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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Richmond Hill 19, N. T.

Tel Virginia 9-1827-1828

Tai mūsų didmiesčio majo
ras neužilgo gal bus amba
sadorių s— a m b a s a d o r i u s M e k -
si k oje.

William O’Dwyer kadaise 
buvo liberalas ir Roosevelto 
šalininkas.

19 15 metais, kandidatuoda
mas miesto maioro , vietai, 
dėjosi karštu Naujosios Daly-j

No. 157 ★ ★ ★ Richmond Hill 19, N. Y., Penktad., Rugp.-Augiist 18, 1950

Valdžia šildo verstinę Vajus dėl sukėlimo
ikarinį muštrą jaunuoliam, $10,000 Laisvei 

^pradedant nuo 17 metų
Bet šaltasis karas surangė • 

ir poną O’Dwyerj; roosevelti- į 
niai principai jam patapo sve- j 
timi. Jis nuolankiai priklau
pė prieš reakciją.

Jis patapo ir karštojo karo 
pritarėju: prieš tuos, kurie 
drįso sakyti žodį prieš taiką, ginkluotų Amerikos 
ponas majoras paleido gin- 
khwta policija galvoms dau- atsikreipė į Kongresą, -kad 
žyti. M

Kas neatsimena . sity metų vesti visuotiną, 
rugpjūčio 2 dieną įvykių Uni
on skvere?!

Nejaugi už tuos savo nuo
pelnus jis gavo ambasadorys- 
tę?!

Kariniai palavinti jaunuoliai 
galėtų būt greit pašaukti karan

IAU SUKELTA $8,378;
DAR REIKIA $1,622

Washington. Visų 
jėgų 

sekretorius Louis Johnson

Dienraščio XXXII.
n. r

Niujorkiečiai kadaise turė
jo vieną gera žmogų miesto 
majoru: juo buvo Fiorelo La

tuojau' išleistų įstatymą į- 
verstiną 

karinį lavinimą jaunuo
liams nuo 17 iki 20 metų 
amžiaus. Įstatymo vykdy
mas būtų pavestas 
dento valiai.

Johnsonas su 
mano užgynimu 
nai kareiviškai 
juos per 6 mėnesius. Pas
kui būtų leista jiem “pasi
rinkti” dar 6 mėnesiai regu- 
liarės karinės lavybos arba 
ilgesnis laikotarpis rezer
ve (atsarginiuose).

Taip palavinti jaunuo-

prezi-

prez. Tru- 
siūlo pil- 
muštruot

Amerika davė Pietinei 
Korėjai $495,700,000

Washington. — Vado-
kad tas asmuo, kuris 
O’Dwyerio vietą, nebūtu toks, 
kaip šis, kuris ruošiasi am
basadoriauti. 5

Po to, kai iš Progresyvių 
Partijos pasitraukė TIenrv A. 
Wallace, tūli spėjo, būk jį 
paseks visa eilė tų žmonių, 
kurie buvo’šioje partijoje vei
klūs ir įtakingi.

Spėjikai nelemtai suklupo.
Buvusis Minnesbta valstijos 

gubertiatorius Elmer A. Ben
son, Progreąyvių partijos pir
mininkas, griežtai laikosi par
tijoje. nepaisydamas, ka daro 
lengvabūdiškas Mr. Wallace.

“Aš neturiu pasitikėjimo 
Pendergast’o Harriu Truma- 
nu. . .” sako Benson, “nes jis 
atidavė valdžios vadeles Wall 
stryto viešpačiams. . . taipgi 
milharistams, kurie kadaise 
kovojo Roosevelto Naująją 
Dalybą. .

Bensonas, kaip ir visa Pro
gresyvių partijos vadovybė, 
stoja už susitaikymą Korėjo
je, o ne už karą.

Kitas žymus liberalas, Cor
liss Lamont, šiuo metu esąs 
Šveicarijoje, taipgi tarė 
žadi,—laišku.

“Aš sutinku su pareiškimu, 
kuri š. m. liepos men. 15 d. 
padarė Progresyvių partijos 
nacionalis komitetas dėl pa
dėties Tolimuosiuose Rytuo- 
se.

Vadinasi, ir Mr. Lamont sto
ja už susitaikymą Korėjoje.

Neseniai iš I enkijos g*rįžo 
žymus amerikinis žumalistas- 
kritikas, Samuel Sillen.

Jis dalyvavo Lenkijos ra
šytoju suvažiavime. įvykusia
me Varšavoje. Mr. Sillen ap
lankė ir kitas europines

Kur tik jis ėjo, visur 
didžiulį žmonių taikos 
kimą ir kovą dėl jos.

Europos intelektualai -negali 
atsistebėti, kad šiuo metu A- 
merikos kalėjimuose sėdi to
kie rašytojai, kaip Howard 
Fast, John Lawson, Ring 
Lardner ir kiti, sako Sillen.

Korėjoj 
ran-

liai galėtų būti pašaukti į: 
kariuomenę, kada tik susi-| 
darytų “pavojinga šaliai i 
padėtis,” sakė Johnsonas. !

Muštruojamiems pavie- ; 
niams jaunuoliams būtų I 
mokama po $30 algos per 
mėnesį; vedusiems bei tu
rintiems užlaikyti kitus 
šeimos narius būtų pridė
ta $20 iki I $35 per mėnesį, 
žiūrint, kiek artimųjų sa
viškių jaunuolis turi rem
ti. . . Į

• Duodamas tą pasiūlymą, 
Johnsonas pareiškė:

“Korėjos įvykiai juo sto
riau pabrėžia, kaip reika
lingas yra visuotinas kari
nis lavinimas.”

Galutinai užginamas 
senatvės pensijų 
padidinimas

Bet šis mirė.
O’Dwyeris fiziškai dar gy- i 

vas, bet i iš jau seniai nėra 
tuo. kuo žadėjo būti.

>is, be kitko, pakėlė žmo
nėms važiuotės fėrus.

Jis neištesėjo nei vieno pa
žado. duoto 1945 metais.

Dėl to jo pasitraukimas iš 
miesto majoro vietos nepra
virkdins nei vieno giliau gai
vu i a ličio žmogaus.

Dabar reikės dėti pastangų, 1
užims vaujantis republikonas se

natorius Kenneth S. Wher
ry kaltino valstybės sekre
torių Deaną Achesoną už 
Syngmano Rhee tautininkų 
valdžios “apleidimą” Pieti
nėje Korėjoje. Wherry de
klamavo, > kad dabar todėl 
“jankių kraujas
krinta ant Achesono 
kų.”

Wherry’ui atsakė demo
kratas senatorius Millard 
Tydings, pirmininkas Sena
to komisijos ginkliniais 
reikalais. Tydings parodė, 
kad Trumano-Achesono 
valdžia per pastaruosius 4 
metus davė Pietinės Korė
jos tautininkams 495 milio- 
nus, 700 tūkstančių dolerių i :
paramos - ginklais, pini- 
gaiš ir įvairiais reikmeni
mis.
/*Taigi ne Amerikos val
džia kalta dėl to, kad Pie
tų Korėjos tautininkai ne
atsilaiko prieš Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 374 bal
sais prieš 1 galutinai užgy
rė bilių, reikalaujantį pa
kelt senatvės pensijas ir į- 
traukfdar 10 milionų žmo
nių į valdinę senatvės ap- 
draudą.

Vidutinė senatvės pensi
ja, pagal kongresmanų nu
tarimą, turi būti padidinta 
77 procentais ir puse tiems, 
kurie jau gauna ją, ir be
veik padvigubinta kitiems, 
kurie pradės ją imti po to, 
kai galion įeis naujasis įs
tatymas.

Suprantama, jog taip 
._____ ir Senatas. Nes
kongresmanų ir senatorių 
įgaliotiniai yra iš anksto 
susitarę išleisti tokį įstaty
mą.

Kongresmanai reikalauja 
tankiau išnešiot laiškus

---- 7-------------
Washington. — Republi- 

savo konas senatorius Wiley ra
gino Trumano valdžia nau
dot visas galimas diploma
tines priemones, kad sulai
kyt Kinijos Liaudies Res
publiką nuo talkavimo šiau
riniams korėjiečiams liau
dininkams.

Wilev sako, ieigu naujo
ji Kinija eitu jiem talkon, 
tai nėr daug Amerikos 
kraujo butų nuleista.

šalis, 
mate 
troš-

Amerikos rašytojai vieni iš

pirmųjų tapo trumaninės re
akcijos aukomis!

Tai, be abejojimo, reikšmin
gas dalykas; rašytojų profe
sijai—svarbus dalykas.

Jei reakcininkams pavyks 
įkalinti pirm laiko 10 komu
nistų vadovų, jei jiems pa
vyks pravesti per Kongresą 
pasimetus įstatymus, tai ne
užilgo Amerikos kalėjimai ge
rokai pasipildys naujais bū
riais politinių kalinių.

Liaudis privalo dėti pastan
gų, kad to nebūtų!

Aukų pridavė:
D. G. Juslus ............. .............................
J. Shapran ............... ’....................... • •.

i Aukojo:
Paulina Grinevičienė, Špencer, Mass. ..
Rėmėjas X, Worcester, Mass............
Chas. Roman, W. Philadelphia, .Pa........
Mary ir Julius Žukai, Worcester, Mass.
P. Sadauskas, Worcester, Mass..............
A. Medelienė, Scranton, Pa................ . .
A. Prakevičius, Brooklyn, N. Y............
Joe Waznis, Rumford, Me.................. •
M. ir J. Vogoniai, Chicago Heights, Ill
J. Semkus, Worcester, Mass.........•....
John Karahosky, Scranton, Pa............
Visiems nuoširdi padėka!

Specialus Vajaus Komitetas.

$37.70
.10.00

$10.00 
10.00 
.10.00 
.10.00 
..5.00 
. .5.00 
. .5.00 
. .3.00 
. 3.00 
• -2.70 

. 2.00

Vakariniai laivakroviai 
stoja už Harry Bridgesą

North Bend, Ore. — Va
karinės CIO Laivakrovių 
Unijos suvažiavimas didžią
ją dauguma balsų užgyrė 
savo pirmininko Harrio 
Bridgeso vadovybę, nors 
grupė dešiniųjų delegatų 
piestu stojo prieš Bridgesą.

Suvažiavimas taip pat 
užgyrė unijos pirmininko 
pavaduotoją J. R. Robert- 
sona ir sekretorių Louįsa 
Goldblattą, nepaisant, kad 
dešinieji apšaukė juos ko
munistais ir “Sovietų agen
tais.”

Suvažiavimas tokia balsų 
dauguma, kaip pusketvir
to prieš vieną, priėmė re - 
zoliuciją, reikalaujančią 
paleist Bridgesą iš kalėji
mo už užstatą ir suteikt 
jam naują teismą.

Bridges, ateivis iš Aus-

Siaur. Korėja skelbia 
jos priešų nuostolius

Pyongyang, rugp. 16. — 
Šiaurines Korėjos Liaudies 
Respublikos premjeras 
Kim Sung sakė:

Liaudininkų armija už
mušė jau 29,215 amerikie
čių ir Pietinės Korėjos 
tautininkų kareivių ir ofi- 
cierių ir sužeidė bei nelais
vėn paėmė daugiau kaip 
40,000 tų priešų.

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas nutarė 
264 balsais prieš 108, kad 
generalis paštų viršininkas 
Jesse Donaldson privalo 
atsaukt pirmesnį savo įsa
kymą, praretinantį laiškų 
pristatymą.
Kongresmanų nutarimas 

sako, miestuose laiškai tu
ri būti išnešiojamt du sy-' 
kiu per dieną, kaip ir pir- j įnirtingą ofensyvą prieš 
miau. ’

Donaldsonas, “ 
mas išlaidas,” su prez. Tru
mano užgyrimu 
kartą per dieną 
pristatyti miestuose ir su- clJas uz 14 mynų nuo <>iae- 
siaurino ju išnešiojimą far- gręsia pavojum f tam 
miškose vietovėse.

Kongresmanai nutarė, 
kad visi tie ir kiti paštinių 
patarnavimų aprėžimai tu
ri būti panaikinti.

Dar nežinia, ar Senatas 
šioje Kongreso sesijoje ims 
tą klausimą svarstyti.

Amerikiečiai atgriebė 
Waegwana, bet pasitraukė 
21 mylią nuo Čindžu
Jankiai atakuoja liaudininkus, 
o liaudininkai jankius

tralijos, visų pirm buvo nu
teistas už tai, kad kvoti
muose dėl amerikinės pilie
tybės popierių prisiekė, 
jog niekuomet nepriklausė 
ir nepriklauso Komunistų 
Partijai. Byloje prieš Brid
gesą liudijo samdyti šnipu-- 
kai.

Bridges davė apeliaciją 
ir buvo už užstatą paliuo- 
suotas iki apeliacinio teis
mo sprendimo.

Bet federally teisėjas, 
reikalaujant valdžiai, pas - 

tusiomis dienomis atšau- 
Bridgeso užstatą ir line
lį kalėjiman. Valdžios
kuroras sakė, jog Brid- 
nepri taria amerikiniam 

ui Korejoie: todėl, būtų 
vojinga” laikyti jį, ■Jąis-

tart 
kė 
tė 
prd 
ges 
kar 
“pa 
va ųž kauciją iki apeliaci- 
jos.i ; h

— Čionaitinis
“Berliner Zei-

Planuojama vakarinės 
Vokietijos armija

Beilin, 
laikraštis
tung į am Abend” pranešė, 
kad Amerikos karininkai 
ir buvusieji nacių oficieriai 
slaptąįi tarėsi Stuttgarte 
apie vokiečių armijos at- 
kūrimą. Buvo planuojama 
sudaryti 75,000. vokiečių 
kariuomenės, sako tas' laik
raštis. . •

Tokio, rugp. 17. — Ame
rikiečiai pradėjo ofensyvą 
ir atgriebė Waegwana, 
rytiniame Naktong upes 
šone, apie 14 mylių į šiaur
vakarius nuo Taegu, svar
biausio karinio amerikie
čiu centro vakariniame 
fronte.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai tuo tarpu permetė 
naujus savo kariuomenės 
būrius per Naktong upę 
ir atakuoja jankius Waeg- 
wane abiem pusėm, į šiau
rę ir pietus nuo Waegwano. 
; Generolo MacArthuro 
štabas ketvirtadienį prane
šė, jog trys dizizijos šiauri
nių liaudininkų prasiveržė 
per Naktong upę į ši aure s 
vakarus nuo Taegu, audrin-

Pirmadienį prasidės 
apribotas gelžkeliu 
darbininkų streikas

Washington. — Vadai 
Geležinkeliečių Traukinių 
Brolijos ir Traukinių Kon
duktorių organizacijos pra
šė prez. Trumaną perimti 
geležinkelius į valdžios ran
kas.. Prezidentas atsisakė. 
Jie tikėjosi, kad jeigu val
džia užimtų geležinkelius, 
tai geriau būtų galima su
siderėti su ja dėl sąlygų 
pagerinimo, negu su kom
panijomis.

Atsisakius Trumanui per
imti geležinkelius, Trauki
nių Brolija paskelbė apri - 
botą penkių dienų streiką, 
pradedant nuo ateinančio 
pirmadienio.. Streikuos 
traukinių aptarnautojai ge
ležinkelių kiemuose Louis
ville, Clevelande ir St. 
Paul’e.

Pagrindinis minimų ge- 
ležinkeliečįų reikalavimas 
yra sutrumpinti darbo sa
vaitę nuo dabartinių 48 va
landų iki 40 ir mokėti tą 
pačią algą, kaip už 48 va
landas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pietine Korėja, rugp. 17. 

— Kelios divizijos šiaurinių 
korėjiečių liaudininkų Varo

amerikiečius iš šiaurvaka- 
taupvda- rilJ> tarP Waegwano ir 

~ . Kunwi, kaip praneša ame- 
įsakė tik Hkinė komanda. Liaudinin- 

" laiškus kai toje srityje užėmė pozi
cijas už 14 mylių nuo ^Tae-

miestui.
i

Tokio. — Amerikos lakū
nai pradėjo naudoti naują 
smarkią pusseptinto co
lio storio rakietą prieš 
Šiaurinių korėjiečių naudo
jamus sovietiniu^ tankus.

Pabego PietiTokio, j— Pabėgo Kieti 
nes Korėjos tautininkų di
vizija, kurią - 'šiauriniai 
liaudiniųkai buvo atkirtę - 
rytiniame' pajūryje' tarp | 
Yongdoko ir Pofiaųgo. Tie 
tautininkai pasprūdo ame- 
rikinįais laivais. - ■ ■ ?

Hong • Kong. 'Kinijos 
liaudininkų patrankos šau
dė ir pažeidė karinį Angli
jos laivą, kuris prisiartino 
prie liaudininkų- > saliukių 
Perlų upės žiojėk

Tokio. — Korėjos^ liaudi
ninkai užėmė kaina už 2 
mylių į\ šiaurę nuo Waeg- 
wano. \

Jungtinės Valstijos darys 
atskirą, sutartį su Japonija

Washington. — Ameri
kos valdžia neužilgo darys 
atskirą taikos sutartį su 
Japonija. Tokios sutarties 
reikalauja generolas Mac- 
Arthur, amerikinis koman- 
dierius Japonijai.

Sutarties planai rodo, 
kad Amerika gaus Japoni
joj karines bazes-stovyklas 
savo lėktuvams, armijai ir 
kariniams laivams. Nesisj 
kaitys su pokarinėmis tal
kininku sutartimis, kurios 
sakė, jog turės būti pada
ryta bendra sutartis Ame
rikos, Sovietu ir visu kitų 
talkininku, dalyvavusių ka
re prieš Japoniją:

ORAS. — Dalinai apsiniau
ki, netaip šilta. • ' •

gai puola amerikiečius ir , 
grįšią dideliu pavojum jan- ' 

Iki^ms visame tame kampe.
(Žymėtina, jog liaudinin*re 

' kai taip pasmarkino savo' 
Į ofensyvą šioje srityje ant 
: rytojaus po to, kai ameri
kiečiai paskelbė, kad jų la- 

j kūnai, numesdami 950 to
nu bombų, “ištaškė” su- C V 7
telktą liaudininkų ‘ kariuo - 
menę artimame WaegvTa- 
nui ruožte.) . ’ . •

Nors amerikiečiai atgavo ‘ 
Waegwaną, bet liaudininkų 
patrankos bombarduoja 
amerikiečius pačiame ,Tae
gu, kaip praneša ameriki
niai korespondentai. Tatai 
rodo, jog' liaudininkai at
laiko pozicijas arti Taegu.

Čangnyongo srityje, apie 
30 mylių į pietus nuo Tae
gu, amerikiečiai pamuše 
liaudininkus 1,000 pėdų at
gal. Liaudininkai čia yra 
užėmę 7 mylių pločio ruož
tą į rytus nuo Naktongo 
upės.

Pietiniame fronte Ameri- I 
kos marinai ir kariuomene 
iš Čindžū apylinkės pasi
traukė 21 mylią atgal iki 
Čingdongo, už 15 mylių 
nuo Masano, geležinkelių 
ir vieškelių mazgo.

Jankių komanda prane
šė, kad atšaukti nuo Čindžu 
amerikiečiai reikalingesni 
mūšiams viduriniai-vaka • 

i riniame Naktong upės 
fronte.

(Kariniai žemlapiai ' ro
dė, kad liaudininkai gręse 
amerikiečius apsupti tame 
kampe, i pietus nuo Čin
džū ir Čindongo.)
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 17. -- 
Šiaurinės Korėjos liaudr 
ninku radijas sakė:

Liaudies Armija atmušė 
amerikiečių ir Pietų Korė
jos tautininkų planuotas 
kontr-atakas paliai Nak- r 
tong upę; padarė priešams L 
didelių nuostolių, daug jų i 
užmušė bei suėmė. Liaudį- v 
ninkai pagrobė 7 ameriki- . 
nes patrankas, 10 tankų, 3 
šarvuotus automobilius, 15 
minosvaidžių, 40 automobi
liu ir kiekius kitu karinių 
įrengimų.

Kolumbo Vyčiai šaukia 
sutraukyt ryšius su Rusija

New York. — Kolumbo 
Vyčių (Knights "of Colum
bus) suvažiavime aukštasis 
jų vadas John E. Swift plū
do Sovietų Sąjungą kaip 
“užpuoliką” ir šaukė Jung
tines Valstijas sutraukyti 
diplomatijos ryšius su Ru
sija. Jis taipgi piršo paša
lint Sovietus ir jų draugus 
iš Jungtinių Tautų.

Kardinolas Spellmanas, 
kalbėdamas tos klerikalinės 
organizacijos suvažiavime, 
ypač keikė amerikinius ko
munistus. . /'OI
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countries. 6 months

$9.00 . iii • i •$4.50 visuomenę keičiami kainas.
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 

under the Act of March 3. 1879

profesorius Kim In Hyung, rasti, kodėl aš esu Korėjo- i Visa prakalba susieta 
žmones je. Jeigu kas butų man sa- Amerikos užsienine politi- 

t • 1 i z-iZ'vT* ii T' ' .

bų Sąjunga, žinoma. Ir štai 
vėl auksinė proga mums 
jai paskelbti karą.

Pirmiausia, sako šis pa
siutęs politikierius, mes tu
rime jau dabar, tai yra, tu
ri mūsų Kongresas jau da
bar nutarti ir pareikšti, 
kad jei Tarybų Sąjunga 
nesustabdys “komunistų 
veiklos” tost ir visose kito
se šalyse, mes jai skelbsi
me karą. Ji turės mūsų 
klausyti, arba turės ant sa
vo rankų karą.

Paskui; kai mūsų' Kong
resas tokį ultimatumą Ta
rybų Sąjungai išneš, x tuo
jau turime pareikalauti, 

ultimatumą

■y

kuris sako, kad “: 
baisiai pasipiktinę Ameri
kos imperialistais.”

Mr. Hal Boyle; Associa
ted Press žinių agentūros 
korespondentas, iš Korėjos 
rašo, kad amerikiečiai nę 
vien kareiviai, bet ir ofi- 
cieriai labai nustebo šiau
riečių karo sugabumais. 

o dabar vienas Amerikos oficierius

rugp. 16 d.
į ištisai,

iojoje, tai nebūčiau tam ti- York Times’e :
bortiniu laiku kariauti Ko- Aš ją perskaičiau 
rėjoje, tai nebučia tam ti- Į atydžiai. Iš jos manyje su- 
kejęs ir tą būčiau paskaitęs Į sidarė toks įspūdis: Harold
vejoje• Štai tik keli palyginimai, 

i Pirm karo kavos svaras 
buvo 67 c., o jau dabar 76 
c.; tuzinas kiaušinių vidų-j vj 
tinės rūšies buvo 43 c., o 
dabar jau 51 c.; svaras la
šinuku buvo 45 c 
56 centai ir taip toliau.

New Yorko mieste 24% 
I jaunuolių, šaukiamų į kari-1 
■ nę tarnybą, nepribuvo, nors 
| už tai jiems grūmoja kalė
jimas ir net $10,000 pinigi
nės bausmės. Tas rodo, kad 
'jaunuoliai nenori vykti 8,- 
()00 mylių nuo Amerikos į 
Korėją karui.

Taipgi sveikata jaunimo 
1,400 

l kariuomenėn 
imtųjų amžiaus ] 
kad net 64% netinkami— 
sveikatos atžvilgiu. Tai jau 
baisiai prastai su jaunimo

> Suteptu vardu
J

New Yorko'miesto majoras William O’Dwyer rezig
nuoja, nebaigęs tarnybos. Rudeni turėsime išsirinkti 
naują majorą. Niekas neabejoja, kad demokratai statys 
savo kandidatu miesto tarybos pirmininką Vincenti R. 
Impelliteri. Iki išrinkimo naujo majoro 
majoro pareigas.

William O’Dwyer skiriamas Jungtinių 
, basadoriumi Meksikoje. Jokių specialių

šiai vietai nereikia. Jokių kvalifikacijų New Yorko ma
joras ir neturi, nebent tik tą, kad jis šiaip tik susikalba
ispaniškai! O’Dwyer aiškinasi, kad jį ton garbingon dip
lomatijos vieton užsispyrusiai draftuoja prezidentas 
Trumanas. Prezidentas pritrūkęs senų, įgudusių diplo
matų. Kadangi mūsų santykiai su Meksika dar labai ra- bloga. Iš ištardytų 

.mūs, tai ambasadoriaus vietai nė nereikia seno, įgudusio | jaunjiiol.'Ą
diplomato. Užteks jai ir pono O’Dwyer.

Iš majoro vietos ponas O’Dwyer išvažiuoja su apga
dintu vyrdu. Jo pasielgimas su taikos demonstracija 
rugpiūčio 2 dieną, ant kurios jis užleido policiją ir tero-

Impelliteri eis

Valstybių am- 
kvalifikacijų

zacijos Saugumo Taryboje 
ėjo karšti debatai. Tarybų 
Sąjungos atstovas Malikas 

,-t ; reikalavo, kad į Saugumo
į jam sa<e. Tarybą būtų pakviesti pie-

“Mums buvo sakyta, kad tų ir šiaurių Korėjos val- 
raudonieji •tuojau. leisis džių atstovai, jie išklausyti 
bėgti, kaip tik jie pamatys ir taikos keliu karas baig- 
kareivius Amerikos uni- į tas. Jis reikalavo, kad Jųng- 
formoje. Taip mes ir ma- tinės .Valstijos tuojau’ is- 
nėme. Bet niekas karinėje trauktų iš Korėjos -savo' 
istorijoje nebuvo taip nūs-1 karo jėgas.

' tebintas, kaip mes... Tie | šiaurinės Korėjos užsie- 
“gooks” yra pasiruošę su- ■ nio ministras Pak Hen Nen 
gabiai vesti dviejų rūšių | prisiuntė ilgą telegramą 
karą — partizanų, ir labai! Jungtinėms Tautoms, kurio-

kvailu.” . p
Jungtinių Tautų organi- kierius. Jis turėtų būti ne

Stassen yra pasiutęs politi-

Šiaurines Korėjos užsie-

t i modernizuota 
Pa,slrode’ karo technika...

naujausia
Jeigu mes

katastro-

ru ištaškė, niekados nebus žmonių pamirštas. Tai buvo sveikata, 
nepateisinamas, brutališkas žygis prieš Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos garantuojamas piliečiams teises. Tai 
buvo toks žiaurus žygis, kad už jį pasmerkė net jo paties 
brolis Paul O’Dwyer. Tuo savo žygiu majoras aiškiai 
atsistojo naujo karo kurstytojų pusėn. Tas, aišku, pakėlė 
jo prestižą prezidento Trumano akyse. Prezidento pa
siuntiniais užsieniuose ir gali būti tik tie, kurie be jokio 
klausimo palaikys jo politiką ir praves jo įsakymus.

Indijos pasiūlymas
Didžiosios Indijos atstovas Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryboje Benegal N. Rau nori savo kolegas išvesti iš tų 
painiavų, kuriose jie atsidūrė, ginčydamiesi dėl karo 
Korėjoje. Jo planas savotiškas, labai “paprastas” • ir 
“lengvas”: Lai šeši mažieji Tarybos nariai sudaro komi-

Kinijos liaudies vyriau-

vins Tibeto krašto žmones 
iš kunigų (lamų) . šalies 
išdavikų ir užsienio impe
rialistų jungo. Tibetas yra 
Kinijos dalis.

Italijoje vadas Generalės
Konfederacijos Darbo Uni-j Jurbarko apskrities 
jų G. D. Vitorio pareiškė, Dainų šventu 
kad 6,500,000 unijų narių JURBARKAS, bir

Fennsylvanijos universite
to prezidento kanceliarijo
je, bet ueprotnamyje su pa
čiais kraštutiniausiais be
pročiais. Jis yra pavojin
gas — pavojingas Ameri-pjau turime 
kos žmonėms, pavojingas į kad tokį pat 
pasauliui. Jis n.eatsakp už Tarybų Sąjungai pastatytų 

ir Junginės Tautos.' Bet 
kad Jungtinės Tautos tik
rai mūsų pasiūlyma priim
tų ir pravestų gyvlniman, 
mes tuojau turime tas 
Jungtines' Tautas perorga
nizuoti, panaikinant “ve
to” teisę. Tada jos bus pil
noje mūsų kontrolėje.

Visa ši programa aišku, 
sako Stassen, mums kaš
tuos nesuskaitomus bilijo - 
nūs dolerių. Bet juos gauti 
lengva: Visiems tuojau 
turi būti pakelti taksai!

Kad nepaliktų jokios
abejonės, jog Stassenui rū
pi tiktai karas, jog jo gal
voje eina maištas prieš vis
ką, kas šventa ir padoru, 
savo šiai programai pra
vesti jis talkon pasikvie
čia ir patį dievą. “Aš ti
kiu, 
vo

i. tai, ką jis .sako.
Bet žinoma niekas pono 

Stassen į pasiutėlių namus i 
netupdys. Jis ir pasiliks 
Pennsy Ivaui jos universite
to prezidentu, bus skaito
mas dideliu, garbingu rėpu- 
blikonų partijos politikie- 

labai galimas 
metais 

kandidatūros 
' į Jungtinių Valstybių pre- 
!Ridentus. Mat, ir ši jo bai- 

dar tolimą 
taikini. Jis nori vėl išeiti ir 
pasirodyti republikonų par- 

! tijos išmintingiausiu vadu, 
į pritrenkti visus, kurie apie 
' jo gabumus būtų šalies 
prezidentu labai rimtai a- 
bejoja.

Tai ko gi ponas Stassen 
reikalauja bei nori? Jis no
ri tik vieno dalyko: karo 
prieš Tarybų Sąjungą. Nei 

' mažiau, nė daugiau. Nuo 
! dabar, viskas, ką tik Ame- 

daryti ar daro, 
i koma: pasiruo- 

į tokį karą. Dabar 
tuojau tą karą pradėti, sa
ko Stasšen, b(utų pavojinga.

je šaukiasi sulaikyti Ame- i . y1 e x l pi] lyn i) a rrikos iš lėktuvų bombarda-1 , ., / ,• VT- • - J- - , -i i daiktas, kad 19u2 vima/Jis ivairdino visa eilę! .. ... ’ . . .’ . y i - -i • i lis vėl sieks kan-miestu, kuriuos ameriki-L T 
niai lėktuvai nušlavė nuo j - - - - - -
žemės paviršiaus. Jis ura-j V > n, i ' ± -f1 A si prakalba buvo taikoma į

Civiliu A,1-3 1 Tg-ana 
tai pažeminau - žmonių žuvo nuo bombai 

daviniu, c-

dar išvengėme
fos, tai tjk dėka, kad Ame
rikos armija apgina kelis 
kartus skaitlingesnis karo 
orlaivynas, kaip šiauriečiai | neša, kad vien Wonsano 
turi.” I mieste virš 4,000 i

korėjiečių vadinimas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

siją ir apsprendžia Korėjos karo reikalą. Į tą komisiją j pirrnįau 
neprivalo įeiti bei kištis nė vienas iš penkių pastoviųjų H 
Tarybos narių.

Tais pastoviaisiais nariais yra: Kinija, Tarybų Sąjun
ga, Anglija, Jungtinės, Valstybės ir Francūzija. Nepas
toviais vra nati Indiia. Jugoslavija. Kuba, Egiptas, Nor
vegija ir Ecuador.

Ar iš šių pelų bus grūdų? Labai abejotina. Nė viena 
šių šešių šalių nėra neutrališka Korėjos klausime. 'Visos 
ir kiekviena, aiškiai ir atvirai yra pasisakiusios už Jung
tinių Valstybių žygius Korėjoje ir remia karą prieš Ko-į 
rėją. Pats Rau sako, kad jo planas reikalauja šiaurinės 
Korėjos armijų pasitraukimo iki už ‘38-tos paralelės.

4
i monos ministerijos pereinamo;
i ji Raudono,ji vėliava.

Neseniai fabriko kolektyvas
pradės kovą už aukštesnes |Birželio men. 16-11 dienomis ; pasiekė, naujų laimėjimų —- 

įvyko apskrities Dainų šventė. I Prieš laiką įvykdytas pirmojo 
šventėje, dalyvavo Jurbarko, pusmečio planas.
Veliuonos, Eržvilko ir Rau-į šh’o metu prisimti nauji ( 
donos chorai su daugiau kaip i įsipareigojimai. Fabriko dar-
500 dainininkų. Prieš šventę j bininkai ir tarnautojai ruošia- rika gali ~ 
įvyko trys beįidros chorų re-isutikti 7arybų'Lietuvos de-, turi būti tai 
peticijos. Pažymėtina gerai šimtmetį, įvykdę 9 mėnesių Šimui 
chorų balsinė medžiaga ir rū-ipkuią.
pestingas dirigentų ir ęhorų j Nauji razionalizatorių 

Visų dėmesj pasiūlymai

algas, kad pasivijus pragy
venimo kainas. Kainos pa
kilo, o darbininkų algos 
yra tos pačios, kaip buvo

I Karas Korėjoje jau grei-
i tai bus dviejų mėnesių lai-
iko. Tai baisi liaudies nelai-

'* i dalyvių darbas.
atkreipė Jurbarko vaikų cho
ras, vedamas J. 
Tautinius šokius 
barko, Eržvilko 
šokių rateliai.

K. Kaveckas,
kompozitorius

mė. Jungtinių Valstijų ar
mija generolo Church pat

ari “įsakė ko re jie- 
išsikraustyti iš karo 
arba jie bus sušau-

čiams
sričių,
dyti,” kaip praneša United

! Press rugpjūčio 5 dieną. 
Mat, bijosi partizanų veik
los.

Vasiliausko.
atliko Jur- 

ir Veliuonos

Taigi, tos jo siūlomos komisijos pasiūlymai negalėtų bū- • - .. ................... a I — - • —- ---------- -.
The New York Timeso ko-į 
respondentas, rašo, kad 
pietų Korėjoje jau trečda- 

! lis gyventojų mano, kad už 
karą kaltos yra Jungtinės 
Valstijos. Sako, kad Ameri
kos lėktuvai baisiai bom
barduoja miestus. Vien Se
oul mieste jau užmušė virš' ta Lietuvos TSRI žuvies

ti šalti ir bešališki.
Taip atrodo. Tokia yra susidariusi padėtis. Daug, atro

do, praktiškesnis pasiūlymas, kacĮ tuojau būtų įsakyta 
visos už-

do, praktiškesnis pasiūlymas, kad tuojau būtų 
abiems, pusėms Korėjoje liautis šaudžius, kad visos už
sienietiškos jėgos iš Korėjos pasitrauktų ir kad Korėjos 
vidaus reikalus spręstų patys Korė jos, žmonės. Bet, kaip 
jau žinoma, su tokia propozicija jokiu būdu nesutinka 
mūsų vyriausybė. Taip dalykas i stovi. Korėjoje karo 
klausimas sprendžiamas ginklais žiauriuose mūšiuose, 
kuriuose kasdien krinta šimtai jaunų vyrų iš abiejų pu
sių. Saugumo Taryboje karo klausimas sprendžiamas 
Žodžiais, ilgomis diplomatiškomis prakalbomis.

Milijonų balsas už taiką•
Spėjama, kad iki šiol Stockholmo taikos peticiją jau 

pasirašė apie trys šimtai milijonų žmonių. Daugiausia 
parašų; suprantama, surinkta tose šalyse, kuriose, už 
taiką galima kalbėti be jokių varžymų.

Pasirašiusiųjų^ skaičiai pagal šalis maž-ęlaug atrodo 
sekamai:

Francūzijoje — 5,000,000.
Vengrijoje — 7,000,000. *
Lenkijoje — 17,000,000.
Rumunijoje — 10,000,000.
talijoje — 14,000,000.
inijoje — 60,000,000.

Škotijoje L- 65,000.
Lpje — 150,000.

Rytinėje Vokietijoje — 17,000,000.
Tarybų Sąjungoje — 115,275,940.
Jungtinėse Valstijose apie 1,500,000.
Holandijoje — 241,000,
Izraelyje — 300,000.

Atlantos politikieriai 
siūlo užgint Kom. Partiją
* Atlanta, Georgia. — Šio 
miesto tarybai duotas pa
siūlymas reikalauja uįt- 
drausti čia Komunistu Par
tiją. Pasiūlymas yra kopi-

ja Birminghamo, Ala.,' 
miesto tarybos išleisto vie-' 
tinio. įstaymo prieš komu-

• nistus.
Kitas pasiūlymas Atlan-

I to miesto tarybai rejkąlau- 
! ja, kad policijos vadas pra- 
: neštų tarybai apie visus
I komunistus mieste.

jis sako, “kad su Die- 
pagalba mes laimėsime.” 

Salietis.

IŠ BRAZILUOS
IGNĄ RIBIKAUSKĄ 

PALAIDOJUS
S. PAULO. — Kiekvieno 

žmogaus mirtis didesniam ar 
mažesniam žmonių skaičiui 
yra skaudus smūgis. Bet 
skaudesnis yra smūgis, kuo
met miršta doras, pažangus, 
visuomeniškas ir didelio skai
čiaus žmonių m^dimas asmuo. 
Toks skaudus smūgis palietė 
S. Paulo demokratinės lietu
vių kolonijos šįrdis — staigi 
Igno Ribikausko mirtis.

Velionis buvo kilęs iš Kė
dainių apskrities, Gudžiūnų 
valsčiaus G.udėlių kaiųio. At
vyko) Braziliją 1920 metais. 
Visą laiką buvo pavyzdingas 
demokratinės kolonijos narys 
ir aktyviai prisidėjo prie 
kiekvieno demokratinio judė
jimo.
metu I. Ribikauskas aktyviai 
dirbo mūsų Tėvynei paramos 
darbą. Paskutiniu laiku prie 
Raudonoji Kryžiaus Lietuvių 
Dep

jiždinbrku ir pagalbos darbą 
dirbo iki paskutinių dienų, 

policija uždrau- 
Įr po to nenu- 
nors būdąmas 

savo kasdieninio
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Bet progų gali greitai pa- 
PANEVūžYS, birž. ,15 d.— i si Raikyti, tik reikia jų laūk- 

Tarybų Lietuvos dešimtmečio | ti ir jas saugoti, 
garbei cukraus fabriko 
nalizatoriai pateikė 18 

6 vertingi 
lymai jau įgyvendinti, 
kelių priėmimu, punkto vedė
jas Malintas sukonstruavo 
matams aušti mašiną. Mašina 
išbandyta, ir išradėjui pripa
žinta autoriaus teise. Malins- 
ko sukonstruota mašina per 
metus duos 60,000'rublių eko
nomijos. Fabriko racionali
zatoriams Astikiui, , Bitįpui, 
Radčenkai ir kt. išmokėtos pi
niginės premijos. Likusieji ra
cionalizatorių pasiūlymai yra 
bandomi bei tikrinami.

: Č. Bytautas.
• Šventinės, statybos 
kolūkiuose ,

■ ŠAKIAI, birž. 15 d.—šau
niais darbo laimėjimai^ kol-:

i ū k i ų gy vąn vi eČiųY Statyboj^' 
r u Oši as i sutikti Tary buy .Lie tu.-’ 
vos dešimtmetį “Komjaunuo
lio,” “Spalio trisdešimtmečio,” 
“Naujojo kelio,”Mičitų'ino 
vardo, V. Kudirkos' vardcų.pi- 
mitrovo vardo ir eile kitų ap
skrities kolūkių.

' “Didžiojo Spalio’

’pasiūlymų.

racio-1 
liauju 
•pasiū- 

Run-

Mr. R. J. H. Johnston,P'an?- 
iki Liepos 21-osios 

KLAIPĖDA, birž. 
Klaipėdos konservų 

kolektyvas sėkmingai 
įsipareigojimus, prisiimtus Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei. Dar metų pradžioje 
fabrikas iškilo j priešakinių 
įmonių eiles.e Įmonei paskir- 

pra-

fabriko 
vykdo

Pavyzdžiui, Filipinų sa
lose yra nepasitenkinusių 
žmonių. Jie organizuojasi 
ir net ginklą pasiėmę kovo
ja su valdančiąja klika. 
Kas kaltas? Atsakymas: 
Tarybų Sąjunga. Už tai. 
mes, būdami pilnai pasiren-

karą.! Arba, pavyzdžiui, 
didelės kovos eina Indo-Ki- 
nijoje, Burmoje, Malajuję. 
Kas kaltas? fa pati Tary-

k•> ■s
Transporto Darbininkų Unijos nariai Philaclelphijoje 
protestuoja/Ūrieš pakėlimą kainų pradėjus karą Ko
rėjoje. Jie čia pikietuoja vaisių ir daržovių preky
vietę. Spauda, tačiau, nerausdama skelbe, kad pro
testas buvęs prieš šeimininkes, kurios “sugrobiančios” 
maistą, ir dėl to, girdi, kylančios kainos. Ar jūs ži
note toki stebuklą, kuriuo šeimininkė galėtų išlaikyti 
“prisigrobtas” daržoves ar vaisius ilgiau savaitės a)« 
dviejų? Kas galėtų tikėti, kad jos grobtų be 

tikslu išmesti į šiukšlyną?
saiko

)

kolūkio 
statybininkų brigada stato vi
suomeninius pastatus, F jau 
baigė įrengti eilę namų kolū
kiečiams.

Intens^vės statybos darbai 
vyksta “Spalio 
čio” kolūkyje, 
statyta 2 dideli 
sandėliai javams
jaunuolio” kolūkio 
ninku brigada, vadovaujama 
Butkaus, pastatė klojimą, ar
klidę, grūdų sandėlį, skiedrų- 
gontų dirbtuvę, naują kalvę. 
Kolūkis savo jėgomis baigia 
hidroelektrinės statybą, ir Lie

ko įvykdyti sezoninį durpių 
gamybos planą. Durpių iška
simo mėnesiniai planai žymiai 
viršijami. B. Stasaitįs.
■ .. - . ’ . - - -----------------------

t r is dešimt me
čia jau pa

tvariai, 2 
; “Kom- 
statybi-

tų taryba priėmė sprendimą 
dėl miesto sutvarkymo Tary
bų Lietuvos dešimtmečio gar
bei. Numatyta iki Liepos 21- 
osios atremontuoti visus' re
monto reikalingus gyvena- 
jųjuosiuš- namus bei kultūros - 
švietimo įstaigas, naujai iš
grįsti kai kurių gatvių grindi
nį. -

Miesto tvarkymo darbai 
vyksta sparčiu tempu. Jau 
pavasarį miesto gatvės buvo 
apsodintos medeliais/ įrengti 
nauji skverai) papuošti kapai 
tarybinių karių, kritusių kovo
se Didžiojo Tėvynės karo me
tu, sutvarkyti miesto šaligat
viai. Prie miesto sutvarkymo 
darbų aktyviai prisideda gy
ventojai. Dauguma jų jau 
atidirbo daugiau kaip po 50 
valandų gimtojo miesto atsta
tymo darbuose.

V. Skinkys.

Liepos ^21-ajai—sezoninį 
durpių gamybos planą

MAŽEIKIAI, birž. 8 d.<- 
žilukų durpyno kolektyvas 
pasižadėjo Tarybų Lietuvos 
dešimtm,ečio garbei pirma lai-

Didžiojo Tėvynes karo

inento buvo išrinktas

pos 21-ją visų kolūkiečių na
muose sužibės elektros lem
putės. • M. Taučius.
Liepos 21-osios garbei

PALANGA, birž. 15 d. — 
Miesto darbo žmonių deputa-

d ė tą darbą, 
leido rankų ; 
pririštas prie 
darbo; bet aktyviai rėmė de
mokratinį judėjimą už taiką 
ir spaudą/ Nuoširdžiai mylėjo 
savo Tėvynę ir džiaugėsi Lie
tuvos liaudies laimėjipiais, 
mylėjo bendrai visą žmoniją 
ir dirbo jos labui. Bet žiau
rioji mirtis š. m. gegužės 24 
d. išplėšė kilnią jo gyvybę, o 
iš lietuvių (t arpo — mylimą • 
draugą. Jis mirė; debėra. jo 
gyvųjų tarpe, bet jo darbų 
lietuviai neužmirš.

Palydėti jį į amžino poilsio 
vietą susirinko didelė koloni
jos dalis, tuo norėdami ati
duoti paskutinę jam pagąrbą. 
Buvo palaidotus Alto, da Lapa 
kapinėse.

Tebūnie jam lengvą svetima 
žemelė. Jo šeimai, nuliūdi
mo valandoje, reiškiu giliau
sią užuojautą.

Brązilietis.

I IA II
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Ką reiškia McCarrano kilius piliečiam ir nepiliečiam
, randasi 1,808 aukštosios 
i mokslo įstaigos — kolegijos 
ir universitetai.

Jungtinių Valstijų Kon -1 kontrolėje bet kurios ko- 
gresui yra nuo pirmiau į- munistų kontroliuojamos 
teikti keli biliai prieš ko- organizacijos,” kaip poste- 
munistus ir jų bendradar-1 ringuoja McCarran. Komu- 
bius. Aršiausi iki šiol buvo|nizmo šalininku jis vadina 
republikonų Mundto-Ni’xo- I kiekvieną, kuris veiksmu, 
no bilius dėl vadinamų Į žodžiu ar mintim sutinka 
“raudonųjų” registravimo I su komunistais bent vienu 
ir Hobbso pasiūlymas dėlĮ klausimu.
“neištikimųjų” kitataučių i Jeigu kas duoda, skolina 
suvarymo Į koncentracijos į arba tik žada organizacijai 
stovyklas. • pinigų, tatai laikoma “galu-

Bet paskiausiai pasiūly - tinu įrodymu” kad jis 
tas demokrato senatoriaus 
Pat McCarrano bilius savo 
žiaurumu pralenkia 
kitus.

McCarran perima žanda
riškus anų bilių posmus, 
krūvon juos sujungia, pri
kergia ragangaudiškus sa
vo priedus, viską kartu pa
vadina “Aktu dėl Vidujinio 
Saugumo” ir perša priimti 
kaip šalies įstatymą.

Kadangi demokratai turi 
daugumą Senate ir Kongre
so Atstovu Rūme, tai Mc- 
Carran: kaipo demokratas 
drąsiai tvirtina, kad bus 
užgintas j(x o ne Mundto- 
Nixono policines valstybės 
bilius.
Kam bilius gręsia?

McCarrano bilius tiesia 
kelią į fašizmą Jungtinėse 
Valstijose. Pradžioje jisai 
sako, kad jo pasiūlymas nu
kreiptas “tiktai prieš komu
nistus.” Bet, panagrinėjus 
biliaus paragrafus, mato
me jame šitokius baudžia
muosius pasinio j imtis:

Prieš darbo unijas, ne 
tik kairiąsias, bet ir deši
niąsias; prieš organizacijas 
ir žmones, reikalaujančius 
taikytis su Sovietų Sąjun
ga; prieš rinkėjus parašų 
po pareiškimu, raginan
čiu uždraust atominį karą; 
prieš nepiliečius sveturgi- 
mius ir prieš bet kokius 
socialius pagerinimus, 
kuriuos atmeta stambusis 
Wall Stryto kapitalas.

Čia paduosime McCarra
no pasiūlymus, kaip jie iš
dėstyti numeriuotuose jo 
biliaus paragrafuose:

1 — Pasakoja, kad bilius 
neturi tikslo suvaržyti žo
džio ar spaudos laisvę.

2 — Tvirtina, kad “pa
saulinis komunistų judėji
mas” siekia neteisėtais bū-i , . /v . . . . |Z.auiičii s<xv<xuuv uai Jicr<5dais (snipavimu prievarta, lauž s biliaus kt
c* o rn r/11 \ 11 X m 4-1 A x 7

su
sijęs su ta organizacija.

110 metų kalėjimo, visus!
4 — Nusikaltimas yra 

suokalbiauti (tartis), dary
ti bet kokį veiksmą, “kuris 
žymiai padėtų įsteigti tota
litarinę diktatūrą svetimos 
valdžios kontrolėje.”

Kiekvienam valdžios tar
nautojui turi būti uždraus
ta duoti komunistinės or
ganizacijos nariui bet ko • 
kių apribotų valdinių žinių.

Bausmė už šio paragrafo 
peržengimą bus 10 metų 

? kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos; ir “kaltininkas” 
bus teisiamas ir baudžia
mas, jeigu bus praėję net 
iki 10 metų po jo prasižen
gimo.

(Taip galėtų būti žmo
gus baudžiamas pavyz
džiui, už reikalavimą tai
kytis su Sovietų Sąjunga 
arba pripažinti Kinijos 
Liaudies Respubliką, kaip 
“už pagalbą svetimai tota
litarinei diktatūrai,” prieš 
Ameriką.)

Laužo Konstitucijos 
pataisymą

McCarrano bilius reika
lauja, kad visos tokios or
ganizacijos ir asmenys su
si regi s truohi valdi nėse
įstaigose, vadinasi, kad pri-/ 
sipažintų ir pasiduotų per
sekiojimams iš valdžios pu
sės. ,

Pats McCarran žino, jog 
šiuo reikalavimu' jis per
žengia Penktąjį Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos pa
taisymą, kuris sako, kad 
neleistina priverst jokį as
menį įkaitinti patį save.

Šį Konstitucijos žalojimą 
McCarranas bando pri
dengti sakiniu, kad priklau
symas komunistinei organi- 

I zacijai savaime dar nėra

Kiekviena tokia organi
zacija kas metai privalo 
duoti metinį raportą ir fi
nansines apyskaitas tokia
me pavidale, kokį įsakys 
generalis prokuroras.
Verčia organizacijos narius 

liudyti prieš viršininkus
8— Kiekvienas “komunis

tų kontroliuojamos” orga
nizacijos narys turi pats 
rūpintis, kad būtų užregis
truota jo vardas - pavardė. 
Jeigu organizacijos virši
ninkai neužregistravo jo, 
tai jis privalo pranešti ge- 
neraliam prokurorui dviejų 
mėnesių eigoje ir pats užsi
registruoti.

Narys tuo būnu verčia
mas liudyti prieš savo orga
nizacijos pareigūnus, ir jo 
liudijimas gali pasiųst juos 
kalėjiman.

9— Generalis prokuroras 
viešai laikys sąrašus sure
gistruotų organizacijų ir jų -

Iki 5 metų kalėjimo už 
kiekvieną pavėluotą 

dieną
16—Baust 2 iki 5 metų 

kalėjimo ir $2,000 iki $5,- 
000 piniginės baudos už 
kiekvieną dieną, kada orga
nizacija ar asmuo jau turė

jos nariams po $15,000 al
gos per metus. *•
Kokiu mastu matuojama

14—Ar organizacija yra 
komunistų kontroliuojama, 
tatai bus sprendžiama sur 
lig to, “kiek jos politika ir 
nuomonės nesiskiria nuo 
svetimos valdžios bei sveti
mos organizacijos, ir sulig 
to, kiek jinai slepia žinias 
apie savo narius arbyprie- 
šinasi tokių žinių išgavi
mui.”

Organizacija bus paskelb
ta “komuinstiniu frontu, 
jeigu jos politika nesiskiria 
nuo bet kurios komunistų 
kontroliuojamos organiza
cijos.”

15— Organizacija galės 
apeliuoti į federalį apskri
ties teismą Washingtone, 
bet teismas turės vadovau
tis parodymais komisijos 
dėl “neištikimųjų” kontro
liavimo.

narių.
10— Galės būti baudžia

mas asmuo, tapęs arba pa
silikęs nariu tokios organi
zacijos, kuriai buvo įsaky
ta užsiregistruoti, bet ji ne
užsiregistravo.
Priieš vadinamą “neištiki

mąją” literatūrą.
11— ■ Laikomos “neištiki

momis” organizacijos ir^į- 
staigos turi aiškiai pažy
mėti t visų per paštą

aikraščių, kny- 
, kad tai yra 

organizaci
jos skleidžiamaSsĮįteratūra” 

by a 
Communist Organization”. 
Panašiai turi būti pažys
tos ir radijo bei televizijos 
programos, jeigu jas sklei
džia tariama “komunistinė” 
organizacija.

12— Nebus jokio taksų 
numušimo už komuinstiniu 
organizacijų ar narių au
kas. .

13— Paskirt trijų asmenų 
komisiją “neištikimiesiems” 
kontroliuoti. Mokėt korpisi-

siunčiam

“komunistinės

“Disseminatec

sabotažu) nuversti Ameri
kos valdžią ir įvest “totali
tarinę diktatūrą,” kuri 
veiktų pagal svetimos vals
tybės įsakymus.

Šis paragrafas tęsia:
“Jungtinėse Valstijose 

tie asmenys, kurie dalyvau
ja pasauliniame komunisti
niame judėjime, atmeta iš
tikimybę šiai šaliai ir per
veda savo ištikimybę sveti
mai valdžiai.”

Komunistinis judėjimą? 
todėl esąs “aiškus ir tiesio- 
ginisz pavojus” Jungtinių 
Valstijų saugumui.

Šis paragrafas stengiasi 
padėti pamatą siūlomiems 
toliau raudonbaubiškiems 
persekiojimams.
Ką jis vadina komunistinė
mis organizacijomis

3 — Šis posmas vadina 
“komunistei kontroliuoja
ma organizacija kiekvieną, 
kuriai vadovauja svetimo
ji valdžia arba kuri veikia 
pagal įsakymus organizaci
jos, kontroliuojančios pa
saulinį komunistų 
mą.”

O “komunistinio 
organizacija yra 
kiekviena tokia,

judėji-

f r on to 
laikoma 

kuri yra

kit ris laiko tokias organiza
cijas kriminaliniais sąmok
slais prieš Amerikos val
džią.

5- tas paragrafas sako:— 
Kuomet reikalaujama, kad 
komunistu < kontroliuojama 
organizacija užsiregistruo
tų, tai jos narys . perženg
tu šį įstatymą, jeigu ieško
damas valdinio darbo už
slėptų, kad jis yra tos or
ganizacijos narys. O valdi
ninkas nusikalstu, jeigu to
kį nari darban priimtų.

6— Uždraudžia smerkia
mųjų organizacijų nariams 
prašvti užsieninio pašporto 
ar jį naudoti.
Registracijos įsakymai ir 

bausmės
7 — Reikalaujama, kad 

“komunistų kontroliuoja
mos” .ir “komunistin. fron
to” organizacijos susiregis- 
truotų pas generalį proku
rorą 30 dienų eigoje po šio 
biliaus priėmimo kaip įsta
tymo. Turi būti 1 priduota 
nariu vardai - pavardės ir 
ne tik dabartiniai adresai, 
bet ir tie, kurious nariai 
naudojo per 12 mėnesių 
pirm šio įstatymo išleidimo.

Prieš nepiliečius 
svetur girnius

22- ras paragrafas nu
kreiptas prieš nepiliečius 
ateivius. Prie “neištikimų
jų” jis priskaito visus nepi
liečius, kurie yra ar bet ka
da buvo nariai Komunistų 
Partijos, Politinės Komuni
stų Sąjungos, “bet kurios 
kitos totalitarinės organi
zacijos” arba organizacijų, 
minimų pirmesniuose šio 
biliaus paragrafuose.

Generalis prokuroras į- 
galinamąs pašalinti iš Jungt. 
Valstijų nepageidaujamus 
asmenis, taip pat ir žemes
niuosius svetimų kraštų di- Todėl tūlą laiko jie kyla ir 
plomatus, apart ambasado- plauko ore, nugalėdami 
rių, ministerių ir konsulų. į gravitaciją. Bet vėliau 
Ntreikia viešų tardymų, ! vien jie krinta atgal 
užtenka slaptai gautų įta- | mę. 
rimų prieš juos. i -------------------

Jeigu deportuotas nepi- ■ KIEK ESAMA 
lietis sugrįžta į Jungtines | SKIRTINGŲ ŽUVŲ 
Valstijas, tai baust jį 5 me-1 
tais kalėjimo ir paskui vėl! 
deportuot.
Koncentracijos žardžiai

i »

23— Faktinai pakartoja 
Hobbso bilių dėl koncentra
cijos stovyklų tokiems ne
piliečiams sveturgimiams, 
kurių negalima iš Amerikos 
deportuoti.

Jeigu sveturgimio šalis 
atsisako jį priimti, tai ge-

Kitokios žinios ir istorijos 
iš Krieno Observatorijos
GRAVITACIJOS VEIKI
MAS I DŪMUS

Kadangi dūmai kyla j 
augštį, tai daugumui išro
do, jog žemės traukimo pa
jėga — gravitacija į dūmus 
nevekia ir jų netraukia. 
Tikrenybėje betgi taip nė
ra. Gravitacija nugali ir 
dūmus.

Dūmai susidaro iš labai 
smulkučių medžiagos dale
lių ir išėję iš kamino susi
maišo su įkaitusiais garais. ! m T — 1 i —- 1 1*1 •• 1 1 •

GARSO EISENA
PER VANDENĮ

Garsas vandeniu eina be
veik keturis ir pusę sykių 
greičiau, negu oru.

i c
VIS 
že

Apskaičiuota, kad 
i so žinomų žuvų yra 
skirtingų rūšių, iš

1S VI- 
15,000 
kuriu 

3,000 randamos vien tik
Šiaurinėje Amerikoje.’

NUSPeJIMAS oro 
PAGAL DŪMUS

Ikį tam tikro laipsnio, 
pagal kamino dūmus gail
ina atspėti koks bus oras. 
Jeigu dūmai iš kamino kyla 
tiesiog augštynAtai ženklas 
giedros, kadangi oras tuo-, 
met esti sausas. Bet jeigu 
dūmai pakilę vėl krinta že
myn — tai reiškia, jog o- 
ras yra sunkus nuo drėg
mės ir todėl gali būti lie
taus.

j KALBA BE LŪPŲ
Karaya indėnai, gyve-

I nanti Amazon klonyje, pie- 
i tinėje Amerikoje, kalba ne

DIDŽIAUSIAS PLAUKIU lūpomis, bet per
JIMO PRŪDAS

Pasaulyje didžiausias

bet per nosies 
šnarves.

jo būti užsiregistravęs, bet neralis prokuroras gali de- 
neužsiregistravo. ,_____ -- - ; _

_ 18-19—Baust 10 metų ka- gau, sutinkančią jį priimti.
portuot jį į bet kurią kitą

lėjimo ir $10,000 už išga
vimą bei perdavimą žinių 
apie šalies apsigynimo rei
kalus. Tokia bausmė galės1 
būti skiriama bile kada, iki 
bus praėjęs 10 menų laiko
tarpis po nusidėjimo.

20- taš paragrafas pakar
toja prez. Trumano siūly
mą išleisti įstatymą dėl 
“neištikimųjų registravi
mo.” Reikalaujama, kad su- 
siregistruotų kiekvienas, 
“kuris gavo patvarkymą 
nuo svetimos valdžios arba 
svetimos politinės partijos 
kas liečia šnipinėjimą, sa
botažą, ar taktiką.”

21— Už 20-to paragrafo 
peržengimą baust 1 metais 
kalėjimo ir $5,000.

Tuo tarpu generalis pro
kuroras gali kalėjime lai
kyti nepilietį sveturgimį. 
Generalis prokuroras pri
valo parūpinti tam tikras 
vietas tokiems nepiliečiams 
kaip kaliniams. (Tatai gali 
būti koncentracinės stovyk
los.)

Kiti nepiliečiai, kurie ne
įkalinti, turi reguliariais 
laikotarpiais raportųot apie 
save generaliniam prokuro
rui ir “po priesaika” pra
nešt, ką jie veikia.

Jeigu įsakyta deportuot 
nepilietį, o jis “tyčia neiš
vyko” iš šios šalies, už tai 
baust jį 10 metų kalėjimo.

Teismai gali suspenduoti
(Tąsa ant 5 pusi.)

Kazio Bevardžio surankioti margumynai
Skersai Hudson upę Wa

shington tiltas taip pasta
tytas, kad, vėjui esant, 
duodasi siūbuoti. Jei vėjo 
smarkumas 65 mylios per 
valandą, tai tiltas “lanksto
si” net per 7 pėdas.

30 minučių, o greitajame 
pasteurizavime — 160jaip- 
snių karštyje per 15 se
kundų.

gautas*" jūrų čerepokas 
(vėžlys, turtle) svėrė 1,450 
svarų, šie didieji čerepokai 
vadinami “skūra-kupriais”/ 
(leather-back).

plaukiojimui prūdas randa- “VAIDUOKLINIS”
mieste, LAIVAS

Vienas žeglinis laivas be
įgulos išplaukiojo 13,000

si San Francisco
Californijoj. Jis vadinasi 
Fleischaker Pool. Šis prū- j 
das yra 1,000 pėdų ilgumo mylių ir grįžo į savo narni- f 
ir talpina savyje šešis ir, nį uostą niekieno nevairuo- 
pusę milijono galionų ‘van- (j amas. Tas laivas vadinosi 
dęns. " (“Minerva”, kurį aūdros ap

daužė Indijos okeane, iš
plaukus iš Elys uosto, Ber- 
mudoj, kelionėje į Afriką. 
Vėjas ir jūros bangavimas 
sugrąžino jį atgal į tą patį 

' uostą, iš kurio jis buvo iš
plaukęs.

Rastuose laive užrašuose 
paskutinis pažymėjimas bu
vo 14 mėnesių senumo. Iš 
to sprendžiama, kad laivas 
tiek laiko plaukiojo vienas, 
be įgulos, o apie jame bu
vusių igulos narių likimą 
ir no šiai dienai nieko ne
sužinota. Todėl tas “Miner
va” laivas yra vadinamas 
“vaiduokliniu”, arba “ghost 
ship” laivu.

NUSIMUŠE SAU
ALGAS PREZIDENTAI

Jungtin. Valstijose tėra 
buvę tik du šalies preziden
tai, kurie savanoriai nusi- 
mušė algas. Vienas jų tai 
Herbert Hoover, o kitas— 
Franklin D. Roosevelt, ku- 
riedu dalį savo algų grąži
no valdžiai.

amerikinio
(Civilinio
Jis, gi-

Apskaičiuojama, kad vie
nas svaras spagecių 
ghetti) gali sudaryti 
pėdų ilgio “vielą”.

(spa-
318

vien- 
William

Anglijoj buvo du 
gungiąi karaliai: 
II. kuris karaliavo 13 metų, 
ir Edward VIII—325 die
nas.

Apskaitliuota, kad šiuo 
laiku Jungtinėse Valstijose 
dirbančių dirbtuvėse 65-me- 
tinių ir senesnių žmonių y 
ra 3 milionai, 69 tūkstan
čiai.

Valdinis Biuras of Stan 
dards skelbia, kad gesū ap
šildomi kambariai daugiau 
drėgnumo sudaro, negu ap
šildomi anglim ar žibalu.

Pasteurizuotas pienas rei
škia, kad jis' apvirintas 
pirm pardavinėjimo ^var
totojams. Lėtajame pasteu- 
rizavime pienas virinamas 
143 laipsnių F. karštyje per

Nuo 1923 metų New Yor
ko mieste gyvuoja vadina
mas “The Davenport Free 
Theatre”, nemokamas teat
ras. Vaidinimai įvyksta 
kasdien, o įžanga dovanai, 
apart pirmadieniais daro
mos rinkliavos (kolektos).

Bangžuvės (whale) šir
dies didumas apskaičiuoja
mas pagal bangžuvės ilgį. 
Pavyzdžiui, jei bangžuvč 
turi 80 pėdų ilgio, tai jos 
širdis sveria 750 svarų. Pas 
iaponus bangžuvės širdis 
naudojama kaip religinių 
nrietarų maistas.

Jeigu bites amžius būtų 
Tana ilgas, tai vienai bitei 
’žimtų 64 metus laiko sva- 
•ui medaus pagaminti.

Šv. Michaelio parapijos 
kunigas John Gordon Ma- 
’wlande turi arklių lenkty
nėm aikštę prie bažnyčios. 
-Jis pats kas sekmadienį 
priima lažybas (betus) nuo 
parapijonų.

4 ................... 1

Didžiausias iki šiol su-

Korėjos ir New Yorko 
laikas skiriasi net 13 valan
dų. Kai New Yorke dar tik 
10 valanda dieną, tai Korė
joj jau 11 valanda nakties.

KUOMI PASIŽYMĖJO 
ERICSSON’AS

John Ericąson’as paga
mino planą statybai geleži
mi apgaubto 
laivo “Monitor” 
Karo laikais),
męs Švedijoj, tapo Ameri
kos piliečiu, išsiimdamas 
čionaj pilietybės popierius. 
Ericįsson’ui buvo pasiūlytas 
Amerikos laivyno admirolo 
rangas ir alga, bet jis atsi
sakė nuo tokio rango, pasi
likdamas tik kaipo “Kapi
tonas Ericsson”, — kokiu 
yra buvęs Švedijos laivy
ne, pirm atvyksiant į Ame- i 
rika. L- •

PLAČIAUSIAI NAUDO
JAMA MAŠINA

Jungt. Valstijose naudo
jama apie 41 milijonas au
tomobilių, o pumpu čibnai

Pakeitimas susikalbėjimo 
per radiją iš New Yorko į 
Japonijos sostinę Tokio už- naudojama virš 100 milijo- 
ima 5 sekundas laiko.

Dr. Alton Ochsner, New 
Orleans ligoninės direkto
rius, sako, kad Jungtinėse 
Valstijose kasmet 20,000 
žmonių miršta nuo vėžio li
gos plaučiuose. Jis tvirtu 
na, kad beveik visi sergan
tieji plaučiniu vėžiu yra cp 
garėtų rūkytojai.

nų. Tokiu būdu pumpos tu
ri rekordą kaipo plačiausia 
naudojamos mašinos, o 
automobiliai.

ne

Kalbų tyrinėtojai sako, 
jog visame pasaulyje 
2,796 skirtingos kalbos.

** v. 

Biblijoj šuns yardas 
nimas net 40 kartų, o 
tės — nė sykio.

yra

mi-
ka-

Reikėjo 10 milionų plytų 
pastatyt Empire State 
Buildingą New Yorke.

Kazys Bevardis.

KOKIARANKIS YRA 
PREZ. TRUMANAS?

Prezidentas Trumanas 
mažens buvo kairiarankis, 
bet jį pratino vartoti deši
niąją ranką j ii4 dabar jis 
gali lygiai abi rankas var
toti. Tačiau gana dažnai 
ir dabar dar naudoja savo 
kairiąją ranką, pavyzdžiui, 
tokiais atvejais, kaip svai
dant guminę “bolę.”

iš

KIEK AMERIKOJE YRA 
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ

Sulyg vėliausių apskait- 
liavimų, Jungt. Valstijose

KIEK IŠGERIA 
KUPRANUGARIS

Kupranitgaris per dieną 

 

išgeria apie penkis galionus 
vandens, jeigu jam pavyks
ta tiek vandens gauti.

DIDŽIAUSIA
AMERIKOS VĖLIAVA

Didžiausia pasaulyje A- 
merikos vėliava yra 90x230 
pėdų didumo ir yra nuosa-

I vybės J. L. Hudson kompa
nijos, Detroite, Mich. Jos / 
dryžai yra ^-septynių pėdų 
pločio, žvaigždės penkių pė- Į 
dų per skersmenį, o mėly- |Ų 
nasis laukas 48 ir 34 per 64 į 
pėdas dydžio. Vėliava sve- ( 
ria 900 svarų, o pasiuvimui 
sunaudoti siūlai sudarytų z 
aštuopias .ir pusę mylių.
ŽEMĖS AKRŲ7 
SKIRTUMAI

Žemės matavimas akrais . 
nėra visur vienodas. Pa
vyzdžiui, Anglijoj ir Ame
rikoj akrą sudaro 4,840 ket
virtainių pėdų; Škotijoje 
akras susidaro iš 6,098, o 
Airijoj — iš 7,840 ketvirt.

Kreditas ir mums
Argi ne stebėtina, kad 

pajėgiame perkęsti tuos vi
sus nesmagumus, kuriais 
kiti žmonės nuolat- mums 
skundžiasi. x

Sumedžiojo Krienas W*. s

3 pusk—Laisvė (Libert^Lith. Daily)—* Penktu Rugp. 18, 1950
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VINCAS KAPSUKAS

Kunigai ir
(Tąsa)

1907 m. “Skardo” Nr. 3 
rašė vienas Kauno darbininkų 
organizatorių:

“Šiandien Kaune nebegali
me mes atskirti policijos nuo 
katalikų - darbininkų “parti
jos,” nebežinome, ar tarp jų 
yra dar koks skirtumas, ar 
jau galutinai susiliejo polici
ja su “partija” į vieną kūną 
su viena dūšia ir dabar su
vienytomis spėkomis varo tąjį 
darbą, kurs seniau ant vienos 
policijos pečių tegulėjo. Ne
beišmanome, kas pas mus po
licijos viršininkas, — polic
meisteris, ar kunigas Olševs- 
kis? Viena tik aišku, kad 
kunigas kaikuriuose atsitiki
muose daugiau gali, negu po
licmeisteris. Štai gruodžio 12 
d. areštavo du Rekošo darbi
ninku: Ben. Voiciechovskį ir 
Stan. Rakovskį. Jų pačios 
eina pas policmeisterį mal
dauti, kad vyrus paliuosuotų. 
šis sako: “Eikit pas knn. 
Olševskį: jei jis duos gerą pa
liudijimą apie jūsų vyrus, tai 
jie bus paliuosuoti. . . ” Nuėjo 
moterys pas kunigėlį; taip ir 
taip, sako, paliudijimo... 
“Eikit,“ sako joms kunigas, 
“pas mūsų partijos žmones, 
Rekošo fabriko darbininkus: 
jei jie prieš jūsų vyrus nieko 
neturės, pasirūpinsiu tuomet.” 
Ir ikišiol da tuodu vyru tebe
sėdi kalėjime. Matyt, “ober- 
policmeisteris” kun. Olševskis 
nesuteikė dar paprastajam 
policmeisteriui to paliudiji
mo... Tokie yra santykiai 
tarp policijos “vadovų,” iŠ 
vienos pusės, ir katalikų pai< 
tijos, iš antros. Toks pat su
sipratimas, vienybė ir darbas 
jungia ir žemesniuosius jų 
sluoksnius. Faktų patvirtini
mui tam yra, daug.”

Ir toliau tam pačiam “Skar
do” numeryje randame pa
duota visą eilę faktų, kaip tos 
draugijos nariai, užnuodyti 
savo šnipų vadovų nuodais, 
įdavinėjo policijai darbinin
kus, kratas darė kartu su po-

Darbininkai
licija pas įtariamus, mušė 
juos. Nurodytos pavardės ir 
vietos. . .

Gali kas nors pasakyti, kad 
j tai socialistų prasimanymai, 
katalikų draugijos šmeižimas. 
Tokiems aš priminsiu, kad.tai 
buvo rašyta legaliai ėjusiame 
iš Vilniaus, caro valdžios cen
zūruojamame laikraštyje. Kas 
buvo rašoma mūsų draugų ėju
siuose iš Vilniaus darbinin
kų laikraščiuose apie Olšaus
kio draugiją ir jos darbus, jis 

| gerai žinojo ir grasino į teis
mą paduosiąs minimų laikraš- 

I čių leidėjus, jei jie neatšauks 
; “šmeižtų.” Toks Olšauskio 
į laiškas tilpo Lietuvos So.cial- 
| demokratų Partijos leistame 
i lenkų kalba laikraštyje “E- 
I cho“ Nr. 18. Atsakydami į 
tą reikalavimą, mūsų draugai 

Ida daugiau faktų padavė ir 
j pasakė: jei nori, gerbiamasis, 
įduoti mus į teismą, duok; mes 
1 už tai tamstai tik dėkingi 
būsime, nes teisme galėsime 
da plačiau išrodyt iamstos 

į draugijos darbus. Minimas 
straipsnis “Skaidė“ (“Krikš
čionių juodašimčių darbai”) 
—tai taip pat buvo atsaky
mas į tą kun. Olšauskio rei
kalavimą atsaukt “šmeiži
mus.” Ir po to atsakymo 

i kun. Olšauskis jau nebegrasi- 
‘ no teismu ir nedavė’ į teismą, 
, nes žinojo, kas iš to gali išeit, 
i Tuo būdu jis pripažino, kad, 
kas buvo rašyta apie jo ir jo 
draugijos veikimą Kaune, tai 

. yra teisybė.

Kad taip ištikrųjų buvo, 
■ kad Olšauskis lošė Kauno 
“oberpolicmeisterio” rolę, dėl 

. to 'neabejojo nė vienas švie
sesnis Kauno darbininkas.

ŠIAULIŲ JUOZAPO 
DRAUGIJA >Į

Sekdarni Kauno veikėjais, 
pradėjo kunigai ir kitur steig
ti darbininkų draugijas. Šiau
liuose 1907 m. pradžioj Įkūrė 
“šv. Juozapo katalikų dar
bininkų draugiją” kun. Ma- 

į ciejauskis. Įkūręs ją, jis krei

pėsi į Amerikos darbininkus, 
paramos prašydamas. Dėl to 
Šiaulių susipratusieji darbi
ninkai 1907 m. gegužės 22 d. 
parašė Amerikos lietuviams 
darbininkams labai įdomų 
“Atvirą laišką,” kuris tilpo 
1907 m. “žarijos” Nr. 3. Ja
me mes skaitome:

“Mums pateko į rankas 
laiškas ‘Šiaulių šv. Juozapo 
katalikų draugijos,’ už vardy
tas: ‘Tolimieji draugai Ame
rikiečiai !’ — Maloniais žode
liais jie kalbina Jus, pasigi
ria, kad jų ‘užmanymai ir pa
siryžimai geri ir platūs/ ir 
aimanuoja, kad ‘trūkstą’jiems 
‘skambučių’... Gal ne vieno 
širdį suminkštins tas laiškas, 
ir jis išmes sunkiai uždirbtą 
skatiką. Bet mes, draugai, 
skaitome už pareigą perspėti 
jus. Nemanykit, kad mes 
‘susilaukėme užšvintant liuo- 
sybės aušrelę, kad ‘ir mums, 
pagalios, jau leista yra vieny
tis ii- rištis: į darbininkų kuo
pas ir draugijas.’

“Toli gražu dar to, nėra; po 
į senovės žmones kariami ir 
šaudomi, kišami į kalėjimus, 
net Durnos atstovai suimami 
ir traukiami prie atsakomy
bės. Darbininkams nevalia be 
valdžios leidimo net profesi
nės sąjungos (unijos) kurti; 
jau esančios profesinės sąjun
gos persekiojamos, valdybos 

j suimamos, butai pečėtinami. 
| Leista yra gyvuoti tik ‘tikrų
jų rusų’ ir kitoms juodašim
čių sąjungoms; leista yra gy- 
vuot ii ‘kataliku darbininku r *• *■
draugijoms,’ kunigų vadovau
jamoms. Nemanykite, drau
gai, kad tai yra darbininkų 
draugijos, kurios rūpinasi bū- 

l vio pagerinimu, kovoja su iš
naudotojais, anaiptol: prie 
‘katalikų darbininkų’ draugi
jų prisideda ir darbininkų 
išnaudotojai. Kauno fabri
kantai tik tuos darbininkus 
priima i fabriką, kurie atneša 
paliudijmą apie savo pažiūras 
nuo kun. Olšauskio, Kauno 
‘katalikų darbininkų draugi
jos’ pirmininko. Prie Šiaulių 

Į šv. Juozapo draugijos priguli 
nemaža ir meisterių, samdan
čių darbininkus; trys iš jų net 
į valdybą įeina.

(Daugiau bus)

APIE MAINIERILS
LINK PITTSBURGHO 1

Susirašinėjant su mano pus
seserės Onos Vainiskienės 
dukterim, sumaniau aplankyti 
jų šeimą. Jie gyvena Penn- 
sylvanijoj, mainų srity.

Liepos-7 vakare sėdau į 
Greyhound busą ir pasileidau 
į kalnuotą Vakarų Pennsylva- 
niją pamatyti tenykščius mai- 
nierius.

Vasaros metu nepaprastas 
žmoniif visur kur važiavimas. 
Kadangi kelionė busais piges
nė, tai leidžia, kartais, net po 
kelis busus ta pačia kryptimi.

Sykiu tame buse keliavo 
viena šeima iš Uniontown, Pa., 
kuri atostogas praleido Chica- 
goje. Greta manęs atsisėdo 
jauna žmona, jos duktė užė
mė kitą sėdynę, o vyras dar 
toliau.

Kalbamės apie angliakasių 
uniją, apie J. L. Lewisa, apie 
drumzdžiantį karą. Jie len
ku tautybės. Jie nenori karo 
ir jaunuolių siuntimo

Manęs visai neėmė 
žiūrėjau pro langą į

PH1LADELPHIJOS

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES
<

RENGIA

Camdeno ir Philadelphijos Pažangiosios Lietuvių 
Organizacijos

Sekmadieni. Rugsėjo 3 September

CRESCENT PICNIC GROUNDS
56 Cornell Ave.,, Gloucester Heights, N. J.

GERA MUZIKA, PUIKI SALE ŠOKIAMS

Įžanga 50c. (taksai įskaityti).
i

Kadangi ant rytojaus bus švente, Lhbor Day, tai svečių bus iš Brooklyno, 
Baltiniorčs ir iš visų kitų apylinkių, čia bus proga susitikti gimines, drau
gus ir pažįstamus. — Bus visokių gėrimų, taip pat skanių užkandžių.

Maloniai užkviecia visus dalyvauti. RENGIMO KOMITETAS.
t

KELRODIS? Važiuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd'. 
(Route 130), 5 mylios nuo Delaware River tilto. Važiuokite iki Nicholson 
Rd., kur ant vieno kampo yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas 
stotis. Čia pasukit *po dešinei ir už vieno bloko pikniko vieta.

Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite po dešinei 
busit No. 2 Gloucester Heights, kuris davės iki vietos.

£KKDKB3SSBCSDSS3SCKEQB1

puikų kon-

R. Šniukas.

Cleveland, Ohio

’i
Pažangus Lietuvi!

Tuojau Užsisa'Kyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAšKAIčIO

parinktines poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

4 pusi.—Laįsye (Liberty, Lith. Daily)j— Penkt;i Rugp. 18, 195Q

korpo- 
dirba

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poezijų. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijas knygą.

buvom nu- 
parką. Ap

tai tuojau patys prisiųskite doleri ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūfii mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

, LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

dirbo po 4-5 
bosai prašo, 

6-7 dienas.

Meno Vakacinei Mokyklai 
aki-j sekami lietuviai paaukojo po 

i $2: Julia Vayner, J. N. Si- 
ru- mans ir M. Gedeminski. Po 

Kurie I $1 aukojo: O. Gendrėnienė,
dirba gles-i O. Novacik ir S. Kagelinis.

Visiems didelis ačiū, kurie 
supranta meno reikalus.

Eva Simans.

Pirmiau čia
dienas.. Dabar 
kad dirbtų po 
Mat, karas. . .

Duquesne yra keletas klu- 
ibų, kurie ir šventadieniais at- 
dari. Yra ir letuvių klubas.

| Man vieną vakarą išėjus 
pasivaikščioti, mačiau, kad 
kitataučių klubuose žmonęs 
linksminasi, o lietuvių klube 
tik prie baro gurkšnojimas ir 
snūduriavimas.

jo iškirsti piktą triksą, pra
šalindama seną darbininką 
nuo operuojamos mainose 
mašinos. Tuomet visi mainie
riai paskelbė streiką. Po 
dviejų dienų bosas turėjo nu-į 
sileisti. Koks puikus anglia-l 
kasių solidarumas! Vienas už 
visus, o visi už vieną! !

Iš New Kensingtono vykstu 
į Pittsburghą. čia mano gri- 
nqrystes tėviške Duquesne. 
Sustoju pa.s Frances Chepo- 
nauskienę.

Iščiulpia žmogaus kraują 
11 

Cheponauskienė auklėja 4 
sūnus ir 

Sakau, gali - jūsų namai i sūnūs ir 
griūti, kaip anglį išims. Ki
tu i 
tokių įgriuvimų. Anglių sma
la ir deganti pečiai — kur ei
lėse pečių dega koksai—ap
neša suodžiais namus. Kaip 
vejas papučia, tai visa apylin
kė paskęsta dūmuose.

Angliakasiai džiaugiasi, kad 
turi tvirtą uniją. Jie giria 
unijos prezidentą J. L.- Lewi
sa. Dabar sdlygos daug ge
resnės, negu buvo pirmiau. O 
kaslink anglius, tai, sako, jos 
užteksią dar įdviems šimtams 
metų.
i Aure, ir bažnyčia, -kaip an
gliakasiai vadina 
jiameiį. Sekmadieniais 
ižiuoja lenkas kunigas ii

prie mainų, kur iškastas an
glis veža karukais jr lioduoja 
į Monongahella upėj stovin
čius laivus. Pakalnėj neva 
miestelis, tikrenybėje — kai
mas su dviem tūkstančiais dū- 

Lšių. Namai visi vienodi, me- 
diniai, apkalti su “insuleiši- 
nu.” Daugelis' apsipirkę na
mukus iš kompanijos. Vieni 
turi gesą, kiti anglimis kūre
na žiemą ir vasarą. Apačioj, 
po namais, anglį krauna į ka
rus.

dę. Dvi 
r anglies srityse jau buvo motina.

tris dukteris. Trys 
viena duktė yra ve
du kterys gyvena su 
Mykolas Cheponaus- 

kas yra miręs. Savo laiku jis 
buvo visų grinorių globėjas ir 
užtarytojas.

karau, 
miegas, 
mėlyną 
mil i j ar

autobuse 
toks va-

dais žvaigždelių.
Esant šaltam orui, 

smagu. Man pati ilk a 
žiavimas. Pavažiavus kelias
valandas, busas sustoja. Ga
lima pasivaikščioti ir užkąsti.

šeštadienio rytas buvo ne
paprastai gražus. Pervažia
vus Indianą ir važiuojant per 
Ohio valstiją, įdomesni vaiz
dai prasideda nuo Canton o. 
Prasideda gražūs žaliuojanti 
kalnai su upeliais ir uipokš- 

| niais, su žydinčiomis gėlėmis. 
Smagu važiuot per tuos Va
karų Pennsylvanijos kalnus, 
kai artinamės prie Pittsbur
gho. Kalnai, su tomis uolo
tomis pakrantėmis, rodosi, už
grius mus. Bet baimės nėra.

Pittsburgho stoty j didžiau
sia spūstis. Iš čia pasilcidžiu 
į Brownsville, kur mano ke
lionės galas. Nuo Pittsburgho 
iki Brownsville tik 38 mylios. 
Čia mane pasitinka jauna, au

galota, graži mergina. Ji|| 
klausia manęs, ar aš šniukas. I 

—Taip, aš jūsų dėdė,—at-|, 
sakiau.

Ji tuoj pasamdo “cab’ą 
mudu važiuojam 
mylios nuo čia.
V ai’niskiai.

Jau 42 metai, 
matęs Vainiskio.
aš gyvenau Pennsylvanijoj if 
dirbau Coal Centre kasyklose, 
Abudu; Varniškiai jau gerokai 
pasenę. Vainiskas jau trys 
metai ant pensijos. Tas že
mės kurmis, per 35 metuš 
landydamas po žeme', ta p d 
apimtas asthmos, bet šiaip 
daų- tvirtas žemaitis. Išau
klėjo tris sūnus ir vieną 
dukterį. Motina dejuoja, kad 
ir vėl nešauktų, jei karas pra
sidės.

ir 
į Isabella,- 7 
Ten gyvena

kai nebuvau
Tuomet i f

Mainieriai

Keisti ir kartu įdomūs mai- 
nierių gyvenami butai. Visai

Atlankiau ir kapus, kur il
sisi broliai lietuviai, vokiečių 
kontroliuojami.

Liepos 16 su Cieponauskais 
pasivaišinom. Trys sūnūs Che- 
ponauskai ir visi muzikantai. 
Jie davė svečiams 
certą.

Tą pačią dieną 
vykę į Kenny wood
si lank ėmė ir cirke, kur įvyko 
tragedija. Matėme, kaip jau
na graži akrobatė, darydama 
triksus, krito ant grindų. Ją 
tuoj nunešė sužeistą. t

Is Duquesne dar buvau nu- 
dabar |vykęs į Pittsburgho North

valandos, ’ Side aplankyti kaiminką Pe
ls ten—namo.

Džiaugiuos aplankęs seniai 
Per Į matytus ir nematytus‘gimines 

pažįstamus . Ačiū visiems

Duquesne, pagal Monoga
hela upę, stovi milžiniški Car- 

| negie - Illinois plieno 
racijos fabrikai. Ten 
tū ksta n č i a i darbininkų.

Cheponauskų sūnūs 
man sakė, kad nors 
dirbama astuonios 
o ne dvylika, kaip’ buvo se-. vilionienę. 

Iniau, bet prakaito čiulpimo;
’sistema pilnoje galioje.
astuonias darbo valandas tiek ' ir 
iščiulpia prakaito ir energi-1 
jos, kad parėjęs iš darbo dar-1 
bininkas jaučiasi nuvargęs, 
nukamuotas. •

Nusidirbę, suodini nuo dul-1 
ikių ir dūmų, darbininkai 

tai pia į kalną.
atidėtas. pats stebėjau savo 
sukolek-|mjs/ • •

Kaminai vemia juodus, 
dus ir baltus dūmus, 
dar gyvi seniai 
pornėj ir open yarduose, kuri 
geležį verda. .Ju veidai "nu
degę, lyg ir susisukę.

Ten toliau ilga eilė trobe
sių, lyg bakskarių, kur gyve
na tie darbininkai, paskendę 
dūmuose ir suodžiuose.

O ten, xdar toliau, matosi 
gražūs žaliuojanti kalnai.

Prisiminiau, kąd ir aš šita
me pekliškame fabrike dirb-1 
damas po dvyliką valandų, 
karštą geležį vartydamas ir 
kraudaYnas įvagonus, liejau 
prakaitą, kaip ir kiti tūkstan
čiai darbininku. Mes krovė
me turtus milijonieriams...

apgriuvusį 
atva- 

at-
Jis ragi

no statyt naują bažnyčią. Jau 
buvo pradėję kolektuot pini-

v 1. . 1

gus, bet užėjo streikas, 
bažnyčios statymas I I

i Pinigų, kurie buvo 
tuoti, negrąžino.

Pirmadienį, liepos 
jaunuoliai pavežiojo 
mias vietas. r 
Apšilau kėmej ir 
kur gyveno 
tonas, kada 
dėnais.

Stebina, 
tai vulkanu^ garų, 
do, kad tai 
atsimuša į Viršūnes kalnų.

Uniontown tai 
tos apylinkes miestas, 
ir tvarkingas.

Atsiliko nuo kultūros
žmonės angliakasiai, kurie 

atvažiavo is carinės valdžios 
valdomo krašto prieš 40-50 
metų, tokiame savo išsiauklė
jimo laipsnyje ir pasiliko. Jo
kio progreso nepadarė. Tech
niškai imant, progreso yra. 
Kambariai ■ ir rakandai gra
žūs, yra ir televizijos setų. 
Miestelis Isabella turi vieną 
taverną, dvi kpwiiuves, j Vi
džių teatrėlį, moKyk^ą, paštą. 
Rezidencijos, 
na, gražios.

Antradienį, atsisveikinęs su 
giminėmis ’ ir padėkavojęs 
jiems už vaišingumą, išvykau 
į Pittsburglhą, o iš ten į New 
Kensingtoilą ir Arnoldą 
lankyti l '______*__________

Stulgį. Jo sūnus Frąnkis pa
vežiojo 
linkės.
Baltaragiuįs. 
parapijonka 
šakojo, kaip kompanija nore-1

dešimtą, 
po įdo- 

gražu. 
Block House,

Jurgis Washing- 
jis kariavo su in-

[i ir ma- 
o pasiro- 

debesys slenka ir

didžiausias 
švarus

kur bosk i gy vo

ap
sago kaimyną Antaną

mine po mainų apy- 
Apsilahkėme ir pas 

Jo žmona mano 
Baltaragis pa

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite., kad it jūsų vardas būtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo.

Plačius plyšius žemėje paliko drebėjimas ties Calipa
tria, Kalifornijoje. Sąjūdis sutriuškino daugelio pa. 
statų langus ir buvo nutraukęs susisiekimą telefonu.

Sukrėtimą jautė ir San Diego. į

Strasbourg, Franci ja.
Penkiolikos vakarinės Eu
ropos kraštų “patariamasis 
seimas” užgyrė buvusio 
Anglijos premjero Churchi-

armijas vienon komandon 
prieš Sovietų Sąjungą.

Kiekvieno krašto valdžia, 
tačiaus, paskirai spręs, ar 
priimti to “seimo” nutari
mą.

Prakilniai pagerbkime darbštų, j] liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį



DETROIT, MICH
po mišių 
kad ge- 
pi kiliko 
ir Die- 
piktam

nosis ir jų komanda. Mat, 
komanda žadėjo savo kariams 
viską, bet čia pasirodė kas ki
ta. C SAN FRANCISCO, CALIF.

MIRUS

STASIUI JASILIONIUIšalę manęs stovintis sakoj 
“Žiūrėk, Motuzai, ir senis Pil
ka maršuoja.’’ Keletas senes
nių moterų iv vyrų ir būrys 
“dipukų” matėsi. “Paradas” 
buvo menkas ir jiems patiems, 
ūpą puldė.

Buvo vienas įdomus inci
dentas, Atvažiuoja penki vy- 
r4i taksiu. Taksi vežikas pa
reikalauja $12. Jie atsisako 
mokėti.

Jie, matomai, nežino, kad 
užmiestyje taksi daugiau ima, 
negu mieste. Taksi vežikas 
pasišaukia policiją. Policistai i 
sakė: “Užmokėkite!” Vyrai i 

Beechnut tada subruzdo dėti, kas kiek j 
gali ar turi, ir sumokėjo ve-; 
žikui. Sumokėjo, 'žinoma, ne
patenkinti.

Mano kaimynas sako: 
“Vargšai tie naujieji imigran- 

Juos naudoja klerikalai 
siekiams, i 

i jie patys

klerika- 
bedieviams 

prie

(tų mišių klausyti, ir 
tuojau eiti skiepam 
riau susiorganizuoti 
puolimui. Taigi, net
vo pagalbos prašyta 
darbui.

Atrodo, kad mūsų 
lai talkininkauja
socialistams, rengėsi 
“Kryžiaus Karo.”

Komandieriais parinkti tū
las verslininkas, Šimonis. Jam 
pavesta automobilių koman- 

Kun. Berciškis pasiėmė

PIKNIKAS IR DARBO 
ŽMONIŲ PPRIEŠAI

Draugijų Sąryšis čionai ruo
šė spaudos pikniką “Vilnies“ 
paramai, liepos 30, Beechnut 
Parko, Inkster, Mich. Sužino*- 
ję apie tai, lietuvių atžagarei
viai — klerikalai, tautininkai 
ir socialistai—subruzdo veik
ti, stengėsi suorganizuoti “di
pukus“ ir senus saviškius pik
niko išardymui.

Dar keliomis savaitėmis
prieš pikniką paleisti darban da. 
jų liežuviaĮ. šaukti šv. An- fieldmaršalo pareigas, 
tano bažnyčios salėn spelia- • 
lūs mitingai, per savo radijo 
programą jie kurstė saviš
kius pikniką ardy.ti.

“Drauge” ir “Naujienose” 
vestas kurstymas užpuolimui 
pikniko. Nesidrovėta kursty
ti spėkos naudojimo, nors tas 
daryta atsargiai.

Imtasi ir skundų valdžiai.
Liepos 28, tūlas V. Pauža 

rašo klerikalų “Drauge”:
“Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centras įteikė protestą 
miesto valdžiai, kad vadina
moji lietuvių organizacijų ta
ryba neatstovauja jokių lietu
viškų organizacijų, 
komunistus.”

Viena, pikniką ruošė ne ko
kia taryba, bet Detroito Lie
tuvių Draugijų Sąryšis, kuris 
jau seniai šiame mieste gy
vuoja, daug pirmiau įsikūręs, 
negu Am. Lietuvių Taryba. 
Antra, skundikai net ir vardo 
pikniko rengėjų nežinojo, vie
ton sąryšio, skundė tarybą.

Ir skundai jiems negelbėjo. 
Atrodo,, kad daug dorų žmo
nių ir tų pačių srovių tuo pa
sipiktino. Juk mažai kas no
ri ką bendro turėti su skun
dikais, tuo labiau melagingais 
skundikais. •

Tas pats Pauža ragino 
“kreiptis prie gubernatoriaus 
ir reikalauti, kad jis uždarytų 
lietuvių komunistų partiją.” 
Čia pasirodo, kad Pauža nie- į smarkaus riksmo ir labai di
ke nežino apie organizacijas 
Detroite.

Ne tik Detroite nėra lietu-; ypač po taip didelių pastangų, 
vių komunistu partijos, bet, 
visoj šalyj 
jos nėra. 
Komunistų 
nori, kad 
darytų lietuvišką 
partiją, kuri neegzistuoja.

Liepos 29, išvakarėje pikni
ko, klerikalų radijo progra
moje šaukė lietuvius eiti šven-

Ant rytojaus turėjo įvykti 
! krucijata—kryžiaus karas.

Sekmadienį į
Parką, Inkster, Mich., 
vo dideliais būriais,
eilėmis automobiliai, bet ne 
Šimonio komandoj.
žiavo parkan, dalyvauti pikni-

važia- 
ilgomis

Jie va-

žmonių privažiavo daug— 
daugiau kaip pirmesniais me
tais i spaudos piknikus.

Pažangieji lietuviai, 
nenusigando, 
nikam Kilus 
daugelis lietuvių 
minti, kas dėsis

taigi, 
Jie atvyko pik- 
tokiai audrai, 

buvo suįdo- 
prie Beech-

išskyrus j nut, kaip eis tas kryžiaus ka- 
pikniką., ras, ir važiavo į

Nors piknikas skelbtas pra- 
j sidės 12 valandą,* apie H 
i vai. jau buvo daug žmonių 
parke. Tikietų atiminėtojai 
nespėjo nei atiminėti tikietus.

Pagalios prie pikniko 
rodo ir “kryžiuočiai” su 

i iškabomis ir vėliavomis, 
norėjo tuojau susistatyti 
tomobilius prie vieškelio, 
niko pašonėj, bet šerifo 
licija įsakė jiems burtis kitoj 
pusėj vieškelio — neleido prie 
pikniko nei “pikietininkų,” 
nei jų automobilių, bet ko- 
mandieriai turėjo kitur su
stoti.

Policija, veikiausiai, bijojo, 
kad nekiltų grumtynės.

i “K.rucijatorių,” nežiūrint

pasi
gavo

Jie 
au- 

pik- 
po-

tai. 
ir fašistai saviems 
bet mokėti už taksi 
turi.”

Automobiliai vis važiuoja ii 
važiuoja. “Pikietininkai” nu
džiunga pamatę automobilių 
prisilaikant, mano, kad čia jų 
“rezervai” atvyksta, bet, žiū
rėk, automobilius i parką va
žiuoja, 
niaukia, 
nereiškia, niekas jų 
Piknikas eina, kaip ėjęs.

Vakarop, pradeda progra- 
Kalbėjo jaunasis Butė- 

aiškino, kaip priešai ne
pakenkti piknikui, bet 

Frank Price 
kalbėjo ir d 

žmonių prajuokino, 
sakė, kad lietuvių 
viai ir dipukai negalės

mą. 
nas,
rė j o
jiems nevyko.
gražiai

delfo organizavimo, susirinko 
apie 75. Tai mažai armija,

partijos, bet ■ Reikia pažymėti, kad nors 
tokios organizaci- j “dipukai” daugiausia orgarii- 
Yra tik Amerikos ; zuoti, jų buvo tik apie pusė 
Partija. Jis 
gubernatorius už- 

komunistų

gi to skaičiaus. Kur kas mažiau, 
negu pirmųje jų demonstraci
joje, kuomet jie pikietavo 
mūsų mitingą.

“Krucijatoriai,” gavę įsąky- 
mą anoj pusėj vieškelio pi- 
kietuoti, nusiminė. Nuleido

BUŠAI IŠ BROOKLYNO
Į PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ

Garsusis philadelphiečių piknikas paramai dien
raščio Laisves, 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 Laisves ofise įr kultūriniame 
Centre, taipgi pas platintojus. Tųęjau įsigykite bi
lietus.

i

Busai išeis iš sekamų vietų:

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

išvažiuos lygiai 9-tą vai. ryto

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

Išvąžious 9-tą vai. ryto

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

išvažiuos 9:3.0 vai ryto

Mes sinipatikai
i

ir artimi draugai ir draugės, 

išreiškiame apgailėjimą dėl mirties

JONO

Jack Ruse
Tilda King’ienė 
Agnes Norkiene 
V. T. Lizdeniai 
Domine. Moliene
J. M. Alvinai
B. ir V. Sutkai

KOBLINO

J. Jezukevičius
John Kazlauskas
Cąrl Mitčhell
M. Baltulioniūte
A; B: Frisco
A d opia s
L. Wkaite
Ant. -Shultz

(iš W. Linn., Org.)

Ka reiškia McCarran kilius
(Tąsa nuo 3 pusi.)

bausmę, jeigu jis ganą ryž
tingai stengėsi, kad jį pri
imtu kitas kraštas I- arba v

jis gali būti 10 metų įkalin-

Tuomet jie vėl apsi- |^ra^a^
Nieko jų šis “karas” I . ,

nepaiso. I foras suras, kad nepihetis ( 
j ateivis negana stengėsi, i 
I kad jį, skiriamą deportavi-j 
'i mui, priimtų kita šalis, tai I

(Bet jei generalis proku-

24— Visi nepiliečiai turi 
būti pagal 1940 m 
md užsiregistravę 
m.I sausio 10 d.; o

SOY PUPŲ MILTAI IR 
MIELĖS DUONOJE

Detroito pažangiųjų draugų grupe 
reiškiame giliausią užuojautą 

jo gyvenimo draugei Paulinai Jasilionienei, 
giminėms ir artimiesiems.

Liūdim kartu netekę žymaus liaudies 
draugo-poeto ir rašytojo.

P. M. Smalsčiai
Dr. Palevičius ir^seima
O. Krakaitienė

ir duktė Florence
J. M. Ginaičiai

SmalstisV

A. A. Demski ai
J. M. Povilaičiai
J. Sharkai
K. N. Biliūnai
U. R.. Smigclskiai
J. Z. Dantai
G. S. Nausėdai

Liginalai 
Tamulis 
T i erzi en ė 
Janulienė

E.
A.
K.
M.
J. Daukus ir duktė Aldona
M. Baciavičienė
J. Butėnai
M.- Jarušienė
J. Tierza
K. Abekienė

A. Litvinienė
N. Astrauskienė

ikį 195] 1TRUMANAS PEIKIA SE- i gaukit laisvei skaitytoj* 
iei<>u to i NESNIŲ DARBININKŲ ‘------------------------------- ; _
i'.,,?,-i.;;., I PALEIDINETOJUS ‘

Imi!30 dienų kalėjimo ir 100 
| dolerių.

Pilietybės atėmimas ir 
nedavimas

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 reikaląukite bilietų.

Matthew A
manas savo atsiųstame pa
reiškime Konferencijai dėl 
Senstančių jų smerkė sam
dytojus, kurie paleidinėja 
senesnius darbininkus tik 
dėl jų amžiaus.

BUYUS
(Buyauskas)25 — Neduot pilietybės 

popierių jokiam asmeniui, 
jeigu jis ‘ priklauso bet ku
riai viršminėtai organizaci
jai arba jeigu jis pritaria 
‘1 pašau 1 i n i o ko m u n i zmo ’ ’ 
mokymams.

Atimt pilietybę asmeniui, | 
jeįgu 5 metų eigoje po pi-1 
liętybės gavimo taps tokios į 

organizacijos nariu.
i26—Neduot pilietybės jo- < 

ki.am nepiliečiui, jeigu jis Į 
buvo narys bet kurios ta
riamos “neištikimos” orga- 

i nizacijos bet kada per 10 
i mietų laikotarpį pirm pra- 
i šymo įteikimo dėl pilietybės | 
| popierių.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUSJis taipgi 

atžagarei- 
Ame- 
Amc- 
visas 
k vie
tų os.

rikes žmonės atrems
Jonas Dant a

LLD kuopą 
nėra jos nariais,
perstatytas kalbėti 
administratorius J.

Jis kalbėjo apie 
apie kurstytojus

vienas, bet net 
ąbu< kalbėjo gc- 
tik ' stengtis, o 

pajėgiame iš- 
problemas. Čia

Soy pupos ir mielės yra 
naudingi maistui dalykai.

I Bet Maisto ir Vaistų Val
dyba Washingtone kažin 
kodėl uždraudė dėti dau
giau kaip 3 procentus tų 
pupų miltų ir daugiau kaip' 
2 procentus mielių į duoną,

I kepamą pardavinėjimui ne
I tik toje pačioje valstijoje, 
bet ir kitose.

/

Cornell Universiteto mi
tybos skyriaus profesorius 
Člive M. McCay vadina tą 
uždraudimą klaidingu ir 
žalingu. McCay šabo, dau
giau soy pupų miltų ir mie
lių ypač naudinga nusenu- 
siems pavargėliams ligoni
nėse bei prieglaudose.

te stoti j 
kurie dar 
PagaHau 
“Vilnies” 
Pauliukas,
karo pavojų, 
ir apie savos spaudos svarbą.

Piknikas praėjo labai ge
rai. Jis buvo labai skaitlin
gas. Dalyvavo ir tokių žmo- 

i nių,-kurių pirmiau nesimatė.
Reikia taipgi pažymėti, kad 

detroitiečiai, reikalui atsira
dus, šurado būdą išrišti jau
nų veikėjų, kalbėtojų proble
mą — čia ne 
du kalbėjo'ir 
ra i. Reikia 
mes visuomet 
rišti svarbias
taipgi pasirodė, kad jaunimo 
j veikimą galima įtraukti, jei 
tik stengsimės.

Baigiant pikniką, paslapčio
mis būrys “kryžiokų“ dasiga- 
vo iki pikniko vartų ir nuplė
šė iškabas ir šviesas nudau
žė. Taigi, padarė žalos pik
niko parkui, kuriame patys 
dipukai ruošia pikniką rugsė
jo mėnesį. (

Parko savininkė, Mrs. Ur- 
bantienė, turės nuostolių, bet 
prieš pikietuotojus, ypatin
gai prieš “dipukus,” sukelta 
daugiau pagiežos. Taipgi “pi- 
kieto” organizuotojai turės 
daugiau gėdos už . chuliganų 
darbus.

Pažangieji Detroito* lietuviai 
geru susimobilizavimu šiam 
piknikui, atmušimu priešo pa
stangų daug laimėjo. Jų ūpas 
pakilęs.

čia vėl įrodyta, jei tik rn.es 
nepabungame, drąsiai stoja
me priešo atakas atremti, mes 

'jas atremianie.
šios nepavykusios priešo pa

stangos taipgi dar daugiau 
naujai atvykusių iš Vokietijos 
lietuvių įtikins, akd atžagarei
viai naudoja juos saviems sie
kiams. ir kad pažangiesiems 
tuo nepakenkia.

Šiame atsitikime, daug kal
bų apie tas atakas, daug 
•riksmo, suįdomino daigiau 
žmonių ir padidino pikniką, i

Atžagareiviai taipgi atšipo 
dantis. Pažangiečiai vėl lai
mėjo. Stebėjęs.

Amsterdam, Holandija.— 
Dauguma laivakrovių ir 
statybos darbininkų strei
kuoja, nepaisant, kad jų 
unijų vadai liepia dirbti.

L J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avė.

NEWARK 1, N. i.
HUmboldt 2-7964

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

NAUJI ATOMINIAI 
SOVIETŲ ATRADIMAI

Sovietines Mokslų Aka
demijos pirmininkas Ser
gius Vavilovas šią savaitę 
rašė Pravdoje, Sovietų Ko
munistų 
sovietiniai 
pastaruoju laiku padarė 
naujų svarbių atradimų 
atominėje srityje, elektro
nikoje ir šviesos reiškinių 
tyrimuose.

33-čias paragrafas už-| 
draudžia pikietuot federa- 
liįis teismus ir skiria 1 me
tus kalėjimo ir $5,000 pini
ginės baudos už tokį “nusi
kaltimą.”

LIETUVIŠKA VALGYKLA I

. UNION CAFE.
387 Sherman Avc. N. Hamilton, Ont.
Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 

Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.
Savininkas C1I. BAMBALAS

Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N. J

laikraštyj į, jog 
mokslininkai

Montello, Mass.
Apskrities meti- 
įvyksta rugpjū- 
T. Namo Parke,

Apskrities pikni- 
iš ( praeities žinomi, 

links- 
Ka-

LDS PIKNIKAS
LDS 1-mos 

nis piknikas 
čio ^7 d., L. 
Montello.

LDS 1-mos 
kai jau
kaipo skaitlingiausi, 
miausi ir draugiškiausi, 
daugi iš daugelio mieštų kuo
pos, priguilinčios prie apskri
ties, pasistengia atvykti ir dar 
'dovanų kai kurios atveža, to
dėl ir vietinių skaitlingai at
silanko.

Šiemet’ labiau negu praei
tyje, bus įdomus piknikas, neisi 
20 metų sukaktis LDS gyva
vimo. Ir tik atsibuvusio 9-jo 
Seimo įspūdžiais galėsime pa
sidalinti pikniko sueigoje. 
Kalbės jaunuolis Richard Ja
nulis, 57 kuopos delegatas, 
3 kuopos delegatas J. Grybas 
ir gal būt kiti.

Taigi traukime visi į tą 
gražų pušyną rugpjūčio (Au
gust) 27 d. Ypatingai jauni* 
mas nepraleiskite progos, nes 

Visokių 
ganėti-

bus puiki Orkestrą.
j-valgių ir gėrimų bus 
nai.

i McCarran bilius, žodžiu j 
šūkaut, ryžtasi plačiai ati-1 
dą'ryt fašizmui duris Jung
tinėse Valstijose. J. C .K.

PRANEŠIMAI
CL1I FSIDE, N. J.

ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
18' d. rugpjūčio, 8 v. v. Steponavi
čiaus Name. Susirinkite visi, nes 
gų-dėsito rajiorl.j iš ALDLD suva
žiavimo, o ir šiaip daug reikalų tu
rėsime aptarti. Malonėkite pribūt 
laiku. - Sekr. (156-157)

MONTELLO, MASS.
progresyvių lietuvių Gintaro Ra

dio metinis piknikas įvyks rugp. 20 
dj Liet. 'Paul. Namo Parke, Winter 
S.tį., ant. Keswick Rd. Pradžią 1 vai. 
dięnų. Bus gera v orkestrą, vadovy
bėje Art. Massonis; 
stalas su namie 
Taipgi bus ir 
šokio

orkestrą,
bus ir moterų 

gamintų valgių, 
gėrimų, sportų. Pra- 

visus dalyvauti. Komitetas. 
(156-157)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro nariai prašo-Visi 

mį dalyvauti Rugpjūčio 22 d. nepa
prastose repeticijose, kurios1 
įlos 7:30 v. v. Repeticijos įvyks Lic- 
tujvių salėje. Yra svarbus reikalas, 
kuriam turimo pasimokyti kelot<) 
dainų. Visi chorjcčiai prašomi būti 
laiku. ■--> Choro pirmininkė.

(155-158)

Namu Savininkams

prasi-

Mes namus taisome, penti- 
nąme iš lauko ir vidaus; tai- 
sbm stogus, gatarus ir kami- i 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:
' John Petrus, 13,1 Pond St., 
Randolph, Mass.
11177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, . 409
4, nuo 5-7

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

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- 1 
tęs -prie manęs dieną ar 1 
naktį?\ greit suteiksime < 
mode/nišką patarnavimą. < 
Patdgiai ir gražiai ,mo- ■ 
demiškai įruošta mūsų < 
šermenine. Mūsų patama- ; 
vimu ir kainomis būsite ; 
patenkinti. ;

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Libcrty^Lith. Daily)—' PcnfcL.. . 18$



NewYoito^/a^ferZinlos
Minėjo vedybinę 
sukaktį

Mano skyriui “nevalia” 
žengti už upės. Normališkais 
apetitais turėtų pakakti “sa
vo karalystės” šioje pusėje 
Hudsono ir Ilgojoje Saloje. 
Bet kad mūsų gadynę nebe- 

. pripažįstame rubežių nei tūks
tančių mylių tolumo, darome 
“tvarką” visame sviete, tai 
dėl ko aš negalėčiau nors 
upę peržengti?'

Neiškenčiati neišdavus vi
siems jau atvirą “sekretą,” 
kad mūsų laikraščio patrio
tai Jurgis ir Katrina Žu
kauskai, gyvenantieji Union, 
N. J., pradžioje šin mėnesio 
minėjo savo vedybinio 
mo 33 metų sukaktį.

Tiek metų!
galėtumėte paskaityti 
žmonėmis, bet. ne Žukauskus. 
Moteris, kuri kas metai užra
šo ir atnaujina dienraščio 
Laisvės * prenumeratą dide
liems skaičiams lietuvių, nėra 
sena. Jaunas ir Žukauskas, 
nes, jei būtų senis, žmona 
negalėtų išeiti iš namų, turėtų 
prie jo sėdėdama jo bėdas ro
kuoti. %

Linkime prietelingiems • Žu
kauskams laimės ir dar ilgai 
jaunais būti.

Bušų linijoms paimti Jaunimas suskubo
brangūs “gerintojai” vestis

VYRAI ir MOTERYS 
MALE and FEMALE 

PLAZA 7-2896

Dr. Kaškiaučiui pagerbti bankiete 
turėsime svečių iš tolimi] vietų

I Net 6 demokratai 
nori būti majoru

VIRfiJAI-TARN AUTOJ AI 
ABF.LNI NAMŲ DARBININKAI 
Poros Su Paliudijimais Kreipkitės 

I ILIPINO EMPLOYMENT
AGENCY

19J4 Broadway, N. Y. 
TR. 4-8299

(157-159)

Išlaukus buso pusvalandį, 
j jeigu ■ į jį nebeįtilpsi, arba 
i jausiesi kaip į senybinį storo- 
|mis blėtomis apkaustytą gor- 
' setą įspaustas, nepyk. Tavo 
j gerove vis viena bus rūpina- 
imasi.i Kur?

Vedybinių suknelių gamin
tojai, aukso žiedais prekiau
tojai sako, jog pas juos da
bar didelė darbymetė. Užsa
kymai ateina daugmeniški ir 
vis labai greiti. Daugelis jau
nųjų skubinasi apsivesti pirm 
’.sėjimo kariuomenėn. Visi pri
pažįsta, kad vidurvasario ve
dybas paskubino ir padaugi
no draftas.

Vedyboms pas mus yra pri
imti, Įsigyvenę tradiciniai bir
želio ir rugsėjo mėnesiai. Vi
duržiemiu ir vidurvasariu ves
davosi tiktai nepriklausomai 
nuo reklaminės bangos pla
nuojantieji savo gyvenimą 
žmonės.

ir ti- 
IC i ek 
Sun- j

Wall Stryto pulsas 
baimingas

gražus, atitinkantis pagarbai 
tokio asmens, kokiu yra lietu
viams darbo žmonėms, visai 
lietuvių tautai daktaras Kaš- 
kiaučius.

Viename tokių ankstybųjų 
pranešimų iš Worcesterio vie
nas draugas rašo:
“Meno mokyklos piknike te

ko girdėti besitariant važiuo
ti į daktarui Kaškiaučiui pa
gerbti bankieta. Tai vienas iš 
labiausia vertų pagerbimo.

i Taigi, gali būti nenuostabu, 
jei iš Massachusetts net ke
lios mašinos gali pribūti i ban. 
kietą rugsėjo (Sept.) 10 d.”

Pa lys b rook 1 ynięči ai 
pat tikisi bankiete būti skait
lingai. Ko reikia, tai kad visi 
laiku užtikrintume sau vietą 
bankiete. Jau laikas apsi
spręsti ii’ turėti tikietą kiše- 
niuje visiems, kurie norės da
lyvauti.

Desėtkai, o gal ii’ šimtai 
žmonių kituose miestuose įsl- 
gys richmondhilliečių rengia
mo daktarui J. J. Kaškiaučiui 
pagerbti bankieto tikintus, 
nors jie ne visi galės asme
niškai atvykti. Jie tuos ti
kintus perka vadovaudamiesi 
obalsiu, taip gražiai buvusiu 
prigijusiu chicagiečių rengto 
Prūseikai pagerbti,' o Vilniai 
paremti bankieto metu iškel
tu — dalyvauti dvasioje;

Tačiau taip pat ir čia, dak
tarui pagerbti bankiete, bus 
desėtkai, o gal ir šimtai sve
čių ir iš kitų miestų. Gražu, 
kad taip bus. Ir gerai, kad 

Kitus ąei toijie Praneša iš ankst0’ nes 
Į rengėjai galės iš anksto apro- 
' kuoti, kuriose Liberty Audito- 
j rijos pastato salėse kiek vietų 
i užimti, kaip apsirūpinti dar- 
I bininkais, maistu, kitkuo, kad 
Į bankietas įvyktų visapusiškai

gyveni

šenai?

PRASIDĖJO VARŽYBOS UŽ 
NEW YORKO MAJORYSTf

R.

sa-

tai nėra
tiek pat

New York City Omnibus 
Corp., miestinių busų linijų 
savininkė, pasamdė„ brangiai 
kainuojančią Steve Ilannagan 
firmą iš Philadelphijos, kuri 
taip pat brangiomis mašino-

tapti ma-! mis surokuoja, kurioje vieto- 
| je keleivis įlipo į busą, kur 
jis išlipo, į kokią kitą liniją 
transfėrą ėmė, kokia dar li
nija važiuos.

Taigi, nežiūrint tavo vargo 
važiuojant,, už 8 centų fėrą 
esi sūrokuotas. O jei tam pi
nigų neužteks, juk 
miestp valdžioje galės 
fėrą pakelti.

Keista, kaip žmogus
apsigauti. Iki šiol aš vis ma
niau, kad mes ^esame mokyta

Atrodė, kad buso val
gai etų su rokuoti,

pastaruo-

Tai tiek jau pasisiūlė 
kiši gauti sau pritarėjų, 
norinčių tapti majorais? 
ku būtų apytikriai pasakyti.
Sakoma, kiekvienas mūsų 
lyje gimęs berniukas turi pro
gą tapti prezidentu, 
priežasties, dėl ko 
vyrų neturėtų noi’ėti 
j Ol’ll.

Majoro pareigos
;ju laiku pasidarė labai žavios 
— atostogauk “boso” laiku, 
kiek nori. Kerą kelk, jeigu 

: manai, kad tavo prietelius ant 
Wall Stryto ar Broadway ne
turėtų mokėti taksų važiuotės

i linijoms užlaikyti. Patinka 
taip i veidas tų, kurie nori susirink-

i ti, leisk, q jei nepatinka, pa
siųsk policiją.

1
Pastarąją praktiką visi gc- i tauta, 

i rai tebeatsimename nuo rug- rujotojas 
Ipjūčio 2-ros, kuomet norintie- kiek j keleivių į jo busą įlipo, 

ji susirinkti kalbėti 
ką buvo nuo Union 
vaikomi, tūli apmušti 
tu oti.

Beje, jau pasiūlyti

ponai 
ir vėl

gali

apie tai-

ir areš-

kiek į išlipo. Matomą), ponai 
viršininkai neskaito darbinin
kus mokančiais bent tiek su
skaityti. Rep.

Vis dar atsiranda 
progų čiaudėti

Jau eilė pastarųjų 
sveikatos

Clay’us padarytas 
visuotinu valdovu

SU-
mobi-

tijos išteklius 
nuožiūrą” bile kokioje 
prastoje padėtyje.

Generolui Lucius Clay 
teikta visuotina galia 
lizuoti visus New Yorko vals- 

pagal savo 
nepa-

tTaip nu
balsavo gubernatoriaus Dew
ey paskirta civilinių gynybos 
komisija, kurios Ciay’us yra 
pirmininku.

Patsai Clay’us taip pat yra 
g u b e rn at ori aus 
nors 
testų, 
kad
kriminalistus, tarpe kitų 
žmonių skūrlupę nacę 
Koch.

pask iltinis, 
prieš jį buvo daug pro- 

Protestuotojai 
jis glostė nacius

sakė, 
karo 
ir tą

Ilsę

Civilinių gynybos viršininkas 
Wilkinson įsakė tuojau ver
buoti savanorius ir iš kiekvie
no gauti pasirašytą pareiški
mą, kad jis nėra nariu “sub- 
versyvių” organizacijų.

Majorui O’Dwyer’iui tapus 
paskirtu Meksikai ambasado
riumi, prasidėjo varžybos už 
tai, kas bus didžiausio mūsų 
šalyje ir pasaulyje miesto se-■ 
karnų majoru.

Jau buvo minėta, jog iki 
naujųjų metų tebepasiliks ma
joro vietininku - majoru mies
to tarybos prezidentas Impel- 
litteri. Kas bus majoru po 
lapkričio 7-tą įvyksiančių rin
kimu ? Norinčiu juomi būti 
randasi daug. Ir visi dreba, 
bijosi, kad gal kandidatuosiąs 
ir Marcantonijus. Tada dau
geliui pretend a ntų tektų at
sisakyti progos kandidatuoti, j 
Valdančiųjų dviejų partijų 
tūzai priverstų juos atsisaky
ti kandidatūros. grupuotis 
remti vieną kuri reakcininkų 
paskirtą 
neįleisti 
tonijaus.

Ant
susirinkimuose, 
progresyvių ir 
buose garsiai

asmenį pastangose 
majorystėn Marcan-

gatvių, organizacijų 
unijų salėse ir 
darbiečių klu- 
kalbama, kad

po to, ką padarė demokratai 
M areanton i j us gal is
Visi jau mato, kaip begėd’n- 
gai atidavė demokratai pasku
tinį savo demokratiškumą ir 
išdavė taiką savo tikriesiems 
bosams, Hooverio republiko- 
nams ir bendrai Wall Stryto 
karaliams.

Nėra tikrų žinių, 
a n t o n i. j u s kandi d a tu os. 
k a n d i d a tu os, m a t y s i m e 
įdomias lenktynes. Ar 
prileistas
Mundt ir kiti aršūs biliai tai
komi tam, kad negalėtų būti 
kandidatais-niekas kitas, kaip 
tik Wall Stryto paskirtiniai.

Ar Marcantonijus 
kandidatuoti, ai- dar 
kandidatuoti bile kuris 
asmuo, kuris neturės milijo
nierių užgynimo —tas svar
bus klausimas šiandien dar 
tebesiranda mūsų visų ranko
se.

Tą klausimą atsakys tas, 
kiek mes nuveiksime atmušti 
Mundto ir kitus tokius bilius.

D—tis.

ma j oro 
pareigoms yra Joseph, Impel- 
littcri, teisėjas Pecora, Wag
ner, Hogan, Mc'Donald. Tai 
tik demokratų partijoje., Ki- 

T-as.laimėti, tos irgi siūlys savo.

Draftui buvo 
sėkminga diena

GERIAUSIAS PIRKINYS 
MIESTE!

Veteranui atpildas 
benamystė

Filmoje ir SCENOJE!
Sykiu pasijuokite, kada sutiksite

“STELLA”
žvaigždžiuoja

ANN SHERIDAN 
VICTOR MATURE 

SU DAVID WAYNE 
* * * 

ir SCENOJE
Amerikos num. 1 juokdarys

»

7th Avenue 
NVA 1 Ir ,50th street

Bedarbi^ laivyno veteranas 
I Oscar Gobei šiaip taip išsi- 
I versdavo, kol turėjo darbą, 
• nors ir tuomet buvo nelengva 
verstis su 10 vaikų.- Dvylikai 
žmonių išmisti ir apsirengti 
reikia stambių pajamų. Jiems 
biskelį prįgelbėjo tas, kad jie 
turėjo butą valdiniame pro
jekte, Jersey City.

Tačiau Gobei neteko darbo, 
j Vietoje pagelbėti veteranui 
'gauti darbą ir tinkamą uždar- 
i bį, teikti didelei šeimai para
mos, praėjusį trečiadienį val
dinė įstaiga šeimą išmetė iš 
buto už neužsimokėjimą ren- 
dos. -

Gobelių vaikai yra nuo 2 
mėnesių iki 12 metų amžiaus.

Gal pakels Harlemui 
apdraudę duoklę

metų 
miestinis sveikatos depart- 
mentas bendrai su švaros de- 
partmentu chemiškais skiedi
niais purkščia, naikina čiau
dulio žolę (ragweed) iš tuš
čių lotų. Ir šiemet nuo bir
želio pradžios esą apšlakstę 
1,660 akrų plotą.

Dėl dažnų lietų, šiemet 
ragweed užderėjo, tačiau dė
ka jos plotų sumažėjimui tos 
žolės dulkių ore randasi ma
žiau, negu būdavo prieš kele
tą metų.

ar Marc- 
Jeigu 
labai 

jis bus
kandidatuoti ? Juk

galės

Vaiką sužeidusiam 
uždėjo pabaudą

VEIKSMAI! INTRIGA! 
PRIEVARTA!

Duktė prieš tėvą, nuo kurio ji 
bando paveržti Laukų Imperiją, 
vadinamą

“™ FURIES”

Atidėjo įtartŲJį] 
j kvotimą

Praėjusį trečiadienį riewyor- 
kietė drafto taryba rado ka
rinėn tarnybon priimtinus 
203 iš 546 atvykusių. I Tai 
buvo aukščiausias nuošimtis 
nuo pradžios drafto. į

Tač i au n esi ra p ortu o j an č i ų 
draftui nuošimtis, vis dalr te
bebuvo nefnažas. Iš 71 £ pa
šaukt!) 165 nesiraportavo.

Miestinis gaisragesybos de- 
partmentas šį penktadienį eg
zaminuos aplikantus gaisrage- 
siu pareigoms. Rugsėjo 1- 
mą ims darban 83.

Pasipiktinę užgavimu ant 
gatvės 6 metų amžiaus’ ber
niuko, kaimynai pripildė 
Bronx teismabutį, kurin buvo 
pašauktas vaiko užgavėjas. 
Teisėjas vaiko užgavėjui įsakė 
pasimokėti teismui $50. Vai
kas buivo užgautas vaikams 
žaisti atitvertame bloke,' kur j 
joks auto neturėjo važiuoti.

Banga apiplėšimu

vijęsis plėšiką, 
kad užpuolikai ve-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

22f South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

lląrlemo pilieti j a subruzdo 
protestuoti, kad apdraudų 
kompanijos neapdraudžia na
rnų nuo gaisro negrais apgy
ventose srityse, diskriminuo
ja..:. Kad palaikyti ir to
liau diskriminaciją, bet nu
slėpti tą dėmę, kalbama pa
kelt apdraudos duoklę taip, 
kad niekam neapsimokės ap
sidrausti.

Senyva moteriškė apsiskun- 
dė policijai, kad Cunningham 
parke, Queens, plėšikai atėmė 
iš jds piniginę. Bet joje bu
vę tik biskelis smulkių.

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

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

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visbkie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
I

Patogi vieta pasišnekučiuoti; Užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savę skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Unfbfi Avė. iri Hooper Street.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas .

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

žvaigždžiuoja
BARBARA STANWYCK 

WENDELL COREY 
WALTER HUSTON 
' , * ♦ * 

ir Scenoje 
ASMENIŠKAI!

THE MILLS BROS.
"Four Boys and a Guitar” 
Al Bernie — Eddie Fisher 

Extra: BOBBY BYRNE ORK.

Paramount

Valdinis komisijonierius 
McDonald atidėjo Julius Ro- 
senbergo kvotimą vienai sa
vaitei, į rugpjūčio 22-rą. Pra
ėjusį penktadienį areštuota ir 
jo žmona. Juos įtaria šnipi
nėjime Tarybų Sąjungai.

Posėdžiavę per 5 su virš va
landas, darbininkų ir laikraš
čio World-Telegram and Sun 
firmos atstovai išsiskirstė ne
susitarę streiką baigti. Laik
raštis neišeina visu streiko lai
ku.

Gal sutartinai didelė grupė, 
j o gal ir bendro ūpo pagautos 
atskiros grupės plėšikų šiena- 
vosi Bronxe ir apylinkėse.
. Pavojingai sužeistas radijo 
pataisų šapos savininkas Har
ry Spanier, 
Sakoma,
liau susekti ir areštuoti.

Kitoje vietoje du ginkluo
ti plėšikai apmušė auksoriaus 
krautuvės savininką Marcus 

’Lieberman • ir jo žmoną ir iš
sinešė $610 vertės turto pini
gais ir daiktais.

Įvyko eilė kitų apiplėšinėji
mų be sužeidimų ir be areštų.

------------------------------------------- C—

JĖI ŽUVIS MOKĖTU 
i JUOKTIS

Ot, galėtų 
newyorkiecio 
ir ųueensiečio 
Tie vyrukai, 
susimušė ir
bylinėtis už argumentą, 
pirmasis užkabino žuvį.

išji kvatotis
Lincoln Mazer 

James Errante! 
išvykę žuvauti, 
atsidūrė teisme 

kas

Wall Stryto pulsas, atrodo, 
veikia sykiu su kariniu pulsu. 
Kuomet atrodo, kad yra viltis 
pratęsti Korėjoje karą ar jį 
praplėsti į pasaulinį karą, po 
Wall Strytą banguoja džiaugs
mai. Ir perka, perka Šerus. 
Visi tikisi didžių pelnų.

Praėjusį pirmadienį pre
kyba daugėjo, kainos staiga • 
kilo pirm pat prasidėsiant ka
rui ir karo pradžioje, bet pa
sireiškus einamajai karokryp-

1 čiai, Šerai pradėjo atslūgti.

Astorijos gyventojai ragina 
vietinius valdininkus gauti iš 
miesto valdžios pinigų už
tverti tvorą East River pa
krantėmis ties Astoria Houses. 
Ten jau buvo įkritęs upėn ber
niukas.

Peter Dorfman, bučeris, vi
suomet tikėjęs, kad 13-ta die
na jam laimingiausia, šį kar
tą, matomai, laimė nukrypo 
kitur. Praėjusį sekmadienį iš 
jo krautuvės išvogė $975.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

I

TELEVISION

<♦>

<♦> > A

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦> <♦>

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTR.ONAS, Manager
(Lalsnhiotas Balsamuotoja#)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas T F T F V I S T O NEVergreen 4-9407 r v 1 O A ii
/////// .II ; SHUFFLE BOARD

> Telefonas
EVergreen 4-8959

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Drs. Stenger & Stenger 
• Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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. O.,

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.

HY. 7-8681
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