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KORĖJOS LIAUDININKAI Vajus dėl sukėlimo
GRUMIASI LINK TAEGU $10,000 Laisvei

JAV SVKELTA $7,768;
DAR REIKIA $2,232

Dienraščio XXXII.

LIAUDININKU SKUNDAS
PRIEŠ AMERIKIEČIUS
Reikalauja, kad Jungtinės Tautos uždraustų amerikiniams 
lakūnams naikint ramius miestus ir žudyt gyventojus

Neseniai tarybinė Lietuvos 
vyriausybė pertvarkė visą Lie
tuvos adjninistracinį aparatą.

Lietuva tapo padalinta į Į 
sritis ir rajonus.

Apskričių Lietuvoj nebeliks, i 
Iš viso Lietuvoj bus ketu- | 

rios sritys: Vilniaus, Kauno,] . / . . . v. . .. . . v.
Šiaulių ir Klaipėdos. į Jankiai per sunkias kautynes veržiasi linkui Cindzu;

Lietuvoje buS arti ioo ra. į liaudininkai laimi trijuose kituose frontuose 
jonų. <

Tai Savaimi pasako, jog ra
jonas bus kur kas mažesnis 
už apskritį.

Mano gimtasis kaimas ir 
valsčiaus miestelis Merkinė 
caristinio režimo metu pri
klausė Trakų apskričiai; vė
liau — Alytaus apskričiai, 
dar vėliau — Varėnos apskri
čiai. Dabar Merkinė priklau. 
sys Druskininkų rajonui.

Druskininkai — miestelis, 
kaip dangaus kampelis. Tai 
kurortu vieta.

C* I pr • • •

kurortų vieta. Prieš virš de- giniai . _ _ . .. -
sėtką metų Druskininkai buvo rytinę tos upės pusę trijo-
Lenkijos ponų žinioje.

Šiandien Druskininkai bus 
ir svarbus administracinis cen-
tras pačiame Dzūkijos krašte, j kų pulkai

'k niamp frm
Tenka manyti, jog Lietuvo

je žemės ūkio kolektyvizaci
ja jau baigiama.

O.tai reiškia, jog Lietuvoje 
prasidėjo naujas gyvenimas: 
ežios baigė savo dieneles: že
mė dirbama bendrai; kuriasi 
nauji kaimai, daugiau pana
šūs į miestelius—šviesūs, kul
tūriški kaimai.

Visam tam senas ; 
tracinis aparatas 
Reikalingas naujas, 
nis.

Na, ir jis padarytas.

adminis- 
netinka, 
tobulės-

Aš žinau, vidutiniam 
amerikiečiui lietuviui nebus 
lengva priprasti prie naujų 
administracinių pavadinimų.

Rašant Lietuvon laiškus, 
teks rašyti rajono, o ne ap
skrities vardas.

Kad laiškas greičiau pa
siektų adresatą, be abejojimo, 
teks parašyti ir sritis: Vil
niaus, Kauno, Šiaulių ar Klai
pėdos.

Mes norime kiekvienam 
amerikiečiui lietuviui padėti 
geriau susiorijentuoti; tuo 
būdu mes išspausdinsime tąjj 
naują administracinį pertvar
kymą.

Iš jo kiekvienas matysite, 
kuriai sričiai, kuriam rajonui 
priklauso jūsų gimtoji viete
lė.

Lietuvos operos tėvas, Ki
pras Petrauskas, gavęs visos 
Tarybų Sąjungos liaudies ar- 
tisto vardą, rašo vilniškiame 
“Literatūra ir menas’’ savait
raštyje :

“Prieš keturiasdešimt ketu- 
rius metus aš pirmą kartą iš
ėjau į sceną dabartinės Fil
harmonijos salėje (Vilniuje), 
statant pirmąją lietuvišką 
operą...”

Man rodosi, toji pirmoji 
lietuviška opera buvo Miko 
Petrausko “Birutė.”

Mikas tuomet buvo jau 
kompozitorius, o jo brolis Ki
pras — dar tik pradedąs dai
nuoti, tik pasimojęs kopti mu
zikinėmis kopėčiomis į viršū
nes.

Ir jis tąjį aukštį pasiekė. 
Jis — milžiniškos šalies liau*- 
dies artistas.

Kipras galvoja plačiai. Pri
imdamas tąją šlovę, jis sako:

“Šiandieną, kada naujo ka
ro kurstytojai siekia vėl pa
degti taikaus pasaulio pasta
tą, mes turime dar nuošir
džiau, su dar didesne kūrybi
ne ugnimi savo kasdieninia
me darbe kovoti už taiką, 
tapti ryžtingais taikos tribū
nais.”

Panašiai kalba ir kiti Lie-

Tokio, rugp. 9. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkų 
pulkai, prasiveržę į rytinį 
■Naktong upės šoną, 12 my
lių į šiaurvakarius nuo Ta
egu, prasigrūmė 3 mylias 
pirmyn ir užėmė vietas už 
9 mylių nuo to svarbiausio 
amerikiečiams miesto vi- 
durvakariniame fronte.

Liaudininkų armijos jun- 
i taipgi persimetė j

se kitose vietose, į pietų 
vakarus nuo Taegu.

Kiti šiaurinių liaudinin-
1 šiauriniai-ryti- 

niame fronte numaršavo 25 
mylias į pietus, ir gręsia 
iš rytinio šono apeiti ame
rikiečius Taegu, geležinke
lių ir vieškelių stebulėje.

Jankiai smarkiai kontr
atakuoja liaudininkus ryti
nėje Naktong upės pusėje.

Trečiadienį amerikiečių 
komanda pranešė, kad jų 
pėstininkai ir maririai pie
tiniame fronte vėl “colis 
po colio” pradėjo veržtis 
linkui Čindžu, 10 mylių į 
vakarus nuo dabartinių po
zicijų.

New Yorko Times kores
pondentas Lind. Parrott 
rašo, kad “pražūtinga ir 
taikli liau'dininku pat
rankų ir minosvaidžių ug
nis” per valandų valandas 
buvo sulaikius amerikie
čius. Liaudininkai su mi 
nosvaidžiais ir kulkosvai
džiais atveju atvejais užė
jo amerikiečiams užnuga
ri n. Jankiai todėl turėjo 
-pirma “išvalyti” užnuga- 
rinius liaudininkus ir tik po 
to grumtis pirmyn.

Amerikiečiai per dieną 
nukovę bei suėmė 300 liau
dininkų ir sudaužę 5 jų tan
kus.
Perdėti pasigarsinimai

Hearsto International 
News Service koresponden
tas John Rich užklausė jan
kių marinų oficierių, ar 
tiesa, kad amerikiečiai per 
porą dienų nužygiavo 10 
mylių pirmyn linkui Čin
džu, kaip buvo skelbiama. 
Oficiefius atsakė:

“Tai juokipgi skelbimai. 
Iš tikrųjų mes niekur to
liau ne pasivarėme pir
myn kaip tik iki trijų my
lit;*
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 8. — 
Šiaurinės Korėjos 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armijos 
vai narsiai kaujasi 
Amerikos lėktuvus ir bom
barduoja amerikinę kariuo
menę, jos naudojamus ke
lius ir karinius jankių įren
gimus; padaro priešams

liaudi-

lėktu- 
prieš

tu vos meno korifėjai. Pana
šiai byloja ir Lietuvos moksli
ninkai, darbininkai ir kolekty- 
viečiai.

Po Stockholmo rezoliucija 
rašosi visa plačioji Lietuvos 
visuomenė.

didelių nuostolių.
Amerikos lakūnai, 

barduodami Šiaurinės 
rėjos sostinę Pyongyangą 
ir priemiesčius, sunaikino 
eilę ligoninių, mokyklų, 
laikraščių leidyklų ir nužu
dė tam tikrą skaičių ligonių 
ir mokyklinių vaikų.

Liaudininkai rytiniame 
pajūryje Į pietus nuo Čong- 
songo visiškai sunaikino 
priešų pulką ir išdaužė vie
ną motorizuotą priešų bri
gadą, ii1 jų artilerijos divi
ziją. Pagrobė 4 amerikines i 
patrankas ir 70 karinių au- 
to-sunkvežimių.

bom- Aukojo:

Kiek jankiu kariauja su 
Korėjos liaudininkais

Washington. — Kores
pondentai iš Korėjos fron
to pasakoja, būk šiaurinės 
Korėjos liaudininkai nau- 

daugiau kariuomenes, negu 
amerikiečiui; tik todėl jan
kiai turėję trauktis atgal, 
dėl pačios liaudininkų dau- 
gybės.

Dabar gi aukštieji Wa- 
shingtono karininkai sako: 
Karo fronte yra keturios 
amerikiečių divizijos, pora 
pulkų ir viena brigada jan
kių pėstininkų, artileristų 
ir . marininku. Tai būtu 
bent 70,000 amerikinės ka
riuomenės, neskaitant tūks
tančių lakūnu ir jūreivių, 
kurie atakuoja liaudinin
kus iš oro ir jūros.

Be to, pulkai Pietinės 
Korėjos tautininkų padeda 
jankiams.

O Korėjos liaudininkai 
turi 62,500 iki 100,000 armi
jos visuose mūšių frontuo
se, kaip dabar skaičiuoja 
aukštieji Amerikos kari
ninkai.

Šiauriniai korėjiečiai 
apeina Pohangą

Pietinė Korėją. — Apie 
du pulkai Šiaurinės Korė
jos liaudies partizanų bei 
kareivių prasiveržė pro 
amerikiečių ir Pietinės Ko
rėjos tautininkų eiles ir 
užėmė pozicijas už 10 my
lių į vakarus nuo Pohang 
uosto,. rytiniame Korėjos 
pajūryje. Pohang su gele
žinkelio ir vieškelių mazgu 
yra už 25 mvlių i pietus 
nuo mažiuko Yongdok uos
to ir už 65 mylių į šiaurę 
nuo Pusano, svarbiausio 
jankiams uosto.

Apeidami Pohangą, liau - 
dininkai sykiu gręsia iš ry
tu pusės užpult amerikie
čius strateginiame Taegu 
mieste.

Amerikos karo laivai i 
pelenus supleškino patį 
Yongdok miestą; tad liau
dininkai tiek pasitraukė iš 
Yongdoko, kad amerikinių 
laivų ugnis negalėtų jų pa
siekti.

J. Judžentas, Valley Stream, N. Y.........
Kultūros ir Meno Klubas, Chicago, Ill. ..
Juozas Morkūnas, Hamtramck, Mich. ..
Z. Dulinskas, Cape May, N. J. .........
W. Shapran, Philadelphia, Pa..................

Ant. ir Linda Gudzinai, Scotia, N. Y. ..
S. Puidokas, Rumford, Me. . . • •...........
A. Balčiauskas, Niagara Falls, N. Y. ...
F. Markei, Niagara Falls, N. Y............................5.00'

P. Balzarienė, Walworth, N. Y............................ 5.00
ALDLD 20 Kp. Moterų Skyr. Binghamton, N. Y.5.00 
Onytė, Binghamton, N. Y. .................. 5.00
J. Stankus, Emaus, Pa........................................5.00
F. J. Shuman, Farmington, Me......... • •...............3.00

A. Kielienė, Rumford, Me. •••..................... ....3.00
V. Bonkevičius, B’klyn, N. F. ......................... 3.00

V. Grozan, Lake Worth, Fla. .............................. 2.00
G. Žemaitis, Rochester, N. Y.............................. 2.00
Alex Pekūnas, Connerton,  ....................2.00
Prietelis iš R., N. Y........................••...................2.00

Po $1: L. Siekis, Rochester, N. Y., A. Alenskienė, Rum
ford, Me., Petrusė Stukienė, Plaiston, N. H., Baltimo- 
rietė.

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems aukotojams.
Specialus Vajaus Komitetas.,

Trumanas duoda panašius kaip 
Mundto-Hobbso pasiūlymus

Washington.—Prez. Tru
manas įteikė kongresui to
kį pasiūlymą:

Išleisti įstatymus, kurie 
duotų valdžiai daugiau ga
lios slopinti “neištikimųjų” 
veiklą.

Priversti užsiregistruoti 
žmones, kurie “gavo nuo 
svetimos valdžios ar politi
nės partijos nurodymus, 
kaip šnipinėti” prieš Ame
riką bei kenkti jai.

Sustiprinti generalio 
Jungtinių Valstijų proku
roro galią prieš nepilie- 
čius sveturgimius, 
negalima deportuoti;
versti juos užsiregistruoti 
ir paskirtais laikotarpiais

kurių 
pri-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pietų Korėja, rugp. 9.— 

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai buvo sustabdę ame
rikiečius per 2 dienas;, bet 
trečiadienį amerikiečiai 
prasiveržė 3 mylias link 
Čindžu, užimdami pozicijas 
už 7 mylių nuo to miesto.

London. — 
jog kažin kas 
pavogė vieno 
mokslininko lagaminą su
atominiais sekretais.

Pranešama, 
traukinyje 
amerikinio

Wallace pabėgo iš 
Progresyvių Partijos

New York. — Henry 
Wallace formaliai pasi
traukė iš Progresvvių Par
tijos. Savo pareiškime jis 
sako, “geriau galėsiąs tar
nauti taikai.” atsimetus 
nuo šios partijos.

Jau pirmiau Wallace pa- Jie grūmoja muštynėmis ir 
sižadėjo remti Amerikos net kraujo liejimu tiems,sižadėjo remti Amerikos 
karą prieš Šiaurinės Korė- kurie mėgins laužyti jų 
jos Liaudies Respubliką, ‘streiką prieš Sun Oil.•streiką prieš Sun Oil.

.. .$15.00 

.... 10.00 

....10.00 

.'...10.00 

....10.00 

....... 5.00 

....... 5.00

reguliariai pranešinėti ati
tinkamai valdinei įstaigai, 
kur jie gyvena ir ką veikia.

Išleisti griežtus patvar
kymus prieš nužiūrimus 
“neištikimuosius” karinėse 
bazėse ir kitose svarbio
se Amerikos apsaugai vie
tose.

Tais pasiūlymais prezi 
dentas “pavaduoja” fašis- 
tuojantį Mundtos bilių dėl 
“raudonųjų” registracijos 
ir Hobbso bilių dėl nepa
geidaujamų nepiliečių sve- 
turgimių suvarymo į kon
centracijos stovyklas.

Mundtas dėl to pareiškė:
“Aš džiaugiuosi, kad pre

zidentas, galu ’gale, remia 
mano planus.”

Tokio. — Pranešama, 
kad amerikiečiai atmušė 
Korėjos liaudininkus vidų- 
riniai-vakariniame fronte.

Washington. — Amerika 
duos Turkijai dar du sub- 
marinus ir pagalbinį karo 
laiva.

■ **

Vadinamas New Jersey 
"gazolino karas”

Newark, N. J. — 3,000 
savistovių gazolino stočių 
sustreikavo. protestuoda
mos prieš Sun Oil žibalo 
kompaniją. Nes ta kompa
nija numušė iki 20 centų ir 
9 dešimtadaliu kaina gazo
lino. pardavinėjamo iš savo 
stočių.

Pavienių gazolino stočių 
savininkai sako, tokia kai
na varo juos j bankrūtą.

Lake Success, N. Y. — 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos užsienio reika
lų ministras Pak Hen Nen 
pareikalavo, kad Jungtinės 
Tautos sustabdytų “barba
riškus” žygius Amerikos 
lakūnų, kurie bombarduoja 
ir apšaudo ramius Korėjos 
miestus ir žudo civilius gy
ventojus.

Protestuojanti liaudinin
kų telegrama adresuota 
sovietiniam delegatui Ja
kovui Malikui, Jungtini^ 
Tautų Saugumo Tarybos 
pirmininkui šį mėnesį.
Maliko rezoliucija

Malikas, pristatydamas 
Šiaurinės Korėjos protestą 
Saugumo Tarybai, pasiūlė 
rezoliuciją, kuri reikalau
ja:

— Saugumo Taryba turi 
atšaukt į Jungtines Valsti
jas, kad sustabdytų ameri
kinius lakūnus nuo barba
riško naikinimo ramių Ko
rėjos miestų ir kaimų ir 
nuo šaudymo civilių gyven
tojų.

Amerikos lėktuvai, bom
barduodami ir iš oro šau
dydami ramius miestus ir 
jų gyventojus, aršiai laužo 
pasauliniai priimtuosius 
tarptautinius įstatymus, — 
sako Maliko rezoliucija, 
šiaurinės Korėjos pareiš
kimas

Korėjos Liaudies Res
publika šitaip kaltina Ame
rikos oro jėgas:

— Amerikiniai įsiveržė - 
liai vartoja nežmoniškus, 
barbariškus karo būdus 
Korėjoje. Jie tikisi tokiais 
žiaurumais sulaužyti mūsų 
žmonių pasiryžimą priešin
tis užpuolikams.

Amerikinės oro 
barbariškai puola begink
lius Korėjos miestus ir 
kaimus, kur niekuomet ne
buvo ir nėra jokių karinių

jėgos

Austinas mojasi 
nutildyt Maliką

Lake Success, N. Y.' — 
Amerikos atstovas Warren 
Austin tariasi su savo šali
ninkais, kaip galima būtų 
pašalint Sovietų delegatą 
Jakovą Maliką iš pirminin
ko vietok Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje šį m ė - 
nėšį.

Austinui labiausiai nepa
tiko, kad Malikas įnešė 
Saugumo Tarybai rezoliuci
ją, reikalaujančią uždraust 
Amerikos lakūnams bom- 
barduot ir apšaudyt neka
rinius Korėjos miestus ir 
kaimus ir civilius jų gyven
tojus.

Austinas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga galėtų 
sustabdyti Korėjos karą, 
jeigu išakytų Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Armijai vi
sai pasitraukti iš Pietų Ko
rėjos.

Austinui reikalaujant, 
Saugumo Tarybos posė- 

taikinių. Jie naikina pap
rastus namus, palieka žmo
nes be pastogės, kartu nai
kindami mokyklas, ligoni
nes ir kitas kultūros s įstai
gas ir žudydami ramius 
gyventojus, senelius, mote
ris ir vaikus.
Tūkstančiai civilių gyven
tojų užnhišta bei sužeista

Pavyzdžiui, amerikiniai 
lakūnai nuo birželio 29 iki 
rugpjūčio 2 d. ' kartotinai 
bombardavo ir iš kulkos
vaidžių apšaudė gyvenamą
sias vietas sostinėje Pyon- 
gyange. Jie šaudė žmonių 
būrius, kuomet šie bėgo į 
slėptuves. Jie taipgi, karto
tinai skraidydami virš di
džiųjų gatvių, pylė kulkos
vaidžių ugnį į žmones. Vien 
Pyongyange tuo ‘ laikotar
piu amerikiniai lakūnai už
mušė 700 žmonių ir sužei
dė daugiau kaip 500.

Liepos mėnesį ameriki
niai lėktuvai numetė šim
tus tonų bombų į Wonsan 
miestą ir tarp kitko, pade
gė ryžių sandėlį, o kuomet 
gyventojai susirinko gelbė
ti ryžius iš gaisro, tai ame
rikiečiai lakūnai keliais at
vejais šaudė tuos žmones. 
Tokiu būdu jie Wonsane 
nužudė bei sužeidė daugiau 
kaip 4,000 žmonių... pana
šiai ir kituose miestuose 
Šiaurinėje ir Pietinėje Ko
rėjoje.
Net skalbėjos apšaudomos

Skundas tęsia, kad jan
kių lakūnai šaudo Jaukuose 
dirbančius valstiečius, besi
maudančius upėse vaikus ir 
beskalbiančias' baltinius 
moterią: nurodo, kur ir ka
da amerikiečiai ugnim iš 
oro nužudė desėtkus kai
miečių, vyrų, moterų ir 
vaiku.

Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika, pagaliaus 
pareiškia:

— Mes griežtai protes
tuojame ir reikalaujame, 
kad Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba tuo jaus da
rytų tinkamus žingsnius, 
kad sustabdyt tokias žvė4 
riškas amerikiečių nedoryt 
bes Korėjoje. O jeigu Sau
gumo Taryba jų nesustab
dys, tai ir ant jos lygiai 
guls kaltė už tuos krimina
lius veiksmus, kaip ir ant 
amerikinių įsiveržėlių, — 
sako šiaurinės Korėjos 
valdžia.

Frankfurt, Vokietija. — 
Vakarinės Europos diplo
matu pasitarimuose vienas 
Anglijos atstovas reikala
vo priimt vakarine Vokie
tija kaip pilnutinę sąjungi
ninkę.

Kopenhagen.
Danijos socialistų valdžia.

Suiro

džiai buvo atidėti iki šio 
ketvirtadienio. Anglų-ame- 
rikonų blokas tuo tarpu 
tarėsi, kaip nutildyti Mali-
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Atviras laiškas prezidentui Trumanui
» Gynimas sveturgimių amerikiečių teisiu virsta labai I 

svarbiu visų Amerikos žmonių reikalu. Žmonės, kurie i 
myli laisvę ir supranta reakcijos pasinio j imus, negali 
tylėti, kai* keturiolikai milijonų sveturgimių grumojama 
atėmimu teisių. Jie netyli. Jie protestuoja. Jie rašo pre
zidentui Trumanui atvirą laišką ir ragina suvaldyti j 
Teisingumo Department© galvas, kurios paskutiniais ! 
keleliais metais pradėjo persekioti sveturgimius Ameri- ; 
kos piliečius.

Atvirą laišką prezidentui Trumanui pasirašo 150 žy-; 
miu amerikiečių. Ju tarpe užtinkame tokius visuomeni-'
ninkus. kaip Dr. Stringefello Barr, Dr. Algernon Black, (Straipsnio pabaiga)
Dr A. J. Carlson, Dr. Abraham Cronback, Very Rev. John j . HI.
W. Day, Dr. Haven Emerson, Prof. Thomas I. Emerson, i — Jis vis žadėjo rašyti 
Mrs. Dorothy Canfield Fisher, Uta Hagen, Prof. Harper, ■ testamentą, nurodant, kaip 
Prof. Morrison, William R. Wood ir kitus. Mums, sve- jis turįs būti palaidotas, — 
turgimiams tai labai džiugu. Turime daug gerų taikiniu-! aiškina Paulina Jasilionie- 
kų gynimui savo konstituciniu teisiu ir civilinių laisvių. • nė. — Bet nežinau, ar jis

Šių visuomenininkų laiškas ištisai skamba: jį parašė. Vienas aišku: jis
“Mes esame rimtai susirūpinę paskutiniais laikais nuolat man primindavo, 

Teisingumo Department© pranešimu, kad jis sieks atim-1 kad turįs būti sudegintas 
ti pilietines teises tūkstančiui sveturgimių Amerikos pi-' krematorijoje. Taigi jo pa
liečių, pasiremiant politiniais pagrindais. Iki šiol jau ! geidavimą ir pildau... 
prieš penkis tokius piliečius pradėta žygiai Detroite, i Nuveda mane į jo kabi- 
Hartforde ir Philadelphijoje. ' ' ' n e tą — nedidelį kambarėlį,

“Mes manome, kad bandymas padaryti skirtumus tar-1 pilną knygų, visokių susili
pę sveturgimių Amerikos piliečių teisių ir teisių čia gi-, vinių, raštpalaikių ir kitko, 
mušiu Amerikos piliečių paneigia pamatinius Amerikos j Ten, ant rašomojo stalelio 
principus. Šis bandymas atimti pilietines teises pastato j stovi pradėtų rašyti eilių, 
į pavojų ne tik vienuolikos milijonų sveturgimių piliečių, 1 Keletas puslapių parašyta 
bet taip pat laisves visų čiagimių piliečių. į įspūdžių iš jo apsilankymo

“Šitie žygiai sulaužo aiškius Jungtiniu Valstybių > Brooklyne ir Richmond 
Konstitucijos potvarkius, kaip kad juos išdėstė Jungti-1 Hill, N. Y., kai jis prieš po- 
hiu Valstybių Aukščiausias Teismas 1913 metu birželio'ra mėnesiu buvo čia atvy- 
21 d. William Schneiderman© byloje. Tas istorinis nuo-j kęs. Bet tie įspūdžiai neuž- 
sprendis, teisėjo Murphy žodžiais, ‘užtikrino minties, baigti.
ir veiklos laisvę tiems visoms, kuriems Amerikos piliety- f Jis sakė savo žmonai: .

j Raškaitis• parašė jam eilė- 
: raštį, kurio jis jau neskai- 
I tys ir negirdės ...

Jasilionienė klausia:
— Kas daryti su jo ar

chyvu? Jis man nuolat sa
kydavo: “Kai aš numirsiu, 
nesunaikinkit nieko, ką ra
site mano kabinete...”

Aš sakiau, nesirūpinkit, 
I tegu stovi viskas, kaip sto
vi. Mes ką nors turėsime su 
archyvu padaryti. Archy
vui peržiūrėti, patikrinti, su 
juo susipažinti reikia ne 
vienos dienos.

Jis turi surinkęs daug 
vertingų senų knygų. Yra 
nemažai jo raštų,— dar gal 
būt niekur netilpusių. Sta
sys buvo kruopštus, nepa
prastai darbštus ir tikslus.

IV.
Vakaro]) susirenka daug 

žmonių.
4-

bės teisė buvo suteikta įstatymais tai]) lygiai, kai]) čia- Kalbamės, tariamės..
gimiams piliečiams.’

“Mes pilnai sutinkame su teisėjo Rutledge nusistaty
mu, kuris pasakė, sutikdamas su nuomone Schneiderman© 
byloje: ‘Labai abejotina, kad Konstitucijos gamintojai 
būtų turėję mintyje sudaryti dvi piliečių klases — vieną 
klasę laisvą ir nepriklausomą, o kitą, kuri per visą gy
venimą būtų suvaržyta.’

“Jungtinių Valstybių Aukščiausias Teismas, savo 
Schneiderman© nuosprendyje, pabrėžė demokratinius 
principus, kuriais ši šalis yra paremta. Bile koks bandy
mas pakeisti šį1 Amerikos piliečių teisių tradicinį trakta
vimą sudaro didelį pavojų pačiai mūsų demokratijos 
.egzistencijai. Tuo būdu mes esame priešingi bile kokiam 
Department© bandymui panaikinti Jungtinių Valstybių 
Aukščiausio Teismo nutarimą Schųeidermano byloje.

“Šiame įtempimo ir isterijos laikotarpyje, kuomet pa
matinės civilinės laisvės Jungtinėse Valstybėse randasi 
dideliam pavojuje, bandymai atimti pilietines teises 
sveturgimiams piliečiams^ tik patarnauja padidinimui 
pavojaus toms konstitucinėms ir demokratinėms apsau
goms, kurios visuomet pakeldavo aukščiau Amerikos 
žmonių, tiek čiagimių, tiek sveturgimių, teises.

“Mes raginame jumis, Jungtinių Valstybių prezidente, 
įsakyti Teisingumo Departmentui sustabdyti savo pas
tangas atimti pilietines teises Sam Sweetui (Det
roit), Mfix Hattwigui (Hartford), Reba Kossleriui 
(Philadelphia) ir visiems kitiems, kuriems yra grumoja
ma netekimu Amerikos pilietybės dėl pažangios, darbi
ninkiškos arba politiškos veiklos.”

Mes karštai sveikiname šiuos žymius amerikiečius už 
jų drąsą ir užtarimą sveturgimių piliečių.

Hobbs ir Mundt biliai, kurie yra svarstomi Kongrese, 
yra kitas didelis pavojus piliečiams. Tik tokiais protes
tais, kaip šių įžymių amerikiečių, Amerikos žmonės at
muš pasikėsinimus ant jų konstitucinių teisių ir demo
kratinių laisvių.

KELIAMOS KAINOS BAUGINA ŠEIMAS
Aną dieną teko stovėti 

eilėje kompaniškoje krau- 
tuvėje ir matyti, kaip tos 
krautuvės vedėjas ištraukė 
p i r k ė j a i • iš rankų 
tris gabalėlius 
muilo. Priežastis: krautu
vės nuostatai leido parduo
ti tiktai tris vienam pirkė
jui, o toji moteriškė pirkosi 
6.

Čia pat vietoje krautuvės 
vedėjas išrėžė pamokslą 
mums visoms, ten stovin
čios! oms moterims, tarsi 
mes visos būtume kokios 

sugrobė jos šalies turto, 
lyg būtume kokio deglosios 
elgsenos žmonės.

Pasidairiau aplink — tik 
1 ta viena tuomet tepirkosi 
muilo iš visos eilės lauku
sių užsimokėti.

Tokių pamokslų dabar 
pilna komercinė spauda.

Netiesa, kad moterys iš 
godu mo-grobš turn© sugro
bia prekes ir kad būk dėl 

| to prekių kainos keliamos.
Ir toji norėjusi pirktis 6 

gabaliukus muilo mano kai- 
minka, senyva italė, tiek

Rojus Mizara

STASYS JASILIONIS PALAIDOTAS

Stasio Jasilionio kūnas karste nešamas i krematoriją. (St. Raudu vės nuotrauka).

Aš parašysiu gražų
I eilėraštį, paaukotą Dr. J.
i J. KaŠkiaučiui. Norėčiau, 
! kad eilėraštis būtų dekla- 
■ muotas D r. KaŠkiaučiui pa- 
' gerbti ruošiamajame ban- 
i kiete rugs. 10 d. Tu, Pauli- 
' na, turėsi gerai išmokti ir 
į padeklamuoti, nes aš pats 
Į ten negalėsiu nuvykti.

Vadinasi jis nujautė ką 
j tai nepaprasto.

Ieškome eilėraščio, bet 
I nerandame. Jis gal dar ne- 
I buvo pradėtas rašyti, o gal 
! kur “paslėptas”, gal dar 
Į atsiras.

Šiandien vieną žinome:'. Sakau draugams: dabar 
------------------- :------------ □ kiekvienas jūs turėsite

I pirktis norėjo tiktai dėl to, 
kad ji plauna drabužius ir 
indus keliolikos asmenų 
šeimai. Gal už poros dienų 
ji vėl turės stovėti eilėje 
laukti muilo.

Dar kitos priverstos šian
dien pirktis daugiau, kad 
rytoj pakeltos kainos ne
priverstų alkti šeimą, kuri 
ir dabar vos suveda galą su 
galu.

Daleistina, kad randasi 
viena kita turinti ištek
liaus pirkti, vietos sandė
liui ir didelį grobštumą, ku
ri perkasi daugiau, negu 
jai šiandien reikia, perkasi 
be priežasties. Tačiau ne 
šeimininkėj kelia kainas.

Pavyzdžiui paimkime su
prantamiausią prekę, pieną. 
Rugpjūčio 1-mą New Yor
ke kainos pakeltos po cen
tą kvortai pieno ir po du 
centus ketvirčiukei grieti
nės.

Ar-’ šeimininkes gali pie
no prisigrobti pusmečiui 
ar kad ir mėnesiui laiko? 
O gal karvės suprato poli
tiką ir sulaikė pieną?

Lai bus palaiminti “uba
gai dvasioje,” kurie gali: 
ma įtikinti, būk dėl šeimi
ninkių grobštumo keliamos 
prekių kainos. Net.

Kiekvienas reiškia ne tik 
i liūdesį, o ir didžiulį 
i s u s i r ū pini m ą, kas 
dabar Binghamtone bus. 
Jasilionis buvo nepavaduo
jamas veikėjas vietoje. 
Ilgametis LDS 6-tųs kuopos 
sekretorius, ilgametis Lie
tuvių Literatūros Draugi- 

i jos kuopos sekretorius. 
Daug visokių darbų jis at
liko. Jis gerai pažino žino- 

Įneš. Nenuostabu: su maža 
pertrauka, Jasilionis Bing
ham tone išgyveno 40 me
tu ! u

dirbti daugiau nei dirbote 
ligi šiol. Stasio mirtis — 
nuostolis ne tik jums, o ir 
mums visiems.

Vienas kitas’ draugų įtei
kia dovanų Laisvei.

Viena, Amerikoje gimusi 
ir augusi draugė duoda net 
$50.

Čikagietės dainininkės 
Koste Abekienė ir Agnes 
Kenstavičienė skambina iš 
Newark© aerodromo, kad 
jos negali išvakaro pribūti 
Binghamtonan. Jos bus tik 
rytoj rytą ir prašo pasitik
ti jas aerodrome.

Stasys ne kartą buvo pa
reiškęs nuomonę: kai jis 
mirs, norėtų, kad jo laido
tuvėse šios dvi' populiarės 
mūsų dainininkės sugiedo
tų jam vieną kitą dainą. Jos 
sutiko. Jos, vadiansi, rytoj 
bus.

Jau vėlu.
Žmonės krinka namo, nes 

rytoj turės vieni dirbti, o 
kiti važiuoti į Wilkes-Bar
rio miestą, į krematoriją,— 
nori pasilsėti. Tačiau dalis 
pasilieka budėjimui per vi
są naktį. Prašau Jasilionie- 
nę, kad ji nesisielotų ,kad 
eitų pasilsėti. Ji sutiko.

Antanas Pagiegala, arti
masis mirusiojo draugas,

vedasi mane nakvoti, o jo 
žmona liekasi budėjimui.

Ji grįžo tik apie 6 vai. ry- 
j to.
i y.

Gražiai apie velionį atsi- 
I liepė vietos angliškoji spau
da, kurią informavo gabi ir 
maloni laidotuvių direktorė 
Mrs. Chopyak.

Dienraštis “Bin gh a m to n 
Sun” rašė':

“Mirė lietuvių poetas 
Stasys Jasilionis, autorius 
daugelio poemų — mirė jis 
sekmadienio .rytą Wilson 
Memorial ligoninėje, keliom 
valandom po to, kai jį užga
vo širdies smūgis...

“Jis buvo autorius dau
gelio lietuviškų poemų, til
pusių Jungt. Valstijų, Ka
nados ir Europos liet, spau- 

I doje. šios poemos buvo at- 
■ spausdintos dviejuose kny- 
; gų tomuose...”

Apie jo mirtį buvo rašy- 
i ta Wilkes Barrio ir Scran- 
įtono spaudoje.

“Binghamton Sun”, beje,
1 išspausdino ir mirusiojo 
; paveikslą.

VI.
Stasys paliko dar gyvą 

i savo tėvą, Igną, gyvenantį 
Lietuvoje. Jis, sakoma, jau 
yra 85 metų amžiaus. Lie- 

j tuvoj liko seserys: Stella 
Dambrauskienė, Agnė Ži
donienė ir Elzbieta Jasilio- 
nytė; Binghamtone dvi se
serys: Ieva Palionienė su 
šeima ir Emilija Čarnienė 
su šeima.

Apie velionio mirtį Lie
tuvon Laisvė pranešė tele
grama spaudai, iš kurios 
Stasio giminės, be abejoji
mo, matys, kas čia atsiti
ko.

Žmonos seserys: Žukienė 
ir Čeponienė su šeimomis 
abi gyvena Binghamtone.

Taipgi liko daug kitokių 
giminių.

Man sakė, jog tūlos mi
rusiojo giminės atsisakė at
eiti į ladotuves dėl to, kad 
Stasio palaikai bus kremą- 
tu o j am i.

Ak, koks aklumas!
VII.

Trečiadienio (rugpjūčio
2 d.) rytas.

Žmonės renkasi, renkasi.
Štai, jau ir laikas važiuo

ti.
Aš tariu keletą žodžių. 

Dainininkės sugieda vieną 
dainą. Bet čia per ankšta, 
trošku, žmonės nebeįtelpa; 
daug stovi gatvėje, negirdi 
ir nemato, kas darosi vidu
je.

Pagaliau karstas užden
giamas. Grabnešiai — seni, 
geri velionio draugai,—ne
ša karstą į automobilį.

Paskutinį kartą Stasys 
apleidžia savo numylėtąjį 
namą.

i Jis iškilmingai iš jo išne
šamas.

Policija lydi mus per visą 
miestą, skindama kelią pro 
trafiką. Už miesto ribų ji 
mus paleidžia vienus.

Apie 20 automobilių, pil- 
! nu velionio giminių ir drau- 
igu, lydi jį, lėkdami vingiuo- 
j tais keliais giliais kloniais, 
I link Wilkes-Barrio.

Milžiniški kalnai, apsi
kaišę žaliuojančiais me
džiais, stebi visa tai ir, ro
dosi, liūdi kartu su tais, ku- 
riie vyksta tvarkioje auto- 

i mobilių eilėje.
Aš važiuoju su draugais

■ Pagicgalais. Juodu pasako
ja mums kai kuriuos išgy
ventus prietykius su velio^ 
nim Stasiu; Pagiegalai ir 
Jasilioniai — ilgamečiai 
draugai.

VIII.
Va, jau mes ir Wilkes’ 

Barrio mieste — 80 mylių 
jau pravažiavome.

Važiuojame plačiąja Wy
oming Avenue. Aiškinu 
draugams: čia kur nors ne
toli yra Lietuvių Laisvos 
Kapinės, kuriose palaidota 
jau šimtai mūsų draugų.

Bet Stasys pasirinko sau 
i kitokį laidojimo būdą. Jis 
Į vyksta ant Maple kalno, 
I aukštai, aukštai.

Pasiekiame kapines. Jo
se pačiame centre, ant kal
nelio stovi jau ne naujas, 
beta dar gražus pastatas. 
Tai krematoriją. •’

Čia randame didelį būrį 
žmonių, velionio asmeniškų 
ir idėjos draugų — iš Še- 
nandorio, iš Wilkes-Barrio, 
iš Scran tono, ir kitur.

Liūdnai spaūdžiamės 
rankas, kalbėdamiesi tik 
mintimis.

Staiga grabnešiai ištrau
kia karstą ir neša vidun.

Ten pastato prie platfor-
■ mukęs; karstas paskutinį 
i kartą atidengiamas.

Sunešamos gėlės, apsta- 
tomos aplink karstą.

Sutariame taip: pirmiau
siai sugiedos Stasys Kuz
mickas, tuomet aš pasaky
siu kalbą, o paskiausiai 
Koste Abekienė ir Agnes 
Kenstavičienė sugiedos Sta- 

j šio Jasilionio parašytas dvi 
! dainas, pritaikytas mo
mentui.

Fotografistas Stasys 
Rauduvė traukia paveiks
lus.

Giminės susodinamos 
greta koplyčios jaukiame 
kambarėly j, o apšti koply
čia kimštinai užsikimšusi 
velionio draugų ir draugių.

Visi nebetilpo.
Mrs. Chopyak atsargiai 

padaro rankos mostelį, 
Stasys Kuzmickas atsistoja 
greta karsto ir pradeda 
dainą, kurią, sakoma, Le
ninas labai mėgo: “Nelais
vės sunkios....” Dainininkas 
sudainuoja vieną posmą, ki
tą, trečią, na, ir žodžiai 
gerklėje užsikerta, akys pa- 
sriuva ašaromis... “Toliau 
negaliu”, sako jis ir pasi
traukia į šalį.

Tuomet mano eilė.
(Mano kalba bus išspaūs- 

dinta šeštadienio “Laisvė
je”).

Paskiausiai pasistoja A- 
bekienė ir Kenstavičienė. 
Iškilmingai sugieda dvi 
dainas .

Tuomet atsisveikiname 
Stasį: paeiliui kiekvienas 
priėjęs prie karsto lenkia 
galvą, atsargiai paliečią^jo 
ranką, dešinę ranką, kuria 
jis tiek daug rašė...

Viskas baigiasi.
Išėję iš koplyčios, visi dar 

stovi, lyg nenorėdami grįž 
ti. Manęs prašo, kad prašy- 

ičiau visus vykti miestan 
užkandžių.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Kotv., Rugp. 10, 1950

Po to aš dar grįžtu į ko
plyčią, į paskirą kambarėlį? 
Jasilionienė ir kiti tariasi, 
kokią urną parinkti jo pe
lenams.

Ant stalelio pastatytos 
dvi urnos. Bet viena tuojau 
pasako, kad ji bus Stasio 
pelenų globėja. Tai varinė 
urna, didžiulės knygos pa
vidalo.

Taip, visi manome, kad 
ji tinkamiausia.

Ant greitųjų urnos nuga
roje bus iškalta:

“Stasys Jasilionis” 
(1892-1950)

Vėliau bus parinktas iš 
paties poeto eilių tinkamas 
posmelis ir ten, žemiau, 
bus įbrėžtas. Kas bus dary
ta su velionio pelenais, vė
liau paaiškės.

Grįžtame.
Sustojamą restorane už- 

i kandžių.
Pasikalbame, apsikeičia

me žodžiu.
Na, ir neužilgo kiekvie

nas savais keliais leidžia
mės link namu.

Stasys Jasilionis mirė ir 
palaidotas.

Mes, likusieji, privalome 
gyventi ir dirbti — dirbti 
daugiau nei dirbome.

To norėjo, to troško mi
rusysis !

To trokšta kiekvienas pa
dorus darbo žmogus.

ŽINlOŠKŪĖfŪVOS
Liaudies ansamblio 
gastroles Aukštaitijoje

VILNIUS, birž. 14 diena.— 
Valstybinis dainų ir šokių 
liaudies ansamblis Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio garbei 
atliko kelionę po respubliką 
Aukštaitijoje buvo aplankyta 
virš 20 įvairių vietovių ir su
rengti 33 koncertai.

Socialistinio kaimo laukuo
se sostinės meno kolektyvas 
buvo mielai laukiamas. Mū
sų ansamblis visur buvo šil
tai sutiktas. Štai mes svečiuo
se Pasvalio apskrities “Leni
no keliu” kolūkyje. Drauge 
su kolūkiečiais pasidžaugę so
cialistinio darbo laimėjimais, 
pradėjome savo koncertą. Jo 
pasiklausyti susirinko ne tik 
“Lenino keliu” kolūkio nariai, 
artimos žemės ūkio mokyklos 
pedagogai ir auklėtiniai, bet 
ir tolimesniųjų kolūkių bei 
MTS darbuotojai. Gausiame 
ansamblio repertuare ne
trūksta liaudies šokių ir bū
dingų komiškų, išdaiginių 
choreografinių numerių. Klau
sytojai koncertą sutiko su di
deliu pritarimu.

Zarasuose, Marytes Melni- 
kaitės tėviškėje, ansamblio 
dalyviai aplankė Marytės ka
pą ir papuošė jį gėlėmis. M. 
Melnikaitės tėvai ir giminės 
buvo mūsų koncerto garbės 
svečiai.

Utenoje ansambli džiaugs
mingai pasitiko vietos moky
klų moksleiviai.

Rubikių plytinėje koncerto 
pasiklausyti susirinko apylin
kių kolūkiečiai ir daugiau 
kaip 240 plytinės darbininkų.

E. Pilypaitis.

Socialistinėse įmonėse

PLUNGĖ, birž. 10 d. — 
Plungės plytinės kolektyvas 
Tarybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei įsipareigojo viršum 
plano pagaminti 100 tūkstan
čių degtų bei 150 tūkstančių 
žalių plytų. Plytinėje pirmau
ja meistro P. Valančiaus va
dovaujama pamaina. ši pa
maina kasdien viršum plano 
pagamina 6,000 žalių plytų.

K. Kilčiauskas.

KAIŠIADORYS, birž. 10.— 
Žasliuose statoma nauja dvie
jų aukštų geležinkelio stotis. 
Jau užbaigti pastatų statybos 
ii’ vyksta vidaus įrengimo 
darbai. Nauja stotis bus per
duota naudotis iki Liepos 21- 
osjos. B. Genzelis.



CLEVELAND© ŽINIOS
LDS 55 kp. veikimas

Rugpjūčio 2-rą dieną įvyko 
minėjos kijopos susirinkimas. 
Smagu minėti kuopų susirin
kimus. į kuinuos nariai skait
lingai lankosi ir svarsto orga
nizacijos reikalus, šiame su
sirinkime , seimo delegatas J. 
Palton išdavė gana smulkme
nišką raportą, kiti delegatai 
—K. Salen ir A. Palton — 
dar kiek dapildė. Raportai 
priimti su užgyrimu.

Prisiminta ir apie kuopos 
sergančią narę M. Račkaitie- 
nę. Jinai sveika būdama daug 
veikė ne tik LDS kuopoje, bet 
ir kitose pažangiose organiza
cijose. Jau apie pora metų, 
kai nelemtos ligos parblokšta 
taip, kad ir finansinė parama, 
matomai, reikalinga. Kuopa 
nutarė surengti vakarėlį Jos 
naudai. Išrinko tam darbui 
komisiją, kuri pasitarus pra
nešė, jog tas vakarėlis įvyks 
rugsėjo 9 d., LDS Klubo sve
tainėj. Taipgi, kurie tą vaka
rą norėsite ten gauti pilną va
karienę, kuri jums kainuos 
tik vienas doleris, tai komisija 
nori tą dolerį gauti iš anksto, 
kad žinotų, kiek maisto paga
minti. Komisijoj yra M. Ven- 
Klovienė, E. Boikienė, J. že- 
brys ir J. Eitutis. Kelios Mo
terų Klubo nares pareiškė, 
kad ir visos Moterų Klube 
narės prie šio parengimo pri
sidės. Matoma, kad tokiam 
gražiam tikslui rengiamas 
vakaras gali būti gana dide
lis ir pasekmingas.

Pramogų permainos
Nors parengimus kilnoti iš 

viehos dienos į kitą sudaro 
tam tikrų nesmagumų, tačiau ■ mylimu sūnum. Tokios mo
to ne visuomet galima išveng-I ter.vs nežino, kaip motinos-ne- 
ti. Clevelando spaudos pik- miega naktimis, rūpinasi, kur 
nikas per tūlą laiką buvo į jų sūnūs yra ir ar teks be
skelbtas, jog Įvyks rugpjūčio ; matyti juos sveikus, ar bus 
27 dieną, bet tapo nukeltas į j sužaloti amžinai, ar gal už- 
rugsėjo 3 dieną. Reiškia, visa mušti už kruvinus pinigus, 
savaite vėliau. Jis įvyks Ru- v. M. D.
bo ūkyje, prie 122 kelio.

LLD 19o kuopos išvažiavi
mas buvo skelbtas, jog įvyks 
rugsėjo 3 d., pas drg. Kala- 
kauską, tapo irgi pakeista. 
Jis įvyks rugpjūčio 20 d., irgi 
Rūbo ūkyje, prie 422 kelio. 
LLD 190 kp. nariai ir kiti, no
rėdami dalyvauti šiame išva
žiavime, turi iš anksto sumo
kėti savo šėrą, už ką bus su
pirkta visiems dalyviams val
giai ir gėrimai. 190 kuopa 
kas metai rengia tokius drau
giškus išvažiavimus ir daly
viai jaišx esti pilnai patenkin
ta; taip bus ir šiais metais.

J. Žebrys.

Kur reikia, nėra pinigų
Karo reikalams galvatrūk

čiais skiriama pinigų, bet 
žmonių gerovei jų nėra. Įstai
gom, kur gydomi proto ligo
niai, pinigų nąra. Iš Ohio 
sostinės Columbus pranešama, 

Vieno Mokyklos 

PIKNIKAS
SEKMADIENĮ 

Rugpiūčio 13 August

Pirma Meno Mokykla, Mass.

OLYMPIA PARK
So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

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

DENGĖJAI.

' kad geroves departmentas tu- 
ri $2,000.000 trūkumų, kad 

i apmokėjus tų įstaigų persona- 
i lui per Šiuos fiskalinius me- 
i tus.

Ohio valstijos įstaigų pri- 
I žiūrėtojai, kurių viso yra tik 
' 553 ( 14 Clevelande), apelia- 
; vo į gubernatorių su prašy- 
i mu algas pakelti. Apeliacijoj 
i jie įrodė, kad jie turi dirbti 
i su labai maža skaitline dar- 
’ bininkų. Darbininkai nepasi- 
į laiko už tai, kad algos per- 
Į mažos. Ir įstaigų personalo 
[algos nesiekia minimum.

Jų prašymas buvo “paten- 
Į kintas” su prižadu. Ohio Ci
vil Service Commission suti
ko, kad algos turi būti pakel
tos, bet gerovės departmen
tas sako, kad dabar negalima, 

I nes trūksta $2,000,000 ir visi 
| turi būti pasitenkinę tom pa- 
į čiom algom ir su mažu skait- 
' lium pagelbininkų.

i Yra žmonių, norinčių 
kruvinų pinigų

Atsiranda tarp paprastų 
gyventojų, ne tik tarp pelną- 
grobių, kurie nori, kaip ame
rikoniškai vadinama, “blood 
money.” Mrs. Lillian Nagy, 
10916 Grandview Ave., ir 
daugiau tokių, stato klausi
mą. kokie tic do amerikonai, 
kurie nerimsta belaukiant tre
čio pasaulinio karo, kad vėl 
galėtų pasidaryti pinigų taip, 

i kaip jie prisidarė per pereitą 
Ikarą? Jos sako žinančios ke- 
! lėtą tokių.

Tos moterys sako, kad mo
terys, kurios lankia karo, ne- 

I supranta motinų širdgėlos, 
I kada reikia skirtis su savo 

j Protestas prieš užpuolikus

Kaip žinoma, klerikalų ir 
menševikų sukurstyti ir suor
ganizuoti elementai padarė 
užpuolimą ant LLD 35-ių me
tų jubiliejaus bankieto, taipgi 
sumušė Draugijos pirmininką, 
to vakaro kalbėtoją, tai laisvę 
ir demokratiją mylinti žmo
nės pasiuntė miesto majorui 
ii- tarybos nariams sekamą 
protestą:

July 31, 1950
An open letter to Mayor 
Thomas A. Burke and 
Members of the City Council 
of Cleveland, Ohio

I Gentlemen:
Although several months 

have elapsed since this dis
graceful incident took place 
we, the undersigned,'feel that 
this attack against a section 

i of Cleveland citizens is of a

serious nature and warrants 
the earnest attention and con
sideration of our public offi
cials responsible for protect
ing the people of Cleveland 
regardless of race, color, 
creed or national origin.

On Sunday, March 19th, the 
American - Lithuanian Work
ers’ Literary Association held 
its jubilee banquet at the Slo
venian Auditorium. The din
ner was arranged as a cele
bration of thirty - five years 
of cultural activity on the 
part of the Association which 
Was branches throughout the 
United States.

Tt was a private affair ar
ranged for members of the 
Association. Yet, when they 
arrived, the were confronted 
by a mob of a couple of hun
dred people milling around 
the entrance. This mob at
tempted to attack National 
Chairman Anthony Bimba, 
who had been invited to 
speak on the history , of 
the organization, and then 
marched into the hall and 
sought to take over.

Among its ring-leaders 
were a group of so-called 
DP’s — individuals who were 
born in fascist Lithuania un
der Smetona’s fascist regime 
and who left Lithuania with 
Hitler’s armies. They are 
people who fought on the Na
zi side in the war. Now they 
have come here from Germa
ny and have brought their 
Nazi ideas with them.

Edward M. Glazek, forrm- 
er asistant selector in the 
screening of DP’s to be ad
mitted to the United States, 
has stated :

“Many of those (DP’s) 
being cleared for immigra
tion to the U. S. were ene
mies of this country in the 

war, and those include mur
derers and perpetrators of 
atrocities.’’
Like their Nazi “educators” 

these people hate culture, art 
and education. This is, why 
they picket and try to break 
up cultural gatherings.

It is particularly shameful 
that this outburst took place 
in the presence of some fif
ty police, who could easily 
have stopped it. It is equally 
regrettable that Mayor Burke 
has flatly refused even to sec 
a delegation from the Asso
ciation.

We call upon Mayor Burke 
and upon the City of Cleve
land to put a stop to such 
disgraceful attacks on free
dom of speech and assembly 
in our city. We call upon 
them to make certain that 
Nazi-minded individuals will 
not be allowed to' bring their 
Nazi-like hoodlumism to Cle
veland. >

Respectfully submitted,
Dr. Joseph N. Simans,

Secretary
American-Lithuanian 

Workers’ Literary Ass’n.
Joe Petraus, Secretary
Association of Lithuanian

Workers, Branch 55.
A. M$bKAITIS, President, 

American - Lithuanian Work
ers Literary Association, No. 
190

J. Z E B R Y S , Secretary, 
American - Lithuanian Work
ers Literary Association, No. 
190

JOHN STRIPEJKiA, Branch 
22, American - Lithuanian 
Literary Association

KATIE SALIN, Chairman, 
American - Lithuanian Wom
en’s Club

MALM IN A PLAUSI!, 
American. - Lithuanian Worn- 
cn’s Club

JULIE WERiNER, American- 
Lithuanian Women’s Club

P. LUKAS, American-Lith
uanian Women’s Club

ANNA BUM BALIS, Ame
rican - Lithuanian Women’s 
Club

A. P O LT O'N , American- 
Lithuanian Women’s Club

EVA SIMANS, American- 
Lithuanian Women’s Club.

NORMA KAMEN, Secreta
ry, Ohio Bill of Rights Con-

Worcester, Mass.
Rugpiūčio 1 d. L. S. ir D. B. 

Draugija išsirinko naują pir
mininką, kadangi tos Draugi
jos pirmininkas Ig. Šupėnas 
mirė liepos 15 d.. Vice-pirmi- 
ninkas, keleivinio plauko nu
sistatymo, M. Tamošiūnas, mi
nėtą dieną atidarė susirinki
mą ir pareiškė —. žinodamas, 
ar nežinodamas Draugijos 
įstatymus, — kad jis 'bus 
pirmininku ir reikia išrinkti 
vice-pirmininką. Tačiau bu
vo pastebėta, kad Draugijos 
konstitucija aiškiai nusako, 
jog tokiame atsitikime turi 
būti išrinktas naujas pirminin
kas, o vice-pirmininkas pasi
lieka savo vietoje- Jis vistiek 
dar spyrėsi, sakė, kada S. V. 
prezidentas mirė, tai vice-pre- 
zidentas patapo prezidentu. 
Toks jo prilyginimas” buvo vi
sai ne vietoje. Draugijos ne- 
sitvarko pagal šalies konstitu
ciją, bet pagal savo.

Draugijoje nėra bėdos iš
rinkti pirmininką.

Tuojau buvo perstatyta J. 
Bakšys ir J. Norvaiša. Pirmi
ninkaująs Tamošiūnas barkšt 
kūjeliu į stalą ir pareiškė, 
kad Norvaiša išrinktas akla
macijos būdu. Jis visai ne
klausė narių prieš ar už jie 
nori balsuoti.

Draugijos Narys.

Lawrence, Mass.
LLD 7-tos Apskr. Piknikas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Septintosios Apskrities 
metinis piknikas įvyko liepos 
30 d., Maple Parke. Diena 
pasitaikė šaltoka, bot svečių 
suvažiavo gerokai. Tiesa, kai
po į apskrities pikniką, tai 
reikėjo, kad būtų buvę dau
giau.

Apie 5 vai. vakare prasidėjo 
programa. Pirmininkavo ap
skrities komiteto pirmininkas 
J. M. Karsonas. Jis platokai 
paaiškino apie organizaciją, 
jos rolę, ragindamas nepri
klausančius įsirašyti.

Draugijos CK Sekretorius 
Domininkas M. šolomskas 
kalbėjo dienos klausimais. 
Jis kalbėjo už taiką, aiškinda
mas, kad liaudis nori taikos, 
tik pelnagrobiai su liaudies 
valia nenori skaitytis ir sten
giasi uždegti pasaulyje nau
ją pražūtingą karą. Jis sake, 
kad nereikia reakcijai pasi
duoti, nusiminti, bet kelti bal
są už taiką, reikalauti taikos.

Bizniškais reikalais tenka- 

ference
WALTER SELAVKO, Lodge 

3536, Polonia Society
ED. MAJEROWICZ, Lodge 

3536, Polonia Society
WALTER W/ASALEWSKI, 

Lodge 3536, Polonia Society
ANNA OS1ECKI, Lodge 

3536, Polonia Society
STANLEY KA.'Zl L O N 1 S , 

Lithuanian Club, P. P.
BEN KENDZIERSK1, Pres., 

Polonia Society
A. KOPI, Secretary 
FRANK RYCHCIK 
PETER P. ROGERS, Treas., 

Assoc, of Lithuanian Workers, 
District No. 4

HUGH DeLACY, State 
Chairman, Progressive Party

MEL MITCHELL, County 
Chairman, Progressive Party

MARTIN . HAMBURGER 
DON ROTHENBERG 
NORMAN BERMAN 
J UM AL AHMAD, Pres., 

IWO Fraternal Benefit Asso
ciation '

E.,L„ Vice-Pres./ IWO Fra
ternal Benefit Association

VERNELL CARTER, Se
cretary, IWO Fraternal Bene
fit Association

A. ELIFF, President, Lodge 
124, JPFOI

MOLLIE HiYBLOOM, Fin. 
Secretary, Lodge 124, JPFO

MAX A. BERGER 
JULIANNA BERGER 
JOSEPH' CHjARLlSH 
WM. MEIER 
GUSTAV MEIER 
KARL MITCH 
ALFONSO MUELLER 
EILEEN KELLEY. 

pastebėti kai kurių kolonijų 
veikėjams. Jie per pusmetį 
turėjo tikietukus, o, žiūrėk, 
priduoda tik dolerį, kitą. Tas Į 
rodo, kad nebuvo tinkamai i 
platinta.

Geriausiai su tikietukais pa
sirodė Worcesterio, Haverhill 
ir Lawrence draugai ir drau
ges. Ateityje visi ir visos tu
rime geriau pasidarbuoti.

Pačiame piknike tūlos drau- [ 
ges gan energingai darbavosi, i 
kad sukėlus apskrities reika- | 
Jams finansų. širdingai dė- Į 
kavojame visiems draugams j 

vir ^draugėms, kurie vienaip ar i 
kitaip darbavosi, kad sukė
lus finansinės paramos.

S. Penkauskas. I

Cliffside, N. J.
Rengiame dideli pikniką

LDS 115 kuopos piknikas j 
įvyks sekmadienį, 27 d. rug
pjūčio, Herm Grove, 207 
Wai k ei- St. ir Palisade Ave.

Kuopos nariai smarkiai dir
ba, kad piknikas pavyktų vi
sais atžvilgiais pasekmingai. 
Tikimės turėti svečių iš visos 
apylinkės, nes ii’ cliffsidiečiai j 
niekados nepamiršta kaimynų j 
kolonijų parengimų. Mes už-’ 
tikrinam, kad turėsite links-' 
mą pobūvi su daugeliu savo i 
pažįstamų.

Bus skanių valgių ir gėrimų, j 
Šokiam gros gera muzika. • 
Pradžia 1 vai. po pietų, o 
įžanga tiktai pusdorerls.

Kuopos narys. :

Tuckahoe, N. Y. j 
MIR£ ANNA KARLONIENĖ

Liepos 31 dieną mirė An
na Karlon (Karloniene), Law
rence ligoninėje, Igno Kario
ne žpona. Velionė sirgo še
šias savaites laiko. Ji buvo 
63 metų amžiaus.

Priklausė prie LDS. šiame | 
miestelyje išgyveno per 45 | 

į metus. Velionė gimė Lietu- 
-voje, 1887 metais.

Paliko sūnų Juliana, gy
venantį Yonkers, dukras Mrs. 

; Marion Burrors, Mrs. Anna 
Henwood, Mrs. Regina Car- 
nesey ir Mrs. Clare Hessel- 
man, taipgi dauig anūkų. Pa
liko brolį Julių Jasionį, kuris 
gyvena Brooklyne,

Palaidota į Holy Mount ka
pus, .-Tuckahoe, rugpjūčio 3 d.

Tariu širdingai ačiū visiems 
i giminėms ii' prieteliams, ku- 
■ rie suteikė vienokį ai* kitokį 
patarnavimą.

Ignas Kartonas

Praga. Čechoslovakija. — 
j Rugp. 16-17 d. čia įvyks pa- 
■ saulinis taikos gynėjų suva- 
t žiavimas.■i

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

NEWARK 4, N. J.
I-IUmboldt 2-7964

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

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

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

SlAikel 2-5172

ŠAUNUS

PIKNIKAS

Palmyra, N. J. PRANEŠIMAI

Rengia LLD 3-čios ir LDS 5-tos Apskritys 
SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 27 August 
LIETUVIŲ DARŽE

Chestnut Hill Rd., Waterbury, Conn.
☆ >

PRADŽIA 1 VAL. PO PIETŲ 
Įžanga 30c.

M M K
Programoje dalyvauja: Laisves Choras iš Hart

ford, Conn., vadovybėje Wilma Hollis ir Vilijos 
Choras iš Waterbury, Conn., vadovybėje Gertrude 
Ulinskas.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame 
piknike!

A. Meškauskas sunkiai sir
go, buvo ligoninėje, kur jam 
padarė operaciją. Dabar jau 
randasi namie. Linkiu grei
tai susveikti. A. Z.

IŠLAISVINTŲ KOREJIE - 
ČIŲ RINKIMAI

Maskva. — Sovietų radi
jas pranešė, jog vyksta rin
kimai visose Pietinės Korė
jos vietose, kurias išlaisvi
no šiauriniai korėjiečiai 
liaudininkai. Gyventojai 
entuziastiškai renka savo 
atstovus į liaudiškus kaimų 
ir apskričių komitetus.

Mobilizuoja atsarginius 
marinius

Washington. — Marinų 
komanda pranešė, kad tuo- 
jaus bus pašaukta karinėn 
tarnybon visi 80,000 sava
norių atsarginių marinų 
(rezervistų) ir jų oficierių.
P"1 ....................................... ' n

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Mereli 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

A X -t* J- -f- -9- -V-
• ■

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3 pual,—Laisvė XLibęrtytLilhi Daily-j 19S.Q
/

PHILADELPHIA. PA.

“Laisvės” pikniko susirinkimas. At
einantį pirmadienį, 14 d. rugpjūčio 
įvyks vietinių organizacijų su apy
linke susirinkimas, 735 Fairmount 
Avė., 8 vai. vak. Prašomi plačiai 
dalyvauti. — Sekr.

(151-152)

WORCESTER. MASS.
I

I LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 13 d., 10:30 ryte, 29 En
dicott St. Čia bus raportai iš LLD 
suvažiavimo. Draugai, prašom visit 
dalyvauti. — Sekr. J. M. Lukaą, '■ 

(151-152) u.

NEW JERSEY IR NEW YORK 
VALSTIJŲ LDS KUOPŲ NAUDAI 

PIKNIKAS.
Šį sekmadienį, 13 d. rugpjūčio- 

Aug., Liberty Park, 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. įvyks didelis 
piknikas, kurį rengia LDS 3-čiosios 
Apskrities kuopos. Tad visos kuopos 
turi rūpintis, kad jų nariai daly
vautų šiame piknike ir kad daly
vautų ir tie, kurie dar nėra na
riais. Turėsime skanių valgių ir 

i gėrimų. Antano Pavidžio Orkestrą 
gros šokiams. Taipgi bus šokių 
kontestas. Prašome kuopų įsitėmy- 

I ti, jog šiame piknike reikės ir dar- 
j bininkų. Tad visos kuopos pasirū- 
I pinkite pristatyti darbininkų. Ren
gėjai prašo visus ir visas dalyvauti, 
nes visi būsite pasitenkinę. — Ko
mitetas. • (151-152)

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

e
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110



NewYorko^^feZlnlot
Kailiasinviai ir jų sve
čiai girdės Robesoną

Robeson, paskilbęs 
vaidybos ar- 

liaudies vadas, kalbė- 
tapo pakviestas kailia- 

unijos vasarvietėn į 
Lake gale šios savaitės

Paul 
dainos, filmų, 
tistas, 
to j as, 
siuvi ų 
White
būti jų svečiu artistu spektak
lyje “Taika Lygybės Pasau
lyje.” Ten taipgi dalyvavaus 
Hope Foye ir kitos teatrinio 
pasaulio įžymybės.

Washington© ponai pasta
ruoju laiku sustabdę Robeso- 
no išvyką į užsienį. Jį skai
to “pavojingu.” Darbininkai, 
kaip matome iš šio artisto iš
vykos į jų kempę, nesutinka 
su ponų pažiūromis.

Smerkia Clay’aus 
paskyrimą gynybos 
viršininku

Buvęs New Yorko valstijos 
prokuroro padėjėju, vadas 
zionistų ir kitose žydų orga
nizacijose, Nathan M. Padgug 
viešame pareiškime guberna
toriui Dewey ragino tuojau 
prašalinti iš pareigų guberna
toriaus paskirtinį civilinių gy
nybos direktoriumi generolą 
Lucius Clay.

Padgug savo pareiškime sa
ko, jog žmonės “dar neuž
miršo nei atleido jo pataika
vimo naciams Vokietijoje, 
liuosavimo žmonėms odos 
pikės Ilsės Koch.”

Tuo pat klausimu kitos 
du grupės viršila, dabartinis 
tautinės žydų veteranų orga
nizacijos komandierius Jack- 
son J. 
Clay’ų. 
tai kad 
išimtas
ti komiteto sąrašo.

pa- 
lu-

Iloltz sakėsi gerbiąs 
Viskas, ko jis norįs, 

Clay’aus vardas būtų 
iš skūrhipiams teisin-

LLD pirmosios kuopos 
susirinkimas

Įvyks pirmadienį, rugpjūčio 
14 d., 8 vai., L. A. P. K. sa- 
lėje, 280 Union Ave., Brook- 
lyne. Visi nariai prašomi da-

veiksmų, kuriems mes priva
lome pasiruošti. Valdyba.

New Yorko majoras ir po
licijos komisijonierius pasiū
lė padauginti policiją, viso iki 
40,000 vyrų ir moterų.

Atsimušus su auto į medį 
apsidaužė auto vairuotojas 
Sidney Moss ir mirtinai su
žeistas jo sūnelis.

KUR BŪSITE ŠĮ SEKMADIENĮ?
Kur būsite šį sekmadienį? Į testas. Vaičiaus ir polkos. Už 

tai LDS Į atsižymėjimą bus suteiktos do- 
New
Pik-

Atsakymas lengvas:
• kuopų New Yorko ir 
Jersey'- valstijų piknike, 
nikas įvyks visiems gerai ži
nomoj vietoj, 
340 Mitchell

Liberty Park, 
Ave., Linden,

darbuotojai ir 
prašomi visi 

yra ži-

LDS kuopų 
LDS pritarėjai 
atsilankyti. Visiems 
noma, kad LDS kuopų pikni
ke būna svečių iš visų mies
tų, ir čia yra gera proga su
sieiti su giminėmis ir pažįs
tamais. Laiko gerumas yra 
užtikrintas, vieta patogi ir 
graži.

Ir tie, kurie vyksite, tai at
siminkite, kad bus šokių kon-

Taikos demonstrantą 
bylas atidėjo

SUMUŠTASIS EVANS NEI NEBUVĘS 
TAIKOS DEMONSTRANTU

jdq-

sto

I vanos, kaip senimui, taip ii 
jaunimui.. Senimas neturi pa
siduoti jaunimui. Jaunimas, 
visiems yra žinoma, kad turi 
prigimtus gabumus ir lengvai 
senimui nepasiduos. Bus 
mios imtynės.

Kelrod is:
Važiuojant nuo Penn

ties New Yorke traukiniai iš
eina sekamomis valandomis: 
Tl :40, 1 :05, 2 :10, 3 :35, 4 :08. 
Automobiliais iš Newarit, N. 
J., keliui 25-tu iki WoodPAve., 
Linden, N. J., ir sukitės' po 
dešinei iki Simson Avė. vieną 
bloką iki Mitchell Ave.

Kviečia Rengėjai.

Praėjusį pirmadienį įvai
riuose teismabučiuose įvyko 
apklausinėjimas areštu otų j ų 
Union Square įvykusios de
monstracijos dalyvių. Visos 
bylūs tapo atidėtos toliau ir 
visi rugpjūčio 2-rą areštuotie
ji randasi išleisti po kauci
jomis. Keliolikos asmenų kau
cijas užstatė Civilių Teisių 
Kongresas.

Atidėtos bylos ir buvusių
jų Įlipusių į lempos stulpus: 
kalbėti ir rodyti demonstran
tams ir praeiviams ©balsius 
už taiką. Marininko William 
McCarthy byla nukelta į rug-1 
sėjo 9-tą, o Ramon Scheer 
šio penktadienio.

iki

NEWYORKIECIAI PASIPIKTINĘ
PRAVARDŽIAVIMU PATTERSONO

New Yorko Harlemas ir 
kiti piliečiai, kurie kovoja už 
mūsų demokratinius princi
pus, labai pasipiktino Georgi- 
jos kongresmano Henderson 
Lanham’o palaida rasine ata
ka ant Civilių Teisių Kongre
so viršininko ir žymaus visuo
menininko William L. Pat- 
tersono.

Kaip jau matėme spaudoje, 
nuvykus} liudyti kongresiniam 
“lobby” komitetui Pattersoną 
tasai ponas išvadino 
ju kalės vaiku.”

“Stokuoju žodžių 
savo jausmą tokiam 
nam dalykui,” sako
II. White, Nacionalės Negrų 
Pažangai Sąjungos newyor- 
kiečio skyriaus prezidentas, 
“kad kongresmanas gali taip 
žemai nupulti ir kad rasizmas

j uodu o-

pareikšti 
smerkti- 
Lindsay

UE lokalas 
laimėjo rinkimus

Nacionalės Darbo Santykių 
Tarybos praėjusį pirmadienį 
įvykdytuose rinkimuose uni
jos, J. Sklar šapos, Woodsi- 
dėje, darbininkai 156 balsavo 
už United Electrical Workers 
lokalą 475-tą, 7 balsavo prieš.

Reakcininkai buvo pasimo- 
ję uniją prašalinti, užsimoję 
ant jos net trimis atvejais 
streiko laiku, bet lokalas lai
mėjo streiką ir laimėjo uniją.

Amerikos Darbo Partija pa-‘ 
sižadėjo remti American Wo
men for Peace delegaciją, 
kuri lankysis Washingtone 
rugpjūčio 8-tą.

* E ' ' ' . '
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Nariai Hotel and Restaurant Employes International 
unijos (ADF) lokalo 6-to patikrina X-spindulių ma

siną, pastatytą šio lokalo sveikatos ecntre 
nariams gydyti.,

Masiniame mitinge 
atsakys keikūnui 
kongresmanui

gali taip siautėti kongreso 
muose.”

Apie tai, kad kongreso 
muose prie Pattersono 
pastatytas sargybinis, 
uždėjęs ant revolverio, White -tinių organizacijų 
sako:
aktu terorizuoti ir bauginti, o į šiamame masiniame sąskridy- 
tas parodė 
kongreso ir 

Panašiai
žymus unijų vadas Ferdinand j vieną garbingiausiųjų 
C. Smith, paskilbęs f ’ " "
jonaias daktaras
Cannon, visuomenininkas Ri
chard B. Moore, taip pat ei
liniai žmonės. Jie visi sutin
ka su daktaru Cannon, jog 
“tokia kalba neatleistina bent 
kam.” O kalbama kongresma
no, kuris ir šiandien tebesi- 
randa kongreso rūmuose, da
ro gėdą ir žalą visiems šalies 
piliečiams.

ru
Newyorkieciai šio šeštadie

nio vakarą susirinks atvirame 
i ore prie kampo 126th Stt. ir 

Vie-
Civilių 

Visas dalykas buvo I Teisių Kongreso bendrai ruo-

rū
bu vo

ranką | Lenox Ave., New Yorke.
ii

pasauliui mūsųije jij pasisakys, ką jie ma- 
valdžios veidą.” į no apie Georgijos valstijos 
pasmerkė ataką ' kongresmaną Lanham, kuris 

Harle- 
profesi- ! mo piliečių — William L. Pat- 

George E. j tersoną —• išvadino “juoduo
ju kalės vaiku.”

Kalbėtojų sąstate randasi 
; buvęs kaunsilmanas Benjamin 
J. Davis, dvasiškis Sherman 
Gilbert, ir susiedijos organi
zacijų vadai.

Spaudos atstovas matėsi su 
John Evans, kuris laike de
monstracijos už taiką rugpjū
čio 2-rą, New Yorke, buvo 
detektyvų sumuštas. Tai tas 
pats, kurį ant žemės parmuš- 
tą detektyvai laikė primynę 
galvą ir kojas, sukino ranką 
ir liepė juos vadinti “mister,” 
kad paleistų.

Evansas buvęs užėjęs į 
Kannen Bowling Center, 138 
Fourth Ave., kur jis seniau 
dirbo pin boy’u, pasimatyti su 
savo senais draugais. Išgirdęs 
lauke lermą, išbėgęs gatvėn, 
pažiūrėti. Supratęs, kad vyk
doma taikos demonstracija, 
bet pamanęs, kad tie žmonės 
eina, nueis į Union Square. 
Matęs tuos vyrus įlipusius į 
lempos stulpus ir kad poli
cija apačioje blaško žmones. 
Miniai spraudžiantis pro pa
statą, bolinės savininkas už
rakino įstaigos duris.

Kaip viskas dėjosi toliau, 
Evans pasakojo:

“Prie manęs priėjo saržen- 
tas ir liepė eiti šalin. Jam 
pasakiau, jog čia dirbu, bet 
durys jau buvo užrakintos. 
Policistas nuėjo. Tuomet at
ėjo detektyvas mane suimti ir 
sakė užrakinsiąs už grotų. 
Jam ‘patariau apie mane pa
klausti boso, kuris čia pat te
bestovėjo lange, ar aš iš ti
kro čia dirbau.

“Detektyvas boso visai ne
klausė . Jis mane stvėrė, spy
rė, tūli kiti parmušė ant že
mės ir mušė. Atsimenui dau

žant man pečius ir galvą. Vie
nas turėjo blackjack’}.

“žmones sako, kad detekty
vai bandė'priversti mane juos 
vadinti ‘mister.’ Aš nebent-’ 
simenu, kas dėjosi po to, 
kuomet aš ant užpuolikų įtū- 
žau, o paskui apalpau.”

Pirmiausią po to įvykio jis 
atsimenąs tą, kad jis bu
vęs vežamas iš vieno kalėji
mo į kitą. Policija jam sakiu
si, kad jis buvęs
atsikirtęs policijai, kad ji ne
gali pasakyti jam, ką jis turi 
daryti. Evansas netiki, kad 
jis būtų galėjęs taip elgtis. 
Jis sako:

“Ar galite įsivaizduoti ma
ne priekabiaujant prie policis- 
to po to, kai aš mačiau, ką 
jie darė kitiems žmonėms?”

Evansas sulaikytas teismui 
už “netvarkos kėlimą.” Už 
jį kauciją užstate Civilių Tei
sių Kongresas.

netvarkos,

Dažytojai gavo 
algos priedą

Dvylika skirtingų firmų

Aktore Osa Massen vilki 
naują vasarišką kostiu

mą. Jis nieko sau, ar ne?

y:?’--’'SB t '
' B

su
REIKALAVIMAI

Reikalingas dalininkas prie Diner
tiko pridėti po 12 iki 17 cen- biznio. Esu vienas. Biznis geras per 
, , , -i , - „„„P apskritus metus. Main Highway,tų per valandą mokestis savo v s 22N , 2g D5) daugiau 

gijų į 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, 
i Telefonas: Whitehouse 9154. Klaus- 
I kite Mr. Chiruck. (148-152)

darbininkams, vilnonių 
dažytojams. Paliečia apie 1, 
600 darbininkų New Yorke 
Tūlos šapos randasi Philadel 
phijoje.

Dr/A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street

Majoras O’Dwyer įsakė iš
leisti militariškon tarnybon 
valdinių įstaigų darbininkus.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GERIAUSIS

Pagerbs išmetamas 
iš buto šeimas

Išmetamos ne už neužsimo- 
kėjimą rendos, bet už kovą 
įgyvendinti teisę visiems žmo
nėms būti žmonėmis, gauti 
butą. Už tai 34 šeimoms grę
žia išmetimas iš buto Metro
politan apdraudų firmos val
domame projekte Stuyvesant 
Town, kurio 
padedate 
Projektas 
Ii uosti otas 
sų, kaipo

Šeimos
nizacijos tiems dalykams aiš
kinti šaukia masinį mitingą 
rugpjūčio 16-tos vakarą, Ho
tel Diplomat, 108 W. 43rd 
St., New Yorke. Ten bus ga
lima išgirsti visiems rendau- 
ninkams įdomių dalykų 
gerbs tuos kovojusius 
gią 
gę-

PARDAVIMAI
Parsiduoda lietuviškas restauran- 
s Williamsburg apylinkėje.

įsigyvenusi
daryti

gana

senai 
Įima 
Kaina 
kreiptis: 417
N. Y. .

Nuo 
restauracija, ga- 

pragyvenimą. 
Prašome 

Brooklyn, 
(151-153)

grazų 
prieinama.

Lorimer St.,

6 kamba- 
apdarytas 

18

EDDIE’S
BAR & GRILL

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

taksus išmokėti 
jūs ir padedu aš.
yra dalinai pa

nų o mokėjimo tak- 
“ visuomeniškas.”
ir susiedijos orga-

visiems teisę gauti

ir pa
či ž ly- 
pasto-

Majoras buvo nuvykęs 
grand džiūrėn, kuri tyrinėja 
raketos. Apie tai, kas ten 
dėjosi, skelbiama tik tiek, 
kad pokalbis buvęs “draugiš
kas.”

New Yorkas gal apsieis be 
didesnio apribavimo vandens 
vartotojams. Rezervuaruose 
dabar randasi vandens 87 su 
virš nuošimčiai. Pernai tuo 
pat laiku, buvo 74 nuošimčiai.

Charlotte Whitehurst, 25 
m., prisipažino buvusi dalyve 
suokalbio įvežti Kubon $3,- 
000,000 falšyvų dolerių juos 
ten iškeisti į kubaniškus 
kruosius.

ti-

Siekdamas paimti nuo 
langės kenuką alaus, 26 
vyras Edward Hennessy 

✓krito iš savo buto nuo 4-to 
aukšto ir nukrito ant 1-jo 
aukšto stogelio. Gal nusilau
žęs nugarkaulį.

pa- 
m 
iš-

Hampton Bays, L. I. — 
rių namas, dvi vanos, 
porčius; taipgi vasarnamis 
akrų žemės. $9,500. Kreipkitės pas 
Wm. Gehrhardt. 113-23 Union Turn
pike, Forest Hills. N. Y.

Tel. Hampton Bays 302-J.

Parsiduoda 5 kambarių rakandai, 
visi kaip nauji. Parduodame už že
mą kainą, nes yra reikalas greit 
parduoti. Prašome kreiptis: 9323 
Avė. N, Canarsie, N. Y. Arba tele- 
fonuokite: CLoverdale 7-1789.

(149-153)

Edw. Pavilonis, sav.
Viskas nauja, viskas gražu tik- 
ką atidai-ytoje Edw. Pavilonio 
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Telefonas
EV. 4-8698

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
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111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

TELEPHONE

8TAGG 2-5043

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

X

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

r-ik*

U
HES. TEL.

hy. 7-8631

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F VIETONEVergreen 4-9407 U ’ 1 P 1 v/ 1i
SHUFFLE BOARD
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MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsnluotas Balsamuotojas) 
Liūdesio valandoje kreipkitės 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. D^ily)—Ketv., Rugp. 10, 1950
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