
Vienas lapas. . .
Stasys Jasilionis.
Dalyvaukime laidotuvėse.
Nepavaduojamasis. . .

Rašo R. MIZARA

Žvelgei—ir vasara prabėgo,
Ruduo jau pas duris;
Šiandieną krinta vienas la- 
Rytoj—visi nukris... [pas,
Taip dainavo Stasys Jasi

lionis.

“Šiandieną krinta vienas la
pas...” Toks gražus, dar ža
lias lapas, be laiko mirties 
nuplėštas nuo mūsų gyvena
mojo medžio.

Tik prieš mėnesį laiko Sta
sys Jasilionis svečiavosi pas 
mus ir. . . dirbo.

Jis buvo Lietuviu Literatū
ros Draugijos suvažiavimo 
sekretorius ir apie šią drau
giją skaitė savo eilėraštį; ei
lėraštis tilps “šviesoje.”

Paskui jis dalyvavo LDS su
važiavime delegatu ir ten ėjo 
sekretoriaus padėjėjo parei
gas.

Ir kas tuomet tikėjosi, kad 
po mėnesio laiko šis išsiski- 
riąs* iš visų lapas nukris, kad 
mes Stasio Jasilionio jau ne
beturėsime !. . .

Skamba telefonas.
Eva kyla iš lovos atsakyti.
Jaučiu, jog žinia nebus 

smagi, nes vidurnaktį mažai 
kas paiso pranešti smagią ži
nią.

—Mirė Stasys Jasilionis, pa
skelbkite Laisvėje. Ar atvyk
site į laidotuves? — kalba 
Walteris Žukas, velionio gimi
naitis, su Mylda leidžiąs ato
stogas Binghamtone.

—Mirė?!. . .
Smegenys nenori klausyti 

ai sies!
Bet priverstos klausyti, nes i 

Žukas liūdnai pakartoja, o 
štai, ir pati Paulina prie tele
fono. Jos žodžiai pinasi, aša
ros ir skausmai juos varžo, 
tarytum ryždamiesi nepraleis
ti tos žinios.

—Mirė Stasys... Kas čia 
bus? Ką aš darysiu?...

Stasio palaikai pašarvoti 
namuose.

Trečiadienį, rugpjūčio 2 d., 
kaip 9:30 v. ryto, jie bus iš
vežti į Wilkes-Barre, Pa., ir 
ten sukremuoti Maple Hill 
krematorijoje.

Wilkes-Barrio. Scrantono, 
Šen ad ori o ir visos eilės kieto
sios anglies kasyklų srityj gy
veną draugai ir draugės, ku
riems sąlygos leis, raginami 
dalyvauti laidotuvėse.

★
Be galo sunku šitie žodžiai 

rašyti.
žinau, nelengva bus jie ir 

skaitytojams skaityti.
Stasys Jasilionis buvo re

tas žmogus: rašytojas ir vei
kėjas.

Grožinę literatūrą — eilė
raščius, noveles — jis pradėjo 
kurti dar 1918 metais.

Korespondencijas spaudai 
jis jau rašė 1909 metais.

Vadinasi, daugiau nei 30 
metų jo raštai puošė mūsų 
spaudą — “Laisvę,” “Vilnį,” 
“Šviesą,” o vėliau “Tiesą.”

Per metų eilę jis ėjo LDS 
Sveikatos ir Apšvietos Komi- i 
teto nario pareigas, daug 
dirbo LDS 6-toje kuopoje,— 
buvo jos finansų sekretorius.

Nebuvo didesnio Amerikos 
lietuvių sambūrio, kuriame 
nebūtum matę Stasio Jasilio
nio. . .

Asmeniškai su Stasiu susi
pažinau dar 1919 metais ir 
nuo to laiko mudu buvome 
geriausi bičiuliai.

Prieš virš trejetą mėnesių, 
kai jis sustojo čia, grįždamas 
iš Floridos, Stasys raminosi, 
būk jo sveikata gerėja. Sa
kė, lengvai dirbsiąs ir sutvir- 
tėsiąs. . .

Amžina atmintis Tau, bran
gusis Stasy!

O Tau, drauge Jasilioniene,

Darbo Žmonių 
DienraŽtis 
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Malikas visųpirm siūlo 
! priimti Naująją Kiniją 
!į Jungtines Tautas
Kitas Sovietų atstovo siūlymas 
— išspręst Korėjos klausimą

Lake Success, N. Y., 
rugp. 1. — Sovietų delega
tas Jakovas Malikas, Jung
tinių Tautų Saugomo Tary
bos pirmininkas šiam mė
nesiui, įteikė dviejų punk
tų dienotvarkę:

1. Visųpirm priimt Kini
jos Liaudies Respubliką j 
Jungtines Tautas.

2. Ramiai išspręst Korė
jos klausimą.
Amerikinis pasiūlymas

Amerikos atstovas Wa
rren Austin, prieš pat užsi
darant Saugumo Tarybos 
posėdžiui, liepos 31 d., įne
šė savo rezoliuciją, kuri 
smerkia Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus už “neklausy
mą Jungtinių Tautų.”

Austino rezoliucija atsi
šaukia į visas tautas, kad 
neduotų jokios paramos 
šiauriniams korėjiečiams.

Austinas įteikė tokią re
zoliuciją tik už kelių minu
čių pirma, negu kur j eras 
pristatė sovietinį Maliko 
pasiūlymą.

Austinas prašė tą dieną 
nebalsuot už savo rezoliu
ciją, taip kad jinai galėtų 
būti ant rytojaus, rugp. 1 
d., įteikta Saugumo Tary
bai kaip'“nebaigtas-reika
las.”

Tuo manevru amerikinis 
delegatas Austinas nori

Marcantonio ragina 
užšaldyt pelnus

Washington. — Darbietis 
kongresmanas Vito Marc
antonio! . davė pasiūlymą 
Kongresui “užšaldyt kom
panijų pelnus, bet ne dar
bininkų algas.” Jis pareiš
kė, jog Korėjos karas ne
naudingas Amerikos žmo
nėms, ir “karo išlaidas tu
rėtų sumokėti patys jo su- 
rengėjai — pelnagrobiai 
kapitalistai.”

Tokį pasiūlymą Marcan
tonio įteikė prieš Trumano 
demokratų planuojamą bi
lių. Jie perša užšaldyt al
gas, kontroliuoti kainas ir 
draftuoti darbininkus kari
niams darbams.

Marcantonio bilius sako, 
reikia:

Nustatyti tokias kainas, 
kaip buvo vasario mėnesį 
šiemet: griežtai kontroliuo
ti rendas; specialiai aptak- 
suoti didžiuosius pelnus 
(viršpelnius) ir atmesti 
Trumano sumanymą, per
šanti iki 20 procentų pa
kelti taksus algoms.

Anchorage. Alaska. — 
Smarkiai išsiveržė Pavlov 
ugniakalnis Alaskoi. Lieps
nos lekia iki 5 mylių aukš
tyn.

ir visiems Stasio giminėms ir 
draugams — gili mūsų užuo
jauta !

Metai XL.

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JA V SUKELTA $7,362;
DAR REIKIA $2,638

Aukojo: 
A. Lipčius, Eddystone, Pa..............................$20.00

apeiti Maliko pasiūlymą 
dėl Naujosios Kinijos priė
mimo kaip pirmutinio die
notvarkės dalyko.
Anglų- amerikonų blokas 
tikisi laimėti

Austinas tikisi, kad ame- 
rikonų-anglų blokas gaus 
7 balsus už ėmimą pirmiau
siai svarstyt jo rezoliuciją; 
sako, tuomet nupultų pir-
mininko Maliko patvarky
mas visų pirma spręsti 
klausimą dėl Kinijos priė
mimo į Jungtines Tautas.

Karinėje tarnyboje 
yra 22,000 motery

Washington. — Šiuo lai
ku 22 tūkstančiai merginų 
bei moterų tarnauja gink
luotose Amerikos jėgose— 
armijoj, laivyne ir lakūnų 
skyriuje. 7,000 iš tų unifor
muotų moterų yra slaugės 
(norses). Kitos tarnauja
daugiausia kaip raštinin
kės bei karininkų padėjė
jos.

Be to, yra 25,000 moterų 
rezervisčių (atsarginių), 
tarnavusių ginkluotoms jė
goms Antrajame pasauli
niame kare.

Visos slaugės gauna ka
rininkų (oficierių) laips
nius.

Hobbso ir Mundto biliai 
grūmoja sveturgimiam ir 
“tikriem” amerikonam

Washington. — Demo
kratas senatorius Pat Mc- 
Cairran ragino užgirti 
Hobbso bilių, reikalaujantį 
suvaryt į koncentracijos 
stovyklas tokius ateivius, 
kurių negalima užsienin de
portuoti. Bet teisinė Sena
to komisija pusiau pasida- 
lijio, 4 balsai už ir 4 balsai 
prieš, bilių.

Šį trečiadienį ta komisi
ja iš naujo svarstys Hobbso 
bilių.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau priėmė tą bilių.

Neamerikinis Kongres- 
manų Veiklos Komitetas 
slaptai svarsto fašistuojan- 
tj Mundto bilių dėl komu
nistų ir visų vadinamų ne
ištikimųjų suregistravimo. 
Komiteto pirmininkas de
mokratas John S. Wood 
tvirtino, kad visas komite
tas užgirs ši bilių.

Mundto bilius gręsia su
naikint pilietines visų ame
rikiečių laisves.

Tokio. — Viename Pieti
nės Koreios kaime valstie
čiai išžudė visus amerikie
čius; matyt, keršijo už tai, 
kad jankai degina Visus 
kaimus vadinamame kari
niame ruožte. Amerikiečiai 
sako, tokiuose kaimuose 
slapstosi Korėjos liaudinin
kai.

A. ir M. Valilioniai, Ft. Lauderdale, Fla.......... 17.00
A. 0. Luputis, Maspeth, N. Y..............................10.00
J. Karnauskas ir jo .sūnūs, Los Angeles, Calif.. .5.00 
John J. Gray, Lorain, Ohio.............................. ..5.00
G. John Stanley, New York, N. Y........................ 2.00
Mrs. X, Baltimore, Md..................................-....1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems!

Specialus Vajaus Komitetas

STASIO JASILIONIO
LAIDOTUVĖS ŠIANDIEN

Trečiadieni, rugpjūčio 2 
dieną, bus laidojamas miręs 
sekmadienį poetas/ Stasys
Jasilionis.

Iš Binghamtono (63 
Grand Blvd.) jo kūnas bus 
išvežtas 9:30 vai. ryto, o 
sudegintas bus Maple Hill 
krematorijoje, St. Mary’s 
Road, Wilkes-Barre, Pa.

Į krematoriją kūnas bus

Svetur girniui nepiliečiai 
griežčiau, registruojami

bus

Washington. — Ateivy- 
bės ir Įpilietinimų (Natū
ralizacijos) valdyba pra
dės vajų visiems dar nere
gistruotiems sveturgimiams 
nepiliečiams suregistruoti 
ir jų pirštų antspaudas nu
traukti. Iš nepiliečio taip 
pat reikalaujama, kad jis 
praneštų savo darbo ir gy
venvietės pakeitimus.

Nepiliečių registravimo 
įstatymas išleistas 1940 me
tais ir per 4 paskutinius tų 
metų mėnesius suregistruo
ta 4 milionai, 924 tūkstan- 
čįai ir 140 sveturgimiu, 
neturinčių amerikinės pi
lietybės. *»»•

Valdžia spėja, kad nevi
si tada užsiregistravo; be 
to, nužiūri, jog tam tikras 
svetimšalių' skaičius vėliau 
slaptai atvvko. Washingto- 
no valdininkai, sakoma bi-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
LEOPOLDAS VEJAMAS 
Iš BELGIJOS e

Brussels, rugp. 1. — An
tradienį pranešta, jog Bel
gijos karalius Leopoldas III 
per radiją atsišaukė, kad 
belgų seimas pervestų ka
rališkąją galią jo sūnui, 
Baudouinui, 19 metų ber
niukui. Taigi Leopoldas, 
pagaliaus, atsisako nuo 
sosto.

Jis dar bandė išsiderėti 
karaliauti, iki sūnus sulauks 
21 metų amžiaus, o ir po 
to pasilikti Belgijoj. Bet 
Socialistų vadai griežtai 
atmetė Leopoldo manev
rus; pagrūmojo iš naujo 
pašaukti , streikuojančius 
darbininkus marguoti į sos
tinę Brusselį ir, jeigu rei
kėtų, net per pilietinį karą 
išvyti Leopoldą.

atvežtas apie 1 vai. po pie
tų, gal kiek anksčiau ar 
kiek vėliau.

Laidotuvėse dalyvaus Ro
jus Mizara, kuris pasakys 
kalba. c

Raginami visi draugai ir 
draugės, kuriems laikas 
leis, dalyvauti mirusiojo 
mūsų draugo ir poeto lai
dotuvėse.

! jo, kad tarp jų gal yra šni
pų bei kenkėju karinėms 
Amerikos ’pastangoms.

Įstatymas skiria kalėji
mą ir pinigines baudas 
tiem nepiliečiam sveturgi- 
miam, kurie tyčia nesire- 
gistruoja.

Kurie su leidimais-yizo- 
mis atvyko į Jungtines 
Valstijas po minimo įstaty
mo išleidimo, tie buvo kar
tu suregistruoti ir jų pirš
tų antspaudos nutrauktos. 
Tokiem nereikia iš naujo 
registruotis.

Valdžia dabar planuoja 
šaukti per radiją ir spaudą 
užsiregistruoti dar neregis
truotus nepiliečius ateivius.

Vienas valdininkas sake 
New Yorko Times kores
pondentui, jeigu tokie atsi
lieps į pašaukimą ir užsi
registruos, tai gal galės iš
vengti bausmės.

Antradienio rytą socialis
tų',vadai pareiškė, kad Leo
poldas turės išsinešdint tre
čiadienį; sako, jau paruoš
tas jam lėktuvas.

Leopoldas karo metu su 
šimtais tūkstančių armijos 
tuojau pasidavė naciams. 
Už tai buvo ištremtas kaip 
išdavikas, iki laimėję seimo 
rinkimus klerikalai vėl 
parsikvietė jį.

Tokio, rugp. 1. — Ameri
kiniai bombanešiai numetė 
dar 400 tonų bombų į Hun- 
gnamą, Šiaurinėje Korėjo
je. Hungname yra dideli 
chemikalų ir karinių spro
gimų fabrikai.

London. — Atlanto pak
to kraštų atstovai tariasi 
apie subendrintą ginklavo 
mąsi prieš Sovietus.

Jankiai gavo pastiprinimų; 
tikisi atmušt Šiaurinės
Korėjos liaudininkus
Liaudininkai paėmė Hyopčoną 
ir Yečoną ir atgavo Čirye

Tokio, rugp. 1. — Į Pie
tų Korėjos uostą Pusaną 
atvyko nauja. Antroji ame
rikiečių armijos divizija su 
tankais. Laivai įgabeno ir 
būrius jankių marininkų. 
Tad pakilo amerikinės ka
riuomenės viltis atmušti 
šiaurinius korėjiečius liau
dininkus.

Naujieji amerikiečių jun
giniai jau traukia frontam

Tuo tarpu liaudininkai 
užėmė Hyopčoną ir atgrie
bė nuo jankių čirye vakari-

Duonos kompanijų 
pelnai padvigubėjo

Washington. — Duonos 
kompanijų pelnai 1948 me
tais buvo pusaštunto pro
cento, o 1949 m. jie pakilo 
iki 15 procentų su trečda - 
liu. Padvigubėjo ir džiovi
mų (krekių) kompanijų 
pelnai. K

Automobilių J kompanijų 
pelnai pernai pakilo net 
30 procentų, lyginti su 1948 
metais.

Tokius pemu padidėji
mus rodo valdžios padary
ta apžvalga.

Daugiausiai pelnus kėlė 
vis didesnės paskubos įve
dinėjimas darbininkams.

Trumanas reikalauja dar 
4 bilionu dol. svetimiem 
kraštam ginkluoti

Washington. — Prezi
dentas Trumanas kreipėsi 
į Kongresą, kad paskirtų 
dar 4 bilionus dolerių sve
timiems kraštams ginkluo
ti prieš Sovietų Sąjungą 
per vienus metus.

Šie keturi bilionai būtų 
priedan prie $1,222,500,000, 
kuriuos kongresas pirmiau 
užgyrė ir prez. Trumanas 
pasirašė.

Jei Kongresas priims 
naująjį Trumano pasiūly
mą, tai bus jau 5 bilionai, 
222 milionai ir 500 tūkstan
čių dolerių paskirta vakari
nei Europai ir kitiems kraš
tam ginkluoti “prieš komu
nizmą” per 12 mėnesių.

Dulles nori apginkluot 
vokiečius ir japonus

San Francisco. — Repub- 
likonas John Foster Dulles, 
prezidento Trumano pata
rėjas užsieninei politikai, 
pareiškė, kad naujieji va
karinės Vokietijos fašistai 
ir japonai turėtų būti pri
imti kaip lygūs Amerikos 
partneriai ir, suprantama, 
apginkluoti karui prieš ko
munizmą ir prieš kolonines 
tautas.

ORAS. — Vėsiau ir lietus.
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niame fronte.
Hyopčon yra už 31 my

lios į vakarus nuo Taegu, 
geležinkelių ir vieškelių 
mazgo. Jeigu liaudininkai 
užimtų Taegu, laikinąją 
Pietinės Korėjos sostinę ir 
jankių štabo centrą, tai bū
tų perkirstas amerikiečiams 
kariuomenės gabenimas iš 
Pusano uosto' per Taegu į 
frontą.

Šiauriniame fronte- liau
dininkai atėmė Yečon mies
tą iš Pietinės Korėjos tau
tininkų.

P i e t iniai - vakariniame 
fronte amerikiečiai pasi
traukė kelias mylias į ry
tus nuo liaudininkų užimto 
Čindžu. Nuo naujos jankių 
pozicijos tėra tik 48 mylios 
iki Pusano, svarbiausio 
jiems uosto.

Kovoj dėl Čindžu krito 
gana daug amerikiečių, 
bet jie sako, liaudininkų 
nuostoliai dvigubai didesni.

Jankių generolas šio 
fronto komandierius sakė 
korespondentams:

“Jie perkūniškai ištaškė 
mus. Tai jau devintą kartą 
aš sumuštas. Aš visą savo 
amžių kovojau, bet niekuo
met pirmiau nebuvau devy
nis kartus sumuštas paei

liui.”
Amerikiečiu komanda 

skelbia, kad jie iki šiol viso 
I nukovė bei sužeidė 27,500 
šiauriniu korėjiečiu ir su
naikino bei iš veikimo iš
mušė 204 tankus.

Smarkiai gaminamos 
atominės bombos

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija ra
portavo, jog atominės bom
bos dabar gajminamos 
smarkiau, negu bet kada. 
Komisija taip pat pranešė, 
kad daroma žingsniai link 
hidrogeninės bombos gami
nimo.

Atominė Komisija tikisi, 
kad Kongresas užgirs val
džios /siūlymą — dar 260 
milionų dolerių paskirti 
atominių ginklų gamybai ir 
darbams dėl pragarinės- 
hydrogeno bombos išvysty
mo.

Komisija taipgi raporta
vo, kad daroma bandymai 
panaudoti, atominę jėgą 
kaip lėktuvų* ir submarinų 
variklį.

Mirtys nuo automobilių per
6 mėnesius N. Y. valstijoj

Albany, N. Y. — Per 
penkis pirmuosius šių me
tų mėnesius viso 723 žmo
nes žuvo nuo automobilių 
New Yorko valstijoj, tame 
skaičiuje 341 pėstininkas.

Automobiliai šiemet už
mušė 34 žmones daugiau, 
negu pernai per tpos pačius , 
mėnesius N. Y. valstijoje.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Šeimininkėms
Apie WatermelonDaugiau

— Verdamąją Dalį
tris- i Brašiškis. “Vėliau išleido i Watermelon^ paduok val- 

įstatymą nusavindami fab - gyti išpjautą, ružavąją da- 
bendrai, lį , 0 baltąją su žieve padėk

Berūkščiai — daug di
desnė problema. Jiems rei
kia didesnio karščio, nuo 
240 iki 250 F. Ir reikia di
desnio spaudimo, 10 ir iki

VėliauPASIKĖLĘ SPARNUS 
BĖGTI? 

f

Klerikalų Draugo pary- j 
žietis korespondentas Vyt. 
Arūnas rašo apie šių die
nų nuotaikas Francūzijoje.

President, GEORGE WARES; Sccr.-Treasurcr, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA i

SUBSCRIPTION RATES 
$7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 v.
$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 j JOS esančios labai prastos.
$8.00
$4.00

United States, per year .......
United States, per 6 months 

. Queens Co., per year ...........
i Queens Co., per six mos........

va! Korėja turi apie
•Idešimt milijonų gyventojų, 

i arba dešimt sykių daugiau 
I negu Lietuva.

Katalikybė negali suža
vėti, korėjiečių. Bet, žino
ma, katalikybė arba krikš-

Foreign countries, per year $9.00Į Ju nepalyginsi, girdi, prie 
\ nuotaikų prieš Antrąjį pa- 

“Tada pas vi- 
! sus”, sako, “išskyrus gal 
i būt germanofilus, nuotai- 
i ka buvo pakilusi, visas 
kraštas bet kokią kaina 
reikalavo ginti laisvę ir tė
vynę.”

“Šiandien, penkioms sa - 
i vaitėms po Korėjos karo 

praėjus, vi-

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

Žmonės, ginklai ir karas
Visi laikraščių reporteriai, visi kariniai ekspertai, visi 

aukštieji politikai tvirtina, kad Korėjos kare jau išmu
šė kritiškoji valanda. Iki šiol. sako, amerikiečiai mainė 
vietą už laiką, tai yra, kovodami traukėsi, kad susilau
kus daugiau paramos iš Jungtinių Valstybių. Bet toli
mesniam traukimuisi vietos nebelieka. Šiuos žodžius ra- | įsiliepsnojimo r---- v
šant, koreiiečių armija jau tik už penkių dešimčių mylių sur jaučiama didelė melan- 
nuo svarbiausio uosto Pusan, per kuri beveik visos ame- Įcholija. 
rikiečių karinės jėgos pristatomos į Korėją. Prie moder
niškų susisiekimo priemonių, šis tolis yra labai mažas.

Prieš trejetą dienų amerikiečių jėgų komandierius ge
nerolas Walker įsakė armijai nebesitraųkti, bet kovoti 
iki mirties. Tas jau vienas supurtė visą Ameriką ir paro
dė, kad sprendžiamieji mūšiai jau prasidėjo. Įsakymas 
kovoti iki mirties, žinoma, teturi moralinės vertės, tai
komas sustiprinimui kareivių ryžto ir atsparumo, bet 
praktikoje jo armija nesilaiko ir negali laikytis. Kai pa
sirodo, kad laikymasis ant vietos ir kariavimas iki mir
ties reikštų tiktai paaukojimą armijos, armija pasitrau
kia atgal ir stengiasi išgelbėti kuodaugiausia kareivių.

i “Ir dažnas francūzas jau 
turi išsiėmęs užsienio pasą 
ir daro žygius gauti vizą į 
Ispaniją...”

Bet Ispanija, rašo Arū
nas, per arti pasislėpimui. 
“Be to, daug francūzų pri
simena, kaip per aną karą 
ispanai ‘vaišingai’ priėmė 
bėglius. Tūkstančiai jaunų 
vyrų, kurie bėgo nuo vokie
čių ir per Ispaniją norėjo

Jog tas tiesa, tai parodo ir tas, kad po to generolo Vai- patekti į Afriką, daug per- 
kerio įsakymo jau iš kelių miestų amerikiečiai buvo pri- į 
versti pasitraukti ir pasitraukė, išgelbėdami savo gyvy-1 
bę.

Iš to, kas jau patirta šiame kare, kritikai daro tam tik
ras išvadas, bando ieškoti klaidų vienoje ir kitoje pusė
je. Kokios klaidos buvo padarytos iš amerikiečių eksper
tų pusės? Jų buvo, sako, gana daug, bet svarbiausios! 
sekamos:

1. Žiūrėjimas į korėjiečius, kaipo “necivilizuotus,” “at- bėse. Todėl “daugiausiai 
silikusius” žmones. Jų vadinimas “gooks” pavaizduoja šį , ruošiasi keltis į Pietų Aijie- 
požiūrį į korėjiečius.

2. Įsivaizdavimas, kad šitie “atsilikę”, “necivilizuoti” 
Žmonės jokiu būdu negalės išmokt gerai vartoti moder-

< niekus karo pabūklus.
3. Nedakainavimas korėjiečių militarinių jėgų vado

vybės gabumų vesti moderniškais ginklais modernišką
į karą.

4 4. Nesupratimas korėjiečių strategijos šiame kare.
5. Nedakainavimas partizaninio sąjūdžio Pietinėje Ko-

' rėjoje.
6. Per daug didelis pasitikėjimas Syngman Rhee rėži-! Daug Slovakijos 

mu, nesupratimas, 1 
to režimo neapkenčia.

7. Pasitikėjimas amerikiečių išlavinta ir apginkluota 
Pietinės Korėjos armija.

B.,Pasitikėjimas, kad Rhee su ta armija galės supliek
ti Šiaurinės Korėjos militarines jėgas ir užimti visą Ko-, 
rėją. Juk jis pakartotinai sakė, kad jis nori užpulti Šiau- *kos prasimanymas, bet jei- 

,^rinę Korėją, kad jis turi pakankamai militariškų jėgų gu tai ir tiesa būtų 
visą Korėją “suvienyti” po savo vadovybe.

Visos šios klaidos, teigia ekspertai, dabar labai bran

kentėjo.”
Jie norėtų patekti Šiau - 

j rinėn Amerikon, bet saly - 
gos sunkios. Antra, jeigu 
kiltų pasaulinis karas, 

i Amerika stovėtų su Fran - 
į cūzija ir tuo būdu nebūtų 
į saugu slėptis ir 
I tai yra 

it-1 bėse.

rikus, žemes ir,

čionybė nesužavėjo ir Lie-| Amerikos kruvinu 
tuvos žmonių. Krikščiony - ’ 
be ant Lietuvos žmonių bu
vo užkarta kardu ir ugni
mi.

Šiemet Lietuvių Literatū
ros Draugija išleidžia kny
gą “Popiežiai ir lietuvių 
tauta,” parašyta prof’ Po
vilo Pakarklio. Amerikos I

j tu uždirbti doleriai.”
Jau vien tik dėl, to ture 

tų būti visam svietui aiš 
kodėl iš Lietuvos 
turėtų būti atimti fabrikai, 
žemės ir bendrai 
tai ir sugrąžinta smetoni- 
ninkams, kuriuos 1940 bol- 

| ševikai nuskriaudė. Gal ir 
lietuviai šioje knygoje ras! pats Smetona turėtų būti 
neapsakomai brangios me-I prikeltas iš numirusių, kad 

atsiimti, nes 
Amerikos 

uždirbti

visa turtą. Jie paėmė Lie- suvyniotą ar inde uždeng- 15 svarų, ko negalima pa- 
tuvos iždą ir pinigus pasi- tą šaldytuve iki 
savino. Lietuvos gi iždo visą. 
pinigai — daugiausia tai į

į prakai- i žievę. Baltąją smulkiai su-1 tas praranda savo natura- 
pjaustyk ir pavirink ; _

iurė- semt$ vandeniu apie 15 mi-! čiau ir po to tebepasilieka 
išku I^ėk nuplautas besėk- i rizika — išsilaikys mais- ) i •l • iv* • . . J • V • "I • 1

žmonių

visi tur-

tai, kokiomis! galėtų iždą 
brutališkomis “daugiausia tai 
Lietuva tapo kruvinu prakaitu 

: doleriai.”
laikai ir to- Toje linkmėje dabar juk

džiagos apie 
baisiomis ir 
priemonėmis 
apkrikštyta.

Dabar kiti 
kiomis priemonėmis katali-jh 
kų bažnyčia nebegali savo Brašiškis, ne tik visi 
įtakos uždėti ant žmonių, tonininkai,, bet taip pat iri 
Todėl jai taip nesiseka ir | visas menševikiškas . vais-1

surinksi daryti paprastame puode.
Be to, tenka labai ilgai vi- 

žaliąją rinti. Per ilgai virtas mais- 

p jaustyk ir pavirink ap- j lio grožio, skoningumo, l'a-

Nulupk, išmesk

1 •les razinkas ir džiovintų tas, ar neišsilaikys, 
slyvų, taipgi cukraus pagal
skonį ir dar pavirink apie j verdant, pavyzdžiui,
10 minutų. Gaivinančio sko- kam tepavyksta išsaugoti 

įpylus žiemai kukuruzus (corn.) 
sunkos Ranie Berūkščiu Gedimo 

virti.

Paprastuose puoduose 
retai

ningumo priduoda
citrinos (lemono) 
pirm pat baigiant 
Atšaldyk.

Skanu valgyti dezertams 
tuojau. Gali aklinai užda- 
rose sterilizuotose stikline-1.„ „ j \ \nnJnG h. gadinąs nuodas), kurio

į nesunaikina verdančio van
dens karštis ir spaudimas. 
Paliktas nesunaikintu, bo
tulizmas smarkiai daugėja, 
jog net bonkas išeksplo- 
duoja.

Sekamuose skyriuose teks 
kalbėti apie kėnavimo me
todų skirtumus. Z.

Priežastis?
žinovai mums teigia, jog 

to pamate yra Vaisiuose e- 
isamasis botulizmas (mais-

se padėti ir žiemai.
Padedamieji žiemai wa-

’ darbuojasi sušilę, ne tik gerai
sme išvirti, kad atrodytų 

i balti, bet panašūs 
niams, permatomi.

nebe 
stikli-

Korėjoje, ir visoje Azijoje, kas su generolu Grigaičiu

SMETONOS IŽDAS IR
AMERIKIEČIAI

Menševikų Naujienos su
silaukė naujo didelio galvo
čiaus, matyt, tikro šmeto - 
nininko. Juomi yra A. Bra
šiškis. Brašiškis rašo “atsi
minimus”. Jo tikslas yra su
graudinti ir pravirkdinti 
Amerikos gerus lietuvius. 
Gal dar netikėjote ar neži-

pryšakyje.

I Bombos kelia neapykantą 
prieš jankius, sako anglai

London. — Amerikos 
lėktuvai, bombomis naikin
dami Korėjos miestus ir 
fabrikus, kelia “neatlaidžią, 
nepermaldaujamą Azijos 
žmonių neapykantą prieš 
amerikiečius dabar ir atei
tyje,” kaip rašo profesorius 
Joseph Needham ir jo žmo
na laikraštyje 1-.... ....

nors 
reikia 
prik- 

kenuoti

pro- 
vyriau- 

rūkštinius

• Amerikoje" bet dabar žinokite,
kad tie nelabieji bolševikai,

; nuversdami Smetonos reži
mą, tikrai nuskriaudė Ame- mes.v z

rikos lietuvius. Taip tie- į 
ra ji dar nebūsianti ant ke- si°£ sa^° . Brašiškis, į 
lio 'tarp dvieju didžiųjų.” nau.ias Grigaičio kolega mokslines anglų 

_____ ‘ i “1940 metais bolševikai nybės
-KODĖL BIJO MOKYTIS? ; okupavo Lietuvą,” rašo ambasados patarėjas.

Mūsų kaimynka Amerh 
■ka rašo, kad “vienuoliai ir j 
i klierikai verčiami mokytis < 
marksizmo.” Kur toks bai- i 
sus dalykas praktikuoja-1 
mas? Ogi Čechoslovakijoje. i 

; vienuolių i
kaip pačios Pietinės Korėjos žmonės | es3- “surinkti į ,Svaty An- i

■o nes per busimąjį ka-

vienuolyną,” kur jie
“verčiami klausyti

! ton
esą
marksistinės ideologijos | 
pamokų, kurios tęsiasi 5 į 
valandas į dieną.”

Čia greičiau bus Ameri-

į, mes 
tame nematytumėme nieko 

Į baisaus. Kodėl Amerik. re
giai kaštuoja. Jie jau nebeatmeta tos minties, kad gali faktorius ir vienuoliai taip

bijo susipažinti su marksiz
mu, kurį jie kasdien nieki-

Kokias klaidas padare korejieciai? Sakoma, apart ki-1 kad h. Anlel.ikos Stabas pa. 
tų, mažesnių, jie padarė sekamas stambiausias klaidas: j ke]etą tų marksistinės

1. Jie manė, kad jiems pavyks Rhee režimo armiją sū-1 ideologijos pamokų, 
^naikinti pirmą, negu iš kur nors pribus kokia nors pa-1___ 
galba.
| 2. Jię nemanė, kad Amerika tuojau paleis darban lėk

tuvus ir laivyną.

priseiti amerikiečiams visiškai pasitraukti 
jos, nes korėjiečių jėgos daug tvirtesnės.

iš Korė-

TIEK APMOKAMŲ 
AGENTŲ, O TIEK 
ŽAI REZULTATŲ

„ ...... . v. . . . . ... 1 Iš Draugo sužinome, kad
; 3. Jie nesitikėjo, kau amerikiečiai lėktuvais naikins Į katalikybės skleidimas Ko- 
atdarus miestus užfrontėje. ! vejoje prasidėjo su 1785

, 4’. Jie nemanė, kad Jungtinės Valstybės pajėgs įtraukti i metais. Tai bus 165 metai-.
( • Tai labai ilgas laikotarpis,

perėjo bent kelios žmonių 
gentkartės. Katalikų 
bažnyčia nesigailėjo nei ku
nigų, nei pinigų savo įta
kos pakėlimui ir korėjie
čių atvertimui prie Vatika
no. • '

Šiandien pat, Draugas 
rašo, Korėjoje darbupjasi 
du vyskupai, 144 vietiniai 
kunigai ir 75 užsieniečiai 
misijonieriai.

Ką jie turi? Kas pasiek
ta per tą armiją agentų ir 
per tą 165 mėtų laikotarpį 
Ogi viso labo Korėjoje esą 
katalikų, didelių ir (mažų— 
daugiau mažų, negu dide
lių, tik 160,000. Reikia ži- 
noti, kad Korėja 
yra gana s k a i t - 
lingas kraštas, tai ne Lietu-

MA-

Jiedu neseniai sugrįžo iš

Pasiruošiant Prezervams
Pirm imantis ką 

prezervuoti žiemai, 
žinoti, kuriai rūšiai 

! lauso norimasis
maistas.

(■ Prezervuojamieji 
i dūktai dalinasi į 
sias dvi rūšis: 
ir berūkščius.

Rūkštiniams (acid foods) 
priklauso slyvos, vyšnios, 
serbentos, agrastai, rūkšti- 
niai obuoliai, pomidorai, 

London Ti- rhubarb, rūkštlapiai, taipgi 
I rauginamosios ar su actu 

sutaisomosios daržovės,
i Kinijos. Needham ten buvo kaip burokai, kopūstai.

pasiunti- Berūkščiams (nonacids) 
vadas ir Anglijos I” žirniai, visokios pupelės, 

i kukurūzai, asparagai, gry
bai, paukštiena ir kitos mė- 

Prošvaisčių ” Pren umeratos | Rūkštinius galima sau- 
,v. .. giai kenuoti verdančio van-

Gražiai plaukia užsakymai Jono Kaskaicio poezijų jens temperatūroje, 212 F
knygai “Prošvaistės”.

Iki šiam laikui gavome prenumeratų sekamai:
Nuo pavienių 32 prenum. .
Julia Rainard, Dorchester, Mass., 30 pr.
Antanas Bimba, Richmond Hill, N. Y., 18 pr.
J. Purvėnas, Brooklyn, N. Y., 15 pr.
Stasys Jasilionis, Binghamton, N. Y., 15 pr.
Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y., 15 pr.
Rojus Mizara, Richmond Hill, N. Y., 14 pr.
Liet. Liaudies Teatras, Rich. Hill, N. Y., 10\pr.
Julija Stigienė, Brockton, Mass., 8 pr.

laipsnių karštyje. Tai yra, 
galima juos išvirti papras
tame valgiams virti puode 
ir skubiai supilstyti į steri- 

. j lizuotas stiklines. Arba ga- 
I Įima virti taip vadinamoje 
j “water - bath” — vandens 
maudynėje.

London. — Amerikos 
atstovai tariasi su europi
nių Atlanto krantų diplo
matais apie “greitą reika
lą” jiems pasiruošti karui.

Amerika siūlo, kad tie 
kraštai naudotų ginklavi
muisi Marshallo fondo pi
nigus, kurie buvo paskirti 
ūkiniams jų reikalams. 
savanoriaTkarui 
KORĖJOJE

Sydney, Australija. — 
Pranešama, kad jau 2,000 
australų ir 4,000 naujaze- 
landiečių savanoriai susira
šė kariauti prieš Korėjos 
liaudininkus.

Washington. — Gen. Da
vid Sarnoff siūlė gaminti 
ir mėtyti pigius, dvidole- 
rinius radijukus į Sovietų 
Sąjungą ir draugiškus jai 
kaimynus.

Philadelphia. — Oficia
liai raportuota 7,624 nauji 
susirgimai sifiliu ir 6,781 
gonorėja Philadelphijoj už 
1949 metus.

F. Kazokienė, Jamaica, N. Y., 7 pr.
A. K. Rutkauskas, Chicago, Ill., 5 pr.
John Wizbor, Elizabeth, N. J., 5 pr.
D. M; Šolomskas, Richmondiftill, N. Y., 4 p r.
L. Stashinsky, NewJKensington, Pa., 3 pr.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., 1 pr.
Širdingai dėkojame viršrninėtierns draugams už 

kymus. Tikimės sulaukti ir daugiau užsakymų,

' Dėl mirties LDS Sveikatos ir Apšvietos
/

Komiteto nario ir “Tiesos” bendradarbio

uzsa-
Ku rie

Stasio Jasilionio

reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jo žmonai Paulinai, giminėms

ir draugams.

h Jungtines Tautas į šitą karą.
■ 5. Pagaliau jie nemanė, kad Jungtinės Valstybės taip

greitai pristatys savo armijos keletą divizijų į Korėją.
Tai tokięs esą padarytos abiejų pusių vyriausios klai

dos šiame konflikte. Dabar dar sunku pasakyti, kuriai 
pusei šios klaidos pasirodys mirtinai pražūtingomis, tai 
yra, kuri pusė pralaimės sprendžiamuosius mūšius, ku
rie, kaip atrodo iš pranešimų,'jau prasidėjo.

ys . «Du dalykai aiškūs: Korėjiečiai neatleidžia > spaudimo 
ant amerikinių jėgų. Jų strategija pasirodė nepaprasta.

, Pranešimai iš Korėjos taip ir mirga pastabomis, kad ten 
ir ten korėjiečiai vienokiu ar kitokiu būdu “infiltravo” 
amerikiečių pozicijas, užėjo iš už nugaros ir privertė 
pasitraukti, čia, žiūrėk, d^r tik prasideda mūšis už mies- 
tą, pranešimai jau kalba apie korėjiečių dalinių ėjimą 
aplinkui iš vieno ir iš kito sparno. Miestas tapo apsuptas 
ir amerikiečiai turi trauktis. Šis korėjiečių pajėgumas 
“infiltruoti” amerikiečių pozicijas ir jas iš sparnų apsup
ti stebina visus karo ekspertus.
| Iš kitos pusės, mūsų valdžia skubina pasiųsti skaitlin
gus sustiprinimus į Korėją. Ar šios naujos jėgos pasieks 

.įlaiku? Ar galės jos padaryti šiame kare sprendimą?

dabar, prisius užsakymus kartu su $1, jų pavardės tilps 
šioje garbingoje Jono Kaškaičio knygoje “Prošvaistės.” 
Tad prašome ilgai nelaukti. Užsakymus su pinigais siųs
kite sekamu adresu: LAISVĖS ADMINISTRACIJA, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
...,r........................................................................................................■■■■■ ................................................................................ ............................... -........... ....................... ............... ...............................

Del mirties poeto ir ilgamečio 
Laisves bendradarbio

Stasio .Jasilionio.
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Paulinai, giminėms ir draugams.

11
laiisvės Personalas:

Petras Vaznys Lilija Kavaliauskaitė
V. Rudaitis V. Tauras
B. Dominiauskas S. Sasna
A., Raskauskas M. Grigas
Ed Sidney , D., M. šolomskas
-P. Bukn,y,s Antanas Bimba
Roy Sidney Povilas Venta
S. Večkys .

.... ....................... ........................................................ ..

LDS CENTRO TARNAUTOJAI: 
J. Siurba, Ona Yakštis, Jonas 

Gasiūnas, Amilija Burba, 
Frank Yakštis.

>

Del mirties poeto-rašytojo

Stasio Jasilionio
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Paulinai, giminėms ir draugams.

ROJUS ir EVA MIZARA1

pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Rugp. 2, 1950
—....................   » ||.Mi 'll I Wl'yiWggjg



KALVIO IGNOTO TEISYBE
Waterbury, Conn Žinios iš Lietuvos
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa)
Iš po stalo lentos pasirodė Petriuko 

veidas. Pašokęs pabarškino krumpliu 
kreivai sėdinčiam viduriniajam ritieriui 
per pakaušį ir tvirtai pasakė:

Paskui kilstelėjo geležinę galvą, ir vi
sa galva nusinėrė:

— A, kad jį vilkas, — sumurmėjo 
Deksnys. — Tai kam gi čia toks kiautas, 
kavol!

Mieguistas Varkalys nenoromis paaiš
kino:

— Paminklui... Vokiečio išmislas... 
Senobiški šarvai. Matai, apsikaustę ge
ležim, kapodavęs...

Laikydamas rankoje riterio šalmą, 
Petriukas šaukė:

— Anava, da toks pat kerčioj stovi ir 
da toks kitoj! Jis bažnyčią saujoj turi!

šuva! Akatau perkūnėlis!...
Visus nusistebėjimo šauksmus išsėmė 

Deksnys, kol priėjo prie to kampo, ku
riame stovėjo riteris su bažnyčia ant 
delno.

— Akatau skradžiai! — išsiveržė iš 
jo burnos. — Taigi čia nuo altoriaus, iš 
bažnyčios! Ir anas, va, iš bažnyčios, su 
kardu ir su raštais! Gerai sakei, Pet- 
rėk!...

Paskui, atidaręs duris, atsistojo ant 
gretimo kambario slenksčio ir ėmė šauk-

— At
statyta : 
vol, kas 
stovi!

iš peklos?! Plikų, brač, kad pri-
ir bobų, ir vvru! Pažiūrėk, ka-V f v v z

čia dedas: akmeninai nuogišiai

Dainų Diena ir Piknikas
Trečia kasmetinė Dainų 

Diena įvyks nedėlioj, rugpjū- 
jčio G d., Lietuvių Parke, 
Chestnut Hill Rd., Waterbu
ry.].

Rengia Lietuvių Meno Są
jungos 3-ji apskritis. Daly
vaus keturi chorai: Sietyno 
Choras iš Newark o, Aido 
iš Brook lyno, Laisvės Choras 
iš Hartfordo ir Vilijos Choras 
iš Waterbury. Bus ir jaunuo
lių šokėjų grupe. Chorai mo
kinasi naujų dainų ir kiek
vienas stengsis kuogeriausiai 
pasirodyti.

Taigi, koncertine progra
ma bus labai graži ir įdomi. 
Kas tik atsilankys, tai džiaug
sis ir 
įvairių 
miestų
vių lietuvių 
zuoti busus 
ir kuoskaitlingiausiai atvykti.

Taigi, visas ir visus kvie
čiame, kad tą dieną visi at
vyktum et į Dainų Dienos pik
niką. Vieta graži ir žinoma. 
Keliai geri, 
p as i matykite su

j pažįstamais, pasigerėkite gra- 
I žiąja gamta ir dainomis.

K. Yankeliūniene,
Vilijos Choro Koresp.

nesijaus apviltu. Iš 
lietuvių kolonijų, iš 
ir miestelių progresy- 

pareiga organ i- 
ir automobilius

— Tu ten nesisukiok su šautuvu! Dar 
sukulsi ką!—žiovaudamas atsake jam 
kalvis, bet, žvilgterėjęs atgal į didžią
sias duris, pamatė Didžkų įeinant, ir

kus lietus, o kartais pila, kaip 
iš kibiro. Pasidaro visur kur Į 
drėgna. Prakaitu ot visai ne- ' 
reikia. Daug šeimų kūrena ; Puikios kokybės įmonė 
pečius per birželio ir liepos | 
menesius. Tš tos priežasties Į 
daugelis nusiskundžia viso
kiomis ligomis, kaip tai, šal
čiu, 
kitokiomis kvarabomis. 
tokių visokių trubelių 
dos saulės spinduliai 
geriausias vaistas.

Pastaruoju laiku1, porai sa
vaičių apsigyvenome Wilkes- 
Barre, Lyndwood, Pa., pas 
artimus savo jaunystės drau
gus. Tai daug prisieina pa
sikalbėti apie angliakasių dar
bo sąlygas. Visi angliakasiai 
priklauso United Mine Work
ers unijai, vadovaujamai John 
Lewis’o. Angliakasyklos dir-

reumatizmu ir 
Nuo 

Flori- 
būtų

KAUNAS, birž. 7 d.—Visa- 
! sąjunginiame socialistiniame 
lenktyniavime pernai per pa
skutinį' ketvirtį J. Janonio 
vardo popieriaus fabriko ko
lektyvas laimėjo antrą vietą.

Šiemet popieriaus fabriko 
kolektyvas pasiekė naują ga
mybinį laimėjimą: visas ko
lektyvas lenktyniauja dėl pui- j 
kios popieriaus kokybės, 
moko gaminti aukštos 
popierių, per pirmąjį 
ketvirtį žymiai viršijo 
mos rūšies produkcijos 
maty va.. 
pieriaus pramonės ministeri
ja pripažino J. Janonio var- ■ 
do popieriaus fabriką puikios;

sios įvykdyti 7 mėnesių gamy
bos planą, įsisavinti eilę nau
jų gaminių, o be to, 3 pro
centais sumažinti gaminių sa
vikainą ir sutaupyti 6 pro
centus kuro.

Vykdydami 
pareigoji mus, 
ninkai žymiai 
nes užduotis.

prisiimtus įsi- 
plytines darbi- 
viršija gamybi- 

J. Motieka.

PRANEŠIMAI
— v • rusies
metų

pir-
nor-

HARRISON, N. J
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

pirmo penktadienio vakarą, 8 vai., 
' August 4 ti., toj pačioj vietoj, 17 
i Ann St. Meldžiu atsilankyt ko 
skaitlingiausia. Da turim narių, ku-

TSRS Miško ir po- ne nėra užsimokėję duoklių už Šiuos 
metus. Draugai ir draugės: — pasi- 
stcngkite atlikt savo užduotį. — 
M. Ž. Sekr. (145-146)

savo

Ir puldamas į tą kampą, jis paskubo
mis taip užvožė šalmą, jog riterio'šarvai 
sužvangėjo tartum įrankių dėžė, nukri
tusi į laužo krūvą.

Ignotas spėjo:
—Tai mat! Tai tu, rupūžiuk, prikė

lei visus! Aš tau pasitrankysiu! — su
barė sūnų ir, vėl susirangęs fotelyje, pa
mėgino užmigti. Bet tai buvo nebeįma
noma.

Abu seniai, Deksnys ir Namiejūnas, 
tarsi lenkčių eidami su tuo piemeniu 
Petriuku, ėmė slankioti iš kampo į kam
pą, viską apčiupinėdami, apžiūrinėda
mi ir aptardami. O stebėtis čia buvo 
kuo. Aukštos, iki pat lubų, spintos buvo 
sustatytos visais kambario pasieniais. 
Viršum langų ir durų kabojo lentynos, 
pridėtos knygų, pro durelių stiklus žvil
gėjo auksiniai ir sidabriniai tomai. Tos 
knygos atrodė kaip brangenybės. Deks
nys tik aikčiojo ir akatavo.

—.Akatau! Akatau versmė, akatau

— Kaip išmiegojote? — paklausė mo
kytojas.

— Poniškai! — atsakė Deksnys. —

— Per imsi visus rūmus, Ignotai, ir 
prižiūrėsi, kad iš čia niekas nedingtų. 
Grafienė su vaikais uždaryta viduri
niuos kambariuos. Reikės ją iškelt, nes 
iš kaimų žmonės suplauks pasižiūrėt. 
Jau paskelbta. Tai šiandien po pamaldų 
atidarysi rūmų vartus, ir leisk visus, 
kas tik nori, tegu apžiūrės rūmus... Ir 
paimk į rankas visus tarnautojus, kaipo 
komendantas! Supranti? Jei aš greit ne
sugrįžčiau, tai pats turėsi žmones pasi
tikt! Ligi mitingui, manau, vis dėlto grį
šiu. Na, gaspadoriauk, sveikas!

Atsilankykite,
savo senais

Wilkes-Barre, Pa

ELIZABETH, N. J. '
Lietuvių Darb. ProgLesyvio Klubo 

susirinkimas įvyks penktadienį, 8 
vai. vak. rugpiūčio 4 d., 408 Court 
St. Visi Progresyvio Klubo nariai 
būtinai stengkitės dalyvauti šiame 
susirinkime.—Klubo sekr. D. Krūtis 

(145-146)

ba pusėtinai gerai, tačiau be- kokybės įmone, 
darbių 
skaičius, 
landos.
$110 už
už 10 dirbamų dienų, nes šeš- j įsipareigojo iki Liepos 21-mo- 
tadieniais nedirba. Bet iš tos j 
algos kompanija išrokuoja j : 
senatvės pensiją, taksams, į: 
uniją, Raudonąjį Kryžių ir ' 
dar kokias nors netikėtas mo
kestis. Tai alga nudyla iki 
$95 už dvi savaites. Nuo ge
gužės pirmos kelis centus pa
kėlė. Tačiau, atsižvelgiant i 
brangstantį pragyveniTną, an
gliakasių uždarbiai mizerni. 
O darbai sunkūs, kartais per 
dulkes žmogaus nematyti. 
Dulkių siurbliai sunkūs, daž
nai reikia kilnot į naujas vie-

randasi pusėtinas
Darbo diena—7 va- 
Le i bėrių uždarbiai, i

dvi savaites, tai yra, j Kraštų

; Auga darbo našumas
PASVALYS, birž. 7 d. — 

plytinės kolektyvas

Shenandoah ir Apylinkes

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės 

Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis, nuo Scranton 
iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi
sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
diena ir vieta:L, c.

įspūdžiai iš Darbo Lauko
Jau praslinko du menesiai, 

kai grįžome iš Floridos. Penn- 
sylvanijos kalnai, girios ir 
lankos atrodo tikras pasakiš
kas rojus. ūkininkų derlius 
bus geras. Visi kraštai ir pa
šaliai žaliuoja, auga, o pa
tvoriais gėles žydi—panašiai, 
kaip Floridoj žiemos laiku. ! 
Tačiau pats oras, visa gamta 
nekažin kokia. Dieną kitą 
saulutė šypsosi. Na, ir vėl 
per savaitę būna apsiniaukę, 
debesiuota, dažnai lija smul-

■-
1" ■

DAINŲ FESTIVALIS
Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji Apskritis

Sekma*’ Augusi 6 Rugpiūčio, 1950
LietuviŲ Parke, Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ PROGRAMĄ DUOS SEKANTI CHORAI:

ĮŽANGA 50c (TAKSAI ĮSKAITYTI)PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

AIDO CHORAS, iš Brooklyn, N. Y., vad. GEO. KOZAKEVIČIUS

prie kalvio:
— Aha! Tai matai, kas tu dabar esi? 

žonca? Akamonas? Ant visų rūmų vy
riausias? Tu dabar pats vyriausias!

(Bus daugiau)

3riac WFTIlUriC “ V 1A3 IVAJu 1A IN B29
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AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
dirigentas Geo. Kazakevičius.

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
dirigentas Walter Žukas

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

VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., 
dirigentas Gertrude Ulinskas

Širdingai kviečiame skaitlingai susirinkti j šį gražų parengimą.
RENGĖJAI.

Kliūna

rausiasi 
žiu rkės.

tas. Kitas aparatas 
vandenį ant dulkių 
darbininkams ant 
Mainieriai skuba, 
šlapi urvuose, kai))
Bot pelnagrobiam vis dar ne
gana, vis jie nori tų didesnių 
pelnų, dividendų. Angliaka- 
sis, išdirbęs 20 metų ar dau
giau, turi gauti pensiją $100 
per menesį. Tas įstatymas 
įvykdytas prieš dvejis metus. 
Kas prieš dvejis metus mete 
darbą, nežiūrint, kad ir 40 
melų būtų išdirbęs — neturi 
privilegijos gauti pensiją, 
nors ir iš naujo pradėtų 
dirbti. Apart to, kurie gau
na tas pensijas po $100 per 
mėnesį, tai visaip kaip nuo
gąstauja, nes kas gali tikėti 
valdančiajai klasei, magna
tams ir pelnagrobiams, kurie 
įstatymus varto, kaip kokią 
škerpetką.

V. J. Stankus.

Tokio. — Iš naujo pradė
jo veikti pertvarkyta 24-ta 
amerikiečių divizija, ku
rios komandierius gen. De
an dingo Taejono fronte 
pirm 10 dienų.

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUITIS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArkel 2-5172

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 

’vieniems ant kitų, galite nusivilti ir į pikniką nenu
vykti. Tarkitės visi ir išanksto pasirūpinkite budus 
nuvykimui į pikniką. •'

r

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

4h^***4^**4«I^*****4-*+**********+******4****4*+*4***4

Namų Savininkams
Mes namus taisome, ponti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tol. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

i CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

4Ht-4’******4’*****+**4’*4«*+*+*+*++*+*<''M**«<*****M****«
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Iš Kriaučiy 
Susirinkimo

John ir Ruth Lockheart lie- 
sūnelio, 

pirmagi- 
davė Ro-

Netekome Veikėjo

įvyko lietuvių 
skyriaus susi- 

Arion PI., uni-

keletas mene

Kundroto rapor- 
lietuviškų dirbtu- 
iš unijos vadovy- 
veiklos.

mechanikų, o 
tu- 
lai-

Vykstame į dainų iškilmę, pia Parke, Shrewsbury, Mass.
Waterbury, Conn.; iš ten
Atostogų Mokyklon, Olympia I deniai tiesiai iš Dainų Festi- 
Parkan, Worcester, Mass. Dar . valio vyksta Atostogų Moky- 
galima registruotis mokyklon.

New York o stu-

kJ on.
Atostogų Mokykla, Worces- 

paskutinis mūsų pakvie-' torio lietuvių gražiam parke, 
tęsis dvi savaites. Mokykloje 
paruošta keturi pamatiniai 
menines saviveiklos . kursai: 
1) muzikos, 2) dramos, 3) 
liaudies šokių, ir d) Lietuvos 
istorijos, kultūros ir mono.

Tačiau man norisi 
apie didžiuosius 

pikniko svečius.
Amerikos Piliečių

visiem lietuviam daly- 
Dainų Festivalyje, kur j 

Apskritis, Lietu-

timas
vauti
ruošia LMS 3
viu Parke, C
Waterbury, Conn. Programo
je dalyvauja kotui-i chorai : 
Aidas, Sietynas, Laisve ir Vi
lija. Dainos, liaudies šokiai 

Įvairūs žaislai prograir kiti
mo je.

šis mūsų menines organiza
cijos piknikas nėra paprastas 
žmonių 
meninė___ _____ ____ _ _____ kuria mos *Dirbtu- galime matyti tik kartą i me
tus. Lietuviai ne tik Water- 
burio, bet iš visos Connecti
cut valstijos, taip pat N e w

rys, registracija iau baigėsi. 
Vienok dar bus priimti ir tie, 
kurie tik dabar nusprendė da
lyvauti mokykloje. Taip pat 
kviečiami dalyvauti svečiai, 
kurie gali atvykti galo dvie
ili savaičių. Kviečiami visi 
vietiniai Worcesterio lietuviai 
lankyti Olympia Parką vaka
rais ir popiečiais, žaislai, šo
kiai, svečiu kalbos, diskusijos

Iš kriaučių pikniko jau bu
vo rašyta, 
priminti 
(grupėmis)

Lietuvių
Klubas, kaip ir visuomet, čia 
buvo visame parke įstabiausia 
matomą vaiskią vėliavą ištie-’ 
sęs virš turtingai vaišėmis nu
krauto savo stalo. O drau
giška klubo viršenybė, su ki
tais klubiečiais, prižiūrėjo, 
kad svočiai būtų viskuo ap
rūpinti.

Grupėje su savo nariais ir 
prieteliais 
vaišinosi 
Klubas.

prie savo stalo, 
ir Lietuviu Atletu C <-

pos 28-tą susilaukė 
apie 7 svarų, savo 
mio. Vardą jam 
bert. Buinus pribuišis turėjo
sunkią kelionę, tačiau sūnelis 
ir jaunuolė motina laimingai 
sveiksta, tikisi šį. šeštadienį 
jau parvykti namo. Lock- 
heart’ai gyvena Hackensack, 
N. J. i

Ruth, yorooklyniečių Onos 
ii* Rojaus Sidney (židžiūno, 
Profesoriaus Krieno, poeto, 
spaustuvininko, muzika n t o ) 
duktė, daugeliui brooklyniečių 
tebeatsimenama. Dirbo tele
foniste.

John yra praėjusiojo karo 
veteranas, dalyvavęs veiks
muose Okinavoje.

Linkime laimės auklėjant 
sūnelį.

Liepos 30 dieną, Binghamton, N. Y., mieste 
mirė ilgų metų nuoširdus dienraščio Laisves ir 
kitos darbininkiškos spaudos hendradarbis-poe- 
tas ir rašytojas

STASYS JASILIONIS
Laisvės ir Lietuvių Spaudos Kooperatyvės 

Bendrovės direktoriai reiškiame liūdesį, netekus 
nuoširdaus bendradarbio! Tuo pačiu kartu reiš
kiame didelę užuojautą liūdesio valandoje velio
nio žmonai Paulinai ir kitiems giminėms.

A. Balčiūnas

W. Baltrušaitis

sa-
SU-

chusetts valstijų joje 
vau s.

DIREKTORIAI: 
M. 
K.

U epą 
Petrik iene

Liepos 26 d. 
kriaučių 54-to 
rinkimas 11-27 
jos svetainėje.

Jau prabėgo
šių, kai kriaučiai davė $300 j 
Naujeliui, kad įsigytų naują 
koją. Pasiteiravus pas me- : 
chanikus, už tokios kojos jam j 
įsigijimą reikalauja $357. i 
Naujelis praėjusiame susirin- j 

• kime atsikreipė į kriaučius, | 
kad jam dar neužtenka kojai į 
pinigų. Didžiuma susirinki-! 
me buvusių kriaučių pasisa- i 
kė, kad Naujelis turi pats da- j 
gidėti tą trūkumą.

Delegato 
tas buvo iš 
vių> stovio ir 
bes abelnos
vėse štokuoja 
dėl to ir kiti darbininkai 
ri nukentėti, neišdirbdami 
ko.

Joint Boardo vadovybė, 
kė Kundrotas, dėl to buvo
šaukus visus savo biznio agen
tus pasitarimui. Tas susirinki
mas nutarė griežtai reikalam; 
ti, kad darbininkai netyri ei
ti į dirbtuvę be savo skyriaus! 
delegato leidimo (pass’o). 
Taipgi darbininkas neturi ap-1 
leisti dirbtuvės niekam nesą- i 
kęs, turi pranešti dirbtuvės Į 
pirmininkui, kad apleis dirb- i 
tuvę, o po pranešimo apie ap- ! 
leidimą dirbtuvės dar*turi iš
dirbti 2 savaites. Tik tokia i 
eiga skaitoma legališka iš 
darbininko pusės. Unijos va
dovybė mano, kad tuomi bū
sią išvengta tokio dirbtuvių 
paralyžiaus, darbininkai ga
lės pilną laiką išdirbti.

Po skyriaus delegato šio 
pranešimo kilo karštos disku
sijos. Tūli mano, kad toks 
patvarkymas yra darbininko 
suvaržymu. Buvo Įnešimas 
rinkti komisiją į Joint Boar- 
dą, kuri reikalautų, kad toks 
patvarkymas būtų atmestas. 
Bet didžiuma kriaučių pasi
sakė dar palaukti, apie tai 
pasvarstyti.

J. Stakvilevičius.

Ypatingai pabaigoje Ato
stogų Mokyklos, paskutinį 
šeštadienį, rugpjūčio 19 - tą,

Iš pačių kriaučių „didžiausiu 
būriu ir labai gražioje nuo
taikoje baliavojo Zorlando ša
pus darbininkai su savo dar
binguoju ir visuomet linksniu 
ir tėviškai draugišku Frank 
Reinhardt’u, šapos pirminin
ku. Ir kaipgi nebus linksmas, 
kad visa didele šeima susi
rinko.

New York, N. Y
LDS 159 Kp. Susirinkimas

P. Grabauskas
V. Kazlauskas

1). M. šolomskas
G. Warisonas
J. Venckunas

Iš Dainų Festivalio
Worcesterin

Dainų . Festivalis įvyksta 
rugpjūčio (Augusi) 6-tą die
ną, sekmadieni. Pirmadieni, 
rugpjūčio 7 d., jau pradeda
me Atostogų Mokyklą Olym-

apie anjįdo-saksų liaudies dai
nas, jų muziką. Paskaitą pa
teiks muzikos mokytoja-kom- 
pozitore B. šalinaite - Sukas-

Gražūs, vaišingai nusiteikę 
buvo ir daugelio kitų šapų bū
riai. Gaila, kad vieno pikni
ko begiu n e ištenka laiko vi
sus apeiti. Reportere.

Vaikams pavojinga
Komisija.

Ta-N e w y ork i ete Sau gu m o 
ryba įspėja saugoti vaikus 
nuo žaidimo prie naujai sta
tomų pastatų ar prie bile vie- 

eina atkasinėjimo 
Ten dažnai randasi 

sprogimų, kuriais
pavojingai susižeidžia.

Visi turite būti susirinkime, 
nes turime daug naujų reika
lų ir daug ligonių ir mirimų.

Taipgi turime rengtis va
žiuoti į mūsų kuopų pikniką, 
kuris įvyks rugpjūčio 13 die
ną, Linden, N. J. Visi turime 
ten važiuoti, nes visas pelnas 
už parduotus tikietus lieka 
kuopoms.

Taipgi išgirsime raportą 
apie seimo tarimus.

Susirinkimas į)us naujoj vie
toj ir nauju laiku, sekmadienį, 
rugpjūčio 6 d., 10 vai .ryto, 
209 W. 21st St., kambario 
numeris D 1, ant pirmų lubų.

Kuopos sekr. P. Waznis.

Pacijentas gydė 
pacijentą

Įni susirgo ir buvo paguldytas 
IMethodistų ligoninėje Brook- 
, lyne. Jis toje pačioje ligoni
nėje ir praktikavo, kai 
sveikas. Dr. Corradini 
smegenų specialistas.

Išgirsta šis daktaras, kad 
ligoninėje guli tūlas policma- 
nas, Roderick O’Connor, su
žeistas tarnyboje. Pacijentas 
daktaras pasikėlė iš lovos ir 
padarė sužeistajam operaciją.

Deja, ligonis visvien mirė.

buvo

PAJIESKOJIMAI
Esu 60 m. amžiaus žmogus, svei- 

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

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

(143-145)

RANDAVOJIMAI
kambarys vienam 

karšias vanduo, garo ši-
Pasirandavoja

vyrui.
luma. Dėl daugiau informacijų, pra 
šome kreiptis: 
Brooklyn, N.

ms So. 3rd St., 
(144-146)

tu. kur 
darbas, 
pamestų 
vaikai

Majoras atsake delegacijai, 
kad “saugumo” klausimas 
esąs išimtinai policijos reika
las ir jis neturįs kištis. 'Teis
mas galįs tą išspręsti, sakė jis.

Konferencija kreipėsi j teis
mą
atvykti pas teisėją ir parody
ti, kuo

SUSIRINKIMĄ!

REAL ESTATE
Smallwood, Sullivan Co., N. Y. IŠ- 

nuomuojame taipgi ir parduodame 
vasarnamius.

A. PHILIPS
Box 650, Smallwood, N. Y.

Telefonas: White Lake 358 Wl.
(145-149)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

gavo policijai įsaką

inspektorius Mc-( 
neduosiąs leidimo 
sumetimais.

ji pamatuoja 
kratines susiedijos, 
tiniams nuostatams

i drausme.

demo- i 
demokra-

RICHMOND HILL, N. Y.
EDS 13 kuopos ir BLD 185 kuo

pos susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 3 d. rugp. (Aug.), 7:30 vai. va
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. Todūi minėtų kuopoų visi na
riai prašomi laiku pribūti, nes turė
sime aptarti kaip ir kiek turime 
prisidėti prie to svarbaus darbo.

(144-145)

REIKALAVIMAI
Reikalingas rankinis prosytojas. 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 7-G8G8

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GERIAUSIS

Dėl Taikai Palaikyti Kon
ferencijos milžiniško masinio 
mitingo už taiką, šaukiamojo 
tuojau po darbo rugpjūčio 2- 
rą į Union Square, New Yor- 
k e, p ask i a us i o m i s v a 1 a n d o m i s 
dėjosi sekami Įvykiai ir iš 

i rengėjų puses padaryti šio 
žygiai:

! Policijos 
Elroy sakė 
“saugumo”

Taikai Palaikyti Konferen
cijos viršininkai pareiškė, jog 
New Yorko ir pasaulio gyven
tojams gręsia nesaugumas ne 
nuo mitingų už taiką, bet nuo 
karo, nuo atominių bombų ir 
kad tos konferencijos tikslas 
yra sustabdyti karo kurstyto- 

I jus nuo pražudymo taikos ir 
pasaulio, kol dar ne per vėlu.

Konferencija pasiuntė pas 
Pradėjo paruošiamuosius' majorą O’Dwyerj delegaciją 

darbus statybai apartmentų reikalauti, kad jis pertvarky- 
projekto BTuekelen Houses j tų policijos inspektoriaus nuo- 
prie Flantlands Avė. ir E. 
109th St. Bus 1,595 butai.

IŠVYKO J LAIDOTUVES
Rojus Mizara, Laisvės re

daktorius, išvyko į Bingham- 
' toną kalbėti poeto, ilgamečio 

Laisvės bendradarbio Stasio 
Jasilionio laidotuvėse, išlei- j 
džiant iš namų, Binghamtone, I 
ir krematorijoje, Wilkes- Bar
re.

Konferon- 
branduolį 

sudarančių unijų vadai pareis-j 
ke, kad unijistai mobilizuoja’ 
savo būrius tiesiai iš šapų, su Į 
savo unijų paparčiais ir šū- j 
kinis masiniai vykti į Union 
Square rugpjūčio (Aug.) 2- 
rą dieną, 5 valandą. Kad 
unijistai tebegins taiką, ne
žiūrint tūlu pareigūnų mosto 
uždrausti jiems ta troškimą

’ • ‘ . V • Itaikos pasisakyti viešai.

pagrindą ir

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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

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

459

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

statą, įsakytų išduoti leidimą 
mitingui už taiką.

Nešini savo valstybės vėliavomis, 80 pasaulio valstybių 
jaunimo atstovai, suvykę j Pasaulinį Sąskridį Taikai, 
marsuoja Budapešto gatvėmis galvinyje milžiniško 

parado. Vaizdas iš filmos “World Youth Festival.”

GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gėrimai, šviežus valgiai, 

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

\ Patarnavimas pas

ORMAN & MICHEI50N
111-15 JAMAICA
Richmond Hill 18,

7------------

AVĖ.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

po tų, dienraščio Compass ve
dėjas Thackrey ir kolumnis- 
tas Stone, pasisakė už leidi
mą susirinkti norintiesiems 
taikos. Ir daug kitų visuo
menes opinijos reiškėjų pasi
sako už teisę taikos mylėto
jams tą garsiai ii- viešai pasi
sakyti, suvykus i masinę de
monstraciją taikai, šaukiamą 
šį trečiadieni, Union Square.

Tai bent konvencija!
Apie 70,000 ‘biblijistų sek

tos delegatų ir narių Jehovos 
Liudytojų susirinko į Yankee 

i Stadium praėjusį sekmadienį 
I atidaryti savo tarptautinę 
konvenciją, kuri čia užsitęs 8 
dienas. Delegatai suvykę iš 
kelių dešimtų valstybių.

Tūkstančiai delegatų šeimų 
minėjo konvencijos atidarymą 
šėtrų mieste, New Market, 

I N. J., už 30 mylių nuo kon
vencijos vietos, nes stadiume 
vis viena nebūtų galėję sutilp- 

, ti. Konvencijos rengėjai ne
galėjo rasti tokios vietos, kur 
visi sutilptų.

Delegatams pavalgydinti 
konvencijos komitetas įrengė 
JO kafeterijų, kuriose apie 
3,0 PO savanorių darbininkų 
delegatu^ aprūpina maistu.

REPUBLIC BAR & GRILL

Telefonas
E V. 4-8GD8

f

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų 1
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

<i>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

Telefonas
EVergreen 4-8969 •tm?*

5>l

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 _ TFTFVT^TON
EVergreen 4-9407 -*• ’ 1. O 1. ii

SHUFFLE BOARD

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

•zixb°

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y 

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F.Vergreen 4-8174

TELEPHONE

3TAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-8G31

•IX?*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsnluotas Balsainuotojas)
Liūdesio 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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