen
tams į partiją.x Ragino 
amerikinius komunistus ge
riau budėti prieš šnipus.

lias jums bus nurodytas.

Antradienį Laisves re
daktorius Rojus Mizara 
vyksta i Stasio Jasilionio 
laidotuves; jis pasakys kal
bas namuose ir krematori- 
joje.

Velionis buvo virš 55 
metų amžiaus ir Jau per 
tūlą laiką sirguliavo, bet 
visvien jis dar ėjo LDS 
9-tajame seime sekreto
riaus padėjėjo pareigas.

Paliko didžiuliame liū- 
dėsyj žmoną, Pauliną, daug 
giminių ir dar daugiau 
draugu — jis buvo mylimas 
ir gerbiamas visos Ameri-
kos lietuvių visuomenės, 
kuri velionį gerai pažino, 
jei ne asmeniškai, tai iš jo 
raštų.

Stasys Jasilionis buvo il
gametis Laisvės bend radar-

DLD.
Laisvė išleido jo dvi 

stambias poezijos knygas— 
“Bešvintantis Rytas” ir 
“Pavasario Godos.”

Žinia apie Stasio Jasilio
nio mirtį sukrėtė mus vi
sus.

Raginame draugus, kurie 
b’k išgalite, dalyvauti Sta
sio Jasilionio laidotuvėse.

Šioje didžiulio liūdėsio-- 
valandoie Laisvės redakci-

I ia reiškia nuoširdžia užuo
jauta mirusiojo žmonai, 
Paulinai, jo giminėms ir 
draugams.

O jam naciam — amži
nos atminties. kurios jis 
yra nilnai užsitarnavęs.

Plačiau anie velionį bus 
parašyta vėliau.

Brussels, Belgija. — Ver
dant sujudimams prieš ka
ralių Leopoldą, tapo per
trauktas ir Belgijos lėktu
vų skraidymas Amerikon ir 
Paryžiun.

Washington. — Visa ei
lė kongresmanų ir senato
rių perša užšaldyti algas ir 
įvesti kainų kontrolę ir ra- 
cionayimą.

KORĖJOS LIAUDININKAI
PASMARKINO OFENSYVĄ
Amerikiečiai atkariavo, Čirye; 
liaudininkai užėmė Hamčangą

Tokio, liep. 31. — Šiauri- ' 
nės Korėjos liaudininkai 
pasmarkino ofensyvą ir 
atakavo amerikiečius visu 
200 mylių frontu.

Amerikiečių komandie- 
rius generolas Walton Wal
ker savaitės pabaigoje įsa
kė savo armijai nė žings
nio daugiau nesitraukti 
atgal. Jis įspėjo, kad jeigu 
liaudininkai užimtų Ptisan 
uostą, tai neliktu jankiams 
pabėgimo iš Korėjos. Beį 
gen. Walkeris pareiškė pa
sitikėjimą, kad amerikie
čiai atsilaikys.

Vidurvakarini'ame fronte 
amerikiečiai atgriebė nuo 
liaudininkų Čirye miestą, o 
liaudininkai užkariavo Ko ■ 
čangą.

Šiauriniame fronte liau
dininkai užėmė Hamčangą, 
o pietiniame fronte įsiver
žė i Čindžu miestą su gele
žinkelio stočia, už 55 mylių 
i vakarus nuo svarbiausio 
c.

Kalbama apie japonų 
talkų amerikiečiams

New York. — Korespon
dentai užklausė generolą 
Robertą Eichelbergeri, ar 
Amerika naudos japonus 
karui prieš Šiaūrinės Ko
rėjos liaudininkus.

Eichelbergeris, buvęs ge
nerolo MacArthuro padėjė
jas Japonijoj, atsakė:

“Praeityje mes vengėme 
to klausimo (apie japonų 
talką), bet mums gal zteks 
ateityje su šiuo klausimu 
susidurti.”

(Maskva. — Sovietinis 
radijas tvirtino, kad jau 
imami savanoriai japonų 
oficieriai ir. kareiviai tal
kon amerikiečiams.)

Gen. Eichelberger sek
madienį per radiją New 
Yorke sakė:

Nemanau, kad mes bent 
laikinai pasitrauksime iš 
Korėjos. Jeigu, tačiau, ir 
turėtų amerikinė kariuo
menė išsikraustyt iš Korė
jos, vis tiek pasaulinė mū
sų pozicija būtų daug stip
resnė, jiegu kad jei mes bū
tume gulėję, nieko nedary
dami prieš užpuolimą iš 
“raudonųjų pusės.”

—............ .  . .................... — ■ I 4 ■■■ —

Jankių lakūnų žygiai 
prieš liaudininkus

Tokio, liep. 31. — Ameri
kos lėktuvai per dieną pa
darė 327 žygius, bombar
duodami ir apšaudydami 
Korėjos liaudininkų tiltus, 
geležinkelius, tankus ir ki
tus įrengimus.

Amerikiečiu komanda 
pripažino, kad iankiu lakū
nai bombomis degina liau
dininku u'žimtus Pietinės 
Koreios kaimus: sako, tuo
se kaimuose susiburia daug 
liaudininkų kariuomenės. 

amerikiečiams uosto Pusa
no. Liaudininkai taipgi pa
siekė-Ponggye, apie 45 my
lios į vakarus nuo Pusano.

Amerikinė komanda tei
gia, jog viduriniame fron
te per dieną buvo nukauta 
daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio liaudininkų.

Didieji jankių bombane- 
šiai numetė 500 tonų bom
bų į Hungnamą, šiaurinė
je Korėjoje. Sakoma, , su
sprogdino didžiulius nitro
glicerino ir kitų karinių 
sprogimų fabrikus Hung-* 
name.

Franci jos, Kanados, Ho- 
landijos ir Naujosios Ze
landijos kariniai laivai taip 
pat atplaukė talkon ameri
kiečiams. Anglijos ir Aus
tralijos karo laivai jau pir
miau talkauja jankiams.
Liaudininkų pranešimas

Šiaurinės Korėjos liau
dininkų radijas sakė, jog 
Liaudies Armija įnirtingai 
kovoja prieš Amerikos ka
riuomenę visuose frontuose 
ir, tai-p kitko, išlaisvino 
Čvangymni miestą.

Liaudininkai , praneša, 
kad amerikiniai lėktuvai 
vėl “barbariškai bombarda
vo” šiaurinę sostinę Pyon- 
gyangą, sunaikino daug na
mu ir užmušė bei . sužeidė 
tam tikrą skaičių gyvento
ju.

Vienas amerikinis lėktų - 
vas buvo priverstas nusi
leisti į Taedjono aikštę. 
Liaudininkai suėmė visus 
jo lakūnus.

FBI duoda nurodymus 
šnipukam skundikam

Washington. — Slapto
sios FBI policijos direkto
rius Edgar Hoover paskel
bė nurodymus, kaip sava
noriai šnipukai turėtų laiš
kais, per telefoną ir asme
niniai skusti ' nužiūrimus 
savo kaimynus kaipo šabo-' 
tažuotojus, svetimu kraštų 
agentus bei neištikimus 
Amerikai žmones. .

FBI ypač pataria tiems 
šniukštams per daug nese- 
kiot “neištikimųjų”, bet 
tuojau pranešt FBI agen
tams, kurie geriau mokės 
susekti; o neišsilavinę pri
vačiai šnipukai, patys tyri
nėdami, galėtu būti tik įs
pėjimas “priešų agentams” 
geriau apsisaugoti.

Tokio. — Amerikinis 
bombanešis per klaidą nu
šovė karinį anglų lėktuvą 
Korėjoje.

— —. »

Pakiny. — Anglų, kinų 
ir francūzu korespondentai 
pranešė, kad amerikiniai 
lėktuvai, bombarduodami 
Wusan miestą Šiaurinėje 
Korėjoje, užmušė 1,249' 
žmones. Sako 33 procentai 
užmuštųjų buvo vaikai ir 
45 procentai — moterys

r
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Miami (Florida) spaudos ko
respondentai išsirinko panelę 

Kay Dugger būti jų. baliuje 
karalaite.

'įkus, būtent, kad šiauriečių 
I tankai, manoma, esą sovie
tiniai “T-34” rūšies, 34 to
nų sunkumo, ginkluoti 85 
milimetrų kanuolėmis, ne- i 
išpasakytai tvirti, vikrūs ir! 

įdaro po 35 mylias į valandą 
Igeresniais keliais. Jis sako, 
kad tie tankai turi plačiai ■ 
pastatytus savo vikšrus,į 
taip, kad gali eiti net per 
ryžių laukus—balas. Antra, 
šiauriečių kanuolės yra ke
lių rūšių, bet ypatingai ge
ros 150 nlilimetrų gerklė
mis, kurios nušauna už 17,- 
000 jardų. Taipgi šiaurie
čiai turi šarvuotus automo
bilius, taip siaurus, kurie 
gali lengviau pralysti siau
romis gatvėmis ir tarpkal- 
nėse. Mr. Sullivan mano, 
kad gerai buvo paruošti 
ginklai Korėjos sąlygose 
kariauti.

Bet už vis labiausiai ste
bina, tai šiauriečių šarvuo
tų automobilių sienų tvir
tumas. Ant 50 jardų tie 
šarvuočiai nesibijo ameri
kiečių ugnies -iš šautuvų, 
nes kulkos nuo jų atšoka.

Dar daugiau, kad šiau
riečiai naudoja labai stip
rius šovinius ir kada šau- 

, do, tai dienos laiku visai 
nesimato liepsnos, kas su
teikia puikią progą šiaurie-

• čiams slapstytis.

ateina arti, tai. partizanai 
kerta smūgį iš užnugario.

Kitas to paties laikraš
čio korespondentas Mr. W. 
Sullivan rašo 27 dieną liep. 
apie šiauriečių ginklus. Jis 
rašo, kad kiek patirta, tai 
šiauriečiai nevartoja nau
jausios rūšies Sovietų gink
lų, bet tuos, kurie buvo pe
reitojo karo pabaigoje, tai

AMERI- į vykioje. Tėra viena laisvė 
karo propagandininkams.

komercinėje | Mums moba už tai. kad 
on mies tiektume jiems atitm-
■mo-los žnr- kamus pranešimus.
cll 1*2,1 <10 ALll (/m v.tačiau mes neturime 

į laisvės kovoti už taiką ir 
_ i teisingai bei tikrai nušvies- 
- ti įvykius. Todėl aš pada- 
į riau savo šiandieninį žings-

! nį, nepaisydamas visų pada- lyra, 1945 m.
_ rinių, kurie

■ . - , , .......... i j-i i asmeniškai.: rime platesnių žinių, kodėl, (
iMr. Pitt Driėjo tos išvados ■ . s. ^ll

£a. į ateis laikas,
Ii štai galės

inų. | gaiš žmonėmi
šj0< kaip tai yra šiandien, karo i amerikiečių linijas, taip sa- 

kurstytojų automatiniu į kė:

S9-22’sios žinių agentūros $4.50 I. j, , u °.

Nuomonė tų, kurie su invalidais
Viena iš didžiausių Anglijos ligoninių yra Queen ■ 

Mary’s ligoninė. Kas svarbiausia, tai kad šioje ligoninė
je daugiausia rūpinamasi tais žmonėmis, kurie netenka 
rankų arba kojų. Milžiniška tokių invalidų dauguma 
yra pereitojo karo veteranai.

Ligoninės gydytojai ir slauges kasdien prisižiūri Į 
kančias tų žmonių. Jie tai]) gi žino, kad jeigu kils nau
jas pasaulinis karas, tokių jaunų invalidų bus nauji tūks
tančiai.

Ir štai šios ligoninės štabas pasirašė Stockholmo tai
kos peticiją. Savo pareiškime prie pasirašymo Queen 
Mary’s ligoninės štabas sako: “Savo kasdieniniuose pri
tyrimuose mes šiek tiek prisižiūrime, ką mums kaštavo du ].

sų vyrų be ranku arba be kojų 
se gyvenimas žadėjo, o kuriuo 
dese ligoninėje važinėti, kaili 
kada dirbtini sanariai bus jiei

Savo pareiškime šios ligoni

pasmerkė

lytines Vokietijos respubli- i

: liniukų
1* •, kurios ji pri-

“Aš stoviu čia 
nenoriu daugiau

mų agenturo

gali kilti man į Bet jis rašo, kad šiaurie- 
Įčių pėstininkų ugnis taip 

Įsitikinęs, jog | didelė, kad’’stebina ameri- 
kai visi žurna- j kiečius. Vienas amerikie- 
tapti sąžinių-į tis kareivis, kuris kivo ap- 

o vėliau pasiekė

automatiniu ;ko:

IR TEN DIRBAMA 
DeL TAIKOS

IJ r u g v a j au s 11 e t u v iii

“Vieną, ką tu ten gali 
girdėti ir matyti, tai tik 

i kulkos. Vieną, ką gali da- 
i ryti, kai]) jie pradeda 
i dyti, tai prisispausti 

Pietų žemes, kiek tik gali
Dar

sau* 
prie 
kie-

a u co-
au. pats to nenorėda-
pavirtau amerikiečių i holmo taiko 

vairuojamos karo mašinos! Darbas rašo:

Amerikos lietuvius kovoti ei au.

Manila. — Filipinų valdi
ninkai siūlo diviziją savo 
milicininkų į talką ameri
kiečiams kare prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus.

' už taiką ir rašytis po Stock-1 Korespondentas • žymi, 
1,1 ‘ " 3ija<! kad šiaurinių korėjiečių

į pėstininkai yra veik išimti- 
. : nai. ginkluoti automatais, 

j daug maž aštuoni karei-

minis karas.”
Pabaigoje pareiškimo šie medicinos darbuotojai atsi- į 

kreipia i visus kitus ligoninių darbininkus ir ragina juos 
pasirašyti Stockholmo taikos peticiją. “Pasirašykite,” 
sako, “kad mes galėtumėme išvengti dar baisesnio karo, 
negu buvo pereitasis, kad mes galėtumėme gyventi tai
koje ir gelbėti žmonijai sumažinti kančias.”

Farmeriai ir farmų produktų kainos

Yorko markete jie beveik nieko negali gauti už savo dar-J 
žoves. Daugybė taimerių su pilnais sunkvežimiais grįž- i 
ta namo ir produktus geriau sunaikina, negu beveik už 
dyką atiduoti kapitalistinėms ryklėms, kurios kontro- j 
liuoja New Yorko maisto marketą.

-Tuo tarpu žmonės, tų produktų naudotojai, turi mokė-' 
ti nesvietiškas kainas už viską. Visos daržoves vėl smarH 
kiai pabrango. Jau ir cibulių svaras kaštuoja dešimt cen-‘

Toks šiandien yra liūd- : 
nas, netekęs bet kokio oru-1 
mo likimas daugumos Va-į 
karu žurnalistu, dirbančių i 
spaudai, • tapusiai karo ! 

! kurstytojų garsiakalbiu.
Būdamas Anglijos pat- 

į riotas, demokratas ir tai- 
i kos šalininkas, aš negaliu 
daugiau tame reikale daly

vauti. Jeigu aplamai dar L z 
! reikėjo ko nors mane įti-1 m]sl.ža . . , 
| kinti'tuo. tai tokios rūšies | m!eJi paleistų pirmąją ato- 

įminę bombą pries bet kurią 
Į šalį. To įrodymui turime 
i vienas rašvtis pogos propagandines ataskai- .. ( m .1

1 t 1 f t 1 'v- 4- z x I J- z"x I ■v-vi /x 1 »z"\ ry H ii iz^.1 i « itos apie Vokietijos laisvo
jo jaunimo sąjungos visuo- 

į tini sąskrydį.
“Kiekvienas jūsų

“Mūsų tėvynainiai
atSilikti nU0 iėŪŪš'kiekvAų'dešiūtšž 

. žmonijos. Mes i jįg atžym[ kitus du dalv
V .v

į žangiosios žmonijos. Mes i 
į privalome parodyti, jog Į 
lesame geros valios žmonė-i 
i mis, kurie eina su viso pa-1 
■šaulio geros valios žmonė- 

kovo- i 
už už-1 

draudimą atominio ginklo, • 
apkaltinimą kariniais į 
liteliais tų, kurie pir-

Wythevillc, Virginia. — 
Taip sparčiai plinta kūdi
kių paralyžius šiame mies
telyje, kad visai uždrausta 
kareiviams į Wythevillę 
atvykti.

buvo Anglijos — 
spaudos melagin-

mis, veikiančiais ir 
jaučiais už taiką,

"Dievo Paukštelių” Stovyklos 
Baigia Savo Dienas

Rašo Jonas Molis.

Tarpe farmerio ir miesto gyventojo viešpatauja bai
siausia praraja—vienas prie kito negali prieiti ir susi
siekti. Farmeriai turi savo produktus parduoti maisto 
trustui ,kurį kontroliuoja saujelė kapitalistų. Tie farme- 
riams moka mažai, o iš žmonių plėšia koja prisimygę.

New Yorko valdžia, kai]) ir valdžios kitų miestų, ne
kreipia dėmesio i šitą begėdišką padėti. *

“Dievo paukštelių” sto
vyklos baigia savo dienas. 
Stovyklų vadovavimą peri 
ma vokiečiai. Neišskrydu- 
siems “dievo paukšteliams” 
vokiečių Įstaigos išduos as-jje, radio bangomis, pasenu- 
me.ns dokumentus ir 
bunėlius 
LTB-Lietuvių 
Bendruoimenės 
amželis.

avTrsti .ia saVo draugus, pažįstamus Į Jiems 
raginkime ir juos pasira-’ iJclll ĮO I v , .

žino

į Stockholmo rezoliucija.
į Tūkstančiai lietuvių parašų 
privalo lydėti Stockholmo 

ir

miestlyje valsčiaus ponai 
taip “nuvaišino” vokietį, 
kad jis, vos laikydamasis 
ant kojų, į pravedamą pro 
jį eržilą, sumurmėjo: ku- 
me-lin-ga... Sako, kad vie
noje DPs stovykloje, IRO 
valdininkas, skryninguoda- 
mas Plechavičiaus “armi
jos” žaliuką, pasiūlęs jam 

įskristi i dėdės Šamo kraš- 
: tą lėktuvu, nors ši privile- 

Prisiplakusi prie DPs sto-į g>Ja taikoma. tik nėščioms.

kas, išvyko į JAV. Kiti, 
nekontroliuojami, leidžia 
DMarkes ir dolerius, kovo
dami su malūnais ir Romo-

sias pasakas diplomatams 
sekdami. Visi tie patys Ta
balo maišai iš Plepalų kai
mo. Kas kels katinui uo- 

! degą, kad ne jis patsai —

nutarimą.
rin kime

,3 žindinkime su šia rezoliuci-
parašus!

jos — Anjerikos okupacine 
politika siekiama pi___
Vakarų Vokietiją naujo 
karo placdarmu. Sparčiu 
t e m ]) u r e n i į 1 i ta r i z u o j a m a

nbis! . .i mukus ir

čiul- 
Įjungs į darbą. 

Tremtiniu 
n u trūko 

Gi vadai liko gyvi
reikia ir lesalo ir sako liaudies patarlė. 

!“mizernų” priedėlių. Sku- 
i syti, raginkime visus geros biai reikia persiorganizuoti 
j valios žmones — ,darbiniu- j PLB-Pasaulio Lietuvių
į kus ir valstiečius, prekybi- Bendruomenę, kuri, anot 

amatininkus, Krupavičiaus, turi tapti 
'! moksleivius ir inteligentus, lietuvišku šovinistiniu ka- 
— visas ir visus be-išimties į galu.
savo, parašu pareikšti pri-j . Bandymas sudaryti vaka-

i csįpų Vokietijoje, britų zonos 
i PLBendruomenę įvyko š. 
į m., gegužės 7 d., Diepholzo 
stovykloje. Čia 
apie 20 atstovų.

Į man išrinkti: Sutkus, Ma- 
| karski, Bliumfeld ir Špil-

moterims, nėštumui įpusė - 
jus.

Gal 
zodai 
riuos 
jonių 
įvažiavusiųjų į dėdės Šamo 
kraštą dokumentus ir pra
eities darbelius. Šiaip ar 
taip, DPs lietuviai baigia 
savo dieneles Vokietijoje. 
Pažvelkime, kas jie ir kiek 
jų buvo? Savo laiku “veik
sniai” šaukė, kad išvietin- 
tųjų, “dievo paukšteliais” 
vadinamų lietuvių DPs bu
vo net 60,000. Šiandien jų 
galima priskaityti nedau
giau 30,000. Daugiausiai 
jų atvyko į JA Valstybes, 
sako, jau 20,000. Tan skai- 
čiun įeina vaikai, seneliai 
ir kiti šeimos nariai. Vidu
tiniškai imant, 
mą skaityti iš 4 
susidedančią. Tai 
kad į JAValstybes 
daugiausiai 5,000 
Daugelio tų šeimų 
policijos valdininkai, sau
gumo, įvairiems rėžimams 
ir okupacijoms pasitarna
vę, sekliai-šnipai, Hitlerio 
kariuomenės kariai, reak- 
cijonieriai generolai ir že
mesnio laipsnio karinin
kai. jaunalietuviai, šauliai, 
valdininkija 
kai,) vokiečių 
metu persistengę seniūnai, 
viršaičiai ir kiti.

Tokių ponų buržuazinėje 
Lietuvoje, reikia manyti, 
bwo nemažiau 100,000 
— taigi, išsivietino vos 
penki nuošimčiai. Kiti •— 
95,000 pažangesniųjų ir 
laiku susipratusių jų, liko 
savo tėvynėje. Stojo greta

(Tąaa, 8-čiame pirtį.)

vykių — vadinamoji lietu
vių inteligentija, posėdžiau
dama, BALFo 
žiaus gerybes 
penkis metelius

ir, RKry- 
dalydama, 

lengvai 
praleido. Kiekviena stovyk
la iš 200-300 dipukų turėjo 
savo kunigėlį - kapelioną, 
jėzuitų uoslį. Didesnės sto
vyklos turėjo tokių ilga
skvernių po du, tris ir dau
giau. Kiekvienoje stovyk
loje veikė komitetai, revi
zijos komisijos. Buvo pris
teigta mokyklų ir “gimna
zijų,” kur mokytojų buvo 
daugiau nei mokinių. Visi 
komitetai ir kiti ponai, 
sk r i au sda m i darbi ni nkus, 
kad gavus algas, užsirašė 
miško kirtėjais, kepėjais ir 
kt., nors niekad miško kirs
ti nevyko ir duonos nekepė. 
Tuos darbus turėjo atlikti 
stovyklų darbininkai ma
žesniais etatais nei jiems 
priklausė. Gimnazijose-mo- 
kyklose jaunimas išmoko 
dainuoti ir šokti. Neišmo
ko kalbų, neišmoko amatų, 
kuriais galėtų išskrido pasi
kliauti. Mat, šokiai ir dai
nos buvo reikalingos sto
vyklų “reprezentacijai,” 
buvo reikalas linksminti 
pasigėrusius UNRRA ir 
IRO direktorius, kad jie 
peč pirštus žiūrėtų į skry- 
ninguojamą SSmann’ą, 
pastebėtų išdegintų 
rankų ženklų. Tokiais 
sitikimais alkoholis ir 
kančios moterys 
gelbsti.

Vokiečiams 
Lietuvą, buvo

tie anekdotiški epi - 
ir sukėlė pas kaiku- 
valstybės vyrus abe- 
ir reikalą patikrinti

, apie tai viešai ir nekalba
1 ma.
i valstybių-Atlanto pakto da- •
i Ivviu generalinio štabo viri . ... . .
šininkas generolas Omaras I sldeJim? Prle, kov°J . 
Bredli pasiūlė įjungti į ka-įnauJ° karo kurstytojus, 
rinį Atlanto paktą Vakarų :

! Vokietiją, “vadovaujantis 
! grynai kariniais sumeti- 
! mais”. Aš cituoju DPA !
■agentūros pranešimą iš Va-
įšingtojo: “Kiekvienu atve
ju didelis Vokietijos pramo- 
! nes pajėgumas :
Vakarų gynybą.7 ' ' veiklą

“Tuo pačiu metu Vakarų I čiams. Ji:

dienas j

Kiniečiai pabėgėliai
Kai Kinijoje siautėjo, civilinis karas,, tūkstančiai ir 

tūkstančiai kiniečių subėgo į Anglijos koloniją Hong- 
Kong. Dabar pranešama, kad tie žmonės urmu veržiasi 
atgal į savo namus. Aišku, kad jiems kelias plačiai at
daras sugrįžti namo ir vėl įsikurti. Jiems valstybė padės

• dalykus iš naujo susitvarkyti.
Šitie kiniečiai elgiasi daug protingiau, negu tie euro

piečiai karo pabėgėliai, kurie išsiblaškė po visą pašau-j 
It Pavyzdžiui, tūkstančiai lietuviu pabėgėlių galėjo lais- ’ "į , . „ , , .. , ......
vai sugrįžti savo tėviškėn, bet pasidavė hitlerininku pro-1 V;*anJ pagalboje siaurie-
pagandai ir išsiblaškė po kitus kraštus. Ypatingai ju j , pacm metu Vakarų ernms. Jis rašo, kad parti- 
vaikai kenčia svetimuose kraštuose. U okupacines valstybes leido j zanai suga nai veikia

..‘Vakarų Vokietijos lirmoms j Rašo, kad Jungtinių Vals- 
|vėl gaminti ginklus ir nuo-j tijų direktorius, kuris pabo- 
i dingas medžiagas.” 
i Savo pareiškime

ia 
o

crman Sander,
mediciną po 
pirmasis pacijentas

Melanie Wallace.

I Reuter agentūros

iŠ Manchester, N. H., ir vėl prak- 
to, kai jam buvo grąžinti Jaisniai;

buvo 10 metę amžiaus

AMERIKINIAI KORES
PONDENTAI APIE KO
RĖJOS KARĄ

Liepos 24 d., The New^a,.^,
York Timeso koresponden-1 manu. Dažnai klerikalų ir 
tas ' pateikė įdomių žinių fašistų spauda savo skaity- 

sustiprins apie korėjiečių-partizanų tojų dėmesį kreipia į Tary- 
: nr\i 1/

susirinko
Prezidiu-

Riti. Pusano jn’ieįilauką, paša- 
>, kad visi komerei- kojo, kad komunistams pri- 

; koresponden- tarimas taipnes spaudos koresponden
tai, tiek anglai, tiek ameri- 

i kiečiai, tiek Prancūzai, ko
joje, yra 
kurstytojų

nenoriu daugiau 
įklų. karo propa- 

/ų gandi ninkams. Prieš try li
eka metų aš buvau nuvykęs 

į Ispaniją, kaip paprastas 
Anglijos demokratas, kovo
ti internacionalinės briga
dos gretose del taikos ir 
geresnės visų tautų ateities. 
Tuomet demokratinės jė
gos buvo nuslopintos. Da- 

Jbartinę kovą dėl taikos mes 
turime laimėti.’ >
“Kiekvienas mūsų, Vaka

rų žurnalistų, jeigu jis yra 
sąžiningas, tegali liūdnai 

! pasijuokti iš vadinamosios

bu Lietuvoje veikiančių pa
reigūnų pavardes. Pažvel
kite į aukščiau paminėto 
prezidiumo sąstatą! Blium- 

ifeld, Špilmann, Makarski ir 
Sutkus... Pirmųjų trijų iš 
pavardžių aiški tautybė. 
Paskutinysis — puikinia

me- 
paguldęs kelius lietu

vių , jaunimo batalijomis 
nelygioje kovoje prieš liau
dį, prieš tarybinę santvar-

didelis, kad j kas Sutkus, Hitlerio 
net tarpe studentų, Kwang- į tais

daugiauju mieste,
60% komunistų simpatikų.

Kwangju mieste, vien

bo 4,000 darbininkų ir dar
bininkių. Ten buvo stiprus 
partizanų centras. Ir kada 
šiauriečių armija priartėjo, 
tai partizanai tuojau ūžė ■ 
m ė visus svarbius miesto 
centrus.

Šis korespondentas rašo, 
kad partizanai veikia har
moningai su šiauriečių ar
mija. Jie laikosi ramiai tol, 
kol šiauriečių armija yra 
didesnėje atstoję. Mat, vei
kia griežti amerikiečių įsa
kymai — nesirodyti gatvė
se ir ant amerikiečių susi
siekimo kelių'. Yra įsakyta 
kareiviams, šaudyti. Pietų 
korėjiečių armija žiauriai 
puola nužiūrimus žmones. 
Bet kada šiauriečiu armija

galasTaigi, jau artėja 
“dievo paukštelių” \ 
loms. Jų vadai, per BALFo, 
per NCWC malonę, išmcl- 
žę kiek galėjo savo mulki
namus ir gązdinamus “soli
darumo” ir “laišvųiimo” 
mokesčių mokėtojus, šian
dien atsidūrė įvairių pasau
lio kontinentų padangėse. 
Ten vėl pradėjo vieni ki
tiems jiagyrų dainas dai
nuoti. Vaclovas Sidzikaus
kas — “veiksnių” veikėjas, 
VLIKo tarėjas ir “užsie
nio” reikalų žinovas — 
diplomatiškai apleidžia sa
vo postus ir žada apsistoti 
Waterbury, Conn. J. Bal-

PLB Vokietijos 
Valdybos pirminin-

čiūnas,

>>

daug

ne- 
ant 
at- 
šo- 
pa

o kupavus 
paskelbta 

arklių mobilizacija. Nuo 
mobilizacijos buvo paliuo- 
suotos veislinės ir kume
lingos kumelės. Viename

reikia šei- 
asmenų 

išeitų, 
atvyko 
šeimų, 
galvos

(čihaunin- 
okupacijos

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antf., Ruj*p. 1/ 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
, „ w APYSAKA

Paraše A. GUDAITIS—GUZE VIčIUS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo oust.)

vienu šiuos metus tikrai iš
mirs 750,000. Kiti dar pa
gyvens nuo penkių iki penkio
likos metų.

(Tąsa)
— Oi, jau ateinat—kartkartėmis vis 

baiminosi Karusė, o Jurgis, kiek pasi
klausęs, vėl ką supindavo taip, jog ji 
mielai jo klausėsi, viską pamiršusi.

Pagaliau Jurgis per daug įsidrąsino:
— Niekas neina, ko tu bijai?... Prisi

glaustum. Ką tu, kaip medinė... Pabu
čiuotum!... Nejau tu širdies netul’i?

Karusė praleido tai negirdomis.
—Ar tu bent valgei šiandieną ką? Gal 

duonos nė pamatyt negavai? — ėmė jį 
klausinėti.

— Nebijok! Vilką, žinai, kojos peni! 
Tu geriau, širdų t, burnelę savo priglaus
tum... Nejau nepasiilgai?—ir Jurgis vis 
drąsiau traukė ją prie savęs.

Bet kaip visada, visos švelnybčs bai
gėsi ties ta riba:

— čiūčia-liūlia, mažulėli! Ajai, nešio- 
tės jam nėr! — pasišaipė Karusė. — Ei
nu, pavadinsiu!

Jurgis dar norėtų užtęsti tą mielą pa
sikalbėjimą patamsyje:

— Palauk, palauk.
— Atmink: jokių durnysčių tu iš ma

nęs nesulauksi!
— Kokių tokių durnysčių? Noriu pa

sišnekėti ! Kas gi reikės Ignasiui pasa
kyt, prie šulinio jisai.

— Jau visa pasakyta. Sudiev, ber- 
nėk!

— Palauks gi, palauks!—kartojo Jur
gis.

Jis manė, kad tuojau baigsis ta nak
tinė krata tuščiuose rūmų kambariuose, 
ir Čiobrys išėjęs pašauks į vidų sargybi
nius pasišildyti. Jis nematė, kad šviesos 
dabar jau šliaužiojo * pusrūsio langais ir 
kad po pačiu prieangiu lengvai girgžte
lėjęs iš lėto prasivėrė langas, paskui iš 
to lango išlindo žmogus, priėmė jam pa
duotą iš vidaus platų ir storą drabužį, 
paskubomis apsivilko jį, užsimatikšlino 
aukštą kailio kepurę ir, įsispyręs į pa
langę, staiga vienu šuoliu iššoko iš grio
vio, kuriis skyrė pusrūsį nuo plataus, 
palengva į prieangį kylančio, privažiavi
mo karietoms.

Pirmoji tą žmogų su aukšta kepure 
pastebėjo Karusė. Ji aiktelėjo ir atsistū- 
mė nuo Jurgio.

Išgirdęs jos balsą, žmogus pasilenkė 
ir, kiek tik begalėjo,’puolė bėgti, painio
damasis sunkiuose ilgo drabužio skver
nuose.

— Stok! Stok! — įsiutęs suriko Jur
gis ir atkišęs šautuvą paskubomis su- 
brazdino užtaisu.

Šūvis padrioskėjo taip arti, jog Karu
sė buvo visai apakinta, ir apkurtinta. 
Ji tik pamatė, kad žmogus jau klupo ir 
susitraukė sniege. Jurgis, šuoliu per
skridęs laiptus, tuoj atsidūrė prie pa
šautojo.

Netrukus į kiemą subėgo kone visi 
raudongvardieciai iš rūmų ir sodo.

Šūvis buvo taiklus. Didelis mėsingas

vyras, karišku, lapės kailiais pamuštu 
bekešu, gulėjo kniūbsčias be gyvybės žy
mių. Jurgis stengėsi nesirodyti sujau
dintas :

Daug kas butų galima pa
daryti ir daug žmonių būtų 
galima išgelbėti, bet neturi
me pin-fgų. Prezidentas Tru
manas pareikalavo dešimties

reakcijos apaštalai, • pasi
kliaudami pigia “karo 
kranklių” medžiaga ir pro
vokatoriška jų propaganda, 
— nori užkurti naujas lieps
nas, sukrėsti pasauli šiur
piomis audromis.

Baltimore, Md.

— Matai, bėgo velniai žino ko. . Ir 
šaukiau gi, kad sustotų!

Bet niekas jo nė nemanė kaltinti.
— Pulkauninką patiesei, strielčiau! 

Iš vieno šūvio!
Pėdsakais sniege atsekė prie pusrūsio 

lango, pašvietė į vidų. Ten, iškėlęs ran
kas, klūpojo kunigas.

Jurgis vėl įsiuto:
— Tai ko gi nebėgai, tu, cimborija?.. 

Būč patiesęs abu krūvoj!..
6

Aš tą poną malte malcia, 
O tijūną grūste grūsčia. 
Per sietą kaulelius 'išsijočia, 
Vėtrelė pelnelius išnešiotą!..

Baigę sargybą prie, kryžkelės, apie vi
durnaktį, rugelėnai nuėjo į dvarą, kur, 
Didžkaus įsakymu, rūmininkas suleido 
juos į tamsią erdvią biblioteką, o pats 
tuojau pradingo.

Rugelėnai' apgraibomis sukrovė šau
tuvus ir krepšius su maistu ant stalo ir, 
stengdamiesi nebildėti, įsitaisė minkš
tuose, slidžia oda aptrauktuose krėsluo
se. ■

— Kad tau versmė! Degtukus pa
mečiau,—dabar nei dūmo patraukt, nei 
apsdairyt gali, kur žmogus papuolei. Sė
dėk, kaip žarnoj... — sumurmėjo Deks- 
nys, bet Ignotas jį nutildė:

— Nemurmėk! Anava, miega žmonės,
— ir parodė į neaiškias figūras anapus 
stalo.

— Išsimiegos! Ne linus mynę... Mes 
grapo svečiai, kaip ir jie!

Taip bemurmėdamaSj jis ir užmigo... 
Ignotas, dar kiek pasiklausęs jo skar
daus knarkimo ir pats, lyg į vandenį 
pasinerdamas, užsnūdo.

Sapnavo Ignotas, kad jis savo kalvė
je, Rugeliuose, imasi darbo, siekia dėžės 
su įrankiais, bet dėžė su didžiausiu 
trenksmu virsta ant laužo krūvos, byra 
kaustymo įrankiai, viskas žvanga, ir Ig
notas nubudęs pratrynė akis. Įsitikinęs, 
kad Deksnys taip pat nubudo, jis apsi
dairė. Tiesiai prieš jį, už plataus stalo, 
sėdi trys geležiniai vyrai: jų sugniauž
tos geležinės kumštys padėtos ant milži
niškų knygų su storais vario apsagalais, 
o jų galvos aklinai užvožtos, lyg apversti 
špižiniai sagonai. Visi trys riteriai vie
nodi, tik viduriniajam .ant pat viršugal
vio kyšo kokia karpyta skiauterė, ir sėdi 
jis keistai pasviręs ant šono.

— Ir kas gi čia dabar per baidyklės?
— sušunka Deksnys, rodydamas į tuos 
tris geležinius padarus už stalo. — Kad 
naktį pamatyč,—pabėgę! Kad tau vers
mė, tokia pabaisa! Viena geležis, — nei 
burnos, nei akių!

(Bus daugiau)

ir pusės bilijono dolerių ka
rui su korėjiečiais, bet jis ne
turi nė bilijono dolerių kele
to milijonų Amerikos žmonių 
išgelbėjimui nuo jų pačių šir
dies !

Tik vienas dalykas tame 
ilgame ir n u o b o d ž i a m e 
straipsnyje man buvo beveik 
netikėtinas. Sakoma, kad mū
sų moterys daug greičiau šir
dies nelaimes pasigauna, bet 
daug geriau prieš jas atsilai
ko, negu vyrai. Du prieš 
vieną: prieš vieną mirimą 
'moteryse išeina net du miri
mai vyruose.

Sunkiausia atlaikyti pir
muosius širdies smūgius. Pas
kui jau, jeigu pasisekė atlai
kyti, gali labai gražiai gyven
ti dar geroką kiek j metų.

Ypatingai savo širdį turinio 
saugoti tie, kurių galvos jau 
pradeda žilti arba plikti. 
Kartais ir jauno žmogaus šir
dis sukelia revoliuciją, bet
persiritus per ketvirtąjį de
šimtmetį, pavojų daug daugiau, 
ir tie pavojai daug pavojin
gesni.

5 bilionai dolerių kitiem 
kraštam ginkluot per metus

Washington. — Prez. 
Trumanas pasirašė Kong
reso nutarimą, kuris ski
ria bilioną, 222 milionus ir 
500 tūkstančių dolerių sve- 
tiniems, ypač europiniams, 
kraštams ginkluoti prieš 
komunizmą per metus.

» Dabar pranešama, jog 
prezidentas prašys Kongre
są paskirti jau 5 bilionus 
dolerių kitiems kraštams 
ginkluoti prieš Sovietų Są
jungą sekamais metais, 
pradedant nuo 1951 metų 
liepos 1 d.

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

. vakarais.

“Dievo Paukštelių” Sto
vyklas baigia...

(Tąsa nuo 2-ro pus!J 
savo liaudies ir koja kojon 
žengia didelės kūrybos ke
liu. Tūli išsivietinę nori 
sudaryti “politiką.” Jie, sto
dami reakcijai talkon, 
juodmarškinių g a d ynę 
liaupsindami, — nerimsta. 
Baigę, “dievo paukštelių” 
dienas, nors, pasivadinti i 
“karo krankliais.” Ne visi1 
jie tinka karo mašinai — ' 
maža jų dalelė stotų akty
viai karan, bet visi jie mo
ka krankti, visi jie įprato | 
kovojančių u ž nugaryje ' 
grabstytis p<3 svetimų j 
griuvėsių pelenus ir speku
liacijomis kalti pinigą. Mus I 
čia (Vokietijoje) pasiekė 
žinia, kad kai kurie “išal
kusiu” ir nuskurusiu “die
vo paukštelių” dėdės Šamo 
krašte jau perkasi namus 
ir nuosavais automobiliais 
važinėjasi, nors ten po 5-6 
mėnesius teišgyveno ir už
dirba tokias sumas, kurių 
vos užtenka prasimaitinti. 
Aišku, tai pasireiškė “su
taupęs”, padarytos Lietu
vos žemelėje tada, kada 
kaimai ii* miestai karo 
liepsnose skendo, kada1 ge
riausių Lietuvos sūnų ir 
dukru lavonais laukai buvo A- i
nukloti ir jų krauju nuš-i 
lakstyti.

Ilgai dar buvę “dievo 
paukšteliai,” šiandie — 
“karo krankliai” stovės 
skersai kelio progresui ir 
taikai. Daug reikės darbi
ninkui ištvermės, kad nusi
kračius pinklių, kuriomis

Sekmadienį, liepos 23 d.. A. 
Mikolajūno viloje įvyko “di
delė gegužinė,” kurią rengė— 
kaip buvo pažymėta prie įėji
mo duodamuose bilietuose — 
naujekuriai. Mes iki šiol te
žinojome žodį: naujakuris, 
naujakuriai. Gal būt, kad tie 
žmonės, kurie tą gegužinę lie
pos mėnesyje rengė, ir yra 
ne naujakuriai, bet naujeku
riai. Jie save pasivadino nau- 
jek’uriais, imdami pradžią iš 
žodžio naujienos. Tuo vardu 
yra laikraštis, be to, ir susi
rinkusioji gegu'žinėn publika 
buvo labai naujieninga.

Įėjimas kaštavo du dole
rius, plius kelionės išlaidos ir 
iš po skverno mikliai platina
ma “blaivybė.” Tas miklu
mas, gal būt, gimė iš tų ju
desių, kurie pasireiškė vilos 
šeimininkei, jai lenkiantis 
prie kunigo Mendelio rankos.

Už tuos pačius du dolerius.' 
svečiai buvo vaišinami ir pie
tumis ir alučiu. Pietus gami
no kelios poniutės, vadovau
jamos, čionai jau suėjusios iš
garsėti, policisto našlės. Jos 
“išlepinto” skonio dėka, ii 
buvo gegužinės svečiai pavai
šinti ne dešromis, bet vokiško
mis’ dešrelėmis. perrūgusiais 
kopūstais, katės ašaros dy
džio, neaiškios kilmės, kapo
tine. Buvę Hitlerio armijos 
kariai (jų gi buvo daug) šia
me “menu” pajuto jiems ge
rai pažįstamą kvapą ir skonį 
vokiško “štamo.”

Grojo orkestras, tas pats, 
kuris per dešimt mėnesių me
tuose Lietuvių Salėje penkta
dieniais ir šeštadieniais nenu
ilstamai savo skardžiais to
nais žavėdamas salės svečius 
retina jų eiles. Orkestrą ve
da smetoninės policijos valdi
ninkas, turįs akiplėšiškų pre
tenzijų į kompozitorius. Te
sidžiaugia valdininkas, by tik 
neprašo BALFo stipendijos.

Gegužinėje pasireiškę ir 
klaunas - juokdarys. Mat, jau 
iš senų laikų žinoma, kad 
Lietuvos ir kitu kraštu-didikai 
turėjo tupinčius prie jų kojų 
juokdarius, kurių pareiga bu
vo juokinti poųias ir ponus, 
kada tie plakė savo baudžiau
ninkus. šitokio juokdario par
eigas ėjo, palaidinę užsimo
vęs, nusmukusiomis kelnėmis, 
nesusitvarkęs “priešakinių” 
vartų, lyg žiurkė iš vandens iš
trauktas, plika makaule “nau- 
jekuris.” Linksmesnių vidurių 
žmonės jį vadino “pirminin
ku.” Jo “gracingus” judesius 
sekė “lady,” kurią hipnotiza
vo “stiklinių girtų” akių jė
ga, dvaro “tretysis,”— narsus 
Hitlerio dalinių užnugario ko
votojas ir genialus pianistas, 
“keliaujantis” piano klaviatū
ra, lyg milršuodamas parade 
prieš “fuhrer’į.”

Buvo garsiakalbis, kurio pa
galba tremtinių pirmininkas 
“valdė” ,gegužinę, įsakyda
mas: ploti, alutį gerti iki 
sprogstant, stambesnėms žiur
kėms “sutikimo” maršus gro-

ti. Tada sužinojome, kiek ge- 
raširdžių-geradarių turi “nau
jekuriai.”

Paskui pirmininką slankio
jo ilgu kaklu, blaivybės ko
vose paraudusiąja nosimi, lyg 
jardą praryjęs asmuo. Sako
ma, kad tai buvęs pulkinin-

I kas.
Turbūt pastebėjote, kad ge

gužinę praėjo smetoninės po
licijos ženkle su maža prie
maiša fašistinės kariuomenės 
palaidų sūnų : Jokūbaičių, 
Višnaičių ir kitų. Policija 
virtuvėje, policija orkestre, 
policija pirmininko širdyje.

Buvo ir rimtesnių asmeny
bių, bet jos negavo pasireikš
ti ir tik nuošaliai stebėjo, 
kaip pro klebonus defiliavo 
iš maudynės išbridusios Ievos, 
čia kunigėliai pasijuto rojuje 
esą. Titnagas.

Argentinos policija užgina 
Į rinkt parašus dėl taikos 
t

I --------------------------------------

Buenos Aires. — Argenti
nos diktatoriaus Perono po- 

i licija grūmoja areštuot ir 
i baust žmones, kurie renka 
• parašus po atsišaukimais, 
reikalaujančiais uždraust 
atominių bombų naudojimą 
kare. Policijos vadas gene
rolas Arturo Bertollo grasi
nančiai įsakė kaimynams 

j išdavinėti parašų rinkėjus.
Fašistinė Argentinos vai-! 

i džia iki šiol yra vienintelė 
, pasižadėjusi duoti kareivių 
■ į talką jankiams prieš Šiau-1 
j rinės Korėjos liaudininkus. ,

J. J. Kaškiaučius, M. B.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiamo k rasa" (paštu).

Telefonas Mereli 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J. I
3 pud.—Laiovįė £Uberlyt Lilh. Daily)-^ Ku^p. L 1930

{Teismas patvirtino bausmę 
i Morfordai už “pankk?”

Washington. — Federa- 
lis apeliacijų teismas atme
tė Richardo Morfordo pra
šymą panaikint jam baus
mę už “paniekinimą Kon
greso.” Apeliacinis teismas 
užgynė žemesniojo teismo 
sprendimą — tris mėnesius 
kalėjimo ir $250 pinigines- 
baudos.

Morfordas, Amerikiečių- 
Sovietų Draugiškumo Ta
rybos direktorius, baudžia- ■ 
m as už tai, kad neatsakė į 
Neamerikinės Kongresma- 
nų Veiklos Komiteto klau
simą: — Ai’ esi komunis
tas, ar buvai komunistas?

Tas kongresmanų komi
tetas todėl patraukė Mor- 
fordą teisman kaip už “pa
niekinimą Kongreso.”

McKeesport, Pa. — Šio 
miesto majoras siūlė išleis
ti vietinį įstatymą, kad vi
si komunistai turėtų susi- 
registruot policijoj.

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172
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ji CHARLES
•I*
•r

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ ::
DIREKTORIUS J

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

< •

1113 Mt. Vernon St :: 
Philadelphia, Pa. !!

f i JT^ - Tel. Poplar 4110 11
? • • X

Shenandoah ir Apylinkes

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis, nuo Scranton 
iki ])at Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi
sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
dieną ir vietą:

Rugpiūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

BRANDONVILLE, PA.

Dienraščiui Laisvei reikia paramos. Angliakasiai 
yra patys pirmieji apšvietos skleidėjai lietuvių išei
vijoje, šioje šalyje, jie yra stiprūs Laisvės patriotai, 
tai tikime, jog pasirūpins sudaryti- šį pikniką skait
lingu publika ir pelningu mūsų dienraščio paramai.

Tik neatsidėkite vieni ant kitų, kad gal Jonas 
suorganizuos važiavimą, o Jonas pamanys, kad Pet
ras tai atliks. Tokiu pasitikėjimu, ar atsidėjimu 
vieni-ems ant kitų, galite nusivilti ii’ į pikniką nenu
vykti. Tarkitės visi ir išanksto pasirūpinkite būdus
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* Kalbėtojai,kurie sakys kalbas 1,500 asmeny

Union Skvere trečiadienį demonstravo

Iš kriaučiŲ pikniko Laisves piknikas ir dipukai P. Mičiulis ligoninėje
Visi myli kriaučius, nes 

kriaučiai visus puošia. Kriau-

29-ta diena buvo šilta ir gra
ži, tai visi pas kriaučius ii 
važiavo. Nežinau, ar kas ga
lėtų suskaityti, kiek

tuos

įkaičiau Laisvėj*' A. Bimbos |smūgį ir paliko merginą gulin
usiuose, kad dipukai pikie- 

pikniką,

ten “du-

nas Dexter Parkas, 
tūkstančiai žmonių. ir

elgėsi, link

Užklausta, kodėl ji nesišau- 
kė į talką žmonių arba poli
ui ios. mergina atsako, kad ji 
bijojusi įsimaišyti i skandalu, 

I nes nori patapti Amerikos pi
liete. Bet mergina pasiskun
dė drūtuoliui “Samsonui,” o | 

, šis žadėjo nueiti i butą anų 
užpuolikų ir jiems šonus ap-

kriaučių

stalus ir

kaip ir visi žmones. 
«sakant, buvo gražus 
piknikas.

Suskaičiau 13 šapu 
visi buvo pilnai apsč
net ir perdaug apsėsti, 
las jau ir gulti norėtu, 
nėra vietos, nes ant stalų 
krauta, tai žmogui nėra

bot 
ap- 
kur

autom obiliaus.
matau, jaunasis eokolado par
davėjas griebiasi traukti 

Ma.no draugas pa- 
nuo nosies špygą.

Lauksimo, tolimesnių žinių.
Dar viena karo auka lietu

vaite.

! Liepos 26 d. P. Mičiulis pasi- 
I davė ligoninėn. Jam pada- 
i rė operaciją liepos 28 d. Kiek 
j teko patirti, operaciją turėjo 
sunkią ir kol kas sunku pa- 

I sakyti, kaip jis jaučiasi po 
' operacijos.

Randasi Wyckoff Heights 
įospital, St. Nicholas Ave. ir Į 

i Stockholm 
Į Poem. 10.
j kada norima, guli privatiška-
I me kambaryje.

St., floor, 
galima,

Ne kriaučių taipgi

si su tais puošėjais, su tais, 
kurie mus aprėdo. Jeigu 
kriaučių nebūtu, tai kas 
būtų? Už tai kriaučiai 
visų mylimi. Už 'tai .vis 
žiuoja j piknika_pas juos 
geras įspūdis, kad visi 
kriaučius, o jie pas mus.

P. W. Smith.

vra

Rašosi kontrakta
Jau baigiama 

lė busų stotis
ir
irnue ir tarp 10

Ji bus baigta dar šiemet ir 
šiemet pradės išeidinėti iš 

• jos ir atidinėti kursuoją busai.
Manhattan©. trafikas visuo

met buvo ir tebėra didelis. 
Jį sutirština tas faktas, kad 
jo gatvėmis kursuoja didieji 

kitų mies- 
į juos.
pastangų, 

kom pan i jos

busai, atvykstą iš 
tų ir atgal grįžta

Dabar dedama 
kad visos busų
sudaryti: kontraktus su nau
jąja stotimi, kad visi jų iš- 
miestiniai busai tik ten tesu
stotų. Bet ne visos buąų kom
panijos nori tai daryti. Tūlos 
jų, kaip Greyhound, jau turi 
savo stotis 
duoti.

ir nenori jų likvi-

sakoma, kad iš

rodo jam
Man dau

merą žemyn.
Mano gerasis prieteliu.s ap- 
rižta su savo mašina ir

nu prie pat parko. Prie vai 
tų matau trepsi 16-ka hitlf

artinu prie n ('laimingos

žiūrėdama- link n 
nesako, tik šypse 
sau : tu, jaunuole, 
kapitalistinio karo auka, 
tu trepsi si." kitais. su 
h it leriniais gaivalais, 
f ietuvoje daug žmonių

į sėjimą ir ant
■ m a tu gauni?
. Brooklvno k

nieko
Manau

todėl
tais 

kurie 
k rau-

ir

500 busų, 
čių iš kitų

ly.l’e amerikietis saržentas 
Barny Wall vakare turėjo bū
ti savo poste, bet jis kur nors 

■užkliuvo. Kariuomenės vado
vybė skambina i saržento na
mus: jo žmona suprato, jog 
kas nors negera. Moteriške, 

i Mrs. Wall, užmigdžiusi savo 
tris vaikučius, leidosi per kar

kiamas, ieškodama savo vyro.
Pasiekusi ta vietą, kur jis tu- 

|rėjo būti, bet ir ten nerado.

Mičiulis yra žinomas vi
siems, ypatingai kriaučiams, 
senas kriaučių kontraktorius, 
turi dirbtuvę 1072 Greene 

j Avė., Brooklyne. Biznį pri- 
I žiūri jo sūnus Edes Mitchell, 
j Darbo turi ir dirbtuvėje dar- 
i bas sukasi pilna to žodžio 
prasme. Teisybė, trūksta ne
kuriu sekcijų darbininkų, bet 
laikui bėgant jo sūnus Edes 
mano darbininkų susirasti, 
d a pildyti tuos trūkumus.

J. S.

Kaip žinia, trečiadienį, rug
piūčio 2 dieną. 5 vai. p. p., 
Union Skvere, Niujorke įvyks 
didžiulis masinis mitingas dėl 
taikos palaikymo pasaulyje.

Mitingą šaukia New York 
Labor Conference ^Tor Peace 
organizacija, ši organizacija 

I praneša, jog tame mitinge, be 
Į kitų kalbėtojų, sakys kalbas 
i sekami: Dr. W. E. B. Dubois, 
Peace Information pirminin
kas; kunigas Joseph Fletcher, 
profesorius School of Divini
ty, Cambridge, Mass.; Paul 
Robeson, artistas, dainininkas.

Iš unijistų vadovų kalbės: 
Leon Straus, Aaron Schnei
der, Charles Fay, Charles A, 
Collins ir kiti.

Kaip sakyta, čia tik dalis 
kalbėtojų, —- bus jų ir dau
giau. Visi kalbės neilgai, kal
bės 
kad 
nuo 
nai

Praėjusį trečiadienį Tįmes | 
Skvere, Niujorke, buvo su
ruošta demonstracija dėl Wil-

telegramą, skelbiant, kad jie 
šaukia niūjorkiškius į lenkty
nes, kurie greičiau surinks 1,- Do McGee išgelbėjimo. 
000,000 parašų po taikos pe
ticijomis.

Toji telegrama bus skaity-

Policija užpuolė demons
trantus ir po tūlo laiko iš
blaškė. Suareštuota demons-

ta masiniame mitinge trečia- tracijos vadovė, panelė Inez
dienj, Union Skvere.

Pirmadienio rytą buvo skel
biama, jog policijos inspekto
rius McElroy uždraudžia susi
rinkti j tą mitingą taikai. Dėl 
to mieste ne vien tiktai dar
bininkuose, bet bendrai taiką 
mylinčioje visuomenėje kilo 
didis pasipiktinimas. Susida
riusi atstovinga delegacija 
pirmadienį nuvyko pas majo
rą reikalauti, kad jis pertvar
kytų savo policijos pareigū
ną.

Karman, 30 metų amžiaus, 
šešių pėdų aukščio policma- 
naš kaltina, būk ši 
mergina, rašytoja, jį 
šusi!

Karmaniūtė tapo 
bet jai įsakyta ateiti 
rugpiūčio 14 d.

menkutė
sumu-

paleista, 
j teismą

A

Praėjusi savaitė Niujorke 
buvo šilta, bet ne pėrkaršta; 
o naktys tai iš tikrųjų buvo 
malonios, gan vėsios.

gal būt Elzbietą 
lietuvę dipukę, 
dėjo ir gėrė 'alų.

Kai saržento žmona pradėjo 
k a r u i a m o j e klausinėti

i savo vyrą, tai jai buvo pa
sakyta: Klauskit dipukę Ker-

Kervinskaitę, 
kuri ten sė-

Kritikuoja

apie

Dienraštis “The Daily 
pass” kritikuoja tuos, 
puola ir persekioja

Duodn patarimu tai gelton- 
k tu • 
krau-i 
dau-

sakė, kad ji saržento nežinan
ti, tai ponia Wall '.pradėjo ją 
mušti. Vėliau 
na parsivedė
namus, davė jai kavos ir pa-

saržento zmo- 
di plikę j savo

Com- 
kurio 

parašų 
rinkėjus ,po taikos peticijomis.

Drauge, žinoma, dienraštis 
kritikuoja ir sekretorių Ache- 

: šoną, andai išstojusį prieš 
[Stockholm© pažadą — rezo-

per garsiakalbius taip, 
kiekvienas, net ir tolokai 
tribūnos stovįs, galės pil- 
girdėti.

Rengėjai sako, jog vyriausi 
mitingo obalsiai bus: “Padė
kit išgelbėti amerikiečių gy
vybes!” “Pastoti kelią tre
čiajam pasauliniam karui!” 
“ Nu įstaty minti atomo bom
bą!”

Londone, Anglijoje, yra su
organizuota panaši Taikai 
Palaikyti Konferencija, kaip 
ir Niujorke. Londoniškiai, tai
gi, prisiuntė niūjorkiškiams

PARDAVIMAI

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos ir LLD 185 kuo
pos susirinkimas jvyks ketvirtadie
ni, 3 d. rugp. (Aug.), 7:30 vai. va-1 
kare, Kultūriniame Centre.

Kaip visiems yra žinoma, kad 
New Yorko visos organizacijos ir 
kuopos rengia Jonui Kaškaičiui jo 
65 metų amžiaus ir 50 metų rašy
bos ir visuomeninės veiklos atžymė- 
jimą. Todėl minėtų kuopoų visi na
riai prašomi laiku pribūti, nes turė
sime aptarti kaip ir kiek turime 
prisidėti prie to svarbaus darbo.

(144-145)
Ant pardavimo Yacht Club Bar i 

ir Grill su namu ir visą*|s įtaisy
mais. Didelis baras, didelis rūmas 
valgyti, didelė virtuvė, taipgi didelė j 
salė šokiam, klevinės grindys. Pa- Į 
tarnavimas vestuvėm ir bankietam. i 
17 kambarių. Automatiška aliejaus Į 
šiluma. Vėliausi patogumai. Geras 
biznis apskritiem metam. Moteris 
turi tuoj parduoti. Kaina $19,500. 
Pageidaujama pusę pinigais. Kreip
kitės: Mary Stacknow, 334 Abeel 
St., Kingston, N. Y. Telefonas 
Kingston 1-379. (143-144)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 

rugp. 1 d„ A. L. P. Kliubo sve- . 
tainėj, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes delegatai raportuos iš 
praeito LDS seimo, o praeitame 
seime padaryta didelių reformų dėl 
LDS gerovės. Todėl nariai privalo 
skaitlingai atsilankyti dėlei susipa
žinimo su tom reformom. Pradžia 
7:30 v. v.—M. Stakovas, prot. sek.

(143-144)

ei jaunuolei : “Pa 
kurie lake žmonių

Igiau. Jeigu dar manai, kad 
■neturi drąsos įstoti į pažan
giųjų Amerikos lietuviu gre-

ltas, tai pasilik nuošalyj, susi- 
I pažink su gyvenimu, o vėliau

Ant rytojaus saržento žmo
na pasikvietė kitą kaiminką 
vokietę ir abidvi pradėjo El
se mušti. Kai jau priėjo iš- 

I vados, jog gana, tuomet nu

kus ir paleido sumuštą ir nn- 
Iskustą gatvėn. ■

siru(L)
ŠUS

vienas drūtuolis, pana- 
i Samsoną, ir jis daugiau- 
nuspia r.džia dipukų ge

Tai taip yra elgiamasi su 
■mūsų tautos dukterimis. TTit-

Iš tikrųjų, keista, kad val
džios organai kišasi f tokius 
dalykus, kaip žmonių judėji
mas už taiką.

Brooklyniečiai. kurie norite 
važiuoti į Dainų Dieną Wa
terburin (rugpiūčio 6 d.), už
sisakykite buse vietą pas ai
ri iečius. Visas Aido Choras 
ten bus; ten bus gražus, kon
certas ir didelis piknikas.

PAJIEŠK0J1MAI
Esu 60 m. amžiaus žmogus, svei

kas ir vikrus. Buvęs mokytojum, 
dabar veiklus kitokiame amate. Ieš
kau gyvenimo draugės nuo 50 iki 60 
m. amžiaus. Prašome rašyti angliš
kai. Galiu skaityti ir francūziškai:

L. H. C., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

(143-145)

REIKALAVIMAI
Reikalingas rankinis prosytojas. 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
S. Markowitz, 17 E. 16th St.,

New York. Algonquin 4-1530.
(143-145)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Te!. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

vyrui. Yra karštas vanduo, garo ši
luma. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis: 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (144-146)

jaunas lietuvaites, su 
ba lietuviškų hitleriškųrus

padorumą apsiėjime. Ibaininkų, atplėšė
Kartą sutikau vieną rimtos- į vų, ir šiandien jų 

niu (linuku. Jis man sakei labai apverktina.

IT

Tokių,
prastai tarpe gero

nuolat atvvkstan- Viena padoresnė 
miestų j Niujorką i Rsisako .prisidėti prie hitleri

niu dipukų darbų. Jinai juos 
vadina farmazonais, pasileidė
liais, chuliganais, žinoma, vadi
na ne visus. Vieną vidurnakti 
du jauni dipukai nusprendė 
įsilaužti į jos gyvenamąjį bu
tą. į kambarį, ir atlyginti jai 
už jos nepaklusnumą, taipgi

500 jau sustos naujojoje

kitos kompanijos

toje stotyje 1 nišai

pu

šu

tei)

.jas nuo tė- EDDIE’S
BAR & GRILL

. tos ir
daryti

Kai
stos, tai jie, atvykdami,
kyšime, nuo New Jersės ir 
atgal grįždami, visai nes 
miesto centro, o tai ir suma 
žins trafiką.

i randasi ir lyra daugybė, tik jų priety-' 
kiai neišėjo viešumon.* 1 jauna dipuke Į Tai žmonės, kurių likimas | 

Tai karo i 
“kultūros” I

TONY’S
yra apverktinas.
aukos, hitlerinės

------------- j Reikalavo juos įleisti vidun, bet 
Washington. — Trumą-: jinai atsisakė. Na, jeigu taip, 

n iš k i demokratai Konore- tai juodu nusisprondė gais
riniais laiptais užsilipti ir į 
i kambarį pro langą įlysti. Pa
mačiusi, J<ad jau dipukas len
da pro langą, mergina suriko, 

i smuko pro duris į koridorių; 
ten buvęs vienas dipukų bė
gančiąja pasigavo, bet iki 
langlindys pribuvo, tuodu jau 
radosi šaligątvyj. Negalėda

mi kitko jai padaryti, drožė

se gamina savo na siūlymą 
dėl komunistu ir kitu vadi
namų “neištikimu iu” su
varžymo. Tą pasiūlvmą jie 
žada duoti vieton fašistuo- 
jančio respublikonu Mund
to Lilians. Bet ir demokra- 

panašus i

Kurie norime, kad daugiau 
i taip nebūtų, darbuokimės už 
įtaiką, rašykimės po taikos pe- 
■ tiri jomis, padoresnius - dipu
kus. su kuriais galima susikal
bėti, mokykime ir aiškinkime 
jiems viso to priežastis.

Aš manau, jog Laisvės pik
niko pikietuotojų tarpe dau- 

Iguma buvo niekšų, krauge
rių, išsigimėlių, kuriuos pa- 

I taisys tik kapas, bot ton buvo, 
i be abejojimo, įtraukta ir ne
kaltų, sukvailinti]^ asmenų, 
kurio gal dar bu<j?alima su-

UT-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas ,

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Edw. Pavilonis, sav.
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

žmoni nti.
K. D—sas.

Kad krės, tai jau krės!

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

. 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, PK Gm 

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

Mundto.

naujojo sovietinėje filmoje 
(“Aršinas 
sau lygių.

nimas.

“Arshin takes a wife” 
tuokiasi”). d ai komedija, mažai turinti 
Graži muzika, puikios dainos, geras vaidi- 

Filma rodoma Stanley Teatre, Niujorke.

i-;, <

Kaip apsisaugoti nuo prie
šų ? K ai p apsau goti N i ū j ork o 
uostą nuo sabotažo?
, T tai davė atsakymą Harry 
M. Durning, kolektorius. Jis 
pareiškė, jog nuo dabar visi 
“sovietinio bloko” laivai, 
įplaukia į Niujorko uostą, jo 
siaurumose bus sulaikomi ir 
(labai atidžiai iškrėsti. Bus 
ieškoma, ar jie neturi kokios 
nors eksploduojamos medžia
gos, ar jie neturi kokių nors 
kitokių blogų daiktų.

Tūli žmonės kritikuoja to
kią Darningo politiką, saky
dami, jog laivai, atplaukią į 
Niujorką, nežiūrint iš kur, to
kių daiktų neveš ir sabotažu 
neužsiimdinės.

r

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
ji

<r

<♦>

<♦>

Telefonas .
EVergreen 4-8969

Nusišovė detektyvas Francis 
McKee, 39 m. amžiaus; jis 
gyveno po num,. 756 E. 21st

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 X V 1 0 1 V 11

SHUFFLE BOARD

•IMT*

TELEPHONE

9TAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-3631

•OG*

MATTHEW P. BALLASAl

<♦>

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIU8
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager
(Lalsniuotas Balsam uoto Jas)

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

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems ’Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. lt 1950 <




