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Metai 42-rieji, Dienraščio

Tūli įtakingi darbiečiai Ang
lijos parlamente pareiškė, jog 
jie pamaino dabar savo nuo
monę kas liečia Korėjos karą.

Jie pirmiau buvę įsitikinę, 
jog Korėjos karą pradėjusi 
Šiaurių Korėjos Demokratinė 
Respublika įsiverždama į Pie
tų ^Korėją. Bet dabar savo 
nuomonę jie jau pakeičia. D^- 
bar tvirtina, jog Korėjos karą 
išprovokavo Jungtinės Valsti
jos ir padėjo fašistinei Syng- 
man Rhee valdžiai užpulti 
Šiaurių Korėją.

Jie dabar smerkia tokį karą 
ir reikalauja tuoj jį baigti.

—o—
Į£aip tik Trumanas padarė 

intervenciją Korėjoje, buvo 
.priduoti Jungtinėms Tautoms 

^dokumentai, rodą tikrus ant 
Šiaurių Korėjos užpuolikus. 
Bet Jungtinės Tautos palaikė 
prez. Trumano intervenciją.

Dabar jau suėjo du metai, 
kaip Korėjoje liejamas žmo
nių kraujas, naikinamas visas 
ištisai kraštas. Jungtinės Val
stijos jau turi virš šimto tūks
tančių kareivjų nuostolių. Ka
da bus tam galas? Kodėl gi 
negalima šis karas baigti da
bar?

Anglijos parlamento nariai 
Bevan, Silverman ir kiti teigia, 
jog Amerika nenori šio karo 
baigti. Todėl jis ir tęsiamas.

—o—
Kilus aštrių protestų dėl 

Brogjxjyno Bedford-Stuyvesant 
gaisro, kuriame 7 žmonės žu- 

fcp, N. Y. majoras Impellitte- 
ris paskyrė Robert Moses tyri
nėti 'New Yorko pavojingus 
laužynus.

Galima suprasti, kiek šis 
tyrinėjimas gali naudos duoti 
laužynų nuomininkams, kuo
met pats tyrinėtojas susirišęs 
su tų laužynų savininkais ir 
jiems visada gelbsti. Jis prie
šingas statyti | naujus pigių 
nuomų namų projektus.

—o—
Oficialiai, apskaičiuojama 

New Yorke esant apie 55,000 
nuomuojamų laužynų. Nuo 
1950 metų jau 230 žmonių 
juose žuvo. Apie 200,000 žmo- 
niųvtokiuose netinkamuose na
muose gyvena. Bet niekas 
nieko nedaro, kad tą pavojin
gą padėtį pataisyti.

Pažiūrėsime, ką ponas Mo- 
dabar pagiedos. x w

Vienas Vienybės bendra
darbis irgi nusiskundžia dipu
kų amerikonėjimu.
“Lietuvių, latvių ir estų nau

jakurių New Yorke' yra kele
tas tūkstančių. Bet jie- nepa
jėgė užpildyti Town Hall. 
Tas rodo/kad lietuvių, latvių 
ir estų naujakuriai smarkiai 
amerikonėja — perka namus, 
automobilius, šaldytuvus, tele
vizijas ir mažai kas iš jų md- 
no grįžti namo”.

Jis skaitęs čia atvykusius 
naująkurius inteligentus ide
alistais, bet dabar, girdi, “tūk
stančiams jų atvykus, mums, 
seniams, atsidavė akys”.

Daug tiesos pasakyta. Nau
jakuriai greičiau amerikonėja, 
negu senieji ateiviai. Tai ne- 

1 sulaikomas procesas.
—d—

šio savaitgalio šventes pra
leisime naudingai tiktai daly
vaudami didžiuosiuose dien
raščio Laisvės piknikuose.

Naujosios Anglijos piknikas 
įiyks liepos 4

L jautiškame Parke, Montello,

' Plačios New Yorko apylin
kes piknikas įvyks liepos 5 d., 
Klasčiaus Parke, Maspeth,

Lietuvių

Abi vietos turėtų būt publi
kos perpildytos.

Progresyvių suvažiavimas turės 3000 delegatų
_______________ 1___________________________ .______ i___________ 1_________________________________ __

Ragina protestuoti 
pries Bonno sutartį

Sudarė unijų tarybų 
progresyviams remti

Washingtonas. — Senatas 
pradėjo svarstyti sutarties 
su Vakarų Vokietijos val
džią ratifikavimą. Ta su
tartimi Vakarų Vokietija 
legaliai taptų nuo likusios 
Vokietijos atskirta valsty
bė, ir jos. armijos sukūri
mas pasidarytų tuojau ga
limas.

Amerikos Taikos Krusi- 
ada išleido atsišaukimą į 
visus, amerikiečius siųsti 
protestus Senatui ir ragin
ti senatorius nebalsuoti už 
ratifikavimą. Aįsikreipime, 
kurį pasirašo Taikos Kru- 
siados viršininkai Thomas 
Richardson ir Willard Up- 
haus., tarp kitko, sakoma:

“Kelias į taiką glūdi ne- 
utralės, suvienytos ir tai
kingos Vokietijos sukūri
me. Bonno sutarties rati
fikavimas atmeta tą priėji
mą. Vienintelis būdas, kaip 
taikinga suvienyta Vokie
tija gali būti atsiekta, yra 
per pasitarimus ir susitari
mą tarp 4 Didžiųjų Jėgij— 
Jungtinių Valstybių, Tary- 
bij Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos ir Francūzijos.”

Taikos Krusiada ragina, 
kad bet 100,000 telegramų 
artimiausiu laiku būtų pa- 

; siustą senatoriams.
Bonnas.—Judėjimas prieš 

atskirą susitarimą su Va
karais, tuomi pakertant 
vienybės su Rytų Vokietija 
šansus, vis auga. Socialde
mokratinė spauda čia įspė
ja, kad skubinimas.is rati
fikuoti sutartį, kaip tai no
ri Adenauerio valdžia, iš
šaukia vis didesnį pasipik
tinimą žmonėse. Po tuo 
spaudimu Vakarų Vokieti-

Kinija aštriai smerke 
stočių bombardavimus

Pekingas. — Kinijos ra
dijas oficialiai pareiškė, 
kad bombarduodami J alų 
upės elektrines stotis, ypa
tingai didįjį Supungp hi
droelektrinį įrengimą, ame
rikiečiai siekė ne tiek pa
dėti savo karinėms jėgoms 
Korėjoje, kiek pakenkti 
Naujajai Kinijai. Kinijos 
radijas sako, kad tos elek
trinės stotys aprūpina žy
mią dalį Mandžūrijos elek
trine jėga, ir kad amerikie
čiai sielojasi, kad Naujoji 
Kinija vis stiprėja ekono
miniai.

Bet amerikiečiai savo 
tikslo nepasieks, sakė kinų 
radijas, nes Kinijos žmonės 
sugebės kuo greičiausiai 
pataisyti padarytas žalas 
ir eiti pirmyn krašto in
dustrializavime.

bienrašČio Laisvės finansi
nis vajus reikalauja mūsų visų 
rimto dėmesio. Dar tik perli
pome kvotos' pusę. Dar dau
gelis laisviečių prie šio vajaus 
neprisidėjo. Laikas dabar sa
vo dolerį kitą pridėti prie ben
dros sumos.

jos parlamento abu butai, 
Bundestagas ir Bundesra
tas, dar neratifikavo sutar
ties. , • ■

Essene, Bonne, Hambur
ge ir Frankfurte buvo pa
skleisti lapeliai, kuriuose 
sakoma, kad kiekvienas vo
kietis, kuris dabar stoja už 
legalų Vokietijos suskaldy
mą, amžinai nusideda Vo
kietijai, ir tas jam nebus 
atleista. v

Essene policija išsklaidė 
jaunų demonstrantų' būrį', 
kuris protestavo prieš Ade.-, 
nauerio valdžią.

Kabineto krizis dar tęsias 
Egipte; kraštas be valdžios \

Kairas.— Sirry Paša, ku
ris buvo pakviestas sudary
ti naują Egipto kabinetą, 
bandė/per ^tlvi. dieni ir at
sisakė. Vienu metu jau bu
vo paskelbta, kad naujas 
kabinetas sudarytas, bet 
vėliau pasirodė, kad dėl ke
lių1 ministrų postų . sunkė-' 
nybių Sirry . Paša atsisakė 
daryti daugiau pastangų.

Tuo tarpu Egipto ir kitų 
arabiškų kraštų'spaudą sa
ko, kad krizis Egipte buvo į 
iššauktas amerikiečių ir j 
britų diplomatinio spaudi
mo. Buvusioji Naguibo Pa
šos valdžia buvo Vakarams 
palanki, bet Vakarai užsi
norėjo dar palankesnės.

Trumanas pasirašė naująjį 
kainų kontrolės įstatymą

Washingtonas. — Prezi
dentas Trumanas pasįrašė 
naują kainų kontrolės įsta
tymą/kuris buvo priimtas 
kongrese. Tas įstatymas 
žymiai susilpnina kainų 
kontrolę, bet ją palieka iki 
1953-ių metų balandžio 30- 
tos dienos. Iki tos dienos 
paliekama ir algų kontrolė.

Kongresas priėmė naują 
susilpnintos kontrolės 'įsta
tymą po to*, kai atstovų bū
tas iš karto balsavo visai 
panaikinti Kontrolę.- Tik 
kompromisiniame susitari
me su senatu buvo prieita 
prie naujo įstatymo.

Trumanas turėjo pasirin
kimą — pasirašyti po nau
ju įstatymu arba, nepasira
šant, palikti šalį be jokioš 
kainų kontrolės ir paskui 
reikalauti iš atein a n č i o s 
Kongreso - sesijos iš naujo 
klausimą svarstyti.

Rūdos kasėjai remia 
plieno streikierius

Tacoma. — Mine, Mill & 
Smelter Workers unija iš
reiškė savo solidarumą su 
streikuojančiais plieno in
dustrijos darbininkais. Tos 
unijos Tacomos (Washing- 
tono) lokalas, ku'r tokia re
zoliucija pirmiausia buvo 
priimta, turi 1,000 narių.

$10,000 FONDAS 
■t ’

Dienraščio Laisves paramai 
JAV. ĮPLAVKĖ 95,277.15 
DAR REIKIA 94,722.85

Ar visi pasirengę į didžiuosius Laisvės,paramai pikni
kus gale šios1, savaitės? Ar žinote, kad niekur kitur ne
susieisite tiek savo draugų ir pažįstamų, kiek Laisvės 
piknikuose? Jauniem žmonėm puiki proga įsigyti nau
jų pažinčių Laisvės piknikuose.

Fondo reikalu puikiai pasirodė Bridgeportas. Jib pri
siuntė čekį $56.00. Tą sumą sudėjo šie ^asmenys:

Laisvietis .. ................
Bridgepprto Laisvietis. 
A. ir P. Katinai 
C. Baltrėnas .. . .........
S. Thampson ......... ..
A. Mureikienė ...........
M. Kairis ...................
J. Yasunas ..........\ ...
P. Miknevičius...........
Laisvės Simpatikas .. 
A. Švėgžda .......
V Miller .į.............. ,............................  : 1.00
Kai kurie 'žmonės linksminasi vieni sau, o kiti moka 

taip linksmiritis, kad kartu su jais linksminasi ir visa 
./ - (Tąsa 2-rame puslapy])

Amerikos negrų vadai reikalau ja, 
kad Trumanas protestuotų prieš 
rasizmo siautimą Piety Afrikoje

į New Yorkas. — Ameri- 
! kos negrų vadai patiekė pe
ticiją Prezidentui, Truma- 
nui apie rasizmo siautimą 
Malano valdomoje Pietinė
je Afrikoje. Peticijoje rei- 
.kalauiama, kad Amerikos- 
prezidentas reaguotų prieš 
tai ir išreikštų protestą. 
Peticija yra 2,500 žodžių ir 
po ja .pasirašė 160 žymiau
sių Amerikos negrų vadų: 
mokslininkai, veikėjai, unb- 
jų Vadai, kunigai, meninin
kai ir taip toliau. Petici
jos inciatorium buyo pro
fesorius DuBois.

Pasirašiusių tarpe randa
si’ žmonės iš 28 valstijų. 
Peticijoje iškelti 6 punk
tai:

1. Pasmerkti Pietų Afri-

Vėliausios Žinios
PaliaūPanmunjomas.

bų derybos buvo atnaujin
tos po trečios trijų • dienų 
pertraukos kelių ąavaicių 
bėgyje. Derybų sesija svars
tė amerikiečių, patiektą 
naują belaisviu grąžinimo 
planą. ' Amerikiečiai teigė, 
kad naujasis planas yra 
kompromisinis, bet p° gvil
denimo korėjiečiai atsakė, 
kad planas nieko naujo ne
turi, kadetai senas ameri
kiečių planas naujai sųfra- 
zuotas.

Rio de Janeiro. — čia 
laukiama atskrendant A- 
merikos Valstybės Sekreto
riaus Achešono. Achesonas 
čia vyksta po. plačios kelio
nės Europoje, kur jis' lan
kėsi Loridohe, z Berlyne ir. 
Vienoje, v

$10.06 
. 10.00 
.*. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 3.00 
... 3.00' 
... 2.00 
... 2.00

kos valdžios rasistinę pro
gramą kaip aikiausi nusi
žengimą žmogaus teisėms.

2. Paveikti, kad Jungti
nės Tautos skubintų koloni- 
alių tautų išlaisvinimą.

3. Remti Jungtinių Tau
tų nuostatą, kad visų ša
lių visų liautų civilės laisvės, 
turi būti apsaugotos.

' 4. Neduoti pagalbos jo
kiai valstybei, kuri kalta 
rasinėje diskriminacijoje. .

5. Ištraukti 'Amerikos ka
rines bazes iŠ visų svetimų 
teritorijų, kur jų buvimas 
nėra autorizuotas visų Di
džiųjų Jėgų susitarimu.

6. 'Stengtis susitarti su 
visomis Didžiomis Jėgomis 
pasaulinės taikos labui.

' Seoulas.:—Korėjiečiu ba* 
tali jonas atakavo rytinia
me fronte. Ataka, sako ar
mijos pranešimas, buvo at
mesta. Lietūs ir negeras 
oras sulaikė aviacijos, veiks
mus.

Washingtonas. — Truma
nas išskrido į Arkansas, 
kur jis atidarys dvi naujai 
užtvankas, kurios duos 
elektros jėgą kooperaty
vams, j

Nykštukas submarinas
Como, Italija. — Policija 

sužinojo, kad mažiukas sub- 
marinas veža cigąretus ir 
kitą kontrabandą; Lugano 
ežeru iš Šveicarijos į Itali
ją. Buvo bandyta subma- 
riną sugauti, bet kol kas 
be pasekmių, nors policija 
jį jau mate. f ‘

Chicago. —* Numatoma, 
kad Progresyvių Partijos skelbė, 
s u v a ž i avime, kuris čia 
įvyks šio mėnesio 4-6 die
nomis, dalyvaus nemažiau 
kaip 3,000 delegatų iš 44. 
valstijų. Numatoma, kad 
lapkričio mėnesio rinki
muose Progresyvių Partija 
turės savo sąrašus,- (bus 
ant baloto) gal 40-tyje, bet 
mažiausiai 35-iose valstijo
se. Keliose valstijose kova 

‘už sąrašų prileidimą dar 
vedama; ir dar nežinoma, 
kokios bus tų pastangų 
pasekmės.
Dabar skrajojančios lėkštės 

‘'matomos” ir Vokietijoje...

Berlynas.— Vakarų Ber
lyno spauda rašo apie pa
bėgėlį iš rytinės, zonos, ku
ris sakosi mdtęs skraidan
čias i a s lėkštes., pana
šias, kokios buvo “mato
mos” keli metai atgal A- 
merikoje. Šis vokietis tas 
lėkštes ne vien matęs skrai
dant, bet vieną net nusilei
dusią, if tai buvęs keistas, 
apvalus orlaivis, ir jis ma
tė net metaliniais šarvais 
apsivilkusius lakūnus.. Jam 
prisiartinus, lakūnai ir jų 
skrajojanti lėkštė pakilo 
tiesiai i dangų...

Paryžius. — Keli asme
nys sakosi matę skrajojan
čias lėkštes prie Tarbes, Pi
rėnų kalnu srityje, prie Is
panijos rubežiaus.

Korėjiečiai pripažįsta, 
kad sviedinys buvo jųjų

Panmunjomas. — Korė- 
jiečiai-kinai pripažino, kad 
derybų neutralėje srityje 
nukritęs artilerijos 'sviedi
nys buvo jų. Jis pateko ten 
per klaidą, sakė korėjiečiai. 
Tai pirmas’ kartas, kad 
anos pusės artilerijos ar 
aviacijos šoviniai patenka į 
paliaubų sritį. Anksčiau 
amerikiečiai pakartotinai 
atsiprašė už jų šovinių pa
tekimą ten.

• Paliaubų derybos bus at
naujintos po trijų dienų 
pertraukos.

Sako, kad Kodžes belaisviai 
planavo užgriebti stovyklas

Londonas.—Gindama ame1 
rikiečių žygius Kodžės sa
loje prieš darbiečių kritiką, 
Churchillo valdžia išleido 
dokumentą tuo reikalu. Tas 
dokumentas, “Balto Popie
riaus”* formoje, aiškina, 
kad generolas Dodd ir jo 
pasekėjai ėmėsi griežtų 
žingsnių prieš belaisvius, 
nes anie rengėsi užimti sa
lą ir iš jos ištrenkti ame
rikiečius sargus. Esą, 
smulkmeniški salos užėmi
mo planai buvo rasti.

Konvencijos rengėjai paw
” ", kad Progresyviu 

Konvencija bus didžiausia . 
ir labiausiai atstovaujanti ‘ 
Amerikos žmones iš visų pe
litiniu suvažiavimu. .5

V 4k

Specialūs karavanai -
Philadelphia. — Pennsyl- 

vanijos delegatą į^vyks į 
Progresyvių Partijos šuva-' 
žiavimą Chicagoje specia
liu karavanu, susidedančiu 
iš ilgos automobilių virti
nės. Šioje delegacijoje ra
sis ir keliolika plieno indus
trijos darbininkų, kurie da- < 
bar streikuoja. Angliaka
siai taipgi bus plačiai aL 
stovauti.

Delegacija pas J. T. : *
Bridgeport, Conn.— Con

necticut valstijos Liaudies 
Partijos (PP) delegacija, 
susidedanti iš 22 asmenų, 
lankėsi Jungtinėse Tautose 
ir patiekė savo taikoj pro- ♦ 
gramą. Delegacija matėsi 
su eile J. T. delegacitų, kaip 
tai, '.Čekoslovakijos ir kito
mis.. Connecticut Liaudies 
Partija yra nacionalės Pro
gresyvių Partijos dalis.

Unijistų komitetas
New Yorkas. — Čia bu

vo sudarytas darbo unijų 
atstovų komitetas ųrogre- 
sy viams * remti rinkimuos^ 
.ir specialiai prezidentinidųn 
kandidatui ir vice - prezL 
dentinei kandidatei, Halli-. 
nanui ir Mrs. Bass, remti. 
Prie komiteto prisidėjo kai- 
liasiuvių, elektros, rūdos 
kasėjų, siuvėjų ir daugelio 
kitų unijų atstovai.

Lattimore’o skundėjas 
traukiamas Į teismą-

Seattle, k Wash. — Tūlas 
žvalgybos • agentas Harry 
A. Jarvinen yra traukia
mas teisman už neteisingos 
informacijos patiekimą" Fe- 
deraliam Tyrinėjimo Biu
rui (FBI) ir Centralinėi 
Žvalgybos Agentūrįi 
(ČIA). Jis buvo pranešus, 
kad profesorius Lattimore 
rengiasi keliauti Tarybą 
Sąjungon, ir, tuo remdanja- 
sis, Valstybės Departmen- 
to pasų skyrius paskel
bė,/ kad Lattimore neturi 
teisės niekur išvykti.

Lattimore tada pareiškė; 
kad jis neplanuoja niekur 
keliauti ir nėra padavęs 
prašymo dėl paso. Jarvi- 
nenas dabar traukiamas 
atsakomybėn prieš federia- 
linį teismą. Spaudos atsto
vams Jarvinenas pareiškė, 
kad jeigu žmonės traukia
mi teisman dėl “ne visai 
tikslios” informacijos teiki
mų žvalgybos agentūroms, 
tai daugelis žvalgybas 
agentų visai susilaikys nud 
informacijos teikimo.

ORAS.—-Giedra ir vesu<
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MOTERŲ KAMPELIS

> PROGRESISTŲ KONVENCIJOS 
IŠVAKARĖSE

LIEPOS 4 D. Chicago j e prasidės pirmutinė didelė ir 
' svarbi politinė konvencija. Tai bus Progresistų Partijos 
konvencija. Tos partijos nacionalinis sekretorius C. B. 
Baldwin, išvakarėse savo partijos konvencijos, pasakė:

“Svarbiausias šių metų politinis .įvykis bus susirinki-
* mas 3,000 delegatų iš 44 valstijų Chicagoje liepos 4 d., 

kad pademonstruoti taikos sąjūdžio jėgą 1952 metų 
rinkimuose. /

“Mūsų konvencija Chicagoje liepos 4, 5 ir 6 dd. bus 
didžiausia ir atstovingiausia iš visų politinių konvenci
jų. Ateinančiuose rinkimuose mes būsime ant baloto 
nuo 35 iki 40 valstijų, nepaisant įvairiose valstijose nuo

~ 1948 metų išleistų įstatymų,, siekiančių mums pastoti
5 kelią/

* Sekretorius Baldwin nurodo, kad didžiosios žinių 
agentūros, taip pat visa komercinė spauda sutartinai 
boikotuoja Progresistų Partijos konvenciją, kandidatus___
ir pastangas patekti ant baloto. Tos kapitalistinės įstai- nors pakeisti, 
gos nenori, kad Amerikos plačioji visuomenė sužinotų

. tiesą ir faktus apie taikos šalininkus.
r “Progresistų Partijos šalininkai sudaro spėkų per-/ 

svarą visoje eilėje labai svarbhi valstijų šiuose rinkimuo
se,” 4ako Baldwin. • “Tūkstančiai savanorių darbuoto
jų sušilę darbuojasi rinkimui parašų ant peticijų. Mes 
jau esame užtikrinti su vieta ant baloto tokiose svar

biose valstijose, kaip New Yorkas, Pennsylvania, Mi- 
ehiganas, California ir Missouri.

“Mūsų konvencijoje delegatais bus daugiausia darbo 
ir farmeriai... Tas jau vienas faktas, kad po 
metų isterijos ir McCartizmo Progresistų Par- 

yra tokia tvirta ir veikli organizacija, yra svarbus

v •

Connecticut turi 
moterį kandidatą

Jaunuolė prašo jaunimui 
progos gyventi /'

“Suteikite mūsų gentkar- 
teį progą... Uždrauskite 
atominę bombą!” maldau
jančiai prašo 16 mėtį am
žiaus jaunuolė Connie Phy 
laiške Kalifornijos mieste
lio Ventura laikraščiui The 
Ventūra Star - Free Press. 
Greta kitko, ji rašo:

“Atominė pajėga yra bau
ginančiu daiktu net kai ku
riems suaugusiėms. Bet, 
kaip su keliolikos metų jau
nuoliais? Ar pagalvojote, 
ką jie mąsto? '

“Suaugusieji pagimdė pa
sauliui pajėgą, kuri kada 
nors ateityje bus numesta 
Ii tėra tinę je, palyginamojoje 
ir finansinėje -.esmėje jau
nuolių skraistėn, nes mes 
esame rytojaus pasaulis.

“Mes neturime teisės bal
suoti, nei teisės pasisakyti, 
kaip ta pajėga turi būti 
vartojama . Tačiau mes už 
ją atsakysime tuomet, kuo-

drausti atominę bombą. 
Kas nors taip galingas, kaip 
atominė pajėga, turi turėti 
ir daugybę gerųjų ypaty
bių. Mes turime . paliauti 
gaminti ją kaipo paikinimo 
įrankį, o pradėti gaminti ją 
kaipo ginklą prieš ligas, 
šaltį, nepatogumus.

“Suteikite mūsų gentkar- 
tei prbgą surasti statybinį 
būdą vartojimui atominės 
pajėgos be prikabinto ant 
jos šešėlįo, karo, skausmo, 
žiaurumo ir sunaikinimo — 
•šis yra maldavimas negir
dėto, nepaskilbusio, neturė
jusio progos gyventi 
nuolio.”

jau-

agentūros, taip pat visa komercine -spauaa sutartinai atsakysime tuomet, kuo- 
boikotuoja Progresistų Partijos konvenciją, kandidatus jau ^us per ygįu

“Progresistų Partija, vadovybėje Vincent Hallinoji, 
mūsų kandidato į prezidentus, kuris dabar sėdi kalėjime 
už energingą apgynimą darbininkų vado Harry Bridges, 

zidentus, kuri per 40 metų buvo redaktorė ir leidėja se
niausio vakaruose negrų laikraščio, išreiškia, vis didė
jantį reikalavimą baigti karą dabar. Mes esame vie- 
nintėlė politinė partija viso krašto mastu kovoti repu- 
blikor.ų ir demokratų politiką palaikyti šalyje isteriją 
it -tęsti šaltą ir karštą karą.” 

_____________

SUSIRŪPINIMO BALSAI
TURIME TRIS svarbius susirūpinimo balsus i? trijų 

skirtingų ir svarbių kraštų. Indijos premjeras Nehru 
Sako, kad bombardavimas jėgainių ant Valu upes padi-. 
dina naujo karo pavojų. Tai reiškia, kad Amerikos mi< 

ijlltarinės jėgos ieško progos Korėjos karą išplėsti. » 
r Kitas balsas pasigirdo Paryžiuje. Jis reikšmingas tuo- 

mi, kad jis iškilo iš Frakcijos socialistų, kurie pokarinia- 
; me-laikotApyje buvo pati svarbiausia Frąncijos kapi- 
1 ‘tali’zmo gelbėjimo ir stiprinimo jėga. Jų vardu prabilo 

jų vadas Guy Mollet. Jis sako, kad praplėtimas karo 
Korėjoje nepateisinam’as ir nelejstįnas. Jis smerkia i 
Amerikos karinę vadovybę* ir valdžią, kad puolimus ant 
jėgainių ant Yalu upės pradėjo be sutikimo kitų kraš-

• tų, kurie įeina į Jungtines Tautas.
Trečias balsas ateina iš Londono, žymus darbiečįų vadas 

tr darbiečių valdžios laikais buvęs apsigynimo ministras 
Shinwell-reikalauja siekimo greito susitarimo su komu-

ir Mrs. Charlotta A. Bass, mūsų kandidatės Į vice-pre-

It
j™L. -
i. V ųistine Kinija. Jis irgi mato didelį,pavojų karo išplėti- ? 
t . / tne. Jis nemato kito kelio baigimui Korėjos konflikto. ! 
Į; V’’ Visa tai parodo skirtingų žmonių ‘Skirtingitose kraš- 
| tuose pasibaisėjimą padidėjusiu karo pavojumi. Tie 
| X./ žmonės bombardavimą įr naikinimą šiaurinės Korėjos 
į /Jr Mandžūrijos elektros .stočių ir įrengimų skaito žy-1

išplėsti karą iš Korėjos į Kiniją ir kitus Azijos 
& T^^tųs. Jie reikajauja, kad tie žygiai būtų sulaikyti da- 

./bąr/kol dar ne per vėlu..............  .......
? —■—

^DOLERIS VEIKIA IR KALBA
WASHINGTONĘ, mūsų.šalies sostinėje,' operuoja -net 

295 “lobių.” Tai tam tikri sukti ir gudrūs advokatai ir: 
-agentai, pasamdyti biznio ir pramonės įstaigų paveikti' 
Kongresą. Ant kiekvieno kongresmano išleidžiamą po " 
?apie $5$69 per metus. Viso tos “lobės” 1951 metais -įš- 
leitio $9,488,069.
f Vienus kongrercnanus tiesioginiai paperka', j) kitus., 
aplinkiniais keliais paspaudžia arba . pagąsdina. Tie pa- 

. samdyti agentai darbuojasi dieną ir naktį.
į"' Tai, žinoma, toli gražu ne viskas. Šios “lobės” yra 
/'"viešos įstaigos, viešai užlaikomos, valdžioje ųžsiręgis- 

-travusios. O kur slaptai veikiančios “-spaudimo” ,bei . 
papirkimo įstaigos Washingtone? Jos kasmet išleidžia 
Kelis sykius daugiau, negu viešai ir legališkai įkurtos- 
“lobės.”

“Jau dabar už tą atsako
mybę rųes užmokame mir
timi ir karjeromis. Vėliau 
mokėsime taksais. Mes už
mokėsime gyvybėmis, pini
gais ir karjeromis.

“Mes stebėjome atominę 
pajėgą augant ir įgyjant 
baisesnes galimybes kas. 
metai.

“Kol mes tebeturėsime 
atominę^ bombą, mes tebe- 
kentėšime baimę. Taip il
gai, kaip ilgai tebebus bai
mė atominės pajėgos, mes 
tebeturėsime karą po karo 
už~ pasisavinimą tos galin- 
gos pajėgos... ’ >•:

“Aš noriu namu, noriu 
turėti vyrą ir vaikus. Vie
nok jąučiu šavyje bejėgybę, 
kaip kad tai jaučia ir mano 
amžiaus jauni vaikinai. Kas 
daugiau laukia mūsų atei
tyje apart -širdperšos, 
skausmų ir baimės?

“Mūsų vaikinai yra išga
benami svetur pirm jų at
ėjimo j metus planuoti .kar
jerą, pirm pasiekimo kole
gijos mokslo, pirm turėjimo 
progos pradėti gyventi.

‘Jeigu kada jie sugrįžta 
namo, prie ko jie sugrįžta? 
Jeigu aš‘ turėčiau .savo glė
byje kūdikį — sūnelį ar du
krytę — kokią ateitį galė
čiau įiems planuoti.?

“Linkiu,/kad atominė pa
jėga nebūtų buvusi išras
ta. Tikriausia, patsai i vel
nias ja džiaugiasi. ’

“Argi yra ko stebėtis, 
ikad jaunuolis vaikinelis 
jaučiasi eikyojančių savo 
laiką, kuomet jis lanko mo
kyklą; viena jis ne
toli tegali nueiti, Ne už 
ilgo jisai bus prievarta ąp- 
yilktas -.uniforma. Jis, nori 
skubėti į darbą, greit užsi
dirbti .pįnįgų, greit gyventi, 
pasičiupti visko kiek g-alint 
daugiausia /pirm patekimo 
.unifo,maon. Paskiau, jau 
uniformoje, grobti gyveni
mo, kiek sūspėja, pirm iš
vykimo užjūriu, 'iŠ kur gal 
niekad ‘.nesugrįš ton šalin, 
už .kurią kovoje, jis taip 

‘.brangiai .užmoka. Mes,> emr- 
^gaitės, tai sųpranta.me. Ąr 
jūs suprantate?

“Aš žinau mūsų depresi
jas, -bet aš jtaįp i pat jaučiu, 
kad męs,galime sukurti at
eitį, kuri būtų skaistesne 
•ir .geresnė už bile kurią 
šiame pasaulyje matytą 

fsu .pag0a >mūsij tėvų. Mes,? 
kurie išliksime 'iš $io kąro,. 
^privalome paduoti ranką 
?sayo senesniesiems ir ben
dromis pastangomis už-

Gražuolė rožė
Kas nesididžiuotų gražio

mis, kyapsniomis rožėmis 
savo darželyje? Bet už sa
vo grožį, kvapą,- o gal ir 
skonį, rožė turi daug prie
šų — ligų ir parazitų. Dau
giausia žinomi rožės prie
šai yra:

Balsvi plėmai' (mildew) 
viršutiniame lapo šone. La
bai sunki' prašalinti liga, 
kuomet jau įsigali. Nuo jos 
apsaugai dulkina rožes su 
sulphur kas dvi savaitės. <

Juodi plėniai (black 
spots) viršutiniame lapo 
šone. Nuo jų lapai gelsta 
ir krinta. Dažniau pasiro
do po didžių' lietų. Dulkin
ti su Floragard (sulphur 
manganar) dulkėmis. Yra 
ir kitokių pudrų .

Rudi lyg ir šašai (can
ker) ant lapų sfambo ir pa
ties stiebo. J j nudžiovina. 
Reikia nuplauti žemiau už
krėstos vietos ir sudeginti. 
Prūde juslus ąugti nąujus 
stiebus ar šakeles purkšti 
Bordeaux mišiniu kas dvi 
ar trys sayaitės. ,

Tinimas stiėbo virš šak
nų (crown gall). Purkšti 
Bordeaux mišiniu anksti 
pavasarį ir įęelis kartus per 
vasarą. Perdaug jau apge- 
dusį kelmą sunaikinti.

žalios utėlytės (aphis) 
ant pumpurų ir stiebų. 
Purkšti -ar dulkinti su 'bile 
kuriuo: nicotine, pyreth
rum ar rotenone.

šliužiukai (slugs). Maži, 
žali šliužiukaį, kurie 'min
ta lapo paviršiumi, palie
ka tiktai skeleto.Uą. Apa
čią lapų apipurkšti su ar
senate of lead.

Vabalas (rose chafer). 
Gėlsvai ruda, apie 'pusės 
colio ilgio beetle, kuri lišė- 
da skyles pumpuruose ir 
lapuose. Jeigu- tiktąi kelios, 
nurankioti jfr sunaikinti. 
Jei daug, purkšti ar dulkin
ti su fluorine compound.- 
Arba vartoti -stiprų pyreh- 
rum ar rotenone purškalą.

Žiogyčjąi /(leaf hoppers). 
Jie iš apačios lapo čiulpia 
syvus, nuo ko lapo viršuje 
ta vieta atrodo apsivėlusi 
ar apipelijusį/ PuTkš t'i 
apačią'lapųysu nicotine, py-, 
rethrum ar roterione, kai- 
tik* tie gyviai pasirodo.

Stiebo ramstytojas (stem 
girdler). Gyvis. .įsisiurbia į 
stiebelį, nuo ko jis atrodo 
sutinęs, o paskiau sudžiūs
ta. Nuplovus, sudeginai?

Ir yra dar kitokių ligų 
ir gyvių . Purškiant ar dūl- 
kinąnt ręžės ar ,bjie ?aug/ 
menį visuomet ręįkia atsar
gumo neuždėti vaisto per
daug riebiąl. Aųgmuo, kaip 
jr žmogus, muo pritaikyto 
daviulo - galipas/eikti, o 
muo .padidinto numirti.

Connecticut V a 1 s t i j o s 
Liaudies Partija {people’s 
party), kuri yra dalimi 
amerikinės / prog r e s y v i ų 
partijos, sąvo -kaųdidatu į 
k o n g r e s.m a ną nominavo 
Mrs. Eslandą Robeson, pa- 
siklbusiojo dainininko žmo
ną.

Mrs. Robeson nesiremia 
vien gdrsaus savo vyro di
džiu vardu ir nuopelnais. 
Ji kupinai turi savųjų nuo
pelnų. Yra pasiekusi aukš
tąjį mokslą. Plačiai kelia
vusi po pasaulį .ir supratu
si žmonių padėtį, troški
mus. Autorė daugelio raš
tų apie Afriką ir kitus 
kraštus. Dalyvė daugelio 
susirinkimų ir^ judėjimų, 
kuriuose kalbama ir veikia
ma už gerovę darbo žmo
nėms, už laisvę persekioja
moms, vergiamoms tauti
nėms mažumoms.

Savo kalboje ją nomina
vusiai valstijinei konvenci
jai, įvykusiai birželio 21- 
mą, New Haven’e, Mrs. 
Robeson pareiškė:

“Goriausiuoju Amerikos 
apgynimu yra apgynimas 
mūsų žmonių — jų darbų, 
jų sveikatos, jų teisės į 
mokslą, jų namų ir jų lais
vių.” '

% Garbingą, gabįą ir gera- 
širdingą pasirinko connec- 
tikiečiai sau kandidatę vi
sos valstijos kopgresmano 
(congressman - at - large) 
urėdui.

National Committee To 
Win Amnesty for Smith 
Act Victims, kuris tapo su
organizuotas neseniai įvy-
--------------- j-------- ----- -------

■% šaukštai sukapotų svo
gūnų .

2 šaukštai riebalų 
biskelįs miltų.
Sumaišyk viską kitą, tik 

palik miltus ir riebalus. Su
plok tešlą į pyragaičius. 
Apvoliok miltais. Kai
tink palengva ant rie
baluotos skaurados, apvar- 
tant, iki' aprus. Arba gali
ma pakepti pečiuje. Kepi
mui pečiuje geriau dėti ne
miltuotus, nes apmiltuotas 
paviršius perdaug aprus, 
kol vidus tebebus neperkai- 
tęs. * ..j

Today's Pattern
• fi

Darbininkes atgavo 
draugei darbą

Birželio 19-tą dieną įvyko 
džiaugsmingas pobūvis 
Chryslerio Dodge Divizijos 
vielų šapo j e,1 Detroito. To 
priežastimi buvo praneši
mas., jog darbininkės laimė
jo ilgalaikę kovą sugrąžin
ti darban unijistę Edith 
Van Horn.

Editha buvo prašalinta iš 
darbo koyo 3-^ią. Ją kalti
no, kad ji atnešdavusi la
pelius į moterų prausyklas 
ir ten sakydavusi prakal
bas. Tą pat .dieną 300 to 
skyriaus darbininkų nuėjo 
reikalauti, kad Editha su
grąžintų darban. Vienok 
firma atsisakė..

Darbininkės nenusileido, 
neprarado vilties. I^as die
ną jos siuntinėjo delegaci
jas. į uniją ir į kompaniją. 
S k a mb i no reikalavimus. 
Pasiuntė porą delegacijų į 
visašališkųjį unijos centrą. 
Ir=189 įto skyriaus darbinin
kai pasiuntė pasirašytus at
skirus ąfidavitus.

Pagaliau bylos sprendėjas 
pripažino, jog nors Editha 
nešė šapon lapelius, tačjau 

;ten; pat būdavo atnešami la
peliai ir prfeš ją. Ir jeigu 
jos. priešai nebuvo baudžia
mi, tad nėra teisėta ja nu

. Darbininkės džiaugiasi, 
•kad,Jų draugė sugrįš dar-, 
ban dėka jų vieningumui ir 
kovingai veiklai.

Seimiuuikenis
Mėsos pyragaičiai su 
grūstomis talvėmis

Likus jautienos (ar bile 
mėsos) smulkiems gaba
lams, kar pęrmažąi- mėsos 
paduoti ;• porcijomis, padau
gink su. grūstomis bulvė
mis..-' i ' .

Du ir pusėpuoduko mal-
• -■•tosios , .

puodukas ir vpusė sugrūs
tų šaltų rbulvių

pusė šaųk^elip druskos, 
pipirų pagal skonį

šaukštas tirs to mūs o s. 
s$so

R9390
In/

34—48

kusioje konferencijoje, iš-» 
leido prašymą ir paragini
mą j Afne.rikos visuomenę. 
Komitetas primena, kad lie
pos 2- d. sukanka lygiai 
vieneri metai nuo įkalini-v 
m,o vienuolikos komum) 
vadų, kurie buvo įkaJpnn 
ir nuteisti pagal' fašistinį 
Smith Act. Komitetas ra
gina pasiųsti tiekis politi
niams kaliniams pasveikini
mus ir pasižadėjimus dar- 

I buotis dėl jų išlaisvinimo.
Kaip žinoma, komunistų 

vadai randasi sekamuose 
federaliniuose kalėjimuose:

Benjamin J. Davis, PMB 
8454, Terre Haute, Indiana.

Eugene ‘Dennis, PMB 
J1488, Atlanta, Georgia.

John Gates, PMB 71487, 
Atlanta, Georgia

Gus Hall, Federal Peni
tentiary, Leavenworth, 
Kansas

Irving Potash, PMB 
67769, Leavenworth, Kan
sas,

Jacob Stachel, PMB 
Danbury, Connecticut

John Williamson, P'MBz 
19353, Lewisburg, PennsyJf 
vania

Carl Winter, PMB 119348, 
Lewisburg, Pennsylvania.

Pietų Korėjos partizanai 
išsprogdino geležinkelį

Pusanas. — Liaudies par
tizanai išsprogdino trau
kinį netoli čia, ir to pasė
koje 135 civiliai bei 2 ame
rikiečiai kareiviai buvo už- 
muti. Rhee valdžia pripa- 
žis.ta, kad partizaninis vei
kimas stiprėja Pusano sri
tyje, prie pat laikinos Pie
tų Korėjos sostinės.

Pattern R9390: Women’s Sizes 
i 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Size 36 
pląysuit, 2% yards 35-inch; skirt, 
3% yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formas nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Eisenhoweris prisipažjstajJ- 
jis politikierių rankose.. .f

Denver. — Generolas Ei- \ 
senhoweris pripažino, kal
bėdamas iš čia per radijo 
ir televizijos tinklus, kad 
jis yra tik lėlė profesinių 
politikierių rankose. Jis 
sakė, kad armijoje jis pri
prato būti “bosu,” bet da- * 
bar kiti jį “bo&auja.”

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psi.) 

Amerika. Nes jie ir besilinksmindami turi mintyje ap- 
švietą ir visuomeninius reikalus. Štai pavyzdis:

“EASTON, MASS. Arti metai laiko atgal suėjo į 
vedybinį gyvenimą Veronika ir Adomas MineikjAi. 
Abu.pągyvenę, abu našliai. Džiaugdamiesi likvižavc 
senatvės vienatvę, jie surengė savo draugams *pa& 
rinkę. Svečiai skaniai pavalgę ir t bešposaudami su- 
metė $48 aukų visuomeniškiems reikalams, skirdami 
pusę tos sumos Laisvės, vajaus fondui, o kitą pusę 
Gintarų žemes radijo programų reikalams. Kadangi 
keletas aukotojų prašė neskelbti jų vardų spaudoje, 
tai apleidžiu ir visų kitų. Didelis ir širdingas ačiū 
visiems aukojusiems. \ , -S. Z.”
Prąšęnie.pasiskąityti dar keletą gražių laiškelių:
“Gerb. Laisvės Administracija!

Čia rasite čekį vertės $20. Tai yra nuo Juozo Mun- 
kaus ir nuo Strižauskų po $10 Laisvės sustiprinimo 

fondui.
Draugiškai, J. Strižauskas, Waterbury, Conn.”

“Gerbiama Laisvės Redakcija: "
Malonėkite' priimti šią mažą auką nuo Amerikos 

Lietuviuko te rų Klubo $15. Mūšų Klubas po tiek pa* 
aukojo Laisvei ir Vilniai. Taipgi nutarė surengti pik
niką Laisvės ir Vilnies paramai rugpiūčio 10.

... Su pagarba, .
Katie Salen, Klubo pirm., Cleveland, Ohio.”

“Gerb. Laisvieęiai! .
Šiuomi prisiunčiu čekį $24*. Tai yra prenumerata 

už Aleką Giedrą dviem metam $14 ir $10 į $10,000 
fondą. • S

Draugiškai, A. Kraujalis, Fowling, N. Y.”z\
Taip puikūs visuomenės atsinešimai linkui sa 

raščio duoda stiprios vilties manyti, jog fondas 
keltas, nępaisąnt bedarbės ir bosų išprovokuo 
Nors > paskirtu* laiku ir uesuspėjome 
prailginus, veikiausia, atsieksime savo 

..>/ . ' Laisvęs

■J

U ! IPI"HT
-Laisvė (JJl^rJtyh-Trečiadien Liepoj-
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Paskutinis pranešimas Lowell ir > 
Nashua lietuviams

Gerbiami lietuviai ir šiaip 
žmonės, norinti dalyvauti 
Montello, Mass., piknike 4-tą 
diemą liepos — “Fourth of 
Jura,” malonėkite būti prisi
rengę buso sustojimo vietoje 
sekančiai:

NASHUA — Busas sustos 
10 valandą ryte ir apie tą lai
ką visi būkite vietoje High 
St.,'prie Lietuvių Klubo.

IŠ Čia važiuosime į Lowell 
ir ten nuo' Lietuvių Piliečių 
Klubo, 14 Tyler St., pasiimsi- 
me belaukiančių Lowellio drg., 
kad pripildyti pilną busą ir iš 
ten dainuodami trauksime į 
Montello lietuvių pušyną. 
Apie 70 mylių kelionės, bet ji 
buš maloni ir smagi. ,

Tur but pirmaj. kartą šių 
miestų draugaMfabuvos tokia
me bendrame smagume.
LOWELL

Gerbiamieji Lowell’io lietu
viai, kurie esate jau pasirengę, 
arba kurie manote dalyvauti 
šiame puikiame spaudos pik
nike liepos 4-tą, Montello’je 
pasigrožėti puikiu pušynu ir 
puikiąja dainų x programa, tai 
turėkite ir smagią kelionę į šį 
festivalį.

O kad turėti smagią kelio
nę, tai ji gali būti smagiausia 
tik važiuojant busu vienoj 
bendruomenėj iš dviejų mies
tų lietuvių draugiškume.

Busas iš Nashua ateis 11 
vai. ryte ir sustos prie Lietu-

vių Piliečių Klubo, 14 Tyler 
St., Ixjwell. O iš čia kartu1 visi 
trauksime į “Laisvės” didįjį 
pikniką.

Draugai ir draugės, būkite 
visi pasiruošę laiku į šią sma
gią kelidhę. O kad kelionė 
būtų smagesnė, tai daininin
kai, kokie bus sėskitės arčiau 
vienas kito. Lai “Laisvės” iš
kilmė tikrai bus smagi.

J. M. Karsonas, 
Joe Egeris. t

Long Beach, Calif.—Suo
mijos grožio karaliene, 18 
metų Armi-Helena Kuuse.- 
la, čia laimėjo pasaulinį 
grožio konkursą ir dabar 
paskelbta “Miss Universe.”

Į Brook lyną pabaigė atves
ti antrąją naturalio gaso ry- 
ną. Jos 6,600 pėdų yra po 
vandeniu tarp Staten Island ir 
92nd St.

CLEVELANDO ŽINIOS
1

Apie Vincą Česnulį

Vincas Česnulis (William 
Chesna) buvo senas Laisvės 
skaitytojas.'Buvo nevedęs, 73 
metų amžiaus. Daug metų gy
veno Clevelande. Dirbo ma- 
šinšapėje. • O depresijos lai
kais taisydavo automobilius, 
drapanų skalbimo " mašinas. 
Taip ir darė gyvenimą. Bet 
paskutiniu laiku jau niekur 
nedirbo. Du metus sirgo. Tu
rėjo sunkią operaciją, išėmė 
tulžį. Po. to nesijautė gerai. 
Mirė birželio 14 d., o birželio 
17 d. jo sesuo mirusįjį išsive
žė į Worcester, Mass.

Vincas česnulis paėjo iš 
Lietuvos ę— Vilniaus apylinkės 
nuo Merkinės, Marulių kaimo. 
Paliko savo seserį Ceciliją 
čiurienę ir švogerį, taipgi dau-

giaui giminių.
Mirdamas jis paliko aukų 

$50 dienraščiui Laisvei ir $50 
dienraščiui Vilniai.

M. Palilionis

TARYBŲ LIEUM)JE

MASS. LIETUVIŲ 3 DIENŲ

Paramai
II KAS

Dienraščio Laisvės

Pasveikinimas
Kuomet aš skaitau S. Pen- 

kausko pranešimus iš Lawren
ce, Mass., man atrodę, kad aš 
skaitau kaip iš savo gimtinės 
šalies arba iš savo-kaimo, kur 
aš augau ik gimiau. 

/

Mat aš ten iš Lietuvos atva
žiavau ir apsigyvenau. Ir 
1912 metais didžiajame strei
ke (IWW) dalyvavau ir prie 
64 kuopos priklausiau. Tai 
man atrodo, kaip tėviškė.

As labai' gerai pastebėjau, 
kad d. ! Penkauskas ne vien 
moka rašyti, bet ir darbinin
kišką veikimą dirbti. O kad 
tą viską atlikti, tai gauni vi
sokių žodžių nuo “draugų” ir 
priešų.

Man atrodo, kad tokis dar
bas yra svarbesnis, negu ko
kio nors žurnalisto, kuris ra
šo kokias nors teorijas. Jeigu 
'žmogus 'turi šapoje dirbti ir 
rašyti ir dar prie to veikti, tai 
yra didelis darbas.

Sveikinu visus lawrencie- 
čius už jūsų stropų veikimą. 
Daugelį iš jūsų pažystu. ,

Pranciškus Kalpokas.

Vilniaus mokyklose ’

VILNIUS, IV. 27 d. — Vil
niaus jniesto vidurinėse, sep
tynmetėse ir pradinėse- mo
kyklose vyksta pasiruošimas 
pavasario keliamiesiems ir 
baigiamiesiems egzaminams. 
Pedagogų tarybų posėdžiuose, 
partinių ir komjaunimo orga
nizacijų, bendruose mokyklų 
ir atskirų klasių susirinkimuo
se buvo apsvarstytas pasiruo
šimo egzaminams klausimas. 
^Salomėjos Nėries vardo, I, VI 
vidurinėse mokyklose moky
tojai ruošia moksleiviams 
konsultacijas, sistemingai kar
toja Išeitą kurso medžiagą. 
Kurso kartojimui panaudoja
mos vaizdinės priemonės, at
liekami laboratoriniai ir ppak- 
.tikos darbai.

L Gurdųs

/ ’• ¥
Dviem pamainom

KOVARSKAS, IV. 25 d.— 
Staškūniškio tarybinio ūkio 
laukininkystės kolektyvo na
riai įsipareigojo pavasario sė
jos darbus atlikti aukštu ag
rotechnikos lygiu ir pačiais

trumpiausiais terminais. D*- 
bar staškūnišjeiečiai garbingai 
vykdo prisiimtus įsipareigoji
mus. Visi /traktoriai dirbą 
dviem pamainom. Traktorinin
kai nuolat viršija nustatyta 
darbų grafiką. Centriniame' 
skyriuje dirbąs traktorininkas 
Ig. Beresnevičius su dizeliuiu 
traktoriumi “KD-85” įvyiį$Sį 
dieninę normą 140—l$0 pro
centų. Ne mažesnį išdirbį pa
siekia' Svirnų skyriuje dirbąs 
traktorininkas J. Sinka ir 
Taujėnų skyriuje — M. Iva
nauskas. Jų pavyzdžiu seka- 
ir kiti traktorininkai bei lauko 
darbininkai. J. Slaba^ėŲAs

“Nemakščių” Kolūkyje
'SKAUDVILĖ, IV. 25 d. — 

“Nemakščių” kolūkyje didelis 
sąjūdis. Visos jėgos Čia UUr 
kreiptos į svarbiausiąjį šio mo
to uždavihį — sėjos atlikimą. 
Dar prieš prasidedant /bėjai, 
brigados įsijungė į socialistinį 
lenktyniavimą už spartų ir ko
kybišką ,sėjos atlikimą.
________________ V. Poviuką

GERDA TERltORST •
Pasižymėjusi akordionistė 

ir Norwoodo Vyrų Ansamblio 
mokytoja.
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LIEPOS - JULY 

4-tą, 5-lą ii- 6-tą <1(1.
19 5 2

LIET. TAUTIŠKAME 
PARKE

Winter St. ir Keswick Rd.
4 *

MONTELLO, MASS.
ALDONA WALLEN, .solistė

So. Boston, Mass.
I

Laisves piknikan iš So. Bos
tono važiuos busai: pirmas bu- 
sas 12:30 dieną nuo Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpos, 318 Broadway, So. 
Boston. Antras busas 1 vai. po 
pietų, ir jei reikes bus ir dau
giau busų. Todėl 4 d. liepos 
AJV Nepriklausomybes šven
tes dienoję visi keliai teveda 
į dienrąščįo “Laisves’’ pikniką 
kuris įvyks Montellos draugų 
pušyne. Kviečia visus, . .

Komisija

Worcester, Mass.

M*

Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, atvyksta dainuoti šio pikniko programoje.

Amerikos Nepriklausomybės diena, Liepos-July 4 d.,—didelė šventė. Tą dieną iš visų Naujosios 
Anglijos kampų suvažiuos tūkstančiai amerikoniškai patrijotingų lietuvių. Nepriklausomybes 

dieųa bus atžymėta su puikiausia dai nų-muzikos programa, kurią pildys:
LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj Wilma Hollis
VYRŲ ANSAMBLIS iš Norwood, Mass., vadovybėj Qerda Terhorst
LIUOSYBĖS CHORAS iš Montello, Mass., vadovybėj Al. Potsus ,, 
Solistės: ROSE MĘRKELIūTe, ALDONA WALLEN, ONA MINEĮKYTĖ 
Duetai: W. JUODEIKIS su R. MERKELIŪTE ir ALDONA WALLEN su R. MERKELIŪTE

Bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų ir atvyks asmenų iš paties Laisvės personalo.
ART MASON ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS 4

$300 b*Ws išdalinta prie įžangos bilietų. Dovanos bus tokios: 1-rjlOO, 2—$75, 3—$50, '4-^$25, 
5-815, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, ir 10—$5.

Tad, gerbiamieji jaunimas ir senimas, visi šuva žinosim atžymėti 176-tus metus, nuo Amerikos 
Nepriklausomybės pasiskelbimo. Visi būkim šiame istoriniame piknike!

Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAS.

Šukelėm Laisvei $536; 
viršinom savo kvotą

Mes, Worcqlsterio progresy
viai lietuviai, puikiai atlikom 
savo pareigas. Sukėlėme Lai
svei $536. Buvome nusitarę 
sukelti $500. Bet mes sukėlė
me1 savo kvotą su kaupu.

Kai pradėjau tą. darbą, tai 
pats sau netikėjau, kad bus 
galima prie tokių sąlygų tiek 
pinigų surinkti, pasireiškus 
bedarbei, ' streikui, ligoms ir 
kitiems paraliams. Bet žmo? 
nes su gerais norais viską nu
gali. Todėl aš širdingiausia 
dėkoju visięms, kas tik auka
vo į Laisvės $10,000 fondą.

Pastąbą kryžiokams, . kurie 
mums norėjo pakenkti, bet jų 
pastangas nusinešė margis ant 
uodegos. Vienas kryžiokas,' 
pasitikęs mane gatvėje, klau
sia, ar jah Stalinas subankru- 
tino, kad renki Laisvei aukas, 
tai sandvičių (Laisvė nebegau
na? Atsakiau jam, kad mes 
jokių sandvičių negauname ir 
jų nereikalaujame. Mes, pro-* 
gresyviai lietuviai, Laisvę my
lime, ją skaitome, ir palaiko
me. Tada kryžiokas sako: aš 
betinu sąvo kelines, kad jus 
nesurinksite $500. Nors aš tą 
“betą” laimėjau, bet jo keli
nių neimsiu, nes jos smirda 
'fašistiniu raugu. Patariu ati-, 
duoti savo kelines lietuviškai 
tarybai.

Taipgi noriu tam kryžiokui 
ir kitiems panašiems primin
ti, kad mums, progresyviams 
lietuviams, rūpi ne tik dien
raštis Ląisvė, bet yisas darbi
ninkų veikimas. Mes pasiuntė
me Pruseikos ir Andrulio by
los Vedimui virš $200. Mes da
vėme Progresy.vei Partijai, 
kuri stato. kandidatus ir dar 
duosime, kur tik reikės., O 
jūs, .kryžiokai, rengiatės Lie- 
tuvą .sudeginti, išvaduoti ir 
tada atstatyti. Bet jūs to ne
sulauksite. J. Skliutąš.

Yea sir! When we dig into your insurance.and your 

insurance program, we do a thorough job. We clean 

up a lot of those little-poticed And hard^to-fiud 
points to put your poliči^s ih perfect order and 
eliminate question and trouble should you have a f 

loss or claim.

Qur advice costs you nothing and placbs you 
Under no obligation.

YESH1NSKAS INS. AGENCY
VERNON 4NS. AGENCY

Hotel Vernon Bldg., Worcester, Mass.

Praleiskite Savo Vakacijasi
Atlantic City, N. J. I

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto. j

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis —.
’ 1 dienai, savaitei ar sezonui.- ‘

\7IOI 125 ATLANTIC AVE„V ItzLIL 1 w Atlantic .City, N. J.'

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui. 
Norintieji turėti linksmas vąkąeijag — įvažiuokite-.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit sutęiksiipe modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų, šermeninė. Mūsų patarąąvimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
• Telefonas Poplar 4110

3 pųsl.-Į-aiavę (įiberty) -Trečiadien., Liepos-July 2, 19|2
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Nauja “Spartos” produkcija
^VILNIUS, IV. 27 d.—“Spar- 

.tįos” trikotažo-kojinių fabri
kas įsisavino naują produkci
ją: įmonė pradėjo vaikiškų, 
moteriškų ir vyriškų puskoji
nių gamybą.
į Kojinės išleidžiamos įvai
riais -raštais, dryžais, juostelė
mis. Tuo'tikslu dažymo ceche 
įsisavintas siūlų dažymas, ku
ris anksčiau fabrike 
atliekamas.
- Švenčių ' išvakarėse 
“Spartos” produkcija 
dys parduotuvėse. A.

Apie Motery Įdubo sta 
lą Laisvės piknike

Laisvės piknike turėsime 
svečių iš Kanados

Robesonas dainavo ir 
kalbėjo Brooklyne

nebuvo

naujoji
pasiro-
Kairytė

Rūpinimasis darbininkų 
sveikatingumu

VILNIUS, IV. 27 d. — Lie
tuvos TSR Raudonojo kry
žiaus draugijos centro komi
teto plenume buvo apsvarsty
tas klausimas apie pirminių 
šjos draugijos organizacijų 
darbą respublikos pramonės 
įlnonėse.
~ Eilėje įmonių sanitariniai 
postai' pasižymi geru darbu, 
štai Vilniaus miėsto Dzer
žinskio vardo tabako fabriko 
Sanitariniai postai organizavo 
profilaktinį ir sanitarinio švie
timo darbą. Gerai organizavo 
savd darbą Kauno “Inkaro” 
kombinato pirminė Raudono
jo kryžiaus organizacija.

I. Šimolionis
w

1,200 saviveiklininkų rajone
1 ŠILUTĖ, V. 1 d. — Įvyku
sioje rajoninėje meninės savi
veiklos apžiūroje dalyvavo 
daugiau1 kaip l;200 žmonių. 
Savo pasiekimus demonstravo 
67 meninės saviveiklos kolek
tyvai, jų tarpe 36 kolūkiniai.

. r Gausiai apžiūroje pasirodė 
chorai, tautinių šokių, scenos 
mėgėjų rateliai. Šilutės kultū
ros namų teatro būrelis paro
dė B. Lavrenevo pjesę “Ame
rikos balsas”, “Pergalės”, kol- 
ūkių -ž— J. Ch Ii vieko ir J. Gus
tainio “Obelys žydės”. Gegu
žes švenčių dienomis gausūs 
rajono meninės L - - - - - - -

užsii 
Klu-

Katrie dar norėtumėt 
sakyti vietą prie Moterų 
bo stalo, tai praneškite Biru- 
tai Villis, Laisvės raštinėje, 
jinai priduos mums užsakymą^ 
Prašome užsisakyti iš anksto, 
kad mūsų šeimininkės galėtų 
taip pat iš anksto pagaminti 
užtektinai visko.

Piknike bus didelė iškaba 
su užrašu: “Moterų Klubas,” 
o ten draugės jus maloniai 
pasitiks, pasodins prie gra
žiai papuošto stalo ir aptar
naus gėrimu1 ir valgiais.

Piknikas įvyks liepos -5-tą, 
Clinton Park, Maspėth, L. L,

Iš Toronto Frank Jankus 
brooklyriiečiams rašo, jog 
“mes, torontiečiai, būsime 
mūsų brangios Laisvės pikni
ke.”

Jankus rašo, kad jie savo 
atostogas pradeda Philadel- 
phijoje. O iš ten tikrai atvyks 
Į dienraščio Laisvės pikniką.

Ateina žinių ir iš kitur, kad 
grupės buriasi atvykti Į Lais- • 
vės metinę iškilmę. Jon ruo
šiasi visi dienraščio patrijotai. 
Ruošiasi ir visi kiti gerų pra
mogų mėgėjai. Atvyks ir visi

tie, kurie mėgsta susitikti savo 
jau pažįstamus ir nepažįsta
mus kaimynus, draugus ir gi
mines, nes į Laisvės piknikus 
suvažiuoja svečių iš viso Ame
rikos1 lietuviškojo svieto.

Laisvės piknikas įvyks jau 
šio šeštadienio visą popietį ir 
vakarą, liepos 5-tą, Klasčiaus 
Clinton Parke, Betts ir Mas
peth Avės., Maspethe. Įžanga 
75 c.

Šokiams gros Jurgio Kaza
kevičiaus orkestras.

Klubiete.
Sudie 15 c. fėmi, 
jau mokame 20 c.

Lietuvė 78 metu senelė 
tapo apvogta

av- 
pa-

Norite skanios duonos 
ir sūrių šventėms?

Perkantieji pas Balčiūną 
(Silver Bell) kepyklos gar- 
džiąją duoną ir pyragus, taip
gi pas jaunuolę Balčiūnienę 
Long Island farmerių sūrius, 
šią savaitę visą tai galės gau
ti ketvirtadieni, liepos 3-čią.’ 
Balčiūnas sakė, kad jų Įstaiga 
bus a*tdara liepos 3-čią. O tris 
švenčių dienas — 4, 5 ir 6 
liepos — bus uždaryta. Rep.

Iš atostogų
Leidžiame porą savaičių 

Great Barrington Mass., > sri
tyje. Gražus čia kraštas. Susi
tikome vieną lietuvį. Siunčia
me geriausius linkėjimus vi- 

! siems. May ir Joe M«rk.

Nuo liepos 1-mos visi 
j antie j i subway ir busą 
nei turi mokėti po 10 centų už 
busą ir 10 centų už subway. 
Bet —

5 centų transfčras tebevei
kia šiose stotyse:

BMT Marcy Ave. stotyje, 
Williamsburge, duos transfė- 
rus ir priims transfėrus Mee- 
ker-Marcy busų linijos.

Bridge-Jay Sts. stotyje ant 
elevated linijos imti busams 
prie Myrtle Ave. ir Jay St.

Visoms toms busų linijoms 
BTooklyne, kurių kelio galas 
yra prie Independent subway 
High St. stoties. '

Taipgi tebepasilieka nepa
naikinti nemokamieji jau esa
mi persėdimai iš vieno subway 
į kitą ar iš elevated vienos li
nijos į kitą.
Vaikams ferai

varto- 
kelio-

Didžiojo New Yorko Fon
das šiemet surinko $6,215,-

saviveiklos 212. Fondui aukos renkamos 
kolektyvai ruošia 'koncertus į- kas metai. Iš jo duoda pašal- 
monėse, kolūkiuose, mokyklo- pas įvairioms ligoninėms ir

Vaikų ferai yra: mokiniams 
pusė fėro. Jaunesniems 6 me
tų vaikams, jeigu važiuoja su 
suaugusiu palydovu', nemoka
mai.

J. Ruplėnas
ir

Rendauninkai pikietavo 
New Yorko City Hali

Masinis pikietas, apie 200 
asmenų, pikietavo City Hali 
proteste prieš išstatymą pavo- 
jun žmonių gyvybės* netinka
muose namuose, taipgi prieš 
evikcijas.

Pikieto vadovybėje marŠa- 
vo Brownsvilles gyventoja 
negrė motina, kurios trejų 

j metų amžiaus kūdikis ir ma-

tistas Paul Robeson buvo 
kviestas dainuoti-kalbėti Brig
hton Beach rezorte kaipo sve
čias Kailiasiuvių Unijos Mote-j ^as giminaitis žuvo laužyniš'

Pataisa
Aprašydamas A. JuŠkausko 

mirtį pasakiau, kad jo žmona 
jau mirusi. Ji yra gyva. Atsi
prašau! J. N.

SUSIRINKIMAI

Be labdarybės įstaigoms.

Dienraščio Laisvės Paramai

Taipgi daug kur panaikina
ma kasa viename stoties gale. 
Hewes St. stotyje ant BMT 
Jamaica linijos prie Hewes 
St. jau įvestas'automatas, nak
timis bus galimą įeiti tiktai 
dešimtuku.

su

J

DIDIEJI PIKNIKAI
BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKE JE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y

Shenandoah, Pa.
Piknikas įvyks sekmadienį

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
Swanks Grove

»

BRANDONVILLE, PA.I;

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

So. Brooklyn 
Serga Ona Walmusiene

Birželio 25 d. Ona Walmu- 
sienė, LDS 50 kp. narė, pasi
davė operacijai. Randasi Broo
klyn Eye & Ear Hospital, 29 
Greene Ave., Brooklyn, N. ■ Y.

Apie lankymo valandas ga
lite sužinoti pas M. Kulikienę, 
415 3i6th St. Brooklyn. Tel.: 
STerling 8-5466.

O. .Walmusiene priklauso 
prie progresyviškų organiza
cijų ir yra dienraščio Laisvės 
skaitytojaz ir rėmėja viso pro- 
gresyviško veikimo.

Linkiu greitai ir visiškai pa
sveikti. Koresp.

Independent linijų Euclid 
ir Pitkin Avės, stotyje, Brook- 
lyne, stoties sargas pastebėjo 
susirūpinusią, liguistai atro
dančią senutę. Negalėdamas 
su ja susikalbėti? paskaitė ją 
praradus sąvoką, nugabeno į 
Unity ligoninę.

Pašaukus lietuvį gydytoją, 
moteriškė aiškinosi, kad ji tu
rėjos! prie savęs $8,000, savo 
viso amžiaus sutaupąs, ir kad 
jai subvėje užmigus ji tapo 
apvogta. Sakėsi esanti 78 mo
tų, Antonina Butkiūtė, bet 
čionai savo pavardę pakeitusi 
j Anna Bentz. Amerikoje gy
venanti 38 metus.

Senutė pasakojo, kad jinai 
dirbusi pas tūlą taip pat seną 
moterį kaipo bendrininkė a- 
nai, kad anoji nebūtų vieniša. 
Bet pastaruoju laiku tą darbą 
praradusi ir neatsimenanti bu
vusios. savo samdytojos vardo 
nei antrašo, žinanti, tiktai 
tiek, kad teri važiuojant išsės- 
davusi iš subway Brighton li
nijos ties Newkirk Ave. ir E. 
16th St., eidavusi tris ’blokus. 
Adrese buvęs 36 numeris.

Valdžia tyrinėja jos padėtį.
z

Apgynė negry šeimos 
teisę turėti fantą

Užtruko dvejus metus New 
Yorko East Midtown Rendau- 
ninkų Tarybos kova už apgy
nimą vienai šeimai buto. Ta
čiau, kad tame buvo principas 
kovos prieš diskriminaciją, ta
ryba nenuleido rankų.

Asmenimis, kurie buvo cen
tru tos kovos yra Henry ir l\Ja- 
xine Jackson, jauni negrai. 
Kuomet šavininkai namo 345 
E. 18th St. apsižiūrėjo, kad 
rendauninkai negrai, atsisakė 
pasirašyti kontraktą. Jie krei
pėsi į teismą negrus prašalinti 
iš buto. To namo ir susiedijos 
gyventojai stojo juos ginti. 
Vienam teismui leidus Jackso- 
nųs šalinti'iš buto, rendaunin- 
kųs organizacija pareiškė ei
sianti į kitą teismą. Pagaliau, 
savininkai sutiko pasirašyti, 
jog Jącksonams išnuomoja bu
tą. ■

rų, unijistų žmonų, dukterų ir 
seserų organizacijos.

Pasėkos buvo keleriopai di
desnės už tikėtąsias. Ankšti 

fpirm programai pradėti laiko 
Brighton Beach Center didžio
ji salė tapo perpildyta. Paėmė 
kitą kambarį, įvedė garsiakal
bius. Ir tas greitai persipildė. 
Tuomet išvedė garsiakalbius 
ir laukan, kad aplink salę gat
vėse stovėdami žmonės galėtų 
programos klausytis. ,
Kadangi publika buvo mišri, 

artistas dainavo angliškai, ita
liškai, žydiškai, greta kitų, 
Varšuvos Ghetto dainą. Tarpe 
angliškų yra jo Įamžintoji Old 
Man River. Kas girdėjo Robe- 
soną tą dainą dainuojant, tas 
ją tebegirdės visuomet.

Padainavęs, lygiai įspūdin
gai Robesonas pasakė ir kal
bą. Jis sakė, kad milijonai a- 
merikonų trokšta taikos ir kad 
masinis sąjūdis už taiką gali
mas pasireiškus atitinkamai 
vadovybei. Ypačiai negrai lau
kia tokios vadovybės ir jų tal
ką gaus tas, kas bus pasiruo
šęs pasibelsti į jų duris su 
pranešimu apie progresą ir 
demokratiją.

Eisenhower is, sakė kalbėto
jas, mažai balsų gaus tarp ne
grų, nes jis teisingos samdos 
klausimą nori palikti išspręsti 
tokiems, kaip Mississippi poli
tikieriams. O jų politika —■ 
lynčo politika — jau yra vi
siems žinoma. Negrų liaudis, 
sakė jis, yra pasiryžusi nebe
laukti kitus 300 metų gavimui 
sau pilnų teisių.

Greta kitko, Robesonas sa
kė, kad jis ne už ilgo vaidins 
progresyvių statysimame vei
kale scenoje ir kad jis vaidins 
progresyvių ruošiamoje f ūmo
je.
Darė rengėjams skerspainių

Paskelbus, kad Robesonas 
ten dainuos, Brighlono legi- 
jonieriai bandė pakišti kojį. 
Jie skundė, kad ten būsianti 
vartojama profešijonališka 
programa, o tos patalpos ne
sančios tam laisniūotos. Bet 
rengėjos parodė, kad centras 
gyvuoja per 20 metų ir kad 
jis buvo vartojamas visokioms 
programoms, kurių niekas 
niekuomet nestabdė. Jos paro
dė, jog dabartinis pasikėsini
mas neleisti programos yra 
tiktai dėl to, kad Robesonas 
yra negras. Ir programą įvyk
dė nežiūrint skerspainių.

L S.

ko namo gaisre praėjusio ba
landžio 23-čią. Taipgi dalyva
vo tūli išlikusieji iš gaisrinių 
sląstų paskiausiame Bedford- 
Stuyvesant gaisre, kur tapo 
nužudyti 7 asmenys.

'Pikietuotojai reikalavo pa
taisyti apleistus, pavojingus 
namus. Reikalavo palaikyti 
laikinus barakus kol bus pri
statyta pakankamai pigiomis 
rendomis žmoniškų pastovių 
namų, taipgi sustabdyti evik
cijas, nes šalinami iš buto 
žmonės neturi kur išeiti. Ir 
smerkė kriminališką valdinin
kų apsileidimą, dėl kurio ne
teko gyvybės tie 7 ir dėl ku
rio tebėra pavojuje gyvybė 
šimtu tūkstančių kitų bied- 
nuomėnės žmonių.

RICHMOND HILL, N. Y. f <
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

ateinanti ketvirtadieni, liepos (Ju
ly) 3 d., 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite. Rugsėjo mėn. nebus su
sirinkimo, nes finansų sekr. išvyks i 
LDS seimą. Pasimokėkite duokles 
dabar. — Valdyba. (128-129)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. ir LDS 125 kp. narių, 

taipgi Laisvės skaitytojų ir rėmėjų 
susirinkimas jvyks sekmadienj, lie
pos 6 d., Maple Parke. Kviečiami 
visi dalyvauti. Pradžia 2 vai. po pie
tų. — S. Penkauskas. (128-129)

REIKALAVIMAI
MALE and FEMALE

Reikalinga pora priežiūrai farmos, 
apskritų metų darbas, reikia turėti 
draiverio laisnius. Kreipkitės:

Mrs. Lewis, 37-W. 58th St., N.Y.C. 
Tel. Plaza 5-9181. (129-133)

HELP WANTED—-FEMALE
Reikalinga namų darbmTnkėhiznio 

moteriškei ir priežiūrai invalidės 
motinos. Kreipkitės: BO 8-427£\

(12«29)

Rabinai reikalauja 
ištirti žmogžudystę

Astorijos gyventojai 
buvo likę be subway

Sekmadienio vakaro apie 7 
vai. užsidegė elektros laidas 
BMT Queens linijų tunelyje. 
Dėl to traukinių kursavimas 
tuneliu buvo sustabdytas arti 
4 valandas iki laidą pataisė ir 
gaisragesiai išpumpavo iš tu
nelio aitrius dūmus.

Užsidegimo laiku tarp dvie
jų stočių pasitaikė vienas 
traukinis su 150 keleivių, bet 
tą spėjo atvaryti atgal stotin 
pirm sustabdymo pajėgos. 
Dėl sustabdymo pajėgos .taip
gi buvo sustabdytas vienas e- 
levated traukinis 
stočių. Keleivius 
išvedžiojo į stotį 
esamais takeliais.

PARDAVIMAI f
Parsiduoda naujas modemiškas 

namas, 4 kambarių, attic ir skiepas, 
fomika sinka, • šešios šėpos indų susi
dėjimui; automatiškas aliejum ap
šildymas (vandeniu Šildomai. Žemės 
plotas — frontas 60 pėdų, ilgio 110 
pėdų. Mortgage’ius sulig susitarimo. 
Kaiųa $10,000, randasi Huntington, 
L. I. Kelrodis: Važiuokite Northern 

.State Parkway,iki 110 Route, 40 
Exit, į Huntington pasisukus reikia 
važiuoti North," pavažiavę apie 1% 
mailę Amitiville Rd., už 2% blokų 
rasite tą namą. —

Telefonts 4-5759 R.
(129-131)

tarp dviejų 
gaisragesiai 
greta relių

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. .. L-

Brooklyn, N. Y. n

Stanley Feiner, 55 m., ra
kandų salesmanas, atrastas 
miręs pastato ventiliatoriuje 
New Yorke. Tiria, kaip jis 
ten pateko: žudėsi, ar kas į- 
metė ?

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam jeikme'hys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M
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EQZAMINUOJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS
Matthew A 

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ i 

DIREKTORIUS

Kelrodžiai į Laisves Pikniką
Išslkirpkite žemiau paduotus kelrodžius, kad išvengti klaidžiojimo. Aty- 

džiai įsitėmykito nurodymus. 1

Iš NEW JERSEY, pervažiavę tunelį, sekdami miesto rodykles, važiuokite 
per Williamsburg tiltą, pervažiavę tiltą ^laikykitės po kairei ant Broad
way, pavažiavę 2 blokus, sukite po kairei j Marcy Ave., už 2 blokų bus 
Grand St. Extension. ■ Čia sukite po dešinei ir važiuokite Grand Streetu 
iki davažiuosite tiltuką per kanalą; pervažiavę tą tiltuką, už vieno bloko 
sukite po kairei ir vėl už vieno bloko sukite po dešinei į Grand Street ir 
važiuokite iki davažiuosite geležinkelio tiltą; čia tik išlindę per apačią 
tilto, sukite po kairei ir už 3 blokų bus Clinton Park.

Važiuojantiems ir CONN. VALSTIJOS patarimas: Nepaisykite rodyklių 
j Brooklyn. Laisvės piknikas bus MASPETH’E. Pervažiavę New Rochelle 
atydžiaia tėmykite pasisukimą ■ po kairei su užrašu: LO.NG ISLAND (čia 
pasisukimas po tiltuku). Ir kur daugiau bus užrašų Long Island, — nesi
sukite, važiuokite tiesiai ir tiesiai iki pervažiuosite Whitestone Brdge.

Pervažiavę Whtegtone tltą, laikykite ant Whitestone Parkway iki North
ern Blvd. Važiuokite linkui Manhattan iki 58th St., Woodside; sukite po 
kairei į 58th -St. ir važiuokite juomi iki'Maspeth Ave. Clinton Park yra 
ant kampo Maspeth ir Betts Avenus.

Paduokite savo bitao draiveriui žemiau išspausdintą kelrodį:

Gross Bronx Whitestone Bridge. Go down Whitestone Parkway to North
ern Boulevard toward Manhattan to 58th Street in Woodside. Turn left 
on 58th Street and go along 58th Street in Woodside. HTurn left on 58th 
Street and go along 58th Street to Maspeth Ave. Clinton Park is on Betts 
and Maspeth Aves» • 1 ••......

Amerikos Rabinų 'Sąjunga 
pasiuntė majorui Impellitteri 
paraginimą tyrinėti, kas nužu
dė jauną rabiną Samuel Ber
nard London, kuris buvo at
rastas penktadienio rytą nu
šautas McCarren Parke, Broo- 
klyno sekcijoje vadinamoje 
Greenpęint.

Kadangi jo piniginė buvo 
neliesta, spėjama, jog ne api
plėšimas buvo priežastimi jo 
mirties.

Londonas gyveno 172 So. 
3rd St. su tėvu ir seserimi, mo
kytojaudavęs.

Prievarta pavestosios tėvui 
auklėti Brussel mergaitės, 13 
ir 11 metų, vėl pabėgo nuo 
tėvo. O kad motinai teismas 
uždraudė jas priimti, mergai
tės nubėgo pas šeimos drau
gus.

‘ fNaktį apiplėštas Roger 
Smith Hotel kasininkas. Plėši
kas gavęs $175,, . ,

N

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Dr. A. Petrjka
DANTŲ GYDYTOJAS 

221* South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS: ./
9—12 ryte; 1—8 vakare

TONY’S
- UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas ’

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-6172

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
PertVarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusi.—Laisve (Liberty)-«Trečiadien., Liepos-July 2, 1952




