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ViiZlV pilna džiaugsmo.
Šauniausias laimėjimas.
Tamsos šaltiniai.
Galvosūkis: nuo ko pradėti?
Ta vargšė “mūsų tauta.”

Rašo A. BIMBA

Visi Amerikos kampai pil
ni didžiausio džiaugsmo. Vie
nur jau pasibaigė, kitur dar 
tik baigiasi mokslo metai. 
Džiaugiasi mokyklinio am
žiaus vaikai, milijonai jų. Ne
žinau, ar atsiras vienas visam 
tūkstantyje, vaikų, kuris ne
lauktų mokyklos užsidarymo 
vasarinėms atostogoms.

Džiaugiasi taip pat šimtai 
tūkstančių mokytojų ir profe
sorių. Jie irgi susilaukė ramy-, 
!bės ir poilsio.

Didelis, platus Amerikos 
viešųjų mokyklų tinklas. Tuo- 
mi ši amerikiečių karta lai
minga. Ji net nebeprisimena, 
kaip daug ir kaip sunkiai bu
vo kovota už viešųjų, publiš- 
kųju mokyklų sistemą. Dau- 
^iaušia už tai kovojo jaunu
tės darbo unijos ir šiaip pa
žangiosios darbo žmonių orga
nizacijos.

O baisiausiai priešinosi vi
sos senojo svieto garbintojų 
jėgos. Jų buvo daug ir jos bu
vo galingos. Jos šaukė: Pra
žus Amerika, pražus jos lais
vės ir demokratija, jeigu vai
kų apmokymas bus nemoko
mas, jeigu mokyklos ir moky
tojai bus iš valdiškų iždų ap
mokami ir*užlaikQmi!

Bet šiandien kiekvienas pil
no proto žmogus pasakys: 
Tai buvo pats šauniausias 
Amerikos demokratijos laimė
jimas. Nepaisant visų trūku
mų ir netikslumų, publiškosios 
mokyklos yra demokratiškiau
sios jstaigos. Tik pietinėse 

» valstijose tebegyvuoja biau- 
riojl segregacijos sistema ir 
mokyklose. Visur kitur visose 
mokyklose gražiai sutelpa ir 
sugyvena vaikai visų rasių, 
visų tautinių kilmių ir religi
jų.

Liūdna dar tik dėlto, kad 
vis dar daug yra privatiškų ir 
parapijinių mokyklų, kur 
žmonės skirstomi ir dalinami. 
Jose tik ta gera mokytoja, ku
ri yra gera davatka. Tik tas 
geras profesorius, kuris tik 
savo sektą giria ir siunčia 
dangun, o visas kitas varo į
pragarą.

šitokios mokyklos yra di
džiausi tamsinimo šaltiniai. 
Tai paneigimas demokratijos 
ir žmonių laisvės.

Kokia čia demokratija arba 
laisvė, jeigu pekla pagąsdin
tas tėvas nutempia vaiką ir 

. keletui metų jį uždaro parapi
jinėje mokykloje ? Kuo jis 
nusikalto? Kokia čia jam 
laisvė ?

Tūkstančiai jauni? vyrų ir 
moterų baigė mokslus, pasie
kė profesijų. Jiems prasideda 
naujas gyvenimas. Ne visiems 
lengvas. Didelei daugumai 
pradžia sunki ir netikra. Tik 
pačius geriausius ir gabiau
sius kapitalistinės firmos iš
sirauk ioj a ir pasamdo.

Kiti visi klausia savęs: Ką 
daryti ? Nuo ko pradėti ? Di
džiausias galvosūkis.

Ne 'vienas, bet šimtai jų ne
pajėgs įsikurti * toje profesijo
je, dėl kurios paaukojo dau- 
gelio metų jaunuolišką energi
ją. Gyvenimo audros nublokš 
juos į kitus užsiėmimus, prieš 
jų valią, norą ir pasirinkimą. 
Toks šių dienų surėdymas. 
Socialistinėje santvarkoje to
kie kurjozai neįmanomi.

| .Nauja “nelaimė” ištiko mū- 
, vargšę lietuvių tautą. Ją 
| dar /tartą baisiai užgavo arba 

įžeidė tie patys mūsų broliai 
Brooklyno kriaučiai.

Taip tvirtina Keleivis. Tas 
frontas, girdi, kurį jie sudarė, 

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Nr. 124

Teisėjas Jackson atmeta 
prašymą atidėti bausmę 
11-kai komunistų vadovų
4 iš 17 kitų suimtų komunistų 
jau paleisti už užstatus

Washington.— Aukščiau
sio Teismo teisėjas Rober
tas Jackson atsisakė ati
dėti bausmę vienuolikai Ko
munistu Partijos vadovų; 
kartu jis atmetė prašymą, 
kad Aukščiausias Teismas 
iš naujo pernagrinetų jų 
apeliaciją.

Taigi dabar jiems lemta 
pradėti kalėjimo bausmę 
birželio 29 d.

Federalis apskrities teis
mas New Yorke 1949 me
tais nuteisė 10 komunistų 
vadovų kalėti po 5 metus, 
o vieną—trejiems metams. 
Be to, visiems jiems skyrė 
po $10,000 piniginės bau
dos kiekvienam. Jie nu
teisti už tai, jog “suokal- 
biavę skelbti ir mokyti, kad 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžia per jėgą bei prie
vartą.”

Aukščiausias Teismas 
birželio 4 d. atmetė vienuo
likos komunistų apeliaciją; 
patvirtino 'tokias bausmes 
jiems, ir pareiškė, kad 
“konstitucinis” yra Smitho 
įstatymas, pagal kurį jie 
nuteisti.

Priimti užstatai 
už 4 iš 17 komunistų

New York. — Federalis 
apeliacijų teismas įsakė 
vietiniam Jungtinių Valsti
jų prokurorui Irvingui 
Saypol’ui priimti $31,000 
vertės valdžios bonų kaip

Komunistų Partija 
praneša apie naują 
narių registraciją

New York. — Naciona- 
lis Komunistų Partijos Ko
mitetas birželio 8 d. nutarė 
naujai registruoti savo na
rius, sako, “kad galima bū
tų apsaugot savo organiza
ciją nuo bandymų padaryti 
ją neteisėta (nelegąle) ar
ba sudaužyti.”

Nacionalis Partijos Ko
mitetas pranešė, jog parti
joj nariais liksis tiktai tie, 
kurie užsiregistruos pagal 
naują registraciją ir ku
riuos užgirs atitinkami Ko
munistų Partijos komitetai 
šiemet rugpjūčio 8 d. ar 
pirmiau. Visi kiti, kurie 
nebus taip užgirti, jau ne
bus laikomi partijos na
riais, pradedant nuo 1951 
metų birželio 4 d. Praneši
mas paskelbtas Daily Wor- 
keryj.

Tokį nutarimą partijos 
komitetas padarė, atsi
žvelgdamas į Aukščiausio 
Teismo sprendimą birželio 
4 d. š. m. Tas sprendimas 
užgyrė Smitho įstatymą, 
pagal kurį federalis apskri
ties teismas New Yorke 
nuteisė vienuoliką komu
nistų vadovų “už sąmokslą 
skelbti ir mokyti, kad Ame-
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užstatus už tris dabar su
imtus komunistus — $10,- 
000 už Elizabetha Gurley 
Flynn, $20,000 už Claudią 
Jones ir $1,000 už Israelį 
Amterį.

Ketvirtadienį buvo už 
$5,000 užstatą paliuosuotas 
dr. Jacob Mindei.

.Užstatus parūpino Civi
linių Teisių Kongresas.

Prokuroras Saypol neno
rėjo priimti valdžios bonų 
kaip užstatų, iki apeliacinis 
teismas davė jam įsakymą.

13 kitų suimtų komunis
tų per pastarąją FBI agen
tų medžioklę dar laukia už
statų.

Visi 17 areštuoti už vadi
namą “suokalbį skelbti, kad 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžią per jėgą bei prie
vartą.”

Gen. Barr parodo, 
kodėl čiangininkai 

sumušti
Washington .— Genero

las David G. Barr, buvęs 
karinės amerikonų pasiun
tinybės galva Kinijoj, pa
reiškė tyrinėjančiam Sena
to komitetui, jog Kinijos 
komunistai sumušė Čiang 
Kai-šeko tautininkus todėl, 
kad čiangininkai buvo “ne
tikę vadai, sukčiai, supuvė
liai, žiaurūnai.”

Taip gen. Barr atsakė re- 
publikonams, kurie pasako
jo, būk Amerika negana 
apginklavus Čiang Kai - šė
ką. Jis liudijo, kad Čian- 
gui buvo duota įvalias gin
klų, bet kinai komunistai- 
liaudininkai pagrobė dau
gumą amerikinių ginklų, 
Čiango armijos komandie- 
riai, be kitko, vogė paskir
tas kareiviams algas, sakė 
gen. Barr.

2,000 unijisty keliaus į 
Taikos Kongresą Chicagoj

New York. — Skaičiuo
jama ,kad 2,000 veiklių uni- 
jistų suvažiuos į Liaudies 
Taikos Kongresą Chicagoj, 
kuris atsidarys birželio 29 
d. didžiojoj Coliseum salėj.

Pranešimai rodo, kad 
Taikos Kongrese taip pat 
dalyvaus daug profesiona
lų, farmerių ir visuomenės 
veikėjų.

Paryžius.— Franci jos už
sienio reikalų ministras Ro
bert Schuman patarė imti 
Sovietų pasiūlymą kaip pa
grindą deryboms dėl korė- 
jinio karo sustabdymo.

rikos valdžia turėtu būti 
nuversta per jėgą bei prie
vartą.” Aukščiausias Teis
mas tada patvirtino skir
tas jiems bausmes — kalė
jimą ir pinigines baudas.

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SUKELTA $8,212;
DAR REIKIA $1,788

Pastaruoju laiku gražiai Laisvę parėmė Lawrence, 
Mass., ir Pittsburgh, Pa., demokratiniai lietuviai. S. 
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Vengrų arkivyskupas ir 8 
kiti prisipažino kaltais

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos arkivyskupas Jo
sef Groesz ir aštuoni jo bi
čiuliai teisme prisipažino, 
kad slaptai planavo su A- 
meriko's pagalba nuversti 
demokratinę Vengrijos val
džią.

Arkivyskupas Groesz liu
dijo, kad jie tikėjosi su pa
galba ginklų iš Amerikos 
nugriauti esamąją Vengri
jos valdžią kaip komunis
tinę.

Kaltinamieji tvirtino, kad 
Jungtinių Valstijų atstovas 
Nathaniel P. Davis ir ke
turi kiti atstovybės parei
gūnai suokalbiavo su tais 
vengrų valdžios priešais. 
Tuo tikslu jie, tarp kitko, 
gavo $33,000 iš Amerikos 
vienuolynų ir $25,000 iš Va
tikano.

Vengrijos pauliečiu vie
nuoliu , viršininkas Istvan 
Cserrlar, vienas kaltinamų
jų, taip pat sakė:

“Mes turėjome suguloves, 
ir vienuoliai dažnai turėjo 
lytinius susinešimus vieni 
su kitais” (vyrai su vy
rais).

Ferenc Vecer, kitas pau- 
liečių vienuolių viršininkas, 
prisipažino, kad suorgani
zavo ginkluota šaika, kuri 
žudė Sovietų kareivius, at
ėjusius į Vengriją 1944 m. 
Vecer pasisakė, kad jis pats 
nužudė vieną sovietinį kar
eivį.

Kaltinamieji taipgi prisi
pažino, kad varė šmugelį, 
užsiimdami įvairiais už
draustais bizniais.

Vienmetinė Korėjos 
karo sukaktis

I

Pirmadienį, birželio 25 d., 
suėjo lygiai vieni metai nuo 
karo pradžios tarp šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos.

Karan prieš Šiaurinę Ko
rėją įsivėlė Amerika ir 15 
kitų Jungtinių Tautų. O 
šiauriniams korėjiečiams 
talkon atėjo kinai.

Per metus amerikiniai 
kareiviai nukentėjo 73,600 
nelaimių, skaitant užmuš
tus, sužeistus ir be žinios 
dingusius pačiuose mūšiuo
se. f ' '

Apart to, amerikonai tu
rėjo apie 80,000 kitų nelai
mių — rankų-kojų nušali
mų, ligų bei mirčių.

Iranas sulaiko angly 
žibalinius laivus

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia sulaikė 12 žibalinių 
Anglijos laivų nuo išplau
kimo. Sako, sukrautas į 
tuos laivus aliejus - žibalas 
priklauso Iranui, kuris yra 
perėmęs anglų aliejaus pra
mone į Irano valstybės nuo
savybę. Todėl anglai turi 
užmokėti už bet kokius 
aliejaus išgabenimus iš Ira
no.

Du anglų laivai su alie
jum, tačiau, išplaukė, ne
paisant, kad Iranas grasi
no sustabdyt juos kariniais 
savo laivyno veiksmais.

Bet Amerika sako, daug 
daugiau nelaimių buvo pa
daryta šiauriniams korėjie
čiams ir kinams.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Sovietų pasiūlymas dėl 
pertaikos Korėjoje 
sujudino pasaulį
Vakarinė Europa gana palankiai 
atsiliepia j Sovietų pasiūlymą

United Nations, N. Y.— 
Jokūbas Malikas, Sovietų 
Sąjungos atstovas Jungti
nėse Tautose, šeštadieni 
siūlė, kad dalyvaujantieji 
Korėjos kare kraštai tuo
jau pradėtų derybas dėl 
mūšių sustabdymo ir dėl 
pertaikos (paliaubų).

Kalbėdamas per Jungti
nių Tautų radiją, Malikas, 
Sovietų užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, sa
kė: Darant pertaiką, ka
riaujantieji iš abiejų pusių 
privalo pasitraukti nuo 38- 
tos paralelės, kaipo sienos 
tarp Šiaurinės Korėjos 
Liaudies R e s p ublikos ir 
tautininku Pietinės Korė
jos.

Atsiliepimai į Maliko 
pasiūlymą

Jungtinių Tautų sekreto-

Pietines Korėjos 
agentas McNutt gauna 

$2,500 per mėnesį
Washington.-Buvęs Ame

rikos valdininkas Paul V. 
McNutt yrą užsiregistravęs 
valstybės' dėpartmente kaip 
Pietinės Korėjos tautinin
kų agentas ir gauna iš jos 
po pustrečio tūkstančio 
dolerių per mėnesį, sakė 
demokratas senatorius Ed
win C. Johnson.

Už tai McNutt stengiasi 
paveikti Amerikos politiką 
naudai Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidento 
Syngmano Rhee.

' Seniau McNutt buvo 
aukštasis Jungtinių Valsti
jų komisionierius Filipinuo
se ir turėjo kitas aukštas 
valdžioje vietas. Dabar jis 
advokatauja New Yorke.

Šiauriniai korėjiečiai 
atakuoja amerikonus
Korėja, birž. 25.—Šiauri

niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai pasmarkino kovą 
prieš amerikonus visame 
100 mylių fronte.

Viduriniame fronte jie 
privertė amerikonus apleis
ti pozicijas arti Čorvono ir 
Kumhvos.

Rytiniame fronte jie pen
kis kartus atakavo ameri
konus į šiaurę nuo Janggu 
ir Indže, už dešetko mylių į 
žiemius nuo 3 8-to s parale
lės. Amerikonai praneša, 
kad atmušė šias atakas, 
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai veda įnir
tingus mūšius prieš ameri
konus; birželio 23 d. nu
skandino 3 amerikinius lai
vus, o birželio 24 d. nušovė 
10 amerikinių lėktuvų.
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rius Trygve Lie. telefonuo- 
damas iš Oslo, Norvegijos, 
sakė:

“Aš raginu kuo greičiau
siai pradėti derybas, einant 
link mūšių sustabdymo.

“Jei būtų galima sulaiky
ti mūšius, tada tam tikros 
Jungtinių Tautų įstaigos 
galėtų tinkamai svarstyti 
politinius klausimus, palie
čiančius taikos ir saugumo 
atsteigimą Korėjoje.”

Trygve’s Lie pareiškimas 
tapo per radiją, persiustas 
Kinijos ir šiaurinės Korė
jos valdžioms.

Jungtinių Tautu seimo 
pirmininkas Nasrollah En- 
tezam pranešė ‘iš Washing- 
tono, kacl jis atvyksta j 
New Yorką tartis su Mali- 
ku kas liečia karo veiksmų 
sustabdymą Korėjoje.

Londono, Paryžiaus, Ro
mos ir kitų vakarinės Eu
ropos sostinių laikraščiai 
didžiausiais antgalviais at
spausdino Maliko pasiūly
mą. fi

Anglijos ir Franci jos val
dininkai išleido pareiški
mus, rodančius, jog jie no
rėtu pritarti sovietiniam 
pasiūlymui dėl pertaikos 
Korėjoje, bet bijo, kad 
Jungtinės Valstijos reika
laus tęsti karą.
Acheson neigia pasiūlymą

Amerikos ■ valstybės se
kretorius Dean Acheson 
šaltai atsiliepė į tą pasiū
lymą, Įtardamas, kad “ko
munistai kalba apie, taiką, 
bet planuoja karą.”

Achesonas pasakojo,, kad 
“Jungtinių Tautų veiksmai 
Korėjoje buvo pasekmingi... 
atmhšė užpuolimą” per pir
muosius to karo metus.

Anglijos ir Francijos at-, 
stovai Washingtone atėjo 
pas Achesoną ir tarėsi apie 
Sovietų pasiūlymą.
Sovietai kovoja’už taiką, 

sake Malikas
Malikas Savo radijo kal

boje užreiškė, jog:
“Sovietų Sąjunga deda vi

sas pastangas ’ pasaulinei 
taikai išlaikyti... Sovietų 
Sąjunga niekam negrūmo- 
ja; ji neturi ir negali turė
ti jokių užpuolimo planų.^

“Sovietų* politika rymo 
ant to supratimo, kad .ga
lėtų taikiai sugyventi dvi 
santvarkos,, socializmas ir 
kapitalizmas.”

Antra vertus, Malikas 
kaltino Ameriką už įsiver
žimą Korėjon ir Formozos 
salon. Jis smerkė Atlanto 
sąryši ir karines’ Amerikos 
stovyklas įvairiuose kraš
tuose kaip pasiruošimus 
užpūlti Sovietų Sąjungą ir 
liaudiškos demokratijos ša
lis. Kartu Malikas tvirti
no, kad Amerika naudoja 
pačias Jungtines Tautas 
kaip karinį savo įrankį.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.
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BIRŽELIO 25 DIENA PRAĖJO
SKAITYTOJAS JAU ŽINO, kad senatorius Edwin 

Johnson pasiūlė senatui rezoliuciją, reikalaujant, kad 
birželio 25 dieną būtų baigti mūšiai Korėjoje, o kad su 
šių metų gruodžio 31 diena iš Korėjos pasišalintų visi 
kitų kraštų kariai ir civiliniai žmonės.

Senatorius siūlė, kad mūšiai būtų baigti ir 38-toji pa
ralelė būtų palikta, kaip buvo prieš vienerius metus, 
tarp pietinės ir šiaurinės Korėjos rubežium.

Šį senatoriaus Johnsono siūlymą parėmė kiti penki 
senatoriai, jį parėmė daug pavienių asmenų, daug or
ganizacijų. Bet, matyt, to neužteko, ir mūšiai Korėjoje 
tebesitęsia.

Birželio 25 dieną sukako lygiai metai, kai Korėjoje 
prasidėjo civilinis karas, — karas, į kurį įsikišo ir mūsų 
vyriausybė. •

Jei nebūtų svetimi kraštai’ kišęsi, tai Korėjos žmonės 
būtų savo tautos likimą išsprendę taip, kaip kadaise 
Jungtinių Valstijų žmonės išsprendė savo likimą Ci
viliniame Kare.

Dabargi: milijonai korėjiečių kare žuvo; žuvo daug 
ir kitų kraštų žmonių-kovūnų, tame skaičiuje’ ir mūsų 
krašto; sunaikinta daug turto; Korėjos miestai, mies
teliai ir kaimai paversti į griuvėsius. Bet kas gi iš
spręsta? Niekas!

Dėl to nereikia nuleisti rankų, reikia remti senato
riaus Johnstono siūlymą, reikalaujant, kad karas Korė
joje—jeigu iis nebuvo baigtas birželio 25 dieną,—būtų 
baigtas kuogreičiausiai.

PRIEŠ BROYLES BILIŲ
Dienraštis Vilnis rašo:
Chicago Sun-Times, birže

lio 16, editoriale, ragina gu
bernatorių Adlai Stevenson 
vetuoti Broyles bilių, kuris 
mojasi nuožmiai persekioti 
net ir už ryšius, susidėjimą, 
su tais, kuriuos valdžios orga
nai ar pareigūnai skaitys sub- 
versyviais.

Šis laikraštis pagerbia 11 
republikonų ir 31 demokratą 
legislatures narių, balsavusių 
prieš Broyles bilių.

Broyles bilius yra pagamin
tas remiantis Maryland© vals
tijoj’ pravestu Obcr Aktu, ku
rį Circuit teismas atmetė kai
po priešingą šalies konstituci
jai.

Sun-Times sako, kad Broy
les bilius yra pavojingas vi
siems žmonėms.

Einant juo:
Būtų galima suiminėti kad 

ir lojalūs amerikiečiai.
“Skymuojanti valdžios pa

reigūnai galėtų naudoti jį per
sekiojimui savo politinių prie
šų.”

Jame yra aršus reikalavi
mas lojalumo priesaikų pa
tiems valdžios pareigūnams.

Bilius taipjau pavojingas 
žydams, katalikams, socialis
tams, liberalams, kaip ir ko
munistams, sako Sun-Times.

Gub. Stevenson, kuris iš
rinktas kaip liberalas, bet juo 
labiau dėlto, kad tas bilius 
gręsia šios valstijos žmonių 
laisvei, turėtų jį vetuoti.

DOPE
GRETA KITŲ NEGEROVIŲ, pasireiškiančių mūsų 

krašte, pastaruoju metu iškilo aikštėn ir tai, kad mūsų 
mokyklinis jaunimas nuodinamas narkotikais—mariju
ana cigaretais, kokainu, heroinu, morfinu ir kitokiais, 
nuodais, kuriuos trumpai, slangiškai vadiname “dope.”

Šie nuodai brangia kaina pardavinėjami visur: gat
vėse, restoranuose, krautuvėlėse ir net ligoninėse!

Pirmiau -buvo manyta, jog ši pavietrė liečia tik su
augusiuosius, tik kai kuriuos “rinktinius” žmones. Bėt, 
kaip sakėme, pastaruoju mętu iškilo aikštėn, jog mo
kyklinio amžiaus vaikai—berniukai ir mergaitės—taipgi 
yra narkotiku aukomis. Ir tokių mokyklinio amžiaus 
jaunuolių yra tūkstančiai tik viename Niujorko mieste.

Kituose didmiesčiuose padėtis ne geresne.
Viename Niujorke, apskaičiuojama, per metus šių 

nuodų parduodama net už $100,000,000!
Praėjusią savaitę susekta, kad vienoje miestavoje li

goninėje, esančioje Welfare saloje, Niujorko mieste, 
narkotikų agentai “šėrė” džiova sergančius pacijentus— 
18-ką jų! Jie'buvo aprūpinti tuo “maistu” reguliariai ir 
už tai sumokėjo dideles pinigų sumas.

NE VIENAS GAL PAKLAUS, kodėl visa tai? Kas 
darosi?

Atsakymas, be abejojimo, nėra sunkus: visa tai pa
reina iš visuomeninių negerovių, visai tai gimdo gen
danti kapitalistinė santvarka.

Pirmiausiai: gyvenimas neramus, netikras, erzinantis 
verčia žmones ieškoti “išeities.” Ir ne vienas tokią “iš
eitį” suranda narkotikuose, kurie laikinai jų naudotoją

■ “suramina,* “geriau nuteikia,” “padaro smagesniu.” 
Pradėję narkotikus -naudoti, žmonės nebegali nuo jų 
atsipalaiduoti. /

Tuomet ieško daugiau; tuomet deda didžiausių pa
stangų tęsimui to, ką pradėjo.

Antra: dolerio troškimas verčia narkotikų pardavi
nėtojus ieškotis rinkos; jie žino: juo daugiau tų nuodų 
parduos, “išleis pasaulin,” tuo jiems bus daugiau pinigų. 
Gi pinigasr—mūsų krašte šiandien viešpats. Turėk pi- 
gjgų, nežiūrint, kaip juos įsigijai, tu būsi pagerbtas. 
Nų’odink žmones, jei tik finansiškai tau apsimoka, ir tu

- būsi laimingas.
Narkotikų pardavinėtojai mato, kas darosi: visur 

kyšystės, visur parsidavimai: sporte, valdžios pareigū
nuose, valdinėse įstaigose.

Jie mato, kaip gengsteriai, žmonių žudytojai, raketie- 
riai gauna pinigus ir kokie jie “laimingi.”

Jie mato ir supranta, kad tie valdžios pareigūnai, 
• kurie palaiko gengsterius, požemio ritierius, dažnai dar 
‘ paaukštinami, net ambasadoriais į kitus kraštus siun

čiami.
Jie mato ir supranta, jog tie, kurie šiandien nuodija 

žrhonių protą užkarine propaganda, kurie nuodija 
žmonių protą “raudonbaubizmo” nuodais, už tai gauna 
milžiniškas pinigų krūvas.

“Jeigu galima nuodyti žmonėms protas visokia nešva
ria propaganda, tai kodėl gi negalima nuodyti žmones' 
narkotikais?” ne vienas “dope” pardavėjas savęs pa- 

. klausia.
| Ir tūo padrąsintas, jis eina pirmyn,, jis pardavinėja, 
; siūlo žmonėms, ir net mokyklinio amžiaus vaikams,

Kas gi dedasi pas automobilistus?
Nepaprastai svarbių ži

nių ateina iš industrinio 
Detroito, tos automobilių 
karalystės. Labai įdomi pa
dėtis vystosi tarpe automo
bilių pramonės darbininkų, 
ypatingai Fordo kompani
jos. Kaip atrodo, tai jau 
pradeda grupuotis rimta 
opozicija Walter Reuther 
vadovybei toje milijoninėje 
automobilistų unijoje.

Kail) ta opozicija toliau 
^vystysis, dabar dar sunku 
pasakyti. Bet apie jos pla
tumą ir gilumą byloja tas 
faktas, jog joje .atrandame 
didžiojo Fordo darbininkų 
lokalo vadovybę.

Fordo lokalo vadovybė 
susideda iš prezidento Carl 
Stellate, vice - prezidento 
Pat Rice, protokolų sekre
toriaus William Hood ir fi
nansų sekretoriaus W. G. 
Grant.

Reuther pasekėjai leidžia 
gandus, kad Fordo lokalo 
vadai ruošiasi visus 60,000 
narių išvesti iš United Au
tomobile Workers, CIO, ir 
nuvesti į mainierių unijos 
prezidento John. L. Lewiso 
suorganizuotą 50-tą distrik- 
tą. Kaip žinoma, tas dis- 
triktas ir susideda iš įvai
riausių unijų, po visą A- 
meriką.

Carl Stellate ir jo kolegos 
griežtai užginčija tuos gan
dus ir sako, kad jie yra lei
džiami piktais sumetimais. 
Jų tikslas esąs padalinti or
ganizuotus darbininkus ir 
pasitarnauti autom o b i 1 i ų 
pramonės trustui.

Kaip -ten nebūtų, Fordo

narkotikus! z •
Šitaip reikia suprasti visas tas negeroves, besireiškian

čias mūsų krašte šiandien.
Ir tos negerovės tęsis, jei pati visuomenė nesusipras 

ir nepradės veikti. .į
Tiesa, nelengva šiandien ir veikti:’ tarei tą ar kitą 

žodį,ir tu jauzgali atsidurti į džėlą, — mat, tu užkliudai 
į skaudžią vietą tiems, kurie šia nesveika' padėtimi nau
dojasi, kurie iš jos lobsta.

Tačiau tai neprivalėtų sulaikyti nuo veiklos tų žmo
nių, kurie galvoja?, kurieųis rūpi visuomenės būvis ir 
musų krašto ateitis. ' ” ..... ...

Jūsų paraginimas guberna
torių vetuoti bilių gali prisi
dėti prie to biliaus apmetimo.

APIE MARIJAI 
LIETUVOS 
PAAUKOJIMĄ

Mes aną dieną rašėme 
apie Lietuvos vyskupų (di
pukų) laišką, kuriuo jie 
paaukoja Marijai Lietuvą. 
Mes sakėme, jog prieš šim
tus metų vokiškieji kryžio
kai, puldami ir ‘niokodami 
Lietuvą, tai darė Marijos 
vardan, “Marijos garbei.”

Su tuo sutinka ir Kelei
vis, primindamas:

Pirmieji žmonės, kurie Lie
tuvą “paaukojo” Marijai, bu
vo vokiečių kryžiokai, kurie iš 
Malborko (Marienburgo) pi
lies Lietuvą kardu ir ugnimi 
bandė apkrikštyti. Virš Mal
borko pilies kryžiokai buvo 
pastatę didelę Marijos stovy- 
lą, kuri veidu atsigrįžusi į Ry
tus godžiai žiūrėjo į Lietuvos 
žemę ir laimino karingųjų 
vienuolių žygius prieš Lietu
vos nelaimingus žmones. Iš 
Malborko pilies Marijos kul
tas buvo skleidžiamas Lietu
voje daug seniau, negu Vla
dislovas “paaukojo” Lietuvą iš 
antro karto Panelei švenčiau
siai.

Taigi, viskas sakyte sako, 
jog šių dienų lietuviškieji 
kryžiokai, kovoja prieš da
bartinę Lietuvą, už dvar
ponių ir išnaudotojų Lie
tuvą, yra anų, vokiškųjų 
kryžiokų ainiai.

Lokalo 600 vadovybė aną 
dieną viešai pasisakė už se
natoriaus Edwin Johnson 
įneštą Senatan taikos rezo
liuciją. Tas, matyt, baisiai 
nepatinka Reutherio gru
pei. Jau einama beveik 
prie viešo susikirtimo tar
pe Reuther ir Stella to.

Štai Lokalo 600 vadovybė 
paskelbė masinį automobi
listų susirinkimą po atviru 
dangumi. Esą pakviesti 
kalbėti CIO prezidentas 
Philip Murray, mainierių 
unijos prezidentas John L. 
Lewis, Amerikos Darbo Fe
deracijos Detroito Tarybos 
pirmininkas Martel, kun. 
Charles A. Hill, na, ir se
natorius Johnson. Walter 
Reuther tuojau išėjo prieš 
tą susirinkimą. Jis ragina 
Detroito darbininkus,, ypač 
automobilistus, į tą susirin
kimą nesirodyti.

Stellato pasišaukė vietos 
spaudos korespondentus ir 
jiems paaiškino, kodėl Reu
ther ir jo vadovaujama 
grupė priešinga šiam mi
tingui ir visam taikos rei
kalui.

Šiandieną svarbiausias 
klausimas yra toks: Kaip 
toli* Fordo lokalo vadovybė 
eis taikos sąjūdžio keliu ir 
nusistatyme ' prieš Walter 
Reuther vadovybę? O gal 
Stellato ruošia dirvą savo 
kandidatūrai į United Au
tomobile Workers unijos 
prezidentus?

Amerikonas

Laisvės spaustuvė atlieka 
visokius spaudos darbus biz
niams ir organizacijoms.

Vienas iš stambiausių Amerikos parazitų yra Char
les E. Wilson, General Motors kompanijos prezidentas. 
Jis pernai gavo iš kompanijos algos $626,300.

Kur pasidės Smetona?
Brooklyno Vienybėje bu

vęs Dirvos redaktorius Ka
zys S. Karpius paskelbia 
smetonininkų planus apie 
A. Smetonos palaikų likimą.

Smetona esąs palaidotas 
Clevelande “Knollwood ka
pinių mauzoleume.” Beveik 
kasmet, Clevelando smetoni- 
ninkai susirenka ir gailiai 
apsiverkia prie Smetonos 
karsto.

Bet kas svarbiausia, tai 
tas, kad tos Knollwood ka
pinės nesanti tikroji Sme
tonos amžinojo atilsio vie
ta. Tai prisiekia pats Ka
zys Karpius. Jis mus užti
krina, “kad Lietuvai atga
vus nepriklausomybę bus 
galima parvežti Lietuvon ir 
palaidoti ten kaip priklauso 
pirmutiniam Lietuvos pre
zidentui.”

Tas truputį paryškina ir 
tą faktą, kodėl ne tik sme- 
tonininkai, bet ir jų kole
gos klerikalai ir menševi
kai Amerikos Lietuvių Ta
ryboje, taip užsispyrusiai 
kovoja už sugrąžinimą Lie-

Skaitau-- Mastau...
NU'

Tamsos Jogos Visur 
Skverbiasi

Vis dažniau korespon
dencijose apie mirusiuosius 
matosi aprašymai, jog vie- 
mir bei kitur gyvenęs as
muo, kuris visą savo sąmo
ningąjį amžių buvo laisvas 
nuo politinių ir religinių 
nesąmonių, o numiręs tapo 
palaidotas religiškai. Tas 
įvyksta išimtinai todėl, kad 
mirusiojo šeimoje arba gi
minėje randasi vienas kitas 
religingas asmuo. Tokis as
muo, paprastai, aklai klau
so savo “dvasiškojo' gany
tojo” ir pasiryžęs pildyti vi
sus jo patarimus bei įsaky
mus. O tie “ganytojai,” ži
nodami savo “avelės” tėvą, 
brolį ar kitą giminaitį esant 
netikinčiu, per ilgą laiką 
įkalbinėja tikinčiajam, jog 
jis būtina; turįs stengtis 
savo “netikėlį” giminę bent 
religiškai palaidoti...

Mirimui ištikus, tasai 
aitriai įmokytas giminaitis 
fanatišku pasiryžimu grie
biasi vykinti savo “gany
tojų” patvarkymus. Lieka 
paneigti mirusiojo įsitikini
mai bei idealai ir skaudžiai 
įžeidžiami jo sąmoningieji 
draugai...

Tai yra liūdnas dabarti
nio mūsų gyvenimo reiški
nys, kurio šaknis randasi 
bendrame šiolaikinės visuo
meninės sistemos liūgyne.

Tačiau, tokie dalykai at
sitinka ne vien pas. lietu
vius. Pavyzdžiui, štai kas 
atsitiko laidojant Sinclair 
Lewis’a. Sinclair Lewis bu
vo žymus amerikietis rašy- 

tuvon smetonizmo. Jie no
ri padaryti vietos Smeto
nos sugrįžimui, nors ameri
koniškam karste.

Bet man atrodo, kad tos 
dienos prisieis be galo ilgai 
palaukti. Nesimato jokio 
ženklo, kad Lietuvos žmo
nės lauktų Smetonos sugrį
žimo arba smetonizmo at- 
steigimo. Viskas rodo, 
kad jie Karpiaus, šimučio 
ir Grigaičio troškimo ne
paiso. Jie labai gražiai ap- 
seina be smetoninių parazi
tų.

Tiesa, negi Karpius su 
Grigaičiu tiki, kad Lietuvos 
žmonės patys vieną dieną 
užsimanys ir atsisteigs sme- 
tonizmą. Visas viltis jie 
deda ant naujo karo ir A- 
merikos ginklų. Jie tikisi, 
kad vieną gražią dieną A- 
merikos ginklai Smetoną 
karste, sugrąžins Lietuvon.

Bet tai irgi tik filosofija 
ir troškimas. Neatrodo, kad 
Amerikos žmonės skubintų- 
si savo kraują lieti smeto
nizmo atsteigimui Lietuvo
je. Pilietis 

| tojas, tvirtas ateistas, neti- 
i kintis į jokius dievus. Šių 
metų pradžioje, jisai numi
rė Italijoje, kur buvo nuva
žiavęs gydytis. Sulyg jo 
paties noro, Lewiso lavo
nas tapo sudegintas, o pe
lenai sausio 29 d. buvo par
nešti orlaiviu iš Romos. į jo 
gimtinę, Sauk Centre mies
telį, Minnesota valstijoje.

Lewisas buvo patvarkęs, 
idant • jo laidotuvės būtų 
laisvos nuo visokio religiš
kumo. Jokis šventikas ne
turėjo sakyt jokio pamoks
lo, nei poteriauti, neigi bent 
kokias giesmes giedoti. Ji
sai norėjo, idant jo pelenai 
liktų užkasti greta jo mo
tinos ir tėvo kapų.

Parvežus į jo gimt ą j j 
miestelį, Lewiso pelenai ta
po įnešti Sauk Centre aukš- 
tesnėsės mokyklos auditori- 
jęn. Keletui artimųjų ta
rus po keletą atsisveikinimo 
žodžių, pelenus nunešė ka- 
puosna, kur autoriaus bro
lis įdėjo juos duobėn, ku
rion jau buvo patalpinta 
lentynėlė su visomis Lewiso 
parašytomis knygomis. Mi
rusiojo globotas ir jau ži
nomas Minnesotoje nove- 
listas Feike Feikemaw prie 
duobės pasakė grynai svie
tišką prak a 1 b ė 1 ę, pager
biant mirusiojo darbus. Iki 
šiol mirusiojo patvarkymai 
prieš religiškumą buvo iš
pildyti. Duobė tuoj liks 
užkasta ir liūdnosios apei
gos baigsis.

Bet... Urnai iš palydo
vų būrelio išlindo priekin 
kitas mirusiojo brolis, ma
žai kam žinomas, S. Claude 
Lewis, gyvenąs St. Cloud
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Chicago, III.
Lietuvės Moterys ir 

Taikos Reikalas

Amerikos Lietuvių Moterų 
Kultūros Klubo birželio|13 
dienos susirinkime buvo pin
čiai ir smarkiai diskusuotas 
taikos reikalas. Tikrai reikia 
karštai šį Klubą pasveikinti, 
kad jo nares taip giliai rūpi
nasi taikos išlaikymo klausi
mu. Susirinkimas išrinko į 
Taikos Kongresą net šešias 
delegates. Delegatėmis išrink
tos šios draugės: V. Grigienė, 
S. Budro, A. Afferd, M. Ma- 
tukaitienė, U. Juodaitienė ir 
M. ‘Plečkaitienė.

Reikia atžymėti ir tai, jog 
Klubas Taikos Kongresui pa
skyrė $22. Reiškia, mes tai
kos sąjūdį remiame ir finan
siškai.

šiame susirinkime kultūrie- 
tes nusitarė suruošti puikų iš
važiavimą su pietais prie Mi
chigan ežero. Tam reikalui iš
rinkta komisija. Bet išvažiavi- 
mo laikas nenustatyta, palik
ta komisijai.

—o—
Rbselandietčs ir Taikos 

Kongresas .

Roseland o Lietuvių Motorų 
Klubo susirinkimas įvyko bir
želio 11 d. Nors susirinkimas 
nebuvo skaitlingas, bet tos 
nares, kurios susirinkimo da
lyvavo, rimtai susidomėjo Chi
cago] e įvykstančiu Taikos 
Kongresu. Viena, nutarta 
Kongresai! pasiųsti delegatę, 
kita — iš Klubo iždo Taikos 
Kongreso reikalams paaukota 
$10. Delegatės paskyrimas 
palikta Klubo valdybai.

Mūsų Klubas gerai platina 
LLD Moterų Komiteto išleistą 
ir Dr. Kiaškiaučiaus parašytą 
brošiūrą “Kaip būti jaunam 
net ir senatvėje.” Parsitrauk
ta 25 knygelės ir jau baigia
mos išplatinti. Chicagictė

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BALDŲ MODELIAI

Vilnius, bal. 13 d., Juozo’ Pi
leckio brigada plačiai žinoma 
ne tik “Vilniaus” baldų fabri
ke. Šiam puikių baldų gamybos 
specialistų kolektyvui skiriami 
visų svarbiausieji užsakymai.

Prieš kurį laiką J. Pileckis 
su savo žmonėmis pagamino 
aukštos rūšies baldus nauja
jam Maskvos viešbučiui “So- 
vietskaja.” Už šio viešbučio ar
chitektūrą šiemet paskirta Sta
lininė premija Baltai buvo 
puošiami medžio inkrustacija, 
raižiniais.

Šiomis dienomis brigada 
baigė gaminti naujus miega
mojo kambario baldų modelius. 
Paruošti du komplektai, kurių 
kiekvieną sudaro 8-9 įvairūs 
baldai. Vienas šių komplektų 
pagamintas iš poliruoto riešuto 
medžio. Naujieji modeliai žy
miai pigesni už anksčiau ga
mintuosius.

miestelyje. Jisai pareiškė 
nuo dabar tvarkąs laidotu
ves. skubiai apžvelgė susi
rinkusiuosius ir ryktelėjo: 
“Dabar mes sukai besime 
viešpaties maldą—greitai!” 
Tai buvo teisioginis smūgis 
ir šmeižtas jo brolio atmin
čiai. O kodėl gi jis liepė 
poterius kalbėti “greitai”? 
Todėl, kad čia buvo ir tų, 
kurie žinojo, kaip jo miru
sysis brolis norėjo būti pa
laidotas. Tasai fanatikas 
bijojo sukliudymo... Ir kol 
palydovai susizgribo, fana
tiko vienminčių grupelė su
klupo ant kelių ir “greitai” 
atkalbėjo p o t e r ius... A- 
pylinkės šventikai paskui 
gyrėsi, būk dar vienas be
dievis tapęs su malda palai
dotas. ..

Matote, kokių prajovų 
esti. — Šis nuotikis apraš^ 
tas laikraštyje American 
Freetnan, šių metų gegužės 
mėnesio laidoje.

žemaitis



TEOFILIS TILVYTIS:

DIČIUS
(Poema)

*

(Tąsa) 
Pirmu švarkeliu miestiečio 
Dičius, siausdamas Kaune, 
Vakarais ,mėnuliui šviečiant, 
Mėgo plaukiot Nemune. 
Apsuka kuriai galvelę, 
Pasodina į laivelį, 
Pila aukso žodelius, 
Išbučiuoja veidelius.
Taip pamilo jį Adelė, 
Prisileido apkabint, 
Ruošės net pasiskandint — 
Dičius gi akis pakėlė: 
“Ada, proto netekai?
Šitaip elgias tik vaikai!. ..”

Šiandien parke ją sutiko, 
Sėdinčią po kaštonu. 
Aišku. Dičiui ji patiko 
Iš praėjusių dienų.
Ir, paspaudęs jos rankutę, 
Leido pasiguost minutę, 
Kiek pažaist jo širdimi, 
Paalsuoti naktimi.
Jis, prisėdęs ant suoliuko, 

J Tarė: “Kaip tu gyveni? ...
Ar mūs praeitį meni, 
Mano miela Adeliuke? ...
Žafcdėm, kaip,maži vaikai— 
Greitai keičiasi laikai.”

Kiek čia vargta, kiek mylėta, 
Išbučiuota kiek akių!
Kiek gražuolių glamonėta, 
Kurgi aš dabar lekiu? 
Dičius puikiai žino Kauną, 
Kalba, liūdi, vėl juokauna, 
Gaudo skrendančias mintis — 
Plaukia jojo išmintis. 
Švaisto aukso retežėlį, 
Bando širdį jai atvert, 
Bet prasmės negal nutvert, 
Vėl nutyla pamažėle.
Vladai, moki tu viliot— 
Vesk ją, kam atidėliot?

Tarė, lyg susigraudinęs: 
‘9dūs gyvenimas, Adei, 
Vien tik audros nuolatinės, 
Bet sakyk tu man—kodėl? 
Ate žinau, tu mane myli, 
Tu statai auksinę pilį, 
Tavo žodžiai tai daina, 
Bet esi perdaug jauna. 
Aš studentas, tu mergaitė, 
Dar gimnazijos suole; 
Tu esi perdaug žalia,

Bostono ir Apylinkės Žinios
Moterų stalas Laisvės pik

nike jau per daug metų pa
garsėjęs įvairumu, skaniau- 

I siu, namie gamintu maistu, 
kaip tai: kugeliais, kumpiais, 
bapkomis, pyragais, pyragai

Atsišaukimas į visus Laisvės 
rėmėjus ir patriotus didžiojo 
Laisvės pikniko moterų stalo 

reikalu

Kaip žinome, dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks sekma
dienį, liepos 1 d. Ararat Camp 
Vose Pond Pavilion, May
nard, Mass.

Kadangi šiemet moterų 
stalo reikalais rūpintis yra pa
likta mums, LLD 2-ros kuopos 
motejrims (So. Boston), tai 
meSrUr atsišaukiame į jumis, 
Laisvės prieteliai, ir kviečiame 
jus talkon.

čiais ir tais didžiuliais ūkinin
kų sūriais, kuriais būna tūks
tančiai svečių pavaišinti pel 
daug metų./

Tad šį metą, kuomet Šven
čiame 40 metų Laisvės jubilie
jų, šiame piknike moterų sta
las turi būti dar įvairesnis ir 
turtingesnis. Nes šiemet Lais
vei' parama yra reikalingesnė,

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. PopUr 4116

3 pu»l.-*-Lai®vė (Liberty)-Antradferi., 26, 1951 laisvių.

tfu perdaug jau lietuviai tė... 
Nors rūtas aš ir myliu...” 
Bet, Adele ... negaliu ...”

Aiškus daiktas — jo mintyse 
Buvo didesnių planų.
Jo meilužių neskaitysiu, 
Bet nemėgsta jis jaūnų. 
Toks, gal būt, jau mūs likimas, 
Keistas mūs pasirinkimas: 
Senį glosto mergina, 
Vaiką tvirkina sena.
Gyvnašlės aistras patyrus, ‘ 
Pusmergė nesuvilios;
Trauks vėl aistros atgalios, 
Kaip skaidrus nakties zefiras. 
Kas pateks tokios glėbin, 
Tas kas naktį grims gilyn.’

Dičius su Adele slenka 
Seno parko takeliu.
“Leiskite paimti ranką ... 
Palydėt bent kiek galiu ...” 
Kaip jaunystės švelnų aidą, 
Ją iki namų praleido, 
Ir pakilo jo ranka:
“Na, brangioji, lik sveika! 
Kam jaunystėje liūdėti? 
Juk pasaulis toks gražus! 
Grožis nuo verkimo žus. 
Reik mažiau namie sėdėti. 
Lik sveikutė, būk gera— 
Mes, brangioji, ne pora ...”

Sąžinė ir vėl giedrėja, 
Nors gelmėse neramu. 
Susikaupęs tyliai ėjo, 
Kol priėjo lig namų.
Su savim padaręs tvarką, 
Užsivilko juodą švarką, 
Veidu įkvėptu, rausvu 
Nulėkė į “fendez vous.” 
Lekia apšviestais kvartalais, 
Mirga miesto žiburiai; 
Sieloj gieda vyturiai 
Įvairiausiais intervalais. 
Žmonės, tapę vyturiais, 
Pasidaro juokdariais.

Dičius moka suvaidinti, 
Jeigu bloga ant širdies. 
Kaip tat Dičių pavadinti, 
Jei jis ims ir sudrebės? 
Kas gausus pasisekimais, 
To apverktinas likimas — 
Neįpratęs prie bėdų, 
Jei jau kenčia, tai — už du. 
Laimė su mumis juokauna, 
Meilė mūs perdaug akla; 
Darosi širdy pekla, 
Jeigu meilė ją apgauna. 
Kam ir sekas paprastai, 
Kartais būna gan riestai.

(Daugiau bus)

Worcester, Mass.
. - ;• Į- ------

PRANEŠIMAS
Jungt.' Amerikos Valsti

jų nepriklausomybės šven
tės 4 d. liepos proga, Olym
pia Parke bus šauni orkes
trą: liepos 3 d. nuo 9 vai. 
vakaro iki 1 vai. ryto, lie
pos 4 d. nuo 4 vai. po pie
tų. Patogi salė šokiams, 
erdvi stalaunios patalpa, 
jaukioje parko gamtos at
mosferoje. Draugijos na
riai su savo draugais, pasi
naudokite šia proga, prisi
mindami šios šalies laisvės 
kūrėjus, 1776 metų pionie
rius.

JEFFERSON, the man 
who wrote the Declaration 
of Independence, said:

“If there be any among 
us who wish to dissolve the 
union, or to change its re
publican form, let them 
stand undisturbed, as mo
numents to the safety with 
which error of opinion may 
be tolerated where reason 
is left free to combat it.”

Tai yra laisvės dokumen
tas, kurį reikia švęsti, dėl

kurio reikia linksmintis.
Kviečiame visus skaitlin- ♦ 

gai dalyvauti.
Orkestrą- bus Frank Na

vis vadovybėje per abi die
nas. Komisija

Iš pereito Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų susirinkimo

Išklausius protokolų rašti
ninko ir finansų raštininko 
raportus, pasirodė, kad Drau
gijos, kaip nariais, taip turtu, 
stovis yra geras.

Drg. Kižys, protokolų rašti
ninkas, padarė įnešimą, kad 
Draugija padarytų vajų gavi
mui naujų narių. Susirinkimas 
įnešimą priėmė ir planus iš
dirbti, kaip būtų geriau veikti 
tuo klausimui, paliko bordi- 
rektoriams.

Dabar visų narių yra už
duotis lankyti susirinkimus 
kuo skaitlingiausiai ir varyti 
tą darbą pirmyn.

Mirė geras ir senas Draugi
jos narys, ilgus metus dalyva
vęs progresyviam judėjime, 
tai drg. Jokūbas Daugėla. Pa
liko nuliūdime brolį ir dvi se
seris.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks liepos menesio 3 
dieną. Prasidės 8 vai. vakare.

Rep. K. K.

BALTIMORE, MD.

♦

Sukako vieneri metai nuo mirties
v

Petronėlės Kasparavičienės

1950 metų birželio 26 dieną Petronėlė, pavar
gusi, atsisėdo ant laiptų prie tų vartelių, pro 
kuriuos sūnus Keistutis išėjo į karą.

“Sūnau,” ji kadaise gailesčio suspausta širdi
mi sake, “aš tavęs daugiau nebematysiu.”

Ir nebematė. Nes sūnus kare žuvo, nebegrį
žo, o Petronėlė, sėdėdama prie tų vartelių, mirė 
1950 m. birželio 26 d.—amžinai nutrūko jos gy
vybės siūlas.

Mirdama, Petronėlė paliko tik liūdną mums 
prisiminimą...

Vyras: Jonas Kasparavičius, 
Duktė: Viola,
Sūnūs: Liudvikas ir Antanas.

MASSACHUSETTS LIETUVIU ATYDAI!

LAISVES PIKNIKAS
Atžymejimui 40 Metų Jos Gyvavimo Sukakties 

$300 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 5—$15, 6^$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, 10—$5.

i i

Sekmadienį, Liepos 1 July, 1951 •

negu kada nors pirmiau.
Todėl prašome visų: va

žiuodami į pikniką liepos 1 
d. Maynardan, atveškite ir 
savo dovaną moterų stalui.

Taipgi prašome kolonijų 
draugių parūpinti nors keletą 
nuoširdžių darbuotojų pagel
bėti aptarnauti publiką prie 
stalo.

Už LLD 2-ros kuopos 
Moterų Komitetą :

H. Zėkdniertč
H. TafhOšjūnieno

—o--
Dovanos praėjusiam piknike 

moterų stalui

Atsibuvusiam Naujosios 
Anglijos keturių apskričių 
piknike birželio 3 d., Gede- 
mino Klubo parke, Haverhill, 
Mass., dovanas moterų stalui 
aukojo sekamai:

So. Bostono LLD 2-ros kuo
pos moterys: kugelius, pyra
gus ir varškiečius.

Worcesterio LLD 155 kuo
pos moterys: grūzdus.

Montello Moterų Apšvietos 
Klubas: $5. • .

Norvvoodietės: N. Grybienė 
du tuzinu “rolls”; C. Toraži- 
lienė penkis svarus cukraus'; 
S. Budrevičienė, M- Trakima- 
vičienė, P. KastaČkienė, ku
gelį, šolderį ir bulvių “salads”.

Y. Niaurienė nuo Moterų 
Sąryšio 4 sūrius, pudingą ir 
pyragaičius.
/ Ačiū visoms už dovanas.

H. T.
----- - J ■ --------------------

Peking.—Pranešama/ kad 
Amerikos lakūnai bombar
davo vieną belaisvių stovy
klą Šiaurinėje Korėjoje ir, 
taip užmušė 16 jankių be-

Norwoodo Vyrų Ensamblisį vad. SI. Pauros.

I •

. ' I .

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION
MAYNARD, MASS.

Graži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikos kavalkūs, tinkamus Senimui 
ir jaunimui.

2. Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wiimos Hollis.

programa:
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

vad. S. Paura, akomp. G.Terhorst.
4.i Laisvės red. A. Bimba pa

sveikins Massachusetts lietuvius 
nuo dienraščio Laisvės. >

Kviečiam lietuvių visuomenę iš visos Naujosios Anglijos suvažiuoti. Už
tikrintas smagumas jauniems ir seniems.

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS



Rusas nevažiuos j 
Maynardo Pikniką

Dienraščio Laisvės adminis-
tracija praneša, kad planuoja* 
mas busas vykti j Maynardo 
Laisvės pikniką atsakytas, nes 
nepakankamas skaičius žmo
nių užsiregistravo kelionėn.

Tačiau automobiliais vyks 
nemažas skaičius. Mat tie, ku
rie turi automobilius, nori sa
vais automobiliais ir važiuoti 
ir kartu pasiima savo drau
gus nusivešti.

Todėl Brooklyn© apylinkę 
vis tiek nemažas skaičius lais- 
viečiy atstovaus dienraščio 
Laisvės piknike, liepos 1 d., 
Maynard, Mass.

TARP LIETUVIŲ
Juozas ir Izabelė Misiūnai 

įsigijo likerių krautuvę ant 
Lefferts Blvd, ir Liberty Avė. 
kampo, Richmond Hille.

Lietuvių Atletų Klubas tu
rėjo išvažiavimą birželio 24 
d., Pabst Suoirise Farm Hotel.

★
Švento Jurgio Draugija tu

rėjo sėkmingą 71 pikniką bir
želio 23, Dexter Parke. Daug 
žmonių dalyvavo.

LDS jaunimo kuopos su
ruoštas laivu pasivažinėjimas 
Hudson upe ir kartu išvyka į 
Indian Point atsibuvo birželio 
24 d.

Lietuvių atstovų išleistu
vių į Taikos Kongresą sueiga 
įvyko birželio 24 d., Liberty 
Auditorijoje. Puikiai pavyko. 
Sukelta pakankama suma pi
nigų atstovų kelionės išlai
doms padengti.

Silver Bell Baking Co., ku
rios savininku yra Antanas 
Balčiūnas, šiomis dienomis ati
darė antrąjį savo biznio sky
rių, kuris bus atdaras antra
dieniais ir penktad-fetiiais 
Hicksville Farmers Markete, 
Hicksville, L. I.

Buivydiniai socialistai, pra
laimėję lietuvių kriaučių rin
kimus, dabar pergyvena liūd
nas dienas. Jie daug tikėjosi, 
bet nieko nelaimėjo.

Ne už kalnų ir dienraščio 
Laisvės piknikas. B’rooklynie- 
čiai ruošiasi toje iškilmėje 
skaitlingai dalyvauti. Tai bus 
liepos 7 d., Dexter Parke.

Rep.

Stadium koncertai

, EUNICE ALBERTS
Šį ketvirtadienį, birželio 28, 

atsidarys vasariniai Stadium 
koncertai. Majoras Impellitte- 
ri pasakys sveikinimo prakal
bą. Taipgi dalyvaus smuiki
ninkas Mischa Elman, Sta
dium Simfonijos Orkestrą, 
Dimitri Mitropoulos vadovy
bėje. ,

šeštadienio vakare daly-
vaus operos dainininkė Euni
ce Alberts, Herva Nelįi ir 
daugelis kitų garsenybių.

Koncertai tęsis kiekvieną 
vakarą, apart penktadienių ir 
sekmadienių, Levisohn Sta- 
diu^. Prasideda 8 :30 vai. va
kare. Tai bus 6 savaičių kon
certai. Tęsis iki rugpiučio 8 d.

Brooklyniškis vėžio ligi] 
komitetas paskelbė birželio 
21, 22 ir 23 dienas rinkimui
aukų.

NewYorko^Mife7liilOT
Kailiasiuviai nusitarė 

streiką skelbti
Kailiasiuvių unija nusitarė 

skelbti streiką pirmadienį, 
birželio 25, tose šapose, kurių 
savininkai atsisako patenkinti 
unijos reikalavimus.

Streikas palies 7,500 kailia
siuvių. Kita tiek kailiasiuvių 
dirbs, nes jų šapos patenkino 
unijos reikalavimus.

Protestuoja dėl 
$4 bausmės

Percival McCannon, real 
estate brokeris, užprotestavo, 
kam teisėjas nubaudė jį užsi
mokėti $4 bausmės už auto
mobilio parkinimą prie savo 
namo.

Jis sakė teisėjui, kad jis 
parkino savo automobilį toje 
vietoje per pastaruosius du 
metus ir niekas jam jokios 
pastabos nedavė.

Teisėjas jam: atsakė: $4 
bausme išeina tik po $2 į me
tus už parkinimą automobi- 
liaus; tai turi būti laimingas.

Žmonos užmušėjas turės 
mirti elektros kedėje

Brooklyno apeliacijų teis
mas patvarkė, kad Lewis 
Wxdfe turės mirti dlektros ke
dėje. Jis laukė naujo teismo, 
bet nelaimėjo.

Lewis Wolfe 1943 metais 
čeveryku taip sumušė savo 
žmoną, kad ji nuo to ir mirė. 
Jis sako, kad jis turėjo su ja 
sutartį, jeigu ji bus jam neiš
tikima, tai gali susilaukti iš 
jo rankos mirties.

Taip, ji susilaukė mirties, 
bet atrodo, kad ir jis d-abar 
turės mirti elektros, kedėje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

kuris kandidatu į biznio agen
tus pastatė ne keleivinį Vai
tukaitį bet Ubarevičių, yra 
baisus “beprincipiškumas,” 
tiesiog “ciniškas išsityčioji- 
mas iš mūsų tautos vargų ir 
kančių” (Kel., birž. 20.).

Blet kiekvienas kriaučius gi
liai atsidusęs pasakys: Kelei
vio štabui protelis susimaišė.

t
Iš kitos puses, galima pasa

kyti ir<' valio tai mūsų tautai, 
tai mūsų Lietuvai. Ji palaimi
nimo ir paaukštinimo susilau
kė iš netikėto šaltinio, na gi, 
iš Pranciškonų Darbininko.

Atsimenate, kiek daug ta
me pačiame Darbininkę, ir vi
soje klerikalų spaudoje buvo 
prirašyta ir priraudota, kad 
Lietuvoje viskas seniai bolše
vikų iššluota ir sunaikinta. 
Ten visiškai sugriautas žemės 
ūkis, ten nė vienas mašinos ra
tas nebesisuka, ten net lietuvių 

nebeliko — visi jau seniai iš
šalę šaltajam Sibire.

Bet ką dabar surandame ir 
sužinome ? Dabar skaitome : 
Visas didžiosios, skaitlingo
sios “Sovietų Sąjungos ūkis 
yra visai nusmukęs ir tik dė
ka Lietuvos pramonei ir ūkiui 
šiaip taip Rusija atsistato.” 
Ne tik Sergėnų, Palemono, 
Garliavos ir Daugelių, bet “ir 
kiti fabrikai dirba Rusijai 
atstatyti”. (Darb., birž. 19 d.)

Tai puiku, tai gražu. Tai to
kia galinga jau pasidarė dar 
taip neseniai iš baisiųjų karo 
griuvėsių prisikėlusi ta mūsų 
Lietuvėlė! Jos ūkis toks ga
lingas, jog jis išgelbės visą 
dviejų’ šimtų milijonų gyven
tojų kraštą!

Bet ar Darbininkas paten
kintas, ar džiaugiasi? Nebus 
tų baikų! Jis vis tiek tebever
kia ir šitaip išstatytos ir su
stiprintos mūsų senosios tėvy
nės žmones tebeplūsta.

Protestai prieš areštus auga; reikalauja 
persvarstymo

Kas diena ir kas valandą 
vis daugiau ir daugiau protes
tų kyla prieš 17 komunistų 
vadų areštavimą. Kadangi jie 
areštuoti pasiremiant Smith o 
aktu, kurį neseniai užgynė 
Aukščiausias Teismas, tai 
kartu reikalaujama, kad/A. T. 
nuosprendis butų persvarsty
tas. Pasiremiant Smith o aktu 
ir 11 komunistų buvo pripa
žinti kaltais ir dabar jiems 
gresia ilgų metų kalėjimas.

Protestai . ir reikalavimai 
kyla daugiausia todėl, kad fe
derate valdžia -tokiu savo el
gesiu* paneigia konstitucines 
žmonių teises, laužo mūsų 
krašto Pirmąjį Konstitucijos 
Priedą, atima iš žmonių žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
teisę. O tai reiškia, kad val
džia, pasiremdama Smitho ak
tu, gali panaudoti savo galią 
ne vien pridš komunistus, bet 
prieš kitus pažangius žmones, 
unijistus ir net liberalus, ku
rie tik pasisakys, kad jie ne
sutinka su karine valdžios po
litika.

New York o dienraštis
“Post” rašo, kad komunistai

60 atstovą sudarė planą civilinių teisių gynimui
Civilių Teisių Kongreso raš

tinė spaudai praneša sekamą 
žinią:

Ketvirtadienio vakare įvyko 
svarbus susirinkimas, kuriame 
sudarytas planas civilių teisių 
gynimui. Dalyvavo 60 unijų, 
politinių, civilių, kultūrinių ir 
kitų organizacijų atstovų.

Susirinkime nusitarta kovo
ti pyieš areštus, reikalauti 
Smitho akto atšaukimo, ginti 
areštuotus, pagelbėti Civilių 
Teisių K/ongresui sudaryti 
kaucijų fondą.

Rasta viešbutyje nuoga 
moteris su svetimu vyru
Nassau County Supreme 

Court girdėjo' liudijimus, jog 
Mrs. Isabel Landy, 33 metų 
amžiaus, rasta viename vieš
butyje visai nuoga su sveti
mu vyru. .

Dabar jos turtingas vyras 
Murray Landy, 44 metų am
žiaus, ieško perskirų. 

Ponia apie savo vyrą: “Jis taip dažnai kviečiamas 
Washingtonan, jog galvoja nusipirkti savo lėktuvą ir 
kaštus išimiti iš taksy. Neteisinga, kad jis taip daug 
laiko sueikvoty važinėjimui traukiniu.”

areštuojami visai apgavingai, 
kaltinant juos 'revoliucinių 
idėjų skelbime. Tuomi “Post” 
ir mato kitiems žmonėms pa
vojų.

Distributive, Processing and 
Office Workers Union Dis-<. 
triet 65 prezidentas David 
Livingston protestuoja prieš 
areštus ir reikalauja A. T. sa
vo nuosprendį persvarstyti.

187 unijų vadai, protestuo
dami prieš areštus, pasiuntė 
telegramą Aukščiausiam Teis
mui reikalaujant persvarstyti 
birželio 4 d. nuosprendį, pa
gal kurį dabar komunistai 
areštuojami.

Elektrininkų unija irgi pri
sidėjo prie protesto. Nemažai 
kunigų ir kitų visuomenės vei
kėjų išstojo su protestu. La
bor Youth League pasiuntė 
protesto telegramą.

Reikia pasakyti, kad pro
testuojančių tarpe yra nema
žas skaičius komunistinėms i-- 
dejoms priešingų. Jie protes
tuoja, pasiremdami tuo, kad 
apginti mūsų krašto Konstitu
ciją, demokratines mūsų tei
ses.

Taipgi nusitarta aiškinti vi
suomenei Aukščiausio Teismo 
daugumos nuosprendžio ža
lingumą ir mažumos nuomonę. 
Pasiekti ypač unijistus, ku
riems taipgi gręsia pavojus, 
jei Smitho aktas pasiliks įsta
tymų knygose galiojančiu.

šaukti masinius protesto 
mitingus. Trys mitingai įvyks
ta New Yorke.

Išrinktas komitetas, kuris 
laikys susirinkimus du ar tris 
kartus į savaitę. Jis bus civi
lių teisių gynimo sargyboje.

Šimtas milionų į metus 
už narkotikus

Apskaičiuojama, kad New 
York o mieste narkotikų par
davėjai padaro metinių jeigu 
virš šimtą milionų dolerių. 
Tai milžininškas biznis.

Sakoma, New Yorkas yra 
didžiausias narkotikų parda
vinėjimo centras pasaulyje.

Suimti pardavinėjant 
narkotikus ligoninėje

Albert Jones ir John Cau
then, nudųodą porteriu ir me- 
sendžeriu, ‘suimti pardavinė
jant narkotikus džiovininkams 
ligoniams Welfare Island 
džiovininkų įstaigoje. Paskir
ta $5,000 kaucija.

šiomis dienomis suimta 14 
vyrų ir moterų, kaip narkoti
kų pardavinėtojų.

Galima užsiregistruoti 
Jefferson mokyklą 

lankyti
Birželio 25 d. prasidėjo už

siregistravimas vasariniams 
kursams lankyti Jefferson 
School of Social Science.

Pavasarinis šios mokyklos 
kursas jau- baigtas tuo laiku, 
kuomet Jungtinės Valstijos 
daro žingsnius arčiau fašizmo 
ir trečiojo pasaulinio karo. 
Bet fašizmas ir karas mums 
nereikalingi ii’ išvengiami. 
Liaudis nori taikos. Taikos 
veikimas vis auga, stiprė
ja. Socialistinis pasaulis daro 
progresą, kuomet tarp kapita
listinių jėgų didėja kontra- 
dikcijos.

Liaudis nori atsakymo ir 
tinkamos vadovybės. Ją gali 
gauti tik nuo tų, kurie žino, 
kaip tuos klausimus atsakyti. 
O kad žinoti, tai reikia pažin
ti teoriją ,,.ir praktiką.

Jeffersono Socialių Mokslų 
Mokykla kaip tik ir turės va
sarinį kursą, kurį gali norin
tieji lankyti ir tada gauti di
desnio žinojimo.

Informacijas galima gauti 
rašant: Jefferson School of 
Social Science, 575 6th Ave., 
New York, N. Y. B. W.

Surasta šešios marijuana 
nuodu plantacijos

New York o valstijos inspek
toriai surado šešias Queens 
apskrityje marijuana nuodų 
plantacijas, vieną didelę plan
taciją Spring Gardens apylin
kėje. Tos plantacijos yra tuš
čiuose lobuose.

Iš tų marijuana augalų vė
liau daro nuodingus cigaretus, 
kurie dabar labai pasklydę 
tarp New Yoi;ko studentų.

Dabar policijos skvadams 
ir švaros departmentui įsaky
ta tas plantacijas sunaikinti, 
marijuana augalus sudeginti.

Nedamokėjo algos vaikams, 
areštuotas

Hyman Frank Shirt Co., 
Glen Cove, L. I., savininkas 
buvo areštuotas už tai, kad 
jis samdydamas vaikus savo 
dirbtuvėje dirbti nemokėjo 
minimum 75 centų į valandą, 
ko reikalauja įstatymai. Jis 
mokėjęs nuo 50 iki 55 centų 
į valandą.

Darbo Departmento atsto
vas Gilbert Seldin teigia, jog 
Hyman Frank neapmokėjo 
pilnai 43 vaikams darbinin
kams, viso nusuko nuo tų vai
kų $2,598. Liepos 7 d. teis
mas paskirs jam bausmę.

Nubaustas už taksų 
nesumokėjimą

Brooklynietis moteriškų, 
drabužių krautuvininkas Max 
Rosenberg buvo pašauktas į 
federalį teismą dėl taksų ne
sumokė] įmo. Surasta, kad 
jis nesumokėjo taksų už "$28,- 
598.

Teisėjas paskyrė jam vienų 
metų suspenduotą bausmę ir 
$1,000 pasimokėti.

Užgirtas naujas namų 
projektas

Bronxe bus pastatytas 10 
milionų dolerių vertės naujas! 
namų projektas, kuriame ga- ■ 
lės apsigyventi apie 700 šei
mų.

Tas projektas bus pastaty
tas ant 167 St. ir University 
Ave.

Pasigailėjo
Realestatininkas Stanley 

Broxmeyer iŠkolektavo nuo
mas už metus laiko iš anksto 
neva dėl namų taisymo. Bet 
jis namų netaisė, — nusibank
rutavo. Jo namai perėjo į ki
tų rankas.

Teismas vis tiek pripažino, 
kad jis turi grąžinti nuomi
ninkams iš kalno iškolektuo- 
tas nuomas iki rugsėjo 20. Jis 
gavo nuo 2 iki 5 metų baus
mės, bet teisėjas Stackell 
bausmę suspendavo, jeigu jis 
sutinka grąžinti nuomas.

šiandien apsiveda aktorius 
Robert Neukum su aktore ir 
dainininke Dorothy Pyren.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mažai naudotas "Stei- 

chus” dėl namų maliavojimo iš lau
ko, 20X12 pėdų, parsiduoda labai 
pigiai. Matykite: A. A. Pilibaitis, 
557 Dorchester Ave., So. Boston, 
Mass. Galite matyti nuo 6 a. m. iki 
9 p. m., Tel.: So. Boston 8-4178.

(121-5)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAU'SKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMINUOJAM AKI8 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Petras Kapiskas
PALAIKO j

BAR & GRILL \
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

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. K

TELEVISION

4 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Antradien., Birželio-June 26, 1951

Peiliu gynė dukterį
Salvatore Colella' buvo 

areštuotas ir po $1,000 kauci
jos padėtas už tai, kąc| \is sa
vo peiliu sužeidė Joseph |Lom- 
bardo, kuris lindęs prie vole- 
11a vedusios dukters.

Teismas bus šį penktadienį. 
Sužeistasis buvo nugabentas 
ligoninėn, žaizda nėra pavo
jinga.

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

APTARNAVIMUI VYRAS
Prie Skalbiamųjų Mašinų ir Gas 

Range, patyręs prie automatiškų 
skalbiamųjų mašinų ir automatiškų 
gas rangos. Su gerais iš anksčiau 
darbo rekordais. Išlavinsimo pilnai. 
Kreipkitės laiškais ar asmeniškai 
bile dieną nuo 8 ryto iki 5:30 po 
pietų.

MAYTAG CLOTHES CO., Ine.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 
Bridge. (123-5)

Reikalingi renkiniai ir ant maši
nų preseriai, patyrė. Geresnės lainės 
darbas, retail vyriški drabužiai . 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

MAXIS CLOTHES SHOP A 
385 Broadway, Brooklyn 11, N. Y.

(123-5)

:---------- --)—
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. 7-6233

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

TONY’S &
UP-TO-DATE -^<3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Telefonas 4’
EVergreen 4-8961




