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mums pavyks “poną” išjoti iš 
lietuvių kalbos. Net lengviau 
man ant širdies, kai pasiskai
čiau Dirvoje, kad smetonini ti
kas Vincas Rastenis nebe po
nas, bet brolis. Taip jį vadi
na smetonininkas Mockus. O 
kad nepasiliktų skalnas, tai 
Vincas Rastenis smetonininką 
Mockų taip pat vadina ne po
nu", bet broliu!

Kurie kiti ponai išsišers iš 
ponų ir taps broliais?

★
Automobilius geras daiktas, 

paranki susisiekimo priemone. 
Be jo Amerika nebegalėtų ap
sieiti.

Bet ar žinote, kad nuo pir
mojo Fordo pasirodymo mūsų 
miešti] gatvėse iki šiol auto
mobiliai užmušė beveik visą 
mili joną žmonių!

Kasmet automobiliai b e 
laiko į kapus nuvaro po kele
tą desėtkų tūkstančių žmonių.

Parankamo kaina labai 
aukšta. Bet jos veikiausia ne
atsisakysime mokėti.

★
Prie militariniu terminų ka

ro metu sunku priprasti. Kai 
kada skaitai vieną, o reikia 
suprasti kitą. Pavyzdžiui, kai 
iš karo fronto praneša, kad 
tas ir tas vienetas “pasitrau
kė sutrumpinimui linijos,” tai 
žinok, kad tas vienetas buvo 
didelėje bėdoje, buvo supliek
tas, turėjo pasitraukti. Karo 
fronte linija pasitraukimu 
trumpinama tik iš didžiausios 
bėdos, tik Aukščiausia kainą 
užmok ė j ils.

šiame Korėjos Fare labai 
“populiarus” terminas “in
filtracija.” G a 1 jį turėsime 
priimti j lietuvių kalbą ir pa
sidaryti lieuvišku. Gero, tin
kamo lietuviško pavaduotojo 
“infiltracijai” nesurandu1.

Reiškia gi štai ką: Priešo 
jėgos slaptai, nematomai, ne
žinomais takais ir šuntakiais, 
per krūmus, miškus, pelkes, 
upes, mažomis grupėmis “su
lindo,” “įsiskverbė,” “įsisun
kė” į tavo jėgų laikomą te
ritoriją, užimdinėjo strategi
nes vietas ir vieteles, susisuki- 
nėjo gūštas ir gūšteles, ir iš
aušus rytui iš tų gūštų ir gūš- 
telių, iš užpakalio ir iš šonų 
pradėjo piškinti: nei bėk, nei 
rėk! Tuo tarpu, žihoma, jo 
kitos jėgos, kurios, stovėjo 
prieš tave ir sudarė frontą, 
tai pi pat pradėjo tave spausti 
iš priešakio.

Man atrodo, kad naujie
siems imigrantams arba pabė
gėliams iš Lietuvos turės atsi
bosti klerikalų, menševikų ir 
smetonininkų spaudoje skaity
ti melus apie Lietuvą. Tik 
visiškai sugedęs, nupuolęs 
žmogus nenori žinoti tiesos, 
užsimerkia prieš tiesą, keikia 
tuos, kurie bando jam tiesą 
parodyti.

Gal aš klystu, bet tvirtai 
tikiu, kad labai daugelis nau
jakurių galvoja: Draugas, 
Naujienos, Keleivis, Vienybė, 
Darbininkas kvailiais mus įsi
vaizduoja, jei jie mano, kad 
mes tikime jų melais apie mū
sų gimtinę šalį.

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje diskusijose pasako
ma labai smarkių kalbų, žo
džių nebesirenkama, diploma
tinių pagražinimų nebepaiso- 
ma.

Visi komentatoriai sako: 
Malikas vienas gerai atsilaiko 
prieš visus!

Toks Gabriel Heater n e t 
kasdien šaukia: Vykime Ma- 
liką laukan iš Jungtinių Tau
tų ir iš Amerikos!

Klausaisi to žmogaus ir
(Tąsa 3-člame pusi.)

MUNDT PRIKERGIA POLICINĮ SAVO 
! BIUV PRIE ALGV-KAINU BILIAUS

Vajus dėl sukėlimo KORĖJOS LIAUDININKAI 
$10,000 Laisvei ARTĖJA PRIE TAEGU

I Reikalauja greitai išleisti
' įstatymą prieš “raudonuosius”

JAV SI KEI T I $8,313;
D AK REIKIA $1,687

Jankiai paleido 960 tonų oro 
bombų į liaudininkų ruožtą

Washington. — Republi- 
konai senatoriai Kari 
Mundt ir Homer Ferguson 
stengiasi įbrukti žandariš
ką Mundto bilių kaip patai
symą demokratų biliui, siū
lančiam įgalinti prezidentą 
užšaldyti algas, kontroliuo
ti kainas ir suteikti jam 
plačią galią sumobilizuoti 
karui ūkį ir pramonę.

Fašistuojantis Mundto 
bilius reikalauja suregist
ruoti visus komunistus ir 
organizacijas, kurios prita
ria bet kokiam komunistų 
pasiūlymui. Šis bilius taip

Stasen reikalauja, kad 
Kongresas grūmotų Sovie
tam ir jų draugam

Washington. — Republi- 
konas Harold Stassen, 
Pennsylvanijos Universite' 
to pirmininkas, šaukė per 
radiją, kad Kongresas iš
leistų pareiškimą, įspėjant 
Sovietų Sąjungą, kad jeigu 
Sovietai ar jų draugai 
bet kur pradės karą, tai 
Amerika su savo talkinin
kais užkurs pasaulini karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Sta- 
ssenas kaltino Sovietus ir 
už Korėjos karą.

TRUMANAS SVEIKINA 
SYNGMANg RHEE

Washington. --Prez. Tru- 
manas pasiuntė sveikini
mą Pietinės Korėjos tauti
ninkų “prezidentui” Syng • 
manui Rhee penkerių metų 
sukaktvje nuo japonu išvi
jimo. Trumanas užtikrino, 
kad amerikiečiai sumuš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Nuteistas redaktorius, kad 
kritikavo Amerikos karą

Svdnev, Australija. — 
Laikraščio Tribune redak - 
torius William F. Burns 
tano nuteistas 9 mėnesius 
kalėti už išspausdinimą tri
jų straipsniu, xkurie kriti
kavo amerikinį karą Korė
joje.

Burns paleistas už užsta
tą ir duoda apeliaciją.

Demokratų vadas darbuojas 
dėl pelnu mėsos trustui

Washington. — Kuomet 
Senatas tvarstė sumany
mą dėl algų užšaldymo ir 
kainų kontrolės, tai demo
kratas senatorius Burnett 
Maybank, bankinės Senato 
komisijos pirmininkas, pa
siūlė įgalinti prezidentą 
nustatyt gana aukštas mė
sos'kainas, kad mėsos trus- 
tas gautų “užtenkamai 
pelno.”

Finansinis Senato komi * 
tetas atmetė biliu, reikalau
jantį pakelti taksus biz
niams, gaunantiems ne
paprastai didelius pelnus 
(viršpelnius).

sutaisytaš, kad galima būtų 
įkalinti tūkstančius komu - 
nistų ir šiaip progresyvių, 
jeigu jis taptų įstatymu.

Kadangi trumaniškį de
mokratai nori negaišuojant 
pervaryti savo bilių dėl 
plačios karinės galios pre
zidentui, tai Mundtas ma - 
to progą ir savo pasiūlymui 
pervaryti, kaip priedui prie 
valdinio biliaus. Kiti repub- 
likonai ir tūli ragangaudiš- 
ki demokratai buriasi stip
riai remti Mundto planą 
dėl policinės valstybės įsta
tymo išleidimo.

Perša užgint Komu
nistą Partiją Michigane

Lansing, Mich. — Specia
li Michigano valstijos sei
melio sesija svarsto sena
toriaus Colin Smitho pa
siūlymą baustinai uždraus
ti Komunistų Partiją toje 
valstijoje.

Progresyvių organizaci
jos siunčia gubernatoriui 
G. M. Williamsui telegra
mas ir laiškus, ragindamos 
atmesti (vetuoti) seimelio 
nutarimą, jeigu jis nuspręs
tų užgint Komunistų Par
tiją. 
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Ohio ištikimybės priesaika , 
dėl nedarbo pensijos

Columbus, O. —Ohio val
stijoj reikalaujama, kad 

i kiekvienas bedarbis, norė
damas gauti valdinę nedar
bo pensiją, turi yaštu pri 
siekti, jog jis neturi inten
cijos nuversti Amerikos 
valdžią per jėgą ar prie
vartą ir nepriklauso jokiai 
partijai, kuri siūlytų tokį 
valdžios nuvertimą.

Ohio valdininkai tyrinė
ja apie 20 bedarbių, kurie 
taip prisiekė. Tie žmonės 
nužiūrimi, kad gal priklau
są Komunistu Partijai.

Gręsia kalėjimas kreivai 
prisiekusiems.

Studentą suvažiavimas 
kovai dėl taikos

Praga, Čechoslovakija. — 
Atsidarė antrasis pasauli
nis studentų suvažiavimas 
dėl taikos. Dalyvauja tūks
tančiai delegatu iš daugiau 
kaip 50 šalių. Jie atstovau
ja bent 4 milionus studentų 
iš visų pasaulio kampų.

CRUCIBLE PLIENO 
DARBININKŲ STREIKAS

Syracuse^ N. Y. — Strei
kavo 2,080 Crucible plieno 
kompanijos darbininkų; 
reikalauja teisingiau pas
kirstyti darbo laiką.

Moksliniai instrumentai 
seismografai rodo, kad įvy
ko smarkus žemės drebėji
mas Tibeto-Indijos-Burmos 
srityje.
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Aukų pridavė: • • . .........
V. Kartonas, Maspeth, N. Y............ • •............ • $5.00
P. Babarskas, B’klyn, N. Y............ • •............ • •. .5.00

Aukojo:
Joseph Sabaliauskas, Valhalla, N. Y.............. $10.00
Laisvės Skaitytojas ........................ ........ 10.00
Mr. & Mrs. Ražanskas, Union, N. J.............. 5.00
Draugė •..................     5.00
Maggie Struipeikienė • ;• 5.00 
Vincent Stroll, Freehold, N. J. 3.00
Rochesterietė Gera Draugė ..................................... 3.00
Bostoniete ....... • ■ ■.................. ■ 3.00
Jonas Urbonas, B’klyn, N. Y. ....................   1.00
P. Josmanta, Newark, N. J........ .  1l00z z ___ \

Pataisymas: Anksčiau buvo paskelbta LDS 103 kp. 
Richmond Hill; turėjo būti LDS 103 l^p. Ridgewoo(į N. 
Y., aukojo $25.00. Atsiprašome.

Dėkojame visiems! Specialaus Vajaus Komitetas

Siūlo “mažąsias” tautas 
Į tarpininkus dėl Korėjos

Lake Success, N. Y.
Indijos atstovas šį ketvir • 
tadienį formaliai įteiks 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai pasiūlymą, kad še? 
šios “mažosios” tautos tar
pininkautų dėl karo baigi
mo Korėjoje. Tarpininkais 
jis perša Indiją, Norvegiją, 
Jugoslaviją, Kubą, Ekuado- 
rą ir Egiptą.

Streikuoja 8,000 
Packard darbininką

Detroit. — • Sustreikavo 
8,000 Packard auto, kom - 
panijos darbininkų. Reika
lauja pakelt algą, įvesti 
$117 mėnesinę senatvės 
pensiją, sveikatos apdrau - 
dą ir pagerinti darbo sąly
gas.

Jau 15 mėnesių tęsėsi de
rybos tarp Automobilių 
Darbininkų Unijos ir kom
panijos dėl tų reikalavimų. 
Kompanija vis išsisukinėjo 
nuo jų patenkinimo.

Įvairios Žinios
Raudonoji žvaigžder kriti
kuoja jankių poelgius

Maskva. — Sovietų ar 
mijos laikraštis Raudonoji 
žvaigždė rašo, kad Ameri
kos kariuomenė Korėjoje 
elgiasi “taip gyvuliškai, 
kaip naciai.” Raudonoji 
žvaigždė sako: “MacAr- 
thuro kareiviai gaudo Ko
rėjos kaimuose vištas ir 
veršius, prievartauja mote
ris ir žudo nekaltus kūdi
kius.”

Washington. — Prezid. 
Trumano lankomos baptis
tų bažnyčios klebonas Ed
ward Pruden per spaudą 
kritikavo Trumana už at
stovo siuntimą Vatikanui.

Sako, Sovietai ir Kinija 
padėtų Šiaurinei Korėjai 

apsiginti.
Formoza. — Kinų tauti

ninkai skleidžia gandus, 
kad jeigu amerikiečiai įsi
veržtų į Šiaurinę - Korėją, 
tai Sovietai ir Kinijos liau-

Amerika nori, kad ir anglai 
'gintų Čiangui Formoza

London. — Jungtinės 
Valstijos daro spaudimą 
Anglijai, kad pasižadėtų 
išvien su Amerika ginti 
Formozos salą nuo Kinijos 
liaudininkų. Formoza yra 
paskutinė Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų tvirtovė.

Pranešama, kad anglų 
darbiečių valdžia nenori į- 
sivelti karan dėl Formozos;

Smarkus maisto kainą 
kilimas New Jersey

Trenton, N. J. — Maisto 
kainos New Jersey valsti - 
joje šį mėnesį pakito tri
mis iki 11 procentų aukš
čiau, negu pereitą mėnesį. 
Tatai pranešė valstijinis 
darbo ir pramonės komi- 
sionierius.

Visi maisto produktai, 
bendrai imant, dabar 122 
procentais daugiau kainuo
ja, negu 1930 metais. Per
kamoji dolerio vertė šiuo 
laiku tėra tik 45 centai, ly- 
ginant su anais metais.

dininkai padėtų šiauri
niams korėjiečiams apsi
ginti.

Teheran, Iran. — Sovietų 
sienos sargai buvo suėmę 
vieną Irano oficierių ir tris 
kareivius, kurie be leidimo 
perėjo sieną. Sovietų vy
riausybė jau paliuosavo 
juos.

NAUJAS BELGIJOS 
PREMJERAS

Brussels, Belgija. — Po 
premjero Jeano Duvieusar- 
to pasitraukimo, nauju Belz 
gijos premjeru tapo katali
kas senatorius Joseph Pho- 
lioen.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur paliuosavo iš kalė- 

Ijimų jau 75 karinius Japo
nijos kriminalistus. i

Washington. — Įsakyta 
draftuot kąriuomenėn 90,- 
000 vyrų lapkrityje.

Tokio, rugp. 16. — šilui-! 
rinęs Korėjos liaudininkai 
užėmė pozicijas tik už 9 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Taegu, geležinkelių-vieške- 
lių mazgo, svarbiausio ame
rikiečiams miesto viduri
niame fronte.

Čangnyongo srityje, apie 
30 mylių į pietus nuo Tae- 
gu^ liaudininkai pamuše 
jankius 7 mylias atgal.

Liaudininkai dar dviejo - 
se vietose prasiveržė į ry
tinę Naktong upės pusę, 
tarp Taegu ir Čangnyongo.

Pranešama, kad Pietinės 
Korėjos tautininkai atgrie-

Sučiuptas Pietinės 
Korėjos karo planas i

_____
Pyongyang. — šiaurinės 

Korėjos Liaudies Armija 
sučiupo Seoule žemlapį, 
kuris rodo, kaip Pietinės 
Korėjos prezidento Syng- 
mano iThee valdžia planavo 
užpulti šiaurinės Korėjos 
Respubliką ir užkariauti ją 
su Amerikos pagalba. — 
Seoul buvo Pietinės Korė
jos sostinė.

Šaukia sulaikyt vakarų 
Vokietijos plieną rytam

Frankfurt. Vokietija. — 
Amerikos plieno kompani
jų atstovai pasiuntė į Wa- 
shingtoną reikalavimus 
priverst vakarinės Vokieti
jos valdžią panaikint su
tartis dėl plieno pardavi
nėjimo Lenkijai ir kitiems 
rytinės Europos kraštams.

Amerikiniai plieno biznio 
atstovai protestuoja, kad 
jeigu tos sutartys būtų pa
laikomos, tai stiprintų So
vietų draugus; sako, vaka
rinės Vokietijos plienas tu
ri būti skiriamas kariniams 
Amerikos reikalams.

Detroito Advokatų Gildija 
smerkia uždraudimą 
Workerio

Detroit. — Detroito Ad
vokatų Gildija pasmerkė 
miesto tarybos įsakymą, 
uždraudžiantį “standams” 
pardavinėti komunistinius 
laikraščius Dailv Workerj 
ir Michigan Workerį.

Turkijoj areštuojami 
taikos reikalautojai

Ankara, Turkija. —Tur
kijos valdžia, nutardama 
pasiusti 4.500 savo karino1 
menės į talką amerikiečiams 
Korėjoj, kartu areštavo 
Turkų Taikos Šalininku Są
jungos pirmininką Behice 
Borana ir kelis kitus dar
buotojus dėl taikos.

San Francisco. — Cali- 
fornijos Amerikinio Legio
no suvažiavimas nžgyrė 
siūlvma .uždraust Komu
nistų Partiją. / 

be Yonktongą, už keleto 
mylių į pietų vakarus nuo 
liaudininkų užimto Pohang 
uosto, rytiniame pajūryje, , 
bet liaudininkai pasiekė 
Angangą su geležinkelio 
stočia arti Yuktongo.

Pietine Korėja,, rugp. 16.
— 96 didieji Amerikos bom- 
banešiai B-29 numetė 960 
tonų bombų į 7 mylių ilgio 
ir 3 mylių pločio ruožtą 
vakariniame Naktongo U< 
pės šone arti Waegwano, 
kuris yra 12 mylių nuo Taė- 
gu. Amerikiečiai bombomis 
sprogdino liaudininkų ka
riuomenę tame ruožte. Bu
vo spėjama, kad ten susi
telkę kelios liaudininku di
vizijos, paruoštos štur- 
muot Taegu.

Jankių lakūnai į tą skly
pą paleido 3,480 bombų, 
sveriančių po 500 svarų.

ŠIAURINES KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 15. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė: 1

Liaudies Armija tęsė į- Į 
tūžusius ofensyvo mūšius 
visuose frontuose ir kirto 
skaudžius smūgius ameri
kiečiams ir Syngmano Rhee 
tautininkams. t /

Liaudies partizanai smar
kiai veikia Koren, Miry- 
ang, čeču ir Ulsan srityse, 
naikindami karinius ameri
kiečiu įrengimus ir daryda
mi priešams didelių nuosto- * 
liu.

Liaudininkai atėmė • iš 
amerikiečių Kosong mies- x 
tą, pussalyje j pietų rytus 
nuo Čindžu, ir pagrobė 21 
amerikine patranka, 13 
tankų. 157 automobilius ir 
dikčiai kitų karo reikmenų.

Meksika bandė deportuot 
10 karo priešininku ?

Mexico City. — Meksi
kos vidaus reikalų ministe
rija buvo įsakius ištremt 
du kanadiečius ir aštuonis 
Jungtinių Valstijų piliečius, j 
dailės mokytojus, už tai, 
kad jie priešinosi Ameri
kos isiveržimui į Korėja^

Prieš tą įsakymą kilo 
skaitlingi protestai; tad ’ 
valdžia atšaukė isakvma ir 
leido jiems pasilikti Meksi- 
koj.

Valdžia plannoia laužyt 
sodos darbininkų streiką

Washington. — Valdinin- 
kai prašina daryti • griež
tus žingsnius, kad priverst 
sodos nelenų streikierius 
grįžti darban. Ta medžią • 
ga. reikalinga kariniąms 
sprogimams fląrvti.

Streiku o ia 7.000 darbi
ninku prieš sodos pelenų 
imnnes Svracuse, Detroite 
ir kitur. Jie priktouso Jung
tinei Mainierių Unijai, 

c.... .... . ..... —
ORAS. — Giedra, šilta.
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Demokratai, republikonai, karas ir rinkimai
Savaitė po savaitės artinasi rudeniniai rinkimai. Se

nųjų partijų politikieriai susirūpinę savo karjera. Kas 
bus, jeigu kuriam kongresmanui po rinkimų teks būti be 
šiltos vietelės? Užges politinė žvaigždė, užtruks labai 
pieninga karvutė. Ta baimė purto kiekvieną senatorių, 
kiekvieną reprezentantą.

Reikia, tuo būdu, ieškoti klausimų, kūnais būtų gali
ma apsukti galvas piliečiams. Nors iš žemių kastum, to
ki klausimai turi būti iškelti prieš rinkimus. Jeigu nėra 
skirtumų, tai reikia padaryti taip, jog atrodytų, kad yra 
milžiniški skirtumai tarpe demokratų ir republikonų. 
Vieni paperka vienus laikraščius, kiti kitus. Vieni laik
raščiai giria vienus, kiti kitus.

Demokratai yra valdančioji partija. Tūkstančiai ir 
šimtai tūkstančių jas žmonių turi šiltas vietas valstybės 
aparate. Apie kiekvieną kongresmaną, kaip bitės avilyje, 
spiečiasi jos partijos maži ir dideli politikieriai. Republi- 
konams labai svarbu demokratų šaiką iššluoti ir pastaty
ti savo šaiką. Nelengva tai atsiekti, kaip parodė paskuti
niai prezidentiniai rinkimai. Tų rinkimų republikonai 
nepamirš, kol gyvi bus. J

Šiemet, tiesa, rinkimai nebus toki svarbūs, nes bus 
renkami tik konąresmanai. Bet bus pakankamai svarbūs, 
kad republikonams sudarytu didžiausį galvosūkį. Jie tu
ri parodyti iniciatyvą ir jie, o ne demokratai, turi išeiti 
į ofensyvą. Jie turi išrasti “skirtumus” ir piliečius įti
kinti, kad reikia, kad būtinai šį rudenį demokratus pa; 
keisti republikonais Kongrese.

Šitaip reikia suprasti išleistą pareiškimą keturių re
publikonų senatorių, kurie įeina į Senato užsienio reika
lų komisiją ir joje sudaro mažumą. Wiley iš Wisconsino,
Smith is New Jersey, Hickenlooper iš Iowa ir Lodge ' den^oi<ratai

TEISINGAI ŽMONES 
JAIS NETIKI i

Nusiminusiai ir liūdnai 
rašo J. Lazdauskas-Toliušis 
iš Urugvajaus. Rašo, kad 
jo vienminčiams, menševi
kams ir liaudininkams la
bai nesiseka. O nesiseka 
todėl, kad žmonės jais ne
tiki. Toliušis sako:

Kad ateitas Lietuvą val
dys socialdemokratų arba 
valstiečių liaudininkų galvo
senos žmonės, daugelis Pie
tų Amerikos lietuviu darbi
ninkų ,netiki. Tas netikėji
mas eina P sveikatą Lietuvos 
okupantui, kuris palaiko tą į 
lietuvių darbininkų beviltiš
kumą, ir jį išnaudoja, 
beviltiškumą dar labiau 
sti yri na void emari niūk ų 
smeton i n i n k ų są j u d ž i a i. 
statyti prarastą viltį — kad 
ateities Lietuvą tikrai valdys 
socialdemokratai arba liau
dininkai, — mes neturim 
kuom. Dėl lėšų stokos netu
rim idėjines spaudos, nė ra
dijo pusvalandžio. Lietuvo
je .. buvusios mūsų lėšos pa
teko į okupanto rankas 
užsieniuose •
Į lietuvių liaudies draugų.
Tie Urugvajaus lietuviai 

visiškai teisūs. Juk jie ži
no, kas atsitiko 1926 me
tais, kai socialdemokratai 
ir liaudininkai paėmė Lie
tuvą valdyti. Lietuva susi
jaukė kruvinosios smetoni
nės diktatūros.

Lietuvos 
užtikrinta, 
darbininkai 
Niekuomet jos daugiau ne
bevaldys nei krikščionys 

, nei smetoni- 
ninkai, nei socialdemokra
tai su liaudininkais. Lietu
vos tamsioji praeitis praė
jo ir niekuomet nebesugJ 
riš.

likimas, pastangomis b 
išsklaidyti tamsūs ir grės
mingi debesys, kurie yra šių' 
dienų baimės priežastis, ir 
pasauliui vėl pagaliau nu
švis tikroji taika.

u s. Po to Vlandasas kalbėjo 
apie Amerikos “pagalbos’’ 
Graikijai rezultatus ir apie 
amerikiečių finansuojamo 
pilietinio karo Graikijoje 
rezultatus. Graikijos mate- 

i rialiniai nuostoliai siekia 
j614,i9 miliono dolerių. Be 
į to, 261,1 miliono dolerių- 
siekia nuostoliai žemės ū- 
kyje; pradedant nuo 1946 
m. iki 1949 m. dėl Ameri
kos politikos Graikijoje,' 
oficialiais duomenimis, žu
vo 150 tūkstančių žmonių, 

i bet faktiškai tas skaičius 
yra daug didesnis.

Aukų kraujas, įkalintųjų 
ir ištremtųjų kovotojų ai
manavimai, pareiškė Vlan
dasas, yra amžinas prakei
kimas Anglijos—Amerikos 
imperialistams ir jų suteik
tai “pagalbai.” Dėl tos “pa
galbos” Graikijos gyvento
jai suvartoja dvigubai ma
žiau maisto, negu prieš 
karą. Dėl tos “pagalbos” 
Graikija pavirto “vakari
nio tipo demokratijos” at
stovu, kur, monarchistų-fa- 
šistu oficialiais duomeni- 

m. liepos 
mėnesio iki 1949 m. spalio 
mėnesio buvo nuteisti mir
ti 5,322 žmonės.

j Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Į$aku sudarytas naujas res
publikos . administratyvi- 
nis - teritorinis 
m as.

! Lietuvos TSR 
sukurtos keturios 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir 87 kaimų rajonai. 
Daugiau kaip pusė biudže
to išlaidų — socialiniams- 
kultūriniams reikalams

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos sesija patvirtino 
Respublikos biudžetą šiems 
metams. Socialiniams-kul- 
tūriniams poreikiams — 
liaudies sveikatos apsaugai, 
švietimui ir t. t. — šiemet 
skiriama daugiau kaip pū
ke visų biudžeto išlaidų. Pa
lyginti su pernykšč. metais, 
išlaidos liaud. švietimui pa
didėja daugiau kaip 60 mi
lijonų ir sudaro apie 468 
milijonus rublių, arba 34 
procentus visų biudžeto iš
laidų.
Stambus Lietuvos sostinės ■ 
pramoninis centras

Per tarybų valdžios me
tus Vilniaus miesto Kalini- ---- - - iš jų 3,033 no rajonas virto stambiu 

, buvo įvykdytas sprendimas, j pramoniniu centru. Šio ra 
.. .  r_____  16,738 žmonės buvo nuteisti jį jono fabrikai ir gamyklos 

mo paaiški, kad pasibaigus ilgą laiką kalėti ir 5,425 te- i^noda šaliai apie 300 rūšių 
ginkluotam civiliniam ka- bėra kalinami, belaukdami 
r ui, kurį laimėjo moilarcho- 
fašistai su. Amerikos pagal
ba, tos “šventosios ramy
bės” krašte nesimato. Dir
bantieji tebeveda kovą su 
išnaudotojais. Tik tos ko
vos įgavo naujas formas.

Monarchizmui - fašizmui 
ne tik nepavyko susidoroti 
su krize šalyje, bet jam ne
pavyko net bent iš dalies 
sušvelninti ją. Partizanų 
veiksmai tebėra įspėjimu 
liaudies priešams ir šaukia 
liaudį į kovą bei stiprina 

mumyse jos tikėjimą pergale. Grai- 
iškilo, l<ai pasiska-iRėm pas- kijos demokratinės armijos 

encikli-i pagrindinės pajėgos tėbe- 
ezistuoja, pareiškė Vlanda
sas.

Kalbėdamas apie Graiki-

vienam sveiko proto 
gui karas atrodo

mirtį
Taigi,

kiek-| 
žmo-. 

baisiu,! 
nešau
ni ūsučiu dalyku.

klerikalai, kurie agituoja 
už karą, negali būti sveiko 
proto žmonėmis. Tokios iš
vados priėjo ir pats popie
žius.

AR VISKAS BAIGTA IR 
I “RAMU” GRAIKIJOJE?

Tą; “Telepreso” žinių agen- 
su-1 tūros pranešimu, šių metų 

gegužės mėnesį kur nors 
įvyko slaptas Graikijos Ko
munistų Partijos Centrali - 
nio Komiteto susirinkimas. 
Tam susirinkimui padarė 
platų pranešimą partijos 
sekretorius Dimitrios Vlan
dasas apie padėtį Graikijo
je. Šiuo tarpu Amerikos 

!, o spauda nieko nerašo apie
— taip pat no j Graikiją. Iš viršaus atrodo, 

kad monarchizmas-fašiz-i • 1047
mas apsidirbo su savo prie- ’ 
šais ir Graikijos' liaudis 
pilnai pasiduoda visoms 
represijoms.

Bet iš Vlandaso praneši-

ir
Al

dabarateitis
Lietuvą valdo 

ir valstiečiai.

Massachusetts iššovė pirmąjį šūvį. Jiems nebepatinka 
Trtimano užsienio politika. Ji mums, Amerikai, sako šie 
republikoniški oratoriai, davė fiasco Kinijoje ir privedė 
prie karo Korėjoje. Bet tai dar nereiškia, kad tas karas’ 
būtų negeras arba neteisingas. Kas liečia republikonus, 
tai jie jį pilnai remia, tik jie, sako, laimėję rinkimus, ga
lėtų šį karą geriau vesti. • /

Skaitai jų pareiškimą ir nesupranti, ko jie ieško? Jie 
užgiria visus svarbiausius Trumano posmus, bet smerkia 
pačius vyriausius jų architektus. Pavyzdžiui, jie pasisa-’ 
ko, kad jie pilnai pritaria “Tnimano Doktrinai”, “Mar
shall Planui”, “Šiaurinio Atlanto Paktui”, “Vakarų Eu
ropos Sąjungai” ir visiems svarbiausiems demokratų 
“išradimams”. Bet jie nori atimti iš Trumano vadovybę 
Kongrese. Ką jie su ją darytų? Ką jie naujo duotų? Vi
siškai nieko. Jie tik sako, kad jie, būdami vadovybėje, 
geriau Trumano ir demokratų politiką pravestų gyveni
mam.. Tik tiek.

Nereikia nė abejoti, jog šis karas Korėjoje bus labai 
svarbiu klausimu rinkimuose. Bet jis stovės ne taip, kaip 
stato demokratai ir republikonai. Klausimas bus: taika 
ar karas?! Pragresistų Partija pareiškė, kad rudeniniuo-Į žmonelės, vyrai, moterys ir 
se rinkimuose taikos reikalas bus centraliniu klausimu, vaikai, kasdien" žūsta. Ta 
Tikrasis piliečiams pasirinkimas bus ne tarpe vienų ir spauda 
kitų karo šalininkų, bet tarpe taikos šalininkų ir karo 
šalininkų. Tiek demokratai, tiek republikonai yra karo 
Šalininkai. Kai jie vieni kitus kritikuoja šio karo klausi
mu, tai tik išeina katilo vanojimas puodo.
, Dabar dar labai sunku pasakyti, kiek ir kur taikos ša
lininkai galės pastatyti savo kandidatų. Padėtis labai 
sunki. Pačioje Progresistų Partijoj kaip tik šiuo kritiš
ku momentu išsivystė nemalonus atsitikimas su Henry.

■Wallace. Jis pabėgo iš partijos. Jis nusikraustė pas karo 
šalininkus. Tas jo žygis, galvotai, aišku, padarytas, 
pakenks Progresistų Partijos rinkiminei kampanijai. Iš 
kitos pusės, abiejų senųjų partijos reakcionieriai suvie
nytomis gretomis darys viską, ką galės ir pajėgs, kad 
neužsileisti taikos šalininkų kempei nė vienos pozicijos. 
Tai matome New Yorke. Jie jau susivienijo prieš Vito 
Marcantonio, darbiętį' kongresmaną. Tai Vienintelis iki 
šiol Kongrese buvęs taikos šalininkas. To vienintelio tai
kos balso karo šalininkai negali pakęsti. Jie jį stengsis 
nuslopinti.

Tas tik, žinoma, uždeda dar didesnę atsakomybę ant 
tų, kurie nenori pasaulinio atominio-karo, kurie nori iš
gelbėti Ameriką ir visą pasaulį nuo baisiausios katastro
fom. Rinkimai suteikia taikos šalininkams progą plačiai 
paskleisti savo idėjas, paveikti milijonus žmonių.

AR MŪSŲ KLERIKALAI 
SVEIKO PROTO?

Šis klausimas

kutinę Pijaus XII
ka “Summni moeroris.”
Faktas yra toks, kad lietuv. 
klerikalų spauda nesitve
ria džiaugsmu, kai upeliais jos ekonomikos nusmuki- 
liejamas nekaltų žmonių m;įj vlandasas nurodė, kad 

‘ pramonės gamyba Graiki-
liejamas nekaltų r------- ----- - -
kraujas Korėjoje, kai mū- ■ *
sų lėktuvai ten iš oro sėja joje metu vasario mėne- 
mirti ant miestų ir kaimų! sį tesieke 78,5 proc. 1938 
ir tūkstančiais paprasti I metų gamybos. Metalurgi-

padalini-

sudėtyje 
sritys:

gamyklos

•■m"1. „i—t....... ......... — *

ALKIS INDIJOJ
. Bombay, Indija. —- Pra
nešama, kad milionai žmo- 
nitj kenčia alkį trijose In
dijos provincijose — Mad
ras, Bihar ir Bombay.
• Valdžia kreipėsi į seimą, 
kad išleistų įstatymą, bau
džiantį 7 metais kalėjimo 
pelnagrobius, kurie supir- 

, kineja maistą ir laiko jį 
•sandėliuose dėl didesnio

pabranginimo. Be to, vai 
džia siūlo piniginiai baūsti 
maisto grobikus 20 kartų 
daugiau, negu jų sukuopto 
maisto vertė.

prakeikia visus, 
kurie kalba už 
prieš karą.

Minėtoje enciklikoje po
piežius rašo:

Visus ginčus, kurie skaldo 
ir dalija tautas, reikia kuo 
greičiausiai pašalinti, re
miantis tiesa ir vadovaujan
tis teisingumu. Kai dangus 
niaukiasi grėsmingais debe
simis, Mesz, ypatingai rūpin
damiesi tautų laisve, jų 
verte ir laime, negalime ne
šaukti visų piliečių ir jų va
dų prie taikos ir sugyveni
mo. Tepamąsto kiekvienas, 
ką neša karas, kaip iš paty
rimo žinome: griuvėsius, 
mirtį ir visokį vargą. Laiko 
pažanga išrado ir pagami
no tokius baisius ir žudan
čius ginklus, kurie gali su
naikinti ne tik kariuomenes 
ir -laivynus, ne tik miestus, 
miestelius ir kaimus, ne tik 
neįkainuoj amus, ^religijos, 
meno ir kultūros turtus, bet 
taip pat nekaltus vaikus', jų 
motinas, ligonius bei silpnus 
senelius, 
ta viskas
ką gražaus, 
žmogiškasis genijus yra su
kūręs. Jeigu tad karas, ypa
tingai mūsų laikais, kiekvie
nam sveikam protui atrodo 
kaip kažkas šiurpaus ir mir
tį nešančio, reikia tikėtis, 
kad visų — o ypač tų, į ku
riu rankas yra sudėtas tautų

Bclgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito išreiškė pa
geidavimą, kad jankiai su
muštų Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus.

gas, kapitalinius ūkinius 
pastatus.

Naujose statybose veikia 
apie 4,000 statybinių briga
dų, kirriose dirba 15,5 tūks
tančio kolūkių. Medžiagą 
kolūkiams naujoms staty
boms gamina 46 plytinės ir 
kalkinės. Valstybė paskyrė 
kolūkiečiams didelį ilgalai
kį kreditą namams statyti.

Tarybų valdžios Lietuvo
je dešimtmečio šventės die
nomis daugelis kolūkiečių 
šeimų šventė įkurtuves 
naujuose namuose.
Naujos profesijos Lietuvos 
kaime

Lietuvos žemės ūkyje 
dirba gausingas būrys nau
jų technikinių kadrų — 
elektrinių turbinų mašinis
tų,, mechanikų, motoristų, 
radijo technikų ir t. t. Vien 
traktorininkais, kombaini
ninkais ir šoferiais dirba 
daugiau kaip keturi tūks
tančiai jaunų valstiečių — 
vyrų ir moterų.

Respublikoje veikia 20 
i įvairių mokslo įstaigų, jų 
tarpe žemės ūkio ir veteri
narijos akademijos, įvairūs 
technikumai, žemės -ūkio 
mechanizavimo mokyklos ir 
kitos, kurios rengia kvali
fikuotus kadrus kaimui.
Naujas medicinos darbuo
tojų būrys

Respublikos medicinos 
įstaigos šiemet gavo žymų 
papildymą. Lietuvos TSR 
aukštosios ir viduriniosios 
mokyklos išleido naują gy
dytojų, farmaceutų, akuše
rių, medicinos seserų, labo
rantų, dantų technikų būrį. 
Kauno valstybinio universi
teto medicinos fakultetas 
išleido daugiau kaip 300 
gydytojų ir farmaceutų. 
Vilniaus valstybinio univer
siteto medicinos fakultetas 
— 245 gydytojus ir farma
ceutus, 11 vidurinių medici
nos mokyklų išleido 526 
akušerių, laborantų, medi
cinos seserų, dantų techni-

Ii įvairios pramoninės pro-, 
dukcijos: plieno, žemės ūkio 

ji mašinų, šilko, šachtų įren
gimo ir t. t. Rajono įmonių 
išleidžiamosios produkcijos

Į apimtis per pastaruosius 
! ketverius metus trigubai 
| padidėjo. “Voltos” garny k • 

la, kurioje buržuazinės vai-1 
j džios laikais buvo gamina

mos
’ kiti

bar išleidžia
\ rus.

staklės pakeistos
siomis tėvyninės gamybos 
staklėmis, kurios dvigubai 
padidino gamyklos pajėgu - 
mą. Prie gamyklos yra klu
bas, technikinis kabinetas, 
biblioteka, poliklinika. Ra
jone darbininkams pasta-

teismo.
Vlandasas toliau pareiš-i 

kė, kad darbininku darbo' 
užmokestis dabar tesudaro, 
50 proc. prieškarinio užmoj 
kesčio. Tuo metu, kai peji 
paskutinius penkerius meJ 
tus saujelė pramonininkų 
gavo 400 milijonų doleriu 
pelno, 149,843 darbininkai 
ir tarnautojai tose pačiose 
pramonės šakose ir per tą 
patį laikotarpį gavo už saf 
vo darbą iš viso 300 milijo
nu doleriu.

Vlandasas papasakojo 
apie kylantį streikų judėji
mą Graikijoje ir apie kovą 
už tai, kad būtų likviduotą 
koncentracijos stovyklą 
Makroniso saloje ir kad bū
tų paskelbta visuotinė am
nestija. Jis pabrėžė tarp
tautinį solidarumą su šiuo 
judėjimu. /

Kalbėdamas apie politi
nius įvykius po rinkimu, 
buvusių šių metų kovo mė
nesį, Vlandasas nurodė, 
kad Plastyraso vyriausybė 
tebeatstovauja Amerikos 
politikai ir Amerikos inte
resams Graikijoje.

elektrinės plytelės ir 
smulkūs dirbiniai, da- 
______ elektromoto- 
Pasenusios užsieninės 

naujau-

tyti šimtai namų, atidary- kų^. 
tos naujos mokyklos, įreng
ti parkai, bulvarai, kursuo
ja autobusai, nutiestos nau
jos tramvajaus linijos.
Lietuvos kolūkių naujos 
statybos

3,800 jaunų Tarybų Lie
tuvos kolūkių vykdoma 
didelė ūkinė ir gyvenamųjų 
namų statyba. Architekto • mokslinėms 
riai paruošė generalinius 
kolūkinių gyvenviečių pro
jektus; tose gyvenvietėse 
numatoma nutiesti plačias 
gatves, pastatyti kolūkių 
valdybų pastatus, klubus, 
parduotuves, vaikų įstai-

Visus jaunus medicinos 
darbuotojus pakvietė dirb - 
ti respublikos miestuose ir 
kaimuose. •
Mokslo žinios — plačio
sioms darbo žmonių 
masėms

Lietuvos 
draugija

jos pramonės gamybos a- 
pimtis vasario mėnesį te
siekė 12 proc. prieškarinio 

, — 55 
proc. ir chemijos gamyba— 
65 proc. Pradedant nuo 
praėjusių metų lapkričio 
mėnesio iki šių metų vasa
rio męnesio pramonės ga- dužus 
mybos apimtis žymiai su
mažėjo. Tai, pareiškė Vlan
dasas, demaskuoja, kaip 
apgaulę, propagandą apie 
Gr aik i j o “ indust r i ali zaci j ą. ’ ’ 
Vlandasas pateikė ištrau
kas iš Amerikos, ekonomi
nės misijos Graikijoje va
dovo Porterio pareiškimo 
apie tai, jog “Graikijos eko
nomikos pobūdis turi likti 
agrarinis,” nes pagal Ame
rikos planus “Graikija nėra 
įjungta į Europos pramoni
nę dalį.” Amerikiečiai, to
liau pareiškė Vlandasas, ne
leidžia;. panaudoti Graikijo
je vokiečių pramonės' į- 
rengimus, Graikijos gautus 
iš Vokietijos karinių repa
racijų pavidalu.

• Žemės ūkio gamybos a- 
pimtis Graikijoje dėl ame
rikiečių \ šeimininkavimo te
siekia 63,1 proc. prieškari
nio lygib. Graikija, pareiš
kė Vlandasas, negali egzis
tuoti, kol ji yra atskirta 

Centro ir Rytų Euro- 
ir nuo Tarybų Sąjun-

taiką ir lygio, mašinų gamyba

Gali būti sunaikin
ai* beveik viskas, 

gero ir švento

po S 
gos.

Kalkutta, Indija. — Su- 
dviem traukiniam 

vienam į kitą arti Moghul- 
sarai, 20 žmonių užmušta 
ir 110 sužeista.

padėties, 
istorijos,

Mil

Philadelphijos teismabutyje matomi Raymond Stough 
ir Ralph Ditchick. Juos areštavo kaltinimu, kad jie 

ruošęsi skleisti lapelius, raginančius taikiu būdu 
išspręsti Korėjos problemą.

'respublikinė 
politinėms ir 
žinioms skleis

ti miestų ir kaimų * darbo 
žmonių tarpe vienija dau
giau kaip tūkstantį narių— 
visuomeninių ir politinių 
veikėjų, mokslininkų, inži - 
nierių, rašytojų, agronomų, 
švietimo ir sveikatos ap
saugos darbuotojų. Per pas
taruosius pusantrų metų 
draugijos nariai paskaitė 
daugiau kaip 5,500 paskai
tų tarptautinės 
gamtos mokslo,
biologijos, žemes ūkio klau

simais ir t. t. Tų paskaitų 
I klausėsi daugiau kaip 671 
tūkstantis klausytojų.
Pas Lietuvos fizkultūri- 
ninkus

Lietuvos respublik. mies
tų ir kaimų 1,440 fizkultū- 
rininkų kolektyvų vienija 
daugiau kaip šimtą tūks
tančių fizkultūnninkų. 
Praslinkusiais metais dau
giau kaip pustrečio karto 
padidėjo sportininkų -kolū
kiečių skaičius. Per pasta
ruosius metus respublikoje 
įrengta šimtai futbolo aikš
čių, gimnastikos, krepšinio 
bei tinklinio aikštelių.

Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Rugp. 17, 1950



VINCAS KAPSUKAS

Kunigai ir
(Tųsa)

ŠV. JUOZAPO IR 
KITOS DRAUGIJOS

Kad darbininkai geriau ga
lėtų suprasti, kas per vienos 
tos klerikalų kuriamos neva 
darbininkų draugijos, pasi
stengsime truputį nuodugniau 
su jomis susipažint. Pirmuti
nė tokia neva darbininkų 
draugija -- tai buvo Kauno 
“katalikų darbininkų d 
gija,” žinoma kaipo šv. Juo
zapo draugija. Ji atsirado 
1906 m. gale, kuomet Rusijoj 
ir Lietuvoj buvo pradėjęs 
siausti pramonijos krizis; dėl 
to darbai prastai ėjo; darbi
ninkų skaičius fabrikuose bu-Į 
vo mažinamas; atsirado dau 
gelis bedarbių, kutie gatav 
buv0 blogiausiomis sąlygpmi:

Darbininkai

Darbininkai 
pirmininku 

žmo- 
tinkamą.

išgyvent gaiėtn. 
didžiausią smūgį 
organizacijom 
silpnėti, irti.

Tai suteikė 
darbininku

Jos pradėjo
Tuo tarpu vi-

.buvo žemaičių vyskupas, ku- 
Į ris taip gyn^ caro valdžios ir 
i ponų reikalus. . Antras—didy- 
■sis Kauno fabrikantas Til- 
Į maus.

’ Draugijos pirmininkas te
gali būti kunigas ir tai vysku- 

I po patvirtintas.
negali išsirinkti

; darbininko arba šiaip 
Į gaus, kad ir rastų’ 

drau-: Kunigo (pirmininko)
; nariai atstatyti iki metų galo, 
bet vyskupas gali atstatyti. 
Vyskupas spręs ir apie tai, 
kur dings draugijos turtai, 
jai iširus. Valdyba turi bū
ti dora, maldinga; o kas yra 
“dora,” žinoma, kunigas, pir- 

' mininkas sprendžia. Pirmi- 
j ninku gi jos buvo buo pat 
Į pradžių kun. Olšauskis, kuris 
'taip garbinamas buvo ne tik

ti. Ji rūme visus atžagarei

šininkus rei

gos ir Lietuvoj gimti įvai
rioms neva darbininkų drau
gijoms po kunigų, fabrikan
tų ir caro valdžios sparnais.
“OBERPOLICMEISTERIO” 
OLšEVSKIO DRAUGIJA

Pažiūrėkime tiktai i Kau
no šv. Juozapo draugijos įsta
tymus ir jos darbus, o pama
tysime, kas tai per draugija
buvo. Pirmiausia, jos nariai | 
net trejopi gali būti : papras-

[NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
RADIJO PIKNIKAS

lu, o ir caro valdžios: Lietu
vos darbininku laikraštis “Ža
rija” paskelbė 1907 m. liepos 
2 1 d. vieną caro valdžios tar
nu pranešimą, kuris tiesiog į 
ima kun. Olšauskį į savo glo- Į

Sekantį sekmadienį, rugpiū-

Tautiško Namo parke, Mon
tello, Mass., įvyks Naujosios 
Anglijos pažangiųjų lietuvių 
Gintarų žemės radijo pikni
kas. Iš visų apylinkių radijo 
programos klausytojai ir visi 
pažangieji lietuviai suvažiuos 
į šį piknikį. Kurie nepasi
rengę važiuoti, padėkite viską

vykite.
sis bus paskutnis didelis 

piknikas šiame sezone, jis bus 
svarbiam tikslui —- palaiky
mui Gintarų žemės radijo 
programų.

Norwoodo Vyrų Ansamblis, 
vadovybėj Richard Barris, 
p i J d.vs didžiąją dalį dainų 
programos. Art Mason’s Or
kestras gros lietuviškas ir 
amerikoniškas melodijas. Bus 
ir daugiau muzikalių progra
mos numerių.

Į pikniką atvykusioms bus 
išduota $150 vertės įvairiomis

Į dovanomis.
G oriausios visos apylinkės 

i darbininkų ; 1909 m., kaip , V]-r^j()S jr skanių valgių ga-
I pranešė klerikalų “Viltis,” , mjnt0jos turės skaniausių na- 
jjis gavo 500 rublių dovanų is Į nije gamintų valgių stalą.
i vidaus dalykų ministerijos, tai i kitų miestų važiavimai į Į 
lyra is policijos, žandarų ir j pikniką yra organizuojami

• nuo sekančių vietų :
So. Boston—busai išvažiuos

i kaip 12:30 vai., nuo Lietuvių
Į Piliečių Klubo, 318 W. Broad- 
i way.
! Worcestei- — nuo Lietuvių
i Svetaines, 29 Endicott St., 12

ti arpa įvairu.

žandarų
i šnipų ministerijos. Už
i kilis darbus jį gyrė caro tar- 
| nai ir dovanas davė, kiekvie- 
I n as gali gerai suprasti.

Toksai “užsitarnavęs” pir- 
| mininkas tik taip ir draugiją 
Įgalėjo vesti: kaip jis ją vedė, 
apie tai daug žinių randame 
ėjusiuose tais laikais Lietuvos 
darbininku laikraščiuose.:IS-

i (Daugiau bus)

Washington. — Senatas 
•; pradėjo svarstyti bilių dėl 
algų užšaldymo ir kainų į 

Tai jau ro-! apribojimo. Nieko nesako- :

Lawrence — nuo 
t 

dos krautuvės, 164 
12 vai.

Haverhill — nuo
Klubo, River St., 1

Lowell — nuo Lietuvių Pi
liečių Klubo, 11 Tyler Street,

B. Chula-

Gedimino

komi- 
visus 

rėmė-

J

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

galvoji: Gabriel H į , 
“went nuts.”

Hartford, Conn

nariai” arba tie ponai “gera
dariai,” darbininkų išnaudo
tojai, kurie numes jų draugi
jai kokį trupini.

mastus tos neva dar-Ima apie vendų kontrolę, 
draugijos. Ir joje j Tokį bilių jau uzgyrė | Svetainės, 1 
garbingiausiu narių I Kongreso atstovų rūmas. 112:30 vai.

do, kaip 
binink u 
vienas

Norwood — nuo Lietuvių 
St. Georg Ave.,

V

SAUNOS PIKNIKAS
Rengia LLD 3-čios ir LDS 5-tos Apskritys

Sekmadienį Rugpjūčio 27 August, 1950
LIETUVIU DARŽE

Chestnut Hill Rd Waterbury, Conn.

Laisvės Choras, iš Hartford, Conn., Wilma Hollis, dir.

Programoje dalyvauja: Laisvės Choras iš Hartford, Conn., vadovybėje Wilma 
Hollis ir Vilijos Choras iš Waterbury, Conn., vadovybėje Gertrude Ulinskas.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame piknike!

Gintarų žemės radijo 
tetas širdingai kviečia 
programos klausytojus, 
jus ir palaikytojus pasidar
buoti dėl sutraukimo daug 
publikos į pikniką, kad pada
ryti ji vienu iš pasekmingiau- 
siu.

Pasimatysime visi ir links
mai laiką praleisime gražiai 
žaliuojančiame Lietuvių Tau
tiško 
d as i 
wick

Namo parke, kuris ran- 
prie Winter St. ir Kes- 
Rd., Montello, Mass.

Rengėjai,

Tikrai svarbi naujiena tie- I 
šiai iš Vatikano. Ji paliečia 
tris šimtus milijonų katalikų 
pasaulyje.

Popiežius Pijus XII nutarė ; 
priversti visus katalikus tikė
ti, kad Panelė švenčiausia su 
visu kūnu nužengė į I dangų. 
Negalimas, girdi, daiktas, 
kad tas kūnas, kuriame pats 
dievas gyveno, galėjo čia ant 
žemės supūti ir į dulkes 'pa
virsti. Antra, beveik visų '

Lietuvos Sūiių ir DukterŲ 
Draugija rengia

Dideli Pikniką
Sekmadienį, Rugp. 20 Aug

LIETUVIŲ PARKE

Lewiston, Me
garbinami, bot niekur niekas 
per du tūkstančiu metu ne-

E. Hartford, Conn.
PRADŽIA 1 VAL DIENĄ.

VAIŠNORIS KALBA NIEKUS
Keleivyje tūlas Vaišnoris 

riečia korespondencijas ant 
fašistinio kurpalio.

čiausios kaulo. Todėl laikas, 
sako popiežius, Marijos 
sikėlimą iš numirusių ir 
žengimą į dangų padaryti

pri
ll u-

Ir

Busas išeis nuo Laisvės Choro Salės, 
155 Hungerford St., 1:30 vai-

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Jis puo- talikų bažnyčios dogma.

la D. L. K. Gedemino Drau-!tai bl,s padaryta dar [šių me- 
g.ystę, kodėl jos valdyba iš 
dienraščio Laisvės skaitytojų/ 
Ir tas elementas tauškia, kad 
būk .dienraščio 
yra įsakyta “lįsti į draugijų
valdybas.”

Tai išmislas ir kurstymas 
vienų narių prieš kitus. Val
dybos nariai neturėjo jokio 
įsakymo “lįsti,” bet įvertinda-

tu spaliu 30 dieną.
BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ

Dabar dar gali tikintieji- 
skaitytojams I abejoti, bet po spalių 30 die-Į 

uos
ir Panelė švenčiausia prisikė-Į 
lė iš numirusių ir nužengė į i

turės šventai tikinti, kad I

Kviečiame visus lietuvius, vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame piknike ir paremti Drau
gija. ’ —L. S. ir D. D. KOMITETAS

ligonio sveikata randasi labai 
A ; kritiškoj padėtyj.

fal popiežius klaidą da- j Račienė.
ro,

pareigas teisingai, nuoširdžiai i Myšti 1 
per daugelį metu tarnaudami Vatikano
draugijai ir jos nariams, 
daug radosi norinčių eiti 
pareigas.
draugijos nariai tą žino!

Toliau jis pasakoja, 
visi tos

j Rusijoj 
kams, 
persimetė per okeaną, 
nomas yra faktas, ka(

No
tas

da? Ne. J’s i ]<ia liga serga ir kur ligonė 
TA.ip buvoį randasl;

rybos j nutarta Linkju
Per virš aštuo- i

neteko 
greito

1870 metais.
nioliką šimtu metu popiežiaiĮ Lankėsi Ontarijoj

Kam meluoti? Ju-k j galėjo klysti, bet po 1870 im
1 • • _ ... • .1 . . ~ 4 4 . . . 1_ 1 .. .i tų .jau .jie

ni sies fašistai, vienam katalikui tikėti.

HES. Montreal, Canada“bolševizmo

Pastaruoju laiku teko gir/ 
parapijos 

per

sužinoti, 
pasveikimo'.

Plačiai žinomi progresyviai 
j veikėjai dd. A. K. Liokaičiai 
įsu jaunuolėmis Doveikytėmis 

b savo atostogas praleido To- 
a py linkė

si!
ironte ir .jo gražiose 
•Ise, pavandravodami 
Jkaru.

Korėja, rugp. 14. —Ame
rikiečių komanda skelbia, 
kad 60,000 šiaurines Korė
jos liaudininkų susibūrė 
atakuot jankius paliai Nak- 
tongo upę; sako, amerikie
čiai -atmušė pradines liau
dininkų atakas rytiniame 
tos upės šone už 12 mylių 
nuo Taegu r į pietus nuo to 
miesto.

Mūšiams jankiai naudoja 
savo Į daug didžiųjų tankų.

Lietuvoje liaudis atsikratė 
kruvinojo Smetonos fašizmo ir Įdėti, kad lietuvių 
padare jam galą, tai tikrai I kunigas Bobinas, k.urjs čia 
per okeaną atidvclkė fašizmo i ]abai ilgą metų eilę yra 
smarve ir gadina Amerikoje j |)()navęs, iškeliamas j kitą 
tyrą orą, ardo lietuvių vieny-1 
bę, drasko organizacijas, kur 
pirmiau skirtingų įsitikinimų 
lietuviai ramiai sugyveno ir 
tas organizacijas išlaikė.

Tūli dipukai jau daug 
kenkė organizacijoms, il
gu Amerikos lietuviai jų 
suvaldys, tai tūlas organizaci- 

Įjas, kurias sudaro 
įsitikinimų lietuviai, 
suardyti.

Suprantama, kad dipukų, 
tarpo yra nemažai tokių, k u- Į 
rie gyveno iš Lietuvos valstie
čių ir darbininkų sunkaus 
darbo, buvo arba smetoniniai, 
o vėliau hitleriniai valdinin
ką, arba dvarponėliai, arba 
kitoki elementai, kurie nedir
bo, 
taip 
dies 
vi u 
nizacijų. Jie nori smetoniz- 
mo Lietuvoje, kad vėl ga
lėtų iš darbo žmonių sunkaus 
darbo gyventi ir tukti.

Toliau tas Keleivio kores
pondentas pasakoja apie 
draugijos vardą, o “atkovoji
mą.” Tuščios pasakos! Pir
miau draugijoj’ darbavosi pro
gresyviai žmonės ir jie nesi
kėsino nei ant draugijos var- 
(U), nei iždo. Kėsinasi tik Sme
tonos pakalikai, pratę grobti ir 
prievarta savo valią kitiems

ra pi j a.

jie

pa

pa- 
jei- 
ne-

J. Verybla sunkiai serga
Pora savaičių atghl drg. J. 

Verb ylai buvo padaryta ope
racija nuo pdtrūkinho. Ope
racija, matomai, nevykusiai 
padaryta, kad po operacijos

» PRANEŠIMAI

S u p ran ta m a, kodėl j i e 
neapkenčia Lietuvos liau
ju Amerikoje 
lietuvių bei

progresy- 
j ų orga-

padarė, kada nuvertė Gri
niaus valdžią, o patys atsisto
jo prie valdžios vairo. Pa-

tus. Todėl ir naujam pirmi
ninkui nėra reikalo “atkovo
ti” draugijos vardą, nes tas 
pats vardas buvo ir yra.

Staklyne.

SUIMTAS AMERIKINIS 
KORESPONDENTAS

Tokio. — Naujosios Ki
nijos radijas paskelbė, kad 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai praeitų mėnesį su
ėmė ir amerikietį Interha- 

• tional News Service kores
pondentų Mike Gigantes, 
kuris pasirašydavo kaip 
Philip Dean. Jis tapiy per
siųstas į Pyongyang^ šiau
rinės Korėjos sostinę.

savo “L' I SENĖ SERGA KŪDIKIŲ 
L paralyžiumČampijonė M. Rimkuviene 

merikoje.
Labai daug amerikonų ap- Dortenwald 75 metų 

lanko mus ir mūsiškiai lanko
si Amerikoje ir kitur, bet jū- | 
su korespondentui neįmanoma 
visus sužinoti.

Korespondentas.

Fraga. — Pranešama, 
kad demokratiniai Graiki

bombas.

GEIFESIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

Steponavi-i 
it e visi, nes |

J 8 d. rugpjūčio, 8 v. > 
ciaus Name. Susirink

> raportą iš 
o ir ;

aptarti. « Maloi 
Seki*.

/Javinio, 
rosime 
laiku.

•i ucj. iŠ A [j 1) Iv I) SUVH- j 
šiaip daug reikalų tu- j

ėkilc pribūt 
(156-157)

MONTELLO, M
Progresyvių lietuvių Į 

dio metinis piknikas jv 
d., Liet. Taut. Namo P

Gintaro Ra- 
vks rugp. 20 ' 
arke, Winter j 

ant Keswick ,Rd. Pradžia 1 vai. j 
orkoj t ra, vadovy

bes ir moterų I 
intų valgių, 
sportų. Pra- 

Korhitetas.

dieną. Bus gera 
beje Art Massonis; 
stalas su 
Taipgi bus ir 
some

namie garu 
gėrimų.

visus dalyvauti.
(156-157)|

SCRANTON, FA.
39 kp. .susirinkimas

20 d., pas E. Gele/.ai
LLD 

rugp. 
1210 Blair Ave. Pradži. 
na. Visi dalyvaukite, 
daug svarbių reikalų 

P. Šlekaitis, sekr.

' nes turime 
apsvarstymui.

HAHTEORD, C<
ALDLD Moterų Klu 

mas įvyks 21 d: rugpiū 
vak., 155 Hungerford 
kviečiamos dalyvauti.

N E WARK, 
Sietyno Choro

ON N.
įbo susirinki- 
įčio, 7:30 vhl. 
SI.
V. K.,

Draugės 
sekr.

•į. j.
nariuiVisi 

mi dalyvauti rugpiūčk 22 d. 
prastose repot icijose, 
dės 7:30 v. v. Repot ici 
tuvių salėje, 
kuriam turime 
dainų. Visi choriečiai 
laiku. • Choro pirmiijnnkė.

pi aso- 
nepa- 
prasi-kurios

jos įvyks Lie- 
Yra svambus ręikalas, 

pasirrokyti keletą 
prašomi būti

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti

vidaus; tainame iš lauko ir 
som stogus, gatarus ir kami 
nūs. Nesvarbu ]• 
kaip didelis ar mažas, darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokitO:

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

taip toli ir

So. Bostono ofisas, 
Broadway, Room 4, nuo 
vakarais.

409
5-7

Hillside, N. J. — Carrie 
am

žiaus, susirgo kūdikių pa- 
I ralyžium. Tai nėra vien tik 
kūdikių liga.

atomų ’4

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

NEWARK 4, N. JT.
HUmboldt 2-7964

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko

Telefonas Mereli 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

J. ROMAN

3 pusi.—Laisve (Libert y f Litb. Daily)—Kelv,, Rugp. 17, 1950

CHARLES
LAIDOTUV1Ų 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- I 
tės prie manęs dienų ar I 
naktį, greit suteiksime I 
moderniškų patarnavimų. I 
Patogiai ir gražiai mo- I 
derniškai įruošta mūsų < 
šermeninė. Mūsų patama- ; 
vimu ir kainomis būsite ; 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



APIE AIDO CHORA IR AIDIEČIUS -MINIA SUSIRINKO STOTYJE' 
IŠLYDĖTI MARINUS

i Bosai myli deportacijas
Valdiniams imigracijos vir- 

išininkams suėmus veiklų uni- 
Anthony Cattonar dė

vimai, Bommer Spring

Ilgametė kj^idietė ir dabarti
nė Aido Choro piani 
via Pužauskaitė šiemet užbai
gė kolegiją su mokytojos tei- ganizacijų naudai, 
sėmis dėstyti pamokas vidu
rinėse mokyklose (High 
School).

Sylvia yra labai pavyzdinga 
aidietė.
žasties nė vienos Aido Choro 
pamokos .nepraleis;
draugiška, maloni 
mūsų chore.

Drįstu pasveikinti Aido 
Choro vardu mūsų aidietę pi
anistę S. Pužauskaitę ir palin
kėti jai gerų sėkmių ateityje.

Geros sėkmės, Sylvia!

danam- i eini Šias dvi savaites išnaudos 
istė Syl- j kaip galint vertingiau savo as

mens ir jų atstovaujančių or-

Ji be rimtos prie-

yra
ir aktyvi

D ienos 
Conn., 

LMS 3-

Jvykusiame Dainų 
piknike' Waterbury, 
kuris buvo surengtas 
čios apskrities, dalyvavo ke
turi lytinių valstijų chorai, 
tarp kurių buvo ir mūsų Aido 
Choras. Ne vien Newark o, 
Hartfordo, Waterburio chorai 
gražiai pasirodė, bet ir mūsų 
Brooklyno Aido Choras pui
kiai užsirekomendavo. . Teko 
išgirsti labai gražių komen
tarų, — girdi: “Brooklyno 
choras padidėjęs, daug jau-/ 
nuolių, gražiai sudainavo.” O 
mūsų šokikų grupė paliko gi
lų įspūdį visiems ten daly- i 
vavusiems.

Aido Choras turėjo 
stalą, kurį tvarkė 
rėjo aidiečiai: M
nė, K. Rušinskienė, J. Kaza
kevičius ir Žilinskas.

savo 
ir prižiū- 
Misevičie-

tę- 
a p- 

kur
me

Jau antra savaitė, kai 
siasi LMS 3-čios ir. 2-ros 
skričių vasariniai meno 
sai Worcesteryje. šiais 
tais Aido Choro mokinys šiuo
se kursuose yra aidietis Dan 
Carentz. Taip pat ten mo
kosi ir daugiau aidiečių, tik 
jie atstovauja kitas organiza
cijas. Aidietė Elona Brazaus
kienė atstovauja Brooklyno 
Liaudies Teatrą: aidiečiai: B. 
Kūlikas, B. Briedis, J. Meškė
nas, N. Jankus ir E. Stakovai- 
tė ten atstovauja Brooklyno 
L. K. Mokyklėlę. Visi gabūs 
ir energingi jaunuoliai — tiek 
šokių, tiek vokaliniame mene

Tikiu, jog visi minėti aidie-

Ilgametis aidietis T. Navi
kas, dėl rimtų 
galėjęs ilgoką 
ti Aido Chore, 
mūsų tarpe.

Welcome back, Tony!

priežasčių ne
laiką dalyvau- 
dabar vėl yra

Aido Choras nusitaręs ture 
trejetą savaičių atostogųj ti 

bet dėl tam tikrų priežasčių 
gal bus mūsų choras ir grei
čiau sušauktas. Tad, prašau 
visus aidiečius sekti “Laisvės” 
vietinėse žiniose pranešimą, 
kuomet pirmininkė A. Burba 
matys reikalą sušaukti Aido 
Chorą pamokoms.

Lai šios kelios savaitės su
teikia mums, aidiečiams, dau
giau energijos prisiruošimui 
ateinantiems rudens ir žiemos 
sezonams.

Iki pasimatymo! H. F.

Išvežamą jų iš New York o I 
1 pratimams marinų rezervo | 
tūkstančio vyrų išlydėti Penn
sylvania stotyje susirinko apie 
15,000 jų artimųjų. Daug 

Į čia buvo karčių ašarų. Iš- 
’ vykstantieji ir juos išlydėju- 
• šieji žino, kad išleidžia netilk 
■ tai šiaip sau pratimams. Jau
dina juos, mintas, kad gal pa- 

jskutiniu kartu atsisveikina.
Marinus išvežė į Cam]) Le 

Jeune, N. C. Išvežamųjų apie 
750 buvo iš Bro.nxo. šios at
sisveikinimo scenos ne vienam 
priminė atsisveikinimus su ar
timaisiais praėjusiame kare. 
Dar graudžiau prisimena tie 
atsisveikinimai tiems, kurie 
vietoje savo artimųjų besu
laukė tįk žemių saujos.

Ttekrutavimo militariškon 
tarnybon savanorių naują sto
tį rugsėjo J-mą atidarys ties 
4 3rd St. ir Broadway.

Parenkamosios t a r n y b'o s 
I (drafto) viršenybė praėjusį 
antradienį buvo pašaukusi fi
ziniams 
rų, bet 
šimčių, 
nuotų.ių 
dar turės raportuotis 
nams, 21 paskaitė abejingais 
— gal šauks, gal nešauks.

egzaminams 
164 jų, apie 
neatvyko.

552 priėmė

716 vy- 
30 nuo- 
Egzami- 
181, 12 
egzami-

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padė

ką draugams ir giminėms už 
gėles ir visiems, kurie atlan
kė šermenis ir laidotuves mū-1 
sų mylimos žmonos ir moti-1 
nos Uršulės Yanušienės.

Kazimieras Yanušis, 
duktė Kanstancij’a, 
sūnus Vincent 

Atkočaitis.

Puošniosios vasarvietės klubas ką tik nubalsavo 
esant žymiausiu priešdarbininkišku samdytoju 

visoje šalyje.”

jį

MAJORAS IŠVYKS AMBASADORIAUTI
Majoras O’Dwyer praėjusį 

antradienį,'1 pagaliau, pasisa
kė, kad jis priims preziden
to Trumano jam pasiūlytą 
Meksikai ambasadoriaus prie
volę ir kad jis iš majorystės 
rezignuoja, šias pareigas ap
ie is i ąs iki rugsėjo 1-mos. ♦ /

New York o majoru liksis 
miesto tarybos prezidentas 
Vincent Tmpellitteri. Lapkri
čio 7-tąv bus renkamas naujas 
majoras 
kė, jog | jis kandid-atuos.

Majoro rezignacija primena 
M a re a n to n i j a u s pa re i šk i m ą
prieš kelis mėnesius, kuomet 
jis sakė, jog majoras O’Dwy
er neišbus savo -termino, kad 
jis tose 
svečias, 

ituomet 
j mintį.

Impellitteri pasisa-

pareigose jaučiasi tik 
j u nepaiso. Majoras 
griežtai nuginčino tą

Majoras, beje, daug ką yra 
pasisakęs, griežtai tvirtinęs, o 
paskiau apsisukęs ir visai už
miršęs, ką sakė vakar. Tarpe 
kitų jo tokių “taip,” “ne,” 
“taip,” “ne,” buvo 1949 metų

BUSAI 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.

Busai išeis iš sekamų vietų:

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

išvažiuos lygiai 9-tą vai. i^yto 

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

Išvažious 9-tą vai. ryto
9

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

išvažiuos 9:30 vai ryto

Visi busai suvažiuos prie Kliubo ir iš čia visŲkąrtu 
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.

Kaunsilmanas buvo 
areštuotas

! )irti 
pori 
llinįe Co. viršininkai, Brook
lyn, tuojau pasiskubino jį 
atstatyti iš darbo.
y United Electrical Workers 

/bokalas 475, tačiau, pasisakė 
' kovoti už sugrąžinimą Catto

nar šapon. Su lokalu veiks 
/ 170 šapos darbininkų.

Jau pradėjo šaukti
i 24 metų vyrus

šią savaitę jau šaukiami ir 
priimtųjų didžiumą sudaro 24 
metų amžiaus vaikinai. Ei
nant tuo pat šaukimo tempu 
—jeigu atmetamų ir nesira- 
portuojančiųjų nuošimtis te
bebus toks pat — ne už il
go ateis ir 23 metų vaikinų

Apspangintas kito motoris-

gegužės 25-tą pasisakymas, 
26-tą patvirtinimas, 27-tą pa
stiprinimas, 31-mą galutinu
mas, birželio 9-tą paantrini- 
mas žodžio, kad jis nekandi
datuos antrajam terminui, 
Liepos 13-tą pasisakė kandi
datuosiąs.

Išrinktas, užtikrino esąs pri
spaustu prie darbo ketveriems 
metams. -Sekė labai daug va- 
kacijų ir piliečių nusiskundi
mų dėl apleistų miesto reika
lų, o d 61 to ir Marcantonijaus 
pareiškimas, kad jis neišbus 
majoru. Birželio 8-tą š. m. 
jis tą Marcantonijaus įspėji
mą nuginčijo, liepos 19-tą 
užtikrino liksiąs majoru iki 
1953, rugpjūčio 8-tą nuginči
jo ambasadorystės klausimą, 
o 15-tą jau pasisakė tą 
skirtį priėmęs.

pa-

ne- 
tai, 
ten 
ba
su

čiau kaunsilmaną, vietos sa
vininką ir dar 1 asmenį areš- ! to stipriomis šviesomis, auto- 
tavo. I mobilistas prarado savo

Jie visi buvo nu
policijos stotį ir būtų turėję j dį ties Riverhead, L. I. 
nakvoti kalėjime, jeigu 
neturėję po $50 užstato, 
apsižiūrėjo, kad čia ne 
tos “fišės,” tarpe 
Yorko kaunsilmanas], 
išrinkti vieton darbininkų at
stovo Daviso buvo susivieniju
sios viso New Yorko republi- 
konų, demokratų ir “libera
lų” jėgos, tenykštiėms valdi
ninkams paraudo apsys, visus 
paleido ir tuos $50 sugrąžino.

m a-
gabenti į I šinos kontrolę ir smogė Į me-
Jx.. I t i- _ t r Visi

pa-

būtų I 4 važiuotojai apsidaužė.
Kai

pras- 
Nek

kuriam

svečiuosna

Sing Sing kalėjimo įnamių 
57 nuošimčius sudaro mūsų 
Ilgosios Salos gyventojai.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
I Newark 5, N. J.

MArket 2.15172

Unijos viršininkai 
suspendavo Įtartus 
vadais busi] streike

Quill’o valdomos CIO Trans
port Workers Lokalo 100 vir
šininkai buvo #susirinkę praė
jusį antradienį ' nubausti ir 
nubaudė per trejetą dienų 
praėjusią savaitę įvykusio au
tobusų streiko dalyvius. Dar
bininkai neturėjo nuo virši
ninkų leidimo streikuoti, i

Viršininkai suspendavo ša- 
pos pirmininką James O’Shea 
ir tris kitus veiklius unijistus, 
įtartus buvus vadais to ne
autorizuoto streiko. Tie pa
tys viršininkai juos tardys ir 
teis.

j Atominių bombų aukas 
gelbėti sunku

Gelbėti atominių bombų au
koms didmiestyje, kaip New 
Yorkas - Brooklynas, reikėtų 
milžiniškos medikališkos or
ganizacijos, kadangi nukentė
jusių būtų šimtai tūkstančių, 
sakė ligoninėms komisijonie- 
rius daktaras Kogel.

Dr. Kogel peržvelginėjo tą 
padėtį radijo kalboje iš sto
ties WYNC.

Nuvykęs atostogauti pas 
vo prietelių į Oak Bluffs, 
skilbusioje Martha’s Vineyard 
saloje, Massachusetts valsti
joje, New Yorko kaunsilma
nas Earl Brown buvo areštuo
tas.' Už ką?

Tikriausia, kaip jis pats 
tiesioginiai prisipažino, už 
kad jis negras, kad jie visi 
toje šaunioje vasarvietėje 
vo negrai ir kad jie buvo 
sirinkę.

Brownas ir kiti kviesti sve
čiai, artimi šeimininkui, pa- 

j sivaišinę, susėdę vieni žaisti 
kanastą, kiti pokerį. Pas juos 
atėjusi policija ir paliepusi 
prašalinti mašinas nuo kelio. 
Tą jie padarę ir susėdę vėl 
žaisti. Vėliau policija sugrį
žusi su revolveriais rankose 
areštuoti juos visus. Kaunsil- 
manui pasakius policijai, kad 
ji elgiasi “kaip vaikai,” susi
gėdo, didžiumos nebelietė^ ta-

Atvykdamas
pas majorą O’Dwydr Havanos 

, Castellanos i 
mūsiškiui ha- j 

Veiksmais 
nas kitam, 
Abu savo

majoras Nicolas
atvežė* dovaną :
vaniškių cigarų.
jie abu panašūs vie 
kaip lašas į lašą.
valdomuose miestuose uždrau
dė masinius mitingus taikai.

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMFNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
GERIAUSIS

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrecn 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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

Viskas nauja, viskas gražu tik
ka atidarytoje Edw. Pavilonio
vietoje.

459 GRAND STREET
Brooklyn, N.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius:.

Atskiras kambarys

TELEVISION
•grupėm..

'elefonas
IV. 4-8698

REPUBLIC BAR & GRILL

pagaliau

Savininkas ‘

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS / A
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street, Brooklyn,
K Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
E Ver green 4-8969

INSURANCE
I IR

REAL ESTATE

' Optometrists
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
li 1-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS,-VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 4-8174

•06* •06*

TELEPHONE

8TAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-8681

Tinkamos pagalbos mes 
negalėtume suteikti, sakė jis, 
nes mes neturime .pakanka
mai daktarų nei slaugių.

Kalbant apie stoką slaugių, 
su daktaro išsireiškimu sutiks 
kiekvienas, kuris buvo ligoni
nėje neturėdamas ištekliaus 
pasisamdyti privatišką slaugę. 
Kožnas atsimena, kaip sunku 
prisišaukti slaugę. Ir dirban
čiosios slaugės nusiskundžia, 
kad reikia dirbti ilgas valan
das, dirbti sunkiai ir skubiai.

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Gei?i Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

^X4.94o7 television
I ' SHUFFLE BOARD

•06* •06*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisnhiotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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