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THE LITHUANIAN DAILY
Ligi šiol buvo skelbiama, 

jog Tibetas nėra praeinamas: 
nėra jame kelių, nėra jame 
priemonių “žmoniškai” pra
važiuoti. ~

Bet štai...
Tibetas oficialiai įstoja į 

Kinijos Liaudies Respubliką. 
Tarp kitų viešųjų darbų, pra
sideda tiesimas pro Tibetą 
kelio, — kelio, vingiuojančio 
pro milžiniškus kalnus ir klo
nis.

Pasak Niujorko Times pra
nešimais, prie naujo kelio tie
simo dirba vienas šimtas tūks
tančių žmonių.

Neužilgo Tibetas nebus Į vyriausias amerikonų ko- 
“nežinoma žemė.” Jis turės mandierius Tolimiesiems 
savo gerus kelius, turės fabri-1 Rytams, pareikalavo, kad 
kus, turės mašinas žemei. šiaurinių korėjiečių ir kinų 
dirbti, o su1 tuo kils ir žmonių

O kiūbietis kandidatas to 
krašto prezidento vietai, Dr. 
Eduardo Chibas, pasakęs per 
radiją kalbą, pasmerkęs savo 
oponentus, išsitraukė revolve
rį ir pasišovė, — sakoma, la
bai pavojingai pasišovė.

' Kodėl jis tai padarė? 
šiuos žodžius rašant, 

nėra tikrai patirta.
Vienas dalykas aiškus: 

sišovimu bei nusišovimu
opozicijos 
jokio es- 
klausimo

dar

pa-
Dr.

Chibas, kuris buvo 
partijos kandidatu, 
minio visuomeninio 
neišsprendė.

Niujorke' pradėta organi
zuoti į darbo uniją policija.

Policija mūsų didmiestyj, 
kaip kiekvienam yra žinoma, 
nėra gerai apmokama, dėl to 
neretas policmanas griebiasi 
už kyšystės.

Jei pavyktų Niujorko poli
ciją p suorganizuoti i darbo 
uniją, tai mūsų miestas būtų 
pirmas Amerikoje, turįs orga
nizuotą policiją.

Neužtenka policiją tik su
organizuoti, — reikia, kad 
kiekvienas organizuotas polic
manas suprastų darbo unijų 
istoriją Amerikoje, suprastų, 
kodėl jis yra organizuotas. 
Tuomet policija gal kitaip 
elgtųsi su darbininkais, kai 
pastarieji išstoja kovon už di
desnį duonos kąsnį.

dešimtPer pastaruosius 
metų iš Niujorko miesto išsi
kraustė žmonių daugiau neg 
įsikraustė, sako gyventojų 
surašinėjimo daviniai, atlikti 
praėjusiais metais.

Nežiūrint to, per praėjusį 
dešimtmetį didmiesčio gyven
tojų skaičius paaugo 445,000 
asmenų.

jeSiandien Niujorko miestas 
turi >pie 7,900,000 gyventojų.
f .—o—
Išsikraustyti iš didmiesčio 

žmones verčia stoka butų, 
stoka gyvenamųjų namų.

Miesto išlaukyj nauji na
meliai dygsta, “kaip grybai 
po lietaus.”

Tik pavažinėkit jūs po 
Long Islandą (Ilgąją salą), o 
pamatysite, kiek per praėju
sius kelerius metus čia pridy
go namų, namelių.

Negaudami buto mieste, 
žmonės perkasi naujus name
lius ir juose gyvena, nors gy
venimas nėra lengvas, nes va
žiuotas problema nėra pilnai 
išspręsta.

Tam žmogui, kuris gyvena, 
sakysime, 20 mylių už miesto, 
o kasdien dirba mieste, nėra 
lengva važiuoti į darbą ir 
grįžti namo. Be to, daug lėšuo-

^Tačiau, gyvenimo šiuękštu- 
mų verčiami, žmonės viską

/

Dar už kokio desėtko me
tų ir visa mūsų Ilgoji sala ga
li pavirsti vienu dideliu mies
tu.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

SOVIETAI SIŪLO PREZ. TRUMANUI SUTARTĮ PRIES KARA
Amerikonai reikalauja užtikrint, kad 

komunistų kareiviai neateis į Kaesongą
Senatas tyrinės, kodėl išmetami 
karinės akademijos studentai

Sovietų Sąjungos prezidentas Švernikas 
ragina 5 didžiuosius pasirašyt už taiką

Tokio, Rugp. 7. — Gene
rolas Ma/thew Ridgway, 

komandieriai besąlyginiai 
užtikrintų, jog daugiau nie
kuomet neatvyks komunis
tinė jų kariuomenė į Kae
songą, kol bus laikomos de
rybos tame mieste.

Gen. Ridgway pareiškė, 
kad amerikonai sutiktų pa- 
paujinti derybas su šiauri
niais korėjiečiais ir kinais 
Kaesonge tik tokiame atsi
tikime, jeigu anie gana sti
priai užtikrintų, kad jų ka
riuomenė nepasirodys Kae
songe ir per 5 mylias nuo 
jo, kol bus vedamos dery
bos.

Amerikonai pertraukė de
rybas todėl, kad kuopa 
šiaurinių korėjiečių kariuo
menės pereitą šeštadienį 
ėjo per Kaesongą už kelių 
šimtu jardu nuo patalpos, 
kur buvo laikoma tos dery
bos.

Šiaurinių korėjiečiaų ko- 
mandierius gen. Kim H 
Sung ir kinų vadas gen. 
Peng Teh.-huai jau pirmiau 
pareiškė, kad tie jų karei
viai tik per klaidą įmarša- 
vo į Kaesongą. Kartu II 
Sung ir Teh-huai griežtai 
uždraudė kariuomenei pasi
rodyti Kaesonge laike de
rybų ir prašė amerikonus 
vėl sueiti ir tartis dėl pa
liaubų.

Bet gen. Ridgway reika
lauja dar geresnių užtikri
nimų.

Karo veiksmai
Karo fronte buvo tiktai 

vietinių susidūrimų tarp 
amerikonu ir'šiauriniu ko
rėjiečių žvalgu ties Yončo- 
nu, Čorvonu, Kumhva ir In- 
dže.

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai vis bombardavo 
Šiaurinės Korėjos miestus 
ir kaimus.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai atmušė 
amerikonų atakas; nuskan-

Darbininkų vargšu 
Franko Ispanijoj

New York. — Wall Stry- 
to Žurnalas rašo apie darbo 
žmonių skurdą ir vargą 
prie fašistinės Franko val
džios Ispanijoje.

žurnalas, tarp kitko, pri
mena, kad svaras mėsos 
ten lėšųoja 50 pesetų, o vi
dutinis darbininko uždarbis 
per dieną yra tik 20 iki 28 
pesetų. Už amerikinį dole
rį duodama 40 pesetų.

Duonos kepalas 2 svarų 
ir trijų ketvirtadalių kai
nuoja 20 pesetų. 

ORAS.—Giedra ir šilčiau. pus.

dino vieną karinį Amerikos 
laivą-naikintuvą ir sužalo
jo kitą ir nušovė 5 ameriki
nius lėktuvus.

Liaudininkų radijas smer
kė amerikonus, kad jų la
kūnai bombardavo ir iš kul
kosvaidžių apšaudė nekari
nius miestus Šiaurinėje Ko
rėjoje; užmušė bei sužeidė 
dar tam tikrą skaičių civi
liniu žmonių, v v

Dewey šaukia remti 
Franci jos karą prieš 

Vietnamo liaudininkus
Canberra, Australija. — 

Čia atvykęs Tomas Dewey, 
republikonas New Yorko 
valsti j os guber n a t o r i u s, 
šaukė “demokratinius kraš
tus” remti Franci jos karą 
prieš Vietnamo Liaudies 
Respubliką Indo-Kinoje.

Dewey sakė koresponden
tams, francūzų laimėjimas 
prieš Vietnamo liaudinin
kus “reikalingas,” kad sėk
mingai galima būtų apginti 
visus rvtiniai-pietinės Azi
jos kraštus nuo komunistų, 
tai yra Thanandą, BuVhią, 
Malają, Indoneziją, Austra
liją ir Naująją Zelandiją.

Kariuomenė atakuoja 
Irano demonstrantus
Teheran, Iran. — Žanda

rai ir kariuomenė su gin
klais blaškė iraniečius, de
monstruojančius prieš An
gliją ir pačią Irano valdžią.

Demonstrantai protesta
vo, kad valdžia tariasi su 
Anglijos atstovais, kaip ga
lima būtų palaikyti žibalo- 
aliejaus biznį anglų ranko
se, apeinant įstatymą. Tas 
įstatymas įsakė perimti vi
są iranišką žibalo pramonę 
į Irano valstybės nuosavy-

Sugrąžinamos teises 
japonam kriminalistam

Tokio. — Generolui Ridg
way įsakius, tapo sugrąžin
tos visos politinės teisės 
13,906 japonams, kurios iki 
šiol buvo atimtos iš jų kai
po karinių kriminalistų. 
' Ridgway yra vyriausias 
amerikonų komand i e r i u s 
Japonijai ir Tolimiesiems 
Rytams.

Užmušta 6 indonezai 
taikos šalininkai

Jakarta, Indonezija .—Po
licija ir milicija užpuolė 150 
demonstruojančių už taiką 
indonezų. Ginkluoti de
monstrantai gynėsi.

Susikirtime užmušta 6 
demonstrantai ir 5 polici- vakarinės Vokietijos kam 
ninkai bei milicininkai.

Washington.— Tyrinėjan
čios Senato komisijos pir
mininkas demokratas sena
torius Clyde R. Hoey žadė
jo ištirti, kas privedė prie 
to, kącĮ karinės West Poin
to Akademijos valdyba nu
tarė pasalinti apie 90 stu
dentų, daugiausiai futbolo 
lošėjus.

Tie studentai apkaltinti, 
kad apgavingai laikė kvoti
mus, neleistinai naudojo at
sakymus bei nurodymus ki
tų akademijos studentų, ku
rie jau buvo išlaikę lygiai 
tokius pat kvotimus.

Senatoriai gavo parody
mų, kad jau keliolika metų 
kai studentai vartoja tas ir'lą.

Prezidento tarnam buvo 
atgabenti sugedę valgiai
Washington. — Devynios 

dėžės sugedusių “kentiotų” 
vaisių ir daržovių buvo pri
statyta kaip valgiai prezi
dento Trumano tarnams 
Blair House, dabartinėje 
prezidento buveinėje.' Pas
kui tie valgiai laukan iš
mesti. .

Maistas pręzidento tar
nams yra perkamas iš val
dinio General Services san
dėlio, iš kurio valgiai taip 
pat siunčiami ligoninėms ir 
kalėjimams.

O maistas prezidento šei
mai perkamas iš privačių 
krautuvių.

Jankiai mėto radijukus j 
draugiškas Sovietams šalis
Washington. — Amerikos 

lakūnai mėto' mažyčius ra
dijo imtuvėlius į Čechoslo- 
vakiją, Lenkija ir kitus So
vietams draugiškus kraš
tus. Tie radijukai, tdkio 
mažumo kaip, cigaretų dė- 

‘žutės, pagauną Amerikos 
Balso radijo skleidžiamas 
kalbas prieš komunistus, — 
sakė republikonas senato
rius Karl Mundt.

Jordanas tyrinėja suokalbi, 
per kurį nužudytas karalius

Jeruzalė. — Jordano val
džia tyrinėja suokalbį, per 
kurį buvo nužudytas jo 
karalius Abdullah liepos 20 
d. Įtaria ir Haj EI Hus- 
seini, buvusį -religinį Jeru
zalės mahometonų vadą, 
kuris dabar Egipte gyvena.

Kairo. Egiptas.— EI Hus- 
seini kaltina anglų vado
vaujamą Jordano valdžią 
už žmogžudišką terorą 
prieš Palestinos arabus.

Berlin. — Amerika smar
kiai pastiprino savo radijo 
stotį vakariniame Berlyno 
ruožte. Sako, tas radijas 
su propaganda prieš Sovie
tus pasieks visus rytinės ir 

y%

kitas suktybes egzaminuo
se. Tuom ypač pasižymi 
futbolininkai, kurie, panirę 
į savo sportą, neturi laiko 
pamokom.

Senatorius Lester Hunt 
kaltino ir pačią West ’Poin- 
to Akademijos valdyba, kad 
jinai bandai taip iškelti sa
vo futbolininkus, kad jie 
laimėtų rungtynes prieš vi
sų kitų kolegijų ir univer
sitetų futbolo “tymus.”

Visų apkaltintų West 
Pointo studentų tėvai krei
pėsi į prezidentą Trumaną, 
prašydami atleist jų sū
nums klaidą ir palaikyt 
juos akademijoje, duot pro
gą užbaigt oficierių moks-

Frank Pace bijo sovietinių 
taikos pasiūlymų

Memphis. Tenn. — Ame
rikos armijos sekretorius, 
Frank Pace, čia kalbėda
mas, ragino amerikiečius 
neklausvti Sovietų atsišau
kimų dėl taikos.

Pace pasakojo, kad So
vietai, siūlydami taiką, no
ri tik sutramdyti Jungtines 
Valstijas nuo tinkamo ap
siginklavimo.

Jakarta, Indonezija.—Ka
žin kas numetė rankinę 
granatą i rinką B o g o r 
mieste. Granata sprogda
ma sužeidė 80 žmonių.

Slaptinga liga numarino 
2 asmenis italu laive

Charleston, S. Carolina.— 
Du jūrininkai mirė ir keli 
kiti pavojingai susirgo ko
kia tai “slaptinga drugio
liga” Italijos laive Saturn i a. J Įaiko, kai atominė ameriko-

Laivas gabeno metalo ,nų bomba nužudė apie 100 
chromo rūda iš Afrikos į 
Jungtines Valstijas: Jis ta
po sulaikvtas netoli Char- 
lestono. Bijoma, kad tos li
gos neigabentų i Amerika.

Manoma, Saturnijos jūri
ninkai nuo užteršto • van
dens ansikrėtė slaptinguo
ju drugiu.

Ir gen. Spychalski suokal
by.] prieš lenkų valdžią

Varšava. — Teisiami de
vyni aukšti Lenkijos kari
ninkai liųjbjo, kad ir gene
rolas M®iam Spychalski 
prisidėjo prie jų suokalbio 
— nuversti liaudišką lenkų 
valdžią su anglų - ameriko
nų pagalba.

Washington. — Senatas 
užgyrė bilių, siūlantį sugrą
žint amerikinę pilietybę 
tiem italam Amerikos pilie
čiam, kurie balsavo Italijos 
rinkimuose 1946 ir 1948 m. 
Bet reikalaujama, kad jie 
prisiektų, jog nerėmė komu
nistų nei, savo balsais nei 
jokiais kitais veiksmais. J

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau pirmiau priėmė panašų 
bilių.

p

Washington. — Sovietų 
Sąjungos prezidentas Niko
lajus švernikas atsiuntė 
prezidentui Trumanui as
menini' laišką, siūlydamas 
padaryti taikos sutartį tarp 
penkių didžiųjų valstybių— 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos, Franci- 
jos ir Kinijos Liaudies Res
publikos.

Šiuo laišku Švernikas at
siliepė į Jungtinių Valstijų

Kongresmanai užgiria 
56 bilijonus dolerių 

karinių lėšų
Washington. — Kongreso 

Atstovų Rūmo lėšų komite
tas užgyrė valdinį bilių: 
reikalaujantį 56 bilijonų, 62 
milijonų dolerių • karinėms 
jėgoms per 12 mėnesių, iki 
1952 metų liepos 1 d.

Bet valdžia kituose dvie
juose biliuose dar reikalau
ja 4 bilijonų, 500 milijonų 
dolerių karinėms stovy
kloms statyti svetimuose 
kraštuose ir 8 bilijonų, 500 
milijonu dolerių Amerikos 
talkininkams ginkluoti ir 
stiprinti per tuos 12 mėne
siu. Tai viso būtų jau 69 
bilijonai dolerių karinių iš
laidų per metus.

Bet čia dar nepriskaito- 
ma korėjinio karo lėšos.

Hirosimos japonai 
meldėsi už taiką

Hirosima, Japonija.—300,- 
000 japonų čia rugpjūčio *6 
d. meldėsi už taiką, minėda
mi ’6 metų sukaktį nuo to 

tūkstančių hirošimiečių.
Minint šią liūdną sukaktį, 

amerikiniai lėktuvai nu- 
ipetė du laurų vainikus, pa- 
reikšdami užuojautą del žu
vusių Hirošimoje japonų.

Didžiuliai karimai 
pratimai ties Malta

Malta. — Amerikos, An- Newfoundland. — Į kalną
glijos ir kitų Atlanto kraš- i Labradore sudužo . rakieti- 
tų karo laivai ir lėktuvai. njs Amerikos bombonešis,
išvien darys milži n i š k u s 
manevrus aplink Maltos sa
lą rugpjūčio 13-16 d.

Malta yra Anglijos val
doma sala Viduržemio Jū
roje.

Geneva, Šveic.—Lenkijos 
delegatas Julius Katz-Suchy 
sakė susirinkime Jungtinių 
Tautu Ekonominės ir Soci- 
alės Tarybos:

Komunistiniai ir kapita
listiniai kraštai galėtų tai
kiai sugyventi ir bendra
darbiauti. Dar daugiau. Bū
tinai reikia, kad jie išlaiky
tų taiką ir bendradarbiau
tų.

LAISVĖ - LIBERTY
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Richmond Hill 19, N. Y.
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Kongreso pirmiau priimtą 
rezoliuciją, pareiškusią 
draugiškumą Rusijos žmo
nėms.

Švernikas ragina 5 di
džiuosius susitarti uždraust 
atomines bombas ir sudary
ti tarptautinę inspekciją, 
kuri užtikrintų, jog nebus 
slaptai gaminamos atom- 
bombos.

Susiaurint visokį apsi
ginklavimą bendrai, nui
mant sunkiąją karinių iš
laidų naštą nuo žmonių pe
čių.

Sumegsti plačius prekybi
nio ir kultūrinio bendra
darbiavimo ryšius tarp A- 
merikos, Anglijos ir Fran- 
cijos, iš vienos pusės, ir So
vietų Sąjungos ir Kinijos, 
iš antros.

Švernikas nurodė, kaip 
Sovietų Sąjungą darbuojasi 
dėl pasaulinės taikos, pri
mindamas, jog pagal Sovie
tų pasiūlymą buvo suruoš
tos ir derybos dėl paliaubų 
tarp Amerikos ir Šiaurinės 
Korėjos. . . •

Švernikas rašo, jog So
vietu ir Amerikos žmonės 
iš tikrųjų nori tarpsavinio 
draugiškumo ir santaikos, 
bet tūli politikieriai sten
giasi sukurstyti karinį ame
rikiečių ūpą prieš Sovietų 
Sąjungą.

šaltas atsiliepimas 
Washingtone

Washington.— Korespon
dentai pranta, kad Ameri
kos valdžia atmes Sovietų 
pasiūlymą dėl taikos, sutar
ties tarp penkių didžiųjų 
valstybių.

Washingtono politikieriai 
vadina šį pasiūlymą tiktai 
“nauju sovietinės propagan
dos žygiu.”

Žuvo du bombonešiai 
su 13 lakūnų

Seattle; Waph. — Jūron 
nukrito didelis Amerikos 
bombonešis; žuvo visi 9 la-/ 
kūnai.

UID illllCl JLIYVo UvlllUv—CoJLOj

•vienas greičiausių pasauly
je. Užmušta visi* 4 lakūnai.

Gardner, Mass
Hartforde pas dukterį 

mirė gardnerietis Charles * 
Balsevičius, nuoširdus dar
bininkų judėjimo rėmėjas, 
senas Laisvės skaitytojas ir 
LLD narys. Gyveno po 
num. 10 Crawford St. Tre
čiadienį, rugpiūČio 8 d., ve
lionio Kūnas bus parvežtas 
į Gardnerį ir čia palaidotas. 
Paliko nuliūdime du sūnų, 
dukterį ir daugybę giminių, 
draugų ir pažįstamų.
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Atottio bombos numetimo sukaktis
RUtiPIŪčlO 6 DIENĄ sukako lygiai šešeri metai, 

kai ant Hirosima miesto, Japonijoj, buvo numesta atomo 
bomba.

Ji buvo numesta nelauktai ir netikėtai ant miesto, 
kuris strateginiu atžvilgiu turėjo mažai reikšmės.

keletas dešimtų tūkstančių civilinių žmonių žuvo toje 
nelaimėje (tūli tai skaito “laime”!).

Didesnėji pusė Hirosima miesto buvo paversta į pe
lenus.

*

Atomo bomba — kas nors naujo mokslo srityj, kas 
nors naujo buvo ir kare.

Atomo bombos sudarymas, tarp kitko, parodė, kaip 
toli žmonija pažengė moksle; ji užvaldė (suskaldė) ato
mų; ji parodė, jog'atomo energija galima naudoti jos, 
žmonijos, gerbūviui gerinti, gyvenimo lygiui kelti.

praėjo šešeri metai.
Per tąjį laikotarpį daug vandens patiltėmis nubėgo, 

tačiau kultūringoji žmonija dar vis tebemano, jog ato
mo bomba neprivalo būti naudojama kare, nes jis naiki
na miestus ir pastatus, neturinčius bendra su karine 
strategija. ,

PRIEŠ ŠEŠERIUS METUS buvo skelbia, jog atomo 
bombą teturi tik vienas mūsų kraštas; kiti kraštai netu
ri ir dar hetuoj ją galės pasigaminti.

Turėdama atomo bombos monopolį, mūsų šalis didžia
vosi: kas mūs neklausys, tas gaus atomo bombos para
gauti! ,

Kalbant apie Tarybų Sąjungą, kuriai tuomet mūsų 
krašto karštuoliai grūmojo atomo bomba, buvo sakyta: 
jinai tik už metų eilės, kada nors 1953 metais, tą bombą 
pasidarys.

1946 metais Molotovas paskelbė, jog Tarybų Sąjunga 
neužilgo turės ne tik atomo bombą, o ir>ką nors dau
giau. Ką reiškia “ką nors daugiau,” dar ir šiandien pa
saulis nežino.

1949 metais prezidentas Trumanas paskelbė, jog Tary
bų Sąjunga jau turi atomo bombą.

Neužilgo po to iš Tarybų Sąjungos atėjo žinios, kad 
toji šalis jau 1947 metais turėjo atomo bombą.

Taigi mūsų kraštas jau seniai neturi ant atomo bom
bos monopolio.

Tik visai neseniai iš Londono buvo gautos žinios, jog 
Anglija pasigamino, o jei dai- ne, tai greit pasigamins 
atomo bombą.

Tuo galima tikėli, nes anglai mokslininkai nėra pras
tesni Už amerikiečius bei tarybinius mokslininkus.

Jeigu taip, tai monopolio ant atomo bombos šiandien 
’neturi nei anglai, nei amerikiečiai, nei Tarybų Sąjunga.

Jeigu pasaulinis karas iškiltų (mes jo, aišku, nenori
me, mos ptieš jį kovojame), tai atomo bomba jame ne
būtų tai, kas buvo Ii945 metais Hirošimoje, kadangi ją 
turėtų jau trys šalys.

Atomo bomba, kaip ir nuodingieji gazai (dujos), bei 
kitokie nuddai, tuo būdu, turėtų būti nuįstatyftiintl; ji 
neturėtą b^tl naudojama kare; ji neturėtų būti gami- 

. narna, nes tai priemonė civiliniams, žmonėms naikinti, o 
2nd kariniams pabūklams. . y

I ' * ‘ v
», Nemažai amerikiečių mokslininkų (net ir tų, kurie 
prisidėjo prie:atomų bombos sudarymo) šiandien su ta 
mintimi sutinka:

Tik siaurapročiai^ tik žmonės be širdžių mėgsta grą
žinti atomo bomba kitiems kraštams.

* ' ■ * r u

Mes manome, mes trokštame, kad atomo energija bū
tų naudojama ne bomboms gaminti, o žmonių gerbūviui 
pagerinti. Tai yra galima, tai įrodė Tarybų Sąjunga, 
kuri atomo energiją naudoja milžiniškiems kalnams, 
griauti ir pijo juos upėms pravesti.

Atomo bomba buvo mesta ant Hirošimo’s ir Naga
saki miestų-—lai tai būva paskutinis “bandymas”!

PASTABOS ■>
West Virginia Bluefield 

laikraštis įdėjo sekamą 
p r a nešimą: “Trečiadienį, 
Princeton kalėjime, bus 
pamaldos. Kiekvienas pa
geidaujamas. Ateikite ir 
savo draugus atsiveskite.”

Hm... Nejaugi skelbėjai 
mano, akd atsiras tokių, ku
rie liuosu noru ateis kalė- 
jiman?... t

•

Marijonų Drauge skai
tau:

“Pradėtos pastangos iš
plėsti paprotį, kad visa šei- 

rma kalbėtų rožančių, atne
šė gerų rezultatų: pasiža
dėjo tai daryti net 5 milijo
nai asmenų, gy v e n a)n č i ų 
JAV, Kanadoje, Anglijoje. 
.Net tūkstantis anglų pro
testantų pasiryžo kas dieną 
kalbėti rožančių.”

. Dabar jau tikrai komu
nistams rožančiais iškapos 
akis ir Lietuva bus “išva
duota.” Bet prie šio svar
baus darbo turės prisidėti 
Grigaičiai, Januškiai, Tys- 
liavos ir kiti Lietuvos “va
duotojai.”

vos Varles nukirstos kojos 
judesys. #

Drauge skaitau:
“Pereitais metais vadina

mu Burmos keliu išvyko į 
Kiniją 30,000, o šiais me
tais 15,000 balų. Šiais me
tais ir jūros keliu per Hong 
Kongą išplaukė i Kiniją dar 
15,000 balų.”

Blogai, jeigu iš Burmos 
balos pradėjo kraustytis 
Kinijon. Gali balas pasekti 
ežerai, ir tuomet Burmai 
galas, jeigu nenorės visa 
persikelti Kinijon.

Chicagietis Harry K. Ars- 
lon nusipirko Hitlerio au
tomobilį, kuris apsaugotas 
nuo kulkų, bombų ir gais
ro. Kada Arslon nuvažia
vo Californijon ir pasista
tė gatvėje, tai vagis iš to 
automobilio pavogė $175.00.

Mat, Hitleris nei nesap
navo, kad jo autpmobilis at
sidurs Amerikoje. Jeigu' 
būtų žinojęs, tai, be abejo, 
būtų apsaugojęs ir nuo va
gių...

Komitetas Pagerbė Drąsų 
Sveturgimiu Gynėją

^Neviskas gerai ir I’usane ,
Skaitotne spaudoje trumpą žinelę iš f’usano, pietinės 

eK’bfėjoš: • >
4-. '

I: yienas, britų militarinis policmanas buvo užmuštas, 
r kitas britų karys buVo pavojingai sužeistas kulka, o 10 
fbuvo sužeisti lengviau, kuomet militUrinė/ policija bu- 
ęVo pasaukta čionai riaušėms malšinti.

Popiežius Pijus XII pa
skyrė kardinolui Spellma- 
nui pagelbininką ’ vyskupą 
Fulton J. Sheen.

Veikiausiai Spellmanas 
pasiskundė popiežiui, kad 
laike duobkasių streiko New 
Yorke vienam buvo sunku 
streiklaužiauti, tai dabar 
gavo pagelbininką.

Naujienos net editorialą 
parašė, kad rusai Rytų Vo
kietijoje vagia vaikus ir ve
ža Rusijos gilumom

Nejaugi rusai liko tokie 
bejėgiai, kaip Naujienų re
daktorius, kad negali savo 
vaikų turėti ir priversti nuo 
vokiečių vogti?

Drauge Vyt. Arūnas, ra
šydamas “Kur Rusija puls 
Ameriką?” sako:

“Kada gengsteriai ruo
šiasi apiplėšti banką, jie 
pirmoj eilėj stengiasi paša
linti policininkus, kuriems 
pavestas geležinių 5 spintų 
saugojimas...”

Pasirodo, Vyt. Arūnas ir 
su bankų plėšikų sekretais 
susipažinęs, todėl taip au
toritetingai Rusijos klausi
mus riša.

Kunigų Drauge tūlas 
Dr. Domas Jasaitis savo 
straipsnyje ve ką sako:

Kristus pakeitė senojo 
įstatymo dvasią. “Akis už 
akį.” Kerštas už kerštą yra 
fiziologinis judėjimo re 
fleksaš. Jis atliekamas taip 
pat, kaip jau negyvos var
lės kojos judesys —Jos ner
vus sudirginus.”

Kristus gi liepė “Mylėki
te jūsų priešus; tiems, ku
riuos neapkenčiate, daryki
te gerą.

Jeigu taip, tai Šimučių, 
Grigaičių, Tysliavų ir jų vi7 
su bičiulių šauksmai prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią 
daugiau nįekas, kaip negy

Buvęs Suomijos finansų
ministro pavaduotojas Emi
lias Pekkaneh paskelbė ba
do streiką, kad jam būtų 
sugrąžinta senoji valstybi
nė vieta arba mokama pen
sija.

Smetoninis štabas, kuris 
pabėgo iš Lietuvos, irgi tu
rėtų panašiai pasielgti, nes 
tuomet greičiau savo tikslą 
pasiektų .

Lietuviai ateitininkai, su
sirinkę Romoje prie popie
žiaus Pijaus X-jo karsto, 
sekamai šaukėsi prie jo:

“Surink, ‘gerasis mūs 
Globėjau, kančias motinų ir 
sesių ašaras, grandinių 
žvangesį ir skausmą kali
nių, kankinių bei partiza

nių kraują ir mūsų never
tas maldas. Sudėk prie 
Dangiškojo Tėvo kojų ir 
melsk Už mus sutrumpinti 
skausmingas, kruvinas die
nas...”

Man rodosi,' kad visgi 
perdaug nuo senio Pijaus 
reikalaujama. • Juk jis turi 
n u s i r i o g 1 i n ti ant mūsų 
griešnosk žemelės, viską su
rinkti, užnikti ant viršaus 
ir “sudėti \rie Dangiškojo 
Tėvo kojų/’ net ir jų “ne
vertas maldas.” Jeigu jos 
jau “nevertos,” tai ar ne 
protingiau būtų sumesti į 
statines, į kurias visi be
verčiai dalykai metami ? 
Tuomet gatvių valytojai su
ras joms vietą.

- •
Drauge Vytautas Vaitie

kūnas parašė straipsnį už- 
v ardydamas — “Krupavi
čius — dviejų ėpochų kūrė
jas.” Bet visai užmiršo pa
rašyti apie jo trečią epochą. 
Juk trečioji ir svarbi epo
cha buvo, tai nuo lašinių 
antspaudų skutimas. Ir už
miršk tu man tokią svarbią 
epochą!

švenčioniškis

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas, sąryšyje 
su įkalinimu to komiteto 
sekretoriaus Abner Green, 
paskelbė visuomenės žiniai 
sekamą pareiškimą:

“Persekiojiipas Abner 
Green’o, Amerikinio Sve
turgimiams Ginti Komite
to vykdančiojo sekreto
riaus, yra tiktai migla pri
dengti nuo svieto akių už
puolimą ant paties komite
to, kuris gyvuoja jau dvi 
dešimtys metų.

“Tuo savo gyvenimo lai
kotarpiu komitetas pagel
bėjo tūkstančiams svetur gi
musių žmonių jų imigraci
nėse problemose, padėjo 
įsipilietinti, gynė nuo de
portavimų.

“Ypatingai paskiausiais 
keleliais metais komitetas 
buvo puolamas dėl jo nepa
liaujančios veiklos apsaugo
ti7 nuo deportavimo šimtus 
neįsipilietinusių Jungtinėse 
Valstijose ilgai čia gyvenu
sių žmonių, kurių dauguma 
nebuvo prileisti įsipilietinti 
dėl to, kad jie buvo veiklūs 
unijose ir progresyviame 
judėjime.

“Mes ■ numanome, kad šis 
be priežasties ir nekonstitu- 
cingas įkalinimas Abner 
Green’o, kuris itenuoalsiai 
ir pasiaukojusiai darbavosi 
komitetui per 15 metų, 
stengėsi palengvinti sunku
mus ir širdgėlą tūkstan
čiams sveturgimiu ir jų 
šeimų, kad tas Green’o per
sekiojimas stato pavojun ne 
vien tiktai komiteto veiklą, 
bet ir pamatinius Amerikos 
liaudies demo kratinius 
principus.

“Mes atsišaukiame į A- 
merikos liaudį, į jos orga
nizacijas ' prabilti prieš tą

gręsmitrgą neteisėtumą ir 
reikalauti, kad M'r. Green 
būtų tuojau paliuosuotas.”

Viso koiniteto Vardu, at
sišaukimą paskelbė George 
B. Murphy, Jr., vykdanty
sis komiteto pirmininkas.

Green yra persekiojamas 
už tai, kad jis, kaipo vie
nas Civilinių Teisių Kon
greso direktorių ir Ameri
kinio Sveturgimiams Gin
ti K. sekretorius, nepateikė 
vardų jr antrašų tų žmonių, 
kurie aukojo persekioja
miems ginti ir įkalintiems 
ir jų šeimoms šelpti. Jis 
nepateikė vardų tų, kurie 
skolino pinigų išimti perse
kiojamuosius po kaucija.

Green ir jo prieteliai dir
bo tą darbą, kurį tikrieji 
krikščionys ir visi padorūs 
žmonės skaito vienu miela- 

. širdingųjų darbų dėl kū
no. Atsimenu, mūsų ma
mytė mus to mokydavo. 
Penktasis iš septynių to ka- 
techizmo skyriaus -punktų 
mus mokė: “Kalinį šelpti 
ir išpirkti.”

Greenas tam tikėjo,' tai 
su pasiaukojimu vykdė. Už 
tai dabar jis eis kalėjimam 
Tačiau jo darbą \ tebetęsia 
Murphy ir su juo bem- 
drai veikiąs pirmininkystė- 
je dvasiškis John W. Darr, 
Jr. Tai tas pats dvasiškis, 
kuris kalbėjo lietuviams Pi
liečių Klubo salėje Andru
liui ginti mitinge. Tame pat 
mitinge, kurį socialistų ir 
kai kurių kunigų sukursty
ti dipukai pikietavo.

Gųeeną įkalino, jo vieton 
stoja kiti. Įkalinimais, fa
šistinėmis priemonėmis ne
sustabdė amerikiečiu vei
klos už demokratines tei
ses visiems, įskaitant ir 
sveturgimius. S.

Miami, Fla.

Kaip matome, pfetitlėje Korėjoje- nėra viskas taip ge
rai, kaip skelbia komercinė spauda ir radijas.♦ .

Darbo žmonių gyvenimas pietinėje Korėjoje yra la
bai sunkus, nepasakius kitaip.

Pasak Syngman Rhee valdžios kadaise paduotų skait
menų, apie 3,000,000 korėjiečių , — civilinių ir kariškių— 
žuvo šiame kare. Darbo žmonių gyvenimas labai sun
kėja. • -

Nežiūrint to, matėme spaudoje nuotraukas, rodan- 
čias> kaip tūlame pietinės Korėjos mieste “masėz korė
jiečių reikalauja karą tęsti.” Esame tikri, jog tas “rei
kalavimas” buvo ne' masių> o tam tikrų “rinktinių” ele
mentų; kurie iš karo naudojasi, juo pelnijasi.

“Riąpšės. įskilo, kai. filipiniečiai karįąi prądėjp,‘peš- Darbo žmonės,—tiek pietinėje, tiek šiaurinėje Korėjo- 
tis’ su Korėjos moterimis dėl produktų kainų.” , - Ję,—nori taikos, nori juo greičiau baigti mūšius!

Aplankius draugus Brooklyne 
ir Cohn. valstijoje

Jau sukako 5-ri metai, kai 
palikome New Haven, Conn., 
ir abelnai rytines valstijas.

Tankiai prisimindavo mano 
praleistas laikas kartu vei
kiant per su virš 20 metų 
New Havene su draugais or
ganizacinį darbą; susirinki
muose bei dalyvaujant mažes
niuose ar didesniuose paren
gimuose arba kituose sąskry
džiuose Conn, valstijoj; New 
Yorke arba Brooklyne. Galvo
jau, kad visgi kada nors teks 
ten man vėl dalyvauti, o kar
tais ir paabejojau, nes tolimas 
kelias ir didelės išlaidos tam 
priešinosi. Bėt, kaip netikėtai! 
Vieną kartą mano gyvenimo 
drg. Antanuką, ar tai mano 
mintis ir norus atspėdamas, 
pasiūlo jis man, kad aš šią 
vasarą važiuočiau į rytines 
valstijas — į “Nortus” pasi
svečiuoti pas gimines ir drau
gus. Pasiūlymą priėmiau, bet 
pageidavau, kad važiuotume 
abudu. Priėjome prie suprati
mo, kad abiem jokiu būdu 
šiuo kartu negalima, drg. A. 
darbą palikti. Nutarėme, kad 
man vienai reikią važiuoti.

Jau pradedu mintimis ruoš-, 
tis. Tik kokis laikas būtą man 
patogiausias? Vaje, pastebė
jau Laisvėje,. kad liepos mėn. 
ten bus net du Laisvės rengia
mi piknikai. A! Važiuosiu ir 
dalyvausiu abiejuose.

Prisirengiau ir apie 4 d\ Ju
ly palieku Miami, Fla. Skren
du padangėmis- per debesius į 
Brooklyn, N. Y. Po kelių vai. 
skridimo ir jau Newark, N. J. 
Iš Newark stoties orlaivių Co. 
busas nuvežė į N. Y. City. O 
aš turiu planą važiuoti ir ap
sistoti Mašpethe, L. L, pas 
savo senus draugus, kurie už
laiko užeigą, Republic Bar & 
Grill, Brooklyne. Tai Ignas ir 
Izabelė Sutkai. Ig. Sutkus pa
sitiko mane Williamsburge

ant Grand St. ir nuvažiavome
pas juos į jųjų rezidenciją. 
Visus Sutkaus šeimos narius 
radau linksmus ir sveikus.

Pas drg. Sutkus gyvenant 
turėjau progą aplankyti Lie
tuvių Kultūros Centrą, kuris 
man labai patiko. Drg. D. M. 
šolomskas mane apvedžiojo, 
po visą tą puošnųjį namą, 
spaustuvę ir kas tik tame na
me randasi. Aplankiau ir LDS 
Centro raštinę, kalbėjausi su 
Centro sekr. ir. kitais.

Su drg. Iz. Sutkiene lan
kiausi Great Necke pas drau
gus ir pažįstamus, ten links
mai ir vaišingai praleidau lai
ką. Aplankiau savo seserį ir 
švogerį M. Baltušius ir jųjų 
vaikus, kurie visi gyvena ats
kirai nuo tėvų, jau vedę.

Taip prisiartino ir šeštadie
nis, liepos 7 d. Tai Laisvės 
metinis piknikas. Apie pirmą 
vai. po pietų susėdom į karą 
7 asmenys ir važiuojam į pik
niką. Piknike jau radome 
daug žmonių baliavojant. Su- 
sutikau daug savo senai pažįs
tamų draugų ir draugių. 
Spaudžiamės rahkomis-svei- 
kinamės su dar nepažįstamais 
'd., su1 kuriais supažindino ma
ne šiame piknike.

Sveikinuosi su draugais, su 
kuriais veikėme organizaci
jose dar pačios gririorystės 
dienomis. Kaip linksma susi
tikti sveikus ir linksmus visus 
draugus ir drauges!

Piknikas buvo gana didelis, 
žmonės geramė ūpe, baliavo- 
ja, šnekučiuojas i. Drą
sesni ir padai n u o j a ir 
P'ašoka. Atrodo visi 
linksmi, ir laimingi. Su ku
riuo tik susitiksi, tuojau api
pila 1 įvairiausiais klausimais 
apie Floridą. Piknikas buvo 
lihksnias, programa gera ir 
žavėjanti.

Labai dėkinga drg. Sut-

kams ir Krasnickams, kad 
taip draugiškai rūpinosi mani
mi, o daugiausiai ačiū, kad 
nuvežėt į Laisvės pikniką. ,

Sekmadienį, liepos 8-t^į pa
likau New Yorką, išvažiavau 
į New Haven, Conn. AtV/p 
žiavus į New Haven’ą, tai Čia 
nieko nereikia klaustis, kur 
eit, nes išgyvenau šiame mies
te su virš 20 metų. Traukiu 
tiesiai pas drg. Emiliją ir Juo
zą Millerius. Tai mano seni 
draugai, su kuriais daug teko 
dirbti komisijose ir kitokiuose 
organizacijos reikaluose. Ra
dau juos abudu sveikus ir ge
rai nusiteikusius. Taip drau
giškai, maloniai pasisveikino
me ir pradėjome dalintis min
timis. Ogi paaiški, kad drg* 
J. Miller vakacijos, tai turėsi
me visi laiką kartu praleisti. 
Na ir kaip, kur toliau iš mies
to pavažiuoti, nes drg. Mille- 
ris turi ir vairuoja karą. Pa
sisveikinau ir su drg. Millerių, 
sūnumi Bill ir marčia, na ir 
anukute. Visi linksmi, kad aš 
atvažiavau iš Floridos juos 
aplankyti.

Pasiteiravau pas drg, Mille
rius, kaipgi piknikas Hart
forde, ar įvyks? Gaunu atsar 
kymą, kad newhavenieciai tu
ri pasisamdę busą ir važiuos. 
Kaipgi kitaip, be mūsų ten ‘ 
bus! Užsisakau buse vietą ir 
aš ir laukiui liepos 15 d. k

Pikniko belaukiant, turėjau 
laiko pasisvečiuoti pas new- 
haveniečius draugus, aplan
kyti juos, draugiškai pasikal
bėti apie asmeninius ir orga
nizacinius reikalus, bėdas, 
sielvartus, darbus, rūpestis ir 
apie gerus dalykus. Jau ne
radau tūlų savo gerų draugų 
ir draugių newhaveniečių, nes 
per tą 5-rių metų laiką kele
tas mirė.

Aplankiau Bridgeporte, 
Milforde savo draugus, su ku
riais buvau nuo seniai nesima- 
čiusi. Visur mane draugiškai 
pasitiko ir skaniai vaišino. 
Neužmiršiu' aš jūsų, drg., gc- 
raširdingumo dėl manęs. 
Draugai J. Milleris ir m^nO 
parapijonds J. Duoba su .^vo 
karais vežiojo mane, kur tik 
man prisiėjo važiuoti. Jums, 
draugai, tariu; širdingą aįių 
už tai. Jeigu ne jūsų toks 
draugiškas patarnavimas, tai 
nebūčiau galėjus aplankyti 
tiek daug savo draugų pažįs
tamų.

Sužinojau per Laisvę, kad 
buvo susižeidęs drg. J. Kal
vaitis, gyvenąs Higganum. 
Paprašau drg. J. Duobos, kad 
nuvažiuotume atlankyti ser
gantį Kalvaitį. Nuvažiavę, at
radome jau besitaisantį. J. 
Kalvaičiui bedirbant elektri- 
kinis piūklas nupiovė du ran
kos pirštų galus, žaizda jau 
baigia užgyti, bet įau ir bus 
abu pirštai trumpesni. Pasi
kalbėjome labai draugiškai su 
J. ir II. Kalvaičiais, palinkė
jau jiems geros laimės ir lei
domės atgal į New Haveną.

Parvažiavę prie Millerių 
stubos, o gi žiūriihe, kad pil
nas jųjų kiemas žmonėmis už
sikimšęs. Prisiartiname ar
čiau, kad suriks jie visi 
syk, kaip vyrai, taip ir mote^ 
rys, “happy birthday to you!” 
Man tai buvo netikėtumas- 
staigmeha, nes mano gimihio 
diena dar uiž Čielo mėn., o 
jau newhavenieciai surengė 
man party. Iš džiaugsmo net 
apsiverkiau ir pati irėžinaU, 
nei kas sakyti, nei daryti, nes 
buvo viskas surengta man 
netikėtai ir nepastebėtinai. 
Stalai apkrauti įvairiausiu mdis 
tu, taip pat ir gėrimu. Balia- 
vojom iki vidurnakčio, besi
kalbėdami praeities ir atei
ties įvairius dalykus, bei dar
bus. O čia ant rytojaus bus 
piknikas Hartforde ir vėl rei
kės susitikti su draugais ir 
draugėmis. Apie tai aš visada 
galvojau.

Mums besikalbant-besi- 
linksminant, žiūriu, ateina fo- 
tografistas su savo aparatų ir 
šviesomis. Drg. A. Makuli< 
sueiliuoja visus dalyvius ior 
nutraukia visų paveikslus, 
per kelis kartus, ir prieš man 
išvažiuojant atgal į Floridą

(Tąsa 3-čiftin pUslap.)
____ _____________________________ ■..................................................... n . .................J. ---------- I ..........-...............
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MOTERŲ KAMPELIS
Pagiežą Liaudžiai Išliejo 
Prieš Našlaičius

Kinijoje neseniai įvyko 
liaudies teismas grupei už
sieniečių vienuolių, išmoky
tų nekęsti progresyvių ir 
bendrai darbo žmonių. A- 
pie teisme parodytus jų 
darbus štai kaip buvo ap
rašyta :

Sinchua agentūros Nan- 
kino koresponde n t a s pra
neša, kad Nankino liaudies 
teismas nagrinėjo bylą sep
tynių užsienio vienuolių, 
kurios dirbo katalikų naš
laičių prieglaudoje ir Nan
kino ligoninėje. Joms buvo 
pateiktas kalt i n i m a s dėl 
žiauraus elgesio su kinų 
vaikais, dėl kurio žūdavo 
daugelis vaikų.

Pasiremiant įvairiais do- 
Hime^ntais, liudytojų ap- 
Kiausimu ir vaiku lavonu 
ištyrimu buvo nustatyta, 
kad nu^) 1948 metų sausio 
mėnesio iki 1950 metų bir
želio mėnesio našlaičių prie
glaudoje ir “Bei no” vaikų 
lopšeliuose pagyveno 5 5 7 
vaikai. Iš jų 372 vaikai mi
rė. Nustatyk, kad nuo 
1950 metų birželio mėnesio

ATMINČIAI

Uršulės Janušienės
jos mirties metinėje sukaktyje.

Gyveno 1302 Avy St., Hillside, N. J. Mirė šešta
dienį, rugpjūčio devinta dieną, 1950 m. Palaidota

- Rose Hill krematorijoje, Linden, N. J., kur jos pa
laikai buvo sudeginti. ,

Paliko nuliūdime vyrą Charles Yanush, dukrą Konstan- 
cijąrir sūnų Vincą Atkočaitį.

Velione gražiai sugyveno su savo draugais. Nuoširdžiai 
darbavosi visuomeniniame gyvenime. Ypatingai ji daug 
rūpinosi rėmimu dienraščio Laisvės. Nors silpnos sveika
tos būdama, Laisvės parengimuose visumet stengdavosi 
dalyvauti. Uršulė sakydavo: Laisvės parengimai ir išva
žiavimai yra mūsų didžiausios iškilmės.”

Velionė buvo ilgametė Laisvės skaitytoja ir rėmėja, 
taipgi narė pažangiųjų lietuvių organizacijų. Darbavosi 
joms pagal savo geriausią išgalę.. Karo laiku rūpinosi tei
kimu pagalbos nuo fašistų nukentėjusiems. Pati pinigiš- 
kai aukodavo. Drabužius rinkdavo ir kitus ragindavo prie 
to svarbaus darbo.

Velionė išauklėjo savo vaikučius darbininkiškoje dvasio
je. Kadangi jų tėvelis Izidorius Atkočaitis buvo geras dar
bininkų klasės veikėjas, tai visi vaikai pasekė tėvų pėdo
mis. Nors jie dėl tūlų priežasčių negali pilnai aktyviai 
dalyvauti, bet yra dideliais darbininkų klasės rėmėjais.

Dukra Konstancija buvo gera menininkė, teatruose šo
kėja. Kadangi ištiko nelaimė, dėl kurios turėjo apie tre
jus metus išbūti sanatorijoje ir pergyventi tris skaudžias 
operacijas, tas labai ją suvargino. Prie to prisidėjusi mo
tinos mirtis jai buvo didelis smūgis? Dabartiniu laiku ji- 
nąi gerokai sustiprėjo ir apsigyveno Floridoje.
♦■.Kadangi Uršulė mylėjo Laisvę ir darbininkiškas orga

nizacijas, tai ji paskyrė pinigišką auką Laisvei ir organi- 
X zįfcijoms, šimtą dolerių.

Ilsėkis, Uršule, ramiai užbaigusi savo vargingą gyveni
mo kelionę! — Mes, likusieji, dar turėsime grumtis su 
darbininkų klasės priešais. F. K.

Ir Amerikones Lietuvaites 
Žodis apie LMS Mokyklą

Labai malonu prisiminti, 
kaip mes visi, kultūros mė
gėjai, gražiai praleidom dvi 
savaites LMS vasarinėje 
mokykloje.

Aš manau, kad ir tie žmo
nes, kurie pirmiau buvo 
priešiški mokyklai, pabuvę 
mokykloje ir dirbę su mo
kiniais, . gavo “ atsakymą į 
klatjMtną, “Ar mokykla 
Muoaia nors kiek naudos?”

Mokytojai į mokyklą va
žiavo^ tikslu mokyti kitus, 
bet, manau, ir jie išsivežė 
naudingos medžiagos, iš mo
kinių.

iki 1951 metų balandžio mė
nesio šiuose namuose mirė 
dar 101 vaikas.

58 vaikai, kurie liko-gy
vi, yra smarkiai sulysę. 21 
vaikas serga tuberkulioze, 
33 vaikai—odos ligomis. Kąi 
kurie vaikai vienu metu 
serga keliomis ligomis.

Balandžio 19 d. iš našlai
čių prieglaudos teritorijoje 
esančių kapų buvo iškasta 
120 vaikų lavonų. Nusta
tyta, kad kai kurie šių vai
kų buvo palaidoti gyvi.

Mari Žozef Barua (pran
cūzė), Marija Angelika du 
Sibra (portugalė) nuteistos 
po 10 metų kalėti kiekvie
na; Marse! Aše (prancūzė), 
M. Blanšeri (prancūzė), Ro
zalija Šteineb (austrė), Tu- 
liana Veber (lenkė) už nu
sikalstamai aplaidų savo 
pareigų ėjimą teismo nuo
sprendžiu tučtuojau ištre
miamos iš Kinijos; Zam- 
miaju Barmen (italė), ku
ri kalinimo metu atgailavo 
ir kurios kaltė buvo mažes
nė, paleista į laisvę ir jai 
įsakyta per tam tikrą lai
ką išvykti iš Kinijos.

Suvažiavę iš visų koloni
jų, stojo prie darbo. Die
nomis mokinosi, o\ vakarais 
visi' klausėmės prakalbų, 
šokom, dainavom ir žaidėm. 
Ne tik mokiniai, bet ir su
važiavę svečiai.

'Buvo labai įdomu susitik
ti su jaunais ir senais, su 
atvykusiais iš toli ir iš arti 
pasikiisti mintimis, jaus
mais, \r vienas kitam padė
ti parsįvežti namo naujų 
šokių ir dainų. Taip pat 
pasimokinom, kaip vaidin
ti: vieni klasėse, 0 kiti, ku
rie negalėjom dalyvauti 

per dieną, nuo vaidinimo 
ant estrados.

Labai svarbu yra tas, kad 
mes savo atostogas pralei
dom sykiu ir naudingai. Nė 
vienas žmogus nebuvo at
skirtas. Visi gyvenom kaip 
viena didelė šeima.

Manau, kad kiekvienas, 
kuris dalyvavo mokykloje 
ar tik svečiavosi vakarais, 
ir dabar prisimena,, kaip 
dirbo, dainavo ir šoko. At
balsius tų dainelių,' kurias 
dainuodavom vakarais, aš 
vis dar girdžiu. • Ir tie šo
kiai matosi akyse. Taip pat 
tų įvairių prakalbu žodžiai 
skamba ausyse. Ir 'tema
nau, kad mes greit užmir
šim tas ubages, kurios taip 
realistiškai vaidino tą iš
trauką iš antrojo veiksmo 
“Iš Meilės.”

Niekuomet mes negalėsim 
pasakyti pakankamai vačiu 
toms moterims, kurios taip 
skaniai pavaišino mus kas 
dieną, neišme t i n ė d a m o s 
mums savo nuovargio'.

Pirma savaitę kažko trū
ko ir niekas negalėjo to 
trūkumo surasti. Bet į pa
baigą" antros savaitės atva
žiavo mūsų gera draugė 
Eva Simans ir kaip nors 
tas trūkumas pranyko. Ji 
mums padėjo atidaryti pir
mąją mokyklą ir nei viene- 
riais metais neapleido mū
sų. Nors šiais metais jai 
buvo sunkiau atvažiuot^ mo
kyklon už tai, kad jos vyras 
labai serga, bet ji vistiek 
kaip nors pribuvo. Jai pri
klauso daug garbės' už tai, 
kad ir laiku savo bėdų jos 
mintys ir širdis prie mūsų 
darbo stovi.

Aš pati šiais metais ne
galėjau klasėse dalyvauti. 
Tačiau mano mintys per iš
tisas dienas buvo kiekvie
noje klasėje, o vakarais pa
ti pribuvau šokti, dainuoti 
ir žaisti sykiu su visais.

Niekuomet negalėsiu pa
miršti užbaigtuvių pietų. 
Kaip visi išsireiškė savo 
jausmus apie mokyklą ir 
mūsų pažangų kultūringą 
darbą, tai ne vienas, bet vi
si ašaroti pradėjo.

Lai gyvuoja LMS moky
kla ir kitais metais ir tegul 
būna dar daugiau mokinių, 
jaunų ir senesniųjų!

Norma C.

Garbė dienraščiui 
Laisvei

Proga 40 metų sukakties 
jos gyvavimo noriu pasaky
ti, jog man su Laisve teko 
susipažinti 1916 metais ir 
ją pamylėjau geriau už ki
tus lietuviškus laikraščius; 
Toje s tūboj e buvo ir dau
giau lietuviškų laikraščių: 
Darbininkas, Keleivis ir 
progresyvių moterų žurna
liukas, kuris velia'u vadino
si Moterų Balsas. Į mote
rų laikraštuką taipgi kreip
davau daugiau dėmesio; 
Gal dėl to, kad aš buvau au
ganti į moteris.

Nors mano mylima Lais- 
vutė buvo 7 metais už ma
ne jaunesnė, bet aš ją skai
čiau savo mokytoją. Ji ma
ne mokino suprasti darbi
ninkų gyvenimą ir kovas. 
Suprasti, jog darbininkų 
laimėjimas sykiu yra ir ma
no laimėjimu. Mylėjau skai
tyti Laisvėje pranešimus iš 
streikų lauko, nes visuomet 
'suteikdavo teisingas žinias. 
Iš Laisvės išmokau reikšti 
savo mintis reikalui esant.

Laisvė savo gyvenimo lai
ku atliko dapg naudingo 
darbo.' Ji išmokino mote
ris savo skaitytojas, kad ne 
verksmu, bet'orgąnizuotuo- 
'se veiksmuose sykių su dar
bininkais jos pagerins savo 
gyvenimą. Laisvė rodė gyY 
venimą tokiu, kokiu jis iš- 

tikrųjų buvo ir yra.
Tad, Laisvute, aš tave 

pasirinkau už savo švietėją 
ir teisingų žinių pranešėją. 
Aš skaitysiu ir remsiu tave 
taip ilgai, kaip aš galiu. O 
tu sulauk 80 metų ir skleisk 
daug gerų minčių. Be ta
vęs žmogus lieka tuščias.

Sophie Petkienė.

Lietuvoje nebebus 
alkstančių vaikų

Ateinančiose iš Lietu
vos žiniose su didžiausiu 
džiaugsmu pasak o j a m a, 
kaip sujungę savo žemės 
plotus, dirbdami sau, kol
ūkiečiai viršija maisto pro
dukciją visose jos srityse. 
Iš pasėlių gaunamas gau
sus derlius ir plečiami pa
sėlių plotai. Kas metai pri
siauginama daugiau galvi
jų, paukščių. Daugėja iš
tekliai pieno, kiaušinių, mė
sos.

Pranyko motinoms rūpes
tis apie alkanus kūdikius, 
niekam nebereikia alkti.

Pasimota šiais me tais 
priauginti du kartus tiek 
galvijų, kiek turėjo pernai. 
Pienininkystę išvystys taip, 
kad 1955 metais pagamintų 
35 tūkstančius tonų sviesto, 
50 tūkstančių tonų kiaulie
nos- ir atitinkamus kiekius 
kito mitybinio turto.

Lietuvos moterys nuo ne
atmenamu laikų buvo mel
žėjomis. Tai sunkus darbas. 
Juo sunkesnis jis būdavo 
tuomi, kad iš sudžiūvusios 
karvutės mažai tepavykda- 
vo primelžti. Bežemių ir 
mažažemių šeimos alkdavo 
pieno, o sviesto tik didžio
siomis šventėmis tepąra- 
gaudavo.

Dabar moksliškai, galin
gomis mašinomis Įdirba
ma žemė dėkingai at
simoka. gausiu derliu- 
mi. Kolūkiai prašalino al
kį ne vien tiktai žmonėms, 
bet ir gyvuliams. Gerai 
maitinamos ir prižiūrimos 
karvės kai kuriuose kolū
kiuose išvystytos iki davi
mo po 6,200 kilogramų pie
no per metus. Pernai kai 
kur būta ir tokių, iš kurių 
primelžė net po 9,000 kilo
gramų.

Patsai melžimas už meįų 
kitų bus pavestas elektrai. 
Tūluose sustam b i n t u o s ė 
kolūkiuose melžėjų būriai 
jau apmokomi vartoti elek
triškas melžimo ir visą pie
no paruošos aparatūrą ir 
atgabenamos tam mašinos. 
Visa tai reikš žemės ūkio 
darbininkei palengv i n i m ą 
darbo ’ir daugiau liuosva- 
landžiu ilsėtis, šviestis ir 
džiaugtis gyvenimu.

ž-e.

Taip moterys dabar 
žiūri į madas

Garsus modistas New 
Yorke paskelbė, jog sijonai 
šiemet bus ilgesni.

Sinalsus reporteris, norė
damas įtikti moteriškų dra
bužių gamintojams ir par
davinėtojams ryžosi paro
dyti, kaip moterys, pasivar- 
žydamos, grobstys pirktis 
naujus rūbus. Paklausė jis 
vienos^ ką jinai apie tai ma
no. Ji atsakė:

—Dabar galėsiu iš savo 
suknelės juosmens ‘rštrąu- 
kyti sagas ir dėvėti taip, 
kaip ji Originaliai, buvo pa
siūta, ilgesnė.

Kladsia jis kitos. Toji at
sako :

—Pailginimas sijonų pra
ilgimo atrižių mano sijono, 
kurį jau buvau padėjusi j 
šalį, kuomet buvo užėjusi 
tnada trumpesnius dėvėti .

Klausia trečios, koki sijo

nai jai geriau patinka. At
sako :

—Priklauso nuo to, kaip 
jį dėvi: stovėdama, ar sė
dėdama.

Reporteris, pagaliau, nu
sprendė, kad šių dienų mo
terys nebėga pirktis drabu
žių tik dėl naujos mados, 
kad jos perkasi tiktai pa
gal reikalą ir išteklių. Y.

Šeimininkėms
’ Svogūnų Sriuba

8 vidutinio didumo svo
gūnai

3 šaukštai sviesto -
pusė šaukštuko worcster- 

shire sauce
pusė šaukštuko kit c h e n 

bouquet
4 šaukštai sut a r k u o t o 

parmesan sūrio
lį kvortos vandens 
druskos, pipirų
4 puodukai viralo nuo ko

kios mėsos, gerai jau
tienos. Arba gali nau
doti iš keno consomme.

Pagruzdintos (toast e d) 
french duonos (arba 
gali būti ir bile kuri ki
ta balta pagruz d i n t a 
duona.

Supjaustyk svogūnus plo
nomis riekelėmis, pakepink 
svieste. Supilk į verdamą 
puodą, užpilk vandeniu. Jei 
turi nemažai nuo mėsos vi
ralo (buljono), tai mažiau 
pilk vandens, bus skanesnė. 
Supilk viską, apart sūrio ir 
duonos. Virink apie pusę 
valandos.

Apgruzdink (toast) duo
ną. Ap^ėk sūriu ir lai sū
ris gerai įšįla. Pripylus 
lėkštes sriubos, įdėk ant 
viršaus po riekelę tos duo
nos. Sūrio negailėk, nes 
tas priduos skonį ir mais
tingumą.

Gali naudoti ir kitokį 
amerikonišką sūrį. V.

Pattern 9332 comes In sizes 12, 
14U16, 18, 20; 40. Size 1G takes 
4V2 yards 35-inch fabric,

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

Miami, Fla.
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) ' 

įteikia man parsivoŠti namo 
porą didelių paveikslų, saky
damas, tau ir tavo Antanui 
ant ilgos atminties padariau 
šiuos jūsų draugų grupes pa
veikslus. Ačitr tau, geras drau
ge, Makuli, tikrai bus mums 
atmintis. Ačiū draugams J. ir 
Ę. Milleriams ir J. Duobaį už 
surengiamą man pares. Ačiū 

visiems, kurie dalyvavote, bet 
man gaila, kad ne visų daly
vavusių draugų nutraukė pa
veikslus, veikiausia tuom kar
tu buvo kur prasišalinę. Ačiū 
jums visiems, draugai-drauges, 
už suteiktas man dovanas. Vi
sai nesuprantu, kodėl jūs 
taip įvertinote mano atsilan
kymą pas jumis.

Ant rytojaus, liepos 15-tą 
ruošiamės važiuoti į Laisvės- 
spaudos pikniką. Prisikimšo 
kimštiriai pilnas didelis busas 
ir vairuotojas atsargiai vai
ruoja į Hartford, kur įvyks 
piknikas, metinė šventė. Įva
žiavome į parką, kuriame jau 
buvo prisirinkę daug pikni- 
kautojų, o vis rinkosi ir rinko
si be pertraukos iki 5:30 va
karo. Nuolatos grojo geras 
orkestras, kurie mylėjo šo
kius, tie prisišoko iki sočiai. 
Buvo šauni programa. Daina
vo Laisvės Choras iš Hartfor
do. Ii. Mizara pasakė gerą 
prakalbą apie spaudą. Pikni- 
kauitojai linksminosi iki vėlu
mos. ,

Piknike susitikau savo pa
žįstamus ir draugus iš Hart
ford, New Britain, Waterbu
ry, Bridgeport, Boston, Mass., 
ir iš kitų mažesnių Conn, val
stijos miestelių. Su kuriais su
sitikau, kiekvienas teiravosi 
apie Floridoje gyvenimo są
lygas: orą, darbus, ir kitą. 
Man buvo labai malonu susi
tikti su tiek daug draugų ir 
draugių vienminčių. Vienu žo
džiu 'pasakius, piknikas buvo 
didelis, gražus ir ūpingas.

Liepos 19 d. palikau New 
1 lavoną ir važiavau į orlaivių 
stotį skristi atgal į Miami, 
Fla. Dėkui jums .visiems, 
draugai, už jūsų draugišką 
atsinešimą ir . vaišes, o di
džiausiais ačiui drg. Milleriams 
už suteikimą man kambario 
ir kitų patogumų.

Kelione buvo nevisai bloga, 
tik kaip ten įvyko klaida, pa
dariau rezervaciją į LaGuar- 
dijos stotį o orlaivis neskrido 
iš tos stoties, bet iš Newark, 
N. J. Tai turėjau daug be Rei
kalo važinėti.

Sophie Mason.

ATYDAI SOUTH BOSTON, MASS.!

PIKNIKAS
Rengia

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
So. Boston, Mass..

Sekmadienį, Rugp.*Aug. 12
Lietuvių Tautiškame Pušyne

Keswick Rd., Montello, Mass. ’

Busas išvažiuos nuo 318 Broadway, So. Boston, 
Mass. — 12:30 valandą dieną.

Pikniko dalyviai pasivaišinsite šaltu alučiu, South 
Bostone pagarscė j u šiom gardžiom kilbasom ir kito
kiais užkandžiais. Klubas savo patalpa padeda vi
siems, todėl laukia svečių iš tų, kuriems padeda.

Kviečianle visus — Komisija.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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iŠ Lietuvos
Už aukštą gyvulių 

produktyvumą
TELŠIAI, birž. 4 d. —Anu- 

lėnų tarybinio ūkio gyvulinin
kystės darbuotojai, įsiparei
gojo plėšti tarybinio ūkio gy
vulininkystę, kelti gyvulių 
produktyvumą. Tarybinio ū- 
kio melžėjos įsipareigojo iŠ 
kiekvienos melžiamos karvės 
primelžti po 3,500 kg pieno, 
gerai prižiūrėti galvijų, kiau
lių prieauglį, pilnutinai įvyk- 
dyti visų gyvulių rūšių išvys
tymo planus ir daug gyvuli
ninkystės produktų pristatyti 
valstybei viršum plano.

Siekdami garbingai įvykdy
ti prisiimtus įsipareigojimus, 
tarybinio ūkio darbininkai jau 
dabar rūpinasi stiprios pašarų 
bazės sudarymu gyvuliams. 
Pavasario sėjos planas sėk
mingai įvykdytas ' visu 100 
procentų. Dvigubai daugiau 
pasėta vienamečių žolių pa
šarinių šakniavaisių ir silosi- 
nių kultūrų, negu buvo pasėta 
praeitais metais. Dabar tary
binio ūkio laukininkystės bri
gadų nariai pašarines kultū
ras tebesėja viršum plano. 
Pasodinta viršum plano 50 
hektarų bulvių tarybinio ūkio 
gyvuliams. Tarybinio ūkio 
traktorininkai B. Taujenis ir 
Japkinas ruošia dirvas vlr- 
šumplaninei vikių mišinio sė
jai žaliam pašarui.

Pradėtas cukrinių runke
lių, pašarinių ir grūdinių kul
tūrų pasėlių papildomas tręši
mas azotinėmis trąšomis.

, J. Damkūnas

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

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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— Bandote prisitaikyti prie

— Ne, — atsako Steponą-

chor Klubas, gaunantis tam 
tikslui iš žmonių paramos au
komis.

Walter Williams, 9 metą, 
užsimušė, nukritęs nuo stpgo 
6 aukštų namo už kelių blokų 
nuo tėvų namų, New Yęrke.

i

Paltanavičiui suteikė? 
iškilmingas laidotuves

Laisvėje jau buvo trumpai 
minėta, jog staiga, motocik- 
lio nelaimėje, neteko gyvybės 
jaunas lietuvis policistas Al
bert Polt (Paltanavičius).

Velionis Paltanavičius lai
ke praėjusiojo karo tarnavo 
laivyne, o dabar tarnavo poli
cijoje penkeri metai. Tad 
jam, kaipo veteranui, ir kai
po dabar ėjusiam valdines pa
reigas buvo suteiktos labai iš
kilmingos laidotuvės. Jo ben
dradarbiai iš policijos jį paly
dėjo apie dviemis dešimtimis 
mašinų. Taipgi ant kapų at- 

i vyko 3 kunigai, ir penki gar
bės palydovai iš laivyno. Prie 
kapo (šv. Jono kapinėse) 
tris kart iššovimu atiduotas 
jam militarini.3 saliutas,, o 
karstą dengusioji vėliava ati
duota jo motinai, atminčiai.

Civilinių palydovų buvo gal 
apie 300.

Liūdinčiai dėl mylimo sū
naus mirties Marijonai Palta
navičienei liepos mėnuo lieka
si dvigubai skaudus. Prieš aš
tuonerius metus liepos 21 mirė 
jos vyras. O šiemet liepos 23- 

* čią mirė jaunas sūnus. Palai
dotas 28-tą.

Greta motinos, liko brolis, 
taipgi teta ir dėdė Miniotai, 
pusbrolis, puseserė ir daug ki
tų artimųjų, šeimai reiškiu 
užuojautą. M.

Padėka
S.

Širdingai dėkavojžin 
siems, kurie palydėjo velionį 
A. Baltaitį į kapines; draugui 
A. Bimbai už gerą kalbą prie 
kapo, ir visiems kitiems.

Ir taipgi dėkavojam visiems 
už prisiuntimą gėlių. Prisiuntė 
šie giminės bei draugai: Ma- 
thew ir Adelė Mažeika, Stan
ley ir Eva Grannas, Mr. ir Mrs. 
Anton Savin, Mr. ir Mrs. Mar- 
čiulaitis, John ir Henry Yus- 
ka ir family, Pieca ir Madelin 
Baltaitia (Grand Children) 

^\Julie Pete ir Joey Tempsen,
• Mary, Joe ir Charlotte Ra- 

shinskas, Marino family, Lo
cal 11, John Kričiūnas, Ade
le ir Louis Sidoli, Adel. Kala- 
kauskas, Victor ir Mary Vo
lin, John Baltaitis ir family.

Taigi, dar sykį tariam ačiū.
Kazimiera Baltaitiene 

ir sūnus Jonas.

vi-

New Yorke areštuotas Jo
seph Walsh, 25 metų, kalti
namas klastavime čekių. Jis 
susekinėdavęs, kas vartoja če
kius, kur 'jie iškeičiami> o ta
da pasidarydavęs ir eidavęs 
iškeisti savo falšyvus čekius.

Ir

• i

Kriaučių Piknikas įvyko 
pasekmingas

tų dirbau Brooklyn e pas 
kriaučius. Dirbome sykiu abu 
su Garšva.

— Su dabartiniu laidotuvių 
direktoriumi ?

vėl

šapų

Tarsi norėdami parodyti, 
kad sunkumams unijos nenu- kriaučių? 
galėti, kriaučiai ii;’ ne kriau- 
čiai masiniai .susirinko į lie- vičius, — prieš 40 sui virš me- 
tuvių amalgameitų 54-to sky
riaus pikniką rugp. 4-tą, Dex
ter Parke.

Piknikas buvo rengtas lie
pos 28, bet dėl lietaus atidė
tas į rugp. 4-tą. Ir pataikyta 
puikiausia piknikui diena.

Nežiūrint, kad dėl turėji
mo atidėti pikniką kriaučiai 
buvo panešę- išlaidų ir daug 
darbo, jie ir atidėtajam 
pasirengė vaišingai ir 
mingai. Atvyko savo 
būriuose, iškėlė iškabas,
žymėtos iškabomis dalyvavo 
sekamos šapos:

Bubelių šapa — K. & K. 
Tailors, Inc.

G. Diržis ir M. Lieblich. 
W. P. Goldman (GGG). 
Good Grade.
Robert Hall, Coat Division, 
Howard. 
Matulis.
P. Mitchell, Inc. 
Ripley Clothes. 
John Šimėnas. 
Simon Ackerman. 
Paul Zorland — Y. & P.

Clothing Co.
žinoma, tai nereiškia, kad 

tik tiek stalų ir tebuvo. Tūlos 
šapos, buvusios prisirengusios 
sulytajai dienai, iš naujo ne
besirengė. Kitos grupės dėl 
vienos ar kitos priežasties sa
vo iškabų neiškėlė.

Tarpe ne kriaučiškų grupių 
žymiausią vietą užėmė Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubas.
Tradiciniai įsirengęs stalus pa

čiame priešakyje parko, iškė
lęs skaidriaspalvį savo požy
mį klubas labai vaišingai pasi
tiko savo svečius. Valgius pa
gamino ir jais rūpestingai 
svečius aptarnavo gaspado- 
riaus žmona ’ Ona Zakaraus
kienė. Jai prigelbėjo jos se
suo. O kad svečiai nebūtų iš
troškę, prižiūrėjo pats gaspa- 
dorius Juozas Zakarauskas, 
prigelbsti^mas bartenderio Al 
Deikaus, ir kitų. Klubas turė
jo virš 40 svečių.

—o—
Kita ne kriaučių organizuo

ta grupė buvo Lietuvių Atle
tų Klubas. Neteko sužinoti, 
kas čia buvo vyriausiais. Ats
kiromis šeimų grupėmis daly
vavo nemažai laisviečių ne 
kriaučių.

Nemažu būriu buvo atvykę 
cliffsidiečiai, visur esantieji 
Bakunai, Steponavičiai ii” ki
ti. Pasisveikinus su Charles 
Steponavičių, sakau:

--- O'—

Kiek toliau, tolimiausiame 
kamputyje parko, sukaitęs, 
sukinasi aptarnauja būrį sve
čių biznierius Jonas Lazaus
kas, jam prigelbsti žmona Ju
lija. O jo stalo partneris Ka- 
pickas sau tik nardo po par
ką ii* vis sugrįžta su nauju 
svečiu.

Dar kitur su savo būriais 
linksminosi biznieriai Sittkai, 
Krasnitskai, Baleženčiai, Rut- 
kūnai ir, gal būt, daugelis ki
tų?

Kaipo unijos piknike, publi
ka buvo mišri: visokių pažiū
rų ir amžiaus ir daugelio tau
tų. Prievakarį, visiems įsidrą
sinus, greta lietuviškų dainuš
kėlių, girdėjosi ir rusiškų. Po
kalbių girdėjosi itališkų, len
kiškų, ir kitokių. Kreditas 
tiems, kurie mokėjo sumobili
zuoti ir kitataučius savo ben
dradarbius.

Pikniko sekretorių buvo 
Ch. Kundrotas, pirm. Herma
nas.

ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

Metinį L. D. S. Trečiosios 
Apskrites Kuopų

PIKNIKĄ
Sekmad., Rugp.-Aug. J 2

340 Mitchell Ave., Linden, N. J
Parkas atdaras nuo 12-tos vai. dieną.

—o—•
Piknike girdčta-matyta 

šapų stalai, kiek patyriau, 
daugumoje -buvo sudėtiniai? 
darbininkų ir šapos savininkų. 
Tačiau Mitchelio šapos darbi
ninkai išmetinėjo:

— Mūsų bosienė ir sūnus 
aname galo stalo turi savo 
stalą, o mes, darbininkai, šia
me galo, atskirai. Va, greta 
mūsų, tie ilgi stalai — Matu
lio, darbininkų ir boso sykiu, 
jie vieningi, neatsiskyrę.

— Jo, Matulis pasielgė pa
girtinai, — dadėjo kitas. — 
Reikia daleisti, kad boso rei- 
kąlai yra, vieni, mūsų kiti. Bet 
tiems skirtingiems reikalams 
abieji turime visus metus, tad 
nei vieni nei kiti nęnukente- 
tume, kad tą vieną dieną bū
tume bendri. Būtų gražiau.

—o—
— šis jau paskutinis mano 

mobilizuotas stalas kriaučių 
pikniko,—pasakė Frank Roin- 
hardt’as.

— Dėl ko? Perdaug pavar
gote ?

— Ne, ne, tame dalykas. 
Nors, tiesa, dirbu Zorlando 
šapoje jau 16 metų ir tuos 
stalus mobilizuoju 11 metų. 
Man atėjo laikas apleisti dar
bą, išeiti poilsiui.

— Jūsų pasitraukimas bus 
nuostolis unijai.

— Iš veiklos, unijoje nesi
trauksiu. Gavau iš unijos at

sitarnavusio jai dokumentą, 
su kuriuo galiu dalyvauti uni
jos veikloje kiek tiktai mano 
sveikata leis, -— stipriai atsa
kė Reinhardt’as.

Stebint jo energingą veiklą 
visur, sunku1' dasileisti 
paskaitymo Reinhardt’o 
išeinančiu ant pensijos. 

—o—
Vienos kitataučių 

(nepasižymėjau, kurios) 
bininkai pasakojo, kad 
savininkai buvo paskyrę
ką saują grašių lietuvių sta
lui. Bet tie grašiai dar ėjo 
per formanų rankas. Po to, 
skundžiasi darbininkai, “iš jų 
saujos tik skystimai (gėrimai) 
beišsisunkė, m tirščiai (val
giai) ' pasiliko jų saujoje.”

Kai kurie to bųrio dalyviai 
buvę privatiškai atsinešę val
gių ir jais pasidalinę su pa
girdytais, bet alkanais bend
radarbiais.

prie 
jau

sapos 
dar- 

šapos 
gero-

0

Dusas į LDS kuopų 
pikniką

Laikas paskubėti užtikrinti 
sau vietą buse keliauti į LDS 
kuopų pikniką šį sekmadienį, 
rugp. 12-tą, Linden. Kaina 
kelionės (round trip) tiktai 
$1.75 (skelbime buvo klaidina 
gai įdėta $1.45).

Busas išeis nuo Liberty Au
ditorijos, 110-04 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, 12:45 
dieną. Sustos prie 
Klubo, 280 Union 
Brooklyne, 1 :15.

Visos kuopos turi 
bilietus. Už iš anksto 
tu s tik i etų s gautieji
liekasi kuopos ižde. Tad ke
liavimu į pikniką pasilinks
minsite ir sustiprinsite kuo
poj iždą.

Kviečiame ir ne narius — 
visus mėgstančius gražiai pa
silinksminti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1-mos kuopos susirinki
mas įvyks rugp. (Aug.) 13 
dieną, 7:30 vai. vakaro, Pilie
čių Klubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Labai svarbu visiems na
riams dalyvauti: nominuosi
me Centro Valdybą. Kas ne
mokėję, laikas metines duok
les mokėti. Ir turėsime kitus 
reikalus atlikti. Kiekvienas į- 
sipareigokime d a 1 y v a u tį. 
Kvieskite draugus. Valdyba.

Planuo ja praplėsti 
Canarsie Parka

Piliečių 
Ave.,

įžangos 
par,duo- 
pinigai

Atrado nušauto asmens 
kūną prie tuščio loto

Dabar miestas auga 
lėčiau, bet auga

Miestui Planuoti Komisija 
savo raporte skelbia, kad New 
York o miestas nebe taip spar
čiai auga, kaip seniau augda
vo. Pirm 1940 metų miestas 
pirmavo daugėjimu gyvento
jų. Gi nuo 1940 iki 1950 m. 
visoje šalyje gyventojų prisi
dėjo 14. 8 nuošimčiai, o mies
te tiktai 6 nuošimčiai. .

Miestinis Parkų Departmen- 
tas planuoja plėsti Canarsie 
Beach Park, jeigu su tuo su
tiks militarinė valdžia.

Militarinių autoritetų leidi
mo reikalinga dėl to, kad ne
toli nuo tos vietos randasi 
Floyd Bennett Field, kuri var
tojama laivyno lėktuvams ba
ze. čia susirenka rezervistai 
pratimams. Savaitės dienomis 
nebūna labai daug, bet šešta
dieniais ir sekmadieniais kar
tais atvyksta virš 600 lakūnų 
ir norinčių mokytis skraidyti.

Jeigu gaus leidimų,, kada 
nors ateityje parkui pridėtų 
dar 25 akrų plotą.

Naudokite 
Medy 
Karščiuose

Atsivčdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSĖ GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

PARDAVIMAI

s BUŠAI IŠEIS: •
Nuo Liberty Auditorijos, 110-04 Atlantic Avenuo, 

Richmond Hįll, N. Y. — 12:45 P. M. '
Nuo Liet. Amer. Piliečių Kliubo, 280 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y. — 1:15 P. M.
Kaina: Round Trip $1.75

Puikus patarnavimas parke valgiais ir gėrimais.
Iki pasimatymo! RENGĖJAI.

',1—0----

. Juozą Sprainį susitikau 
linksmą. Liepos 27-tą gavęs iš

PARSIDUODA Cabins ir Trailer 
Parkas, Groserių ir Dclikatessų 
krautuvė; 3 kambariai. Visi nauji 
įrengimai ir šaldytuvai. 9 namukai 
parsamdomi ištisiems metams. Ap
šildymas garu, naujoviniai pagerini
mai. 5 akrai žemės, garažas dviem 
automobiliam. Yra ir Cabins kaip 
draugiškas viešbutis; geros būdos 
vištoms. Savininkas nori tatai par^ 
samdyti. ■

North Branch, Route 28. New Jei" 
sey, 40 mylių nuo New Yorko. Bu
šai pravažiuoja pro duris. — Mrs. 
C. Anderson. ^(150-54)

EZIO PINZA
Ezio Pinza, basas, dai 

nuos paskutinėje Stadiu- 
mo Koncertų programoje 
šį trečiadienį, rugp. 8-tą. 
Dainuos operines arijas, 
o taip pat ir populiariš- 
kas dainas, kurias jisai 
dainavo pirmojoje savo 
filmoje “South Pacific.” 
Stadiumo Simfoniškam 
Orkestrui vadovauja Ale
xander Smallens.

Vis viena per dešimtmetį ir 
miesto gyventojų skaičius pa
kilęs 445,000 asmenų, viso 
miesto ribose 1950 metais bu
vę 7,900,000 gyventojų. Qu
eens apskritis gavo daugiau
sia priedo — 261,000, pasie
kė viso 1,558,000 gyventojų.

Miestui visai pasilikti vieto
je ar mažėti neleido sekamos 
priežastys: padaugėję pokari
nio laikotarpio gimimai; at-

i portorikie- 
čių, kurių 90 nuošimčių apsi
gyveno New Yorke; taipgi 
minios visų tautų dipukų, ku
rių labai daug taipgi pasilie
ka New Yorke.

Išvykstančių apsigyventi ki
tur bene svarbiausios yra šios 
grupės: išėję ant pensijos 
senstelėję asmenys; apsivedę 
kitur veteranai, išvykusios 
pas veteranus vyrus merginos. 
Dar kiti išsikėlė kai kurioms 
industrijoms išsikeliant iš 
miesto. Ir ne maž^s skaičius 
buvo priversti apleisti miestą 
dėl negalėjimo gauti buto.

Frank Sorrentino, 33 metų, 
tapo atrastas nušautas prie 
tuščio loto negrįstame Euclid 
Ave. bloke prie Wortman 
Ave., Brooklyne.

Jau užšalusioje rankoje jis 
tebelaikė sugniaužtą auto vai- 
rubti leidimą. Netoli tos vie- vykimas 145,000 
tos tebestovėjo jo. auto. Dėl 
to spėliojama, kad jis ten bu
vęs su moteriške ir kad jo 
nušo vėjas, gal tam pasamdy- 

pozavo 
jį pasi- 
pareika- 
leidimą,

tas, ar kerštinčius, 
poli cistų. Spėja, kad 
šaukė nuo mašinos, 
Javo .parodyti auto
kad patikrintų jo asmenybę, 
tuomet jį nušovė.

Kadangi ant rankos tebetu
rėjo žiedą ir laikrodėlį, spė
jama, kad jį nudėjo ne api
plėšimo tikslais.

Ar su juo tuo metu tikrai 
buvo moteriškė ir kas ji — 
pirmosiomis dienomis po atra
dimo kūno tebebuvo tikrai 
nežinoma, tik spėliojama. So
rrentino buvo pavienis. Gyve
no su tėvais 84-09 102nd Rd., 
Ozone Park.

Quill žada gauti 
policistams čarterį

Miesto politikojeXilo didis 
sąjūdis CIO Transporto Dar
bininkų Unijos viršininkui 
Quill paskelbus, jog jau suor
ganizavęs pakankamą policis- 
tų būrį, kad sudaryti unijos 
lokalą. Tūli grasinančiai kal
ba, kad policistai neprivalo 
turėti savo jokios unijos, juo 
labiau CIO.

Quill pareiškė, 
14-tą kreipėsi į 
jos komisiją su 
licistų lokalui 
kad tuojau, kai 
terį, jisai kvies
misijonierių George P. Mona-j 
ghan į tiesiogines derybas su 
lokalu ir išstatys komisijonie- 
riui lokalo reikalavimus.

kad jis rugp. 
specialę uni- 
prašymu po- 
čarterio. Ii’ 

tik gaus čar- 
policijos ko-

Lietuvos-'nuo brolio laišką, 
kuriame rašo, jog gražiai ir 
laimingai pagyvena. Tiktai 
nusiskundžia negavimu nuo 
amerikiečių laiškų. 

—o—
Susitikau grakščią jaunuolę 

viešnią net iš Clevelando, Da
lę Prikockytę. Ji vieši pas te
tą Oną Genevičienę, gyve
nančią East New Yorke. Jau
noji viešnelė —
tad gražiai tebekalba lietuviš
kai ir taip pat gražiai jau 
pramokusi angliškai bėgiu po
ros metų, lankanti vidurinę 
mokyklą.

naujakure,

/ -Ir daug ko kito įdomaus bu
vo pas kriaučius. Bet argi-kas 
gali spėti užsirašyti jr atpasa
koti viso popiečio įvykius po
roje lakštų. Praleistųjų atsi
prašau. Rep.

Prieglaudose esantieji 
vaikai piknikavo

Rugp. 6-tą apie 7,500 įvai
riose prieglaudose užlaikomi 
našlaičiai ir vargdienių vaikai 
buvo išvežti į Palisades Par
ką. Jiems nuvežti buvo pa
samdyti apie 100 autobusų. 
Pikniką rengė policijos

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

LLD 188 kuopos vasaros veiki
mas su išvažiavimais dar nepraėjo. 
Nedėlioj, 26 d. rugpjūčio (August) 
turėsime vėl parengimų. Kaip atro
do, tai bus didelis išvažiavimas, nes 
visuomenė plačiai susirūpino ir 
apie jj klausinėja.

Išvažiavimas bus Paulikų farmo- 
jc-, toje pačioje vietoje, kur ir pir
miau buvo, tai yra, 15642 Common 
Rd., tarpe 12-tos ir 13-tos mylių.

Nedėlioj, 12 d. rugpjūčio, kaip — 
vai. ryto turėjime LLD 188 kp. la
bai svarbų susirinkimą. Bus daug 
kitų reikalų, kaip tai, išvažiavimo 
reikalai, LLD Centro Komiteto no
minacijos ir kiti. Susirinkimas atsi
bus 2234 Ycmans St., Hamtramck. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
LLD Narys. (154-155)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS
• RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S
! UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

<♦>

<♦>

<♦>

(BUYAUSKAS)

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Tree., Rugpiūčio-August 8, 1951

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street w
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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILI
, 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

Matthew A 
BUTUS

Lafayette St) 
Newark 5, N. lį

MArket 2-5172
I 
U

i




