
Dar viena sporto iškilme. 
Proga gerai pasirodyti. 
“Šliuptarniai.” 
Tik pusė tikslo. 
Lengva mokyti.
Galvojimas pilvu.

Rašo A. BIMBA

Rugpjūčio 27 d. New Yor
ke Įvyks Lietuviu Darbininkų 
Susivienijimo rytinių valstijų 
metinis golfo tumamentas. 
Per paskutinius trejetą metų 
šis tumamentas Įvykdavo 
Bridgeport, Conn, šiemet bus 
pas mus.

Tumamentas Įvyks Clear
view golfo lauke — gal gra
žiausiam visam pasaulyje.

Kasmet geriausia pasirody
davo Connecticut valstijos 
golferiai. Ten randasi keletas 
labai smarkių jaunų lietuvių, 
labai gabių golferių.

Brūklyniečiai labai atsilikę. 
Nežinau, nė kodėl, čia golfo 
mėgėjus tarpe lietuvių galima 
ant vienos rankos pirštų su
skaityti.

Mums labai arti New Jer
sey valstija. Niūdžerzės vy
rai iškirto šposą bolingo tur- 
namente. Stebuklų nebūtų, 
jeigu jie tą patį padarytų ir 
šiame golfo turnamente.

Kaip terr nebūtų, golfo spor
tas yra sveikas ir gražus. A- 
merikoje yra apie dvylika mi
lijonų golferių . Galėtų jį pa
mėgti daugiau ir lietuvių.

Po turnamento, tos pačios 
dienos vakare, bus smarki va
karienė. Ten bus išdalintos 
dovanos, kurie jų užsitarnaus.

Vakarienėje galės dalyvauti 
visi. Gerai būtų ir čia pa
remti LDS, skaitlingai atsilan
kant Į vakarienę. Įžanga $2.- 
50 c.

Jau senokai ištisai perskai
čiau Dr. Al. Margerio knygą 
“šliuptarniai.” Knyga labai 
didelė, net 650 puslapių. Kai
na taipgi graži: net penki do
leriai.

žinau, kad autorius nepra
turtės. Prie šių dienų bran
gumo, veikiausia dar iš savo 
kišenės turės pridėti. Sunku 
tikėti, kad tokią didelę ir to
kią brangią knygą tūkstančiai 
skubintųsi Įsigyti. 0 jos iš
leidimas kaštavo labai daug

Kaip kiekvienas autorius 
nori, taip, tikiu, norėjo Mar- 
geris, kad knyga plačiai pasi- 
skleištų. Bet. nė pusės tikslo 
nepasieks. Puslapių puslapiai 
užpildyti ilgais, nuobodžiais 
pamokslais. Visa ta medžia
ga, gerai nutašyta ir nuablia- 
vota, galėjo sutilpti į trejetą 
šimtų puslapių. Daugiau žmo
nių būtų knygą Įsigiję ir pa
skaitę.

Al. Margeris yra karštas 
šliupo pasekėjas. Jis turi tei
sę tokiu būti. Bet tai dar ne
reiškia, kad ir knygą reikėjo 
rašyti “šliupiškai.” Stačio
kiškumas, šiurkštumas, žo
džiuose ir posakiuose netašy- 
tumas laisvamanybei nepade
da plėtotis.

Bet, žinoma, lengva kitą 
mokyti. Autorius gali pasaky
ti : Padarykite geriau! Te
ma didelė, plati. Kodėl nie
kas kitas iki šiol to darbo ne
siėmė ?

Vieną dalyką per visą dide
lę knygą Al. Margeris išlaikė 
gerai, gražiai, pagirtinai. Iš 
peties ir iš širdies, tiek žo
džiais, tiek jausmais, jis pa
laiko darbo žmonių pusę. 
Joks darbininkų priešas, nei 
gabšus klebonas, nei turtuo
se paskendęs kapitalistas viso
je knygoje neranda pas auto
rių jokio pasigailėjimo.

Tai gerai. Už tai “šliuptar- 
nių” autorių karštai sveikinu.

Pereitą sekmadienį vėlai

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metanu 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE Kc

No. 150 ★ ★ ★

METHODISTV SĄJUNGĄ SMERKIA.
KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ BILIŲ

\ Nervy or kiečių komitetas šaukia 
■atmest fašistini Mundto bilių

New York. — Methodis- 
tų Bažnyčios Sąjunga dėl 

I JPa tarnavimų Visuomenei 
! pasmerki įneštą Kongresui 
i Hobbso bilių. Tas bilius rei
kalauja’ į koncentracijos 
žardžius suvaryti tokius 
nepiliečius sveturgimius, 

į kurių negalima deportuot 
iš Jungtinių Valstijų.
Methodistų Sąjunga krei

pėsi į newyorkinius sena
torius ir teisinės Senato 
komisijas pirmininką P. 
McCarraną, Washingtone; 
prašo juos pasistengti, kad 
būtų atmestas Hobbso bi
lius.

New York. — Newyorki- 
nis Komitetas dėl

Perša imt komunistus 
į darbo batalionus

Washington. — Republi - 
konas kongresmanas Ha
rold O. Lovre ragino kari
nę Amerikos vyriausybę 
draftuot komunistus ir jų 
rėmėjus į darbinius armi
jos batalionus. Jie būtų pri
versti dirbti bjaurius bei 
pavojingus darbus ir at
skirti nuo armijos, taip 
kad negalėtų skleisti karei
viams propagandos už tai
ka, u

Lovre išvedžiojo, kad jei
gu komunistai visai nebū
tų draftuojami, tai atsiras
tų tokių, kurie tyčia saky
tųsi esą komunistai, idant 
išvengt karinės tarnybos.

• _________ _.

Veteranas nušovė kitą 
paralyžiuotą veteraną

Richmond, Va. —Dalinai 
suparalyžiuotas veteranas 
Charles Kennedy nušovė 
karinėje ligoninėje savo 
draugą Vance Clary, kitą 
dalinai suparalyžiuotą vete
raną. Kennedy perpyko 
dėl to, kad Clary sakė, jog 
jis blogai važiavo automo
biliu, kuriame abudu buvo.

Jiedu buvo paleisti ke
lioms valandoms miestan ir 
pasigėrė. Kennedy vairavo 
tą savo automo.bilį, pritai
kytą dalinai paralyžiuo
tiems.

Tokio. — Per potvynius 
Ibanki srityje, Japonijoj, 
žuvo bei dingo 40 žmonių.

naktį koks ten Hugley per 
radiją dėstė šitaip: Rusija 
nenori, kad komunistinė Ki
nija būtų priimta į Jungtines 
Tautas, todėl ji kovoja už jos 
priėmimą. Rusija nenori, kad 
Korėja laimėtų karą prieš A- 
meriką, todėl ji tą karą re
mia.

Tuojau aišku, kad šis ko
mentatorius, kaip ir daugelis 
kitų jo kolegų, galvoja ne 
galva, bet pilvu. Jo tikslas 
ne šviesti žmones, bet juos 
klaidinti.
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Biliaus Sumušimo pasiun
tė atsišaukimo telegramas 
demokratų senatorių vadui 
Scottui Lucasui ir demo
kratų kongresmanų vadui 
Johnui McCormackui, kad 
p r i e š i n tusi fašistuojan- 
čiam Mundto biliui. Komite
tas taipgi šaukia Lucasą 
ir McCormacką darbuotis 
prieš panašius bilius, kurie 
perša suregistruoti komu
nistus ir kitus kairiuosius 
ir visaip juos persekioti.

Komitetas dėl Mundto 
Biliaus Sumušimo ragina: 
— Neleist klastingiems 
“patrijotams” vardan Ko
rėjos karo sunaikint konsti-

, tucines amerikiečių Jais- 
Mundtolves!

Brooklyn© apylinke 
bijo atominiy nuodu

Brooklyn, N. Y. —Brook- 
havene, Long Islande, ne
trukus pradės veikti didžiu
lė krosnis, kuri perdirbinės 
mišrųjį uraniumą į pluto- 
niumą, sprogstamąją me
džiagą atominėms bom
boms.

Daugelis brooklyniečių ir 
Long Islando gyventojų 
bendrai bijo, kad ta kros
nis užterš orą žalingais 
atominiais nuodais.

Atominė valdyba, iš sa
vo pusės, ramina juos, kad 
atominiai garai ir atomų 
šiukšlės bus “saugiai” oran 
leidžiama, išsklaidoma bei 
žemėn ir jūron suvedama 
taip, kad “niekam nekenk
tu.” £

Tariamieji “Liuosybės 
Namai” ragina uždraust 
Komunistų Partijų

New York. — Politikie
rių organizacija, pasivadi
nus “Liuosybės Namai” 
(Freedom House), kreipė
si į prezidentą Trumaną, 
kad pasistengtų uždraust 
Komunistų Partiją ir visus 
artimus jai laikraščius bei 
kitas pritariančias komu
nistams įstaigas.

Vyriausias “Liuosybės 
Namų” direktorius yra Ro
bertas P. Pattersonas, bu
vęs Amerikos armijos sek
retorius.

“Liuosybės Namai” pa
siuntė prez. Trumanui dar 
sekamus raginimus:

Užimt visą Korėją (taigi 
ir liaudišką šiaurinę jos da-’ 
lį) ir pervest ją į Jungti
nių Tautų valdybą; 25 pro
centus visų amerikinių pra
monių naudot ginklams ga
minti Amerikai ir jos talki
ninkams; įvest visuotiną 
karinę ir ūkinę mobilizaci
ją, pilnai kontroliuot al
gas, kainas ir pelnus, iki 
bus laimėta kova prieš ta
riamą “sovietinį imperia
lizmą.”

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAV SUKELTA $7,652;
DAR REIKIA $2,348

R '

Stambesnėmis sumomis pridavė:
K. Naravas ir St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.$75.75
P. Buknys, Brooklyn, N. Y..........................  .$30.00

Aukojo: ............... • • •
LDS 103 kuopa, Richmond Hill, N. Y............... $25.00
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa........................10.00
Mr. ir Mrs. M'otuzai, ” ” .................10.00
S. ir K. Kuržinskai, Mahanoy City, Pa..............10.00
B. ir M. Valukai, Ringtown, Pa........................... 10.00
Kazys Zambasevičius, Reading, Pa...................... 7.00
Juozas ir Ona Kairiai, Brooklyn, N. Y. .. . ......... 5.00
J. Šerys, Shenandoah, Pa.......................................5.00
J. ir M. Slavitskai, Shenandoah, Pa....................... 3.00
Drg. J., Shenandoah, Pa................................ • •. .2.00
Mrs. Ona, Shenandoah, Pa......................... • ....2.00
Kazys Petkevičius, Mahanoy City, Pa.................. 2.00
Petras Urbonas, Ashland, Pa................................-2.00
A. Dambauskas, Ashland, Pa...........................•. .2.00
S. Kupstienė, Shenandoah, Pa........................ 1,00
J. Tuleikai, Shenandoah, Pa........................... • • • .1.00
EI Stankevičienė, Shenandoah, Pa.................  1.00
A. Janušonis, Port Carbon, Pa............................... 1.00
Tofilė Mauczas, Mahanoy City, Pa........................1.00
P. Gurklys, Mahanoy City, Pa......................     • -1..00
M. Šolys, Girardville, Pa. •.. • •............................ 1.00
Dr. Zelenka, Frackville, Pa................................... 1.00
N. Ambrazienė, Mahanoy City, Pa. .. • •................ .50
E. Rogovich, Mahanoy City, Pa........................ • • .50
A. Jonynas, Mahanoy City, Pa. • • •.........................50
J. Ambrulevičius, Mahanoy City, Pa...........• .... .50
Mrs. D. Lakitski, Tamaqua, Pa. ......... 50
A. Arminienė,.Tamaqua, Pa. ..........................• •. .25
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems aukotojams.

Specialus Vajaus Komitetas.

Tokio, rugp. 8. — Ameri
kos pėstininkai ir matinin
kai pietiniame Korėjos 
fronte per dvi dienas pra
siveržė iki 7 mylių pirmyn 
ir užėmė pozicijas už 10 
mylių į rytus nuo Čindžu, 
kaip praneša generolo Mac- 
Arthuro štabas. Nuo Čin
džu yra 53 mylios iki Pu- 
sano uosto, pietiniai ryti
niame* Korėjos kampe. Per 
Pusaną amerikiečiai įgabe
na visą savo kariuomenę ir 
reikmenis.

Šiauriniai korėjiečiai 
liaudininkai buvo apsupę 
jankių batalioną; bet pas
kui kiti amerikiečiai paliuo- 
savo apsuptuosius. Ameri
kiniai karininkai sako, jog

Padaugėjo vedybos 
dėl Korėjos karo

Washington. — Liepos 
mėnesį ir dabar kur kas 
daugiau jaunų vyrų apsive- 
da, negu pirm Korėjos ka
ro. Vedybų skaičius įvai- 

! riuose miestuose pakilo še
šiais iki keliasdešimts pro
centu, v

Lie užgina karinius 
vakarą sąryšius

Lake Success, N. Y. — 
Generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie už- 
gyrė Atlanto kraštų paktą 
ir kitus amerikonų vado
vaujamus karinius vakarų 
sąryšius prieš Sovietų Są
jungą.

Pasikalbėjime su kores
pondentais Lie gyrė Ame' 
riką už tų šalių ginklavi
mą prieš komunizmą. Kar
tu jis pasakojo, kad ne
reiktų Korėjoje kariauti 
iki galutinos “Jungtinių 
Tautų” (amerikiečių) per
galės, jeigu Šiaurinės Korė
jos liaudininkai pasitrauk
tų atgal už 38-tos parale
lės, tai yra, sienos tarp 
Pietinės ir šiaudinės Korė
jos. ’ - • :

Lie kartojo, kad jis tebė
ra įsitikinęs, jog Rusija 
nori taikos, “jeigu pasiro
dytų, kad ji nesiunčia Šiau
rinei Korėjai ginklų, po to, 
kai kilo dabartinis karas”...

Taip Lie sykiu pučia ir 
karštai ir šaltai.

įkalintas profesorius už 
lapelius dėl taikos

Berlin. — Policija vaka
rinėje Berlyno dalyje, ame
rikonų užimtoje, areštavo 
vokietį atominį mokslinin
ką prof. Rudolfą Havema- 
nną už tai, kad jis per pra
mogą sode dalino lapelius, 
raginančius uždraust ato
minių bombų vartojimą ka
re. Po 24 valandų policijos 
nuovadoje Havemann tapo 
paleistas.

Tai buvo jau antras jo 
areštas už veiklą dėl tai
kos.

Greit bus draftuojami 
23-metiniai vyrai

New York. — Čion alti
nis verstino rekrutavimo 
direktorius pulkininkas 
Candler Cobb paskelbė, jog 
nuo 18-tos šio mėnesio die
nos pradės draftuot 23-jų 
metų vyrus. Sako, jau 
draftuoti čia beveik visi 
tinkami 24 ir 25-rių metų 
vyrai (apart tų, kurie slap
stosi). 

f > -

Japonų unijistai smerkia 
jankių įsiveržimą Korejon

Tokio. — Japonijos Dar
bo Unijų Taryba, turinti 
pusantro miliono narių, 
pasmerkė karinį amerikie
čių įsikišimą į pilietinį karą 
tarp Šiaurinės Korėjos ir 
Pietų Korėjos. Japonų Uni
jų Taryba pareiškė:

.“Mes atsisakome gamin
ti ir gabenti bet kokius 
ginklus, kurie būtų naudo
jami žudymui mūsų brolių 
(korėjiečių), kovojančių 
dėl savo šalies nepriklauso
mybės.” 1

Pranešama, kad Tsuru- 
mi ir Šibaura Koki mašini
nių įrankių fabrikų darbi
ninkai jau atsisakė daryti 
bet kokius reikmenis , tam 
karui.

Egipto policija nušovė 
dar 30 darbininkų

Kairo. — Egipto Wafd 
tautininkų valdžios polici
ja nušovė 30 darbininkų 
per demonstraciją, kur au
dėjai protestavo, kad neiš
mokama jiem alga.

Tai buvo jau trečias de-'

JANKIAI PRASIVERŽĖ 7 MYLIAS
PIRMYN PIETINIAME FRONTE

______________ i____________________ —

Korėjos liaudininkai laimėjo 
mūšius kitose fronto dalyse

Jaunuoliai suskubo pa
čiuotis, tikėdamiesi tokiu 
būdu išsisukti nuo karo 
fronto.

Drafto valdyba Washing
tone, tačiau, sako, kad 
“stonas moterystės” neap
saugos jų nuo karo: jeigu 
reikės, tai ir jie bus draf
tuoti.

’ i
Drew Pearson tvirtina, 
kad slepiami tikrieji 
jankių nuostoliai

Washington. — Plačiai 
žinomas laikraščių rašyto - 
jas-kolumnistas Drew Pe
arson įtaria, kad armijos 
valdyba užgniaužia tikruo
sius amerikiečių nuosto
lius korejiniame kare. Pe
arson sako matęs slepiamą 
nukentėjusių jankių sąra
šą, kuris rodo, jog trigubai 
daugiau amerikiečių už
mušta, sužeista bei nelais
vėn paimta, negu viešai 
skelbia karo departmentas.

Departmento atstovas 
rugp. 7 d. užginčijo tą įtari
mą. Jisai sakė, jog karinė 
valdyba paskelbia tokius 
jankių nuostolius, apie ku
riuos jau pranešta jų gi
minėms bei artimiesiems. 
Sykiu jis paskelbė tiktai ši
tokius amerikiečiu nuosto - 
liūs Korėjoje iki šiol:

153 užmušti, 1,590 sužeis
ta ir 873. be žinios dingę.

Pyongyang. —> Šiaurinės 
Korėjos radijas kaltino 
Amerikos lakūnus, kad jie 
ne tik bombarduoja ramius 
miestus, bet kulkosvaidžiais 
apšaudo civilinius gyvento
jus.

monstruojančių darbininkų 
šaudymas šiemet.
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padarė didelių nustolių 
liaudininkams šiame fronte. 
Mūšiuose dalyvauja didieji 
jankių tankai, o jų lėktu
vai nuolat bombarduoja ir 
apšaudo liaudininkus. Du 
lėktuvai per klaidą apšau
dė ir pačius amerikiečius.

Viduriniame fronte ties 
Waegwanu bent 20,000 
liaudininkų persikėlė per 
Naktong upę ir užėmė po
zicijas už tuzino mylių nuo 
Taegu, svarbiausio ameri
kiečiams miesto vidurinia
me fronte.
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Tokio, rugp. 7. — Šiauri
nės Korėjos liaudininkų ra
dijas jau rugpjūčio 5 d. 
pranešė tokius saviškių lai
mėjimus:

Liaudies Armija, laužy
dama atkaklius -amerikie
čių ir Pietinės Korėjos tau
tininkų pasipriešinimus, 
užėmė Čongsoną, Uisongą 
ir Kunwi, šiauriniame fron
te.

Kautynėse dėl Uisongo 
liaudininkai smarkiai nu
mušė ir išvaikė didesnę pu
sę motorizuoto amerikie
čių pulko. Liaudies Armija 
užmušė apie 6,000 priešų 
kareivių ir oficierių ir ne
laisvėn paėmė daugiau kaip 
600.

Liaudininkai pagrobė se
kamus- kiekius amerikiečių 
ginklų ir kitų įrengimų:

4 tankus, 17 šarvuotų 
automobilių, 10 kitokių 
automobilių, 82 patrankas, 
40 kulkosvaidžių, 900 šau
tuvų, radijo prietaisus, į- 
vairius kitus karinius įren
gimus ir daug šovinių.

Ragina priimt Franko 
į Jungtines Tautas

• _____
Lake Success, N. Y. — 

Dominikan respublikėlės 
atstovas perša priimti Ispa
nijos Franko fašistų val
džią į Jungtines Tautas. 
Tas pasiūlymas bus forma
liai įteiktas ateinančiam 
Jungt. Tautų seimo susirin
kimui.

Jungtinėse Tautose? yra 
eilė fašistuojančių valdžių, 
kurios pageidauja Franko.

4,000 streikuoja prieš 
Bridges įkalinimą

Honolulu. — Keturi tūks
tančiai cukraus darbininkų 
Hawaii saloje sustreikavo 
protestuodami, kad federa- 
lis teisėjas San Francisco j 
atšaukė užstatą ir įkalino 
Harry Bridgesą, CIO vaka
rinių Laivakrovių Unijos 
pirmininką. Hawaii cukri- 
ninkai priklauso tai pačiai 
unijai.

Bridges įkalintas už tai, 
kad kvotimuose dėl pilie
tybės popierių 1945 metais 
prisiekė, jog nepriklausė 
Komunistų Partijai.

I
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Rojus Mizara

STASYS JASILIONIS 
PALAIDOTAS

stoties ė- 
informuo- 
kad link

jau pėsčias, nes 
toj as man sakė, 
Jasilionių rezidencijos tėra 
tik virš viena mylia tolio. 
Ištikrųjų, buvo daugiau.

ne — Jasilionienės tikra 
sesuo). Ten viešė josi Wal- 
teris Žukas su žmona Myl-, 
da. Nuėjo juodu ten atsi
sveikint su Žukais, kuriuo
du sekmadienį ryžosi grįž
ti į Elizabethą;

Bet Žukai buvo kur tai 
išėję. Jasilioniams vyks- 

grįžo ir Žukai 
— susitiko jie prie namų.

Atsisveikina.
— Bet tu, Walter, manęs | 

nei nepabučiuoji, — sako 
Stasys.

j AValte ris aiškinasi, jog 
vyrams netinka bučiuotis. 
Ir taip jie atsiskyrė,# 

. Einant namo, jis jautėsi 
prastai. Net keletą kartų 
buvo priverstas sustoti, pa
silsėti; jis turėjo gerai atsi
dusti.

Panašiai Stasys daryda- j 
vo jau seniai. Jis negalėda
vo toliau eiti be sustojimo, 

valandėlę Į be atodūsio, be pasilsėjimo. Į 

perleidęs pro minčių

to 
ty-

Kambaryj — pilnoj 
žodžio prasmėj— kapu 
la.

Tik kažin kur tarp gėlių 
įstatytas nedidelis vėsintu- tant namo, 
vėlis atsargiai dūzgė, lyg 
primindamas, jog čia dar 
nėra taip baisu; jog čia kas 
tokio veikia, plasnoja, gai
vina.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., i Saulė kepino VISU 1’VŽtU- 
under the Act of March 3, 1879. > -------  mu. I

Didysis bulvaras, kuria- 
. me stovi Jasilionių namas, 

O kas — rinktinė gatvė: plati 
bus, jeigu karas Korėjoje nebus pasibaigęs? Klausimas | svari ir medžiuota. 
ir opus ir įdomus. Ypatingai nervuojasi republikonai. i 
Demokratams bus daug lengviau. Jie sakys: Negalima 
keisti arklius vidutyje upės. Šalies vairas turi pasilikti dalyj, ant kalno, bet jį par-

” rankose. Prezidentui Trumanui rei-; davė> Priežastis: jam sun-
Tolimo užkopti. do; tarytum jis miega

, i Tuomet įsigijo namą čia,
Jtei lau lygumoje. Namas jau nebe-

, - - „ - „ ' .7- naujas, dvieju aukštų, bet P™ karsto vienui
demokratus išvyti is Senato irfAtstovų Buto. Sį karą jie. gra£us įr ritmingas. I
irgi remia. Tik vieną dalyką jie gali pažadėti: vesti karą ! J J to|o . matau g'onkose tuvą daugkartinius
geriau, šalį smarkiau apginkluoti, geriau pasiruošt Pa-Įsėdint keletą žmonių, vien- 1 ’ ’

! marškinių, išėjusių prasi- 
i vėdinti. Tuojau supratau, teratūrą, literatus, 
jog tai ten guli jis.

Taręs labas tiems, kurie 
! gonkose sėdi, aš i 
'pro atdaras ’duris 
: Čia, po dešinei, i 
■ kambarys, kuriame ilsėjosi 
; Stasys Jasilionis.-

Politikieriai, rinkimai ir karas
Prabėgs mėnuo kitas ir ateis ruduo. Susilauksime nau

jo galvosūkio: turėsime kongresinius rinkimus. L __

Jasilioniai pirmiau turė
jo savo namą kitoje miesto

senose “ištikimose” i
kia talkos. — geros, nuoširdžios talkos. Tuo būdu reikia ' puvo
daugiau demokratu Senate ir Atstovų Bute. Tuomet įsigijo narna čia,

Ką darys republikonai ? Jiems daug sunkiau. <T“ '
dabar garsiai galvoja apie šūkius, kuriais būtų galima naujas

sudarė atmosferą sunkią,— 
juo sunkesnė ji buvo dėl to, 

• kad, štai, čia pat guli palai
kai mūsų draugo, veikėjo, 
poeto, rašytojo!

Jis guli ramiai. Akys už
merktos; rankos laisvai iš
tiestos ir sukabintos. Atro-

ra-
miu miegu.

Pastovėjęs

sauliniam karui.
Piliečiams bus “proga” pasirinkti. Abi partijos yra 

kapitalo ir karo partijos. Esminio, pamatinio skirtumo 
tarpe jų nesiranda. Kam nusibodo demokratiniai politi
kieriai, tie gali balsuoti už republikonus politikierius. 
Visas gyvenimas eis tuo pačiu keliu. Pasiliks išnaudoji
mas ir aukštos kainos, stoka gyvenimui namų ir nedarbo 
pavojus. Korporacijos, monopoliai ir trustai bilijonais 
žarstys pelnus, o darbininkai turės mokėti dar aukštes- i gtasvs Jasilionis 
nius taksus. !

Karinė isterija turi nustelbus viską. Nežinia, kieki, . ( . . .
šiuose rinkimuose tegalės pasirodyti Progresistų Parti- ; pasieniais .. u n • --i i - -n J-- i vainiku — tsvtso arti 50 iu.ja. Henry Wallace jau perejo karo kempen. Partijos ko- Į < JuKarstas, pastatytas išil

gai kambarį, pasienyj, taip-į 
gi skendėjo gėlėse. Patsai'— klausinėju 
karstas apdengtas gyvų gė
lių supintu lyg ir kilimu. 
Jasilionio kūno matėsi tik 
pusė.

Jis kaip gyvas, bet at
rodė jaunesnis nei buvo gy-

vienas, į
koš-

susiti- to Dr. Kaškiaučiaus
kimus su Stasiu, — pokal- bininkų. Sveikatą”, —

Jis atsigula lovon ir skai- į 
“Dar- i 
jis ją i 

į_ bius, turėtus su juo apie Ii-j dažnai skaitė ir bandė gy-
, visuo-; venti pagal Dr. Kaškiau- 

meninius darbus, — išėjau i čiaus patarimus.
Tai buvo apie 10 v. va

karo.
Po tūlo laiko jis atsisto-

iš nykaus kambario ir žen- ■ 
giau kitan namo galan, vir-

. vidun, tuvėn, nes girdėjau ten jo . „
nedidelis našlės, Paulinos, balsą, be-: jo ir prašo Paulinos duoti

sikalbant su draugėmis 
j apie nelemtą' dalią.

Kambarys kimštinai pri- ^en buvo
gėlių ^e^en Žukaitė-Pine, Pagie-

Ten buvo Jasilionienė,

galienė.

miteto dauguma laikosi prieškariniai. Ji kovą už taiką 
laiko svarbiausiu šių rinkimų klausimu. Bet ar ši partija 
pajėgs kiek plačiau išvystyti savo rinkiminę kampaniją?

Taikos reikalas neatidėliojamas
Jungtinių Tautų sekretorius Trygve Lie patiekė savo 

raportą. Raportas ilgas. Lie kalba labai daug. Bet viso' 
raporto širdis bus tokia: Dabar nelaikąs kalbėti apie tai
kos programą, nes reikia laimėti karą prieš Korėją. Kai i 
bus karas laimėtas, bus vėl pasiūlyta dešimties punktų lvas> nors_ jis visuomet jau- 

. taikos programa, kurią jis pagamino prieš konfliktą Ko-!nu atrodė.
rėjoje. j

Šiame atsitikime tarptautinės organizacijos sekreto- I 
nūs smarkiai suklumpa. Taikos reikalas nėra ir negali ' 
būti atidėliojamas. Jungtim Tautos buvo sukurtos užtik- i 
rinimui taikos ir ramybės. Kaip tik jos pareiga už taiką j 
juo sfnarkiau darbuotis, kai iškyla konfliktas.

'Nerezignuos ir nebus prašalinti
Buvo pradėję eiti gandai, kad pasitrauks iš savo vietų 

valstybės sekretorius Achesonas ir apsigynimo sekreto
rius Johnson. Jų pasitraukimo reikalauja republikonai.[ 
Bet prezidentas Trumanas pasakė, kad šitie du kabineto 
nariai pasiliks savo vietose taip ilgai,, kol jis bus bosu 
Baltajam Name. O jis ten bosaus gana ilgai. Prezidenti
niai rinkimai įvyks tik 1952 metais.

Dčl mirties mylimo poeto-rašytojo

Stasio Jasilionio
reiškiu gilią užuojautą 

jo žmonaj Paulinai, giminėms ir draugams

LUCĖ RAUDUVIENĖ,
1 Pittston, Pa.

Giliausia užuojauta del mirties

poeto-rašytojo

STASIO JASILIONIO
*

Bronė Šalinaitė-Sukackienė
Juozas Sukackas

Richmond Hill, N. Y. 1

II
— Kaip čia tai atsitiko?

i po to,’kai 
Paulina apsiramino. —Žiau
ri žinia mus visus pritren
kė. Tau.) netikėtai...

Ji man aiškina, kaip vis- 
kas buvo.

Šeštadienio vakarą juo
du nuėjo pas netolimai gy
venančią Žukienę (Žukie-

MIRUS

Stasiui Jasilioniui
Didelis ir skaudus nuostolis visai lietuviu progresyvei 

visuomenei netekime to nuoširdaus ir darbštaus darbi
ninkų poeto.

Liūdedami kartu su tais tūkstančiais progresyvių 
lietuvių dėl Stasio mirties, kartu reiškiame nuoširdžią 
užuojautą Paulinai Jasilionienei dėl šios skaudžios 
laimės.

CLIFFSIDE, N. J.

Kazys Steponavičius, Jerris Bakūnah, 
Kazys Dcrcnčhis, Vincas Stasiukaitis, 

Jurgis Stasiukaitis.

REIŠKIAME GILIAUSIA UŽUOJAUTA

DfcL MIRTIES MYLIMO POETO-RAŠYTOJO

STASIO JASILIONIO
JO ŽMONAI PAULINAI IR ARTIMIEMS GIMINĖMS.

ANTANAS IR STEPONIA MATULIAI
JERSEY CITY, N. J.

GREAT NECK, N. ¥.

Reiškiame didelį apgailėjimą del poeto

STASIO JASILIONIO
mirties

Taipgi išreiškiame užuojautą jo žmonai

Paulinai Jasilionicnci

F. J. Klastonai Ch. J. Laužaičiai
A. Bečicno M. Lumas
M. Macislovas A. Lideikiene
P. Beeis O. Bukauskiene
T,. Vizdžiūnienė M. Adomonis
F. B; Lideikis F. E. Marcinkevičiai

ne-

jam kažkokios druskos 
skiedinio, nes jautė sunku
mą po krūtine.

Jinai jam padavė.
Išgėręs, jis ir vėl atsigu

lė, gal ką tai skaitė, gal 
šiaip sau ilsėjosi.

Pagaliau jis pakilo ir nu
ėjo į prausyklą. Nieko to
kio. Tai paprastas, reiški
nys. Jis nedejavo, nesiskun
dė. Staiga žmona išgirsta:

— Paulinu te, gelbėk sa
vo vyrą...

Jinai įskubejo prausyk- 
lon ir rado jį pašlijus}. Ji 
gelbėjo, bet ką gelbėsi, kad 
jis jau virsta, nepasilaiko.

Ji pašaukė ligoninės am- 
bulansą. Kol ambulansas 
atvyko, Stasys jau nebekal- ’ 
bėjo.

Nugabentas į ligoninę, 
jis mirė apie 4 v. sekma
dienio rytą.

Gydytojai prašė našlę 
leisti jiems padaryti jo kū
ne skriodimą. Ji sutiko. 
Gydytojai pripažino, kad 

širdies!
/

turėjo 
negali

buvo

Stasys mirė nuo 
smūgio.

Kaip seniai jis 
širdies ligą, niekas 
pasakyti. Jasilionis
ypatingas žmogus: jis ven
gė kam nors sakyti apie 
savo ligą. Jis, be abejoji
mo, tai žinojo, bet niekad 
nesakė nei savo žmonai, 
nei giminėms, nei drau
gams.

Mes, akylesnieji jo drau
gai, nujautėme, kad jis tu
ri širdies ligą, ir jis tūliems 
mums tai pusiau lūpų pasi
sakė, atvykęs į Brooklyną. 
Žmona tai sužinojo ne iš jo 
paties, o tik aplinkiniais 
keliais.

Kartą, vykstant jam su 
draugais į vieną suvažiavi
mą Brooklynan, apsivertė 
jų automobilis, — gal nuo 
to jis pradėjo negaluoti 
širdimi, o gal anksčiau. Juk 
milijonai Amerikos žmonių 
miršta nuo širdies ligos.

Jis, buvo nekalbus, užsi-

VALIO NBILIEJATUI
(Skinu Gerb. Dr. Jonui Kaskiauciui)

Valio!—šaukiu aš net per miegą 
Tau, rašto ir spaudos kolega!

Linksmas žinias esu girdėjęs, 
Kad ruošiamas Jums jubiliejus— 
Gražios veiklos literatūroj 
Ir ugdymo žmogaus kultūroj.

Sustiprinai, brolau, ne vieną,—
Dažnai ir patį seną Krieną

Žiebei jausmais idealistų
Ir jis dėlto dabar nevysta;
Papurtei jam mintis galvoje — 
Ir jis dabar geriau gyvuoja!

Garbė tau, daktare malonus,
Kad gnybteli dykūnus ponus, 

Pasmerkdamas žmonių vergiją,— 
Pagnaibyk juos ir ateityje,— 
Kad jie sau sprandą nusisuktų, 
0 mūsų prakaitu netuktų!

Poeziją kuri aistringą— •
Žmogaus gaivintoją galingą,

Smagesnę nuotaiką ji teikia, 
Todėl mums knygos eilių reikia,— 
Džiaugiuos, kad šį dainų lobyną 
Mums Laisvė jau dabar spausdina!

Vertingi jūsų patarimai,
Kai vargšą ligos smaugti ima,

Pataisė daugeliui sveikatą,
Ir ligos jau ne taip mus krato, \
Ilgai ir Krieno jau nekratė,—
Už tai — Valio!!! — jubiliejate!

Prof. Krienas.

Šeimininkėms

svie-

sme-

Pyragaičiai su Cream 
Cheese

Ketvirtadalis svaro 
sto

ketvirtadalis svaro
tonos sūrio (cream cheese)

puodukas cukraus
trys kiaušinių tryniai 
biskis vanilla
du puodukai išsijotų mil

tų
šaukštukas kepamų mil

telių.
Gerai sumaišyk sviestą, 

cream cheese ir cukrų, dėk 
kiaušinių trynius, biskį le- 
mono sunkos, biskutį oran- 
džio patarkuotos žievės, 
kiek druskos.

Palaikyk šaldytuve per 
naktį. Išėmus iš šaldytuvo, 
palaikyk kiek, kad išeitų 
šaltis. Plonai išvoliok, su
pjaustyk patinkamais, šmo
teliais, paplok, kad būtų 
plokšti.

Sumaišyk dar vieno kiau
šinio trynį su keturiais 
šaukštais cukraufe' ir puse 
puoduko sukapotų riešutų, 
dailiai apdėstyk ant vir
šaus. Kepk vidutinio karš
čio pečiuje iki gražiai pa

• Išvirus ,tuo jau iškelk iš 
vandens stiklines po vieną. 
Statyk ant audeklo ar len
tos. Dabaik uždaryti (jeigu 
stiklinės yra verdant tik 
pridaromosios rūšies), pa
tikrink, ar neteka. Nušluo
styk. Pastatyk vėsioje sau
soje vietoje.

Sekamame skyriuje teks 
kalbėti apie kenavimą 
spaudimu (pressure). Z.

Naminis Kenavimas Vaisių 
Verdančio Vandens Puode 

Tam tinka bile koks šva
rus puodas, kuris yra pa
kankamai gilus apsemti jin 
sustatytas vaisių ar uogų 
pridėtas stiklines (jars —• 
ištark “džiars”), kurį gali 
gerai uždengti. Jo dugnan 
įdėk pagrindėlį. Gali būti 
metalinis ar medinis grote
lis. Arba užtenka apysto
rio ar sulankstyto plono 

į. audinio, kad stiklinės ne
daręs, mažai tokių .žmonių liestų puodo dugno., 
mes turime. ~

Tokioj aplinkoj Stasys stiklines pridaryk' arba už- 
j Jasilionis mirė.

(Daugiau bu*)

mes turime. Pripildytas sterilizuotas

daiyk (pagal jų dangtelių 
rūšį ir specifiškas stiklinių 

j gamintojo pridėtas instruk-

Detroit, Mich.
Iš Moterų Kliubo 

Susirinkimo
Liepos 19 d. Lietuvių Mo

terų Pažangos Kliubas lai
kė savo susirinkimą. Jį ati
darius, pirmininkei papra
šius, atsistojimu likosi pa
gerbta kliubo narė Morta 
Vaišvilienė, kuri mirė. 
Kliubo narės dalyvavo jos 
alidotuvėse ir nepirko .vai
niką.

Draugės kurios dar ne
priklausote prie mūsų 
kliubo, malonėkite ateiti ir 
prisirašyti. Kliubas turi 
suvirš 200 narių, palaiko 
Moterų Chorą, per eilę me
tų veikia, darbuojasi ir 
daug nuveikė naudai darbo 
žmonių ir demokratijos.

Mariutė Jenaitienė, fi
nansų sekretorė, išdavė ra
portą iš kliubo finansinio ir 
narių stovio. Kliubas turi 
$335.86 pinigų. Pilnai užsi
mokėjusių yra 126 narės. 
Draugės, kurios esate užsi- 
likusios su duoklėmis, užsi
mokėkite. ' Sekamas kliubo 
susirinkimas įvyks trečia
dienio vakarą, 16 d. rug
pjūčio, Draugijų Svetainė
je, 4097 Porter St. Pasimo- 
kėkite duokles, nes kliubo 
konstitucija nusako, kad 
narė, nepasimokėjus per 8 
mėnesius duoklių, nustoja 
visų kliubo narės teisių.

Tokio, i’ugp. 4. — Gene- i cijas), sustatyk į puodą 
stabas j taip, kad tarp jų galėtų 

laisvai judėti; vanduo ir kad 
viršų apsemtų bent coliu 
vandens.

Virimo laiką skaityk nuo 
vandens pradėjimo kunku
liuoti.

rolo MacArthuro i 
praneša, kad amerikiečiai 
atremia atkaklias Korėjos 
liaudininkų atakas pietinia-' 
me fronte.

Liaudininkų. artilerija 
bombarduoja amerikiečius 
Taegu mieste, viduriniame 
fronte.

kiaučiaus “Prošvaisčių”, ei
lėraščių knygos reikalas. 
Nutarta užsisakyti 25 kny
gas dėl kliubo. Už knygas 
bus užmokėta vėliau. Taip
gi narės pasiėmė blankų 
rinkimui iš atskirų žmonių

(Tąsa 8-čiamo pusi.)

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Rugp. 9, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS n

(Pabaiga)
Kaip aš da jaunas, tvirtas buvau, tai 
šimtą gavęs, tik pasirgau, pagulėjau, ale 
pakėliau, ir nieko man, a kitas, žioo, ir 
nebeatsikeldavo!..

Nutilęs, jis pasidairė, pasidairė ir. 
pridėjo:

— Nebežinau aš, vaikeliukai, nieko. 
Nebeatamenu. Senas, matai...

Pirmas pradėjo ploti Didžkus. Visai 
miniai plojant, mokytojas padėjo sene
liui sugrįžti Į vietą ir paskelbė, kad žo
dį Revoliucinio Komiteto vardu paveda 
Pakriaunio dvaro darbininkei Kirstil- 
kienei.

Nepratę klausyti moters, žmones su
čežėjo, sušiūžėjo, bet Kirstukienė tuo ne
sivaržė. Priėjo stalą prikandusi lūpą,— 
jaudinosi, bet vos tik pražiojo burną,— 
jaudinimosi lyg nebuvo:

— Kaįn mūsų tokia brangi, didelė 
šventė, o aš su smūtkais, tai jau man, 
senai bobai, praboeykit,—negaliu, turiu 
širdį palengvint. Čia mum senelis nusakė 
baudžiavos laikus, o aš jum pasakysiu, 
kad mes dar vakar baudžiavoj buvom. 
Mano pačios vaikai, ir ne tik jie,— daug 
tokių buvo, katrie perėjo vokiečio kan
kynes! Ateina vokietis su beržine lazda 
ir be jokio žodžio—per pečius, per nuga
rą, per pečius. Duoda, duoda, iki prakai- 
tan insivaro. Priilsęs užsirūko cigarą, 
atsipučia ir vėl, vėl pliekia, skelia iš pe
ties, kaip pliauskėn. Ir kad nors piktas 
būtų, nevidonas, ne!—Šaltai, kaip medį 
skaldo. Mūsų žmogus, kad kada gyvu
liui sušeria, ir tai tik po pykčiui, o tas 
— žmogų valandas kotąvo j a ir nepyksta, 
kaip mašina stuobrį tašo!... O akamonas 
žiūri ir juokiasi. Mano gi Joną sudovijo 
paskutiniškai, nebepastovėjo, nebepagu- 
lėjo, o akamonas džiaugias: “Aha, pa
žink skūrą degutu!” Ar ne baudžiava 
buvo? Ale galas dabar! Pabaigta! Mūsų 
dabar dienos!.. Kaip užėjo moteros gra- 
pų rūman, — tai su ašarom žiūrėjo: 
“Niekad tokios gražybės nė matyt ne
matėm, nė girdėt negirdėjom! Pataliukų 
baltumėlis, skaistumėlis! Lovytės gra- 
piukų paauksintos! Pagalviukai balti, 
pūkiniai! Tai gyveno grožybėj, kaip 
danguj! Kad mūsų vaikeliam, girdi, 
bent vienas sapneliukas susapnuot to
kiuos patalėliuos!...” Stovėjo moterys, 
lyg pakerėtos. Tai, vot, paduota apskelbt

nai! Revkomo nutarta čionai atidaryt 
vaikų namai ir senelių-pavargėlių prie
glauda! O širvelytė Alena bus rūmų pri
žiūrėtoja ir vaikų mokytoja!..

Jai plojo, šaukė “valio,” vėl plojo, ir 
ji, nežinodama kaip jai užbaigti kalbą, 
sumišo ir nuėjo nuo stalo į savo vietą.,

— Prakalbėk! Prakalbėk, Ignas! — 
zirzė Ignotui į ausį Deksnys, prisikišęs 
iš antrosios eilės, bet Ignotas tik kraipė 
galvą, lyg nuo įkyrinčios musės.

Netrukus Širvelytės mokiniai, išėję 
prie stalo, ėmė dainuoti. Ignotas nežino
jo, kaip vadinosi jų dainos: pirmiau su
dainavo “apie laisvę, lygybę, brolybę”, 
paskui sudainavo “tais ginklais dalykis 
su kitais”, o ant galo “kalvių dainą”, ir 
Ignotas susigraudino. vKada jį iškvietė 
prie stalo “prakalbėti”, jis nutrūkstan
čiu balsu pažėrė keletą posakių, kurie 
nepaprastai įkaitusio^ minios buvo pri
imti kaip įspūdingiausio pamokslo apo
teozė :

— Ar seniai čia reikėjo grafui rankas 
bučiuot, kad leistu savo (įvaruos darbo 
žmogui prakaitą liet?.. Ai? seniai čia 
žmonės iki žemės lenkėsi, į jam prava
žiuojant, ir stovėjo be kebuhų, iki jo ka
rietos sukeltos dulkės ntisėsdavo? 0 kur 
šiandieną tas grafas?... Jau atgyventos 
grafų ir dvarininkų dienos... Išsipildo 
mūsų žodžiai: Kas buvo. Liekas — bus 
viskas!... ' ■ - '

— Atėjo dykaduoniaus veltėdžiam ga
las!... Atėjo mūsų prastų žmonių diena! 
Mūsų teisybės viršus: kas nedirba, tas 
nevalgys! Žinokit tai įr dirbkit, rankų 
nepadedami! Nes dar tik pradedam ko
vot! Dar ir aukų bus! Bet vis tiek pat— 
atgal gyvenimas nustumt nebegalimas 
daiktas! Taip, kaip nebegalima užtvenkt 
upės tėkmė, kad vanduę neprasiveržtų! 
Veržias gyvenimas priekin, geresnen at- 
eitin!.. Tad būkit pasveįkinti su nauju 
gyvenimu! Mes statysma’tą naują gyve
nimą taipos, kaip mums Leninas mokia! 
Tik dirbkim atsidėję!.'Nebūkim menki!.., 
Dirbkit dabar visi išvien! Ne kaip ponui 
dirbot, bet kaip patys šalt L; Viskas da
bar jūsų rankos’, nes į)ati valdžia—jū
sų valdžia, žmonių valdžia, liaudies, ta- 
rybų valdžia!.. Kad jaįi iškėlėm raudo
nąją Revoliucijos vėliavą, tai laikykim 
ją aukštai! Kuo aukščiausiai!...

Širvelytės mokiniai užtraukė Interna-

Baltimore, Md.
Kai šią korespondenciją 

skaitysite, bus likę tik trys 
Į trumputės (savaitės iki Laisvės 
pikniko Philadelphijoj, kuris 
atsibus 3 dieną rugsėjo. Kaip 
kitais metais,, taip ir šiemet 
baltimoriečiai važiuosime į 
minimą pikniką busaiš. Ne
žiūrint, kad šiemet transpor- 
tacija žymiai pabrangus, bet 
kelionė j pikniką ir atgal kai
nuoja tiek pat, kaip praėju
siais metais ($3.50) asmeniui.

Kadangi laikas jau trum
pas, tai visus, kurie ketinate 
važiuoti į metines Laisvės iš
kilmes, maloniai prašau įsigy
ti busų bilietus, kad laiku bū
tu galima žinoti, kiek busų 
bus reikalinga užsakyti. I

Bilietus galima gauti pas se- į 
kamus asmenis:.?. Paserskis, 
K. Juškauskas, T. Deltuviene, 
J. Deltuva, V. Stankevičius ir 
pas kitus LLD kuopos narius.

Bušai į pikniką išvažiuos 
sekmadienį, rugsėjo 3 dieną, 
nuo Lietuvių Svetainės, 8:30 
vai. ryto. Visų labai prašau 
nepasivėluoti!

Prie progos primenu visiems 
! LLD 25 kuopos nariams, kad 
i ateinantis kuopos susirinkimas 
i įvyks 14 d. rugpiūčio, 8 vai. 
! vakare, paprastoj vietoj. Vi
sus narius prašau dalyvauti.

V. Stankevičius.

Cleveland, Ohio
j Hugh DeLacy PP kandidatas

Hugh de Lacy, Progresyvių 
• Partijos vietinis pirmininkas, 
i yra tos partijos kandidatas į 
l Ohio Seimelį. De Lacy yra 
' tikru čampionu darbininkiš- 
i kos liaudies interesų. Progr. 
j Partija būtinai pasiryžus jį 

nusiųsti į Columbus atstovauti 
Ohio piliečius.

Aišku, yra keblumų. Trūks- 
i ta pinigų, o svarbiausiu daly- 
! ku dabar tai gauti užtenka- 
i mai parašų, idant vardas bū- 
j tų įdėtas Į kandidatų sąrašą 
| lapkričio menesį. Progresyvių 
i Partija pageidauja pagalbos, 
j ypač rinkti parašus, todėl, kas 
turi liuoso laiko, turėtų pa- 

| dėti tame darbe. Jau laiko 
i nedaug liko, o dar apsčiai 
trūksta parašų. Blankas pa
rašam galima gauti PP rašti
nėj, 1899 W. 25th. Tel. Pr. 1-

visiems: gana dabar gyvent grafui tuos 
palociuos, rūmuos! Veskitės, moteros, 
savo vaikus tuosna rūmuosna, visos, 
kam tik arčiau! Rytoj pat veskitės čio-

cionalą, sekdami mokytojo pavyzdžiu, vi
si atsistojo, nusiėmė kepures ir susikau
pę stovėjo, klausydami dar neišmoktų, 
naujų savo kovos himno žodžių.

Hari, Mieli i priešingi karui. Priėjome iš-
l vados, kad nežiūrint, kas 
rinktų parašus už taiką, o

ryti šaltojo karo propagandą 
ir pasidarė priešu demokrati
nes čechoslovakijos. Po to-

kai gauna 4c į vai. algų pa-. 
kėlimą, $100 į mėnesį pensiją 
sulaukus 65 motų ir išdirbus 
25 metus. Algos bus sulygin
tos pagal unijos reikalavimą. 
Apdrauda yra nuo $2,500 iki 
$10,500, nelaimei įvykus, taip 
pat ligoje; pagalba $28 ir 
$45.50 į savaitę per 26 sa
vaites ir $5 kasdieną per 70 
dienų daktarui apmokėti.

Pagal Louis Bess, UAW at
stovo, kalbą, tai darbininkai 
laimėjo maždaug apie 19 c. Į 
valandą.

Toli gražu tokių laimėjimų 
nebuvo galima išgauti pas 
White Motor, kur unijos čy- 
fai verkė ant kompanijos 
skvernų. J. W. P.

Vietnamiečiai laužo 
francOzw frontą

Rangoon. — Demokrati-

Karas tarp šiaurinių ir pie
tinių valstijų.

Izviestija nurodo, ką sa
ko tarptautiniai įstatymai, 
būtent:

— Jeigu svetima valsty
bė su ginklais įsikiša į vi
dujinį, pilietinį bet kurios 
kitos šalies karą, tai įsikiši
mas yra užpuolimas. Bet 
tarp tautiniai įstatymai nie
kur nevadina užpuolimu, 

'jei tos pačios šalies žmonės 
vėda naminį karą vieni 
prieš kitus, kaip kad Korė
joje. '

I Visuomeninių pastatų 
statyba kolūkiuose

KLAIPĖDA, birž. 10 d. — 
i Diena iš dienos vis plačiau iš- 
I sivysto visuomeninių pastatų 
■ statyba Klaipėdos apskrities 
kolūkiuose.

“Laisvės” kolūkyje stato
ma karvidė 86 gyvuliams, Mi-

I HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalingos moteriškės rankom 
finishers prie vjriškų drabužių. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

HOWARD CLOTHES
40 Flatbush Ave. Ext., 9th Fl., 

Brooklyn, N. Y.
(148-150) J

nojo artojo” kolūkyje pradė
ta statyti grūdų sandėlį ir tt. 
Bet eilė kolūkių, ypatingai 
Endriejavo valsčiuje, silpnai 
vysto visuomeninių pastatų 
statybą kolūkiuose.

Taisomi keliai

MARIJAMPOLĖ, birž. 14.- 
Įsijuhgę į socialistinį lenkty
niavimą Tarybų Lietuvos de
šimtmečio garbei, Marijampo
lės valsčiaus “Vienybės” kol
ūkio kolūkiečiai pradėjo tai
syti kelius. Kelių taisymui su
daryta brigada. Darbas vyks-

; nes Vietnamo Respublikos čiurino vardo kolūkyje vyks ta Marijampolės - Liudvina-

Pas d-ę B. Gausienę (vil
nietę) svečiavosi chieagiečiai 
J. ir J. Ramoškai (džianito- 
riai), kurie jau antrą vasarą 
čia praleido savo atostogas. 
Ramoškos sesutė Bronisė Gin- 
tautienė su sūneliu Poviluku 
šią vasarą net du sykiu čia 
pabuvojo. 4 d. liepos atvežė 
brolį Joną Ramoška su žmo
na ir dabar, 21 d. liepos, ji 
su Poviluku atvyko savo bro
lį Joną su žmona parsivežti 
namo, Chicagon. Malonu bu
vo su Gintautiene ir jos sū
neliu Poviluku susipažinti. 
Bronisė pasipirko vieną “Vil
nies” pikniko įžangos tikietą. 
O tas Povilukas tai nebema- 
žiukas, jau * 19-kametis ber
naitis. Sakė, kad jį jau ka
riuomenėn nori imti.

Povilukas labai gražiai kal
ba ir rašo lietuviškai. Ketvir
tą liepos visas būrys aplankė
me labai gražią (galima sa
kyti, “romantišką”) vietą, 
cedrų ir beržų mišką ant Mi
chigan ežero kranto. Ant ry
tojaus buvome prie Silver 
ežero, kur randasi didžiausi 
smėlio kalnai — Sand Dunes. 
Tose vietose Povilukas pri
traukė įvairių paveikslų, spal
vuotų ir kitokių. Jis yra pa
veikslų traukimo mėgėjas, iš 
tikrųjų jie gėrėjosi tais stebė
tinai gražiais Michigano vaiz
dais. Jie yra buvę Wiscon
sin© ir kitur, bet tokių malo
nių gamtos vaizdų retai mate.

Visi jie ir daugelis kitų

prieš karą ir atominę bombą, 
mes mielu noru savo parašą 
pabrėžtume.

šiais metais pavasarį mies
tas Hail pagražintas, šali
gatviai pataisyti. Vietomis 
dideli klevai buvo iškėlę ce
mentinius takelius, tai dabar 
klevų šaknys paviršiui apka
potos ir takeliai išlyginti. Jau 
pereitais metais buvo pri
statyta žaliai dažytų suolų 
pasisėdėjimui, su biznierių 
vardais ant jų užrašytais. Tie 
suolai (benčiai) primena Flo
ridą : St. Petersburgą, Saraso
ta ir kitus miestus. Ten pa
našių suolų ant šalygatvių 
biznių sekcijose pristatyta 
pasėdėjimui. Hartietis,

Cleveland, Ohio
Cleveland© cechų dienraštis 

“Svet - American”, išgyvavęs 
per 40 metų, pakeitė «avo 
taktiką ir tapęs rcakcijonie- 
rišku baigė savo gyvenimo 
dienas.

Iki jį redagavo Oscar Nie- 
derle “Svet-American” buvo 
pusėtinai liberališkas dienraš
tis ir pastaraisiais metais ge
rai simpatizavo demokratinei 
Čechoslovakijai. Bet. tas ne
patiko vietos cechų klerika
lams. Jie, su pagalba mon- 
signoro ZJamal, įsiskverbė j 
dienraščio vadovybę, atstato 
Niederlę nuo atsakomingo re
daktoriaus vietos, pradėjo va-

kio perversmo “Svet - Ameri
can” tuojau neteko 2,000 skai
tytojų ir galų gale, visai besi
baigiant skaitytojams, dien
raščio administracija paskel
bė, kad esą reikalas nugriau
ti namą, kuriame išleidžiamas 
“Svet-American,” ir neva dėl 
to dienraštį likvidavo.

★
I P. P. Lietuvių Klubo 
susirinkimas

Sekantį ketvirtadienį, rug
piūčio 10, 7:30 vai. vakare, 
įvyks Progresyvių Partijos 
Lietuvių Klubo susirinkimas, 
toj pačioj vietoj, kaip visada. 
Todėl būtinai susirinkime visi. 
Aptarimui turime daug ko, o 
svarbiausiai tai prisirengti 
prie žieminio sezono. Yra ir 
kitų dalykėlių aptarimui.

Todėl dar kartą meldžiu: 
būkime visi ir būkime laiku.

J. N. S.

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 2-ro puslP 

prenumeratų dėl tos kny
gos.

Buvo daug kalbėta apie 
ateinantį žiemos sezoną. 
Nutarta rugpjūčio mėnesį 
šaukti kliubo nares ir cho
ro nares, kad aptarus ir 
sudarius skaitlįngesnį cho
rą. Reikia kalbinti mūsų 
dukras ir taip jaunesnes 
moteris, kad jos stotų į cho
rą., Kaip būtų gražu, kad

I860. Su mažom pastangom 
galėsite atlikti didelį darbą 
ir padaryti naudos sau ir vi
sai visuomenei.

Dirbs Tankus
General Motors, Cadillac 

skyrius, jau deda pastangas 
užėmimui Bomber Plant neto- , 
Ii Cleveland© Aerodromo. 
Cadillac statys tankus (28 
tonų). Dabartiniu laiku mi
nėtą įmonę (Bomber Plant) 
iš oro jėgų nuomoja ant 20 
metų National Terminais Į 
Corp. Kaštavo 50 milijonų j 
dolerių ir turi 1,200,000 kū- 
biškų pėdų žemai ir 400,000 
kūb. pėdų antram aukšte.

★
Darbininkai už AP
Retail Clerks (AFL) griežtai 

išėjo prieš Dėdę Šamą jo by
loje prieš A. P. Kompanijos j 
trustą. A. P. turi apie 1,800 j 
klerkų šioje apylinkėje.

★
Pakels vandeni

Cleveland Utilities direkto
rius Crown pasiryžęs gauti 
15 nuošimčių daugiau už van
denį ateity, padengimui van
dentiekio padidinimo lėšų ir 
tt. Programa kaštuos 35 mi
lijonus dolerių pabaigoj 1950 
i n e t ų. P ri e m i esč i o gy ve n toj a i 
privertė padidinti vandentie
kį.

★
Geras kontraktas

Pereitą mėnesį Ohio Crank
shaft Co? ir UAW-CIO pasira
šė beveik geriausį kontraktą 
šioje apylinkėje, kuris apims 
1,000 darbininkų. Darbinin-

I ministrų taryba, pirminin- 
Ikaujant prezidentui H o Či 
; Minhui, peržvelgė vietna-, 
Imiecių laimėjimus per pas- 
I tarų o si u s G menesius, kaip 
’ praneša Telepress žinių 
! agentūra.

Pasirodo, kad Vietnamo ■ 
į respublikiečiai pralaužė' 
ifrancūzų apsigynimo - lini-.
■ jas daugelyje vietų pieti-1 
Imame ir viduriniame from i
tuose. Tuo tarpu plito vieti-1 
nių gyventojų kova prieš i 

ifrancūzus dviejuose kaimy-j 
giiskuose Vietnamu! ..kraš-j 
; tuose —' Laos ir Kambodi-' 
i ja, Indo-Kinoje.

Vietna m o r esp u bl i ko s
valdžiai geriau sutvarkius 
žemės ūkio darbus, žymiai 
padidėjo ryžių, pupų ir žir
nių derliai. Tapo nupigin-1 

j tos vietnamiečiams rendos j 
ir įvykdyti kiti būklės pa- į 
gerinimai.

Liaudiškoji Vietnamo vy-• 
i riausybė dabar telkia jėgas 1 
I naujam karo ofensyvui .j 
prieš fnancūzus.

■ Izviestija sako, Amerika į 
laužo tarptautines teises

j Maskva. — Sovietų vy- 
! riausybės laikraštis Izvies
tija rašo, jog Amerika, į- 
siverždama Korejon, šulam
žė tarptautinius įstatymus. 
Izviestija pabrėžia, jog su
sikirtimas tarp šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos yra tik 
naminis, pilietinis karas 
vienos to paties krašto da
lies prieš kitą. Panašus bu
vo ir Amerikos Civilinis

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboMt 2-7964

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, ponti- 

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

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

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

ta plytinės statyba, “Raudo- jvo vieškelyje.

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 
pavykti), turi i šaukšto organizuotis ir važiuoti iš vi
sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
dieną ir vietą:

Rugpiūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

BRANDONVILLE, PA.

Dienraščiui Laisvei- reikia paramos. Angliakasiai 
yra patys pirmieji apšvietus 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 būdus 
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.

If CHARLES J. ROMAN
5

mūsų dukros kartu dainuo
tų su motinomis ir sudary
tų skaitlingą chorą! O tą 
galima padaryti, tik reikia 
noro. Kor^pondcntč

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

■ i
MArkol 2-0172

1

l 
I

4

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą.
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsQ 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

♦4
 !
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NwYorko^/fe8gfer2inl(tt Atostogomis atlankė 
vilniečius

Attention! Golfers! ORAS LABAI PATOGUS PIKNIKAUTI Svečias
FOURTH EASTERN LDS 

, GOLF TOURNAMENT

Rašo apie patylimus 
Šiaurinėje Korėjoje

Juozas ir Stepanija Vini- ku. 
kaičiai atostogų proga buvot gimę, 
nuvykę Chicagon ir kitur vi- jo 24 d., 
durvakariuose atlankyti savo 
gimines ir pažįstamus Spring- 
fielde, Indianos miestuose ir 
fanuose, Detroite.

Svečiuojantis 
čiais po 
nuvykus 
rius V.‘ 
veckus, 
susitikti,
ją lietuvaitę

Newyorkietis dienraštis Gom-' 
pass p r a d ė j o spausdinti 
straipsnius plačiai žinonros 
korespondentės, kuriai pirm 
šio karo teko lankytis, pabu
voti šiaurinėje Korėjoje. Tai

Laisviečius ir Lietuvių Kul
tūrinį Centrą atlankė Joseph 
Stankus-iš Emaus, Pa., farme- 
rys, ilgametis Laisvės skaity
tojas. Atvykęs atostogų po
rai savaičių pas savo sūnų 
John Stankus, anūkus ii’ proa
nūkes, gyvenančius Clinton, 
N. J., taipgi pas dukterį He
len Falcon ir anūke Ateną, 
Astorijoje.

Klausėme svečio, kaip pa
vyko ištrūkti iš farmos vidur
vasariu. Stankus sakėsi, jau 
išėjęs iš veiklios farmerystės, 

I bet ne dėl to; kad nenorėtų 
: ar negalėtų dirbti. Jis — dar 
| gerai tebeatrodantis ir stipro
kas žmogus, nors sakėsi jau 
pasiekęs 73-sius. Farmos di
džiumą išrendavęs kitiems, 
nes, sako, mažajam farmeriui 
darbo daug, o naudos maža. 
Visokių mašinų ir jomis pa
tarnavimo kainos mažiukui la- 
bai aukštos, be mašinų dirbti 
sunku, o derliui parduoti pro
gos ir kainos vis tebepriklau
so nuo stambiesiems farme- 
riams prietelingų valdininkų.

met, iš jūsų dalyvumo pikni
ke jūsų kuopai bus naudos 
pagal skaičių dalyvių.

Liberty Parkas randasi 340 
Mitchell Ave., Lindene. Trau
kiniai iš Pennsylvania stoties 
išeina 11:40, 1:05, 2:10, 4 :• 
08, 4 :50. Įžanga tik 50 c.

Grota gerų vaišių, smagaus 
į pobūvio ir šokių kožnas sau,

Patogesnio laikotarpio pik- 
! nikams už esamąjį turbūt nie- 
! kad nebuvo. Dienos tebėra 

, tačiau oras atvėsęs.
Tournament Smagu keliauti ir pabaliavoti.

at the j Tad reikia tikėtis, kad brook-
Course. Bay- ■ lyniečiai ir iš apylinkių lietu-
August 27th. I viai masiniai patrauks Į savo 

time will be pikniką.
Šį sekmadienį, rugpjūčio 13-

tą, įvyksiantis Lindene, N. J., į bus valco ir polkos šokių kon-

LDS Lodge 200 
is sponsoring the Fourth East- Į ilgos, 
ern LDS Golf 
which will be held 
Clearview

1950. Tec-off 
9:00 A. M.

All golfers in the Nev 
York. New Jersev, and Con 
necticut area are
attend and participate in the 
tourney. Entry blanks may 
be obtained from local LDS 
Lodges, from the Committee, 
or from the LDS National 
Office, 110-01 Atlantic Ave-

piknikas, visiems bus savo 
invited to piknikas, nes jis rengiamas vi

sos LDS Trečiosios Apskritie? 
LDS kuopų naudai. Kurioje 
kuopoje jūs bepriklausytu-

green fees.
which will

The entry fee is $6.00 and 
includes entry, 
and a dinner 
follow the tourney. Non golf
ers may attend the dinner at 
the rate of 82.50 per person. 
The dinner will be held at 
the Liberty Auditorium, Rich- 
rdond Hill, after the finish ol 
competition at about 6:30 ir 
the evening.

All entries and reservations 
with money must be sent to 
John Katinas. 88-19 74th PL, 
Woodhaven 21, N. Y.r not 
later than August 15th, 1950.

Course ra 
Whitestone‘ located east of

Bridge, on Cross 
way, between Utopia 
way and Fort Totten,
off Cross Island Parkway at 
Utopia Parkway exit.

Turn

su chicagie- 
gimines ir draugus, 
pas Indianos farme- 
V. Vasius ir J. Ne- 
Vinikaičiams taikėsi 

pažinti paskilbusią- 
milijonieriaus

Riockefellerio žmoną, atvyku
sią su sūneliu atlankyti savo 
motina.

testas . Tad šokėjams bus 
proga gauti dovaną, o kitiems 

■—ko pasižiūrėti, kaip senimas 
ir jaunimas lenktynines už 
geriausių šokėjų prizą. R.

Anna Waicekauskaite susi
žiedavo su Stanley Wainaus- 

Abu jauni, Amerikoje 
Vedybos įvyks rugsė- 

Knapp Mansion,
554 Bedford Ave.. Brooklyne.

Anna Waicekauskaite yra 
duktė Mrs. Anelės Waice- 
kauskienės,
ranto (su likerių 
biznyje, po antrašu 
Grand St., Brooklyne.

Mrs. Waicekauskiene 
Jono Waicekausko našlė, 
n as 
čiai 
nes 
j am

kuri yra restau- ta pati amerikietė, kuri ka- 
laisniais) daise parašė, išspausdino kny- 

279 Naujoji Lietuva, Anna
i Louise Strong, rašo apie Ko
rėjos šiauriečių gyvenimą ir 
požiūrius pirm karo.yra

Jo-
pla-

Taikos delegates išvyko j Washingtona
Newyorkieciu moterų tai- 

! kos delegacija, vadovybėje 
1 daktarės Clementinos Pao- 
' lone, išvyko į Washingtona 
nuvežti prezidentui, kongres- 
manams ir- kitiems valdžios 
pareigūnams pranešimą, kad 

; moterys trokšta taikos.
Delegacijos keliavo iš visos

šalies. Iš New Yorko, kaipo 
didmiesčio, esančio netoli 
Washingtono, išvyko skaitlin
ga delegacija.

Taikos delegacijoje., sakė 
dr. Paolone, “randasi šapų 
darbininkės, iš mokyklų, far- 
merkos, iš bažnyčių, ligoni
nių, raštinių, namų šeiminin
kės.”

DELEGACIJOS VYKSTA WASHINGTO- 
NAN PROTESTUOTI MUNDT BILIU

Specialis traukinys užsaky- 
; newyorkiečių delegacijai

Daug ko įdomaus jie matė 
savo ilgoje kelionėje. Ir abu 
gali gražiai rašyti, tad, jeigu 
tuo viskuo norės dalintis 
kitais, gal parašys patys.

Traukinio nelaimėje 
sužeistieji tebebuvo 
ligoninėje

su
R.

Waicekauskas buvo 
brooklyniečiams žinomas, 
jis įsteigė tą biznį, kurį 
mirus veda Mrs. Waice

kauskiene su dviem savo du
krelėm. Jonas Waicekauskas 
mirė prieš 14 metų, paliko 

) žmoną su mažytėmis dukrelė- į 
mis, gražiame motinos auklė
jime. Dabar jos jau yra.bai- 

I gusios mokyklą ir suaugusios i 
merginos, pačiame ---- '
nystės žydėjime ir Onutė jau į 
išteka.

Yanušienę laidos 
trečiadienį

Uršule Yanušienė (buvusio
ji Atkočaitienė) pašarvota 
Brazinsky Funeral Parlor, 151 
2nd St.. Elizabeth, N. J. Bus 
palaidota (sudeginta) rug- 

Inu. iFiūčio 9 dieną (trečiadienį), 
~ . I 2 vai. po pietų, Rose Hill kre-

i materijoj, Linden, N. J. Kal- 
■ bes Jonas Siurba.

šias informacijas Laisvės į 
reporteriui suteikė Juozas Za-1 
karauskas, Lietuvių Amerikos ; 
Piliečių Klubo gaspadorius.

Biznieriai, Skelbkitčs Laivėje

Buriasi laužyti streiką j
Tebestreikuojantiems World- i 

Telegram darbininkams lai- j 
kantis vieningai ir veikliai pa
laikant gyvu pikietą, firma, 

i matomai, neteko vilties sulau-1 
žyti streiką be ragangaudžiu 
talkos. - -

■ šiomfc dienomis susidarė 23 
asmenų grupė, pasivadinusi 

. Committee for Guild Common i 
Sense, kurios priešakyje 
stojo “e" 
munizmą 
ir galima buvo 
grupė pasiūlė 
tuojau priimti firmos pasiūlę 
mą.

Keliauti į vvasningtoną rug
pjūčio 9-tą, protestuoti prieš 
Mundt bilių. Numatoma, kad 
m as i n ė j e d el eg a c i, i o j o 
vaus nemažas skaičius 
CIO ir nepriklausomų 
atstovų, taipgi 
nizacijos. 1

Delegacijoje, 
darbo žmonių, 
didžiumą, 
mokslo

vai.,

Ko-

liaudies

afl, 
unijų 
orga-

atsi-
“ko-pertas” apie 

David Snell.
tikėtis,
streikioriams

Norite GARDĖSIO
Vasara yra puikus laikas 

blyneliam ir šaldytai 
grietinei.

lc apmoka už elek- 
trą 6 blyneliam iš-
kepti. JjU

Įmonės 30,000 |
darbininkų ir apie 

150,000 savininkų 
—SUSIĖJUSIŲ • 

JUM 
PATAKNAUTlt

greta 
kurie 

keliaus 
ir profesijų 

biznieriai,

laiku) ry to, ru g p j ū č i o 
Delegatai susirinks 6 
ties informacijų stotele, 
sa kelione kainuos $15.
mitoto raštine randasi 11 W. 
42nd St.. Room 822, New 
Yorke. Tel. PE. 6-0016.

Washingtone delegacija su
sirinks konferencijai Burling
ton Hotel, 1120 Vermont Ave. 
N. W. Ten nusitars savo žy
gius Washingtone ir pasiruoš 
veiklai sugrįžus.

Pradės šaukti 23 
metų vaikinus

Iš 25 ir 24 metų vaikinų 
negalint pririnkti kvotos, Pa
renkamosios 
ninkai New
kad pradės šaukti

Praėjusį šeštadienį įvykusio 
susidūrimo dviejų traukinių 
nelaimėje sužeistieji trys (vi
so buvo" sužeista 49) dar te
bebuvo ligoninėse. Pradėtas 
tyrinėjimas . Anot tyrinėtojų, 
brakemanas Robert J. Colgan, 
22 metų, Richmond Hill gy
ventojas, prisipažinęs atida
ręs traukiniui stabdžius ne j' 
tikrąjį kelią. Tačiau jo nea
reštavo . Tik firma jį suspen
davo iš darbo.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS BARTENDERIO

Reikalingas patyręs bartenderys 
dirbti restauracijoje, turinčioje like
rių laisnius. Gera alga ir prielan
kios darbo sąlygos. Kreipkitės tuo
jau sekamu antrašu: 426 So. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. (148-150)

REIKALAVIMAI
Reikalingas dalininkas prie Diner 

biznio. Esu vienas. Biznis geras per 
apskritus metus. Main Highway, 
Rt. U. S. ,22-N. J. 28. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis asme
niškai. Whitehouse Diner, White
house, N. J. Galima važiuoti auto
busu nuo Dixie Term., W. 42nd St., 
N. Y., busas priveža prie pat durų. 
Telefonas: Whitehouse 9154. Klaus
kite Mr. Chiruck. (148-152)

eilinių Į 
sudarys | 
artistai. t 
žmonės, 
kuriems

visuomet tenka rykštės, jeigu 
ji vartojama darbininkams 
plakti. Ir jų gerovė ateina 
liktai tuomet, kuomet darbi
ninkai gerai gyvena. O Mundt 
bi liaus rykštė taikoma vi
siems.

New Yorko delegacija išva
žiuos iš Pennsylvania stoties 
6:30 (dienos šviesos taupymo

Advokatai smerkė 
neleidimą sueiti

Tarnybos virši- 
Yorke skelbia, 

sveikatai 
patikrinti ir 23 metų vaiki
nus.

Šią grupę pradės šaukti 18- 
tą šio mėnesio.

Drafto mūsų mieste sutrau
ka buvo tokia:

Miestui kvota buvo nuo 
pradžios šio drafto iki rugsė
jo 30-tos gauti 3,008, o spa
lių mėnesį dar gauti kitus 3,- 
034.

Iki šios savaitės buvo gau
ta 834, likęsi dar gauti 2,- 
174 (jeigu kvota nebus padi

dinta). Gauta mažiau, negu 
i (visos šalies karių) užmušta

Visašališkosios Advokatų įir sužeista Korėjoje.
Gildijos newyorkietis skyrius j 
pasiuntė miesto majorui O?- į

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

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 
AKINTUS

GERIAUSIS

rezoliuciją, kurioje 
majorą už neleidimą 
r k i ečiams susirinkti 
žygius taikai išsau-

jonieriui 
smerkia 
n e w y o 
svarstyti 
goti.

Rezoliucijoje sako, jog tai, 
kas dėjosi Union Skvere, buvo 
tiktai “pasėka to uždraudimo 
susirinkti.” Kad drausmė bu
vo paneigimu pamatinių kons
titucinių teisių. Kad tos val
džios spėkos, kurios buvo pa
vartotos neleisti mitingo, tu
rėjo būti, pavartotos apginti 
mitingą, jeigu būtų buvęs rei
kalas ginti.

PARDAVIMAI
Hampton Bays, L. I. — 6 kamba

rių ' namas, dvi vanos, apdarytas 
porčius; taipgi vasarnamis — 18 
akrų žemes. $9,500. Kreipkitės pas 
Wm. Gehrhardt, 113-23 Union Turn
pike, Forest Hills, N. Y.

Tel. Hampton Bays 302-J.
(150-152)

Parsiduoda 5 kambarių rakandai, 
visi kaip nauji. Parduodame už že
mą kainą, nes yra reikalas 
parduoti. Prašome kreiptis: 
Avė. N, Canarsie, N. Y. Arba 
fonuokite: CLoverdale 7-1789.

(149-153)

greit 
9323 
tele-

Įveda gatvėse auto 
pastatymo mokesti

įvedami 
” išbari- 

gerai seksis, įves

bus įvesti ne už 
visą išbandomųjų 
įvykins bėgiu 90

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

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

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

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

REPUBLIC BAR & (,1! Ill
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.

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

- rt

rt

MATYKITE YANKEES, 
DODGERS ir GIANTS 
lošius per TV namie. ( 

Galite matyti visą beis- , 
belo lošį Televizijoj tik 
už l’/ic elektros.

protects
COAL

V8Ta WUIS'lJI Ied* 
k 08 rusies gaisram sustabdyti 

«nKlies sandėliuose. Sausasis ledas 
žaruodamas leidžia dvldeginj 
JSĄ rt.rt"1'’* v». <lk

Keturiose miesto apskrityse, 
parinktose vietose, 
auto “parking meters, 
dyti. Jei 
daugiau.

Pirm i e j i 
ilgo. \ Ir 
procedūrą 
dienų.

Mokestis visur bus po 10 
centų, bet laikas ne vienodas: 
vienur valanda, kitur dvi.

Brooklyne įves ties centra- 
line miesto dalimi, pagal Ful
ton St.

Bronx — ties Fordham Rd. 
ir Concourse.

Manhattane įves dviejose 
vietose — pagal Bowery tarp 
Delaney ir East Broadway, ir 
pagal West Side Highway 
tarp Cortlandt ir Warren Sts. 
Pastarojoje vietoje ir. Queens 
už 10 c. 
valandas,, 
landą.

Queens
ing bus pagal Queens Blvd, 
tarp 39th Place ir Greenpoint 
Ave., Sunnyside.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAK & GRILL

•DC*

TELEPHONE
STAGG 2-5043

•DC*

leis stovėti po dvi 
visur kitur po va-

dešimtukinis park-

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

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 PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.

IIY. 7-8631

•D6*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
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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