
Nazim Hikmetas laisvas!
Prezidentas atsakė.
O kaip bus su Williu Mc

Gee ?
Kodėl nepasitraukti?
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No. 141Tai Nazim Hikmet, žymusis 
Turkijos poetas, jau laisvas! 

Išlaisvintas jis amnestijos 
įstatymu, neseniai išleistu.

Apie Hikmetą -Laisvėje buvo 
rašyta keletui atveju : tai liau
dies poetas, kovotojas, ilgai j 
kankintas Turkijos kalėjime; i •*-
tai dainius, kuris buvo pa-, iq llllft *110*11
skelbęs bado streiką nelaisvė-j LILIU/ CLlg
jo, reikalaudamas atidaryti 
jam kalėjimo duris.

Tai žmogus, kurio baisiai 
neapkentė reakcija, bet kurį 
didžiai mylėjo ir gerbė Tur
kijos liaudis!
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Prez. Trumanas reikalauja 
20 procentų pakelti

Įspėja, kad toliau reikės dar
aukščiau pakelti taksus karui

V ——

Washington. — Prez.
tai, kad apie Nazim į Trumanas liep.. 25 d. ragi-
išlaisvinimą naujasis no Kongresą tiek pakelti

prezidentas
reikalo

pa
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Dienraščio XXXII.

J d omu 
Ilikmeto 
Turkijos 
Bayar, matė 
kablegrama pranešti 
kiškiam dienraščiui 
Work erini”!

“Turkijos respublikos pre
zidentas Įsakė man pranešti 
tamstoms, jog Nazim Hikmet 
yra tarp

Jelal i taksus asmenim ir korpo- 
tiesiai

biūjor-
“Daily

racijom, kad susidarytų 
dar bent 5 bilionai dolerių 
kariniams reikalams.
^Prezidentas įspėjo, kad 

toliau gal reikės dar aukš
čiau pakelti kapinius ta k-

išleistų iš ■ SUS.
amnestijos - -----------------

įstatymu, neseniai pravestu...” kyti taksams

kalinių, 
einant Prezidentas

kablegrama, rašytaskamba
prezidento sekretoriaus.

“Daily Workeris” Ameriko
je buvo vienas ne daugelio 
dienraščių, o r g a n i z a vusių 
kampaniją dėl Ilikmeto iš
laisvinimo.

siūlė sulai- 
18 procentų 

nuo algų vieton dabar su
laikomu 15 procentų, vadi
nasi, 20 procentų pakelti 

; alginius taksus.
Padidinti taksai algoms

Atsiminkime: žymieji pa
saulio ir Amerikos rašytojai, 
mokslininkai, visuomenių in k ai 
griežtai reikalavo, kad Ilik- 
metas būtu išlaisvintas.

Visa tai daug paveikė į

Jankiai pravardžiuoja 
korėjiečius “gukais”

Tokio. — Amerikiečiai 
kareiviai ir oficieHai Korė
joje vadina “gukais” (go- 

Turkijos valdomuosius sluoks- Į 0]<s) visus korėjiečius, ne 
nius ir del to didysis poetas j tiktai šiaurinius liaudinin

kus, bet ir savo bendradar
bius pietinius korėjiečius.

Korėjiečiai labai 
džia tuo niekinančiu 
vardžiavimu
New Yorko Times kores
pondentas Walter Sullivan. 
Jis sako, pietiniai korėjie
čiai jau praranda pagarbą 
link amerikiečių. Kores
pondentas įspėja, kad jan
kiai gali susilaukti karčios 
neapykantos iš pietinių ko
rėjiečių pusės.

šiandien laisvas!

Bet. . .
Ketvirtadienį, liepos 27 die

ną, mojamasi nužudyti negras 
praėjusio karo veteranas, 
Willie McGee.

Jis sėdi Jacksono miesto 
kalėjimo mirties kameroje.

Jis laukia elektros kėdės 
dėl klastingo baltveid žiu-ra
sistų jam apkaltinimo.

Dėl Willio McGee išgelbėji
mo amerikiečiai pažangūnai 
veda griežtą kovą.

Šiuos žodžius rašant, su 
Mississippi gubernatorium ta- 
riąsi delegacijos, su vykusios iš 
įvairių Amerikos miestų dėl 
Willio McGee gyvybės išgel
bėjimo. «

Šiuos žodžius rašant, Wa
shingtone, ties Baltojo Namo 
durimis stovi ryžtingoji Willio 
McGee žmona, trokštanti pa
reikšti prezidentui Trumanui 
prašymą, kad jis pareikalautų 
Mississippi gubernatoriaus iš
gelbėti nekaltą žmogų, pa
ruoštą mirčiai tik dėl to, kad 
jis juodas.

Turkijos poetas Nazim Ilik- 
met tapo išlaisvintas, — ar 
amerikiečiams pavyks išgel
bėti Willio McGee gyvybė?

Tai žinosime

įsižei- 
pra- 

kaip rašo.

greit.

kariai, mūsų 
koresponden-

Mūsų krašto 
krašto spaudos 
tai Korėjoje spėjo gerai įsiti
kinti, kad Pietinės Korėjos 
žmonės nenori, kad juos ame
rikiečiai “laisvintų.”

Jie nori patys savo reikalus 
tvarkytis, panašiai, kaip ame
rikiečiai tvarkėsi patys savo 
reikalus Civilinio Karo metu.

Jeigu taip, tai kodėl nepa
likti korėjiečių ramybėje?

Tegu jie sau tvarkosi, kaip 
nori—“kaip pasiklos, tai išsi
miegos,” anot mūsų patarlės.

Taikos šalininkai Niujorke 
sekamą trečiadienį šaukia ma
sinį mitingą, — pirmą 
sies didžiulį mitingą 
koje.

Mitinge vyriausias
matyt, bus toks: palikime pa
tiems korėjiečiams tvarkyti

tos rū-
Ameri-

šūkis,

Washington. — Senato 
ir Kongreso Atstovų Rū
mo įgaliotiniai susitarė, 
kad senatvės pensiją turė
tų būti pakelta vidutiniai 
77 procentais, bet į tos 
pensijos fondą būtų moka
ma tiek pat, kaip iki šiol 
per 3 sekamus metus, tai 
yra, po pusantro nuošim
čio nuo samdinio ir tiek 
pat nuo samdytojo.

Kongresmanų ir senato
rių įgaliotiniai taip pat nu
tarė, kad į valdinę senatvės1 41.

MacArthur numato, kad 
amerikiečiai dar gal 
turės trauktis atgal

visas
Ats-

apdraudą būtų įtraukta 
dar 10 milionų darbininkų- 
tarnautojų ir sau dirban
čiųjų žmonių.

Suprantama, kad 
Senatas ir Kongreso
tovų lĮūmas užgirs tą savo 
įgaliotinių nutarimą.

Kam pagal ligšiolinį’ įs
tatymą priklausė, pavyz
džiui, 33 doleriai pensijos 
per mėnesį, tai pagal nau
ją nutarimą jis gautų $58.-

Šiauriniai korėjiečiai užvaldė 
visus vakarinius pajūrius

rytiniame Korėjos pajūry- ' 
je.

. Amerikos ir Anglijos ka
ro laivai, kartotinai bom
barduodami Y o ngdoką, 
taip sunaikino tą miestą,, 
kad liko tik griuvėsių ir

ir kitoms asmeninėms 
jamoms turėtų būti imami, 
pradedant nuo spalių 1 d. 
šiemet, sakė Trumanas..

Jisai siūlė imti 25 pro
centus normalių taksų nuo 
grynojo korporacijų pelno 
vieton ligšiolinio 21 procen-
to. i-*i~.|Mac^RTHURO RAPORTAS jog korporacijos tuomet; 
mokėtų 25 procentus taksų i 
nuo pirmųjų $25,000 meti
nio pelno ir 45 procentus 
nuo tolesnių pelnu tais pa
čiais metais. Jis pa.tarė 
taksų pakėlimą korporaci
jom skaityti nuo 1950 me
tu sausio 1 d. v

JUNGT. TAUTOM APIE KARĄ

Amerikos laivynas 
negina Quemoy saly

Washington. — Praneša
ma, kad karinis Jungtinių 
Valstijų laivynas negins 
dviejų Quemoy salų nuo 
Kinijos liaudininkų.

Tos nedidelės salos yra 
už trijų iki penkių mylių 
nuo Kinijos kranto. Kinų 
liaudininkų artilerija bom
barduoja Čiang Kai-šeko 

‘tautininkus šiose salose ir 
rengiasi įsiveržti į jas.

Washingtono valdininkai 
sako, prez. Trumanas liepė 
savo laivynui ginti nuo 
liaudininkų tiktai didžiąją 
Formozos salą, čiangininkų 
tvirtovę, ir artimąsias jai

- Lake Success, N. Y. — 
Generolas MacArthur at
siuntė iš Japonijos raportą 
apie karo eigą Korėjoje. 
Amerikos delegatas Jung
tinėse Tautose, Warren R. 
Austin įteikė tą raportą 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybai,

Raportas" kaltina Šiauri
nę Korėją už įsiveržimą į 
Pietų Korėją; sako, šiauri
niai korėjiečiai (liaudinin
kai) buvo iš anksto geriau 
pasiruošė ir apsiginklavę, 
todėl jiem iki šiol geriau 
sekėsi. O Amerikos globo
jama Pietinė Korėja buvus

silpnai ginkluota.
Gen. MacArthur tęsia:
“Tačiau, suvienijus Jung

tinių Tautų pastangas ir 
kiekvienai prisidėjus, už
puolikai, gahj gale, bus su
mušti.”

Bet MacArthur įspėja, 
kad tai bus nelengvas dar
bas.

Gen. MacArthur skaičiuo
ja, jog Šiaurinė Korėja ka
ro pradžioje turėjo 90,000 
iki 100,000 kariuomenės, 
“apie 100 sovietinių tankų, 
100 iki 150 sovietinių lėktu
vų ir dikčiai puikių sovie
tinių ginklų.”

Valdžia reikalauja 50 milionų dolerių 
atliekamiems valgiams išvežioti

Antrojo pasaulinio karo Pescadores salas. Trumano 
kariai įsakymas neprisiminė apie 

atsiliku- Quemoy saliukes.
metu amerikiečiai 
vadiną “gukais” 
sias bei laukines Pacifiko 
Vandenyno salų tauteles.

Oro bombos nesulaiko 
amunicijos šiauriečiams

Liaudininkai užėmė daugiau 
kaip du trečdalius visos 
Pietinės Korėjos

Washington. — Karinės 
amerikonų valdybos atsto - 
vas čia sakė koresponden
tams, nors amerikiniai la
kūnai nuolat bombomis ar
do tiltus, geležinkelius ir 
vieškelius šiauriniams ko
rėjiečiams, bet nepajėgia 
sustabdyti ginklų ir amuni
cijos gabenimo jiems.

Šiauriečiai gabiai pasle
pia bei pridengia važiuo
jančius savo tankus, pat
rankas ir kitus įrengimus. 
Jie ypač naudojasi nakties 
laiku, lietum ir ūkanomis 
dėl ginklų ir ' amunicijos 
siuntimo frontam

Tokio. — Amerikos kari
ninkai su pagarba kalba 
apie tai, kaip šiauriniai ko
rėjiečiai liaudininkai pri
stato frontan ginklus ir 
amuniciją, nepaisant visų 
kliūčių, kurias jiem darą 
amerikiniai lėktuvai.

savo reikalus, traukimės iš 
Korėjos.

Mitingas, kaip minėta, šau
kiamas rugpjūčio 2 dieną, 5 
vai. po pietų, Union Skvere.

Tokio. — Nuo karo pra
džios šiauriniai korėjiečiai 
liaudininkai numaršavo jau 
235 mylias į pietus nuo 38- 
tos paralelės, tai yra rube- 
žiaus tarp Šiaurinės Korė
jos ir Pietii Korėjos.

Per mėnesį nuo birželio 
25 iki liepos 25 d. liaudinin
kai užėmė daugiau kaip du 
trečdalius Pietinės Korė
jos, kurią amerikiečiai gi
na. 

t

Jankių globoje dabar te
lieka tiktai pietiniai-ryti- 
nis to krašto kampas, turįs 

............... : pat

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Brannan 
reikalauja, kad Kongresas 
paskirtų 50 milionų dole
rių, idant galima būtų jais 
apmokėti už atliekamų 
maisto produktų išvežioji- 
mą ligoninėms, prieglau
doms ir kitoms labdary- 
bėms.

Valdžia supirkinėjo kiau
šinius, sviestą ir kitus mais
to dalykus iš farmerių, no
rėdama palaikyti gana 
aukštas jų kainas. Supirk
ti valgiai laikomi valdžios 
sandėliuose ir, gali sugesti.

Valdžia jau pirmiau siū
lė tokius valgio produktus 
dovanai duoti labdarin-

jos
lė-

goms įstaigoms, jeigu 
apsimokės pergabenimo 
šas. Dauguma labdarybių 
nenorėjo ar negalėjo užsi
mokėti už tų produktų at
vežimą.

Dabar valdžia siūlosi 
pristatyti labdarybės įstai
goms sekamus kiekius at
liekamų maisto produktų, 
jeigu Kongresas paskirs 50 
milionų dolerių už jų nuve
žimą :

190 milionų svarų svies
to, 322 milionus svarų džio
vinto pieno miltelių, 80 mi
lionų svarų sūrio ir 160 
milionų svarų sudžiovintų 
ir milteliais paverstų kiau
šiniu. 4.

Vėliausios Žinios

90 mylių ilgio ir tiek 
pločio.

Sudarytas karinis
Atlanto komitetas

London. — Atlanto kraš^ 
tų atstovai čia sudarė nuo
latinį vairavimo komitetą 
dėl karihių pasiruošimų 
prieš Sovietų Sąjungą. Ko
miteto pirmininku išrink
tas amerikonas Charles M. 
Spofford.

Tokio, liep. 26. — Prane
šama, kad amerikiečiai at
griebė nuo šiaurinių korė
jiečių Haddon miestą, 70 
mylių į vakarus nuo svar
biausio jankiams uosto Pu- 
sano. Bet pranešimas dar 
nepatvirtintas. ;

Tokio. — Atvykę fron
tan amerikiniai marinai 
nudžiugino ir pastiprino 
saviškius viduriniame Ko
rėjos fronte.
. -Pyongiang, šiaurinė Ko
rėja. —■ Čionaitinis radijas 
atsišaukė į 60,000 gyvenan
čių Japonijoj korėjiečių, 
kad naikintų ten karines 
amerikonų bazes ir sprog
dintų jų laivus ir amunici
ją, siunčiamą karan p^ieš 
šiaurinius korėjiečius.

Pietinė Korėja. — Ame
rikiečiai traukiasi tolyn į 
rytus nuo Yongdongo.

London. — Dvylikos At
lanto kraštų atstovai tarėsi 
apie “reikalą” organizuot 
ir. kariniai ginkluot pulkus 
vokiečių policijos vakarinė
je Vokietijoje, kaip teigia 
International News Servi
ce.

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas De
wey Short, kalbėdamas 
Kongreso Atstovų Rūme, 
pareiškė baimę, kad Ameri
kos kariuomenė gali būti 
per kelias dienas išvyta 
Korėjos.

ORAS. — Būsią lietaus.

iš

Tokio, liep. 26. — Kai 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies Armija užėmė Yong- 
dong miestą viduriniame 
fronte, amerikiečiai pasi
traukė 5' iki 6 mylių atgal 
į pietų rytus.

Generolas MacArthur po j pelenų krūva.
Tik 70 mylių nuo Pusano

Šiauriniai
liaudininkai užvaldė visus 
vakarinius Korėjos pajū
rius, sumušdami. piet. Korė
jos tautininkų žandarus ir 
miliciją.

Pasukdami į rytus, liau
dininkai, . tarp kitko, užė
mė Haddoną, tik 70 mylių į 
vakarus nuo Pusano, svar
biausio amerikiečiams uos
to.

Generolo MacArthuro' 
štabas praneša, kad ameri
kiniai lėktuvai ir pėstinin
kai kaujasi su šiauriniais 
liaudininkais , 
Haddono srityje.

Amerikiniai 
riai sako, jog 
korėjiečiai todėl 
ėmė viršų, kad per mažai 
amerikiečių kariuomenės.

Gen. MacArthur skai
čiuoja, kad prieš amerikie
čius viduriniame ir pieti- 
niai-vakariniame fronte 
veikia apie 50,000 šiaurinių 
liaudininkų.

to įspėjo, kad amerikinė 
kariuomenė gal turės dar 
toliau pasitraukti viduri
niame ir vakariniame Korė
jos frontuose.

MacArthur sakė, jog 
amerikiečiai su savo bend
rais pastūmė šiaurinius ko
rėjiečius vieną mylią at
gal į šiaurę nuo Yongdoko,

Turkai siūlosi talkon 
prieš Šiaurės Korėją

Ankara, Turkija. — 
Turkijos ministrų kabinetas 
nutarė pasiųsti puspenkto 
tūkstančio pilnai ginkluotos 
savo kariuomenės 
amerikiečiams kare 
Šiaurinės Korėjos 
ninkus.

į talką 
prieš 

baudi-

Kiti jankių talkininkai
Australija, Kuba, Naujo

ji Zelandija ir Pakistanas 
taipgi žada siųsti po tūks
tantį iki kelių tūkstančių 
savo kareivių į kovą prieš 
šiaurinius 'korėjiečius.

T h ailandas (Siamas) 
siūlė 4,000 savo kariuome
nės i ta talką.

London. — Pranešama, 
ka& Anglija duos genero
lui MacArthurui

k o rejiečiai *

Sunchono-

komandie- 
šiauriniai 

iki šiol

Rokossovski sako, liaudies 
armijos nenugalimos

Varšava. — Lenkijos ap-
porą j sigynimo ministras, marša? 

tūkstančių anglų kareivių. nas Konstantinas Rokos- 
---------- 1 sovski, pareiškė:

— Amerikiečių nukentė
ti sumušimai Korėjoje duO- 
da lenkam pamoką, kad 
liaudies armijos 
galimos, ginant 
reikalus.

Kalbėdamas
Draugų Sąjungos konferen- * 
ei jo j, Rokossovski tęsė:

— Užpuolikai ameriki
niai imperialistai per daug 
didžiavosi savo galybe. 
Dabar gi juos muša ir ve
jasi korėjiečių tauta didvy
riškoje savo kovoje.

Kongresas ilgina karinę 
tarnybą; įgalina Trumaną 
vartot plačiausią draftą yra nenu- 

teisingus

K a reivių

bei 
j ė-

pri-

Washington. — Kongre
so Ątstovų Rūmas beveik 
vienbalsiai nutarė pailgin
ti vienais metais tarnybą 
savanoriai įstojusiems 
paimtiems į ginkluotas 
gas vyrams.

Sykiu kongresmanai
ėmė pasiūlymą įgalinti 
prezidentą pašaukti kari
nėn tarnybon tiek vyrų, 
kiek tik jam atrodys reika
linga šiame kare.

Senatas tuoj užgirs tuos 
Kongreso Atstovų Rūmo 
nutarimus, kaip buvo pra
nešta trečiadienį.

Daug amerikinių ginklą 
tenka liaudininkam

dikčiai 
nuo be- 

ameri- 
korejie-

Tokio. — Šiauriniai korė
jiečiai pagrobia 
amerikinių ginklų 
sitraukiančių atgal 
kiečių ir pietinių
čių, — sako specialė New 
Yorko Timesui korespon
dencija iš Korėjos fronto. 
— Šiauriniai korėjiečiai

Belgijoj verda riaušės 
prieš karalių

Brussels, Belgija. —'Plin
ta streikai, demonstracijos 
ir riaušės prieš sugrąžintą 
iš trėmimo karalių Leopol
dą III. Padaryta 30 sprogi
mų geležinkeliuose ir elek
tros laiduose.

Armija ir kariniai gink
luoti žandarai blaško de
monstrantus ir bando nu
malšinti karaliaus priešus.

Tuo tarpu karalius kiurk
so savo palociuje ir tyli.

“gana gausingai” apsigin
kluoja amerikiniais gink
lais.
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Kas Ką Rašo ir Sako
KUR ĮRODYMAS? i 1 cLl11 1 CzC-1 cl O j

/ Klerikalu Darbininkas i ° pietiečiai nuo mū-' 
rašo: “Sovietų Rusija skcl-1 mokėsi prastai. Rusai! 
bia taiką pati kariaudama.”

Kam toks melas? Nuo to 
laiko, kai Vokietija ir Japo
nija tapo supliektos, ne vie
nas Sovietų Rusijos karei-1 

nevv ... i •$9.00 vis niekur nekariavo i
$4.50 kariauja dabar. Nekariauja 

y | mė dabar I
'Ino gi negali pasid 

džiuoti kitos šalys. Mūs

i korėjiečius skaidė sau ly- ; 
giais, o mes, amerikiečiai, 

i girdi, į korėjiečius žiūrėjo
me iš aukšto. “Rusai jų ne- 

j vadino ‘gookaish Jie korė- 
i jiečius traktavo kaipo sau 
i h gins žmones”.

Rimtai pagalvojęs, 
korespondentas

i pilietis Meade, kuris, 
■ vra republikonas, bFormozos haleina s

Prezidento Trumano žygis užtverti Formozą nuo Ki
nijos ir joje globoti Čiang Kai-šeko režimą gali privesti 
tik prie dideliu nesusipratimų tarpe Amerikos ir Kini
jos. Juk Jungtinės Valstvbės netoleruotų, jeigu kita kuri 
valstybė paiihtų savo globon be jokių ceremonijų šios 
šalies teritorijos dalį ir dar joje laikytų režimą, aiškiai 
priešingą šiai šaliai. Amerikiečiai tai paskaitytų įžeidi
mu, paniekinimu, tikru pavojumi. Panašiai jaustųsi | 
kiekviena save gerbianti tauta. Ne kitai]) jaučiasi di-l 
džioji Kinija. j . . . ,

Todėl kiekvienam turėtų būti aišku, kad Kinija ruo- N. J., gyvena pilietis Hous- j 
šiasi Formozos išlaisvinimo žygiui. Anksčiau ar vėliau i ton W. Meade. Nelabai se
tas žygis bus daromas. Anksčiau ar vėliau Formozos ka-;niai Meade knvo mūsų o-. 
Įeina ateis. Tada prieš save turėsime ne tik trijų dešini- j kupacinės militarines vai- j

i džios Korėjoje nariu, kaipo j
‘ ; traukinių pri- ,

I Kinija į žiūrėto jas. Jis taipgi buvo | . .1X1111 i ' -pul-! mvestmentus,

Lietuvos Moters Naujasis 
gyvenimas

Rašo Marija Garbenienė
Šių metų kovo mėnesį' bos negalėjo būti.

i Šiaulių darbo žmonės išrin-1 Lietuvoje 39 moterys 
ko mane, paprastą T 
ninkę, TSR Sąjungos Aukš
čiausios Tarybos — mūsųjšimt tūkstančių moterų —j 
šalies aukščiausio valstybi- vietinių tarybų deputatės., 
nes valdžios organo — de-|Į TSR Sąjungos Aukščiau-1 

rašo putate. Šiaulių įmonių irlsiąją Tarybą išrinktos sep-1 
Norman, I įstaigų darbininkai ir tar-į tynios moterys — lietuvės. | 

beje, I nautojai davė man didi ir : Jų tarpe — Klaipėdos “Tri-1 
user-; griežtą priesaką — ištiki-: nyčių” fabriko darbininkėj 

linų- Anelė Ramanauskaitė, Pas- j

Tarybų į 
yra Į 

darbi- i respublikos Aukščiausiosios i 
' • I Tarybos deputatės, apie de-1

komu- mai tarnauti

kariauja Malaju jo

NUOMONĖ ŽMOGAUS, 
KURIS GERAI 
PAŽĮSTA -KORĖJĄ

Miestelyje Hawthorne

i j iečių padare 
; Komunistais 
| japonai ir mes, 
j čiai...”

Toliau Mead'

Ne rusai iš korė- i 
komunistus, i 

padare juosi 
amerikie- i

čių milijonų gyventojų Korėją, bet ir keturių šimtų mi-j 
lijonų gyventoju Kiniją. Ura-patrijotai ir militaristai! vyriausias traukinių 
teigia, kad Su Kinija bus lengva apsidirbti.
jie tebežiūri senomis akimis. Jie Kiniją tebeskaito moli-, asmeniškas leitenanto 
nėmis kojomis milžinu. Užteks vieno gero smūgio, girdi,Į kininko McCollum atstovas, 
ir jis- nuo tų kojų nuvirs. Tai visiškai kvailas galvoji- Ino būdu Korėja jam gerai 
mas. Tokia galvosena pagrįsta politika neduos nei Ame- pažįstamas kraštai Pilic- 
rikai, nei pasauliui gero. Nesiskaitymas su kitų tautų j tis Meadc taii)gi puikiai pa- ■ 
teisėmis, svajojimas, kad kitos tautos nesupranta 
teisių arba neturi 
mų ir niekinimų, 
sams.

savo žįstas Korėjos žmones, 
savigarbos; arba nejaučia Įžeidinėji- John F. Norman,, 
netarnauja Amerikos žmonių intere- raščių korespondentas, 

i rčjo pasikalbėjimą s 
i liečiu Meade. Jis daug kIg- | 
i mių

i “zkš pats tikiu
j verslą (tai yra, į kapitaliz-l 
imą). Jeigu/ biznieriai - ka-į 
i pitalistai dori pasidaryti 
i pinigų svetimuose kraštuo- 
|se, lai pasidaro. Bet kuo- 
i met jie reikalauja, kad /V 
merikos boisai (vyrai) pa
aukotų .savo gyvybę už tuos 

, tai jau
I laikas juos sustabdyti. | 
i Koks per vienas tas laisva-! 
j sis verslas, jeigu reikia B- 
29 jo palaikymui?”

Meade, sako, turis kole-’ 
igų, kurie patarė jam užsi- 
I čiaupti burną ir nesakyti 
' tiesos apie Korėją. Pasa
kymą tiesos gali kas nors!

listings valstybės interesus, i kolūkio pirmininkė Ona 
rūpintis tolesniu lietuvių | Rakickienė, kaimo mokyto- 
tautos gyvenimo ir kultu-1 ja iš Panevėžio apskrities 
ros lygio kilimu. 1 Aleksandra Sukauskienė ir i

kitos. ' j
Štai pavyzdžiui lietuvės 

■valstietės Onos Rakickienės 
trumpa gyvenimo istorija.

parą, kur aš išbuvau kelio- Buvusi kumetė tik Tarybų 
nėję, daug aš galvojau. Pri
siminiau savo gyvenimą, 
prisiminiau ilgus metus lie
tuvių tautos kovos dei savo 
laimės. 1940 metais ties se
nąja Lietuva, 
tekėjo laisvės saulė.
amžių atsiminsiu ta diena,!C t- C f j
kuomet Lietuvoje buvo į- 
kurta Tarybų valdžia, išva
duotosios liaudies džiūgavi
mo diena. Nuo to laiko 
praslinko 10 metų, per ku
riuos lietuvių tautos gyve-1 
nime įvyko dideli pertvar-, 
kymai.

. u Didžiai sujaudinta as va- kalbejo: v. . e. • ...ziavau i Maskva, i TSR Sa-i laisva p , . * ..... u m* -jungos Auksciausios Tary
bos pirmąją sesiją. Per tą Miami (Floridos) policijos 

viršininkai sutiko, kad polic- 
manaj vasarą nešiotų vėses
nius kostiumus. Čia matomas 

vienas kostiumo pavyzdys.

valdžios metais tepažino 
laisvojo kūrybinio darbo 
džiaugsmą. Rakickienė vie
na iš pirmųjų įstojo į “Per
galės” kolūkį. Žemės ūkio i 

pagaliau, na-;artelėje plačiai pasireiškė!
Visą* jos gabumai. Rakickienę iš

rinko kolūkio pirmininke, Į 
dar anksčiau — valsčiaus 
Tarybos deputate, o šiemet 
— TSR Sąjungos Au’kš- i 
čiausios Tarybos deputate, terų. Vienam iš Akademi- 
Toksai yra puikus kelias,'jos geologijos ir geografi- 
kuri išėjo paprasta valstie- jos sektoriui' vadovauja ge
te per Tarybų valdžios me-' ografijos i 
tus. Ji tapo v

70 kolūkiečiu baigė Utenoje 
sąskaitininkų kursus. Kursai 
veikė tris mėnesius. Sąskaiti
ninkai išvyko į įvairių vietų 
apskrities kolūkius.

J. Dicevičius.

Septyni negrai
Septyni jauni negrai laukia mirties Virginia valstijų-. V 

je. Keturi jų bus sudeginti elektros kedėje šio mėnesio i f. 
28 dieną, o trys — rugpiūčio 4 d. Visi jie buvo sykiu nu-1 - 
teisti mirtin. Jie kaltinami lytiniam pasikėsinime ant: 
kokios ten baltos moteriškės. Teismas buvo vienpusiš
kas, kaip ir paprastai pietinėse valstijose, kur negrai 
yra beteisiai. Tai tokia pat istorija, kai]) ir su Scottsboro 
jaunuoliais. Pastaruosius masiniais protestais pavyko 
išgelbėti. Bet atrodo, kad šie septyni Virginijos negrai 
bus nužudyti. Gubernatorius Battle atsisakė mirties 
bausmę pakeisti amžinu kalėjimu.

Pasaulis stebi tokius dalykus. Jau nekalbant apie to-, 
kio masinio žmonių žudymo nežmoniškumą, neteisingu-1 
mą ir žiaurumą, toks žudymas žejnina Amerikos vardą j 
visos žmonijos akyse. Teisingumas, paremtas rasizmu,; 
rasine neapykanta ir diskriminacija, nuteisimas ir žu-1 
dymas grupėmis žmonių tik už tai, kad jie yra juodos 
spalvos, yra biauriausias pasityčiojimas iš demokratijos 
ir teisingumo. .... i

Ar galima įsivaizduoti Amerikoje tokį atsitikimą, kad 
devyni ar septyni baltieji jauni vyrai būtų nuteisti mir
tin, tik pasiremiant vienos negres moteriškės parodymu, j 
kad jie ant jos kėsinosi? Ar yra buvęs toks atsitikimas; 
visoje Amerikos istorijoje, o juk pasikėsinimų ant neg
rių moterų iš baltųjų pusės yra buvę tiek ir tiek? Ar; 
yra buvęs nors vienas atsitikimas, kad vienų tik negrų 
džiūrė būtų nuteisus septynis ar devynis .
mirtin tik todėl, kad jiems buvo primetamas lytinis pa- sakingas valdžios vietas su-1 
sikėsinimas ant negrės moteriškės? Nėra buvę tokio Suatcme japonų Wcdo.is |

korespondcctm | Amerikai. Bet Meade sako- 
j si tylėti negalįs. — As e- 
| su senos mados, amerikie
tis. Aš tikiu, kad Amerikos 

"afėtu- i g’.vvykes .Vra perdaug svar-
I bus‘dalykas eikvoti... Aš

Norman. Jo obalsis yra 
‘Ištraukime savo sūrius iš 

i Korėjos tuojau!” Me? k 
nemato, kaip mes gu.^w. , 
mėme Korėjoje laimėti. bus e.kvoti... As
“Mes neturime jokių talki- tolpg?-kad 
nifiku Korėjoje”. sako ^bes taip pat svarous 
Meade. “Tie žmonės, kovė- Į kils k?1?/.leJ,a"ls-. '
jiečiai, kovoja už savo ne- Kokla Meade sa-
priklausomybę . Jie nema- ( K°' M< i-*.. •> Mes turime tris alter-to skirtumo tarpe musų, a-• i • v. . • natyvas, kaip man atrodo,merikiecių, n. japonų. i - , •
galimę sunaikinti 1 
žmones, bet mes neg 
juos laimėti savo i 
Viskas, ką mes dabai 
me padaryti, tąi išsikraus- : 
tyti iš Korėjos.”

Meade papasakojo visą 
mūsų veikimo Korėjoje is
toriją. Jis sako, kad iš pat 
pradžios, kaip tik mes Pie-1 
tine Korėją okupavome, pa-! 
rodėme korėjiečiams nepa- : 
sitikėjimą, — tokį nepasi- Į 

baltuosius tikėjimą, jog į aukštas, at-,

T I ' kolaboris- koĮespondentu Norman, 
atsitikimo. Tokį atsitikima negalima Įsivaizduoti. tus Polici jos viršininku pu-; [Įranm

Po šitos negrų skerdynės Virginijoje amerikiečiams .-statėme japonų pastumdėli, | LS LllilUVU
bus sunku pakelti akis prieš pasaulį ir ramia sąžine di; ~ t()kį sutvėrimą, 
džiuotis savo laisvėmis ir demokratija.

Militarizmo pavojus
Visą mūsų gyvenimą turi nustelbęs pasiruošimas ka

rui. Niekas kitas nieko nebereiškia. Niekas nė nebekalba 
apie,Amerikos kultūrinius reikalus ir polėkius. Dideliais 
žingsniais mūsų vyriausybė veda prie sumilitarizavimo 
visos šalies. Pildosi tas šūkis, kad Amerika turi pavirsti 
vviena ginkluota kempė.’’

Kai prezidentas Trumanas įsakė Amerikos ginkluo
toms pajėgoms skubintis Rhee režimą gelbėti Korėjoje, 
senatorius Taftas, įsikarščiavęs, suriko, kad jis nesigai
lėtų net viso bilijono dolerių sutriuškinimui Šiaurinės 
Korėjos komunistų. Tas tik reiškia, kad senatorius Taf
tas nesuprato, į- kokią padėtį Amerika tapo įtraukta. 
Štai'dabar prez. Trumanas reikalauja, kad tuojau būtų 
prie Amerikos ginkluotų spėkų pridėta dar šeši šim
tai tūkstančių ginkluotų vyrų. Jis reikalauja, kad Kong
resas tuojau paskirtų karo ir ginkluotų jėgų reikalams 
cTesimt ir pusę bilijono dolerių! O senatorius Taftas kal
bėjo tik apie vieną bilijoną dolerių!

Net ir ši prezidento Trumano programa, visi sutin
ka, yra tik pradžia karinio pasiruošimo. Kalbama apie 
išleidimą bėgiu metų kitų penkių dešimti] bilijonų dole
rių.

Dabar mūsų pastovios ginkluotos jėgos susideda iš 1/ 
458,400 vyrų. Pirmiau buvo' numatyta tą skaičių padi
dinti iki 1,506,600. Pridėjus dąr 600,000, pasto
vios ginkluotos jėgos pasieks 2,106,600. Bet neužteks nė

Tuojau Kongresas paskelbs taksų pakėlimą padengi
mui militarizmo lėšų.

* Pridėkime prie to dar Kongreso reakcionierių žygius

mokslų kandida - 
Istybės veikė-1 tė, Užpulytė, Vilniaus uni

versiteto piešimo katedrai 
Panašių pavyzdžių, bylo- vadovauja dailininkė Tre- 

Dau- 
Liūdnas ir be- duotų laisvų lietuviškų mo-|giau kai]) 60 procentų Lie- 

aziaugsmis buvo jos likimas terų laimėjimus, — daugy- tavos mokytojų — mote- 
I be. Tarybų valstybės pat- rys. Daugelis iš jų už ilga- 
riotės, diena iš dienos tobu- į meti ir vaisingą darbą auk- 
lina savo darbo metodus, lėjant jaunąją kartą apdo- 
įneša vertingą indėlį į ko-Į vanotos Tarybų Sąjungos 

‘ ‘ ‘ ordinais ir medaliais.
Respublikoje beveik pus

antro tūkstančio moterų- 
gydytojų. Didelis skaičius 
moterų dirba kultūros-švie
timo įstaigose, aktyviai pa
deda lietuvių tautos kultū
rai augti. Kiekvieneriais 
metais auga skaičius mote
rų, dirbančių vadovaujan
ti darba visuomeninėse ir 
valstybinėse organizacijose.

Tarybų šalyje visų ger
biama moteris-motina. Lie
tuvos TSR veikia daugiau 
kaip pusantro tūkstančio 
vaikų lopšelių, apie du šim
tus vaikų darželių, daug 
moterų ir vaikų konsultaci
jų ir kitų moterų bei vūikų 
medicinos įstaigų. Nuo to 
momento, kai respublika 
buvo išvaduota iš vokiškų- 
jų-fašistinių grobikų, vals
tybė išmokėjo daugiavai
kėms ir vienišoms moti
noms daugiau kaip 250 mi
lijonų rublių piniginių pa
šalpų. Daugiau kaip 15 
tūkst. motinų apdovanota

Man norisi papasakoti;
apie Lietuvos moters naują jaučių apie didelius išva- čiokaitė-žebenkienė. 
gyvenimą.

buržuaz. viešpatavimo me

likų dvasiškija ir kiti buržu-' 
azijos tarnai ragino mote-. 
ris nesipriešinti, o nuolan
kiai susitaikyti su skurdu 

' ir beteisiškumu'. Tik Tary- 
i bu valdžia išvadavo lietu- i 

......... .  , i viškaja moterį iš priespau- i 
Korėjos | Mcs„.s:a!i!,"c; 5livi,ziią dos ir pavergimo, atvėrė I 

’ jai platų, šviesų kelią į lai-j 
, .. . mę. Konstitucija suteikė

• gali- Į mes J?abnict mesti ant moteriai lygias su vyru tei-
I sės. Mūsų respublikoje, ly-

aliinc (^v’zijos į tą baisią sker- 
i dvne — ir kas gi to nori? pusen, | • . * --
Korėjos atominę bombą — 
ir netekti visos Azijos ir, 
kas žino, gal pradėti Trečią 
Pasaulini Karą. Arba mes 
galime išsikraustyti iš Ko
rėjos ir lai patys korėjiečiai 
valdo savo sali. Aš manau, 
kad mes turime išsikraus
tyti.”

Tai baigė Mpade dviejų 
valandų jiasikalbėjima su

kuris!
.Šaudė koiėjieČiuS, kai pas- j Moterų įsipareigojimai 
tarieji bandė džiaugsmu I ŠAKIAI birž 3 < 

i paminėti ameiikiečių Ko-Lįu valsčiaus moterys 
rėjon pribuvimą 1945 me- tėS ruošiasi sutikti 
tais. O pirmutinis ameriko-1 Lietuvos dešimtmetį 
niškų valdininkų žygis, sa- darbo laimėjimais.
ko Meade, buvo nukaposi
mas Korėjos darbininkams 
algų.

Meade sako, kad nėra 
jokio skirtumo tarpe šiau
rines ir pietinės' Korėjos 
žmonių. Girdi, tik toks skir
tumas, koks yra tarpe New 
Jersey valstijos pietinės ir 
šiaurinės dalies žmonių.

c 

“Jie visi,” pareiškė Meade, 
“yra korėjiečiai ir visi nor 
ri ,kad jų šalis būtų valdo
ma korėjiečių. Kvaila šian
dien diskusuoti, kas prade-

raide pradėjo rodytis pas- > 
toviu Korėjos padalinimu, 
mes užtikrinome šaudymo- 
si karą Korėjoje.”

Meade sako, tiesa, kad 
rusai išmokė šiauriečius, o 
mes išmokėme pietiečius. 
Skirtumas tik tame, kad

—Barz- 
kolūkie- 
Tarybų 
naujais 
Dešimt

mečio garbei jos įsijungė į so
cialistinį lenktyniavimą prisi- 
imdamos padidintus įsiparei
gojimus.

“Sūduvos” kolūkio karvių 
melžėja Sendžikaitė įsiparei
gojo iš 11 jai priskirtų kar
vių primelžti per metus po 
3.000 kg pieno, “Pirmūno” 
kiaulių, šėrėją Stankieng pasi
žadėjo iš kiekvienos motini
nės kiaulės per metus išaugin
ti po 24 paršelius. Padidin
tus įsipareigojimus prisiėmė 
“Balandžio.” “Raišupio” ir 
kitų kolūkių moterys.

A. Baltrušaitis.

RADVILIŠKIS. — Durpyno 
kolektyve 
clrijausko 
d a , šios 
Raškaitis, 
A. Jakas
nes išdirbio 
170 procentų.

pirmauja A. An- 
vadovaujama briga- 
brigados nariai F.
A. Puo.džiu kailis, 

ir k t. savo mėnesi- 
normas įvykdo

A. Digimas.

Hobbs ir Mundt biliais • atimti Amerikos 
mokratines teises, ir turėsime prieš save 
vaizdą. .■

žmonėms de- 
tikrai šiurpų

; nėse respublikose, sukur- 
I tos visos sąlygos, įgalinan- 
. čios moteris kuo aktyviau
siai dalyvauti visose mūsų

I šalies ūkinio, kultūrinio, 
i visuomeninio ir politinio 
: gyvenimo srityse. Argi bu
vo įmanoma pirma, senojo
je buržuazinėje Lietuvoje, 
kad paprasta moteris daly
vautų aukščiausio valsty- 

| bines valdžios organo posė
džiuose? Žinoma, ne. Bur
žuaziniame Lietuvos seime 

; sėdėjo fabrikantai ir dvari- 
' ninkai, finansininkai ir 
reakcingi valdininkai, dva- 

i siškija ir buožės, spekulian- 
1 tai ir kiti kapitalistų leka- 
j jai. Paskutiniojo smetoniš
kojo seimo sudėtyje nebu
vo nei vieno darbininko, o 
apie darbo moterį nė kal

munistinės visuomenės pas
tatymo reikalą. Visa Lietu
va žino “Trikotažo” fabri
ko brigados vadovės Ja
ninos Tūmanienės, “Inka
ro” kombinato darbininkės 
Jadvygos Kotosonovaitčs, 
Vilniaus tabako fabriko 
stachanovininkės Zosės Su- 
ohockaitės vardus. Plačiai 
yra žinomi buvusios kume
tės, šiuo metu dirbančios 
Melnikaitės vardo kolūkio 
fermos vedėja, — Šidlaus
kienės, Šakių apskrities ko
lūkio “Šviesa iš Rytų” pir
ui i n i n k ė s G r ybienės, 
garsiosios kiaulių šėrikės 
Vitkienės iš Šiaulių apskri
ties “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio ir daugelio kitų ko
lūkinės statybos entuziasčių 
darbai.

Sėkmingai dirba 
respublikos moterys 
dies švietimo ir 
apsaugos srityje, 
kultūros ir meno 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijoje, sukurtoje tik Ta
rybų valdžios metais, moks- motinystės ordinais ir me- 
linio tyrimo institutuose, | daliais, o daugiau kaip šeši

mūsų 
liau- 

sveikatos 
mokslo, 
srityse.

daliais, o daugiau kaip šeši 
aukštosiose mokyklose dir-i šimtai — dėvi auksinę 

Motina-didvvrė.”ba daug specialistų — mo

Nedalyvaujant Tarybų Sąjungai ir Kinijai, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nariai 
užgyrė ginkluotą Įsikišimą Į Korėją. 

- - ______________ r
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Liepos 27, 1950
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CLEVELANDO ŽINIOS
LDS KUOPŲ VEIKIMAS , LDS 4-tos Apskr. Piknikas *

LDS 55 kuopa, siųsdama tris LDS 4-ta Apskritis su A- 
delegatus į devintąjį Seimą, krono 73-čia kuopa jau keli 
surengė delegatų išleistuvių . metai rengia bendrus pikni- 
vakarą, kuris įvyko birželio kus. Jie visuomet esti sma- 
17 d., LDS Klubo svetainėje, gūs, draugiški ir sėkmingi, 

svečiai susirinkę I Jie esti tokiais todėl, kad 
Be kiekvienam yra patraukimo ir

to, liko keletas dolerių dele- pasitenkinimo laiks nuo laiko 
pasimatyti ir su kitų miestų 

i veikėjais ir publika ir pra- 
i leisti dieną pokalbiuose, pasi
dalinti mintimis įvairiais die
nos klaupsimais. Akroniečių 
svetingumą, kuriems teko su 
jais susitikti, tai gerai žino, 

ne
da
lai

KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS
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Nariai ir 
linksmai vakarą praleido.

padengimui.

Delegatams sugrįžus iš Sei
mo, kuopa vėl suruošė delega
tų pasitikimo 
įvyko liepos 
ras taipgi

LDS 138 
met bendrai 
joms visoki 
sekasi.

vakara. kuris 
15 d. šis vaka- 
gražiai pavyko.

kp. veikia visuo-įo kurie dar tokios progos 
su LDS 57 kp. ir i turėjo, tai būtinai turėtų 
parengimai gerai lyvauti šiame piknike ir

Nashua, N. H. i Mahanoy City, Pa
LDS 104 k p. rengia puikų

I pikniką 30 d. liepos (July), 
pas St. Kuržinską sode. Pra-

I sides nuo pietų ir tęsis iki 
i vėlyvo vakaro.

Brangūs draugai ir drau-
Mūsų LDS 104 kuopa 

jau yra žinoma surengimu 
puikių piknikų. Taigi ir sui 
šiuo neatsiliksime. Mūsų gas-' 
padines rengia gardų valgį, 
o draugai rūpinasi su šaltų 
gėrimu.,

Vieta jau yra gerai visiems 
žinoma, ant Park Places kelio. 
Atvažiavę pas Kaier bravorą, 
sukitės po tiesiai rankai, tik 
mail ė ir pusė nuo miesto.

Kviečiame visus,
Rengimo Komisija.

m ūsų progresy vių 
kolonija nedidelė, 

mes rūpinamės sa
vo dienraščio Laisvės reika
lais. Birželio 25 dieną buvo- Į 
me surengę pikniką Laisvės j 
naudai. Sumanyta buvo grei- gės! 
tai, Jmtasi veikti ir nuo pik
niko dienraščiui atliko $50. 
Kaip nuo mūsų kolonijos, tai 
gerai.

Nors 
lietuvių

(Tąsa)
— Ach, panovie, gal būtų geriau visai 

be iškilmių šiandieną? Suspausta širdi
mi turiu įspėti: ruošiasi ir čia .;. O jei 
užpuls dvarą, kas žino, ar bent pelenai 
paliks iš jo?.. Neviltyje, nusiminime ir 
nelaimėje neapleisk, viešpatie! Gal, sa
kau, panovie, duot žinią į Kovališkį, kad 
nevažiuotų šiandien grafas. Kokia gva- 
rancija, panovie, kad šią naktį neuž
puls?... Surado ten ramų kampelį gra
fas, niekas to nežino, gali ten išlaukti 
nors ir metus, tegu pasėdi, panovie, te
gu palaukia, o dievas duos, — nuvys vėt
ros debesį...

Jau trys dienos, kaip klebonas vieši 
dvare, nedrįsdamas sugrįžti į savo kle
boniją Obeliuose. Pačią pirmąją dieną, 
kai, ieškodamas pagalbos, atbėgo į dva
rą, kur buvo štabas, kur pats grafas, 
kur, pagaliau, visos Obosto paskirtosios 
administracijos centras, Kanopa buvo 
baisiai išsigandęs, kelyje dairėsi atgal, 
tik neužvarė savo mylimiausiąjį eržilą, 
— vis jam rodėsi, kad vejasi Didžkaus 
surinktieji pabaisos... O patekęs čia, 
tarp tų lėbaujančių žmonių, kurių epi- 
kurietiško smaguriavimo ir savo patogu
mų saugojimo negalėjo, rodosi, išblašky
ti net ir didžiausi pavojai, jis pasipikti
no:

— Puota maro metu!
Tačiau greit pasijuto juokingas tarp 

jų visų, nepritapęs ir vos pakenčiamas. 
Varyti jo iš rūmų niekas nevarė, ypač 
po to, kai išsikėlė vokiečių štabas,—per
daug tuščia ir perdaug nyku pasidarė 
rūmų įnamiams, o kąsnio nebuvo ko gai
lėtis: “dievo dovanos” grafui užteko dar 
daugeliui burnų...

Šiek tiek naudos iš Kanopos turėjo ir 
dvaras: kiekviena vakara iš Obeliu—su
kilimo centro—jam ateidavo naujų ži
nių. Jis privertė savo ganomuosius rink
ti tikslią ir smulkią informaciją. Rinko 
žinias per vargonininką, per turtingiau
sius miesčiuko “obivatelius” ir tuos di- 
džiažemius, kurie išsikėlė iš savo nuola
tinių gyvenamų vietų ir laikėsi prie 
biednesnių giminių.

Užsidegė šviesa, ir biblioteką įgavb 
puošnią, šventišką išvaizdą. Tuo tarpu 
įslinko kambarin jau senstelėjęs žmo
gus, nepaprastai ilgas ir laibas, lyg tarp’ 
girnų suplotas: nei pečių, nei klubų.

—Kas tu toks?—tuoj puolė prie jo 
pulkininkas.

— Však, tai Abyšala!—pažino jį ku
nigas.

Visa Abyšalos išvaizda—jo kaulinė a- 
pikaklė, pageltusi iš senumo, siaurutis 
violetinis kaklaraištis, persmeigtas gel
tonu gintariniu segtuku, ir ilgaskvernis, 
matyti, kadaise netgi paties kilmingo po
no nešiotas surdutas, -— rodė jį esant 
žmogų su pretenzijomis, dėl kurių že
mesnieji tarnai rūmininkai paprastai at
siskiria nuo liaudies ir visą amželį savo 
veja, veja ir palieka vis nepaviję ponų.

—Ką pasakys Abyšala? — lietuviš
kai kreipėsi į jį Kanopa.

Abyšala ėjo pečkurio, raktininko ir 
durininko pareigas. Abyšala buvo tinka
miausias žmogus kunigui: fanatiškai 
pamaldus, vergiškai prisirišęs prie gra
fo, aklas vjso ko bajoriško ir šlėktiško a- 
doratorius. Nors ir Obelių kumetyne už
augęs, jis ištikimai tarnavo savo buvu
sių draugų engėjams.

Prakalbintas Abyšala pribėgo prie ku
nigo ir ėmė bučiuoti jam bankas, dre
bančiu balsu veplendamas:

— Prabaštėli, maištas! Maištas, pra- 
baštėli! Nė vieno darbinyko dvare! Iš
lakstė, kad nė pamatyt nepamačiau, kur 
išlakstė, kada išlakstė. Mašinistas Sku- 
kauskelis, kur pargrįžo iš Rosijos, kaip 
sakiau kunigėliui, — vis rinko, vis tarės, 
vis tik šnabždėjo! Pati mano girdėjo: 
girdi, parodysma kūčias ponams! — Tik 
tiek ir nugirdo. Ale kur ką darys,—neži
nau, negaliu pasakyt. Nu, matyt, kad

Pikniko sėkmingumas pri
klauso nuo to, kad draugai ir 
draugės nuoširdžiai darbavosi 
ir aukavo. M. Večkienė, M. 
Zalanskienė, L. Barauskienė, 
M. Virbickienė, L. Dobrovas, 
A. Egerienė, A. Vilkauskaitė 
aukavo pyragų, pyragaičių. ; 
G. M. Vilkauskicnė 5 kvor
tas grybų ir 2 tuzinus kiau
šinių, J. Egeris — gaidį, V. 
Vilkauskas, K. Barauskas, J. 
Virbickas, M. ir F. Žukauskai 
—po bonką snapso. Kiti ki
tokio maisto ir reikmenų. Vi- | 
siems tariame širdingai ačiū! i 
Piknike visi ir visos nuošir
džiai dirbo.

Svečių turėjome ne vien j 
; vietinės kolonijos, bet is Lo- ‘ 
Į wellio ir kitur. Ačiū, kad per 
Gintaru žemės Radijo pusva- 

I 

i landį buvo pagarsintas mūsų 
j piknikas. Jis ant greitųjų bu
vo rengtas ir tik bendromis 

padalytas sek-

k y mo 
Baraus 
M. ir

Piknikas įvyks rugpjūčio 6 i 
ši diena pas pažangiusĮ 

Clevelando lietuvius yra re-l 
j zervuota šiam piknikui. Reiš-!

, tą dieną čia jokių pra- 
Todėl patar

čiau visiems pulkais traukti į 
i bendrą Clevelando ir Akrono 
> pikniką.

KELRODIS: Iš Clevelando 
; imkitif Route 21, jį rasite nuo 
j E. 71st St. ir Broadway, juo 
Įvažiuokite iki Loyal Oak, ten 
: rasite Route 261, juomi sukite 
1 po kairei, kiek pavažiavę ra- 
jsite pikniko vietą, irgi po kai
rei, su stambiu užrašu Win- 

[ ter Green Ledges.
Norėdami įsigyti dar aiškes- 

■ nį nuvažiavimo planą, gauki- 
j to ii nuo J. žebrio. Jis turi 
aiškius nupieštus kelrodžius ir 
visiems, turintiems mašinas, 
juos dalina. Pikniko vieta 

įyra viena iš gražiausių, gali 
, būti, visoje Ohio 

. Bent Clevelando 
jai lygios nėra, 
persitikrinsite.

Kviečiame visus.
LDS 4-tos Apskrities 

Komitetas.

LDS 201 kuopa — tai mū- ! 
su jaunuolių kuopa, šios kuo
pos veikimas nekurį laiką bu
vo sušlubavęs. Tam priežas- i 
čių buvo net kelios, bet kad [ !<ia 
tos priežastys jau bandomos irno^1-1 neįvyks, 
išgyvendinti, tad jų ir nemi 
nėšiu. Jaunuolių kuopa irgi Į 
rengia delegatų pasitikimo va
karą liepos 29 d., LDS Klubo 
svetainėje. Kad jiems padėti 
kiek finansiniai atsigauti, pa

jųtarčiau' ir senesniems 
pramogą atsilankyti.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

I MArket 2-5172

)

valstijoje, 
apylinkėje 
Atvažiavę

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082 Montreal, Canada
502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

Shenandoah ir Apylinkes

Šio miesto Civilinių Laisvių 
Sąjunga apeliuoja 
provincijos aukščiausio 
mo užgynimą spynos 
((padlock law).

Pagal šį įstatymą, 
alis prokuroras gali
bile svetainę ar namą 
niems metams be " jokio teis
mo, tiktai pagal šnipų ar poli
cijos skundą.

Teisėjas, 
įstatymą, 
nadoj 
kuris

Kvebeko 
teis- 

įstatymo

provinci- 
uždaryti 

vie-

Surimtėjęs kunigas išverto jo žodžius 
vokiškai ir įspėjo karininkus^:

Atitaisymas
o* /

Laisvės 138 numery, liepos 22 d., Li
teratūra ir Menas skyriuje tilpo eilėraš
tis “šalin tos Atombombos”. Dedant tą 
eilėraštį į puslapį, keturios eilutės pate
ko ne joms skirton vieton ir tas sumaišę 
prasmę. Čia pakartojame tas eilutes 
tail), kaip jos turėjo būti.

Dvyliktoji eilutė turi taip būti: “Nuo 
bombų sprogimų lavonai krūpsi, kru-

šešioliktoji eilė skaitosi: “Supranta
me gerai, dėl ko ir kaip kas daros.’’

28-toji eilelė skaitosi: “Ir drumsčia 
nuolatos pasaulio viso taiką.”

32-oji eilutė turi būti: “Pasaulis ruo
šiasi taikoj gyvent iš naujo!”

Labai atsiprašome gerbiamąjį auto
rių, ir skaitytojus'už tą nelemtą techniš
ką sumaišymą.

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės 

Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis,. nuo Scranton 
•iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi- 

-sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
dieną ir vietą:

Rugpiūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

BRANDONVILLE, PA.

Dienraščiui Laisvei reikia paramos. Angliakasiai 
yra patys pirmieji apšvietos skleidėjai lietuvių išei
vijoje, šioje šalyje, jie yra stiprūs Laisvės patriotai, 
tai tikime, jog pasirūpins sudaryti* šį pikniką skait
lingu publika ir pelningu mūsų dienraščio paramai.

Tik neatsidėkite vieni ant kitų, kad gal Jonas 
suorganizuos važiavimą, o Jonas pamanys, kad Pet
ras tai atliks. Tokiu pasitikėjimu, ar atsidėjimu 
vieniems ant kitų, galite nusivilti ir į pikniką nenu
vykti. Tarkitės visi ir išanksto pasirūpinkite būdus 
nuvykimui į pikniką.

pastangomis 
mingu.

Bet mes 
į radijo, kurio 
: sekmadienis.

nepamirštame ir
klausomės kas

Prie jo palai-

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

i Naujosios Anglijos Meno Apskri- 
i čio piknikas įvyks liepos 30 d., Lie-
1 tuvių Tautiško Namo 
Į gera muzika, bus skanių 
i gėrimų. Pradžia 1 vai.
i Kviečia Komitetas.

už gi rd a m as 
pareiškė, kad

nėra tokio įstatymo, 
nusakytų, kurios teisės 
būti suvaržytos ar at-
Todėl, girdi, bile val- 

provinciale ar federa-

Ka-

imtos, 
džia, 
lė, gali praplėsti ar susiaurin
ti savo piliečių teises ir teis
mai negali tam kelio pastoti.

Civilių Teisių Sąjunga sa
ko, kad britų šalyse pagal 
tradiciją yra įsitikinimas, kad 
pilietis yra nekaltas, kol teis
mas įrodo jo kaltę, ir todėl 
tas spynos įstatymas, galįs at
imti sales ar namo teises be 
teismo, yra antibritiškas, 
prieškonstitucinis.

Salių ar namų savininkai, 
sako sąjunga, padavusi ape
liaciją, neapkaltinami, ne
traukiami į teismą. Prokuro
ras atima iš jų teisę vartoti 
savo nuosavybę metams laiko 
be jokio apkaltinimo teisme.

Sąjunga ir kiti spynos įsta
tymo priešai nurodo, kad 
įstatymas' gali būti panaudo-

įsidėjo po $5 L. ir K. 
ai, M. ir J. Virbickai, 

Vilkauskai; A. ir J.
Egeriai ši? $2. Po $1 aukavo 
L. M. McDormet ir Adelė Vil
kauskaitė. Viso sukelta $19.

Vardan dienraščio Laisvės ir 
Gintarų žemės radijo pusva
landžio tariu visiems ir vi
soms širdingai ačiū už atsi
lankymą, už nuoširdžias au4 
kas! V. Vilkauskas.

parke. G 
valgių 
dienų. 
(141-142) i

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
i som stogus, gatarus ir kami- 
! nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
i kaip didelis ar mažas darbas. 
Į Reikale parašykite atvirutę 
į arba telefonuokite:
i John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6~ 

| 1177-J.
So. Bostono ofisas, 409

ir; Broadway, Room 4, nuo 5-7 
, vakarais.

fl CHARLES .1. ROMAN « ■ 
< >

Ii persekioti bile oponentą, iš j 
kairės ai* dešinės. Priklauso 
nuo sąlygų ir aplinkybių.

Demokratinių Teisių Lyga 
pranešė, kad ji rems apelia
ciją. Tuo tarpu ji ragina 
valdžią, kad ji priimtų sąra
šą piliečių teisių, kurios ne
gali būti be teism0 atimtos. 
Tokį sąrašą rekomendavo ir 
senatims komitetas, sudary
tas peržiūrėjimui žmonių tei
sių. Ji nurodo, kad Kanada 
įsipareigojo užtikrinti tas tei
ses, kadangi ji pasirašė Jung
tinių Tautų žmonių Teisių 
Deklaraciją. Rep. |

Los Angeles, Cal

Tuckahoe, N. Y

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*

i *

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermenine. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite F
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 <

o

4

■ •

«•

Teisėjas Užstojo Pikietus
Superior Court teisėjas Wil

liam B. McKesson išmetė by
lą prieš Local 770, Retail į 
Clerks Int’l Ass’n (AI?L). By-! 
la buvo užvesta dviejų vaisti- 
nyčių savininkų prieš minėtą 
lokalą, kuris laikė prie vaisti- 
nyčių pikietus su tikslu suor
ganizuoti ten dirbančius dar
bininkus. Reiškia, unijos turi 
teisę laikyti pikietą prieš 
darbdavį, nors nei vieųas iš 
jo darbininkų nebūtų unijos 
nariu, nežiūrint, kad Jungti
nių Valstijų aukščiausias teis
mas priešingai nusprendė ge
gužės mėnesį panašiam atsi
tikime Washington valstijoj.

Unijos advokatas Alexander 
II. Schullman sako, kad nuo 
dabar organizavimas minėtų 
vaistinyčių darbininkų bus 
pasmarkintas. Teisėjas panai
kino įsaką, kuris leido tik po 
vieną pikietą laikyti prie vais- 
linyčių. V.

DETROIT, MICH.

DIDYSIS SPAUDOS

k

R

H

*

PIKNIKASt

Įvyks šį Sekmadienį

30 JULY
Prasijos 12 valandą dieną

BEECHNUT GROVE

LIE
■

!

Prašo Kraujo Pagalbos
'Auna Karlan (Karlonienė), 

žmona Igno Karlono, 60 Co
lumbus Ave., Tuckahoe, N. 
Y., serga ir yra Lawrence 
Hospital, Bronxville, N. Y.

Jai jaiii padaryta 8 kraujo 
papildymai. Daktarai sako, 
kad jai reikalinga daugiau
kraujo, kad ji galėtų pasveik-j pital jiasakydami, kad jūs ; 
ti. šeima daro viską, ką gali, ! aukojate kraują J Mrs. Anna 

Karlan Blood B'ank, kuri ran
dasi Lawrence Hospital, Room 
3lo. Suteikianti kraujo gau
site paliudymo raštelį, kurį 
prašome mums prisiųsti, kad 
galėtume parodyti Lawrence 
ligoninėje. Iš anksto tariame 
ačiū už pagalbą!

Ignas Karlonas.
60 Columbus Ave.

šeima daro viską, ką gali, 
pas veikim ui.

Ligoninėje vienu 'kartu su
naudoja Annai dvi pantos 
kraujo . Daktarai nenori už 
kraują pinigų, bet prašo, kad 
sunaudotas kraujas būtų at
pildytas kitų asmenų krauju. 
Atsikreipiame Į visuls lietu
vius, draugus ir prietelius, 
prašydami suteikti kraujo. Tą
galite padaryti Bellevue lice- 'Tuckahoe, N. Y.

į
į

Prie Middlebelt Rd., Įnkster, Mich.
Rengia DETROIT PROGRESYVIŲ / 

ORGANIZACIJŲ SĄRYŠIS
Bus duodamos pinigines dovanos prie įžangos bilietų

Vienas iš dienraščio Vilnies redaktorių pasakys 
įdomią prakalbą šiame piknike.

Yra pasamdyta geriausia ORKESTRĄ, kūri gros 
lietuviškus ir amerikoniškus kavalkus šokiams, 

visi galėsite pasišokti.
Bqs didelis pasirinkimas įvairių valgių ir gėrimų, 

turėsite progos pasivaišinti.
Rengėjai nuoširdžiai užkviečia Detroito ir iš visos 

plačios apylinkės lietuvius skaitlingai susirinkti į šį 
gražų pasilinksminimą.

3 pusi.—Ląiavč (Liberty, Lilh. Daily)Kclr., Li 27, 1050

i



NewWko-^M'^Zinloi
“Gelbėkime savo šalį nuo Į Jehovah’s Witnesses vyksta 
atomo bombų siaubo...”
Šitaip šaukiasi į Didžiojo 

Niujorko visuomenę New 
York Labor Conference for 
Peace.

Šis- atsišaukimas,
nia, taikomas visiems 
kiečiams, kuriems rūpi 
išlaikyti.

Labor Conference for 
šaukia — rugpjūčio 2

kaip ži
nių j oj*- 

taika

Peace 
dieną,

5 v. p. p. — masinį mitingą, 
kuris įvyks Union Sk1 
Manhattan o.

Vienas mitingo šaukėjų 
sakė:

pa-

tai- 
patikos išlaikymą turėtų būti 

ryškiausia ir didžiausia, kokią

Dideliu Bušu 
Dainų Šventėn!

Aido Choras nusamdė dideli 
busą važiavimui t j DAINŲ 
FESTIVALĮ, įvyksiantį sek
madienį, rugpjūčio 6 d., Wa
terbury, Conn.

i Niujorką tūkstančiais
kada Niujorkas matė, nes 
šaukiama nepaprastai svarbiu ' bet jų ttirės dar daugiau.

JI

Demonstracija, sako toliau 
atsišaukimas, reikalaus, kad 
mūsų krašto . karinės pajėgos 
būtų ištrauktos iš Korėjos.

Jei pasaulinis karas įkiltų, 
sako atsišaukimas, tai/ jis 
žiauriai nusiaubtų ir Ameri
ką, mūsų kraštą, štai; kodėl 
mes privalome kovoti už tai-

Mitingai! šaukiami visi Niu
jorko darbo žmonės, kurie 
stoja už taiką ir kurie gali 
tuo laiku mitinge dalyvauti.

Kaltininkai—
Pelnagrobiai

“Liberte” 
tuoj atplauks

Niūjorkas turi daug svečių, | bus gerokai suvaržytas. Mat, 
valdžios pareigūnai bijosi, 
kad jehoviečiai per daug ne
kalbėtų apie karą, kad -jie ne
pasisakytų per griežtai už 
taiką.

Jehoviečiai ligi šiol buvo 
pacifistai.

Jau prieš keletą 
vietos zu važiavimo, 
kreipėsi į Niujorko 
prašydami svečiams
rių, žinoma, ne už dyką. Yra 
keletas lietuvių, namų savi
ninkų, kurie sutiko svečius 
priimti.

Manoma, kad visi svečiai 
nebegalės į viešbučius sutilpti.

Niujorką suvyksta tūkstančiai 
tam tikros religinės sektos, 
Jehovah’s Witnesses, delega
tų į tarptautinį suvažiavimą, 
kuris oficialiai prasidės seka
mą sekmadienį Yankee Stadi
um e.

Menama, kad suvažiavime 
dalyvaus apie 75,000 jehovie- 
čių, kurių tūkstančiai jau su- 
vyko. Iš visų šalies kampų 
ateina specialūs traukiniai, 
pilni jehoviečių.

Atvažiuoja jų ir iš kitų pa
saulio kraštų, bet į tokius 
imigracijos valdininkai skers
akiuoją, ir jiems judėjmas

Kitą mėnesį į Niujorką at
plauks Francūzijos pasažieri- 
nis laivas “Liberte.” Tai tas 
pats laivas, kuris prieš karą 
priklausė vokiečiams ir vadi
nosi “Europa.”

šį laivą Francūzija gavo iš 
vokiečių kaip karo kontribu
ciją. Dabar šis laivas panau
jinamas ir tam reikalui išlei
džiama apie $20,000,000!

Kritikuoja uniją

Jaunametis pašovė 
jauname!}

16-kos metų amžiaus ber
niukas tapo kritiškai pašau
tas kito 16-kos metų amžiaus 
berniuko. Tai įvyko praėjusį 
savaitgalį pradžios mokykloje 
No. 141 (Astorijoje).

Mokyklos kieme įvyko šo
kiai, na, ir ten jauni vyrukai 
“turėjo argumentus.” kurie 
baigėsi revolverio šūviu. Pa
šautasis yra Jack Harren, o 
kaltinamas šovime — Patrick 
McCabe. Abu gyvena Astori
joje.

Kotelių darbininkai 
gaus didesnes algas

Apie 33.000 darbininkų, ' 
dirbančiųjų didesniuose mies- 

!to koteliuose, gaus didesnes 
saigas. Jų algos bus pakeltos 
i nuo $1.80 iki $1 savaitei.

Darbininkai priklauso ADF 
unijai. Algas pakelti hote- 

I liti savininkai sutiko be strėi- 
! ko.
I

"Smarkieji” ir vėl 
pasižymėjo

savaičių 
rengėjai 
žmones, 
kamba- pastaroji priėmė įstaty- 

pagal kuriuos draudžia- 
nepiliečiams jūreiviams 
unijos nariais ir dirbti 

Nuo

Motina Ryžosi 
nusinuodinti

Naujokai nepasirodo— Nušovė draugą— 
kas bus? sugautas

raištyje “Daily 
jo kolumnistas 
ton apie kainų

17-kos metų amžiaus
nušovė

Rich- 
savo

Dar yra buse vietų ir no ; kainų iškilimo 
choristams, bet tie, kurie nori ' 
važiuoti, privalo užsisakyti 
vietas iš anksto pas aidinčius. ■ 
Vienam 
ab pusi $3.25.

Busas išeis nuo Liberty Au
ditorijos. Richmond Dili, 9:-, 
30 v. ryto, o iš Waterburio j 
grįš 8 :30 v. v.

asmeniui kelionė į

Angliškame darbininkų dien- j 
Worker” rašo jog 
Bernard But 
kilimą miesto. ;sako ateiti į
faktą, jog del j štai tik 
kalčiausi yra j Niujorke buvo 

pelnagrobiai, besinaudoją ka 
r u Korėjoje.

kilti
Svarbios Aido Choro rope-?1'., 

ticijos įvyks penktadienį, Ii 
pos 28 d., 8 v. v. Visi a 
diečiai dalyvauk it.

Choro Pirmininke

Pelnagrobiai, aišku, kaltina 
publiką, visuomenę. Girdi, jei 
žmonės nepirktų produktų 

' “be reikalo,” tai kainos ne- 
1 kiltu. Tačiau Burton nuro- 

kainos pradėjo pirmiau 
nei pirkėjai urmu pirk- 

fc m ones perkasi “ekstra” 
daiktų dėl to, kad 
baisų kainų 
se; jie bando tuo būdu 
taupyti centą kitą.

mato 
kilimą • krautuvė- 

su-

Filmos-Teatrai
“The Men” (Vyrai)

i Sako negelbėsiąs

Vyriausybės organai sako,
daug naujokų, šaukiamų i ard O’ Malley 

verstinon kariuomenėn, atsi- Į draugą, John Bond (529 Uni- 
“drafto tarybas.” j on Ave., Bronx), ir pats tuo- 
šiomis dienomis i met pasileido bėgti . Policija 

šaukiami 279 į sugavo šovėją, kuris po to sa- 
j naujokai kariuomenėn, bet iš vo darbo bandė įstoti į ka- 

nepasirodė net riuomenę!

Amerikos Civilinių Laisvių 
Sąjunga kritikuoja National 
Maritime Uniją (CIO) už tai, 
kad 
mus, 
ma 
būti
amerikiniuose laivuose, 
dabar šiai unijai tegalės pri
klausyti tik toks nepilietis, 
kuris turi pirmus pilietinius 
popierius.

Amerikos Civilinių Laisvių 
Sąjunga ragina Unijos viršy- 
las, reakcininkus, persvarsty
ti tą konstitucinį punktą ir jį 
atšaukti, nes tai yra nedar
bininkiškas ir darbo unijoms 
nepriimtinas.

Pasiuntė sveikinimą
to skaičiaus 
60 asmenų.

Candler Cobb, Selective 
Service sistemos (į karinome-j 
nę naujokų šaukimo siste
mos) direktorius sako, jog 

'tokie, kurie ateityj neklausys 
pašaukimo ir neateis į nuskir- 

jiems vietą, bus paduoti 
sugaudymui, o vėliau 
atiduoti teismui.

tą
jie

bus

Subadė advokatą
ad-

O’Malley buvo nusipirkęs 
revolverį už $15 ir bandė jį 
išbandyti, ar kaip .ten buvo.

I Dabar jis suimtas ir bus 
siamas.

Tariamasi dėl algų 
pakėlimo

tei

Sylvia Olivio, 24 motų am
žiaus, motina trijų kūdikių, 
buvo rasta savo bute be są
monės, — policija rado ją 
apalpusią nuo gazo, garuojan
čio iš pečiaus.

Sakoma, jog moters vyras 
įstojo į laivyną, tai gal dėl to 
ši moteriškė susikrimto ir ban
dė nusižudyti. Ji gyveno po 
num. 24-19 — 73rd Terrace, 
Jackson Heights, N. Y.

Valdiniai sekliai skelbia, 
būk jie susekę naują “gem- 
blerių sindikatą,” kuris per 

•vienerius metus darąs ne ma
žiau $1,000,000 biznio.

šis sindikatas “priimdavęs 
j botus už arklius” ir jis užė- 
Į męs vietą įkalintojo “gemble- 
I rių karaliaus” Frank Erick
son.

_____________ _______ ■

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Niujorko miesto rezervu a- Į 
ruošė vandens šiuo metu yra 
apie 10 nuošimčių daugiau, 
nei jo buvo praėjusiais metais 
šiuo tarpu. !
2________________________ '

Wm. Z. Foster ir Gus Hali, 
Jungt. Valstijų komunistų 
partijos vardu, pasiuntė svei
kinimus Vokietijos Socialisti
nei Vienybės Partijai, kurios 
suvažiavimas įvyko Berlyne.

Sveikinime minima, jog 
amerikinės komunistinės par
tijos generalinis sekretorius 
Eugene Dennis yra kalėjime, 
o kiti šios partijos vadovai 
yra nusmerkti kalėjimam Ta
čiau ši partija ryžtingai kovo
ja, kad apsaugoti pasaulį nuo 
baisios nelaimės, nuo karo, į 
kurį siekiasi visą pasaulį 
įtraukti visokie karo provoka
toriai.

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

FGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Su n k ve ž i m i ų vai r u oto j ai 
(tymsteriai), kurie priveža 
statybai medžiagų, dar vis te- 
b e streikuoja.

Jų streikas palietė namų 
statybą ir, sakoma, greitu lai
ku gali būti taip, kad nei vie
nas prie statybos darbininkas 
nedirbs, jei streikas ilgiau pa- 
sitęs.

Vairuotojai reikalauja, kad 
jiems būtų pakeltos algos ne 
mažiau, kaip $5 per dieną.

Tarp streikininkų ir sam
dytojų eina pasitarimai dėl 
susitaikymo.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Thomas F. O’Sullivan, 
vokatas, įteikęs tūlai Žakie
nei popierius, pagal kuriuos 
moteriškė buvo metama lau
kan iš buto, pats gerokai nu
kentėjo. Jis sako, jog mote
riškės vyras, Charles Žak, jį 
subadė peiliu, smarkiai su
žeisdamas. Advokatas tapo 
nugabentas į ligoninę, o Ža
kas—suimtas.

Moteriškė, kuria^Advokatas 
ryžosi pašalinti iš buto, gyve
no po num. 24-43—95th 
Jackson Heights, N. Y.

K!
GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

4

gubcr- 
Wright 
Rights 

jis

Nauja filmą, kurią pradėjo j natorius 
rodyti Radio City Music Hall 
teatre pereitą trečiadienį, už
vardinta “The Men” (Vyrai), 
yra gera filmą, parodanti 
ex-kareivių. kurie nebegali sa
vo kojų valdyti dėl žaizdų, 
gautų pereitame kare, gyveni
mą.

Filmą gerai paduoda tokių 
paralyžiuotų ex-kareivių gyve
nimą ir jų bandymą nugalėti 
savo gyvenimo sunkumus, 
prisitaikyti prie savo “nau
jų gyvenimo sąlygų.” žodis 
“vaikščioti” jau yra svetimas 
jų gyvenime. Ne vienam ve
teranui puola mintis galvon,— 
kad be maž ir jo toks likimas 
galėjo būti.

Filmą tiktai tuomi ir kalba 
už taiką. Niekur filmoje ne
kalbama apie tai, kas kaltas 
už tų paralyžiuotų karių ir 
karininkų nelaimę. Tas vei
kiausiai buvo dėl naujų sąly
gų, kuriose mūsų šalis atsidū
rė paskutinėmis keliomis sa
vaitėmis. Ta dalis, kur nor- 
mališkai kareiviai tarpe savęs 
diskusuotų, yra praleista.

Bet visvien filmą nepagel
bės rekrutavimui naujų kar
eivių. Tėvai tų, kurie dabar 
randasi Korėjoj, arba kurie 
bus imami kariuomenėn, ma
tydami filmą, labai glaudin
sią. Juk tie visi jauni para
lyžiuoti vyrai buvo panašiu 
tėvų panašūs vaikai, . sveikai 
užauginti, pakol karinė tarny
ba jų nepaėmė.

Gaila tų jaunų vyrų, pa
čiuose geriausiuose savo gyve
nimo metuose. Išgirsti gydy
tojo žodį, kuris smerkto pa
smerkia juos amžinam nebe- 
vaikščiojimui. Filmą gerai 
pagaminta, aktoriai gerai sa
vo pareigas atlieka ir lab'ai 

- vertinga pamatyti, nors, jeigu 
ne tos nelabosios dabartinės 
s.ąlygos, veikiausia būtų dar 

; vertingesnė, dar labiau pamo
kinanti. Ji yra savo rūšies 
pasmerkimas karo kurstytojų, 
nors tiesioginiai ir to nepasa

ko. Matęs. .

Mississippi valstijos 
ielding L.

pranešė telefonu Civil 
Kongreso veikėjams, kad
sutiksiąs priimti pas save de
legaciją, atvyksiančią į Jack- 
son, Miss. Tačiau, guberna
torius sakė ir tai, jog jo nu
sistatymas Willio McGee rei
kalu esąs toks: jis jo ncgel- 
bėsiąs nuo elektros kėdės.

Girdi, kai delegacija atva
žiuos, aš jai parodysiu doku
mentus, liudijančius, kad Mc
Gee esąs kaltas.

Kaip ten bebūtų, šiuos žo
džius rašant, delegacija jau 
pasiekė Jackson miestą. Ji 
pasiryžo ne juokais kovoti už 
Willio McGee gyvybės išgel
bėjimą.

EDDIE’S
BAR & GRILL

■

■

Lt

st.,

Echv. Pavilonis, sav.
Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459

Užmušė mergaičiukę
mer-

Kocis 
tapo 

kai

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

NEWARK 4, N. JT.
HUmboldt 2-7964

GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gėrimai, šviežus valgiai, 

priima svečius.
Visokie
gražiai

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION “m

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

♦

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Du asmenys tapo suimti ir 
padėti po $1,000 bėla kiekvie
nas (Mineolos teisme) už tai, 
kad juodu pavogę aštuonis 
bušelius golfo boliukių,*

<♦>

<*>
savo advokatu po to, kai buvo suareštuoti 
lapelius, smerkiančius Amerikos ginkluotą 

j Korėją. Jie kaltinami dėl to, kad skleidė 
lapelius “be valdžios leidimo.”

Eric J. Reinthaler ir jo žmona (iš Bellaire, Ohio) ta
riasi su 
dalinant 
kišimąsi

V.' f

rs^*^***^. ;

30 mėnesių amžiaus 
gaičiukė, Katherine 
(gal lietuvių kilmės), 
užmušta automobiliaus, 
ji bėgo skersai gatvę. J
gavo praeinąs sunkvežimis. 
Nelaimė įvyko Hudson Ave
nue, netoli Water gatvės. 
Mergaičiukė gyveno po num. 
66 Hudson Ave., Brooklyne.

Jan Peerce, Metropolitan 
Operos tenoras, išskrido į Iz
raelį, kur jis duos koncertą.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

.burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEQTINeS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969 •'cM?*

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL• »

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
* f

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 ’ a O A v/ 1i

SHUFFLE BOARD
_■■■■■ ■■■ i II

*'36'*

TELEPHONE

8TAGG 2-5043

RES. TEI.

UY. 7-8681

•ne*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BAŲTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

I \
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