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Niekad nematytas šėlimas 
siautėja per visą kraštą 
skaitydamas su 
mais, su šalies

Štai, Lindene 
General Motors 
ninkai dalino 
kiančius žmones kovoti už tai- į 
ką.

Abu darbininkai, pasaulinio 
karo veteranai, — Calvin De 
Filiipi ir Louis Fischer,—buvo 
žiauriai užpuolikų sumušti, 
na, ir suareštuoti.

Teisėjas juos apkaltino su- 
lyg: sindikalistiniu įstatymu, 
įau seniai New Jersey valsti
joje neveikusiu.

Vienias sumuštųjų padėtas 
po $30,000 bėla, 
po $20,000.

O jų mušeikos išleisti po 
$500 bėla .’. . .

600 įžymių amerikiečių
, nesi- j # 1 e

jpasirase atsišaukimą
fabriko darbi.! prieš atomų bombas 

lapelius, šau- j ___________________

jokiais įstaty- 
konstitucija.

'Tarp pasirašiusiųjų yra daug 
mokslininkų, 5 vyskupai ir kt

New York. — Taikos In- 
formacijų Centro pirminin
kas profesorius W. E. B. 
DuBois pranešė, kad jau 
600 pasižymėjusių ameri
kiečių pasirašė atsišauki- pasira-

t 0 kitas — ' mą, reikalaujanti uždraust • • 1atominį karą.
Tarp pasirašiusių tą 

' tarptautinės Stockholmo 
Konferencijos atsišaukimą

Vajus dėl sukėlimo Vienur laimi liaudininkai, 
$10,000 Laisvei

JAV SVKELTA $8,267;
DAR REIKIA $1,73.3

Vienur laimi na 
kitur amerikiečiai / 
atmuša jų atakas

Dienraščio “’ 
pass” redaktorius Te d 
Thackery, rašydamas 
tai, primena:

“Teisė laisvai kalbėti 
nedaloma teise. . . 
bėti už karą yra 
nuo teisės kalbėti

Bet valdančioji

The Daily Com- c|ej taikos yra sekamieji:
o.

• T "J

apic lio dovanos laimėtojas

Teisė 
nedaloma I 

už taiką 
klasė i 

tuo šiandien nesiskaito.
Ji sėja vėją.

Anglijos fabrikantai 
re specialų komitetą 
už tai, kad tarp fašistines Is
panijos ir Anglijos būtu at- 
steigti normalūs ryšiai.

Amerikoje jau seniai dirba
ma, kad Franko būtų pripa
žintas demokratu/ kad jam 
būtų teikiama paskola, kad jis 
būtų priimtas i Jungtines 
Tautas ir j Atlanto Paktą.

Iš tikrųjų, Franko nėra nie
kuo blogesnis už čiang Kai- 
šeką. Logiškai galvojant: jei
gu mes bičiuoliuojamės siu Ki
nijos liaudies priešu, 
dėl ne su Franko? 

žinoma, tai labai 
politika, bet šiandien 
žiausiai kas paiso.

Tie žmonės, kurie 
už Franko, jie podraug kovo
ja, kad Amerikoje būtų tokia 
pati santvarka, kokia yra šių 
dienų Ispanijoje.

Jei liaudis nespės susiorijen- 
tuoti, tai frankistai savo pa
sieks ne tik pas mus, o ir An-1 
glijoje.

Dr; Thomas Mann, Nobe- 
; už 

i literatūrą; Emily Greene 
kyJja i Balch, gavusi Nobelio do- 

•H, garbės pirmininkė 
’" >7 i Tarptautinės Moterų Ša

šu I jungos dėl Taikos ir Lais- 
; vės, ir Cornell Universite- 
. to profesorius Philip Morri- 
; son, padėjęs padarytu ato- 

suda- minę bombą, kuri buvo nu- 
darbui mesta į Hirosimą, Japoni-

tai ko

žalinga 
to ma-

ko voj a

Iš tolimojo Los Angeles 
(Kalifornijoj) miesto draugai 
prisiuntė Dr. J. J. Raškiau- 
čiui sveikinimą; jie ten nusi
pirko ir tikietų į tą didžiulį 
bankietą, kuris įvyks pas 
mus š. m. rugsėjo 10 d.

Kitų kolonijų pažangieji 
lietuviai padarys ta patį.

Mes žinome, kad iš toli
mųjų miestų lietuviai darbi
ninkai, nors jie bankieto tikie
tų bus įsigiję, pačiame ban- 
kiete asmeniškai dalyvauti ne
galės.

Todėl reikėtų paskelbti 
vardai tų, kurie tikietus pa- 
sipirko ir žada dalyvauti ban- 
kiete, taip sakant, “dvasi
niai.”

žinoma, paskelbti spaudoje 
pavardes galima tik tuomet, 
jei pirkėjai su tuo suitinka.

Be to, reikia smarkiai pasi
darbuoti “Prošvaisčių”, prenu
meratoms rinkti.

Kiekvieno prenumeratoriaus 
vardas ir pavardė bus iš
spausdinta knygos gale.

O tai reikš, kad prenumera
toriai kartu pagerbs ir jubilie- 
jatą.

Beje, “Prošvaistės” jau su
rinktos.

Dabar, neužilgo, jos bus 
pradėtos spausdinti.

Knyga bus gatava rudenį—

joj.
5 vyskupai

Oregono protestantų e- į vyskupai, 
piskopalų vyskupas Benja-' 
min D. Dagwell; Birming
ham© A. M. E. Zion bažny
čios vyskupas Sherman L. 
Greene, amerikinės Zion 
bažnyčios vyskupų tarybos 
sekretorius vysk. W. J. 
Walls, Salt Lake City pro
testantų episkopalų vysku
pas Arthur W. Moulton ir 
afrikinių metodistu episko
palų vyskupas William A. 
Fountain.
Mokslininkai

Dr. Philip White, vėžio 
ligos specialistas Philadel- 
phijoj; Smith Kolegijos 
profesorius S. Ralph Har
low; Harwardo Universite-

I to prof. Pitirim A. Soro- 
ikin; Chicagos Universiteto 
fizinių mokslų prof. Anton 
J. Carlson, Minesotos Uni
versiteto fizikos skyriaus 
vadas prof. I. M. Kolthoff 
ir kt.

Pasaulinį atsišaukimą 
dėl taikos taipgi pasirašė:

Utah valstijos aukščiau • 
šio teismo teisėjas Jame H. 
Wolfe; pianistas Arthur 
Schnabel, rašytojas Lion 
Feuchtwanger; lowos Far- 
merių Sąjungos pirminin
kas Fred Stover; Tarptau
tinės Kristaus Mokinių 
Konvencijos sekretorius 
dr. Gaines Cook; daininin
kas Paul Robeson; Nash- 
wille’s baptistų kunigų se
minarijos profesorius Ralph 
W. Rilev ir eilė kitų pasi
žymėjusių amerikiečių.
273 milionai parašų įvai
riuose kraštuose

55-se šalyse surinkta jau 
273 milionai parašų po at
sišaukimu prieš atom-bom- 
bas ir už pasaulinę taiką.

Vien Jungtinėse Valstijose 
pasirašė pusantro miliono 
žmonių. x
Įžymūs užsieniečiai ,

Tarp užsienyje
šiušiu Stockholmo konfe
rencijos atsišaukimą dėl 
taikos yra šie:

Garsusis anglų rašytojas 
George Bernard Shaw, bu
vęs Meksikos prezidentas 
Cardenas, Kinijos Respub
likos kūrėjo Sun Yat-seno 
našlė; Vittorio E. Orlando, 
buvęs Italijos premjeras 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu; Brazilijos politikas 
O. Aranha, buvęs Jungt.! 
Tautų Saug. Tarybos pir- 
mininkas; Franci jos rabinų į 
konferencija, Lenkijos ka - 
talikų vyskupai, 
Sąjungos seimas, 
valstybės taryba,
katalikų arkivyskupas San
tini ir 7 Italijos katalikų

Sovietu 
Egipto 
Triesto

Reikalauja tuoj įkalini 
komunistų vadus todėl, kad 
jie stoja už taiką

Korėjoje;

New York. — Vietinis 
Jungt. Valstijų prokuroras 
Irving Saypol savo prašy
me apeliaciniam teismui 
reikalauja atšaukti vienuo
likos Komunistų Partijos 
vadovų kaucijas ir tuojau 
visus juos įkalinti todėl, 
kad:

Jie kritikavo Trumano 
valdžios karą
viešai reikalavo ramiai už
baigti tą karą ir ragino už
drausti atominių bombų 
naudojitną.

Ilgame savo pareiškime 
teismui Saypolis nė kartą 
netvirtina, kad tie komu
nistai būtų raginę nuversti 
Amerikos valdžią jėga bei 
prievartai.

O pernai rudenį federalis 
apskrities teisėjas Harold 
Medina nuteisė juos iki 5 
metų kalėti neva už toki 
raginimą.

McCarran’as tikisi

gal būt ankstybinį rudenį.

Dėl žmonių, nusistačiusių 
už taiką, kalinimų andai net 
Niūjorko “Tijnes” pripažino: 
žmonės galima Įkalinti, bet jų 
idėjos—ne!

Stambesnėmis sumomis pridavė:
R. Mizara .............. .
A. Bimba
W. Brazauskas •........... .........
Aukojo:
J. Vėbraitis ..............
Laisvietis ...... •.. • •...............

M. Ramoškienė, Hartford, Conn.
Šventa Ona, Harrison, N. J. ...•••
K. Judžentiškis ...................... ...
Draugas .............. .
LDP Kliubas, Elizabeth, N. J. ■.. • 
G. K., Linden, N. J. ............. ....
Geras Brooklynietis ..................    •
St. Yankauskas, Linden, N. J. ... • 
St. J. Warpus, Harrison, N. J. • • • 
Petras Vaičionis, Cranford, N. J. . 
J. Sidaras, Elizabeth, N. J. ...... 
Ant. Kazakevičius
J. Berzinis, Hartford, Conn..........
D. Navickas, Hartford, Conn. ....
F. Imbras, Pittsburgh, Pa..............
E. Kukenienė, Brooklyn, N. Y. .. • 
J. Kairys, Kearny, N.J. ........
J. Lukštas, Windsor, Conn.........•.
F. ir M'. Krungliai, Woodhaven, N. Y. ....... 5.00
J. Laemy, B’klyn, N. Y. ................................... 3.00
L. Bartkienė, Linden, N. J. ............................. • 3.00
E. Janauskas, B’klyn, N. Y..........  2.00
Po $1: D. Adomaitis, Newark, N./J.; M. Alvinai, San 

Francisco; J. Shaynausky, Haimlton, Kanada; Petras 
K., New Jersey.

Dėkojame visiems!
Specialaus Vajaus Komitetas.

$96.00
91.00
35.00

. ■ • $35.00 

.. . 25.00 
. • • . .25.00' 
... 20.00 
.... 15.00 
.... 15.00 
.... 10.00 
•... 10.00 
.... 10.00 
.... 8.00 
..... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.. • • 5.00 
•.. • 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
■... 5.00 
.... 5.00 
.. • • 5.00

Kaip šiauriniai korėjiečiai 
persikelia per didžiąsias upes

Korėja, -r Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų karinome' 
nė pasistato nematomus 
povandeninius tiltus, ku
riais persikelia per didžią
sias upes.

Amerikos lakūnai dažnai 
sudaužo paprastus mato
mus tiltus. Tad šiauriniai 
korėjiečiai nakties laiku ir 
ūkanoje dieną statosi me
dinius tiltus už kokios pė
dos žemiau vandens pavir
šiaus. Jie grandiniais bei 

.vielomis suriša rąstus, at
remia juos ant povandeni
nių akmenų ar ant tikrų

ramsčių. O kad rąstai ne
kiltų, tai pariša akmenis.

Tokiais nematomais til
tais persikelia ne tik liau
dininkų pėstininkai, bet

Jankiai numėtė jau 2.3000 bombų 
I Korėjos miestus ir kaimus

Tokio, i’ugp. 15. — Šiau-I ties Čangnyongu, rytinėje 
rinės Korėjos liaudininkai Naktongo pusėje, toliau į 
pastūmė amerikiečius pu- pietvakarius nuo Taegu, ir 
santros mylios atgal -ryti- i pasivarę apie mylią pirmyn, 
niame Naktong upės šone,! Antradienį ^liaudininkai a- 
ties Waegwanu, kuris yra j takavo jankius ir privertė 
12 mylių į šiaurės vakarus| juos atgal pasitraukti šia- 
nuo Taegu, svarbiausio me fronte.
jankiams geležinkelio ir į šiauriniame fronte liau - 
vieškelių mazgo. Liaudiniu- i dininkai nuvijo Pietinės Ko
kai šiame fronte užima po- j rėjos tautininkus, amerikie- 
zicijas apie 10 mylių ir pu- čių talkininkus, dar kelias 
sę nuo Taegu.

Liaudininkai
daugiau savo kariuomenės i lėktuvu 
į rytinę Naktongį upės pu
sę prie 
mylių į 
Taegu, 
kiečius.

Nuo
šiol amerikiečiai numetė 23 
tūkstančius oro bombų į 
Šiaurinės ir Pietinės Korė
jos miestus, kaimus ir ki
tus taikinius.

Amerikiečiai pirmadieni 
buvo atmušę liaudininkus į

Tuksongu, apie 15 
pietų vakarus nuo 
ir atakuoja ameri-

karo pradžios iki

Rhee areštąvo 13 Seimo 
narių, kurie reikalavo 
nesiveržt Į Šiaurės Korėją

New Yorko Times kores
pondentas Walter Sullivan 
dar kovo 14 d. šiemet pra
nešė iš Korėjos tokią žinią:

Pietinės Korėjos prezi
dentas Syngmari Rhee per
varė .savo seime nutarimą, 

į pagal kuri tapo įkalinta 13
pervažiuoja tankai ir pat- j sejmo narįų todėl, kad: 
iiovaLac Tom oinmnnini mi.rankos. Taip šiauriniai lau- 
dininkai perkėlė savo ka
rines jėgas per tris didžią
sias upes — Kum, N am ir 
Naktong.

Panašių nematomų tiltų 
statymą išvystė Sovietų ar
mija kare prieš nacius. To
kio povandeninio tilto ne - 
gali pastebėti net lėktuvų 
radarai.

Belaisviai amerikiečiai smerkia 
saviškių veiksmus Korėjoje

Jie priešinosi planuoja
mam Pietinės Korėjos įsi
veržimui į šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

Jie reikalavo pašalint vi
są svetimųjų kariuomenę, 
taigi ir amerikiečius kari
nius patarėjus, iš Korėjos.

Jie taipgi siūlė demokra' 
tiniai pataisyti Pietinės Ko
rėjos konstituciją.

Už tai jie ir buvo įmesti 
kalėjimam

i mylias atgal.
permetėi Amerikiečiai tebegina 

i aikšte už 6 mylių 
nuo liaudininkų užimto 
uosto Pohango, rytiniame 
pajūryje. Bet amerikiniai 
lėktuvai jau pirm dviejų 
dienų apleido tą svarbią 
sau -aikštę. Liaudininkai' 
dabar artėia ir prie mažės-" 
nės Yonil lėktųvaikštės to- , 
j e srityje.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 14.
| šiaurinės Korėjos liaudi- 
!ninku radijas pranešė, kad: 

Liaudies Armija, žygiuo
dama į pietus nuo savo 
užimto Songdžu miesto, 
per savaitę iki rugio. 10 -d., 
sunaikino daugiau kaip • 
1,500 priešų kareivių ir ofi- 
cierių ir paėmė nelaisvėn 
500 su viršum. Liaudinin
kai pagrobė kiekius tankų, 
patranku, kulkosvaidžių, 
šautuvu ir daug amunicijos.

Liaudies Armija, pralau
žus amerikiečių ir Pietų 
Korėjos tautininkų linijas, 
veda . įnirtingus ofensyvo 
mūšius.

Priešlėktuvinės 
ninku patrankos 
dar kelis amerikinius lėk
tuvus.

Keli kariniai Amerikos 
laivai mėgino bombarduoti . 
apgyventas vietas vakari
niame šiaurinės Korėjos 
pajūryje. Pakrantinė liau
dininkų artilerija tuojaus 
nuvijo tuos laivus šalin.

liaųdi- 
nušovė

London. — Alanas Win- 
nington’as, Londono Daily 
Workerio korespondentas

, i .«• ' Korėjoje, kalbėjosi su dau-pervaryt savo bilių geliu amerikiečių, kuriuo^
liaudi- 
nelais-

Šiaurinės Korėjos 
ninkai yra paėmę 
vėn; ir atrodo, jog visi jie 
priešingi amerikiniam ka
rui Korėjoje. \ ,

Washington. — Demo
kratas senatorius Pat Mc- 
Carran iš anksto giriasi, 
kad Kongresas priims fa- 
šistuojantį jo bilių prieš Į
komunistus ir prieš organi-1 Belaisvis jankių artileri - 
zacijas, reikalaujančias bet jos majoras Charles T. Bar- 
kokių dalykų, už kuriuos ter sakė Winningtonui: 
komunistai stoja.

MrCarrano bilius taipgi 
perša įkalinti
steturgimius, kuriuos val
džia apšaukia “nepageidau
jamais,” bet negali depor
tuoti atgal į gimtąsias ša
lis.

McCarrano bilius yra ar
šesnis net už žandarišką 
republikonų Mundto-Nixo- 
no bilių.

prezidento), ir jeigu mes 
nebūtume įsikišę, tai viskas 
būtų užsibaigę per 10 die
nų.” .

Panašiai išsireiškė ir 
amerikiečių pėstininkų ma
joras Dunhan.

Korporalas Herman
Graff sakė Winningtonui:

“Mūsų lakūnai elgiasi 
kaip pamišę. Jie lyg ap
svaigę džiaugsmu iš bombų 
mėtymo ir šaudymo.”

nepiliečius

“Man skauda širdį, ma
tant, ką mūsų žmonės čia 
daro. '

“Tamsta pats matai, kad 
pietiniai korėjiečiai nori 
eiti su šiauriniais, ir juo to
liau šiaurinė liaudininkų 
armija nueis į pietus, tuo 
daugiau žmonių ji gaus sa
vo pusėn. Nei vienas vyras, 
nei viena moteris neremia 
Rhee (Pietinės * Korėjos jos darbininkus.

Nauja amerikiečių 
rakieta Korėjoje

Tokio. — Amerikiniai 
lėktuvai pradėjo laidyti 
naujas dideles rakietas į 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus. Tos rakietos, pra
mintos “Tiny Tim,” yra be
veik dvylikos colių storio.

Sakoma, kad ' amerikie
čiai lakūnai naujosiomis 
rakietomis jau sudaužė vie-j 

ną liaudininkų tilta ir 13 
garvežių ir susprogdino du 
žibalinius traukinius ir aš
tuonis vagonus amunicijos.

Vėliausios žinios
Korėja. — šiaurinės Ko

rėjos liaudininkai prasigrū
mė apie 7 mylias pirmyn 
prieš amerikiečius Čang- 
nyongo srityje, rytinėje 
Naktongo upės pusėje.

Koreja. — Liepsnoja įtū
žę mūšiai tarp amerikiečių 
ir Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų rytinėje Naktonga 
upės pusėje.

Pyongyang. — Suėjus 5 
metams nuo japonų išviji-

Darbo Federacijos unijis- 
tai, išgavo po 11 centų dau
giau algos valandai.

Šis laimėjimas paliečia 
35,000 Armouro kompani-

Armouro darbininkai
išgavo daugiau algos

Chicago.— Armouro sker
dyklų darbininkai, CIO ir

mo, Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublikos premjeras 
atsišaukė i liaudininkų ar
miją. kad iki šio mėnesio 
pabaigos išvytų amerikie- 

i čius.

Detroit. — Sustreikavo 
8,000 Packardo automobi
lių darbininku. Streikas-ki- 
lo todėl, kad kompanija at
meta unijos reikalavimus 
dėl pensijų ir kitų pageri
nimu darbininkams. V • ’ -4

Bombay, IndijaBombay, Indija, —r Strei
kuoja 54,000 audėjų; reika
lauja bonų priedan prie al
gų- ‘ i /
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Taika visuomet turėjo 
moterims didžios svarbos, 
surasdavo atitinkamą vie'tą 
liaudies moterų veiksmuo-

tik pargabentus iš Korėjos 
karo sužeistuosius, pasiža
dėti veikti sustabdyti mū
šius, kainuojančius mūsiš-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... 57.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year .............. $8.00
Queens- Co., per six mos........... $-1.00

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries. 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post. Office of Jamaica, N. Y., 
’ under the Act of March 3. 1879

i se, tarimuose. Gi šiandiena, 
daugelio sūnams ir vyrams 
jau mirštant svetimuose 
kraštuose, taika tapo mo-

I terų didžiausiuoju troškimu, 
j gyvybiniu joms reikalu.

Taikos troškimo vedinos
virš tūkstantis moterų, at
stovės daugybės organiza - 
rijų iš visų šalies kraštų, 
buvo suvykusios į Washing- 
toną rugpjūčio 8-tą.

Tai nebuvo linksmybių, 
nei lengvų veiksnių vizitas. 
Pavargusios iš kelionių, 
tūlos net iš Kalifornijos, 
moterys trumpame pasita -

neissibaigs visa teismine procedūra, tai yra, kol Auks- . , A . v..kli N v* • m • * I TA 1 1 I Uj » 11 lulUUol |Jcto V cUullllll*ciausias Teismas nepadarys savo nuosprendžio. Bet vai-! ? . ..„V:-
iv* i i • i x Al*** • rn • t* Kilo 11 o cl V U V d. loll IU o ctlolUdzia nelaukia, ka nutars Anksčiausias 1 eismas. Ji reika-i ,. i j J - v i i i •• • i • 4. • • „ - vus su pasiūlymais, kurielauia, kad teismas atšauktu kaucijas ir leistų jai nu-. . , L C, , .
teistuosius tuojau pasodinti i kalėjimą. Ji nori, kad tie £esin M11 uzeui ą \aio 
vadai sėdėtų kalėjime, kol Aukščiausias Teismas tars sa-1 llePstU neleistų pavirsti ) 
vo žodį. O tai gali imti mėnesį, keletą mėnesiu, net me- ! Į)asauin! . \|0. G • i lauti is valdininku tokiutus ar daugiau. .... .... , r

Kodėl šis valdžios žygis yra nė tik priešingas Ameri-1 vinie uztivimtu tai
kos žmonių demokratinėms teisėms, bet ir paprasčiau
siam žmoniškumui? Daleiskime, kad Aukščiausias Teis
mas, rimtai bylą apsvarstęs, suranda, kad tie vienuoli
ka vadų buvo nuteisti neteisingai, nepagrįstai, kad tas 
Smith Act, pagal kurį jie buvo įkalinti ir. nuteisti, prie
šingas šios šalies Konstitucijai. Bet jie jau bus išsėdėję 
kalėjime keletą mėnesių, o gal metus kitus! Kas jiems j. 
už tai atlygins? Ar bus nubausti tie, kurie juos neteisin
gai nuteisė ir nubaudė? Aišku, kad nebus.

Kaip tik išvengimui tokio nežmoniškumo yra Ameriko
je įvesta kaucijų (užstatų) sistema. Įstatymai net drau
džia teisėjams skirti tokias aukštas kaucijas, kurių tiks
las laikyti žmones kalėjime, kol jie turi teisę būti paleis
ti po kaucija. Pavyzdžiui, valdžia suima savo politinį 
oponeną, įmeta jį į kalėjimą ir pareikalauja, kad jis 
užstatytų milijono dolerių kauciją. Būtų aišku, kad to
kios aukštos kaucijos vienintelis tikslas tą žmogų lai
kyti kalėjime. Įstatymai tai draudžia.

Kaucija yra apsauga kiekvienam žmogui. Ši apsaugo 
žmogų nuo valdininkų sauvaliavimo. Pasielgimas su 
Bridges irjdabar pasimojimas uždaryti į kalėjimą vie
nuolika komunistų vadų, sudaro labai pavojingą prece-

Jėga prieš teisę ir žmoniškumą j
Harry Bridges, jūrininkų vadas, pasodintas kalėj i- i 

man, nelaukiant apeliacijos rezultatų. Visi žino, kad i 
tai yra nesuderinama su teisėtumu, kad tai priešinga I 
Amerikos teisminei procedūrai ir visoms teisingumo tra-Į 
dicijoms, bet Trumano vyriausybė nepaiso.

Panašiai norima pasielgti ir su komunistų vadais. Jie 
dabar paleisti po kaucija. Jie duoda apeliaciją į Aukš
čiausi Teismą. Jie turi teisę būti laisvi po kaucija, kol 
neišsibaigs visa teisminė procedūra

Rochester, N. Y. Šeimininkėms

kių ir korėjiečių gyvybes.
Dar kitos buvo nu vyku

sios į federalį vaikams biu
rą, raginti skirti fondus 
vaikų gerovei, ne karui.

Delegacijoje moterų iš 
namų ir šapų, iš visokiau-
siu liaudies organizacijų ir 
iš bažnyčių, radosi jau bals
vai prabilusios Aukso 
žvaigždės motinos. • Tūlos 
jaunosios atvyko su mažais 
kūdikiais ant rankų neši
nos. Atvyko tuos mažyčius 
saugoti, nuo žuvimo atomi
nių bombų kare namie ir 
už taikų, gražų jiems gyve
nimą ateityje.

Moterys susirinko ir mar- 
šavo pikiete nežiūrint, kad 
jas sekiojo būriai detekty
vų. Ir išsiskirstė su pareiš

kimu: “Mes sugrįšime de- 
i.šimt tūkstančiu ar dau- 
giau, jeigu to reikes. Mes 
nepaliausime "iki išgelbėsi- 
me taiką.” P. A. R.

Moterų delegacija norėjo 
I matytis su prezidentu Tru- 
i manu. Nepriimtos, didžiu- 
i ma delegačių likosi prie 
' Baltojo namo pikietuoti.

Ten 'pat esančioje Shiloh 9-tą lankėsi mūsų valstybės 
‘baptistų bažnyčioje, virš 

I sakyklos, buvo milžiniška 
iškaba su šūkiu: “Meldžia
mės aukščiausiajam dievui, 
kad atominė energija būtų 
vartojama vėžio ligai gydy
ti, ne karui.” Ir ne viena iš 
pamaldžių jų delegačių, tu
rėdamos leisti pasilsėti 
įkaitusioms kojoms, užėjo 

1 ten pasimelsti.
Brooklynietė aukšta dva- 

Į siškė Mother L. Deborah 
i vadovavo masinei moterų 
maldai atvirame ore už

Moterų Delegacija Užtarė 
Robesoną

Devynių moterų ir vieno 
vyro delegacija rugpjūčio

dentą. Gerai, kad prieš tokį valdžios sauvaliavimą kelia pievelės ties Baltuoju Na- 
balsą Amerikinių Civilinių Laisvių Unija ir kitos žmonių • mu. Jos malda prašė auks- 
organizacijos. v iriausiojo

departmente, Washingto
ne, protestuoti, kad depart- 
mentas varžo paskubusįjį 
menininką Paul Robesoną, 
atėmė nuo jo pasą ir gali
mybę išvykti užsienin.

Delegacija, kurios prie
šakyje buvo lietuviams ge 
rai pažįstamoji ChVistina 
Stanislovaitienė, Peoples 
Party of Connecticut atsto
vė, ’varde delegacijos pa
reiškė, jog atėmimas Robe- 
sonui paso prilygsta atėmi
mui nuo dainininko pragy
venimo.

Robesono profesijoje.

Senato rankose
Jungtinių Valstijų Senato komisija jau nutarė Atsto-; 

vų Bute priimtą Hobbs bilių patiekti viso Senato svars
tymui. Svarsymas gali prasidėti bile dieną.

Šis piktas bilius, tapęs įstatymu, .įvestų Amerikoje 
koncentracijos stovyklas tiems sveturgimiams, kurių 
valdžia negali išdeportuoti: uždraustų paleisti po kauci
ja sveturgimiams, pasmerktų deportacijai; priverstų sve- 
turgimius nepiliečius perijodiniaį raportuoti valdžios į- 
staigai ir tt.

Prieš šitą bilių griežtai kovoja visa .pažangioji visuo
menė. Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas karš
tai ragina visas organizacijas, taip pat ir visus piliečius, 
siųsti senatoriams laiškus, telegramas, rezoliucijas, ra
ginant juos balsuoti prieš Hobbs bilių.

Džiugu, kad nors vienas senatorius aiškiai ir atvirai 
pasisakė prieš Hobbs bilių. Atsakydamas į Amerikinio 
Sveturgim. Komiteto paraginimą balsuoti prieš Hobbs 
bilių, senatorius Elbert D. Thomas, iš Utah valstijos, pa
reiškė:

“Jūsų informacijai, aš visuomet buvau priešingas 
kios rūšies įstatymams ir užtikrinu jumis, kad aš ir 
bar pakelsiu balsą prieš, kai šis bilius ateis Senato ap
svarstymui”.

Netenka abejoti, kad piliečių laiškai, paraginimai arba 
prašymai balsuoti prieš Hobbs bilių, teigiamai paveiktų 
ir kitus sęnatorius.

Dabar laikas veikti. Lai mūsų senatoriai žino, kad pi
liečiai priešingi Hobbs biliui, Mundt biliui ir visiems pa
našiems pasikėsinimams ant liaudies demokratinių teisių 
ir civilinių laisvių.

to- 
da-

Amerikietė greičiausiai 
perplaukė Anglu Kanalą

Dover, Anglija. — Ame
rikietė Florence Chadwick, 
31 metų amžiaus, perplau
kę jūrų rankovę, vadinamą 
Anglų Kanalą per 13 va
landų ir 28 minutes. Jinai 
atplaukė 21 mylią iš Gap 
Gris Nez, Francijoj, į Do-

Kita amerikietė, Shirley 
May France, po pernykščio 
nepasisekimo, dabar vėl 
mėgino perplaukti Anglų 
Kanalą, bet nedaplaukė 
penkių mylių iki kranto; 
pradėjo rėkti ir buvo išgel
bėta iš vandens į valtį. 
Shirley yra Somerset, 
Mass., pilietė, 18 metų am
žiaus.

verį, Anglijoj.
Kalifornietė stenografė 

Florence. perplaukė Anglų 
Kanalą greičiau, negu bet 
kuri kita moteris praeity
je. Jinai pralenkė ir visas 
dabartines plaukikes.

Amsterdam, Holandija.— 
Traukiniui atsimušus ir 
suardžius mūro sieną Gro- 
ningene, užmušta septyni 
už sienos žaidžiusieji vai
kai.

atgręžti mūsų ■ ypačiai prie mūsų santvar- 
j valstybės vadų širdis į tai- ' kos sudaromų jam sąlygų, 

Į dėl diskriminacijos, tenka 
ad daug uždarbiauti užsie- 
už niuose, kad atitinkamai ga- 

! maldas,- delegacijų atstovy- lėtų pragyventi, šimtai ki
bęs atlankė sekamas įstai- j tų menininkų, kurie net 
gas: i nediskriminuojami, dažnai
Daktarės Klementinos J. I 

Paolone vadovaujama de
legacijos atstovybė lankėsi 
valstybės departmente ra
ginti valstybes sekretorių 
Dean Acheson pripažinti

1 ką ir saugumą.
Žinodamos, tačiau,

i veiksmai reikšmingesni

turi išvykas į užsienius. Jie 
iškeliauja ir sugrįžta 
varžomi.

ne

ne-Clevelando valdininkai 
seniai nukapojo paskyras

Liaudišką Kiniją ir praša- pašalpgaviams. Jie pamata-
linti Jungtinių Valstijų ka
rinį laivyną iš Kinijos van
denų.

Kitos atlankė
ligoninėje

vo tuomi, kad kituose mies
tuose nukapoję. Naujosios 
paskyros duoda.- po 45 cen- 

veteranų tus asmens maistui per 
paguldytus ką dieną.

Massachusetts Technologijos Instituto mokslininkai iš
bando elektrinę kėdę. Ši jau taikoma ne žudyti, bet 
gydyti viduje asmens kūno esamus guzus - tumorius. 
Toji kėdė sukasi su joje sėdinčiu pacijentu, o priešais 
pastatytas dviejų milijonų voltų generatorius jin smei- 

gia galingus spindulius.

Iš Moterų Klubo veikimo
Liepos 22-rą atsibuvęs 

piknikas, kurį rengė bend
rai LLD 110 ir 50 kuopos, 
pas Bekešius sode, gerai 
pavyko. Liko neblogai pel
no, kuris bus išaukotas ge
riems tikslams, r iknike dir
bo: J. M. Sass suvežė visą 
maista. Kitus darbus atliko 
J. Labeika, V. Bullienė, A. 
Usevičienė, S. Palapienė, K. 
Žemaitienė. Nors Žemaitie
nės ranka tebėra parišta, 
sudėta į “kęstą”, tačiau ir 
ji dirbo, kiek galėdama.

Piknikui d. Žukai tienė 
dovanojo sūrį, kuris išleis
tas davė pelno $5. G. Label 
ki'enė dovanojo ' staltiesę 
du megstinukus ir pati juos 
išleidusi pridavė pelno $5. 
Valgiais apdovanojo K. Že- 

; maitienė, D. Jokubonienė, 
O. Malinauskienė, A. Usevi
čienė. S. Palapienė, L. B.

Turėjome iš toliau svečių 
piknike: Elzbieta ir Izido
rius Mockai iš Chicagos, 
Bronė Burokienė iš Kali
fornijos. Jie čia buvo atvy
kę vakacijų pas savo gimi
nes. Parduota daug Vilnies 
piknieko tikietų, kuriuos 
pagelbėjo pardavinėti vieš- 

•i nia Burokienė, taipgi D. 
Valtienė ir Bullienė.

Rochesterietė gera drau
gė aukojo Laisvės fondui 
$3.

*
Rugpjūčio 9-tą įvyko Mo

terų Klubo susirinkimas. 
| Buvo išduota raportai ir pa
prašyta, kad kuopa pirktų 
tikietą mūsų mylimo drau
go’ daktaro J. J. Kaškiau- 
čiaus pagarbai rengiamo 
bankieto rugsėjo 10-tos po- 

i pietį, Richmond Hill, N. Y. 
Kuopa pirko tikietą. Ir 
daug draugių užsiprenume- 

| ravo knygą “Prošvaistės”, 
i kurioje bus išspausdinti 
■ daktaro parinktiniai eilėra
ščiai ir trumpa jo biografi
ja, taipgi bus sudėti vardai 

| visų tų, kurie knygą užsisa
kė pirm išspausdinimo (už
sisakyti reikia skubiai, nes 
knygą ne už ilgo baigs 
spausdinti).

P. Balzarienė aukavo 
Laisvės fondui $5 ir Mote- 

j rų Klubui $5. V. Greibienė 
ir E. Čereškienė aukavo 
Moterų Klubui po $1.

Širdingai ačiū draugėms 
ir draugams už dovanas .ir 
gerus darbus.

Atlankiau mūsų dd. ligo
nius.

Ona Kristutienė jau se
nokai nesijaučia gerai. Bis- 
kį pagerėja ir vėl širdis ne
duoda ramybės. Labili gai
la draugės. Ji yra Moterų 
Klubo narė. j

Susitikau C. Snyder į. Sa- 
| kosi nesijaučiąs gerai, ir jo 
širdis ne labai drūta.

Veal cutlets su tomatemis
Parsinešus mėsą gerai 

nuvalyk ir supjaustyk ne
dideliais gabaliukais, tinka
mais paduoti ant stalo.

Dėl svaro mėsos imasi: 
puodukas duonos trupinių 
vienas kiaušinis 
puodukas toniačių sauce 
vienas svogūnas
3 šaukštai sviesto ar ki
tokiu riebalu
druskos ir pipirų pagal 
skoni.
Apveik mėsą duonos tru

piniais, paskiau paplaktu 
kiaušiniu, ir vėl duonos 
trupiniais. Gerai apkepink 
abu šonus, užpilk tomačių 
sosu ir šutink gerai užvo
žus apie tris ketvirtadalius 
valandos. V.

Kenavimas spaudimu
‘Rugpjūčio 2-ros laidoje 

šiame skyriuje matėte 
trumpą pranešimą apie pri- 
taikomybę vieno kenavimo 
būdo berūkščiams, o kito 
rūkštiems vaisiams ir dar
žovėms. Gi 9-tos laidoje 
priminta buvo apie naminį, 
paprastais puodais kenavi- 
mą, Kuris yra pakankamai 

i saugūs ir geras būdas i 
rūkštiniams vaisiams. > Į

Žemiau paduodamos tai - 
syklės taikomos berugš- 
čiams, kurie be specialių 
puodų reikia ilgai virti, 
ir sunku išsaugoti nuo su- 
gedimo. Šiai rūšiai 
priklauso turintieji daug 
krakmolo ir proteinų, kaip 
komai, pupelės, mėsos. 
Tie greičiau ir saugiai su- 
kenuoti galima specialiuose 
puoduose (pressure can- 
ner), teikiančiuose daugiau 
karščio, su didesniu spau
dimu.

Turint kenuoti daug, verta 
pasiteirauti, gal randasi 
jūsų susiedijoje visuome
niška kenuotuvė. Daugelis 
miestų jas turi. Kur nėra, 
patartina šeimininkėms įsi
gyti puodą kooperatyviai— 
susidėjus, nes vienai pirkti 
brangu ir nėra prasmės vie
nai įdėjus tiek pinigo lai
kyti puodą neveikioje.

Dėl vartojimo visuome
niškos kenuotuvės turėsite 
užsiregistruoti iš anksto. 
Taipgi iš anksto sužinoti, 
kokius įrankius turite nusi
nešti savo, o kuriuos teikia 
kenuotuvė. Dar geriau iš 
anksto nueiti ir gerai prisi
žiūrėti kitų darbų, kad nu
ėjus nereikėtų abejoti, gai
šuoti laiką grįžtant į recep
tų knygą.'

Svarbiausia— gerai įsisą
monink puodo kontrolėn 
pagal puodo gamintojo įsa
kytas taisykles. Svarbiau
siomis, maždaug bendromis 
visiems spaudimu kenuoti 
puodams ( pressure can-1 
ner’iams) taisyklėmis yra:'

Iš anksto surūšiuok pro- * 
duktus pagal dydį ir nuno- j 
kimą. Gerai nuvalyk. Pa-

susitrauktų, talpiau susidė
tų.

Pridėk iš verdančio van
dens traukiamas stiklines, 
užpilk skysčiu, paliekant 
viršuje pusės colio tuštu
mą, o kukurūzams, žir
niams ir pupelėms po colį 
(visos krakmolingos dar- 
Pakratyk stiklinę, kad dar
žovės vienodai pasiskirsty
tų skystime.

Uždaryk ar pridaryk 
(pagal viršelių rūšį).

Sustatyk puodan stikli
nes ant grotelio, paliekant 
tarp stiklinių tarpus, kad 
nesusisiektų viena su ki
ta. Nustatyk puodo dangtį.

Palik vagelį (petcock) at
virą, kol iš vagelio be per
traukos tebeišeidinėja ga
ras, per apie 10 minučių. 
Prižiūrėk, kad garas neitų 
niekur kitur, kaip tik per 
vagelį.

Uždaryk vagelį ir stebėk 
rodyklį iki užsiregistruos 
pageidaujamas skaičius 
svarų. Virinimo laiką skai
tyk tik nuo pilno pakilimo 
skaičiaus svarų. Stiklinėse 
sudėtų daržovių didžiumai 
užtenka 10 svarų. Saugok 
ugnį, kad visu virinimo lai
ku kiekis svarų būtų vieno
das.

Baigusis laikui virti, puo
do neliesk, tik uždaryk ug
nį ir leisk rodykliui nusi
leisti ant nulio. Tuomet pa
lengva atidaryk vagelį. Ati- 
dengk dangtį, keliant toli
mąjį nuo savęs kraštą, kad 
neapsišutintum likūsiu ga - 
ru.

Iškelk stiklines. Sutvar
kyk jas taip, kaip sutvarkai 
kenuotas paprastame puo
de. Z.

Greitieji šaltabarščiai
Esant reikalui ant grei

tųjų pasigaminti šaltabar- 
ščių, pavartok vaikams ke- 
nuotu sutrintu buroku stik- «■ C v
tinę, porą šaukštų lemono 
sunkos, šaukštą cukraus, 
trečdalį puoduko rūkščios 
Smetonos.

Nesant rūkščios Smeto
nos, gali vartoti buttermilk 
su priemaišą saldžiosios. 
Bet saldžiąją kartais su
traukia. Šiek tiek saugiau 
saldžiąją, pilant po biskį, 
pirmiau įplakti į butter
milk, o tik tuomet pilti j 
barščius.

Jeigu vartoji buttermilk, 
mažiau pilk lemono sunkos.

Today’s Pattern

Antanas Balza ris randasi 
General ligoninėje. Jį jau 
labai ilgai kankina kojų 
skaudėjimas. Pasidavė ligo
ninėn ištirti ligą.

Helen Stančikienė dar vis 
randasi ligoninėje’. Girdė
jau, kad eina geryn.

Juozas Vclykis jau 2 me
tai kai serga. Buvau užėjus 
atlankyti. Labai gražiai at
rodo. Randasi namie. Sako
si, kad kas dieną jaučiasi 
geriau'. Pirmiau nieko ne
galėjo matyti. Dabar jau 
viską mato ir gali pavaikš
čioti. Jis labai džiaugiasi 
viltimi, kad gal visai pa
sveiks. Jis, vargšas, daug 
prisikentė, turėjo 4 opera
cijas, bet visada turėjo 
viltį pasveikti.

Visi šie ligoniai yra mū-

ruošk pag'al receptą.
Pripilk puodą vandens, 

paliekant apie 2 coliu (ar 
kiek įsakp/ puodo taisyklės) 
tuščios vietos.

Turėk du kitus puodus: 
vieną stiklinėms sterilizuo
ti, kitą vaisiams, nuplikyti 
ar apvirti. Apvirti nėra 
būtino reikalo. Tai daro f 
tam, kad produktai biskįi

sų, progresyvių, geri drau
gai. Visiems linkime greitai 
pasveikti ir dalyvauti ' su ! 
mumis. Mūsų šalies nelai
mė yra tame, kad mes iš
randame baisiausius pabūk
lus žmonėms žudyti, bet ne
randame gyduolių širdies 
ir kitoms nesvėikatoms gy
dyti. t L. B.
■ ------- ------ Į,,,

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern 
Dcpt., 110-12 Atlantic Avė., 

Richmond Hill 19, N. Y.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Treę., Rugp. 16, 1950
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VINCAS KAPSUKAS

(Tąsa)
ATSIŠAUKIMAI 1906 M.

Trum-

Kad jie negalėtų nuo to už
sigint, paduosime ištraukų iš 
plačiai paskleisto jų 1906 me
tais po visą Lietuvą atsišauki
mo “Šalin socialistus, šalin!” 
Tame atsišaukime “krikščio
nys - demokratai“ klausia: 
“Kas tai yra socialistai?“ ir 
atsako : socialistai—tai “dar
bininkai, norintieji perdaug 
turtų, perdidelių užmokesnių, 
kurie... stengiasi vis geres
nį, vis lengvesnį, vis ponesnj 
gyvenimą
pai sakant, socialistai tai yra 
gobšieji darbininkai, 
neatsižvelgdami j kitų nuo
skaudas, tik sau rūpinasi nau
dos, kuolengviausio gyveni
mo, net ant svetimų turtų pa
sikėsina...“ “Beveik visame 
sviete darbininkai dirba apie 
11 arba 12 valandų kasdien, 
o Rusijoj ir Lietuvoj nori tik 
8 valandas tedirbti ir, tai dar 
už didesnį apmokėjimą. . .” 
“Tieji socialiau - darbinin
kai, tie mūsų pVaka’to lašin- 

• tojai, tie mūsų vargintojai 
niekados neprisisotins: juo 
daugiau gaus, juo daugiau 
norės, 
labiau išleidinės ir dykaus — : nebereiškė 
tai be sąžinės žmonės. . .

kurie,

Bristol, Conn svarbi — Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta. Visi ir visos turėtume 
pasidarbuoti naujų narių rei
kalo.

Būkite visi laiku susirinki
me. Reporteris.

jie stengiasi darbininkus ap
gauti ir savo kilpose juos lai
kyti. Prisimetę darbininkų 
broliais ir geradariais, jie no
ri tik apdumti ' jiems akis, 
atitraukti juos nuo socialistų, 
kurie mokina darbininkus ko
voti su ponais: jie trokšta lai
kyti darbininkus po senovės 
varge ir tamsume. Na, žino
ma, ponai už tai bus dėkin
gi dvasiškiems savo darbinin
kų piemenėliams ir gausiai

, ninku ir kunigų nepasiekė ta 
bausmė už pirmųjų tėvų grie- 
ką ? kodėl ta bausmė tik 
darbo žmonių nukrito?
MAINĖSI LAIKAI— 
MAINĖSI IR KUNIGAI Į.

Gyvenimas savo darė, 
mažu darbininkai 
atidaryti akis ir 
su savo išnaudotojais. Pir-' 
mutiniai ledus sulaužė mies
tų darbininkai. Paskui juos 
pradėjo eiti ir lauko darbinin
kai. Amerikon atėjusieji lie
tuviai susidūrė su šviesesniais 
darbininkais. jau ne kartą 
kovojusiais su besočiu kapita
lu. Jie taippat greitai įsi
traukė į tą kovą. Ir Ameri
koj, ir Europoj jų tarpe pra-įsius savo, talkininkus 
dėjo rastis socialistų. Paskli-) ninkams ramdyti, 
do daugybė socialistų lapelių, 
knygelių, laikraščių, pradėjo 
tvertis jų organizacijos. Dar
bininkai godžiai gaudė kiek
vieną socialistų žodį. Jie ėjo 
paskui tuos, kurie iš tikros 
širdies aiškino, iš kur plaukia 
darbininkų vargai, mokino, 
kaip palengvint jiems savo 
jungą, šaukė į kovą su savo 
išnaudotojais ir padėjo jiems 
kovot. Didžiausi kunigų keiks-

ant

Pa- 
p radėjo

r stoti j kovą Papildys jų kišenes.

juo daugiau turės, juo ! maj jr gązdinimai jau nieko 
___ ‘T.3: jau pažino juos 

darbininkai, suprato, kas 
tiems vilkams avies kailyje 
rūpi. Kunigai buvo bepalie
ka, it generolai be armijos.

Pamatė, kad, jei taip eis, 
jiems blogai gali išeit, ir ki
tokiu būdu šoko prie darbo: 
paslėpę vilko nasrus, pradėjo 
rodyti lapes uodegą. Lietuvos 
kunigai tai padarė 1906 m. 
po didžiųjų vasaros lauko 
darbininkų streikų. Per tuos 
streikus jie da šlykščiausią 
šmeižė streikininkus ir jų va
dus socialistus; bet jau metų 
gale Seinų kunigų “Šaltinis“ 
kreipėsi ir į “brolius darbinin
kus;“ “skurstančius h* trūni
jančius supuvusiuose, drėg
nuose, sulūžusiuose dvarų ka- 
šaruose,” žadėjo dargi rūpin
tis, kad dvarininkai “pagerin
tų savo darbininkų būvį.“

Perskaičius tai 
social d emok r a t ų 
“Naujoji Gadynė’

darbininkai, šituos kunigų žo
džius ir pagalvokit, ką jie 
reiškia. Ką jie gobšiais, tin
giniais, prakaito lašintojais, 
vargintojais, žmonėmis be są
žinės vadina? Ar tuos dyka
duonius, kurie iš kruvino dar

dienas

darbininkų 
laikraštis 

rašė 1906 
“Kas čia

Ak mes d a gerai 
pernai ir

sius turtus kraujasi? Ar tuos, 
kurie visuomet viso ko per
tekę. sočiai pavalgę, gražiai 
apsirėdę ir vis naujų ir nau
jų smagurių sau ieško? Ar 
tuos,' kurie per dienų
dirba, kitiems turtus krauja, 
o patys niekoenetuii, kurių 
vaikai, kaip musės, miršta? 
Mūsų kunigėliams da perrna- 
žai jie dirbo! pertrumpos jų 
valandos! Ne fabrikantai, 
dvarininkai, turtingieji ūki
ninkai ir kunigai, anot jų, 
prakaitą lašina iš darbininkų, 
ne jie darbininkus vargina, o
darbininkai tuos nabagus m. gruodžio 20 d.: 
skriaudžia, savo streikais jų atsitįko? 
nervus ardo, neduoda jiems atsimename, kaip 
ramiai lėbauti per visą jų gy- šiemet streikų laiku kunigai 
venimą, nori šį-tą ir sau įgauti 
iš savo pagamintų turtų, nori 
šiek-tick trumpiau dirbti! Ai
tai ne ištvirkimas, ar ne pa
sileidimas, tinginiavimas tų, 
kuriuos Dievas darbini sutvė
ręs ?!

putodami keikė tuos šiandie
nykščius “savo brolius,“ va
dindami juos tinginiais ir pa
leistuviais už tai, kad ponų 
neklauso, kad reikalauja sa
vo būvio pagerinimo! Gal iš-

Ir nė vienas katali- tikro kokie stebuklai pasida- 
kų kunigas nepakėlė savo bal- rė: ponų pusę laikę, gal nuo 
so prieš toki begėdišką dar- j šio laiko gins darbininkus?! 
bininkų išnaudotojų kišenių I Kas taip manytų, skaudžiai 
gynimą, o tik vienas už kito i klystų : kunigai visuomet lai- 
platino tuos šlykščiausius at- | ko tų pusę, iš kurių jie dau- 
sišaukimus. -

Jie mokino : “VArgas
prispaudimas •— .yra tai 
sėkmės pirmųjų tėvų grieko, 
yra vienkart bausmė už tą 
grieką“ (skaityk jų knygutę 
“Ar bus geriau, kad socialis
tai paims viršų,“ p. 7). Veid
mainiai! Dėl ko gi kapitalis
tų, dvarininkų, didžiųjų ūki-

giau pelno turi. Pas ponus 
kunigai ir skanaus vyno atsi
gena, ir sočiai pavalgo; po
nai ir brangesnes mišias už- 

ir gausesnes aukas 
per- 
ant 

Ne! 
rei-

LAISVES PARAMAI

PIKNIKAI

Įžanga 50c asmeniui.

ir 
pa-

Didysis Philadeiphijos piknikas 
įvyks sekmadienį prieš Labor Day

perka ir gausesnes 
duoda, — argi jie gali 
mainyti turtingus ponus 
nuskurusių darbininkų? 
Kunigai nepaliovė ponų 
kalus gynę; bet jie gudrūs,—

September 3 Rugsėjo 
Crescent Picnic Grounds 

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N. J.
' Parkas atdaras nuo 11-tos vai. ryto.

Į šį pikniką bosai važiuoja iš Baltimore#, 
Brooklyno ir iš kitur.

MIRUS

Stasiui Jasilionihi

■ Taip, tik rūpinimasis neiš
leisi darbininkų iš savo rankų 
privertė kunigus vadinti juos 
“savo broliais,“ kad tuo būdu 
ir jų Vilneles būtų galima 
kirpti, ir ponų, fabrikantų, 
dvarininkų ir didžiųjų ūkinin
kų da didesnę mylistą įgytų. 
Pastarieji tiesiog pradėjo žiū
rėti į kunigus, kaipo y geriau- 

i darbi- 
Tuo gyrėsi 

atvirai 190j9 m. “šaltinio” Nr. 
13, tveriant Suvalkų gub. lau
ko darbininkų draugiją:
“Dvarininkai ir ūkininkai,” 
rašė jis, “tegul maloniai su
tinka krikščionių darbininkų 
draugiją, nes ji žengs meilės 
ir teisybės keliais, ne keršto 
ir neapykantos, kaip tad žen
gia socialistai. Darbdaviai ir 
socialistai neranda tarp sa
vęs n i e k o ^.b e n d ra; čia k ri k š- 
čionys darbininkai ir krikš
čionys darbdaviai ras ryšį bė
dinų ir turtingų . . . Mums, 
katalikams, reikia džiaugtis ir 
padėti plėtotis tai draugijai, 
nes ji užkirs kelią socialistų 
pragaištingam darbui...”

Tai kam kunigai tverė dar
bininkų draugijas: no darbi- 
ninku būviui gerinti, ne mo- gel.oliai’jam apmokėti

■i

Rochester, N. Y., ALDLD 50 kp. 
reiškia giliausią užuojautą jo našlei 

Paulinai Jasilionienei,i 
giminėms ir artimiems draugams.

Su St. Jasilionio mirčia, 
mes netekome žymiausio visuomenininko, 
švietėjo ir nepavaduojamo liaudies poeto.

Rugpjūčio 4 dieną mirė 
Pranas Vaičiūnas, kuris gy
veno 156 Prospect St. Palai
dotas 7 d., Gval St. Thomas 
kapinėse. Paliko liūdėti žmo
ną, su kuria išgyveno 26 me
tus ir buvė patėvis d vieni jos 
sūnam ir dukrai. Paliko gi
minių ir draugų.

Velionis sirg^ 12 mėnesių 
laiko. BuVo 61 metų amžiaus. 
Priklausė
American Club — Hartforde,

prie Lithuanian

Varde ALDLD 50 kp.
CHARLES SIMAITIS.

bo ir Visuomeninės Draugijos 
—Bristoly j.

Pranas gimė Išlandžių kai
me, Gužų parapijoj, Vilkaviš
kio apskrityje. Į Ameriką at
vyko apie 40 metų atgal. Bu
vo darbštus,
sų mylimas žmogus, 
me fabrik 
laiko.
tis ir nuolatinis rėmėjas dien
raščio Laisvės. Lai jam būna 

. lengva Amerikos žemelė, o 
jo šeimai ir giminėms reiškiu 
užuojautą , W. D.

nuoširdus ir vi-
Viena- 

išdirbo 30 metų 
Velionis buvo ilgame-

San Francisco. Cal

Walington, Conn.
)------- - *

Aplankiau L. Stankienę, 18 
Martin St. gyvenančią. Pasi
kalbėjome apie įvairius reika
lus ir karą Korėjoje. Stan- 
kienė sakė, kad laike pereito 
karo turėjo daug širdies 
skausmo, nes jos du sūnai tar
navo marinų eilėse.

Kada dabar vėl naujas ka
ras siekiama užkurti, tai kiek
vienos motinos širdis . neturi 
ramumo. Stankienė atsinau
jino dienraštį Laisvę, kuris 
stoja už pasaulyje taikos iš
laikymą, ji įteikė $15, tai yra, 
už dienraščio prenumeratą ir 
likusius jo išlaikymui, kaipo 
stambia auka. Kiekvienas 
nuoširdus darbininkas, darbi
ninkė, profesionalas arba biz- “ 
nierius negali apseiti be dien
raščio Laisvės. Didelis jai - 
ačiū. J. S. K.,

nias dienas j savaitę, kad bū-
nau-

Sustabdė Subway Darbus
Virš pora mėnesių atagl San tų galima greičiau laivus 

Francisco miesto administra- j doti.
Man teko kalbėtis su 

jaunų žmonių, ieškančių 
bo. Labai aimanuoja, 
sunku gauti daVbą. Lai

Francisco miesto administra
cija buvo sudarius sutartį su 
kontraktorium iškasti subvę 
po šiaurine miesto dalimi. 
Kontraktas buvo pasirašytas 
ir darbas per porą mėnesių i čiai pilni visokių klastingų pa
jau buvo dirbamas. Prasi-j ieškojimų, bet kada nuvyks- 
dėjus invazijai Korėjoj, mies- ta darbo gauti sulyg paieško
to valdininkai suvertė bedą Į.limo, tai samdytojai jau dar
ant karo priežasties ir .darbą j bininkų turi pakankamai, 
sulaikė. Aišku, kad kontrak- 
torius nieko nepralaimėjo —

pora 
d av
it ad

)an Francisco, Cal
MIRĖ J. KOBLINAS

Rugpjūčio 9 d. mirė Jonas 
Koblinasjjgyvenęs 1130 Treat 
St. Palaidotas rugpjūčio 12 
d., sudegintas krematorijoje.

Gaila lįetekus gero draugo. 
Buvo LLD ir LDS narys, nuo
latinis rėmėjas darbininkiškų 
organizacijų ir demokratinės

To- spaudos. į šeimos nepaliko, 
da-1 J. K. Alvinas. '

Jungtinių’ Maskva.
Valstijų ambasadorius So
vietams, admirolas Kirk iš
lėkė į vakarinę Vokietiją.

kinti jiems, kaip jie turi ko
vot su savo išnaudotojais, o 
tam, kad socialistams 
užkirtus, kad įkalbėjus darbi
ninkams, jog vilkas ir avis— 
tai tikri broliai ir tarp jų 
puikiausia meilė galinti gy- 
vuot . Meile, brolybe tarp iš
naudojamo i r išnaudotojo, 
tarp alkano ii’ sotaus! — apie 
tai gali kalbėt tik tie, kuriems 
rūpi apdumti darbininkams 
akis, o no jų būvį gerinti.

Tą patį uždavinį turėjo ir 
žinoma Lietuvos šv. Juozapo 
darbininkų draugija, kurios 
vyriausias veikėjas buvo gar
susis Kauno oberpolicmeiste- 
ris kun. Olšauskis. Kas tai 
draugijai rūpėjo, jau iš to

’ dėl, kaip pirmiau, taip ir 
Į bar eilės darbininkų dar 
i vi laukdami darbo.

sto

PRANEŠIMAI
SCRANTON, PA.

LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
rugp. 20 d., pas E. Gcležauskienę, 
1210 Blair Avc. Pradžia 2 vai. die
na. Visi dalyvaukite, nes turime 

. daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Į — 'P. Šlekaitis, sekr. (155-156)

ri ž su laikymą darbo.
kelią | parĮ,a; prie Laivą Plečiasi

IŠugrį'žo iš Keliones

San Francisco ir Oaklando 
prieplaukose stovėjo eiles se
nų laivų per virš 4 metus. 
Niekas nesirūpino juos tai
syti ar pagerinti. Dabar val
džios pareigūnai griebėsi prie- 

1 monių tuos senus laivus tai- 
Įsyti. Dabar ten dirba sept.y-

Madeline ir Roy Mijat 
penkių savaičių vakacijos jau 
sugrįžo namo iš kelionės. Sa
ke, kad kelione gerai pavy
ko. Kur tik buvo’sustoję pas 
lietuvius, tai visur buvo gra
žiai priimti ir pavaišinti. Jie 
visiem dėkingi.

J. Alvinas.

PO

Cleveland, Ohio

Detroit, Mich./' į
LLD 52 KP. VEIKIMO
Kuopos du pastarieji susi

rinkimai 'atsibuvo pas Smitre- 
vičius, aijt ūkės. Daugelis na
rių skundėsi, kad neturėdami 
automobilių, tai jie negalėjo 
dalyvauta. Todėl, liepos ,susi-j 
rinkime inutarta, kad LLD 52 ' 
kuopos sekamas susirinkimas 
įvyktų Draugijų ■ Svetainėje, 
20 d. rugpjūčio, 10 vaL ryto...

SU naujų narių reikalais ne
kaip, neš kol kas tik J. Gu
gas ir Mockienė gavo. Kiti 
nariai dar nepasidarbavome, 
o kuopa didelė, galėtume 
gauti daug naujų narių, šie
met LLD knyga bus labai

IŠ

<• HARTFORD, CONN.
ĄLDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks'21 d. rugpiūčio, 7:30 vaL 
vak., 155 Hungerford St. 
kviečiamos dalyvauti.—V. K., 

(155-156)

Draugės 
sekr.

NEWARK, N. J.
Visi Sietyno Choro nariai 

mi dalyvauti rugpiūčio 22 d. 
prastose repeticijose, kurios

I dės 7:30 v. v. Repeticijos įvyks Lie- 
• tuvių salėje. Yra svarbus reikalas, 
kuriam turime pasimokyti keletą 
dainų. Visi choriečiai prašomi būti 
laiku. — Choro pirmininkė.

(155-158)

prašo- 
nepa- 
prasi-

baubimo choras. Clenville te
atre moteris, pamačiusi Ame
rikos kareivius Korėjoj, ei
nančius i karo frontą, garsiai 
sušuko: “Nelaimingi mūsų 
vaikai! Kam jie juos ten siun
čia?“ Net ir vidurinės klasės 
apgyventos Shaker Heights 
apylinkės teatre nerodė jokio 
karui entuziazmo. J. N.

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

NEWARK 4. N. J. 
HUmboldt 2-7964

vadovaujančių in- 
J. F. Lincoln, 

Lincoln Electric 
pageidauja kokio 
kooperavimui su 

Sovietų Sąjunga ir perspėjo, 
. . .yra galimas daiktas, 

neiš- 
ga li

pa- 
Lin-

Vienas iš 
dustrialistų, 
prezidentas 
kompanijos,

matyt, kad per visą jos gy- nors plano
• — __ O z-v <1 r 1 i C nvavimą Lietuvoj ji ne per na

go juodimą neprisidėjo prie kad 
darbininkų būvio pagerinimo: 
darbo mokesties padidinimo, 
darpo dienos sutrumpinimo 
arba apsiejimo su darbininkai 
sušvelninimo. Ne vieno strei
ko ji nėra vedus (streiklaužių 
gi nemaža yra davus), o tik lizmo ir unijų. Jis spėjąs, kad
kalte kalus darbininkams, 
kad jie nusižeminę vilkių sa
vo jungą, neklausytų visokių 
“nenuoramų” bedievių socia
listų, dargi... išdavinėtų juos 
į valdžios rankas. Teužginčija 
kas nors, kad To nebuvo! Te
nurodo nors vieną streiką, ku
rį Juozapas būtų vedęs, nors 
vieną ačiū jam darbininkų 
laimėjimą! To. neras.'..

Klerikalas Uosis savo straips
nyje “Pažanga mūsų gyveni
me“ (1915 m. “Pažangos“ 
Nr. 1) nesigėdijo pasakyt: 
“Nebuvo ligšiol girdėti, kad 
Lietuvos socialistai būtų suor
ganizavę ir laimėję bent vie
ną ekonominį darbininkų 
streiką. Tą pat reikėtų pasa
kyt ir apie atvirą ^Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjungą...“ 
Apie Amerikos socialistus 
mes čia nekalbėsime, nes tai 
visi labaiz-gerai žino; o apie 
Lietuvos socialistų vestuosius 
ir laimėtuosius streikus pata
riame pasiskaityt bent kokiam 
Lietuvos socialdemokratų laik
raštyje. Jų ten ras daugybę 
Jiaminčta, ir tik koks ignoran. 
tas (nieko nežinantis apie tai, 
ką rašo) arba be sąžines jė
zuitas. gali panašiai rašyt, 
kaip Uosis kad rašo. Savo 
keliu tegul parodo man Uo
sis bent kokiam Lietuvos laik
raštyje bent vieną streiką, ku
rį būtų vedusi šv. Juozapo 
draugija. Deja, šv. Juozapo 
uždavinys buvo visiškai ki
toks.

kad mes esame tokiais 
maneliais, kad mes 
mc kartais sunaikinti 
tys save ir pasaulį.“ 
colnas teesąs menkas realis
tas, bet narsus priešas sočia-

jeigu Jungtinės Amerikos 
Valstijos seks dabartinę pro
gramą, tai būsime sunaikinti 
ir paduoda sekamą išvadą:

“Sulyg mūsų matomu įsiti- 
| kinimu, mes turėtume trum
pame laike būti pasirengę pa
siųsti karines spėkas ne vien 
į Korėją, bet taipgi Į For 
mozą, Kiniją, Indiją, 
Iraną, Vakarinę Europą, Tur
kiją, Graikiją, Finlandiją, 
Švediją, Norvegiją ir Belgiją, 
kad® su laikyti taip vadinamą 
Stalino agresiją.“

Kelios dienos atgal, Cleve
land Press’o reporteris sakė, 
kad jis apklausinėjęs žmones, 
kaip jie atsineša link Korėjos 
karo; patyręs, kad puse jo 
apklausinėtų žmonių pasisakė 
prieš karą, 
prastai 
spaudos reporteriai 
atsitikime stengiasi 
ti ( apklausinėjimui 
žmones, kurių idėja 
jo atstovaujamo 
idėjai.

Susitarę keli žmonės ėjo pet 
judžių teatrus, tėmydami, kaip 
teatrų publika atsineša į nau
jienas, rodomas iš karo fron
to. Jie aplankė virš 20 tea
trų, kaip vidurmiestyje, taip 
.ir darbininkų apgyventose 
apylinkėse. Nekurtuose darbi- 
nikais apgyventų apylinkių 
teatruose rodant paveikslus 
iš karo fronto pasitaiko būti 
generoliui Douglas MacAr- 
thurui, publikoje pasigirsta

Vengrijos gydytojai padeda 
Korėjos liaudininkams

Budapest. — Grupė veng 
rų gydytojų ir slaugių jau 

; atvyko į Seoulą, Korėjoje, 
i Jie tarnaus Šiaurinės Korė J 
Įjos liaudininkams fronte.

Liaudininkų užsienio rei
kalų ministras Pen En Hen, 
priimdamas juos, pareiškė 
gilią padėką Vengrijos 
žmonėms už ta pagalbą. 
---------------------z------ JU—

Iraką, Namų Savininkams <

O jau, kaip pa
žinomą, komercines 

tokiame 
pasirink- 

tokius 
atitinka 

laikraščio

Mes namus taisome, penti-1 
name iš lauko ir vidaus; tai- 
som 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.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra (i-

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

fa

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu)

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

►♦♦■K'*<»<'*4‘<‘»*'fr<»******»*4’*<M‘****<'*****»»*»»<’***»*

4 CHARLES J. ROMAN

ofisas,
4, nuo

409
5-7

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

I
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NewYorko^/ž^#;2liiloi Daug jaunimo nesira 
portuoja draftm

Tarp Lietuvių KRIAUČIŲ ŽINIOS
Zizienę. 
bet sa-

Susitikau draugę 
Nors seniai serganti, 
kėši, kad jos koja jaučiasi bis- 
kutį geriau, galinti nulipti 
laiptais žemyn pasėdėti sau
lutės spinduliuose ir pas gy
dytoja nors, su taksiku nuva
žiuoti. jau nebereikia dakta
rą Į stubą šauktis. Man gai
la Mrs. Zizas. Linkiu drau
gei greitai pasveikti ir susti
prėti.

Aną dieną skamba telefo
nas. Atsiliepia toji sena ir 
gera mūsų judėjimo drauge 
May Merk. Sako: ar jau pa
miršote mane? Atsakiau, jog 
ne, tik nežinojau antrašo nė 
telefono. Užklausiau. kaip 
jaučiatės, drauge? Atsakė, 
kad vis neturi geros sveikatos, 
jau seniai serga nugaros Įde
gimu. Gydosi namie, 
jau ir nusibodo namie 
Dėl nesveikatos negali 
vauti su mumis. Seniau 
dirbo organizacijose,
greit pasveikti ir vėl su mu
mis būti. <

Jaunieji, atrodo, nesiskubi- 
■na militariškon tarnybon.
Praėjusį' pirmadienį buvo 

i šaukti fiziniams egzaminams 
716, atvyko tik 552.

Dėkinga už atminimą 
gimtadienio

' ,.<WMtgT Principal

Progresyviai kriaųčiai pasisa
kė už Kundrotą, leisti jam 
užbaigti delegato termin'ą. 
Tuomet Kundroto skaitomas 
ir platinamas laikraštis Ame
rika pirmutinis apšaukė Kun
drotą didžiausiu komunistu 
už tai, k a čl progresyviai 
kriaųčiai jį parėmė. O Joną 
Hermaną Amerika pasiėmei 
globoti. Daug kartų Ameri
ka rašė už Hermano išrinki
mą delegatu. x ,

Joną Hermaną -pažįstu virš 
30 metų. Niekad jis nėra bu

dis iš vienos 
partijos važiuoja į kitą. Taip 
jis yra visas Amerikos parti
jas išbandęs, bet nei kartą ne
pataikė tikinčiom Viehok ka
talikiškas laikraštis Amerika 
norėjo katalikišką žmogų iš
mainyti ant bedievio. Tačiau 
lokalo delegatu pasiliko kata
likas.

Laimėjęs rinkimus, Kundro-

Kriaučių pikniko diena buvo 
graži ir piknikas pavyko pui
kiausia, duos kriaučiams gero 
pelno. Vietiniai laikraščiai, 
dienraštis Laisvė ir savaitraš
tis Vienybė, puikiai aprašė 
kriaučių pikniką. Bet kunigų 
laikraštis Amerika rugpjūčio 
4 dienos laidoje pikniką ap
rašė neteisingai. Vietoj apra
šyti publiką, jos baliavojimą 
parke, aprašė savo dviejų pa
rapijom] kivirčus.

I Anot Amerikos, prisiartinęs 
i prie Kundroto, stovinčio prie
parko vartų, “menkas žmoge- Į vęs parapijonu. 
lis,” pasisakęs nemylįs komu
nistų, o tas, Kundrotą trenkęs, 
kaip perkūnas.

Tai melas. Mes visi kriau- 
čiai tą “menką žmogelį” pa- 

Į žįstame. Tai yra dipukas ir 
’ buvo “užsitabokavęs” parke. 
Prisiartinęs# prie Kundroto, 
užriko — tu komunistas. Kun
drotas atsakė — jeigu; aš ko
munistas, tai tu hitlerininkas. į tas nuvyko į Amerikos redak- 
Tuomi jų pokalbis ir pasibai
gė.

j Ar tai dėl to Amerikos ko
respondentui reikėjo taip pik-

i tai aprašyti kriaučių pikni- 
Juk ten buvo geresnės 

skaitytojams pa- 
Kriaučiai Kundrotą

Jis nėra buvęs komu- 
bet visuomet buvo ka- 
ir yra buvęs laikraščio 

gyvenę ant ; Amerikos prenumeratorius ir 
to laikraščio pla-

Sena patarlė sako: 
i “varnas varnui akin nekerta.’’ 

ku- 
nigų laikraštis katalikui savo 
skaitytojui užvoliojo akį.

Tenka kalbėtis su parapijo- 
! nais! Girdi nusiskundimų, 
i kad daugelis tikinčiųjų žmo
nių pereina Į progresyvių pu
sę. O taip būna dėl to, kad 
kunigų spauda bando koman
duoti tokius dalykus, Į ku
riuos ji visai neturėtų kištis. 
Duodu trumpą pavyzdį i.2 
Broiklyno kriaučių įvykio:

Praėjusi birželį Įvyko lietu- 
I vių kriaučių skyriaus delegato 
j rinkimas. Kundrotas, išbuvęs
2 metus, dar apsiėmė tretie
siems metams, užbaigti savo 
terminą . O antruoju kandi
datui apsiėmė J. Hermanas.

Sako, 
būti, 
daly
čiau g

Linkiu

Williamsburgo lietuviai pra
deda z kraustytis i nuosavus 
namelius. Draugai II. ir J. 
Andrnškevičiai, gyvenę ant 
Keap St., nusipirko nuosavą 
namelj Richmond Hill.

I ką?
medžiagos

i teikti.
žino.
nistu,

Mano geri kaimynai Joe ir I taliku 
Anna Balkūnai, 
So. 3id St., Brooklyne, taipgi I patri jotas, 

i ) 
nusipirko nuosavą namelį Ji- tintojas. 
lin Park.

Malonu, kari mūsų lietuviai į Bet čia išėjo atbulai 
prasigyvena. Linkiu jiems 
riausios laimės nuosavuose 
muose.

Drauge S.

Atrodė biednioku, 
paliko turtą

ge
ri a-

Thomas Kennedy neatrodo 
visai elgetiškai, bet jo kaimy
nai neskaitė jo nei turtingu. 
Bet kuomet jį atrado bute 
pasikorusį, ne vienas atsidu- 

iš pagailos, daleisdami, kad 
nebeiškentė skurdo.
Skursti 
metų,

tina, jog 
gų jau 
jo. Galėjo jį varginti skaus
mai, bet alkti nereikėjo. Po 
jo mirties valdžia suieškinėjo 
$67,549.53 sutaupų dešimtyje 
New Yorko banku.

80 
jis

76
jam, sulaukusiam 
gal teko. Daleis- 
didžiuma jo drau* 
buvo išmirę pirm

Į ciją ir pasakė : Aš darbavau
si gana daug savo laikraščiui, 
platinau jį per ilgą laiką. Bet 
nuo dabar jis pasiliko mano 
priešu. Aš kataliku buvau ir 
juomi liksiuosi, bet to pavers
to į šlamštą laikraščio dau
giau man nesiųskite į stubą.

Aiškiai matosi: Amerikos 
korespondentas, šmeiždamas 
Kundrotą sąryšyje su aprašy
mu kriaučių pikniko, atsilygi
na Kundrotui už atsisakymą 
įsileisti laikraštį į savo stubą.

šmeižiantieji raštai nesvei
ki laikraščiui nei tikintiesiems 
žmonėms. Prisiminkime tik 
bostoniškj Keleivį. Pas kriau- 
čius jis turėjo šiek tiek įta
kos. Bet kur toji Įtaka da
bar? šmeižtų raštai nusmuk
ti ė jo Įtaką kriaučiuose Į patį 
dugną. Dėl nesantaikų socia
listų 19 kuopa šjemet nepirko 
pikniko tikietų ir tos kuopos 
vardu visai neturėjo piknike 
stalo.

Liaukimės šmeižti asmenis. 
Dirbkime unijoje visi, nepai
sant, kokių mes vienas ar ki
tas esame įsitikinimų. Bus 
vietos visiems: katalikams, 
socialistams, progresyviams. 
Mūsų visų užduotis unijoje 
darbuotis. Seniai esu Įsitiki- ♦

Kennedy buvo miręs sausio 
mėnesį. Jo palikimas iškilo 
aikštėn tiktai dabar, kuomet 

Mrs. Edna Bartlow, pirkusi 
sendaikčių krautuvėje kokj 
rakandą, slaptame stalčiukyje 
atrado tas banko knygeles ir 
testamentą. Nežnodama, ką 
su jomis veikti, ji knygeles 
nunešė policijai.

Areštuotas deportubti An
thony Cottonar, 44 metų, vei
klus United Electrical Work
ers unijos narys, lokalo 1225- 
to viceprezidentas. Jis gyve- 
nq šioje šalyje nuo 1939 me
tų.

ftiualaiklniausla Filmą per Metus!
PRASIDEDA ŠIANDIEN

“Judis, kuris kovoja prieš dis
kriminaciją. su kuria susiduria 
sveturgimių grupės, taip pat ir 
negrai...
Mes pagarbiai patariame ‘No 
Way Out’ ateiviškos spaudos 
skaitytojams.”

—W. Borzecki. Nowy Swiat
, vedė jas-redaktorius, 

v .-pirmininkas Kitakalb. 
Spaudos-Filmu 
Kritikų Ratelio.

“NO WAY
OUT’

RICHARD WIDMARK 
LINDA DARNELL 

STEPHEN McNALLY

RIVOLI ?/».'

BUŠAI IŠ BROOKLYNO
Į PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ

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

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

laikas įsigyti busų bilietą

KAINA Į ABI PUSI $3.50

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

Bušai išeis iš sėkamų vietų:

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

išvažiuos lygiai 9-tą vai. ryto
i \

Nuo Leitos krautuvės
56 Hudson Ave., 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 a
Visi busai suvažiuos prie Kliubo ir iš čia visi kartu 
trauks į pikniką 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.

Sužinojęs, kad Mary Krun- 
glienė rugpjūčio 15-tą mini 
savo gimtadienį, grupė jos 
draugų susitarė padaryti jai 
staigmenėlę, susirinkti šeimy
niškam. - draugiškam pobū
viui. Taip ir padaryta. Ra
tuoti vaišėmis, jie suėjo praė
jusį šeštadienį, visi pasivaiši
no ir “naujagimę” apdovano
jo.

Krunglienė už šią jos atmin- j 
tį gimtadieniu dėkinga Vikto
rijai Balkus, Jonui Laurinai
čiui, Marcelei ir Juozui Purvė
nams, Urbaičių ir Kelly šei- i 
moms, Motiejui Vasnauskui. 
Ir, kaip visuomet, taip ir šį 
kartą ji norėjo savo smagia 
nuotaika dalintis su Laisve, 
vyro Frank ir savo vardu do
vanojo penkinę dienraščo fon
dui.

Praneša apie slaugytą
Newyorkiečių slaugių orga

nizacija prašė
Įspėti norinčias mokytis slau
gėmis merginas - moteris, kad 
Ne,w York o valstijos Įstatymai 
nepripažįsta slaugėmis korės- 
pondencinių mokyklų 
nių. 
žinių 
kytis 
Įima

per laikraštį

moki- 
Norinti Įgyti pakankamai 
ir praktikos tenka mo- 
ten, kur tą praktiką ga- 
gauti—ligoninėse.

Daugelis susirasi n ė j imu. 
mokinančių įstaigų ir asmenų 
seklbiasi galį išmokyti slaugy- 
bos ir suteikti diplomą.

New Yorko partinių kandi
datu nominaciniai balsavi- v 
mai (primaries) Įvyks 22-rą 
šio mėnesio. Balsuoja tiktai 
balsavusieji praėjusį rudeni ir 
tiktai tos partijos kandidatus, 
kurios balsuotojais yra užsira
šę (enrolled).

hęs, kad pas lietuvius kriau
čių s tie partijiniai ginčai tu
rės susmukti, o unijizmas už
ims vietą.

J. Stakvilevičius.

Dr. A.- Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais ilždaryta

Tau bausmę užduosiu tokią: 
darbininkų unijos yra ne-amerikinis padaras!

parašyk 50 karty, kad

UNION SQUARE DEMONSTRANTU 
BYLOS EIS DŽ1ŪRES TEISMUI

Du vyrai ir viena moteris, 
areštuoti ruoštoje demonstra
cijoje taikaj, rugpjūčio 2-rą, 
prie Union Square, nuskirti 

> džiūrės teismui. Taip Įsakė 
teisėjas Riddick praėjusį pir
madienį.

Džiūrės teismui sulaikyti 
Nathan Kane, Hilda Brown, 
ir Harold Ansel, 19 metų, Ci
ty College studentas (Ansel 
pirmiau buvo skirtas džiūrės 
teismui). Kane yra išleistas 
iš kalėjimo po $1,500 užsta
tu, Miss Brown ir Ansel po 
$500 kiekvienas.

Juos kaltina, kad jie užata- 
kavę juos areštavusią polici
ją-

Penki kiti stoja magistrato 
teisman prie 2nd Avė. ir 2nd

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

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

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie t. gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION “i

REPUBLIC BAR & GRILL
į Savininkas

IGNAS SUTKUS V
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO/ VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper *Street.

Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DAGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

television
SHUFFLE BOARD

įTelegramo streikieriai 
iraginami taikytis

Devynios savaitės užstrei- 
, kuoto didlapio New York 
World - Telegram and Sun 
darbininkams ir firmai valdi
niai tarpininkai Įsakė taikytis. 
Abi pusės sušauktos Į pasita
rimą ir Įsakyta “nesiskirsty- 
ti iki kol nesusitars.”

St. rugpjūčio 16-tą. Civilinių 
Teisių Kongreso jie visi buvo 
išimti iš kalėjimo po kauci
jomis.

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

GERIAUSIS

žinoma, niekas negali pri- 
• versti susitaikyti, jeigu sąly- 
l gos nėra priimtinos. O jeigu 
būtų buvusios priimtinomis, 
darbininkai nebūtų streikavę.

i Kam čia malonu streikuoti. 
Į Streikas yra paskutinis ir 
i vienatinis užtikrintas Įrankis 
i darbininkui apginti savo duo- 
'na ir teises.

Plėšikai surišo tris raštinė-' 
je rastus vyrus ir išsinešė iŠ 
Blanchard Press, New Yorke, 
$2,700.

1H

Yorke,

Dubin, 
firmos

Brooklynietis George 
46 metų, apdraudų 
narys, rastas užsidusinęs ga- 
su savo bute Clinton Hills 
projekte.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Pata/navimas pas

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

• Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

•7M5*

TELEPHONE

STAG G 2-5043

•ne*

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

•ne*
RES. TEL.

HY. 7-8631

•ne*

MATTHEW P. BALLAS
5 BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS
< FUNERAL HOME l

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager
(Laisnluotns Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitčs pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

Paikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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