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Sekmadienį, liepos 8 dieną, 
Kaesonge prasidės tarp ka
riaujančių pusių pasitarimai 
dėl mūšių sulaikymo K orėj o-

Nr. 132 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejt

je.
Netenka nei sakyti, jog tai 

istorinės reikšmės įvykis;
Bet Korėjoje laikas eina 

beveik visą dieną anksčiau,
negu pas mus.

Vadinasi, kai pas mus bus 
šeštadienis, ten bus sekmadie
nis.

Kai laisviečiai susirjnks į 
savo metinį pikniką, šeštadie
nio popietį, Kaesonge prasi-

• dės istorinė konferencija.
Tai reikš, kad mūsų pikni

kas bus linksmas, nes jis įvyks 
istoriniu metu.

Nelinksmas jis bus tik 
tiems žmonėms, kurie taikos 

Jbijo.s> kaip velnias kryžiaus. 
/ z Bet tos rūšies žmonės mūsų 

piknikan neis.
rf —°—

Kviečiame visus laisviečius 
ne tik iš Didžiojo Niujorko, o 
ir iš apylinkės, šeštadienį at- 

i vykti į Deksterio parką, į 
, mūsų šventę.

» —o—
Visų laisviečių vardu reiš

kiu draugišką užuojautą Leo
nui Pruseikai ir Leonui Joni
kui.

Kaip žinia, abu nukentėjo: 
vieną chuliganai, gatvėje už
puolę, sumušė, antrojo namo 
langus ištaškė ir kitokių ne
malonumų jo visai šeimai pa
darė.

Mūsų užuojauta ir visiems 
vilniečiams, turėjusiems ne
smagumų dėl to, kad po- 
gromščikai išdaužė jų dien
raščiu raštinės langus.

Plačiau apie tai skaitykit 
šios dienos editoriale.

7 —o—
Pogromai kadaise buvo la

bai “madoje” caristinėje Ru
sijoj ; nūnai pogromai vis la
biau “eina į madą” Amerikoj.

Carizmui rūpėjo pjudyti 
vienas' tautas prieš kitas, nes 
jis žinojo, jog pasidalinusios 
tautos negalės sėkmingai 
prieš jį kovoti.

Amerikos kapitalizmui rūpi 
pjudyti vienas tautas prieš ki
tas,— baltuosius prieš neg
rus, krikščionius prieš žydus, 
protestantus prieš katalikus, 
čiagimivs prieš sveturgimius, 
— nes kai jos pešasi, tai ne
gali susiorganizuoti ir kovoti 
dėl bendrų savo interesų ap
gynimo.

Tai reikia suprasti. Tai rei
kia žinoti!

—o— ‘
* žymusis liberalų rašytojas- 
žurnalistas I. F. ,Stone organi- 
zui/j^V laikraštininku, savo ko
legoj- komitetą įkalintajam 
D^ily Workerio redaktoriui, 
John Gates, ginti]

Jis mano, jis rašo, jog ge
rai suorganizuotas veiklus ko
mitetas turėtų reikalauti, »kad 
aukščiausias teismas iš naujo 
pernagrinėtų John Gates by
lą.

—o—
Atsiranda vis daugiau) nuo

monių, stojančių už tai, kad 
sekamą rudenį, kai šalies 
aukščiausias teismas susirinks, 
turės būti įteik/as jam reika
lavimas, kad jis persvarstytų 
savo birželio 4 dieną padary
tą sprendimą Smitho įstatymo 
reikale.

Bet viskam tam reikalingi 
finansai, reikalinga didesnė 
žmonių talka.

z Nemaža padorių liberalų, 
ligi šiol tylėjusių, jau pradeda

Juos išjudino pastarieji 
Žmonių areštai, — areštai 
atliejcami tik dėl to, kad žmo
nės marksistiškai galvoja.

ORAS.—Daugiausiai švel
ni giedra. ____

Field nuteistas 90 dienų 
kalėti, kad neišdavė, kas 
suteikė belas komunistam
Teisėjas grasina įkalini ir 
kitus bėlų-užstatų pareigūnus

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Sylves
ter Ryan ketvirtadienį nu
teisė Fredericką Vanderbil-. 
tą Fieldą 90 dienų kalėti už 
tai, kad Fieldas atsisakė 
išduoti žmones, kurie su
teikė belas - užstatus ketu
riems komunistų vadams.

Teisėjas pareiškė, jog 
Field tuo atsisakymu *pa- 
niekino teismą.” Bet jis 
davė Fieldui vieną dieną 
laiko apeliuoti į aukštesnį 
teismą prieš tą bausmę.

Fieldas yra Civilinių Tei
siu Kongreso belų fondo 
sekretorius. Teisėjas Ryan

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

Washington. — Karinė 
valdyba liepos 5 d. paskel
bė, jog amerikonai per mū
šius Korėjoje nukentėjo vi
so 78,110 nuostolių, skai
čiuojant užmuštus, sužeis
tus ir be žinios dingusius,

13,000 užmušta. 62,975 
sužeista ir 10,649 be žinios 
dingę.

Rer savaitę iki liepos 5 d. 
skaičius nukentėjusių fron
te amerikonų pakilo 1,361.

Oficialiai skelbiama ka
riškiu nuostoliai tik po to, 
kai būna jau pranešta jų 
giminėms bei artimiesiems.

Nepriskaitoma sirgimai, 
susižeidimai bei mirimai, 
kurie įvyksta ne pačiame 
karo fronte.

Valdžia šaukia užgiri 
kontrolinį jos kiliu

Washington. — Trumano 
valdžia šaukia ir daro di
džiausią spaudimą Kongre
sui, kad užgirtų jos bilių 
dėl algų užšaldymo ir kai
nų ir rendu kontrolės. Sa
ko, jeigu Kongresas leistų 
kontrolei išsibaigti, tai pra
gyvenimas kiekvienai ame
rikiečių šeimai, , pabrangtų 
dar po dolerį per dieną.

Buvęs Suomijos valdininkas 
streikuoja badavimu

Helsinki, Suomija. — Jau 
antrą savaitę badavimu 
streikuoja Emilius Pekka- 
nen, buvęs Suomijos finan
sų ministro pavaduotojas, 
60 metų amžiaus. Ketina 
iki mirties badauti, jeigu 
nebus jam sugrąžinta val
dinė tarnyba arba jeigu 
bus sustabdyta pensija. Jis 
buvo pašalintas už nepa
klusnumą.

Washington. — Valdžia 
reikalauja, kad Kongresas 
panaujintų įstatymą al
goms, kainoms ir rendoms 
kontroliuoti.

taip pat grūmojo bausti 
Abnerį Greeną bei kitus be
lų pareigūnus, jeigu jie ne
pasakys, kas sudėjo- $80,- 
000 užstatu už keturis ko
munistus, kurie antradienį 
neatėjo pasiduoti kalėji- 
man, Dagai 'senesnį teismo 
sprendimą.

Šie keturi — Henry Win
ston, Robert Thompson, 
Gus Hali ir Gilbert Green— 
buvo nuteisti kartu su 7 ki
tais komunistu vadais už 
vadinamą “suokalbi skelb
ti, kad reikėsią nuverst A- 
merikos valdžią per prie
varta.” v

Elektrinihkai laimi 
algos pakėlimą i

New York. — Jungtinė 
Elektrininkų, Radijo Dar
bininkų ir Mašinistų Uni
ja išgavo algos pakėlimą 
devyniais centais per va
landą trisdešimčiai tūks
tančių savo narių, dirban
čių Westinghouse Electric 
korp oracijai įvairiuose 
miestuose.

Davies užtikrina, kad 
Sovietai nenori karo
New York. — Iš Euro

pos sugrįžęs, amerikinis 
politikas Joseph E. Davies 
tvirtino korespondentams, 
kad Sovietų Sąjunga neno
ri karo; todėl Sovietai ra
gino sustabdyti karinius 
veiksmus Korėjoje.

Davies, seniau buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Maskvoj, sakė, “jei
gu bus dabar padaryta per- 
tąika Korėjoje; tai mes (A- 
merika) būsime laimėję 
milžinišką pergalę.”

Prekybos sutartis tarp 
Argentinos ir Vengrijos
Buenos Aires. — Argen

tina ir Vengrija planuoja 
paplatint prekybos sutartį 
tarp tų dviejų šalių.

Vengrija atmokės fabri
kiniais savo dirbiniais už 
gaunamus iš Argentinos 
maisto produktus.

TRUMANAS SMERKIA 
ČECHOSLOVAKIJĄ Už 
OATISO NUTEISIMĄ

Washington.—Prez. Tru- 
manas taipgi smerkė Če- 
choslovakijos teismą, kuris 
priteisė 10 metų kalėti ame
rikiniam korespo n d e n t u i 
Wm. Oatisui kaip šnipui.

Oatis teisme prisipažino 
šnipinėjęs Amerikai ir An
glijai. Amerikos valdžia 
sako," jis buvo “priverstas” 
prisipažinti.

Visi š| šeštadieaij
kaisws

Šį šeštadieni, liepos-July 
7- d., įvyksta didžiulis meti
nis dienraščio Laisvės pik
nikas Dexter Parke, Jamai
ca Avenue ir Elderts Lane, 
Woodhaven, N. Y.

Kviečiame visus artimuo
sius ir tolimesnius kaimy
nus dalyvauti šiame nepa
prastame pažmonyje.

Piknikan suvažiuos ne 
tik brooklyniečių - newyor- 
kiečių minia, bet ir pulkai

' JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

Irano valdžia atmeta anglišką 
teismo sprendimą dėl aliejaus

SUKELTA $9,201;
DAR KEIKIA $799

Dienraščio Laisvės 40 metų Jubiliejinio Fondo kam
panija jau artinasi prie pabaigos. . Liepos 14 d. išeis 
Jubiliejinis Laisvės numeris, o 15 dieną baigiasi fi
nansinis vajus. Dar $800 trūksta. Prašome visus de
mokratinius lietuvius paaukoti, kad-savo tikslą pilnai 
pasiektume. >

Tš Baltimore, Md., vienas veikėjas rašo:
“Gerbiami Laisvąečiai! Čia rasite čekį ant $200. 

Tai dalis pelno nuo pikniko dienraščio naudai. Kita 
dalis- buvo .piknike perduota Laisvės redaktoriui Mi- 
zarai
Pase

Visiems aukojusiems ir surengusiems Laisvės nau
dai parengimų didelis ačiū! Prašome ir ateityje rem
ti savo dienraštį aukomis ir jį platinti. Kurių pre
numerata pasibaigė, tai tuojau atsinaujinkite ir pa
gal išgalę paremkite aukomis.

Laisves Administracija

. Linkime geriausių pasekmių. Draugiškai, P. 
’skis.”

Teheran. — Irano prem
jeras Mossadegh griežtai 
atmetė Tarptaūtinio Hagos 
Teismo sprendimą, padary
ta naudai anglų aliejaus 
(žibalo) kompanijos Irane.

Anglija todėl grūmoja iš
traukti visus aliejinius sa
vo inžinierius - mechanikus 
iš Trano. Anglija spėja, 
kad Iranas be anglų patar
navimų negalės aliejaus iš 
žemės traukti nei jo ap
dirbti.

i

Haga, Holandija.—Tarp-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
f

Teheran. — Tranas apsta
tė kariniais savo policinin
kais aliejaus fabrikus, kur 
anglai atsisako dirbti.

Camp McCoy, Wis. — 
Jungtinių Valstijų armijos 
sekretorius Frank Pace, 
atsijankes į šią kariuome
nės stovyklą, pareiškė:

—Mes dar plačiau mobi- 
lizuosimės ir. ginkluosimės, 
nepaisant žingsnių, kurie 
daromi dėl taikos Korėjoje.

Tokio. — Atlėkęs New 
Yorko valstijos guberna
torius Thomas Dewey pa
sakojo, kad Amerika per 
milžinišką apsiginklavimą 
gali “sulaikyt Sovietus nuo 
karo.” .

pikniką!
svečių iš Pennsylvanijos, 
Naujosios Anglijos, New 
Jersey ir ; tolimesnių vietų.

Dainuos pagarsėję Aido 
Choras ir Newarkp Siety
no Choras. Šokiams gros 
Antano Pavidžio orkestrą.

Piknikas prasidės 1 vai. 
dieną; muzikalė-dainų pro
grama — 6 vai. vakare.

Tai bus linksma, patrau
kli, masinė pramoga.

Visus užprašome! • 

tautinis Teismas, pagal An
glijos reikalavimą, nutarė, 
kad Iranas sugrąžintų an
glam pilną aliejaus pramo
nės kontrolę Trane, iki tas 
teismas galutinai išspręs 
ginčą tarp Irano ir Angli
jos.

Tarptautinis teismas 
kartu nutarė sudaryti miš
rią komisiją, kuri turėtų 
įvykdyti teismo sprendimą. 
Komisijon, sako, įeitų po 
dų atstovus nuo Anglijos ir 
Irano, o penktas komisijos 
narys būtų “bepusiškas.”

Washington.— Fabrikan
tų Susivienijimas ragina 
pakelti taksus perkamiems 
vartojimo dalykams, o ne 
korporacijoms.

Budapest.—r Vengri jos val
džia įsakė dviem Amerikos 
diplomatam, per 24 valan
das išsikraustyti iš Vengri7 
jos. Jie kaltinami kaip 
šnipai.

Teheran. — Anglija at
siuntė dar kelis karo laivus 
į artimus Tranui vandenis. 
Laivai prikrauti tankų.

Washington. — Liepos 4 
d. automobiliai įvairiose 
valstijose užmušė .daugiau 
kaip 60 žmonių.

Užtikrinta apsauga abiejų 
pusių atstovam į derybas 
dėl paliaubų Korėjoje
Pulkininkai planuos generolam 
derybas, įvyksiančias liepos 10

Tokio, liep. 6. — Genero
las Matthew Ridgway, vy
riausias amerikonų f koman- 
dierius, užtikrino, kad su
teiks pilna apsaugą pasiun
tiniams šiaurinių korėjie
čių ir kinų, kuomet jie ke
liaus j derybas su ameriko
nu atstovais.

Derybos dėl mūšiu su
stabdymo prasidės ateinan
ti sekmadieni Kaesonge, 
Pietinės'Korėjos mieste, už 
3 mylių j pietus nuo 38- 
tos paralelės.

Šiauriniu korėjiečių ir ki
nu komanda, iš savo pusės, 
užtikrino šimtaprocentinę

4 Didieji tariasi 
dėl Berlyno prekybos
Berlin. — Amerikos, So

vietų, Anglijos ir Francijos 
atstovai tariasi, kaip su
stabdyt slaptus, šmugeliš- 
kus visokių daiktų įgabeni- 
mųs į Berlyną bei išgabeni
mus iš jo. Planuoja nusta
tyti taisykles viešajai, tei
sėtai prekybai tarp Berly
no ir įvairių Vokietijos da
liu, c

McCloy ragina vakarą 
Vokietiją ginkluotis

"Bonn, Vokietija. — John 
McCloy, Amerikos kbmisio- 
nierius Vokietijai, ragino 
vakarinės Vokietijos prem
jerą Konradą Adenauerį 
skubėti atgaivint - vokiečių 
armiją, kuri būtų įjungta 
į bendrąją Atlanto kraštų 
kariuomenę- prieš Sovietų 
Sąjungą.

Liepos Ketvirtojoj Mc
Cloy suruošė bankietą bu
vusiems nacių generolams 
H. Speideliui ir A. Heusin- 
geriui ir vakarinės Vokie
tijos politikieriams. Tarė
si su jais apie vokiečių at- 
ginklavimą. < ;

< ' > ' ’ i ti ‘i

Uždrausta IW0 draugijos 
veikla Michigane

Lansing, Mich.' — Michi- 
gano valstijos valdžia, sek
dama New Yorko pavyz
džiu, įsakė sustabdyti vei
klą International Workers 
Orderio, didžios pašalpinės- 
apdraudos draugijos. Tai 
esą todėl, kad ta draugija 
rėmus komunistinį , judėji
mą.

JOLIOT-CURIE
IŠVYKO MASKVON

Paryžius. — Įžymiausias 
atominis Francijos moksli
ninkas Frederic Joliot - Cu
rie išlėkė Maskvon. Ten 
jam bus įteikta Stalininė 
dovana už veiklą dėl taikos 
išlaikymo.

apsaugą amerikiniams ka
rininkams. kurie vyks į tas 
derybas. Kaip amerikonai, 
taip šiauriniai korėjiečiai 
keliaus su baltomis vėliavo
mis į Kaesongą.

Šiose derybose dalyvaus- 
Amerikos ir šiaurinių korė- 
jiečių-kinu pulkininkai.

Generolas Ridgway pri
pažino neutraliu, nekari
niu ruožtų plotą po 5 my
lias j visas puses nuo Kae- 
songo, kol bus vedamos de
rybos. ‘

Pirmieji pokalbiai tarp 
vienų ir kitų pulkininkų 
sekmadieni iš tikrųjų 
svarstys, kain paruošti se
kamąsias abiejų pusių ge
nerolų derybas, kurios pra
sidės antradienį, liepos 10 
d., dėl mūšių sustabdymo. 
Šios derybos, manoma, tęsis 
iki lienos 15. d.

Penktadienį faktinai jau 
nebuvo kautynių ant že
mės; tik amerikiniai lėktu
vai atakavo Korėjos liaudi
ninkus ir'karo laivai bom
bardavo Wonsana, Šiauri
nės Korėjos uosta.

Šiauriniu Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie kai kur vedė vietinius, 
mūšius ir nušovė 8 ameri
kinius lėktuvus.

KAS KALTAS DĖL 
TRAGIŠKO GAISRO

Montreal, Kanada.—Gais- 
ragesių komisionierius J. 
S. Germain, sakė, pražūtin
gas gaisras St. Cunegonde 
prieglaudoje įvyko todėl, 
kad neatsargiai buvo nau
dojamas ace.tyleno švytu
rys. Sudegė bei užtroško 
35 žmonės.

Dovanota bilionai taksų 
neva karinėm pramonėm

* Washington. — Valdžia, 
kaip jau žinoųia, numuša 
taksus tokiem fabrikams, 
kurie paplatina karinius 
darbus.

Valdžia paskelbė kari
nėmis pramonėmis net ny- 
lono, vilnonių audeklų ir 
popierio fabrikus, lentpjū
ves ir pupų (bynzų) apdir
bimo įmones. Taigi ir jiems 
bus atleista bilionai dolerių 
taksų.

Net N. Y. Wall Stryto 
Žurnalas, stambiojo kapi
talo laikraštis, pašiepia val
džią, kad ji perkrikštija ny- 
lono fabrikus ir hynzų ap
dirbimą į “karines pramo
nes.”

Philadelphia, Pa.
Busas į Laisvės pikniką 

Dexter Parke, Woodhave- 
ne, N., Y., išvažiūos nuo 
1218-20 Wallace St., liepos- 
July 7 d., 9 vai. ryto.

Šmitiene.

i
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KOVOTI PRIEŠ CHULIGANIZMĄ!
SKAITYTOJAI, į>e abejojimo, skaitė vakar dienos 

Laisvėje iš Chicagos žinią apie tai, kaip to miesto chu
liganai užpuolė ant Vilnies ir jos redaktoriaus, L. Jo
niko, namo, taipgi ant L. Prūseikos.

* » Kol kas tikrai nėra žinomai, kas tą užpuolimą. ;orga-, 
. nizavo, bet spėjama, jog tai atliko taip vadinamasis’ 
. “White Circle” (Baltasis Ratelis), suorganizuotas ir pa

laikomas baltųjų šovinistų, kovojančių vyriausiai prieš 
negrus.

“White Circle” jau yra atlikęs daug pogromiškų “žy
gių” Chicagoje. Jis jau ne vieno žmogaus namą yra 
užpuolęs. To pasėkoje miesto valdžia paskelbė jį ne
legaliu, tačiau jis veikia “pogrindyje,” atlikinėdamas 
bjaurius darbus.

Kadangi pas. Jonikus buvo apnakvydintąs Taikai gin
ti kongreso delegatas negras, tai, matyt, užpuolikai ir 
pasiryžo atkeršyti Jonikams.

Kadangi dienraštis Vilnis stoja už taiką ir lygybę 
visoms tautoms ir visoms rasėms, tai, matyt, užpuolikai 
pasiryžo ir šiam dienraščiui “atkeršyti.”

Atkeršyti jie ryžtasi teroru, pogromais, — bjauriau
siomis priemonėmis.

Atkeršyti jie siekėsi langų daužymu, puolimu ant Pa
skyrų asmenų, ant veikėjų,—šiuo tarpu jų auka buvo 
Leonas Prūseika!

PRIEŠ ŠĮ SIAUBĄ turėtų kovoti kiekvienas žmogus, 
nežiūrint, kokie jo yra politiniai įsitikinimai.

‘‘Visi žmones yra sutverti lygūs,” skamba mūsų kraš
to Nepriklausomybės deklaracijoje žodžiai, paskelbti 

j prieš 175 metus.. i -
h Visi žmonės sutverti lygūs, visi turi lygią teisę> gy
venti ir naudotis visais gyvenimo patogumais. ; • į ,:

Bet, štai, praėjus 175 metams po to, kai Nepriklau
somybės deklaracija buvo paskelbta, Chicagoje chulL 
ganai, palaiminti išnaudotojų klasės, daužo.langus, puo
la pavienius asmenius, atlieka bjaurius pogromus prieš 
tuos, kurie vykdo tą nemirštamą posakį, parašytą- ne-' 
mirštamojo Jeffersono, kad visi žmonės yra lygūs!/;.

Pries pogromščikus, taigi, privalo kovoti kiekvienas 
padorus žmpgus, nežiūrint jo politinių pažvalgų bei re
liginių įsitikinimų..

• '
MŪSŲ ĮKRAšTO KOMERCINEJE spaudoje nuolat 

plepama, kaip bloga tiems, kurie gyvena “anapus už
dangos.”

Bet ar jūs girdėjote, kad “anapus uždangos” kas nors 
panašaus įvyktų? > .

“Anapus uždangos” kiekvienas žm°g.us> nežiūrint jo
• ras.ės ir tautus, ąėzjurįnt jo kilmes, yrą ištikrųjų lygus, 
nes jis lygiai traktuojamas, jis turi pilniausią laisvę gy
venti ten, kur nori, ir dirbti, kur nori.

O pas mus, štai, puplsmi žmonės ir įstaigos dėl to, kad 
jos stoja už lygybę visiems žmpųėms!

Įdomu, ar šitą žinią mūsų “Amerikos Balsas” trans
liuos pey radiją į “anapus uždangos” esančius žmones?

• ■ <
KAIP ŠLYKŠČIAI šį įvykį aprašė Chicaęds menševi

kų laikraštis Naujienoj Girdi, “komunistai, įtrauk
dami tam tikrus žmęneą į’sayp judėįjįm^ sąmoningai 
nori panašius ekscesus sukelti, kad’paSkųpgaįėtų tokius 
išsišokimus demagogiškai išnaudoti Jsaįvą ,t;tikslams...”

Koks bjaurus, koks šlykštus mėnse^Ilcifi/laii^raščio 
“argumentas”! Net aršiausias baltasis šovinistą^nega
lėti) pralenkti Pijaus Grigaičio' šmeižimu žmdpių, ku-. 
rįe ištikimai ir ryžtingai darbuojasi taikaj Tr^visį: darbo 
žmonių gerovei. -;. 1 : j j,

* ♦ < i w

RĄŽANGĮĄJĄĮ Amerikos lietuvių visuomenei Jiekasi 
vienas: vieningai darbuotis už taiką; vieningai eiti iš
vien už darbo žmonių gerbūvio pakėlimą ir skaistesnį 
rytojų; vieningai.remti savąją spaudą.

yeįkti įšyien su negrais, kęyojapt už jų laisvę, ko
vojant prieš rasistus. ' t

Beje, šiandien negras nėra .tas, kas buvo prieš keletą 
metų; šiandien negras ryžtingai kovoja dėl savo ir visų 
darbo žmonių teisių; šiandien negras — ryžtingiausias 
Kovotojas dėl taikos išlaikymo pasaulyj.

Pažvelkime, kas šiandien stovi pirmosiose progresy
vių Amerikos žmonių judėjimo eilėse, kas tam judėji
mui dauginusiai dirbą? '

MoKslininkas Dr. ĖuBois, artistas Paul Robeson, vi
suomenininkas William L. Patterson, visuomenininkas 
Harry Winston,—tai tik keletas žymiųjų negrų tautos 
sūnų-drąsuolių, kurie aukoja savo energiją, savo visą 
gyvenimą tam, kad būtų pasaulyj taika, kad būtų gra
žesnis’, šviesesnis gyvenimas visiems Amerikos darbo 
žmonėms! O kur kiti šimtai negrų veikėjų, stovinčių 
progrešyvio judėjimo pirmosiose eilėse?

Kalba, davusi pradžią deryboms dėl 
mūšių nutraukimo Korėjoje

Kai skaitytojas šiuos 
žodžius skaitys, Kąeson- 
ge, Korėjoje, tęsis pasj- 
tarimai tarp kariaujan
čiųjų pusių dėl mūšių 
pertraukos ir taikos at- 
steigimo Korėjoje. Vi
sam tam pradžią davė T. 
Sąjungos delegato Jung
tinėse Tautose Jokūbo 
Maliko kalba, pasakyta 
šių metų birželio 23 d. 
Mes čia paduodame tos 
istorinės kalbos ištrau-

• kas.—Laisvės Redacija.
Malikas sake: < /

Dar nesuejo šešėrb metai 
nuo pabaigos Antrojo Pa
saulinio Karo, kuriame mi1- 
lionai žmonių žuvo, bet tai-, 
ka,’už kurią tokia, kaina 
užmokėta, yra vėl pavoju
je. ;

Valdantieji rateliai Jung
tinėse Valstijose, Britanijo
je ir Francūzįjoje, bando 
įtikinti savus 1 žmones,; kad 
palaikymui taikos ■ yra' refc 
kalinga apsiginkluoti, su-' 
daryti tariamą “jėgos pozi
ciją,” kuri būk pastos kelią 
naujam karui.

Tačiau turėtų būti aišku 
visiems, kurie nori taikos, 
reikėtų ieškoti būdus tai
kingam išrišimui problemų, 
iškylančių iš savitarpinių

I santykių su kitomis šali
mis. 4*

Tarybų Sąjungos valdžia 
pakartotinai pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų, Brita
nijos, Francūzijos ir kelių 
kitų šalių vedama politika 
yra žalinga, nėišvengiamai 
vedanti prie naujų tarptau
tinių susikirtimų, ir turi 
savyje pradus naujo pasau
linio karo. Toji vakarinių 
valstybių politika neginči
jamai kaip: tik ir privedė 
prie dabartinės įtemptos 
tarptautinės pavojingos pa
dėties.)

, ■ * 
. Vyriausioji priežastis san

tykių pablogėjimo tarpe 
Tarybų Sąjungos ir trijų 
vakarinių valstybių buvo 
sudarymas1 Šiaurės Atlanto 
Militarinės Sąjungos. Tų 
valstybių politiniai vadai - 
dalyviai tame bloke ' nesle
pia tąjį faktą, kad ši mili- 
tarinė sąjunga yra atkreip
ta prieš Tarybų Sąjungą ir 
liaudiškąsias demokratines- 
respublikas. Pakanka nu- 
rodymo į tai, kad Amerikos 
laikraščiai ir žurnalai kas
dieną spausdina žemėla
pius ir diagramas, rodan
čias grandinę Jungtinių 
Valstijų militąrinių bazių 
Europoj ir Artimuose Ry

tuose, apsupančią Tarybų 
Sąjungą, ir n u b.r a i ž y t a 
Jungtinių Valstijų b.ombe- 
rių oro linijos iš tų bazių į 
Tarybų Sąjungos industri-

Yra gerai žinoma, kad kė
nius centrus.
tūrių valstybių užsienio mi
nistrų pavaduotojų konfe
rencijoj Paryžiuj, Jungtinių 
Valstijų, Britanijos ir 
Francūzijos atstovai atka
kliai priešinosi'Sovietų pro
pozicijai įdėti dienotvarkėn 
būtino klausimo — Ameri
kos militąrinių bazių ir At
lanto pakto, kurį užsienio 
ministrai galėtų svarstyti 
ir išrišti apsaugojimui tai
kos. Tąją Jungtinių Vals
tijų, Britanijos ir Francū
zijos politiką negalima ki
taip pavadinti, kaip tik no
rą palaikyti esamą tarp
tautinę įtemptą padėtį.

Ryškiausių ji tos politikos 
manifestacija yra Jungti
nių Valstijų ir kelių - kitų 
šalių, priklausančių n u o 
Jungtinių Valstijų, gin
kluotas įsiveržimas Korė
jom Tarybų Sąjunga, Ki
nijos Liaudies Respublika 
ir kitos valstybės pakarto
tinai darė pasiūlymus tai
kingam išrišimui Korėjos 
konflikto. Vienatinė prie
žastis, kodėl tebesitęsia ka
ras, yra, kad Jungtinės

Laisvėje prieš 40 mėty
Iš Laisvės, išėjusios ,1911 

metų balandžio 26 d.:
Ir vėl prieš mūsų akis 

Pirmoji Gegužės Diena. Tai 
svarbiausia ir- vienintėlė 
darbininkų šventė..’ ■ ’ 
i; ’Lai viso pasaulio' darbi- 
‘ninkai Pirmoj Gegužės Mė
nesio1 Dienoj .meta darbus 
iir paduoda vienas kitam 
brolišką -ranką. .Lai kiek
vienas drįsta mors tą. di
džiausią šventę apvaikščiot 
sykiu- su visais i . susipratu
siais pasaulio darbininkais!

WASHINGTON, bal. 24. 
d. — Standard Oil ir Tobac
co kompanijos vėl apskųs
tos už suktybes. Prasiženg
ta bet prieš šalies teises. 
Šiandien turėjo. įvykt by
los nagrinėjimas, bet skun
džiamosios puses nepasiro
dė.

RUSIJOJ.—Didesnės kra
tos buvo Baku — iškrėstos
totorių laikraščių ' redakci
jos. Lodziuje suimta arti 
80 žmonių — daugiausiai 
šviesuomenės, Peterb urge 
ir kt. ' *; (

RYMĄS.—Popiežius skun
džiasi, ’kąd jis negauna to
kio g’erp mai što,' kaip j am 
pagadindavo ’’LuciaJ' Sarto, 
jo sesuo.“ Daugelis virėjų 
norėjo ir viš nepritaiko pa
taisyt valgių pagal1 .popįe-' 
žiauš apetitd.“ Dąbą’r liko 
priįmta's tas’ virėjas,1 kurį 
popiežius vi$ados; girdavo. 
Manoma, kad jis ūzgahė- 
dins ir mokės* pagandinti 
valgį; .

BERLYNAS, 24 bąl.—Šį
met Vokietijoj įvyks dideli 
manevrai, t. y., kariškų jie- 
gų. bandymas, kuriame da
lyvaus milijonas suviršųm 
kareivių.

KUČIŪNAI (Seinų pa
vieto).— Klebonas iš saky
klos apskelbė, kad galima 
valgyti gavėnioje ir pienas. 
Bet žmonės nevalgo. Gir
di, tik kazlavitai taip daro.

ROSTONĄŠ.—Kųn. Tho
mas B. Gregory rašo, kad 
šiandien jaiu .turime 207 me-

tus nuo pasirodymo pirmo 
laikraščio Amerikoj. Bu
vo tai “The Boston News- 
Letter” (Bostono naujienų 
laiškas). Pirmas jo-nume
ris pasirodė: balandžio 24 
dieną 1704 metuose.

I . • . J *-- '—i— '■ • ; .

‘ BOSTONAS, f— Iš Bos
tono'pasiryžo važiuot į An
gliją didelis skaitlius pasi
turinčių žįoplių pasveikinti 
ir pamatyti Anglijos kara
liaus Jurgio vainikavimą... 
Laikraščiai rašo, kad nie
kad tiek žioplių nevažiavę 
iš Bostono į Angliją, kaip 
šįmet.

BRIDGEPORT, Conn.— 
Lietuviai pradeda pas mus 
darbuotis. Ne tik vyrai, , o 
ir moterys organizuojasi. 
Turime čia šv. Jurgio, DLK 
Vytauto, Apšvietos ir Mo
terų draugijas. Be to, ran
dasi t e a t r a 1 i ška, SI A, 
SLRKA ir socijalistų kuo-
pelės. Nevisai silpnas ir 
dainininkų - choras. L. 
Grikštas.

NORWOOD, Mass.— Ba
landžio 22 d. vietinė socija
listų kuopa sulošė dvi ko
medijas: “Gudri našlė” ir 
“Tarnas įpainiojo.”' Persta
tymas nusisekė gana gerai, 
bet publikos buvo visai ma
žai. Mat, katalikai boiko
tuoja socijalistų pasilihks-i 
įnirtimus. J. Jončiukas.

—— * x

GRAND RAPipS, Midi. 
—Balandžio 19 d. prasidėjo 
čia didelis streikas medinių 
buto rakandų dirbtuvėse, 
kurių čia rąpdasi apie 40. 
Streikuoja apie 10,000 dąr- 
bininkų. Tąi pirmas tekis 
streikas Grąnd Rapįds’o is
torijoj. Tūli daibinin.kai 
dar neprisidėjo prie strei
ko. V. Juškaitis.

•

Pragyvenimo reikmenos, 
o ypač maistas, taip pa
brango, kad paprastas dar
bininkas, gaunantis 7, 8, 9 
ar $10 į savaitę, jokiu bil
du negali atsakančiai mai
tintis. Mažiausiai 5 dol. 
reikia į savaitę vienam 
žmogui, jei jis nori nors 
vidutiniškai maitintis.

Valstijos priešinosi tiems 
taikos pasiūlymams.

Užgrobimas Kirų jos sa
los Taiwano (Formozos) ir 
bombardavimas Kinijos te
ritorijos ryškiai įrodo 
Jungtinių Valstijų ' norą 

| praplėsti karą Tolimuose 
! Rytuose. Kaip iš patirties 
į žinoma, tas tik da.ugiąu su
telkia krūvon Azijos, žmo-, 
nes, kurie teisingai supran
ta, kad Jungtinių Valstijų 
valdonų politika graso jų 
saugumui ir nepriklauso
mybei. '

Tik vienai žmonių grupei 
naudingas ginklavim a s i s , 
tiems, kurie, darosi pasa
kiškus pelnus iš militąrinių 
užsakymų. The National 
City Bank aplinkraštis, A- 
merikos kapitalistų leidi
nys, pripažino, kad Ameri
kos ekonomija “žengią 
kiekvieną mėnesį vis spar
čiau linkui padaryčio vy
riausiu bizniu gaminti gin
klus ir pastūmėjimo užpa
kalin civilę produkciją ir
taikingąjį gyvenimą.”

Kad pridengti ginklavi
mąsi ir steigimą agresijos 
centrų politiką, vakarinių 
valstybių valdonai bando 
perstatyti Tarybų Sąjun
gos, Kinijos Liaudies Res
publikos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Rumunijos, Ven
grijos ir Bulgarijos taikiu-, 
gają politiką kaipo agresy- 
ve, o savąją, tikrai agresy- 
vę, taikiąja. Tačiau toks 
perstatymas atmestas pačių 
faktų, kuriuos negalima 
paslėpti.

•
Tarybinės' liaudies pa

stangos yra nukreiptos į 
taikingąją statybą. Tary
binė valstybė įsijungusi 
plėtimui civilės industrijos, 
statybai gigantiškųjų hy- 
dro-elektrinės jėgos stočių 
ir irigacijos sistemos Vol- 
gos-Dniepro ir Amur-Daria 
srityse, ir pravedimui pla
no transformuoti gamtą, 
kad gavus iš jos gąusius 
derlius. Taikingas k o n- 
struktyvi-s darbas tarybi
nių žmonių pokariniais me
tais žymiai pakėlė gyven
tojų gyvenimo lygį.

Kaipo pasėka didėjančių 
algų, sistematinių kainų nu- 
nušimų ir padidėjusio vals- '

Itybės skyrimo lėšų socia- 
liams ir kultūriniams . rei
kalams, įeigos darbininkų, 
tarnautojų ir-valstiečių pa
kilo 62 procentais 1950-tais 
metais, palyginus su prieš
kariniais 1940-tais metais. 
Savaime aišku, vystymas 
civilės konstrukcijos tokioj 
.skalėj ir žymus pakilimas 
gyvenimo lygio būtų neį
manomas, 'jei Tarybų Są
jungos valdžia būtų vedus 
ne taikos ir statybos poli
tiką, bet politiką ginklavi
mosi ir karo.
Kas skleidžia propagandą 

už karą?
Priešingai Jungtinių Tau

tų rezoliucijai, draudžian
čiai karinę propagandą, 
šimtai laikraščių ir žurna
lų Jungtinėse Valstijose 
kasdieną atvirai agituoja 
atakuoti Tarybų • Sąjungą. 
Tuo pat metu niekas nega
li įvardinti nors viena Ta
rybų Sąjungoj laikraštį, 
kuris agituotų ar agitavo 
už ataką ant Jungtinių 
Valstijų ar bet kurios kitos 
šalies. Tarybų Sąjungoj iš
leistas specialis įstatymas 
baudimui tų, kurie bandy
tų vesti karinę propagan
dą.

Tarybų Sąjunga pama
tuoja savąją politiką ant 
galimybės taikingo sugyve
nimo dviejų sistemų,. socia
lizmo ir kapitalizmo, ir ne- 
atlaidžiai veda tąjį kursą 
išlaikyti garbingus ir tai
kingus santykius su viso
mis valstybėmis, kuris ro
do norą ekonominės koope
racijos su ta sąlyga, kad 
principai apsimainymo ir 
išlaikymo duoto žodžio yra 
gerbiami.'

Kasi ink santykių tarpe 
Tarybų ■ Sąjungos ir. Jung
tinių Valstijų, dar 1932- 
rais metais, atsakydamas į 
paklausimą Amerikos žur
nalisto Ralph V. ' Barnes: 

(“Ar Sovietų ir Amerikos 
žmones negalima būtų įti
kinti, kad ginkluotas kon-v 
fliktas tarpe jų šalių nie
kados negalėtų įvykti?” 
Stalinas atsakė sekamai:

“Nieko nėra lengvesnio 
kaip įtikinti žmones abiejų 
šalių apie žalingumą ir kri- 
minalingumą bendro susi
naikinimo. Gaila, tačiau, 
klausimą taikos ar karo ne 
visuomet išriša liaudis. 
Neabejoju, kad Jungtinių 
Valstijų masės nenorėjo 
karo su Tarybų Sąjungos 
liaudimi 1918-1919 m. l'as 
betgi nesulaikė Jungtinių 
Valstijų valdžią nuo ata
kos ant Tarybų Sąjungos 
1918-tais metais (bendrai 
su Japonija, Anglija ir 
Francūzija) ir tęsė ginkluo
tą agresiją prieš Tarybų 
Sąjungą iki 1919 m.

“Kas liečia Tarybų Są-i 
jungą, ar bereikia. įrody
mų, kad kaip Tarybų Są
jungos žmonės, taip TSRS 
valdžia nenori,' kad gin
kluotas konfliktas tarpe tų 
dviejų šalių įvyktų prie bet 
kokių sąlygų.” ,

Jei toji programa nepra
veš ta, tai yra todėl, kad ji 
nepatinka agresijos jėgoms 
visoj eilėj šalių, kurios bi
jo, kad pravedus tą pro
gramą gyveniman labai pa
kenktų agresyviams tiks
lams • padarytų ginklavimą
si negalimu ir todėl nusto
tų bilioninių viršpelnių, 
gaunamų iš karinių užsa
kymų.

Tarybų Sąjunga aktyviai 
dalyvavo įkūrime Jungtinių 
Tautų organizacijos. Ji ak
tyviai dalyvavo tuo įsitiki
nimu, kad jėga tos tarptau
tinės organizacijos glūdi 
tame, kad ji yra paremta

ant principo vieningumo 
penkių ^didžiųjų valstybių, 
ant nedaleidimo izoliuoti 
bent vieną iš jų ir aait.to 
fakto, kad jos veikia t bus 
efektinga t i k tada, Va
da tos valstybės prisilaikys 
to principo. Vienok, vy
riausia dėlei Jungtinių 
Valstijų užimtos žalingos 
pozicijos, šis principas nuo
lat paneigiamas, ir trys 
didžiųjų valstybių — Jung
tinės Valstijos, Britanija ir 
Francūzija sisfemat i n g ą i 
veda politiką izoliavimui 
kitų. dviejų didžiųjų vals
tybių — Tarybų Sąjungos 
ir Kinijos Liaudies Respu
blikos.

Per visą Jungtinių Tau
tų gyvavimą Tarybų Sąjun
ga darė viską stiprinimui 
tos organizacijos ir prieši
nosi kiekvienam bandymui 
tūlų valstybių, ypač Jung
tinėms Valstijoms, kuri ne
siskaitė su Saugumo Tary
ba, kuriai buvo pavesta at
sakomybė palaikymui tai
kos ir saugumo, ir bandy
mui paverst/ organizaciją į 
įrankį vienos ar kelių vals
tybių.

•
Jungtinių Valstiją val

dančiųjų ratelių pastango
mis Jungtinės Tautos pa
verčiama daugiau ir dau
giau į karo instrumentą, 
įrankį užkurti naują pa
saulinį karą; ir tuo pačiu 
Jungtinės Tautos paliauja 
buvus organizacija tautų 
su lygiomis teisėmis. Jung
tinės Tautos užgyrė nele
gali žygį ir remia Ameri
kos agresiją Korėjoj ir Ki
nijoj. Jungtinės Tautos 
pavadino “agresore” Kini
jos Liaudies Respubliką, 
kuri teisėtai apgina savus 
rubežius ir nori atgauti sa
vąją salą Taiwaną, 'kurią 
užgrobė Amerikos kavinės 
jėgos. .Kitas nelegalią xajri- 

I mas padarytas, tai paskel- 
' bimas embargo prieš lini
ją, taįpgi ir tame neteisin
gumas, kad 400 milionų ki
niečių neturi atstovybės 
Jungtinėse Tautose.

Tarybų Sąjunga savo ko
vą stiprinimui taikos ir iš
vengimui trečiojo pasauli
nio karo ir toliau tęs. Ta
rybiniai žmonės taipgi ma
no, kad šiuo metu vyriau
sioji problema — baigti ka
rą Korėjoje. Jie mano, kad 
tai yra galima ją išspręsti.

Tam reikalingas noras 
priešingų pusių susitaikyti. 
Tarybiniai žmonės manę, 
kad pirmuoju žingsniu dė
lei paliaubų turi pradėti 
pasitarimus abi kariaujan
čios pusės, ištraukiant ka
rius nuo '38-tos paralelės.

Ar galima tas padaryti? 
Manau, kad galima, jei yra 
tikras noras užbaigti kv-au- 
jingus mūšius Korėjoj.-.

Manau, kad tai tikrhi 
menka kaina įvykinimui 
taikos Korėjoj.

National Maritime lini
jos, CIO, prezidentas 'Mos. 
Curran. Ši uniją vadovau
ja jūrininkų streikui.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Liepos-July 7, 1951
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LMS Atostogij Mokykla prasideda pirmadienį
Lietuvių Meno Sąjungos dviejų savai

čių Atostogų Mokykla prasideda pirma
dienį, liepos (July) 9 d., ryte, Olympia 
Parke, 68 S. Quinsigauiond ' Ave., 
Shrewsbury, Mass. Visi dalyviai kvie
čiami suvažiuoti sekmadienį, liepos 8. 
Kurie negalės pribūti sekmadienį, gali 
atvažiuoti pirmadienį.

Visos klasės bus suorganizuotos ir 
pradės pamokas pirmadienį. Atvažiavus 
į Worcesterj, visi važiuokite į Worces- 
terio lietuvių Olympia Parką. Kurie dar 
neužsiregistravote, bet jums pasidarė 
proga praleisti atostogas vasaros moky
kloje, kviečiami dalyvauti. Vietos dar 
bus.

Suaugusieji, kurie nepasirengę akty- 
t VI> dalyvauti muzikos, liaudies šokių 

> 'klasėse,- rasite įvairių pamokų ir lekci
jų iš Lietuvos istorijos, kalbos, mūsų

teatro, vakarais einančių paskaitų ir 
įvairių1 programinių pamarginimų.

Visi Worcesterio, artimų ir tolimes
nių kolonijų lietuviai kviečiami daly
vauti vakarais ir savaičių galais laike 
Atostogų Mokyklos. Visuomet ten ra
site gražaus įvairumo ir draugų, atvy
kusių iš įvairių kolonijų.

Li&pos 15-tą Atostogų Mokyklos įvai
rus piknikas įvyks Olympia Parke, su 
įvairia studentų programa. Liepos 21 
Atostogų Mokyklos iškilmė su įvairia 
programa. Kiekvieną vakarą įvairūs 
žaislai,, pasikalbėjimai.

Visi kviečiami pasinaudoti gera, me- 
niška-kultūriška * proga. Dalyvaukite, 
matykite tą gražų sąskridį, kuris kartą 
į metus susirenka praplėsti, pagilinti ži
nojimą mūsų tautos kultūros, meno.

LMS Atostogiį Mokyklos Komisija.

Vaikų verksmas
' ■ ■ . Į ,z

(Iš N. Nekrasovo)
Ne jusliai klausydamies kolionių.

Gyvio kovoj žūstančių vargšų,
Ar negirdite tarp jų dejonių—

Balto verksmo kūdikių mažų? . ..
“Skaistų metą aukso kūdikystės, •

Kas tik gali, perleidžia linksmai:
Be vargų, vien palaimą išvystęs,

Skamba juokas, žaismės ir džiaugsmai! ?
Bet tik mum neteko vaikštinėti

Po dirvas, po žydinčius laukus:
Visą dien’ mum reikia varinėti '

Mašinas dirbtuvėj ir ratus.
Geležiniai ratai vienval sukas,

Ūžia, trenkia, žviegia—dieve link!...
Galvą sopa, skelia skausmas bukas,—

Sukas, sukas visa kas aplink:—
Raudona pikčiurnos senės nosis,

Ką į mus šnairuoja taip spangai;
Musių spiečiai, kur tik proga stosis,

Sienos, durys, lubos ir langai,—
Visa kas!.'.. Muš slegia atbukimas, —

Visu gaištu staiga imam šaukt: 
—Ei, palauk, prakeiktasai sukimas!

Duok mum silpną atmintį sukaupt!—

Veltui mūsų šauksmas net prikimęs, —
Mūs negirdi ratai-milžinai: • *

Nors tu plyšk—prakeiktas tas sukimas, 
Nors tu mirk—jis ūžia amžinai!.. .

• .k*rr-‘
Ar mes galim—suodini, nejaukūs— 

Šokinėt ir rėkaut ir bėgiot? ...
.Jei dabar kas leistų mus į Jaukus, 

Mes žolėn sukristum’ — pamiegot.
Kad greičiau bent mum nąpo sugrįžti...

Betgi... kam skubėt ten būtinai ? ...
Gal saldu namie svajonės rišti?

Rūpesčiaai mūs’ laukia ir tenai.. .
Sunkią galvą gailiai prisiglaudę

Prie krūtinės-verkiančios mamos,
Ir savęs ir jos mes gailim, raudam, .—

Vien tik draskom jautrią širdį jos!...” 
Jonas Kaškaitis.

Gėlės paskutines
(Iš A. Puškino),

Meiliau vėlieji žolynai
> Už tuos, ką žydi jau senai,— 
Jie sukelia gyviau svajones.

Širdies liūdesio: kai kada 
Taip paskutinė valanda —

Gyviau pas’matymo malonės.
Jonas Kaškditis.

J

f A. Vienuolis

■TURGINĖS
TAIKOS KONGRESO KONCERTAS

ŽAVĖJO KIEKVIENĄ, TEN IR \ lS J
CHICAGO, ILL. — šeštadienį, birže

lio 30 d., susirinkę Taikos Kongresan 
Amerikos liaudies atstovai, visą dieną 
posėdžiavo ir tarėsi, kaip išsaugoti pa
saulyje taika. Chicagos Coliseumo patal
pos nuo ankstyvo rytmečio iki pat prie
vakario buvo pilnos žmonių. Coliseumo 

» visos svetainės ir amfiteatro sekcijos per 
visą dieną buvo užimtos. Posėdžiavo at- 

\ skirų valstijų delegatai, posėdžiavo uni- 
♦ jų atstovai, posėdžiavo įvairių grupių 

atstovai.
^esant užtektinai vietos visiems po

sėdžiams ir sesijoms Coliseume, daug 
posėdžių ir susirinkimų vyko kitose Chi- 

- ca^os svetainėse. Tuo pačiu metu, kai 
Coliseume vyko posėdžiai, vyko posė
džiai; ir Packinghouse Center patalpose, 
ir Peoples Auditorium, ir “Vilnies” sve
tainėje, ir kitur.

“Vilnies” svetainėje atsibuvo posėdis 
Amerikos lietuvių delegatų. Susirinko 
lietuvių delegatu gana gražus būrys. Jų 
būtų buvę kur kas daugiau, bet kaip jau 
•buvo pranešta vakar, daug lietuvių tu
rėjo pareigas dalyvauti kitose Kongreso* 
sesijose. Tačiau, kurie susirinko į lietu
vių posėdį, irgi nesnaudė. Aptarė Kon
grese nustatomą bendrą liniją veiklai už 
taiką ir nusitarė pritaikyti ją Amerikos 
lietuvių veiklai. Taipgi buvo išklausyti 
raportai, kaip veikiama taikos išlaikymo 

’ labui lietuvių kolonijose Amerikoje.
Puikų raportą* išdavė iš Connecticut 

valstijos delegatė drg. Stanislovaitienė.
. Gerą raportą išdavė ir iš Brockton, 
Mass. drg. Shimaitis. Kiti delegatai .ir
gi Raibėjo. Bendrai paėmus, iš visų ra
portų pasirodė, nors Amerikos lietuviai 
1$ taiką, bet iki šiol visgi labai mažai 
nuveikta. Ypatingai nesistengta susi-' 
jungti su katalikais lietuviais, mylinčiais 
taiką ir su kitokių pažiūrų žmonėmis ir 
organizacijomis. ,

Nutarta ateityje suaktyvėti ir be pa- 
žvalgų skirtumo sudaryti bendras fron
tas veiklai už taiką tarpe lietuvių. Be to, 
numatyta išleisti atsišaukimą į Ameri- 

\ kos lietuvius, kad visi kaip vienas stotų 
■ į,taiką mylinčių gretas ir dėtų visas pas

tangas taikos išsaugojimui.
Amerikos jaunuolių sesijose, unijų 

z sesijose, moterų, kultūrinėje ir kitose 
.sesijose irgi priimti atatinkami tarimai 
taikos išsaugojimui ir priimtos rezoliu
cijos. Neanalizuosim čia jų dėl vietos 
stokos, bet vėliau stengsimės konkrečiai 
Taikos Kongrese nustatytas taikos iš
saugojimui gaires išdėstyti. O jos gana 
tikslios ir bus verta, kiekvienam mylin
čiam taiką įsidėmėti.

LIAUDIES KONCERTAS

Vakarop, pasibaigus sesijoms ir įvai- 
. riems posėdžiams ir pasitarimams, su- 

• važiavę Kongresan delegatai pradėjo

rinktis į Liaudies Koncertą, kuris atsi
buvo Coliseumo amfiteatre.

Vos spėjus sutvarkyti amfiteatre sė
dynes, žmonės vėl pradėjo veržtis vidun. 
Apie devintą valandą vakaro amfiteat
ro platėja ir žemutiniai balkonai jau bu
vo pilni žmonių. Šiuo kartu publika su
sidėjo iš mylinčių dainą ir muziką žmo
nių.

Nors jau antra diena, kaip delegatai 
dirba Kongrese, bet nuovargio nejautė. 
Ūpas tebebuvo pakilęs, kaip ir vakar, 
atidarant Kongresą.

Vos spėjus susirinkti į savo sekcijas, 
jaunimas, kuris sudarė apie pusę Kon
greso dalyvių, džiūgavo ir linksminosi, 
dainuodami liaudies dainas. Ypatingai 
gražiai užsirekomendavo Kalifornijos 
jaunuoliai savo sekcijoje. Jie kiekvieną 
laisva valandėlę išnaudojo džiaugimuisi 
ir dainavimui.

M

Prieš Koncerto programos prasidėji
mą amfiteatre jautėsi ir matėsi didelis 
Amerikos liaudies tipiškumas. Jei kas 
mano, kad amerikiečiai nėra pakilusio 
ūpo žmonės, labai apsirinka. Jie, kaip ir 
mes, lietuviai, pasirįžimą stiprina liau
dies dainomis, plaukiančiomis iš Ameri
kos žmonių, gyvenančių kalnuose, palei 
Mississippi upę, ir triūsiančių giliose 
kasyklose ir fabrikuose.

Prasidėjus Liaudies Koncerto progra
mai publika nutilo. Pasirodžiusius jau
nuolius demonstravimui savo talentų vi
si su karštu katučių plojimu pasitiko ir 
džiaugėsi jų gimstančiais gabumais dai
noje, deklamacijoje ir tt. Ypatingai gra- 

.žiai pasirodė vaikučių grįipė, vadovau
jama Earl Robinsono. Gerai pasirodė 
portorikiečiai šokikai.

Howard Fast skaitė eilėraščius ir bu
vo pasitiktas ir nulydėtas nuo arenos su 
nepaprastomis ovacijomis.

Svarbiausias programos numeris bu
vo nužudyto negrb, Willie McGee, žmo
nos pasirodymas. Ji deklamavo ir šim
tams žmonių ištraukė ašaras, matant 
pasiryžusią moterį, nuskriaustą baltųjų 
šovinistų. Nuo baltų moterų jai buvo 
įteikta gėlė ir tas momentas iššaukė so
lidarumą tai;*p baltų ir negrų; jis buvo 
pasitiktas griausmingomis ovacijomis.

• Kadangi Paul Robeson, nuvargęs visą 
dieną, dirbdamas posėdžiuose ir sesijose, 
negalėjo p’asirodyti su savo daina kon
certe, publika skirstėsi daug anksčiau, 
bet pasitenkinusi ir įvertindama didįjį 
Amerikos dainininką ir jo darbą Taikos 
labui. Prisiųstoje Koncertan telegramo
je Paul Robesonas kvietė visus būti sek
madienį, liepos 1 dieną Jaunimo, Festi
valyje, Washington Parke, kur jis žadė
jo visiems pasirodyti ir padėkoti už 
skaitlingą susirinkimą Taikos Kongre
san. •’ Liet. Rep.

(Pabaiga)
Nusiprausęs ir, Jonui pa

dedant, apsirengęs, paėmė 
lazdą sidabro rankyte, žiū
ronus ir, to paties Jono ly
dimas, išėjo pasivaikščiotų. 
Rytas buvo kad ir šiltas, 
tačiau labai vaiskus, labai 
skardus; ryškios tolumos ir 
lyg piešte nupiešti miškai.

Privatdocentas, pąliepes 
Jonui grįžti atgal," nuėjo 
pats vienas. Saulė dar tik 
ruošėsi tekėti, o išbalęs, nie
kam nebe reikalingas mė
nuo, tarytum tik dėl for
mos, eidamas savo dangaus 
pareigas, slinko žemyn, kad 
kuo greičiau pasislėptų ho
rizonto miškuose.

Laukuose nedrąsiai kilo 
nuo žemės vieversėliai. „

Nepasitikėdami dar savo 
sparnu galia ir negalėdami 
laikytis vietoje ore, tartum 
vėjo nešami, smegiriojo ir 
čiulbėjo rytmetinę savo 
giesmelę, saulei, žemelei ir 
darbo žmogeliui.

Pabaly j rėkčiojo pempės, 
ant dirvonų^ burzduliavo 
tetirvinai ir cekavo, mike- 
no, iškilę į padanges, neįžiū
rimi perkūno oželiai.

Eidamas pievomis, iškėlė 
privatdocentas iš balos lau
kinių ančių pulką; kūdroje 
pamaišė pateliuškavo lazda 
šaltą skaidrų vandenį; dir
voje surado akmenėlį keis
tos komplekcijos ir abejo
jamos sistemos. Pamiškėje 
užėjo vos pražydusių purie
nų; nuraškė keletą dar ne- 
įsprogusių juodalksnio 
pumpurų ;suradęs tarp eg
lių “pterix aquillea,” išrovė 
ją, nupurtino nuo šakų že
mes ir, apžiūrėjęs iš visų 
pusių per dvilinkai sudėtus 
akinius, suvyniojo popieriu- 
kan ir įsidėjo kišenėn.

Miške pasirodė privatdo; 
centui daug šilčiau nekaip' 
lauke,' nors duobėse ir po 
eglėmis dan tebetirpo snie
gas. ; ..

Miškas buvo tylus, ramus 
ir skaidrus, kaj)p vanduq. 
Medy j, pasislėpęs nuo dak
taro, kaleno, genys; elgėj 
triūsė smegdinėjo skujomis 
voverytė; nuo medžio į me
dį skraidžiojo kažkokios, 
daktarui nežinomos, didelės 
paukštės; eglių 'viršūnėse 
stovinėjo šarkos; per šakasį 
plumpsėdamos sparnais 
skraidžiojo nedrąsios var
nos ir landžiojo čiulbėjo ki
tokios mažutės paukštytės.

Vos privatdocentas buvo 
įsižiūrėjęs į surastas kerpes 
(jungiai simbiozai grybų 
su dumbliais) iš būrio Cla<- 
donija, staiga “tirrr..,” 
kaip griausmas, pakilo nuo

žemės iš po jo kojų kurap
kų pulkas. f

Krūptelėjo daktaras, su
spaudė lazdą, norėjo gin
tis... bet tuoj susipratęs 
šyptelėjo, nusiėmė akinius 
ir, trindamas juos nosine, 
pakraipė galvą. Paskum, 
vėl užsidėjęs akinius ir ap
žiūrėjęs vietą, iš kur pasi
kėlė kurapkos, nuėjo tolyn. 
Eidamas pakrūmių, užėjo 
ežį; kemsynėje išgąsdino 
kiškį. 'Ėmus kiškiui bėgti, 
daktaras sustojo. Kiškis ir 
stabtelėjo, pastatė ausis, 
viena akim žvilgterėjo į 
privatdocentą, jsit i k i n o , 
kad jokio pavojaus nėra, 
bet dėl visa ko nustriksėjo 
miškan. Slankinėdamas pa- 
krūmiais yir . tyrinėdamas 
gamtą, nė nepastebėjo, kaip 
išėjo paupin, o paupyj buvo 
dar įvairiau kaip > miške ir 
lauke; ypač atkreipė privat
docento akis vos pradėję 
sprogti, ant upės palinkę 
skarotieji žilvičiai ir ana
pus tamsus šilas.

Pradėjęs buvo daktaras 
urioti lazda statų, molio ir 
smėlio sluoksniais sugulusį 
upės krantą, tik staiga, iš
girdo keistą bildesį, panašų 
truputi į vežimo-dundėjimą 
per tiltą, truputį į tolimą 
griausmą.

Apsidairė daktaras: dan
guje nei debesėlio, nei bil
desio niekur.

—Gal vanduo kur upės 
krantus graužia,—nuspren
dė privatdocentas ir susi
mąstė, kurį amžių būtų su
sidarę. šitie smėlio ir molio 
sluoksniai.

—Du du du... du du du! 
—vėl garsiai] atsiliepė aidas 
tamsiame šile.

Daktaras susirūpino, pali
kę upęs krantą ir juo aukš
čiau lipo jis į kalną, juo 
dažniau ir aiškiau girdėjo 
slėpiningą dundėjimą, o 
ypač aiškiai paskutinius 
“dun dun dun!”

Ir vėl kažkokia neaiški 
mintis šmėkštelėjo privat
docento galvoj, ir tartum 
miglotas debesėlis padriko 
virš laukų, kažkur ten.

Baigiant lipti į kalną, prie 
kaskart aiškesnio dundėji
mo prisidėjo dar daugybės 
žmonių balsai.

, Pasiekęs viršukalnį, pa
matė privatdocentas tokį 
reginį, kokį seniai jau buvo 
bematęs, ir patyrė tai, ką 
seniai buvo pamiršęs: ry
tuose iš užu miškų, raudo
na ugnimi visą padangę 
nušvietusi, kilo patekėjusi 
saulė, užliejusi laukus; jos 
pirmutiniai spinduliai pa

, kad

minė dar privatdocentai 
kad nuo to laiko, kai nusto
jo bendravęs su liaudimi ir 
vilkėjęs kailiniukus su ser
mėgėle, nė kartą nebuvęs 

i nei toks laimingas, nei tais 
j brangiais jausmais virpė
jęs. ’ *

Nesuteikė jam tų jausmų 
nei garbė, nei privatdocen
to laipsnis, nei bajoro pri
vilegija, nei garsi, į visas 
kalbas išversta, medicinos 
daktaro disertacija; nei jo 
naujai išrastas reaktyvas, 
su kuriuo sekėsi daug kas 
atlikti bakteriologijoj, nei 
kiti, visam kultūringam pa
sauliui žinomi, jo mokslo 
kūriniai.

Ir pasijuto daktaras vie
nas esąs, taip toli nuo liau
dies atskirtas, kaip tas miš
ko paukštis, kurį mažą iš
ėmė iš lizdo ir, pąkirpę 
sparnus, prie namu prijun
kė. ? * ‘

Nuleidęs galvą ir giliai 
susimąštęs, slinko nuo kal
no daktaras. Nei botanika, 
nei mineralogija, nei gam-

sklido padangėmis, pasiekė^ 
pagriebė ir daktarą, lygiai 
kaip didelė vandens srovė 
pakelyj apipila, pagriebia 
didelius ir mažus akmenė
lius.

Tai jaunimas'■ grįžo iš 
Jurginių išvakarių, o se
niai, pirmą kartą išginę iš 
namų į lauką galvijus, su
sitikt) su juo pagal seną 
stabmeldišką paprotį su 
dainomis ir būgnais:

Pamiršo Stonis
garsus privatdocentas, pir
mas kandidatas į profeso
rius. Pamiršo, kad jis li
beralas, apdovanotas bajo
ro privilegija. Pamiršo sa
vo turtus, dvarą...

šiurpas perėjo per jo kū- 
nąj kakta susiraukė. Ir-at
siminė Stonis, kitada, se
niai^ labaii seniąi, kada dar 
jis buvo mažas neturtingų 
ūkininkų sūnelis ir vilkėjo 
kailiniukais 1 su sermėgėlę, 
tokį pat Jurginių rytą. Ei
na jis kartu su jaunimu, 
gieda; jam šalta, bet jaus
mas kolektyvo galios, visų 
nuskriaustųjų ir pavergtų
jų laimės jausmas virpina 
lygiai jį, lygiai visus ten su
sirinkusius, kaip nuo amžių 
virpino ir jų senelius.

— Jaunystė!.. Jaunys
tė!.. Liaudies papročiai, 
papročiai, — giliai susimąs
tęs sušnibždėjo privatdo
centas, nebežiūrėdamas pro 
žiūronus ir* kaskart labiau 
raukdamas kaktą. Ir atsi-

tos gyvenimas jo jau nebe- 
domino. Paėjęs, pamiškėj 
sustojo ir, nuleidęs žemyn 
akis, vėl susimąstė.

Valandėlę pagalvojęs, pa
glostęs barzdą, ir prisimi
nęs, kad jis gi mokslinin
kas, bajoras, liberalas ir pa
žangus, išsiėmė iš kišenės 
knygutę ir įrašė: “Laimin
gųjų vaiko atsiminimų įta
ka senstančio žmogaus 
dirksniams, palankioms tam 
aplinkybėms esant.”

ŽINIOS I§ LIETUVOS
Plytos statyboms

VILIJAMPOLĖ. Sarginu 
plytų fabriko kolektyvas šiais 
metais gerai pasiruošęs pra
dėjo plytų gamybą. Gegužės 
Pirmosios garbei plytinės ko
lektyvas įsipareigojo pakelti 
darbo našumą ir išleisti tik ge
ros .kVkj^bės gaminius.
. šiuo^fnetu plytinėje veikia 
du plytų agregatai, o po kele
to dienų bus paleistas darban 
ir trečias agregatas. šiemet 
bus pagaminta plytų žymiai 
daugiau, negu praėjusiais me
tais. A. Paškauskas

—o--
★ Tarpkolūkinė lentpjūve 

pastatyta Vilkaviškio rajone. 
Ji tieks statybinę medžiagą 
Komjaunimo vardo, “Gegu* 
žės Pirmosios,” “Lenino ke
liu” ir kitiems kolūkiams.

J. Adomavičius
. ★ Suorganizuotas lektoriu

mas Černiachovskio vardo 
kolūkyje Švenčionių rajone.

J. Bartkevičius

Supykusi ponia j poną: “Ką tai reiškia, kad tu nenori 
šiemet važiuoti Europon! Argi aš visą vasarą praleisiu 

Šitose dompėsė. Niekuomet!”

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Liepos-July 7, 1951



TORONTO, CANADA
Liaudies Balso piknikas buvo 

tikrai pasekmingas
Liaudies Balso metinis pik

nikas tikrai buvo pasekmin
gas pietines Ontarijos lietuvių 
sąskridis. Jis buvo skaitlingas, 
linksmas ir draugiškas lietu
vių susitikimas.

Be torontiečių, piknike bu
vo gražus būrelis iš Hamilto
no, keli tautiečiai nuo tabako 
farmų, iš Windsor©, Detroito 
ir tiet Čikagos. Iš Čikagos bu
vo draugai Puodžiūnai. Puo
džiūnas, tiesa, yra buvęs to- 
rontietis. Iš Detroito buvo bu
vęs torontietis V. Kirvela ir 
kiti. Windsor ą atstovavo L. 
Svirplys su dukrele Elenora, 
Stankai ir S. Paberalis.

Piknikas buvo turtingas 
maistu ir šaltais gėrimais. Vi-
rėjai ir virėjos parūpino viso
kio maišto. Draugės moterys 
parengė labai puikų “garbės 
stalą.’’ Buvo puiki muzika, 
tad jaunimas galėjo puikiai 
pasišokti. Jeigu ko trūko, tai 
sporto. Bet praeityje buvo pa
tirta, kad šiltame ore nedaug 
savanorių bėginėjimams ir ki
tokiems užsiėmimams tesiras- 
davo.

Tur būt įdomiausiai praėjo 
populiarumo kontestas. Tai 
buvo tarp Toronto, Hamiltono 

' ir Windsoro. Ir reikia pripa
žinti, kad Torontas labai ne- 
dakainavo mažesnių kolonijų. 
O gal jis mažai vertino savo 
“unarą.” Windsorieciai ir ha- 
miltoniečiai smarkiai sumušė 
Torontą.

Pipmą vietą populiarumo 
konteste laimėjo L. Svirplytę 
iš Windsoro su 30,550 balsų. 
L. Syirplytė yra populiari 
mergaitė. Viena, ji yra labai 
draugišką, o kita — puiki 
pianistė. Prie to, jos. mene
džeris S. Paberalis taip pat 
davė jai labai didelę talką. 
Tokiu būdu, Windsoras su
mušė net ir Hamiltoną, kurs 

' per eilę metų būdavo išeina 
vis pirmas. *

Hamiltono kandidate buvo 
jau visiems gerai žinoma Bi- 
rutė Pampalaitė. Ji išėjo ant
roj' vietoj su 18,730 balsų. Tai 
irgi didelis atsiekimąs. Tai į- 
rodymas, kad ji ir jos mene
džeris A. Petronis, dirbo atši

lę davusiai. Taipgi,♦kad hamilto- 
/ niečiai tvirtai _ stojo už savo 

žvaigždės ir pavo gąrbę.
Trečioj vietoj išėjo Frances 

^ernatavičiūtė, torontietė. Tai 
dar jauna, pirmu kartu daly
vaujanti jaunuolė. Ji surinko 
6,380 balsų. Tai gražus skai
čius, nbrs daug žemesnis už 
pfrtnųjų\ Jai padėjo jos mene
džeris AL Kaptainis.

Kita torontiečių kandidate 
buVo Elena Račytė, taipgi 
jauna ir pirmu sykiu dalyvau
janti tokiame darbe. Ji surin
ko 6,235 balsus. Jos mene- 
džerium buvo J. Naujokaitis. 
’ Abi jaunos, bet gabios me
nininkės. Torontas vistiek di
džiuojasi jomis.'

-Jei jos nelaimėjo pirmųjų 
vietų, tai ne jų kaltė: • ’• 

Reikia pridėti, kad populia
rumo kontestas davė Liaudies 

1

Balsui labai didelę paramą. 
Kontestantėms, jų talkinin
kams ir rėmėjams reikia pasa
kyti didelį, didelį ačiū.

Garbės stalas buvo grynai 
maistas, bet jis sudarė įdomų 
numerį. KiadaG’Aų atėjo lai
kas jį laimėti, visi susirinkom 
prie paviljono ir laukėm, ku
rie būsime laimingi ' atsisėsti 
už taip puikiai paruošto stalo.
Pašaukia mūsų žvaigždes^ 
traukti laimingus bilietus. Lai-\ 
mėtojus palydi gausūs ploji
mai, šūkiai ir net entuziastiš- / 
kas mėtymas aukštyn laimė
tojų. Visiems laimėtojams bu
vo prisegtos raudonos rožės. 
Paskui buvo pakviestos kon-
testantės, svečiai. Tikrai buvo
gražus ir draugiškas pasivai- 
šinimas.

Apie tai, kas parėmė pikni
ką maistu ar kuo kitu, rengė
jai patys praneš. čia tenka 
paminėti tik tą, kad dėka 
gausios paramos, laisvo “spen- 
dinimo” piknike, piknikas bu
vo pasekmingas ir materialiai. 
Rengėjams ir rėmėjams, kaip 
ir visiems, kurie’prisidėjo dar
bu, Liaudies Balso darbinin
kai taria didelį ačiū.

Buvo vienas ir nemalonus 
atsitikimas šiame piknike, 
Butvilų vaikutis Vytukas nu
krito nuo supyklos ir susilau
žė rankutę. Vaikučiui teks pa
sirgti,, o tėvapiš didelis rūpes-

Vancouver, Canada
Birželio 6 d. rastas miręs 

Kazimieras Shilinskas, kilęs 
nuo JJtenos, žinomas dauge
liui winnipegieČių ir vancou- 
veriečių. Paliko giminių Lie
tuvoje ir Jungtinėse Valstijo
se, o Vancouveryje 10 , metų 
amžiaus dukrelę Birutę ir bro
lį, kurį nepersenai atsikvietė 
iš Vokietijos.

Palaidotas'Mount View ka
pinėse birželio 12 d.

Vienu kartu Kazimieras 
priklausė Lietuvių Literatūros 
Draugijai ir nemažai prisidė
jo drapanų rinkime, kad pa
dėti karo nuteriotąi tėvynei.

Dukrelei Birutei ir igimi- 
nėms reiškiu gilią užuojautą.

A. Grinkus

Birželio 11 d, rastas alinėje 
negyvas Stasys Butkus su 
žaizda galvoje ir ant lūpų ir 
tuščia pinigine šalia jo. Velio
nis buvo apie 45 metų'am
žiaus, kilęs iš Ukmergės aps
krities, Aluntos parapijos. Pa
laidotas Ocean View Burial 
Park. Religines apeigas atliko 
kun. A. Traskevičius. Velionis 
nepriklausė jokioms organi
zacijoms.

Butkus paliko tris namelius, 
kuriuos nuolatos taisė ir nuo
mavo, darydamas iš to pragy
venimą. Jęi yra' giminių kur 
Kanadoje ar kitur, turėtų at
sišaukti, gal gautų įtors dalį* 
jo sunkaus 20-ties metų dar-, 
bo palikimo.

Mirties priežastis taip ir li
ko nenustatyta. . A. G.

<'■

New Yorko ir apylinkės smulkieji biznieriai nepasi
tenkinę “kainų karu” tarpe didžiųjų krautuvių. Jų biz
nis esąs, nupuolęs. Štai Smaller Businessmen’s Associa- 

. tion. pirmininkas Henry Modeli vaikštinėja su iškabo- 
fciis,.protestuodamas prieš tą “karą.”

Vidutinio svorio kumštininkų čampionas Sugar Ray 
Robinson (viduryje) ir du jo draugai policijos išveda-, 
mi iš sporto arenos amerikonų žinioje esaniamie Ber
lyne. Jisai patiesė savo oponentą Gerhard Heėht’ą pir
mą j ame ir antrą j ame roiihde. Tuomiet kumštynių vir
šininkai paskaitė Robinsoną sudavus Hechtui inkstuos- 
na, o “tyrojo kraujo” ponaičiai iš publikos pradėjo mė
tyti bonkomis į Robinsoną. Sporto ekspertai sako, kad 
Robinsonas gerai kuniščiavosi ir kad ’ jis turėjo būti 
paskęlbtas laimėtoju. /

Elizabeth, N. J.
Įvairūs Įvykiai

Elizabethe keletą mėnesių 
atgal, vasario 14 d., taip va-
dinamą St. Valentine dieną, 
pasklido gana sensaęiųga ži
nia. Pagarsėjęs lenkų kilmės 
'politikierius advokatas ir Eli- ■v.zabetho miesto tarybos kon-
silmanas Raymond Kopnicki 
tapo nušautas savo raštinėj 
per vietinį saliunčiką Walter] 
Chwalka.

Tragedija įvyko ginče dėl 
$500 skolos, ■ kurią Chwalka 
norėjo dalinai atsiteisti. Bet 
konsilmanas Kopnickis parei
kalavęs visos sumos, o jei ne, 
tai būk tai Kopnickis grasi
nęs uždėti ateštą ant Chwal- 
kos saliūno, grąshtęs licitaci- • < i i * : < i • ' •ja. 1 i ? ‘ -J ; • . • •

Chwalka, iš piktumo nęįe- 
kęs lygsvaros, vienu šūviui iš 
revolverio nušovė konsilmaną 
Kopnickį.

“Well,” pabaigoje birželio 
mėnesio ■ įvyko grand - jury 
teismas ir Walter - Chwalka. 
už nužudymą K Kopnickio 
tapo pripažintas kaltu ir nu
teistas visam, amžiui kalėji
mam

—o--
Viętiniai real estate biznie

riai gana stiprūs politikoje ir 
žino, kaip vartoti savo jėgas, 
nes miesto konsilnąanai, di? 
džiuma balsų, ’jau kelintu sy
kiu atmeta tam tikrą rezoliu
ciją, reikalingą gavimui iš fe- 
deralės valdžios paskolos dė
lei statymo naujų apartmęnti- 
nių namų.

Mat, federališki namai ga; 
dina privatiškų namų' parda
vimo ir štatymo pelnus.

Tas begėdiškas miešto kon- 
silma.nų elgęsis užplykdė visus 
CIO uniją narius’, nes net New 
Jersey valstijos CIO prezidėri- 
tas Carl Holderman' 'asmeniš
kai pareikalavo nuo Elizabe
th© mero J^rnes Kirk ištyrimo, 
kodėl neužgiriama projektas

žvilgterėdavęs į nusirengian
čias moteris ar merginas.

Paskutinis Plungio žvilgte
rėjimas į Mrs. Helen Anisko 
langą nepasisekė, nes tapo 
policijos areštuotas.

—o—
Kitame kaimyniškame prie

miestyje Rošelle atsirado plėš
rusis vanagas. Jisai puldamas 
iš aukštumos ant bežaidan- 
čių vaikų nutūpė net ant vie
nos moteries galvos. Douglas 
avė. gatvės gyventojai, nega
lėdami apsiginti nuo vanago, 
turėjo šauktis policijos pagal
bos. Vienas' policistaš nušovė 
vanagą iš specialiai tam gau
to šautuvo. Elizabetietis.

Oakland. Cal.
OąklandiečiAi 'Remia 
Pažangiąją Spaudą

Neskaitlinga čia lietuvių ko
lonija, bet pažangiojo veiki
mo ir pažangipsips spaudos 
reikalais labai pavyzdingai 
rūpinasi. ■

‘ Nesenai pas mus ^lankėsi 
Vilnios redaktorius d. V. An
drulis-, šios apylinkės lietuviai 
įteikė jam arti tris šimtus do
lerių dėl paramos Vilniai.

Beeinant prie užbaigos 
dienraščio Laisvės 40 metų 
sukakties fondo vajui buvo su
ruoštas pobūvis, kuriam val
gius’ pagamino buvę brookly- 
niečiai Laisvės • patriotai, Mo- 
zuraičiai. Jiems padėjo d. 
Šlegerienė. šiame pobūvyje 
buvo sukelta $135 dėl dien
raščio Laisvės. Draugai Karo- 
sąi veltui davė savo “rompus” 
kambarį pobūviui, taipgi vir
tuvę ir kitas reikmenis paga
minimui valgių. Didelis ačiū 
visiems. . . ■

'LLD kuopa .jau seniau buvo 
pasi untu š i ? $ 4 0 . p asVei k i n i hiu i 
Laisvės, o dabar dar $135, tai 
jau netoli dvi šimtinės. San- 
franciskieč^ai taipgi ' turėjo 
gražų pobūvį dienraščio Lais-

So.. Boston, Mass.
---------------- \ 

Į

Nežinau, draugai, kas čia 
tokio su mumis yra. Bet mū
sų didieji miestan kaip Bosto
nas, Philadelphiay/Baltimore, 
atrodo lyg apmirę. Reikia at
mint, kad Bostonas kadaise 
yra buvęs centras progreso, 
čia net ir “Laisvė” gimė. Bet 
dabar ahtraeili.š miestas Wor- 
cešteris mus toli pralenkė. Jau 
mes. neturime choro, nei kvar
teto ar sixteto, net ir duetų 
nebesigirdi...

Na, ir mūsų klubas, ir tas 
labai susitraukė, kad net 
pinaklininkų skaičius sumažė
jo. šokių lankyti mes jau ne
norime, taipgi nei bobų dau
žyti.

Trys mėnesiai atgal mos 
nutarėm pagražinti, išdažyti 
klubą. Pinigų kasoj mažai, 
tai nutarėm, daryti talką sa
vanorių. žinoma, visi klubo 
nariai 'dažyti neis, o kiti ir 
negali šeštadieniais dirba. 
Dažus reikia pirkti. Nutarėm, 
kad, kurie nedirbs, kad sava
noriai suaukotų po $2, arba 
kiek kuris gali. Na, ir štai sa
vanoriai dažymo darbą atliko, 
bet gi dažų pirkėjai, pasiliko 
“skylėj.” Tegavo,me tik $7, 
tai yra tik pusę tos sumos; 
be to ir viršutiniai svetainės 
kambariai reikės pagražinti. 
Bet gal ne visi nariai žino tą 
nutarimą ? O • gal kiti pamir
šo? Manau, kad dar daugiau 
draugų ateis talkon, ir kaipo, 
progreso rėmėjai už kitų 
nugarų nesidangstys.

Gaila, bet tikrai yra nedi
delis mūsų draugų būrys; bet 
mes esame ateities vadovai. 
Ateitis priklauso mums —-juo
dosios spėkos progreso nesu
laikys.

Kalbant apie mūsų klubo 
vyrus, reikia prisiminti ir apie 
moteris. Jos be mūsų, o mes 
be jų nęapseiname. Man atro
do^ kad ir tarp jų dalykai ne ( 
taip jau gerai einas. Atrodo,' 
Uad ir jos vienos kitų nesusi
gaudo. Ypatingai tūlos jaunes
nės “išsportėjo.” .

Dorčcsterietis

Bridgeport, Conn.
LDS 74-tos kuopos susirinki- 
maš, laikytas Lietuvių Salėj, 

Lafayette St.
74-ta kuopa pradėjo dar

buotis gavime naujų nhrių. 
J. J. Mockaitis ir A. Jocis 
perstatė (po vieną jauną, gra
žų narį, kurie tapo priimti.

Kadangi šis vajus yra nuo 
punktų, ta.d Mockaitis nema
žai pasidarbavo, kad nariai 
pasididintų sau apdraudą.

Kuopos vardu buvo sureng
tas išVažiavimas. Nors-buvo 
rengta ant mažos skalės, ta
čiau’ pasekmės buvo geros. 
Mat, būta gerų darbiįiinkų, 
kaip J. J. Mockaitis, F. Mik- 
nevičius, H. Baranauskienė ir 
M. Valatkienė. Gi drg. A. Mu- 
reikienė padovanojo gražų 
sūrį, kuris buvo išleistas ir 
davė gerą pelną. Na, o sve
čiai ir viešnios nepavydėjo už 
savo doleriuką pasivaišinti, 
tad atliko net $36 pelno. Kuo
pos vardu, didelis ačiū rengėdėl naujų namų statymo.-

O kad Elizabetho gyvento
jams, ypač netur.tipgięms, xstp- 
kuoja narnų gyvenimui, rodo 
ir sekamas, viens iš dauge
lio, atsitikimas: '';

Mrs. Helen Gembski, moti
ną trijų yaikų, nušoko 140 
pėdų vandenin nuo Goethal 
tilto tai’pe Elizabetho ir Sta
ten Island salos, bandydama 
nusižudyti, nes nelaimingai 
moteriai gręsė evikcija iš gy
venamų kambarių po 130 
Elizabeth Ave.^,

Bet kokiu tai stebuklingu 
•būdn Mrs. Gembski, savo 
amžiuje nemokėjusi plaukti, 
kaž kaip priplaukė prie kran
to Arthur Kill užlajoje. 
• • ■ ■ —o— ■

Kaimyniškame priemiesty
je Hillside gyvena “romantiš
kas” jaunas lietuvis1, dar 33 
metų, Charles Plungis. Jis vė
lumoje nakties važinėdavęs 
savo karu po įvairias gatves. 
Pamatęs neužleistus langus, 
išlipdavęs iš karo ir tykiai-

vės 40 metų sukakties proga, 
ir sakė, sukelsią mažiausia 
šimtįijię dėl Laisvės. Tad į ke-- 
lėtos savaičių1 laiką, kaip Vil-i 
nįai, taip Laisvei, po arti ;tris 
šimtus dolerių,!

Apsižvelgiant į tai, kad šio
je apylinkėje randasi tik po-, 
ra^ar trejetą pažangiųjų lie-1 
tuvių šeimų; tai yra labai pui
ki parama spaudai.

Bet tai dar ne viskas, LLD 
kuopa finansiniai parėmė Me
no SUjuhgos vasarinę atosto
gų mokyklėlę ir Suvažiavimą 
už Taiką'.

Mūsų gera narė Bitienė, bu
vo susirgusi, bet sustiprėjo. 
Laike dienraščio Laisvės 
naudai pobūvio draugė Kar°-i 
šiene buvo suhegąlėjusi. ,Jaui 
buvome nusigandę, manėme, 
kad begaliniai įtemptas jos 
darbas unijoj ė ir abelnai vi- 
suo^neniniim veikimd par
trenks ‘ ją? Bet kur. čia taU ji 
pasiduos — kėlias dienas pa- 
kentėjiisi dieglį, dabar vėl’su-' 
kasi kaip vijurkas./ T.

jams ir svečiams.
Taigi, nusitarta ir vėl tą 

patį padaryti apie rugpiučio 
pabaigą. .

Paaukota iš kuopos iždo 
$5 ir pavieniai draugai sume
tė keletą dolerių dėl vasari
nės vaikų mokyklėlės. Tai ge
ras 74 kuopos pasidarbavi
mas.

—o—
Kas daugiau girdėti 

Bridgeporto apylinkėje 
štai viena nemaloni žinutė. 
Marta Baltrėnienė, LLD 

narė, mirė 24-ta d. birželio. 
Palaidota ,27 d. birželio, Šv. 
Marijos kapuose, Milford, 
Conn. Paliko nuliūdime savo 
vyrą Ciprijoną Baltrėną, tris 
sūnus: Boleslovą, Antaną ii” 
Juozapą. A

Drg. M. Ba'ltrėnienė buvo 
dienraščio Laisvės skaitytoja 
ir darbininkiškų reikalų rėmė
ja. Mirė susilaukusi 70 metų 
amžiaus.. Atvykusi iš Lietuvos 
190? metais. Praėjo iš Va
balninku parapijos, Pasvalio 
apskrities;. Po tėvais vadinosi 
Marta Simanavičiūtė. Milfor- 

’de išgyveno 33 metus.
LLD 63-čios kuopos vardu

yra reiškiama jos visai šeimai 
gili užuojauta.

O Martai ląi būna lengva 
ilsėtis šios šalies žemelėje!

M. Arison.

Žinios iš Lietuvį
----o---  

Čekoslovakijos kino filmų 
festivalis

VILNIUS, geg. 8 d. — Vil
niuje, “Maskvos” kino teatre, 
prasidėjo Čekoslovakijos kino 
filmų festivalis. Kino festiva
lis sukėlė didelį susidomėjimą 
sostinės darbo žmonių tarpe. 
Pirmąją dieną kino teatre v 
gausiai atsilanl0 vilniečiai 
žiūrovai. Festivalyje bus de
monstruojami meniniai Čeko
slovakijos kino filmai; “Stos 
nauji kariai,” “Nebylioji ba
rikada,” “Naujoji Čekoslova
kija,” “Spąstai,” “Užtvanka,” 
“Senosios Pragos didvyriai.”

Kino teatro fojė surengta 
paroda “Čekoslovakijos ~TčhRT" 
meno kelias” padeda žiūrovui 
susipažinti su naujausiais Če
koslovakijos kino meno pasie- 
kin\ais.Važiuokime! Važiuokime! Važiuokime! x A i

Į L.D.S. 3-sios Apskrities, New Yorko ir New Jer^y į

PIKNIKĄ I
$60 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Bilietas nuo 6c iki 35c.

Sekmad., Liepos-July 15, 1951 
LIBERTY PARK

340 Mitchell Ave., Linden, ,N. J.

Važiuokite Bušu, gražioje kompanijoje. Busas išeis nuo 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill,' N. Y., 12:45, ir sustos prie Lietuvių Piliečių Klubo, 
280; Union Ave,,. Brooklyn, N. Y., 1:15 P. M.

Kelionė į abi pusi $1.75.
Pasimatysime piknike. — Nepamirškite atsivesti 

savo draugus.

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengiasi prie 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-July 22 d.
Bus visiems žinomoje Urbonienės

Beechnut Grove Park
Middlebelt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Čia bus proga susipažinti su daug svačių iš kitų mies
tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.

Prie įžangos bilieto Sąryšis paskyrė (
.$150.00 dovanomis

oooooooooooooooooooooooooooc^ooooooooooooooooooooooooSPAUDOS PARAMAI PIKNIKAS
• Rengia

HARTFORDO PAŽANGIOSIOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS
įvyks

Sekmadienį, Liepos 15 July, 1951
Sąryšio Parke, Glastonbury, Conn.

Čia bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų. Taigi, vietiniai ir iš toliau konnek- 
tikiečiai būkite šiame piknike ir pasimatykite su daugeliu svečių.

i
Gera Orkestrą Gros Šokiams

Taipgi bus graži dainų programa, kurią duos pagarsėjusieji chorai, (išgirs 
gražių lietuvių liaudies dainų.

........ . ........................................................................................... I, '■■ ■ ■ ■ ■■ t

4 pusi.—Laisvė (Liberty)/ Šeštadien^ Liepos-July 7, 1951



TEOFILIS TILVYTIS.

n i ci u s
(Poema) 

(Tąsa)

Pasiėmęs savo Dičių, 
Atsidūriau vagone, 
Tardams:J‘Sėski, drauge, šičia. 
Sėsk arčiau palei mane.” 
Kanceliarijos vedėjas, 
Lagaminą pasidėjęs, 
Tarė į mane švelniai: 
“Pąvargau gi, trauk velniai!...” 
Dičius pamažu aprimo — 
Prie ministerio, matai ...
Jei iš veido paskaitai, 
Lyg nebėr jau tuščio grimo. 
Bet jei kalbintum ilgiau — 
Su draugu mūs dar blogiau.

x Neapčiuopia idealo, 
Nėr paguodos ir darbe; 
Klaikūs žodžių intervalai, 
Baisas skamba, lyg grabe. 
Pasiknisk tenai širdyje — 
šitas auksas jau rūdyja;

- Žiedas ,paliestas šalnos, 
Gelsta vidury dienos.

> kSfėgia jį vidaus nykumas, . 
iNbrs mėgina užmaskuot; 
Mhka dar susišukuot, 
Bet jo akys draikos dūmais. 
Nors dar kvepia kvepalais, 
Bet blogai su sakalais^

' Ruošės likti jis juristu, 
Siekt į tolį ir aukštai. 
Tuom tik ateitis pagrįsta 
Šubyrės, kaip tie .lukštai.
“Kai pabaigsiu ... kai subręsiu, 
Savo laimę susirasiu ...” 
Leisk man, Vladai, netikėt... 
Laimę rasti reik mokėt.
Dideles šviesos idėjas 
Reikia daug giliau suprast; 
Mokslus greit gali prarast

• Ir nueit, drauguži, vėjais.
Jei ruošiesi tu ponaut •— 
Bus sveikiau laukuos šienaut.
■y
Susirado Dičius vilą 
Lr sudribo patale.
Ankstų-rytą jis pakilo, 
Ilgai vaikščiojo šile. 
Lyg klajoklis be tėvynės, 
Ieško geresnės kavinės; 
Nors ir jautės nešmagiai, 
Bet kalbėjo mandagiai: 
“Duokite ką nors užkąsti .. . 
Pyragaitį ir kavos...” 
Ir Adelės iš galvos 
Negalėjo jis išmesti.
Atidavęs du litu, 
Ėjo ieškoti pietų.

Vaikščioja alėjoj grafo, 
Susimąsto nejučiom.
Uęsto aitrų rožių kvapą, , 
Guodžiasi savom kančiom.
Kartais, susitikęs damą, 
Stengias suvaidinti ramų, 
Kelia skrybėlę šaltai — 
Dama šypsos nekaltai. 
Brenda su poniom į jūrą, 
Išdykauja bangose, 

’^Bet pabėgus jo dvasia 
Jūroj dar labiau subiūra.

../Verčias vandenų kalnai — 
Prakaituoja jo delnai.

• Kvepia ošiantis pušynas, 
Kaukši medyje genys.
Kruta, dirba skruzdėlynas — 
Kas tą visa išmanys?
Prisisegus melsvą gėlę, 
Vaikščioja šile Adelė; 
Draikos ant akių plaukai, 
Sunkiąs iš pušų sakai. 
Vėjas sklaido jos suknelę 
Lengvą, su margom gėlėm: 
Nenupieši to eilėm, X* 
Neaptarsi jos dainelėm. 
Dar metelį panokink — 
Pulk į ją ir nusiskink.

• Baigusi aštuntą klasę, 
Atvažiavo su mama. 
Lengvabūdi lovelase, 
Skubink — laukia mylima! 
Dičius .slinkdamas tarp medžių, 
Nepažino dar iš pradžių,

Žet pasižiūrėjęs vėl /
įtarė šiltai: “Adei...”

, Akys mylinčios įsmigo 
j( ' Jai pažįstaman veidan ...
f puti.—jLųisvč (Liberty)* Sęšta^ien.,

Ir sustingo ji ledan;
Išmetė iš rankų knygą ... 
Ėmė rausti, pamaži — 
Meile, kokia tu graži!

Mūs laikuos yra merginų, 
Norš jau visos be kasų. 
Jei gražiai tave augino, 
Tu gražiausia iš visų! 
Dauguma dabar padykę, 
Bet nebūkime netikę; . ,
Aš dar vis šventai tikiu, 
Kad yra švarių akių.
Jų dažniausiai nesimato, 
Jas paliekame šaly;
Dar jų vaisiai per žali, 
Dar per maža aromato. 
Turime gražių žiedų, 
Kvepiančių gėlių medum.

^iūri ji rimtai į Dičių, 
JKiek paraudę jos skruostai.. . 
Supas ant baltų kojyčių, 
Kalba tiesiai, paprastai. , 
Vos ištarus “Mielas Vladai,” 
Ji ir vėl ijeteko žado, 
Ranką padavė šaltai, 
Žvilgterėjo nekaltai.
Tarė Dičius: “Netikėjau ... y 
Čia sutikti nemaniau ...
Tu ir šiandien, kaip seniau. 
Aš, matai, va, sumenkėjau.
Tu išaugusi, Adei...”
Ji nustebo: “Aš?! ... Kodėl? ...”

Chicago^ Žinios 
' < ' 5 V z Z’ j ■ . »

—. ■' ? ' f

Cicerietis Juozas Paulius 
jau apie treji metai kenčia 
nesveikatą del ištikusio.jį pa
ralyžiaus. O buvo visuomeniš
kų polinkių žmogus, netingė
davo ateiti į susirinkimus ' ir 
pramogas, padirbėti organiza
cijoms kol sveikata tarnavo. 
Tokių žmonių nesveikata yra 
skriauda' visiems. Paulius gy
vena 2101 50 Avę., Cicero.

' -A •’ '■

Antanas Longevičius, bar,be
rys, pasidavė JIines ligoninėn, 
operacijai ant akius;

U ’

'• / ■» . -r

Chicągos ir ‘prieiniesčių sri-' 
tyje šiemęt bandys sukelti 
$35,00.Q kovai ' prieš pavojin
gąją mažakraujystę —' leuke- 
ųiią. • . . ,

Kovoti prieš tą ir visas li
gas svarbu. Tačiau mūšų ne
laimė tame, kad tam viskam 
prisieina elgetauti centų iš tos 
pačios ligų kankinamos bied- 
nuomenės. O šimtus dolerių, 
kuriuos kiekvienas darbinin
kas sumokame taksais nuo 
savo uždarbio, išeikvojama 
karams ruošti, kainų kėlimą

didinti ■ įr tuo patim plėsti ne
sveikatą. . ’ 1 '

Priemiesčiuose Brookfield, 
Barrington, Elgin, Flossm^r, 
La Grange, River Forest ir 
Steger panaikinta rendų kont
rolė, valdinio rendų kontro- 
.liaus įsaku. Vykdytinas pra
dedant liepos 1-ma.

★

Advok. Jakas su savo motina 
Aldona, taipgi aidiete Dora 
Magnus ir Ivanauskiene ga'le 
birželio išvyko atostogų Flo
rid on. ' L : '

. J , ★

P-raėjUsio vakario mėnesį 
buvęs .susižeidęs 'Jurgis Petru- 

■ tis dar vis nesveikuoja. Be 
lazdų negali vaikščioti, trū
kęs klubo- kaulas vis dar nėra 
sugijęs. Petručiai gyvena 3256 
.S. Union.- Avė.,- Chicągos toje 
•dalyje, kuri vadinama-Bridge- 
portu. . ■<. • •

Rose land o Aido Choras jau 
pradėjo mokytis dainas iš 
operetės “Pepita” ir bendrai 
rūpintis ateinančio sezono re
pertuaru. Tam sukaupk yisą 
energiją po trumpos atošto-

• • * 
gos, kurią pasiėmė liepos mė
nesį.

F. Bagdonas ir A. Grimaila 
atostogomis lankėsi pas savo 
draugus B. ir O. Stumbrius, 
farmeriaujančius prie Maris
sa, pas Pakutinskus prie

Springfieldo, taipgi pas kitus 
tų miestelių ir Johnston City 
apylinkių lietuvius savo arti
muosius. Ž.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
UžraSykit Laisvę Savo Draugui.

4 CHARLES J. ROMAN

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

1113 M t. Vernon St- 
Philadelphia, Pa.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Tel. Poplar 4110

“Kūdiki skaistus, tai mitas .. . 
Tu linksma ,kaip ir kadais. 
Matosi auksinis rytas

’ ' Su konvalijų žiedais.
Štai, matau — graži jaunystė 
Su juokais, švelniom kvailystėm : . . 
Slegiamas buities dienų, 
Aš tik tuo ir gyvenu.
Tu lakioji, kaip drugelis, 
Šokinėji ant gėlių .. . 
Aš tave, Adei, myliu . .. 
Mūsų jau supintas kelias. 
Noriu grįžt į kelią vėl — 
Keista tau, matau, Adei? . . .”—

“Brangus Vladai.. . Man nekeista. 
Aš mylėjau taip karštai.
Per ilgai buvau apleista — 
Laimė mus pames už tai. 
Užsidarius aš kentėjau, , . 
Į tave viltis aš dėjau, 
O tu pametei mane 
Nuostabiausiai^ romane. 
Meilė perdegė, išblėso, 
Tu man leidai nusivilt... 
Nemokėsiu vėl pamilt,
Įtikėt tau negalėsiu. z
Daug kartumo valandų 
Pergyvenom aš ir tu.”

Kas vaikystėje kentėjo, 
Savo laimę susigaus.
O kas blaškėsi pa vėju j, 
Tas ir klaidžios ant dangaus.
Kas švelniam skausme subręsta, 
Laiko purve nepaskęsta;
Jis lekioja kiek žemiau, 
Bet tokiam širdy ramiau. 
Tokia buvo ir Adelė 
Dar gimnazijos suole. 
Liūdna buvo jo$ dalia, 
Tat sparnų aukštai nekėlė. 
Pasisėmusi žinių, 
JI paliko tarp žmonių.

j Dičių šitas paprastumas 
Šiandien pavergė visai. 
Supa jį švelnus saldumas, 
Pasaldėjo ir jisai.
Dengia jį ramybės skraistė, 
Jis prašytų jį nuteisti, 
Atsiduotų Dičius jai:• 
Vlądai, ko gi dar bijai?

- Žydi palei pušį gėlės, 
Bitės ieško ten medaus. 
Dičius, maudžiąmas vidaus, 
Prisispaudė prie Adelės. 
Kūnas tirpsta glėbyje,

• Bloga Dičiaus širdyje.
i

Kurgi taVo žodžiai, Vladai, 
kuriuos tu švaistei Kaune?
Kur rūstus likimas veda 
Šiam gyvenimo mene? 
Neseniai švelnutei poniai 
Tu šypsojaisi maloniai; 
Ant nuogų, slidžių pečių 
Bėrei tūkstančius minčių. 
O dabar, kaip koks šešėlis, 
Pats nesurandi savęs;

. Kas tave kelian išves, 
Vargšės vėjo bernužėlis? 
Painioji dabar mane 
Be idėjos romane!

----------------- ------ (Daugiau bus) 
Liepos-July 7, 1951

Laisvės Piknikas
Laisves piknikas Brooldyne 
, Bus patogiau atvykti iš

šiemet bus šeštadienį, 
tolimesnių kolonijų.

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stcnsler

Taipgi žinokime, jog šiepiet Laisves piknikas bus naujoje vietoje—

DEXTER PARK
JAMAICA AVE. IR ELDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y.

Privažiuojama BMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Eldcrts Lane stotyje.
Parkas prie pat stoties.

• . i
< ' 1 , ' * •

Puikią lietuvių liaudies dainų programą duos • vietinis Aido Choras ir Newarko Sietyno Choras. 
Abiem choram vadovauja Mildred Stensler1

ANTANO PAVIDŽIO ORKESTRĄ ŠOKIAM
I X. -X • ‘ ■

Piknikas prasidės 1 vai. dieną.
j .. ' 41 ir..r».i. i i 4 11, ,i  ,  ■

Programa —6 vai. vak.



NwY(>rk(k>^/Wa7lnhn
Liberty Auditorijoje

Sofija Masonienė pirmą 
sykį pamatė Lietuvių Kultūri
nį Centrą. Jai labai patiko į- 
staiga ir visi įrengimai. Džiau
giasi turėjusi progą čia apsi
lankyti.

Iš Miami, Fla., ji atlėkė or
laiviu. Kelionė buvusi gera, 
nei kiek nepavarginusi. Apsi
stojo pas laisviečius biznie
rius Sutkus.

šiandien ji dalyvaus Lais
vės piknike. Taipgi ketina ap
lankyti New H aven o draugus 
ir drauges ir dalyvauti spau
dos piknike, Hartford, Conn.

f t | i ’

šiandien, liepos 7, Audito
rijos valgykla '• ir namas bus 
atdari tik iki 2 vai. po pietų. 
Todėl patartina tiems, • kurie 
nori' čia apsilankyti, atvykti 
prieš pietus. 'Tai bus gera pro
ga skanius pietus suvalgyti.

Rytoj, liepos 8, Auditorija 
bus atdara tik iki 12:30 vai. 
po pietų. Tai dar bus proga 
kai kam ją aplankyti.

—o—
Auditoriją ir kitas mūsų į- 

staigas aplankė Vytautas Ra
manauskas su savo žmona ir 
sūnumi. Jie čia atvyko iš Lo
well, Mass, žada dalyvauti 
Laisvės piknike.

Draugams Riamanauskams 
labai patiko Lietuvių Kultūri
nis Centras.

““»r~”
Auditorijos valgyklos gas- 

padinė Globičienė turi nema
žai svečių iš Wilkes ’ Barre, 
Pa., apylinkės. Atvyko jos 
brolis Kuosa ir kiti giminės.

Jie lankėsi Auditorijoje. 
Jiems , taipgi;ši įstaiga patiko. 
Mand visi dalyvauti Laisves 
piknike. • < M » f* ’

— ■■■ ,, ..... i 'i ■ ■■■■ f

Laisves piknike moterys 
savo stalui turės vaišių

iš Kalifornijos
Moterų Ęlubo narės ruošia

si Laisvės piknike šauniai pa- 
baliavoti su savo’ šeimomis ir 
visa didele gimine, kuri su mo
terimis klubietėmis kas metai 
baliavodavo Laisvės piknikuo
se. Tas, jau užtikrinta,, nes 
kumpiai ir pyragai iškepti, 
agurkai užraugti ir visa kita 
savo vietoje. Bet tai ne viskas.

Keleriais pastaraisiais me
tais gyvenanti Kalifornijoje 
klubietė Uršulė Bagdonienė

ŠIANDIEN DIDYSIS DIENRAŠČIO 
LAISVĖS PIKNIKAS

Tai\ jau sulaukėme didžio
jo dieftirašČio Laisvės pikniko. 
Šiandien (liepos 7) piknikas 
įvyksta Dexter Parke, Wood- 
havene. Prasideda 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki vidurnakčio.

Pikniko programa prasidės 
6 vai. vakare. Brooklyno Ai
do Choras ir Newarko Sietyno 
Choras pikniko ' dalyvius pa
linksmins. šokiams gros Pavi- 
džio orkestrą.

Šiame piknike tikimasi tu
rėti daug publikos. Visi žin- 
geidauja nauja pikniko vieta. 
Nors daugelis Brooklyno apy
linkės lietuvių gerai, ją žino, 
nes dažnai toje vietoje pikni
kuose dalyvauja, bet dar 
datį^ žmonių nėra jos matę. 
Tai bus gera proga pamatyti 
ir dalyvauti.

—o—
Laisvės piknike bus svečių iš 

visos mūsų šalies
Sugrįžusieji iš Naujosios

Anglijos lietuvių pikniko Lais
vės naudai brooklyniečiai pa
sakojo, jog atsisveikindami su 
mūsiškiais daugelis Massa
chusetts, Conn, ir kitų tos 
srities valstijų lietuvių sakė:

— Iki pasimatymo Laisvės 
piknike liepos 7-tą, Dexter 
Parke, Woodhaven, N. Y.!

Tą patį pasakoja sugrįžu
sieji iš Chicagos delegatai ir 
kiti ten buvusieji pirmąją sa
vo atostogų savaitę. Chicagie- 
čiai ir kiti vidurvakarinių vals
tijų lietuviai, kurie rengiasi 
atostogauti LMS Atostogų 
Mokykloje ar bile kur Rytuo
se, žadėjo savo atostogą čio
nai pradėti Laisvės piknike šį
šeštadienį.

Daugelis jų, beje, dar nėra 
matę Lietuvių Kultūrinio Cen
tro, tad/ ketina užeiti ir čionai.

Ar.

, Laikas Užsisakyti Buse Vietą Kelionei Į 
LDS Trečiosios Apskrities Pikniką

Kaip žinote, LDS 3 Apskri
ties piknikas įvyks sekmadie
nį, liepos 15, Liberty Parke, 
Linden, N. J. Tai bus New 
Yorko ir New Jersey apylin
kės LDS piknikas. Suvažitios 
daug iš plačios apylinkės 
žmonių. Brooklyniečiai taipgi 
ruošiasi skaitlingai dalyvauti. 
Vieni vyks sarvoz automobiliais, 
kiti traukiniais, bet kiti galės 
važiuoti busu.

• šiam piknikui busas jau pa
imtas. Jis išeis sekmadienį, 
liepos 15, nuo Liberty Audito
rijos, Richmond Hill, lygiai 
kaip 12:45 po pietų,, sustos ir 
paims į pikniką važiuojančius 
nv.o Lietuvių Piliečių Klubo, 
Williamsburge, lygiai 1:15 
vai. po pietų. /Bilietas į abi 
puses kainuoja $1.75.

Kurie norite busu važiuoti, 
tai galite rezervuoti sau vie
tas, pašaukdami LDS Centro 
raštinę Virginia 9-3692. Gali
ma šaukti pirmadienį iki 
penktadienio nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų, šeštadie
niais ir sekmadieniais raštinė 
esti uždaryta.

Tad nieko nelaukę užsisa
kykite vietą buse, nes tų vie-

tų nėra daug. Pirmutinis vi
sada gali būti laimingas.

Jeigu kurioms neparanku 
telefonu užsisakyti vietą, tai 
galite atvirutę ar laiškutį pa
siųsti į LDS Centrą, 110-04 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Tėmykite Laisvėje apgarsi
nimą, kuriame plačiau apie 
pikniką bus paaiškinta.

Pikniko komisija
, . Į i------- —i-- <--------— f J

Užmušto negro žmona 
reikalauja atstatyti iš darbo 

užmušiką-policįstą
Mrs. Alberta Fields su ke

turiais draugijų ir bažnyčių 
atstovais lankėsi majoro Im- 
peįlitteri raštinėje ir pridavė 
reikalavimą, kad policistas 
Samuel Applebaum, kuris už
mušė jos vyrą, butų iš darbo 
paleistas.

Negras Henry Field’s buvo 
mirtinai peršautas gegužės 
26 d. Minimas policistas pa
leido šūvį į jo nugarą visai 
be reikalo. Grand Jury yistiek 
policistą išteisino.

Svečiai iš Kanados
Liepos 5-tą laisviečius at

lankė svečiai iš Hamiltono,. 
Kazys ir Ona Pampalai su sa
vo jaunuoliais, dukra Birute 
ir sūnumi Vytautu. Su jais 
taipgi buvę atvykęs jų dėdė 
Juozas Kunigonis, woodhave- 
n ietis, giminaitė Elena ir Pet
ras Velykiai, taipgi vienas ki
tas jaunas svečias.

Svečiai apžiūrėjo Laisvės, 
spaustuvę. Atlankė ir kitas 
Lietuvių Kultūriniame Centre 
įsikūrusias įstaigas. Pagyrė j 
už įsigijimą tokios gražios iri 
garbingos įstaigos.' Dienraštį 
Laisvę du/osniai apdovanojo. I

Draugai Pampalai ir šeima i 

pasižadėjo dalyvauti Laisves 
piknike. Kadangi jaunuoliai 
yra menininkai, tai tikimasi, 
kad (komisijai paprašius) jie, 
sutiks dalyvauti ir programo
je- '

Ona Pampalienė labai pa
geidautų piknike susitikti sa
vo gimines, kurių antrašo ne
turi, susirašinėti negali. Ji ti
kisi, kad gal kur nors didžia
jame Brooklyne-New Yorke 
ar apylinkėse gyvena Kazys 
Juozu/ponis, jos pusbrolis, taip
gi Marijona Ciplijauskaite 
(po vyru, jei vedusi, pavardės 
nežino) ir Vincas Ciplijaus
kas, jos motinos sesers vaikai. 
Ir lauks pasimatymo su dau
geliu kitų artimųjų, kuriuos 
spėja čia gyvenant, bet neturi 
antrašų.

Pampalai Hamiltone yra 
gražiai įsikūrę biznieriai, ta
čiau tuo patimi ir visuomeni
ninkai, nenutolę nuo lietuvių. 
Jų duktė Birutė dalyvauja 
Liaudies Balso populiarumo 
kontestuose, kurie laimimi pa
gal kiekį sukeltos laikraščiui 
paramos.

Williamsburgo Social Security 
raštinė naujoje vietoje

Williamsburgo Social Secu
rity Administracijos raštinė 
dabar jau perkelta į naują ir 
daug didesnę ir patogesnę vie- 
tą, kad geriau aptarnauti vie
tos gyventojus.

Pirmiau "raštinė buvo 258 
Broadway, dabar perkelta į 
Huber Building, 217 Have- 
mėyer St., kampas So. 5 St., 
ant trečio aukšto.

ši raštinė aptarnaus 6, 11, 
21, 22, 27 ir 37 Brooklyno 
pašto zonus.

Petras Satkus 
Atostogauja

Brooklynietiš Petras Satkus 
turi net tris savaites atostogų 
ir jomis didžiuojasi. Tačiau, 
Petras praneša mums:

— Per atostogas gerai pa
simaučiau, bet nemanykite, 
kad pajūris mane sulaikys 
nuo Laisvės pikniko! šeštadie
nį būsiu Deksterio parko ir 
džiaugsiuosi su visais laisvic- 
čiais.

Gerai padarysit, Petrai!

Maisto kainos pakilo 
13 procentu

Darbo Department© statis
tikų biuras . pripažįsta, jog

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

195,0 metų liepos pradžioje 
maisto kainos buvo 10 procen
tų žemesnės.

Apskaičiuojama, 
metu maisto kainos 
lę aukščiau, negu 
nurodoma — siekia 
pręcentų.

GARSINKITE!? LAISVĖJ!

jog šiuo 
yri paki- 
offe Aliai 
nei 13

' Vieša padėka
Noriu per dienrašti Laisvę i 

pareikšti širdingą padėką | 
draugams ir artimiesiems, da
ly vaWisiems mano brangios 
žmonos Marijonos šermenyse 
ir laidotuvėse.

Ypač noriu didelę pagarbą 
išreiškti Moterų Klubo na
rėms: M. Yakštienei, A. Rai
nienei, Kasmočienei, Rimkie
nei, kaimynei Joneliunienei iri 
kitoms, kurios veik per pas- , 
kutinius keturis mėnesius nuo-' 
lat ligonę lankė ir visaip jai j 
gelbėjo. Jų pagalba buvo di
dele paspirtimi mano gyveni
mo sunkioje nelaimėje.

Ačiū jums.
Petras Mikalauskas ir 

sūnus Jori&s.

Draugijų Sąryšis rūpestingai ren
giasi prie spaudos pikniko, kuris 
jvyks sekmadieni, liepos (July) 22 
d., visiems gerai žinomoje vieloje, 
Urbonienės Beechnut Grove Park, 
Middlebelt Rd.. Inst er, Mich.

Visus kviečiame tą dieną traukti 
į -Spaudos Pikniką, nes čia bus gra
žių svečių iš kitų miestų turite su 
jais pasimatyti ir susipažinti. Jų bus 
ne tik iš artimesnės apylinkės, bot 
ir iš tolimesnių miestų. Prie įžan
gos bilieto sąryšis paskyrė $150 do
vanomis.

Puikiausią proga pasilinksmini
mui.. Gera orkestrą gros šokiam, 
galėsite smagiai pasišokti. Nosivė- ! 
linkite prisirengimui šiam piknikui, 
viską pasiruoškite iš anksto.

(130-31)

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 ąr 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)

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Kliubo nariai 

jsitėmykite, kad iš priežasties pik
niko, Kjiubo pusmetinis susirinki
mas bus laikomas penktą nedėldie- 
nį, vietoje ketvirto. Draugijų salė
je, 4097 Porter St., liepos (July) 
29 d., 10-tą vai. ryto. Visi nariai 
būtinai turite dalyvauti šiame su
sirinkime, nes yra naujų ir svarbių 
reikalų aptarimui Kliubo ir jūsų 
pačių naudai ir išgirsite valdybos 
raportą. Detroito Lietuvių Kliu
bo Valdyba. (132-133)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks liepos (July) 9-1 ą dieną, Pi
liečių Klubo salėje, 280 Union Avė. 
Pradžia 7:30 vakaro. Turime daug 
organizacijos reikalų atlikti. Visi 
nariai; įsipareigokite būtinai daly
vauti. Duoklių pasimokėjimui lai
kas, todėl nedelsiant tą padarykime 
dabar. •— Valdyba. (130-131)

REIKALINGI OPERATORIAI
Prie moteriškų kautų dar

bu. Vienas blokas nuo Grand 4-
Ave., du blokai nuo Flushing 
Ave. Busas Q-37 priveža prie 
durų. Kreipkitės: 5820 Mas- 
peth Avė. Maspeth, L. L N. Y.

(130—132.) Z J

Sunkiai susirgo 
On a Grybienė

rašo:
“Iš pačių\geriausiųjų vaisių 

ir riešutų, koki tiktai Kalifor-. 
nijoje tegalima gauti, pati 
iškepiau vaisinį pyragą ir 
siunčiu jums... Ir tikiuosi su 
jumis pasimatyti liepos mėne
sį.” . f.

Tų nepaprastųjų skanumy
nų didelis pundas jau atėjo 
vienos klubietės vardu ir rasis 
ant moterų stalo Laisvės pik
nike šį šeštadienį, liepos *7-tą, 
Dexter» Parke. Tiktai tebelau
kiame, kad pati kepėja suspė
tų atvykti į pikniką. Tikimės 
sulaukti. ' Klubietė.

Atostogauja
Brooklynietės Natalija Na-: 

gulevičiūtė ir Irena Babars- 
kaitė atostogauja Bostone. 
Vieši pas Petrulius. Buvo at
vykusios ir į Laisvės pikniką, 
Mąynarde.

Natalija ir jaunutė Irena 
žadėjo savo atostogas baigti 
LMS Atostogų Mokykloje, 
kuri prasidės liepos 9-tą, Wor- 
jtęsteryje (baigsis 22-rą). Ire- 
nytė yra Richmond Hįll’e vei
kiančios lietuvių mokyklėlės 
narė. , R.

SILVER BELL BAKING CO.
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-10 Stagg St. Brooklyn, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

, ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Kelrodis į Laisves pikniką
Tik kepėjai težino 
Sekretą Varpo pro
duktą gerumo.

Is New Jersey, ir Penn- 
svlvanijos atvažiavę į New 
Yorką, važiuokite per Wil
liamsburg tiltą, pervažiavę, 
sukite po kairei i Grand St. 
Extension ir važiuokite iki 
Bushwick Ave. • Čia suki
te po dešinei ir tiesiai Bush
wick Ave. važiuokite iki Ja
maica Ave., čia s u k i- 
te po kairei į Jamaica Ave. 
ir važiuokite iki kapinės 
baigsis (po kairei yra kapi
nės). Kapines pravažiavus 
bus mokykla ir tuoj už mo
kyklos yra Dexter Park.

*. • •. v

Iš Connecticut valstijos 
važiuokite.  W o o d h a v e n>

Boulevardu iki Jamaica 
Ave., čia sukite po dešinei 
ir pavažiavus apie 11 blo
kų po dešinei bus Dexter 
Parkas.

Traukiniais važiuodami iš 
New Yorko imkite Broad
way Line Jamąica traukinį, 
ant Chamber St. station ar 
ant Canal ir Broadway sta
tion ir išlipkite ant Elderts 
Lane stoties. Čia rr bus 
Dexter Park.

Akuratnai pasižymėkite 
parko antrašą: D e x t e'r 
Park; 74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

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.

Kazimiero Grybo žmona 
Ona šiuo metu sunkiai serga. 
Jau buvo porą kartų Kings 
County ligoninėje, o dabar 
randasi Doctors’ Hospital, ant 
88 St., New Yorke. Galima 
lankyti kas dieną, nes ji rau
siasi privatiniame kambaryje.

Draugai Grybai gyvena 
946 IY 104 St., Brooklyne. 
Pirmiau d. Grybas ilgą laiką 
nesijautė gerai. Bet kada jo 
sveikata pagerėjo, tai jo žmo
na pradėjo sirgti.

K. Grybas pirmiau! būdavo 
matyti parengimuose, bet kai 
sveikata buvo palaužta, tai 
ir parengimus negalėjo lan
kyti.

Taigi, kuriems laikas lei
džia, atlankykite draugę Gry
bienę, nes atlankymas sergan
čiam suteikia daugiau stipry
bes ir ligą nugalėti. J. K.

—o—
Draugei Onai Malinauskie

nei padaryta sunki operacija 
Polyclinic ligoninėje, 34 St., 
New Yorke. Prie operacijos 
buvo du žymūs specialistai.

Operacija ^pavykusi ir ligo
nė eina geryn. Linkime jai 
greitai pasveikti. F.

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

■ '______________________________ ____________________________ Į___________________________

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

MALE and FEMALE
Reikalingas* Janitor vyras ir mo

teris j 4-ių šaimynų naml|i Suga- 
biam asmeniui gera proga. Gauna 
beismęnte 2 kambarius, maudynę, 
elektrą. Yra garo šiluma ir Šiltas 
vanduo. 330 Keap St.. Brooklyn, 
N. Y. Tol. BUckminister 2-0979.

’ (132-134)

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

Tel. Yaphank 3218 ar 3202.
. ■ . *Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių

Hicksville, L. I. Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE, Norintieji MM U. -■ —JI II l H ■  /W -catrr rXlQIWM .į; fliMTMUrW* > •—II^J*

užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau- 
.kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite:
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Matthew A.
BUYUS ■

(BUYAU8KAS)
• /

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

!

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

RICHMOND, HILL.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 5 d. liepos 
(July), 8 vai. vakare, Liberty Au- ■ 
ditorijoj. Visi nariai dalyvaukite.— I 
Valdyba.

(130-132)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 

8 d. liepos, 10:30 rytą, 29 Endicott 
St. Prašau draugai visų dalyvauti. 
Čia turėsim raportų iš kuopos pik
niko, ir Laisvės pikniko. C) finansų 
sekretorius duos gerą raportą iš 
narių stovio. Taipgi turėsim pasi
tarti vakacijų mokyklos reikale. — 
J. M. Lukas, sekr. (131-132)

RANDAVO.IIMAI
Pasirandavoja trijų kambarių ap

šildomas atiko apartmentas (trečias 
aukštas) bevaikiams žmonėms. 
91-49 — 115th St., Richmond Hill. 
Tel. Virginia 7-6101 W.

Pasirandavoja kambarys pavieniui 
vyrui Williamsburge, garu apšildo
mas ir visada šiltas vanduo, arti 
gerų restaurantų Ir patogi traspor- 
tacija. Kreipkitės po 5-1 os valandos 
po pietų. J. Urbonas, 265 S. 2nd St. 
Apart. 18, Brooklyn, N. Y.

(130-33)

Dr. A. Petriką
IMANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

EGZ A MINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y. ,

Tel. ST. 2-8342 t

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
• >

ANTANAS LEIMONAS/

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO Z'*’

BAR & GRILL A.
degtines, vynai

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Ljėpos-July 7, 1951




