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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*, 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1 82 7-1828

Metai XL.
Stasio Jasilionio palaikai 

buvo sudeginti praėjusį tre
čiadienį krematorijoje, esan
čioje ant aukšto, gražaus kal
nelio šalę Wilkes Barrio mies
to.

Iš Binghamtono į kremato- 
riją lydėjo arti 20 automobi
lių, pilnų žmonių.

O kapinėse radome belau
kiant daug draugų ir drau
gių iš angliakasyklų srities.

Į šermenis buvo atvykusios 
čikagietės dainininkės, Koste 
Abekienė ir Agnes Kenstavi- 
čienė.
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Dienraščio XXXII.

AMERIKIEČIAI PRADĖJO 
OFENSYVĄ PIETINIAME 

I KORĖJOS FRONTE
i Liaudininkai atgriebė poziciją; jankių lakūnai paleido 
540 tonų bombų i Pyongyangą iri Wonsaną, Šiaur. Korėjoj

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

JAU SUKELTA $7,547;
DAR REIKIA $2,453

Pridavė:

MALIKAS REIKALAUJA
ATSAUKT SVETIMŲJŲ
ARMIJĄ IŠ KORĖJOS
Sovietą delegatas taipgi ragina Jungt. Tautą Saugumo 
Tarybą pakviest Kinijos ir Šiaurės Korėjos atstovus
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I

Jiedvi sugiedojo vieną dai
ną išlydint palaikus, o dvi 
krematorijoje.

Krematorijoje giedojo ir 
Stasys Kuzmickas.

Poeto pelenai supilti į di
džiulės knygos pavidalo vari
ne urną.

Laidotuvės buvo tikrai gra
žios ir įspūdingos.

Smulkiau parašysiu kituose 
Laisvės numeriuose.

Binghamtonas be Jasilionio 
paliko, kaip be tėvo.

Draugai bėdavoja, klausda
mi :

—Kas dabar užims LDS 6- 
tos kuopos sekretoriaus vie
tą?. . .

Jasilionis buvo ilgametis tos 
kuopos sekretorius; toks tiks
lus, toks geras sekretorius.

Jis buvo ir vietos Literatū
ros Draugijos kuopos sekreto
rius.

Jis buvo geras patarėjas irf 
talkininkas visur, kur tik iški
lo gyvas reikalas.

Dabar patys binghamtonie- 
čiai draugai ir draugės turės 
daugiau dirbti, kad užtvėrus 
tą spragą, kurią padarė be
širdė mirtis, išplėšdama Stasį 
Jasilionį.

Viena gera draugė sakė:
—Prašau, štai, priimti ir 

mano dali Į Laisvės fondą, ku
rį dabar jūs keliate.

Padavė jį $50!
—Tik neskelbkit mano var

do nei pavardės, — įspėja ji 
mane.

Kita draugė kapinėse sakė:
—Galite užsirašyti, kad as 

aukoju $25 Laisvės fondui; 
prisiųsiu kitą savaitę.

Turint tokių gorų žmonių, 
galime būti tikri, kad mūsų 
laikraštis gyvuos!

Iš kapinių visi palydovai, 
kuriems laikas leido, sustojo 
Wilkes-Barrio mieste viename 
restorane pietų.

Prisiartina viena draugė ir 
kužda man ausin:

—Ar nereikėtų, paprašyti 
aukų dienraščio Laisvės fon
dui? ‘

Pasitarę su kitais, nutarė
me aukų neprašyti.

Vieton aukų, priminiau vi
siems, kad užsisakytų Jono 
Kaškaičio leidžiamas “Pro
švaistes.”

—Aš žinau, — sakiau, — 
jog Stasys Jasilionis, artimas 
Jono Kaškaičio draugas, no
rėtų, kad taip būtų.

Pats Jasilionis rinko prenu
meratas. Dabar apsiėmė jas 
rinkti Binghamtone Adelė 
Tvarijonienė ir kiti.

Praėjusią savaitę teko bū
ti Newarke ir kalbėtis su Jo
nu Kaškaičiu. Galutinai su
sitarėme dėl “Prošvaisčių.”

Knyga bus didesnė nei ori
ginaliai planuota: ji turės 
320 puslapių. Gražus popie
rius.

Sunkokai serga Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus žmona. Turi 
kojose ligą; vos begali pa
vaikščioti.

Nuoširdžiai linkiu jai pa
sveikti !

Tokio, rugp. 7. — Ameri
kos pėstininkai ir marinai 
pradėjo ofensyvo mūšius 
pietiniame Korėjos pajūry
je ir pastūmė Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus porą my
lių atgal, kaip pranešė ge
nerolo MacArthuro štabas.

Sekmadieni amerikiečiai 
buvo įvarę kylį į liaudinin
kų liniją ties Čindongu, 
apie 30 mylių į vakarus nuo 
Pusano, svarbiausio jan
kiams uosto. Paskui liaudi
ninkai atgriebė nuo ameri
kiečių tą poziciją ir įsiver
žė į Čindongu.

Liaudininkai permetė 
daugiau savo kariuomenės 
į rytini Naktong upės šoną 
prie Čangnyngo, į šiaurę 
nuo Čindongo.

MacArthuro štabas tei
gia, kad amerikiečiai ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kai “nušlavė” kelis šimtus 
liaudininkų, persigrūmusių 
i rytinę Naktong upės pusę 
Waegwano apylinkėje, va
kariniame fronte.

Amerikos lakūnai pirma
dieni numetė dar 540 tonų 
bombų į Šiaurinės Korėjos 
sostinę Pyongyangą ir į 
Wonsaną.

Kiti jankiu lėktuvai bom
bardavo ir degino pietinės 
Korėjos miestus — Čindžu, 
Čunganą, Saejoną, Tanson- 
gą ir k t.

Keturi Anglijos karo lai
vai per ištisas valandas 
bombardavo liaudininkų 
užimtą uostą Inčona, vaka
riniame Pietų Korėjos pa
jūryje.
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 7. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Mūsų Liaudies Armija 
visuose frontuose kerta 
skaudžius smūgius ameri

Siūloma užgini Komunistų 
Partiją Syracuse mieste

Syracuse, N. Y. — Tūli 
republikonai Syracuse mies
to tarybos nariai siūlė už
drausti čia Komunistų Par
tiją. Tad miesto' taryba 
kreipėsi į savo advokatą, 
kad pasakytų, ar jinai turi 
konstitucinę teisę užgint 
komunistam veikti Syracu - 
se, panašiai kaip jau užgin
ta Birminghame, Alabamoj.

Quilmes, Argentina. — 
Fašistinė policija užpuolė 
jaunuolių susirinkimą dėl 
taikos ir nušovė du; sužei
dė kitus du.

Sofija. Bulgarijos Rau
donasis Kryžius užprotes
tavo, kad Amerikos lėktu
vai bombarduoja nekari
nius Koreios miestus, žudy
dami civilinius žmones.

kiečiams ir likučiams Syng- 
mano Rhee tautininkų ka
riuomenės. Liaudies Armi
ja užėmė Čongson miestą, 
rytiniame pajūryje, ir pa
ėmė strateginiai svarbų 
Kunwi punktą; nukovė bei 
sužeidė didelį skaičių prie-, 
šų ir pagrobė daug ginklų 
ir amunicijos.

Prasiverždami per Nak
tong upė, liaudininkai suė
mė 40 amerikiečių.

Priešlėktuvinės liaudinin
kų patrankos nušovė tris 
amerikinius lėktuvus virš 
Namfo miesto.

Amerikos lėktuvai ir ka
ro laivai “barbariškai bom
barduoja” ramius miestus 
ir kaimus, — sako šiauri
nės Korėjos pranešimas.

Amerikiniai marinai 
apšaudė vieni kitus

Pietinė Korėja. — Savai
tės pabaigoje amerikiniai 
mariųaį tarp savęs šaudėsi 
per 6 valandas. Du liko nu- i 
šauti hi r keli sužeisti.

Iš pradžios buvo praneš
ta, jog'’susikirtimas kilo to
dėl, kad marinai buvo- pa
vargę ir susierzinę. Paskui 
pranešimas pataisytas taip, 
kad tie marinai per klaidą 
palaikė vieni kitus korėjie
čiais liaudininkais, užėju
siais jankiams užnugariu.

Komunistu Partija šaukia 
sukelt $200,000 kovai 
už pilietines laisves

New York. — Amerikos 
Komunistų Partija atsišau
kė į savo narius, į Daily 
Workerio skaitytojus ir į 
visus taikos ir demokrati
jos šalininkus, kad sukeltų 
$200,000 fondą dėl kovos už 
žodžio laivę.

Tas fondas būtų naudoja
mas apeliacijai į Aukščiau
sią Jungtinių Valstijų Teis
ini, prašant panaikint že
mesniųjų teismų sprendi
mą prieš vienuolika Komu
nistų Partijos vadovų. Su
aukoti pinigai taip pat bū
tų vartojami išjudinimui 
platesnio veikimo prieš fa- 
šistuojantį Mundto bilių, 
prieš Hobbso koncentraci
jos stovyklų bilių nepilie- 
čiams sveturgimiams ir 
prieš sauvališkus miestų 
valdybų įsakymus, kurie 
reikalauja suregistruot ko
munistus policijoj ir už
draudžia pardavinėt komu
nistinį laikraštį Daily Wor
ker!.

Komunistu Partiios cent- Į 
ras prašo iki Labor Day 
(Darbo Dienos) sukelti tą 
fondą gynimui konstituci
nių laisvių visiems ameri
kiečiams.

ORAS. — šilta, daugiau
siai giedra.

Rojus Mizara.................................. •...................$85.00
Aukojo:

Gera Laisvės Draugė......................................... $50.00
Laisvės Draugas, Binghamton, N. Y.................10.00
Antanas Žolynas, Endicott, N. Y.».......................5.00
Adelė Tvarijonienė, Binghamton, N. Y...............5.00
Juozas Kireilis ..........................•....................... • -5.00
P. ir K. Juozapaičiai, Binghamton, N. Y............5.00
Antanas Garuckis, Binghamton, N. Y. . ?.... 5.00 
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems aukotojams.

Specialus Vajaus Komitetas.

Įkalintas H. Bridges, vakarinių 
Laivakrovių Unijos vadas .

San Francisco. — Fede
ralis teisėjas George B. 
Harris pereitą šeštadienį 
atšaukė užstatą Harriui 
Bridges’ui, CIO vakarinės 
Laivakrovių Unijos pirmi
ninkui, ir įsakė Bridgesą Iš
kalint. Tad Bridges tuojau 
ir įmestas kalėjiman.

Pirmadienį, rugp. 7 d., 
buvo skirtas Bridgesui ape
liacijos teismas,,ir jo advo
katas prašė teisėją Harrisą 
palaikyti Bridgesą dar po
rą dienų laisvėje už tą pa
tį $25,000 užstatą. Teisėjas 
atmetė prašymą, pareikšda
mas, kad toki žmonės pavo
jingi karo metu.

Pradinis federalis teis
mas praeitą pavasarį nutei
sė Bridgesą 5 metus kalėti 
už tai, kad Bridges 1945

metais melagingai išgavęs 
pilietinius Amerikos popie
rius: tada Bridges prisiekė, 
jog nepriklausė Komunistų 
Partijai.

Bridges yra ateivis iš 
Australijos.

Byloje prieš Bridgesą liu
dijo samdyti šnipai ir 
streiklaužiai.

Neseniai federalis teisė
jas panaikino Bridgeso pi
lietybę, kad galima būtų jį 
ne tiktai įkalinti, bet pas
kui ir Australijon depor
tuoti.

Valdžia, 'reikalaudama 
atsaukt užstatą ir tuoj įka- 
lint Bridgesą, nurodinėjo, 
kad Bridges priešingas 
amerikiniam karui Korėjo
je. Bridges vadino tą kara 
“bergždžių, besmegeni šku.”

KONGRESMANAS IŠKEIKĖ PILIETINIU TEISIŲ 
GYNĖJĄ PATTERSONĄ IR PUOLĖ JĮ MUŠTI

Washington. — Demo
kratas kongresmanas Hen - 
derson Lanham (iš Georgi
os valstijos) praeita savai
te iškeikė negrą Williama 
Pettersona, Pilietinių Tei
sių Komiteto sekretorių, 
kaip “juodąjį kalės vaiką.”

Pattersonas buvo pa
šauktas iš New Yorko į 
Washingtona liudyti kong- 
resmanų komitetui, tyrinė
jančiam “lobininkus.” Kvo
čiamas Pattersonas. tarp 
kitko, nurodė, kain Georgi
os valstijoj negrai' linčiuo
jami. Kongresmanas Lan
ham suriko: “Tu meluoji,

kalės vaike!” Pattersonas 
atsiliepė: “Tai pats meluo
ji, mėgindamas užginčyt, 
kaip negrai lynčiškai žudo
mi paties valstijoj.”

Tuomet kongresmanas 
Lanham puolė Pattersoną 
mušti ir, tik pašaukti sar
gai sulaikė užpuoliką.

Kongresiniai kvotėjai 
reikalavo, kad Pattersonas 
nurodytų Pilietiniu Teisių 
Komiteto narių ir rėmėjų 
vardus ir adresus. Patter
sonas atsisakė. Kongres
ui anų komitetus todėl gra
sina nutraukt ji teismanjuž 
“paniekinimą Kongreso.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Slaptoji 

FBI policija grąsina pla
čiais areštais nesiregistruo- 
jan tiems karinei tarnybai 
jauniems vyrams. Sako, jie 
gali būti nubausti 5 metais 
kalėjimo ir $10,000.

New Yorke neužsiregis
travo 25 procentai šaukia - 
mųjų į ginkluotas jėgas. 
Kai kur kitur nepasirodė 
iki 30 procentų pašauktųjų 
draftan.

Formoza. — Amerika at
siuntė daugiau rakietinių 
lėktuvu ir kitų ginklų 
Čiang Kai-šeko kinam tau
tininkam gintis Formozoj 
nuo Kinijos liaudininkų.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Quirino pažadėjo 
pulką savo armijos talkon 
Amerikai kare prieš Šiau
rinę Korėją.

Washington. — Suskai
čiuota, jog šiuo laiku įvai
riose valstijose 964 asme
nys serga kūdikių paraly
žium.

Philadelphia. — Areštuo
ta 4 moterys ir laikoma po 
$5,000 užstato kiekviena už 
tai, kad gatvėse rinko para
šus po atsišaukimu prieš 
atomines bombas ir parda
vinėjo komunistinį laikraš
tį Workerj.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos atstovas 
Jakovas Malikas, Jungtinių 
Tautų Tarybos pirmininkas 
šiam mėnesiui, davė pasiū
lymą rugp. 4 d.:

“Taikiai išspręsti Korė
jos klausimą.

“Į svarstymus pakviesti 
atstovą Kinijos Liaudies 
Respublikos, taip pat išgirs 
ti Korėjos žmonių atstovus.

“Sustabdyti karo veiks
mus Korėjoje ir tuo pačiu 
laiku ištraukti svetimųjų 
kariuomenę iš Korėjos.”

Amerikos ’ vadovaujama, 
Saugumo Tarybos daugu
ma, net pasipiktino tokiais 
Sovietų pasiūlymais. Ang- 
lų-amerikonų blokas tikė
josi tą dieną svarstyti ame
rikinį sumanymą, kuris

Susprogo bombanešis, 
užmušdamas 20

Fairfield, Calif. — Nuk
rito ir susprogo didžiulis 
bombanešis B-29, prikrau
tas bombų ir su 8,000 ga
lionų gazolino. Tapo sud
raskyti bei sudegė genero
las Robertas F. Travis ir 
bent 9 kariniai lakūnai. Be 
to, žuvo 3 ugniagesiai, 2 
gelbėtojai ir 2 kiti asme
nys. Trejetas kitų žmonių 
taip pat “dingo” nelaimės 
vietoje. Sužeista 60 asme
nų.

Bombanešis nukrito \iž 
35 jardų nuo “treilerių” 
stovyklos, kur gyveno 100 
karinių lakūnų jų pačių ir 
vaikų. Daugiausia jų ir su
žeista per bombų sprogi
mus ir paplitusi gaisrą.

Keturi bombanešio įgu
los nariai taipgi sužeisti.

Trygve Lie perša pirma 
sumušt Šiaurės Koreią, o 
paskui tartis apie taiką

Lake Success, N. Y. — 
Generalis. Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie 
šaukė dėti pastangas, kad 
sėkmingai laimėt karą prieš 
Šiaurinės Koreios Liaudies 
Respubliką. Tai esąs “svar
biausias dalykas,” sakė 
Lie, duodamas 5 — metinį 
savo .raportą apie Jungti
nių Tautų veiklą*

Sykiu Lie pakartojo, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka turėtų būti priimta į 
Jungtines Tautas, ir vėl 
linkėjo, kad Amerika, So
vietų Sąjunga ir kitos di
džiosios valstybės per ra
mias derybas spręstų ginči
jamus klausimus. .

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra TASS pranešė, 
jog Šiaurinė Korėja paskel
bė dokumentus, įrodančius, 
kaip Pietų Korėjos tauti
ninkų valdžia rengėsi už
pult Šiaurinę Korėją.

piršo pasmerkti šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką kaip Pietų Korėjos “už
puoliką.”

Amerikos delegatas War
ren Austin apšaukė sovieti
nį Maliko pasiūlymą “veid
mainyste” ir “farizėjiška” 
gudrybe. Austinas užreiš- 
kė, “aš manau, kad Jungti
nių Tautų kariuomenė ne* 
pasitlauks iš ten.”

(Austinas, kaip ir prez., 
Trumanas, amerikinį karą 
prieš šiaurinės Korėjos 
liaudininkus vadina “Jung
tinių Tautų” karu.)

Austinas ir jo šalininkai 
karštai priešinosi Maliko 
siūlymui pakviesti Kinijos 
respublikos ir Šiaurinės 
Korėjos atstovus į svarsty
mus dėl Korėjos karo baigi
mo.

Malikas priminė:
— Kuomet ėjo karas tarp 

Izraelio ir a?abb valstybių, 
Saugumo Taryba suteikė 
balsą vieniems ir kitiems. 
Kada Holandija kariavo 
prieš Indonezijos resp., a- 
biem buvo leista paaiškinti 
dalykus iš savo pusės.

Taigi dabar Saugumo 
Taryba privalo išgirsti 
šiaurinių ir pietinių korė
jiečiu pareiškimus kas lie
čia šią “tarpsavinę jų kavą”; 
turėtų būti duota balsas ir 
“valstybei, kuri tiesioginiai 
paliečiama” (tai yra. Kini
jos Liaudies Respublikai), 
— sakė Malikas.

“Čia yra taikos ar karo 
klausimas, — tęsė Mąlikas 
ir užklausė: “Ar Saugumo 
Taryba' .^varstys jįr 
dalrys žingsnius. kad 
k o r e j i n i s susikirtimas* 
būtų taikiai išspręstas, ar 
kariniai veiksmai Korėjoje 
bus tęsiami per Saugumo 
Tarybos kaltę bei apsileidi
mą?”

Amerikinio bloko delega
tai vienas po kito smerkė 
Maliko pasiūlymus. Jie ar
gumentavo, kad galima leis
ti kalbėti tiktai Pietinės 
Korėjos atstovui, ir prieši
nosi Kinijos respublikos ir 
Šiaurinės Korėjos atstovų 
kvietimui.

Tie ginčai sugaišino anie 
pustrečios valandos laiko, 
taip kad visai neprieita 
prie amerikinio pasiūlymo 
svarstymo, ir pirmininkas 
Malikas ' uždarė Saugumo 
Tarybos posėdi iki šio ant- 
rądienio. Malikas sakė, tū- 
liem Šaunumo Tarybos na
riam reikia laiko, kad ga
lėtu gauti natvarkymus iš 
savo valdžių.

i .... ■■■ „ ■ A

Frankfurt, Vokietija. — 
Beveik visi kariniai Ameri
kos, Anglijos ir kitų vakari
nių kraštų atstovai vakari
nėje Vokietijoje sutinka, 
k’ad reikėsią sudaryti vaka
rų Vokietijos armiją karui 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 
praneša Associated Press, 
amerikinė žinių agentūra.
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! Luksemburgo valdžia pasi- 
i žadėjo, bendrai su Ameri
ka, kariauti Korėjoje.

Ir yra kuo džiaugtis’! 
Luksemburgo valstybė ne-' 
turi pilnai 300,000 gyven- 

’ tojų, tai galės kelis tuzinus 
! kareivių pasiųsti Korėjos 
' frontam

tai iš tikro joms 
“pavojus”.

* *

Belgijos katalikai, 
ranti didžiumą, nubalsavo
grąžinti buvusi Hitlerio bi
čiulį karalių Leopoldą. Ka
ralius sugrįžo; visoje šaly
je kilo betvarkė. Dabar 
karališkoji valdžia

gel- 
ko-

ho-

Paul Robeson ir pilietinės teisės
Mūsų Valstybės Departmental nepatinka didžiojo 

dainininko Paul Robesono politinės pažiūros. Robeson 
tiki taika ir kovoja už jos išlaikymą. Todėl Departmen
tas pareikalavo, kad jis tuojau sugrąžintų pasportą, ku
rį jis turi išsiėmęs važinėjimui i užsienius. 
Robesonas niekur negalės išvažiuoti.

Tai gal bus pirmas toks atsitikimas šios 
joje. Paul Robeson yra čia gimęs ir augęs

Be pasporto

šalies istori- 
dainininkas, 

visuomenininkas.'Jis niekur nevažinėjo ir nekalbėjo val
džios vardu. Jis visur dainuoja H* kalba tik savo vardu 
ir vardu tų žmonių, kurie juo pasitiki ir jį kalbėti įga
lioja. Prieš jį nėra jokių kaltinimų. Jis už jokį prasižen
gimą nėra nuteistas. Jis yra pilietis, vienas žymiausių 
amerikiečių. Be jokio teismo bei pasiteisinimo jam jau 
atimta viena iš svarbiausių pilietinių teisių.

Sunku įsivaizduoti, ką tikisi tuo žygiu Valstybės De-' [..................    „
partmentas arba Trumano vyriausybė pasiekti. Desėt- | ninkai. Kuomet jie galuti- 
kai milijonų dolerių kasmet išleidžiama užsienyje propa- naį prasilošia, tai susikiša 
gandai už valdžios politiką. Nejaugi ta politika ir ta pro- rankas į kišenius ir gatvė-

*
išgal- 
būdą

Belgijos socialistai 
vojo naują kovos 
prieš sugrįžusį karalių Leo
poldą. Jie nupirko 50,000 
švilpukų ir tol švilpaus, 
kol Leopoldas nepabėgs ir 
Belgijos.

Panašiai elgiasi ir kazir-

ir nei prezidentas Truma
nas, nei kiti pareigūnai nie
ko nedaro.

V:-

Hobo (bastūnų) 
liūs” Ben Benson atsišaukė 
į savo organizacijos 
rius, kviesdamas juos 
beti valdžiai kovoje su 
munistais. Jis sako:

“Jūs negalėsite būti
bo Rusijoje arba Korėjoje 
arba visose kitose Rusijai 
draugingose šalyse..”

Čia pasakyta teisybė. 
■Ten bastūnams nėra vietos. 
Visi turi dirbti.

Bet štai, Philadelphiojc 
atsirado du ^karžygiai,” 
dar smarkesni, negu hobo 
karalius, nes vienas 84 ir 
kitas 85 metų amžiaus, pra
šosi priimti armijon 
siųsti juos Korejon 
prieš komunistus.

Jeigu jau hobo ir 
tų seniai rengiasi 

' prieš komunistines

ir 
kovoti

85 nie
ko v o n 
šalis,

paganda taip silpnos, jog Paul Robesono žodis kitas kur 
nors Europoje ar Azijoje prieš tą politiką, visus vyriau
sybės planus sugriautų? Antra, nuo kada gi reikalauja
ma, kad kiekvienas Amerikos pilietis tik užgirtų ir gin
tų valdžios politika, net ieigu jis jai nepritaria?

Mes manome, jog mūsų Valstybės Departmentas pa
darė klaidą. Ji turėtų būti atitaisyta. Netenka abejoti, 
jog žmonės pasipiktins šiuo nepateisinamu žygiu prieš 
amerikiečių pilietinęs teises.

Indija ir Kinija
Indijos premjeras Nehru pareiškė, kad Indija griežtai 

stoja už išmetimą Čiango režimo atstovo iš Jungtinių 
Tautų ir priėmimą Kinijos Liaudies Respublikos atsto
vybes. Nehru taipgi aštriai pakritikavo “vakarines de
mokratijas”, kurios daro tarimus dėl Azijos, nesiklaus- 
damos Azijos kraštų bei žmonių nuomonės.

Po Kinijos Indija yra didžiausia, skaitlingiausia šalis 
Azijoje. Praėjo tie laikau kuomet kapitalistinių kraštų 
imperialistai galėdavo tuos milžinus už nosies vedžioti ir 
jūoš išnaudoti. Vis garsiau ir garsiau Indija ir Kinija 
kalba už savo teises.

Mūsų valdžios užsispyrimas išsilaisvinusiai Kinijai 
neduoti balso Jungtinėse Tautose yra kvaila politika. Ji 
netarnauja nei Amerikai, nei pasauliui.

Pries abudu biliu

kvieni metai

Albanijos Atsiekimai
Albanija, tai nedidelė į darbininkų skaičius paaugo 

Balkanų Pussalyje valsty- vpik keturis kartus, lygi- 
bė. Ji randasi prie Adriati- nant su prieškariniu laiko- 
kos Jūros, jos kaimynai tarpiu.
Jugoslavija ir Graikija. žmonių gyvenimas gere-

, už
tikrina kiekvienam pilie
čiui darbą, mokslą, senat
vės pensiją, pagalbą laike 
ligos ir motinoms pagalbą 
laike nėštumo ir per tris 
mėnesius po gimdymo. 
Pragyvenimo reikmenų pa-( 
sigamina daugiau ir geres
nių. Kainos ant pragyveni
mo reikmenų, vien šiemet, 
numuštos nuo 20 iki 30 
nuošimčių. Sveikatos aprū
pinimas pastatytas geriau, 
nes ligoninių ant 50% yra 
daugiau, kaip buvo pirma 
karo.

Albanijoj labai daug 
žmonių buvo beraščiai. Da
bar ir šioj srityj padarytas 
didelis atsiekimas. 1938 me
tais Albanijoje buvo 643 
pradinės mokyklos su 52,- 
000 vaikų, ir 11 gimnazijų 
ir progimnazijų su 4,600 
studentų. Jau 1948 metais 
buvo 1,909 pradinės mo
kyklos su 160,000 besimo
kančių vaikų, ir 164 gimna
zijos ir progimnazijos su 
16,000 studentų. Padaugė
jo skaičius suaugusiems 
mokyklų ir kelis kartus 
daugiau, kaip pirm karo, 
lanko technikines mokyk
las, kur mokosi įvairių a- 
matų ir sudėtingų darbų.

Albanijos žmonės trokš
ta taikos, kaip ir visų de
mokratinių kraštų žmonės.

gerina 
žmonių gyvenimą. Karas 
atneštų naujus vargus ir 
sunaikinimus;

Albanijos kaimynai — 
Jugoslavija ir Graikija 
blogi kaimynai, kurie norė
tų pavergti Albaniją. Jeigu 
jie nedrįsta, tai tik todėl, 
kad prisibijo, kad už Alba
niją užstotų liaudies de
mokratijos šalys.

D. M. š.

Albanija užima 10,630 ket-i ja. šalies konstitucija 
Jau virtainių mylių ir turi apie tikrina kiekvienam

tvai 1,500,000 gyventojų. Kai- 
; nuota šalis. Gilioj senovėj 
buvo stipri valstybė. Vėliau 

bėdos, tai kiaulaitę nusipir- per dauge]į šimtmečių ken- 
ko, o Belgijos katalikai ka-l 
ralių parsikvietė.

ne ture io u

joJs jungą. Išsi- 
1912-1913 metu 

Karo, kuriame 
buvo sumušta.

Balkanų
Kada Tautų S-gos Saug. Turkija

Taryboje nedalyvavo Sovie-j 1939 metais Italijos fašis-
tai 
ko- 
kad 

Tautų

tų Sąjungos atstovai, 
visa spauda ir radio 
mentatoriai būbnijo, 
Rusija sabotažuoja 
Sąjungos veikimą.

Dabar Sovietų Sąjungos

tai ją vėl pavergė, 'bet al
banai nepasidavė, vedė par
tizanų karą. 1944 metais 
Sovietų armija ją išlaisvi
no iš fašistų vergijos. Po to 
Graikijos fašistai siekė ją

atstovai pranešė, kad daly- pavergti, bet buvo atremti.
vaus, — vėl Šurnas, vėl 
riksmas, kad Rusija norin
ti Tautų Sąjungos vienybę 
sugriauti.

Žmonių patarlė sako: ką 
dievas nori nubausti, tai 
pirmiausiai tam protą su
maišo. V. Paukštys.

BONAI IR ŠERAI
Rašo Jonas Molis

■ Be reikalo Amerikos lie- neesu finansų žinovas. Ne- į 
tuviai darbininkai

“Time” korės- Į unijas, draugijas 
pasakoja, kad 

Ukrainoje tūlas valstietis, 
atvežęs ožką turgun ir iš
girdęs gandus, kad jau 
Amerikos kareiviai 
dinę Juodosiose 
tuojaūs pareikalavę 
jam už ožką doleriais mo
kėtų.

Išrodo, kad biednas ože
lis, netekęs ožkelės, kores
pondentui suteikė tokias 
žinias. O “Time” redakto
rius, turėdamas dar ma
žiau proto ų& tą našlį ože
lį, skelbia svietui 
žinias.

i mis vaikščiodami

Žurnale 
pondentas

4** -'f.- ’X:

“Miami Herald” 
pondentas, Jeanne

galiu, pasinaudojęs politi
ne ekonomija ir “dvigubos” 
bugalterijos metodais, tiks
liai paaiškinti tų bendrovių 
ir bankų žlugimą. Bet jie 
žlugo Lietuvos “finansinio”

ir kitas 
pažangiųjų organizacijas, 
kad savo reikalus gynus. 
Šiandien atsirado jų reika
lų gynėjas ir net tų, kurie 
“dabar priklauso komunis-1 žydėjimo metu, 

Tuo pasišovu-į su švogeriais 
“tvarkant.” rr 
direktoriai ir 
bendrovių «-

1SS1SO- I '
jūrose, partijų.

kad siu “r—.

tokias

kores- 
Bellaby, 

rašo, kad karas neišgelbės 
Šiaurinės Korėjos prezi
dento Syngman Rhee val-

Kongreso Atstovų Buto priimtas Hobbs bilius neturi džios, nes ji elgiasi su dar- 
tapti įstatymu. Visos pastangos turi būti dedamos, kad p0 žmonėmis lyginai taip, 
jis nepraeitų Senate. Jeigu šis bilius taptų įstatymu, tai kaįp Kai-šekas.
Amerikoje būtų įvesta hitlerinė koncentracijos stovyk- . V , A
lų sistema del keturiolikos mihionu sveturgimių amen-! .. ! ’ , , „
kiečių. Dabar nuolatos sveturgimiams grumojama išde- i blagoslovenstva
portavimu, paskui dar būtu grumojama pasodinimu i!Ivhe®. su savo va azia, tu- 

'koneentrapnos stnvvkla ‘ res keliauti Kai-seko pra-
mintais takais.

•X' <il

>

1 "narsųjį” karį Šveiką 
pamėgdžioti yra — A. B ra- 
šiškis. Jis nebijojo savo pa

gyrų straipsniu pakenkti 
deportacijos pabaisa žai
džiantiems. Jam iš tėvynės 
išmirgėjus, gimė “bolševi
kų okupacijos margumy
nai,” kuriuos mielai deda 
Naujienos (š.

koncentracijos stovyklą.
Taip pat pavojingas yra Senatui pasiūlytas Mundt 

Mlius. Šis bilius duoda smūgį visų amerikiečių pilieti
nėms teisėms ir demokratinėms laisvėms. Jeigu Senatas 
šį bilių priimtų, jis eitų Atstovų Buto svarstymui.

Pažangioji Amerikos visuomenė turi susirūpinti. Pa
sinaudojant karine isterija, reakcionieriai gali sukausty
ti Amerikos žmones tokiais įstatymais, iš kurių bus la
bai sunku pasiliuosuoti.

Nereikia jokių panašių- įstatymų. Užtektinai krašte 
j&tatymų, kuriais galima nubausti tikrai prasižengusius 
Žfhones. Įvedimas įstatymų, kurie baustų žmones už jų 
pelitinius įsitikinimus, paneigtų Amerikos Konstituci
ją ir visas tradicijas.

10Hitlerininkams patinka
Iš Hamburgo, Vokietijos, praneša, kad išleido pareiš

kimą organizacija “Brolybė.” Tai slapta organizacija. 
Ją sudaro išimtinai buvę Hitlerio karininkai.

J Šitie hitlerininkai iš- “Brolybės” reikalauja, kad tuo
jau būtų apginkludta net dvidešimt vokiškų divizijų 
Jakovai su komunizmu.” Jie sako, kad jiems patinka “At-

■ lanto Paktas” ir “Europos Unija.” Visi vokiečiai, gavę 
ginklus,- priimtų ištikimybės priesaiką, — tokią pat, ko- 

v,kią jie priimdavo Ęitlerio laikais.

) Reikalauja aštresnes kari
nių žinių cenzūros

• . ’ Washington. — Repu bl i -
r konas senatorius- Styles

Bridges ragino generolą 
MacArthurą įvesti griež-

■ tesnę karinių žinių ccn-zū-

Aštresnės cenzūros rei
kalauja ir republikonas 

| ’ ■ kongresmanas Paul W. Sha-

Pass Christian, Miss. — 
Negro žmona Gertruda 
Martin, 32 metų amžiaus, 
pagimdė keturis berniukus 
tuo pačiu pradėjimu. Kūdi
kiai sveiki.

Roma. — Kariniuos Ita
lijos pratimuose dalyvauja 
Ispanijos ir Graikijos fašis
tų oficieriai kaip stebėto
jai.

Seniau Albanija buvo vie
na iš labiausiai atsilikusių 
Europoje valstybių. Nebu
vo geležinkelių ir gerų ke
lių. Viešpatavo karalius 
Ziog. Valstiečiai kentė po
nų jungą.

Po Antro Pasaulinio Ka- 
' ro įsteigta demokratinė 
■ valstybė. Ji su pagalba Ta- 
! rybų Sąjungos ir Bulgari- 
Į jos ėmėsi pamatiniai per- 
i tvarkyti savo ekonominius , 
! politinius ir kultūrinius rei
kalus. Ir pasiekimai milži
niški, ką liudija sekamos 
skaitlinės:

Šių metų pradžioje jos 
industrinė gamyba sudaro 
276% prieškarinės gamy-

Smetonai bos. Tiranoj baigiamas sta- 
finansus tyti milžiniškas medvilnės 

Tiesa, tų bankų i kombinatas, Malinę— cūk- 
artimesnieji | raus fabrikas.

bendradarbiai stato naujus 
pasistatydino sau ir “viliu- dirbtuves, 
kės” ir dvaro “centrukus” 
ties Kaunu įsigijo.

Lietuvos liaudžiai paė
mus savo kraštą tvarkyti— 
liko tik “Drobės” fabrikas, 

Tarp
tautinis bankas — subank
rutavo, Amerikos Lietuviu 
Bendrovė — “ant kojų at

jos direktoriai 
kšti vaikščioti.

Plačiai gyveno tų bankų ir
I prezidentai ir direktoriai, 
nuo jų neatsiliko ir bendro
vių vadeivos. Neišlaikė 
bankų ir bendrovių kasos 
ir sprogo.

Amerikiečiai pirkdavo ir 
bonus. Tuos bonus, apie 
kuriuos buvo sakoma:

Pirksi bonus, 
Nebus.duonos — 
Bus Smetona.

Aiškus daiktas, kad 
rikiečių lietuvių darbinin
kų sumokėti už bonus dole
riai nuėjo “krašto gynimo 
ir Vilniaus vadavimo” rei
kalams, taip pat, kai}/ ir 
šiandien jie per VLIKą ir 

tėvynės vada
vimo” bizniui.

Laimingesni tie, kurie 
. “Drobės” akcijas-šė- 

rus. Jie tikri, kad šiandien 
“Drobės” Lietuvoje, jų pinigais įs- 

daiktas, teigtas fabrikas, dirba liau- į 
sėdėda- dies gerovei, kad tą fabri- 

liaudis ir

’ galįs pats, išsiversti
pradeda A. Brašiškis ode- 
himnu į Amerikos 
ninkus:” Amerikos

darbi- 
darbi-

ninkai savo sunkiai uždirb- S^S^Į° •

rus...

aukojo

Visoj šalyj 
fabrikus ir

žemė atimta 
ir nemokamai

i valstiečiams. Dabar žemės 
apdirbimas ant 62% virši
ja p.rieškarinį apdirbimą. 
Valstiečiai jungiasi jos ap
dirbimui į kooperatyvus. 
Pirmu kartu jie pamatė 
traktorius ir pradėjo nau
doti kitas mašinas.

Pirmiau visai ten nebu
vo geležinkelių, o dabar jau 
pravedami geležinkelių ke
liai tarpe Tiranos, Durri- 
so, Albasano ir kitų mies
tų. Nutiesiami ir plentai. 
Steigiamos elektros gami
nimo stotys. Industrinių

nuo ponų 
atiduota

Už mergaitės išprievartavi
mą suimtas kunigas

Martiųez, Calif. — Tapo 
areštuotas baptistų kuni
gas C. B. Cunningham, kal
tinamas, kad išžagino de
šimties metų mergaitę. Jis 
vedęs ir turi du vaikus.

Jasilionis Stasys.
Apsigaubus juodai, užsimojus piktai, 
Kirto giltinė dalgiu aštriuoju —- 
Ir nukirto pavasario gėlę antai: .
Ji nuvirto, — rasa tik boluoja...

tus pinigus mielai 
ir siųsdavo Lietuvos, kaipo 
valstybės atstatymui. Jie 
buvo ir yra prisirišę urie 
Lietuvos, kur jie gimė, pa
liko savo tėvus, brolius, se
seris ir kitas artimas gimi
nes... Taigi jie daug suau
kojo Lietuvai dolerių, pirk
dami “bonus,” akcijas-šė- 

Man teko matyti,
kad daug kas iš lietuvių 
amerikiečių darbininkų dar 
ir šiandien turi “Drobės” 
šėrus. Kai kurie jų dabar 
priklauso komunistų parti
jai. Lietuvos iždo pinigai— 
daugiausia tai Amerikos 

.. kruvinu prakaitu uždirbti jų galima dolel.iair_.
i Ęrimigtinai akcentuoja- ALTą eina 
m i ' i 
kruvinu prakaitu uždirbti 
doleriai, mielai aukojami turi 
pinigai. Kalba A. Brašiš- ] 
kis vien tik apie

viršininkas 
kad valstijinėse 

virš

Jungtinių Valstijų viešo
sios sveikatos 
praneša, 
ligoninėse randasi
600,000 bepročių.

Na, o kiek yra silpnapro
čiu? Nemažai 
būtų surasti ’ir pačiame 
Washingtone. >x*

Per visą laiką komercinė 
spauda ir per radio tvirti
no, kad jeigu karas kiltų,

žodžiai: darbininkai,

tai komunistinėse šalyse faprįka> Galimas
žmonės sukiltu 
valdžią.

Korėjoje kilo 
išėjo atbulai.

pries savo

»X-

Trumanas

karas, bet 
Jeigu kur 

liaudis kyla, tai tik ne prieš 
komunistinę valdžią.

Prezidentas
šaukia .šalies gyventojus 
dirbti daugiau, mokėti di
desnius taksus, bet, dieve 
saugok, nereikalauti dides
nių algų, nes būtų šalies iš; 
davystė.

O kad visi produktai pa
kilo ir vis dar kyla , kad 
spekuliantai jau skiepus 
prisikrovę visokių produk
tų, juos slepia, tai čia mūsų 
demokratija to

anie-

Taip, nuvirto gėlė — Jasilionis Stasys, 
Mūs’ poetas, pavasario dainius...
Kas “Pavasario Godas” mum vėl parašys?
Kas “Bešvintantį Rytą” padailins?

kad A. Brašiškis 
m as 
kur jis 
Leo Einkelšteiną, 
pagautas ir užmiršo,

sėdėda-
kabinete, ką tvarko pati 
daktarą darbininko ten nieks neiš- 

puikybės naudoja — jis yra 
kad darbininkas, bet to 

Kaune buvo ne ' vien tik ir akcijonierius ir 
“Drobes” fabrikas: Kaune tojas. 
buvo ir Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovė, buvo 
ir dar keli bankai ir ben
drovės, kuriuose vyravo 
amerikiečių lietuvių akci
jos. Tuose bankuose ir 
bendrovėse sėdėjo prezi
dentų ir direktorių kėdėse, 
pačių amerikiečių “ 
tiniai”.
Prekybos Bendrovėje 
Romanas,

burmistro 
priėmė

ne vien 
fabriko 
tvarky-

naujasBūtų gera, kad
Šveikas — A. Brašiškis nu
rodytų kelius, kaip atgauti 
“kruvinu prakaitu uždirb
tus dolerius,” įdėtus į “bo- 
nų” fondus, kurių pagalba, 
barškučiais apsikarstę ge
nerolai žvangino “šoblelė- 

patikė - mis”, o įgalioti ministerial 
Amerikos Lietuvių “suktos” diplomatijos mo- 

— kėši. A. Brašiškiui tai pa- 
Tarptautiniame daryti lengva.

reikalauja1 Banke — Bekas ir t. t. Aš margumynuose
Juk savo 

, “kukliai”

Jau nuo pat “Atžalų” -— nuo jaunučių dienų 
Kiek sukūrė raštų Šuolio Sūnus!
Ir su tais jo raštais — aš su juo gyvenu: 
Paskaitai — ir taip lengva tau būna...

Tai nekrito rasa, nebolavo rasa —
Tą bešvintantį vasaros rytą:
Ne, — tai ašara gaili, skaistutė visa 
Ne vienam iš akių nusirito.

Jasilionio nebėr, bet tebėra jo raštai: 
Ir gyvuos mūs’ Stasys Jasilionis, — 
Ir minės jį dažnai ir mylės jį karštai 
Jo dainomis sujaudinti žmonės.

1950, liepos 30 d. • , ,
Jonas Kaškaitis.

nupasakojęs žygdarbius 
“bolševikų okpacijos me
tu”, tu r būt, ir nepagalvo
jo, kad pusamžiui praėjus 
jis bus į “altorių garbę” pa
keltas. Pamanykite, nuo 
bolševikų apgynė Kauno

kunigų seminariją, vyskupų 
rūmus, bažnytinio mėno 
muziejų ir priedo... žydų 
talmudistų seminariją. Už 
tą paskutinįjį darbą galė
tų, “altorių garbės” atsisa
kęs, kandidatuoti į rabinus..

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 8, 1950
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Parašė A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

(Tąsa) 
tučtuojau sudaryti darbininkų komite
tus! Kiekviename valsčiuje, kiekvienoje 
apskrityje—tverti Darbininkų Atstovų 
Tarybas ir imti visus fabrikus, dirbtu
ves, dvarus ir visą ūki į savo rankas! 
Kontrrevoliucinei buržuazijai nereikia, 
duot nei vieno žmogaus, nei vieno karei
vio, nei vieno rublio, nei vieno svaro grū
dų! Tik bendromis spėkomis jungdamiesi 
su Rusijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvi
jos ir viso pasaulio kovojančiais darbi
ninkais, mes galėsim nuverst bendrą 
jungą, kaip svetimųjų, taip ir savųjų iš
naudotojų !

Salė pilnutėlė, pakraščiais, pasieniais 
—net’statiniu pristojo žmonių. Visi ati
džiai klausėsi. Šilkine vėliavos marška 
kiek siūbavo viršum mokytojo galvos,— 
vėjas sroveno pro išmuštą* lango rūtą. 
Didžiuliai gobelenai per visą sienų plotį 
vaizduodavo pilis ir parkus, prabangos 
ir grožio pertekusios aukštuomenės ap
linką, ir žmonės, susirinkę didžiūnų pi
lyje, klausė žodžių, kurie skelbė didžiūnų 
gyvenimo pabaigą:

— Mes aiškiai sakom visiems darbo 
žmonėms: šalin eksploatacija! Kova pa- 
lociams-rūmams, dvarams, klebonijoms. 
Taika grytelėms, bakūžėms!

Dar prieš mitingą, Didžkaus įsakymu, 
iš kumetynų gražiausiais dvaro arkliais 
sugabeno senuosius kumečius. Visus juos 
susodino pirmutinėje eilėje, šalia Ignoto 
atsisėdo buvusio jo kalvystės mokytojo 
Kazimiero .Diržio tėvas, ir Ignotui teko 
per visą mitingą klausytis, kaip senukas 
visus savo jausmus —ir nusistebėjimą, 
ir džiaugsmą, ir pasigėrėjimą — reiškė 
vis tuo pačiu vienu skiemeniu:—žiooo!

— Žioo, ir mano Kaziukas parvažiuos 
greit! Parašė!. .

— Taigi, tamstos sūnus geležį kalt 
mane išmokė,—pasisakė Varkalys.

— Žioo! Nebe jaunas jau tu, vaikei, o 
manasai tai jau 
ar nebe jaunas, 
nis, vyresnis . ..
paėmė visus, tai visi dar jauni buvo ... 
Ale jaunystės jų nematėm, nepamatėm... 
Ė dabar jau seniai!.. Žioo, kiek svieto 
suėjo. Ar Didžka šneka? Nagi, tai jis, 
regis, prie stalui! Nebeinžiūriu.. .

Pirmąją Rokiškio išvadavimo dieną 
Didžkus, tur būt, pasakė gražiausią sa
vo gyvenime kalbą.

— Kada ėjot per šių namų slenkstį, 
draugai, visi jūs pamatot vokišką užra
šą viršum laiptų. Palikom mes jį tyčia, 
palikom šiai dienai, kad visi jūs pama
tytumėt. Tuos žodžius kaizeris pasakė 
rugsėjo mėnesį didžiausioje visos Vo
kietijos ginklų kalvėje. Kaizeris norėjo 
įkalbėti darbininkams, kad karas ir var
gas palietė visus lygiai!.. Apsidairykite! 
Kur jūs matote tą skurdą ir vargą? Gy
veno grafai, kaip inkstai taukuose! Vo
kiečiai jų nenuskriaudė. Vokiečiai nu
skriaudė darbininkų namus ir valstiečių

CLEVELAND, OHIO
• LDS 55 kp. laikytame susirinkime, rugpiūčio 
2-rą d., reiškiame giliausią užuojautą jo gyveni
mo draugei P. Jasilionienei, giminėms ir arti
miesiems/"

Su inirčia St. Jasilionio mes netekome žy
maus visuomenininko, švietėjo ir nepavaduoja
mo liaudies poeto.

kariuomenėn. Netrukus buvo 
pasiųstas į Japoniją ir ten iš
tarnavo virš 2 metus. Prasi
dėjus dabartiniams nesutiki
mams Korėjoj, gen. MacAr
thur pasiuntė Zigmą su ki
tais kautis su korėjiečiais. 
Skrendantis orlaivis kur ten 
dingo, o kartu ir Zigmas. 
Toksai gauta pranešimas iš 
Washington©.

Zigmo moteris ir dvi jau
nutės dukrelės, kol kas, ran
dasi Japonijoj. Zigmas buvo 
29 metų amžiaus.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalingos moteriškes rankom 
finishers prie vyriškų drabužių. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

HOWARD CLOTHES
40 Flatbush Ave. Ext., 9th Fl, 

Brooklyn, N. Y. 
(148-150)

v

Skiemu, SalųV? 4-

senis!.. Didžka, nagi, 
ale bet manasai vyres-
Penktais metais, kaip

namus, bet kunigaikščių, grafų, visokių 
dvarininkų jie fieskriaudė, nes patys vo
kiečių generolai buvo dvarininkai ir ba
jorai. Vien tik mūsų apskrityje Tyzen- 
hauzams-Pšezdzeckiams priklausė Ro
kiškio ir Rokiškėilo dvarai, Obelių ir An- 
tanašės, Aknystos ir Stoniškio, Lūkstu ir 
Ignotiškio, o kur dar
Skriobiškio ir kiti dvarai? Visų nė ne
suminėsiu čia . . .
kas iš mūsų tarpo ųebežino, kas tai dva
ro’ponų neribota valdžia, kas yra buvu
sioji baudžiava, dvarysta, kunigysta! O 
juk dar mūsų tėvai baudžiavos jungą 
vilko! šiandieną tarp mūsų beliko tiktai 
vienas kitas žmogus, kuris dar baudžia
vos laikais savo prakaitu ir krauju lip
dė plytas, iš kurių šie mūrai pastatyti. 
Štai vienas tų žmonių—senelis Diržys. 
Tas senelis čia pat tarp mūsų, paprašy- 
kim jį! Jis papasakos apie baudžiavą.

Diržys sunkiai nuslinko prie kalbėto
jo stalo ir tuoj įsikabino kėdės, kurią pa
slaugiai jam pristūmė Didžkus.

Didžio balsas buvo vos girdėti, bet su
prasti visi jį suprato.

— Mum iš mažumės mokydavo, kad 
žemėj yra vienas ponas—grapas: ir že
mė jo, ir mes patys—jo!... Kad paro
dys ponas sermėgą ant tavo pečių ir pa
klaus: “Žiooo! Kieno sermėga?” Tai ge
riau tylėk! Jis pats klausia, pats ir atsa- 
sako: “Ir tu mano, ir sermėga mano!...” 
Vot. . . Mušdavo ponai, lovin guldydavo
— ir rykštėm! Paguldę lovin, pririš, ir
— per nugarą!... Aš'tada Gižincko pono 
vergas buvau . . . Dvylika lupikų turėjo 
ponas, dvylika... Ir sermėgos jiem to
kios su raudonu kalnierium buvo kož- 
nam. Žiooo, pačioj sumoj—gurban, lovin 
ir — valy!... Kaip pamatai kada raudon- 
kalnierių kermošiuj, tai veskis karčia- 
mon lupiką, veskis, palakink! Mažiau 
lups! Mažiau!... Vaitas vis tiek stovi: 
raz dva skaito, ale mažiau lupa: rykščių 
viduriu, o rykščių galai—lovio kraštan, 
lovio kraštan... Kad kas nepalakina, tai 
tam rykščių galais! Iš vieno kirčio krau
jai iššoksta! Žiooo! Sukapos skūrą, mė
sos išsiverčia—juodoja liga, juodoja li
ga—ir grabas!... Užplakė ponas,'daug 
užplakė!... Po metiežui dar ne tuoj pa
liovė. Ale pamažu, pamažu. Sudėjo tuos 
lovius požemin, Obelių paežerėj... Lovių 
kraštai krauju apdžiūvę... Geležinės du
rys požemin, takeliukas toks, smėliu iš
barstytas... Vaikus nuvedęs rodydavau, 
kur tie
kad vėl pargrįš dvarysta, kad vėl plakt 
galės!.. Vaikam prišnekėta, kad piktoja 
dvasia pas tas duris geležines visada 
stovinti... Tai vaikai, kad pamatys ožkų 
pėdeles ant tako, lekia, kaip be galvų... 
Mat,—skeltanagis!.. Šimtas rykščių dėl
to sveikatos atimdavo žmogui, atimda
vo... Kada mergiotę paukštinykę nuplakt 
liepė ponas, tai, žiooo, — ežeran šoko!...

(Bus daugiau)

Šiandieną jau daug

J. A. Palton
J. M. žebrys
J. E. Gabriūnas
S. S. Salmanas
J. A. Pabalį s
A.- K. Salon
J. O. Janukaitis

J. Stankus
B. Kirstukas
S. Kaziulionis
J. žemaitis
K. Valaika
V. Karmuza
B. Raubą

New Jersey Žinios

LDS 115-tos kuopos rengia
mas piknikas, 27 d. 
čio, bus tikrai linksmas. Kaip 
vyrai, taip ir moterys ruošia
si kuo rūpestingiausiai pavai
šinti piknikierius. šokiams 
gros geri muzikantai. Jau 
žinome, kad bus svečių iš 
Elizabetho, Jersey City, Kear
ney ir kitų miestų. Iš Brook
lyn© P- Kapickas ir P. Buk- 
nys pažadėjo didelę “krau- 
dę” atgabenti į minėtą pile

EDGEWATER
Barrett Co. (smalos išdir- 

bystė) darbininkai, priklausą 
International Chemical Work
ers, AFL unijai, lokaliu 14, 
jau nuo 21 d. birželio tarėsi 
su kompanija del atnaujinimo 
kontrakto, bot prie susitarimo 
neprieita. Liepos 25 d. dar
bininkai paskelbė streiką. 
Kompanija, pamačius, kad 
darbininkai ima griežtas prie
mones, po 4 dienų streikavi- 
mo pasirašė naują kontraktą. 
Darbininkai laimėjo 10 cen
tų viršaus už darbo valandą 
ir šiaip keletą pagerinimų 
darbo sąlygose.

ligher iš Bayonnės, Louis 
Fisher iš Elizabeth ir Calvin 
De, Filippis, Lyndhurst. Visi 

Į šie vyrai yra karo veteranai 
Į ir po keliolika metu jau dirbę 
šioje 
tnieji
šioje dirbtuvėje.

dirbtuvėje. Jie yra pir- 
'organizatoriai v. n i j os

Frank Wit- 
jaunuolis ir 
progresyvių

loviai sukavoti... Laukė ponai

Vieno Mokyklos

PIKNIKAS
Mahanoy City, Pa

SEKMADIENĮ

Rugpiūčio 13 August

Pirma Meno Mokykla, Mass.

OLYMPIA PARK
Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Meninė programa bus iš muzikos, dainų, Liaudies 
šokių. Dalyviai bus patys mokyklos mokiniai it Mas
sachusetts chorai. — Kviečiame skaitlingai dalyvau
ti šiame piknike ir paremti menininkų darbuotę.

1 RENGĖJAI.
Twr.r~.K-~, ursa ■—V . .. UiW-h

Jakarta, Indonezija.
Indonezijos valdžia uždrau
dė savo piliečiam savano
riai eiti talkon Amerikos 
kare prieš Šiaurinę Korėją.

rugpjū- Niką. Pikniko vieta: Herman 
Grove, 207 Walker St.

. ALDLD 77 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, 18 d. 
rugpjūčio, 8 vai. vakare, Ste
ponavičiaus name. Susirinki
te visi, nes girdėsite raportą 
iš ALDLD suivažiavimo, o ir 
šiaip daug reikalų turėsime 
aptarti.

K. Darbininkas.

Shenandoah ir Apylinkes

PIKNIKAS

ii

WOODRIDGE
Wright Aeronautical Corp., 

kurioje išdirbama orlaiviams 
motorai ir kitos dalys, paskel- 

j be, kad gavę už 4 bilionu-s ir 
į 300 milionų dolerių iš val
džios užsakymų ir dėl to rei
kės daugiau darbininkų. Pir
madienį, kaip jūra užplūdo 
ieškančių darbo bedarbių. 
Kompanijai prisėjo šaukti po
liciją tvarkai palaikyti. Pa- 

i eraliaui per garsiakalbį prane
šė, kad, kol kas. tik mecha
nikai yra pageidaujami.

i daug dirbantis 
judėjimo. Praeitų motų val
diškuose rinkimuose jis buvo 
kandidatu Progresyvių Parti
jos tikietu į Hudson County 
Freeholder urėdą. Patrick 
Galligher yra lojalus katali
kas. Taip ir kiti darbininkai 
yra nuoširdžiai ir teisingai gi
nanti darbininkų klasės reika
lus. šie vyrai antrame pa
sauliniame kare kovojo už de
mokratiją prieš fašizmą . Da
bar fašistiniai gaivalai terori
zuoja šiuos kovinius už demo-

CLIFFSIDE
Tai ir šio miestelio 

jaunuolis, > 
binski, žuvo

Nuo pat jo jaunystės pa
ir

i'ienas j 
„ ----- Golu- | 
Korėjos kalnuo-

Paramai Dienraščio Laisvės 
Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis, nuo Scranton 
iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto orgAizuotis ir važiuoti iš vi
sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitė'myti 
dieną ir vietą:

Rugpjūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

BRANDONVILLE, PA.

Liepos 30 d. per LDS 104 
kp. įvykusį pikniką pas S. 
Kuržinską draugai sumanė 
paremti Laisvę. Aukas rinko 
drg. Kazys Naravas ir Stasys 
Kuržinskas. Surinkta $75.75. 
Vardai tilpo Fondo skyriuje.

Tariame širdingiausią ačiū 
visiems aukavusiems paramai. 
Taipgi dėkavoju visiems drau
gams ir draugėms už atsilan
kymą į mūsų pikniką ir pra
šome nepamiršti ateityj.

Dabar prašau draugų
draugių 'nepamiršti 13 dienos 
rugpjūčio (Aug.), nes t$ die
ną įvyks Laisvės naudai pikni
kas, Brandonville Giraitėj, kur 
ir vėl susieisime ir pasidalin
sime žodžiais. Pradžia 
pietų, iki vėlyvo vakaro.

Tikiu, ir jūs, draugai, man 
tikėkite, nes tai bus šaunus 
piknikas. e

•Taigi, draugai ir’ draugės, 
nepamirškite dienos ir vietos: 
rugpjūčio 13 d., Brandonville 
Giraitėj, Brandonville, Pa.

LDS 104 K p. Koresp.

nuo

GALIHT LAISVEI SKAITYTŲJŲ

LINDEN
Kai šiuom laiku visokį 

akciniai apuokai staugia 
visų pakampių už karą, tai ii 

j darbininkų unijose pasireiškė 
daugiau bei aiškiau parsida
vėlių reakcionieriams.

General Motors Corp, dar
bininkai, priklausą United 
Automobile Workers. CIO 
unijos lokalu! 595, jau seno
kai, Reuitherio kiršinami, per
siskyrė j dvi frakcijas — de
šinieji ir kairieji. Prieš kiek 
laiko buvo j lokalą prisiųsta 
rezoliucija užgyrimui Jungti
nių Valstijų žygio Korėjoj. 
Del šios iškeptos Reuth erio ir 
Carey rezoliucijos buvo lo- 
kalo susirinkime didelių gin
čų. Tad frakciniai pasiskirs
tymai dar labiau paaštrėjo..

Po t© susirinkimo keletas 
uni.jistų dalino prie dirbtuves 
lapelius, užvardintus “Hands 
off Korea” (Rankas šalin nuo 
Korėjos),. Tas f ašistuoj au
tiems elementams buvo nesu- 
gromuliuojama ir jie surengė 
su darbdavių žinia pogromą. 
Apie pustuzinis susitarę ryte 
prie dirbtuves vartų, kai uni- 
jistas L. Fisheris prisiartino, 
tie ' kukluksklaniški razbai- 
ninkai jį sumušė ir nutempė 
iki No. 25 vieškelio. Tie tam- 
sūnai, įsidrąsinę su pirmuoju, 
dar vieną unijistą, C. De Filip
pis, laike darbo susikibę iš
tempė iš dirbtuvės,ir bjauriai 
sumušė.

Ant rytojaus buvo sušauk
ta unijos lokalos susirinkimas 
dėl šio įvykio. Apie 50 Reu
therio ir kompanijos klapčiu
kų sukėlė svetainėje praga
riška lerma. Po virš valan
dos trukšmo lokalo‘viršininkai 
nusileido trukšmadariams. Iš
rinkta 19 unijistų, kaipo tei
sėjai, išspręsti šį klausimą, o 
iki tas “teismas” Įvyks, tai 

, keturi niekuom nekalti unijis- 
tai suspenduoti. Suspenduo
tieji yra: Frank Witkus (liė-

pasau-
Apsi-

re- vėl

sc. 
žinau Zigmą, gimusį < 
lenkų tautybes tėvų.

Zigmas buvo antro 
linio karo* veteranas, 
vedė dar prieš antrąjį
Sugrįžęs iš kariuomenes 
vargingai gyveno, nes negalė
jo gauti pastovaus darlfb: Pa
galiau nusprendė pasiduoti

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susi v. 33 kp. susirin
kimas jvyks trečiadieni, 9' d. Rugp. 
.(Aug.), 
Nariai 
svarbių

8 vai. vak., 408 Court St. 
raginami dalyvauti, bus 

reikalų. — Fin. sekr.
(148-149)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, ‘nuo 5-7

Matthew A
BEYL’S

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

r

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 ąnt 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.

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

t f CHARLES J. ROMAN

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

MArket 2-5178
<į * • J “f •

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

*4^*******************+********+*****<*** ,**********t*
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už dar- 
reikalus,

SEKMADIENĮ PASILINKSMINKITEi Dar apie kriaučių

LINDENE SAVŲJŲ KUOPŲ NAUDAI **
Masiniai minės 
jos gimtadienį

Ilgametei kovotojai 
bininkų ir liaudies 
komunistei Elizabeth
Flynn, rugpjūčio 7-tą suėjo į 
60 metiĮ amžiaus. Jai atsiųs- ■ 
ta daug sveikinimų. Ji gavo’ 
daug padėkos laiškų nuo tų, 
kuriems išlaisvinti' jinai daug 
darbavosi, kovojo, ne kartą i 
rizikuodama savo sveikatą, 
laisvę ir gyvybę.

Flynn yra vadovavusi kam- 
darbininkų ;

Pradėjo , 
mergšė, 
gynime : 

ir Į

Nedaug beliko šios vasaros 
savaitgalių. Juo mažiau pro
gų beliko jais pasilinksminti 
savo naudai, nes ne kas sa
vaite piknikai. Dar mažiau 
tokių, kurie tikrai būtų pa
vartoti savo naudai?

ginti 
kovotojus, 
jaunamete 

darbuotis

pan i joms 
klases 
ji veikti 
Jai teko
Haywoodo, Dėbso, Mooney 
kitiĮ pirm jų, taipgi ir po jų. 
Ji visomis spėkomis darbavo
si ankstybiesiems, sunkiesiems 
streikams Lowellyje. Passaice, 
Pattersone ir daug kur kitur. 
Dabar taip pat nenuolaidžiai 
darbuojasi mobilizuodama gy
nimą šių dienų darbo klases 
pirmūnams, tarpe tų Eugene 
Dennis ir kitiems komunis
tams ir ne komunistams kovo
tojams prieš fašizmą, už tai
ką.

Newyorkiečiai - brooklynie- 
čiai. kuriems ji geriausia pa
žįstama ir dėl to labai myli
ma, šaukia jos pagarbai masi
nį mitingą šį penktadienį, 
rugpjūčio 11-tą, W o b s t e r 
Hali ballrūmyje, 119 E. 11 th 
St., New Yorke. Jin kviečia 
visus, ypačiai moteris. D-e.

šį sekmadienį, rugpjūčio 
13-tą, įvyksiantysis Undone, 
Lithuanian Liberty Park, 
340 Mitchell Ave., tikrai bus 
kiekvienam savo naudai, nes 
pinigai už visus įžangos ti
kietus pasiliks toms kuopoms, 
kurios tuos tikietus parduos.

Pikniku naudosis visos šios 
apylinkes LDS kuopos—Brook
lyn o, Long Island ir artimųjų

Washington. — AnierP 
kos valdžia skirs pinigu ir 
dėl ginklu-amunici.jos fabri
kų statymo vakarinėje Eu
ropoje.

New Jersey miestų kuopos. 
Apskrities komiteto rengia
masis piknikas kuopų naudai 
teikia joms progą pastiprinti 
savo iždus, geresnį išteklių 
prižiūrėti narius, suteikti sun
kiai dirbantiems sekretoriams 
ir kitiems pareigūnams nors 
menka atpildą be taksavimo
nariu

sulaukę šio
j Undone
Darbininkų

sekmadie-
i vyksi an t j

Susivie-
Ir at

ni.o visi
Lietuvių 
ni.įimo kuopų pikniką! 
siminkite, kad iš anksto įsigy
tieji pas savo kuopos viršinin
kus tikietai eis jūsų kuopos 
naudai ir garbei, tad nusipir
kite tikietus iš anksto. N.

MOTERĮ] DELEGACIJA REIKALAUS 
NEVARTOTI ATOMINES BOMBAS

Amerikos Moterys Taikai 
išleido atsišaukima į visas mo
teris dalyvauti jų šaukiamo
je, jų vadovausimoje 
gacijoje į Washingtona, 
kabinsiančio jo taikos, 
riausiu jų reikalavimu 
vyriausybei bus:

i atomini ii bombų.

Moterų delegacija 
. Washingtona anksti 
■ nio rytą, rugpjūčio 
. kaktyje penkerių 
dienos, kuomet buvo 
atominė bomba ant 
ma miesto. Tuomet

i laikotarpiu buvo

mušti
nevartoti

antradie- 
> 8-tą, su
metu tos 

numesta 
11 iroshi- 
sekundų 
išžudyta

New Yorko ir New Jersey 
LDS Kuopą

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGPIŪCIO 13 AUGUST
LIBERTY PARK
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Pradžia 1-mą vai. dieną 
Įžanga 50 centų

Šis LDS kuopų piknikas yra metinis. Tikimės 
svečių iš New Yorko ir New Jersey valstijų. Bus 
šokių kontestas ir laimėjusiem dovanos.

A. PAVIDŽIO MUZIKA
KELRODIS: Automobiliais važiuokite keliu 25-tu iki Wood 
Ave. ir sukite po dešinei iki Simpson Ave., ir po kairei 

-vieną bloką iki Mitchell Ave. Traukiniais: nuo Benu stoties 
išeina sekamomis valandomis : 11 :4(), 1 :05, 2 :10, 4 :()8, 4 :50..

Kviečia RENGĖJAI.

Louis Prima asmeniškai dalyvauja scenoje New1 Yorko 
Paramount Teatre greta ten rodomos filmos 

“Irma Goes West.”

140,000 vyrui ir moterų, ne
skiriant senelių ii’ vos gimusių 
kūdikiu.

Tūkstančiai kitų vėliau iš
mirė nuo sužalojimų. O dar 
t ū k stan č i a i te b esi k an kina.

Amerikietės moterys, eilinės 
moterys, kurios neturi ko pel
nyti iš karo, nelinki tų bombų 
niekam. Juo labiau
savo miestams, savo žmonėms, 
savo šeimoms. O tų bombų 
teks visiems, jeigu bus leista 
pradėti jas vartoti.

Moterų' delegacija reikalaus 
užtikrinimo, k.ad tos bombos 
nebus vartojamos.

n oi ink i

Federacijos viršininkai 
užleido darbininką 
teises bosams

Amerikos Darbo Federaci
jos New Yorko organizacija 
valstijinėje konvencijoje Ho
tel Commodore praėjusią sa
vaitę priėmė tokią viršininkų 
p as i ū 1 y tą “pl at f orm ą, ’ 
bosus kvieste kviečia 
syti darbininkų teisių, 
teisių, ypačiai 
ne kažin kiek 
re j o ir be to.

nepai- 
O tll 

federacijoje, 
darbininkai tu-

viršininkai, dar 
j ii n e re i k ai au

le ad :

kur 
patai- 
niūsų

Federacijos 
niekam to .iš 
j ant, pasiūlė,

“Reikalaujame, kad 
darbininkų įstatas bus 
nytas ar suspenduotas
ginkluotiesiems interesams pa
remti, kad juosna būtų įdeda
mas paragrafas atsteigti juos 
original ėję formoje ir visame 
pilnume užsibaigus karui.”

Kalbėdamas konvencijai, fi
nansų sekretorius George 
Meany sakė, jog dėl karo pa
blogės žmonių gyvenimas,
pablogėti turės dėl virš pa
duoto pasiūlymo. Jis taip 
pat sakė,, kad jie jau pasiruo
šę pasiūlyti ii- pažadėti ne
streikuoti.

O

Kiti kalbėtojai, tarpe tų gu
bernatorius Dewey ir federa
cijos nacionalis viršininkas 
William Green, sakė ragan- 
gaudiškas kalbas prieš kovin
guosius darbininkus, kuriuos 
visus, žinoma, jie vadino ko
munistais. U.

REIKALAVIMAI
Reikalingas dalininkas prie Diner 

biznio. Esu vienas. Biznis geras per 
apskritus metus. Main Highway, 
Rt. U. S. 22-N. J. 28. Dėl .daugiau 
informacijų prašome kreiptis asme
niškai. Whitehouse Diner, White
house, N. J. Galima važiuoti auto
busu nuo Dixie Term., W. 42nd St., 
N. Y., busas priveža prie pat durų. 
Telefonas: Whitehouse 9154. Klaus
kite Mr. Chiruck. (148-152)

REIKIA KAMBARIO
Reikalingas kambarys pavieniui 

vyrui, su šiluma ar be šilumos, pa
geidaujama Williamsburgo apylin
kėje. Prašau kreiptis: Anthony Lit- 
vaitis, 483 Grand St., Brooklyn,

IN. Y. (148-149)

Jau du kartus T>uvo dienraš
tyje Laisvėje rašyta iš kriau
čių pikniko, bet kriaučiai rei
kalauja pilnesnių žinių. Tad 
skyriaus delegatas Ch. Kun
drotas pateikė man pilnas ži
nias ir prašė patalpinti spau
doje. Čia pažymiu, kurios 
dirbtuvės turėjo stalus

Diržio dirbtuvė. Darbavo
si jos pirmininkas Ch. že- 
mantauskas.

Armakausko 'dirbtuvė. Dar
bavosi jos pirmininkas J. Pe-

giomis dienomis grįžo iš va
kacijų Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo gaspadorius Juo
zas Zakarauskas su savo mo
terim Ona. Taipgi kartu grį
žo Domininkas Peleckis su sa
vo žmona. Jie visi praleido 
porą savaičių vakacijų pas 
Antaną ir Feliksą Bloznelius 
ant Parmos.

14 demonstrantu 
išleisti po kaucija

Mirė Uršulė Yanušienė

Blozneliai turi nuosavą 
farmą, obelių sodus Catskill | 
aukštumose. O ties jų farmos 
galu, slėnyje, yra tekantis 
vanduo. Tad ten yra geriau
sia vieta vakacijomis pasilsėr 
ti, o kas nori, ir pasimaudyti. 
Zakarauskai ir Beleckai sako: 
mes niekad neturėjom ir ne
buvom matę kitur tokių gerų 
vakacijų, kaip pas Bloznelius. 
žmonės yra priimnūs ir nuo
širdūs: visko turi ir visakuo 
su svečiais dalinasi, 
menduoja lietuviams
riams ir darbininkams 
ti savo atostogas pas 
ir Feliksą Bloznelius 
farm oje.

Ketu i’i oi i k a areštu otų j ų 
k e Now Yorko darbininkų ir 
liaudies demonstracijos už Į 
taiką praėjusį trečiadienį į 
tapo išleisti po kaucijomis. ; 
Vieniems kaucijas surankiojo i 
Civilių Teisių Kongresas: kiti, 
išgulintieji, užstatus pateikė 
patys. Kaucijos yra $500 
iki $1,500.

lai-

n

Uršulė Yanush, gyvenusi 
1302 Avy St’.. Hillside, N. J., 
mirė šeštadieni, rugpjūčio 5- 
taiką p r a č j usį trečiadienį 
zinski šermeninėje, 151 Se
cond St., Elizabeth, N. J. Lai
dos trečiadienį, rugpjūčio 9- 
tą.

Paliko\ liūdesyje vyrą Ch. 
dukterį Kastanciją, 

seserį

♦
i

Sveikina iš atostogy
Geriausių linkėjimų visam 

Laisvės štabui ir visiems lais- 
viečiams iš Detroito.

Draugiškai,
M. Klimas.

I Yanush,
į sūnų Vincą Atkočaitį, 
i Frances Kazakevičienę, gyve-
■ nančią Jamaica, L. I., brolį 
i Mike Norkų, ir tolimesnius gl
uminės.

Velionė, buvo ilgametė dien- 
I ramčio Lajsvės skaitytoja ir 
; rėmėja. Taipgi narė pažan- 
i giųjų lietuvių organizacijose, 
.jose darbavosi pagal savo ge- 

! riaušių. išgalę.

p ir- 
prie

Jo?
A.

Atkočaičio dirbtuvė. Gerai 
darbavosi jos pirmininkas Al- 
bertukas.

Bobelio dirbtuvė. Jos 
mininkas Bubnelis dirbo 
vartų.

Good Grade dirbtuvė, 
pirmininku seniau buvo 
Bubnys. <.

Matulio ir Vai gini o dirbtuve 
j turėjo didelį stalą ir jos pir
mininkas J. Bernotas dirbo 
sušilęs.

Mičiulio dirbtuvė turėjo sta
lą. Jos pirmininku yra J- 
Stakvilevičius/^

Šimėno dirbtuvė turėjo gra- 
žlį stalą ir darbavosi pirminin
kas Paulauskas.

Z ori an d o dirbtuve turėjo 
Pirmininkas F. 
darbavosi suši-

visos yrą lietų
jų pirmi- 

visi 
kad •jų

Reinhardtas 
lęs.

Čia minėtos 
viškos dirbtuves ii
ninkai nėra joki svečiai 
iš peties darbavosi, 
stalai būtų puikiausi ir pikni
kai pavyktų geriausia. Už tai 
lokalo vadovybe visiems dirb
tuvių c 
ačiuoja.

Svečiai

pirmininkams lygiai

pas kriaučius piknike

pažymiu svetimtaučių 
kriaučiųi dirbtuves, kurios tu
rėjo savo stalus, buvo atvy
kusios pas lietuvius piknike 
pabąliavoti: Howard Clothes, < 
Ripley Co., W. P. Goldman 
C. G. G., Siman Ackerman, 
Robert H a al.

Svečiavosi pas 
vietiniai 
merikos 
Lietuvių 

Buvo
Man teko kalbėtis su 
Aleksandru Valilioniu 
ridos, taipgi dalyvavo 
diečiai Bakūnai..

Lokalo ir pikniko vadovybė 
pranešė, kad šis įvyko dar pir
mas toks didelis piknikas, kai

čia

klubai: 
Piliečių 
Atletų 
svečiu

kriaučius abu
Lietuvių A-
K lubas

K1 tūbas
Ir toliau, 

draugu 
iš Flo- 
cliffsi-

’4.W4W4!

Jie reko- 
biznie- 

praleis- 
Antaną 

obelių 
J. S.

gyvuoja lietuvių lokalas. 
Vien tik prie vartų parduota 
tikietų 1,600, o kiek iš anks
to parduota tikietų, dar ne
buvo suskaityta. Vadovybes 
manymu, skaičius publikos 
siekė netoli 3,000.

J. Stakvilevičius.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 5 kambarių rakandai, 

visi kaip nauji. Parduodame už žc; 
mq kainą, nes yra reikalas 
parduoti. Prašome kreiptis: 
Avė. N. Canarsie, N. Y. Arba 
fonuokite: CLoverdale 7-1789.

(149-153)

greit 
9323 
t de

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EDDIE’S
BAR & GRILL
Edw. Pavįlonis, sav.

Viskas nauja, ^viskas gražu tik- 
ką atidarytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

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.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BAUTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVI8TON
EVergreen 4-$107 ’ A O A vA 11

SHUFFLE BOARD.

Karo laiku rū
pinosi’’teikimu pagalbos karo 
ii’ fašistų nuteriotos Lietuvos 

Į žmonėms, jos vardas clažnai 
į matydavosi Lietuvės pagalbai 
1 aukojusių sąrašuose.

Reiškiame užuojautą jos 
šeimai, giminėms ir visiems 
artimiesiems.

M. Klimas, plačiai jau ži
nomosios Liberty Auditorijos 
pastatus vadovaujančios įstai- į 
gos direktorių pirmininkas, Į 
Richmond I-Ęill - East New! 
Yorko organizacijų darbštus 
narys, atostogomis po mūsų 
valstijos miestus buvo tikėję
sis pasiekti ir Kanadą, aplan- Į xT . ... .
i .. , v. ! New Yorko Vaistuos Am.kyti ten gyvenančius savo i , .. '
nrfimuosius Darbo Federacijos konvencija

i.pasmerkė Mundt bilių, kaipo 
1 varžantį mintijimo laisvę.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKO,TIMAS BARTENDERIO
Reikalingas patyręs bart-enderys 

dirbti restauracijoje, turinčioje like
rių laisnius. Gera alga ir prielan
kios darbo sąlygos.' Kreipkitės tuo
jau sekamu antrašu: 426 So. 51 h 
St., Brooklyn, N. Y. (148-150)

REAL ESTATE
Smallwood, Sullivan Co., N. Y. Iš- 

nuomuojame taipgi ir parduodame 
vasarnamius.

A. PHILIPS
Box 650. Smallwood, N. Y.

Telefonas: White Lake 358 Wl.
(145-149)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tcl. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR pritaikome 
AKINIUS

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

•D6*

TELEPHONE

5TAGG 2-5048

•D6*

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.
* Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki 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. 
Td. EV. 7-6283.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
. Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

•4)6*

RES. TEL.

HY. 7-3681

•D6*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

x (Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitCs pas mus 

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

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

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Rugp. 8, 1950

irV’AuŠvt A

»". . unil




