
I^uskambės per visą
pasaulį

Kam neteisybę rašyti?
Profesoriaus ir advokato 

žodžiai.
Taip visuomet nebus.

Rašo R. MIZARA

šio mėnesio 29 dieną di
džiuliame Chicagos Coliseu
ms prasidės Taikai ginti ame
rikiečių kongresas.

Kiek tenka spręsti iš prane
šimų spaudoje, jis bus didelis. 
i Kongreso šaukėjai, tarp 
kurių yra žymieji Amerikos 
intelektualai ir visuomeninin
kai — Dr. Dubois, profesorius 
Morrison ir profesorius Lo
vett, — teisingai sako, jog šio 
Kongreso balsas “nuskambės 
per Afriką ir Aziją.”

Aišku, jis 
visą pasaulį, 
kos pasaulio 
stebi tai, ką 
liaudis, stojanti už taiką.

j Kaip jau dabar paniški, 
Kongrese bus nemaža, ir lie
tuvių.

nuskambės per 
nes trokštą tai- 
žmonės atidžiai 
daro Amerikos

Netenka nei sakyti, jog 
pastaruoju metu įvykdyti eilės 
darbininkų judėjimo veikėjų 
areštai, tarp kitko, yra pada
ryti ir tam, kad nubaidyti 
žmones nuo šio Kongreso.

Bet abejojama, ar taip bus. 
žmonės nori taikos ir dėl 

jos kovoja.

Brooklyno pranciškonų laik
raštis rašo, būk birželio 16-tą 
d. įvykusiame estų, latvių ir 
lietuvių dipukų mitinge, Car
negie Hali, “beveik iki pas
kutinės vietos pripildė šią vie
ną didžiausiu New Yorko sa
lių.”

Matyt, pranciškonų kores
pondentas tame “didžiuliame” 
mitinge nebuvo, jei taip rašo.

Iš tikrųjų, ten buvo ne dau
giau;’ kaip 500 žmonių iš vi
so ! t

Kodėl pranciškonų laikraš
tis deda tokias neteisingas 
žinias ?

Matyt, tam, kad save sura
minti.

žmonės sako : sutiešinai— 
negriešinai.

Praėjusį sekmadienį Chica
go.] e įvyko sambūris, kuriame 
kalbėjo buvęs Chicagos Uni
versiteto prezidentas, prof. 
Robert M. Hutchins.

Jis sakė: aukščiausiojo teis
mo' daugumos sprendimas, pa
darytas dėl Smitho įstatymo, 
“parodo, jog mūsų kraštas 
stovi prieš didžiulę krizę.”

Jis smerkė teismo daugu
mos tarimą; jis užgyrė teisė
jų Black ir Douglas pareiški
mus.

Ten pat kalbėjo ir vienas 
žymiausiųjų amerikinių advo
katų*, Osmond K. Fraenkel, 
kuris, be kitko, pasakė:

“Mes tik apgailestauti te
galime, kad teismas nepalaikė 
tradicijų, kurios apsaugoja žo
džio laisvę ir Pirmąjį Priedą 
prie Jungtinių Valstijų kons
titucijos, — priedą, kuris yra 
kertiniu mūsų 
akmeniu.”

Ir advokatas 
gino Amerikos
steigti tai, kas teismo daugu
mos buvo sugriauta.

Jis sakė: nei 
čiausiojo teismo
negali ilgai - išsilaikyti, 
prieš jį yra žmonėse 
nusistatymas.

demokratijos

Fraenkel ra-
žmones at-

jokis aukš- 
sprendimas 

jei 
didelis

Taip 
ž,mogus, 
džiausiu 
Įstatymų

kalba, atsiminkime, 
kuris skaitomas di- 
šalies konstitucinių 
žinovu.

'^Karinė isterija mūsų kraš
te amžinai nesitęs.

Žnhonės, kuriems buvo ap
svaiginta galva, atsikvošės, 
kai tie garai išgaruos.

Taip daug maž sakė ir 
aukščiausiojo teismo teisėjas 
Black. Jis žymėjo, jog anks-
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Truman sako, sutiktų svarstyt 
pasiūlymą del “tikros taikos”

SUKELTA $8,302;
DAR REIKIA $1,698

TAIKOS KONGRESAS 
ĮVYKS CHICAGOJE, 
NEPAISANT PRIEŠŲ

nuošir-

Bus 5,000 delegatų iš visos 
šalies, sako Kongreso ruošėjai

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika užgyrė So
vietų užsieninio, ministro 
pavaduotojo Maliko pasiū
lymą, kad būtų sustabdyti 
karo veiksmai Korėjoje ir 
kad kariaujantieji iš vienos 
ir antros pusės pasitrauktų 
nuo 38-tos paralelės.

(Ta paralelė yra linija, 
skirianti Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką nuo 
tautininku Pietinės Korė
jos.) , t v/1

Oficialus Kinijos valdžios 
laikraštis, Liaudies Dien
raštis, dėl to rašo:

“Amerikiniai užpuolikai 
keistai svajojo, kad galėsią 
greitai laimėti karą, bet jie 
įpuolė į ilgai užtrunkantį 
trynimosi karą.”

Liaudies Laikraštis pri
mena ir pirmesnius Kinijos 
ir Sovietų Sąjungos pasiū
lymus, kurie reikalavo “iš
traukt visą svetimųjų ka
riuomenę iš Korėjos ir leist 
patiems jos žmonėms iš
spręsti Korėjos klausimus.”

Tas Kinijos valdžios laik
raštis taipgi kaltina Ame
riką už Piet. Korėjos tau
tininkų užsiundymą * prieš 
Šiaurinę Liaudies Korėją; 
sako: ■

“John Foster Dulles, 
aukštasis Jungtinių Valsti
jų valstybės departmento 
patarėjas, pats asmeniškai 
apkeliavo 38-tą paralelę 
pirma, nėgu Syngmanas 
Rhee, Pietinės Korėjos pre
zidentas, pradėjo 'visuotiną 
ataką į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.”

Čang Lan, pirmininkas 
Kinijos Demokratinės Są
jungos, kalbėdamas vien- 
metinėje Korėjos karo su
kaktyje, pareiškė, jog “per
eitieji metai įrodė, kad 
Įima sumušti amerikinį 
perializmą.”

ga- 
im-

Trumano pareiškimas
Tullahoma, Tenn. — 

kalbėdamas, prez. Truma-
Čia

Iranas kaltina anglus 
kaip sabotažninkus

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia kaltina Elricą Drake 
ir kitus anglų aliejaus (ži
balo) kompanijos viršinin
kus kaip kenkėjus - sabo- 
tažuotojus. Jie, tarp kitko, 
atsisakė pasirašyti leidi
mus gabenti laivais aliejų 
iš Irano į užsienį. - Tuo bū
du sulaikytas išplaukimas 
25-kių laivų, nepriklausan
čių Anglijai.

Iranas yra nusprendęs 
perimti anglų žibalo pra
monę į savo rankas.

ORAS.—Giedra ir šilta.

čiau ar vėliau gal būt net šis 
pats teismas savo sprendimą 
atkels.
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nas birž. 25 ‘d. sakė, jog 
sutiktų su sovietiniu Mali- 
ko pasiūlymu paskelbti 
pertaiką Korėjoje, bet “tu
rėtų būti tikras susitai
kymas, kuris pilnai! už
baigtų užpuolimą ir atkur
tų taiką ir saugumą.”

Prezidentas pastebėjo, 
kad Korėjos liaudininkai 
per metus tapo atmesti at
gal į šiaurinę 38-tos , para
lelės pusę.

Įvairios šalys stoja 
už pertaiką Korėjoje
Paryžius.— Francijos už

sienio reikalų ministras 
Robertas Schuman v pareiš
kė :

—Sovietinis pasiūlymas 
dėl mūšių sustabdymo Ko
rėjoje turi teigiamą ją pras
mę... Ir Francijos valdžia 
dės visas 
būtų kuo 
stabdytas 
mas.

pastangas, kad 
greičiausiai su- 

ten kraujo lieji-

London. — Atvykęs čia 
Kanados užsienio reikalų 
ministras Lester B. Pear
son sakė:

—Tai būtų labai didelė 
klaida, jeigu nesektume 
Maliko plano dėl taikos Ko
rėjoj.—

Pearson, iš savo pusės, 
siūlė abiem kariaujančiųjų 
pusėm tiek pasitraukt nuo 
38-tos paralelės, kad susi
darytų 25 mylių pločio ne
ginkluotas ruožtas.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Herbert Morrison pranešė 
savo seimui, kad anglų val
džia “jau veikliai svarsto, 
kaip galima būtų įvykdyti 
taiką, pasinaudojant 
(Sovietų) pasiūlymu.”

tuo

val-New Delhi.—Indijos 
džia užgiria Sovietų pasiū
lymą dėl pertaikos ’ Korė
joj.

Korėjos liaudininkai 
pasmarkino atakas
Korija, birž. 26. — Šiau

riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai atakavo ameriko
nus ir jų talkininkus 100 
mylių ilgio fronte.

Amerikonai buvo pri
versti pasitraukt truputį 
atgal viduriniame fronte 
arti Jončono ir Kumhvos, 
o rytiniame fronte, į šiaurę 
nuo Janggu.

Amerikonai atmušė dau
gumą atakų ir užėmė vieno 
kalno briauną ties Jončo- 
nu.

Liberija, Afrika. Žuvo 
visi 40 žmonių su nukritu
siu amerikiniu lėktuvu.

Bridgeport, Conn., demokratiniai lietuviai 
džiai parėmė Laisvę. J. J. Mockaitis prisiuntė $26 už 
prenumeratas ir $90 auku. Aukojo sekamai:

John Walins ....
A. Purvinis ....
J. Jasiūnas .......
M. ir O. Arison ai
J. J. Mockaitis .
A. Min eikienė ..
A. Chapons ... ■
A. Jocis .............

Kairis .........M.

F. Miknevičius

. $20.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 3.00 
... 1.00
.. 1.00

Didelis ačiū už aukas! Visus demokratinius lietu
vius prašome prisidėti su auka, kad sukėlus nustatytą 
kvotą laiku. Laisvės Administracija

IWO kovos prieš teisėjo įsaką 
uždaryt tą savišalpos draugiją

New York. — Aukštojo 
valstijinio teismo teisėjas 
Henry Clay Greenberg birž. 
25 d. užgyrė New Yorko 
valstijos apdraudos depart
mento prašymą, įsakyda
mas uždaryti International 
Workers Order, didžią bro
liškos savišalpos-apdraudos 
organizaciją.

Kartu teisėjas suturėjo 
savo įsakymo vykdymą, 
duodamas organiz a c i j ai 
laiko apeliuoti į aukštes
nius teismus.

International Worker s 
Orderio centras išleido pa
reiškimą, pasižadant “vie
šu veikimu ir nėr teismus 
kovoti” už IWO ir jos na
rių teisių išlaikymą.

Teisėjas Greenberg, savo 
sprendime pasakoja, kad 
IWO~ “rėmė K o mu n i s t u 
Partiją,” kuri, esą, “skel
bia, kad reikėsią sunaikint 
Jungtinių Valstijų valdžią 
per prievartą.” Todėl jis 
liepia TWO uždaryti.

IWO turi 162,000 narių, 
kurią apsidraudę 115 mili- 
onų dolerių iš viso. O IWO 
ižde yra 7 milionai dolerių 
pinigais ir valdžios bariais.

St Louis Post smerkia Į 
valdžią už 17 areštavimą į 
St. Louis, Mo. — Žymiau

sias čionaitinis dienraštis 
St. Louis Post - Dispatch 
smerkė šalies valdžią už 
tai, kad ji areštavo 17 ko
munistų vadų pagal Smitho 
įstatymą.

Tas laikraštis ypač kriti
kuoja Aukščiausią Teismą, 
kuris užgynė “nekonstituci- 
nį Smitho įstatymą, pakeis
damas Jungt. Valstijų Kon
stituciją.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
s-------

Washington. — Valdžia 
reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų pusejevinto biliono 
dolerių svetimiems kraš
tams stiprinti pri.eš komu
nizmą per metus.

Taigi net pats teisėjas ste
bėjosi puikiu finansiniu 
IWO stoviu.
Jau laimėta viena byla 
Aukščiausiame Teisme

IWO valdyba, pasižadė
dama kovoti prieš teisėjo 
Greenbergo įsakymą,prime
na savo laimėjima Aukš
čiausiame Teįsme Washing
tone. Generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras buvo 
įtraukęs IWO i “neištiki
mųjų” juodrašti. Bet Jung
tiniu^ Valstijų Aukščiausias 
Teismas balandžio mėnesį 
šiemet įsakė valdžiai išim
ti IWO iš neištikimųjų są
rašo.

IWO buvo įkurta pirm 21 
metu. Tai yra tarptautinė 
savišalpos - apdraudos or
ganizacija, kuriai priklau
so čiagimiai amerikiečiai, 
įvairių tautų ateiviai, bal
tieji ir negrai.

IWO pareiškimas 
teisėjas .Greenberg savo 
sprendimu “kerta 
smūgi demokratinėms ame
rikiečių teisėms, tarnauda
mas dabartinei karinei is
terijai.”

sako,

naują

100,000 darbininkų 
paleista iš darbo

Washington. — Valdinis 
Darbo Biuras pranešė, kad 
gegužės mėnesį buvo pa
leista 100,000 darbininkų 
todėl, jog valdžia griežtai 
aprėžė geležies ir kitų me
džiagų vartojimą gamini
mui automobilių, televizijos 
imtuvų ir kitų civilinių dir
binių.

Valdžia vis daugiau tų 
medžiagų ima kariniams 
darbams.

Maskva. — Sovietų, ko
munistų laikraštis Pravda 
ragina sustabdyti Korėjos 
karą; sako, tas karas ar
šiausiai kelia tarptautinius 
vaidus.

Chicago. — Amerikiečių 
Liaudies Kongresas ir Pa
roda dėl Taikos Įvyks Chi- 
cagos Coliseum salėje nuo 
birželio 29 d. iki liepos 1 d., 
kaip kad suplanuota, — pa
reiškė II lino j aus Valstijos 
Taikos Asamblėja kaipo to 
Kongreso paruošėja. Taip 
ši organizacija atsakė j A- 
merikinio Legiono vadų 
bandymus pakenkti didžia
jam Liaudies Kongresui dėl 
Taikos.

Perry ir Trachtenberg 
paleisti už užstatus

New York. — Pirmadienį 
tapo paleisti iš kalėjimo už 
užstatus po $10,000 Pettis 
Perry, pavaduojantis Ko
munistų Partijos komiteto 
narys, ir Aleksandras 
Trachtenbergas, pirminin
kas International Publish
ers knygų leidyklos .

Jiedu, kaip ir 15 kitų ko
munistų, buvo pereitą sa
vaitę areštuoti pagal Smi
tho įstatymą prieš vadina
mus “nei štiki; ynuosius.’’

Jau pirmiatt. paliuosuota 
Elizabeth Gurley Flynn už 
$10,000 užstatą, Claudia 
Jones už $20,000 ir Israel 
Amter už $1,000. Visus 
užstatus parūpino Civili
nių Teisių Kongresas. Ma
žiausias užstatas 
skirtas Amteriui, 
sunkiai serga.

$1,000 
kuris

Lawrence, Mass
Birželio 23 d. ištiko ne

laimė Stasį Penkauską — 
važiuojant automobiliu, ta
po sužeistas. Jis dabar 
randasi Bon Secour Hos- 
pitalėj.

Šiuos žodžius rašant, ne
teko. sužinot, ar pavojingai 
sužeistas.
Kas link Laisves pikniko 

liepos 1 d.
Yra paimtas busas nuva

žiavimui į Laisvės pikniką, 
Ararat Camp, Vose Pond 
Pavilion, Maynard, Mass.

Busas išeis nuo L. U. Klu
bo, 41 Berkeley St., Law
rence, kaip 11:30 vai. die
ną.

Gerbiamieji, norint pikni- 
kan važiuoti, kreipkitės 
prie busų komisijos: L 
Chulada, Jokūbas Shupe- 
tris, D. Sukackas ir S. Pen- 
kauskas arba pas šių žo
džių rašytoją:

V. Kralikauskas,
13 Monmouth St., 

Lawrence, Mass.

Athenai, Graikija.—Grai
kų valdžia siunčia antrą 
savo armijos batalioną tal
kon amerikonams Korėjo
je.
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Legionierių vadai reika
lavo, kad Coliseum savinin
kai atšauktų salės parsam- 
dymą Taikos Kongresui. 
Jie taip pat darė spaudimą 
Chicagos miesto majorui 
Kennely’ui, kad neleistų 
šiam Kongresui įvykti. 

f

Pareiškimas
—Tie aršūs neamerikiniai 

legionierių bandymai moja- 
si pakirst pačias šaknis žo
džio ir susirinkimų laisvei, 
—sako Illinojaus Taikos 
Asamblėjos pareiš k i m a s 
kurį pasirašė profesorius 
Robert Morss Lovett, bu
vęs Virgin salų gubernato
rius, ir kunigas Joseph 
Evans, klebonas Metropoli
tan Community bažnyčios. 
Jiedu yra Illinojaus Taikos 
organizacijos pirmininkai.

Kun. Evans ir prof. 
Morss nurodo, kad:

—5,000 delegatų iš visu 
šalies kampų susirinks į 
Liaudies Taikos Kongresu. 
Tarp ’ delegatų bus motinos, 
kurių , sūnūs Korėjoj ka
riauja; įžymūs švietėjai - 
profesoriai, farmeriai, dar
bo unijų veikėjai ir kt.

Jie susirinks veikimo 
programai pagaminti, kad 
tuojau būtų sustabdyta žu- 
dynė Korėjoje ir kad būtų 
vykdoma pastovi taika, kur 
visi tarptautiniai ginčai 
būtų išsprendžiami per de
rybas tarp vadovaujančių
jų pasaulio šalių.

Bet koks mėginimas už
draust pasisakyki už dery
binę taiką yra bandymas 
užginti amerikiečiams su
rasti geriausią atsakymą į 
klausimą, kaip apsaugoti 
žmonių gyvybes ir išlaikyti 
taiką. Ir kiek mums žino
ma, tai žmonės niekuomet 
neužleido ir neužleis savo 
teisės, kad p. damage ar 
kas kitas darytų už 
sprendimus.

Mes atsišaukiame į 
čikagiečius būtinai 
žmonių teisę spręsti 
kylančius klausimus, 
prašome juos pranešti ma
jorui Kennelly’ui, kad jie 
tikisi, jog - bus tvarkiai ap
saugotas demokratijos ke
lias ir jog Amerikiečių 
Liaudies Kongresas įvyks 
be jokių kliūčių.

Amerikos žmonės nesi
leis, kad bet kas užrakintų 
jų protus geležinėje dėžėje. 
Jie nori taikos, yra pasiry
žę sustabdyti žudynes ir 
galutinai sulaikyti karą, — 
sako prof. R. M. Lovett ir 
kun. Joseph Evans, baigda
mi savo pareiškimą.

juos

visus 
remti 
visus
Mes

Korėja.—Jungtinių Tau
tų sekretoriaus Trygve’s 
Lie pageidavimas pertai- 
kos korėjiniame kare buvo 
per radiją paskelbtas ir ko
rėjiečių kalba. Tuo pagei
davimu Lie atsiliepė į So
vietų pasiūlymą sustabdyti
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i BAIGTI KARĄ KORĖJOJE!
AMBASADORIAUS MALIKO kalba, sakyta praėjusį 

savaitgalį, — kalba, transliuota per radiją,—taikos my
lėtojus pasaulyj gražiai nuteikė.

Tarybų Sąjungos atstovas Jungtinėse Tautose sakė 
kalbą Niujorke, iš savo raštinės; jis kalbėjo apie vie- 
nerių metų sukaktį karui Korėjoje.

Malikas siūlė, kad Korėjoje tuojau būtų sulaikyti 
mūšiai, kad abiejų kariaujančių pusių armijos pasi
trauktų nuo 38-tosios paralelės: šiauriečiai—savo pusėn, 
amerikiečiai su savo talkininkais—pietinėn.

Tuomet reikia pradėti pasitarimai — pasitarimai dėl 
karo baigimo, dėl palikimo Korėjos žmonėms patiems 
spręsti savo krašto reikalus.

Šis Tarybų Sąjungos atstovo pareiškimas, kaip mi
nėjom, sukėlė pasaulio taiką mylinčiuose žmonėse ne
paprastai gerą ūpą, — gal gi mūšiai ir bus baigti, gal gi 
ir bus paklausytas šis balsas ir bus sulaikyti žmonių 
žudymai (žudymai be jokio reikalo) Korėjoje, gal gi ir 
ateis ten taika.

Tuojau visų kraštų sostinėse prasidėjo pasitarimai,— 
pasitarimai dėl Maliko kalbos.

Kai kur karo ruošėjai pareiškė, kad jie esą labai 
“skeptiški” dėl to, ką Malikas pasiūlė.

Stambieji kapitalistai, kurie iš karo lobsta, nusigan
do. Kas bus, jei karas Korėjoje baigsis,—jie gausią ma- 

• žiau pelnų !
Turėkime viltį, kad šis Tarybų Sąjungos balsas ne

bus balsu tyruose, kad rpūšiai Korėjoje bus baigti.
Jungtinių Tautų sekretorius, Trygve Lie, kurie leidžia 

atostogas Norvegijoje, pranešė telefonu savo pavaduo
tojams Jungtinėse Tautose,, kad jis sutinkąs su Maliko 
pasiūlymu, kad reikią kuoveikiausiai dirbti, kad mūšiai 
būtų baigti.

Viskas labai daug priklausys nuo to, ką pasakys mū- 
, sų valstybėj dępartmentas. šiuos žodžius rašant, .jis dar 
netarė dėl to ‘savo žodžio.

Jei tik suinteresuotosios valstybės, vyriausiai Jungti
nės Valstijos, norės, tai dabar jos galės “turėti pagrin
dą” karui Korėjoje baigti.

Bet tai labai daug priklausys ir nuo pačios liaudies,— 
ką ji sakys. O ji, be abejojimo, nori taikos, tik privalo 
dėl jos darbuotis.

Šaukiamas Taikai ginti Amerikos žmonių kongresas, 
kuris prasidės šio mėnesio 29 d. Čikagoje, tuo reika
lu, be abejojimo, taipgi tars savo žodį.

Žmonės trokšta taikos. Žmonės nori, kad Korėjoje 
kuogreičiausiai būtu baigti mūšiai, kad mūsų sūnūs ga
lėtų juo greičiau sugrįžti į savo namus.

Mūsų laikraštis per visą karo Korėjoje laiką stovėjo 
už taiką. Dėl to labai džiugu mums, kad šiandien pa
dangė pradeda blaivėti ir taika gal bus neužilgo at- 
steigta.

“Turime daug darbo pas 
save, savo seselių tarpe, o 
ypatingai norime pasireng
ti darbui laisvę atgavusioje 
Lietuvoje, prisikėlimui mes 
giliai tikime.”

Kada vištos pradeda ku
dakuoti, tai visi žino, kad 
jos naudingą darbą atliko, 
ir tuomi didžiuojasi. Bet 
kuomet “motinėlės” ir “se
selės” pradeda svietui gir
tis apie grįžimą Lietuvon, 
tai jos ne kudakuoja, bet 
kvaksi...

Tame pačiame Drauge 
tilpo eilėraštis, užvaldytas 
“Mano meilė.” Poetė D. 
Mickutė - Mitkienė ve ką 
mums pasako:
“Jei tu pats, kada mylėjai, 
Tai suprasi, kas—jinai, 
Kuri Rojuj 'prasidėjo, 
O kur baigsis—nežinai!”

davo, kad Dievas išvijo iš 
Rojaus Adomą ir Jievą už 
uždrausto vaisiaus nusky- 
nimą. Bet dabar poetė at
virai pasako, kad tie šel
miai Rojuje meilę pradėjo 
ir už tai juos iš ten išvijo. 
Mat, moterys atviresnės...

sakant, 
ragina tuoj aus 
“raudonuosius”

Kunigų Drauge paduoda 
Kristaus žodžius, kuomet 
jis pasakė, kad reikia mylė
ti savo priešus ir stengtis 
jiems gerą daryti.

Kristaus įpėdinis, popie
žius Pijus XII, kalbėdamas 
16 d. birželio, pasakė, kad 
greitai būsianti įvykdyta 
taika, Korėjos ir Kinijos 
liaudis būsianti išlaisvinta 
iš raudonųjų.

Kitais žodžiais 
popiežius 
išnaikinti
ir vėl sugrąžinti valdžion 
savo bičiulį Kai-šeką.

Bet jis kalba dar diplo
matine kalba. Jo pavaldi- 
nis prelatas Balkonas dau
giau atviras. Jis, kalbėda
mas Miami, Fla., komunis
tus išvadino pasiutusiais 
šunimis ir liepė juos vyti 
laukan iš visų organizacijų.

Štai kaip išsigimė Kris
taus įpėdiniai! Ką jiems 
Kristus pasakytų, jeigu da
bar gyventų?

PERĄ URŠTOS BELOS
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ konstitucija nusako, kad 

suim'tiesiems-suareštuotiesiems žmonėms nebūtų taiko
mos peraukštos belos. »

Tačiau vyriausybės pareigūnai, kaip gyvieji faktai sa
ko,* tas belas nustato labai aukštas, tiesiog vargiai be
įmanomas suimtiesiems jas uįzsistatyti.

Štai buvo suareštuota 17-ka darbininkų veikėjų Niu
jorke. Tūliems jų belos nustatytos tokios aukštos, kad 
jie nebegali išeiti iš kalėjimo, kol būs teismas. Belų 
sumos nustatytos po $10,000 ir net po $20,000!

Suimtieji, per savo gynėjus, kreipiasi į teismą, kad jis 
tas belas, sumažintų, kad suimtieji galėtų iš kalėjimo 
išeiti, nes kol teismas nesurado jų kaltais, jie yra ne
kalti. ' . > .
r Nežinome, ką pasakys teismas, bet, mūsų nuomone, 
vyriausybė turėtų atsižvelgti į šalies konstituciją ir su
mažinti įkalintiems darbininkų veikėjams belas.

Miami, Fla., tūlos kompa
nijos tarnautojas McIntosh 
išeikvojo $12,686.00. Teis
me jis prašė teisėją pa
liuosuoti nuo bausmės, nes 
jis gaunąs gerą valdišką 
darbą.

Veikiausiai McIntosh ma
no, kad su tokia “rekomen
dacija” nereikės nei ištiki
mybės priesaikos.

RAGINA VEIKTI
IŠLEISTOJI po $10,000 belą žymioji Amerikos! liau

dies reikalų gynėja, Elizabeth Gurley Flynn, tuojau sto
jo darban taikai ir persekiojamiems darbininkų veikė
jam^ ginti.

Jį andai per spaudą pareiškė, jog dabartiniai vyriau- 
.sybęs puolimai ant darbininkų klasės veikėjų jai prime
na kadąise vykusius Palmerio raidus — raidus, areš
tui kurie pasiliko Amerikos istorijoje vienu negražiau
sių tarpelių. ,

- , Elizabeth G. Flynn ragina visus žmones, kuriems rū
pi žmonių laisvių išlaikymas, dirbti, kovoti, o kova ne
bus be padėkų, panašiai, kaip ji nebuvo>be,paseku. 1919- 
1920 metais.

Draugas praneša, kad tū
las Alexis Gatabin iš South 
Kensington, p a t a r nauda- 
mas bažnyčioje, uždirbo 
$20.00 į savaitę. Po mir
ties pasirodė turėjęs sutąu- 
pų $100,000.00.

Išrodo, kad bažnyčių tar
nams Dievas ne dešimte- 
riopina, bet šimteriopina 
pinigus, jeigu gaudamas $20 
į savaitę tokią sumą susi
taupė !
bažnyčių

dingos?

Tai kiek tuomet 
galvos sutaupo ? 

j gaspadinės išlai-

skaitau:

Keleivį sveikina “Lietu
vių Darbininkų Draugijos” 

i — gyvo skeletono — centro 
j komiteto vardu J. V. Stil- 
sonas, N. Januška ir V. W. 
Anesta. Savo sveikinime 
pageidauja — “kad ‘Kelei
vis’ padrąsintų lietuvius, 
kad jie ištvermingai kovo
tų už bendrą žmonijos bui
ties pagerinimą, už seno
sios lietuvių tėvynės išva
davimą. ..”

Gaila, kad dąr nepridėjo 
“ir caro Mikės sugrąžini
mą,” nes “senoji tėvynė” 
buvo jo globojama. Juk vi
si trys autoriai pabėgę iš 
“senosios” caristinės tėvy
nės, o ’ dabar jau jos pasi
genda.

Keleivis praneša, kad įsi
kūrė “Laisvos Europos Ko
mitetas,” kuriame, ir lietu
vių, žinoma, dipukų, grupė 
esanti. Ją sudaro: Juozas 
Audėnas, Kipras Bielinis, 
D r. Bronius Nemickas, Va
cys Sidzikauskas, Mikolas 
Tolišius, Dr. Antanas Tri
makas, Pranas Vainauskas 
ir Vytautas Vaitekūnas.

Matomai, “Lietuvos va
duotojai,” išvadavę Lietu
vą, nesitiki visus lietuvius 
ten sutalpinti, tai dabar 
ieškos vietos “Laisvoje Eu- 

Linkiu gero pasi- 
ir

ropoję.” 
sekimo vietelę surasti 
perviršį ten sutalpinti.

Drauge korespondentas 
aprašo pasikalbėjimą su 
lietuviu kumštininku Šar
kiu. Kuomet koresponden
tas užklausė -r--“kam jūs 
priskiriate sdvo pasiseki
mą,” tai Šarkis atsakė:

“Gal savo motinos auklė
jimui ir maldoms, o taipgi 
ir savo paties pastangoms.”

Taigi, jeigu rengiesi kam 
nors snukį sudaužyti ir kad 
sektųsi, turi būti pamal
dus.

Draugas praneša:
“Romoje besimeldžiąntie

ji už Lietuvą, už jos laisvę 
ir teisingą atmainą kas sa1 
vąitę suaukoja 26 maldos 
valandas. Prie jų gali pri
sidėti ir visi.”

O visgi ir Romoįje atsi
randa lietuvių, kurie mato, 
kad Lietuvoje įvyko “tei
singa atmaina”, ir už ją 
meldžiasi net 26 valandas į 
savaitę*.1 Lietuvos liaudis 

'turėtų padėkoti tiems mal
dininkams.. .

švenčioniškis

Drauge
“Atominę bombą Sovietų 

Rusija pasigaminusi grei
čiau negu buvo manyta to
dėl, kad 11945 m. Anglijos 
ir Amerikos vadai atidavė 
jai Čekoslovakijos , ir. . 
kie’tijos uranijaus rūdos

Nacionalė Moterų Ape
liacijos organizacija svetur- 
gimių teisėms ginti išleido 
atsišaukimą į Jungt. Valsti
jų moteris prašant finansi
nės ir moralės paramos.

Toji parama reikalinga 
tam, kad apginti nuo de
portavimo Mrs. Dorą Cole
man ir Mrs. Miriam Steven
son, kurių byla yra apeliuo
ta į Jungt. Valstijų Aukš
čiausiąjį Teismą.

Dora Coleman gyvena 
Philadelphijoje; yra žmona 
Amerikos piliečio ir motina 
trijų Amerikoje gimusių 
vaikų. Ji čia gyvena nuo 
1914 metų. Bet dėl politi
nio jos nusistatymo, kuris 
reakcionieriams nepatinka, 
ji buvo suimta1, nuo savo 
šeimos atskirta ir deporta
vimui nuskirta.

Miriam Stevenson gyvena 
Los Angeles, Cal., per 28 
metus. Ji vedusi su Ameri
kos piliečiu ir jos sūnus da
bar yra paimtas į Jungti
nių Valstijų armiją. Ji yra 
viena tų, kurie buvo suimti 
ir laikyti Terminai Saloje j Rietės.

per 6 mėnesius be kaucijos 
ir buvo Aukščiausio Teis
mo sprendimu paleista iš 
arešto po kaucija balan
džio 30, 1951.

Šios dvi sveturgimės mo
terys yra paskirtos depor
tavimui tik todėl, kad jos 
kovoja už darbo žmonių 
reikalus. Tokių areštuotų ir 
nuskirtų deportavimui yra 
180. JTų skaičius nuolat di
dėja. j.

Naciįonalė Moterų Apelia
cijos organizacija todėl rū
pinasi deportuojamas mo
teris ginti. Reikia sukelti 
dabar $25,000, kad padengti 
teismų ir kitas nuskirtų de
portavimui išlaidas.

Finansinė parama galima 
siųsti šiuo adresu: Na
tional Women’s Appeal, 23 
W. 26 St., New York 10,
N. Y.

Tuo klausimu moterų de
legacija buvo nuvykusi į 
Washingtona gegužės 17 d. 
Delegacija pridavė prezi
dentui atvirą laišką, kurį 
pasirašė 55 Įžymios ameri- 

Gr.

Kaip pagerbiama mūšy motina?
Amerikoje motinos gar-1 keti. Jie biedni žmonės, 

darbininkai. Todėl gali mir
ti savo namuose be jokios 
tinkamos medikalės pagal
bos.

Kas kita būtų, jeigu Olga 
Alegria būtų buvusi milio- 
nierka. Būtų paimti ge
riausi specialistai. Ligoni
nėje geriausia vieta būtų 
jai paskirta. Slaugės nuo
latos ją dabotų.

Arba paimkime kitą atsi
tikimą. Brooklyniečių J. 
Waldonu 17 mėnesių vaiku
tis mirė nuvežtas į kitą li
goninę, kuomet Cumber
land ligoninė atsisakė, jį 
priimti, pripažindama, kad 
tas mirštantis vaikas ser
gąs tik “paprastu šalčiu.” 
Vis tai pasiteisinimas, kad 
vietos ligoninėje nėra. Bet 
turtingų tėvų vaikams vie
tos visur pakankamai. Mrs. 
Waldon taipgi neturtinga, 
todėl dabar ji dėl savo sū
naus mirties kankinasi. O 
tie motinų “garbintojai” jai 
nei gero žodžio nepasako. 
Mat, ji ne tos klasės.

Dar vienas faktas. Dau
gelis motinų, nemažai ir 
lietuvių motinų, išlęido ka
rinėn tarnybon vienatinį 
sūnų, kurį kiek palavinę 
tuoj siunčia į karo frontą 
Korė j on. Motinos, paliku
sios vienos, sielojasi. Bet 
niekas jų nepaiso. Mat, jos 
nėra milionierkos.

binimas skamba laikraš
čiuose, radijuose, visur. 
Motina keliama į padanges. 
Kaip kūdikių gimdytoja ir 
augintoja, ji priskaitomą 
prie garbingųjų žmonių.

Bet tai tik propagan
da, Gyvenime dalykai 
stovi visai kitaip. Gyveni
me tik poniutės 
turi garbingesnę vietą. Bet 
biedniokes tankiai ir šuns 
vietos negauna.

Kiti gali sakyti, kad mes 
taip sakydami perdedame. 
Bet mes turime prieš save 
faktus, kurie parodo nuogą 
gyvenimo tikrovę. Štai ke
letas :

Jau buvo rašyta Laisvės 
vietinėse žiniose, kaip vie
na penkių vaikų motina, 
per keturis kartus nepriim
ta ligoninėn, prievarta par
vežta ambulansu prie namų 
apalpo ir netrukus mirė. 
Tai portorikietė Olga Ale
gria, 37 metų amžiaus.

Kodėl ji nepriimta ligo
ninėn? Kodėl ligoninės dak
tarai pripažino' ją sergant 
“influenza,” kuomet ji mir
tinai kankinosi nuo smege
nų plėvių uždegimo?

Aišku, kodėl. Jos vyras 
yra bedarbis. Iš mažos be
darbių apdraudos turi pra
gyventi penkių žmonių šei
ma.1 Aišku, kad jie netu
rėjo pinigų ligoninei apmo-

motinos

Kai valdžią’patvarkė, kad jautiena turi keletu centų, atpigti, mėsos trustas nutarė, 
kad gyvuliai nebūtų pristatomi. į skerdyklas Chicagon. Tai trusto ‘‘streikas/’ čia paro- 

, . . , dPP?a ištųĮtęję skerdyklų tvąrtai.

«*4***'i

Kas kita su milionierių 
vaikais. Ir karinėje tar
nyboje jie gauna saugesnes 
vietas. . į

Arba kiek net nėščių mo
tinų priverstos dirbti dirb
tuvėse, prie sunkių darbų; 
kiek jų neturi net reikalin
gos gimdymui medikalės 
paramos. Kas gi jomis rū
pinasi?

Sergantiems šunyčiams 
yra secialės ligoninės, spe
cialūs fondai jų prižiūrė
jimui. Bet ne biednoms mo
tinoms. Jos turi kovoti, 
kad ką nors gauti.

Nepamatuotas pasiteisi
nimas, kad nėra pakanka
mai ligoninėse lovų, nėra 
pakankamai ligoninių, nėra 
ta/m ir fondų. Bet karo 
reikalams galima išleisti 
šimtai bilionų dolerių, o 
ligoninėms negalima gauti 
nei vieno biliono.

Žmonių žudymui pinigų 
yra užtektinai, bet žmonių 
gydymui, nuo ligų apsaugo
jimui, naujagimių prižiūrė
jimui — nėra fondų, nėra 
vietos.
Tai tokia mūsų krašte, 

Amerikoje, teisybė. 4K.

Desperatiškas 
motinos laiškas

Chicagos “Tribune” andai 
tilpo motinos laiškas, kuri 
rašo:

“Esu labai susikrimtusi 
motina, kurios 4-tas sūnus 
išsiųstas Japonijon ir, be 
abejones, yra kelyje Korė
jom kuris nenori ten vykti, 
nežiūrint, kaip jis norėtų 
ginti savo šalį. Todėl šau
kiuosi prie visų tėvų, my
linčių savo sūnus, kaip ir aš 
pati, kad stengtųsi ką nors 
daryti užbaigimui karo. Kai 
kas turėtų nurodyti, kas 
mums daryti. K

“Manau, kad mano sūpui 
turėtų būti geresnis trakta
vimas. .. Pagalios, tegul 
Pentagono ponai ašaroja 
patys dėl Europos.? Mus, 
motinas, nors trumpam lai
kui turėtų paliuosuoti nuo 
ašarų.

Mrs. W. L. S.
Deerfield.

Slaugės reikalauja 
daugiau algų

Chicagos Sheraton vieš- 
butyj įvyko slaugių (nor- 
sįų) konferencija, kurioj 
buvo atstovauta 175,000 re
gistruotų slaugių. Jos tarė
si, kaip gauti didesnes al
gas per kolektyvių derybų 
sistemą.

Daugelyj ligonbučių slau
gės gauna 50 dolerių savai
tėje, ar net ir mažiau. |

Konferencijoj pranešt^, 
kad visoj šalyj pasireiškia 
slaugių trūkumas.

Rūpinasi Taikos 
Kongreso reikalais
Chicagos Lietuvių Moterų 

Kultūros Klubo laikytam 
susirinkime išrinkta 6 de
legatės į Amerikos Liaudies 
Taikos Kongresą, kuris at
sibus birželio 29-30 ir liepos 
1 dd., Chicagos Coliseume.

Susirinkime narės, po ap
svarstymo taikos reikalo 
svarbos, paskyrė iš iždo jo 
paramai-pašveikinimui $10.

Delegatėmis apsiėmė: V. 
Grigienė, S. Budrienė, Ma
ry Alfred, Margaret Matu
kai tis, U. Juodaitienė ir . 
Martha Plečkaitienė.

Mūsų klubo narės pikiai 
supranta svarbą šių dienų 
darbo išlaikymui taikos, kad

(Tą&a trečiame pusi.)
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DETROIT, MICH.
Kas naujo girdėti Detraite.

Daugelis vyks j Taikos 
(Sueigą Chicagon!

Kaip teko girdėti, tai iš 
Detroito lietuvių bus sudaryta 
gana didelė delegacija j Tai
kos suvažiavimą Chicagos 
mieste birželio 29-30 ir liepos 
1 dd.

Kaip atrodo, tai LLD 188 
kp., LLD 52 k p. ir kelios kitos 
organizacijos, kaip tai, Mote
rų Pažangos Klubas, sukėlė 
gerokai finansų užtikrinimui 
didelės delegacijos iš Detroi
to.

Kas sako, kad Detroitas 
nieko nedaro ?

RŪPINASI TAIKOS 
KONGRESOREIKALAIS

(Tąsa iš antro pusi.) 
taikos trokšta viso pasau
lio žmonija, išskyrus mažu- ■ 
tę saujelę pelnagrobių, ku- = 
rie iš karų ir nekaltų žmo-i 
nių žudynių, kraujo sau ka- * 
pi tai a krauna.

LKM Klubo narės taipgi 
uoliai platina tikietus di
džiulei Taikos Demonstraci-1 
jai, kuri atsibus birželio 29- 
ta, vakare, Chicagos Colise-1 
ūme, Taikos Kongresą ati
darant. N. D.

Today’s Pattern

Pattern 9040 in sizes 34, 36. 38, 
40, 42, 44, 46, 48. Size 36 dress, 
3% yards 35-inch fabric; bolero, 
1% yards contrast.

Send THIRTY CENTS in coins 
for this pattern to 170 News
paper Pattern Dept., 232 West 
18th St., New York 11, N. Y. Print 
plainly SIZE, NAME, ADDRESS, 
STYLE NUMBER.

Pažymėkite formos numeri 
ir dycli ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

« CHARLES J. ROMAN Philadelphia, Pa.

Pasekmingas susirinkimas 
ir išvažiavimai

Abi LLD kuopos turėjo, 
kaip girdėjos, išvažiavimus 
birželio 17 d.

Teko būti tik vienoje vieto- 
I je, tai pas drg. Smitrevičius, 
kur buvo laikytas susirinki
mas Hr išvažiavimas LLD 52 
kuopos.

Buvo gana didelis ir skait
lingas susirinkimas, paėmus 
atydon vasaros laiką. Padary
ta gana gerų ir naudingų tari
ni ii,

Svarbiausias iš tų tarimų 
bus pasiuntimas didelės dele
gacijos į Taikos Kongresą 
Chicagon pabaigoje birželio 
ir pradžioje liepos, bendrai su 
visomis kitomis Detroito orga
nizacijomis.

Narių, kurių niekados nesi
mato svetainės susirinkimuose, 
matytis buvo šiame išvažiavi
me.

Daugelis susimokėjo duok
les. Visi atsilankiusieji, kaip 
matės, turėjo linksmą laiką, 
ir buvo visi užganėdinti.

Nutarta, kad per du’ vasa
ros mėnesius nelaikyti susi
rinkimo, nes į svetainę vistiek 
nieks neina, o nariai sau taip 
tik išvažiuoja j laukus.

Pavesta valdybai, atsitikus 
reikalui, sušaukti susirinkimą.

—o— .
Randasi ligoninėje

Nellie Belūnas, LLD 188 kp. 
ir kitų organizacijų narė, ne- 
sveikuodama, pasidavė į ligo
ninę.

Pasirodo, kad jai priscis 
pabūti nekurį laiką, nes rei
kalinga daryti svarbi operaci
ja.

Ji randasi Art Centre Ho
spital, 5435 Woodward. Pro
gą turinti, gali ją atlankyti. '

—o—
Buvo šaunus pagarbos vakaras

šeštadienyje, 16 dieną bir
želio, buvo surengtas kuklus 
pagarbos vakaras Civilių Tei
sių Kongreso ir Komiteto Ap
gynimui Sveturgimių.

Lietuvių nesimatė. O būtų 
buvę svarbu ten dalyvauti.

Ateityje Detroito lietuviai 
turėtų daugiau tuom klausi
mu susidomėti.

Maželių Jonas.

Su. Boston, Mass.
Trijų organizacijų piknikas

Liepos 15 d., sekmadienis 
bus svarbus sobostoniečiams 
ir apylinkei. Tą dieną įvyks 
didysis trijų, organizacijų 
bendras piknikas.

Piknikas įvyks gražiame 
Tautiško Parko pušyne, Mon
tello, Mass.

Šį pikniką rengia LLD 2 
kuopa, LDS 62 kp. ir LLD 2- 
ros kuopos moterų skyrius. 
Piknikas prasidės 1 vai. dieną.

Busas iš So. Bostono ' išeis 
nuo 318 Broadway 12:30 vai.

Piknike bus gera orkestrą 
ir kitų pamarginimų.

Sveiksta
Šiomis dienomis grįžo iš li

goninės mylima draugė Kas
tancija Zynskienė. Smagu pra
nešti, kad d. Zynskienė sek- 

j mingai sveiksta ir jau prade
da vaikščioti. Jos gyvenimo 
vieta: 266 Fellowsay, Med
ford, Mass.

Draugės, kurioms laikas 
leidžia, atlankykite sergančią 
draugę.

Niro savęs velijui d. K. Zyns- 
kienei greičiausia pilnai pa
sveikti. H. T.

Hartford, Conn.
SPAUDOS PIKNIKAS
Kaip kas metai, taip šie

met yra rengiamas spaudos 
piknikas. Bet šį metą, pa
sirodo, bus kiek sunkiau su 
pikniko išgarsinimu. Pa
vyzdžiui, lietuvių radijo ve
dėjas Januškevičius atsisa
ko per radiją pikniką pa
garsinti. Reiškia, jis mū
sų spaudos pikniką boiko
tuoja. j

Kitas dalykas. Jis taipgi 
atsisako garsinti ir kitų 
progresyviškų organizacijų 
parengimus, kaip Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugi
jos, Laisvės Choro ir tt. 
Tos draugijos turi čarte- 
rius, jų veikla visiems ge
rai žinoma. Tai kodėl jos 
yra negeros? Mūsų vaikai 
tarnauja Amerikos armijo
je'. Mes perkame valdžios 
bonus. Mes mokame tak
sus. Mes esame geri Ame
rikos piliečiai. Tai ko dau
giau reikia? Bet, matyt, 
tas radijo vedėjas nori mus 
boikotuoti.

Pikniko garsinimas
Mes atspausdinome garbi

nimo kortas angliškai ir 
dar įdėjome gražią angliš
ką dainą “On Top of Old 
Smoky.” Dabar ta daina 
yra labai populiari, visur 
dainuojama. Ją gali kiek
vienas išmokti. Kiekvienas! 
Laisvės ir spaudos šalinin
kas yra prašomas pasiimti 
tų kortų ir pikniką pagar
sinti.

Šiame piknike žada būti 
labai šaunus šeimininkių 
stalas su geriausiais ir ska
niausiais valgiais del visų. 
Jei kurie išgalite, esate pra
šomi tam stalui paaukoti 
savo pagaminto maisto. 
Maisto dovanas atveskite 
tiesiog į pikniką.

Dar kąrtą prašome: Gar
sinkite pikniką kuoplačiau- 
siai. Bus puiki muzika, ge
ra programa.

Kaip žinote, spaudos pik
nikas įvyks liepos 15 d., 
Lietuvių Parke, 24th Sta
tion, Glastonbury, Conn. 
Pradžia 12 vai.

Pasimatysime piknike. 
Visus užkviečia:

Pikniko Renginio 
Komisija 

darė ir. paliko 1 Juozas ir 
Robertas baigė pastatyti 
gražų namą savo sūnui Ro
bertui, kurį iš lauko užbai
gė, bet viduje dar daug dar
bo pabaigti. Gaila ir skur
du stębėti į vaizdą..., Drg. 
Bendoravičius buvo staty
boje patyręs meistras. Jis 
dėjo pastangas sukurti 
lengvesnį gyvenimą senat
vėje visai šeimai, bet mir
tis užkirto kelią.

Juozas, atvykęs iš Lietu
vos į Philadelphiją, įstojo 
į mūsų judėjimo organiza
cijas ir jis patapo vadovau
jančiu veikėju per ilgus 
metus. Jiš buvo gabus ir 
talentingas prie teatralinių 
veikalų pęrstatymo. Tuose, 
metuose mes visi buvome 
jauni ir energingi.

Žiūri Į apylinkę, kuri pa
skendus gamtos grožėje, 
tačiau apsižvalgai ir jau
tiesi nesmagiai be Juozo... 
Reiškiame mes visi phila- 
delphiečiai jo šeimai ra
mintis ir tvarkytis ir būti 
sveikiems.

Išvažiuojant Robertas 
įteikė $5 aukų pasveikini
mui Laisvės jubiliejaus. E- 
milija, pagerbimui savo 
draugo, pirmiau paaukojo 

MASSACHUSETTS LIETUVIU ATYDAI!

LAISVES PIKMIKAS
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.

Sekmadienį liepos 1 July, 1951 *K

Norwoodo Vyrų Ensamblis, vad. St. P auros.

po $100 Laisvei ir Vilniai. 
Ji jau apie $250 išaukojo 
spaudos parėmimui. Juozo 
Bendoravičiaus šeima rodo 
pagerbimo pavyzdį. Tai jo 
pagerbimui paminklas!

Rep..

Hudson, Mass.
, Ruošiamės

Mūsų apylinkes pažangieji 
lietuviai sparčiai rengiasi į 
būsiantį Laisvės pikniką, ku
ris įvyks liepos 1 d. Maynar- 
de. įžangos tikietąi yra pa
sekmingai plaunami. Tikimės, 
kad šiemet bus labai pasek
mingas piknikas. Laisvė yra 
nepavaduojamas mokslo ir 
apšvietos šaltinis, kuris kiek
vieną dieną mus aplanko.

—o—
Mūsų ligoniai

Juozas Saslaučiufi, senas 
Hudson o gyventojas, serga 
jau kelintas mėnuo.

Bitininkas Baranauskas gu
li Marlboro ligoninėje, jau 
senyvas žmogus.

Taip pat Anna Vaitiekūnie
nė guli Marlboro ligoninėje. 
Jai padaryta sunki operacija 
ant vidurių.

A. J. Sikorskis pasidavė

Marlboro ligoninėn. Sakė, 
jam koją skauda.

Linkime visiems ligoniams 
greito pasveikimo. p. V.

So. Boston, Mass.
Klaidos pataisymas

Birželio 26 dieną Bostono 
ir Apylinkes žiniose per klai
dą pažymėta, kad LLD 2 kuo
pos Moterų Komitetą pasira
šo H. žekonienė ir II. Tamo
šiūnienė. Turėjo būti H. Ta
mašauskienė. Atsiprašome.

L. Redakcija

ŽINIOS IS LIETUVOS
MENINIAI LIEJINIAI Iš 

BRONZOS
Vilniaus dailės kombinato 

liejimo dirbtuvės pagamino pa
gal dailininko Virako eskizą 
didžiulę liustrą-sietyną iš bron
zos. Ji papuoš rekonstruojamo 
Lietuvos TSR dramos teatro 
žiūrovų salę.

Liustrai-sietynui papuošti pa
naudoti dekoratyvinio taikomo
jo meno elementai, sutinkami 
lietuvių liaudies kūryboje. J,i 
yra trijų šviesos ratų su 92 
šviesos taškais. Liustros mode- 

liūs paruošė skulptorius Nesa
vas, liejimo darbus atliko lieji
mo meistrai Kuška, Makarevi- 
čius ir kiti. Teatro rūmams iš 
bronzos taip pat atlieti dviejų 
modelių sieniniai žibintai.

KYLA DARBO NAŠUMAS

Mažeikiai, bal. 13 d. — So
cialistinio lenktyniavimo dėka 
“Lino” fabrike iškilo visa eilė 
darbo pirmūnų. Mažeikių mies
to tarybos deputatai darbinin
kės Veselienė ir Ramanauskie
nė savo gamybines užduotis 
įvykdo po 135 procentus.

šiomis dienomis gauta ir į 
darbą paleista nauja brukimo 
mašina. Ji įgalino fabriką ap
dirbti aukštos kokybės ilgą li
nų pluoštą. P. Valys.

NEMUNIEČIŲ GAMYBINES 
DOVANOS

Rokiškis, bal. 13 d.. — Kai 
“Nemuno” vilnonių audinių fa
brike buvo prisiimami įsiparei
gojimai Gegužės Pirmosios 
garbei, vilnų karsimo ir verpi
mo cecho viršininkas Kanopa 
pareiškė:

— Kovo mėnesio gamybinę 
užduotį mūsų cechai įvykdė 120 
procentų. Gegužė Pirmosios 
garbei mes įsipareigojame ba
landžio mėnesio planą viršyti 
pusantro karto.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

V
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110
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Aplankius velionio Juozo 
Bendoravičiaus ūkį 
Collegeville, Pa., Apylinkėj

Birželio 17 d. aplankėme 
jo šeimą. Diena buvo sau- 
lėta-graži, ir už valandos 
atvykome. Pasisveikinome 
su Juozo žmona 'Emilija, 
jo sūnum Robertu ir jo 
žmona Regina ir sūneliu 
Boby. Visi buvome nuliū
dę valandėlę. Ot, viskas at
rodytų ramiau, linksmiau, 
jei Juozas būtų gyvas mū
sų tarpe... Vargšė Emili
ja nusiminus, sūnus Ro
bertas paskendęs ’ liūdsio 
ašarose. Kur jis eis, visur 
susidurs tėvo palikimą: 
įrankius, statybos medžią 
ir neužbaigtus darbus. O 
tiek dąug jis čią dąrbo pą-

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION
MAYNĄRD, MASS.

Graži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lįetųviškiis 

ir amerikoniškus muzikos kavalkus, tinkamų^ senimui 
ir. jaunimui.

2. Laisvi Chorau, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wilmos Hollis.

programa:
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

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

sveikins Massachusetts lietuvius 
nuo dienraščio Laisves.

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

Mass, lietuvių organizaciją LLD, LDS, LMS, MMS



NewWko^g^^Zlnto
Penki New Yorko apylinkes lietuviai atstovai I .DS New Yorko ir New Jersey piknikas liepos 15

vyksta į Taikos Kongresą
Sekmadienį, birželio 24, Li

berty Auditorijoje įvykusi su
eiga išleidimui lietuvių atsto
vų į Taikos Kongresą galuti
nai patvirtino penkis lietuvius 
atstovus. Jie atstovaus Taikos 
Kongrese New Yorko apylin
kės, įimant ir Jersey valstijos 
dalį, taiką .mylinčius lietuvius.

(Birželio 15 d. sueigoje buvo 
išrinkti sekami atstovai: Mild
red Stensler, iš New Jersey 
valstijos, brooklyniečiai jau
nasis Briedis ir Geraldine 
Wilsoniute; visi trys jaunuo
liai.

Birželio 24 d. sueigoje dar 
prisidėjo abu brooklyniečiai 
Kalvaičiai, kurie savais iškaš- 
čiais važiuoja į Chicagą ten 
atostogas praleisti ir kartu 
Taikos Kongrese dalyvauti.

Nelaiminga buvo buivydiniams diena
Lietuvių kriaučių lokalo 54 

nariai, susirinkę į savo unijos 
salę trečiadienio vakare, pa
dėjo kryžiukus ant balsavimų 
balotų. Jie atliko savo uniji
nes pareigas. Niekeno never
čiami susirinko apie 500 
kriaučių pasirinkti savo loka
lo delegatą ir sekretorių.

Apie penktą valandą kriau- 
čiai jau pradėjo rinktis ir bal
suoti. Buivydiniai politikieriai 
irgi zuja su dideliu pasitikėji
mu, kad jų kandidatai bus iš
rinkti. Ir kodėl nepasitikėti, 
kuomet tiek daug dirbta, keli 
susirinkimai atlaikyta, trijų 
rusių lapeliai išleista, “Bim
bos ir J. Ginkaus kandidatai: 
Vyt. Uberaš-Uberavičius, Teo
doras Yegella’’ prakeikti, rau
donais apšaukti. Buivydiniai 
socialistai tikėjosi, kad kriau- 
čiai sukils prieš minimus jau
nuolius kandidatus ir išrinks 
jų peršamus senus politikie
rius, F. White-Vaitukaitį ir 
Kazį Vasiliauską.

Buivydas ir Vaitukaitis su
kinėjasi tarp kriaučių ir vis 
kaž ką kužda, politikauja. Jie 
vis laukia rinkimų pasekmių, 
visi viltingai laukia didelio 
laimėjimo, “komunistų sumu- v •  t • *Simo.

Praeina kiek laiko, jau po 
9 valandos vakaro, pasirodo 
rinkimų pasekmės. Rinkimų 
komisija praneša, kad jaunie
ji kandidatai gavo po virš 
300 balsų, o buivydiniai —tik 
po 150 balsų

Šis pranešimas, kaip perkū
nu, trenkė buivydinius socia
listus. Tiek jie daug dirbo, po 
kriaučių namus važinėjo, o čia 
visas darbas niekais nuėjo. 
Tai nedėkinga, nelaiminga 
diena.

Kriaučiai dabar džiaugiasi 
išsirinkę jaunus vyrus, kurie 
nepolitikauja, bet rūpinasi 
lietuvių kriaučių reikalais. .

Na, o kaip dabar jaučiasi 
A. Jenkins-Jankauskas, kuris 
per “Keleivį“ šaukė-rašė apie 
“Broklyno komunistų šmugelį 
kriaušiuose“? .Andai jis rašė, 
kad Buivydo ir Vaitukaičio 
suspendavimas buvo “padary
ta komunistų piktais sumeti
mais, be jokio pagrindo.” Iš 
to atrodo, kad komunistai 
juos suspendavo. Betgi visi ži
no, kad jie buvo suspenduoti 
unijos bendrosios tarybos vir
šininkų, kurie nieko bendro su 
komunistais neturi. Jis manė, 
kad šis melas padės buivydi
niams laimėti, bet nepadėjo.

Toliau jis šaukė: komunis
tai kalti dėl pašalpos gavimo 
iš Neprigulmingo Kriaučių 
Klubo. Tai irgi buvo melas. 
Ne komunistai, bet to Klubo 
nariai nubalsavo suteikti 
kriaučiams pašalpą. Ir kriau
čiai tuo patenkinti.

Taigi, jie nusimelavo nuo 
koto. Su tais melais ir šmeiž
tais jie tik erzina kriaučius. 
Dabar kriaučiai jiems gerai

Išleistuvių sueiga buvo gra
ži, gyva. Stalai puikiai pa
puošti gėlėmis ir skaniais val
giais. Buvo pakviesti keli sve
čiai ir atstovai pasakyti pra- 
kalbėles. Buvo padarytas su
manymas turėti delegatų pri
imtuves, kai jie iš Taikos 
kongreso sugrįš. Nusitarta to
kias priimtuves turėti penkta
dienį, liepos 6, Liberty Audi
torijoje. Pradžia 8 vai. vaka
re. Priimtuvių surengimui ko
misija išrinkta.
Tad reikia nepamiršti penk

tadienio, liepos 6. šiame su
sirinkime bus išduotas iš Tai
kos Kongreso raportas ir pa
tiektas planas tolimesniam 
veikimui. Visi taikos, mylėto
jai kviečiami dalyvauti.

atsimokėjo.
Ne melais ir šmeižtais, ne 

triukšmu ir bandymu skaldy
ti unijos lokalą gali ką nors 
laimėti, bet sąžiningu, inten
syviu darbu, visiems kriau- 
čiams naudingu darbu gali
ma įtaką įsigyti.

Linkime naujai išrinktam, 
delegatui Vytautui Ubarevi- 
čiui ir sekretoriui Teodorui 
Yegellai sėkmingai visų kriau
čių labui darbuotis.

Senas kriaučius.

17 komunistą areštas pa
vojingas visiems, sako 

kolumnistas Childs
Marquis W. Childs, garsus 

kolumnistas - laikraštininkas, 
rašo “New York Post,“ kad 
17 komunistų vadų areštavi
mas paliečia visus mus, kurie 
tik norime palaikyti spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisvę. 
Todėl jis protestuoja prieš 
areštus.

New Yorko konsilmanas 
Earl Brown pareiškė, jog jis 
sutinka su Aukščiausio teis
mo mažumos pareiškimu 
prieš Smitho aktą. Jis nurodo, 
jog Smitho aktas paliečia ne 
tik komunistus, bet ir'’ visus 
demokratinius žmones, todėl 
tas aktas reikia atšaukti.

Harleme susiorganizavo 
“Komitetas Pirmo Konstituci
jos Priedo ir Civilių Teisių 
Biliaus Gynimui.“ Į tą komi
tetą įeina daugelis žymių vi
suomenės veikėjų.

Prisipažino esą kalti
Patrick Cronin ir Wm. De 

Venuto prisipažino pavogę- 
$25,000 vertės medvilnės dra
bužių iš 17 prieplaukos san
dėlio, Brooklyne. Samuel De
cker prisipažino vogtas pre
kes priėmęs. Jie dabar laukia 
teismo ir bausmės.

Kairėje pusėje valstybes sekretorius Dean Acheson susirūpinęs,, ką jis turi pasakyti 
Senfitto komisijai, kuri tyrinėja gen. MacArthuro pavarymą iš komandos. Dešinėje pu- 
seja tas pats sekretorius sėdi prie rekordais apkrauto stąlo ir atsakinėja j senatoriaus 
Harry P. Cain klausimus.

LDS Trečios Apskrities pik
niko rengimo komisija prane
ša, kad LDS New Yorko ir 
New Jerses apylinkes pikni
kas įvyksta sekmadienį, liepos 
15, Liberty Parke, Linden, 
N. J.

Iš Brooklyno vyks į pikniką 
basas. Nuo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo busas išeis kaip 
12:45 po pietų. Todėl svarbu 
iš anksto pasiruošti buse vie
tą. Bušu važiuojant kelione į 
abi pusi $1.75.

Didžiojo New Yorko Fondo 
vajus $9,000,000

Didžiojo New Yorko Fon
do vajaus pirmininkas Jen
nings paskelbė ketvirtadienį, 
kad jau sukelta į tą fondą 
penki milionai dolerių. Dar 
trūksta keturių milionų dole
rių, kad sukėlus devynių mi
lionų dolerių kvotą.

Iš to fondo, kaip Jennings 
sako, bus suteikta pagalba li
goninėms ir kitokioms įstai
goms, viso 423 įstaigoms.

Religijos ir labdarybės 
būdu bandė apsukti 

savo sekėjus
58 metų amžiaus panelė 

Ruth E. Forsberg, gražiai mo
tiniškai kalbėdama apie tai, 
kad galima įsteigti “poilsio 
prieglaudos“ namą, kuris bū
siąs naudingas ir religiniams 
tikslams, suagitavo 65 žmones 
investuoti $145,600. Bet to
limesniam darbui dabar val
džios pastotas kelias ir ji pa
ti prieš teismą turės atsakyti 
už bandymą savo pasekėjus 
apsukti.

Buvo taip. Ji turi namą, 
380 Riverside Drive, kuris tu
ri $783,630 morgičiaus ir dar 
kitokių skolų. Kadangi tas na
mas jai neapsimoka, tai gud
riai sumanė jį parduoti.

Pirmiausia ji suorganizavo 
religinę įstaigą, vadinamą 
Christian International Fel
lowship House, Inc. Tada pra
dėtas vajus sukelti pinigų na- 
,mo 'nupirkimui. Kai buvo su
kelta $145,600, tai ji pardavė 
tą namą tai įstaigai, pasiimda- 
ma sau $77,100, o kitais pini
gais skolas atmokėjo.

Kadangi ji prigulėjo' prie 
religinės sektos, vadinamos 
Precious Pentecostal Family 
ir ten. veikė, tai jai buvo leng
va gauti savo sektos narius, 
kad jie sukeltų minimą pini
gų stirną. , '

Vėliau naujosios korporaci
jos • direktoriai apsižiūrėjo, 
kad panelė Forsberg savo se
kėjus apgauna, ir bandė tam 
pastoti kelią. Tai visas daly
kas atsidūrė valdžios žinion. 
Dabar direktoriai darbuojasi 
ir bandos savu turtu . sukelti 
tam tikrą pinigų sumą, kad 
atsilyginti su tais, kurie :buvo 
suvedžioti ir nuskriausti.

Bilietai į parką įeiti nuo 6 
centų iki 35 c. Įžangos dova
nos: $25, $10 ir $5. Bilietus 
galima prie pikniko vartų gau
ti ir taipgi iš anksto pas kuo
pų sekretorius įsigyti.

šokiams bus gera orkestrą. 
Taipgi bus visokių užkandžių 
ir gėrimų.

Komisija kviečia visus ir 
visas, narius ir prietelius da
lyvauti šiame didžiuliame pik
nike.

Tarptautinį Centrą
1 pradės statyti

- Carnegie Endowment for 
International Peace paskelbė, 
kad pradės statyti Tarptauti
nį Centrą (International Cen
ter) ant 46 St. ir First Avė., 
New Yorke.

Tai bus 11 lubų aukšto na
mas, kainuos $2,600,000. Bus 
panašus į Jungtinių Tautų 
Sekretoriato namą.

Namą padėtis blogėja, 
sako komisionierius

Valstijinis namų komisio
nierius Stichman pereitą ket
virtadienį pareiškė, kad New 
Yorke naujų namų statyba 
randasi blogoje padėtyje.

šiuo metui, kuomet yra apri
botas namų statymas, kąd ne
pakenktų apsigynimo reika
lams, gyvenamų namų statyba 
beveik apsistojusi. Bet tuo pa
čiu laiku komerciniai namai ir 
brangūs namai gauna užgyri- 
mą, o mažųjų gyvenimui na
mų statymas visai sustojo.

šiuo laiku 1950 metais bu
vo išduoti leidimai statyti 
5,861 namui, o šiemet tik 2,- 
869, sako komisionierius.

Majoras reikalauja federalės 
nuomą kontrolės

Majoras Impellitteri pareiš
kė, kad jis reikalauja palai
kyti federalę nuomų kontrolę, 
nes valstijinė kontrolė negali 
pakankamai apsaugoti New 
Yorko nuomininkus.

Laimėjo $240,000 už 
sužeidimą

Sherwood G. Faubel teisme 
laimėjo $240,000 atlyginimą 
už sužeidimą Long Island 
traukinio nelaimėje, kuri atsi
tiko Richmond Hille pereito 
lapkričio 23 d. Tada buvo 79 
žmonės užpusti ir 400 sužeis
ti.

20 naujų mokyklų
■ .. .......... J--------

Board of Education prane
ša, kad šiuo Išartu skiriama 
58 milionai dolerių 20 naujų 
mokyklų, statymui.

Tose mokyklose bus vietos 
'28,700. mokinių.

FILMOS-TEATRAI
Radio City Music Hall

Birželio 28-tą į šį teatrą 
ateina nauja filmą “Show 
Boat.” Ji gaminta maždaug 
sekant seniau puikiai gyvavu
sį, ant Broadway tuo pat var-j 
du muzikališką scenos veika
lą. Jerome Kern ir OscaV 
Hąmmerstein muzika. Di
rektorius George Sidney, Ga
mino Arthur Freed ir Ben 
Fein er, Jr., Metro-Goldwyn- 
Mayer studijose.

Seniai bebuvo tekę matyti 
tokią švelniai melodramatišką 
ir sykiu gyvenimiškai tikroviš
ką filmą. Didžiuma filmų da
bar tokios, kurių žiūrint jau
tiesi eikvo.jančiu laiką. O jau 
išeidamas užmiršti ją. Ir 
džiaugiesi, kad užmiršti.

Visai kitaip yra su “Show 
Boat.“ žmonės atrodo tikri. 
Rodos, kartu su jais gyveni, 
dūsauji, apsiverki. Ir kartu 
su jais norisi dainuoti. Kartu 
su jais net pasigertum apgai
lint sužalotą gyvenimą — su
žalotą ne iš jų kaltės.

Filmą vaizduoja teatrinin
kus ir siekiančiuosius į teatri
ninkus, bet tam neturinčius 
progos. Vaizduoja senybinius 
laikus, bet padėtis tebeatitin- 
ka ir mūsų dienoms. Nedar
bas, nesaugumas, dėl tų sun
kumų pairusios šeimos, tai te
atrininkų dalia, kaip kad to 
neišvengia ir eilinis gyvento
jas.

Dalis tų atstumtųjų nuo 
jauno teatro (bot dolerinių 
magnatų jau pasivergto teat
ro) asmenų keliauja laivu nuo 
miesto iki miesto, kurie pa
siekiami Mississippi upės ke
liais. Laivo kapitonas (Joe E. 
Brown) ir jo žmona (Agnes 
Moorehead) samdo ir moko 
aktorius ir sykiu su trupe ke
liauja publikos ieškoti. Ta
čiau nelaimių netrūksta. Ne
prisitaikęs prie jų žvaigždės 
(Ava Gardner) tūlas kerš- 
tinčius užsiuntė ant trupės še
rifą. Sako, jūsų žvaigždė Ju
lie turi negriško kraujo. Ji 
prisipažįsta “kalta“ ir šerifas 
ją ir jos mylėtinį, tyrą baltą
jį, išsivaro. (Robert Sterling).

Liūdi visi. Juos stiprina Joe 
(William Warfield), laivo 
vairuotojas su daina, artisto 
Paul Robeson įamžinamai įdai
nuota “01’ Man River.” War- 
field ją taip pat dainuoja; ta
lentingai, nepaprastai jaut
riai.

Trupės savininkams neteki
mą dviejų vadovaujančių ak
torių išriša pirmiau buvęs at
silankęs prašyti darbo ir da
bar pasamdytas jaunas akto
rius (Howard Keel). O jam 
žvaigžde “laikinai“ leidžiama 
kapitono duktė (Kathryn 
Grayson). Tik laikinai*— įsa
ko motina trokštančiai eiti 
scenon dukrai, nes padorioms 
merginoms teatre per žema 
būti — sprendžia motulė. Bet 
ne už ilgo motina pastebi, 
kad aktoriškieji jos žvaigž
džių bučkiai perilgi. Seka iš
vijimas dukters iš namų ir 
daug visokių prietikių.

Kada duktė jau sugrįžo su 
anūke, buvo pakitę laikai. 
Pakito ir naminė atmosfera. 
Anūkei jau netenka mokytis 
vaidybos tėvams namie ne
sant, kaip kad teko jos moti
nai. Ją moko viešai patsai jo
sios senelis, o jos “grandma” 
džiugiai tam pritaria. Vaidy
ba tapo garbinga, bet taip pat 
tebepasilieka nesaugi, kaip 
matome buvusios skaisčios, 
bet jau gęstančios žvaigždės 
Julie’s liūdname likime.S.

Jūreiviai laimėjo streiką, 
inžinieriai tebestreikuoja

CIO National Maritime 
Unija laimėjo savo nariams 
streiką. Pasirašyta dviejų me
tų sutartis, kurioje suteikia
ma 40 valandų darbo savaitė 
ir 8 procentų algų pakėlimas, 
taipgi kiti pagerinimai.

Bet CIO Marine Engineers 
Beneficial Association nariai 
tebestreikuoja, nes jų reikala
vimai dar nėra patenkinti. 
Tai laivai uostuose dar nėra, 
normalėje padėtyje.

Masiniai susirinkimai 
areštuotus ginti 

______ •
Civilinių Teisių Kongreso Į 

raštinė praneša, kad ji šaukia! 
masinį susirinkimą trečiadie
nio vakare, Empire Manor, :
Thatford Ave., arti Pitkin St., i
Brooklyne. Kalbės Fast, Pat
terson ir Claudia Jones.

Antradienį, birželio 26, su
sirinkimas įvyko Harleme. 
Kalbėjo vyskupas Saunders iš 
episkopalų bažnyčios ir kele-

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6-tos kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį. 2 d. liepos (July), 
prasidės 7:30 vai. vakare, Tautiško 
Namo kambariuose. Prašome visus 
skaitlingai susirinkti, nes turime’ 
daug reikalų aptarimui ir bus Cen
tro valdybos nominacijos. — Geo. 
Shimaitis, Fin. rašt.

(125-26)
—i--------------------------------------------------

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

Aido Choras, dėl sukėlimo finan
sų. kad galėtų leist šokikų grupę į 
Vasarinę mokyklą, kuri bus Olym
pia Parke, Liepos 9 iki 22 d, prašo 
visų atsilankyt j Pasilinksminimo 
Parę”, Birželio (June) 29, 1951, ku
ri įvyks 29 Endicott St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus dovanos už 
atsižymėjimą ir už atsilankymą. 
Aido Choro Komisija. (125-26)

MONTELLO, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 

Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
įvyks 1-mą ir 4-tą dienomis liepos 
(July), pradžia 1-mą vai. dieną. 
Rengia Tautiško Namo Draugovė. 
Bus gera muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Prašome visus atsilankyti. 
— Rengėjai. (125-26)

Matthew A.
BOTUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

EGZAMINUOJAM akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Petras Kapiskas
PALAIKO >

BAR & GRILL >
DEGTINĖS, 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, Brooklyjn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

4 pusi.—Laisvė (Liberty)/Trečiad., Birželio-June 27, 1951

tas kitų.
Susirinkimuose protestuo

jama prieš komunistų vadų 
areštus ir reikalaujama juos 
išlaisvinti. 4,

HELP WANTED
REIKALAVIMAI
HELP WANTED—-MALE

APTARNAVIMUI VYRAS
Prie Skalbiamųjų Mašinų ir Gas 

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

MAYTAG ATLANTIC CO., Ine.
Maylag Clothes Washers

& Gas Ranges
31-18 Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza

(125-31)

Reikalingi renkiniai ir anl maši
nų prescriai, patyrę. Geresnės lainės 
darbas, retail vyriški drabužiai . 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

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

(123-5)

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 matyli nuo 6 a. m. iRi. 
9 p. m., Tcl.: Šo. Boston 8-4178.

(121-5)

1 —z—imz
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

i.... . " ~

Dr. A., Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAI 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
30G UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Telefonas
EVergreen 4-8969




