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Paskutinės 15 dienų.
Pasimatysime Maynarde.
Neišdegęs žygis.
Good luck!
Didžioji klaida.
Išsigandę valdovai.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metami 
Queens Apskrity $$.00 

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

THE LITHUANIAN DAILY
Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejLRichmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Birželio-June 28, 1951Nr. 126

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the ’Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVEL, 
Richmond Hill 19, N. Y. 

TeL Virginia 9-1827-1828.

\Tikiu, jog kiekvienas lais- 
vietis atydžiai seka Laisvės 
dešimties tūkstančiu doleriu 
vajaus eigą. Ar žinote, kad 
iki nustatyto laiko beturimo 
apie penkiolika dienų, o dar 
trūksta apie penkiolikos šimtų 
dolerių? Kasdien turi pribūti 
po visą šimtinę.

Ar pribus? Ar savo pasi- 
brėžtą tikslą pasieksime lai
ku ?

’ Labai daug priklausys nuo 
tų, kurie delsė, laukė ir atidė
liojo savo pareigą. Juos visus 
širdingai prašome dabar jau 
atiduoti savo dalį: lengviau 
bus kišenei ir ramiau darbi
ninkiškai sąžinei.

Jeigu sveiki išbūsime iki 
ftekrrhidienio, pasimatysime 
Maynardo piknike. Tai tokia 
metinė spaudos iškilmė, tokia 
jau s«iia tradicinė ne tik lais- 
viečių, bet visų Naujosios An
glijos lietuvių šventė, jog nie
kas nė nesapnuoja pasilikti 
namie.

Aš nežinau kitos tokios su
eigos, kurioje būtų galima su
sitikti, rankas pasispausti, žo
džiu kitu persimesti, su tiek 
draugų ir pažįstamų, kaip 
Maynardo metiniuose pikni
kuose.

Todėl taupykite iki sekma
dienio ne tik sveikatą, bet ir 
dolerius, kad kiekvienas galė
tumėte pasiekti Maynardą, 
ten turėti “good time” ir, pir
moje vietoje, paremti dienraš
tį Laisvę.

Baisus pasiutimas apėmė 
Chicagos reakcionierius. Jie 
reikalavo, kad miesto majoras 
neleistų Taikos Kongresui su- 
sirinKti. Kai tas nepavyko, jie 
puolėsi prie Coliseum savinin
kų, kad salės neduotų taikos 
sąskridžiui.

Paskutinis pranešimas yra, 
kad visos tamsiųjų jėgų pa
stangos nuėjo veltui. Taikos 
Kongresas įvyks ir bus toks 
didelis, kokio šis visas kraš
tas dar nebuvo matęs.

Gražiai pasirodys ir Brook- 
lync apylinkės lietuviai. Bus 
pasiųsta delegacija net iš 
penkių. Važiuoja trys jaunuo
liai ir du: senuoliai.

Good luck jiems yisiems! 
Jie ten kalbės vardu visų tai
kos trokštančių lietuvių.

Kas gi pasidarė mūsų val
dovams? Nejaugi jie neskaito 
istorijos? Nejaugi jie mano 
savo kojomis tremps žmonių 
demokratines teises, o tie 
žmonės miegos ir nieko nesa
kys ?

Taip atrodo, taip jie įsivaiz
duoja. Bet tie nauji apkaltini
mai ir areštai jau pastatė 
ant kojų ir Socialistų Partijos 
lyderį Norman Thomas. Ir jis 
jau prabilo, kad ir Aukščiau
sio Teismo nuosprendis ir tie 
paskutiniai areštai sumindo 
su purvais mūsų Konstituciją 
ir Teisių Bilių.

Taip mano milijonai žmo
nių. Kimšimas žmonių į kalė
jimus už idėjas ir įsitikinimus 
jokiu būdu nesuderinama su 
amerikinėmis tradicijomis.

Tas tradicijas bandė suka- 
neveikti anais metais sutvėri
mas, vardu Palmer. Amerikos 
žmonės surado būdus tai gėdai 
prašalinti.

Ne kitokio likimo susilauks 
ir šių dienų idėjų persekioto
jai.
• ^So*ik viena baisi baimė šian
dien purto komercinę spaudą 
ir kurstytojus. Jie bijo 
taikos. Jie bijo, kad gali pasi
baigti konfliktas Korėjoje. 
Juk tai būtų didžiausias smū
gis militaristams ir pelnagro-

TAIKOS KONGRESAS 
TURĖS IR PUIKU 
DAILĖS PARODU
Bus išstatyta daug meno kūrinių 
ir gražių, naudingų rankdarbių

Chicago.—Sykiu, su Ame
rikiečių Liaudies Kongresu 
dėl taikos ateinanti penk
tadienį, birželio 29 d., atsi
darys ir kultūrinė jo Paro
da Coliseum salėje, Chica
go j. Paroda gretimai su 
Taikos Kongresu tęsis iki 
liepos 1 d. vakaro.

Ne tik 5,000 Kongreso 
delegatų iš visų šalies kam
pų, bet ir tūkstančiai či- 
kagiečių bei kitų svečių ga
lės nemokamai atsilankyti į 
parodą, taip pat į kongre
sinius susirinkimus.

Paroda bus ■ įrengta Pie
tinėje Coliseumo salėje — 
South Hali. Čia bus išsta
tyti dailės paveikslai, me
nininkų pagaminti skulptū
ros kūriniai ir gražiai pa
daryti, naudingi rankdar
biai. Tai bus sugabenti iš 
įvairių valstijų dailės vei
kalai, sukurti progresyvių 
artistų ir taikos šalininkų.

Į Taikos Kongresą, kaip 
jau žinoma, atvyks ir daug 
farmerių delegatų.' Paro- 
don jie atsiveš ir dailių na
minių gyvuliukų, jau laimė
jusių dovanas vietinėse far
merių parodose.

Parodoje taip pat bus 
dainų, muzikos ir dailės 
darbų kontestai, kurių lai
mėtojai gaus vertingas do
vanas.

Parodai paruošti darba
vosi 40 čikagiškių artistų, 
fotografų, iškabų piešėjų ir 
architektinių planuotojų. 
Tam darbui jie pašventė iš
tisas savaites.

Kinai tikisi laimėti 
prieš jankius Korėjoj
Peking. — Kariaujantieji 

Korėjoje kinai savanoriai 
atsiuntė pareiškimą Kinijos 
Liaudies valdžiai, kad jie 
“pasitiki sumušti ameriko
nus kaip užpuolikus.”

Savanorių pareiškimas, 
paskleistas per Kinijos ra
diją, užgiria Sovietų (Mali- 
ko) pasiūlymą dėl pertai- 
kos paliai 38-tą paralelę ir 
sako, “mes jau padėjome 
pamatą pergalei laimėti 
prieš įsiveržėlius.”

Paryžius.—Francūzų teis
mas išteisino 50 nacių žan
darų, kurie buvo kaltinami 
kaip žmogžudžiai.

biams. Pamatytumėte, kokia 
panika kiltų Wall Stryto bir
žoje, jeigu rytoj Korėjoje pa
liaubos įvyktų.

Bet, kaip atrodo, tas kon
fliktas turės baigtis. Maliko 
pasiūlymas svarstomas visose 
sostinėse. Jungtinių Tautų se
kretorius Trygve Lee lėktuvu 
iš Europos sugrįžo New Yor- 
kan tartis taikos reikalais. 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos prezidentas Entę- 
zam šaukia posędį paliaubų 
klausimo apsvarstymui.

“Didžioji šeima” 
reikalauja taikos

Vienas parodos skyrius 
yra pavadintas “Namai, 
kuriuose, mes gyvename.” 
Čia statulos, tokio dydžio 
kaip gyvi žmonės, vaizduo
ja, kaip reikalauja taikos 
įvairūs didžiosios ameriki
nės šeimos nariai — čiagi- 
miai amerikiečiai ir atei
viai, baltieji ir negrai, far- 
meriai, profesionalai, biz
nieriai, darbininkai, karo 
veteranai, vyrai, moterys 
ir vaikai. Parodoma, kaip 
jie susirinkę išvien ragina 
Amerikos valdžią eiti į ra
mias derybas su kitomis ša
limis, taikiai išspręsti gin
čijamus klausimus ir iš
vengti naujo karo.

Taikos Kongresas ir Pa
roda plačiai garsinama 
Chicagoj lapeliais, dideliais 
paveiksliniais plakatais ir 
garsiakalbiais ant važinė
jančių trokų.

Syngman Rhee savinasi 
ir Šiaurinę Korėją
Pusan, Korėja. — Pieti

nės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngman Rhee 
užreiškė, jog “niekuomet 
nepripažins” Sovietų pasiū
lymo sustabdyti karą paliai 
38-ta paralelę.

. Syngmanas pasiuntė į 
gatves savo trokus su gar
siakalbiais, rėkiančiais, kad 
Šiaurinė Korėjos Liaudies 
Respublika turi būti pri
jungta pietiniams Korėjos 
tautininkams.

Vyriausias amerikonų ko- 
mandierius generolas Ridg
way atvyko pas Syngmaną 
ir bandė jį nuraminti. Bet 
Syngmanas vis purtėsi.

Pagrobė ir išprievartavo 
turčiaus moterį

Washington. — Du jauni 
vyrukai, John R. Polk ir 
William R. Payne, grūmo
dami šautuvu, pagrobė tur
čiaus oficieriaus Jameso 
Hotchkiss pačią Nancy An- 
ną, 20 metų, iš miegamojo 
kambario. Nusigandęs 
Hotckiss tuo tarpu nejudė
damas gulėjo.

Piktadariai įsivarė ją į 
automobilį; važinėdami po 
artimus Virginijos kalnus, 
išprievartavo ją 4 sykius ir 
išmetė laukan.

Hotchkiss buvo vedęs tik 
pirm 8 dienų.

Nenaudėliai tapo greitai 
areštuoti ir prisipažino.

Bagdad, Irak. — Irako 
valdžia sako suėmus tero
ristus, kurie bombomis 
sprogdino amerikines įstai
gas ir žydų bažnyčias bei 
krautuves.

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
GRIEŽTAI KOVOJA

SUKELTA $8,413;
DAR REIKIA $1,587

Gražiai dienraštį Laisvę parėmė tolimoji lietuvių
kolonija San Francisco. Nuolatine 
Margaret Alvinienė rašo:

Laisvės rėmėja

“Brangūs Draugai Laisviečiai!
Štai čekis. Demokratiniai lietuviai suaukojo Lais

vės 40 metų jubiliejui pasveikinti $46.50... Pirmiau 
turėjome parengimą, kuriame pelno padaryta; tad 
bendrai susidaro $111. Už tai kreditas LLD 153 kuo
pai... Draugiškai, M. Alvinienė.”

Aukojo per M. Alvinienę sekamai:
M. Baltulioniūte ........................... • .
B. ir V. Sutkai........................

......... $20.00
10 00

J. Kazlauskas • •... . .. 3 00
J. ir M. Alvinai . 3 00
Tekia King ..............  ......................
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(Tąsa ketvirtame pusi.)

............. 2.00
..............  2.00

Korėja, birž. 27. — Šiau-| 
riniai korėjiečiai ir kinai 
atkakliai priešinosi ameri
konams visame fronte. Pa
stebėta, kad jie taipgi tel
kia jėgas naujam ofensy- 
vui prieš amerikonus.

Vidurinėje fronto dalyje 
amerikonai atgriebė vieną 
kalno briauną ties Kumh- 
va. Šiauriniai korėjiečiai 
privertė amerikonus pasi
traukti atgal netoli Jončo- 
no. Paskui am e r i k o n a i 
kontr - atakuodami atgavo 
tą vietą ir pasivarė iki 4 
mylių pirmyn, kaip teigia 
Associated Press.

Rytiniame pajūryje ame
rikonai su pagalba savo ka
ro laivų pasistūmė dar tru
putį pirmyn.

Į Amerikiniai lakūnai pra
nešė, jog per dieną sudau

IRANU1 GRŪMOJA ANGLU 
KARO LAIVAS

London. — Anglija nu
siuntė savo šarvu o 11 a i v į 
Mauritius į Abadan uostą, 
Irane. Sako, “reikia ap
saugoti 2,700 anglų gyvy
bes.”

Tie anglai yra inžinieriai 
ir mechanikai anglų alie
jaus pramonės, kuri tapo 
perimta į Irano valstybės 
rankas.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Herbertas Mor- 
risonas, kalbėdamas šalies 
seime, pareiškė, kad Angli
jos kariuomenė galės iš lai
vo a>r laivų išlipti Irano 
krantan, jeigu reikės ten 
anglus apsaugoti. Morriso- 
nas pridūrė, jog padėtis 
Irane “labai rimta.”

Anglija įsakė visiems 
aliejiniams (žibalin i a m s) 
savo laivams apleisti Aba- 
daną, aliejaus pramonės 
centrą Irane. Uždraudė lai
vų kapitonams pasirašyti, 
kad sukrautas laivuose ži
balas priklauso Irano val
džiai. Kapitonams įsakyta, 
geriau tą aliejų iš laivų iš
krauti arba net jūron su

žė 5 šiaurinių korėjiečių 
garvežius, 100 vagonų ir 
užmušė 400 korėjiečių bei 
kinų.

Oro kautynėse arti Man- 
džūrijos rubežiaus ameri
konai nukirtę dar vieną ra- 
kietinį šiaurinės Korėjos 
lėktuvą. > ’ . .
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jų lėktuvai sunaikino 10 
amerikinių orlaivių Suwon 
stovykloje, o priešlėktuvi
nės- jų patrankos nušovė 
dar 12 amerikinių lėktuvų.

Kiti šiaurinių korėjiečių 
lėktuvai bombardavo ir iš 
kulkosvaidžių šaudė ameri
kinę kariuomenę arti Wun- 
sano. Sako, padarė ameri
konams didelių nuostolių.

mesti, negu pripažinti jį 
Ir anų i.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson sakė, padėtis Ira
ne “sparčiai eina link pra
gaištingų įvykių.” 

veliaUsTosIinios
Washington. — Amerika 

įsakė savo ambasadoriui 
Alanui Kirkui Maskvoje 
prašyti platesnio Sovietų 
vyriausybės paaiš k i n i m o 
kas liečia siūlymą sustab
dyt Korėjos karą.

New York. — Parlėkė iš 
Europos Trygve Lie, Jung
tinių Tautų sekretorius.

Atsakinėdamas į kores
pondentų klausimus, Lie 
pakartojo, kad tikisi, jog 
Sovietų pasiūlymas gali 
patarnauti karo sustabdy
mui Korėjoje.

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkas Nasrollah Ente- 
zam pareiškė pasitikėjimą

SUSTOT PRIE 38-TOS 
PARALELĖS TAI BŪTŲ 
LAIMĖT,’ SAKO ACHESON
Try g. Lie pripažįsta nuoširdžiu 
sovietinį siūlymą dėl pertaikos

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson sakė, jeigu Korė
jos karas pasibaigtų paliai 
38-tą paralelę, tai būtų 
amerikonų laimėjimas.

38-ta paralelė yra senasis 
rubežius tarp šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublikos 
ir tautininku Pietinės Ko
rėjos.

Achesonas kalbėjo Kon
greso Atstovų Rūmo komi
tete užsieniniais reikalais.

Atsakydamas Į klausimus 
apie Sovietų užsienio reika
lų ministro pavaduotojo 
Maliko pasiūlymą dėl mū
šių sustabdymo Korėjoje, 
Achesonas pareiškė:

—Jeigu karas baigtųsi 
paliai 38-tą paralelę, tai 
būtų pasekminga mums ka
ro užbaiga. Mūsų tikslas 
Korėjoje yra “atmušti už
puoliką” ir atsteigti taiką 
toje srityje. O kas liečia 
klausimą apie Šiaurinės

Senatas gal per visą 
vasarą posėdžiaus

—‘TT-—

Washington.—: Demokra
tų senatorių dauguma nu
tarė, kad ir per visą vasa
rą posėdžiauti, iki bus už- 
girti šie valdžios reikalavi
mai:

Pratęsti algų užšaldymą, 
kainų ir rendų kontrolę, 
kuri išsibaigtų ateinantį 
Šeštadienį, jeigu nebūtų 
panaujintas kontrolės įsta
tymas.

Padidinti amerikiečiams 
taksus viso 7 bilionais, 200 
milionų dolerių per metus.

Paskirti pusdevinto bilio- 
no dolerių kitiems kraš
tams stiprinti prieš komu
nizmą.

Pridėti po $3 iki $5 pa
ramos akliems, nusenu- 
sienls ir visiškai negalin
tiems dirbti. Ta parama 
būtų priedas prie socialės 
apdraudos.

Indijos socialistų vadai 
. apleidžia Soc. Partiją
Bombay, Indija. — Čan- 

dra Bora, Aruna Asaf Ali 
ir dvylika kitų Indijos So
cialistų Partijos vadovų pa
sitraukė iš partijos. Jie 
smerkia atžagareivišką So
cialistų Partijos politiką.

sovietiniam pasiūlymui dėl 
pertaikos Korėjoje.

. Entezam norėjo plačiau 
apie tai pasikalbėti su So
vietų atstovu Jokūbu Mali- 
ku. Bet šiuo tarpu Mali
kas nesveikuoja . Todėl dar 
vengia platesnių pasitari
mu.v

Detroit. — Hudson auto
mobilių kompanijos darbi
ninkai nusitarė streikuot.

Korėjos suvienijimą su Pie
tine Korėja, tatai būtų ga
lima svarstyti po karo už
baigimo. Mūsų politika nė
ra ir negali būti tokia, kad 
karine jėga priverst juos 
susivienyti.—

Malikas pereitą šeštadie
ni siūlė, kad būtų sustabdy
ti mūšiai ir kad kariaujan
tieji iš vienos ir antros pu
sės , pasitrauktų nuo 38-tos 
paralelės.

Achesonas sakė, karinis 
Amerikos tikslas būtų pa
tenkintas, jeigu Korėjos 
liaudininkai ir kinai pasi
trauktų į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės ir duotų “pakan
kamą užtikrinimą, kad ne
panaujins užpuolimo iš sa
vo pusės.”

Jisai ragino kongresma- 
nus užgirti prezidento Trū- 
mano reikalavimą paskirti 
8 bilionus, 500 milionų do
leriu svetimiems kraštams 
per metus stiprinti kariniai 
ir medžiaginiai prieš So
vietų Sąjungą ir komuniz
mo pavojų tiem kraštam iš 
vidaus.

Jungt. Tautų sekretorius 
pritaria Sovietų siūlymui

London.—Generali’s Jung
tinių Tautų sek r e t o r i u s 
Trygve Lie pareiškė, kad jo 
supratimu sovietinis pasiū
lymas dėl taikos Korėjoje 
yra “nuoširdus ir turėtų 
būti rimtai svarstomas.”

Lie pertraukė atostogas 
savo tėvynėje Norvegijoje 
ir grįžta Amerikon, kad ga
lėtų su kitais Jungtinių 
Tautų vadais apsvarstyti 
tą pasiūlymą.

Kelionėje jisai staptelėjo 
Londone ir tarėsi su Angli
jos ministrais apie tai. Lie 
sakė korespondentams, “ti
kiuosi, šis dalykas gerai iš
eis.”

Įsakyta deportuot Claudią 
Jones ir Bittelmaną

New York.—Valdžia įsa
kė deportuot iš Jungtinių 
Valstijų Aleksandrą Bittel
maną ir Claudią Jones kaip 
nepiliečius komunistus.

Jiedu buvo suimti tuo pa
čiu laiku, kaip ir 15 kitų 
vadovaujančių komunistų, 
per pastarąjį FBI agentų 
padarytą ablavą.

Bittelmanas yra ateivis iš 
Rusijos, atvykęs Amerikon 
1912 metais.

Amerika tariasi su kitais 
apie Sovietų pasiūlymą

Washington. — Amerikos 
valdžia tarėsi su atstovais 
15 kraštų, tai k a u j a n č i ų 
amerikonams korėjiniame 
kare. Svarstė, kaip atsi
liepti į Sovietų pasiūlymą 
dėl pertaikos Korėjoje. '

ORAS. — šilta ir gal bus 
lietaus.
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SULAIKYTI MŪŠIUS, PASKUI TARTIS
Iš VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ ateina žinios, skel

biančios, jog Tarybų Sąjungos atstovo Jungtinėse Tau
tose, Jukūbo Maliko, siūlymas mūšiams sulaikyti Korė
joje, randa plataus pritarimo visuose žmonių sluoks
niuose.

Be to, ir Kinijos Liaudies Respublikos spauda suma
nymą užgiria.

“Skeptiškai” į tą pasiūlymą žiūri tik mūsų krašto 
vyriausybė su prezidentu Trumanu priešakyj.

Bet argi ponas Achesonas, liudydamas kadaise senato 
komitete, nesakė, kad Amerika sutiktų nutraukti Korė
joje mūšius, paliekant 38-tąją paralelę rubežium tarp 
pietinės ir šiaurinės Korėjos?

Jeigu taip, tai kodėl dabar nuoširdžiai nepriimti Ma
liko siūlymo ir tuojau nebaigti mūšių?

Irano ambasadorius Amerikoje, Entezam, kuris yra 
ir Jungtinių Tautų asamblėjos pirmininkas, sako, jog 
Maliko siūlymas atitinka Jungtinių Tautų troškimus.

Taip sako ir kiti Jungtinių Tautų pareigūnai.
Tačiau prezidentas Trumanas, kalbėdamas pirmadienį 

Tullahoma, Tennessee valstijoj, net nesuminėjo Maliko 
siūlymo. Prezidentas ir tūli kiti mūsų vyriausybės par
eigūnai Maliko siūlymą ima taip, tarytum jis būtų pa
darytas karo plėtimo, o ne karo baigimo sumetimais.

MES GERAI ŽINOME ir tai žino visi, kurie nori 
žinoti, jog Amerikoje yra tam tikros grupės žmonių, 
kurioms rūpi karas, o ne taika.

Tos grupės — karo pelnagrobių grupės, iš karo, iš 
žmonių žudynių darančios milžiniškus pelnus.

Štai, pirmadienį viename popietiniame dienraštyje— 
World Telegram and Sun — pirmajame puslapyje telpa 
pranešimas:

“Pasklidus žinioms apie Sovietų siūlymą dėl taikos 
Korėjoje, biržoje akcijų (serų) kainos smarkiai nukrito 
žemyn...”

Argi tai neaišku, jog Wall strytas bijosi taikos?
Taikos bijosi ir Syngman Rhee, jos bijosi ir Čiang Kai- 

šekas; taikos bijosi visokie liaudies priešai, tunka iš 
žmonių prakaito ir kraujo.
'Taikos bijosi net ir lietuviškieji kryžiokai, kurių troš

kimais buvo ir tebėra: plėsti karą, o ne jį siaurinti.
Bet padorieji žmonės trokšta taikos!
Mūsų dienraštis yra vienas iš tų laikraščių, kuris 

nuolat ir nuolat taria žodį už tuoj autinę taiką Korė
joje ir už ilgametę taiką visame pasaulyje.

Dėl to mes ir sakome: reikia tuojau nutraukti Ko
rėjoje mūšiai, reikia tartis dėl taikos.

TEISĖJAS'PRIEŠ IWO
mie NEŽIŪRINT TO, kad aukščiausias šalies teismas a.n-
pi™ dai netiesioginiai pasmerkė prokuroro “žygį,” kuriuo jis

apskelbė International Workers Order—fraternalę dar
bininkų organizaciją,—subversyve, niūjorkiškis teisėjas 
visvien nutarė tą organizaciją uždaryti.

Tai atsitiko praėjusį pirmadienį.
Turime pasakyti, jog jau sekmadienį tūli radijo “ko

mentatoriai” teisėjo Henry Clay Greenbergo tarimą ži
nojo ir jį paskelbė.'

Viso to istorija yra tokia: IWO gyvuoja per 21 me
tus, kadp fraternalė organizacija, kuriai priklauso vi
sokių tautų ir rasių žmonės.

Iš viso ši organizacija turi 162,000 narių ir apie $7,- 
00Q;000 turto.

'Organizacija finansiškai yra tvirta,—to negalėjo pa
neigti net ir teisėjas.

B'et štai, niūjorkiškis inšiūrans departmentas .nuta
ria IWO likviduoti. Girdi, ji perdaug “raudona.”

Niekad šios valstijos istorijoje nebuvo to, kad inšiū- 
rans departmentas ryžtųsi likviduoti organizaciją dėl 
jos narių ar viršininkų politinių įsitikinimų.

Departmentas nutaria.: visą reikalą pavesti teismui, 
kad jis savo žodį tartų.

Byla sprendžiama prie teisėjo Greenberg. Inšiūrans 
departmentas pasiima liudininkais visokio plauko re
negatus, kad jie ’’įrodytų,” jog organizacijos viršininkų 
dauguma yra “raudonieji.”

Na, ir po ilgų tyrinėjimų teisėjas Greenberg nutaria: 
likviduoti IWO.

Girdi, organizacijos nariai “nenukentės finansiškai,” 
nes jų apdraųda būsianti pervesta stambiosioms inšiū
rans kompanijoms.

Tačiau teisėjas Greenberg sutiko, kad IWO gali ape
liuoti į aukštesnįjį teismą.

Organizacija praneša, kad ji pasinaudos šia teise ir 
apeliuos, kovodama už išlaikymą narių teisių.

Kada ši byla baigsis, nieks tikrai negali pasakyti. 
Vienas aišku: ji daug lėšuos,—lėšuos patiems IWO na
riams, kurie yra pasiryžę išgelbėti savo organizaciją.

Visas šis reikalas, be abejojimo, yra karinės isterijos

Kas Ką Rašo ir Sako
Rengiasi prie
DIDELIO BIZNIO

Tūlas K. Matulaitis, gy
venąs Italijoje, rašo kleri
kalų Drauge, ką fašistai 
darys, kai Lietuva1 bus nu- 
teriota atomo bombos (jie 
to laukia, kaip ištroškęs la
šo vandens), kai “Tarybų 
Sąjunga bus ąumušta” ir 
Lietuvoj grąžintas fašiz
mas.

Matulaitis ryja seilę, pa
galvojęs, kiek ten bus že
mės, — žemės, kurios savi
ninkų jau nebebus... Ir jis 
galvoja šitaip: bus daug 
žemės be jos savininkų; tą 
žemę teks parduoti. Ją 
parduos “busimoji” fašistų 
valdžia, imdama po šimtą 
dolerių už akrą!

Kiek bus fašistams pini
go !

Ir Matulaitis ragina, kad 
tai problemai spręsti “jau 
dabar reikia ruoštis.”

Mes manome, jog kryžio
kai gali neužilgo pradėti 
Lietuvos žemę parceliuoti. 
Jie gali pradėti ją siūlyti 
Amerikos lietuviams, kad 
šitie pirktų, sumokėdami 
jiems pinigus.

Taigi būkite atsargūs: 
kryžiokai, įpuolę desperaci- 
jon, norėdami jų gauti, jau 
dabar gali pradėti biznį!

O kiekvienas žmogus su
pranta, kad tie lietuvių tau-1 
tos nevidonai niekad nesu
lauks to, ką jie plepa, prie 
ko jie ruošiasi.

VISO PASAULIO 
DĖMESIS BUS 
ATKREIPTAS 
Į CHICAGĄ

Taikai Ginti šaukėjai, 
Dr. W. E. B. DuBois, prof. 
Philip Morrison ir prof. 
Robert Mofss Lovett, savo 
laiške taikos reikalu, šitaip 
skelbia: 

f

Viso pasaulio domėsis bus 
atkreiptas į Chicagą birže
lio 29. čia, mūsų mieste, vyk- 
dysis viltys milionų žmonių, 
prasidėjus Amerikos Taikos 
Kongresui, kurin suvažiuos iš 
visų šalies kampelių žmonės, 
kurių vyriausias uždavinys tai
ka.

Penktadienio vakare, bir
želio 29, tūkstančiai susirinks 
į Chicago Coliseum istorinei!

sueigon, kurios garsas nu
skambės per visą pasaulį.

Jo žodžiai bus girdimi Eur 
ropoj, kur žmonės jau laike 
savo' Taikos Kongresą. Jo o- 
balsiai nuskambės per Afri
ką ir Aziją, kur kolonialiai 
žmonės žygiuoja link laisvės. 
Jo svarbiausias šūkis bus gir
dimas, kur tik taiką mylinti 
žmonės kovoja prieš pavojų 
trečiojo pasaulinio karo.

Jūs chicagiečiai būsite šei
mininkais pirmo didžiojo 
Amerikos Taikos Kongreso. 
Perpildymas Coliseumo penk
tadienį, birželio 29, bus ge
riausias, karščiausias priėmi
mas kokį jūs galite' suteikti 
Kongreso delegatams.

APIE KELEIVINIŲ IR 
HEARSTINIŲ 
DŽIAUGSMĄ

L. Prūseika rašo Vilny]:
“Keleivis” džiaugsmingai 

prabilo, kad Aukščiausio Teis
mo nuosprendis “atidarė me
džioklės sezoną prieš bolševi
kus.” (Nr. 24)

Gerai atsimenu, kad 1920 
metuose tas pats “Keleivis” 
taip pat buvo' apsvaigęs 
džiaugsmu. Mat, tada buvo 
prasidėjusios Palmerio abla- 
vos prieš “raudonuosius.”

Visi žinom, kaip negarbin
gai pasibaigė ans “medžioklės 
sezonas.”

Net socialdemokratinis 
“New Leader” negiria Aukš
čiausio Teismo sprendimą. 
Net “New Leader’iui” pasida
rė nejauku'.

Kai demokratinėms lais
vėms ateina sunkaus išmėgi
nimo dienos, keleiviniai kva
toja.

Hearsto ir kiti jiems pana
šūs laikraščiai trimituoja, kad 
vyriausybe ima už pakarpos 
kpmunistų “smegenų trustą.” 
Kai nebus smegenų, tai prasi
dės besmegenių gadyne.

Matot, kaip tie poneliai gal
voja.
„ Bet taip, žinoma, nebus.

Net toks konservatyvis žmo
gus, kaip teisėjas Hugo 'Black, 
kalba apie “ramesnius laikus, 
kada spaudimas ir baimė at- * 
slūgs.”

Ta baimė ir isterija atslūgo 
ir po Palmerio ablavų. Atslū
go pasėkoje aiškinimų ir pro
testų, prie kurių prisidėjo net 
dalis demokratų, ir republiko- 

<nų, nekalbant jau apie komu
nistus, radikalus ir šiaip pro
gresyvius.

DIVORSAS
Kuomet mes pirmą sykį 

praplėšėm akis šiame pasau
lyje, mes buvome taip silpni, 
taip bejėgiai, jog viskas pri
klausė nuo kitų. Tačiau ir tuo-, 
met mes sukaupdavom pasku
tines tas silpnutes spėkas ir 
taip garsiai protestuodavom 
prieš šaltį, alkį ir abelnai var
gą, jog visa šeima atsibosda
vo ir turėdavo patenkinti mu
mis. Pagaliau, kuomet mes 
augome didesni ir stipresni, 
tai vargas visuomet buvo du 
syk stipresnis . ir didesnis... 
Kas gali pamiršti piemenėlio 
dainą, girnas, kuodelį, spragi
lą, šienpiutę, rugiapiutę ir 
medžiapadžius ?

Atv.ažiayus čionai, be kapi
talo, be amato, be mokslo ir 
be kalbos, turėjome pergy
venti ateivio vargą. Vietoj su
mažinti, išsilukštenti iš vargo, 
tai mes pamylėjome vienas 
kitą ir ženijomės. Po vedybų 
mūsų medaus mėnuo nebuvo 
saldus, bet kartus. Pajutome, 
jog mes turime jau1 didesnę 
atsakomybę, turime įtempti 
daugiau savo spėkas, nes di
desnė šeima, didesnis vargas.

Per pasiryžimą ir didelį 
vargą, mes išauginome šeimas, 
išleidome mokslus, įgijome

nuosavus namelius ir manėme 
ramiai baigti. vargo kelionę...

Taip mes daug nugalėjom 
įvairių kliūčių, bet nepajėgė
me suvaldyti tą pavietrę, kuri 
siautė pen kelis metus mūsų 
namuose iki užkeikto divorso. 
Seniai norėjau bartis ant tų, 
kurie pabaigoje amžiaus išsi
skiria, bet taip nusitęsė iki aš 
pats dagyvenau tą laipsnį, 
kad reikėjo apleisti savo šei
mą, kurią taip .mylėjau, del 
kurios .bile kada būčiau gyvas
tį aukavęs.

Prašyčiau tų, kurie da kar
tu gyvena, kad kovotų, kovo
tų ir kovotų prieš tą užkeiktą 
divorsą.

Poeto Janonio žodžiais ta
riant :• “Neraudok prie kapo.” 
Ką auikščiaus kalbėjau, tai 
yra kapitalizmo išdavas, nau
jame ^surėdyme ne doleris 
vieš.pataus namuose, bet mei
lė. ,

O kas liečia mane, tai neil
gai teks liūdėti vienam. Lie
pos .pirmą Maynąrde bus 
dienraščio Laisvės PIKNIKAS. 
Jame suvažiuos tiek dailios 
lyties iš visos Amerikos, kad 
kiekvienas ir kiekviena galės 
pasirinkti sau patinkamą. Aš 
jau seniai nusipirkau dvi “ne-

prodūktas. Galimas daiktas, jog ataušus atmosferai, ir 
teismas paims dalykus spręsti "bešališkiau, ir IWO bus 
palikta tam tikslui, kam ji buvo sukurta: fraternaliz- 
mui. ' . -

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Kaip aš vaikščiojau ant 
saidvoko, jau buvo vėlu. 
Krajuj tuo čėsu gaidžiai 
gieda. Girdžiu man pažįs-; 
tarną balsą, rodosi, Saimo- 
no Blyno. Ale’ jis šnekasi 
su savim, kaip mokytas 
žmogus, kažin kokią dai
nušką burbą. Klausau:
Ten šikšnosparniai lekioja, 
Ten naktim praeit baisu. 
Pririštas šuva ten loja 
Knarkiančiu, sausu balsu....

—Autai tu čia, Salmon, 
taip giedi? Koks biesas tau 
pasidarė ?!

—Aš jau poetas, — atsa
ko jis.—Girdi, kokią gies
mę aš nuriečiau.

Pamislinau aš, kad man 
tie žodžiai kur girdėti, tai 
sakau:

—Aš mislinu, kad tu šią 
giesmę ne pats sumišimai, 
ale kur nors pasivogei. 
Šėm on jū!

—Jes, — susisarmatinęs 
sakė Saimonas.—Ne aš juos' 
sumislinau, ale čitojau 
Laisvėje, Ale tas Tilvytis 
tai ir moka sumislyti; įo« 
tas Dičius — toks unksvo- 
tas! Aš kaip ką net išsi-. 
mokinau ant pomieties.

—Tai tu Dičių eitoji, —’ 
sakau.

—Jes, nepraleidžiu nei. 
vieno numerio.

—Bet kodėl tu toks šią

ktaizas”, bet niekaip negalė
jau prieiti prie išvados, su 
katra važiuoti į Maynardą. 
Nusinešiau pas “buriklę” ir 
sakau: tai tavo profesija pa
sakyti, su kartra važiuoti į 
Maynardą. Ji pavartė abidvi 
nektaizi ir sako;

— Aš tau atiduodu kreditą, 
kad tu dą-turi nuovoką mei
lės dalykuose. Viena nektaiza 
yra dėl jaunų, o kita dėl senų.

— Visai ne to aš čia atė
jau. Pasakykite, su katra aš 
turiui važiuoti į Laisvės pikni
ką?

— Nagi, išsišiepk.
Išsišiepiau.

—Aaa! Visus dantis išlupai?
— Ne— sakau, — poniute, 

patys išpuolė.
— Daryk, kaip aš tau pasa

kysiu. Nektaizos visai nesi
dėk, nes nektaiza visai arti 
dantų, gi leidė, žiūrėdama į 
nektaizą, gali pastebėti, jog 
tu neturi dantų, atmink, jog 
leidės nėra sutvertos steikbi 
malti. Kuomet į tave leidė 
kalbės, tai neišsišiepk ir nie
ko nekalbėk, o tik .su galva 
linguok, tuomet ji nepastebės 
tavo dantų jr galvos . lingavi
mas duos, jai suprasti, kad su
tinki, ką tik ji sako.

Manoma, jog'šį metą Lais
vės piknikas Maynarde bus 
labai didelis ir .turtingas su 
maistu ir programa. Man ,so- 
bostonietės sakė, jog jos šį 
metą turės daugiausia ir įvai
riausių valgių. Beveik išėjo iŠ 
mados ir nedailu vežtis mais
tas ir gėrimai iš namų, kuomet 
piknike galima pasirinkti 
daug Skanesnių. Ną, nereikia 
nei .kalbėti, kas nėno.rės pasi
klausyti Laisvės Choro iš 
Hartfordo, Conn? _

Ne tik patys važiuokime, 
bet dėkime visas, pastangas, 
kad kuo daugiausia važiuotų 
mūsų pritarėjai ir jų draugai! 

'Iki pasimatymo Maynarde'!
Jaunutis

naktį linksmas ir dar ant 
stryto giedi? Tave gali po- 
licmanas ar efbyai sufiksy- 
ti.

—Uliavojau s u k r jau
čiais.

—Jes?
—Jie rinko diligatą, tai po 

rinkimų vieni gėrė, kad lai
mėjo, o kiti—kad pralaimė
jo! Žinai, kaip žmonės da
ro. Na, tai ir aš prie jų 
prisitaikiau.

—Kas laimėjo?
—Ubaras, naujas diliga- 

tas.
—Tai kas dabar bus?
—Anistigad, nieko'nebus. 

Kišeniniai krapštys kiše
nes, kaip krapštė,, lainiki- 
niai monkysis su lainikais, 
o presmanai imsis su pro
sais, kaip ėmėsi, jei bus 
darbo. Ale tas jų didžiulis 
Džianas tai gal iš sarmatos 
visai susimonkins. Tik tė
vai pranciškonai gali jam 
ašarą nušluostyti.

—Naugud!
—Kodėl naugud ? Aš 

žiūriu, kad tik man būtų* 
gud. Aš jau nevorinu dėl 
Laisvės pikniko.

—Kas pasidarė?
—Gavau gromatą, kad 

duktė ir anūkas Pennsylva- 
nijoj pasveiko, tai žentas 
atveš juos ant pikniko, ir 
aš su pačia būsiu, tai turė
sime savo stalą.

—Šiūr?
—Šiūr! Atsivešiu ant 

pikniko ir du dipuku,— ge
ri žmonės ir jiems Laisvė 
okei.
' —Tai gud!

—Šiūr gud!
—Ar pranciškonai atva

žiuos ant Laisvės pikniko?
—Dar nešnekėjau. Jie 

gal bijos savo načialninkų, 
ba reikėtų už tai pakutavo- 
ti. Jei ne pakuta, tai jie 
visi būtų.

—Ar pranciškonai eina 
spaviednės?

—Šiūr! Jei neitų, tai jų 
nepriimtų į zokoną.

—Kas eina spaviednės, 
tas turi jr pakutavoti. Ko
kia ten būtų spaviednė be 
paku tos? Ale aš mislinu, 
kad nėra jokio grieko va
žiuoti ant Laisvės pikniko.

—Ir aš taip mislinu.
—'Kas tame piknike bus? 

Susirinks daug žmonių ir 
jie tarp savęs šnekėsis. Ku
rie norės, ir turės, valgys, 
kurie norės stiklo alaus, 
išgers, kurie norės šokti— 
šoks. Tai koks čia gali bū
ti griekas?

—Ir aš taip mislinu. Aš 
pereito jau visus šventus 
raštus, ir katekizmas, ir 
karunkas, ir gadzinkas, ir 
prisakymus, ir niekur ne
radau pasakyta, kad grie
kas eiti ant Laisvės pikni
ko! Aš tau, Džim, pasa
kysiu į ausį: aš kasmet ei
nu ant Ląisvės pikniko, 
ale. per spaviednę niekad to 
kunigui. nesakau. Tai nėra 
jokis povšednas griekas. 
Kas jam galvoj, kur aš ei
nu, ’bile tik blogo kitiems 
žmonėms nepadarau.

—Šneki gud!
—Šiūr gud! O kunigai 

argi' neina ant piknikų? 
Ar jie nėišgėria, kaip kas 
jiems patrytina? Ar jie 
nepakibina ir moterų? Aš 
seniau' mislinau, kad tie 
parkai, kur Laisvė pikni
kus turi, yra prakeikti, ale 
dabar suradau, kad ne. 
Pats mačiau kunigus Deks- 
terio parke. Tai reiškia 
Dėksterio parkas yra šven
tas, ba ten kunigų kojos 
stovėjo. Jei taip, tai kodėl 
parąpijonai negali eiti ant 
tų parkų? Ką tu mislini, 
Džim?

—Aš mislinu tą patį, ką 
ir tu, 'Saimon.

—Tai veri >gud ! Cha, cha, 
cha! Dabar paklausyk, ba 
hllimmu' I I II |» Iii FĮ II . HI»I Į.|I|I Į
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Maynard, Mass.
Laisvės pikniko reikale 
Gerbiamos draugės, į . 
kolonijų veikėjos: \

Kurios turėsite ką n^r’s 
pagaminusios iš valgių ’ar 
šiaip ką, tai nuvžušios į 
Laisvės pikniką, Maynarde, 
malonėkite priduoti moterų 
stalui, draugei H. Tama
šauskienei, arba kitom, ku
rios bus paskirtos prie mo
terų stalo.

Kartu priduokite ir raš
čiuką: kas priduoda, iš ko
kio miesto ir ką priduoda. 
Tai bus geresnė tvarka ir 
lengviau su viskuo susi
tvarkyti .

Kiekvienas padovanotas 
dalykas neš gryną pelną 
Laisvei. Tad pageidautina, 
kad dovanėlių būtų iš kolo
nijų kuo daugiausia.

Iš anksto didelis ačiū!
Laisvės vardu,

J. M. Karsonas

Haverhill Mass.
VISIEMS SVARBU

Atžymėjimui dienraščio^. 
Laisvės 40 metų sukakties 
piknikas įvyks liepos Į d., 
Ararat Camp, Vose Pond 
Pavilion, Maynard, Mass.

iKaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet į pikniką su
važiuos tūkstančiai lietuvių 
iš visos Naujosios Anglijos. 
Dalyvaujant piknike bus 
galima susitikti draugus, ( 
nematytus per daugelį nie- 
tų. Piknike, gros pagarsė
jusi Al Stevens orkestrą. 
Meninę programą pildys 
Laisvės Choras, vadovybėj 
Wilma Hollis, iš Hartford, 
Conn., ir Vyrų Ansamblis, 
vadovybėje' S. Pauros, iš 
Norwood, Mass.

Laisvės redaktorius A. 
Bimba pasveikins Massa

chusetts lietuvius nuo gien- 
raščio Laisvės. Bus duoda
ma $300 prie įžangos tįkie- 
to. Valgių ir gėrimų bus 
įvairių ir. visiems užtekti
nai.

Haverhillio lietuviai ren
giasi skaitlingai dalyvauti 
piknike. Įžangos tikietai 
gerai platinami ir jau yra 
nusamdytas geras busas 
važiuoti į pikniką. Yra re
gistruojami žmonės, no
rintieji važiuoti į pikniką 
busu. Kelionė busu labai 
maža, tik $1.25 ypatai į abi 
puses. Busas išeis nuo L. 
P. G. Klubo svetainės, 11 
vai. prięš piet.

Norintieji važiuoti į pik
niką busu nelaukite pasku
tinės dienos, bet tuojau už
sisakykite buse vietas. Už
sisakyti galima pas P. Ya- 
eumską, A. P. Dambrauską, 
arba J. Masevičių.

A. P. Dambrauskas

Žinios iš Lietuvos
St. Vainiūno rapsodijos 

atlikimas
Vilnius, kovo 25 d. — šiomis 

dienomis per Vilniaus radiją 
buvo atlikta St. Vainiūno* rap
sodija lietuviškomis temomis 
smuikui su orkestru, šis kūri
nys įvertintas Stalinine premi
ja. Rapsodiją atliko Respubli
kinio radijo informacijos komi
teto simfoninis orkestras. Solo 
partiją smuikui atliko Eivon- 
taš. Dirigavo Lietuvos TSR nu
sipelnęs meno veikėjas A. Kle- 
nickis.

Prieš kurį laiką St. Vainiūno 
rapsodiją Maskvoje atliko Vi
sasąjunginio radijo komiteto 
orkestras su solistu A. Livon- 
tu, diriguojant A, Klenickiui.

aš šią naktį linksmas:
Ten šikšnosparniai lekioja, 
Ten naktim praeit bailu. 
Pririštas šuva ten loja 
Knarkiančiu, sausu balsu.
■ įpilu IIH'M I

irUd,, JBiržfiHp’JHne ^8, 1951



TEOFILIS TILVYTIS.

DIČIUS
| ’ (Poema)

. * (Tąsa)

Pasižiūri—kas tai?. .. Burtas?! 
Taip ... Tai Nina!. .. Ta pati. 
Jis pašoko, kaip įdurtas. 
Bet kas —tie visi kiti?
Kai pamatė sėdant Niną
Į raudoną limuziną,

. Vėl širdis jam ėmė plakt, 
Ir... nemigo jis pernakt. 
Jis pasuko į Versalį — 
Meilės pragaro ratan;

’ Su šokėjom gėrė ten, 
Poryčiais apleidęs salę. 
Rytą, lėkdams vežiku, 
Guodės taip su mužiku:

“Ar žinai tu, kvailas seni, 
Burtus mėlynų akių?
Sako, jūs tai pragyvenę ... 
Aš tikiu . . . tikiu . . ? tikiu !!! 
Stot! Tenai... Prie šito baro!” 
Iššliaužė ant trotuaro, 
Dar pamojo su ranka, 
Taip ir baigės jų šneka.
Už pušyno saulė teka,

I l^bbesėlis ant dangaus;
Vaizdas pusgyvio žmogaus 
Sau panosėj kažką šneka. 
Afrakino jis duris — 
Vlado Dičiaus kambarys.

Kas įpratęs daug pakelti, 
Tokį sunkų nugalėt. 
Donžuaną gi įgelti — 
Reikia velniškai mylėt.
Ta rausvai šviesp laukė Nina 
Daugel metų jį kankina; 
Laksto šmėklos jo veidais, 
Kalba praeities aidais. 
Susikrimtęs, išsiblaškęs, 
Bando slėpti visa tai;
Bet jei veidą paskaitai— 
Sieloj auga juodas taškas. 
Net įstatymo raidė 
Kai kuriems matyt veide.

Sakoma, paviršium plaukti 
I< nesveika, ir blogai;
Per plonai gali išaugti— 
Pagalvokime, draugai. , 
Jei turi tu pašaukimą, 
Plauk į gelmę supratimo, 
Semkis tiesą iš giliau— 
Plaukt lengviau tau bus vėliau. 
Reikia, broli, rasti saiką 
Darbo, poilsio, aistrų,

Nes perdaug širdies kaitrų 
Vaiko amžiuje nesveika. 
Reik daugiau p’astudijuot — 
Nereikės vėliau dejuot.

Mielas Dičiau, drauge Vladai, 
Gaila šiandien man tavęs. 
Ar kalti čia tavo padai?
Veltui dilini gatves!
Neprašys, jei nužydėjo, 
Nesugrįš, jei nuaidėjo, 
Pagalvokim konkrečiau, 
Stokis žemėje tvirčiau. 
Aš taip pat esu mylėjęs, 
Neminėsiu pavardės ... 
Kiek įdėjau aš širdies, 
Bet nuėjo viskas vėjais. 
Tas akis dar pamatau, 
Bet nuo jų aš atpratau.

Taip ir mezgasi romanai, 
Juos gi narplioja buitis; 
Kartais protas neišmano, 
Kokia laukia ateitis.
Kartais pakelingam uoste 
Noris žodžiais pasiguosti; 
Vos imi giliau svajot — 
Pradedi savęs bijot.
Viskas eina ir praeina, 
Pagalvokim paprastai: 
Jei taip eis, bus mums riestai; 
Atsiskaitymas ateina.
Be doros, gerų darbų 
Sunku bus ir po grabu.

Pagaliau, kam čia dejuoti, 
Rankiot užmirštus aidus? 
Metė Dičius studijuoti — 
Bravo! sau bent nuoširdus! 
Buvo laisvas donžuanas, 
Skendėjo jisai romanuos, 
Čia juoda, o ten šviesi — 
Juokias gatvėje visi. 
Atsisveikina su viena, 
Antrai lenkiasi žemai, 
Bet ir tai pripuolamai; 
Jau užmiršta kitą dieną. 
Pats nežino, ką mylėt, 
Ką bučiuot, su kuo kalbėt?

Vakar pametė Adelę, 
Atsisveikino šaltai.
Šiandien, rodos, grįžtų vėlei 
Ir mylėtų nekaltai.
Ji švelni, dažniausiai — tyli, 
Ji tik vieną Vladą myli. 
Gal mylės ji amžinai?
Gal kankinasi jinai?
Bet, pamanius apie Niną, 
Kraujas muša smegenys’; 
Vladas — Ninos kankinys, 
Prirakintas prie žvaigždyno. 
“Žvaigžde, Nina, kurgi tu? 
Gal tu šiandien su kitu? ...” 

(Daugiau bus)

Dabartiniu laiku draugi
jų atstovai rengia didelį ir 
įvairų pikniką Laisvų Ka
pinių naudai. Įvyks nedėl- 
dienį, liepos (July) T d., 
Lietuvių Parke, Chestnut 
Hill Road, W a t e. r b ury, 
Conn. Pradžia 1 vai. dieną 
ir tęsis iki vėlumos. Šo
kiam gros gera orkestrą 
nuo 3 iki 8 vakare. Įžanga 
tik 30c su taksais.

Turime išėmę permitą dėl 
pardavimo alaus ir turėsi
me minkštų gėrimų. Taip
gi labai skanių valgių gas- 
padinės rengiasi pagamin
ti.

Kadangi dabar yra vaka- 
cijų laikas, ir daugelis dirb
tuvių užsidarys su 30 diena 
šio mėnesio ant dviejų arba 
ant vienos savaitės laiko, 
tai pirma, negu išvažiuosi
te kur nors toliau ant va
kari jų, mes užkviečiame 
jus visus atsilankyti pas 
mus į šį pikniką ir pra
leisti laiką smagiai su savo 
draugais ir pažįstamais, o 
mes užtikriname jus, kad 
turėsite gerą laiką, nes ši
tas piknikas yra dar šiemet 
pirmutinis lietuvių ant Lie-

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ ATYDAI!

LAISVES PIKNIKAS
Atžymėjimūi 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 •

Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, Hartford, Conn.

ARARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 
maynArd, mass.

Graži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikos kavalkus, tinkamus senimui 
ir jaunimui.

2. Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wilmos Hollis.

programa
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

vad. S. Paura, akomp. G. Terhorst
4. 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

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

šį pavasarį numatyta 
460 daugiamečių lie
tu k st. dekoratyvinių 

670 vijoklinių augalų

PRASIDĖJO ŽELDINIMO 
DARBAI

Vilnius, bal. 13 d.. — Vilniu- 
je pradėti pavasariniai želdini
mo darbai. Pirmąją dieną buvo 
sodinamos daugiametės liepos, 
atvežtos iš Rudaminos girinin
kijos.

Iš viso 
pasodinti 
pų, 5.4 
krūmu 
ir 1.1. Antakalnio rajono (Sa
piegos grioviuose ir kalvose 
prie Jaunimo sodo) numatyta 
įrengti miškus-parkus. Tuo tik
slų šį pavasarį čia bus paso
dinta 30.5 tūkstančio jaunų 
medelių.

Miesto gatvėse, skveruose ir 
aikštėse numatyta pasodinti 
350 tūkstančių gėlių. Praėjusių 
metų pavyzdžiu daugelyje vie
tų bus daromi įvairiaspalviai 
gėlių kilimai. Gazonų plotas 
padidinamas 4.5 hektaro.

želdinimo trestas numato šie
met plačiai vykdyti įmonių, li
goninių, mokymo įstaigų, teri
torijų želdinimo darbus.. Jau 
priimti 38 užsakymai — iš Ei
dukevičiaus vardo kombinato,

tuviu Parko.
Pikniko Komisija

“Laisvės” siuvyklos, vasaros 
kavinių, ligoninių ir t.t.

Skveruose ir soduose pavasarį 
numatyta naujai įrengti 10 
vaikų žaidimų aikštelių, 2 fon
tanus, pastatyti 770 suolų ir tt.

Kolūkio sporto kolektyvas

“Pergalės” kolūkio 
sporto kolektyvo su-

Žagarė, bal. 11 d.. — Gausiai 
dalyvavo 
jaunimas 
sirinkime.

Kolūkio pirmininko pavaduo
tojas, Socialistinio Darbo Did
vyris K. Vaitiekūnas savo kal
boje pažymėjo didelę kūno kul
tūros ir sporto reikšmę komu
nistiškai auklėjant tarybinį 
jaunimą, paruošiant žmones 
darbui ir Tėvynės gynybai.

Ataskaitą apie futbolo sekci
jos darbą padarė Jarotis. Pra
ėjusiais metais “Pergalės” ko
lūkio futbolo komanda turėjo 
vienuolika susitikimų su kai
myninių žemės ūkio artelių 
futbolininkais. Devynis , kartus 
“Pergalės” futbolininkai laimė
jo, pralaimėjo du kartus.

J. Ramonas.

Lėktuvais tręšia dirvas
VILKAVIŠKIS, bal. 24 d.— 

Kasdien virš Vilkaviškio tary
binio ūkio Bardauskų sky
riaus laukų skraido lėktuvas. 
Jis čia tręšia mineralinėmis 

trąšomis žiemkenčius ir vasa
rojui skirtas dirvas. Per pir
mąsias darbo dienas patręšta 
mineral, trąšomis apie 300 ha. 
žemės. Esant geram orui, ' 
lėktuvas per dieną patręšia 
mineralinepūs trąšomis apie 
100 ha žemės. Iš viso minera
linėmis trąšomis bus patręšta 
lėktuvo pagalba 1,500 ha ta
rybinio ūkio laukų.

V. Žemaitis

Akląją draugijos konferencija
Panevėžys, bal. 11 d. — Šio

mis dienomis čia įvyko Šiaulių 
srities aklųjų draugijos konfe
rencija. Pranešimą padarė sri
ties aklųjų draugijos pirminin
kas Telksnys.

Savo pranešime Telksnys nu
švietė aklųjų draugijos veiklą, 
jos uždavinius ir tikslus — rū
pintis aklųjų buitimi, jų ap
mokymu, įdarbinimu. Vilniuje, 
Kaune ir kituose mięstuose 
veikia aklųjų mokymo kombi
natai. Per metus jie duoda mi
lijoninę produkciją.. Kombina-- 
tuose gaminami pinti baldai, 
Trikotažo gaminiai, šepečiai 
ir kt.

Aklųjų mokymo - gamybos 
kombinatas sukurtas ir Pane
vėžyje. Čia įdarbinami aklieji 
iš Šiaulių srities.

A. T infavižius.

WATERBURY, CONN
Švento Jurgio 

Draugija iš Naugatuck, 
Conn., ir Waterburio Švie
sos Draugija. Draugijos tu
ri savo atstovybę tenai ir 
jie tvarko kapinių reikalus.

Paskutinis tų atstovų su
sirinkimas buvo laikytas 
gegužės mėnesį ant kapi
nių. Delegatai apžiūrėjo 
kapines ir padarė planus, 

i kas reikės pataisyti, pagra- 
Vienas

Norisi ką nors prisiminti, Green St., 
apie Lietuvių Laisvas Ka
pines, kurios randasi mūsų 
mieste prie Plan k Rd. Ka
pinės buvo įsteigtos 1902 
metais. Žemę dėl kapinių 
nupirko lietuvių laisvos 
draugijos. Nekurios iš tų 
draugijų jau dabar yra lik
viduotos arba susivieniję 
su kitomis lietuvių draugi
jomis.

Dabartiniu laiku draugi- žinti ant kapinių, 
jos,“kurios užlaiko kapines, iš svarbiausių dalykų, tai 
yra/tik 3: Lietuvių Piliečių buvo 
Politiškas Klubas, 103

tvoros tvėrimas 
svarstomas. To darbo ko-

CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3 pusi.—Laisvė (Liberty)• Ketvirtad,, Birželio-June 128,. 1951

| misija pranešė, kad mate- 
rijolas dėl tvoros jau seniai 
atvežtas, bet darbo dar ne
pradėjo. Komisija ragina 
juos, kad pradėtų darbą, ir 
mano, kad tuojau pradės ir 
bus padarytas.

Aš turiu pranešti visiems, 
kurie nebuvote paskutiniu 
laiku ant kapinių, kad tvo
ra jau gatava, pastatyta ir 
darbas pilnai užbaigtas ir 
kapinės atrodo dabar daug 
gražiau, negu pirma buvo.

Kapinėse jau ilsisi daug 
lietuvių, mūsų draugų ir 
pažįstamų, bet dar vietos 
yra labai daug ir dėl kitų, 
nes kapinės užima .labai di
delį plotą žemės. Kurie ma
note patys laidotis Laisvo
se Kapinėse, arba savo gi
mines ten laidoti, tai dabar 
yra gera proga lotus įsigy
ti už prieinamą kainą. 
Nors viskas dabar nesvie
tiškai pabrango, bet mes 
lotus ant kapinių parduo
dame už tą pačią • kainą, 
kaip ir pirmiau. Galima 
gauti pirkti 8 arba 4 duo
bių lotai.
, Reikalui esant, kreipkitės 
pas Matthew Vosylių, 28 
Bradley Ave., Waterbury, 
Conn. Jis yra kapinių fi
nansų sekretorius ir jis 
pardavinėja lotus ir pavie
nes duobes, kam yra reika
lingos. Kiti valdybos nariai 
yra: pirmininkas Frank 
Romanausky, vice - pirmi
ninkas Antanas Balčiūnas, 
iždininkas Joseph Strižaus- 
kas, protokolų sekretorius 
Joseph Svinkūnas.

n 1 LtriHT



NewWko^M^gfeZlnlos
Kas bus didžiajame dienraščio Laisves 

piknike liepos 7, Dexter Parke
Už "keliu dieni] turėsimo di

dįjį dienraščio Laisvės pikni
ką.. Tai bus šeštadienį, lie
pos 7. Visiems reikia tai gerai 
įsitėmyti, kad piknikas šiemet 
įvyks šeštadienį, ne sek.madie- 
uį.

Dexter parkas šiuo laiku 
dar nėra numintas, gerai at
rodo. Tai bus gražu ir malo
nu praleisti laikas ant tyro 
oro, susieiti su savo giminė
mis, draugais, pažįstamais, pa
sišokti ir muzikalės progra
mos pasiklausyti.

New Yorko Sietyno Choras 
ir Brooklyno Aido Choras mus 
palinksmins gražiomis daino
mis, liaudiškomis dainomis. 
Chorą mokytoja Mildred 
Stensler ruošiasi ką nors nau
jo mums duoti. Nepraleiskime 
progos.

Garsioji Antano Pavidžio 
orkestrą gros šokiams. Jauni
mas ir senimas galės suktis, 
kiek tik panorės. O vietos 
parke pakankamai yra.

Visiems reikia įsitėmyti, 
kad piknikas prasidės 1 vai. 
po pietą. Programa prasidės 
6 vai. vakare.

Nępadarykito klaidos. Ne- 
panrfanykite, kad piknikas bus 
senojoje vietoje, šį kartą pik
nikas įvyks visai naujoje vie
toje, bet lietuviams gerai ži
nomoje.

Į pikniko vietą privažiavi- 
I mas iš visu pusiu labai paran- 
jkus. BMT linija visai arti par- 
, ko. Reikia važiuoti Brooklyno 
' BMT Broadway Line—Janiai-' 
i ca traukiniu. Išlipti Eldcrts 
i Lane stotyje ir ten prie pat 
stoties piknikas.

I *
KITI LAISVĖS PIKNIKAI—

Maynardo piknikas liepos 
1 d. Brooklyniečiai manė bo
su važiuoti, bet nesudarius 
pakankamo važiuotoju skai
čiaus busas atsakytas, tai no 
mažai važiuoja savo automo
biliais. Piknikas Įvyksta vieno
je gražiausių vietų — Arara
to kalno kempėje, Vose Pond 
PaVilione, Maynard, Mass.

Conn, piknikas liepos 15. 
J šį pikniką suvažiuos, daug 
žmonių ir iš plačios Brooklyno 
apylinkės, nes nuvažiavimas 
ne tolimas ir taipgi visiems 
parankus. Piknikas įvyks Są
ryšio Parke, Glastonbury, 
Conn., netoli Hartfordo.

Shenandoah, Pa., piknikas 
rugpjūčio 5. J šį pikniką at
vyks nemažai Laisvės patrio
tų iš plačios Brooklyno apylin
kės ii* iš didžiosios Philadel- 
phijos. O plati mainierių apy
linkė taipgi daug svečių su
trauks. Piknikas bus Brandon
ville giraitėje, Brandonville,
Pa.

Kodėl Lietuviu Piliečių Klubo Išvažiavimas 
Taip Puikiai Pavyko

I

Birželio 17 d. įvyko Lietu
vių Amerikos Piliečią Klubo 
Išvažiavimas į Lindeną, New 
Jersey. Buvo graži diena ir 
saulėta, tai publikos sutraukė 
pusėtinai. Kas nedalyvavo, 
tai gailėjosi.

Daugiausia šiuos metus 
klubo išvažiavime- pasižymėjo 
Brooklyno biznieriai ir publi
kos sutraukė daugiaifkia šie
ji biznieriai: J. Bakaitis turė
jo pilną savo busą. Addie Pa- 
vilonis turėjo pilną busą. Vai
čikauskienė turėjo pilną busą. 
Nuo šapolo-Vaiginio buvo pil
nas busas. Maspetho Klubas 
turėjo pilną bUsą. A. Povilans- 
kienė turėjo pilną busą. 
Kriaučiai lietuviai 54-to sky
riaus irgi vieni sau sudarė pil
nutėlį busą. Taipgi Šv. Jurgio 
Draugija nupirko 10 bilietu ir 
prisidėjo prie Lietuvią Ameri
kos Piliečią Klubo ir sudarė 
vieną busą. Klubiečiai suorga
nizavo 8 busus ir privatiškais 
automobiliais nuvyko į New 
Jersey pašumyti ir gražiai lai
ką praleisti gražiam Lietuvių 
Parke.

Klubiečiai kas met turi savo 
išvažiavimus, bet šiuose me
tuose buvo ją skaitlingiausias

iš visu išvažiavimu. Parodė 
skaitlinę per parko vartus į- 
ėjimas ir Bušų atvykimas, viso 
sudarė 670 žmonių.

O kas buvo tais gerais orga
nizatoriais tiek sutraukti pub
likos ir tiek darbo padėti? čia 
yra visiems aišku, kad kas 
nors iš klubiečių turėjo pra
kaito išlieti,.kad 8 busus žmo
nėmis užpildyti. Klubo gaspa- 
d orius J. Zakarauskas turėjo 
prie savęs-dar tris gerus klu- 
biečius, Antaną Zizą, Adomą 
Chepulį ir V. Brazaitį, šiems 
vyrams teko daugiausia padir
bėti. Suprantama, gaspado- 
riui Zakarauskui teko su ma
garyčiomis daugiau išleisti.

Pasirodo, kad Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas puikiai 
gyvuoja ir jis turi gerų prie- 
telių. Teks jam ilgus metus 
gyvuoti. Taigi, dabar klubas 
per visus šiuos metus priima ir 
verbuoja naujus narius, kad 
ir senesnio amžiaus, iki 45 me
tų priimami į klubą. Lietuviai, 
pasinaudokite proga tapti mi
nėto klubo nariais. Yra du 
skyriai. Pašaipiais skyrius 
nelaimei patikus moka pašal
pą ir pomirtinės skyrius. J. S.

SKELBKITE LAISVeJE

Kaip lietuvių kriaučių delegato ir sekretoriaus 
rinkimai praėjo

Birželio 20 d. įvyko lietu
vių kriaučių skyriaus delega
to ir sekretoriaus rinkimai. 
Jaunuoliai laimėjo abi vietas. 
Delegato vietą laimėjo Vytau
tas Ubarevičius, gaudamas 
313 balsų, o senis Vaitukai
tis gavo 169. Lokalo sekreto
riaus vietai jaunuolis Teodo-' 
ras Yagella gavo 303 balsų, 
o jo oponentas Vasiliauskas 
tik 158.

Vadinasi, socialistai nieko 
nemokėję paseno ir nieko ne
išmoko. Sumaišė su purvais 
nekaltus žmones, redaktorius 
ir biznierius, kurie yra skirtin
gi, kaip diena ir naktis. Juk 
su šmeižimais ypatų negalima 
nieko laimėti, tik pralaimėti. 
Ką gi tie redaktoriai ir biz
nieriai turi bendro su kriau
čių delegato rinkimais? Juk 
jie niekad nebuvo kriaučiais 
ir jau nebus.

Buivydo užmačios yra šmei
žti ir meluoti per akis publi
kai. Tuomi jis skaitosi esąs 
Lietuvos patrijotas ir laisvin
to jas.

Lietuviški socialistai pas 
kriaučius Brooklyne visi yra 
toki, kaip tie kačiukai, užgi
mę per devynias dienas nema
to saulės ir gamtos. Jie išlei
do dvejus lapelius prieš jau
nuolius kandidatus į, lokalo 
vairą, paremtus šmeižimais. 
Tūliems redaktoriams ir biz
nieriams irgi teko to šmeižto.

Po jų pirmo lapelio išleidi
mo pasirodė už jaunuolius la
peliai ir pasiskleidė pas kriau
čius dirbtuvėse, nurodant, kad 
jaunuolius balsuotojas padėtų 
langutyje čia socialistai 
apsižiūri, kaęl jų lapeliuose to 
balsuotojams nėra nurodyta.

i 

Aido Choro sekančios 
painokos liepos 6

šiuomi pranešame visiems 
Aido Choro nariams, kad šį 
penktadienį, birželio 29 , Ai
do Choras neturės pamokų, 
kadangi choro mokytoja iš
važiavo kelioms dienoms į 
Chicagą.

Sekančios pamokos bus kitą 
penktadienį, liepos 6, Liberty 
Auditorijoje. Kviečiame visus 
choristus susirinkti ne vėliau 
7:30 vai. vakare, nes po pa
mokų įvyksta svarbus susirin
kimas.

Amelia Burba,
Choro pirm.

Vargšai puolasi prie darbo 
gaminti antrus lapelius ir per 
vieną naktį jie pagamino ant
rus lapelius su, žyme -p. Tas 
jų visas skubus darbas su ant
rais lapeliais suvis juos ap
sunkino ir politiniai susmuk- 
dino. Viena, turėjo dvejus la
pelius išnešioti po dirbtuves, 
o antra, juos politiniai pasun
kino, nes tame lapelyje yra 
pasakyta, kad Vaitukaitis yra 
geresnis ir tinkamesnis būti 
delegatu už jaunuolį Vytautą 
"Ubarevičių. Broliai socialistai 
taip greit pamiršo, bet seniai 
kriaučiai dar nepamiršo, kada 
buvo delegatu Vaitukaitis 
1920 metais ir, kai tapo kitas 
delegatas išrinktas, tai Vaitu
kaitis nenorėjo apleisti unijos 
ofiso, tai Buivydas, Jankaus
kas ir kiti, pasiėmę jį už kojų 
ir galvos turėjo išnešti ant 
gatvės.. O kaip seniai čia, 
gruodžio 14 d., 1949 m. Joint 
Boardas turėjo, suspenduoti 
ant. metų laiko Vaitukaitį už 
unijos draskymą.

Geri unijistai tokių šposų 
nekelia unijoje, bet socia
listai, prisiėmę tokius atskalui- 
nus Buivydus, Jankauskus, 
nori praeitį pamiršti, kas bu
vo jų priešas.

O kas gali nurodyti blogy
bes prieš jaunuolį Ubarevi- 
čių unijoj. Kriaučiams nesvar
bu jo pažvalgos, bet svarbu 
unijos darbas tinkamai atlikti.

J. S.

8,000 kailiasiuviu 
streiko lauke

Aštuoni tūkstančiai kailia
siuviu, kurie dirba 650 dirbtu
vėse, priklausančiose prie As
sociated Fur Manufacturers, 
dabar randasi streiko lauke. 
Jie kovoja . prięš darbdavių 
nusistatymą nepatenkinti uni
jos reikalavimų.

Kaip 8 vai. iš ryto kiekvie
ną dirbamą- dieną streikie- 
riai susirenka prie savo dirb
tuvių ir iškėlę iškabas pikie- 
tuoja. Nieko neįleidžia į dirb
tuves.

Streikierių suėjimo iy pasi
tarimo vieta randasi St. Ni
cholas Arena salėse. Ten vi
sada streikieriai gauna infor
macijas. Jie pasiruošę streiką 
laimėti.

Svečiavosi pas 
Brazauskus

Šiomis dienomis atvyko pas 
Walteri ir Eleną Brazauskus 
apsilankyti Kay Brazauskaitė 
su savo vaikinu Joe, su ku
riuo ji yra susitarusi greitoje 
ateityje apsivesti.

K. Brazauskaitė yra Liber
ty Auditorijos gaspadoriaus 
Walterio Brazausko pusseserė, 
paeina iš Gardner, Mass. Ten 
jos tėvai gyvena. O jos vaiki
nas, lenkų kilmės, paeina iš 
New Britain, Conn., kur jis 
turėjo saliūną, bet dabar tą 
saliuną jis pardavė Walterio 
broliui Brazauskui.

Abu malonūs svečiai apžiu
rėjo dienraščio Laisvės patal
pas, taipgi ir Lietuvių Kultūri
nį Centrą.

{Sanitation unija reikalauja 
didesnių algų

Pereitą pirmadienį Sanita
tion Departmento darbininkai 
užgyrė savo unijos pasiūlymą 
reikalauti algų pakėlimo ir 
kitų pagerinimų.

Pildomasis Komitetas turi 
unijos įgaliojimą viską daryti, 
kad algų pakėlimą laimėti, 
pareiškė’ Stanley B. Krasows- 
ki, AFL Building Service Em
ployes sanitation lokalo 111-A 
prezidentas. Jeigu nepavyks 
be streiko išgauti algų pakė
limo, tai unija iššauks sayo 
narius į streiką ir pastatys pi- 
kietus.

Unija turi 6,000 narių iš vi
sų 10,000 sanitation depart
mento darbininkų.

13,000 Į elektrininkų 
uniją įstojo

United Electrical, Radio 
and Machine Workers Unijos 
pildomosios tarybos susirihki- 
me raportuota, kad per vasa
rio, kovo ir balandžio mėne
sius 13,000 naujų narių įsira
šė į uniją.

Raportuota taipgi, kad uni
ja išgavo algų pakėlimą dėl 
30,800 darbininkų, dirbančių 
89-e dirbtuvėse.

Reikalauja baigti 
karą Korėjoje

------------- -f-------

•United Public Workers Uni
jos ' pildomoji taryba priėmė 
rezoliuciją, kurioje užgiria- 
mas senatoriaus Johnsono tai
kos planas, kuris reikalauja 
baigti karą Korėjoje.

SERGA
šiuo metu serga Anna Ma

lin (Malinauskienė), gyvenan
ti 1245 Eastern Parkway, 
Brooklyne. Dabar ji yra Poly
clinic Hospital, West 50 St., 
tarp 8 ir 9 Ave. Jos kambaris 
— 721. Galima lankyti kas
dien nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
8 vai. 

I

1949 metais draugai Mali
nauskai gyveno Liberty Audi
torijoje, kai d. Malinauskas 
buvo T^uditorijos. superinten
dentas.

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J.

Liepos 4 d., trečiadieni, busas 
važiuoja j Arrow Farmą. Busas iš
eina nuo 53 Broom Si., kaip 7:30 
vai. ryto. Kelione į abi puses $1.50. 
Vietos rezervuotos — reikia bilie
tai iškalno pirkti pas B. Šapiro.

Sekr.
(126-127)

HELP WANTED 
REIKALAVIMAI 
HELP WANTED—-MALE 

APTARNAVIMUI VYIlhs
Prie Skalbiamųjų Mašinųfir Gas 

Range, patyręs prie autotoriškų 
j skalbiamųjų mašinų ir aulcMStiškų 
gas rangos. Su gerais iš apsčiau 

i darbo rekordais. Išlavinsime pilnai. 
Kreipkitės laiškais ar asmeniškai 
bile dieną nuo 8 ryto iki 5 30 po 
pietų.

MAYTAG ATLANTIC CO., Inc.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City/’ — 4 blokai nuo Queens' Plaza 

(125-31)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras, dėl sukėlimo finan

sų. kad galėtų leist šokikų grupę j 
Vasarinę mdkyklą, 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.
RUYUS

(BUY AUS KAS)•
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Egzamtnuojam akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. ST. 2-8S43

SUSIRINKIMAI
MONTELLO, MASS.

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

(125-26)

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys (vyrui) 

WiHiamsburge (Brooklyne), arba 
arti jo. Prašau pranešti Laisvės ad
resu: 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19. N. Y. Arba telefonu: 
Virginia 9-1827.

(127-28)

Reikalingas superintendent, 16 
šeimų namas, 3 kambariai Įtį- 
Tel. IN. 2-8448. Saukite nuo 10 iRi 
12 A. M. (126-28)

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. 7-62S3

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJA^

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S 4.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

# (Tąsa nuo 1-mo puslanio)
C. Mitchell ................    1.00
Elzb. Vilkaite................ .................................  1.00
Richard Janulis .. ....................... ’................... 1.00
M. Kalabin ..................  1.00
W. Wychunas ......................... • ......................  1.00
V. Kubilius .............................. • •.................. 1.00
Jack Rose • ................................................... • • -.50
Didelis ačiū visiems aukojusiems. Prašome visus 

demokratinius lietuvius prisidėti su auka pažymėji
mui dienraščio 40 metu sukakties, v

Birželio 14 dieną Laisvėje paskelbtų aukojusių tarpe
praleista vardai:

M. Stasys, Cambridge, Mass. • •..................  $5.00
A. Jakimavičiene, Cambridge ...................... 1.00
Laisves Patrijotas, Arlington, Mass. ..... 1.00
Birželio 13 d. aukų paskelbime, buvo “Alzano Bal- 

zar,” o turėjo būti Antanas Balzar. Klaidą pataisome 
ir atsiprašome. Lawes Administracija

400 ateivių sulaikyti
Imigracijos viršininkai in

formuoja, jog pereitą sekma
dienį New Yorko ir Newark© 
uostuose suimta nemažai nu
žiūrimų ateivių.

Sakoma, jau virš 400 tokių 
ateivių yra suimti, kaip nele
galiai atvykusių į šį kraštą. 
Tai daugiausia nuo laivų slap
ta pasprukusių. Jie nuskirti 
deportavimui.

Motinos, pikietavo
Ant 15 gatvės ir 6 Avė., 

Brooklyne, susirinko 10 moti
nų, 20 vaikų ir atsivežė kele
tą vaikų vežimėlių, kad pas
toti ant to kampo trafiką.

Jos čia pikietavo-demons- 
travo reikalaudamos įdėti tra- 
fiko šviesą, nes pereitą sek
madienį ten įvyko daug nelai
mių ir nemažai sužeidimų.

1,200 taikos parašų
1,200 Greenwich Village 

gyventojų pasirašė ant petici
jų, reikalaudami baigti karą 
Korėjoje pagal senatoriaus 
Johnsono planą.

SILVER BELL BAKING !C0.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Tik kopėjai težino 
sekretą. Varpo pro
duktų gerumo.

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos ruginės duo
nos, kurios jie kepa keliolikos rūšių.
Vedybom ir parėm keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir PirAgaičius.

Petras Kapiskas
PALAIKO j

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS -
32 TEN EYCK STREET 

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

SUFFOLK COUNTY FARMERS MARKET
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is-' 
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. I., arti 25 kelio.

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.

Varpo kepykla greitu Naiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

REPUBLIC BAR & GRILL
I

, 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. L

Telefonas
EVergreen 4-89M
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