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žymusis poetas Stasys Jasilio- 
nis. šiandien, kai rašau šiuos 
žodžius, antradienis. Rojus 
Mizara išvyko dalyvauti poe
to šermenyse, vardu mūsų vi-

JUNGTINIU TAUTU SAUGUMO 
TARYBA PALAIKO ČIANGININKUS

sų suteikti paskutinį patarna- i _____ , _________
vimą, pasakyti amžinąjį su-j--- • ■ 1 •
diev. Rytoj poetas bus pa-* Malikas ragina svarstyt. kaip 
laidotas. I . j i • • > 1įvykdyti taiką Korėjoje

Lygiai prieš mėnesį laiko, 
liepos pradžioje, Stasys buvo 
su mumis, dalyvavo Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir __
bin inkų Susivienijimo šuva- į Malikas rugp. 1 
žiavimuose ir sekretoriavo. Li- ' damas vietą kaip 
teratūros Draugijos suvažiavi-1 nių Tautų Saugumo Tary-

Lake Success, 
, Dar- Sovietų delegatas

me skaitė eilėraštį, jo paties 
parašytą, atžymėjimui Drau
gijos 35-rių metų sukakties. 
Skaitė energingai, giliu jaus
mu. Stebėjausi ir džiaugiau
si, — stebėjausi, nes žinojau, 
kad poeto sveikata paskuti
niais laikais buvo smarkiai 
sušlubavusi; džiaugiausi, nes 
atrodė, kad jis yra pasveikęs, 
vėl “ant kojų.” dar ilgai gy
vens, dar daug kurs, rašys, 
veiks.

Bet atsiskubino mirtis ir iš
plėšė iš gyvųjų tarpo dar taip 
trokštantį gyventi ir dar tiek 
daug galėjusį kurti mūsų my
limąjį poetą. Labai galimas 
daiktas, kad jo šis eilėraštis 
bus paskutinis jo poetinis kū
rinys, arba vienas iš pačių 
paskutiniųjų.

Stasys dar mojosi dideliems 
darbams, dar daug svajojo 
apie ateitį, apie liaudies ko
vas ir didelius laimėjimus. Jis 
jų laukė ir jiems dirbo, kū
rė, rašė.

Poetas pats mojosi ateičiai 
ir darbams ir karštai ragino 
draugus stoti į gretas, nenu
leisti rankų, nepasiduoti au
droms. Pasiklausykime:

Trisdešimt ir penki metai— 
Darbas nuolatos pirmėja,— 
Nesulaikė klaikios naktys, 
Nepalauš nei audrų vėjas.

Spausk, drauguži, draugui 
ranką, 

Džiaukis tuo, kas
padaryta,— 

Tegul bendros jėgos kuria 
Lauktą skaistų laimės rytą!

★

Jis nebegalės kurti. Jo dar
bo kelias baigėsi. Pasiliko 
tik tos skaisčios, gražios, 
brangios idėjos, kurias ’poe
tas Stasys Jasilionis taip ilgai 
savo kūryba puoselėjo, ku- 
rioms' tiek daug dirbo ir taip 
nešykščiai aukojosi.

Geriausias jam paminklas ir 
bus, jeigu mes, paspaudę vie
nas kitam ranką, bendromis 
jogomis kursime tą “lauktą, 
skaistų laimės rytą,” ne tik 
sau, ne tik mažai saujelei, bet 
visai žmonijai, visam pasau
liui !

šios pastabos rašomos grei
tomis, susijaudinimo ir liūde
sio valandoje, išliejimui šir
dyje susitvenkusių jausmų. 
Stasio Jasilionio kūrybos ir 
veiklos apibūdinimui bus, ti
kiu, labai plačiai atsiliepta vi
soje mūsų spaudoje.

Poetas Jasilionis sukūrė la
bai daug. Net du dideli jo 
eilėraščių rinkiniai tapo išleis
ti, o kiek jo poezijos tilpo mū
sų pažangiojoje spaudoje, ku
ri tebėra išmėtyta, nesurink
ta! • .

Visuomet reikia žinoti, kad 
poetas iš savo literatūrinės 
kūrybos pragyvenimo nedarė. 
Kūrė pelnydamas duoną įmo
nėje, kūrė tik liuosomis nuo 
darbo valandomis. Dar dau
giau, jis ir šiaip nemiegojo už
sidaręs. Jis priklausė prie 

(Tąsa 3-Ciame pusi.)

Jakovas 
d., užim-

Jungti-

Tautos kariauja prieš šiau
rinės Korėjos Liaudies Res
publiką, nes iš tikrųjų tai 
Amerika pradėjo ir veda tą 
užpuolimo karą.

Indijos,

bos pirmininkas šiam me
nesiui, patvarkė, kad Čiang 
Kai-šeko “kinai tautininkai 
neatstovauja Kinijos, to
dėl neturi teisės dalyvauti 
Saugumo Tarybos susirin
kimuose.”

Amerikos atstovas Wa
rren Austin pasiūlė Mali- 
ko patvarkymą atmesti, 
ir jis tapo atmestas 7 bal
sais prieš 3. Aštuntas bal
sas dėl pirmininko Maliko 
patvarkymo atmetimo buvo 
paduotas čiangininkų ats
tovo Tsiango, bet Malikas 
pareiškė, jog Tsiango bal
sas neteisėtas.-

Už čiangininkų pašalini* 
mą iš Saugumo • Tarybos 
balsavo delegatai
Sovietų Sąjungos ir Jugos 
lavijos; o už čiangininkų 
palikimą atstovai Ameri
kos, Anglijos, Franci jos, 
Kubos, Ekuadoro, Egipto, 
Norvegijos ir čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų.
Malikas smerkia Ameriką 
už įsiveržimą Korejon

Malikas aštriai smerkė 
ginkluotą Amerikos įsikiši
mą į pilietinį Korėjos karą 
ir pareiškė, kad Amerika 
neteisėtai naudoja Jungti
nių Tautų vardą. Malikas 
sakė, jog tai yra monas 
pasakoti, būk Jungtinės

Spartus gyvennamiy 
statymas Maskvoje

■ ■■ ■ ■ ) l 
Maskva. — Gyvenamųjų 

namų statybos direktorius 
Maskvoje pranešė, kad da
bar jie trigubai sparčiau 
statomi, negu bet kada. 
Šiemet bus pastatyta 5 mi- 
lionai ketvirtainių pėdų 
gyvenamosios vietos, tai 25 
procentais daugiau kaip 
pernai.

Pąžangūs Vengrijos 
kunigų nutarimai

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos katalikų kunigų 
suvažiavimas' priėmė rezo - 
liuciją dėl bažnyčios bend
radarbiavimo su demokra - 
tine Vengrijos liaudies val
džia. Suvažiavime dalyva
vo daugiau kaip 300 kuni-

Jų priimta rezoliucija re
mia tarptautinės Stockhol- 
mo konferencijos atsišauki
mą uždrausti atomų bom
bas ; pasižada bendradar
biauti su valdžia dėl žmonių 
gerovės; pareiškia pagarba 
liaudiškai valdžiai ir tikisi 
valdines pagarbos bažny
čiai.

Kartu rezoliucija prašo 
valdžia užtarti bei apginti 
tuos kunigus, kurie stoja už 
liaudies reikalus.

i amerikinės

Malikas ragino Saugumo 
Tarybą dėti visas pastan - 
gas, kad būtų ramiai iš
spręstas Korėjos klausimas.

Prez. Trumano įsakymą 
amerikiniam laivynui ginti 
Formozos salą Malikas va
dino kitu imperialistiniu 
Amerikos žygiu. Tuom 
prezidentas Trumanas fak- 
tinai “įsidėjo Formozą į 
savo kišenių,” kaip sakė! 
Malikas.

“Care” vadas smerkia i 
įsiveržimą Korejon

Praga. — Amerikietis 
Herbertas Lass, viršininkas

“Care” įstaigos
skyriaus Čechoslovakijoj, 
viešai pasmerkė Amerikos 
įsikišimą į naminį korėjie
čių karą.. Kartu Lass pasi
traukė iš “Care” ir pareiš
kė, ję>g visą laiką pašvęs 
kritikai karinės Amerikos 
politikos.

“Care” yra kooperatyve 
amerikiečių organizacija 
pašalpiniams siuntiniams iš 
Amerikos į įvairius pasau
lio kraštus.

Lass ypač smerkė jan
kius už Korėjos naikinimą 
oro bombomis.

Stalinas sako, Sovietų
Sąjunga turi būti stipri

Maskva. — Sovietų prem
jeras, rašydamas žurnale 
“Bolševik,” sako, jog So
vietų Sąjunga yra apsupta 
kapitalistinių kraštų, todėl 
privalo budėti ir vis didinti 
savo stiprybę. Nes kapita
listinis pasaulis vis tyko ją 
užpulti ir sunaikinti/

Rumunija teisia 12 
Jugoslavijos šnipų '

Bucharest, Rumunija. — 
Karinis rumunų teismas 
tardo keturis jugoslavus 
ir aštuonis jugoslavų kil
mės Rumunijos piliečius, 
kaip Amerikos ir Jugosla
vijos šnipus.

Teisiarriieii taipgi kalti
nami, kad dalyvavo sąmok
sle atplėšti nuo Rumunijos 
Banat provinciją ir pri
jungt ją Jugoslavijai. Kai 
kurie tardomieji jau prisi
pažino kaltais.

Šiauriniai korte j iečiai
liaudininkai įvykdė valdi
nius rinkimus savo užimta
me Pietų Korėjos plote.

Buenos Aires, Argenti
na. — Jau 750.000 argenti
niečių nasirašė atsišauki
mą prieš atom-bombas.

ORAS. — švelni giedra. i

Nutilo Liaudies Vyturys
(Apgailėjimui Stasio Jasilionio mirties)

Gražiai, maloniai ir ryžtai 
Čiulbėjęs apie Naują Rytą, 
Iškilęs vyturys aukštai, 

. Nutilo ir negyvas krito ...
Pakirto giltinė žiauri,
Be gailesčio, širdies, be saiko;
Nepaisant, ką žmogus kuru
Ji pakerta tave pirm laiko.

Nutilo liaudies vyturys,
Vargus ir kovą jos dainavęs, 
Vargdienių draugas, labdarys, 
Gerovei jų pasiaukavęs . ..

Bet liko jo dvasia kilni, 
Pavasarių aistringos godos,— 
Kad dvasioj būtum vis jauni, 
Kad nekamuotų mintys juodos.

Kad ištvermingai ir tvirtai
Vis siektum laisvės idealo: 
Pasiaukojančiai, kiltai,— 
Kaip tik kovotojai privalo.

Tad, vietoj ašarų gailių,
Prie kapo mylimo poeto, 
Vainiką pinkim iš gėlių — 
Kovos ir pergalių laimėtų.

A. Žvaigas 
1950-VIII-l. Brooklyn, N. Y.

LIEPSNOJA ŽIAURIAUSIAS MŪŠIS 
DEL MASANO IR PUSANO
Korėjos liaudijiinkai per dvi 
dienas užėmė šešis miestus

v

ATMESTA 11 KOMUNISTTJ 
VADOVU APELIACIJA

New York. — Federalis 
apeliacinis teismas visų tri
jų teisėjų balsais atmetė 
vienuolikos komunistų va
dovų apeliaciją, taigi pat
virtino federalio apskrb 
ties teismo sprendimą prieš 
juos. Komunistų advokatai 
dabar ruošia apeliaciją 
Aukščiau si am J u n g t i nių 
Valstijų Teismui.

Apskrities teismas nutei
sė Komunistų Partijos se
kretorių Eugene Dennisą 
ir 10 kitų partijinių vadų 
neva už “sąmokslą skelbti, 
kad reikėsią jėga bei prie
varta nuversti” Amerikos 
valdžią. Apskrities teisėjas 
Medina dešimčiai 'jų skyrė

po 5 metus kalėjimo, o vie
nam (Robertui Thompso- 
nui) 3 metus ir visiem po 
$10,000 piniginės baudos.

Apeliacinis teismas ne 
tik bausmę patvirtino, bet 
užgyrė ir Smitho įstatymą, 
pagal kurį jie buvo nuteisti. 
Apeliacija nurodė, kaip tas 
įstatymas laužo šalies 
Kon s t i tuci j o s ūžti k r i n tas 
pilietines laisves.

Apeliacinis teismas savo 
sprendimą taipgi rėmė ga
riniais sumetimais. Teisė
jas Chase apšaukė komu
nistus “penktąja kolona,” 
esą, padedančią Šiaurinės 
Korėjos liaudininkams 
šiame kare.

Tokio, rugp. 2. — Gene- | 
r olas MacArthur pranešė,; 
jog siautėja smarkiausias 
iki šiol mūšis tarp ameri-1 
kiečių ir Šiaurinės Korėjos 1 
liaudininkų į rytus nuo 
liaudininku užimto Čindžu 
miesto, pietiniame Korėjos i 
ruožte.

Liaudininkai su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
pasiekė Masan miestą, gele
žinkelių mazgą, tik 25 my
lios i rytus nuo Pusan uos
to. Pusan yra vienintelis j 
tinkamas uostas, per kurį . 
amerikiečiai įgabena savo

Neužilgo bus pakelta 
senatvės pensija

Washington. — Bendra
sis Senato ir Kongreso Ats
tovų Rūmo komitetas galu
tinai užgyrė bilių, kuris siū
lo įtraukti į valdinę senat
vės apdraudą dar 10 milio-. 
nų žmonių ir žymiai pakel
ti senatvės pensiją.

Tvirtinama, kad visasį 
Senatas ir kongresmanų | 
rūmas per keletą dienų už- 
girs tą bilių ir prezidentas 
pasirašys jį. Tuomet se
natvės pensija būtų viduti
niai 77 procentais pakelta 
tiem, kurie jau nuo pirmiau 
ima ja, ir beveik padvigu
binta kitiems, kurie ateity
je užsirašys dėl pensijos.

4 divizijos milicininkų 
šaukiamos karan

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
-• Tokio, rugp. 2. — Gene
rolo MacArthuro štabas 
praneša, kad amerikiečiai 
atgriebė kai kurias pozici
jas nuo šiaurinių korėjie
čių liaudininkų i rytus nuo 
Čindžu; bet liaudininkai 
atėmė iš amerikiečiu Kum- 
čon miestą su geležinkelių 
ir vieškelių mazgu į šiau
rės vakarus nuo Taegu.

Pranešama, kad Australi
ja siųs 2,000 pėstininkų ka
riuomenės amerikiečiams į 
talka prieš Šiaurinės Korė
jos liaudininkus.

Pyongyang, šiaurinė Ko
rėja. — 48 nariai buvusio 
Pietinės Korėjos seimo iš
leido pareiškimą, smerkda
mi Amerikos įsiveržimą 
Korejon.

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė amerikonų valdyba 
ir vietinė vokiečių valdžia 
Vakarinėje Vokietijoje ta
rėsi slopinti komunistinį 
judėjimą.

Washington. — Republi- 
konai senatoriai ragina 
Trumano valdžią įgyti ka
rines bazes-stovyklas Fran
ko fašistų valdomojoj Ispa
nijoj.

Canberra, Australija. —-

1 Washington. — Naciona- 
lis Komitetas Mundto bi- 
liui sumušti šaukia visaša- 
liška konferenciją rugp. 9 
d. Washingtone Povai prieš 
tą fašistuojantį bilių.
PERONO ŠNEKA~

Buenos Aires. — Argen
tinos diktatorius-preziden- 
tas Juan Peron viešame 
susirinkime šnekėjo, kad 
komunizmas ir jankių ka
pitalizmas esą “lygūs Ar
gentinos priešai.”

Washington. — Karinė 
vyriausybė pašaukė veik- 
lion tarnybon keturias di
vizijas milicijos iš įvairių 
valstijų. Divizijoj yra apie 
18 tūkstančių vyrų.

Tie milicininkai turės po 
kelių savaičių atvykti į 
paskirtus armijos punktus 
ir bus siunčiaihi į Korėją.

Turkija prašosi j
Atlanto kraštų sąryšį

O
Istanbul. Turkija.—Nors 

Turkija labai toli nuo At
lanto Vandenyno, bet jinai 
taipgi prašosi į karinį At
lanto šalių sąryšį prieš So
vietu Sąjungą.

•

Senatas užgyrė didelę 
‘paskolą” Frankui

Washington. — Senatas 
65 balsais prieš 15 nutarė 
duoti 100 milionų dolerių 
“paskolos” fašistinei Fran - 
ko valdžiai Ispanijoje.

Franko šalininkai senate 
nurodinėjo, kaip jis būtų 
naudingas -kare prieš So
vietų Sąjungą.

kariuomenę, amuniciją ir 
kitus karo reikmenis.

Jankiai, naudodami tan
kus, skystųjų liepsnų švirk- 
štuvus ir naujuosius “sek- 
retnus” ginklus, kontr-ata- 
kuoja liaudininkus, kad at
muštų juos nuo Masano.

Korejon atvyko dar 6,000 
Amerikos marininkų, Penk
tasis kovos pulkas ir tūks
tančiai pėstininkų. Skai
tant visus jankius Korėjo
je,'dabar jų ten yra apie 
tiek, kiek šešiose divizijose.

Liaudininkai vakariniame 
fronte užėmė pozicijas už 
25 mylių nuo Taegu, laiki
nosios Pietų Korėjos sosti
nės, jankių štabo buveinės.

Per pastarąsias 48 valan
das liaudininkai užkariavo 
šešis miestus: Čindžu. Hy- 
opčon, Hamčang. Yečon, 
Andong ir Yongdok.
šiaurines Korėjos praneši
mas

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai per 
radiją pranešė, kad, užim
dami Yečon miestą, jie pa
ėmė nelaisvėn daug priešų 
ir pagrobė didelius kiekius 
ginklų ir amunicijos.

Liaudininkai skundžiasi, 
kad amerikiečiai oro bom
bomis “barbariškai” naiki - 
no ir degino ramius mies
tus ir kaimus, o amerikiniai 
laivai patrankų ugnimi be 
atodairos ardė ir degino 
rytinio pajūrio kaimus ir 
miestus; tuo sunaikino ir 
daug ligoninių, mokyklų ir 
kitų kultūrinių įstaigų; už
mušė bei sužeidė didelį 
skaičių civilinių korėjiečių.

Pyongyang kasdien iš 
oro bombarduojamas

Maskva. — Sovietinis 
korespondentas pranešė iš 
Šiaurinės Korėjos, kad 
amerikiniai lėktuvai nuo 
liepos 23 d. kasdien bom
barduoja to krašto sostinę 
Pyongyangą. Gyventojai, 
kiek tik įmanydami, kasa 
sau slėptuves nuo jankių 
bombų ir šūvių iš oro.

Kaip jankiai naudoja 
oro žinias iš Sovietų

Washington. — Sovieti
niai oro biurai, pagal tarp
tautinę sutartį, duoda pa
tikimas žinias apie ateinan
čias oro atmainas. Dabar 
amerikiniai karininkai Ko
rėjoje naudoja tas žinias 
savo lėktuvams siųsti ata- 
kuot šiaurinius korėjiečius.

Damaskas, Syrija. — 
Nežinia kas nušovė pulki
ninką Moh. Nasserį, Svri-

Pittsburgh. — Padaužos 
išbeldė langus namuose 
Kalvino Brooko, liaudiško 
čechoslovakp* laikraščio 
Ludove Noviny redakto
riaus.

jos oro jėgų komandierių.

Paryžius. — Traukiniui 
sudužus ties Abidjan, Va
karinėje Francūzų Afriko
je, užmušta 10 žmonių.
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sistatymą...

Stasys Jasilionis V1S1S- 

pasie- 
“nela-

Liepos 30 dieną mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo įžymų
jį Amerikos lietuvių poetą Stasį Jasilionj, vos sulaukusį kius bardamas, Raila rašo:
55 metus amžiaus. Labai didelis nuostolis ir skaudus 
smūgis pažangiajai visuomenei. Jo belaikė mirtis ypač, 
didelis smūgis Laisvei, kurios jis karštu draugu ir nuo
širdžiu bendradarbiu buvo per tiek daug metų. Pasigesi-, 
me mes jo gražios, darbininkiškos poezijos, jo straips-' 
nių ir korespondencijų.

Stasys Jasilionis buvo darbininkas-rašytojas, darbi- 
ninkas-poetas, darbininkas-kūrėjas. Gyvenimą jis darė 
ne iš savo raštų, nes mūsų spaudai jis bendradarbiavo ’ 
nemokamai, bet iš kasdieninio fizinio darbo įmonėje. O i 
vienok jis tiek daug parašė, tiek daug sukūrė! Tai gale-1 
jo padaryti tik toks žmogus, kuris iki kaulų smegenų yra j 
persiėmęs tomis idėjomis, kuriomis jis tiki. Tik giliau-: 
šiai idėjiniai įsitikinęs žmogus gali paaukoti nuo kas-: 
dieninio darbo nuliekamas valandas literatūrinei kūrybai.

' Drg. Jasilionis rašė-kūrė dirbančiajai liaudžiai, jos rėi-1 
kalų gynimui, jos švietimui, jos raginimui ir kvietimui i 
į kovą už laisvę ir šviesesnį gyvenimą. Jis suprato jos 
reikalus, nes jis pats buvo jos sūnus. Jis suprato darbi
ninką, jo viltis ir troškimus ne iš knygų, bet iš savo gy- i 
venimo. Todėl jo poezija, jo visa literatūrinė kūryba 
perdėm buvo persisunkus darbininkiška kovos dvasia.

Netekome tauraus poeto, gero draugo, nuoširdaus 
bendradarbio.

Tačiau mes savo spaudoje 
vis dar labai dažnai lobe- 
vartojame tą rusiško bolše
vizmo propagandos žodi, jc 

valstybę vadindami Sovietų 
Sąjunga, o ne Rusija. Ame
rikiečiai, rodos, daug ma
žiau tepažįsta tą “Sąjungą*' 
ir ką ji reiškia, bet dažniau
siai jie visai teisingai savo 
spaudoje ją vadina — Rusi

ja ir rusais. Tik grynai ofi
cialiuose raštuose ar notose 
Rusiją vadintina Sąjunga 
etc., norint, kad adresatas 
neišsigintu, jog čia ne i jį 
buvo kreipiamasi.“ (Dirva, 
liepos 27 d.)

Tarybų Sąjungos laimė 
tik tame, kad Broniaus 
Railos balso niekas neklau 
so. Smetonininkai jau taip 
nusivalkiojo, jog joks rim
tas žmogus su jais nebesis
kaito. Tai' jau išnykusi po
litinė veislė.

nega- 
kurie

KLERIKALINIAI 
BUKAPROČIAI

Marijonų Draugas 
Ii pakęsti tų žmonių, 
trokšta taikos ir darbuoja
si dėl taikos išlaikymo. 
Bjauriai ir piktai jis puola 
tuos žmones, kurie renka 
parašus ant Stockholm© 
taikos peticijos. Jokių ar
gumentų prieš pačią peti
ciją neturi, nepaduoda. Tik

Tai ir “argumentas!” Ne-į 
valia reikalauti taikos.

Kada ir kam mūsų Kong- ! 
gresas paskelbė karą? Kur i 
ir kada mūsų Kongresas į 
priėmė įstatymą, drau-; 
džiauti žmonėms reikalai! - 
ti taikos, rašytis po taikos į

Vaikai Hollywoodo rašytojų, esančių kalėjime už 
“paniekinimą Kongreso.” Iš kairės j dešinę: Peter 
Maltz, sūnus Albert Maltz; Nicola Trumbo, duktė 
Dalton Trumbo; Mike Cole, sūnus Lester Cole. Iš 
viso šiandien kalėjime yra 10 Hollywoodo rašytojų— 

pažangių, gabių vyrų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Jubiliejaus garbei

KELMIĖ, birž. 7 d.—Užven
čio valsčiaus kolūkiečiai, at
siliepdami į šiauliečiu ragini
mą pažymėti Tarybų Lietu
vos dešimtmetį naujais dar
bo laimėjimais, šiais metais 
žymiai išplėtė visuomeniniu 
grūdiniu kultūrų pasėliu plo
tus.

Rimtą dėmesį daugelis kolū
kiu atkreipė į linu sėją. Vi
sa eilė kolūkių, baigę techni
kinių kultūrų sėją, Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio garbei 
pasėjo žymius plotus linų vir-

Įšum plano, tame tarpe “Žel- 
j viii,“ “Volungių“ ir “Tėvynės 
! žemės“ kolūkiai.

Iš viso valsčiuje linų sėją 
j baigė 20 kolūkių.

“želvių“ kolūkio kolūkiečiai 
prisiėmė žymius įsipareigoji
mus visuomeninės gyvulinin
kystės išvystymo srityje.

Z. Sutkus.
★

Į naujus laimėjimus

PANEVĖŽYS, birž. 7 d. — 
Naujamiesčio MTS’- traktori- 

1 ninkai pavasario Jaukų dar-

bus baigė sėkmingai. Trakto
rininkų tarpe geidausiu rezul- 
i tatų pasiekė traktorinė bri
gada, vadovaujama Jono šu-j 

; kio. Brigados nariai, dirbda- 
,mi pagal valandini grafiką, 
Į viršum plano suarė 250 hek- 
Į tarų dirvų, sutaupė daug de- 
igalų. Traktorininkas Vitkus 
j pavasario darbų užduotį įvyk- 
) dė 250 proc. Dvigubai vir

šijo pavasario darbų užduotį 
traktorininkai J. Varncckas ir 
Br. šinauskas.

Br. Berčiūnas.
★

19 bičių avilių šiais metais 
turi Jurbarko apskrities “Tie
sos“ kolūkis. Bitininkas Mi- 
kelkevičius įsipareigojo bičių 
šeimų skaičių žymiai padidin
ti. A. Puišys.

Lietuvos Liaudies Sveikatos Apsauga

Pries žmonių teisių naikintojus I
Kaip niekados pirmiau, dabar grūmoja didžiausias pa-; 

vojus Amerikos žmonių konstitucinėms teisėms. Besi
naudodami karo isterija, Kongreso reakcionieriai ruošia į 
įstatymus, kurie nustelbtų taip sunkiai iškovotas teises,■ 
kurias Amerikos žmonėms gvarantuoja šios šalies Kons-; 
titucija ir Teisių Bilius. Atstovų Butas jau priėmė Hobbs, 
bilių, kuris nušluoja teises visų sveturgimių amerikiečių.: 
Pirmu sykiu Amerikos istorijoje, pagal tą bilių, siekia
ma įsteigti šioje šalyje koncentracijos stovyklas, pamėg
džiojant hitlerinę Vokietiją arba smetoninę Lietuvą.

Tas nelemtas bilius dabar eina Senato svarstymui. Se- i 
nate susijungė visos tamsiosios jėgos biliui priimti. Iš; 
savo pusės, Senate yra įneštas Mundt bilius, kuris taip 
pat kerta smūgį visų Amerikos žmonių demokratinėms 
teisėms. Jeigu jis taptų įstatymu, tai nebūtų saugus joks | 
amerikietis, kuris kada nors išdrįstų nesutikti su vyriau
sybės politika. Hobbs biliui ir Mundt biliui tapus įstaty
mais, tikrai Amerikoje susilauktumėme policinės valsty
bės.

Štai kodėl tiek daug žmonių tiems biliams priešinasi. 
Ne tik iš darbo žmonių luomo, bet iš visų luomų kyla į 
balsas, kad reakcionieriai būtų atmušti ir kad tie jų bi- j 
liai pasiųsti šiukšlynam

Dabar dar laikas parodyti Amerikos žmonių teisių 
naikintojams, kad Jungtinėse Valstybėse fašizmas nie
kados nepraeis. Tiek daug ir taip sunkiai kovota prieš 
fašizmą Europoje ,tiek daug aukota ir tiek kraujo pra-i 
lieta kare prieš fašizmą prieš šešeris metus, negalima 
įsivaizduoti, kad šios šalies žmonės toleruotų įvedimą i 
fašizmo Amerikoje.

Visi tie pikti reakcijonierių pasimojimai apmaskuo- 
ti “kova prieš komunizmą”. Žmonių teisių priešai, Ame
rikos priešai, niekuomet nedrįsta viešai parodyti savo 
tikslus. Savo tikslus jie paslepia. Savo pasimojimus jie i 
veda po falšyvą vėliava. Jie pasipuošę patriotinėmis į 
plunksnomis, bet po tomis plunksnomis slypi tamsiausi 
tikslai.

Hobbs ir Mundt biliai tik iš paviršio neva paliečia tik 
komunistus. Jie skaudžiai paliečia, jie mirtiną smūgį 
kerta teisėms visų amerikiečių. Reikia reikalauti, kad 
jie netaptų įstatymais. Reikia daryti 'spaudimą ant Se-; 
nato ir Atstovų Buto, kad tie biliai nepraeitų.

Už ATOMINE BOMBĄ, 
BET TIK ANT RUSIJOS

Menševikų Naujienos ne
mato naudos iš atominės 
bombos prieš korėjiečius.

“Todėl”, jos sako, “jeigu 
jau nebūtų galima apseiti 
be atominių bombų, tai jas 
reikėtų metyti ne Korėjoje., 
o Rusijoje”.
x Tokiam žygiui idijotai iš 
Naujienų pilnai pritartų. 
“Bet tai reikštų,” girdi, 
“atvirą karą su Rusija, o 
Jungtinės Valstybės jo ne
pradės.” Kas kita, žinoma, 
jeigu menševikai vairuotų 
mūsų valstybės vairą. Jie 
jau seniai būtų apsidirbę 
su ta Rusija.

TRUMPAI IR DRŪTAI
Amerikos Darbo .Partija 

pareiškė, kad ji “išplės tai
kos kampaniją kiekvienoje 
bendruomenėje ir padarys 
taikos klausimą vyriausiu* 
klausimu 1950 metų rinki
muose.” Todėl, šaukia Nauą 
jienos, šita partija “yra* 
kontroliuojama komunistų 
ir bendrakeleivių.”

Jeigu tik kalba už taiką 
tai jau turi būti komunistų 
kontroliuojama. Išeina, kad 
tik komunistai vieni kovoja 
už taiką ir trokšta taikos. 
Visiškai nenorėdamas, su-

Argi nebus galo?
' • -Atrodo, kad mūsų vyriausybė yra pasimojus vienaip 
af kitaip pasodinti už grotų jūrininkų vadą Harry 
Bridges. Reikalaujama, kad teismas atimtų iš Bridges 
teisę būti paleistu po užstatu. Tada valdžia galėtų jį pa
sodinti į kalėjimą ir ten jį laikyti.

Kodėltoks žygis prieš tą žmogų? Juk kaucijos teisė y- 
ražiena iš svarbiausių Amerikos žmonių teisių. Kol teis
mai nėra tarę paskutinio žodžio, kol dar yra neišbaigta 
visa apėliacinė procedūra, kiekvienas amerikietis turi 
teisę būti paleistas po kaucija. Tą kauciją nustato teis
utei; Įstatymai net draudžia reikalauti tokios kaucijos, 
kurios tikslas būtų neišleisti nuteistojo iš kalėjimo. Kau
cijos dydis turi būti pagrįstas.
' Bet kas liečia Harry Bridges, nebesiskaitoma su to

kiais įstatymais ir tokiomis amerikinėmis Tradicijomis. 
Tąs to žmogaus persekiojimas perėjo visas teisėtumo 
ribas. Pasimota jį pasodinti į kalėjimą ir ten laikyti, 
nepaisant nieko.

į, s '
Agrikultūros sekretorius Ch. 
Brannan sako, nėra reikalo 
maistą pirkti ir slėpti; maisto 

šalyje yra užtenkamai.

Rašo
Bronislovas Pcnkauskas
Didžiuliai Lietuvos TSR 

! liaudies ūkio laimėjimai su- 
i kuria neribotus materiali- 
i nius galimumus iš metų į 
| metus plėsti gydymo ir kul- 
, tūros įstaigų tinklą, rengti 
Į gausius medicinos darbuo- 
Į tojų kadrus. Visuose Lie- 
i tuvos kampeliuose, net vi- 
i sų toliausiuose, kur iki Ta- 
rvbu valdžios nebuvo nei <• €
vieno gydytojo; dabar yra 
gydymo įstaigų. Antai, 
Šakių apskrities Griškabū
džio, Jankų, B a rzdų, 
žvirgždaičių ir kituose 
valsčiuose buržuaziniais 
laikais nebuvo nei vienos 
sveikatos apsaugos įstai
gos. Tarybų valdžios me
tais čia sukurta ambulato
rijų, dantims gydyti kabi
netų, vaistinių punktų, 
gimdymo namų. Gydymo įs
taigų atsirado ir fašistinių 

| grobikų s u g r i a u tuose 
miestuose, Pagėgių, Kuršė
nų, Klaipėdos ir daugelio 
kitų respublikos apskričių 
kaimų vietovėse.
Klaipėdos pavyzdys

Kaip pavyzdį imkime 
kad ir Klaipėdą. Šis mies
tas — vienas iš labiausiai 
nukentėjusių f a š istinės 
okupacijos metais. Per 
penkerius pokarinius metus 

. poliklinikų ir ambulatori
jų skaičius čia padidėjo ke- 
! turis kartus, gimdymo lovų 
*— pusantro karto, vaikų 
i lopšelių — du kartus. Tik 
■pereitais metais miesto 
i darbo žmonių sveikatos 
apsaugai išleista 8 milijo
nai rublių.

Buržuazinėje Lietuvoje 
gydymasis mažatu rciams 
gyventojų sluoksniams bu
vo beveik neprieinamas dėl 
silpnai išvystyto gydymo 
įstaigų tinklo ir dėl aukš
to apmokėjimo už gydymą. 
Lietuvoje tebuvo iš viso tik 
keletas rentgeno kabinetų, 
kurie buvo tik didmiesčiuo
se. Norint ten patekti,, li
goniai turėjo keliauti šim
tus kilometru, v

Tarybų Lietuvoje yra su
kurtas platus gydymo ir 
profilaktikos Įstaigų tink
las. Veikia 362 poliklinikos 
ir ambulatorijos, 19 greito-

■ sios pagalbos stočių, sani- 
; tarines aviacijos stotys, 
i apie 150 rengteno kabine- 
itų. Respublikoje veikia 57 
I gimdymo namai, įsteigti 
I Tarybų valdžios metais.
į Poilsio namai ir kurortai

Kiekvienas tarybinis pi- 
I lietis turi galimumą nemo- 
į karnai, valstybes sąskaita, 
'gauti kvalifikuotą medici- 
: nos pagalbą, pabūti kuror- 
I te, sanatorijoje, poilsio na
muose. 1949 metais šalies 
gydyklose gydėsi ir ilsėjosi 
apie 26 tūkstančiai respub
likos darbo žmonių. Atilsi
mų į kurortus, į sanatori
jas bei poilsio namus kai
nos 70 procentų apmokėjo 
valstybė. Šiemet Lietuvos 

i profsąjungos išskyrė dau
giau kaip penkis milijonus 
rublių įsigyti atilsines. dar
bininkams ir tarnautojams.

Štai jau keleri metai 
normaliai veikia respubliko
je kurortai, kurie buvo at
kurti ir gerai sutvarkyti 

I pokariniais metais. Baltijos 
I jūros krante gražiame Pa
langos rajone sukurtos 
trys sanatorijos. Neseniai 
čia buvo atidaryta dar vie
na sanatorija, skirta moti
nai ir vaikui. Puikiai įreng
tas netoli Klaipėdos Giru
lių pajūrio kurortas. Res
publikos pietiniuose rajo
nuose, Nemuno krante yra 
aštuonios . Druskininkų sa - 
na to rijos. Čia yra viena iš 
geidausiu dumblų gydyklų 
Tarybų Sąjungoje. Dauge
lis respublikos darbininkų 
ir tarnautojų ilsisi ir gydo
si Birštono, Likėnų, Vala- 
kumpės, Kulautuvos i)' ki- 

i tuose kurortuose.
Kurortų statyba bei jų 

geras sutvarkymas kiekvie- 
neriais metais įgyja vis 
platesnį užmojį. Neseniai 
Kulautuvos pušyne atidary
ta dar viena sanatorija vai
kams, tokia pat sanatorija 
atidaryta ir Druskininkuo
se.

i Vaikų sveikata
Tarybų valstybe didelį 

dėmesį skiria vaikų sveika
tos apsaugai. Be sanatorijų 
vaikams kasmet organizuo
jamos bendro ir sanatori
nio tipo pionierių stovyklos, 
kuriose ilsisi ir gydosi tūks- 

itančiai vaikų. Šiemet į gra-

1 žias respublikos vietoves I 
i išvažiavo daugiau kaip 12 ! 
I tūkstančių vaikų. Vaikui 
! poilsiui valstybė šiemet iš-1 
leidžia daugiau kaip ketu
ris milijonus rublių.

Tarybų Lietuvoje, kaip 
ir visoje Tarybų Sąjungoje, 
darbo žmones kasmet gau
na apmokamas atostogas, 
kurių metu jie išvažiuoja 
ilsėtis ir gydytis ne tik į 
respublikos gydyklas, bet 
ir' Juodosios jūros pakran
tes, Kaukazo ir Krimo ku
rortus, į RTFSR,-Ukrainos 
ir kitų broliškųjų, tarybinių 
respublikų sanatorijas. 
Šiomis dienomis pradėjo 
dirbti grįžęs iš atostogų 
“Vilniaus statybos” tresto 
darbininkas stogdengys 
Kaziulinas. Su nemokama 

j profsąjungos atilsine jis 
ilsėjosi Kislovodske, gerai 
pataisė savo sveikatą ir 
dabar dirba padvigubinta 
energija. Nemokamas atil
sines gavo taip pat Lygu - 
mų mašinų-traktorių sto
ties darbininkas Du Jonis, 
Klaipėdos elektrinės- darbi
ninkas Božko, Švenčionė
lių depo mašinistas Rajū
nas, Joniškio mašinų-trak
torių stoties traktorininkas 
Solodčenkas, “Maišiogalos” 
tarybinio ūkio darbininkas 
Kutenąs ir daug, daug kitų. 
Šiemet tik kurortuose, ne
skaitant poilsio namų, pa-

I bu vos daugiau kaip 15 
tūkst. žmonių, v
Sanitarinės aviacijos stotis

Didžiulis Tarybinės Vy
riausybės rūpinimasis liau
dies sveikatos apsauga aki
vaizdžiai pasireiškia suku - 

! riant respublikoje santari- 
j nes aviacijos stotį. Čia išti
są parą budi gydytojai — 
specialistai, kurie, gavę pir
mą iš bet kurio Lietuvos 
punkto šaukimą, išskrenda 
lėktuvu skubiai teikti ligo- 

iniui pagalbą. Sanitarinės 
I aviacijos stoties pagalba 
;Sveikatos apsaugos minis- 
įte.rijos gydymo valdyba or
ganizuoja įvairiuose res
publikos punktuose kon
sultacijas, gyventojams ii’ 
medicinos darbuotojams, 
siunčia gydytojus į konsi
liumą, jei to reikalauja ra
joninė ar kaimo ligoninė,

reguliariai pristato reika
lingus vaistus apskričių li
goninėms ir kaimų gydymo 
apylinkėms.

Didelį darbą, aptarnau
jant gyventojus, taip pat 
! atlieka mokslinio tyrimo 
institutai —sanitarinės hi

gienos institutas ir kiti.
Medicinos Darbuotojai

Respublika yra gerai ap- 
j rūpinta kvalifikuotais me - 
dicinos darbuotojais, kurių 
skaičius kiekvienais metais 
didėja. Tiktai šiemet Vil
niaus ir Kauno valstybinių 
universitetų medicinos fa
kultetai išleido 467 gydyto
jus, 84 farmaceutus. Res- 

I publikos 11 vidurinių medi- 
(cinos mokyklų šiemet išlei
do 526 akušerių,4 laborantų, 
medicinos seserų, dantų 
technikų. Dauguma iš jų 
pasiųsta dirbti į kaimų vie
toves.

Gydytojų parengimas bei 
tobulinimas taip pat vyks
ta Vilniuje ir Kaune uni
versitetiniu klinikų baze. 
Jauniems sveikatos apsau
gos, darbuoto jams kasmet 
organizuojami kursai kva
lifikacijai kelti.

O rgan i z uo j an t Li e tu vos 
liaudies sveikatos apsaugą 
didelę pagalbą teikia RTF
SR, Ukrainos, (Gruzijos ir 

j daugelio kitų, broliškųjų 
: tarybinių respublikų medi
cinos y įstaigos. Neseniai 

i Maskvos gydytojų pasito
bulinimo institutas surengė 
Vilniuje ir Kaune išvažiuo
jamas sesijas. Tų sesijų 
darbe dalyvavo įžymieji 

i Maskvos mokslininkai. Jie 
paskaitė ciklą mokslinių 
referatų aktualiais tarybi- 

, nes sveikatos apsaugos 
' klausimais, šis institutas 
yra nuolatinis Lietuvos 
TSR medicinos darbuotojų 
šefas. Jo specialistai daž
nai nuvyksta į respublikos 
miestus ir apskritis, kon
sultuoja gydytojus, padeda 
pagerinti gydymo įstaigų 
darbą. Lietuvos gydytojai 
dažnai lankosi Maskvoje ir 
gydytojų pasitobulinimo 
institute kelia savo kvalifi
kaciją. Šiemet į Maskvą 
nuvyksta 160 Lietuvos me
dicinos darbuotojų.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Rugp. 3, 1950
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Cleveland, Ohio
9

Susidėjus tani tikroms rim
toms komplikacijoms, Cleve- 
lando spaudos piknikas pris
ėjo nukelti viena savaite vė
liau. Originaliai buvo reng
tasi, taipgi jau buvo paskelb
ta spaudoj, kad spaudos pik
nikas įvyks rugpjūčio (Aug.) 
27 d., o nukėlus savaite vė
liau—jis įvyks rugsėjo (Sept.) 
3 d. Jau yra išplatinta nema
žai tikietu, ant kuriu yra pa
žymėta diena Aug. 27. Ku
rie tų tikietelių turite. pa
keiskite ant jų datą — vie
toj Aug. 27. pažymėkite Sept. 
3. Piknikas įvyks, kaip ori
ginaliai buvo pranešta, drau
gu Rūbų ūkyj. ant loute 422. 
Taipgi originaliai šis piknikas 
buvo rengiamas tik “Vilnies” 
naudai, o dabar jis bus ren
giamas pilnoj to žodžio pras
mėj. a bitini dienraščiam — 
“Vilniai” ir “Laisvei.”

★
LLD 190 Kp. Išvažiavimas 

šis išvažiavimas buvo nusi
tarta turėti rugsėjo 3 d., bet 
spaudos pikniko rengėjai nu
matė tą dieną tinkamesne 
spaudos piknikui, tad 190 kp. 
išvažiavimui pasirinkta irgi 
kita diena, būtent, rugpiūčio 
20 d. Kurie pasirengę daly
vauti 190 k p. išvažiavime, tai 
jsitėmykite, nes tas mūsų me
tinis pokilis įvyks 2 savai
tėm anksčiau, kaip buvo nu
tarta, tai yra, vietoj rugsėjo 
3 d., jis įvyks rugpiūčio 20-tą 
d. Išvažiavimas ir šiais me
tais įvyks pas LLD 190 kuopos 
narius dd. Kala k a u s k u s . 
Footwell. Ohio.

★
Iš LLD 190 Kp. Susirinkimo

Minėtos kuopos susirinki
mas įvyko liepos 21 d. Jis 
nebuvo taip jau skaitlingas, 
kaip tikėjomės, bet buvo ge- 

3-čiaS METINIS
DAINŲ FESTIVAL

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji Apskritis

Sėkmad., Rugpiūčio, 1950
Lietuvių Parke, Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

LAISVĖS CHORAS, iš Hartford, Conn., vad. WILMA HOLLIS

(■RAŽUI LIAUDIES DAINŲ PROGRAMA DUOS SEKANTI CHORAI:
AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 

dirigentas Geo. Kazakevičius.
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. 

dirigentas Walter Žukas

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

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

VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., 
dirigentas Gertrude Ulinskas

ĮŽANGA 50c (TAKSAI ĮSKAITYTI)

širdingai kviečiame skaitlingai susirinkti į šį gražų parengimą.
RENGĖJAI.

I ras visais atžvilgiais. J kuopą 
formaliai tapo priimti visi de
vyni Apskrities piknike gauti

i nauji nariai. Užsibrėžta jų
i dar daugiau gauti.

Suvažiavimo delegatas J. 
Palton išdavė platu, išsamu

I raportą iš tik ką buvusio su
važiavimo. Kiti delegatai, K. 
Salon ir A. Palton, kiek pa
pildė, ir raportai tapo priim-

| ti su užgynimu. Plačiai, ap- 
i kalbėta, kaip pagyvinti mū
sų kuopos susirinkimus, kad 
kuopos nariai juos noriai lan
kytų ir pasitenkintų. Turint

i tokią patogią ir jaukią sve
tainę, nutarta su spalio (Oct.)

i mėnesio susirinkimu po susi
rinkimo turėti paskaitas, ku
rių parūpinti pavesta kuopos 
valdybai. Draugės moterys

Į pasižadė jo paskaitą užbaigus 
turėti kavutes ir prie kavu
tės. Kaip matosi, tai vakaras 
bus puikiai sunaudotas; tik 
geistina, kad kuo daugiausiai 
narių atsilankytų. Kviečiami

i ir kitų kuopų nariai arba ir 
' ne nariai atsilankyti.

Sekamas 190-tos kuopos su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 18 i

j d., LDS Klubo svetainėj.
J. Žebrys.

Tibetiečiai per klaidą
I nušovė Amerikos konsulą

Washington. — Tik da
bar pranešta, kaip Tibeto 
sienos sargai pernai rude
nį nušovė Amerikos konsu
lo pavaduotoją Douglasą 

i MacKiernaną.
Kinijos liaudiniu kam s 

užimant Sinkiango provin- 
'ciją, MacKiernan bego i Ti
betą. Tibeto sienos sargai 

i palaikė jį “banditu arba 
komunistu” ir nušovė, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas. ;

Worceslerio ir Apylinkes Žinios
Liepos 23 Olympia Parke nesigailėsite, o būsite tikrai

atsibuvo Gintaro žemės Radi
jo piknikas, žmonių buvo iš 
Montello, Haverhill, Law
rence, Norwood, So. Boston, 
Cambridge ir iš Now Hamp
shire valstijos — iš -viso apie 
1,600 žmonių. Buvo daili 
programa. A. Vasaris, iš 
Montello, rode gyvais ’mode
liais kotus ir kaklo kavalkus, 
išdirbtus iš kailių (fur coats 
& neck pieces). Aido Choras 
dainavo .keturias dainas; pro
gramą atidarė su daina 
“Kur bėga Šešupė.” Būtų 
viskas buvę vietoj, jei būtų 
radijo programos tvarkytojas 
visą programą perstatos.

Rodė monus magikas Un- 
no. Tai pirmu kartu buvo 
tokia daili programa. Buvo 
ir žmones, kurie trauke kru- 
tamus paveikslus. Būtų dailu 
pamatyt, nes daugelis žmonių 
buvo nutraukta, ir bus matyt, 
kaip dailus parkas atrodo.

★

Rugpjūčio 5 d., sukatoj, 7 
i vai. vakaro, Aido Choras ren
gia “Strawberry Shortcake 
Party” Olympia Parke. Bus 
šokiai ir kiti pamarginimai. 
Visus kviečia Aido Choras. 
Pelnas skiriamas Aido Choro 
šokėjų grupei, kuri eis į šios 
vasaros LMS Atostogų Moky
klą. Tad visi ir visos nepa
mirškite atsilankyti. Bilietus 
galite gauti pas choristus.

Jau netoli rugpjūčio 7-ta, 
artinasi LMS Atostogų Moky
kla Olympia Parko. Visi — 
kaip seni, taip ir jauni, ku
riems tik laikas pavėlina, ii 
kurie norite daugiau ' žinot 
apie meną, išpildykite blanką 
ir būkite mokiniu, nors vieną 
savaitę. Aš esu tikras, kad 

užganėdinti.

Aido Choras liepos 30-tą 
anksti išvažiavo į pajūrį, , bet 
ne busti, o automobiliais (4 
iš. viso). Labai negerai, kad 
taip choristai nutarė daryti; 
aš žinau, kad daugelis choro 
rėmėjų norėjo ir laukė, kada 
choras važiuos į byčius busti. 
Ir aš laukiau. Bet kai atėjo 
choristai, pasidarė aišku, kad 
jie nenori su mumis skaity
tis.

■k

Massachusetts Sonatas nu
balsavo 199 prieš 19, kad 
žmones nagrinėtų, ar yra ko
munistai. 28 senatoriai susi
laikė nuo balsavimo.

Pas mus, Worcesteryj, ti
krai laikai pagerėjo; tik žiū
rėk, tai jaui kitas, kurį pa
žinojai, kuris gerokai pager-, 
davo, jau negeria, bet turi 
naują automobilį. Man vienas
gerai pažįstamas žmogus sa
ko: “Dipukai mane ir ma
no šeimą biskį suglaudė, tai 
velnias iš kur pripiršo auto
mobilį.”

Worcesterietis.

Worcester, Mass.
Meno Mokykla, 
Bankietas ir Svečiai

Rugpjūčio 7 dieną, Olym- 
! pia Parke, prasideda lietuvių 
Meno Atostogų Mokykla, ku
rią organizuoja antra ir trečia 
apskritys bendrai. Ji tęsis dvi 
savaites laiko.

Kadangi jau spaudoje buvo 
išdėstyti mokyklos tikslai, 
.jos eisenos forma, tai nėra 

reikalo kartoti. Gi kurie da
lyvavo mokykloj, arba tėmijo , 
jos eiseną . per pastaruosius ' 
du metus, tai patyrė, kaip • 
gražiai ir naudingai vakacijų ! 
lai 1<as leidžiamas .

Pasitikimą, kad ne vien mo
kykla bus skaitlinga ir nau
dinga, bet vietos lietuviai lan
kysis į surengtas prelekcijas 
ir parengimus, lavinsis ir ge-
Cėsis. Mokyklos rengimo ko
misija laukia daug svečių ir 
iš toliau.

Komisiją sudaro worceste- 
riečiai ir yra paėmę svetainę, 
pasirengę visakuomi aprūpin
ti, kaip mokinius, taip ir sve
čius. Tik prašome publiką 
lankytis.

Nedėlioj, 13 d. rugpjūčio, 
Olympia Parke, įvyks didysis 
piknikas, kuriame dalyvaw 
apylinkės chorai, dainuos ir 
šiaip programoje dalyvaus 
mokiniai, šokėjai ir tt. Pra
šome visus ir visas atšilau-1 
kyli.

Mokiniu atydai. Mokiniai
į šią mokyklą atvykę į Wor- i 
ccsterį ir nežinanti, kaip pa-1 
siekti Olympia Parką, važiuo- j 
kite į Lietuvių Svetainę, 29 | 
Endicott St. Koihisija iš ten j 
jus pristatys į parką. S. M. ;

Bridgeport, Conn, j
LDS 74 kuopos mitingas ne

įvyks nedėlioj, 6 d. rugpjūčio, i 
nes tą pat dieną įvyksta Dai- j 
nu Diena - piknikas Waterbu
ry]'. Visi ir visos ten važiuo- 

*• ’ Sime.
Mitingas perkeliamas į sek- Į 

madienį, 13 d. rugpjūčio, ku- 1 
ris įvyks paprastu laiku ir to
je pat vietoje. Visi dalyvauki- I 
te 13 d.

k
Bridgeporto lietuviai turi 

apsčiai automobilių ir vyks į į 
Daimi Dienos pikniką. Todėl, į 
galinti nuvežti, ir neturinti i 
automobilių, bet norinti nuva- | 
žinoti, esate prašomi susirink-' 
ti prie Lietuviu Svetainės, antį 
Lafayette St. ’ A. P. R.

PRANEŠIMAI
MONTELLO. MASS.

Liet. Lit. Draugijos 6-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį. rugp.-Aug. 7 d., Liet. Taut, j 
Namo kambariuose, prasidės 7:30 v. I 
vakare. Visi nariai malonėkite da

Shenandoah ir Apylinkės

lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų, kuriuos turėsime aptarti. Fin. 
rast. Geo. Shimaitis.

(146-142)

MONTELLO, .MASS.
Rugpiūčio-Aug. 5 d. bus draugiš

kas vakaras Liet. Taut. Namo Par
ke. ant Keswick Rd., pradžia 7-tą 
vai. vakare. Tai bus išleistuvės vie
no jaunuolio j vakarinę meno mo
kyklą, Olympia Park, Shrewsbury, 
Mass., kuri atsidarys rugp. 6 d. 
Prašome visų būti laiku. Rengia 
Liuosybės Choras. (146-147)

BALTIMORE, MI).
LLD 25 kuopa ir LDS 48 kp. ren

gia pikniką sekmadieni, rugpiūčio 
(Aug.) 6 d., M. Kučinsko farmoj, 
Hammonds Ferry Rd., Lans
downe. Bušu No. 27 iki galui, ten 
bus Lansdowne bosas; persėdos va
žiuoti iki galui ir eiti keletą blokų 
iki vietai. Visus kviečia Rengė
jai. Peter Paserskis.

(146-147)

HARRISON, N. J
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

pirmo penktadienio vakarą, 8 vai., 
August. 4 d., toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyt, ko 
skaitlingiausia. Da turim narių, ku
rie nėra, užsimokėję duoklių už šiuos 
metus. Draugai ir draugės: pasi-
■•itbngkite atlikt savo užduotį. 
M. Z. Sekr. (145-146)

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darb. Progresyviu Klubo* 

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

(145-146)

Namy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
sėm stogus, gatavus 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 fi
ll 77-J.

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

KRISLAI —darbo liaudies—dainius-po - 
(Tasa nuo Ūmo dust.) ! T . ,. ... .. . ,.

| Jo mirtis didelis nuostolis. 
įvivTįų vietos organizacijų iri Jo netekimas bus ilgai jau- 
berods buvo abiejų didžiųjų Į čiamas visos pažangiosios A- 
kuopų finansinis sekretorius1 merikos lietuvių visuomenės.

Prie to, Stasys rašė ne tik j —----------------------
eilėraščius.. Jis yra parašęs Varšava. — Amerika pu- 
daugybę knygų peržvalgų ii | sjau sumažino savo ambasa- 
šiaip įvairiomis temomis| cįos narįų skaičių Varšuvoj, 
straipsnių ir straipsnelių. | _________ *____________________

Mūsų suvažiavimuose Sta
sys Jasilionis būdavo oficia
liu sekretoriumi. M o k ė j o 
trumpai, aiškiai, rūpestingai 
surašyti protokolus.

Savo poetinėje kūryboje 
Stasys nesivaikę “gudrybių,” 
kurios būtų virš paprasto, vi
dutinio darbo žmogaus gal
vos; nesišvaistė žodžiais ir 
nemedžiojo dausose temų. 
Rašė paprastai, gražiai, jaus
mingai, iš kasdieninio gyveni
mo, iš kasdieninių darbo liau
dies kovų ; kūrė - rašė iš šir
dies, kaip galėjo ir pajėgė. 
Tai buvo gausus, taurus mūsų

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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
sti miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
diena ir vieta:

/

Rugpiūčio 13 August
Brandonville Giraitėj 

BRANDONVILLE, PA.

Dienraščiui Laisvių 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 i)' pelningu mūsų dienraščio paramai.

Tik neatsidėkite vieni ant kitų, kad g'al 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 būdus 
nuvykimui į pikniką.

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Mcrch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

4 CHARLES J. ROMAN
4*

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel/ Poplar 4110

3 puak— Laiove (Libertyt Lith, Daily)— Kctv., Rugp. 3, 1950
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NRvWbWMiZiiiiin Tėvažudis nekaltas, 
sako teisėjas

Sveikina iš atostogų
Geriausių linkėjimu i 

ginijos kalnų! Gamta 
graži, oras puikus.

(MUŠTAI LAIKOSI SAVO TEISES SUSIRINKTI TAIKA! IR LAISVEI Lankėsi Laisvėje

Aidiečiams

Gale praėjusios savaitės 
į laisviečius atlankė Aleksan- 
jdras ir Magdalena Valilioniai, 

brooklyniečiai 
už nedarbo ir senatvėje apylinkių gyventojai, 
■atida, kuria dabar džiau

šiu metų birželio 3 dieną 
Bronkso parke 
shaw, 1.7 metų 
mušė savo 70 
tėvą Martyną.

Stanley Opon- 
amžiaus,

metų
uz- 

amžiaus

"Masinio mitingo taikai lei-j visašališka jai kelerių metuko- buvę 
dimui tebesant stumdomam > vai 
tarp policijos, majoro 
ir teismų pareigūnų.

Didelis čarteriuotas busąs 
išeis nuo Liberty Auditorijos 
sekmadieni, rugpjūčio (Aug.) 
6-tą, 9:30 ryto, i Waterbury, 
Conn. Aido Choras važiuoja 
dainuoti* Metiniame Dainų 
Festivalyje, o LKM Šokėjų 
Grupe ten programoje šoks 
liaudies šokius.

Dar randasi buse keletas 
liuosų sėdynių, kurias užsisa
kyti privalu ne vėliau penk
tadienio vakaro.

lyvau ju n<v,iu uni iii

mitino-;)

buvo ša li
rų g p.j ūčio

Yorke.

masinčs alkanu jų
-demonstracijos da

Šiaurines Korėjos delegacija marguoja 80 pasaulio 
valstybių jaunimo atstovų sąskridyje taikai. Vaizdas 
iš dokumentalės filmos “World Youth Festival,” foto

grafuotos to festivalio eigoje 1949 metais, 
Budapešto mieste.

teisėjas 
jaunuoliStackell nusmerkė

Stanley būti kriminalinių 
nesveikaproČių ligoninėn. Stan
ley buvo per tūlą laiką Belle
vue ligoninėje, kur, sakoma, 
jis atrodė “idiotiškai nesvei
ko proto.”

N u sm erk d am as j aun u oi i
proto liga sergančiųjų ligo- 

teisėjas sakė, kad, jo 
tėvai kalti dėl to, 
Bronkso parke; jie 

gerai savo vaiko, 
jam religinių mo

ir šių 
dabar

j kelintieji metai gyveną Fort 
Lauderdale, Floridoje. Jie čia 
lankėsi pakeliui iš Kanados, 

apie porą 
seserį su 

čionai ap- 
pristatyta Į sisto.io pas Mrs. Dwyer, Long 

užtaisy- Islande, iš kur ne už ilgo iš-

gi am es.
Pirmosios didžiosios 

monstraci.ios toje aikštėje Įvy-Įkur jie .buvojo per 
ko kaip karo lauke. Didžiuo-) mėnesių pas josios 
siuoso pastatuose, ant tų pa-j šeima, farmerius.

ka riškių su gatavai 
tais automatiškais ginklais. 
Visa apylinkė privaryta poli- 

< i jos raitelių. 'Tačiau minios 
darbininkų tuomet užtvenkė 
visa aikšte ir šaligatvius ap
link' visą aikštę. Ten gimė 
mums šiandien taip mielas

vyks namo.

dienraščio Laisvės

ninėn, 
nuomone, 
kas įvyko 

ats i n a u j i no ne a u k 1 ė j o 
prenumora- nesuteikė

tą, raštinėje nusipirko knygų, kymų, ir tt. 
dienraščio reikalams dovano
jo $17. Taipgi atlankė LDS 
ir kitas Lietuvių Kultūriniame 
Centre esančias Įstaigas.L*"““ „—.MIESTUI REIKĖSIĄ 43 MILIJONU

įvyks penktadieni, rugpjūčio „& ™ “tE SAVIEMS KARO REIKALAMS
nai pasiruošime Dainų Dienai. 

Choro pirmininkė.

i.

AFL ir CIO pažadėjo 
poHcistus remti

Apie pusės tos sumos rei
kėsią gydyti apdegusiems nuo 
atominiu bombų. Tai tiems, 
kuriems pasisektu išlikti gy

rauna
loma

Abiejų šių unijų contralmių 
New YVnko sąjunge viršinin
kai padidėjo visokeriopą pa
ramą miesto policijai ir gais- 
ragesianis jų pastangose gau
ti iš miesto algų pakėlimus, 
geresnes darbo sąlygas, nu
mažinimą duoklių pensijos 
fondan.

Policistu specialiai paskir
tas pastovus komitetas Įgalin
tas tuojau ('iii pws majorą 
pradėti tais reikalais derybas.

in administracijai.

9.533,000.
Sirenos, tai tie baubliai, 

rie praneš, kad mums juu 
kas mirti arba spirgėti 
“griekus” lu ponų, kurio 
ri pasaulinį karą surengti, 
kurie patys, žinoma, 
nebus,

Pirmadienį lankėsi Ona 
.Mažuikienė iš Dorchester, 

j Mass., lydima williamsburgie- 
| tęs Mrs. Totoraitis. Viešnia 
| dovanojo dienraščio reika- 
I lams $2. Taip pat atlankė ir 
I kitas Liberty Auditorijos pa
statuose susibūrusiais lietu
vių Įstaigas. Viešėjo pas To-

Teisėjas sakė: Stanley O- 
penshaw privalo būti nesvei
ko proto sergančiųjų ligoninė
je tol, kol jis pasveiks, 
išgirdęs, Stanley 
ko:

—Protiniai aš 
jau dabar.

Stanįio motina, 
padėta po $3,000 
tinama už tai, kad per 
laiką po to, kai tėvas buvo 
užmuštas, ji slėpė užmušėją 
sūnų !

Tai 
ramiai suri

Anna, 
belą; ji kal

tui a

Policijos detektyvas Micha
el Dwyer, 54 m., pasišovė
save Prospect Parke, Brook- 
iyne. Jo gyvybė z pavojuje. 
Raštelyje sako, kad jo žmo- 

, . ... . .. i na randasi ligoninėje ir kadmeti), iškrito nuo 6 aukšto pro į 
langą iš savo buto, Yonkers. 
Nuvežta ligoninėn, mirė. Pirm 
mirties ji dar kalbėjo, sakėsi, j 
kad buvusi prisitraukusi lovą ‘ 
prie pat lango ir nežino, ar Į 
ji iškrito apsiversdama lovo- i 
jo, ar per miegus buvo besi- į 
kelianti iš lovos.

Miegodama iškrito 
pro langą

Mrs. Virginia Bohensky, 32
dėl to jis1 negali valgyti nei

TONY’S

d Lektorium i to visko Wall 
andep. Inivęs policijos komisi- 
ionierius. mitini.'amo majoru 
pareikalavimų sąraše žymi 
kad \ imi sirenoms reikėsią

ku- 
lai- 
už 

no- 
bet

mieste 
nes .jiems dirbti nerei- 

Jie tupės kur nors to
li tižm'osčiuose savo puikiose

Argi nuostabu, kad darbo 
žmones masiniai rašosi 
taikos peticijomis ?

toraitienę, Burbaitę ir kitus 
čionai, taipgi pas savo sesutę 

j su šeima Stamford e.
Išvykdama, viešnia nustatė 

i ir sekamą d eitą su mumis, sa- 
j kydama:

“Pasimatysime Laisvės me
iliniame koncerte čionai, rude- 
| nį.”

PAJIEŠKOJIMAI
Ieškau darbo ant ūkės, moku 

dirbti visus ūkiškus darbus. Gal 
kam reikalingas asmuo rinkti pa- 
midorų (tomatos) ir sprouys. Su 
alga susitaikysime. Prašome rašyti: 
Mr. Peter Malenowske, General De
livery P. O., New York City, N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vienam 

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

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Virš- 500 statybos firmoms

savaite. Jiems jau siūle

liai. -f i
Ar policistai oficialiai taps 1 priedo.

‘ unijistais, šio mitingA vadovy
bė atsisakė pareikšti. Mitin
ge, Įvykusiame Hotel Commo
dore, veikliai dalyvavo 
unijų viršininkai.

abi e j ų

/ Subway traukiniui 
sustojus, desūtkai asmenų ta
po nutrenkti nuo 
Keliems reikėjo 
gal bos.

uaiga

oa-

UN viršininkus kvietė
I atvykti į mitingą

1 klaikai, j Union Square
Nuteisti kalėti jauni 

\ndr<".v T. Finnegan ii 
;eph Vitulano, prisipažinę iš- 
ogę iš Billy Rose namų sau

giąja šėpa su $25,000 turto.

p j ūčio
Yorko policistai rug- 
l-ma susirinko svars- 

ar stoti i (TO.

. ' Trygve Lie, Jungtinių Tau- 
x 1 ai ! t ų generalis sekretorius, tele- 

! graminiu laišku tapo pakvies- 
i tas Į Union Square, ten su- 
šaukton demonstracijon tai
kai rugpjūčio 2-ros prievaka
ri, 5 vai. Jo prašė paskirti 
taikos demons! racijai stebė
tojus.

Tuopos 31-mą lankėsi Petras 
Joneliūnas ir žmona iš Mont
real, Canada, lydimi jo bro
lio, brooklyniečio Kenneth 
Joneliūno. Kanadiečiai sve
čiai apdovanojo dienraštį su 
penkine. Brooklynietis nuo 
savęs 
Abi 
dienraščio skaitytojai 
jautrūs ir duosnūs 
liaud ies laikraščio 
niams reikalams.

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

nuomuojamo 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
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

’’PROŠVAISTES”
JONO KAšKAičIO

parinkt inčs poezijos leidinys

Žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Karkiančius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštų jį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbu poezijos kurinį 
“PROšVAITĖS”

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė- 
jusiųjų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą,

knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky- 

vkite tą knygą per, organizacijos sekretorių.

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

Kvietimą .jam pasiuntė New 
Yorko Darbininkų Konferen
cija, įkurta ir darbininkų pa- 

! laikoma darbuotis už taiką.

Motina vagišiavusi 
! sykiu su jaunais 
savo vaikais

R i d ge woo d o teismabu ty j e

i Mrs, Beatrice Block, 48 me
tu dešimties vaiku motina,

' sykiu su trimis sūnumis, Jo- 
Įseph, James ir William,

19 ir I (5 metų. Juos 
o- mažuosius vaikus

20, 
Įkalino, 
padavė

suimti 
rytą ap- 

restaurantuką, 
Tie pasa-

Du vyrukai buvę 
anksti pirmadienio 
k rausti nė jaut' 
Rockaway Beach,
kę, kad motina buvusi jiems 
sargu. O trečiasis suimtas vė
liau, kaipo vagystės sirplanuo- 
tojas, nes jis ten seniau dir-

Moteriškė teisinosi nieko 
bendro neturėjusi su vagystė
mis ir net vaikų neįtarusi. Ji 
manydavusi, kad vaikai už
dirbtais pinigais bandydavę 
jai pagelbėti išlaikyti šeimą. 
Tačiau, anot* policijos, kre- 
čiant jos butą radę daug kvi
tų iš užstatų įstaigų.

Nukritęs ar nušokęs nuo 6 
aukšto bronxietis Manuel 
Martinez išliko gyvas del to, 
kad jis buvo užkliuvęs ant 
drabužiams džiauti, virves.

Tvanki, drėgna 89 laipsnių 
šilima liepos • 30-tą milijonus 
newyorkieciu buvo išvijusi j 
pajūrius. Coney Island ir 
Rockaways turėjo po pusantro 
milijono lankytojų.

Brooklynietis
irgi pridėjo penkinę, 

šeimos yra ilgamečiai 
ir labai 
lietuvių 
gyvybi-

REIKALAVIMAI
Reikalingas rankinis prosytojas. 

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

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

GERIAUSIS

Lankėsi Vincas čižauskas iš 
Chicagos, richmondhilli e č i o 
Vinco Globičiaus sesers sūnus, 
ir Alfonsas Barkauskas, Glo- 
bičių auklėtinis, vietinis (iš

Pašauktųjų draftui jaunų 
vyrų New Yorke arti ketvir
tadalis (23 nuošimčiai) nesi- 
raportavo. Ir iš tų, kurie ra- 
portavosi, iš 1,309 ’ 759 at
mesta. Dėl to manoma, kad 
25 ir 24 metų vaikinų' ne il
gam užteks, spaliui mėnesį 
šauksią 23 metų.

EDDIE’S
BAR & GRILL
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 -

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

./ \ Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

t

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 FVHHIN
EVergreen 4-9407 J *-• ■*-« ▼ UI Vl^

SHUFFLE BOARD

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai*:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TELEPHONE

8TAGG 2-5048

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: WVerjfreen 4-RIT4

RES. TEL.

HY. 7-8631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

, (Lalsnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio 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.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Rugp. 3, 1950




