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Liepos 21 d. 
didelių iškilmių 
tai, ko niekados pirmiau 
tuvoje nebuvo ir negalėjo 
ti. Visa Lietuva švęs pirmąjį Į 
tarybinio gyvenimo dešimtme- Į 
ti. Lygiai prieš dešimti me- i 
tų velniop nuėjo kruvinasis i 
Smetonos režimas ir visa po-j 
nų ir kapitalistų santvarka.

Lietuvoje 
diena.

STALINAS SVEIKINA 
(NEHRU SIŪLYMĄ DEI
TAIKOS KORĖJOJE

J

Vajus dėl sukėlimo 5,000 AMERIKIEČIU
$10,000 Laisvei IŠLAIPINTA Į RYTINĮ 

PIETŲ KORĖJOS PAJŪRĮJAU TURIME $6,822;
DAR REIKIA $3,178! . _ —‘—77---7"Jungtines Valstijos ir AnglijaNepaprastai smarkiais tom- ’

karo

j. faktinai atmeta Nehru siūlymų į
pa is Lietuva prisikėlė iš 
griuvėsių. Beveik visose sri
tyse gyvenimas jau visa gal
va aukščiau stovi, negu buvo 
prieš baisųjį pasaulinį karą. į Maskva. —

Visa tai džiaugsmu susilies i 
liepos 21 dienos demonstraci
jas. O demonstracijos Įvyks 
kiekvienam mieste ir kaime.

Tai bus ir dainų šventė. 
Skambės visa Lietuva. Sosti
nei! Vilniun suplauks tūkstan
čiai jaunimo iš visų Lietuvos 
kampų.

Toje dainų šventėje Vilniu
je dalyvaus 470 chorų, 
tautinių šokių rateliai, 
Bkudutininku grupių ir 39 
č i am ų j u i nstru m en tų 
tru. Visas Vi 
jų pasiklausyti, 
ti.

118 
pu- 

orkos- 
susirinks

juos pamaty-

Kol kas su mūsų piknikais 
sunkumas yra tame, kad ne
galima išanksto pasidaryti 
kontraktą su gamta. Dirbi, Į 
ruošiesi, visą svietą kvieti ir | 
prašai, o atėjo sekmadienis.1 
pila, kaip iš viedro!

Taip atsitiko pereitą sek- ! 
madienj. Iš ryto smarkiai pri- 1 
pylė, o paskui per visą dieną Į 
buvo apsiniaukę. Todėl spau
dos piknikas Hartforde nebu
vo toks didelis, koks galėjo 
būti, ir koks būtų 
saulė nebūtų

buvęs, jeigu 
pasikavo jus. 
kojas ir rū-

bus susišlapinti.

ISovietų Są-(traukti visą savo Liaudies
Stalinas Armiją iš Pietinės Korėjosjungos premjeras 

su pasveikinimu užgyrė 
Indijos premjero Jawahar- 
lalo Nehru pasiūlymą 
Korėjos karo baigimo. (Pirm einant Laisvei pre- 

Nehru pasiuntė sekamąisan- mbuvo P“ta; jog 
pasiūlyma Sovietų Sąjun- |”7 Trumanas taipgi rei- 
gai. Anglijai ir Jungtinėms 77s' '7 siaurmum korė-. 
Valstiiom^ lieciai vlsų pirma pas1’

J , Trauktų už 38-tos paralelės,
— Priimt Kinijos Liau- .tai yra sienos tarp Šiauri - [ 

dies Respubliką į Jungtines nes ir Pietinės Korėjos.) 
Tautas, taip kad .Jungt. [ Teigiama, kad Amerika at-: 
Tautų Saugumo Taryboje mes siūlymą priimti ■ Kini- 
dalyvautų visos penkios di-Jos Respubliką 
džiosios valstybės, taigi ir j Tautas. 
Sovietų Sąjunga ir Kinijos; ------
Respublika (sykiu su Jung-; London. — 
tinėmis Valstijomis, Angli- ]<ad Anglijos 
ja ir Francija) ir per bend-‘Clement Attlee, 
rus posėdžius spręstų, kaip imas į Indijos 
sustabdyt Korėjos karą.

pirma, negu būtų 
pradėti bet kokias 

dėl apie taiką.

Washington. — Ameri- 
[ kos valstybės sekretorius 
i Dean Acheson . sakė, jog 
Šiaurinė Korėja turi iš-

galima j

Pranešama, 
premjeras 
atsakvda- 
premiero 

Nehru pasiūlyma dėl taikos
Koreioje, pareiškė, jog 
Anglija laikosi Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybos na- 
reiškimo prieš šiaurinę Ko
rėją.

ŠNIPAS BUDENZ APŠAUKĖ KOMUNISTAIS 
GENEROLĄ CARLSONA IR 16 KITU

Washington. — Šnipas Inėtojams balandžio menesį.
Vienok piknikas Įvyko ir I Louis Budenz pasakojo ty- (bet tiktai dabar jo pasaka, 

buvo vidutiniai geras. Labai' rinėiančiai Senato komisi- 
gražiai publika parėmė Lais- jai, kad velionis marinų ge- 
vę aukomis. Pikniko rengė- nerolas Evans F. Carlson 
J fl 1 Ii* ren g OJOS, V O <11,1 n Q 3, l 1YI U • I 1 v rr\ r> Ir zs 11 i oi n (i
sų draugės moterys, darbavo
si sušilę.

, ypatingai mū-| buvęs “veiklus komunistas 
Taip Budenz “liudijo” tyri

Connecticut valstijoje turi- Uždrausta Birmingham
• dvi gražias, pažangias rr • • Ti

kurios gyvena pusiau KOmUOlStU Eartlja 
pusiau miestišką gy- 

Tarpe Bridgeporto 
Haveno gyvena Mu-

reikai, o tarpe New Haveno 
ir Hartfordo — šilkai.
šeimos turi gražius namus ir 
didžiulius daržus. Kiek ten 
pas juos gėlių ir daržovių!

Jų vyrai dirba miestuose, o 
moterys daržuose. Tos mūsų 
geros, darbščios draugės pa
mylėjusios gėles ir daržoves. 
Galvojau aš: Mums, pasisve
čiuoti užvažiavus, tik žavėtis 
užtenka tuo nepaprastu gam
tos grožiu. Bet kiek prie tų 
gėlių ir daržovių darbo pri
dėta !

me 
šeimas, 
ūkišką, 
venimą Birmingham, Alabama. — 

Šio miesto valdyba vienbal- 
Abi s-iai uždraudė čia Komunis

tų Partiją ir įsakė visiem 
komunistam per 48 valan
das išsikraustyti iš Birmin- 
gbamo. O jei kuris to nepa 
darvs, tai bus areštuotas ir 
galės būti nubaustas $100 
ir 180 dienų kalėjimo.

Komunistu bus laikomas 
kiekvienas, kuris neviešoj 
vietoj kalbėsis su esamu ar 
buvusiu Komunistu Parti
jos nariu.

Tikiu, jog toks “fifty-fifty” 
gyvenimas sveikesnis ir links
mesnis, negu mūsų, kurie 
miestuose “smilkstame” i r 
nuo gerosios gamtos • esame 
visiškai atitrūkę.

BeA dar apie piknikus. Hart- 
fordiečiai turi labai gražų 
parką. Tai bus vienas iš pa
čių gražiausių ir parankiau
sių lietuviškų parkų. Gal juos, 
sukerta tik Worcesterio lietu
viai su savo Olympia parku.

Kiekvienu sykiu, kai aš tik 
pakliūna Į vieną iš tų lietu- 

. viškų parkų, smarkiai supyks
tu ant visų brooklyniečių. Sa
kau: Jeigu mes tokį parką 
turėtumėme Brooklyne ’ 
//Kur mes buvome? Kodėl 
mes tiek metų miegojome? 
Kodėl nejsigijome parko savo 
piknikams ?

Švino kasykloje sudegė 
keli mainieriai

Lark, Utah. — Per gais
rą U. S. Smelting švino ka
sykloj žuvo bent du mainie- 
įlai. Ieškoma kitų trijų. 
Manoma, kad jie taip pat 
sudegė bei užtroško. Gais
ras apėmė kasyklą nuo 500 
iki 1,000 pėdų gilumo.

Jau būsite pastebėję prane
šimą, kad rugsėjo 10 dieną 
Brooklyne turėsime nepapras
tą sueigą. Puošiamas ban- 
kietas su gražiu koncertu pa
gerbimui Dr. J. J. Raškiau- 
čiaus. 
nos. 
kite.
Įėję, Kultūriniame Centre.

Nepamirškite šios die- 
Niekur kitur neapsiim- 
Parengimas Įvyks sa

Stambesnėmis sumomis pridav 
Surinkta piknike, liepos 16 d 
Antanas Bimba __________
D. M. Šolomskas __________
Saliūnienė ir Kalvaitienė-----
Mrs. Straus ir J. Mažeika — 
Medley ir Bučionicnė --------
Valinčienė ir Miliauskienė —

Hartford, Conn.:

50.00

__ 19.50
__ 16.00
__ 12.50

Šiauriniai korėjiečiai vėl 
bombarduoja jankius Taejone

Pietinė Korėja, liep. 19.

Petras Mickeliūnas, Waterbu 
Astrekėlis, Windsor Locks, Conn. 
Laisvės Draugas, New Haven, Conn. 
A. Mickevičius, Bristol, Conn.------
F. Repšys, Hartford, Conn. ---------

ry, Conm____ 15.00
13.00
10.00

J. Tumosa, New Haven, Com. 
Joe Lavas, Stoughton, Mass. . 
Agnes Ling, Hartford, Conn. 
Petras Digimas, Waterbury, 
Kryžiokų Priešas, Hartford, 
O? Visockienė, Windsor, Conn. __ 
J. Ščebeda, New Britain, Conn. _ 

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Conn.
>onn.

_ 10.00 
_ 10.00 
_ 10.00 
_ 10.00
_ 10.00 
_ 10.00 
_ 10.00 
__ 6.00
__ 6.00

Kitur amerikiečiai laku* 
[— Jungtinių Valstijų laivai ,nai sunaikino bei sužalojo 

28 šiaurinių korėjiečių tro- 
kus, apdaužė 3 tankus ir 
sėkmingai bombardavo 
šiauriečių tiltus ir geležin
kelių įrengimus, kaip pra
nešė generolo MacAfthuro 

nuėjo 5 iki 7 mylias .štabas.
P o h a n g- Py o n ggo k 

nesusidurdami su 
pasipriešinimu iš 

šiaurinių korėjiečių liaudi
ninkų pusės.

iškėlė į rytinį Pietų Kore- 
1 jos pajūrį 5,000 amerikiečių 
Į kariuomenės su patranko- 
imis, tankais ir kitais gink- 
bais.

Išlipę krantan jankiai 
jgreit 
pirmyn 
ruožte, ŠIAURINES korėjos 

PRANEŠIMAS
Tokio, liep. 19. — Šiauri

nės Korėjos (Liaudies Res-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Taejon miestas, laikinoji ;publikos) radijas sakė: 
Pietinės Korėjos “sostinė,” 
viduriniame fronte tebėra 
amerikiečių rankose.

Per dvi dienas buvo apti
lę mūšiai Taeiono fronte. 
Bet trečiadieni šiauriečių 
artilerija iš natrio* pradėjo

I smarkiai bombarduoti ame
rikiečius Taejone ir apylin-

Washington — Prezidcn- ;pi
j to Trumano Įteiktas pareis- liaudininkai; nušovė 5
įkimas Kongresui reikalam- rik 
Ija daugiau pinigų, kareivių kin 
i ir ginklų del karo prieš 
IŠiaurinės Korėjos liaudiniu-

Tokio. — Pietinėje Korė 
joje yra jau daugiau kaip 
trys ’ divizijos • amerikiečių;viešai paskelbta,

Smarkuolis g enerolas 
Carlson mirė nuo širdies 

iligos 1947 metais.
Budenz taipgi 

j komunistais ; 
lOwena Lattimore, buvusi 
[New Yorko Herald Tribu - 
;ne redaktorių Josephą Bar- 
nesą, valstybės departmen - 
to pareigūna Haldora Han-1 p ..... 
šoną, rašytoją Edgarą Graikijoj teisiama 
Snow ir 12 kitų. IC1 1 • .

Budenz seniau buvo ko-[OI KOmillllStaS 
munistinio' laikraščio N. Y., --------
Daily Workerio redakciosj Athenai, Graikija. — Mo- 
narys: tuo pačiu laiku jis .narcho-fašistinis Graikijos 
slaptai draugavo su katali- 'teismas pradėjo tardyti 61

irmijos.

v. . I .Amerikiniai lėktuvai vėl 
ne^ė, kad * siaui imai, pombardavo ir apšaudė

. ’ amV j šiaurinės Korėjos sostine 
iečių lėktuvus ir sunai-1 pvongyano'a
p 60'trobų. '..J__ E__ 2.L________ J__;—

— Mūsų Liaudies Arini* 
ja maršuoja pirmyn visais 

frontais. Liaudininkams pa- 
į deda Pietinės Korėjos par- 
Itizanai.

Šiauriniai korėjiečiai Tae- 
jono srityje nukovė apie 

12,500 amerikiečių ir suėmė 
apie 100. Kartu jie pagrobė 
8 amerikinius tankus, 84 
patrankas, 330 kulkosvai
džių, 700 šautuvų, 400 au* 
tomobilių ir daug amunici-' 
'jos. ’ ' v* .

L, Kot- k„i iKONGRESMANŲ KOMITETAS TRAUKIA' • 
TEISMAN DAR 7 PROGRESYVIUS

riai, o naktį užpuldinėja t --------- -------------- 1
amerikiečius kaip partiza-i Washington. — Neameri-;nis Kongresmanų Komite- 
naij. kinės’ Kongresmanų Veik- Tas reikalauja teigti Franką

4------- |los Komitetas traukia teis- Hashmalla ir Davida H.
Washington, _  Nuo civi-|man dar sentvnis asmenis, iLevisnna. šnipai pasakojo,

.ikurie nedavė komitetui at- kad riedu buvę Komunistei 
: — Ar iPartimc nnreiąfmai Cincin- 

Valstijose komunistas? Ar bet ka-inati. Hashmail ir 
i-;da buvai komunistas?

Neamerikinis

Tokio. — Pranešama, Jinio karo pradžios Kore.įo- 
kad amerikiečiai nušovė je, maistas ir kiti reikme-[sakymo i klausima:

šiaurinių ko-inys Jungtihėse
tapo pabranginti 10 procen 
tų, vidutiniai skaičiuojant.'

19. • — j Bet valdžią nežada
radijas ‘kainu kontrole.

apšaukė įrjs rusiškus i 
p r o fesorių rejiečių lėktuvus.

Pyongyang, liep.
Šiaurinės Kerėjos

Įvesti

i Amerika sustabdo
I 1

prekes rytų Europai

Levison 
'taipgi nedavė atsakymo f 

Komitetas .komiteto klausima, ar iie- 
[suranda, kad neatsakvmas du buvo ar yra korrtunistai. 
ji jo klausimus yra “nanie-; Tas kongresmanų komite- 
ikinimas Kongreso.” Už tautas per keliąs pastarąsias 
i gresia vieni metai kalėjimo, savaites atidavė teismui jau 

Dabar traukiami teisman 57 žmones už tai, kad jie 
.atsisakė liudyti patys prieš 
save arba .išdavinėti kitus.*

sekamieji žmonės:
Penki Jungtinės Elektri - 

ninku Unijos vadovai: 3a- 
organizaci-Washington. — Jungti- mes J. Matles, 

Valstijų valdžia sulaikė nis sekretorius: Julius Em- 
bičiĮiičii uiLiu^čivo ;su imilcui- ĮLUJomcio picivivju veliumui išdabenimą 150 milionų snak, unijos sekretnrins-iz* 

ikų kunigais, o kada jie pa-1komunistą. Valdžia pasako-(doleriu vertės medžiagų iiydininkas: Thomas J. Fitz- 
pirmiau patrick. buvęs Pittsburgho 
Čechos- apskrities p i r mininkas; 

llovakija ir kiti draugiški ^homas Ouinn, buvęs Elek- 
Sovietam kraštai; taipgi .trininku Unijos organizato- 

, ii- Talmadge Raley.

Ižadėio Budenzui “profeso-' ja, kad jie, komunistinio . dirbinių, kuriuos 
riaus” vietą, tai ris viešai j veikimo būrių nariai, “šuo-'užsisakė Lenki ja, 
atsivertė į katalikus, gavo ikalbiavę nužudyt” genero- 
profesoriaus vietą jėzuitu j la. Jamesą Van Fleeta, ka- 
kolcgiioj ir tano 
liudytoju” prieš komunis-inybės vadą, ir tūlus aukš
tus, unįiu vadus ir prieš [tuosius Graikijos valdinin- 
progresyvius politikus. įkus.

--  - . , ---- , I ' ’ -- i i-..............

kazionu irinės amerikiečiu pasiunti- sustabdė užsakymus tūlom mins,
...... _____ 1., • „..O Uti.------- • _ _______________________________ I___ •*.kitom šalim, kad jos nega- [unijos delegatas Cincinnati 

lėtu parduoti Rusijai tų .mieste.
daiktų. I Kartu su jais Neameriki-

Marshallo plano pasiuntinys sako, Pietų Korėjos valdžia supuvus ir budeliška ”
Syngmano

Pietinėje
suvarė į 

tūkstančių

Seattle, Wash. — Ameri
kos remiama 
Rhee’o valdžia 
Korėjoje pernai 
kalėjimus 150
žmonių su šeimomis, kaip 
pranešė sugrįžęs iš ten 
Stanley Earl, buvęs Orego
no valstijos CIO unijų se- 
kretorius-iždininkas.

Jungtinių Valstijų 
džia buvo pasiuntus 
nėn Korejon Earlą
patariamąjį Marshallo pla
no komisijos narį. Sugrįžęs 
liepos 14 d., jisai sakė Ka- 
thleenai Cronin, Federated

vai- 
Pieti-

j Press žinių agentūras ko- Į jiems valgyti valdinėje”* ka- 
irespondentei:

— Pietų Korėjos kalėji
mai grūstinai prikimšti 
unijistų. Syngmano Rhee 
valdžia nedaro skirtumo 
tarp komunizmo ir unijiz- 
mo. Su kuriais tik unijis- 
tais aš kalbėjausi, tai val
džia juos ėmė ir metė kalė
jimam

Pietinės' Korėjos kari
ninkai prasmegę suktybėse, si. O angliakasiai jau per 
Vienos kareiviu divizijos ,3 mėnesius negauna algos, 
komandierius plėšė sau po 
miliona . wanų 
pinigų) už tai, kad jis leido ap

riųomenės valgykloje.
Karininkai užgrobė gy- 

įventojų -ryžius, kai tik kilo 
šiš karas, nors armijos 
sandėliai kupinai' užversti 
ryžiais.

Vidutine darbininko alga 
vrji pustrečio dolerio per 
menesį, bet vien tik ryžiai 
penkių žmonių šeimai lė- 
šuoia 10 doleriu per mėne-

Seimo rinkimuose gegu- 
(koreiinių žės 30 d. Syngman Rhee 

šaukė komunistais visus kę, lietus.

“pusiaukelės žmones” 
daugelį jų įkalino. O vis 
tiek balsuotojai “spyrė 
Syngmanui pasturgalin.” 
Buvo renkama seiman 200 
narių, o Syngmano Rhee ša
lininkų išrinkta tiktai 31. 
Ir niekas nežino, ar tas sei
mas susirinko ir kur, jis 
yra, — sakė-Stanley Earl.

Jis žada nuvykti į Wa- 
shingtoną ir raportuoti val
dininkams apie supuvusią 
ir budelišką Pietų Korėjos 
valdžia 
ORAS U- Vešiau, apsiniau-

MacArtliur uždarė 300 
komunistų laikraščių

Tokio. —Generolas Mac- 
Arthur, amerikinis komain-. 
dierius Japonijai, isakė už- 
daryt neribotam laikui vi
sus 300 japonų komunistų 
laikraščių. Iš pradžios Mac- 
Arthur buvo suspendavęs 
juos vienam mėnesiui. »

Japonijos policija ieško 
areštuot tūlus komunistų 
vadus, kuriem
Arthuras uždraudė bet ko
kią politinę ar unijinę veik
lą. Suprantama, kad jie 
slaptai darbuojasi.

gen. Mac-

22 žmonės žuvo su 
Indijos lėktuvu

New Delhi. — Sudužus 
keleiviniam Indijos lėktu
vui į Himalajų priekalnę, 
tapo užmušta 22 asmenys, 
jų tarpe trys amerikiniai 
karininkai ir dvi amerikie
tes merginos.
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President, GEORGE WARES; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS:bn irodes kad Šiandien ki- 
‘ Editor, ROY MIZARA . ?. . X \ / tz • imečiai dalyvautų Korėjos ! 

kare. Bet su faktais nesi- 
^.w j skaitančiam klerikalų Dar-[ 
|^lbininkui tas neapeina. Jis; 
___ [prelato Urbonavičiaus lū- I

United 
United 
Queens 
Queens

States, per year .......
States, per 6 months 
Co., per year ..........
Co., per six mos........

SUBSCRIPTION RATES 
$7.00 Canada 
$3.75 Cana’da 
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$4.00 Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months
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Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., : pomis griežtai tvirtina, kad | 
under the Act of March 3,1879. [ Kinijos žmonių vadas Mao [

‘buvo nuvykęs Maskvon, i 
gavo “įsakymą užimti Ja-1 
poniją”. Tik kažink kaip jis, 
[Japonijon nepataikė, tai | 
[pradėjo karą Korėjoj prieš; 
amerikiečius. 
mėnesių gerai 
Mao netikėtai 
Pietų Korėją”, 
tas.

Amerikiečiai 
[gauti”. Kaip ir kodėl? Ogi 
’ todėl, kad “jie manė, kad

Kainos ir karas
Kiekvienas karas, didelis ar mažas, kam nors yra ru- 

gepiūtė. Rugepiūtė, suprantama, ne darbo žmonėms. Ka
rais pasinaudoja kapitalistai, mūsų ekonominio gyveni
mo komandieriai. Štai jau ir dabar, dar tik mažos skalės 
karui prasidėjus, jau viskas pabrango — pabrango ypač 
maistas. Visi žino, kad maisto Amerikoje turime dau
giau, negu galime suvalgyti. Bet kainos pakilo. Tie, ku
rie kontroliuoja ekonomini gyvenimą, nutarė padidinti

, savo pelnus. Ir Amerikos žmonės bejėgiai. Niekas jų ne
siklausiu, ar jie sutinka aukštesnes kainas mokėti. Nebu
vo jokių balsavimų, nebuvo jokio referendumo.

Valdžia galėtų tas ekonomines rykles suvaldyti, bet ji :šiaurinė Korėja, komunistų 
“neturi laiko.” Kongresas dar tik rengiasi tyrinėti, kas i sustiprinta 
kainas kelia ir kas iš aukštesnių kairių daro puikų biznį. pll0]g pietų Korėją. 
Tyrinėjimas tęsis, pustuzinis kongresmanų ieškos kalti
ninkų, bet kainos kils aukščiau.

Taip buvo visuose karuose, taip bus šiame. Iš to gali
ma pažinti šaltinius tos visos įkaitusios propagandos už iiQnjeėiai 
naują karą. Pelnagrobiai ir išnaudotojai naudojasi Pl’°~ jnii

4 ga. Su žmonių interesais jie nesiskaito. Paprastųjų žmo- 
' nių jie nepaiso. Darbininko šeima turi, savo sūnų ati

duoti karui ir mokėti aukštesnes kainas už i 
mėsą, už sviestą, už drabužius, kad saujelė trustų ir kor
poracijų pasidarytų daugiau pelno, sušipiltų j kišenes 
naujus bilijonus dolerių.

Žingsnis dėl taikos
Indijos premjeras Nehru pasiuntė laišką premjerui 

^Stalinui. Nehru sako: Ieškokime taikos! Stalinas atsako:
Su mielu noru!

Šis susirašinėjimas tąrpe Nehru ir Stalino pakelia vil
tis taikos mylėtojuose.

Bet, prie dabartinių sąlygų, taikos likimas daugiau 
. randasi rankose Amerikos, negu Indijos ir Tarybų Są
jungos. Tos šalys nekariauja. Mūsų šalis kariauja. Ame
rika turi didelę daugumą jungtinėse Tautose. Amerikos 
žodis išspręstų Kinijos reikalą Saugumo Taryboje. Kol 
Amerika nenorės, tol Kinija neturės atstovybės Saugu
mo Taryboje, tol, aišku, Taryboje nedalyvaus Tarybų

“Per keletą; 
i pasiruošęs.[ 

įsibrovė į
’ sako prela-

buvo “ap-

įsisakė. kad tokiu i

Cotter tai 
kad SLA 
susišnekę- 
apdraudos 
šita “ko

sti rišta su
dolerių SLA 

tai

vybė p 
paklausirhu yra labai įsižei- I 
dusi, ir pradėjo protestuoda- j 
ma kalbė 
n as SLA 
“Brolau,

ti prieš. Vėliau se 
veikėjas man sako 
pajudinai širšių liz

ir paruošta, 
.” Išeina 1 

taip,* kad korėjiečiai visiš- > 
kai nekariauja. Korėjoje ■ v 
kariauja pries amerikiečius 

Mao vadovauja

kailis paprašė Mr. Lottery 
kad pasikalbėtų telefonu su 
New Yorko apdraudos vado
vybe ir apie pasekmes pra
neštų seimui. mV. 
padarė. Atrodo, 
vadovybė nemoka 
ti su New Yorko 
vadovybe. Jeigu 
mediją” nebūtų 
keletu šimtų
narių pinigų Išlaidoms, 
visai nebūtų reikalo apie ją' 
kalbėti.

Kaip pirmiau, taip ir šia
me seime buvo galima pa- i 
stebėti laiko trukdymas. | 
Norėdamas pasiteirauti, pa- į 
klausiau, ar yra teisybė, kad į 
už algą 
n autoj ai 
pinigius, 
teisybė, 
maras 
karna 
lio, o 
na ir, 
karna 

/ rimto

Daugeliui
laukus šeinio pabaigo. 
važiavus,

■ siūlė seiihui svarstyti keletą 
svarbių klausimų ir jų tarpe 
norėjo, ' 
ir SLA 
sidalyti 
už konv 
Kadangi

d (‘legatų nesu- j 
s ft iš-! 

SLA vadovybė pa

dirbantieji SLA tar-: 
gauna dar ir dien- : 
o taip pat, ar yra i 
kad pasivažinėji- ■

SLA reikalais yra ra o- i 
po 10 c. už mylia ke- . 
m. tikra kelionių kai
li ad už nakvynę m o-' 
po ,58.00. — Vie* oje i 
atsakymo, SLA vado-'

tanui u, U 
vybei na 
nepraėjo, 
žinoma, 
riai yra 
atlygi nim 
kėlimo d. 
gavo $1

gavo. u

kad seimas nu-tartų ' 
vadovybei leistų pa- [ 
tonversijos likučius ■ 
^rsijos pravedima. [ 
dar buvo seime de- i 
os reikalus supran-! 
ai toks SLA vado- i 
uditįgas pasiūiymas. .

nes daugeliui yra J 
kad kuopti sekreto- 

a gavę tiktai po 25 e.
o, o jeigu visą per- 
arbą atliko, tai dar 
7 gi susidariusių iš

dribusioji perkėlimo : 
dar ir iki dabar ne-1
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V. ANDRULIO GYNIMO REIKALAI

Sakytum, kad prelatas 
duoną, už Urbonavičius buvo girtas, 

kai šitą nesąmonę rašė. Juk 
blaivam stovyje žmogus to
kios kvailystės apie kon
fliktą Korėjoje neparašys. 
Bet galimas daiktas, kad 
prelatas rašydamas sapna
vo, arba tik girdėjo, 1 
kažin kur kas nors skambi
na, bet kaip ir kur, jis ne-

Nehru pasiūlymas vietoje: Saugumo Taryba turi būti 
atsteigta. Bet Saugumo Tarybos veiklos atsteigimo rei
kalas yra prezidento Trumano rankose. Gi nesimato, kad 
Trumanas keistų savo nuomonę. Todėl daug tikėtis iš 
Nehru žygio dar negalima.

Spaudoje pasirodė žinių, kad eina koki nors pasitari
mai tarpe Anglijos ir Tarybų Sąjungos. Jau trečiu kar
tu susitinka (įromiko ir Kelly. Jų pokalbių turinys nes
kelbiamas. Netenka abejoti, jog ir Kelly su Gromyko kal
basi apie taikos reikalus. Bet ir čia viskas priklauso nuo 
Amerikos. Anglija darys taip, kaip Washingtonas padik
tuos. Iš Londono žinios jau seniai: tėra kopija pranešimų 
iš Washington©. Sunku tikėtis, kad Bevinas ir Attlee 
pakeistų savo politiką.

Tačiau šitie Nehru susirašinėjimai su Stalinu ir Gro
myko pokalbiai su Kelly turi tą istorinę reikšmę, jog jie 
parodo, kad tiek Indija, tiek Anglija pradeda abejoti, ar

# naujas pasaulinis ikaras joms, apsimokėtų.

* Pasmerkė
,Senato- komisija išdavę raportąv Tas 

na visus, kuriuos senatorius McCarthy 
šnipais ir komunistais. Koniisija sako, 
užsipuolimas ant Valstybės Departmęnto

'. pagrindo. Toliau raportas išvadina McCarthy melagiu. [ 
Su melais ir šmeižtais senatorius tarnaująs “komunis- 
tams.” •

Bet senatorius McCarthy atšauna, kad tos komisijos 
daugumos, susidedančios iš demokratų, raportas atidaro 
Visas Valstybės Departmento duris visiems “komunis-

i taniš ir rusų šnipams.”
Šis liežuvių karas tarpe repųblikonų ir demokratų 

ruošia dirvą ateinantiems rinkimafns. Abieji nori laimė
ti. Abieji tikisi laimėti anti-komunistinio baubo pagalba.!

■ -«■.................................. ........................-------------------------------—--- ------------------------------------------ —------------ ....... .... .................. 1

raportas išteisi- 
buvo apšaukęs 1 
kad senatoriaus [ 

neturi jokio I

Šiaurės Korėją, tai Kini
jos Liaudies Respublika 
gautų ' priežastį eiti talkon 

i šiauriniams korėjiečiams.
Manoma, kad gen. Mac- 

'Arthur norėtų gauti ’bent 
;dvi divizijas kariuomenės— I 

įtų sekretorius Trygve Lie [30,000 iki 40,000 vyrų — iš i 
liep. 15 d. atsišaukė į re- ['įvaikių Jungtinių Tautų.

g į miančius karą prieš šiauri-
‘ nę Korėją kraštus, kad 

Biustu kariuomenę talkon 
amerikiečiams. Lie praleido 

ĄįįLJCiang Kai-šeko kinus tauti- 
nors jie patys siū- 

Mat, jeigu Čiango <tr- 
tai kautų karui _ prieš

Lie šaukia talkininkus 
karui Korėjoje

Lake Success, N. Y. — 
?Geųeralinis Jungtinių Tau

-------------------
Washington. Senato 

komisija pasmerkė ' kaip 
plonus, šmeižtus ir melus 
republikono senatoriaus 
Joe McCarthy pasakojimus, į 
kad valdžia laikanti iūvoI 
ta rny bo j e ko m u n is tųs.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
J. ir M. Margaičiai, Windsor, Conn. — 
Elzbieta Pilkauskienė, Worcester, Mass. 
Ant. Bakevičius, New Britain, Conn. — 
V. Žilius,, Norwood, Mass.-----------------
A. Dagilas, Hartford, Conn.................
Ant. Raulinaitis, Hartford, Conn.___
V. ir J. Kazlau, Wethersfield, Conn.... 
Julius Tvaronaitis, Manchester, Conn...
J. ir H. Kalvaičiai -------------------------
O. Krasnickienė —./rCN---------------------
J. Latvis__________ _________ _____
Mrs. ir Mr. Ramoškai ---------------------
A. Bučionienė_____________________
Mary ir John Petkai------ ---------- ------
J. ir M. Straus____________________
K. ir M. Naktiniai, Hartford, Conn.......
Nora Kvederas, Waterbury, Conn.____
B. Wiksriene, New Haven, Conn.____
Jurgis Pileckas, Higganum, Conn.------
C. Renleitis, New Britain, Conn.____
J. Suopis _________________________
Ch. Aksen, E. Hartford, Conn.----- ___

- J. Bujevieius, Manchester, Conn._____
Smulkiais_______________________ T_
J. Grybas --------------------------------------
J. Zelenakas ----------------------------------
V. Krasnickas--------------------------------
J. Žiraitis ------------------------------------
A. Račkauskas _____________________
A. Blažienė, Waterbury, Conn.-----------
J. Jeskevičius, Worcester, Mass._____
V. Vilkautas, Nashua, N.. H._______
Joseph ------------------------------------------
J. Smalckis'___________________ ___
A. Chakas ________________________
Samoška __------------------------------------
M. Boliunas_______________________
J. Savausaitis_____________________
Peter Krischus____________________
John Alsiūn'as ‘____ ;________________
Ona Lemazienė____________________

___ 5.00 
5.00 

___ 5.00 
___ 5.00 
___ 5.00 
_u_ 5.00 
___ 5.00 
___ 5.00 
___ 5.00 

5.00 
5.00 

___ 5.00 
___ 5.00 
___ 5.00 
___ 5.00 
___ 4.00 
___ 3.00 

3.00 
___ 3.00 
__ 2.00 
___ 2.00

2.00 
___ 2.00 
___ 2.00

1.00 
1.00 

___ 1.00
1.00 

___ 1:00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 

1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 

1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00 
___ 1.00

Reverend John’ W. Darr, [tonų dvasiškis, rūpinasi sve-i 
;Jr., Sveturgimių Teisių G y- Turgimių teisių gynimu. Ji-1 
[nimo Tarybos pirmininkas, sai sako prakalbas, 
rašo: [sueigas, jisai kalbėjo Bro- i

[ “V. Andrulio, ‘Vilnies’[oklyne lietuvių mitinge sy-[ 
štabo' nario, kiu su V. Andruliu. Jis 

deportavimui įveikia ką gali prieš depor- 
prasidės, Chicagoj, rugsė-[tacijas.
jo 12 dieną. Tai bus pir- j0 širdingas atsišaukimas; 
mas žygis valdžios kam- | turėtų rasti pritarimo, gero

T _■ An-1 atsiliepimo.
/i V. Andrulio byla jau ar- 

lietuvių tinasi. Rugsėjo 12 netoli.
Reikia pradėti veikimas 

į prieš deportavimus.
Pirmiausia Andrulio byla Į 

[bus pas imigracijos komisio- [ 
'hierių Chicagoj. Jei jis ntr , 
ispręs už deportavimą, tuo i 
[met bus apeliuota pas Gene- 
iralį Imigracijos Komisio- 
inierių Washingtone. Sekan
ti instancija yra Imigracijos 
Taryba. [,

Jei visos šios instancijos [ 
nuspręstų už deportavimą, 
tuomet byla eis į federalius j 
teismus.

, Aišku, susidarys daug iš- i 
ir kad tos [laidų, bus daug sunkaus [

redakcijos 
[ tardymas

kad manijos atėmimui. V: .
idruliui teisių ir susilpnini- 
imui AmerikosI t

I veiklos už taiką.
; “Mes raginame
ganizacijas siųsti
mas ar laiškus

j jos Komisionieriui, Wa
Ishington, D. C., protestu©-

jūsų or 
telegraDAR JIE PATYS

APIE SLA SEIMĄ
SLA 46-to seimo 

vas, didelis smetonininku I. , - . v ... ,
šulas, J. S. Trečiokas VieLartt 1>r?eS Pamojimą de

atsto-

lanko i

Zalt_____
Rudmenas _
Valinčienė 

St. Danavičius 
B. Medley ___

J.

J. Gustaitis ____________________
M. Svihkūnienė _________________
O. Siuraitienė __________________
M. Nikžentaitienė, Hartford, Conn. _ 
F. Aleksa, New Haven, Conn.------
Smulkiais______________________
Marie Pavilionis ________________
W. Yorke ______________________
Smulkiais ______________________
T. Šiaulinienė,................................. •.
P. Mačiulaitis___________________
Smulkių 
Ačiuojamc visiems aukojusiems.

Specialus Vajaus Komitetas.

savo Įspūdžius. [P?1 Vincą Andi ulį.
kalba be mūsų *1S Pasimojimas yra sykiu 

' ;Justicijos Departmento 
[šaltojo karo sąmojis prieš 
[Amerikos žmonių teises, 
i “Mes norime kreipti jū
sų speciali dėmesį į tą f ak
iją, jog viena deportacijos 
[byla jau dabar yra fede-1 
[valiame teisme, i 

nuosprendis turės [darbo.
buvusį i reikšmės Vinco Andrulio j Aukas galite siųsti Lietu-[ 

Liepos 1 mes įteikė-[vįų Komitetui Sveturgimių;
apeliaciją L ederaliam išeisiu Gynimui, Chicagoje, i 

°\as [Apeliacijų Teismui, New[arba American Committee!
. [Yorke, ‘Petro • Harisia- for Protection of Foreign arrATTATTa crrAairi mda 

n'eu’n- des’0’ grai^ laikraščio įBorn, 23 West 26th St., New VALIAUS SfASIO MRA- 
1 [redaktoriaus ir fra tern a-i 

llio vado.
“ Jei Federalis Apeliaci-1 

jų Teismas palaikys že
mesnį teismą deportavi
mui Harisiades’o už jo 
politines idėjas, tai atsi
lieps į Andrulio bylą, nes 
kaltinimai abiejų bjįflse 
turi panašumo. (Jei ape- [

nybėje rašo 
(Tegu jis ir 
Ikomentaru: c

Tai, turbūt, bus pirmas 
SLA seimas, kuris savo ofi
cialiam bankiete, užtruku
siame bent "1 valandas, daly
vaujant apie 200 lietuvių ir 
apie 5 nelietuviams praėjo 
bo lietuviško žodžio. Pirmi
ninkavo Laukaitis, kūris pri- [bylos 
statydamas kalbėti 1__ _ _____
savo draug.i svetimtautį, i bylai, 
kalbėjo bent dusyk ilgiau už [me 
patį kalbėtoją, o kalbėtoj 
visą savo kaibą pasakė pir-1--‘ 
mininko Laukaičio 
m u i, nieko bendro 
čia su SLA ir lietuvių rei 
kalais. Antruoju buvo pri
statytas kaž koks, “durnavo- 
tas” juokdarys, kuris netik
tai nieko neprajuokino, bet 
daugelį dalyvių dar supyki
no ir nustatė prieš pirminin
kaujantį.

SLA vadovybė, nors ir ge
rai žinojo, kad pašalpos mo
kėjimas reikalinga r...... —
nizuoti jau prieš keletą mc jdeportiivimo 
tų, bet nieko nedare, visą. 1 ,
reikalą palikdama seimui, j ^°me 
kad dėlto būtų kalti delega-[eLS 1 Aukščiausia teismą.) siu galimu laiku bus išvyti 
tai, O ne Pildomoji Taryba.' ‘‘Lėšos apeliacijos Ha- iš" Pietų Korėjos. __ 
Pirm. Laukaitis pranešė sei- risiades’o 
mui, kad jie yra pasikvietę $10,000. 
iš New Yorko aktuarą Ober- tingai 
liaus ir 
draudos kondsionicriaus pa
dėjėją Cotter, kurie seimo 
delegatams pasakys, kad 

Reikalinga pakelti mokesčiai 
' į/rba sumažinti apdraudą 
pašalpos skyriuose, o taip 
pat, kad SLA organas Tėvy
nė daro 'nuostolius ir todėl 
reikalinga pakelti SLA na
riams mokestis arba sulaiky
ti Tėvynės leidimą, žinoma, 
apie visą tai būtų geriau ga
lėjusi pasakyti SLA vadovy
bė ir visai neaišku, kam bu
vo reikalingas minėtų sve
timtaučių kvietimas. Negi 
tiktai tam, kad telefonu pa
klaustų New Yorko apdrau- - 
dos vadovybę apie SLA rei- 1 
kalus ir gautą atsakymą per
duoti seimui? Pirm. Lau-

Lietuvių Komitetas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ZAUSKO DOVANA

į ' Marijampolė, geg. 11 d.— 
Anksčiau “Miško” baldų 
fabrike visi šlifavimo dar
bai buvo atliekami ranki
niu būdu. .Stalius Mrazaus- 
kas iš įvairių metalo lauže

Maskva. —Belaisvis ame
rikietis leitenantas Malash, 
kalbėdamas per šiaurines 
Korėjos radiją, reikalavo, 
kad Amerikos armija tuoj [buvusių dalių įrengė šlifa- 
pasitrauktų iš Korėjos. Įvimo stakles su dulkįų iš- 

  [traukimo ventiliatoriumi. 
iPCJ°’.I‘?dliacij^ teismas patvirtinsi Tokio. — Generolas Mac-[Dabar visi šlifavimo darbai 

nuosprendį, Arthur pareiškė, kad šiau- i atliekami drg. Mrazausko u ........v. i . . ... stakl-_
[mis. Pagerėjo gaminių ko
kybė, darbo našumas pakilo 
penkis kartus.

Šį savo laimėjimą Mra- 
zauskas paskyrė Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio gar
bei. < I. Budys

Harisiades’o byla riniai korėjiečiai “greičiau- j sukonstruotomise
Irc'Ai «J 11 C’i Ą Eoicmn A oin cfnliwin k-1-ic. i I___I.. __ ____

bylos siekia! 
šiuo tarpu ypa- 
eikalingi fondai

• iš Pennsylvania ap- vesti bylą. Mes apeliuoja-

tam tikslui, nes tai 
pagelbės ir V. Am 
bylai. Norėtume, 

jūyų organizacija 
pasiimtų rinkliavos 
ir parinktų aukų

me į jūsų organizacijas, 
kad teiktų, finansinės pa
ramos' 
sykiu 
drulio 
kad 
taipgi 
blankų
toms byloms.

“Mes taipgi kreipiame 
jūsų dėmesį į tai, kad tu
rime pagaminę specialių 
knypkučių ir Žinokite Sa
vo Teises kortų.

“Knypkučių galite užsi
sakyti 100’ už $5, 500 už 
$20, 100 kortų galite gauti 
už $2, o 500’ už $8.50.” -

Rev. Darr, jaunas protes-

leškotas virš metus laiko są
ryšyje su ILGWU organizato
riaus William Lurye nužudy
mu, Benedict Macri dabar 
pats pasidavė. Pirminiame 
kvotime sakėsi neturėjęs jo

kio ryšio su žmogžudyste.

ŽVEJŲ DOVANOS
Telmano vardo žvejų ar

telės 1 
Pirmosios 
pusmetinį žuvies sugavimo 
planą, žvejo Andriaus Vi
liaus vadovaujama brigada 
užbaigė visą metinį žuvies 
sugavimo planą. Socialisti
nio lenktyniavimo dėka 
gražią pergalę iškovojo 
žvejo Sarapino Bučinsko 
vadovaujama brigada. Ši 
brigada artėja prie metinio 
žūĮdavimo plano įvykdymo.

Socialistinio lenktyniavimo 
avangarde — geriausiepi 
žvejai, kaip Finkis, Grike- 
kytė, Adomaitis, Dovydai
tis, Petrikas ir kt. Daugu
ma šių žvejų jau žvejoja 
1951 metų sąskaitom

Telmano vardo žvejų ar
telės nariai Tarybų Lietu
vos dešimtmetį sutiks nau
jais laimėjimais.

Petras Budrys, 
Telmano vardo žvejų ar
telės Rusnėje pirminink.

STEIGIAMOS PARDUO
TUVES KOLŪKIUOSE
Radviliškis, geg. 11 d. — 

Šiais metais daugelyje Rad
viliškio apskrities kolūkių 
įsteigtos naujos parduotu
vės.

Šiaulėnų vartotojų koo-
kolektyvas Gegužės peratyvas šiomis dienomis 

garbei įvykdė atidarė 4 naujas parduotu-
ves Šiaulėnų valsčiaus kol
ūkiuose. “Tarybinės Armi
jos”, “Vienybės jėgos”, 
''Nesugriaunamos draugys
tės”, VLKJS XI suvažiavi
mo kolūkiuose naujai į- 
steigtosios parduotuvės 
sėkmingai prekiauja, aprū- 
pindamos kolūkiečjus pla
taus vartojimo prekėmis.

K. Tarbūnas

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Ke t v., Liepos
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Paraše A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

(Tąsa)

Raudongvardiečiai, paprasti bernai iš 
dvaro arklidžių, malūnų ir lentpjūvių, 
prieangyje sustoję už Kirstuko pečių, 
juokėsi, žiūrėdami į “garsųjį didžiažemį 
— Graužinių Kajetoną,” kuris buvo pri
verstas pasilenkti, pakelti pistoletą ir 
dailiai padėti ji ant šautuvų krūvos. Iš
tiesęs nugarą, jis piktai nusigrįžo, užka
bindamas kardo galu kėdę.

— Nusijuosk ir tą smeigtuvėlį! —su
komandavo Jurgis.— Na, vikriau, vik
riau !

Graužiniu! teko atiduoti ir kardą.
Paskui Kirstukas sukomandavo jam 

išsiversti visas kišenes ir pačiam viską 
išdėti ant stalo. Jurgis visus Kajetono 
dokumentus pasiėmė, o jį patį nusivarė 
į vokiečių įrengtą policijos daboklę ir 
savo rankomis jį tenai užrakino. ..

Vietinės vokiečių įgulos komendantas 
pasirodė labai sukalbamas: įsitikinęs, 
kad telefonai nukirpti, o visas jo dalinio 
būstas ir sandėliai apsupti karingai nu
siteikusių ginkluotų vyrų, komendantas 
pasiūlė be mūšio užleisti Obelius revoliu
cinėms pajėgoms, jei jo žmonėms bus 
garantuota asmeninė neliečiamybe. Ka
rolis su mokytoju tą neliečiamybę jiems 
patikrino, bet ginklus, šovinius ir visą 
jų karišką mantą konfiskavo ir išlydėjo 
už miesčiuko su sargyba ligi kryžkelės.

Visus turinius kulkosvydžius revoliu
cionieriai sustatė priemiesčio gatvių ga
luose, įrengė užtvaras su raita ir važiuo
ta apsauga: arkliai nebuvo nei nukinko
mi, nei nubalnodami kiaurą parą. Iškėlęs 
sukilimo vėliavą ir be šūvio, be kraujo 
lašo užvaldęs miesčiuką, Revoliucinis 
Komitetas budėjo.

i?

Tomis dienomis, kai visi nerimastau- 
dami laukė vokiečių puolimo, iŠ pogrin
džio išėjusiame Revkome Jurgis Kirstu
kas pasirašė savo iškilmingąjį pasižadė
jimą:

“...Aš, darbo liaudies sūnus, Lietu
vos Darbininkų - Valstiečių Tarybų Res
publikos pilietis, Kirstukas Jurgis, Jur
gio sūnus, 1889 metų gimimo, turėdamas 
teis.ę stot Darbininkų-Valstiečių miesto 
ir kaimo Apsaugos eilėsna, duodu šį pa
sižadėjimą tame, kad tvirtai stovėsiu 
Revoliucinės tvarkos sargyboje ir ligi 
paskutiniam kraujo lašui ginsiu darbi
ninkų klasės ir kaimo biednuomenės in
teresus. ..

“Darbininkų - Valstiečių Apsaugos 
Tarnyboje p a s i ž a d u :

“Žiūrėt griežčiausios disciplinos ir 
tvarkos; vykdyt visus Darbininkų-Vals
tiečių Valdžios dekretus, nutarimus ir 
patvarkymus bei prižiūrėt jų vykdymą.

“Būt sąžiniškas, blaivus' ir mandagus 
su visais, o ypatingai su miesto ir kaimo 
biednuomene kaip tarnyboj, taip ir ne
tarnybišku metu.
* “Jeigu ištiktų pavojaus grėsmė Dar
bininkų - Valstiečių laetuvos Respubli
kai nuo išorinių priešų, aš tuojau pat 
stosiu į pagalbą Raudonajai Armijai.

“O jeigu nevykdyčiau, kad ir bent vie
no iš šitų punktų, arba dekretų, arba į-

statymų Darbininkų - Valstiečių Val
džios, aš, kaipo ypata, sociališkai pasta
tyta žiūrėt Revoliucinės tvarkos ir visų 
šių Įstatymų ir dekretų vykdymo, — tu
rėsiu atsakyt prieš visą Revoliucijos lai
ko įstatymų smarkybę ir priimt pačią 
aukščiausią bausmę. Kame ir pasirašau:

Kirstukas Jurgis 
1918 metų gruodžio 22 d.”

Karolis pats surašė to pasižadėjimo 
pavyzdį ir įsakė milicijos sekretoriui Pa
giriui atspausdinti jį atimtąja iš vokie
čių mašinėle. Pagirys sąžiningai atmu
šė bent penkiasdešimt nuorašų. Chemi
niu pieštuku pridėjo trūkstamus ženk
lus. Kai viskas buvo paruošta, mokyto
jas Karolio akivaizdoje šaukėsi kiekvie
ną būsimos milicijos kandidatą pas save, 
kimiu balseliu, kaip visada, neskubėda
mas, vis paglostydamas svyrančius nuo 
burnos kampų ūsus ir žiūrėdamas vai
kiškai šviesiomis akimis, klausinėjo, ar 
galfes toks ir toks būti ištikimas aukš
tiems darbininkų milicijos tikslams, ar 
tinkamai eis milicininko pareigas, išdės
tytas iškilmingojo pasižadėjimo tekste:

— Draugas, turi aiškiai žinot, dėl ko 
mes kovojam! Kad žūsim mes, — kiti 
paliks, kiti laimingi, laisvi bus!... Kas 
jau sykį suprato, kad nebegalima seno
viškai gyvent, — tas turi iki galui kovot, 
iki paskutiniam savo atodūsiui!..

Mėlynu, tirštu, prie kotelio limpančiu 
rašalu užpildęs daugtaškiais pažymėtas 
eilutes, Kirstukas pasirašė pasižadėjimą, 
parašo gale išvietė “garnio snapą” ir, pa
spaudęs ištiestą Didžkaus ranką, išėjo iš 
kabineto, išraudęs ir sušilęs, kaip įelek
trintas:

— Priesaiką sudėjau!
Netrukus kiekvienas milicininkas ga

vo raudona raišti ant rankovės užsidė
ti, raudoną penkiakampę žvaigždę kepu* 
rėn įsisegti ir naganą.

Jurgio kepurė — paprasta, smailasto- 
gė, juodo avikailio kepurė — nelabai ti
ko kariškai nešioti, bet vis dėlto Jurgis 
ją sau prisitaikė dailiai, prisisegdamas 
žvaigždę, raudoną žvaigždę su dvikinkiu 
plūgu ir dideliu “kavolišku” kūju gelto
name skritulėlyje.

Pirma kartą pamatęs Jurgį pilna mi
licininko apranga, Varkalys labai išgyrė 
draugą:

— Gerai darai, vyruti. Gerai darai. 
Kad patys geriausi vyrai stos, tai mes 
greitai tvarką prieisma! Gerai, vyruti!... 
Tu mum gėdos nepadarysi. Ar žinai mi
liciją? Šventas daiktas milicija! Milici
ninkas visų žmonių akys’ stovi! Kad jau 
kokia spragelė, — tai visiem tuoj ir ma
tyt! Čia pikčiau kaip mūšy turėtis rei
kia: kasdien vis ugnis ir ugnis! Kad tik 
bent kiek palinksi, tai ir parmuštas!.. 
Žengi žingsnį—ir žiūrėk! Sakai žodį— 
ir galvok!

, *4: %

Šiaurės rytų Lietuva sukilo kelių die- 
n h būvyje.

Gyvenimas buvo smarkiai prisotintas 
politinių įvykių: byrėjo imperijos, rie
dėjo karūnos, amžini, nepajudinami val- 

idovų stabai griuvo nuo sostų. Monarchi-
(Bus daugiau)

Laikraštininkų Gildijos nariai streikieriai pikietuoja World- Telegram and Sun išleis- 
luvę New Yorke, filmai atsisakius pakelti algas ir teikti kitų pagerinimų. Mecha
nikams atsisakius peržengti streikuojančių redakcijos ir komercinio stabų pikieto 
liniją, laikraštis sustabdytas jau 4-ta savaitė. Tai pirmas toks įvykis Scnpps-

Howard firmos istorijoje.

Scranton, Pa.
Scrantonas kada tai buvo 

garsus kietos anglies miestas, 
nes anglies gausumu buvo 
pirmoj vietoj visame pasau
lyje. Bet šiandien su Scran- 
tonu jau visai kas kita yra. 
Šiandien Scrantoną jau gali
ma paskaityti mirštančiu 
miestu. Anglis jau visai bai
giama kasti, o naujų klodų 
anglies nėra, tai ir naujų ka
syklų neatidaro. Stambios 
industrijos irgi nėra; yra tik 
smulki industrija, kuri nie
kaip negali sugerti visus dar
bo ieškančius žmones. O prie 
to, dar ir užmokestis ne kasy
klose yra kur kas žemesnis, 
negu kitur. Už tat Scran
tonas ir puola gyventojais, 
štai šių metų cenzo praneši
mu Scrantonas nupuolė gy
ventojais iki 125,080, o buvo 
priskaitoma apie 143,000 de
šimts metų tam atgal.

Anglies kasyklos buvo pa
matine industrija, buvo daug 
kasyklų ir daug tūkstančių 

i darbininkų jose dirbo. Bet 
|šiandien paliko tik trys stam- 
I bios kasyklos ir keletas ma- 
: žų su desėtku ar daugiau dar- 
i bininkų. Tad ir nedirbančių 
j Serantone ir Lackawanna pa- 
I vietų yra nemažai.

bavietes beieškodamas darbo, 
bet visur gavo vieną ir tą 
patį atsakymą — nėra darbo. 
Ir tik už tai nėra darbo, kad 
žmogus jau 4G metų amžiaus. 
Reiškia, stipk badu, arba pa
sikark, nes j a u persenas 
dirbti. Na, o tokių “personų” 
yra daugybė visur, kur tik ne
pažvelgsi. Darbdaviams tik 
jauni, raumeningi darbininkai 
yra reikalingi.

Ir nors tie ponai j1 šaukia, 
būbnija visokiais balsais apie 
tą jų “LIFE,” bet ne (taip se
kasi, kaip kad ponai i manė 
susipilti du milijonus I dolerių 
į trumpą laiką. Darbininkai 
į tą reikalavimą žiūri labai 
skeptiškai ir nesiskubina su 
savo donim; didžiuma visai 
atsisako. Ex. M.

New Britain, Conn.
Mirė Marijona Lukas (Nau- 

javiČiūtė), 52 metų. Gyveno 
467 Glen St. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis Kal
varijos kapinėse, Waterbury. 
Paliko liūdesyje žmogų Juozą 
Luką, čionai plačiai žinomą. 
Jis yra rimto būdo pilietis.

Staiga mirė darbavietėje 
Juozas Grimaila. Liepos 15 
d. palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Marijos kapi
nėse. Paliko nuliūdime žmo
ną, seserį, brolį ir kitas gimi
nes. J. Grilnaila buvo dien
raščio Laisvės skaitytojas, 
bet jokiam veikime nedalyva
vo, Koresp.

New Jersey Žinios
CLIFFSIDE

LDS 115 kuopa smarkiai 
ruošiasi prie savo linksmo ir 
didelio pikniko. Jis įvyks sek
madienį, 27 d. rugpjūčio, 
IJerm Grove, 207 Walker St., 
prie. Palisade Ave.

O kad

Worcester, Mass.

Šiame piknike turėsime ivai- 
I riu pamarginimų." šokiam 
įgros garsi muzika, o ir šiaip 
į bus viskas rūpestingai pri- 
: ruošta piknikieriir patenkini- 
! m.ui. Tikimės daug svęčiii ir iš

tetas, šisai komitetas sušau
kė susirinkimą, pakviesdamas 
unijos, kompanijos ir miesto 
viršininkus dėl susitaikymo. 
Susitarta, kad darbininkai 

! grįš darban ir tuomi pačiu 
i laiku tarsis su kompanija apie 
■ sąlygas. Laikas nustatyta 90 
' dienų. Praeitą savaitę tas 90 
dienų laikas pasibaigė. Per
tą visą laiką kompanija bent 

i prie kokio susitarimo neprisi
leido — ignoravo, o laikui

Liepos 13 d. LDS 57-tos 
kuopos delegatai iš 9-jo LDS 
seimo išdavė raportus. Jau
nuolis Richard Janulis anglų 
kalba raportavo apie jauni
mo konferenciją. Buvę ir 
karštų diskusijų, bet jam įdo
mi buvo visą seimo eiga. Dė
kingas, kad kuopa jį išrinko 
dalyvauti seime. Richardas 
gerą pranešimą kas link Lais
vės pikniko padarė per Gin
tarų radiją liepos 2 d,

Reikale ruošiamos Meno t 
Mokyklos Olympia Parke ki
tas jaunuolis Ed. Mikelaitis 
paaiškino per Gintarų radijo 
pusvalandį. Jis kalbėjo lietu
viškai ir angliškai.

Antras kuopos delegatas 
Povilas šušas, senosios kartos 
narys. Jis smulkmeniškai raš
tiškai priruošė raportą. Už
truko apie pusvalandį laiko. 
Tik gaila, kad susirinkimas

I buvo neskaitlingas.
R. Janulis parodė 9-tojo 

Seimo paveikslą. Seimas ne- 
didokas ir didžiumoje seni
mas. Didelis skirtumas, ka
da pažiūri į paveikslą, kuris 
prie Meldažio svetainės nu
trauktas 1930 m.

LDS 57 Kp. /Koresp.

EDGEWATER
Kursuojanti la 

į Hudson upę, tarp 
į New Yorko ir 
įkalbama, kad jų 
bus
kompanija —Electric Ferries, 

sau skirtis j Ine., skundžiasi, kad pasažie- 
be iriai kas kart mažėja ir kom- 

I pani.ia grimsta į deficitą. Bū- 
i 1 u didesnės išlaidos ir nepu

ri ir-
gyve-

likviduotas.

125th St., 
Edge water, 
k u ąsa vim as 

laivu csu

miestas taip daug į kitų kolonijų, 
i nupuolė gyventojais, tai po
niai iš Vaizbos Buto (Cham- 
į ber of Commerce) ne juokais 
susirūpino. Pirmoji rūpestis, 

i tai kad miestas patenka iš an- 
itros klases A į trečią klasę ii 
j nustoja daug savivaldybės tei
sių. Pirmiausia, tai kad ponai

i valdovai negalės
• tokių algų, kokių jie nori 
valstijos leidimo. Todėl pon;

j ir sujudo ieškoti išeities. ( 
j išeitis—tai prijungti prieini'? 
į čius. Pereitą metą taip ir !• = 
įdarė su vienu priemiesc.' 
į bet miestas nepakilo gyvem• 
j jais visiek; bet taksai n; 
‘ jungto priemiesčio gyvo: i ■ 
jams pakilo dvigubai. Todt 
šiandien stovi klausimas: ar j riai 
kitų priemiesčių gyventojai i ko gyventojai, 
pasiduos suktų politikierių in
trigoms ir melagystėms? Vei
kiausia, kad kitų priemiesčių 
gyventojai bus atsargūs.

Vienok, ponai šiuo vienu 
dalyku neapsistoja. Jie su
galvojo dar kitą, kaip dar 
daugiau aplupti gyventojus, o

pasibaigus atsiuntė raštišką 
pareiškimą, kad su ta diena 
atsipalaiduoja nuo unijos —

i .jos nepripažįsta.
Ant greitųjų unijos lokalas 

' atlaikė susirinkimą ir nutarė 
į dėl šio incidento kreiptis į 
į teismą. Kompanijos atstovas 
i W. J. Alford pareiškė, kad 
įteisinąs jų nebaugina, nes jie 
t vaduojasi Taft-Hartley įstaty
mu. Kazys.

Akron, Ohio. — Firestone 
gumos kompanija 5 procen
tais pakele kainą auto, “ta- 
jeriams”.

J. J. Kaškiaučins, H. D.
530 Summer Ave

VEWAR.K 4. N J
HUmboldt 2-7964

ater, o 
Yorke.
'isement

i: reiškė,
Par- 
kad 
nes 

ui - k oštum e- 
yra New Yor- 
I.aivai kursuo

sią tiktai vasaros sezonu. Bet 
kol kas nieko tikro nenu
spręsta.

NEWARK
Coordinated Transport and 

Public Service kompanijos jau 
nuo 1948 metų liepos mėne-

Namij Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

į name iš lauko ir vidaus; tai-. 
' som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 

: kaip didelis ar mažas darbas. į 
j Reikale parašykite atvirutę 
. arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
į Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
' 1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
. Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais, i

Matthew A.
BUYTTS

(Ruvauskas)
.... LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5. N. J

VfArket 2-5172

vpatingai darbininkus, štai 
koks kitas dalykas. Ponai 
sugalvojo dviejų milijonų fon
dą kelti industrijai visuome
nės kaštais, savo naudai ir 
pavadino “LIFE,” arba Lack
awanna ' Industrial Fund En
terprises. Na, ir varo agita
ciją už sukėlimą tų dviejų mi
lijonų dolerių fondo. Tiesiog 
reikalauja, kad žmonės turi 
duoti jiems nuskirtą sumą pi
nigų, o jau ypatingai darbi
ninkus bosai net grąsinimais 
verčia . Vienas mainierys man 
pasakojo, kad jis pasipriešino 
aukoti, tai bosas parodė net 
iš mainierių unijos distrikto

šio yra pakėlusios kainas bu- 
sais važinėtojams. Dabar 
valstijos aukščiausio teismo 
teisėjai “apsižiūrėjo,” k a d 
tas ^kompanijos patvarkymas 
buvo nelegaliŠkas — sauvališ- 
kas. Su 12 d. liepos busų fė- 
rai vėl mokami, kaip ir se
niau, 5 centai. Apart to, CIO 
unija padavė skundą į teismą 
prieš Public Service kompani
ją, reikalaudama 2 milijonų 
dolerių permokėtų pinigų 
per unijos narius. Carl IIol- 
defrman, CIO . valstijos prezi
dentas, sako, kad 210,000 uni
jos narių kasdien važiuoja' į 
darbą ir atgal minėtais bu-

prezidento Kosiko laišką, ka
riame ponas Kosikas sako: 
Jei kuris mainų darbininkas 
atsisakys aukoti, tai kad bo
sas praneštų darbininko var
dą ir lokalo numerį, į mai
nierių unijos distrikto raštinę. 
Vienok, net ir tokie gązdini- 
mai mažai reiškia — didžiu
moj darbininkai atsisako.

Koks ištikrųjų “LIFE” tiks
las? Ogi štai koks: Iš dvie
jų milijonų dolerių fondo sta
tys dirbtuves, pristeigs darbų 
tiek, kad visus nedirbančius 
suims į darbus ir tada Scran- 
tonc ir visame Lackawanna 
paviete gerbūvis ir tvorose 
klestės., Kokia tai nesąmonė 
ir koks kapitalizmo supuvi
mas iki paties aršiausio pra- 
švinkimo! Jūs, darbininkai, 
duokite pinigus, o mes išsta- 
tysime dirbtuves ir jus išnau
dosime savo naudai. Bet ar 
ištikro gi tie ponai tuomi <>'■■ 
no išrišti didėjančią bedarbę 
Veikiausia, kad ne ! Ta i : ■ '■ 
tiškus raketas, o niekas d./’ 
giau.' štai vienas man < 
žinomas žmogus turėjo si1. Y. 
ant vidurių operaciją ir don 
giau jau negali sunkaus dar
bo kasyklose dirbti, -todėl jis 
apėjo, visas jam žinomas (far

sais.
★ 

RIDGEFIELD PARK
Continental Paper Co. dar

bininkai, priklausą CIO 2 9 9 
lokalui, per virš 9. mėnesius 
išstovėjo streike dėl. kontrak
to atnaujinimo. Streikierių 
padėtis pasidarė stačiai nepa
kenčiama. Dėlei to, susiorga
nizavo miesto piliečių komi-

London. — Anglijos mi
nistrų kabinetas svarsto, ar 
siųst anglų kariuomenę tal
kon amerikiečiam Korėjos 
kare.

New York. — American 
Woolen kompanija 40 pro
centų pabrangino vilnonius 
savo audiniuos.

PRANEŠIMAS
v.-o‘,y ;rrcig mass.

vi i nko atsibuvusio liepos
. . Mass, galutinai a<-

Y susirinkimas jvyks 
.22 d., 2 vai. po

■ •■).?dway, So. Bos- 
: ..v . ' urinti reikalo dėl

• . ’..'učių metų jnk- 
iiil'.iY •;• laiko nuskyrimo, 
pribukite j susirinkimą. Rodos, kad 
jau’ daugiau atidėlioti negalima.

(136-137)

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082 r !

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.
... . — --------------------------- —
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Tarp lietuviu Atviras Laiškas Laisvės Redakcijai Aidiečiams

Juozas Zakarauskas, Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
gaspadorius išvyko pas Blozne- 
]ius, į Catskill kalnus atosto
gų

Taipgi išvyko atostogų Ivanas 
Daužickas {Duggan), Kapicko 
bartenderis, ir Petrukas šule— 
Igno Sutkaus bartenderis. Visi 
berneliai nuvažiavo pas Blozne- 
lius.

Charles De Gutis (“Up to 
Date”) dar vis viešisi Brookly- 
ne; jis ulioja su draugais.

Juozas Baltaitis, kurio biz
nis yra ant Grand stryčio, tarp 
Lorimer ir Union Avė. gatvių, 
dar galvoja: kur jis praleis šie
met atostogas.

Gerai, Juozai, pagalvok! K.

Senkiūtė Radio City 
Music Hall chore

Dainininkė Biruta Senkiūtė, 
gyvenanti Jackson Heights, 
N. Y., jau antrajame akte 
dalyvauja Radio City Music 
Hall chore. Tasai choras yra 
garsus visoje Amerikoje ir 
nelengva bent kam jin patek
ti.

Birutė Senkiūtė yra daina
vusi Lr.isvės koncertuose.

- ■ J- - - — —_ •

Įš Ouee"s 
^Dskrifies auka Korėjoj

Manoma, kad Gilbert E. 
Holmes, iš Fresh Meadows, 
Queens apskrities, bus pirma
sis anka, krites kare Korėjoje. 
Jiq b"vn i Q-knq me1’1 amžiaus. 
Jaunuolis Holmes riterio i armi
ja savanoriškai praėjusiais me
lais.

Joseph Fastoiv, 65 metų am
žiaus. praėiusi pirmadieni nu
mirė bra’d^iodamas pajūryje, 
Long Beach, Long Island. Jo 
žmona sėdėjo smėlyj ir matė, 
kaip vyras, braidžiodamas, nu
mirė. Jai buvo labai nesmagu.

Robert Moses, miesto parkų 
komisijonierius, neleido tūlai 
kompanijai statyti namus neto
li Whitestone tilto, Queens, be 
mokėjimo už namus taksų. 
Kompanija visvien statys na
mus.

Mirė rašytojas
Carl Van Doren

šiomis dienomis mirė piū- 
jorkietis rašytojas Carl Van 
Doren. Jis mirė Torringtone, 
Conn. Rašytojas turėjo 64 
metus amžiaus. Jo vėliausias 
veikalas buvo “Benjamino 
Franklino. Biografija.” Už tai 
jis buvo apdovanotas Pulitze- 
rio premija.

Gerbiamoji Redakcija!
Aš esu senas Laisvės skaity- 

jtojas ir nežinau, ai- jūs talpin- 
! site šį manų laišką. (Kodėl ne? 
j— Red.) Per visą #avo gyve- 
j nimą aš esu Laisvei rašęs tik 
j du kartu..

šiuo tarpu aš noriu gerbia
mąją redakciją paklausti tūlų 

'klausimų ir pasakyti savo nuo-
■ monę jais.

Aš kalbėjausi su Laisvės re- 
'daktorium ir administratorium 
i apie skelbimus. Klausiau, ko- 
i dėl ne visi lietuviški graboriai 
I Laisvoje skelbiasi. Man' sakė, 
; kad tūli Brooklyno lietuviai 
j graboriai ištraukė iš Laisvės 
skelbimus todėl, kad jiems taip, 
įsakė daryti tūli lietuviai kuni
gai.

Aš atsimenu, kadaise Laisvė
je buvo pranešimai apie miru
siuosius. Man sakė redaktorius, 
kad graboriai, būdavo, patele

fonuodavo Laisvei, kai turi nu
irusįjį, suteikdami jai žinias a- 
pie mirusiuosius, kaip jie sir
go, kiek turėjo metų amžiaus, 
kur pašarvoti ir kur bus laido
ti. Laisvė visa tai gražiai ir 

i mandagiai išspausdindavo. Tai 
i buvo nauda visiems lietuviams.

Dabar, žiūriu, tų žinių Lais
vėje nėra.

Aš. smalsumo paveiktas, už
klausiau vieno lietuvio grabo- 
riaus, nes mirė mano žmonos 
teta ir aš nemačiau Laisvėje 
jokių apie ją žinių.

Graborius atsakė:
— Tamsta klausk kunigo X 

■(pavardę apleidžiame.— Red.),
Tai aš sakiau:
— 0 kas tas kunigas X.,— 

ar jis yra mano žmonos tetos 
koks nors turto paleidėjas, ar 
kas?

Tai man graborius atsakė:
— Jis yra daugiau nei turto 

paveldėjas. Jis įsakė mums 
taip: jei mes laidosime jūsų te
tą, aprašydami Laisvėje jos 

'gyvenimą i)- mirtį, tai kunigai 
atsisakys jai duoti mirties pa
tarnavimą. O mano žmonos te
ta buvo katalikė.

Tai aš sakiau:
— O kas tas kunigas X? — 

(Nudaviau, kad aš jo nepažįs
tu), — jeigu jis duoda jums, 
graboriams, tokius įsakymus?

Tai man graborius atsakė:
— Jis yra didelis vyras, nes 

| jis...
— Tegu jis bus visų pralo

tas, — aš atsakiau, — bet jis 
i neturi teisės neduoti paskutinių 
'sakramentų mano žmonos tetai, 
katalikei, kuri į parapiją visą 

i savo amžių priklausė.
■ Graborius nusijuokė; jis man
1 sakė:

—Tamsta jo nežinai.. Jis, 
kaip įdūksta, tai mums visiems 

'pridaro trubelių. Biznieriai jį 
keikia.

Aš graboriui atsakiau, kad

jis nesibijotų tb kunigo. Aš 
jam sakiau, kad aš su. tuo ku
nigu kadaise ne vieną snapsą 
esu už lūpos įliejęs; jo tėvas 
kadaise buvo saliūnininkas ir 
geras žmogus. Tik sūnus pavir
to nei šiokiu nei tokiu. Jis la
bai veidmainiauja; jis nuduo
da labai tikintį, bet jo tas tikė
jimas yra paremtas velnio 
mokslu, o ne dievo.

Tai man graborius atsakė:
— Aš sutinku, kad jis vėl- ■ 

niui tiki, bet X. yra mūsų bo-' 
sas ir mes niekam negalime pa- į 
sisk ųsti...

Taigi dabar padėtis yra blo
ga.. Tikėdamas velniui, tas ku
nigas visaip d u įmina tūlus (ne 
visus) lietuvius graborius, o 
pastarieji jo bijosi. Aš žinau, 
kad lietuviai graboriai yra geri 
vyrai ir aš juos užtariu, bet 
jie bijosi to prakeikto boikoto, 
kurį varo kai kurio kunigai. 
Vienas jų turi ilgą liežuvį: jei 
jis nori ką nors išėsti, tai ėda, 
ir ėda, kaip alkanas...

Gerbiama Laisvės redakcija. 
Dabar aš matau, kad tūli lietu
viškieji graboriai (ne visi) bi
josi kunigų ir daro, kaip jiems 
įsako. Andai užklausiau vieno 
lietuviško graboriaus, ką jis 
mano daryti, — ar jis niekad 
nesiskelb.s Laisvėje, jei kunigas 
X. jam uždraus?

Tai jis man atsakė, kad ne- 
siskelbs.

— Bijausi to kunigo, kaip 
velnio, — sakė jis man.

Tai aš jam pasakiau:
—Jeigu ponas klausysi ne 

žmonių, o tam tikrų Laisvės 
priešų, turinčių ilgą liežuvį, tai 
aš daugiau pas jus į šerme
ninę nekelsiu kojos.

Aš kviečiu visus Laisvės 
skaitytojus, visus Brooklyno 
lietuvius, neiti pas tuos grabo
rius, kurie atsisako Laisvėje 
skelbtis. Tegu jie sau laidoja 
ka nori, o ne lietuviu tautos sū- 
nūs ir dukteris.

Ar Laisvės redakcija negalė
tų rekomenduoti mums grabo- 
rių, kurie yra padori ir savy- 
stovūs žmonės, ir varo biznį 
nepriklausomai nuo visokių 
lietuvių tautos ' neprietelių? 
(Reikia eiti pas tuos, kurie 
skelbiasi Laisvėje.— Red.)

Jūs, gerbiamieji redaktoriai 
ir administracija, aš žinau, ga
lite surasti būdus ir pasiūlyti 
mums iš tos painiavos išeitį.

Aš žinau, kad mes negalime 
eiti išvien su visokiais lietuvių 
tautos priešais, kuriems rūpi 
tik doleris, o ne žmonių dūšios.

Jūsų senas skaitytojas, skai
tąs Laisvę per 35 metus.

Kriaučius Jonas K.
(Ačiuojame gerbiamajam J. 

K. už gražų laišką. Mes galvo
sime apie iškeltus jame klau
simus ir kada nors tuo klau- ♦
simu parašysime. — Laisvės 
Red.) •

Aidp Choro repeticijos įvyks 
liepos 21 d. Liberty Auditorijoj 
lygiai S vai. vakaro. Labai 
svarbu, kad visi Choro nariai 
dalyvautų repeticijose. Atsi
minkime, kad mes turėsime 
dainuoti Dainų Dienos piknike, 
kuris įvyks rugpjūčio 6 d. Wa
terbury’j.

Rūpinamasi pasamdyti busą, 
kuris išeis iš Richmond Hill į 
Waterbury.

Daugiau ir plačiau apie tai 
bus parašyta Laisvėje.

Aido Choro Pirmininke.

Savižudį policmaną 
laidos iškilmingai j

Nusižudžiusiojo Brooklyno 
policijos kapitono Flynn pa
laikai bus laidojami penkta
dienį. Nors katalikų bažny
čia priešinga tarnauti savižu- 
džiams, tačiaui šiuo įvykiu ji
nai, katalikų bažnyčia, atliks 
po bemano laidotuvėse visas 
religines ceremonijas.

Flynn bus laidojamas taip, 
kaip būtų laidojamas didvy
ris policmanas. Laidotuvėse 
dalyvaus i)’ miesto majoras 
O’Dwyer, taipgi aukšti miesto 
policijos pareigūnai ir kiti 
valdininkai.

Flynno nusižudymo priežas
tis visaip aiškinama, bet tur
būt nieks tikrai nežino, kodėl 
jis žudėsi. Vienas dalykas 
buvo aiškus: Flynn buvo 
klausinėjamas grand džiūrės 
del gemblinim.o.

I Majoras nekandidatuos 
gubernatoriaus vietai

Vis buvo spėjimų, būk de
mokratų partija šiemet savo 

į kandidatu valstijos guberna- 
I toriaus vietai statys I majorą 
;O’Dwyerį. Bet majoras aną 
dieną griežtai pasakė,! kad jis 
atsisakysiąs kandidatuoti gu
bernatoriaus vietai. Jam, esą, 
geriausia būti miesto majoru 
ir jis juo bus, kol išsibaigs 
šis terminas.

Kai jie nuvarė 1 
jį į kapines i

Tūlas Louis Bates, 20 metų 
amžiaus, taimavo Veri in and 
Sons kompanijai, 70-09—73rd 
Place, Glendale. Jis vežė (pra- 
ėjusį pirmadienį) į banką pini
gus. Bet užpuolikai - plėšikai 
sulaikė jį, liepė ^sustoti automo
biliui Luteronų kapinėse, ir iš 
jo paėmė $1,700 kompanijos pi
nigų..

Visa tai įvyko dienos šviesoj.

BUVO HALIFAXE 7
--------------

Albina Rušinskaitė, iš Jačl^, 
son Heights, neseniai grįžopš 
atostogų, kurias praleido' No-, 
va Scotia, Kanadoje, Buvo "j i 
llalifaxe ir kituose tos gra
žios salos rniestuose ir> mies
teliuose. Iš viso išbnvp ’ ten 
apie 10 dienų.

Įkaitintas Į
Herbert Gehr tapo įkaitin

tas grand džiūrės antrojo 
laipsnio žmogžudystėje ir pa
dėtas (iki teismo) po $25,- 
000 bėla.

Kaip žinia, Gehr kadaise 
išvyko su. kita moteriške į gi
rias prie Patterson, N. Y. Jam 
ten besant, naktį atvyko jo 
žmona su detektyvais ir, sa-1 
koma, bandė įsiveržti į butą. ; 
Tuomet Gehr paleido revol-j 
vorio šūvįąir užmušė savoj 
žmoną. .Jis sakosi, nežinojęs, i 
kad ten už d'yrų buvo jo žmo- | 
na; jis manęs, būk veržiasi 
kokie jo žmonos pasamdyti ' 
mušeikos jį užpulti.

Einant Niujorko įstatymais, 
už antro laipsnio žmogžudys
tę teisiamajam grūmoja nuo 
20 metų iki viso amžiaus ka
lėjimas;.

Kaip viskas bus išspręsta 
teisme, teks palaukti ir pama
tyti.

Washington. — Valdžia 
įsakė di-kčiai sumažint gy
venamųjų namų statybą. 
Sako, reikia kariniams tiks- 
ila/ms medžiagų, kuri’os 
naudojamos namams staty
ti.

GERIAUSIS

INSURANCE
' IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE/ 
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonui:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Reikalauja daryti ką nors 
brangumui suvaldyti

Su karu Korėjoje Ameriko- [ 
je pradėjo viskas labai brang
ti, o tai reiškia sunkėjimą 
d arb i n i n k ų gy ven i m o.

Jautienos svaras pakilo 
apie -10 centų, kiaulienos — 
net 20 centų, avienos — 5 c., 
paukštienos — 10 centų. Vi
sa tai įvyko labai greitu lai
ku. Ir kainos vis kyla.

Brangsta ir k en uotas (pre- 
zervuotas) maistas, taipgi 
vaisiai.

O cukrus jau atsidūrė juo- ! 
dojon rinkom

Smulkiųjų biznierių asocia
cijos (Niujorke) atstovas, 
Herman B. Glaser, pasiuntė 
prezidentui Trumanui tele
gramą, reikalaudamas, kad 
valdžia darytų rimtus žygius 
pelnagrobiams suvaldyti ir 
maisto kainoms reguliuoti.

KLAIDOS PATAISYMAS
Vakarykštėj Laisvės laidoj 

buvo pasakyta, kad Jonas 
Balnys iš amato yra kriau
čius. Jis nėra nei kriaučius, 
nei šiaučius. Jis dirbo “bak- 
sinėj” — prie medinių dėžių. 
Keletas metų atgal buvo sun
kiai susižeidęs ranką ir pa
sveikęs grįžo atgal tan dar
ban. G.

Glaseris mano, kad reikėtų 
paskirti maisto koordinuoto- 
jas, kuris varžytų pelnagro- 
bius.

Taipgi reikalaūjama, kad 
būtų daugiau įvežta iš kitų 

t kraštų cukraus, tuomet nc- 
Į reikėtų jo slėpti.

Bendrai, nepasitenkinimas 
: dėl kainų kylimo reiškiasi ne 
tik Niujorke, o ir visame kraš
te, nes tai labai sunkina dar
bininkų gyvenimą.

Suimtas inžinierius 
Rosenbergas

Niujorke tapo įkalintas Ju
lius Rosenbergas ir padėtas 
po $100,000 bėla. Jis yra 
kaltinamas šnipinėjime ir iš-> 
davime svetimai valstybei 
atominių paslapčių.

Rosen bergo advokatas Ema
nuel II. Bloch sako: pirmiau
siai kovosiu, kad mano klijen- 
tui būtų sumažinta bėla, nes 
$100,000 yra perdidelė bėla 
ir jis negalės jos užsistatyti.

Rosenbergas yra 32 metų 
amžiaus vyras, iš profesijos— 
elektrinis inžinierius.

Spėjama, kad su jo byla iš
kils dar kai kuinų netikėtumų.

’F
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD
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LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

'IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

RADIO CITY MUSIC HA I !
Teatrinė Tautos Vieta Rockefeller Center

Nuo kūrėjo, drįstančio gamint judžius, kaip jie dar 
niekuomet pirmiau nebuvo gaminami, 

dabar ateina
STANLEY KRAMER’S

THE MEN
su

” RLON BRANDO • .TERESA WRIGHT
IR 45 VYRAI Iš BIRMINGHAM VETERANŲ 

ADMINISTRACINĖS LIGONINĖS
ap?e S”žeigtn karo veteranu atšiaurias:

7?’ r R nes ir galutiną pergalę pokariniame pasaulyje.

MUSIC HALL SCENOJE

“Town Topics”
Paruošė Russell Markert

Scenerijos James Stewart Morcom’o 
su Rockettes, Corps de BaĮlet, Dainų Ansambliu 

ir Simfonijos Orkestru; 
diriguoja Raymond Paige.

Austras muzikas neįsi* 
leidžiamas—grįžo atgal

Amerikon atvyko žymus 
Austrijos orkestrų vadovas, 
Josef Krips. Jis atvyko su 
žmona. Bet juodu nebuvo 
Amerikon įsileisti. Sulaikyti 
Ašarų Saloje (imigracijos na
muose). Kripsai apsisvarstė 
ir nusitarė grįžti atgal į Aus
triją.

Kodėl šis muzikas neįsilei- 
džiamas, kol kas viešai ne
skelbiama. Vienas dalykas 
buvo aiškus: Amerikos konsu
las Austrijoje vizavo jam pa
są, vadinasi, sutiko jį Ameri
kon įsileisti. Bet kai jis pa
siekė Niujorką,- susitiko su 
pasipriešinimu. '

Krips buvo atvykęs vado
vauti Čikagos Simfonijos or
kestrui, kaipo svečias konduk
torius. Apie save, grįždamas 
į Austriją, muzikas tiek sakė: 
aš nesu joks politikas, politi- 

. ka neužsiimu, o tik žiūriu, 
; kad atlikčiau savo uždavinį 

J muzikinėje srityje.

Nauji žemėlapiai
Jungtinių Tautų sekretoria

tas pasigamino net septynis 
naujus žemėlapius.

Real Estate
Parsiduoda Namas East New 

Yorke. Visi aukštai tušti. Dviejų 
šeimynų, 11 kambarių, su vana, mū
rinis namas. Prekė $6250. Reikalau
jama pinigais $2000,

Trijų šeimynų, 17 kambarių su 
vana, mūrinis namas. $6500.

Richmond Hill. — Dviejų šeimy
nų, 11 kambarių namas. Aliejine 
šiluma. Yra garadžiai, namas at
skiras. 35x100. $11,500.

Mes turime visokių namų visose 
vietose. Taipgi ir naujų namų.

B. Z1N1S, REpublic 9-1506.
(136-138)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-0868
Valandos:

9—12 ryte; 1—B vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8M2

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

» Telefonas: EVergreen 4-8174
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