
Didele šalis ir didelė par- 
“Liaudies Menas.” [tija. 
Pasamdysinie ir apsidirbsi- 
80,000 sužeistų. [sime. 
Spaudos piknikas. 
“Naujasis Adomas.” 

Rašo A. BIMBA

Vėliausias pranešimas iš 
Kinijos: Komunistu Partija 
jau. turi penkis milijonus na
riu. Milžiniškas kraštas, skait- j 
linga revoliucinė partija. Jei Į 
visus norinčius Įstoti priimtu, { 
partija būtų kelis kartus-: 
skaitlingesnė. Mao ir kiti va-j 
dai stengiasi partiją išlaikyti' 
tikra darbo liaudies partija. I 
O tai nelengva* !

. * ISkaitau Lietuvių Meno Są
jungos žurnalo “Liaudies Me
nas” penktą numerį. Dideliu 
žingeidumu perskaičiau du 
straipsniu — angliškai Mil
dred Stensler straipsni “The 
Music of America” ir lietu
viškai A. Žilėno “Amerikos 
Menas: Pirmieji piešėjai kolo
nijose..” Suprantu, kad tie 
patys autoriai tomis pačiomis 
temomis duos daugiau straips
nių.

Aišku, kad tam pačiam nu- j 
meryj yra daug daugiau ko! 
pasiskaityti—straipsnelių, po
ezijos. '

Nepadarys klaidos tie lais- 
viečiai, kurie “Liaudies Me
ną” užsiprenumeruos ir kiek
vieną numerį perskaitys. Pre
numerata t/k du doleriai me
tams.

Atsirado dar vienas didelis 
galvočius. Juomi skaitau 
kongresmaną Scrivner, repu- 
blikoną, iš Kansas. Jis sako, 
kad mes nei Rusijos, nei ko
munistų nesudorosime seno
mis priemonėmis.

Kam mums savo kraujas 
lieti tokioje Azijoje? Argi 
mes negalime už savo dole
rius papirkti arba pasamdyti 
Kinijos generolų ir kareivių, 
kurie už mus kariautų ? Kon- 
gresmanas Scrivner šaukia: 
Taip galima ir taip reikia pa
daryti !

Kas gi sakė, kad mes į Kon
gresą išrenkame tik protingus 
žmones? Jų ten rasi visokių: 
rasi ir tokių, kaip Scrivner. 
Jis dar ir šiandien nežino, 
kad mes Kinijoje papirkimui 
generolų ir kareivių išleidome 
daugiau kaip penkis bilijonus 
dolerių. Rezultatas: pati tų 
papirktų generolų galva vos 
sveika paspruko į Formozą.

t

Tiesiai iš burnos labai mo
kyto New Yorko valstijos 
sveikatos komisijonierįaus Dr. 
Hilleboe. Dr. Hilleboe sako, 
kad tik viena atominė bomba, 
numesta ant vieno kurio mies- 
to<^paliktų ne tik desėtkus 
tūkstančių lavonų, bet ir ma
žiausia aštuoniasdešimt tūks
tančių sužeistų.

Užmuštieji nesvarbu, su 
jais bus jau apsidirbta, jie 
jau nei patys sau, nei mums 
galvos nebesuks. Bet ką da
rysime su sužeistaisiais? Štai 
kur, sako gerasis Dr. Hille- 
boe, iškyla tiesiog neįkanda
ma civilinio apsigynimo pro
blema.

O kas bus, jeigu ant New 
Yorko bus paleistos kelios 
atominės bombos?!-

Lai pasiskaito tie' fašistiniai 
idijotai, kurie reikalauja jau 
dabar pradėti atominį karą.

Jau labai arti didysis spau
dos piknikas. Rugsėjo 3 die
na pribus kaip bemanant. O 
šis filadelfiškis spaudos pikni
kas turi būti vienas iš di
džiausių ir šauniausių.

Brooklyne jau yra nusamdy
ti trys busai vežimui žmonių 
į Filadelfiją. Tuojau įsigyki
te bilietus. Reikia, kad nė 
vienas, norintis važiuoti, ne
pasiliktų be vietos.

Dabar aš turiu naują gal
vosūkį: nežinau, kas padaryti 

(Tąsa ant 5 pusi.)
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Senato komitetas užgyrė Amerioks delegatas reikalauja prijungt Pietų Korėjos tautininkų 

žandarišką McCarran kilių Šiaurinę Korėją pietiniams tautininkams valdžia bėga iš Taegn

Kilius perša suregistruot komunistus ir progresyves 
organizacijas, įkalini kairesnius nepiliečius ir tt.

Washington. — Teisinis 
Senato komitetas i9i balsais 
prieš 3 užgyrė f asistuojan
tį demokrato senatoriaus 
Pat McCarrano bilių prieš 
komunistus, šiaip progresy
vius ir nepiliečius svetur- 
gimius.

McCarrano bilius, tarp 
kitko, reikalauja:

Priverst susiregistruoti 
“teisingumo” departmente 
visus komunistus, jų prita
rėjus ir organizacijas, ku
rios remia bent vieną ko 
munistų siūlomą dalyką 
(pavyzdžiui, uždraudimą 
atomines bombos.)

Paaštrint Smitho įsta
tymą, pagal kurį tapo nu
teisti kalėjimai! vienuolika 
Komunistų Partijos vado
vų.

Priversti komunistus ir 
vadinamas “komunistinio 
fronto” organizacijas aiš
kiai uždėti užrašą ant jų 
siunčiamų per paštą laik
raščių ir kitų raštų, kad 
tai “komunistinės organi
zacijos skleidžiama” litera
tūra.

Įkalint bei į koncentraci
jos stovyklas suvaryt visus 
nepageidaujamus nepilie
čius ateivius, kurių negali
ma deportuot į gimtąsias 
jų šalis.

Verst komunistus ir per
sekiojamų organizacijų na
rius liudyti prieš savo vir
šininkus, ir tt.

Areštuoti indėnų 
streiko, vadai

Bombay, Indija. — Poli
cija suėmė Audėjų Unijos 
sekretorių Rają Kulkarnj 
ir kitus audėjų streikų va
dus. Streikuoja apie 60,000 
Mazdoor Sabha audyklos 
darbininkų; reikalauja 
daugiau bonų priedan prie 
paprastos algos.

Areštuota 178 asmenys, 
jų tarpe trys ’ socialistai 
Bombay miesto valdybos 
nariai; kaltinami, kad veik
liai dalyvavo streike.

Amerikinė pasaka apie 
liaudininkų trokus

Pietinė Korėja..— Uni
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra, pasakoja:

Kadangi jankių lakūnai 
bombarduoja Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų trokus. 
tai liaudininkai vartoja to
kią gudrybę. Numatydami, 
kad amerikiečiai atlekia 
bombarduot, liaudininkai 
apverčia savo trūkus —te
gul jankiai pamano, kad 
tie trokai jau sudaužyti; 
tad nemėtys bombų j juos. 
O kuomet amerikiečiai nu
lekia šalin, tai liaudininkai 
pastato trokus ir vėl jais 
frontan važiuoja.

Cantazaro, Italija.—Per
kūnas Kalabrijoj užmušė 
14 italų. *

Už tu 'bei kitu biliaus 
posmų peržengimą baust 
iki 10 metu kalėjimo ir 
$10,000.

Demokratų senatorių va
das Scott Lucas ir aštuoni 
kiti Senato teisinio komite
to nariai sakė, kad jau ir 
dabar, pagal Smitho įstaty
mą ir pasiremiant apeliaci
jos teismo sprendimu prieš 
komunistų vadovus, gali
ma “teisti ir bausti kiek
vieną Komunistų Partijos 
nari ir kiekviena asmenį, 
veikliai dalyvaujantį komu
nistiniame judėjime.”

(McCarrano bilius buvo 
plačiau išdėstytas Įvairumų 
Puslapyje penktadienį šią 
savaitę.)

Daugelis republikonų 
taip pat žacla remti Mc-

! Carrano biliu.c

Prez. Trumanas užgirs 
pensijų pakėlimą

Washington. — Senatas 
visais balsais ,prieš vieną 
taip pat užgyrė bilių dėl 
senatvės pensijų pakėlimo 
ir 10 milionų daugiau žmo
nių įtraukimo į valdinę se
natvės apdraudą.

Kongreso Atstovų Rū
mas jau pirmiau šį bilių 
priėmė. Užtikrinta, kad 
prez. Trumanas pasirašys 
jį kaip įstatymą.

Bilius pakelia vidutinę 
senatvės pensiją 77 procen
tais ir puse jau gaunan
tiems pensiją ir beveik pa
dvigubina tiems, kurie pra- 

; dės imti pensiją po to, kai 
naujasis įstatymas įeis ga
llon.

Jeigu Trumanas pasira
šys jį pirm rugpjūčio 26 d., 
tai šis įstatymas pradės 
veikti rugsėjo (September) 
mėnesį.

Didėja bedarbiu skaičius 
vakarinėje Europoje

Strassbourg, Francija. —- 
Vakarinėje Europoje vis 
daugiau ir daugiau darbi
ninkų netenka darbo, — 
sakė Hugh Dalton, Angli
jos pasiuntinys tariamame 

’“Europos seime.” Jisai sa
kė:

— Kol Europoje bus to
kios didžios bedarbių ma
sės, tai platės ir komunisti
nis judėjimas.

$2,500,000 atlyginti civili
niams amerikiečiams už 
nuostolius Korėjoje

Washington.—Prez. Tru
manas patarė Kongresui, 
kad paskirtų pustrečio mi- 
liono dolerių atlyginti ame
rikiniams kontraktoriams 
ir civiliams samdiniams 
Korėjoje, kuriems karas 
padarė medžiaginių nuos 
tolių.

Jeruzalė. — Izraelio sie
nos sargai nušovė 30 ara
bų šmugelninkų - kontra 
bandnešių.

Lake Success, N. Y. — 
i Sovietų atstovas Jakovas 
Malikas, Jungt. Tautų* Sau
gumo Tarybos pirmininkas 
rugpjūčiui, pakartojo rei
kalavimą pakviest Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos atstovus ir Pieti
nės Korėjos tautininkų pa
siuntinius. Malikąs sakė, 
Saugumo Taryba privalo 
išgirsti abiejų pusių aiški
nimus bei parodymus apie 
tai, kas iššaukė korėjos 
karą. Malikas kaltino Pietų 
Korėjos tautininkus, kaip 
karo pradėtojus prieš Šiau-

Komunistų Partijos pareiškimas 
dėl pamokų partinėm mokyklom

New York. — Komunis
tų Partijos komitetas iš
leido pareiškimą kas liečia 
pamokų programas parti
nėse mokyklose.

Komitetas primena, jog 
vienuolika komunistų vado-' 
vų tapo nuteisti kalėjiman 
žymia dalim todėl, kad par
tinės mokyklos, tarp kitko, 
naudojo Markso, Lenino 
ir Stalino raštus kaip va- 

I dovėlius. Valdiniai proku
rorai ir šnipai-liudytojai 
iškraipė tuos ' raštus, me
lagingai perstatė Komunis
tų Partijos tikslus ir sura
do, kad komunistu vadovai 
suokalbiavę .“mokyt ir 
skelbt, kad reikėsią nuverst 
Amerikos valdžią per-jė
gą ir prievartą,” sako šis 
partijos komiteto pareiški
mas.

Bet atsižvelgiant į teis

Atomistas apleido Airiją; 
darbuosis Vengrijai

Dublin, Airija. — Atomi
nių tyrinėjimų mokslinin
kas prof. Lajos Janossy 
apleido savo tarnybą Airi
joje. Jo draugai sako, Ja
nossy išvyko į Vengrijos 
Liaudies Respubliką.

Vengrijos valdžia kvietė 
Janossy darbuotis fiziniai- 
atominiuose tyrinėjimuose, 
kurie daromi Budapešto 
Universitete.

Antrojo pasaulinio. karo 
laiku Jannossy buvo 
Anglijoj ir padėjo tobulin
ti ginklus prieš nacius.

U. S. Laivą linija atsisako 
gabent Sovietu produktus

New York. — United 
States Laivų kompanija į- 
sakė negabent tais laivais 
jokių sovietinių produktų, 
vis tiek ar Sovietai tiesio
giai siųstų savo produktus 
ar kita šalis mėgintų gau
tus iš Sovietų f produktus 
persiųsti į Jungtines Vals
tijas.

Vadų sukurstyti, federa
ciniai laivakroviai sukilo 
prieš iškrovimą .pustrečio 
tūkstančio dėžių vėžių mė
sos iš atplaukusio anglų 
laivo, nes Anglija gavo tą 
vėžieną iš Sovietų (mainais 
už anglų dirbinius).

] rinę Korėją. Jis ypač smer
kė Amerikos įsiveržima i 
naminę koriejiečių kovą.

Amerikos delegatas War
ren Austinas priešinosi 
siūlymui išgirsti Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų liudiji
mą. Austinas, iš savo pusės, 

■ šaukė Jungtines Tautas 
padėti Pietinės Korėjos 
tautininkams užvaldyti ir 
Šiaurinę Korėją ir taip su
vienyti šalį po tokia neva 
demokratine valdžia, kaip 
fašistuojančio Pietinės Ko
rėjos prezidento Syngman 
Rhee.

mų sprendimus, komitetas 
darys tūlus pakeitimus 
partinių mokyklų progra
mose, kad toliau išvengtif 
tų pačių priekabių prieš 
jas. Komunistų Partijos 
komitetas todėl nutarė:

“Išbraukti visus mokyk-| 
linius planus ir patvarky-1 
mus, kuriuos iki šio] buvo 
davęs Nacionalis (Komu
nistų Partijos) Komitetas 
ar bet kokia to komiteto 
įgalinta įstaiga. Mes prašo
me nevesti jokių diskusijų, 
jokios klases ar 'mokyklos 
pagal tas programas bei 
nurodymus, kurie buvo iš
leisti anksčiau, negu 1950 
metų rugpjūčio 15 d. Na
cionalis Apšvietinis Komu
nistų Partijos Skyrius grei
tai, kaip tik galima, išleis 
naujus nurodymus ir prog
ramas.”

Turkija nepriimsianti savo, 
tautiečių iš Bulgarijos

Sofija. — Bulgarijos val
džia nusprendė per tris 
mėnesius deportuot Turki- 
jon 250,000 turkiškos kil
mės žmonių. Nurodo, jog 
tai būtų teisėtas jų per- 
kraustymas pagal Turki
jos sutartį su Bulgarija dėl 
turkų ar bulgarų perkraus- 
tymo į jų tautos šalį.

Bet United Press prane
ša, kad Turkija atsisako 
priimti tuos 250,000 savo 
tautiečių iš Bulgarijos.

TRUMANAS PASKYRĖ 
DULLESĄ ATSTOVU 
J. TAUTŲ SEIMUI

Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė republiko- 
ną Wall Stryto advokatą 
Johną F. Dullesą Amerikos 
atstoyu Jungtinių Tautų 
seimui, kuris susirinks kitą 
mėnesį.

Dulles prieš pat Korėjos 
karo pradžią lankėsi pas 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentą Syngmaną 
Rhee ir pažadėjo, kad Ame
rika duos Rhee valdžiai 
dar daugiau karinės ir pi
niginės paramos.

(Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublika sakė, jog 
Dulleso vaišės pas pieti
nius tautininkus davė jiem 
ženklą pradėti karą prieš 
Šiaurinę Korėją.)

Šiaurinių Korėjiečių artilerija jau pasiekia Taegu; ‘ 
jankiai kontratakuoja ir praneša apie savo laimėjimus '

Pietų. Korėja, rugp.,18.
— Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai užėmė Kumwa mies
tą, 12 mylių į šiaurvakarius 
nuo Taegu, laikinosios sos
tinės Syngmano Rhee, Pie^ 
tų Korėjos tautininkų pre
zidento.

Liaudininkų artilerijos, 
šoviniai jau pasiekia Taegu i 
priemiesčius.

Syngmano

Amerik. komanda penkta
dienį pranešė, kad jankiai 
atmušė mylią atgal liaud., 

-artėjančius prie Taegu, ir 
kad^vidutiniame’ fronte, 
Čangnyongo^įtyje, pastū
mė liaudininkuos mylias 

! atgal. Kitas amebįkiečių 
j pranešimas sako, kad jie 

Rhee valdžia . į§vįen su Pietinės KoVęjos 
Taegu - į Pusaną,. tautininkais atgriebė Ęo- 
i amerikiečiams > pang uostamiestį, rytinia

me Korėjos pakraštyje. \
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

svarbiausi 
uostamiestį, pietiniai ryti
niame Korėjos kampe.

Urmu^ sprunka iš Taegu 
tautininkai biznieriai, pini- 
guočiai ir jų politikieriai.

Ramiais laikais TaegiC
turėjo 300,000 gyventojų. 
Šio karo metu buvo sugu
žėję miestan dar pusė mi- 
liono tautininkų, pabėgu-

Paliuosuoti dar 8 
naciai kriminalistai

Frankfurt, Vokietija. — 
Aukštasis Amerikos ko- 
jnisionierius Vokietijai 
John J. McCloy įsakė pa
leisti iš kalėjimo dar 8 
aukštus naęius, kurie buvo 
nuteisti kaip kariniai kri - 
minalistai. s McCloy juos 
paliuosuoja už “gerą užsi
laikymą kalėjime.”

Tarp paleidžiamų nacių 
yra Otto Dietrich, buvęs 
nacių propagandos minist- 
ro Goebelso pavaduotojas, nušovė du bombanešius 
ir Friederich Flick, buvęs B-29.
didžiulis plieno fabrikan
tas. Flick be kitų nedory
bių, naudodavo sugaudytus 
kitataučius kaip darbo ver
gus.

Du kiti, Richard.W. Dar- 
re ir Otto "Dietrich, vykdė 
Hitlerio planą žydam nai
kinti. Buvo išžudyta 6 mi- 
lionai žydų.

Republikonas senatorius 
Cain pas Franko

\ i

Madrid. — Republikonas 
Jungtinių Valstijų senato
rius Harry Cain atsilankė 
palociuri pas fašistinį Ispa
nijos diktatorių Franko.

Cain, ginklinės Senato 
komisijos narys, tarėsi su 
Franku apie kovą prieš ko
munizmą.

Thai 1 ando “savanoriai” j 
karui Korėjoje

Bangkok, Thailand. ■— 
Thailando (Siamo) valdžia 
surašė jau 11,000 “savano
rių” į talką Amerikai kare 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Pranešama, kad genero
las MacArthur priims ta
riamus “savanorius.”

Fort Worth, Texas. — 
Nukrito ir sudegė bomba- 
nešis B-29. Žuvo 4 lakūnai.

ORAS. — Daugiausiai 
giedra ir vėsiau.
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niu nuo šiauriniu liaudinin
ku, c

Pyongyang, rugp. 17. — 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kų radijas sakė:

Liaudies Armija išlais
vino Songdžu ir Koreną, 
svarbius priešams apsigy - 
nimo punktus.

Liaūdininkai, žygiuoda
mi pirmyn linkui Waegwa- 
no, kirto smūgius amerikie
čiams ir Syngmaną Rhee 
tautininkams, rytiniame 
Naktong upės šone, kur jie 
atkakliai priešinasi.

Rugp. 17 d. Liaudies Ar
mija visiškai išlaisvino 
Waegwana; paėmė jtelais- 
vėn daug priešų kareivių 
ir oficierių; pagrobė 5 
amerikinius tankus, 12 pat
rankų, 25 rakietinius pa
būklus ir 81 minosvaidį.

Liaudininkai priešlėktu
vinėmis savo patrankomis

Dvigubas reikalavimas 
griežtos cenzūros

Washington. — Ameri
kos valdžia reikalauja kie
čiau cenzūruoti karo fron
to žinias iš Korėjos, nes 
iki šiol vis patenka spau- 
don tūli nepageidaujami 
jankiams pranešimai.

Atsiliepdamas į tą reika
lavimą, generolas MacAr
thur sako, Jungtinėse Vals
tijose taip pat turėtų būti 
griežčiau cenzūruojamos 
žinios apie laivų plaukimą 
į karo sritį, apie kariuonje- 
nės siuntimą ir kitus kari
nius dalykus.

Detroite 75 procentai
netiko kariuomenėn

Detroit. — Fort Wayne
rekrutavimo stotis atmetė 
75 procentus pašauktų ka
rinei tarnybai vyrų: sura
do, kad jie netinka armijai 
dėl visokių sveikatos blogu
mų. <

Dauguma tų vyrų buvo 
tarp 24 ir 25 metų amžiaus.

New Delhi, Indija. — 
žemės drebėjimas šiaurinė
je Indijoje apnaikino 6 kai
mus bei miestelius; praži» 
dė kelis žmones ir paliko 
be. pastogės tūkstančius ki
tų.
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Prekyba ir isterija
Svarbus klausimas šiomis dienomis iškilo New Yorko 

uoste. Anglijos valdžia nusipirkus iš Sovietų Sąjungos 
žuvienes atvežė Amerikon parduoti ir pasidaryti dole
rių. Bet New Yorko laivakroviai, fašistinės propagan
dos paveikti, atsisakė žuvieną iš laivo iškrauti. Anglai 
turėjo vežtis atgal.

Dabar United States Lines paskelbė, Kad šios kompani
jos laivai negabens jokiu produktų, pagamintų Sovietų 
Sąjungoje. Rezultatas bus toks, jog jau ir taip beveik ' ube 
išnykus prekyba tarpe Amerikos ir Sovietų Sąjungos i 
dar toliau suliesės.

Tai daroma, aišku, su tikslu pakenkti socialistiniam 
kraštui. Bet ilgainiui, netenka nė aiškinti, bus pakenk
ta daug daugiau pačiai Amerikai. Jeigu jau kuris, kraš
tas labai reikalingas plačios prekybos su užsieniečiais, 
tai šis kraštas yra Jungt. Valstybės. Mūsų kapitalistinė 
ekonomika negali gyvuoti be išvežimo užsienin savo dir
binių taip, kaip žuvis be vandens. Iškilęs karas ir užmo- 

‘ jis trumpiausiu laiku sumilitarizuoti visą kraštą, tiesa, 
įpylė gyvybės eleksyro į mūsų ekonominį gyvenimą, tam j

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Kur dabar randasi tie “Hollywood 10”?
KĄ^SAKĖ TADA, O KĄ 
GIEDA DABAR

I

Komercinė spauda vienu 
balsu sušilus tvirtina, kad 
Šiaurinė Korėja pradėjo 
karą, o ne Pietinė Korėja, 
vadovaujama prezidento 
Syngman Rhee. Ji dabar 
tvirtina, kad Pietinės Ko
rėjos valdovai nė nesapna- 

; vę apie užpuolimą ant 
| Šiaurinės Korėjos, jokio 
j plano užpuolimui nebuvę 
pasidarę ir neturėję. Tokia 
dabar tos spaudos kasdie - 1 

nė rauda. !
Bet ar visada taip buvo? 

Ne, nebuvo. Prieš karą 
dažnai komercinėje spau
doje užeidavai, pasididžia • 
vimų Pietinės Korėjos mi- 
litarine galia ir karingu- 

‘. .. . Prieš karą ta spauda 
i neslėpė to fakto, jog Pieti- 
'nės Korėjos valdžia ruošia
si užpuolimui ant šiaurines 
Korėjos. Pietinės Korėjos 
valdovai neslėpė ^_ta fakto. 
Rhee iri jo kolegos visiškai

niaus valdžią, amerikiečiai 
sveikino juos.

Sakysit, kad tai buvo prieš 
karą. Gerai. O ką ji darė, 
kai olandai užpuolė ant In
donezijos? Niekas nei pirš
to nepakėlė prieš olandus. 
Pasitenkino pabarimu. Ame
rikiečiai išleidžia milijonus 
doleriu kurstymui sukilimų 
liaudiškų respublikų viduje. 
Jie siūlo gaminti milijonus 
radijo imtuvų ir mėtyti juos 
rytinėj Europoj, lead maišti
ninkai girdėtų Amerikos in
strukcijas.

Amerikiečiai ir britai, kaip 
ir franc ū z ai, 
ja

skaito “agręsi- 
tik kolonijų žmonių ko

vas i už savo nepriklausomy- 
Šių jėgų armijos ka-bę.

niauja Korėjoj, Indo-Kinijoj, 
B'urmoj, Malajuose ir kitur 
ne su svetimais isiveržėlihis, 
norinčiais pavergti tas šalis, 
bet su vietos žmonėmis, no
rinčiais tautinės laisvės ir 
nepriklausomybės, savo bū
vio pagerinimo.

mui, nes niekas jos neįgalio
jo būti pasaulio žandaru.

Kad negalėtų būti 
kios abejonės apie 
Morgenthau “1 
nius polinkius” ir 
tę”,‘ prof. Kolupaila sako, 
parodo ir tas faktas, jog 
jis, Dr. Morgenthau drąsiai 
gynė Achesoną: jis nežinąs 
geresnio užsienio ministro 
Amerikos istorijoje. Gerai, 
kad jis išdavęs Kiniją ko
munistėms.” (Draugas, 
rugp. 12 d.)
Išdavikas Dr. Morgenthau, 

išdavikas sekretorius Ache
son, niekuo kitu, aišku, ne
gali būti ir -Achesono bo
sas prezidentas Trumanas. 
O ką jau bekalbėti apie tik
imuosius taikos , šalininkus! 
Jie visi — “Judesiai.” Tik 
vienas prof. Kolupaila, ir 
dar prof. Colegrove yra 
geri, ištikimi “patriotai”— 
o gal klerikaliniai‘ asilai?

1947 metais dešimt Ho- randasi Millpoint, 
lywoodo žymiausių rašyto
jų ir filmų kūrėjų buvo nu- Įėjime. Jis nubaustas 

j0.; teisti kalėjiman už atsisa- 
prof. kym% Kongreso 

komunisti- kiniam Komitetui 
išdavys-, Popinę !'l'"

West 
Virginia, federaliniam ka

sė- 
šiems mėnesiams kalėti.

Neameri-| Tam pačiam kalėjime vie- 
atlikti

: išpažintį. Visos 
apeliacijos buvo atmestos 
ir nuteistieji turėjo šiemet 
atlikti uždėtąją bausmę.

Žymusis f 
daugelio veikalų 
John Howard Lawson ran
dasi federaliniam kalėjime 
Ashland, Kentucky. Jis nu
baustas vieneriems me-

neriems metams pasodin
tas novelistas ir dramatur
gas Albert Maltz.

Filmų direktorius ir ga- 
Herbert Biber-m in toj as Herbert Biber- 

dramaturgas, manas 5 mėn. pasodintas 
1 autorius į kalėjimą Texarkana, 

Texas. Novelistas, laikraš
tininkas, karinis korespon
dentas Alvah Bessie tam 
pačiam kalėjime turės iš-

tams. Tani pačiam kalėjime ^ūti vienerius metus.
randasi ir novelistas, dra- 
maturgas, karinis kores
pondentas Dalton Trumbo. 
Tame pačiame kalėjime, 
beje,.jsėdi buvęs kongres- 
manas May, nubaustas už 
graftą pereitame kare.

Edward Dmytryk, žymus 
filmų direktorius, kurio 
filmas “Crossfire” susilau
kė aukščiausių pagyrimų,
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tikros gamybos šakos gamina daugiau ir smarkiau, dar- cioji
bu atsiranda daugiau. Bet tai juk tik laikina fenomeną. 
Netekimas užsieniuose marketų (užsidarymas nuo di
džiosios Kinijos, nukirtimas prekybos su Sovietų Sąjun
ga ir liaudiškosios demokratijos kraštais) turės neigia
mai atsiliepti į mūsų ekonomiją.

Sukurtoji šalyje isterija kerta smūgį po smūgio vi
suose mūsų gyvenimo punktuose. Isterijos paveikti žmo
nės nebesupranta savo tikrųjų interesų. Tokioje padėty
je žmonės patys muša ir patys rėkia. Susidaro nesveika, 
pavojinga padėtis. Šaltas, rimtas apgalvojimas pasidaro 
tokiems žmonėms svetimas dalykas. Laikinu ūpu ir su
erzintais jausmais grindžiama politika. Iš paviršio ji at
rodo gudri ir smarki, bet savo esmėje ji visiškai sveti
ma šalies ir jos žmonių interesams.

išsireiški-
nori mar-

Šiaurinę

PROFESORIUS SUSIžA- I 
VĖJO

Kur buvęs, kur nebuvęs 
išlindo prof. Steponas Ko
lupaila, pabėgęs nuo Lietu
vos žmonių ir atsidūręs Dė- 

i dės Šamo globoję. Prof.

Atidengimas slaptybių
Ruošiantis rudens rinkimams, republikonai Kongrese 

sušilę ieško argumentų prieš savo~kolegas- demokratus, parlamento narių. 
Jie-pradeda kabinėtis prie Trumano užsieninės politikos, | iš jų buvo: Jie 
prie kurios pagaminimo jie patys uoliai prisidėjo. Po 
truputį pradeda prezidentą pešioti ir už,tos politikos 
nepasisekimus Korėjoje. Jie, žinoma, ne tiesiog pasmer
kia karą, ne tiesiog puola patį prezidentą, bet kimba už 
kalnieriaus prezidento sekretoriui Achesonui.

Didelis republikonų šulas, smarkus oratorius, senato
rius Kenneth S. Wherry iš Nebraska taip įsikarščiavo, 
jog pareiškė: “Mūsų vaikų kraujas, pralietas Korėjoje, 
randasi tik ant jo pečių ir ant nieko kito.” Visi suprato, 
kad senatorius Wherry per sekretorių Achesoną užata- 
kavo prezidentą Trumaną.

Republikonai, kitokių ;
prieš savo kolegas iš demokratų partijos, prisimygę 
tvirtina, kad mūsų vyriausybė buvus visiškai apleidus ir 
pamiršus Pietinę Korėją. Ji buvusi palikta bejėgė ir be
ginklė. Įš milijonų ir milij.onų dolerių, paskirtų Pietinės 
Korėjos apginklavmui, Korėja gavus tik už du šimtu do
lerių beverčių dratų!

Šitie apkaltinimai išvedė iš kantrybės mūsų demokra
tus. Senato Užsienio Reikalų Komisijos pirmininkas se
natorius Tydings iš Marylando, perdėm atsidavęs prezi
dento Trumano vadovybei, nusprendė imtis drastiškų 
žygių. Jis pareikalavo, kad Valstybės departmentas nu
imtų pečėtį slaptybės nuo informacijų apie Korėją ir 
leistų jam senatoriui Wherry ir visiems administracijos 
kritikams gerkles užkimšti grynais, šaltais faktais. Jis 
tą leidimą gavo ir dabar visa Amerika mato, kad šimtai 
ir šimtai milijonų Amerikos taksų mokėtojų dolerių bu
vo išleista Pietinės Korėjos valandčiosios klikos apgink
lavimui ir sustiprinimui. Korėjoje su Syngman Rhee buvo 
lygiai taip elgiamasi, kaip Kinijoje su Čiang Kai-šęku. 
Kalnai ginklų\buvo pasiųsta į Pietinę Korėją. .Bet jie 
“sutirpo”, kaip sutirpo Amerikos ginklai, pasiųsti Čian- 
gui į Kiniją. \

Ginklai vieni nekariauja. Reikia žmonių juos pavarto
ti. Kiniečiai atsisakė tais ginklais palaikyti ant savo 
sprando išnaudotojų klasę, vadovaujamą Čiango. Korė
jos žmonės, tos pačios Pietinės Korėjos, atsisakė tais A- 
merikos ginklais gelbėti kailį klįkos, kuriai vadovauja 
Syngman Rhee. Štai kame visa paslaptis. Štai ką parodo 
senatoriaus Tydings paskelbti faktai. Su jais reikia skai
tytis. Iš jų turi išplaukti atitinkamos, protingos išvados, 
o ne isterija.

Tik nuo 1946 metų, sako senatorius Tydings, Jungtinės 
Valstybės suteikė vien tik Pietinės Korėjos valdžiai, jos 
militariniąm ir ekonominiam sustiprinimui, už $495,700,- 
000 paramos! Tik iš Amerikos ginklų perviršio sandelių 
buvo suteikta Syngman Rhee valdžiai už $56,000,000 gink
lu. Tu ginklu atpildymas, jis-pažymi, kaštuos Amerikai 
$fto,000,000.

Taip, Pietinės Korėjos valdžia buvo nuo kojų iki gal
vos ginkluota, — ginkluota mūsų, Amerikos ginklais.

nesivaržę savo 
muose, kad jie 
suoti -ir užimti

I Korėją.
Pietinės Korėjos valdam
“l klika su Syngman 1- - - ,v ■

Rhee priešakyje atvirai I Kolupaila yra ištikimas Už
slopino tam pačiam Pieti- j rikalas, nors anais metais, 
nes Korėjos parlamente 1 lankydamasis. Amerikoje, 
tuos narius, kūne drįso ! nudaymėjo, šiokį to-

I priešintis užpuolimui ant 
Šiaurinės Korėjos. Net
trylika to parlamento narių 
buvo suimti ir nuteisti nuo 
trijų iki dešimties metų 
kalėti. Apie tą garsią bylą 
buvo plačiai rašyta The N 
Y. Times korespondento 
Walter Sullivan. Jo'kores
pondencija tilpo kovo 14 
dieną. Joje Sullivan išdės
tė penkis Rhee režimo kal
tinimus, iškeltus prieš tuos 
trylika Pietinės Korėjos 

Vienas 
“priešinosi

Pietinės Korėjos spėkų už
puolimui ant šiaurines Ko
rėjos.” Už tai jie buvo nu
teisti ilgiems metams kalė
jiman.

O dabąr'svietui bando
ma įkalbėti, kad Rhee reži
mas nė nesapnavo apie už
puolimą ant Šiaurinės 
rėjos.

Ko-

argumentų nebesugriebdami KOLONIJŲ ŽMONIŲ 
KOVOS Už LAISVĘ

Kanados lietuvių Liau
dies Balsas smarkiai kriti
kuoja kapitalistinių kraštų 
atsinešimą linkui kolonijų 
žmonių kovos už nepri
klausomybę ir leisve. Bal
sas rašo:

Jungtines Valstijos ir jų 
sekėjos šiandien užliejo pa
saulį šūkiu, kad šiaurės Ko
rėjos “ 
džiausiąs 
‘‘laisvam’ 
ri kiečiai 
sulyginti su žeme visą Ko
rėja, kad tik' atkariauti ją 
iš Korėjos žmonių. Bet ar 
visada taip buvo?

Žmonės dar neužmiršo Ita
lijos agresijos, kuomet Mu
solinio gaujos užpuolė Eti
opiją. Ką tuomet Tautų 
Lyga darė? Nieko. Paskui 
sekė Ispanijos fašistų agresi- 
sija. Tenai taip pat Musoli
nis su Hitleriu padėjo’su
daužyti žmonių rinktą res
publikos valdžią, Hitleris 
okupavo Austriją, dalį Čeko
slovakijos, Klaipėdos kraštą 
ir visą eilę kitų sričių, bet 
Tautų Lyga, Jungtinių Tau
tų pirmtakūnė, nieko neda
rė. Kai Lietuvos fašistai 
nuvertė žmonių rinktą Gri-

agresija” yra di- 
pavojuš visam 

’ pasauliui. Ame- 
ir kiti pasirengę

kį pažangietį. Kiek mums 
žinoma, dabar jis turi dar
belį katalikų Notre Dame 
Universitete.

Profesorius 
liepos 27 dieną 
versitete įvyko 
tai įdomios 
Diskusavo taipgi smarkūš 
profesoriai, ne prastesni, 
matyt, už patį prof Kolu
pailą. Buvę dvi pusės — 
viena “patriotų,” o kita 
“išdavikų.” Patriotų fron
tą atlaikęs D r. Kenneth 
Colegrove, iš Northwestern 
Universiteto. O “išdavikus” 
apgynęs Dr. Hans Morgen
thau, iš Chicagos Universi
teto.

Nereikia ne aiškinti, jog 
prof. Kolupailą sužavėjo 
prof. Colegrove. Kaip gi ne. 
Prof. Colegrove, sako prof. 
Kolupaila, pasakė: “Vienin
telis būdas žmonijos prie- 
šui-komunizmuį sunaikinti 
— tai nugalėti Sovietų Są
jungą. Amerika stovi vei
das prieš veidą prieš įžū
liausi bet kada buvusį ban
ditą.” Toks to profesoriaus 
pareiškimas, suprantama, 
negalėjo neišsunkti iš .prof. 
Kolupailos lietuviškų akių 
džiaugsmo ašarų. Be to, 
prof. Colegrove ir karštai 
pritarė ir griežtai reikala
vo su tuo “įžūliausiu bandi
tu” apsidirbti atominės 
bombos pagalba. Tas irgi 
labai patiko mūsų prof. 
Kolupailai.

Už/ tai jis tiesiog “išdavi
kams” atidavė prof. Mor
genthau, kuris ėmė ir iš
drįso tose diskusijose rei
kalauti susitarimo ir dery
bų su ta Sovietų Sąjunga. 
Šio profesoriaus nuomonė 
esanti tokia:

Nuo to laiko, kada rusai 
sugebėjo pagaminti (pavog
ti!) atominę bombą, Ameri
ka nebeturi jaugiau savo 
monopolio. Brangiai kašta
vusios bombos teks sunaikin
ti, nes Amerika bijos, pradė
ti jas vartoti, kad nesulauk
tų rusiškų bombų ant visai 
neapsaugotų savo miestų, 
kaip New York as, Chicaga... 
Amerikai belieka visur pa
sitraukti iš kelio komuniz-'

kad 
uni-

raso, 
tame 
“nepapras- 

diskusijos.”

Gerai, kad tai dabąr paskelbta viešai, oficiališkai. Gal 
dabar užsičiaups burnas tie, kurie kasdien dejuoja, kad 
Pietinė Korėja buvus bejėgė ir beginklė, neprisirengus 
ir bemieganti užpulta iš,šiaurių. !

Žmonių Gudrumai ir Paikystės
JUOKAI Iš KRIENO KARALYSTĖS

Būtų ilgas laukimas , rome
Jeigu visus tavorinius 

geležinkelio vagonus Jungt. 
Valstijose pądėtum ant vie- I 
nų relių, stai; pasidaryt 
traukinys net 14,000 mylių 
ilgumo ir tuo pačiu sykiu 
pasidarytų labai ilgas lau
kimas prie kryžkelių.

santaiką už mažytį 
susibarimą.

Dykaduones poniutes

Nuo tos dienos, kai jinai 
ant svarstyklių peršoka 150 
svarų, vienintelė tokios 
riebios poniutės rūpestis y- 
ra pamatyti „kitas, labiau už 
ją nutukusias poniutes.

Ką pasakyt turi motina
Tėvas: — Barbute, tavo 

tas jaunas vyrukas per 
daug ilgai būna čionai, kuo
met ateina tave aplankyti. 
Argi motina tau neturi ką 
pasakyt apie tai?

Barbutė: — Taip, tėveli, 
mama sako, kad vyrai nei 
biskio nėra pasikeitę ir da
ro tą patį, kaip darydavo 
tavo jaunystės laikais.

Ko vertas griežtumas?
Žmonės paprastai patys 

didžiuojasi savo j 
griežtumu, bet kitupse tai 
skaito smerktinu užsispy
rimu.

—----- —r
I Insomnija

— O kaip yra su tavo in
somnija dabar, — klausia 
gydytojas bemiege sergan
čio pacijento.

— Blogiau, -- skundžiasi 
pacijentas, -V dabar aš ne
galiu užmigti net ir tada, 
kai jau laikas būna keltis.

Apgailėtinas blogumas
Tarnaitė (per telefoną): 

Gaila, bet panelė liepė pa
sakyti jums, kad jinai nėra 
namie.

Šaukėjas: — Tai apgailė
tinai bloga, nes aš norėjau 
pasakyti, kad labai džiau
giuosi, jog negaliu pas ją 
ateiti.

Vaikas sukerta tėvą
— Tėvuk, ar viščiukas 

būna užtektinai didelis dėl 
valgymo, kuomet esti poros 
savaičių senumo?

— Ne, mano'sūnau.
— Tuomet, tėvuk, kaip 

jis gali' būti gyvas, negalė
damas valgyti?

Buržuazinis suraminimas
Jeigu sakote, kad sunku 

yra pragyventi su jūsų įei- 
gom,'tai pabandykite gy
venti be įeigų.

Problema su meilužiais
— Aš. turiu neišrišamą 

problemą, — skundėsi jam 
na dypukė mergina savog

rimtu draugei.
— Nagi,;. pasakyk man, 

kokią?
— Vytautas prižada ne

girtuokliauti, jeigu aš te* 
kėsiu už jo; o Keistutis 
grąsina pradėsiąs girtuok
liauti, jeigu aš žmona jo 
nebūąiu.

Aiškus kiaurymių 
įrodymas

• — Ar randasi kiaurymių 
mano dantyse, daktare; ar 
randasi kiaurymių maho 
dantyse, daktare? — pa
karto jaučiai klausia paci- 
jente, dentisto egzaminuo
jama?

Dentistas: — O iš kur, 
tamsta manai, tas aidas 
išeina?

ve j ė, kad jau griebia į-

Palaimintieji
Palaimintieji yra, 
_____________ !...

Samuel Ornitz, neveis
tas, dramaturgas, rašyto
jas, randasi federalinio ka
lėjimo ligoninėje Spring
field, Missouri.

Lester Cole, daugelio fil
minių veikalų autorius, vie
neriems metams pasodintas 
į federalinį kalėjimą Dan
bury, Conn. Tam pačiam 
kalėjime sėdi ir Ring Lar- 
dner, Jr., filmams veikalų 
rašytojas, gavęs Motion 
Picture Academy Oscar už 
filmą “A Woman of Dis
tinction.” Jis nubaustas 
vienerius metus kalėti. Įdo
mu, kad taiū pačiam kalė
jime sėdi ir buvęs kongres- 
manas Parnell Thomas, 
1947 metais buvęs kaip tik 
to Neamerikinio Komiteto 
pirmininku • ir sučiuptas 
apvaginėjant valdžią.

O Adrian Scott, taip pat 
filminių veikalų rašytojas 
ir filmų gamintojas, tebe
laukia bausmės paskyrimo. 
Jam bausmė bus paskirta 
kada nors rugsėjo mėnesį. 
Jis nebuvo kartu su kitais 
nubaustas tik todėl, kad 
tuo laiku jis smarkiai sir
go. Bet greitoje ateityje ir 
jam priseis atsidurti fede- 
raliniame kalėjime.

Vienas dalykas labai 
svarbus: Visi šie vyrai lai
kosi tvirtai savo įsitikini
mų. ši neteisinga bausmė 
juos tik dar labau sustipri
no tuose įsitikinimuose.

39 milijonai papirosų * 
viršum plano

VILNIUS, birž. 23 d.—Vi- 
ęas tabako fabrikas žymiai 
viršijo planą. Dirbdamas lie
pos menesio programos są- 
skaiton, fabriko kolektyvas 
pagamino trisdešimt devintą 
milijoną papirosų viršum pla
no. Vien tik iš sutaupytos 
žaliavos pagaminta G1/.* mili
jono popirosų. Tai davė ga
limybę 5 procentais sumažin
ti gaminių savikainą.

žmonės, kurie niekad nesi
tiki ką nors veltui gauti,— 
nes jie niekad nebus nusi- 
vy!ę.

, Sugraibė Krienas

Už mažytį susibarimą
Graži jauna poniutė su 

savo senstelėjusiu vyreliu, 
įėjusi auksinių daiktų krau
tu
vairius brangumynus — 
pilnomis rieškučiomis. Par
davėjas nustebintai žiūri į 
ppniutę ir nūtysusiu. veidų 
jos vyrą.

—• Nesistebėkite, — pa"
reiškė poniutė, — mudu da- 2 pusl.—rLaisvč (Liberty, Lith. Daily) — Sėst., fyigp. 19, 1950

Jungtinių Valstijų armijos aliejinio kuro paskaidymo 
r sritis ‘‘kažin kur. Korėjoje.”
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POETAS STASYS JASILIONIS
gi prastai žiūrėjo j naujai atvykusius 
lietuvius, ypatingai tokius, kurie čionai 
naujai atvykę bando gydyti supuvusį fa- 

Rodosi \nesinori tikėti, kad šizmą. Jis tokius lietuvius vadindavo 
klajūnais. Jis sakė, kad tokiems klajū
nams kiekviena pastogė yra savi namai 
bliauti. Klajūnui pasaulis yra platus, tik 
visa bėda, kad jam durys uždarytos ir 
jo gyvenimo tikslas glūdi ne tikslo pra
duose.

Klajūnui šlykštu, kas pasaulyje. yra . 
laikoma gražiu ir padoriu. Maždaug 
taip Stasys savo laiškuose man išsireiš
kė. Jis sakė: mes turime atskirti gerą 
nuo blogo klajūno; tai mūsų tokia už
duotis, — mokyti ir mokyti juos, pakol 
jie susipras.

Didžiuma lietuvių Stasį Jasilionį ži
nojo kaipo poetą, tačiau jis buvo vienas 
iš gabiųjų organizacinių sekretorių. Tai 
aš gerai patyriau, kuomet buvau L.D.S. 
Sveikatos ir Apšvietos Komiteto narys,/ 
o Stasys tada buvo mūsų sekretoriumi ir 
per daug metų vėliau. Būdamas L.D.S. 
Sveikatos ir Apšvietos Komiteto sekreto
rium, Stasys Jasilionis nenuilstančiai 
ragino šių žodžių rašytoją rašinėti į 
“Tiesą” ir dėstyti sveikatos reikalais pa
skaitas. Jam rūpėjo darbininkų sveika
ta, tačiau jis apmiršo savo skeikatą,—tai 
yra širdingo-žmogaus klaida.

Poetas Aurė Žvaigas parašė 
apgailėjimui Stasio Jasilionio 
kuris supina visų progresyvių 
mintis apie Stasį ir jo darbus.

Drg. A. Bimba pasakė mums, kad dar. 
Stasys mojosi dideliems darbams ir 
daug svajojo apie ateitį. Žmogus, turįs 
70 metų ar 15, visvien, kiekvienas savo 
širdyje turi geismą sielotis ateitimi. 
Taip darė ir Stasys.

Draugas A. Taraška tinkamai per 
Gintaro radio stotį perstatė Stasio Jasi
lionio darbus ir sykiu A. Žvaigo eilėraš
čio išreikštas mintis.

Drg. Rojus Mizara Jasilionio laidotu
vėse atstovavo ne tik “Laisvės” perso
nalą, bet visą progresyvišką lietuvių šei
mą Amerikoje, kuri išvalios tirpsta ir 
retinami....

Liūdi Stasio Jasilionio žmoną Paulina, 
liūdi jo giminės ir artimi draugai; sy
kiu liųdi visa Amerikos progresyvių lie- 
vių šeima.

Lai Stasio gražūs darbai šviečia mums 
ateitį!

“Laisvės” rugp. 1 d. skaudi žinia apie 
mirusį Stasį Jasilionį smarkiai sukrėtė 
visą didelę Amerikos progresyvių lietu
vių šeimą.
draugas Stasys Jasilionis mirė. Tokia
netikėta liūdna žinia nebus lengva pa
miršti.

Šių žodžių rašytojas rengėsi Stasį Ja
silionį susitikti Worcesteryj menininkų 
mokyklos laikotarpiu ir praleisti su juo 
dieną arba dvi. Bet štai mano žmona 9 
vai. ryte atsineša “Laisvę” ir sako: 
“Bloga žinia! Stasys Jasilionis mirė! 
Pasiųsk jo žmonai mūsų užuojautos te
legramą.” Sakau, telegramą pasiųsiu ir 
mūsų užuojauta yra gili, tačiau ji neturi 
galybės atbudinti iš amžino miego, ku
riuo užmigo šis mūsų senas draugas. Ji 
sako: “Tik 55 metų, tai jaunas žmo- 

. gus.” Toliau aš pradėjau kalbėt, saky
damas, mes žinome, kad gamtos yra toks 
patvarkymas mums visiems ir visai gy
vybei: kas tik yra susijungęs, turi iš
krikti, išsidėstyti į kitas dalis ir daleles, 
kad gyvybė nuolatos eitų pirmyn ir tobu
lintųsi. Gamta į tokius žmogaus išmis- 
lus, kaip dienos, naktys, mėnesiai arba 
metai nekreipia dėmesio. Tačiau mes vi
si žinome, kad draugas Stasys Jasilionis 
buvo dar per jaunas žmogus ir su
prantama, kad jis mus per anksti aplei
do, tokiu laiku, kuomet pati gamta yra 
gražiausiai pasipuošusi!

Su Stasiu ir Paulina Jasilioniais ma
nę supažindino mūsų abiejų seni drau
gai Aleksandras ir Magdalena Valilio- 
niai, kurie dabar gyvena Fort Lauder
dale, Florida. Rodosi tai buvo 1919- 
1920 metais. Stasys su Paulina tada gy
veno Brooklyn, N. Y., ir rengėsi grįšti į 
Binghamtoną, nes Binghamtone juodu 
turėjo daug giminių ir draugų, ir Stasio 
poetiški jausmai buvo nuolatos pasiilgę 
Binghamtono gražių kalnų. Tikrai pa
sakius, nors Stasys gyveno Brooklyne, 
tačiau jo siela nuolatos.buvo Binghamto
ne. Susipažinęs su Stasiu artimiau, jis 
man papasakojo savo bėdas, kurias šių 
žodžių rašytojas pilnai ištyrė, ir pasiro
dė, kad Stasys jokių nesusipratimų ir 
bėdų neturėjo Binghamtone, todėl pata
rė jam grįšti į Binghamtoną, kurti savo 
židinį ir ramiai gyvent ten, kur jam pa
tinka ir malonu.

Stasys Jasilionis buvo lėto būdo žmo
gus. Jis buvo Amerikos lietuvių ateivi- 
jos poetas, rašytojas ir gražiosios lite
ratūros apžvalgininkas. Stasio Jasilionio 
eilėraščiai žibino “Laisvę”, “Vilnį”, 
“Tiesą” ir Kanados ‘Darbininkų Balsą”, 
taipgi Pietinės Amerikos progresyviai 
lietuvių laikraščiai jo eilėraščių spaus- 
dindavosi ir jaunamečiai lietuviai jo ei
lėraščius deklamuodavo įvairiose lietu
vių sueigose.

Povilas Rotomskis, buvęs T. Sąjungos 
atstovas, sakė šių žodžių rašytojui, kad 
Stasio Jasilionio raštai buvo žinomi ir 
Lietuvoj, ir Lietuvos lietuviai Stasį Ja
silionį didžiai gerbė. Stasį Jasilionį 
taipgi didžiai gerbė ir Povilas Rotoms
kis.

Stasys Jasilionis nebuvo didelės gar
bės siekėjas. Garbei siekti yra visokių 
būdų. Daugelis jos siekiasi veikdami po
litikoje, diplomatijoje, profesijos moks
le, literatūroje h\ bendrame socialiame 
draugijiniame gyvenime. Nors Stasys 
garbes nesiekė, tačiau jis buvo didžiai 
gerbiamas netik Binghamtone, bet po 
visą mūsų šalį, ypatingai progresyviuo
se’ lietuviuose. Mat, progresyviai lietu
viai žinojo, kad Stasys yra darbo žmo
nių Sūnus, kilęs iš liaudies vyras. Ir jis 
per savo gyvenimą liaudies reikalus už
tarė, nekreipdamas dėmesio, ką dėl to 
pasakys liaudies priešai.

. Stasys Jasilionis neapkentė pirmojo 
pasaulinio karo, kuris buvo sukurtas re
akcininkų poiltikų ir apgavikų.

Antrojo pasaulinio karo metu drau- • 
gas Stasys Jasilionis buvo lojališkiau- 
sias patrijot'as ir nuoširdžiai rėmė velio
nio RooseveltO politiką, kovojo prieš fa
šistus, reakcionierius, neapkentė ekono
minių rojalistų ir jų kapitonų. Jis .taip-

eilėmštį 
mirues, 
lietuvių

Dr. J. F. Borisas

Ant Stasio Jasilionio

Ilsekis ramiai,'drauge mielas, 
Daug darbo žmonijai aukavęs, 
Tu žadinai, guodei mūs šielas 
0 darbus tu skyriai del $avęs.

Tau apšvieta buvo' brangesnė
Už auksą, pasaulio turtus.
Tu troškai dienelės šviesesnės,— ’ 
Tu žadinai jon ir kitus.

Supynei gražiausią vainiką 
Ne gėlių, bet kilnių darbų, 
Kas mumis ant visad paliko,— 
Atmintis idėjų brangių.

Ateity tų daug mums žadėjai, 
Deja, negalėjai tęsėt.
Mirtis nelauktoji atėjo
Ir plunksną prisėjo padėt.

Mes liūdim ir trokštam pasekti 
Eiles tavo tęstų darbų,
Kad spragą užpildyt paliktą 
Su talka likusių draugų.

, J. Žebrys
1950-VH.-9.

Vėl rytas prašvis
Vėl padangę gaubia j 
Tamsūs debesiai,
Vėl griaustinio girdis 
Toli atbalsiai...

Audros ir vėl kelias
Juodų debesių:
Širdis vėl nerimsta—
Daros nejauku.

Vėl nakties klaikumus, 
It šmėkla baisi, 
Nustelbs, rodos viską, 
Kur tik pažvelgsi. ■

Rodos, kad saulutė
Daugiau nebešvies;
Kad amžiais pasaulį
Gaubs tamsa nakties.

O audros siautėję 
Niekad neperstos,—t 
Kad saulė užgęso 

<Jau ant yisados. I
Bet prašvis vėl rytas, 
Skaistus ir ramus:
Dings juodi šešėliai,—
Dings tvaikas 

Kelsis vėl p'asaulis, 
Po‘audrų baisių: 
Atžalos ims želti 
Medžių palaužtų.

Sužydės žolynąi
Ir vėl lankose, 
Vėl žvangės’ši
Dalgės rankose.

baisus.

enpjūyių

1. Vienužis

Bostori, Mas's.
1950-VIII-ll.

Kultūrines žinios iš 
Lietuyos

APSKRITIES DAINŲ ŠVENTĖ 
Raseiniai. Čia įvyko apskrities dainų 

e mišrusis cho- 
ą apie Staliną”, 

“Mes išeisim į 
šventės repertua-

St. Jasilioniui 
atminti

švente. Gerai pasirod 
ras, išpildęs “Kantat 
“Talkininkų maršų’” 
darbą” ir kitas dainų 
ro dainas.

Gerą įspūdį paliko vaikų choro pasi
rodymas. Vaikų choras atliko “Kalve
li”, “Raudonos vėliavėlės” ir kitas dai
nas.

* Šventėje taip pat dalyvavo Šiluvos, 
Viduklės, Betygalos ir Raseinių viduri
niu mokyklų šokui kolektyvai.

Geriausiai pasifodžiusiems kolekty
vams buvo įteiktos vertingos dovanos.

E. Skibarka

’ Nutilo jis, atšalo miklios rankos;
Juoda kapų anga paslėpė jį;
O bangos liūdesio lietuvių tarpe trankos, 
Štai vėl spraga ir vėl kapai nauji.

Kaip,, kad tylioj naktyj lakštutė gieda, 
Giedojo'jis vargdieniams lietuviams. 
Šiandien jo liūdint ašaros mums rieda; 
Netekome mes jo visiems laikams.

Tik liko dainos jo posmuotos;
Mums, lietuviams, brangioji atmintis. 
Ir tų darbų1 ne’prėptas p’lotas, 
Kuriuos jis dirbo—buvo jo viltis.

Ir nors prabėgs daugel skubiųjų metų, 
Ir šviesios dienos keis tamsias naktis, 
Ir atsikvėpus po darbų verpetų — 
Jo dainos šildys lietuvių širdis.

Erdvingas buvo žygių plotas, 
Jautri, laki poetiška Cįrdis. 
Pakirto tavo jėgas neribotas 
Begailestingoji žiauri mirtis.

Kas likome—tęsime tavo žygius, 
Iki ir mus prarys juodi kapai;
.Skleisime šviesą, minsim takus dygius— 
Teklesti žemėje nauji laikai.

Ilsėkis ramiai tu, jautrus poete,, 
Mes tave jausime dainose, jų garse, 
Vakare žaliųjų girių siluete 
Ir gęstančių saulėlydžių varse.

x Prolet-Aras . čausiko. pastate •
Vaidinimo pažiūrėti

DIKEiNSO “PASTABOS APIE AME- 
~ RIKĄ” LIETUVIŲ KALBA

. Įžymiausiojp 19-to amžiaus anglų li
teratūros atstovo Čarlzo Dikenso mir
ties aštuoniasdešimtmečio proga Vals
tybinė grožinės literatūros leidykla iš
leidžia žinomąii Dikeįaso kūrinį “Pasta
bos apie Ameriką.”

Knyga išleidžiama 6.000 egzempliorių 1 
tiražu ir šiomis dįenomis pasirodys 
knvgų rinkoie. Knvgą vęrtė J. Subata- * 
vičius ir V. Šiugždini 
kanta. Knygoje vr; 
supažindinantis skaitVtoją su “Pastabų 
apie Ameriką” parašymo istorija.

datavo EL Vis- 
ųmpas įvadas,

VETKLŪS SCENOS MĖGĖJAI
Raseiniai. Gyvai veikia Šiluvos vals

čiaus “Pažangos” kolūkio iaunuių dra
mos mėgėiu ratelis, 
dalvwuia 16 jaunuiu 
ruošė ’ visa eile vakarų. Neseniai kolū
kiečiai, vadovaujami mokytojo Pluš- 

^enjaitės “Piršlybas”.
gausiai susirinko

Ratelis, kuriame
kolūkiečiu, su-

1950-VIII-6.

Didysis žmonijos 
gera dejas

(Gerb. Dr. J. J. Kaskiauciaus 
ju biliejaus pažymėjimui)

Kaip žinoma,
kartą garsus Diogenas

Ieškojo žmogaus su žiburiu dieną;
Kadangi vien išvaizda savo,

ar kūnu,
Žmogus, anaiptol,

žmogumi dar nebūna.

Kas žmones iš tikro
padaro vertingais,-—

Kad būtum draugijoj
gerais ir naudingais?

Ar žinome tokį kur žmogų 
nors vieną,

Kurio nesurado seniau Diogenas? -

Taip, žinom ir turim— 
jis tavo ir mano,

Vien laimei vargdienių
visų jis gyvena:

Poetas, mokytojas, vadas ir brolis —
Pažįsta jį šiandien

kiekvienas varguolis.

Tai mylimas ir brangus
JONAS KAŠKAITIS,—

O kasgi jo raštų ir knygų 
nėr’ skaitęs?

O kasgi nežino
širdies jo ir proto,—

Jo nuopelnų
darbo žmonėm neribotų?

Širdis jo ir protas
ir kilnios idėjos,

Parodo, kas yra
žmogus geradėjas —

Atjausti, mylėti,
vis gerą daryti,

Ir trokšti vargdienius 
laimingais matyti.

Skaitytojų Balsai
Netekome gero draugo
Kaip graudu, kaip liūdna 

rašyti šiuos žodžius, netekus 
lietuvių liaudies poeto Stasio' 
Jasilionio! Sietyno Cioras, 
Newark, N. J., daug jo su
kurtų dainų dainavo ir tebe- 
dainuoja. Kas jį dabar pa
vaduos? Kas mums sukurs 
naujų lyriškų liaudies dainų?

Tai buvo trečiadienio vaka
ras, liepos 5 diena, kuomet 
baigėsi LDS Seimas. Prašiau 
Stasį Jasilionį vykti pas mus, 
šalimai .miesto, pailsėti dieną 
kitą pirm grįžimo j savo mies
tą, nes mačiau, kad jis pa
vargo sekretoriaudamas LLD 
ir LDS suvažiavimams.

Stasys atsatkė, kad nesijau
čia gerai ir nenori kitiems bū
ti apsunkinimu. Toks jis jau

I buvo.
Dabar Stasys* jau ilsisi am

žinai . . . Bet jis paliko dideli 
gailestį savo gyvenimo drau
gei Paulinai, draugams ir 
draugėms. 4

Jis mokėjo užjausti ir ser
gančius draugus. Kuomet aš 
buvau susirgęs, tai Jasilionis 
prisiuntė man sekamą sura
minimą :

Tai kas, kad
toli mes gyvename;

Tai kas, kad
sunku atlankyti,—' 

Mes galim linkėjimus savo 
Rašytu žodžiu pasakyti. 
Mes linkim

sveikatai atgrįžti, 
Tegul atsidaro takeliai, * 
Skrajojančios viltys

jums ūpą
Kaip kėlė, 

tegul taip ir kelia.
• Netekome veikėjo ir poe
to! Tęskime jo (larbą.

Geo. A. Jamison.

Per daugelį metų
ryžtai, ištvermingai, 

Jis veikia ir rašo
vien liaudžiai vargingai;

Netrokštant garbės
ir nepaisant pavojų, 

Už skriaudžiamą žmogų
ir šiandien kovoja.

Štai, kodėl jausmai mūs’
džiaugsmu išsiliejo,

Ir švenčiame didįjį
Jo jubiliejų;

Iškėlę taures
už Kaškaičio sveikatą,

Mes linkim ilgiausių,
laimingų Jam metų!

A. Žvaigas 
1950-VII-ll.
Brooklyn, N. Y.

ST. JASILIONIUI
Vėl žvaigždė iškrito iš mūsų dangaus-, 

.Iškrito taip skaidriai bešvietus.
Netekome dainiaus mylimo, brangaus— 

Nelaimė, mūs širdį palietus,
Užtvenkia kančiomis mūs veidus— 
Amžinai ji mums nusileidus.

Jos šviesa dar vakar dėl mūs spindėjo, 
Teikdama pažibą taip brangią.

Ir kuomet malonios dainos aidėjo.
Tai žaibas nuskriodė padangę:

Gyvybę ir dainą nutraukė — 
To niekas iš mūsų nelaukė.

Šiandieną pajutom tai, ko nustojom: 
Nustojome plunksnos didvyrio,

Netękę brangios gyvybės, vaitojom, 
Kad spragą, padarytą myrio, 

Užtverti įstengt negalėsim — 
Ir ilgai mes tavęs liūdėsim.

Akys ašarotos, slegiamas jausmas, .
Mūs širdys gailesčiu pasriuvę, 

Staigmenoj užkritęs berybis skausmas 
Versmėmis čia ant mūs užgriuvęs, 
Įvykį žeismingą kartoja, 
Kad kapas tarpe mūs išstoja.

Bet ašaros mūsų nudžiūti privalo: 
Poeto jomis neprikelsim.

Bet už tai jo darbą tęskim iki galo: 
Jo vėliavą neštą iškelkim.

Ugdysim jo darbą darytą— 
Sulaukti beauštantį rytą.

A. Dagilis.

aplinkinių kolūkių nariai.
Tarybų Lietuvos dešimtmečio garbei 

būrelis ruošia turiningą šventinę prog
ramą. č. Juozaitis

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 3-ji apskritis ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5- 
ji apskritis bendrai rengia 
pikniką. Įvyks nedėlioj, 27 d. 
rugpjūčio, Lietuvių Parke,* 
Chestnut Rd., Waterburyj.

Bus grabus piknikas su kon
certine programa. Dainuos^ 
Laisvės Choras iš HartfordoC 
vadovystėje Wilma Hollis, ir- 
Vilijos Choras iš Waterbury, 
vadovystėje Gertrūdos Ulinbe 
kaitės. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Gros geras orkestras 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Visus lietuvius kviečiame 
skaitlingai atsilankyti į šį pik«f 
niką. Ypatingai visi LLD ir 

*LDS nariai* turėtų dalyvauti 
savo piknike. Iš įvairių mies-) 
tų reikia organizuoti busus ir 
automobilius nuvežimui sve
čių į pikniką.

, Visi pažangūs lietuviai ir 
lietuves, sudarykime skaitlinę 
gą pikniką. Parodykime pi- ’ 
kietininkams, kad sąmoningi 
lietuviai savo reikalus su
pranta, myli organizacijas ir 
lankosi į parengimus.

Komitetas.

Teatr$ Gastrolės /
JURBARKAS, birž. 15 d.—J 

Pastaruoju metu čia viešėjo 
du teatrai. Panevėžio dramos 
teatras parodė jurbarkie- 
čiams B. Lavrenevo pjesę “A- 
merikos balsas” ir Moljero 
komediją “Tartiufas.” Kau
niečiai Jurbarke pastatė V. 
Sobko pjesę “Už antrojo fron
to” ir A. Vienuolio “Prieblan
doje.” • ' V. Čiapas.

Kolūkio moterų 
įsipareigojimai

JURBARKAS, birž. 10 d.— 
Jurbarko valsčiaus “Draugys
tės” kolūkio moterys Tarybų 
Lietuvos dešimtmečio garbei 
prisiėmė socialįstinius įsipar- 
gojimus.

Kiaulių šėrėjos S. Muleikai- 
tė ir Z. Bagdzevičiūtė įsipar- ’ 
eigojo išauginti iš kiekvienoj 
motininės kiaulės po 15 par-’ 
sėlių, kad tokiu būdu kiauli
ninkystės fermos išvystymo 
trimečio planas pilnutinai bū
tų įvykdytas šiais metais.

3 pu»l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Rugp. 19, 1950
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VINCAS KAPSUKAS UŽ TAIKOS PALAIKYMĄ PASAULYJE IŠ BRAZIU JOSpolitiką ves ir kuoatkakliau- 
sia kovos prieš socialistus. 
Taip ir daro Amerikos šv. 
Juozapo Sąjunga. Jos pirma
me suvažiavime (1916 m.) vi
sai nebuvo kalbama apie pa
matines darbininkų išnaudoji
mo ir vargų priežastis ir jų 
prflšalinimo būdus, užtat la
bai daug buvo kalbėta, kaip 
kovoti, prieš sųcialistustuo 
tikslu nutarė jungtis su viso
mis klerikalų organizacijo
mis, platinti dargi šlykščiai^ 
sius juodašimčių (“Draugo”) 
šlamštus. Tą patį rasime ir 
jų organe “Darbininke.
pavestas ne kovai prieš dar
bininkų išnaudotojus, o kuo- 
atkakliausiai kovai prieš soci
alistus ir 
šininkus.

Vienok 
kraštas. 
Lietuvoj, 
slegiami,
silikę darbininkai tankiai spi
riami čia stoti į kovą prieš be
sočius savo išnaudotojus. Dėl 

Į to, kas . nori prieit prie dar- 
j, negali čia griežtai 

Į smerkti jų streikų. Kuomet

Kunigai
(Tąsa)

“Tikslas tos draugijos yra 
kovoti su socialistais ir paimti 
j savo globą visus darbinin
kus. Draugija visomis ketu
riomis priešinasi streikų ve
dimui ir nuolat kala darbinin
kams, kad tik nuolankumu 
jie telaimėsią. Spręskite, drau
gai,' kieno reikalus gina tokios 
draugijos — darbininkų 
kapitalistų, ir kieno suprati
mu ‘ jų ‘užmanymai’ ir pa
siryžimai yra geri ir platūs’.”

Kada 1914 in. (prieš karą 
da) sustreikavo Šiaulių darbi
ninkai, šv. Juozapo draugija 
taip pat, kiek galėdama, ardė ; 
streiką ir ne vieną streiklaužį 
davė.
ŠV. ZITOS DRAUGIJOS *

Tais pačiais tikslais vedini, 
Lietuvos kunigai pradėjo kur
ti ir miesto tarnaičių draugi
jas, kurios vadinasi Šv. Zitos 
draugijoimis. Ir ten yra tos 
pačios narės “geradarės,” ta 
pati “katalikybė.” Visa val
dyba iš motei ų susideda, tik 
pirmininkas — kunigas, kaip 
ir Juozapo draugijose. į vai- ' 
dybą gali pakliūti ir poniu- i 
lės “geradarės.” Vyskupas i dargi jos turtą, jai mirus, bū- 
taip pat vyriausias vieš-į tų pavedę vyskupui, tuomet 
pats; jis spręs ir apie drau-: tokia draugija nebūtų galėju- 
gijos turtą jai mirus. Mišios, j si turėt Amerikoj pasisekimo. { damos Amerikos Juozapo pa- 
išpažintis—tai neišvengiamas : Pakanka atsiminti, kokia aš-1 vyzdžiu, įkurs “streikininkų 
tos draugijos priedas, kad i tri eina Amerikoj kova dargi ' fondą.” Toks fondas labai 
tuo būdu lengviau būtų tar-■ dėl parapijų turto valdymo, gera skraistė tikriesiems kle- 
naitės savo rankose laikyti. {Kaip tankiai tenka kunigė- 
Įkalbinėjimas tarnaitėms nuo- , liams kolioti savo parapijomis 
laidumo, kantrybės, 
mas jų “gražaus” 
su ponais, kalimas, 
nusižeminusios 
kryželį, o numirusios užmo 
kestį susilauksiančios, 
prieš jų “pasileidimą 
giniavimą, 
draugijos 
kovą dėl jų būvio gerinimo: 
dėl didesnės algos, trumpes
nės darbo dienos, geresnio ap
siėjimo, geresnių miegamų 
kambarių — niekur ne kai. 
bos nėra. Tik, kad lengviau 
būtų "priviliot į minimas drau
gijas darbininkus ir darbinin
kes, visur jos yra Surištos su

ir

mokini- 
apsiėjimo 

kad jos 
vilktų savo

kova
“tin-

— tai svarbiausi
uždaviniai. Apie

Darbininkai
šiokiu-tokiu susišelpimu; vie
nok streiko metu nėrk pašal
pos. Streiko tos neva darbi
ninkų draugijos bijosi, “kaip 
velnias šventinto vandens.”
AMERIKOS ŠV. JUOZAPAS

Amerikoj įkurta kun. F. 
Kemėšio šv. Juozapo sąjun
ga tai yra tikras brolis Lietu- 

! vos juozapinių draugijų. Ne- 
! uždyką klerikalų organai taip 
! giria tas Lietuvos draugijas, 
i neuždyką ir jų vardą pasiė- 
' mė, neuždyką ir “gerbiamą
jį,” “didžiai užsitarnavusį” 
kun. Olšauksį į padanges ke
lia. Vienok, nežiūrint to, kad 
Lietuvos, ir Amerikos, ir Ško
tijos Juozapas yra tikri bro
liai, nežiūrint to, kad jų tiks
las tas pats, vienok tarp jų 
yra šiek-tiek skirtumo. Tas 
skirtumas priklauso nuo to, 
kad Amerikoj yra kitokios są-1 
lygos, negu buvo 
kuomet ten tos 
draugijos atsirado, 
rikos kunigai būtų 
paglemžt visą draugiją j sa-' lės darbininkai atsikvėpt, 
vo rankas, kaip Lietuvoj jų streikai pasidarys 
broliai padarė, jei būtų norė
ję jų pirmininkais būti, jei

v IMPERIALISTŲ KĖSLAI TURI 
SUŽLUGTI!

Tarybų Sąjungos Aukščiausioji Tary
ba priėmė pareiškimą ryšium su Pasau
linio taikos šalininkų kongreso Nuolati
nio komiteto pasiūlymu uždrausti atomi
nį ginklą, įvesti griežtą kontrolę to nu
tarimo vykdymui ir paskelbti kariniu 
nusikaltėliu tą vyį’iausybę, 
pavartos šį agresijos ir 
nių naikinimo ginklą.

Tas pareiškimas •— tai

kuri pirmoji 
masinio žmo-

Jis

kitus klerikalu prie-

A m ori k o j 1 i u osesn is 
negu seniau buvo

Didži <jo kapitalo 
dargi labiausia at-

Lietuvoj, .
klerikalų ' b'ininkų
Jei Ame
užsimanę { Lietuvoj šiek-tiek liuosiau ga-!
. . « i - 1 .. .1_ • 1 _ • 1 _ *1____— L * I

i nedorėliais, paleistuviais, pa- 
šėlėliais, jei jie užsimano

i “kišti savo nosį” į tai, kaip 
isuaikvojami jų sudėti pinigai!
Arba kiek nesmagumo pada- 

i ro įvairios “šventųjų” drau- 
I gijos, kurios pradeda liuostio- 
tis iš po kunigų globos! At
sisako .jų nariai išpažinties ei- 

i ti — ir nieko negelbsti jokie 
i kunigų keiksmai. Užtat nau- 
I jas draugijas tveriant, reikia 
atsargiau elgtis, ypatingai jei 
ta draugija statosi svarbiau
sią uždavinį — kovot prieš

i socialistus. Pakanka jau to,
1 kad “dvasiškas jos vadas” j Co.
’ bus kunigas, kad ji klerikalų toj dirbtuvėj lietuviai ir leli

apsireiškimas, be
j ten klerikalės
1 draugijos nustos
{ kusios streikus, 
'smerkė. Galbūt,

ir
paprastas 

abejonės, ir
darbininkų j 
taip smer-1 

kaip ikišiol ! 
dargi, sek-

rikalų tikslams paslėpti. Kaip 
jie tikrai į streikus žiūri, ma
tėme iš daugybės faktų.
1913 M. PHILADELPHIJOS 

STREIKAS
Philadelphijoj yra keli cu

kraus fabrikai, kuriuose dirba 
apie 
k ų.
lietuviai,

, lai ir' kiti.

rutulį, kuris gniuždo i^ trupina imperia
listų kėslus ir grobikiškas užmačias.

Taika! Jos niekas iš mūsų nepagrobs. 
Mes ją apginsime, ją išsaugosime, nes ją 
gina ir saugo galinga socialistinė vals
tybė, už ją kovoja bolševikų partija.

G. Jackevičiūtė, 
LTSR artistė

PARAŠAI Už UŽDRAUDIMĄ 
ATOMINĖS BOMBOS

TAIKA — MŪSŲ TROŠKIMAS
Su dideliu pasiryžimo jausmu šian

dien mes pasirašome po Pasaulinio tai
kos šalininkų kongreso Nuolatinio komi- 

clarbo žmonės deda parašus po istoriniu teto atsišaukimu. Taika — mūsų, tary- 
Stockholmo, atsišaukimu. i .......................... ....... i.

Tarybų Lietuvos darbo žmonės, jų 
tarpe ir tarybiniai rašytojai, tetrokšta 
taikos. Imperialistai nori, įžiebti naują 
karą, kad pasiektų pasaulinio viešpata
vimo. Tie jų žmogėdriški kėslai turi bū
ti sutrukdyti. Visa pažangioji žmonija 
eina drauge su taiką mylinčia ir už tai
ką kovojančia liaudimi! Pasirašydami 
taikos atsišaukimąį mes pareiškiame sa
vo valią ginti taiką.

A . višos tarybi
nės liaudies šventas žodis. Visoje šalyje

Jf Šimkus, 
LTSR rašytojų sąjungos pirmininkas.

didžiąją tary- 
galingą mūšų 

kur bebūtum

ažu ir šviesu 
ta tarybinių

MUMS REIKALINGA TAIKA
Kasdien, kai stebi musų 

binę tikrovę, kai matai 
darbo ir kūrybos sūkurį,— 
fabriko, kolūkyje, teatro spektaklyje,— 
tau aišku, kad visą tą gi 
gyvenimą užtikrina tvir
žmonių valia išsaugoti taiką, tvirta mū
sų šalies pozicija taikos k

Pasirašydami Pasaulinio taikos šali
ninkų kongreso Nuolatinio komiteto at
sišaukimą, mes' vieningai 
ir pritariame mūsų tarybi 
bes taikos politikai, mes
jungiame į galingą ir platų taikos šali
ninkų frontą, kuris eina per visą žemės

aušimu.

patvirtiname 
nes vyriausy- 
vieningai įsi-

binių žmonių, ir viso- pasaulio dirbančių
jų— giliausias, stipriausias troškimas. 
Mes žinome, kad pasmerkdami atominį 
ginklą, išreiškiame milijonų darbo žmo
nių troškimą.

Mes—taikos šalininkai — trokšdami 
ramaus, kūrybingo gyvenimo, neleisime, 
kad tai vėl imtų griauti gražius miestus, 
kad karo gaisre paskęstų mokslo ir meno 
židiniai. Per kelerius pokario metus už- 
gydėme vokiškųjų imperialistų padary
tas mūsų kraštui žaizdas. Padedami vi
sų broliškų tarybinių tautų, prikėlėme 
fašistų suniokotą šalies ūkį. Pokal’io me
tais vėl suklestėjo mūsų mokslas, vaisin
gus kūrybos žiedus praskleidė mūsų me
nas, literatūra. Šviesus gyvenimas pra
sidėjo mūsų respublikos valstiečiams, 
darbininkams. Našaus, džiaugsmingo 
darbo metai atėjo mūsų mokslininkams 
ir menininkams.

Pasirašydami Pasaulinio taikos šali
ninkų kongreso Nuolatinio komiteto at
sišaukimą, esame pasiruošę kovoti už 
tai, kad viso pasaulio darbo žmonėms bū
tų garantuotos taikaus ir kūrybingo 
darbo sąlygos, kad tarybiniai ir viso pa
saulio pažangieji mokslininkai vaisingai 
dirbtu savo šalių liaudies gerovei.

Prof. J. Slavėnas

S. PAULO. — Brazilijos or
ganizacijai už Taiką ir Kul
tu ra pradėjus parašų kampa
niją už uždraudimą atominių 

i bombų, lietuviai irgi nemažai 
į prisidėjo. Tokį prisidėjimą 
i reikia sveikinti. Bet reikia 
i pastebėti kai kurių neigiamą 
! poelgi.. Vaikščiojant parašų 

teko užtikti 
išgązdintus, 

savo parašą, 
keleto vieną

į rinkimo reikalu, 
i tiek reakcijos 
’ kad bijo duoti 
j čia paduodu iš 
{ pasikalbėjimą:

—Kodėl nenorite pasirašy- 
! ti, ar pritariate* atominiam 
;karui 9

—Ras karui pritars, 
vienas nori gyventi!

i
—Tai pasirašyk prieš
—Taip, bet policija 

{ naši prie žmonių be jokio rei- 
: kalo, o už parašą- įkiš kaleji- 
> man ‘ir pūk, — baigia išgąz- 
{ dintas žmogus.
I Taip, policijai “ 
I kai demokratinės 
įsakyta persekioti 
žmogų, mylintį taiką 
reikalauja Brazilijos 
kai 
Bet 
kad 
ties 
tą teisę, yra žiaurus nusikal
tėlis. šiandien JAV ir kitų 

{šalių imperialistai ruošiasi 
i baisiausiam nusikaltimui prieš 
teisę gyventi.

Jau praėjo tie laikai, kada 
liaudis eidavo mirti už grobi
kų reikalus be pasipriešinimo. 
Bet reikia nepamiršti, kad pa
syvus taikos norėjimas nesu
laikys karo; prieš karą reikia 
kovoti ir toji kova turi būti 
masinė. Baisu ir pagalvoti, 
kad reakcija silpnesnių ner
vų žmones priveda iki to, kad 

j bijo pasirašyti už teisę gyven
ti. Tai labai klaidinga, nes 
imperialistai, pastebėję bai
mę, liks drąsesni ir nepasi
gailės bijančių gyvybių.‘šian
dien kiekvieno doro žmogaus 

I yra pareiga įsitraukti į kovą 
• už taiką. , Brazilietis.

kiek-

karą! 
kabi-

krikščioniš- 
” valdžios 

kiekvieną 
nes to 

savinin-
Uolstryto pelnagrobiai. 

kiekvienas privalo žinoti, 
teisė gyventi yra prigim- 
teisė. Kas kėsinasi prieš

vienybė suardyti.
Milukas tedavė tik 25c 

išniekino streikierius. Nuo 
savo neva ‘gera dejų’

jų tik vienas fabrikas > bininkų 
išėjęs į streiką; McCa-j Kun. 

hano ir buvo beišeinąs, bet ir 
tuoj vėl pradėjo dirbt. Brook- tokių 

draugai darbininkai neturėtų 
/nė skatiko imti.

(Daugiau bus)

kai dirba už mažą mokestį,Ii kova, 
gaudami' vos 13 centų į va-1 buvo 
landą. Darbo diena 12 va
landų. Apie 7 metai atgal j
miestas privertė pakelt ligi 15 
centų į valandą. Tolesniai,| 
kada prasidėjo streikas! 
Brooklyno cukraus fabrikuo-j 
se, to paties trusto, tąsyk 
Philadelphijos' “darbdaviai,” Į 
pasigerindami, kad nesukiltų: 
ir 
gi I6V2

tūkstančiai darbini h - 
tai ateiviai: 
rusinai, ita- 
jų buvo pa-

Daugiausia 
len kai,

„ .x ___ Koks ., „ ___  ....
I dėjimas, apie tai mes skaito
me 1913 m. Streikierių Presos 
Komiteto pranešime:*

“Vargingas padėjimas dar
bininkų, dirbančių cukraus 
dirbtuvėj Spreckel Refining

Jau suvirs 25 metai, kai

lyno ir kitų vietų cukraus fa
brikai nestreikavo. Darbinin
kų išnaudotojams atėjo į pa
galbą 
mins 
timis 
ten's,

policija. Ji mušė ra-
pikietininkus, dešim- 

areštavo. Mušė ir mo-
ir vaikus. ' Automobi-

PHILADELPHIJOS

PIKNIKAS
PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVES

Camdeno ir Philadelphijos Pažangiosios Lietuvių 
Organizacijos

Sekmadienį, Rugsėjo 3 September

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

GERA MUZIKA, PUIKI SALĖ ŠOKIAMS

Įžanga 50c. (taksai įskaityti).

Kadangi ant rytojaus bus šventė, La bor Day, tai svečių bus iš Brooklyn!), 
Baltimorės ir iš visų kitų apylinkių, čia bus proga susitikti gimines, drau
gus ir pažįstamus. — Bus visokių gėrimų, taip pat skanių užkandžių.

Maloniai užkviečia visus dalyvauti. RENGIMO KOMITETAS.RENGIMO KOMITETAS

laikykitės Crescent Blvd.KELRODIS: Važiuodami automobiliais
(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 
busą No. 2 Gloucester Heights, kuris davės iki vietos.

ir čion darbininkai, pakėlė Ii- liais vežė skebus į* fabriką. 
‘ ,z cento už darbo va-j Skebai ir visokie “bomai” taip 

Tą užmokestį gauda-j pat buvo apginkluoti ir mušė 
streikininkus.
tu laiku “Kovos 
nių. 
kėši, 
še: 
kada 
moteris su kūdikiais pastojant 
kelią streiklaužiams ir mal
daujant, kad jie neskebau- 
tų.”

Ir l<as gi sulaužė streiką? 
Skaitykime tų laikų Presos 
Komisijos pranešimus ir rasi
me, kas tai padarė.

“Cukrinės savininkai,” skai
tome ten, l“išranda vis naujus 
ir naujus būdus laužyti strei
kui. 20' birželio pasikvietė 
lenkų laikraščio “Patryota” 
redaktorių, kuris streikierių 
susirinkime apgailėjo streikie
rių padėjimą ir prašė dirbt, 
nes kompanija kada tai mo- 
kesties priėjėsianti. . . Tą “ge- 

!radėją” kalbėtoją streiki^riai 
išvijo lauk. • Tada kun. Kau- 
llakis uižsakė bažnyčioje per 
pamokslą, jog pobažnytinėje. 
{svetainėje bus 22 birželio va- 

į kare prakalbos, kurjose kal
bėsiąs Ateivybės Lygos (są
jungos) atstovas, vienas me
dicinos studentas iš Bostono 
{ir A. Dambrauskas, vietinis 
medicinoj studentas; aiškin
sią ateiviams žinotinus daly- 
ikus. Studentas iš Bostono 
apie ateivybę nieko gero ne
pasakė, bet tuoj nukrypo ant 
cukraus darbininkų streiko; 
ėmė šmeižt streiko vadovus; 
gyrusi, kad jis pats užjaučiąs 
streikierius ir aukavęs jiems, 
tačiau patėmijo: o jūs ar ži
note, kas jums suaukotus pi
nigus suvalgo?”

Taip “padėjo” streikie- 
riams vietos klebonas, nors 
pats iš jų sau turtus kraujasi. 
Teisybė, aukų rinkėjams atė
jus, ir kun. Kaulakis davė 
$10, kad didesnio darbinin
kų pasitikėjimo įgijus, 
paskui savo "išgarsintomis 
kalbomis lengviau butų

mi, dirbam sunkiai; kompa
nija sumažino darbininkus: 
kur pirmiau dirbo 10, dabar 
turėjom dirbti tą patį darbą 
5 ai- 6 darbininkai... Kitur 
dirbantieji žmonės praminė 
mūsų fabrikus pragaru. dėl 
to, kad be jokio atsilsio čia 
dirbom visas šventes, nuvar
gę, be pajėgos. Da 4 mėne
siai atgal valdžia uždraudė 
dirbti šventes, tai kompanija 
sumanė da sumažint darbi
ninkų skaičių . . Tokiu būdu 
daugiau nebuvo galima už
dirbti, kaip po 18 iki 20 do
lerių į dvi savaiti.”

' McCahan fabrike buvo tokč 
jau išnaudojimas. “Daugu
ma darbininkų pirko darbą 
nuo bosų. Ne tik ką Įstoda
mi davė penkines, dešimtines, 
bet daugelis rasdavosi ir po 
keliolika metu ten dirbančių 
ir vis da mokėjusių mėnesi
nes duokles po kelius dole
rius bosams.”

Jokios darbininkų 
zacijos, jokios unijos 
ir bosai, kaip norėjo, 
gėsi su darbininkais,
už darbininkus neužsistojo, 
nieks neaiškino jiems jų rei
kalų, o tik visokie “geradė- 
jai” iki gyvos mėsos jų vil
nas kirpo. Ant galo, ir cu
kraus darbininkų pradėjo at- 
sidaryt akys, 
ganizuotis į 
sai, sužinoję 
kas įsirašė į 
juos laukan
privertė darbininkus, 
nespėjusius d a 
rengti, stoti j kovą prieš savo 
Išnaudotojus: 1913 m. balan
džio 30, d. Spreckelio fabri
ko darbininkai paskelbė strei
ką. ’ '

Iš visų pajėgų jie laikėsi, 
susipratusieji ' darbinin- 

ypatingai socialistai, rė- 
streiką, kiek tik galėjo, 
sunki buvo streikininkų

organi- 
nebuvo, 
taip el-

Nieks

Jie pradėjo or- 
savo uniją. Ho
pe r savo Šnipus, 
uniją, ėmė mesti 
iš fabriko. . Tai 

kad ir
gerai prisi-

Kiti 
kai, 
me 
Bet

Apie tai pilni 
” numeriai ži- 

Vienok streikininkai lai- 
Mačiusieji jų kovą ra- 

“Net šiurpuliai paima, 
matai vakare alkanas

Birmingham, Ala. —Su
streikavo 5,000 Tennessee 
kompanijos geležies mainie- 
rių, CIO unijistai; reikalau
ja teisingesnio darbų pas
kirstymo.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JONO KAŠKAIČIO

parinktines poezijos leidinys
00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla 
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškia ličius, 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 poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisvė 
išleis »jo poezijos knygą.

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“ D D M £ U A

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė4 
jusiųjų prie išleidimo.

Į •

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

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

kad 
pra
dai’- 4piwL*!wLaisxė.(Liberty,Lith. Daily)--Še.iL, -Rugp. 19, -1950
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Kaip auga Tarybų Sąjungos 
darbininkų gyvenimo lygis

Rašo L. B.

Apie tarybiniu žmonių gy
venimo lygio pakėlimą visų 
pirma byloja spartus TSR 
Sąjungos nacionalinių paja
mų augimas. 1919 motais jos 
buvo jau 36 procentais dides
nės už prieškarines. Darbi
ninkų ir tarnautojų pajamos 
(sugretinamomis k a i n o m is, 
skaičiuojant vienam dirban
čiajam) 1919 metais padidė
jo 24 procentais, palyginti su 
1940 metais, o valstiečių pa
jamos — daugiau kaip 30 
procentų.

Tačiau tarybinių darbininkų 
materialinė padėtis pareina 
ne tik nuo jų uždarbio, bet 
ir nuo daugelio kitų sąlygų, 
būdingų tik socialistinei vi
suomenei. čionai priklauso, 
pavyzdžiui, visiškas gyvento
jų įdarbinimas ir nedarbo ne
buvimas, sistemingas planinis 
prekių kainų mažinimas ii 
rublio perkamosios galios pa
kėlimas. valstybės išlaidų di
dėjimas socialiniam aprūpini
mui bei socialiniam, draudi
mui, neapmokamam darbo 
žmonių buitinių bei kultūri
nių poreikių aptarnavimui.
Visi Gali Dirbti

Kapitalistinėse šalyse, ge
riausiu atveju, darbininko 
šeimai tenka vienas dirbanty
sis. Kiti darbingi šeimos na
riai neįstengia rasti sau dar
bo. Iš vieno žmogaus uždar
bio priversta gyventi, visa šei-' 
ma. Dažnas atsitikimas, kad 
darbininko šeimoje — visi be
darbiai. Jų dalis — skurdas j 
ir badas.

T. Sąjungos liaudies ūkyje 
kiekvienas darbingas žmogus, 
ar tai vyras arba moteris, pa- • 
auglys arba pagyvenęs dar- i 
bininkas, ras kur pritaikyti | 
savo darbą. štai kodėl Ta- 1 
rybų Sąjungoje metai po me- * 
tų didėja dirbančiųjų skai
čius. Per 19 16-19 19 metus j 
darbininkų skaičius liaudies1 
ūkyje padidėjo 8 milijonais i 
žmonių !

Be to, Tarybų Sąjungoje į 
griežtai Įgyvendinamas lygusi 
apmokėjimas už lygų darbą. 1 
Todėl; kuomet šeimoje be vy- , 
ro dirba ir moteris, ji afsi- 1 
neša į namus tokį pat aukštą 
uždarbį, kaip vyras, jeigu ji' 
atlieka vienodą su juo darbą, i 
Tokiu pat laipsniu tai liečia i

į jaunus bei pagyvenusius dar- 
įbininkus, dirbančius gamybo- 
: je. Visa tai pakelia tarybi
nės šeimos materialinę gero
vę. i

I I
! Mokslas Valstybės Kaštais

, Buržuazinėse šalyse darbi
ninko šeima nusivaro, kad 
leistų" vaikus į mokslą ir ap- 

l'mokyti juos tos ar kitos pro
fesijos. Tarybų Sąjungoje 
valstybė savo sąskaiton pa
rengia darbininkų klasės pa
pildymą amatų bei geležinke
liečių mokyklose, fabrikinio- 
gamyklinio apmokymo moky
klose ir kalnų pramonės mo
kyklose. šimtai tūkstančių 
jaunuolių‘ir merginų mokosi 
tose mokyklose, čia juos ne 
tik moko, bet ir valstybes są
skaiton aprengia ir maitina.

Neapmokamas septynmetis 
apmokymas Tarybų Sąjungo
je yra ir bendrojo lavinimo 
mokyklose. Aukštosiose 
mokslo įstaigose valstybė iš
moka moksleiviams stipend i- 
jas.

Siekiant įsivaizduoti milži
nišką tarybinės valstybės iš
laidų dydį švietimui, užtenka 
pasakyti, kad iki 1949 metų 
pabaigos bendrojo lavinimo 
mokyklose ir specialiose vidu
rinėse mokslo įstaigose mokė
si daugiau kaip 36 milijonai 
žmonių, o studentų skaičius 
aukštose mokslo įstaigose kar
tu su • neakivaizdiniais studen
tais sudarė per milijoną žmo- 
n i ų.
Jo Ateitis Aprūpinta

Tarybinis žmogus yra pil
nutinai aprūpintas ir susirgi
mo atveju ir senatvėje. Vi
sais tais atvejais valstybė iš
moka darbininkams ir tar
nautojams dideles pensijas 
bei pašalpas. Pavyzdžiui, so
cialinio draudimo pašalpos, 
bendra taisykle, išmokamos 
pilnutinio uždarbio dydžio. 
Vadinasi,' tarybiniams darbi
ninkams nėra reikalo atidėti 
santaupas “juodajai dienai.’’ 
Visą savo uždarį jie drąsiai 
gali sunaudoti einamiems po
reikiams patenkinti, savo mai
tinimui pagerinti, jie gali 
pirkti vertingesnių daiktų, di
dinti išlaidas kultūriniams po
reikiams.

Tarybų Sąjungoje visi dar-

BUŠAI Iš BROOKLYNO
Į PHILADELPHIJOŠ PIKNIKĄ

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

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

laikas įsigyti busų bilietą j - •

KAINA Į ABI PUSI $3.50.

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

Bušai, išeis iš sekamų vietų:

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

išvažjuos lygiai 9-tą vai* ryto
* ’ t

Nuo Leitos krautuvės

56 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y. 
Išvažious 9-tą vai. ryto

>
Nuo Liet.- A. Piliečių Kliūbo

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
išvažiuos 9:30 vai. ryto

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

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

bininkai ir tarnautojai gauną 
valstybės sąskaiton kasmeti
nes atostogas. Jos trunka ne 

kaip dvi savaitės, 
darbininkų pagal 

kasmetines

Iš Urugvajaus Lietuvių Kolonijos
Jaunimo Vakaras

Birželio 17 d. įvyko lauk-< 
tasis jaunimo vakaras U. įL. j 
Centre. Prieš' atidarant sęe- 
ną trumpą įžangėlę padarė 
jaunimo skyriaus pirminin
kas Petras Garbačiauskjas, 
supažindindamas publiką (su 
veikalo “El sosten de la fa- 
milia” turiniu ir vaidintojąis. 
Urugvajietis Raul Amaris ! šį< 

Galiausiai, Tarybų Sąjun-1 veikalą režisavo ir vaidįno 
goję yra neapmokamas medi-, dOn Celestino rolę.

į cininis darbo žmonių aptar- 
j navimas. Visas sveikatos ap- 
i saugos išlaidas apmoka vals
tybė.

Sudėjus visas išlaidas, ku
rias tarybinė valstybė pada- 

j ro socialiniam - kultūriniam 
I gyventojų aptarnavimui, 
pavyzdžiui, 1949 metais jos 
sudarė milžinišką 110 su vir
šum bilijonų rublių sumą. Tai 
beveik tris kartus daugiau), 
negu tiems tikslams buvo iš- 

i leista 1940 metais.
Jei visas tas lėšas pridėti 

prie darbo žmonių uždarbių, 
tai tie uždarbiai padidės dau
giau kai]) vienu trečdaliu. 
Nei vienoje kapitalistinėje ša
lyje valstybė tai]) nesirūpina 
liaudies poreikiais.
Kainų Mažinimas

Tarybinės liaudies 
alinę gerovę kelti 
taip pat sistemingas 
kainų mažinimas, kurį 
elo tarybinė valstybė, 
džiui, po karo jau tris kartus 
buvo sumažintos kainos vi- 

(soros vartojamoms prekėms.
1947 metų gruodžio mėnesį 

j Tarybine Vyriausybė 
piniginę reformą, 
korteles prekėms, 
laisvą ir atvirą 
sumažino kainas, 
ventojai per vienerius metus 
laimėjo apie 86 bilijonus ru(- 
blių. Smarkiai pakilo pinigų 
perkamoji galia. Už kiekvie
ną rublį dabar galima buvo 
pirktis dvigubai daugiau pre
kių, negu prieš reformą.

1949 metų kovo mėnesį vy
riausybė įvykdė antr# masinį 
kainų sumažinimą visoms pre
kėms. šį kartą gyventojai 
per vienerius metus laimėjo 
apie 71 bilijoną rublių. Už 
kiekvieną užsidirbtą rublį 
darbo žmonės galėjo pirktis 
dar daugiau prekių, negu pir
ma.

mažiau
Daugelis 
įstatymą gauna 
atostogas, kurios trunka ligi
dviejų mėnesių . (užimtieji 
sunkiuose darbuose).

Dideles pašalpas iš valsty
bes gauna nėščios ir žindan
čios moterys, taip pat dau
giavaikės ir vienišos motinos.
Sveikatos Reikalai

tai

materi- 
padeda 
prekių 

i vyk- 
Pavyz-

įvykdė 
panaikino 

įvedė visur 
prekybą ir 

Nuo to gy-

1950 metų kovo mėnesį bu
vo įvykdytas trečiasis kainų 
sumažinimas. Vidutiniškai vi
sos prekės atpigo 21 procen
tu. Maisto prekėms kainos 
sumažintos dar labiau: duo
nai ir miltams — nuo 20 iki 
30 proc., mėsai — nuo 24* iki 
35 proc., sviestui ir margari
nui — 30 iki 35 proc., muilui 
—nuo 40 iki 50 proc. ir tt.

Liaudies vartojimas Tarybų 
Sąjungoje svarbiausių prekių 
atžvilgiu jau pernai pasiekė 
prieškarinį lygį, o kai kurių 
gaminių atžvilgiu net prašoko 
tą lygį. Dabar gyventojų per
kamasis pajėgumas dar la
biau pakilo ir, vadinasi, prieš
karinis vartojimo lygis liks 
toli užpakaly. Nuo dabarti
nio kainų sumažinimo gyven
tojai per metus laimi ne ma
žiau kaip 110 bilijonų rublių.

Statybos kolūkyje

Uždangai pasikėlus, sceno
je pasirodo Marta — mergai
tė piažydėjusiame amžiuje. 
Tai ta pati, kuri savo die|nų 
Ir naktų triūsu prie rašomo
sios mašinėlės uždirba šeimai 
pragyvenimą. ' Martos r'Mę 
vaidina Gene Lapaitytė, kuri, 

sce-
i 
v

žiba skaisti žvaigždutė.” Dai- 
1 nomis publika tiek susižavėjo, 
! kad nenorėjo dainininkų pa- 
I leisti nuo scenos, o paskutinę 
dainelę, publikai šaukiant ir 
plojant, teko pakartoti.

Eilėraščius deklamavo Van
da Kliaugaitė ir Albertas Ba
nevičius, 
maloniai 
delnais.

Publikos jie buvo 
sutikti ir nuploti

Geglys.

ei-.
ie-

m e -

Dėlci Mirties 
Mūsų mylimo draugo poeto 
STASIO JASILIONIO 
reiškiame giliausią užuojautą 

jo žmonai Paulinai ir giminėms.

KRISLAI

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

Newark

valandoj’ kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tčs’ prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Susikursime 
jam sukurti 
juos į rojų, 
žaltys. Jis

MArket 2-5172

—Margaret ir Aleksandras Valilioniai. 
Ft. Lauderdale^ Fla.

tello F. Kaudakis su žmona. 
Ten jie ir stubą nusipirko. 
Reiškia, montelliškiai susilau
kė poros gerų veikėjų, o mū
sų kolonija neteko. Linkiu 
jiems laimės naujame mięste! 
Mūsų mieste jie prigulėjo pa
žangiose organizacijose ir bu
vo veiklūs. Pasitikiu, kad jie 
tokiais bus ir ten.

(Tąsa nuo i-mo pusi.) 
kunigų Draugo visiškai ne-

KAPASNAUJAS

Birželio 17 d. Maciel ligo
ninėje, išsirgęs apie du mė
nesius laiko, pasimirė lietuvis 
Petras šutas, 62 metų am
žiaus, kilęs iš Zarasų apskri
ties, Dusetų valsčiaus, Anta- 
žagės kaimo. Urugvajuje ve
lionis neturėjo giminių ir ne
priklausė jokiai organizacijai. 
Savo laiku buvo prisidėjęs su 
auika prie ULC nuosavų patal
pų įsigijimo. Tapo palaido
tas jo buvusių draugų koloni
joje rinktomis aukomis.

LIETUVIO

rodosi, dar svečias mūsų 
noje, bet vaidina gerai, ir 
kia laukti, kad Genė bus 
na iš tų, kurie tęs toliau 
no darbą scenoje.

Adolfito rolę vaidina Vik
toras Kaušas. Tai labai pa
rinktas vyrukas interpretuot 
mamytės numylėtą sūnelį, (ai
ris leidžia laiką kavinėse, bet 
niekada nepasirodo darbe, i

Įvyksta tai, kad Adolfitas 
išeigose susipažįsta su jaunuo
liu Bufarini, o šii 
seserį, įsimyli ją. 
tiną Antoniją, 
draugauti su 
liau—ir tuoktis.
do atkakliausi pasipriešiniiįną, 
nes dukters ištekėjimas reikš
tų visai šeimai pragyvenimo gokai kalbėjomės su šturma-

jau- nu Janu 
sukasi

jaunuo- 
mūsų publika jau 

‘ , kaip aktofių,
• veikėją, todėl niū- 

nereikalingas
Po nepasisekimo prikalbėti 

būsimą uošvę, Bufarini k ?ei- 
piasi į don Celestiną, mergai
tės tėvą, bet šis, žmonos už
guitas, jau nebe jaunas 
ras, padėti negali. Don 
lesti no rolėje lošia Haul AiĮna- 
ris. Mūsų publika jau žino, 
kad dėka šio prieteliaus cįar- 
buotės, scenoje, puikiai derina
si dekoracijos, grimas ir (ak
torių veikla. Sufliorius, Itas 
pasišventęs būdelės paukštis, 
kuris savo giesme tiek įkyri 
publikai, kai aktoriai i'įlių 
nemoka, čia tiesiog nejaučia
mas (suflioriavo S. Bulky(ė).

Celestino žmona — Anto
nija. Matome ją piktai dau
žant kumštimi stalą, įsakant, 
kada sėstis, kada atsistoti, 
kurį kąsnį kąsti, ir tt. Rolę 
interpretuoja sėkmingiausia 
Berta Pabiržytė, priklausan
ti, kaip ir kiti vaidintojai, čia 

įaugusiam jaunimui. Būtų 
' didelis nuopelnas, jei ši 

tistė ir lietuvių kalboje suge
bėtu taip gražiai pasirodyti.

Antram, akte, dėmesys (su
stoja ties vaišėmis, kuriose 
turėjo įvykti jaunųjų susižie-

D. Antonija taip 
šeima ir j arini- 

ruošiasi nutrauk-

ŠAKIAI, birželio 23 d. — 
Tarybų Lietuvos dešimtmečio 
garbei Sintautų valsčiaus 
“Spalio trisdešimtmečio” kol
ūkyje išsivystė dideli statybos 
darbai. Statybos brigados na
riai, vadovaujami brigadinin
ko S. Rudžinsko, iki šiol pa
statė 2 sandėlius, 2 tvartus, 
kluoną, kalvę. šiuo metu 
Statybininkai baigia pastatyti 
gontinę, kurioje patys galės 
gamintis skiedras bei gontus, 
šiais metais' kolūkyje numa
tyta pastatyti tvartą 50 gal
vijų ir 60' arklių arklides.

Ruošiamasi ir kultūrinių na
mų statybai. Kolūkio gyven
vietėje bus pastatyta klubas- 
skaitykla, vaikų darželis, val
dybos namai, autogaražas it 
kt. Jau prasidėjo gyvenamų
jų namų statyba.

pažinęs, jo Pietų 
Prašo mo- tas.
pavclijitmo

dukteria, o (vė-
Bet ši pąro-

tų visai šeimai 
netekimą. Įsimylėjusio 
nu olio rolėje mik ji a i 
Antanas Sausys; tai 
lis, kurį 
gerai pažįsta 
muziką ir 
sų žodis čia

vy-
Ce-

ar-

davimas, 
susikerta su

i kiu, kad šis
ti meilę Martai. Bęt reikalas 
pasitaiso, kai don Celestino 
jiedviem išaiškina visą j 
būklę, ir tą aplinkybę, 
jei jis turėtų darbą, tai ir 
taptų šeimos galva ir visą 
kalą sutvarkytų. Bufarini 

į žada jam darbą, Don Cc 
tino netveria džiaugsmu

ndmų 
kad 
vėl 
rei- 
p.ri- 
lės- 
tai 

išgirdęs, atgaund savo autori
tetą ir vėl užima galvos vįetą 
šeimoje. Apgajvingai jis įti
kina žmoną, kad po 6 mėne
sių ji gali susi aukti anūko. 
Ši netelpa kailyje dėl būsimos 
gėdos namams ir pati bėga 

rūpinasi 
“ už- 

Gąila,

ieškoti Bufarinio ir i . 
sutuoktuvėmis, ant ko ir 
sibaigia šis veikalas.
neteko sužinoti, kas yra i au
toriumi. L Q—baš.

I 
P—bas.

Laike trumpo? pertraukėlės 
žodį tarė 
S. Rasi k as. Savo kalboje jis 
kvietė jaunimą stoti j organi- 

pa
sekė 

eilėraščiai ir dainos. Akompa- 
Sausiui, sudąina- 

dub 
uvo

zaciją, o vyresniuosius — 
remti jų veiklą. Toliau

nu o j ant A.
vo V. Banevičienė solo ii 
etus su L. Abračinsku. 
sudainuota “Smeiki, 1

A.\Orintas. • “Geismai ir -svajones” ir

Buv" 
broįiai,” 

“Su-

LENKŲ VĖLIAVOS LAIVAS

Bingelio 25 d. iš Montevi- 
dėjausNiosto išplaukė, po sa
vaitės laiko stovėjimo, lenkų 
včliąvos prekinis . keleivinis 

“Varinski,” Gdynia - 
Amerika linijos viene- 
Šis puikus ir, didžiulis 
atvežė i Urugvajų len-

Birželio mėnesį, Bostone, 
baigė kolegijos mokslą Lilli
an Dubak ii’ Lillian Vaitekū
nas, pastaroji stenografės ir 
sekretorės amatą. .Sunkus 
mokslas, truko d ve jis metus, 
o tėvams sudarė kaštų, 
gavo' darbus Bostone, 
džioje uždarbiai maži, 
kiu jonus laimės.

Abi 
Pra- 
Lin-

su 
girdėta propozicija. Pats dien
raščio redaktorius, gerai, ma
tyt, apdūmojęs visus savo ilgų 
metų nusidėjimus prieš dorą 
ir žmoniškumą, prieina išva
dos, kad mums nebeliko kitos 
išeities, kaip griebtis susikurti 
“naują Adomą.” (Draugas, 
rugp. 15 d.)

Vadinasi, turime pradėti iš 
pat pradžioj.
Adomą, turėsime 
Ievą. Sudėsime 
tuojau atsiras ir
vėl juos sukusys paragauti už
gintojo vaisiaus. Jie vėl bus 
išmesti iš rojaus.

Ir vėl ta pati ilga, baisi is
torija, kuri neišvengiamai tu
rės pasibaigti su Draugo re
daktoriumi 'šimučiu, sėdinčiu

laivas
kų produkcijos .cukraus ir ma
šinų, o iš čia išsivežė neiš- 
dirbt'os odos ir vilnų.

Teko aplankyti šį laivą. 11-

Pas mus vasara 
karšta, tai blogai 
daržoves ir kitus 
Net gaila žiūrėti, 
mus dar nepadaro dirbtinio 
lietaus, kaip kad garsinasi 
New Yorkas. Piliečiai moka
me taksus, valdonai juos iš
leidžia, o žmonės aptarnavi
mo negauna.

Miškų Klajūnas.

sausa ir 
paveikė į 
augmenis.
Na, o pas

Chicagojez ir klerikališkai pa- 
rapijonams akis muilinančiu. 
Ot, kas atsitiks! Ot, ko aš 
taip baisiai bijausi...

Plečiamos gyvulininkystės 
fermos

Labai ge-

Kunickiu — jaunu, 
išmintingu jūreiviu, gerai mo
kančiu, be kitų svetimų kalbų, 
ir ispanų kalbą. Papasakojo 
jis mums apie prisikėlusią 
Lenkiją, apie jos liaudies ge
rovės kilimą, ir tt.
rai atsiliepė apie savo laivo 
įgulą, susidedančią 
tinai iš jaunų vyrų, pavyzdin
gą drausmę ir draugiškumą. 
Mums besikalbant, į šturma
no kajutę prisistatė ir vie
nintelis to laivo 
vis Lionginas 
j aumas, kokių 
žiaus jaunuolis, 
kiečius išvijus,
savo motina Kauną apleido 
1945 metais ir nuvyko į Len
kiją, kur stojo laivininkystėm 
Patenkintas, sakė jis, ir savo 
laivu, ir nauja Lenkijos san
tvarka. Vizitprius.

veik išim-

lietuvis jūrei- 
Smitas.
22 metų 
Iš Kauno. 
Lionginas

Dar 
am- 
Vo-Į 

su

Hudson, Mass.

RASEINIAI, birž. 8 d.—Iki 
Liepos 21-osios įvykdyti tri
mečio planą produktyviai vi
suomeninei gyvulininkystei iš
vystyti — tokį įsipareigojimą 
prisiėmė žaiginio valsčiaus 
“Trimito” kolūkio ir ždanove 
vardo kolūkio kolūkiečiai.

Pastarosiomis dienomis “Tri
mito” kolūkio galvijų ferma 
padidėjo 10-čia galvų. Dar 10 
veršelių kolūkis įsigys kon- 
traktacijos būdu.

ždanovo vardo kolūkis iki 
Liepos 21-osios kontraktacijo? 
būdu įsigys 42 veršelius. Tuo 
būdu šio. kolūkio fermoje bu? 
70 galvijų. V. Barevičius.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

r

MERCHANTVILLE, N
Vilnų išdirbystės dirbtuvėse 

yra pavojingas darbas. Dar
bas atliekamas nuo išplovimo 
vilnų ihji jų suverpimo į siū
lus. Vilna turi pereiti per 
karštuvus, visokias sudėtingas 
valymo ir verpimo mašinas. 
Gi mašinos greitai varomos, , 
sukasi visoki volai ir rolės ir 
sudaro darbininkui pavojų. 
Paleidai karštuvą, štai “capt” 
tau už piršto ir traukia ranką 
į mašiną, taip kaip žvejas ant 
vąlaunės žuvį.

Jau keli ir lietuviai darbi
ninkai taip neteko pilotų. Ne
seniai lietuviui dipukui M. 
Kazlauskui mašina 'nupjovė 
kelis pirštus. Tai skaudi ne
laimė žmogui! Lietuvoje, 
prie Smetonos režimo, jis dir
bo pašte. Įsikūrus ton darbo 
santvarkai atvyko į Ameriką,- 
o čia, kaip ir dauguma dipu
kų, turėjo 
užsidirbti 
laimė!

eiti į fabriką, kad 
duoną. Ir štai no

Iš mūsų 
kolonijos

nedidelės .lietuvių 
išsikraustė .į Mon-

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 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

1113 Mt. ‘Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewWto^<M0zfe?lnl(B
Veteranas liudijo, kad į 
taikos demonstrantai 
buvo žiauriai pulti

Bronx i et i s praėjusiojo karo 
veteranas Sam. Perlman, tar
navęs laivyne, praėjusi ketvir
tadienį teisme liudijo apie tai, 
kas dėjosi Union Square rug
pjūčio 2-rą, kuomet žmonės 
norėjo ten susirinkti taikos 
mitingui.

Patsai Perlman, 29 metų, 
tapo pašauktas i teismą, kai
po “tvarkos ardytojas.“ Jį; 
areštavo kaltinimu, kad jis 
policijos raitelį Minervinį pa
vadinęs “kazoku.“ O • patsai 
Minervini sakė, kad Perlma- 
nas net sudavęs «jo arkliui. Gi 
Perlmanas apie ta įvykį liudi
jo taip: ; ' = .

“Pamačiau kelis policistus 
jojant tiesiai minion, žmonės 
spraudėsi viens per kitą, tie 
arkliai tikriausia būtų juos 
sumynę.

LIAUDIS SUJUDO VEIKTI 
PRIEŠ AUKŠTAS KAINAS

Taikos mitingai legalūs, 
aiškinasi policijos 
inspektorius I

VISUS VYRUS MARINUS IŠŠAUKIA
VEIKLION TARNYBON

I Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
MALE and FEMALE

VIRftJAI-TARNAUTOJAI
ABELNT NAMŲ DARBININKAI
Poros Su Paliudijimais Kreipkitės

FILIPINO EMPLOYMENT

New Yorke vartotojų orga
nizacijos pareiškė, kad jau 
laikas sustabdyti tą begalinį 
kainų kėlimą. Organizacija 
pareiškia, kad fabrikantų ir 
komersantų firmos prekes su- 
laikinėja nuo prekyvietės ir 
už tą savo padarytą dirbtinę 
stoką produktų kaltina var
totojus, būk jie sugrobę.

Brooklynietis Tenants and 
Consumers Council rugpjūčio
17-tos vakarą surengė daugelį 
susirinkimų atvirame ore, prie 
gatvių sankryžų, su progra
momis, motinų su kūdikiais
paradais. Ir planuojama pa
skleisti . 50,000 lapelių.

Gi centriniai miesto skyriai,
ypač Manhattan, ruošia mas{- 
nes demonstracijas prie de

p a rtm e ntinių krautuvių.
Lapeliuose ir mitinguose ra

gina rašyti prezidentui Tru- 
manui laiškus su prašymu su
grąžinti kainas į buvusias 
pirm birželio 15-tos. Nurodo, 
kad už kainu kilimą yra kalti * f *■
monopoliniai interesai.

Atsakymui Į paplitusį už
gauliojimą, būk vartotojai su
grobia prekes, demonstrantai, 
greta kitų, išsinešė į gatves
ir tokį užrašą :

“We can’t hoard what 
can’t afford.”

Mobilizuotojai veiklos

we

už
sugrąžinimą žemesnių kainų 
aprobavo, kad prekių, ypa
tingai maisto kainos paskiau-
giomis keliomis savaitėmis, 
pakilo 15 iki 25 nuošimčių.

REPORTERIS LIUDIJO TAIKOS

Tho-
J. McVeigh aiškinosi 
kad jo įsakas buvęs 

Jisai ne-

Policijos inspektorius 
m as T. 
spaudai, 
suprastas klaidingai, 
sakęs, kad mitingai taikai pa
laikyti nelegalūs. Jis tik sa
kęs, kad “tie mitingai yra ko
munistų įkvėpti” ir kad “dau-1 
gelis jų gali iššaukti susikirj 
timų.” Tad tokiuose atsitiki! 
muose “tų mitingų rengėja 
bus areštuoti.”

Visiems 3-me Marinų Korpo 
Rezervo Distrikte vyrams ma
rinams, pradedant saržento 
laipsniu ir žemesniesiems, įsa
kyta tuojau raportuotis vei
kliai tarnybai. Visa tai rodo, 
kad ruošiamasi kariauti il
giau, plačiau, negu reikalaus 
išsprendimas Korėjos mūšių.

šin distriktan įeina New 
Yorko, šiaurinės New Jersey 
dalies ir Connecticut marinai.

Jaunieji peržvelgs 
savo mioveikius
taikai ir progresui

Piliečių protestai, matomai 
privertė aiškintis 
ant Union Square dalyvių.

dėl atakos i

Ir policijoje randasi 
norinčių taikos

Mc-

Antras būrys jau pašauktų-] 
jų marinų praėjusį ketvirta
dienį išvyko iš Pennsylvania 
stoties. Apie 25 tūkstančiai ' 
artimųjų — tėvai, žmonos, gi- j 
minės, myl etinės susirinko sto- 
tin juos išlydėti. Girdėjosi i 
garsių klyksmų, isteriškų rau- ] 
dų. Gailių tyliųjų ašarų bu
vo pilna stotis. Dar neuž
miršo žmonės tų per pastaruo
sius penkerius metus pasitiki-;

] mų praėjusiame kare mirusių
jų artimųjų, sužalotų artimų-j 
jų, kurių šiandien jau nebe-1 
ra tarp gyvųjų. NeužmiršoĮ 
išleistuvių ir paskiau pasitiki- į

! mo uždarame karste. Neuž- ! 
mršo ir tų, kurie randasi gy- , 
vais palaidoti ligoninėse ir
beprotnamiuose. ‘ biznio proga

Ana diena iš šios apylinkes, j Reikalingas pusininkas *■ •- . . - - • . • 
į didžiumą jų iš miesto, išvežei
1,000 v.wų. Jie visi vyksta į 
Camp Lejeune, pratimams, 

į tačiau kaipo veteranus, jau 
i buvusius išlavintus, netruks iš
siųsti į frontą;

AGENCY
1911 Broadway, N. Y.

TR. 4-8299
(157-159)

OPERATORIAI
PATYRĘ PRIE BLIUSKIŲ

R. & E. MANUFACTURING CO., 
5-22 — 4 7th Rd.. L. I. C., L. I. 

STILLWELL 4-0528.
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HELP WANTED—MALE

REIKALINGI 
ODOS DARBININKAI 

IR KNYGŲ APDARYTOJAI 
Patyrę prie dovanėlių 

ir liuosų lakštų.
AMERIC AN BINDER CO.

230 TAAFFE PLACE 
BROOKLYN, N. Y.

“Vienas policistas pasuko 
arklį į grupę moterų, pri
spirtų prie sienos. Mane nu
stelbė. Aš niekad New Yorke 
nebuvau tokio dalyko matęs. 
Aš surikau: ‘Netrempk tų 
moterų’.”

Perlman toliau liūdijo, kad 
jam pavyko atšokti iš kelio 
dabar jau ant jo pasuktam 
arkliui ir buvo areštuotas.

Liudydamas tame pat ma
gistrato Korn teismabutyje, 
New Yorke, kitas jaunas vy
ras Philip Lipkin sakė, kad 
netiesa, būk jis atsisakęs po
licijos klausyti. Ji kaltina, 
būk jis atsisakęs pasitraukti iš 
vietos, iš kurios policija no
rėjo jį prašalinti.

Lipkin taipgi sakė, kad po
licija žiauriai elgėsi. Kad 
“mane partrenkė“ ant šali
gatvio ir “sukino mano rankas 
iki pradėjau jaustis lyg 
jos būtų iš peties išlupamos.“

Nuosprendis jų abiejų bylo- 
■ se bus padarytas vėliau.
\ _

Išvyko atostogų
Jonas Rušinskas, iš Jackson 

Heights, išvyko atostogų net 
Į Milwaukee, Wis. Ten gy-
vena jo sesuo, pas kurią Jo
nas žada paviešėti.

Rušinskas grįš namo už sa
vaitės.

Dešimties metų berniukas 
parneš Hali vos išliko elektros 
neužmuštas, kuomet jis ran- 

* komis palietė E! stulpą. Trū
kęs elektros laidas buvo me- 

/(alinį stulpą pripildęs elektra.

*

SIUOLAIKINIAUSIA FILMĄ 
PER METUS!

Stato jum klausimą, ar turite 
gabumo suprast kito jausmus.

ASMENINIAI SVARBU 
KIEKVIENAM LAISVES 

SKAITYTOJUI!

“NO WAY
OUT’

Richard Widmark - Linda Darnell 
Stephen McNally

RIVOLI

ANTRA DIDI SAVAITE!

YPATINGIAUSIAS 
JUDAMASIS 

PAVEIKSLASX
Kas atsitiko jaunam rašytojui, 
kuris visuomet norėjo gautiX 
privačią Hollywood plaukyklą-\ 

ir gavo ją!

“SUNSET
BOULEVARD”

žvaigždžiuoja
WILLIAM HOLDEN

GLORIA SWANSON
ERIC VON STROHEIM

ir puikūs
VAIDINIMAI SCENOJE!

RADIO CITY MUSIC HALL
ROCKEFELLER CENTER

MITINGO DALYVIŲ TEISME
Praėjusį trečiadienį įvyku

siame teisme areštuotų už at
vykimą į Union Square, kuo
met ten buvo šauktas masinis 
mitingas taikai, liudyti stojo 
vienas reporterių, mačiusių 
incidentą sui Evansu.

Myron Emanuel, buvęs at
vykęs dienraščiui Daily Com
pass aprašyti demonstraciją, 
liudijo matęs, kaip trys poli- 
cistai nutraukė nuo šaligat
vio gatvėn prie 13th St. ir 4th 
Ave. John Evansą, 22 metų, 
negrą. Matęs, kaip paskiau 
prie tų prisidėjo kiti trys iš 
policiios. suimtąjį parmetė 
ant žemės ties pastatytu auto.

“Vienas,” sake liudytojas, 
“koja užmynė Evansui ant 
sprando, kuomet kiti du ne
paprastai brutališku būdu nė
rė ant jo riešelių plienines 
kilpas. Kitas tempė ir suki
no Evanso ranką tuo pat lai
ku mindamas koja suimtojo 
kirkšniu. Atrodė, jog Evansas 
buvo sudribęs ir prisvaigin- 
tas, nesipriešino.”

Du iš tų p’olicijos štabo na

rių, kuriuos korespondentas 
nurodė buvus prie Evanso 
arešto, yra policijos leitenan
tai Thomas Henaghan ir Ch. 
Lehman.

Magistratas Korn klausi
nėjo liudytojo, ką jis skaito 
“brutališkumu.” “Koks yra 
būdas uždėti kilpas asmeniui, 
kuris priešinasi areštui?”

“Kaip aš mačiau,” atsake 
Emanuelis, “Evansas nesiprie
šino areštui ir policija varto
jo nereikalingą brutalumo 
laipsnį.”

Stojęs liudyti patsai areštuo
tasis Evans pasakė maždaug 
tą patį, ką ir reporteris. O 
pirm to prieš Evansą liudiju
sieji minėti leitenantai sakė, 
būk Evans priešinęsis areštui.

Teisėjas bylą atidėjo vieną 
dieną, žadėdamas pašaukti 
liudyti fotografus, kad jie at
pažintų Evanso gynėjo advo
kato Victor Rabinowitz pa
teiktus teismui paveikslus, til
pusius spaudoje. Tie paveiks
lai parodo gatvėje primintą, o 
o paskiau policiojs nuovadon 
vežamh Evansa. «■ *•

Policijos inspektorius
Veigh savo pasikalbėjime si) 
reporteriu pareiškė nuostabą 
kaip jo pareiškimas ^įsakas 
varžyti taikai palaikyti ruof 
Šiamus mitingus pasiekė visą 
svietą.

“Kas mane už vis labiau er[ 
zina apie tą viską,” sakė jis', 
“lęad jūs neturėjote to įsako 
matyti visai. Tie įsakai yrą 
patikėti policijos reikalai. Kut 
jūs tai matėte?”

Nežinome, ar reporteris pa
sisakė, kur jis tai matęs. Aiš
ku vienas, kad ir policijoje 
randasi norinčių taikos. Net 
ir iš policijos eiliniai išėję j 
karą negali visi tapti genero
lais, nemiršta lovoje.

įstaiga persikėlė
naujon vieton

——

T-aš.

Fihnos—Teatrai
Paramount Teatre

Statys ligoninę, 
bet atims butą

Visašališkoji mūsų valsty- 
i bės darbo jaunimo organiza- 
icija — Labor Youth league— 
šaukia savo konvenciją New 
Yorke pirmomis dienomis at
einančio mėnesio, Darbo Šven
tės savaitę. Kadangi pripuo
la keturios nedirbamos die
nos, jaunimui bus proga skait- 
lingiau suvažiuoti ir iš toliau. 
Tikisi apie 500 delegatų iš vi
sos šalies.

Jaunimo' konvencija posė
džiaus Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Avė.

Civilinių Teisių Kongresas 
prašo visus turinčius su ta 
įstaiga reikalų įsitėmyti, jog 
jos antrašas dabar yra 23 
West 26th St., New Yorke. 
Tel. MUrray Hill 4-6940.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

> — kom- 
] pozitorius su šiek-tiek pasekėjų; ve
du mažą dirbtuviukę, ar parduosiu. 
Vidurmiestyje, mažas įnešimas.

CH. 3-3102.

ginti

Mitingas išgirsti 
10 {kalinamų vadu

Komitetas dvylikai
šaukia mitingą šio sekmadie
nio vakarą, 7 :30, Now Yorke, 
Manhattan Center. Norintie
ji ten dalyvauti turės gauti 
kvietimą iš anksto arba prie 
durų, nes įleis tik su kvieti
mais. Skelbiama, jog kalbės 
išleisti po kaucijomis dešimtis 
nuteistųjų. •

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomuojamas kambarys su 

kandais. Visi įtaisymai. $6.00 į 
vaitę. Kreipkitės: s84-48 — 89th 
Woodhaven, N. Y.

ra- 
sa- 
St.,

(158-159)

EDDIE’S
BAR & GRILL

Prie Times Square, New 
Yorke, pradėjo rodyti Hal 
Wallis produkcijos filmą 
“The Furies,” su Barbara 
Stanwyck, Wendell Corey ir 
Walter (Huston. Ir yra aktai 
scenoje.jį

Radio City Music Hall
“Sunset Boulevard,” Para

mount firmos produkcija prą-' 
dėjo antrą savaitę šiame te
atre. žvaigždėse William Hol
den, Gloria Swanson if Erich 
von Stroheim. Scenoje Leo- 
nidoff’o spektaklis “On the 
Bright Side.”

Rivoli Teatre , I

Šiomis dienomis pradėjo ro- 
dvti Darryl Zanuck’o filmą 
“No Way Out,” .taikytą prieš 
diskriminacija. KiekXobulu- 
mo šioje sritjyj>rttTmos gamin
tojai atsiekė, kiek jon įdėta 
tikrovės, apie tai teks kalbėti 
plačiau sekamose laidose.

Pati vyriausioji aktorė Lin
da Darnell asmeniškai daly
vavo teatre f ūmos premjeros 
vakara. . Atvykęs buvo patsai 
gamintojas. Stebėjo filmą ir 
daugelis visuomenininku, nes

Pradžioje spalių mėnesio 
miestas pradės statyti naują 
ligoninę prie East River Drive 
tarp 97th ir 99th St., New 
Yorke. Ji turės pavaduoti 
esančią ant Welfare Island 
ligoninę. Tačiau dėl to apie 
keturioms dešimtims šeimų 
atims butą ir grupei smulkiui 
biznierių atims pragyvenimą.

New Yorko demokratei, 
tammanės - trumaninės par
tijos lyderiai, praėjusį ketvir
tadienį buvo .susirinkę aptarti, 
paskirti kAndidatą majoro 
pareigoms. Į Kandidatų per
daug, vieta viena, * diskusijos 
problęmbs neišsprendė. Jie 
išsiskirstė be to vieno kandi
dato.

Nugabentas ligoninėn šu 
virš 20 skylių krūtinėje, 
brooklynietis -Frank Mauro 
tikrino, jog jį sužalojęs busas.

atkreiptu prieš diskriminaciją 
filmu reikia, o jų gaminimas 
beveik sustabdytas.

Roxy Teatre
Rugpjūčio 18-tą pradėta ro

dyti nauja filmą, 20th Centu
ry --Fox gaminta komedija 
“Stella,” $u Victor Mature ir 
Ann Sheridan. Scenoje asme
niškai Milton Berte vadovau-

IZRAELIS PRAŠO 
BILIONO DOLERIŲ

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio premjeras Ben-Gurion 
kreipėsi i Amerikos žvdųs, 
kad sukeltų Izraeliui bilio- 
ną doleriu .(tūkstanti milio- 
nų) iki 1953 metų. Pinigai 
būtų naudojami žydams 
oerkrau’styti iš rytinės 

■ Europos ir Vidurinių Rytų 
j Izraelio valstybę.

ja naujai programai, kurioje 
dalyvauja jo paties grtipės ir 
teatro aktoriai.

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

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

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

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus valgiai, 
gražiai .priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION Į“8

MIRĖ,
Jeronimas (Jerry) Pavil- 

9th 
St., mirė rugpjūčio 16-tą, Sv. 
Jono ligoninėje. Pašarvotas 
pas Aronūskį. Laidos šešta
dienį, rugpjūčio 19-tą.

Velions Pavilčiūnas buvo 
dienraščio Laisvės skaitytojas 
ir prietelius. '

Apie jo mirtį žinią prane
šė Petras Kapickas.

nau jų draf- čiūnas, gyvenęs 214

nuvykę1
Pri- I

Rekrutavimas 
tantų ėjo senoviška 
Ketvirtadienį buvo 
egzaminams 545 vyrai,
ėmė 210, atmetė 289, 46 pa
liko abejotinais. O 156 šauk
tųjų tai dienai neatvyko.

Gal turėsią draftuoti dau
giau ir medikališko personalo, 
nes savanoriais nestoja.

TONY’S EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME LR PRITAIKOME 
AKINIUS

GERIAUSIS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai Žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. G., 

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

REPUBLIC BAR & GRILL

•DG*•’DC'*

RES. TEL.TELEPHONE

RY. 7-8681STAGG 2-5043

•DC* •DC*

MATTHEW P. BALLAS

5^

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Rugp. 19, 1950

DEGTINES, vynai
IR ALUS

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 r > .V 11

■ // - ] SHUFFLE BOARD

BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

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

Liūdėsio valandojeJkreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
4U....... j . __ Į...........    III

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi Vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
' ■ r

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
■ ■

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Petrai Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas; EVergreen 4-8174




