
Dar vienas kapas. 
Gražiai dirbama. 
Apsirūpinkite dabar. 
Šiurpulinga kvailystė. 
Senatoriaus kaltinimas. 
Ir nebuvo ir “matė.”

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
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LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States, 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. V. ’
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Dar viena liūdna žinia. Fi- 
ladelphijoje pasimirė senas* 
veikėjas, nuoširdus draugas, 
karštas pažangietis Adolfas i 
Galkus. Skaudus smūgis mū- | 
sų judėjimui Filadelfijoje.

Velionį pažinojau per la- i 
bai daug metų. Malonu bū- ! 
davo susitikti ir rimtai pasi- ; 
kalbėti. Mirusiojo draugo vie- i , • I
tą tin ės užimti gyvieji. Jie ! 
turės daugiau dirbti, didesnes 
pareigas pasiimti.

šiuo tarpu mūsų spaustuvė 
dirba daug ir labai gerai. 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos knyga “Popiežiai ir Lie
tuvių Tauta” jau atspausdin
ta. Visu smarkumu jau dir
bama prie Jono Kaškaičio 
eilėraščių rinkinio “Prošvais
tės.” žurnalo šviesos trečia
sis numeris jau taipgi bus . 
greitai gatavas.

Ir šiaip įvairūs spaudos dar- I 
bai atliekami greitai ir gra- 1 
žiai. Tai turėtų turėt omeny
je mūsų kolonijų veikėjai. 
Spaudos darbus siųskite savo 
spaustuvei.

Nepykite, jeigu už juos i 
šiandien reikia mokėti bran- į 
giau, negu prieš keletą metų, i 
Juk viskas nesvietiškai pa- . 
brango.

★
Rugsėjo 10 d. gražiai pa

gerbsime mūsų mokytoją, ra
šytoją, gydytoja ir visuome
nininką Dr. J. J. Kaškiaučių. 1 
Tai bus šaunus bankietas ir 
gražus koncertas.

Tikietais reikia apsirūpinti 
iš anksto.

Gražu būtų, kad šiame iš
kilmingame parengime nors 
dvasiniai dalyvautų, kurie as
meniškai negalės pribūti, ir 
tolimųjų kolonijų draugai. 
Tai galima padarvti įsigyjant 
tikietą ir nasivmčiant į ban- 
kietą Dr. Kaškiaučiui pasvei
kinimą. Tai gali ir privalėtų 
padaryti kiekvienas laisvietis.

Mums labai rūpi ir “Pro
švaisčių” prenumeratos. Jų 
ateina gana daug, bet galėtu 
būti daug daugiau. Gražiai 
pagerbsite mūsų įžymųjį vi
suomenininką ir įsigysite di
džiule knygą gražios, darbi
ninkiškos poezijos, jeigu “Pro
švaistes” užsiprenumeruosite. 
Prenumerata tik vienas dole-* 
ris.

Chicagos miesto valdžia 
pasiskubino pirmutinė išleis
ti savo gyventojams nurody
mus, kaip jie turėtų užsilai
kyti, jeigu vieną baisią dieną 
atominė bomba iš oro nu
kristu.

Dabar New Yorko valdžia 
išleido panašias instrukcijas. 
Tose instrukcijose perstato
mas tas vaizdas, kuris susi
darytu mieste, jeigu bomba 
nukristų.

Vaizdas baisus, šiurpulin
gas. O iš Washingtono eina 
garsūs reikalavimai: daugiau 
ir didesnių atominių bombų! 
Gaminame sau sunaikinimą 
ir mirtį.

Kokia beprotystė! Kodėl 
visos šalys negalėtų susitarti 
ir atominės bombos gamirfi- 
mą uždrausti? Toks suma
nymas yra Jungtinėse Tauto
se. Kodėl mūsų vyriausybe 
to sumanymo neparemia?

Senatorius Bridges kaltina 
Trumano vyriausybę, kad ji 
slepianti nuo Amerikos žmo
nių tuos nuostolius, kuriuos 
mūsų armija paneša Korėjos 
kare. Tai labai rimtas kal
tinimas. Amerikos žmonės 
turi teisę žinoti tiesą.

Senatorius Bridges sako, 
kad MacArthuro pranešimai 
iš Korėjos keisti. Mes korė-

(Trpta 3-čiame pusi.)

No. 154 Dienraščio XXXH.

VALDŽIA REIKALAUJA PANAIKINT 
UŽSTATUS 11 KOMUNISTU VADOVU
Ragina įkalint juos, nelaukiant 
apeliacijos Aukščiausiam Teisme

Washington. — Valdžia 
kreipėsi į federalį apeliaci
jų teismą New Yorke, kad 
panaikintų užstatus vienuo
likai Komunistų Partijos 
vadovų ir kad tuoj sumes
tų juos kalėjiman, kaip 
pranešė generalis Jungtinių 
Valstijų prokuroras J. Ho
ward McGrath.

Teisėjas Thomas W. 
Swan New-Yorke jau davė 
įsakymą jiems atvykti ket
virtadienį į apeliacinį teis
mą ir “parodyti, kodėl ne
turėtų būti jų užstatai tuo
jau atšaukti.”

Komunistų Partijos sek
retorius Eugene Dennis, 
Daily Workerio redakto
rius John Gates, buvęs New 
Yorko miesto tarybos na
rys Benjamin J. Davis ir 8 
kiti komunistų vadovai bu
vo pernai spalyje nuteisti 
už vadinamą “sąmokslą 
skelbti ir mokyti, kad rei
kėsią nuverst Jungt. Vals
tijų valdžią jėga bei prie
varta.”

Federalis apskrities tei
sėjas Haroldas Medina ta
da dešimčiai jų skyrė po 5 
metus kalėjimo ir vienam, 
Robertui Thompsonui, tre 
jus metus. Be to, jis visiem 
priteisė po $10,000 pinigi
nės baudos. Thompsonas 
yra Antrojo pasaulinio ka
ro veteranas, apdovanotas 
kryžium už Nepaprastą 
Pasižymėjimą Tarnyboje.

Apeliacijų teismas rug
pjūčio 1 d. užgyrė tą baus
mę, bet buvo leidęs jiems 
apeliuoti į Aukščiausią 
Jungtinių Valstijų Teismą, 
palaikant juos po tais pa
čiais užstatais.

Už keturis užstatyta po 
$30,000 kiekvienam, o už 7 
po $20,000. Užstatus parų-

Bjauriai sumušti ir 
įkalinti du unijistai

Linden, N. J. — General 
Motors fabrike padaužos 
neseniai užpuolė ir sukru
vino, sužalojo du veiklius 
unijistus, Louisą Fischer j 
ir Gaiviną DiFilippį, karo 
veteranus.

Sumuštieji patraukė pen
kis mušeikas teisman. Tad 
miestinis teisėjas Simandl 
apšaukė sumuštuosius “ne
ištikimais Amerikai” ir į- 
metė kalėjiman, kuomet 
jiedu negalėjo gauti $50, 
000 užstato už abudu. Bet 
teisėjas paleido užpuolikus 
tiktai už $500 iki $1,500 
kiekvienam.

Fischeris ir DiFilippi bu
vo sumušti dėl to, kad pro
testavo prieš paskubos di
dinimą darbe.

Cuzco, Peru. — Apvir
tus trokui, užmušta 21 va
žiuotojas.

Belgrad. — Sausra- su
naikino daug Jugoslavijos 
derlių.

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

AMERIKIEČIAI KONTR ATAKUOJA 
RYTINĖJ NAKTONGO PAKRANTĖJ

JAU SUKELTA $8,027;
DAR REIKIA $1,973

Jankiai apleidžia lėktuvaikštę; 
liaudininkai pasiekė Pugyongą

pino Pilietinių teisių Kon
gresas.

Dabar gi valdžia reika
lauja suvaryti juos kalėji
man, nelaukiant naujosios 
apeliacijos. Sako, kad laiky
ti juos laisvus esą pavojin
ga Amerikos saugumui šiuo 
karo metu.

Eugene Dennis jau ‘ įka
lintas, pagal atskiro teismo 
sprendimą, vieniems me
tams už tai, kad “panieki
nęs” šalies Kongresą. “Pą- 
niekinimas” tame, kad Den 
nis atsisakė taip liudyti Ne- 
amerikinės Kongresmanų 
Veiklos Komitetui, kaip 
komitetas reikalavo.
i_______________________________________________________

Indijoj pakilęs ūpas 
prieš Jungt. Valstijas

I

New Delhi, Indija. — 
Dar niekuomet Indijoj ne
buvo taip plačiai pakilęs 
ūpas prieš Jungtines Vals 
tijas, kaip dabar, — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Robertas Trum- ■ 
bull. Ne tik eiliniai gyven
tojai, bet Indijos valdinin
kai ir seimo nariai pasipik
tinę, kad amerikiečiai oro 
bombomis naikna Korėjos 
miestus ir kaimus ir žudo 
civilius žmones.

— Daugelis indėnų ne
kenčia amerikinio karo Ko
rėjoje' ir laiko jį svetimų
jų pasimojimu viešpatauti 
Azijos kraštams, — sako 
tas korespondentas.

Indėnai taipgi piktinasi, 
kad Jungtinės Valstijos pa
darė sąjungą su Franci jos 
pastumdėlio Bao Dai val
džia karui prieš Demokra
tinę Vietnamo Respubliką 
Indo-Kinoje.

Indijos žmonės reikalau
ja paliktiApačioms Azijos 
tautoms naminius , savo 
klausimus spręsti be Ame
rikos įsikišimo, kaip sako 
Trumbull.

Fordo auto darbininkai 
reikalauja daugiau algos

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unija pa
reikalavo pakelti algą 117,- 
000 savo narių, dirbančių 
Fordo fabrikuose. Unija 
nurodo, jog nuo karo pra
džios Korėjoje dikčiai pa
brango/maistas ir kiti gy- 
venimd reikmenys. Unijos 
vadai, be to, primena, jog 
neseniai padarytos sutar
tys su kitomis automobilių 
kompanijomis aukščiau pa
kėlė algą, negu pernykš- 
čia sutartis su Fordu.

Fordo kompanijos vedė
jai atsisakė į ^derybas eiti 
dėl algos priedų. Ji remia
si pernykščių sutartim, ku
ri sako, kad nei unija nei 
kompanija negalės panau
jinti derybų dėl algų pirm 
1951 m. sausio 1 d., jeigu 
abidvi pusės su tuom nesu
tiks. . *

Stambesnėmis sumomis pridavė:
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa................... $60.00
J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y............ 32.00

Aukojo: ....................
LDS 142 kp. Pittsburg, Pa...................... • •... .50.00
S. Bagurskas, Aliquippa, Pa..................  12.00

J. Purtikas, McKees Rocks, Pa.............•-....10.00
Jonas Ūsevičius, Dorchester, Mass................ •-10.00
Teodora Bačanskienė, Philadelphia, Pa............10.00
John Vaicekauskas, Binghamton, N. Y..............10.00
A. ir J. K. Navalinskai, Binghamton, N. Y........ 10.00
L. Stankus, Willingford, Conn..............................8.00
J. Pikilingis, Auburn, Ill.............••...................... 5.00
Alex Shatro, Aliquippa, Pa............................ • •. .5.00
Ant. Prakevičius, B‘klyn, N. Y.............••........... 5.00

* Sue Kazokytė, Jamaica, N. Y.........• •.............. 5.00
Mike Norkus, Stoughton, Mass........................ 5.00
J. Balchunas, B’klyn, N. Y.........• • • •.................... 5.00
Veronika Kapičiauskieffiė, Binghamton, N. Y. ..5.00 
Valerija Kaminskienė; Binghamton, N. Y.........5.00
Jonas Gedminas, Tridelphia, W. VA.................... 3.00
Po $1: E. Juraitienė, Montreal, Kanada; A. Barznevi- 

čienė, Binghamton, N. Y.; N. Yudikaitienė, Binghamton, 
N. Y.

. Nuoširdi padėka visiems!
Specialus Vajaus Komitetas.

Traukiama teisman D. Workerio vedėjas 
ir 55 kiti už1 paniekinimą Kongreso”

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas nutarė 
traukti teisman 56 žmopes 
už “paniekinimą Kongreso.’ 
Tai todėl, kad jie pirmiau 
nedavė atsakymo į Neame- 
rikinės Kongresmanų Vei
klos Komiteto klausimą:— 
Ar esi komunistas, ar bet 
kada buvai komunistas?

Tie žmonės neatsakė ir j 
kitus kongresmanų komite
to klausimus, reikalaujan
čius, kad kvočiamieji išduo
tų patys save ar savo drau- 
gus-pažįstamus. Komitetas 
todėl juos įkaitino už jo 
“paniekinimą”; ir Kongre
so Atstovų Rūmas praeitos 
savaitės pabaigoj nusprendė

atiduoti juos teismui.
Tarp traukiamųjų teis

man yra komunistinio dien
raščio N. Y. Daily Worke
rio vedėjas Phil Bart, Jung
tinės Elektrininkų Unijos 
direktorius James J. Matt
ies, tos unijos sekretorius- 
iždininkas Julius Emspak, 
keli, mokslininkai, vakari
nės Pennsylvanijos Komu
nistų Partijos įvadas Steve 
Nelson, 39 Hawaju salų 
progresyviai unijų darbuo - 
tojai ir kiti.

Jiems gręsia vieni metai 
kalėjimo ir po $1,000 pini
ginės baudos už kiekvieną 
klausimą, į kuri jie neatsa
kė Neamerikinės Kongres
manų Veiklos Komitetui. w

Tokio, rugp. 14. — Ame
rikinė komanda praneša, 
kad jankiai atmušė kelias 
šiaurinių Korėjos liaudi
ninkų atakas rytinėje Nak- 
tong upės pusėje ties Čang- 
nyongu, apie 30 mylių į 
pietus nuo Taegu, svar
biausio amerikiečiams mies
to vidurvakariniame fron
te.

Amerikiečiai taipgi 
kontr-atakuoja liaudinin
kus, persimetusius į rytinę 
Naktong upės pakrantę 
prie Waegwano, 12 mylių 
į šiaurvakarius nuo Taegu. 
Sako, nukovę kelis šimtus 
liaudininkų. .

Legionieriai ragina 
mėtyt atom-bombas

Philadelphia. — Ameri
kinio Pennsylvanijos Le
giono suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, raginančia mė
tyt atomines bombas į 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kus, jeigu nepasitrauks iš 
Pietų Korėjos. .

Kartu suvažiavimas nu
tarė, kad Jungtinės Valsti
jos privalo įspėti Sovietų 
Sąjungą, jog Amerika 
“naudos visus galimus gink
lus, idant greitai laimėtų 
sprendžiamąją pergalę Ko
rėjoje.” z

Nacionalis Amerikinio 
Legiono komandierius Ge
orge Craig, kalbėdamas 
Pennsylvanijos legionierių 
suvažiavime, reikalavo iš
leisti federalį įstatymą, ku
ris apšauktų “visus komu
nistus kriminalistais ir su-

Amerikos lėktuvai aplei
do savo stovyklą už 6 my
lių į pietus nuo liaudininkų 
užimto Pohang uostamies
čio, rytiniame Korėjos pa
jūryje. '

Liaudininkai pasiekė Pu- . 
gyongą rytiniame pajūry
je, į šiaurę nuo Pohango.

Pietiniame fronte ameri
kiečiai ir liaudininkai lai
koj už- poros mylių į rytus 
nuo čindžu miesto.

“Apsuptas” liaudininkų 
batalionas, iš kalnu bom
barduodamas vieškeli, žy
mia dalim užkerta jankiams 
važiavimą į Čindžu.

Liaudininkai į rytus nuo 
Čindžu buvo apsupę tris 
kuopas amerikinių marinų. 
85 jų liko nukauta, o 65 pa
bėgo, palikdami savo pat
rankų baterijas. :

šIAURINfs KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

f

Pyongyang, rugp. 13. 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

• •

Liaudies Armija tęsia 
įtūžusius mūšius prieš ame
rikiečius ir 'Pietinės Korė
jos tautininkus.

Liaudininkai išlaisvino 
Kigye, į vakarus nuo savo 
užimto Pohango. Mūšyje 
dėl Pohango buvo suimta 
daugiau kaip 400 priešų, 
tarp jų ir daug amerikie
čių. Liaudininkai pagrobė 
didelius kiekius karinių 
reikmenų.

“Atominis” vagis 
bandęs nusižudyti

Mina užmušė Indijos 
atstovą ir du reporterius

Lake Success,^ N. Y. — 
Pranešama, jog tapo sud
raskyti Indijos pulkininkas 
Unni Nayar ir du anglų 
korespondentai, kuomet 
sprogo pakasta po keliu mi
na, ant kurios užvažiavo 
jų “džypsas.” Nayar buvo 
Indijos atstovas Jungtinių 
Tautų komisijoje Korėjos 
įvykiams tėmyti ir lankė
si karo fronte Waegwan a- 
pylinkėje.

Šio karo metu Korėjoje 
žuvo bei dingo jau 12 ko
respondentų.

Maistas dar pabrango
Washington. — Valdinis 

Darbo Statistikų Biuras 
pranešė, jog per 4 pastarą
sias savaites maistas pab
rango dar 2 procentais ir 
dviem dešimtadaliais. Da
bar maisto kainos yra 8 
procentais aukštesnės, ne
gu pernai šį mėnesį.

Valdiniai nurodymai, kaip 
saugotis atom-bombų

Washington. —. Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija iš
leido 438 puslapių knygą su 
nurodymais, kaip gelbėtis 
bei saugotis, jeigu priešas 
mestų atominę bombą.

Komisija sako, atominė 
bomba išžudytų visus gy
ventojus vienos ketvirtinės 
mylios plote; tiems nėra 
vilties. Bet galima būtų iš
gelbėti dali žmonių tolimes
niame ruožte, poroje ketvir
tainių mylių aplink pradinę 
mylią.

Komisijos nurodymai 
paremti patyrimais iš ato
minių bombų numetimo į 
Japonijos miestus Hirosi
mą ir Nagasakį ir įvairiais 
ątom-bombų bandymais.

Berlin. — Pranešama, 
kad Sovietai planuoja at- 
steigti penkis geležinkelius 
tarp Lenkijos ir rytinės 
Vokietijos.

varytų juos į kalėjimus.”

Jankiai nežino, dėl ko 
kariauja, sako reporteris

Tokio. — New Yorko Ti
mes korespondentas Ri
chard Johnson per dvi sa
vaites apklausinėje Ameri
kos kareivius Korėjoje, ko
dėl jie kariauja. Eiliniai ka
reiviai sakė, jog nežino, 
kam jie turi kovoti “tame 
pragaro urve.”

Pasak korespondento, tik 
oficieriai ir senesnieji sar- 
žentai supranta šio karo 
tikslą.

Vienas jankių komandie- 
rius gyrė jų kovingumą, ta- 
čiaus pridūrė:

“Aš galių jiems parodyti, 
ką ir kaip daryti.’ Bet iki 
jie supras, "kokiu^tikslu ta
tai daroma, tai negalės ge
rai padaryti.”

Prancūzai bombardavo Ki
nijos pasienį

Hong Kong. — Kinijos 
respublikos valdžia per ra-
diją kaltino francūzus, kad 
jų lėktuvai iš Vietnamo 
skraidė per Kinijos sieną ir 
apšaudė pasieninį jos ruožtą. 
Francūzų patrankos 'taipgi 
bombardavo ta ruožtą.

London, — Areštuotas 
anglas William R. Wake- . 
man^ tariamas atominis va
gis, prapjovė sau rankų 
riešus kalėjime; mėgino nu
sižudyti kraujo paleidimu.

Jis kaltinamas, kad iš 
traukinio pavogęs ameriki
nio mokslininko Franko W. • 
Greenlees krepšį su slap
tais atominiais popieriai^.:

Policija atgavo tuos po< 
pierius su $170 vertės kitų 
daiktų. *

Galimas t daiktas, kad 
Wakemanas vogė krepšį 
dėl asmeninio pasinaudoji
mo,, o ne dėl atominių sek- '

Paskalai apie Kinijos 
pagalbą vietnamiečiam

Sąigon, Indo-Kina. — 
Francūzų valdžia Indo-Ki- 
noj paskleidė gandus, kad

I pietinėje Kinijoje lavinama .
! 20,000 iki 30,000 Vietnamo 
respublikiečiu karui prieš 
francūzus. Tie paskalai pa-'
sakoia, kad Kinijos Liau
dies Respublika duoda viet
namiečiams maisto ir gink- 
h.l. ■■
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Kas tuojau turėtą būti užšaldyta?
Kongrese vėl plačiai kalbama apie užšaldymą kainų ir i 

algų. Bet būtų darbo žmonėms didžiausia skriauda, jei- ■ 
gu dabartinės kainos būtų užšaldytos. Nuo karo pra
džios kainos jau pakilo nuo 5 iki 10 procentų. Teisingi 
tie, kurie teigia, kad kainos visų pirma turėtų būti at- 
riedintos (sumos) atgal ir tik paskui užšaldytos.

Teisingai laikosi darbo unijos prieš algų užšaldymą. 
Šiandien algos nėra per aukštos. Daugybei darbininkų 
algos turėtų būt dar smarkiai pakeltos. Pakeltos todėl, 
kad kainos toli gražu algas pralenkė. Be to, paskutiniais 
pora metų darbininkų algos buvo įvairiais būdas suma
žintos. Vienur skuba darbe padidinta. Kitur darbininkai 
nebegali išdirbti pilno laiko. Todėl užšaldymas šiandie-Į 
ninių algų būtų priešingas patiems svarbiausiems dir-' 
bančiųjų interesams.

SOCIALISTAI MOKA SU-, 
GYVENTI SU MONAR I 
CHIJOMIS I

Marijonų kunigų organ • 
nas Draugas labai paten
kintas socialistų atsineši- 
mu linkui monarchijų. Kai 
bėdaknas apie Belgiją. 
Draugas rašo:

Tuo tarpu visos didžiosios 
belgų politines partijos yra 
sutikusios priimti Leopoldo 
pasiūlymą. Kyla klausimas, 
kaip ilgai socialistai laikysis 
susitarim/h kuris 
laikinas dalykas, 
nyti, kad taip, 
listai Didžiojoje 
ar Skandinavijos 
ne tik nekelia
prieš savo karalius, 
timai su jais bendradarbiau- 

kad opozicija 
no prieš bara
kai p tokį, bet

vis tik yra 
Reikia ma
jų k socia- 
Britanijojc 
valstybėse 

revoliwcijos 
bet ar-

Atrodo, 
kilusi

Bet štai kas tuojau reikėjo užšaldyti: tuojau turėjo 
būti užšaldyti kapialistų pelnai. Naujas karas jiems at- i 
nešė naują rugiapiūtę. Ypatingai didžiosios korporaei- ; 
jos pelnus pasididino milijonais. Nei Kongresas, nei vai- j 
džia nieko nepadarė tuos pelnus konfiskuoti į valstybės | 
iždą.. Nei valdžia, nei Kongresas nieko nepadarė pakelti 
tų korporacijų taksus taip, jog didžioji karo išlaidų našta 
būtų suversta ant jų pečių, o ne ant pečių dirbančiųjų.

Iš sykio Trumanas buvo prdsitaręs, kad reikėtų spe
cialiai aptaksuoti korporacijų viršpelnius, tai yra, uždė
ti taksus ant tų pelnų, kuriuos kapitalistai pasidaro virš 
pormališkų, ramiais laikais daromų pelnų. Tai yra, bu
vo kalbėta aptaksuoti karinius pelnus. Bet dabar prezi
dentas sako, kad jis nebesivarys už aptaksavimą tų virš
pelnių. Todėl jis nebenorįs tuojau svarstyti tų viršpelnių 
aptaksavimo, kad Kongrese tuo reikalu esąs didelis pasi
dalinimas. Susidariusi labai tvirta opozicija prieš tokį 
taksavimą. Todėl, “vardan raftiybės”. paliekama kapita
listams žertis milžiniškus karinius*pelnus. Tegu darbo 
žmonės pasiaukoja, o kapitalistų pelnai neturį būti palie
sti. Daug pigesni Amerikos sūnūs, negu turtingųjų dole
riai. Sūnus galima draftuoti ir siųsti į karo frontą, bet 
nevalia paimti kapitalistų pelnus apmokėjimui karo kaš
tu. »

Tai tokios dabar gaidos. Neteisinga, vienpusiška. Bet I 
kas gi sėdi Kongrese, jeigu ne kompanijų ir korporacijų ' 
draugai? Jie yra žmonės kapitalistinių partijų, todėl jie 
jų reikalus ir gina.

buvo 
liaus sostą, 
prieš Leopoldą,, kurio elgse
na antrojo pasaulinio karo 
metu daugeliui Belgijos pi
liečių nepatiko. Jam pasi
traukus, gal būt, vidaus po
litikos padėtis sugrįš j nor
malias, vėžes. Belgai savo 
krašto senųjų tradicijų ne
laužys..
Kataliką bažnyčios hie- į 

rarchija irgi galvą guldo ' 
UŽ monarchiją. Štai ir susi- i 
daro klerikalų bendradar- | 
biavįmui su socialistais į 
tvirtas pagrindas. , ;

zuojant antrąjį Pasaulinį tai
kos šalininkų kongresą, ku
ris įvyks 1950 m. spalio mė
nesį, ir užtikrinti platų dar
bininkų atstovavimą jame; 
kuiti komitetus taikai ginti 
visose įmonėse.

2. Kovoti ir Prancūzijoje, 
ir Vokietijoje prieš mėgini
mus sujungti Amerikos ka
pitalistų vadovybėje Pran- 
cūzijos?'Vakarų Vokietijos ir 
kitų Vakarų Europos šalių 
anglies ir metalurgijos pra
monę; demaskuoti vadina
mąjį “Šumano planą,” kaip 
naują Amerikos imperialistų 
mėginimą pasmarkinti savo 
pasirengimą karui, sustiprin
ti savo ekonominį bei politi
nį viešpatavimą ir pasikė
sinti. į darbo žmonių ekono
mines bei socialines teises.

3. Kovoti ir Prancūzijoje, 
ir Vokietijoje už profsą j un- į 
ginę vienybę nacionaliniu ir; 
tarptautiniu mastu Pasauli-; 
nes

Paskutines Dienos Su 
Stasiu Jasilioniu

Milijonas ir pusė parašų
Taikos Informacijos Centro pirmininkas įžymusis 

mokslininkas Dr. DuBois praneša, kJd jau pusantro mi
lijono amerikiečių pasirašė. Stockholmo taikos peticiją.- 
Tarpe jų, jis sako, yra daugybė žymiausių visuomeninin
kų. Jų tarpe randasi net trys protestantų bažnyčios vys
kupai, šimtai žymiausių profesorių, mokslininkų, rašyto- i 
jų, muzikų, dailininkų. I

Bet ne tik tas svarbu. Dr. DuBois praneša, kad Tai
kos Informacijos Centras kasdien gauna šimtus laiškų iš 
visų Amerikos kamptj, kuriuose žmonės sveikina taikos 
Šalininkus ir reikalauja padaryti galą atominio karo pa
vojui. Visur, jis sako, steigias taikos komitetai. Ameri
kos žmonės susirūpinę taikos išlaikymu.

Iš mažo Idahos valstijos miestelio Harrison rašo Cent
rui moteriškė ir prašo tuojau prisiųsti dar 50 peticijų. 
Sako; “Beveik visas peticijas, kurias turėjome, išdalino-, 
m.e bažnyčioje šį rytą. Mūsų bendruomenė nedidelė, bet 
męs tikimės gauti visų gyventojų parašus.”

Kita moteriškė iš Georgia valstijos prisiunčia peticiją 
su parašais ir sako: “Aš nesibijau darbuotis už taiką. 
Aš darbuosiųosi taip ilgai, kol gyva būsiu.”

KAIP Į TAI ŽIŪRI VO I 
KIETUOS IR FRANCU-1 
ZIJOS DARBININKAI?

Labai mažai Amerikos 
komercinėje spaudoje kai- i 
bama apie Vokietijos iri 
Francūzijos darbininkų j 
nuotaikas įvairiais pasaulį 
jaudinančiais klausimais 
Atrodo, kad tų šalių darbi
ninkai pasyviškai žiūri į 
tokius klausimus, kaip tai
kos išlaikymas, kaip At
lanto Paktas arba Schuma- 
no Planas.

Aišku, kad komercinės 
spaudos korespondentai, į 
kurių pilna tiek Vokietijo
je, tiek Francūzijoje, nusi
dėtų savo bosam§,.Jeigu jie 
teisingai ir bešališkai pa-.

■ Karo kurstytojų isterija, sako Dr. DuBois, nepajėgia 
nuslopinti Amerikos žmonių troškimo taikos.

Du kariai, nariai First Cavalry Divizijos, stovi pa- 
ruoili ‘Tokio mieste prieš išvyksiant į Korėją.

— Jūs, drauge, LDS Sei
me nedalyvaujate, nežinau, 
kada baigsime,- tai aš ten 
ant vietos kur nors per- 
nakvosiu, — sakė jis.

Įteikiau jam telefono nu
merį, sakiau — šauk, kaip 
baigsite, tai atvyksiu su 
automobiliumi ir paiwa- 
žiuosime.

Vienok, kada LDS Sei
mas baigėsi, tai Stasys per
nakvojo pas prietelius Ti- 
tanius, 
atrašė, 
kad nenorėjo “mano koją 
varginti.” Tokis buvo Sta
sys Jasilionis! Jis vis rūpi
nosi, kad nesudarytų ki
tiems “apsunkinimų.”

Nei aš, nei mano šeima, 
nei viešnios — Abekienė ir 
Lekavičienė tada nemanė
me, kad už mėnesio laiko 
jau Stasio nebus mūsų ei
lėse. Tiesa, šį kartą, laike 
jo pobūvio pas mus, pirmu 
syk pagalvojau, kad Stasio 
Jasilionio sveikata yra ma
žesnė, kaip iki šiol maniau. 
Vienok nemaniau, kad taip 
greitai jd neteksime! Jo 

na rytą Stasys. Pasiteira- i mirtis paliko didelę spragą 
vom, kame dalykas. Sako, ■ vietos veikime ir mūsų 
kad kaip tik atsigula, 
skauda po krūtine, kaip at
sikelia, tai pereina. Taip, 
sakė, kelis kartus buvęs iš 
lovos atsikėlęs. “Subariau”, 
kad blogai darė, kad nepa
žadino mus. Gal būtume ko- 
kifį rodą gavę, o ir dakta
ras tik blokas nuo mūs yra.

Stasys sakė, kad jam ge
riau, kada ryte jis keletą 
kvartalų apeina. Todėl mu
du rytais ir eidavome pasi
vaikščioti. Suprantama, kal- 
bėdavomiesi apie LLD ii 
kitus reikalus. Mano koja 
buvo netvarkoj, o jam po 
krūtine skaudėjo. Todėl, 

dovana Stasys kiekvieną rytą siū- 
atsilankymą į LLD CK si patsai vienas eiti, kad 

manęs neapsunkinus:
— Gydyk tą savo koją, 

dar daug reikės vaikščioti, 
—sakė jis.

Kalbėdami apie visuome
niškus reikalus, šį kartą 
pasitardavome ir apie svei
katą. Stasys sakė, kad dak
tarai surado, kad jo “širdis 
neplaka taktan”. Bet sakė, 
kada pąrvyks namo, tai 
daktarai dar vėl tyrinės tą 
reikalą;
Vykstant į paskutinę LDS 

Seimo sesiją, Stasys jau pa
siėmė savo valizą.

Paaiškinu, kad 
pas mus apsistojo Konstan
cija Abekienė, Lekavičienė 
iš Rochesterio ir P. Gutaus
kas iš Montrealio

— Taigi, jums bu> 
perdaug! — sako jis. - 
viešbučio neturite!. 
norėčiau čia arti kur 
stoti.

Pasikalbame, kad

jau 
-Juk, 
Kita, 
apsi-

gyve

Grįžęs iš Lietuvių Lite - apsistoti.
ratūros Draugijos Septin
tosios Apskrities pikniko, į- 
vykusio Maple Parke, Law
rence, pasiimu Laisvę ir 
pirmame puslapyje matau 
Stasio Jasilionio paveikslą, 
o viršuj: “Mirė Amerikos 
Lietuvių Poetas Stasys Ja- 
silionis.”

Net šalta pasidarė! Dąr
neprabėgo mėnesis -laikn name miesto krašte, bus ne- 
nuo trijų dienų, kada mu- i blogai pasilsėti
du taip artimai jas pralei- į si kartu atvyksime į suva- 
dome, kalbėjomės, darėme 
planus ateičiai.

Pirmiausiai metėsi min - 
tis: 'kaip seniai pažįstu 
Stasį! Sunku atsiminti, bet 
jau virš 30 metų. Ir kiek 

j daug buvo susitikimų, kiek 
! pasikalbėjimų darbo žmoni- 
! jos reikalais, kiek susira- 

profsąjungų federacijos šinėjimo Lietuvių Literatū- 
rėmuose; išplėsti visų darbo ros Draugijos reikalais!

Pavasarį, kada Stasys .... ........... .......... .
grįžo iš Floridos, tai_ jis į suvažiavimus, kartu vyk- 
sustojo Lietuvių Kultūros davome į namus, į Laisvė

žmonių veiksmų vienybę ir 
padėti toms organizacijoms 
bei aktyvistams, kurie kovo
ja Vokietijos vakarinėse zo
nose už vokiškųjų 
jungų susivienijimą;
prieš geltonojo Internacio-! — Šį kartą radau. Nese- 
nalo vadovus, kurie vykdo j niai čia buvau, 
agresyviųjų imperialistų įsa-i visus Laisvės
kyYnus, mėgindami sukliudy- kambarius, bet tada jūs ne- 

ir de- į ' „ j /'
aiškinant yi- įjjj Centro Kųnliteto bu

, su auto vi-

žiavimą ir vyksime į na
mus. Stasys sutinka, tik vis 
teisinasi, kad perdaug mū
sų neapsunkintų.

Taigi, tris naktis pas mus 
Stasys miegojo. Kiekvieną 
vakarą parvykę niekaip ne
galėdavome laiku nueiti 
gulti, tai “merginos”, kaip 
mes vadinome Abekienę ir 
Lekavičienę, tai mes patys 
vis dar turime nebaigtų 
kalbų. Kartu atvykdavome

s
profsą- Centre. Ateina *į LLD raš- pikniką ir atgal.
kovoti tinę ir sako:

ti tą susivienijimą, ir de
maskuoti juos, :.....
siems darbo žmonėms jų iš
davystę: sustiprinti Francu- ’ 
zijoje ir Vokietijos vakari
nėse zonose kovą už darbo 
žmonių gyvybinius interesus, 
kuriems rimtai gręsia karo 
rengimo politika ir Ameri
kos kapitalistų viešpatavi
mas; bendrai kovoti abiejo
se šalyse už Maršalo plano 
likvidavimą ir už tai, kad 
būtų likviduotas to plano 
neišvengiamas padarinys — I 
Atlanto paktas; stiprinti! 
draugiškus ir broliškus sau-j 
tykius tarp Vokietijos ir j 
Prancūzijos proletarų jų 
bendroje kovoje; užmegzti■ ' i
netarpišką kontaktą tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos or
ganizacijų, aktyvistų ir įmo
nių, ypač tarp Vakarų Vo
kietijos ir Prancūzijos orga
nizacijų, aktyvistų ir įmonių.

duotų darbininkiją nuotai- LIETUVOJE SMARKIAI
kas. ■

’ t.:
Pasirodo, kad birželio mė

nesį Berelyne įvyko labai 
svarbus pasitarimas tarpe 
Francūzijos Visuotinės 
Darbo Konferencijos ir Vo
kietijos Laisvųjų Darbo 
Unijų Susivienijimo atsto
vų. Susirinkimo tikslas bu
vo “įgyvendinti veiksmin
gą bendradarbiavimą tarp | Lietuvos 

Mr Vokietijos Teismas.
; tvirtai (birž. 22 ,d.) pranešę teismo 

bei ilgai taikai pasiekti, nuosprendį. Teimas krimi-

Francūzijos 
darbininkų klasės

bendrai kovai prieš fašiz- 
mo atgimimą organizuoti 
ir darbp žmonių gyvybi
niams interesams ginti.”

Susirinkimas padarė tris 
svarbius nutarimus, kurie 
nustato pagrindus Francū
zijos ir Vokietijos darbi
ninkų bendradarbiavimui. 
Tie nutarimai yra toki:

1. Sustiprinti Prancūzijoje 
ir Vokietijoje darbo žmonių 
veiklą taikai ginti sutinka
mai su nutarimais, kuriuos 
neseniai priėmė Pasaulinės 
p ro f są j u n g ų vyk-'
domusis komitetas; toliau 
stiprinti ir remti Francūzijos 
ir Vakarų Vokietijos uos
tuose kovą prieš karinių me
džiagų pakrovimą bei iškro
vimą ir tuo tikslu užmegsti 
glaudžius santykius tarp tų 
dviejų šalių uosto dar
bininkų; išplėsti abiejų 
šalių darbo žmonių da
lyvavimą renkant parašus 
Stokholmo atsišaukimui, rei
kalaujančiam uždrausti ato
minę bombą; aktyviai daly
vauti ruošiant ir populiari-

Iš namų vėliau jis 
“teisindamasis”,

apžiurėjau
Redakcijos

buvote ir negalėjau matyti

— Pereitą naktį jau no
rėjau jus kelti, — tarė Vie

BAUDŽIA KRIMINALIS
TUS

Šilutės sviesto ir sūrių į- 
monių kontoroj tapo su
čiupta vagių-kriminalistų 
grupė. Jai vadovavo pats 
kontoros valdytojas tūlas 
Rutkovas. Kriminalistai 
buvo pastatyti prieš liau
dies teismą. Bylą sprendė 

A u k š č iausias 
Vilniaus Tiesa

veinės... Gerai įsitaisėte,— 
tarė apsižvalgęs.

Karštai pasisveikinome. 
Na, ir Stasys pradėjo žiū
rinėti knygas lentynose ir 
spintose. Štai knygos , iš 
Lietuvos. Tūlų jis dar ne
turėjo. Žinodamas, kad jis 
greitai jas perskaito ir tuo
jau parašo į spaudą atsi
liepimų, patariau pasirink
ti tu, kuriu dar neturi. 
Kelias pasiėmė ir sako:

— Bet gi, kiek prasikal
tau ?

— Nieko, jums 
už
raštinę.

— Jeigu kiekvieną imsi
te apdovanoti, tai subank- 
rūtysite, — sako jis.

Pasikalbėjome apie būsi
mą LLD suvažiavimą, apie 

mūsų lietuvišką 
ir draugus, kitais 
ir išsiskyrėme..

1-2 dd. ivvksta 
Literatūros Drau-

Floridoj

reikalais
Liepos 

Lietusių 
gijos suvažiavimas, o jį se
ka LDS Seimas. Stasys Ja- 
silionis delegatas į abu su
važiavimu. Atvyko, kaip 
visada, laiku. Pasisveikina
me, pasikalbame, pasiūlau 
jam apsiimti į LLD suva
žiavimo sekretorių, nes ži
nau kad iš kalno nepasita
rus sunku tokiam darbui i 
surasti draugas arba drau-

tai spaudoje! Nutrūko Stasio 
gyvybė ir nutrūko jo poe
tiška styga!

Stasio gyvųjų tarpe jau 
nėra; o kur tik akį užmetu 
LLD centro raštinėje, tai 
jis čia pat greta! Štai prieš 
akis pilna lentyna žurnalo 
“Šviesos” komplektų. Ir 
vargiai kuriame numeryje 
nerasime po kelias Stasio 
Jasilionio eiles! Štai kitos 
dvi lentynos užpildytos jo 
knygomis “Bešvintantis 
Rytas” ir “Pavasarių Go
dos”, . kurias bendrai L]LD 
ir dienraštis Laisvė išleido. 
Ir tai tik dalis parinktųjų 
Stasio eilių. Oh, kiek dar 
jis būtų parašęs, jeigu ne 
pirmlaikinė mirtis!

Stasio nėra, bet jo dar
bai, troškimai pasiliko su 
mumis! Netekome poeto, 
netekome rašytojo, veikėjo 
ir draugo! Bet sekime'kito 
poeto — Juliaus Janonio 
patarimą:

“Nelaistykįt kapo 
gailiąja rauda,

Bet tęskit pradėtą 
jo žygį:

Pasiektas jo tikslas 
minės visada

Padėjusį galvą karžygį ”
D. M._ šolomskas.

“Prošvaisčių” Prenumeratos

nalistus nubaudė sekamai:
'Rųtkovą, 25 metams laisvės 

atėmimu, Masaitį—15 m. lais
vės atėmimu1, Augustiną—12 
metų laisvės atėmimu, buv. 
priėmimo punkto vedėją 
Bumblytę —■ 4 metams lais
vės atėmimu.

Buvęs Šilutės pieninės di
rektorius Bodckas nubaus
tas* 1.5 metų laisvės atėmi
mu už. išeikvojimo prilci- 
dimą ir piktnaudžiavimą sa
vo tarnybinė padėtimi.

Sūrių ir sviesto tresto ka
drų skyriaus inspektorius 
Vaitiekūnas, priėmęs į dar
bą teistą už išeikvojimą Ča-(«—-t. -----------  -
piinska, remiantis Bi< ni|talkon MacArthurui 
str., nuteistas t metams pa- Į  
taisos darbu, c-

Lauksime, kad Amerikos zidentas Elpidio 
lietuvių fašistinė spauda 
pasmerks Lietuvos teismą 
už nepaglostymą šių vagių- 
kriminalistų. Paprastai to
kiuose, 
spauda kriminalistus pas
kelbdavo 
Lietuvos “patriotais.

Stasys ’apsiima būti sėk- 
retoriun-.i, jeigu ukvatnin- 
kų nesiras. Tiesa, nelabai 
entuziastiškai. Sako, kad 
norėtų bųti liuosas suvą- 
žiavime ir daugiau su drau
gais' ir draugėmis pasikal
bėti.

Kada suvažiavime nesi
rado kandidatų j sekreto
riaus vietą, tai Stasys apsi 
ima ir per ab: dienas nuo
širdžiai darbą atlieka.

Užkviečiu Stasį pas mus

Filipinų valdovas siūlosi

atsitikimuose

“kankiniais” ir 
v

Manila. —- Filipinų pre- 
Quirino 

i pranešė prezidentui Tru- 
manui ir generolui MacAr- 
thurui, kad jis paruošė 
5,000 filipiniečių kareivių 
ir oficierių kaip talkininkų 
Amerikai kare prieš Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką.

Anksčiau buvo paskelbta, kiek kas prisiuntė užsaky
mų dėl Jono Kaškaičio knygos “Prošvaistes.” Šiomis die’ 
nomis gavome daugiau užsakymų sekamai:

Nuo pavienių 20 prenumeratų
Lietuvių Moterų Pažangos Klubas (per M. Smaistis), 
Detroit, Mich., 25 prenum.
Lietuvių Liaudies Teatras, (per A. Rainienę), 
Richmond Hill, N. Y., 20 prenum.

, Julia .Rainard, Durchester, Mass., 16 pr.
V. J. Kasper, Newark, N. J„ 10 pr.
J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. y., 10 pr.
Mary Svinkūnienė, Waterbury, Conn., 8 pr.

A. J. Smitas, Philadelphia, Pa., 8 pr.
A. Gudauskas, Springfield, Ilk, 7 pr. •
Antanas Stripeika, Elizabeth, N*. J., 7 pr.
J. Koncas, New Haven, Conn., 5 pr.
Chas. Stephans, Cliffside Park, N. J., 5 pr.
Walter Brazauskas, Richmond Hill, N. ¥., 3 pr.
Mrs. A. Mikalaus, Brooklyn, N. Y., 3 pr.
P. Šlajus, Eddystone, Pa., 2 pr. ir $3 aukų.
Didelis ačių šiems darbštiems draugams už jų pasi

darbavimą šiame reikale. Jų pavyzdį turėtų pasekti ir 
kiti lietuviai, prisiųsdami užsakymus. Blankų išsiuntinė
ta gana geras skaičius, bet dar nė pusė jų negrįžo. Tad 
prašome, kaip greit galima, prisiųskite blankas su užsa
kymais. Raginame ir pavienius užsisakyti šią knygą, 
prisiunčiant $1.

Jūsų pavardės bus atspausdintos knygoje.
Užsakymus ir pinigus siųskite: Laisves

ja, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, lįL Y.
--------------------------f..................................   ... ............... ■
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tauraus 
vadovo, 

atžymėta

baisiai pavergti ir išnaudoja
mi buvo, kuomet visur tarp 
lietuvių darbininkų tokia bai
si tamsybė viešpatavo, o mū
sų kunigėliai visai nesirūpino 
jais. Jie tik besočiais, tingi-virš mc-

ir dirbo niais, ištvirkėliais vadino dar- 
daugelis j bininkus, gązdino juos praga- 
jį gerai

brošiūrai-
rūpinasi

ne vienas

VINCAS KAPSUKAS

Kunigai ir Darbininkai
šiemet sukako 70 metų nuo | ir Lietuvoj, ir Amerikoj taip 

gimimo Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko, žymaus, 
Lietuvos darbininkų 
ši sukaktis buvo 
Tarybų Lietuvoje.

Vincas Kapsukas 
tus laiko gyveno 
Amerikoje, — dar 
lietuvių darbininkų
atsimena: jis čia gyveno 1916- 
1917 metais. Būdamas Ame
rikoje, Kapsukas daug rašė. 
Be kitko, jis parašė 
tę “Kaip kunigai 
darbininkais.”

Mes manome, jog
lietuvis darbininkas brošiūrai- 
tę skaitė, bet daug yra tokių, 
kurie jos neskaitė, o brošiū- 
raitė labai įdomi, todėl mes 
čia ją perspausdiname, nežiū
rint, kad tūli aprašomieji da
lykai jau tėra tik istorija.

Skaitytojas vieną, tačiau, 
turi žinoti: Kuomet Kapsu
kas tą brošiūraitę rašė, ko
munistų dar nebuvo — tuo
met dabartiniai komunistai 
vadinosi socialistais. Kai įvy
ko socialistinėse partijose ski
limas, tuomet ištikimi darbi
ninkų klasei socialistai pasi
vadino komunistais ir sukūrė 
savo partijas, o kiti socialis
tai nuėjo tarnauti buržuazijai, 
šių dienų lietuviškieji socialis 
tai dirba išvien su fašistais, 
klerikalais ir kitokiais darbi
ninkų judėjimo priešais.

“Laisvės” Redakcija.

ro baisenybėmis, ir jų Vilne
les kirpo. Atsiminkit tik Lie
tuvos arba Amerikos pa
mokslus ir senesnius kunigų 
laikraščius. Tyčia kada nors 
susiradę perverskit supeliju
sius “Tėvynės Sargo” lapus, 
paieškokit tų vietų, kur apie 
darbininkus 
daugiau nieko 
tik

yra kalbama, o 
nerasite, kaip 

šlykščiausius darbininkų

KAIP KUNIGAI RŪPINASI 
DARBININKAIS

Sako, kunigai visai nosirū-' 
piną darbininkais, o tik sa- Į 
vo kišenėmis! Na, tai pasi-| 
žiūrėkit į jų laikraščius, o pa- j 
matysit, jog tai netiesa. Ar j 
mažai ten rasit nusiskundi-1 
mų dėl darbininkų vargų ? : 
Ar mažai užsipuldinėjimų ant [ 
darbininku “suvedžiotojų”? | 
Žiūrėkit, kunigai net 
ninku draugijas steigia 
raščius jiems leidžia, 
geresnę ateitį kalba, 
ir apie unijas < . 
jungas), streikus pakalba, 
sako da, kad jie darbininkų 
reikalais nesirūpiną.’...

Bet. . . bet. . . kas čia tokio 
atsitiko, kad jie taip daug tys kilę iš 
pradėjo^fpie darpininkus kai-; ninku sluoksnių; gyveno viso 
bet? Juk visai da neseni lai- ko pertekę, visuomet gardžiai 
kai, vos kokia 15 metų atgal, pavalgę, gražiai apsirėdę, vi
suomet lietuviai darbininkai i su gerbiami. Del { to 'jie iš

_______________________________ _______________ UTC >

O 
aukšto žiūrėjo į tą vargo į 
žmogų, negalėjo suprasti ir 
atjausti jo skausmų. Sotusis 
alkano nesupranta ir negali 
suprasti . Darbininkų kova 
jiems svetima buvo. Kunigai 
šaukė, kad darbininkas tik 
nusižeminęs turįs vilkti savo 
kryželį, o už tai numiręs iš
ganymą apturėsiąs. Taip jau 
dievo esą duota: vieniems 
prakaitą lieti ir kitiems tur
tus krauti, antriems nieko 
neveikti ir tik tais turtais nau
dotis !

Juo tamsesnis buvo darbi
ninkas, juo klausesnis ir juo 
geresnis kunigėliui Vilnelėms 
kirpti. s

1905 ir 1906 metais prasi
dėjo Lietuvoj pirmutiniai di
deli lauko darbininkų strei
kai. Streikavo dvarų darbi
ninkai, kurių padėjimas išti-

Viflrca&JKapsukas

šmeižimus. Jei kur atsitikda- j krųjų nebepakeliamas

, i

IŠ ALDLD PEREITO JUBILIEJINIO 
SUVAŽIAVIMO FRISimiNiMy

Mūsų istorinis suvažia
vimas įvyko i liepos 1-2, 
1950 m. Pirmasis steigia
masis susirinkimas įvyko 
35 metai atgah Pirmieji 
steigėjai šios (svarbios ir 
reikšmingos 
lietuvių literatūros orga
nizacijos buvo jaunutėliai, 
gražūs, pilni I energijos. 
Pirmojo ir pūskutinio — 
suvažiavimo atvaizdai pa
rodo skirtumą amžiumi. 
Dalis iš pirmųjų tvėrėjų dienomis žinia perlėkė pei
mirę; gyvieji atrodo žili — pasaulį: S. Jasilionis mirė!
balti ir net gerokai prapli- Kas galėtų tikėti? Tik “17’
kę, tačiaus jų energija, piknike, Brooklyne kalbė-
aktyvumas ir praktika dar 
labiau pajaunėjo, susiliejo 
jų įtikinančios idėjos su 
plačia lietuvių visuomene 

kraštuose

vietė mūsų mylimų poetų 
S. Jasilionį pakalbėti. Jis 
pasveikindamas suvažiavi
mų pareiškė turįs pagami
nęs speciales eiles atžymė- 
jimui jubiliejaus. Pats poe-

• eilėraštį, 
skaito žavingai. Tai buvo, 
pati svarbiausioji progra
mos dalis. Tas parodo, jei 
poetai perskaito savo eiles, 
jos pasidaro vertesnės, ne
gu telpa spaudoje. Šiomis

pažangiųjų tas skaito savo

jomės, spaudėm rankas 
vienas kitam ir linkėjome 
geros sveikatos ir ilgo am
žiaus darbuotis kultūrinia
me darbe. Jo jau mūsų tar
pe gyvo nėra! Gaila Stasio, 

ir linksmos

ti arbi- j 
laik-I

apie .jų i vo streikas, kunigai per pa
kartais ; mokslus ne savo balsu šauk- 

(profesines są-1 davo, tiesiog policija grasin- 
o Javo, išrišimo neduodavo. Jie 

visuomet už turtinguosius ir 
galinguosius galvą, guldė ir 
garbino caro valdžią. Jie pa- 

pasiturinčių ūki-

T

BUŠAI IŠ BROOKLYNO
Į I’HILADELPHIJOS PIKNIKĄ

Garsusis philadelphieeių piknikas paramai dien
raščio Laisvės, įvyks sekmadienį, prieš Labor Day.

Rugsėjo 3 September
Iš Brooklyno busai eis į tą piknikų ir jau dabar 

laikas įsigyti busų bilietų

KAINA J ABI PUSI $3.50

Bilietai gaunami Laisvės ofise ir kultūriniame 
Centre, taipgi pas platintojus. Tuojau įsigykite 
lietus.

bi-

Busai išeis iš sekamų vietų:

Nuo Kultūrinio Centro
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 

išvažiuos lygiai 9-tą vai. ryto

Nuo Leitos krautuvės
56 Hudson Avė., C. Brooklyn, N. Y. 

Išvažious 9-tą vai. ryto

Nuo Liet. A. Piliečių Kliubo
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

išvažiuos 9:30 vai ryto

Visi busai suvažiuos prie Kliubo ir iš čia visi kartu 
trauks į piknikų per gražiuosius New Jersey laukus. 
Pasirūpinkite būti toje gražioje kompanijoje ir pasi
matyti sU daugeliu senai matytų Philadelphijos pik
nike.

Bilietai gaunami visose tose vietose, iš kur busai 
išeis. Tuojau reikalaukite bilietų.

——

prenumeratas turiu. Linkiu ^ime gauti 
Dr. Kaškiaučiui 
gyvuoti ir žavėti 

! raštais.
Vincas Tauras, 

gabiausių literatų, jis daug 
išvertęs iš kitų 
kalbų knygų, pa
rašęs stambių brošiūrų, 
kurias išleido mūsų drau
gija. Gabus literatas, re
daktorius. Gabiai veda “L”, 
pirmą puslapį ir mokslinį 
įvairumų skyrių.

Reikia neužmiršti mūsų 
veterano V. Paukščio, seno 
“Laisvės” redaktoriaus, 
sugabaus literato. Jis irgi 
davė daug kūrybos. Suva
žiavime daug kas jo pasi
gedo. Jis vienas iš tų pir
mųjų ALDLD kūrėjų. Jis 
gyvena Miami, Floridoj, 

' sulaukęs 70 metų amžiaus.
Linkime mes jam ilgus me
tus gyventi.

Vincas Andrulis lygiai 
literatiniai pasidarbavo 
mūs draugijai. Senas Vin
cas savo laiku rašė daug 
apysakų ir eilių. Dr. Petri
ką irgi parašęs keletą kny
gų, kurias išleido mūsų 
draugija. Taipgi nuolati
nis žurnalo Šviesos bendra
darbis.

> Vincas Kapsukas politi-, NEPATVIRTINTAS TAU- 
niai sustiprino musų drau
giją. Kapsukas miręs, bet 

literatūriniais 
ir principiniais 
džiaugiasi viso

... -------- ---- o__ j laike vajaus
dar ilgai 11000 naujų narių. Mes ga
nius savo

vienas iš

lime įrašyti kiekvienų “L”, 
skaitytoja. Nepamirškime, 
prie pirmos progos susiti
kę lietuvį pakalbinti įstoti 
į mūsų draugijų.

A. J. Smitas.

KRISLAI
f Tąsa nuo 1-mo dust.) 

jiečius guldome kasdien tūks
tančiais, o mūsiškių krinta 
tik vienas kitas, čia, saj/oma, 
yra slepiama tiesa.

Keleivio pcckeliai sėdi Bo
stone ir ‘‘mato,” kas dedasi 
New Yorke. ‘ Jie taip mato, 
jog “pamatė,” kad A. Bim
ba nedalyvavęs rugp. 2 d. 
taikos demonstracijoje. Ir tu 
man turėk tokias nesvietiškas 
akis. Matė keletą desėtkų 
tūkstančių žmonių, bet nema
tė Bimbos! Tos jų akys ti
krai kiauliškos. Jeigu jos bū
tų paprastos, tai jos būtų ma
čiusios ir Bimbą.

JAV, kituose 
ir gimtinėje Lietuvoje. Pa
lyginus su pirmąja Tėvy- poeto, rašėjo

Mylėtojų i literatūros šypsenos draugo. Jis mirė, 
bet jo darbai pasiliks am
žini ne tik šioje šalyje, bet 
kituose 
lietuvių, 
dim mes 
Stasy!

ALDLD sumanytojas Le
onas Pruseika senstelėjęs, 
bet jo ryžtingumas nepasi
keitęs. Jis dirba < 
draugijos naudai ir dirba 
įvairius darbus. Jis pažįs
ta plačiai kolonijų visuo
menę, o visuomenė jį visur 
simpatingai pasitinka. Jis 

lyra parašęs knygų, brošiū- 
! rų ir pasakęs šimtus pra- 
i kalbų lietuvių kolonijose.
Gabus redaktorius-žurnalis- 
tas ir, dalinai, poetas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
žurnalų Šviesų Antanas 
Bimba redaguoja už dyka; 
niekas jam neapmoka už 

I šį didelį darbų. Antanas 
yra parašęs žymių knygų,.

nės ‘
leidimo draugija, kurių ve- 

| da tautiško raugalo “di
džiūnai, ” klaidintojai kul
tūrinio darbo; mulkintojai,

j tu kas prieš ALDLD. Mūsų 
apšvietė 

nariai 
mūsų 

pasiekė

buvo, i
da sunkesnis, negu pora de
šimčių metų atgal. Ir, kaip 
ir per pirmuosius fabrikų 
darbininkų streikus, pasipylė, 
kaip iš rago, kunigų keiks
mai. Kitokių žodžių tuomet 
nuo jų darbininkai neišgirs
davo, kaip tinginiai, paleistu
viai, girtuokliai, — ir tai vien 
tik už tai, kad jie ponams po 
devynis kailius nebenorėjo 
duotis lupti, kad reikalavo 
sau būvio pagerinimo. Ne
buvo tokios bažnyčios, kur 
kunigai nebūtų to darę, kur 
gyvus darbininkus už 
pragarą nebūtų grūdę.

(Daugiau bus)

tai į

Worcester, Mass

kraštuose tarpe 
ir Lietuvoje. Liū- 
visi, netekę tavęs,

O kunigų Draugas iš kažin 
kur išsitraukė dar vieną mo
kytą melagių. Jis pasirašo 
Dr. K. Matulaičiu. Atrodo, 
kad Matulaitis bus gavęs net 
du diplomu: vieną nuo Sme- 

| tonos, kitą nuo Hitlerio.

draugija ne tik 
savo narius arba 
kitus lietuvius, bet 
išleista literatūra 
tūkstančius lietuvių ir ge
rokai įsąmonino ne tik 
ekonomijos -politikos moks
lu, bet įvairiais kitais moks
lais ir grožine literatūra. 
Galima lietuvį greit pažin
ti iš jo kalbos, iš ko jis 
sėmėsi išminties.

Šių 35 m. mūsų draugi
jos gyvenimo istorinių fak
tų niekas negalės nubrauk
ti į užmiršties gurbų. Isto
rija pasiliks su didele pa
garba Amerikos pažangie • 
sienas lietuviams.

Iš ALDLD centro komi
teto pirm. Antano Bimbos kurias mūsų'draugija išlei-

daug

ir .centro sekr. D. M. šo- 
lomsko raportų paaiškėjo: 
draugija turi 6,600 narių 
ir per tuos 35 metus pajie- 
gė išleisti 56 knygas, eilę 
brošiūrų ir žurnalų Šviesa. 
Prie to, surengta daug pra
kalbų, paskaitų, turėta dis
kusijų, suorganizuoti cho
rai, teatralės grupės kuo
pose, atskirai ir perstatyta 
daug teatralinių veikalų. 
Draugija išauklėjo koloni
jų veikėjus,
rius, spaudos vajininkus: 
Natūralu, šios didelės drau
gijos kūrėjai didžiai džiu-

I gauja rezultatais ir‘ dar 
gyvi pasilikę rūpestingai 
tęsia intensyvų darbą jos 

‘ OLYMPIA PARK. — LMS [ p 1 e t i m u i - a u t inimui.
• Atostogų Mokyklos baigimui 

i iškilmingas meno parengimas 
j įvyks ne kaip pirniįau buvo 
skelbta, bet šeštadienį, rug
piūčio 19 d., 29 Endicott St., 
Worcesteryj. Pradžia lygiai 
8 vai. vakare.

šio spektaklio 
pildys Atostogų

Mokyklos Parengimas 
įvyks Šeštadienį

Suvažiavime virš 100 dele
gatų jautė didelį impulsų, 
prisimindami 35 metų jubi
liejų, daugiau ir smarkiau 
darbuotis.

Centro Kom. 
programą, kas A. Bimba, 
Mokyklos Inas apžvalgų 

studentai. Programa bus įvai- draugijos plėtimosiį būdin
gi: Dalyvauja muzikos sky- gai pavaizdavo istorinį pe
rinus choras; dramos skyriaus 
studentai duos vaidinimą an
glu ir lietuvių kalbomis. Liau
dies šokių skyrius duos įvai
rių liaudies šokių. Taip pat 
mokyklos studentai duos due
tų, solo ir instrumentality mu
zikos numerių.

Mes kviečiame Worccsterio 
ir, apylinkes lietuvius, 
šeimas ir draugus dalyvauti 
šiame meno pokilyje.

Nepamirškite, kad šis spek
taklis įvyks;. ne .penktadienio 
(18), kaip buvo pirmiau 
skelbta, bet šeštadienio vaka
rą, rugpiūčio 19 d., Lietuvių 
Salėje. įžanga nemokama. 

Rengėjai.

Jungtinės 
Karlų

i e* |>|»~|

JŪSŲ

Formoza
Valstijos atsiuntė
Kankinu kaip savo ąmbasa- 
doi’ių kinams čianginin- 
k*ams Formožos saloje.

dovpt&akęs šimtus pakal
bu, parašęs brošiūrų. Ro
jus M'izara, 
sų apysakų

vienatinis mū- 
rašytojas ir 

autorius kėlėt) stambių 
knygų, kurias išleido mūsų 
draugija. Jis irgi parašęs 
daug brošiūrų, pasakęs 
šimtus prakalbų ir daug 
referavęs paskaitų. Gabus 
menininkas. Dr Kaškiau- 
čius (Jonas Kaškaitis) kai
po poetas, rašytojas ir kele- 

organizato- i to stambių knygų autorius,
I sveikatos patarimų nuolati
nis teikėjas, visų mylimas. 
Lietuvių kalbi;0 gilus žino
vas ir pastovus darbuote- 
jas. Jam sukanka 65 m. ir 
tai pažymėti jis suteikė 
“Prošvaistes”, k u r i a s 
stengsimės išleisti. Jau 8

darbais 
darbais 

pasaulio 
pažangieji lietuviai. Kodėl 
mums neturėti šios apžval
gos tuose 35 m. darbavimo
si atsiminimuose? Kas bū
tų buvę, jei šie sužymėti 
vyrai nebūtų buvę su mu
mis, jei jie būtų ' susilieję-1 
su tautišku raugalu?.. Da
lis jų jau būt greičiau nu
mirę nuo bankrūto, dalis 
būtų pavirtę nežinia ko
kiais gaivalais. Istorija 
mūsų draugijos labai reikš
minga, apie kurių žino net 
kitų tautų žymūs literati- 
niai žmonės.

Mano supratimu, geriau
siai pagerbti šiuos darbuo
tojus, tai vykdyti suvažiavi
me primtas rezoliucijas — 
budavoti ALDLD. Bandy

TININKŲ PAGYRAS
Tokio. — Generolo Mac* 

Arthuro štabas nepatvirti
na Pietinės Korėjos tauti
ninkų pagyro, kad jie su
naikinę šiaurinės Korėjos 
liaudininkus rytinėje N ak- 
tongo upės pusėje į pietus 
nuo Taegu.

PRANEŠIMAS
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro nariai prafco-Visi
mi dalyvauti rugpiūčio 22 d. nepa
prastose repeticijose, kurios prasi
dės ,7:30 v. v. Repeticijos įvyks Lie
tuvių salėje. Yra svarbus reikalas, 
kuriam turime pasimokyti keletą 
dainų. Visi chorieėiai prašomi būti 
laiku. — Choro pirmininkė.
r.. (155-158)

J. J. Kaškiaučius, B. B.
530 Summer Ave. 

NTCWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

pirminin- 
pądaryda-

riodų. Jo raportas prireng
tas žavčjančiais dėsniais, 
kurie tilps “Šviesoje.” Klau
sydamas pergyventų veiki
mo apžvalgų, žmogus jau
tiesi smagiai padaryta pa
žanga. Suvažiavime sma
gaus eleksyro pateikė Cent
ro Komiteto ilgametis ka- 
sierius Dr. Kaškiaučius. 
Jis referavo draugijos per
žvalga, kaipo veteranas, iš
didžiai, garbingai, tary
tum aktoriaus rolę vaidin
damas — ir jam labili gra
žiai vyko. Užbaigdamas pa
teikė specialiai pagamin
tas eiles jubiliejaus atžy- 
mėjimui ir poetiškai pers
kaitė. Visų delegatų žavin
ga veidų šypsena sumirgė-

sveikino. Pirinininkas pak

Narni] Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

iiame iš lauko ir vidaus; tai- | 
som stogus, gatarus ir kami- I 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. ! 
Reikale parašykite atvirutę I 
arba telefonuokite: !

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

Matthew A.
RI T I S

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 

r........

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

į. i-*******************************
4 CHARLES J. ROMAN I

ofisas, 409
4, nuo 5-7

f». ..........n fyyr-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS \

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.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 Lauve XUbertyt Litb. Dailyį—15^ 1950
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Niekas nenori disko- LDS KUOPĮI PIKNIKAS BUVO GRAŽUS Vokiečiu liaudies ■ * 1 1— !• v* ~ V W» 1šuoli su blūdinčiu
Keleivio numeryje 28-me 

net keturios špaltos priklojo- j 
ta apie Laisvės piknike ne Į 
taip atsibūtus įvykius ir dar 
niekas tam ligoniui nepadarė 
pastabos. Mat, niekas nenori 
diskusuoti su blūdinčiu. Bet 
nepažįstanti to koresponden
to ir nebuvę tame piknike 
kai kurie gali pamanyti, jog 
tos jo klejonės yra teisybė.

Greta kitko, Keleivyje jis 
rašo: “Atvykstantiems pikni-

Praėjusį sekmadienį Liberty ragindamas visus narius būti 
Parke (Lindene, N. J.) įvyko organizatoriais ir dėti pastan- 
šios apylinkės Lietuvių Darbi- gų,

' ninku Susivienijimo kuopų narių įrašyti į Susivienijimą, 
piknikas. Jis apybrėžė LDS 9-tojo sei-

Diena pasitaikė labai graži: mo svarbiausius tarimus, tei- 
paulėta, neperkaršta. žmonių i kiančius lengvatų naujiems 
buvo vidutiniškai.

šokiams 
orkestras.

į testas, bet
ii tegu kitas
j rašys, kas

kad juo daugiau naujų

žmonių | kiančius
: aplikantams į LDS.

Pavydžio I Tūli veikėjai pardavinėjo ti- 
J. J. Kaškiaučiaus 
įvyksiančiam š. m. 
mėnesį Richmond 

Ilillyj.
Tūli pikniko dalyviai pri- 

Laisvės 
Kofesp.

griežė
Buvo šokikų kon-| kietus Dr 

aš jo nesulaukiau- j bankietui, 
korespondentas pa- rugsėjo 
laimėjo kontestą.

LDS prezidentas Rojus M i- 
žara pasakė kalbą apie Lietu- Įsidėjo prie sukėlimo 

kuoti prieš akis atsistodavo vių Darbininkų Susivienijimą, 1 fondui $10,000. 
staigmena (tai manymas rasti 
didel įpikniką, o čia tik kele
tas slimpinėja šaligatviu ne
tekę sąžinės—V. T.), o są
žinėje klausimas: eiti ar nei
ti į daržą ? Kad patektų į 
daržą, jie turėjo pusę kelio 
žygiuoti tarp dviejų pikietuo- 
tojų eilių, nes vartai į daržą 
buvo šaligatvio puškelyje.”

Pažįstų brooklynietį Kelei
vio korespondentą, kuris rašo, 
ko norėjo, kad būtų, o ne kas 
buvo.

Oi, kaip patenkinančiai jis!
džiąugiasi su lietuviškų hitle- i ]jų Teisių Kongreso skyrius, 
riukų iškabose šlykščiai’ išma- , protestui prieš diksikrato kon- 
liavotais veidais ir keiksmą- i gresmano Lanham keiksmin- 
žodžiais, surašytais jų šū- ■ gai išsibliovimą prieš tos or- 
kiuose. Juk jis tą matė vai- ganizacijos vadą, žymų vi- 
kiozų pripeckotą ir toiletuose. ■ suomenininką William L. Pat- 
Nejaugi jis mano, kad nuo to tersoną, kuomet jis buvo nu- 

Vot, vykęs į Washingtona liudyti 
I kongresiniame komitete.

Susirinkusieji taipgi pareiš
kė protestą majorui O’Dwyer,

PENKI TŪKSTANČIAI SUSIRINKO 
PROTESTUOTI
PRIEŠ POLICIJOS ŽIAURUMUS

Minia negrų ir baltų new- 
york iečių susirinko į atvirame 
ore masinį mitingą prie 126th 
St. ir Lenox Ave., New Yorke, 
praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 
12-tą.

Mitingą šaukė vietinis Civi-

pulti 
Union 
m itin-

lki pa-

kad jis leido policijai 
žmones, suvykusius į 
Square šauktą masinį 
gą taikai.

šiam mitingui taipgi
skutimų valandų nebuvo duo
ta leidimo ir ėjo kalbos, būk 
neduosią. Tačiau kilus masi
niams leidimo reikalavimams, 
jį davė.

Motina nužudė du
jaunus sūnūs ir save

laikraščio piknkas
The German American, 

Ine.,’ vokiečių priešfašistinis 
laikraštis, turės savo pikniką 
šį sekmadienį, rugpjūčio 20- 
tą, Maple Grove Picnic Park, 
160-04 4 6th Ave., Flushing, 
L. I.

Mrs. Viola Johnson, 40 m., 
gyvenusi su šeima 30-82 3 3rd 

tapo atrastą 
jaumus savo 
gasu. Kai
ru peštis dėl 
nervus. Vie-

jų kultūra prasideda?!
kokie mūsų socialistai! Tik 
tiek jų ir yra.

Vaikų Tėvas.

Greta kitko, mitingas rei
kalavo išlaisvinti Willie Mc
Gee/o kol jis kalėjime, leisti 
jo žmonai su juomi pasima
tyti ; - duoti menininkui Paul 
Robespnui pasą keliauti; iš
klausyti 11-kos nuteistųjų 
apeliacijos; prašalinti iš kon
greso keikūną Lanham.

Reikalausiąs pakeisti 
Stockholmo pažadą

Buvęs generalis prokuroras 
O. John Rogge, New Yorke, 
sakėsi raginsiąs World Parti
sans of Pe^ce, autorius pa
saulinio pareiškimo už taiką, 
pertaisyti tą Stockholm Peace 

, Appeal taip, kad jis smerktų 
ir šiaurių Korėją, skaitytų 
agresoriumi.

Po minėtuoju atsišaukimu 
jau pasirašė šimtai milijonų 
žmonių, reikalaudami taikos 
ir bausti karo -kriminalistus 
tuos, kurie pirmieji panaudo
tų atominę bombą. Po juomi 
jau pasirašė ir šimtai tūkstan
čių amerikiečių.

Daugiau industrinių 
ginčų pavedama 
tarpininkams

Pradžioje šią metų padau
gėjo industrijų savininkų ir 
unijų viršininkų atsikreipimas 
į valdinį tarpininką, kad pa
dėtų derybomis išspręsti gin
čus. Didmiestyje toki parei
kalavimai padaugėję 32 nuo
šimčiais, Syracuse 26 nuošim
čiais, gi Bufaflo srityje nuo
šimtis pakilęs net iki 55.

Kritikavo majorų už 
neleidimų susirinkti 
taikos mitingui

Newyorkietis Civil Liberties 
Komitetas, esąs dalimi Civilių 
Laisvių Unijos, išleido pareiš
kimą, kuriame reikalauja ne
trukdyti žmonėms naudotis 
savo civilėmis teisėmis. O 
jeigu kur nors įvyktų kas nors 
“maištingo, 
kamiems 
nams.

Komitetas 
majoras 
žiaurumą 
susirinkti 
šieji būtų

Gi visašališkoji organizaci
ja taipgi išleido pareiškimą, 
kuriame reikalauja netrukdy
ti žmbĄčms naudotis savo ci
vilėmis teisėmis. Q- jeigu kur 
nors įvyktų kas nors “maiš
tingo,” tą palikti atitinka
miems valdiniams organams.

tą palikti atitin- 
valdiniams orga-

Filmos--Tąatrai

Twen-
Fox naujau- 

Out” 
Rivo- 
turės 
vedė-

“No Way Out” 
apteiks požymiu

Pasaulinė premjera 
tieth Century -
sios filmos “No Way 
rugpjūčio 16-tos vakarą, 
Ii Teatre, New Yorke, 
savo svečiu tos firmos
ją Darryl Zanuck iš Holly- 
woodo.

Newyorkietis Neangliškųjų 
Laikraščių Filmų Kritikų Ra
telis įteiks jam už filmą po
žymį per savo viršininkus 
Wladyslaw- Borzecki ir Sig
mund Gottlober. Filmą rate
lis skaito tarnausiančiu “pa
derinti rasinius santykius 
Jungtinėse Valstijose.”

Turite žinoti, jog 
tai paliečia JUS!

__ RYTOJ
PASAULINE PREMJERA

ftiuolalklnlausios filmos 
per metus

“NO WAY 
OUT’ 
(Nėra Išeities)

STATO KLAUSYMĄ JŪSŲ 
GABUMUI PATIRTI 

KITO JAUSMUS!

RIVOLI
>:

nu-

Statys didžiulę 
busams stotį

Miesto valdinių įstaigų
matyta išleisti keturis milijo
nus dolerių statybai naujos di
džiulės autobusams 
ties New York o 1st
tarp 37th ir 38th St. 
retų sustoti visi tarp
stočių ir miesto kursuojantie
ji autobusai. Tuomi tikima
si praretinti trafiką ties 
Grand Central stotimi ir 42nd 
Street.

stoties 
Avenue 
Ten tu- 
lėktuvų

■*»

Filmų aktorė Betty Grable, 
greta kitų visokių jai pagyrų, 
dabar paskaityta 'Hollywood© 

“gražiausia apsirengusia 
mažyte moteriške.”

reikalavo, kad 
tyrinėtų policijos 

prieš norėjusius ten 
ir kad prasikaltu- 
nubausti.

Gvardiečius šaukia 
veiklioji tarnybon

Trims iš trylikos New Yor
ke esančiųjų National Guard 
vienetų įsakyta raportuotis j 
savo centrą. Begiu savaites ar 
10-ties dienų jie turės išvyk
ti į kempes militariškiems pra
timams.

ĮPRASTA ŽAISMĖ
Times Aikštėje, New Yorke, 

suimtas brocktonietis Law- 
rence Harding už tai, kad jis 
elgetavo ir kad jis vilkėjo lai
vyno uniformą. Jis esąs areš
tuotas 16-tu kartu, už unifor
mą ir bendrai už viską 67-tu. 
Apie 15 iš 41 metų amžiaus 
praleidęs kalėjimuose.

I

Penkta savaitė Stanley Te
atre teberodoma filmą World 
Youth Festival. ) Kita filmą 
yra muzikališka. “Arshin 
Takes a Wife,” iš Tarybų Są
jungos.

Areštuotas Walter Dorn, 
55 metų, įtarimu, kad jis mir
tinai sumušė 9 mėnesių kūdi
kį, savo dukrytę, kam ji ver
kė. Ji trukdžiusi jam stebėti 
televiziją. ,

Piknike bus 
žaismės šuauguSiems 
kams, go u lašo pietūs 
kio maisto ir gėrimo, 
siems įžanga 35 c., 
nemokamai.

programa, 
ir vai- 

ir kito- 
Suaugu- 
vaikams

BMT ar IRT linijomis 
važiavus į Flushing, Main 
imti busą Q26 ar Q27.

Sveikina iš atostogų
Heilo,’ laisviečiai!
Vakaciją leidžiame 

apylinkėje, 
vės. 
siems.

nu-
St.,

ir
Pasigendu Lais- 

Geriausi linkėjimai

A. A. Lideikienė ir 
anūke Carol.

vi

St., A stori j oje, 
pasikorusį, o du 
sūnus uždusinusi 
mynai mano, jog 
sūnų paveikė jos
n as, 24 metų, jau buvo praė
jusiame kare, veteranas, o 
antrasis, 22 metų, už mėnesio 
kito galėjo būti pašauktas.

Moteriškė rūpestingai už
kamšiusi duris į vyro kamba
rį ir ten įstumtą šuniuką, kad 
jie neuždustų .. Rytą atbudęs 
vyras atrado tragediją ir pa
šaukė policiją. A.

Rekrutuos savanorius
gaisragesius

Miestinis civilinių gynybos 
viršininkas Wallander , skel
bia, kad miestas verbuos 20,- 
000 savanorių gaisragesybos 
pareigoms. Sako, kad tie 20,- 
000 savanorių koordinuos sa
vo veiklą su 40,000 šalutinės 
policijos. Jie verbuojama prie
dams prie jau turimųjų nuo
latinių - samdomųjų gaisra- 

| gesių ir policijos.
Pastoviųjų gaisragesių mies

tas samdo 10,500. Policijos 
pilnas štabas būdavo apie 
18,000. Dabartiniu laiku yra 
daugiau. Taigi, miestas turės 
labai didelę armiją.

Savanoriais ims vyrus ir 
moteris nūo 21 iki 55 metų. 
Jie turės priimti taip vadina
mąją “ištikimybės priesaiką”

Draugė Lideikienė atosto
gauja Old Orchard Beach, 
Maine valstijoje. Ilgametė 
laikraščio skaitytoja, ji savo 
prisirišimą laikraščiui yra ne 
kartą pademonstravusi ne 
vien tik žodžiu, bet užrašinė- 
jimu laikraščio, taipgi kitais 
jam savanoriais darbais ir 
aukomis. Taip pat veikliai ji
dalyvauja ir Lietuvių Litera-į ir pateikti pirštų nuotraukas, 
tūros Draugijoje, centralinės 
apskrities komitete.

PAKLUSNUS “SVEČIAS”

Įei
nu-

Newyorkietis policijos 
tenantas Arthur Nelson, 
vykęs į Syracuse legijonierių 
konferenciją, naktį pajuto ką 
nors esant jo kambaryje. Ma
nydamas, kad koks saviškis, 
Nelsonas paragino: “eik, pa
siimk,” o pats vėl užsimerkė 
miegui. Kuomet jis rytą pa

niekė savo kišenių, įsitikino, 
kad “svečias” ištikro patari
mą priėmė, pasigelbėjęs iš jo 
kišeniaus $45.

Sumažėsianti statyba
Jau numatoma, kad dėl pa

siruošimo karui miestas turė
siąs atidėti ir be to vos vėžiu 
bekrutėjusią miestui visuome
niškų pastatų statybą. Jeigu 
ne karas, miestas buvo nu
matęs per šešerius sekamus 
metus statybai išleisti $2,218,- 
000,000.

EDDIE’S
BAR & GRILL

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street

Tcl. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Edw. Pavilonis, 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

REPUBLIC BAR & GRILL

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.

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
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JOSEPH BALTAKIS
BAR & GRILL x 

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVHION
EVergreen 4-9407 ' 1O 1 Vz 11
///./«/ u SHUFFLE BOARD
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TONY’S

— už griežtai žemas kainas.

r

Petras Kapiskas

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

’M

GERIAUSIS

RES. TEL.
HY. 7-3631

*□6*

TELEPHONE
5TAGG 2-5043

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Patarnavimas pas ,

ORMAN & MICHELSON

R3%u

Ūk-'

Sidney Portier, vaidinąs negro daktaro rolę, matomas 
su Linda Darnell ir Stephen McNally, scenoje iš 

filmos “No Way Out.”

Mokys veikti laike 
atominių atakų

Miestinis sveikatos depart- 
mentas įsakė saviesiems sani
tarijos inžinieriams Ihnkyti 
trijų dienų kursus, kad susi
pažintų, kaip reikės veikti lai
ke atominių atakų.

Gręsiant kelių tiesimo ir tai
symo darbininkų streikui, 
miesto darbo santykių direk
torius O’Grady kreipėsi i fir
mų ir darbininkų atstovus, kad 
susiderėtų be streiko.

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

Maliavos trafikui 
ribas gatvėse

New Yorko trafiko komisi
ja, pagaliau, nusprendė įrašy
ti 'gatvėse baltus ruožus, pa- 
žyminčiiks pusę kelio, taipgi 
sustojimo ir pėstininkams pra
eiti takus ties gatvių sankry- 

! žomis.
Tiems virš 150 mylių ilgio 

ruožams išmaliavoti reikėsią 
6,000 galionų maliavų. O 
juos palaikyti įmatomais kas 
metai ištepliosią po 20,000 
galionų.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PALAIKO

Bar & Grill
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