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Vienas aišku : šiaurinės 
rėjos kariai — pirmos rūšies 
kovūnai. Tai pripažįsta net! 
ir didžiausieji jų priešai. |

Kaip buvo ligi šiol, taip iri 
dabai-: karuose vyriausi vaid-j 

žmonės. -lai ncL(irr(iiio< Mundto-iVixoTio
Jie gali būti ginkluočiausi, Į , v> 1 1 * • J •

bet jei kariai neužtenkamai' ir pačios valdžios bitlai 
ištreiniruoti, neįgudę, I

TRYS PAVOJINGI BILIAĮ GRESIA 
! PILIETINĖM AMERIKIEČIU LAISVĖM

Vajus dėl sukėlimo JANKIAI IR KORĖJOS TAUTININKAI 
$10,000 Laisvei | UŽĖMĖ POHANGĄ IR KUMHWA

JAU SUKELTA $8,469:
t

nepasi
DAR REIKIA $1,531

Korėjos liaudininkai atmušė 
amerikiečius 2 mylias atgal

aukoję, jie gerai nekariaus.

Kaipgi kiti aiškina šį šiau
rės Korėjos karių narsumą ir 
jau ligi šiol pasiektus jii lai
mėjimus ?

Man rodosi, rimčiausiai ir 
aiškiausiai pasakė militarinių 
reikalų žinovas, publicistas 
Max Werner.

Jis nurodė, jog šiuo metu 
Korėjoje vyksta ne koks eili
nis “paprastas” karas, bet 
revoliucinis karas.

Revoliucinis karas yra ki
toks nei “paprasti” karai, nes 
jin įsijungia visi žmonės — 
įsijungia ginti savo šalį, savo 
laisvę.

Jis galima vadinti tėvyniš
ku karu, — kuriame visa liau
dis kovoja iki paskutinio 
kraujo lašo.

Kai 1911 metais hitlerinės 
armijos įsiveržė į Tarybų Są
jungą, tai vienas tarybinis 
žurnalistas (nebeatmenu, ku
ris) rašė, jog vokiečiai bus 
taip sumušti, kaip niekad ne
buvo tos tautos istorijoje.

žurnalistas sakė mąž daug 
taip:

—Mūši] krašte kiekvienas 
asmuo, kiekvienas medis, 
kiekvienas net akmuo yra jū
sų, vokiškieji įsiveržėliai, 
priešas. Kiekvienas jų yra 
persiėmęs vienintele, idėja,— 
idėja jus sumušti. . .

Savaitraščio “Time” kores
pondentas rašo savo laikraš
čiui, kodėl mūsų kariams ne
vyksta Korėjoje.

Mūsų kariai geri, sako ta
sai korespondentas, bet jie 
nežino, už ką kariauja.

Jie f nepažįsta šalies.
Jie nesusikalba su vietos 

žmonėmis.
Mūsų vadovybė nori laimėti 

Korėjoje pergalę tik ginklu, 
o tai, anot žurnalisto, pada
ryti nėra galima.

Prie ginklo reikalingas žo
dis, propaganda; taip daro 
komunistai.

Mūsų kariai nepripratę 
prie didžiulio karščio ir drėg
mės — nepripratę prie Korė
jos klimato.

Na, o šiauriečiai savo kraš
tą pažįsta, jį myli, prie kli
mato pripratę, gerai moka 
vartoti ginklą ir, svarbiausia.
žino, už ką kariauja.

Be to, su jais eina vietos 
žmonės, jiems padėdami.

Va, kur glūdi jų pasisekimų 
paslaptis!

Syngmano Rhee kariai ir 
policija, sako toliau tas ko
respondentas, baisūs žiaurū- 
nai: jie šiurkščiai elgiasi su 
žmonėmis; jie be jokįų ap
klausinėjimų šaudo tuos civi
linius, kurie bėga į jų pusę.

Visa tai kelia liaudyje ne
apykantą.

Visa tai verčia žmones pa
dėti šiauriečiams.

Komercinės spaudos kores
pondentai pamiršta pridėti 
dar vieną svarbų reiškinį: 
Ten, kur šiaurines Korėjos 
kariai įeina, tuojau valstie
čiams duodama žemės — il
gamečiai dvarai dalomi beže
miams ir mažažemiams.

Va, kur glūdi Šiauriečių pa- 
sisekimtj fronte paslaptis!

San Francisco draugams ir

Washington. — Kongre
sui įteikta svarstyti šią 
savaitę trys reakciniai ki
liai, kurie visupirm nu
kreipti prieš komunistus. 
Bet jie grūmoja pavojum ir 
visiems progresyviams, 
darbo unijoms ir pačioms 
pilietinėms amerikiečių 
teisėms.

Demokrato senatoriaus 
McCarrano ir republikonų 
Mundto-Nixono biliai yra 
aiškūs fašistiniai pasimoji- 
mai įvesti policinę valsty
bės santvarką šioje šalyje.

Vadinamas “švelnesnis”

Vietnamo liaudininkai 
ruošiasi ofensyvui

Hong Kong. — Vietnamo 
Liaudies Armija rengiasi 
visuotinam ofensyvui prieš 
francūzus Indb-Kinoje, 
kaip pranešė liaudininkų 
Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas Čit Hanh per radiją.

Pranešimas specialiai tai
kytas Pasaulinės * Demokra
tinių Jaunuolių Sąjungos 
suvažiavimui,- vykstančiam 
Pragoję, Čechoslovakijoje.

Čit Hanh priminė, kad 
jau ketveri metai kai Viet
namo liaudininkai kovoja 
prieš Amerikos finansuoja
mus ir ginkluojamus fran
cūzus, koloninius pavergė
jus.

Indijos premjeras 
pakviestas j Pekingą

New Delhi, Indija. — Ki- 
nijos Liaudies Respublika 
pakvietė Indijos premjerą 
Jaw. Nehru į Pekingą pasi
tarti dėl Korėjos karo bai
gimo derybomis. Praneša
ma, jog Nehru rimtai svars
to pakvietimą.

Taip pat manoma, kad 
Nehru gal atvyks į Jungti
nių Tautų seimą rugsėjo 
mėnesį ir duos pasiūlymus 
dėl taikos Korėjoje.

Vėliausios Žinios
Pietinė Korėja. — Ame

rikiečiai pranešė, kad jie 
sustabdė Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus po to, kai liau
dininkai pastūmė jankius 
dvi mylias atgal Kumhwa 
srityje, 12 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Taegu. >

Gen. MacAthuro štabas 
įspėjo, kad liaudininkai tel
kia didesnes jėgas panau
jintam ofensyvui prieš Tae
gu.

draugėms reiškiu užuojautą 
dėl mirties Jono Koblino.

Tai buvo ilgametis to mies
to gyventojas ir veikėjas pro
gresyviame judėjime.

Jo mirtis — nuostolis vi
siems.

Amžina jam; atmintis!
Prašau San Francisco drau

gus parašyti išsamesnę velio
nio biografiją.

valdžios bilius, siūlomas 
dešimties demokratų sena
torių, reikalauja pagriįž- 
tinti senesniuosius įstaty
mus ir perša naujus suvar
žymus prieš komunistus, 
prieš kitus vadinamus 

• “neištikimuosius” ir priLš 
nepiliečius sveturgimius. 
Vadinasi bilius taikomas 
kaip pavadavimas McCa
rrano ir Mundto biliams. 
Bet tariamas jo švelnumas 
yra apgavingas* Ir jeigu 
Kongresas jį priimtų, taip 
pat būtų suduotas aršus 
smūgis konstitucinėms visų 
amerikiečiu laisvėms.

New Yorko Daily Wor
ker's todėl šaukia visus 
amerikiečius tuojau tele
grafuoti bei rašyti sena
toriams ir kongresmanams, 
kad atmestų visus tris žan
dariškus, policinės valsty
bės bilius.

Atlantos miesto taryba 
atmetė siūlymą užgint 
Komunistą Partiją

Atlanta, Georgia. — Šio 
miesto taryba atmetė Ame
rikinio Legiono vadų pasiū
lymą uždraust Komunistų 
Partiją Atlantoj. Pasiūly
mas reikalavo įsakyti vi
siems komunistams per 48 
valandas išsikraustvt iš 
miesto ir baust kalėjimu ir 
piniginiai tuos, kurie nepa
siduos įsakymui.

Pats miesto valdvbos ad
vokatas Jack Savage pra
nešė jai, kad toks įsakvmas 
būtų priešingas šalies 
Konstitucijai.

Atmesdama ši pasiūlymą, 
miestinė taryba, tačiau, 
priėmė rezoliucija, kuri ap
šaukia Komunistų Partiją 
“neištikimais” ir ragina 
Policiją tėmvt komunistus 
ir pranešinėt apie juos FBI 
agentams.^

Boston. — Iš pietų at- 
pleška viesulas link Nau
josios Anglijos valstijų.

Šiauriniai liaudininkai 
pietiniame fronte vėl buria
si atakuot amerikiečius 
linkui Pusano uosto

Tokio. — Šiaurinės Korė
jos liaudininkai permetė 
daugiau savo kariuomenės 
į rytinę Naktong upės pusę, 
15 mylių į pietų vakarus, 
nuo Taegu.

New York. — Vykdoma
sis Progresyvių Partijos 
Komitetas atsišaukė į val
džią, kad panaujintų už
status vienuolikai komunis
tų vadovų ir vakarinių Lai- 
vakrovių Unijos pirminin - 
kui Harriui Bridgesui ir 
paleistų tuos žmones iš ka
lėjimo iki apeliacijos bylų 
Aukščiausiame Jungtinių 
Valstijų Teisme.

Auktį pridavė:
Is Los Angeles, Calif......................... •............ • -$70.00
F. Witkausky, Ossining, N. Y............................. 13.00

Aukojo:
J. M. — Y............................................................ $10.00
R — A. .i........................... ••..............................10.00
C. M. L. -r- S.............................••..........................6.00
Draugas................... į....... • •............. 5.00
Draugas. |............. .!............. 5.00
Antanas................... j............■................................. 5.00
J. M. P. — S......... ................................................5.00
K. P. — S.............. i...............•............................. 5.00
L. P. — S .............. ..................••••...................... 5.00
P. — Sai. ..f......... i............................................--5.00
V. M. — N ..............       5.00

(Visi iš Los Angeles, Calif.)
M. Tesky...............................••............................. $5.00
F. Wytkausky, Ossining, N. Y..............................5.00
Juozas Ragazinskas, Merchantville, N. J.......... 5.00
Wm. Goodis, Utica, N. Y................. • •.......... • •. .3.00
W. Cekanofsky ... •...................................(••••. .3.00
Los Angeliečiai, aukojo po $1: !
F. B. S. — G, Alma, B. —S, B. —nė.
Reiškiame nuoširdžią padėką!

Specialus Vajaus Komitetas.

T ūksiančiai belgų (Streikuoja 
prieš komunistų vado nužudymų

Brussels) Belgija. — Du 
žmogžudžiai nušovė Belgi - 
jos Komunistų Partijos pir
mininką Juliana Lapaut’ą 
namie Sėrainge, arti i Liege 
miesto. Jis buvo nužudytas 
praeitą penktadienį vaka
re, kuomet, atsakydamas į 
skambutį, atidarė duris.

Liege ir kituose miestuo 
se prasidėjo tūkstantiniai 
darbininkų streikai, protes
tuojant prieš žmogžudžius.

Premjeras Joseph Pho- 
lien ir ūkio ministras Al
bertas Coppe išleido pareiš
kimus, šaukdami piliečius 
ramuū laikytis. Jų pareiški
mai bent dalinai sutinka su 
visuomenės nuomone, kad

Malik ragina išgirst 
Šiaurės Korėjos balsą

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Jakovas 
Malikas pirmadienį pakar - 
tojo reikalavimą, kad Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
ba pakviestų ir šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respub
likos atstovą, kuris, iš savo 
pusės, paaiškintų, kaip Pie
tinės Korėjos tautininkai 
pradėjo suplanuotą karą 
prieš liaudininkus.

Pranešama, kad
Saugumo Tarybos daugu
ma atsisakys išgirsti Šiau
rinės Korėjos atstovą, tai 
Mlalikas, kaipo Saugumo 
Tarybos pirmininkas šiam 
mėnesiui, neduos balso Pie
tinės Korėjos tautininkų 
atstovui.

jeigu

London. — Anglija pasi- 
' Malikas priešinasi anglų-1 žadėjo tuojau pasiųsti pus- 

amerikiečių bloko siūlymui 
perimti Korėją į Jungtinių 
Tautų globą ir suvienyti 
visą šalį Syngmano Rhee 
tautininkų valdžioje, po to 
kai amerikiečiai užkariau
tų Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respubliką.

komunistų vadas buvo nu
žudytas pagal pakurstymus 
fašistinių karaliaus Leo
poldo šalininkų. — Leopol
das neseniai buvo privers
tas užleisti\ karališkąją ga
lią savo sūnui Baudouinui.

Premjeras Pholien per 
radiją (ketino gaudyti 
žmogžudžius ir tinkamai 
juos nubausti.

Tūkstančiai darbininkų 
aplankė ^pašarvotą kūną 
Labauto, per ilgus metus 
buvusio komunistų atstovo 
Belgijos seime.

Ministrų kabineto ‘ ir sei
mo nariai tain pat žadėjo 
dalyvauti jo laidotuvėse šį 
trečiadienį.

Prasidėjo dalinis 
gelžkeliečiy streikas

Chicago. — Penkioms 
dienoms sustreikavo keli 
tūkstančiai traukinių kon - 
duktorių ir geležinkelių 
kiemų tarnautojų Chicago j, 
Pittsburghe, St. Paul’e, 
Clevelande ir Louisville.

Šiuo streiku jie reikalau
ja visiems savo unijos na
riams sutrumpinti darbo 
savaitę nuo 48 valandų iki 
40 ir mokėti tokią pat algą, 
kaip už' 48 valandas. S

Streikas sulaikė ir kelias 
dešimtis tūkstančių kitų 
geležinkeliečių nuo darbo.

Angly kariuomenės 
talka amerikiečiam

antro tūkstančio savo ka-I šermeninėje, 
riuomenės' iš Hong Kongo Binghamton; bus palaido 
Į talką amerikiečiams prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus. Toliau žada dau
giau anglų paramos jan
kiams.
ORAS. — Giedra ir šilčiau.

Tokio, rugp. 21. — Ame
rikiečiai ir Pietinės Korė
jos tautininkai atgriebė 
nuo šiaurinės Korėjos liau
dininkų Pohang uostamies
tį ir lėktuvų aikštę, ryti- 

Iniame Korėjos pakraštyje.
Per tris dienas jie čia .pasi
varė 9 mylias pirmyn prieš 
liaudininkus link Yongdo- 
ko.

Šiauriniame fronte liau
dininkai pamuše jankius ir 
pietinius tautininkus dvi
mylias atgal ir užėmė pozi
cijas įiž 12 mylių nuo Tae
gu. Kumhwa miestas šioje 
srityje tebėra amerikiečių 
užimtas.

Amerikiečiai praneša, 
kad jie sunaikino liaudinin
kus rytiniame Naktong 
upės šone ties Čangnyongu. 
Bet daugiau liaudininkų 
persikėlė i rytinę Nakton- 
go pakrantę į šiaurę nuo

Čou En-lai reikalauja 
naujajai Kinijai balso 
dėl Korėjos klausimo

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublikos užsienio 
reikalų ministras Čou En- 
lai telegrafavo Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai, 
reikalaudamas priimti Nau
josios Kinijos atstovus, 
kuomet Saugumo Taryba 
svarstys Korėjos klausimą.

Čou En-lai tvirtina, kad 
Amerika visųpiriji sukurs - 
tė Pietinės Korėjos tauti
ninkų užpuolimą prieš 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respubliką. , Paskui 
patys amerikiečiai užpuolė; 
šiaurinius korėjiečius, o 
dabar “Amerika išsisuki
nėja nuo to klausimo iš
sprendimo ramiu būdu,” 
sako Čou En-lai. /
BULGARIJOS PROTES
TAS JUGOSLAVIJAI

Sofija. — Bulgarija už
protestavo, kad Jugoslavi
jos valdžia žiauriai perse
kioja Bulgarijos piliečius 
ir be atodairos varo juos 
į kalėjimą.

' Mirė Augustinas Zmitra
Viktorija Zmitraitė pra

nešė Laisvei telefonu, kad 
rugp. 21 d. (pirmadienį) 
mirė jos tėvelis, Augusti
nas Zmitra.

Zmitra su dviem dukte
rimis — Brone ir Viktori
ja — gyveno po num. 56 
Brown St., Johnson City, 
prie Binghamtono. Bet ve
lionis mirė ligoninėje. Jis 
ilgokai ir labai sunkiai sir
go. Pašarvotas Chopyak 
šermeninėje, Prospect St., 

tas trečiadienį, rugpiūčio
23 d. po pietų. Kalbą prie amžiną jam atmintis, 
velionio pasakys draugas dukrelėms, jų didžio liūde- 
iš Brooklyno.

Velionis

Čangnyongo.
Generolo MacArthuro 

štabas sako, liaudininkai 
telkiasi naujam ofensyvui 
prieš Taegu, svarbiausią 
karinį jankių centrą, apart 
Pusano.

Pietinės Koi’ejos tauti
ninkai išvien su ameriki
niais artileristais apėjo 
liaudininkus užnugariu 
Tongyonge, pietiniame pu- 
siausalyje.

Amerikiečiai atgriebė tū
las pozicijas, kurias liaudi
ninkai buvo užėmę už 13 
mylių į pietų vakarus nuo 
Masano.

Pietiniai tautininkai iš
lipo į dvi salas už 35 ir 18 
mylių nuo vakarinės Korė
jos uosto Inčono. Jankiai 
naudos šias salas kaip lėk
tuvų stovyklas.

Amerikinė komanda skel
bia, kad jankiai^ir Pietų 
Korėjos tautininkai per 
tris pastarąsias dienas už
mušė, sužeidė bei nelaisvėn 
paėmė 5,414 šiaurinių liau
dininkų.
ŠIAURINES korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugp. 21. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija prasi- 
laužia per amerikiečių ofen- 
syvą ir kirto skaudžius 
smūgius jų pėstininkams ir 
marinams pietiniame pajū
ryje. Liaudininkai taip pat 
sudavė didžiulį smūgi ame
rikiečiams ir pietiniams 
tautininkams ties Waegwa- 
nų: sunaikino daug priešų 
tankų ir kareivių.

Rugp. 19 d. dvylika ame
rikinių lėktuvų bombarda
vo Seoulą. Priešlėktuvinės 
liaudininkų patrankos nu
šovė 5 priešų bombanešius. 
Rugp. 20 d. buvo nukirsti 
du jankiu lėktuvai virš Sa- 
riwono, Šiaurinėje Korejo - 
je. Tą pačia dieną liaudinin
kų patrankos nuvijo šalin 
amerikinius lėktuvus, ku
rie penkis kartus per dieną 
puolė Pvongyangą, Šiauri
nės Korėjos sostinę.

Zmitra buvo virš 70 metų 
amžiaus; ilgametis Bing- 
hamtono gyventojas; taip
gi Laisves skaitytojas veik 
nuo pat Laisves pradėjimo 
eiti. Buvo klasiniai susipra
tęs darbininkas, malonus, 
draugiškas.

Didžiuliame liudėsyj pa
liko dvi dukreles: Bronę ir 
Viktoriją; taipgi daug drau
gų.

Apie velionį parašysime 
plačiau kituose Laisvės nu
meriuose, gi dabar sakome.* 

o

šio valandoje, nuoširdi mū- 
Augustinas sų užuojauta!
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Tarptautine Apžvalga
Mūsų šalyje taip vadina- kos metų kapralu, tai tas 

lojališkumo” reikalą- sakė:
Lietuvos Jaunystė

mas “
vimas pakirs visai valsty
bės demokratinį pagrindą 
ir stiprybę, jeigu tam ne
bus padarytas galas.

“Lojališkumo” reikalauja 
I nuo valdžios darbininkų.

Aš vis dar statau sau 
klausimą: ką aš čionai da- 
,rau? Ir stebėtina, kad ne
galiu surasti atsakymo”.

Tarybų Lietuva gyvena 
jaunystės ir žydėjimo lai - 
kotarpį. Su dideliu pakili - dįes ūkiui atkurti ir 
mu švenčia lietuviu 
savo jaunos

Rašo Vladas Mozūriūnas įjuos sukti turbinas, kurios
— " ■ ■ • ■ ■ i. ii ; v'ii’inru fmlzin ovinnn Uziimilz- Į ■ *•nūnai teikia šviesą beveik 

visam valsčiui. Tokių elek- 
PLl" trinių Lietuvoje jau nemaža 

. vis 
ir daugiau ir jau

džios Lietuvos gamybiniai į met kiekviename Lietuvos 
pajėgumai sieke prieškari-1 kaime sužibės elektros švie- 

---- . . ... nl° lygio trečdalio, į li946|sa>
Washing- kapitalistų jungo, metų pabaigą — jau du 3

kad Jungti- išėjo į platų kelią, tapo sa- trečdalių, 1948 metais pra-

—j tauta išvystyti išleista apie
respublikos, santl.o milijardo rublių. Pa- pastatyta. Jų “statoma 

l-« rm m iim i knrimri'i Jin 1 -i * [ " 1 - •

menys: iki 1945 metų pra-į nebetolimas tas laikas, kuo-
Kitas įdomus dalykas, tai j savo laisvojo tarybinio gy- lyginimui būdingi šie duo- į daugiau 

... ....... o ............. ^ulumnisto Mr. Robert S.|vemmo dešimtmetį. De- menys: iki 1945 metų pra- nohptnlii 
unijų veikėjų, darbininkų, Allen pareiškimas ~
bendrai nuo visų piliečių, čio 15 d., The Long ^Island Į laiko, kuomet mūsų pakilu- 

I Daily Press dienraštyje. Jis sį liaudis, nusikratė dvari- 
rašo iš sostinės 
ton. Jis rašo 
nės Valstijos Korėjoje ne - 
teko labai daug -į 
(Our

kolumnisto Mr. Robert o., .------ ------—
. rugp j ū-1 šimt metų praėjo nuo to

bendrai nuo visų 
Kokio gi 
nai nori?

lojališkumo” po-

Duona ir politika
Didieji šių dienų Azijos žmonių sąjūdžiai remiasi tri

mis pamatiniais principais: tautine nepriklausomybe, 
asmenine laisve ir duona. Tiek mūsų šalies, tiek kapita
listinių kraštų valdovai nepajėgia arba nenori tos istori
nės tiesos įsisąmoninti. Jie įsivaizduoja, kad pagrūmoji
mu jėga tie sąjūdžiai bus likviduoti ir virš bilijonas žmo
nių pasiliks ramiai sęnąjį priespaudos,ir alkio jungą vilk- j1. 
ti, kaip vilko per nesuskaitomus amžius.

Kad liaudyje alkis yra vienu iš pačių svarbiausių neri
mo akstinų, dabar pradeda vis daugiau ir daugiau žmo
nių pripažinti. Jie kelia klausimą: Kaip ilgai ginklais ir 
jėga seksis palaikyt alkio padėtyje Azijos ir Afrikos 
žmones? Daleiskime, kad mūsų ginklai laimės Korėjoje. 
Daleiskime, kad mūsų globojamas Čiang Kai-šekas sugrįš 
Kiniją valdyti. Bet kas toliau? Rhee ir Čiang turės rem
tis mūsų ginkluota parama. Tos pačios klikos, kurios 
pirmiau valdė ir plėšė tuos kraštus, vėl valdys. Milijonai 
paprastų žmonių, darbininkų ir valstiečių, vėl atsidurs 
alkio padėtyje.

Kaip ilgai jie kentės parazitus ant savo sprando? Kaip 
ilgai jie toleruos politikierių klikas, kurios pasilaiko tik 
užsienio jėgomis?

priversti 
tai aišku 
išbraukti

darbininkai bus 
skelbti streiką, 
kad jie jau bus
iš “lojaĮiškų”

Valstiečių laikai, kurių 
seniau laukė sunkus buo
žės piemens ar berno liki
mas, nūnai mokosi mokyk
lose, technikumuose, uni
versitetuose. Vieni iš jų, 
baigę mokslą, grįš į kolū
kius kaip agronomai, zoo
technikai, kiti —• papildys 

( mūsų miesto inteligentijos 
eiles.

Didis yra muku jaunimo 
potraukis į šviesą žinias. 
Į tarybines mokyklas 1945 
metais atėjo 300,000 moks
leivių. Kiekvieneriais me
tais jų skaičius vis auga ir 
šiuo metu jų yra daugiau 
kaip 430,000. Įdomu pažy
mėti, kad šiemet apie 20

nės Valstijos Korėjoje ne- vo šalies šeimininku, nūs- 
teko labai daug ginklų tatė teisingus įstatymus ir 
(Our weapon losses ir Ko- i Pradėjo statyt didingą savo 
rea have been exceptiona- > busimojo, savo džiaugsmin- 
lly heavy). Ir jis sako, kdd gojo, laimingojo ir šviesio- 
ginklų nuostoliai perviršija jo gyvenimo pastatą, 
visus karo nuostolius, buvu
sius Europoje.

Jis savo išvadas
pasiremdamas Ju
Valstijų armijos vyriausio 
viršininko generolo J. Law- 
_.i Collins atsakymais j

monės bendroji produkcija 
viršijo prieškarinį lygį 24 
procentais, o 1949 . metaįs 
bendrosios produkcijos iš
leidimas 67 procentais vir
šijo prieškarinį lygį. Dau - 
giau kaip 200 naujų rūšių 
pramoninės produkcijos

reikš kritiką valdovų ant
rašu, kad ir geriausiais ša
lies ir piliečių reikalų su
metimais, tai jis jau bus 
“nelojališkas.” , 

Štai, New Yorko mieste 
122,000 piliečių pasisiūlė 
liuosa valia būti dabotojais 
nuo atakų iš oro. Ir jiems

( Senato komisijos klausimus.
Senatorius, . republikonas 

iš New Hampshire, Styles 
Bridges klausė, kodėl ne- 
siunčiami ginklai į Korėją 
iš Japonijos ir Tolimų Ry
tų? Gen. J. L. Collins jam 

; atsakė:
“We have already flown 

in and shipped as much of 
; that equipment as we felt 
could spare... But a great 
deal of it was lost while 
we were fighting for time.” 

Tada jis buvo klaustas, 
kuriame fronte daugiausia 
ginklų netęko. Gen. Collins

tuojau buvo įteiktas reika
lavimas atlikti “lojališku
mo” išpažintį.
Prez. Trumanas reikalau

ja “lojališkumo.” Nė vie
nas pilietis nežino, kada 
bus paskelbtas .“netinka
mu.” Piliečio ūpas pakirs - 
tas. Tuo kartu jau repub- 

. Jlikonai šaukia, kad ir pat-

Visuotinė militarinė tarnyba
Prezidentas Trumanas pareiškė, kad šioje Kongreso 

sesijoje jis griežtai nereikalaus įstatymo, įvedančio Ame
rikoje visuotinę militarinę tarnybą. Viena, tuo klausimu 
nėra vienos, nuomonės, antra tokio įstatymo pravedi- 
mas nebesuspčtų padėti karą Korėjoje laimėti. Bet jis 
mano, kad trumpoje ateityje tokio įstatymo Amerikai 
reikės. Amerikai reikią, kad visi jauni vyrai įsigytų mi- 
litarinio muštro — pralavinimo.

Stambioji komercinė spauda tokį žygį karštai remia. 
Ji reikalauja, kad dar ši Kongreso sesija tokį įstatymą 
priimtų. Jos argumentus ryškiausiai išdėsto The N. Y. 
Times. Savo vedamajame šis laikraštis rugpiūčio 18 d. 
teigia, kad tokio įstatymo tuojau reikia ne tiek militari- 
niais, kiek psichologiniais ir oolitiniais sumetimais.

Tokiam įstatymui prigyti politinė dirva puikiai, girdi, 
paruošta. Amerikos žmonės turės militarinę tarnybą 
priimti. Šį klausimą, sako Times, “mums ir prieš mūsų va
lią išsprendė agresingojo stalinizmo .spėkos.”

Kodėl tokio įstatymo reikia psichologiniai? Times at
sako: Kad pagąsdinti Kremlių! Tegu Kremlius žino ir 
dreba, kad mes esame pasiruošę!

Labai sunku dabar pasakyti, kiek toks mūsų šalies žy
gis išgąsdintų Kremlių. Jeigu pažvelkime į praeitį, tai 
pamatysime, kad į visus panašius gąsdinimus’ Kremlius 
labai mažai atydos tekreipdavo.

Tik vienas dalykas jau dabar yra aiškus: šiose isteri
jos sąlygose norima visą Ameriką paversti viena milita- 
rine kempe. To tikslo pasiekimui isgalvojamos visokios 
*priemonės. Gąsdinimas Amerikos žmonių pavojumi yra 
vienas iš pačių mėgiamiausių priemonių.

Pilnai sutinkame su Timesu, kuomet jis pripažįsta, 
“kad Amerikos žmonės nemėgsta visuotinės militarinės 
lavybos, arba tarnybos, arba taikos laiku konskripcijos, 
arba didelės pastovios armijos, arba masinių oro jėgų 
idėjos.” Jeigu žmonės nenori, tai nereikia nė įstatymo. 
Demokratijoje neturėtų rasti vietos jokis įstatymas; 
priešingas žmonių valiai.

Kerta iš abiejų pusių
Senato Judiciary Committee priėmė senatoriaus Mc- 

Carran bilių, kuriame sudėti visi patys nuožmiausi 
Mundt-Ferguson biliaus punktai. Pats Mundt neištrau
kia savo biliaus. Jis reikalauja, kad ir jo bilius būtų 
kartu svarstomas Senate. Net astuoni senatoriai pažadė
jo patiekti savo bilių “raudonųjų kontroliavimui”, “ne- 
taip aštrų”, kaip Mundt ir McCarran biliai.

Todėl Senatas turės pilnas rankas bilių. Jų svarsty
mas prasidės už dienos kitos.

O to paties Senato Finance Committee taip pat be di
delių diskusijų ir ceremonijų priėmė pasiūlymą Ameri
kos žmonėms taksus pakelti net penkiais bilijonais dole
rių. Taksų pakėlimas įeis galion dar šių metų spalio 1

Nuėjo į praeitį sunkus 
buržuazinės reakcijos me-

J tai. Auga nauja 
karta, kuri jau r

y žmonių j dabar gaminama Lietuvos 
ebepame-j įmonėse. Respublikos įmo- 

ir ilgų va- nės išleidžia metalo apdir-

sai prezidentas “nelojališ-
kas”, Jo programą vadina 
“socialistine”.

Komercinėje spaudoje, 
nepaisant karinių nepavy-

; kimų Korėjoje, vis varoma
i propaganda už karą. Tūlas
R Willson pateikė eilę Ta7jon7 Mes
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landų laukimo ties fabrikų j bamąsias stakles, elektra- 
vartais, nebepamena vai, . 
tiečio turto pardavimo iš 
varžytinių, teismo antsto
lių bei guminių policininkų 
lazdelių. Ta laimingoji jau
noji karta nežino, kaip ga
lima, susilaukęs septynerių 
metų amžiaus,' nelankyti 
mokyklos, nesimokyti, nes
vajoti apie tai, kad ateity
je taptų inžinieriumi, mo - 
kytoju, gydytoju, rašytoju. 
Nūnai jaunajai kartai pas 
mus ątviri visi keliai.

Tarybinė Armija, sutriuš
kinusi hitlerinius grobikus, 
padėjo liętuvių tautai su
grįžti- L tarybinio gyvenimo 
vagą 
kuriamąjį darbą savo liau
dies labui, 
Lties labui. 
.3 Sukunkuliavo 
liaudies mintis, užvirė dide- 
liš\darbas. Iš griuvėsių pa
kilo fašistinių grobikų su- 

: griauti miestai ir kaimai. 
I Šiandien mes turime šimtus 
naujų fabrikų ir gamyklų, 
tūkstančius naujų mokyklų. 
Iš griuvėsių pakilo ištisi 
kvartalai Vilniuje, Klaipė
doje, Šakiuose, Panevėžyje, 
kurių gatvėse vėl žaliuoja 
medžiai.

Per pokarinio, penkmečio 
metus Tarybų Lietuva ne- 

I atpažįstamai pasikeitė. Ka
pitaliniams darbams 
respublikos liau-

als-;

taikųjį ir ramų

motorus, matuojamuosius 
prietaisus, žemės' ūkio ma

lšinąs, cementą. Apie šito
kios produkcijos į_ 
buržuaziniais laikais 
svajoti nesvajojo.

gamybą 
nė

Neseniai man teko lan- į proCi Lietuvos gyventojų
kytis naujame “Elfos” 
elektromotorų fabrike. Žila- 
ūsis meistras įvedė mane į 
naują didžiulį cechą. Aš pa
mačiau erdvią patalpą su 
dideliais langais, kur stovė
jo kelios eilės sudėtingų 
staklių.

— Tai muųis dovana iš 
leningradiečių. Visus įren
gimus naujam fabrikui ga
vo m& iš Leningrado, ir tu
riu pasakyti, kad per dvi
dešimt penkerius darbo me
tus man neteko matyti to-

mokosi, kas penktas žmo
gus lanko kokią nors 
kyklą ar kursus.* 
liaudies švietimo 
Lietuvos istorija ligi 
nežinojo.

Neseniai man teko 
Valkininkuose, Trakų 
krityje. Buržuazijos 
patavimo laikais tai 
atsilikęs miestelis, atsiliku
siais buvo ir jo gyventojai. 
Ponų valdžios čia buvo pas
tatyta tik pradinė mokyk- 
4a. Dabar toji mokykla vir
to gimnazija.

— Kuomet ponai statė 
tą mokyklą, jie nė įsivaiz
duoti negalėjo, kad čia ka
da nors bus gimnazija. 
“Valstiečių vaikams viduri
nio mokslo nereikia” — 
laikė jie.

Per praėjusį dešimtmetį 
išaugo žmonių kultūra, jų 
sąmonėje įvyko pervers
mas. Dirbdami sau, savo 
tėvynės labui, jie naujaip 
žiūri į darbą. Visose liau
dies ūkio srityse atsirado 
šimtai ir tūkstančiai sta- 
chdnovininkų, darbo pirmū
nu.

Netoli Kėdainių, Žeimių 
valsčiuje gyvena darbštus 
valstietis Jonas žmiejaus- 
kas. Nuo mažens jis pra
tęs viską daryti rimtai ir 
tvirtai, įdedamas į žemdir
bystę visą savo sielą, 
čiau su skurdu jis vis dėl
to susidoroti neįstengė. Tik 
Tarybų valdžios metais 
Žmiejauskas pakilo nau
jam gyvenimui. Savo aV 
kakliu darbu, taikydamas 
naująją agrotechniką, jis 
žymiame kolūkinių pasėlių 
plote išaugino gausų javų 
derlių. Dabar Žmiejauską 
pažįsta visa Tarybų šalis. 
Vienas iš pirmųjų jis susi
laukė aukštojo Socialisti
nio Darbo Didvyrio vardo.

Teisėtą pasididžiavimą 
sukelia Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėse Socialisti
nio Darbo Didvyriai — 
žemdirbiai Lekavičius, Jo- 
dinskas, Miklusis, išaugihę 
kolūkių laukuose iki tol čia 
neregėtus derlius — po 30 
ir daugiau centnerių iš 
hektaro. Visa respublika 
pažįsta savo puikius sta-

mo- 
Šitokio 
užmojo 

šiol

būti 
aps- 
vieš- 
buvo

straipsnių: “Is Russia Rea
dy”? Na ir, žinoma, nu
duodamas visų karinių 
“slaptybių” žinovą, taip da
lykus perstato, kąd atrody
tų, jog karas prieš Tarybų 
Sąjungą ir liaudies demo
kratines . respublikas, tai 
butų tik piknikas. Jis pri
leidžia, kad Tarybų Sąjun
ga turi tik 15 atominių 
bombų; gi Jungtinės Vals
tijos turi nuo L. 
Sovietams karo 
prileidžia 16,000 ar 19,000, 
o Jungtinėms Valstijoms' 
— 36,500. Na, ir išvada — 
Tarybų Sąjunga “silpna”— 
tai ko laukiame? 1

Kinijos liaudies’ armija 
išlaisvino Fuying, Atlantic 
ir kelias kitas salas Matsu 
salų grupėje. Sakoma, kad 
eina pasiruošimas išlaisvi
nimui Formozos.

Namie eina atsteigimas 
gelžkelių ir naujų kelių 
pravedimo darbas, statyfra Amerikos lėktuvai skraidė 
fabrikų ir dirbtuvių, ap 
švietos 
mas. Sakoma, kad dabar j
Kinijos Komunistų Partija je, sulaikyta amerikinė ka 
jau turi virš 5,000,000 na- 

j rių. Darbininkai, 
čiai, jaunimas, 
bendrai visi piliečiai jun
giasi į organizacijas ir pa
deda vyriausybei jos dar - 
buose.

Korėjoje karo eisenoje 
pereitą savaitę buvo žymė
tini du dalykai. Mr. R. 
Johnson, The New York 
T i m e s o korespondentas, 
rugpjūčio 13 d. rašė apie 
Amerikos kareivius: “Ame
rikos ne vien kareiviai, bet 
net oficieriai nesupranta 
karo Korėjoje ir jo neno
ri...” Korespondentas kalbe-

buvome priversti palikti 
ten daug didelių kanuolių3 
nes priešas labai greitad 
mus supo. Mes taipgi sus-v 
progdinome kelis trauki
nius su ginklais.”

Gi kolumnistas Robert S.
Allen rašo: “Korėjoje mes j 
ne tik netekome j tūkstan
čius šautuvų ir kulkosvai
džių įvairiausių ...rūšių, bet 

<VX ' ištisas kanuolįų baterėjas, 
Į J.1 , ’ | įskaitant didžiules, 155 mi- lėktuvų limetrųy Jis ržį§0 kad tai 

’ atsitiko todėl, kad Ameri
kos kareiviai buVo “nepa
ruošti” tam karui

savo vaiku atei-

kurybine

dar vienas iš tūks- 
pavyzdžių. buržua-, 
laikais Panevėžyje

Arabų šalyse neramu, i 
Egipte padidėjo išstojimai 
prieš Angliją, arabai reika
lauja, kad ji atšauktų iš agitatorių? 
Egipto savo armiją. Francija pasiuntė į Ko-

Į Beirut prieplauką, Le- rėją karui
banone, atplaukė keli Jung-

jų tarpe ir lėktuvų vežikai.

virš miesto, “rodant savo 
ir kultūros plėti- jėgą.”

Izraelyje, žydų valstybė^

lių... — Šviesi šypsena su
švytėjo seno ■ darbininko 
veide.

Štai 
tančio 
ziniais
buvo mažytė remonto diro- 
tuvėlė. Čia buvo remontuo
jamos svarstyklės, kurios 
Puvo atvežamos iš užsienio. 
O Tarybų valdžios metais 
čia išaugo didelė matuoja
mųjų prietaisų gamykla.

Respublikos keliais kur
suoja nauji autobusai, paga
minti Kaune. Seniau čia 
buvo nedidelė “Amerikos 
lietuvių akcinė bendrovė.” 
Tarybų valdžios metais jos 
vietoje išaugo stambi auto
remonto gamykla.

O kaip pasikeitė žemės 
ūkis. Džiugina didžiuliai 
kolūkinių laukų masyvai. 
Valstiečiai stojo į naują 
kolūkinio gyvenimo kelią, 
įsisavino pažangiausią mi- 
uiurininę žemės ūkio, kultū
rų auginimo sistemą. Tary
bų valstybė aprūpina kolū
kius žemės ūkio technika.

| Kolūkių laukuose ūžia 
I traktoriai, kurie nutiesia 
I vagas penkių nuoragų plū
gais. Tartum gigantiški 
žiogai ūžia laukuose kom-

1 bainai, nuimdami ir čia pat 
iškuldami javus. Vakarais,

I kuomet saulė nusileidžia ir 
I danguje sužiba miriadai 

i žvaigždžių, pro kolūkiečių 
/ 'pirkių ir kaimo klubų lan- 

, gus liejasi ryški elektros 
šviesa.

Visi lietuviai gerai pažįs
ta Mūšos upę. Amžiais ra
miai ir lėtai tekėjo jos van
denys tarp nuolaidžių kran- 

j tų, tik pavasarį plačiai išsi- 
I liedami po laukus. Nūnai chanovininkus pramonėje— 

'Stasį Baviršą, Petrą Vai
čiūną, Mariją Garbėnienę, 
Joną Ramanauską, Igną 
Brazaušką, Sofiją Silickai- 
tę, Joną Gležauską.vJ'

Vieningoje broliškoje ta
rybinių tautų šeimoje klės
ti Tarybų Lietuva. Respub
likos darbo žmonės tvirtai 
žiūri į savo šviesią ateitį, 
kuria ją su entuziazmu.

savo laiveli su 
114 jūreivių. Bet Jungtinės 
Valstijos jai pervedė du 
naujus naikintojus, “S. S. 
Miles” ir “Riddle”, kuriu 
pastatymas atsėjo virš $40,- 
000,000. Mainai jai pelnin
gi.

Lenkija pakėlė industri
jos gamybą, taip pat ir ang
lių. Liaudis dirba su noru, 

l fabrikų ir 
dirbtuvių, keliu ir mainų I

D. M. š.

Ta

ro filmą iš Korėjos, kuri 
valstie- vadinasi: “The U. N/Aids 

moterys, I Korea.” Amerikos atstovas nes ji pati yra 
užprotestavo, kėdei nerodo,' 
kodėl klauso “raudonųjų” i savininkė.

“Prošvaisčių” Prenumeratos

dieną. Kiekvienas ir visi turėsime mokėti dvidešimt pro- j°si su daugybe kareivių ir 
■ ‘ " oficierių ir jis gavo seka-

Taip ir eina: Iš vienos pusės siaurinamas žmonėms mU pareiškimų:
“Aš mūšiuos už savo šalį,

— bet lai busiu aš prakeik
tas, jeigu aš ką nors sup
rantu, kodėl aš turiu ka
riauti čionai, būti šiame’ 
pragare?... Kada vykau į 
Korėją, tai man sakė, kad 
tai Jungtinių Tautų karas. 
Tai kur kitų šalių karei
viai?” i

Kada jis kalbėjosi su 19-

cęntų daugiau taksų.
Taip ir eina:

Konstitucijos garantuotų demokratinių teisių, iš kitos* 
pusės—taksais mažinamas įplaukų dėl duonos ir sviesto. — sakė vienas pėstininkas

Washington. — Finansi- , 
rtis Senato komitetas už
gynė valdžios bilių, reika
laujantį penkiais bilionais 
dolerių padidinti taksus 
kovai prieš komunizmą už
sienyje.

Tokio. — Japonijos val
džia uždarė neribotam lai
kui korėjiečių laikraštį 
Kaiho Šimbun. Tai svar
biausias gyvenančių Japo
nijoj 600,000 korėjiečių 
laikraštis.

3 pu*l.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Rugp. 22, 1950

Šiuo kartu Jono Kaškaičio eilėraščių knygos “Prošvais
tės” prenumeratų gavome sekamai:

Nuo pavienių 12 prenumeratų.
Adelė Tvarijonienė, Binghamton, N. Y., 10
P. Repecka, Inglewood, Calif., 15 pr.
V. Bunkūs, Brooklyn, N. Y., 15 pr.
L. Bekešienė, Rochester, N. Y., 11 pr.
JV. Žilinskas, Kearny, N. J., 5 pr.
M. Alvinienė, San Francisco, Calif., 3 pr.
John P. Koch, Detroit, Mich., 3 pr.
Juozas Šukys, So. Boston, Mass., 3 pr.
J. E.'Gužas, Brooklyn, N. Y., 2 pr.
A. Bimba, Brooklyn, N. Y., 2 pr.
A. Globičius, Kearny, N. J., 1 pr.
F. Bunkus, Newark, N. J. 1 pr.
Ačiū visiems, kurie užsisakėte šios svarbios L-V.o_- 

prenumeratas. Tikimės, kad jūsų pavyzdį pasek's ir kiti 
lietuviai. Laukiame daugiau blankų su užsakymais. Ra
giname ir pavienius užsisakykite. Kurie išankš'ėo prisius 
užsakymus kartu su $1, jų pavardės bus paskelbtos kny
goje. Tad laikas dabar prisiųsti užsakymus, nės vėliau 
gali būti pervėlu įtalpinti pavardes. ’ ?

Rašykite, money-orderius sekamai: LAISVE, 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

, Laisvės Administracija.

pr.

knygos

| LU, LU\ _ _

! liedami [
i upė pakeitė savo veidą. 
Pernai Žiogiškių ir švobiš- 
kių apylinkių valstiečiai 
įkūrė lygumose kolūkius ir 
nutarė apšviesti savo gyve
nimą nauja šviesa. Bendro
mis jėgomis, negailėdami 
nei darbo, nei laiko, jie ce
mentine užtvanka užkirto 
kelią upės • srovei, pakėlė 
upės vandenis ir privertė



VINCAS KAPSUKAS

Kunigai ir Darbininkai
(Tąsa)

“Philadelphijos lenku kuni
gai bb perstojimo .sake pa
mokslus prieš streiką ir ragi
no darbininkus ‘nebūti kvai
liais’ ir eiti dirbti; sako, ko 
jūs klausote tų socialistų ir 
anarchistų organizatorių-bun- 
taučikų, kurie jus tiktai ap
gaudinėja.”

Ir tie kapitalo bernai, be 
abejonės, daugiausia prisidė
jo prie to, kad streikas buvo 
pralaimėtas: po 9 savaičių 
sunkios kovos ir didelių aukų 
jis buvo pralaimėtas. Ir vėl 
darbininkai grįžo į darbą, ir 
vėl dirbo be jokios atvangos, 
bosų niekinami, kol nepakilo 
nauja streikų banga. Sustrei
kavo Brooklyno cukraus fa
brikų darbininkai, o paskui 
juos 1917 metų sausio 31 d. 
ir Philadelphijos.
1917 M. CUKRAUS 
DARBININKŲ STREIKAS

Nematytas brangumas pri
vertė juos pastatyt naujus 
reikalavimus, lie reikalavo 9 
valandų darbo dienos — pir
ma dirbo po 12: reikalavo, 
kad būtų valandai pridėta 
po 5c visiems darbininkams 
(įvairiais subruzdimais jau 
jie buvo prispyrę cukiaus 
trustą pakelti darbo mokestį 
iki 25c, dabar reikalavo 30c 
valandai): reikalavo, kad bū
tų duotos 15 minutės pie
tums, kad vakare 15 minučių 
būtų duota nusiprausti ir ap
sirengti; reikalavo, kad už 
viršlaikį (‘‘overtime”) būtų 
pusantro karto daugiai: mo
kama. o už šventadienius, kad 
dvigubai būtų mokama, pa
galios, reikalavo, kad unija 
būtų pripažinta.

Mes matome, kad tie reika
lavimai labai nedideli, bet cu
kraus trusto savininkai nė 
klausyt nenorėjo apie jų iš
pildymą. Jie griebėsi šimtus 
kartų išmėgintų savo priemo
nių: skobai, apsiginklavusi

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

Sekmadienį Rugpjūčio 27 August, 1950 
LIETUVIŲ DARŽE

Chestnut Hill Rd., 

/

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

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

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame piknike!

v

t........  ............................................. , -........_ • ________________________ .

į policija, streikininkų muši
mas, areštai — tai jų prie
monės streikui sulaužyti. Iš- 

! vesti iš kantrybės ramūs strei- 
! kieriai pradėjo gintis. Tada 
1 prie paprasto galvų skaldymo 
prisidėjo ir šaudymas. Dau- 

i gelis liko sužeista, vienas lie
tuvis darbininkas, Martynas 
Petkevičius, užmuštas.

Gedulu apsidengę visi dar- 
i bininkai. Didžiausia neapy- 
į kanta užsidegę prieš tuos bu
delius, darbininkų kraujo 
siurbėles. šitoj neapykantoj 

j ir šitoj kovoj susiliejo visi 
. darbininkai be tautų ir tikė- 
Ijimo skirtumo, nes visus ly- 
įgiai išnaudojo besotis kapita- 
{las, visų lygiai prakaitą sun- 
! kė, ašaras spaudė ir kraują 
I liejo. Daugelis streikierių šei
mynų, kaip rašo Presos Komi- 

į tetas, “neturi už ką maisto 
j pirktis, kad apsigynus nuo 
bado; kambariai šalti; maži 

i kūdikiai peršalę serga be val
gio ir apdaro”; didžiausias 

Iskurdas ir vargas lanko tiek 
i tikinčio kataliko streikierio 
butą, tiek netikinčio ar kitati- 

I kio. Miesto atstovai bandė 
tarpininkauti, kad sutaikius 

i streikierius su cukraus trusti- I t
; ninkais, bet pastarieji jokių 
į tarpininkavimų nepripažino: 
badu ir galvų skaldymu, strei
kierių šaudymu ir darbininkų 
vienybės ardymu tikėjosi tos

■ siurbėles sulaužysią streiką ir 
I da sunkesnį jungą uždesią
ant darbininkui pečių, da la

ibiau .juos galėsią išnaudot ir 
Į da daugiau sau turtų krautis
■ iš kruvino darbininkų prakai-
Įto. * _

Ką gi tuomet daro tie, 
! kurie sakosi esą tikriausi dar
bininkų reikalų gynėjai? Ką 
daro mūsų klerikalai? Ką 
daro klerikalų “Draugas” ir 
“Darbininkas,” kuris rašosi 
net organu šv, Juozapo Dar
bininkų Sąjungos? Skaityki
te tų laikų jų numerius, o pa-

Waterbury, Conn.

Pradžią l vai. po pietų. Įžanga 30c.

i matysit tuos vilkus avies kai-
■ lyjo, pamatysit, kaip jie eina 
į talką cukraus trustininkams, 
kaip jie ardo darbininkų vie
nybę, kaip griauja streiką.

Tik pasiklausykite. Papras
tas įrankis tų kapitalistų ber
nų ir darbininkų mulkintojų 
tai yra nepasitikėjimo sėji
mas streikininkų eilėse. Neva 
liedami ašaras dėl darbinin
kų skurdo ir išnaudojimo, jie 
sąmoningai varo tą darbą, 
kurio kapitalistai neįstengia 
atlikt. Patys nė piršto nepa- 

j judinę, kad padėjus darbinin- 
i kams ' iškovoti geresnes darbo 
sąlygas, jie šmeižia kitus, ku
rie tai daro: šmeižia socialis
tus ir “aidoblistus,” stengiasi 
tarp darbininkų sukelt nepa
sitikėjimą jais, nepasitikėjimą 
streiko vedėjais. Per šitą Phi
ladelphijos streiką jie ypatin
gai šmeižė “aidoblistus,” ku
rie jį vedė. Mes nenutinkame 

{daug kame su “aidoblistais,” 
mes juos kritikuojame. Bet 
kuomet prasideda streikas, jų 
vedamas, kuriam beveik visi 
darbininkai pritaria; visų ti
krų darbininkų reikalų gynė
jų šventa pareiga yra ne ar
dyti streikierių vienybę, o vi
są ką daryti, kad kuogeriau- 
sia streikas eitų ir kad jis 

: atneštų pageidaujamų darbi-
■ niekams vaisių. Taip ir elgėsi 
I per tą ir kitus panašius strei- 
• kus socialistai. O kaip elgėsi
Šv. Juozapo organas? Jis pir
miausia smerkė darbininkus, 
kad jie j streiką išėjo. Jis 
pasakojo apie kapitalistų ge
rą širdį, kurie ir be streiko 
būtų sutikę algą pakelti, kad 
tik tie “aidoblistai” nebūtų 
pasipynę. Tie, pametę gėdą, 
kapitalistų bernai pasakojo, 
kad “aidoblistai esą tikri ti
ronai” darbininkų ; socialistai 
ir “aidoblistai,” girdi, “nu
jausdami kraują ir sumišimą, 

{kaip varnai, puolasi sau mais
to tarp darbininkų vargo ieš
koti”; tie tariamieji Kristaus 
mokslo skelbėjai leido mela
gingas paskalas, kad “karšta
galviai žydeliai” vedę šitą 
streiką, kad ir “aidoblistas”

j Šmitas esąs žydas. Begėdžiai 
/ melagiai, paklauskite streika- 
Į vusių Philadelphijos darbinin
kų katalikų, ar daug žydų 
vadovų jie matė tame streike 
ir ar Šmitas žydas! Paklaus
kite, ar streiko vedėjai ne
šaukė nuolat ramiai streikuot? 
Klerikalų “Darbininkas” da 
pasakojo, kad streikieriai 
taip pat šaudę į policiją. Pa
sakojo, kad kruvinas riaušes 
kelią streikieriai, kad jie kal
ti, o ne policija. Joks laik
raštis nė už pinigus nemoka 
taip tarnauti cukraus trusti
ninkams, kaip tie neva darbi
ninkų organai, klerikalų 
“Darbininkas” ir “Draugas.” 
O gal jie ir pinigų gavo?

SO. BOSTONO CUKRAUS 
DARBININKAI

Ir kituose miestuose tokiais 
pat darbininkų draugais pasi
rodė kunigai, kaip ir Phila- 
delphijoj. Pavyzdžiui paim
sime So. Bostoną. Ir ten yra 
cukraus fabrikas, priklausan
tis tam pačiam trustui, kai]) 
ir Philadelphijos ir Brooklyno 
fabrikai. ir ten darbininkai 
taip pat baisiausia buvo iš
naudojami. Ir ten iš senų lai
kų daugiausia lietuviai dirbo; 

įdirbo .dieną ir naktį, nė šven
tadienių nežinojo. Bet štai 
keli metai atgal socialistai 
pradėjo juos organizuot į uni
ją.

“Išgirdo apie tai lietuvių 
klebonas ir pradėjo šaukti 
per pamokslą, kad cukraus 
fabriko lietuviai darbininkai 
n esi rašytų prie unijos. Dar
bininkai tuomi labai pasipik
tino; pradėjo kalbėti, kad ku
nigas, turbūt, kompanijos pa
samdytas darbininkų vienybei 
ardyti. Kunigėlis ir kitą ne- 
dėldienį jau apreiškė, kad 
unija esanti “geras daiktas.” 
Paskui cukraus darbininkų 
uniją pradėjo ardyti lenkų 
kunigas. Visi darbštesni lie
tuviai, kurie daugiausia rū
pinosi cukraus' darbininkų or
ganizavimu, likos paleisti iš 
darbo, o jų vietą užėmė len
kų kunigo parapijonai, jo 
‘gvarantuoti,’ kaipo ‘geri ir 

. ištikimi žmones,’ kurie ‘su so
cialistais nosusidesią, streikų 
nekelsią ir daugiau algos ne
reikalausią.’ (Matyt, taip'el
gėsi, kaip seniau elgėsi Kau-
ne kun. Olšauskus.) Ir taip į 
trumpą laiką visi organizuoti 
cukraus fabriko darbininkai
likos paleisti. Unija pairo ir 
nustojo gyvavus cukraus dar- 

, bihinkų tarpe. žmonės kal
tino už tai kunigą.” (1916 m. 
“Keleivio” Nr. 22.)

Vienok begalinis išnaudoji
mas greitai turėjo atidaryti 
akis ir “gvarantuotiesiems” 

{kunigo darbininkams, ir jau 
1916 metais jie išreikalavo al
gos pakėlimo. 1917 m., pra
sidėjus Brooklyno ir Philadcl- 
phijoj cukraus , darbininkų 
streikui, ir bostoniškiai su
bruzdo. Ką gi daro tad kle
rikalų “Darbininkas” ?, — Vi
sokiais būdais trukdo bosto- 
niškiams susiorganizuok ir pri
sidėt prie bendro streiko. Pir
miausia stengėsi išniekinti ve
dančias tą streiką unijas. 
(Philadelphijoj streiką vedė 
1. W. W., Brooklyno — • Ne
priklausoma Cukraus Darbi
ninkų Unija.) O kad taip 

{aiškiai nesimuštų darbinin- 
| kams į akis jų reikalų parda

vėjų darbai, jie kalbina steig
ti Amerikos Darbo Federaci
jos skyrių. Jie puikiai žino, 
kad ta federacija kuomažiau- 
sia rūpinasi prastųjų darbų 
darbininkais; supranta taip 
pat, kad geresniam cukraus 
darbininkų kovos pasisekimui 
reikalinga, kad jie priklausy
tų vienai unijai, o ne kiekvie
no miesto darbininkai kitai; 
supranta ir tai, jog streikuo
jantieji greičiausia gali ‘lai
mėt, jei visi cukraus trusto 

' darbininkai streikuos, o ne 
tik dalis, vienok ncnuolaidžiai 
varo savo ardymo darbą. Mū
sų klerikalai tikėjosi: jei da
bar jiems pasiseks su ardyt 
streiką, jei darbininkai ne
laimės, tai gal lengviau bus 
tuomet pagaut juos į šv. Juo
zapo rankas.

Rochester, N. Y.
Rugpjūčio 4-tą Įvyko Gede

mino Draugystės ekstra susi
rinkimas dėl pataisymo kons
titucijos. Daug narių dalyva
vo. Buvo daug diskusijų. Nu
tarta kelis konstitucijos punk
tus pertaisyti ir narinėms mo
kestinis knygutes padaryti at
skiras.

Raportuota, kad svetainę 
kol kas dar negalima statyti. 
Dabar, laike' karo, negalima 
gauti reikalingos medžiagos. 
Palikta darbą tęsti toliau.

Drauge Domicėlė Valtienė 
pranešė, kad yra rengiamas 
Gedemino Draugystės pikni
kas. Jį rengia jaunuoliai drau
gijos nariai rugpjūčio (Aug.) 
27 dieną, buvusioje J. M-orkū- 
no vietoje. Kas neturite ka
rų, ateikite prie Gedemino 
svetainės 1 vai. po pietų, čia 
bus daug karų, jus visus nu
veš į pikniką.

į širdingai prašome visus da
lyvauti, paremti draugiją ir 
darbą mūsų jaunuolių, kurie 
taip energingai darbuojasi ir 
turi pavyzdingą tvarką. Visi 
jaunieji dirbs šiame piknike, 
o mos, senesnieji, galėsime 
pasilinksminti ir pasigėrėti, 
kad jaunoji karta mus jau pa- 
liuosuoja nuo darbo. Prašom

j įsi temyli—
Piknikas Įvyks rugpjūčio 

27-tą, sekmadieni, 1 vai., Is
land Cottage Hotel. Kviečia 
jaunuolių komisija.

Koresp.

Pittsburgh, Pa.
ĮVAIRIOS žinios

Darbininkai Oswald & Hess 
Co. išėjo į streiką. Darbinin
kai pareikalavo pridėti dau
giau užmokesčio. Kompani
ja paskelbė, kad visus darbi
ninkus paleidžia nuo darbo, 
uždaro skerdyklas, ir pranešė 
unijos veikėjams, kad kdmpa- 

i nija nesiskaito su darbininkų 
reikalavimais, kol valdžia nu
statys algų ir kainų kontrolę. 
Oswald & Hess Co. mesiny- 
čia — skerdykla. Darbinin
kai priklauso prie ADF uni
jos.

Pittsburgh o mieste karčiam- 
ninkai buvo nutarę pakelti 

■ kainas ant alaus bonkučių ir 
jau buvo užrašyta kaina 20 
centų už bonką. Bet tas ilgai 
nesilaikė. Matyti, kad tūli 
karčiamninkai nesiskaitė su 

Į nutarimu, kada pastebėjo, 
{kad alaus kostumerių skaičius 
mažėja. Todėl jau grižo senos 
kainos ir alaus bonkutė par
duodama už 15 c., kai;.) pirma 

Į buvo. LabaZnegražiai iš sa- 
• liūnininkii/pusės buvo pasielgi 
į ta. Kompanijos pakėlė po 5 
centus ant bakso, o.jie buvo 
pakėlę po 5 c. ant bonkutės.

★
■ Lietuvių Tautiškų- Kapinių 

savininkai ruošia pikniką, ku
ris įvyks nedėlioj, 27 d. rug
pjūčio, prie Lietuvių Tautiškų 
Kapinių. Malonėkite visi ir 
visos atsilankyti.

Manau/ kad kiekvienas ži
nome kapinių finansinę padė
tį — parama yra būtinai rei
kalinga. žinote, kad tautiš
kas kapines turime užlaikyti. 
Vyskupas pinigų tani ne
duos. Dalyvaukite!

S. O.

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
530 SummeV Avė. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Nainy Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

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

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. , Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

Prisimename trijų metų sukaktuves 

nuo mirties

Vaclovo K. Sheralio
Gyvenusio Cranford, N. J.

Jis mirė rugpjūčio 22 d., 1947 m.

— Žmona LILLIAN ir 
sūnus WALLACE.

PRANEŠIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

! Didelis ir Linksmas Piknikas.
I Rengia Liet. Darb. Sus. 115 kuopa, 
Sekmadieni, 27 dieną Rugpjūčio

Į (August), 1950, Henri Grove, 207 
( Walker St., Cliffside Park, N. J. Bus 
i skanių valgių ir visokių gėrimų. Šo- 
' kiam gros garsi muzika. Mes ūžt i- 
{ krinam visus, kad atsilankę turėsit 
I daug linksmumo ir pasimatysit su 
j savo draugais, nes svečių turėsim 
•iš visų tolimesnių vietų. Prasidės 1 
į vai. po pietų ir iki...? Jžanga 50c. 

(159-161)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. mėnesinis susirin

kimas atsibus penktadierfj, Rugpjū
čio (Aug.) 25 d. vakare, 31,8 Broad- 
i way, So. Boston, Mass. Prašome 
visus narius dalyvauti. Tarpe visų 

{kitų reikalų, bus pateiktas ir ra- 
I portas iš atsibuvusio ALDLD sūva- 
I žiavimo pradžioj liepos mėn. M. 
j Kazlauskas, sekr. (159-160)
j _

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

' X Tel. AV. 2-4026 §

ihR. JOHN REPSHIS
! 'Ž (REPŠYS) g

į? LIETUVIS GYDYTOJAS | 
) Ž Valandos: 2-4 ir 6-8 S
i & Nedaliomis ir šventadieniais: o

w nuo 10 iki 12 ryto. S 
$ 9S 495 Columbia Rd. g 
| DORCHESTER, MASS, g

MERCHANTVILLE, N. J.
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Mcrch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

J. ROMANU 
I >

LAIDOTUVIŲ • :: 
DIREKTORIUS i i

® :: 
I > 

Liūdesio valandoj kreipki- 1! 
tės prie manęs dieną ar 1! 
naktį, greit suteiksime i I 
modernišką patarnavimą. !' 
Patogiai ir gražiai mo- 11 
derniškai įruošta mūsų < • 
šermeninė. Mūsų patarna- <» 
vimu ir kainomis būsite < •■ 
patenkinti. ;;.

1113 Mt. Vernon St. ;; 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 !!«•
i* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

4 CHARLES

3 puali—Lftiflyg ILibertytLilh, Daily)-* > 22t 1250

l Carrollton, Georgia. —
I Trys vyrai užpuolė ir smar- 
i kiai sumušė Homerį H.
Chase, Komunistų Partijos 
organizatorių Georgijos 
valstijoje. Tuo tarpu kuk • 
lusinė šaika staugė: “Pa
kart jį!” Jie keršijo už tai, 
jog komunistai paskleidė 
lapelius, protestuojančius, 
kad baltųjų teismas netei
singai nusmerkė dar vieną 
negrą mirti.

Paryžius. — Francijos 
{valdžia gavo dar $225,000,• 
1000 paskolos iš Amerikos 
i banku.{====—

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ

Į DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172



NPKYork)^//z^fe/7liil(it
Jau pradėjo skelbti 
Korėjoje žuvusius

• Brooklyniečiai taikos judėjimo 
;vadai atsikirto kritikams

Trūkęs vandens įvadas 
pridarė daug žalos

Mažai tikisi balsų partijų 
lyderių nominacijose

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

VIRftJAI-TARNAUTOJAI
ABELNI NAMŲ DARBININKAI 
Poros Su Paliudijimais Kreipkitės 

II14PINO EMPLOYMENT

Pastaruoju laiku paskelbtuo
se Korėjoje žuvusiu, sužeistų 
ir dingusių be žinios sąrašuo
se randasi ir nevvyorkiečių. 
Paakinusiame skelbime miru
sių yra brooklynietis Colange
lo, ir ne wyork ietis Robert K. 
Skinner. Tarpe sužeistųjų 
yra brooklynietis saržentas 
John R. Whalen, n e wyork i e- i 
Čiai korp. John Burns, Micha- i 
ei C. Capuano, korp. Regi
nald Washington.

Dingusių be žinios sąraše ra
dosi williamsburgietis Thomas 
Brewster, vyresnysis saržen
tas Edward L. Illuboky ir Sil
vio T. Perrella iš Bronx, ir 
newyorkietis John J. Tiernan.

A n kstybesniu ose sąrašu ose 
irgi buvo newyorkieciu.

Planuoja statyti namą ; 
su slėptuve nuo 
atominių bombų

Prie 260 Madison Avenue, 
New Yorke, naujame pastate, 
planuoja įrengti nuo atomi
nių bombų slėptuvę. Joje ga
lėsią talpintis apie, 4,000 žmo
nių. Apie tiek, manoma, galės 
būti žmonių pastate, kai jis 
bus pilnai užimtas.

Pastatas, aišku, bus ne; 
jums ar man gyventi. Tai 
modernus pastatas, kur įrengs 
raštines brangias rendas mo
kėti išgalinčios firmos.

Slėptuvę įrengs gelmęse, po 
skiepu. Ji bus iškaštingas 
priedas, nes sienos, lubos ir 
viskas turės būti įrengta la
bai stipriai. Tačiau ir tokios, 
spėjama, neišsilaikytų, jeigu 
bombos nukristų tiesiai.

Policijos požymis 
majorui

Keturiolika žymių, vado
vaujančių brooklyniečių para
šė ir pasirašė atsakymą 
rabinui Benjamin Schultz. 
Schultz’aš amerikinį taikai iš
saugoti judėjimą aštriai puo
lė, vadindamas jį “sovietų 
įkvėptu.”

Taikos judėjimo vadai įžiū
rėjo tame pavojų. Jie nu
sprendė, kad jeigu bus leista 
kiekvieną taikos norintį žmo
gų pravardžiuoti komunistu, 
niekas nebegalės ginti taikos. 
Kad jeigu kožnas pasijudini
mas už taiką bus skaitomas 
“sovietų įkvėptu,” taikai iš
saugoti veikla taptų skaitoma 
tarnavimu svetimai valstybei.

Pasirašiusieji bendrą pareiš
kimą—Brooklyn appeal—dva
siškis Gardner Taylor, advo
katas Lewis S. Fragg Jr., biz
nierius Sidney J. Gluck pa
skelbė ir asmeninius savo pa
reiškimus toje linkmėje. Jie 
sako, kad jų troškimas taikos 
neturi nieko bendro su jo
kiais svetimais ’’įkvėpimais.” 
Ir kad jie yra įsitikinę, jog 
visi taikai išsaugoti veikiam

I tieji žmonės savo širdyse ir 
į mintyse turi tą patį tikslą— 
i taiką,

Brooklyniečių atsišaukimas 
i ginti*taiką buvo parašytas re- 
. miantis Jungtinių Tautų se- 
' kretoriaus Trygve Lie buvu
siais pateiktais' 10-mi pasiūly
mų ir Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus prašymu nevartoti 
tokių įrankių, kuriais išžudy
tų daug žmonių.

Kiti pasirašiusieji brookly
niečių atsišaukimą yra profe
sorius T. Fankunchen, Miss 
Deborah Flynn, kunigas Karl 
A. Chworowsky, kun. John 
Paul Jones, kun. Robert L. 
Lindsey, kun. Sandy F. Ray, 
buvęs 1949 metų rinkimuose 
republikonų, fusijonistų ir li
beralų kandidatu į Brooklyno 
prezidentą Abe Stark, rabi
nas A. A. Steinbach, kunigas 
John II. Lathrop, daktaras 
Vincent Dellafiore.

Trūkus centralinei 16 colių 
storio dūdai ties State Street 
ir Third Avenue, Brooklyno, 
vanduo pridarė apylinkės gy
ventoj* ams išgąsčio ir žalos.

Pirmiausia vanduo pasirodė 
ties 431 State St. Srovė pra
dėjo rausti gatvę. Iki van
denį sustabdė, jis užliejo 
daug skiepų, prarausė tūlų 
namų pamatus. Gatvėje li
kosi 30 pėdų ilgio ir 25 plo
čio ravas.

Iš'karto bijotasi, kad gal 
| vanduo sužalojo gretimų pa- 
I statų pamatus, buvo įsakyta 
gyventojams išeiti iš šešių pa
statų. Tačiau potviniui atslū
gus, pamatus patikrinus, leido 
gyventojams grįžti namo. 
Vandens tiekimą sutrukdė il
gam laikui.

New Yorko valstijinė poli
cijos konferencija susirengė 
savo sidabrinio jubiliejaus
bankietą rugpjūčio 21, Wal
dorf-Astoria viešbutyje. Gar
bės svečiu pasikvietė majorą

Majoras O’Dwyer 
atsisveikino

Grąsina militariškai 
bausti neatvykusius 
egzaminams

I

Išvengė kulkos, bet 
gavo galvon guzą

Plėšikam atėjus jo krautu
vėm kulkoms pradėjus barš
kėti į kenus, savininkas Da
vid Wolf nėrė po lentynomis. 
Plėšikai jo nesivaikė. Jie pa
sigrobė iš kasos jo $250 ir 
prasišalino.

Už kiek laiko Wolf apsi
žiūrėjo, kad jam nuo galvos 
pradėjo varvėti kraujas. Išsi
gando. Tikėdamasis esąs pa
šautu, nuskubėjo į ligoninę. 
Apžiūrėję, daktarai nuspren
dė, kad jis prasimušė galvą 
į lentynos kampą, bet kad jis 
to nepajuto iki atsipeikėjo 
nuo išgąsties.

O’Dwyer, jam įteikti amžinos 
narystės kortą. Anot jų, 
O’Dwyer’is “policijos profesi
jai pasitarnavo daugiau už bi
le kurį kitą majorą.”

BUŠAI IŠ BROOKLYNO
Į PHILADELPHIJOS PIKNIKĄ

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

Praėjusį ketvirtadienį įvyko 
miestinės budžeto komisijos 
(Board of Estimate) posėdis, 
šis jau buvo paskutinis su 
Mr. O’Dwyer’iu kaipo majo
ru.

Tarybą sudarantieji miesto 
■ apskričių prezidentai, miesto 
kasininkas, majoro įpėdinis, 
miesto tarybos prezidentas 
ImpeĮlitteri, ir tūli kiti taukš
ti miesto pareigūnai sudarė 
lyg ir atsisveikinantį pobūvė
lį. Są;kė kalbas, jose apgaila
vo, lęad majoras išeina iš gas- 
padorystės miesto reikalų.

Jie pagyrė majorą, o ma
joras. atsakydamas, pateikė 

'po J<omplimentą ir jiems. 
BrooKlyno prezidentas ' Cash- 
more sakė, kad New Yorko 
miestas yra “geriausia veda
mas miestas pasaulyje” ir kad 
tai yra dėka O’Dwyer’io vado
vybei.

Tam,e džiaugsme dėl jo pa
aukštinimo ir atsisevikinimo 
entuziazme taryba neužmiršo 
primesti ragaišio tūliems 
aukštiems valdininkams, pri
dėti algos nuo $1,000 iki tri
jų tūkstančių per metus ir su
daryti kelis naujus politinius 
darbus su gera alga. Tam iš
leis apie $116,500 per metus.

Žydai pasidalinę 
taikos klausimu

ti i s- 
teikti 

pa- 
sveika-

armijos rezer- 
militarišku 

Tad už ne
būti bau-

Rugpjūčio 22-rą įvyks pir
miniai balsavimai (prima
ries). Juose partijos nomi
nuoja savo kandidatus ir par
tinius lyderius. Valandos mies
te 3 iki 10, užmiestyje nuo 
piet iki 9. Tuo laiku karčia- 
mos bus uždarytos.

Kandidatai, didžiumoje, jau 
yra partinių lyderių paskirti. 
Lyderiai taip pat. ' Reikėtų 
labai didelės opozicijos, kad 
galėtų viršininkų pastatytuo
sius praversti. Tokios opozi
cijos viršininkams nesimato 
demokratų nei republikonų 
partijose. Jų politikos nusta
tyme tebedalyvauja veik iš
imtinai turtingoji klasė arba 
jos ištikimieji samdiniai, ku
rie tikisi pakopti į aukštumas 
per nuolankavimą lyderiams.

, šiek tiek daugiau gyvumo 
tikimasi tuose distriktose, kur 
nesusitaikyta dėl kandidatų 
ir vadovybės. Tokių distriktų 
mieste demokratai turi 14, o 
republikonai 6. Užmiestyje 
demokratai turi 4, o republi
konai 25 ginčijamas vietas, 
kurias išspręs balsavimu an
tradienį.

Brooklyne balsav;mai iš
spręs klausimą 6 lyderių de
mokratams ir vieno republiko- 
nams.

Nominacijose\balsuoja tiktai 
užsirašiusieji partiniais bal
suotojais ir gali balsuoti tiktai 
tos partijos balotu, kurios 
partijos balsuotoju užsirašė 
registracijoje balsavi m a m s

praėjusį rudenį.
No m i n ac i n i u ose b a 1 sav i -

muose vartoja popierinį balo- |. 
tą. Tikslu palengvinti atskir-; 
ti balotus, demokratai vartos 
žalią, republikonai rausvą, 
darbiečiai gelsvai pilką, o Ii- i 
bėrai ai melsvą.

Policijos prižiūrėti balsavi
mus esą paskirta 12,000. Ir 
gerokas priedas nouniformuo- 
tų seklių iš valstijos prokuro
ro raštinės. Specialiai daug 
policijos skiriama ginčija
miems distriktams.

Gal baigs į
Telegrama streiką !

Praėjusio šeštadienio prieš
pietį įvykusiame World-Tele
gram and Sun laikraščio ir 
unijos atstovų pasitarime su
tikta streiką baigti. Pirm to, 
tačiau, unijos atstovai žadėjo 
pateikti sąlygas unijos visai 1 
vadovybei pirmadienį ir strei- 
kieriams antradienį.

Pikietavimas tebepalieka- 
mas po senovei iki patys strei- 
kieriai tars savo žodį. Strci- • 
kas tęsiasi nuo birželio 13-tos, I 
kuomet apie 500 redakcinio ir 
komercinio štabų darbininkų 
sustreikavo, o mechanikai at
sisakė peržengti streikiorių 
pikieto liniją. Visu tuo laiku 
laikraštis buvo sustabdytas.

AGENCY
1914 Broadway, N. Y.

TR. 4-8299
(157-159)

OPERATORIAI 
PATYRĘ PRIE PLIUŠKIU

R. & E. MANUFACTURING CO., 
5.22 — 47th Rd., L. I. C„ L. I.

STILLWELL 4-0528.
(x)

Kolumbo Vyčiai prašė 
draugingų ryšių 
Amerikai su Franco

Su vykę į New Yorką savo 
tarptautinėn konvencijon, Ko
lumbo Vyčiai savo rezoliuci
joje ragino mūsų valdžią 
įsteigti “diplomatinius ir pre
kybinius ryšius” su Ispanijos 
fašistu diktatoriumi Franco. 
Jie taipgi ragino “suvaldyti” 
komunistus.

Paskutinė jų konvencijos 
sesija įvyko prie uždarų du
rų.

PAMOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Juozo Ruzens- 

ko. labai seniai gyveno Brooklyne. Iš 
Lietuvos Dersiuniškių parapijos, 
Vilniaus gub. Norėčiau su juomi 
susižinoti. Taipgi norėčiau susižino
ti ir su pusesere Prane Ruzenskiū- 
te iš Dersiūnų parap., Vilniaus gub. 
Prašau kreiptis: Domazas Mičiulis, 
5 Ten Evck St., Brooklyn 11, N.Y.

(159-162)

vis

New Yorko militarinio 
įtrikto informacijoms 
viršininkas Wintermute 

įseklbė, kad šauktieji 
! tai patikrinti
I vištai randasi po 
į įsaku tai dienai.
1 atvykimą jie galį 
džiami vadovaujantis militari- 
ne disciplina.

t '»

Skelbia, kad pirmosioss pa
šauktų 160 armijos; r
tų grupės praėjusį šeštadienį 
neatvyko 38 vyrai. Jie visi 
turėsią parodyti, jog jie neži
nojo apie pašaukimą. Jiems 
gręsia bausmė, jeigu neatvyko 
į pašaukimą žinodami.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 fomišiuoti kam

bariai, tiktų porai ar trim žmonėm, 
galima ir virtuve naudotis. Jei no
rėtų, tai ir pavienis asmuo galėtų 
patogiai gyventi. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(159-162)

Išsijudina statyba
Miestinė statybai įstaiga tei

gia, jog pirmaisiais šių metų 
šešiais mėnesiais planai sta
tybai gyvenamų ir komercinių 
pastatų prašoko pernai metus. 
O visoje valstijoje imant ben
drai prašokta virš poros de
šimtmečių rekordai .

Mieste užrekorduoti planai 
10,833 visokių rūšių pasta
tams. Jų statyba įkainuota 
$368,583,021. Ir suplanuota 
pertaisyti 5,829 pastatus, 
jiems išleisti $33,236,988.

Pirmuoju pusmečiu užbaig
ta statyba 5,416 naujų pasta
tų. Jie kainavo $141,705,859.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomuojamas kambarys su ra

kandais. Visi įtaisymai. $6.00 j {sa
vaite. Kreipkitės: 84-48 — 89th §t„ 
Woodhaven, N. Y. ;

(158-159)

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

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

459 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Visokie gėrimai, šviežus yalgiai, 
gražiai priima svečius.

Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION “X

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

laikas įsigyti busų bilietą

( KAINA I ABI PUSI $3.50

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

Busai išeis iš sekamų vietų:

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

išvažiuos lygiai 9-tą vai. ryto

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

Išvažious 9-tą vai. ryto

Nuo Liet. A. Piliečių Kliubo

žydų kelių organizacijų vir
šininkai New Yorke pasisakė 
prieš skleidimą ir pasirašymą 
tų jau paskubusiųjų peticijų 
taikai. Jiems ypatingai nepa- 
tiko, kad tūlos pačių žydų 
grupės išleido peticiją, kuri 
žydų vardu šaukia išsaugoti 
laika.

Aplankys miesto 
parkus

Queens Chambers of Com
merce bendrai su New Yorko 
Parkų Sąjunga rengia pilieti
nių grupių atstovams ekskur
siją po Queens jau turimus 
parkus ir būsimiems parkams 
numatytas vietas. Įvyks rug
sėjo £O-tą. čarteriuotais bu- 
sais- atstovus pavežios po par
kus ir dar pavaišins.

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
i

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS
I

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.
I '

TELEVISION EVeXnl-8969

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

■____________________________________________________________________________

W__________ -z* Petras Kapiskas
PALAIKO

f,;- .-,?>»
■' s* ,J,“Ą 

» i •
* » c O ?

Bar & Grill
’ „Z.;

DEGTINĖS, VYNAI
* • JĮ t IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
M Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergTeen 4-8174
...........- «

•OC*•DC*

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 P’hiladelphijos pik
nike.

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868
Valandos:

! f •

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

i im ■■■ n ■■■ ■ I I ■■■»■■

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y. f
Geri Valgįai laukia jūsų Visada '

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
/ SHUFFLE BOARD

•DC*

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-3681

•DC*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Lalsntuotas Balsamuotojas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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