
Du Kūriniai.
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Pirmas Milijonas. 
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“Barbarai.”
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Jau pradėtas rinkti Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus poezijos rin
kinys “Prošvaistės.” Darbas | 
eina smarkiai. Kada nors ru
denį veikalas bus gatavas.

Taip pat jau spausdinama 
Lietuvių Literatūros draugi
jos knyga “Popiežiai ir Lie
tuvių Tauta,” parašyta prof. | 
Pakarklio. Tai .reiškia, -kad . 
šiemet Amerikos lietuvių pa- e e • cc • •
žangioji visuomenės susilauks \ įsiveržę į sostinę laeioną 
dviejų svarbių kūrinių.

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
Į PRALAUŽĖ KUM UPES 
(APSIGYNIMO EINI JĄ
Liaudininkų partizanai jau

1 Taejon, Pietinė Korėja,
17. — United Press 

Robertas
Bet štai ko reikalaujama iš 

tos visuomenės. Reikia, kad ^eP- 
tūkstančiai tuojau užsiprenu- korespondentai 
meruotų “Prošvaistes.” Juk Miller ir Frank Tremaine 
norite, kad jūsų vardas ir pa-'praneša, jog šiauriniai ko- 
vardė tilptų gale knygos. Tai rejiečiai-komunistai pra
bus jūsų vardo įamžinimas ir laužė amerikiečių apsigyni- 
~ mūsų mo Uniją pietiniame Kum

upės šone ir privertė ame
rikiečius pasitraukti 4 my
lias tolyn į pietus linkui 
Taejono.

Korespondentai sako, jog 
“dešimt kartų skaitlinges- 
ni” šiauriečiai-komunistai 
su fanatišku įnirtimu puo
lė amerikiečius, nepaisyda
mi mirties.

“Šiauriečių artilerija pa
vertė pragaru keturias my
lias kelio, kuriuo mes trau
kėmės atgal, — sakė ame
rikiečiai kareiviai Kenneth 
West ir Joseph Fritz. — 
Visu tuo keliu degė mūsų 
džvusai ir trokai.”

Tremaine rašo:
“Pranešama, kad šiauri

nių korėjiečių artilerija 
jau pasiekia Taejoną (lai
kina Pietų Koreios sostinę, 
amerikiečiu štabo stovyk- 
lą). ‘

“Amerikiečiai apleido

gražus pagerbimas to r""*“" 
žymiausio visuomenininko, gy
dytojo, veikėjo, rašytojo ir 
poeto, {miaukusio 65 metus 
amžiaus. Prenumerata tik 
vienas amerikoniškas doleris!

Taejono ir 
partizanai

Vajus dėl sukėlimo
$10,000 Laisvei

Q --------------------------------------------------------------------------------

JAU TURIME $6,271;
DAR REIKIA $3,729

«.

PROGRESYVIU PARTIJA 
ŠAUKIA SUSTABDYT 
KARĄ KORĖJOJE

Taip pat pažangioji visuo
menė turi atsakomybę ir dėl 
knygos “Popiežiai ir Lietuvių 
Tauta.” Ją gaus LLD nariai. 
Gaus tie, kurie bus pasimokė- 
ję šių metų duokles. Todėl 
svarbu, kad visi nariai tuojau 
duokles pasimokėtų.

Jubiliejinis suvažiavimas 
duoklių užsimokėjimo laiko
tarpi prailgino visais trimis 
mėnesiais. Galite pasimokėti 
iki spalių 1 dienos.

Bet labai puiki proga šią 
knygą įsigyti ir dar veltui 
gauti žurnalą šviesą ir tiems, 
kurie dar prie Draugijos ne
priklausote. Viskas, kas jums 
reikia padaryti, tai tuojau 
Draugi j on įstoti. Per šiuos 
jubiliejinius metus įstojimo 
mokesčio nėra. Pasimokėjai 
du doleriu narinių duoklių ir 
esi pilnas Draugijos narys!

Tad pasinaudokite proga.

lėktuvų aikštę, už dviejų 
mylių į šiaurės rytus nuo 
Taejono.”

(New Yorko Times radi
jas pirmadienį sakė, ameri
kiečiai jau 6 mylias pasi
traukė linkui 
komunistiniai
įsiveržė į patį miestą, tu
rintį 136,000 gyventojų.)

Amerikiniai lėktuvai ir 
artilerija, pridengdami sa
viškių traukimąsi atgal, pa
darė dideliu nuostoliu šiau
riniams korėjiečiams.

Fronto pranešimai teigia, 
jog amerikiečiai atmušė 
šiaurinius komunistus dvie- 
jose kitose vietose.

Karinis žemėlapis rodo, 
kad šiauriniai korėjiečiai iš 
vakarų ir rytų apeina ame
rikiečius Taejono srityje, 
šiaurinės Korėjos praneši
mas

Pyongyang, šiaurinė Ko
rėja. — Čionaitinis radijas 
sakė:

Šiaurinės Korėjos 
dies Armija žygiuoja 
myn visu frontu.

Šiauriečiu lėktuvai
ve du keturmotorinius Ame
rikos bombanešius.

Liau- 
pir-

nuso-

O štai svarbi naujiena vi
siems taikos mylėtojams. 
Praneša, kad jau visas milijo
nas amerikiečių 
Stockholmo taikos 
Tas tik parodo, kad 
rikos žmonės taip 
trokšta taikos, kaip
prastieji žmonės visame pa
saulyje.

pasirašė 
peticiją, 
ir Ame- 

karštai 
ir pa-

šis pirmas milijonas dar *tik 
pradžia. Tikslas yra gauti 
nuo penkių iki septynių mili
jonų parašų.

Pranešimas iš mūsų sostinės 
Washingtono: Kongresas sku
biai priėmė patvarkymus dėl 
apsaugojimo Washing tono 
nuo atominės bombos. Kon- 
gresmanai, sako, labai susirū
pinę: nežinotų, kur bėgti ir 
slėptis, jeigu atominė bomba 
iš dangaus nukristų.

kongresmanai 
Jie nėra dur- 
ne laiku mir-

Washingtone bus iškasti gi
lūs skiepai ir 
bus apsaugoti, 
niai, jie nenori 
ti nuo bombos.

Bet kas bus 150 milijonų pa
prastų žmonių, gyventojų New 
Yorko, Chicagos, Detroito ir 
kitų didmiesčių?

Komercinė spauda praneši
muose iš Korėjos korėjiečius 
vadina “barbarais,” “necivili
zuotais azijatais.”

Ar reikia stebėtis, kad tuo
se pačiuose pranešimuose nu
siskundžiama, jog korėjiečiai, 
tiek šiauriečiai, tiek pietie
čiai, neapkenčią amerikiečių ?

Kitas dalykas: Jeigu tikėti 
prezidentui Trumanu, tai jis 
kariauja Korėjoje ir jos mies
tus’ lygina su žeme ir bombo-

(Tąsa ant 5 pusi.)

Saar. Kmja salo, iankiai Generolai reilialausia 
belaisviai smerkia Trumaną

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos radijas sakė, kad 
117 naimtų nelaisvėn ame
rikiečių smerkė nrez. Tru- 
mana už karinį įsikišima į 
Koreia. Anot to radijo, 
amerikiniai leitenantai Do
nald S. Sirman, Scotty 
Johnson ir Mallish ragino 
Jungtines Vai s ti tas ištraukt 
savo kariuomenę iš Korė
jos. Tas radijas tvirtino, 
kad Johnsoųas šaukęs jan
kius visai atsisakyt Kore- 
jon niaukti.

Kiek pirmiau kapitonas 
Nugent per Pyongyang ra
diją prašė amerikiečius 
netariant prieš . Šiaurinę 
Korėją.

Karinių nuostolių 
skaičiavimas

Washington. — Genero
las MacArthur pranešė, 
kad nuo Korėjos karo pra
džios birž. 25 d. iki liepos 
13 d. šiauriniai korejiečiai- 
komunistai turėjo 8,000 
iki i9,000 nuostoliu, skaitant 
užmuštus, sužeistus bei su
imtus kareivius. Tuo tarnu, 
sako MacArthur, amerikie
čiai nukentėjo mažiau kaip 
500 tokiu nuostolių.

Šiauriniai k o rejiečiai 
naudojo tik vidutinius rusiš
kus tanius, iki 35 tonu, 
pastebi MacArthuras. už
ginčydamas koresnondentų 
pranešimus apie didžiuosius 
sovietinius šiauriečių tan
kus.

8 biliony doleriu karui 
prieš Šiaurės Korėją

Washington. — Sugrįžo 
iš Japonijos generolas Law
ton J. Collins, Jungt. Valsj 
tijų armijos štabo vadas, ir 
gen. Hoyt S. Vandenberg, 
oro jėgų štabo viršininkas. 
Ten jiedu tarėsi su genero
lu MacArthuru, kiek bilio- 
nų dolerių ir kiek tūkstan
čių kareivių reikės, norint 
iš vyt Šiaurinės Korėjos 
“komunistus” iš Pietų Ko
rėjos.

Tūli valdininkai sakė, 
kad generolai prašys 8 bi- 
lionų dolerių tam .karui, 
kai kurie kiti skaičiavo, kad 
pusmečiui reikės pusantro 
iki dviejų bilionų dolerių.

Washingtone, manoma, 
jog karo frontan turės bū
ti pasiųsta bent 100 tūks - 
tančių Amerikos kareivių, 
lakūnų ir jūreivių. '

Worcester, Mass
I

Pereitą šeštadienį mirė 
Ignas šipėnas, puikus, veik
lus, pažangus lietuvis, Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos pirmininkas. Pa
laidotas bus antradienį, lie- 

Ipos 18 d., 2 vai. po pietų. 
Pašarvotas Karaliaus šer
meninėje, 3 Winthrop St. 
Pažįstami ir draugai kvie
čiami dalyvauti šermenyse.

Rep.

ORAS. — Apsiniaukę,. šil
ta, drėgna.

Stambesnėmis sumomis pridavė:
Lucija Žemaitienė, Hartford, Conn..............
C. Stash insky, New Kensington, Pa............
Juozas Miliauskas, McKees Rocks, Pa.........

Aukojo:
LLD 68 kp. ir LLD Moterų klubas bendrai, 
Hartford, Conn............................... •.................. 37.00
Joseph ir Emilija Bender, Collegeville, Pa.......25.00
J. Čiuplis, New Kensington, Pa........................ 21.00

- Parapijonka Uršulė, Hartford, Conn...............10.00
L. Mankienė, Hartford, Conn............................10.00
J. ir L. žemaičiai, Hartford, Conn...................... 10.00
LLD Moterų Klubas, Hartford, Conn.................10.00
A. Cekas, Rockville, Conn...............................10.00
M. Nixon, Hartford, Conn...................... 10.00
J. ir M. Barnett, Hartford, Conn.............. ......... 10.00
X., McKees Rocks, Pa....*.................................10.00
Laisvės Patriotas, Woodhaven, N. Y.................10.00
A. Shieris, New Kensington, Pa..............................5.00
K. Thamas, New Kensington, Pa........................ 5.00
Ch. W. Shukys, New Kensington, Pa...................5.00
P. Kriščiūnas, New Kensington, Pa...................... 5.00
LMS 1-moji Apskritis (per J. Bendokaitį),
Chicago.................................................................. • -5.00
Juozas ir Eva Stulgaičiai, Chicago, Ill............  5.00
Geo. A. Polton, Cleveland, Ohio..........................5.00
V. Ramanauskas, Minersville, Pa........................ 5.00
LDS 14 kp. (per V. Karloną), Maspeth, N. Y. 5.00 
P. Walantiene, Philadelphia, Pa..........................5.00
Kastantas ir Ona Baniai, Philadelphia, Pa.........5.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

$112.00 
. .44.00 
. .16.00

Heitry Wallace pasisako už , 
karą prieš Šiaurinę Korėją

Kodėl gen. MacArthur buvo 
pavaręs du korespondentu

New York. — Naciona- |maną, kad panaikintų vien- 
ilis - Progresyvių Partijos 
komitetas praeitos ' savai
tės pabaigoje išleido pareiš
kimą, kuriame sako, jog 
Amerikos veiksmai Korėjo
je ir link Formozos “netar
nauja nei Amerikos žmonių 
reikalams nei pasaulinei 
taikai.”

Progresyviu komiteto su
sirinkime dalyvavo beveik 
100 atstovų iš 20 valstijų iri 
visi, apart dviejų, užgyrė. 
tą pareiškimą.

Komiteto priimta rezoliu
cija ragina:.

Priimti Kinijos Liaudies;
Respubliką |į Jungtines 
Tautas; tad Sovietų Sąjun
ga sugrįžtu į Jungt. Tautų , 
Saugumo Tarybą, ir “būtų I 
atgaivintas Jungtiniu Tau
tų veiksmingumas” dėl tai- netenka gyvybių kare už 
kos palaikvmo.

“Duoti tinkamus įsaky
mus ir padaryti reikalingus 

i žingsnius, kad būtų sustab
dytas karas Korėjoje ir 
paruošta dirva greitam įs
teigimui vieningos, savisto
vios ir demokratinės val
džios visai Korėjai.

“Atsišaukti Į prez. Tru-

pusišką savo įsakymą Jung
tinių Valstijų laivynui gin
ti Formozą (nuo Kinijos 
Respublikos), nes tap įsa-, 
kymąs kariniai kišasi į ci
vilinį kinų karą ir yra tie-: 
sioginis laužymas Kairo ir 
Potsdamo sutarčių dėl ki
niškų žemių sugrąžinimo 
Kinijos Respublikai.” ,

Naciopalis Progresyvių 
Partijos Komitetas 
pareiškė:

“Mes smerkiame 
pasiūlymą

taipgi

nezmo- 
mestiniškąjj

atomų bombą i Korėjos 
žmones
kad mūsų valdžia pasižadė
tų nenaudot atominės bom
bos.

“Šią opia valandą, kuo
met amerikiečiai kareiviai

ir reikalaujame,

nori, kad priešas būtų kuo 
greičiausiai sumuštas.

Taip korespondentam pa
siteisinus, gen. MacArthur 
atšaukė uždraudimą ir lei
do jiem frontan grįžti.
MacArthurui ypač nepati

ko, kad Lambert pranešė 
apie pasikalbėjimą su vienu 
kareiviu, kuris sakė: “Tai 
pašėlusiai bergždžias ka
ras.”

Kalischeriui buvo prime
tama, kad jo pranešimai 
“prastai piešia”

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur buvo uždraudęs 
United Press koresponden
tui Peteriui Kalischeriui ir 
Associated Prešs korespon
dentui Tomui Lambertui 
grįžti į Korėjos karo fron
tą. Jų pranešimų teisingu
mas ' buvo neginčijamas, 
bet jie kaltinami, jog rašė 
taip, kad “davė priešui pa
ramos ir paguodos.”

Korespondentai pasitei
sino, kad jie vykdė visus 
fronto komandos patvarky
mus ir net prašė 
nurodvmų, ka galima pra
nešti ir ką reikėtų užtylėti, savo žiniomis puldė kariuo- 
Bet komandieriai nedavė menės ūpą ir darė blogą 
aiškiu taisyklių. Korespon- įspūdi Amerikos žmonėms 
dentai užtikrino, jog jie apie saVo armiją.

ameri-
daugiau kiečių armiją.’

Abudu buvo įtarti, kad

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Tokio, liep. 17. — 50 ąme- 

rikinių bombanešių numatė 
400 tonų bombų į Pietų Ko
rėjos sostinę Seoulą, kuris 
užimtas ’ šiaurinės Korėjos 
liaudininkų. -

I Pietinė Korėja, liep. 17.— 
Karo fronto kdrespondem 
itai teigia, kad šiaurinės 
Korėjos liaudininkai gal 
per 24 valandas užims Tae-> 
joną, laikinąją Pietų Korė
jos sęstinę, geležinkeliu ir 
vieškelių mazga, ligšiolinę 
amerikiečių štabo buveinę.

Peking. — Kinijos Res
publikos radijas pranešė, 
kad Šiaurinė Korėja pasky
rė teismiškąją komisija, 
kuri tardys karinius ameri
kiečių ir pietinių korėjie
čių nusidėjimus.

Washington. — Mėsa per 
vieną pastarąją savaitę 
Jungtinėse Valstijose pa
brango 7 procentais, o kiti 
maisto produktai 4 procen
tais.

Pelnagrobiai naudojasi 
Korėjos karu.

Saigon, Indo-Kina. — 
Buvo mes^a bomba j karinę 
amerikiečiu ” atstovybę. Su
žeista du francūzai. Atsto
vybėje tuo tarpu nebuvo 
amerikiečių.

Seoul. Korėja. — 30.000 
Seoulo Universiteto studen
tų įstojo i šiaurinės Korė
jos Liaudies Armiją.

New York. — W0R ra
dijas sakė, jog šiauriniai 
korėjiečiai jau užėmė Tae-. 
joną. '

6,000 mylių nuo mūsų kran
tu ir kuomet viso pasaulio 
taika atsiduria pavojuje, 
Itai yra demokratinė parei
ga kiekvieno asmens ir or
ganizacijos... atsišaukti J 
mūsų valdžią, kad darytų 
Jokius žingsnius, kuriais 
galima hutu sustabdvti to
lesnes žudvnes ir išlaikyti 
pasaulio taiką. *• 
Wallace remia karą

Henry Wallace, Progre
syvių Partijos kandidatas 

ji prezidentus 1948 metu rin- 
i kiniams, nedalyvavo šiame 
iios/ komiteto susirinkime. 
Bet jam iš anksto buvo 
pristatyta nartijos siūloma 

■programa dėl Korėjos karo 
baigimo ir dėl pasaulinėm 
taikos. Jis nesutiko su svar
biausiais pasiūlymais ir 

Ipareiškė, jog “remia savo 
kad Stalinas-atsakė įšali ir Jungtines Tautas* 

šiame kare.
Wallace išleido atskirą 

pareiškimą, kuriame fakti- 
nai kaltina Sovietu Sąjun
gą už Korėjos karą ir sako,

Indijos pasiūlymas ir 
Stalino atsakymas dėl 
Korėjos karo baigimo

Maskva. — Indijos prem
jeras Jawaharlal Nehru 
kreipėsi i Sovietų premjerą 
Staliną, kad tarpininkautų 
dėl Korėjos karo baigimo.

mes sako “privačiai gavęs 
žinią,” :
Nehrui, jog pirmiausiai tu
rėtų būti Kinijos Liaudies 
Respublika priimta į Jung
tines Tautas; tuomet Sovie
tai vėl dalyvautu Jungt.
Tautu Saugumo Taryboje, į kad Rusiia galėtų tuojau 
per kurią būtu i 
spręsti Korėjos karo 
simą.

galima pi sustabdyti, 
klau-! Walbice ]

Konffresmanas pataria 
atsaukt jankius iš Korėjos

Harrisburg, Pa.> — Re- 
publikonas Jungtinių Valsj 
tijų kongresmanas James

nesutinka su 
tais, kurie reikalauja iš
traukt Amerikos kariuome
ne iš Korėjos ir uždraust 
ntomine bomba šiame kare. 
Jis ragino Progresyviu Par
tijos komitetą visai nenri- 
siminti apie Formosa. Wal
lace taip pat sako, kad So
vietai privalo grižti i Jungt.

• Ta/rvbą 
nirma, negu bus išspręstas 
klausimas d51 Kinijos TJau- 

Rpcniibb‘kos priėmimo 
i Jungtines Tautas.

E. Van Zandt, kalbėdamas Tautu Saugumo 
Pennsylvaniios karo vetera
nų suvažiavime, sakė, kad, 
jo manymu, Amerika turė
tu ištraukt savo kariuome
ne iš Korėjos per 72 valan
das.
Zandt pareiškė, jog šiauri

niai korėjiečiai, pereidami 
Kum upę, suardė amerikie
čiams paskutine ’ naturalę 
a.nsigvnimo linija, 
jie turi “10 kartų daugiau 
kariuomenės ir 
ginkluoti, negu 
oiai,” \ * 
Kongreso Ginkluotų Jėgų 
Komiteto narys.

Be to

geriau 
amerikie- 

kąip, tvirtino. Zandt,

AMUNICIJOS SPROGI
MAS ANGLIJOJ

Portsmouth. Anodija. — 
čia susprogo 9 valtvs, nri- 
krsufns kanuolinhi šoviniu. 
Snrogimas annrdė daugelį 
rmmu ir išnešė langus per 
ištisas mvlias; sužeidė bent 
30 žmonių.

Kariniai šninai tyrinėja, 
kad gal kas tyčia padegė 
tą amuniciją. * ®
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AR JAU PRADŽIA 
TREČIOJO KARO?

Pittsburgho klerikalų 
Žinios klausia:

 |“Ar tai trečiojo pasaulinio
1 -karo pradžia? Ar Korėja 

58-00 į bus antrasis Sarajevas?” Ir 
$9.00' sako:
$4.50^ “žinomas

žurnalistas
! Wiegand, nagrinėdamas tą 
klausimą sako: ‘it is the be
ginning — tai yra pradžia.’ 
Tačiau apie ‘oficialaus’ ka
ro pradžią kalbėdamas jis

amerikiečiu 
fl H. Von

mokratai tokiai idėjai prie
šingi. Jie sako, kad toks žy
gis neužsitarnautai drama
tizuotų Korėjoje ‘politinę 
operaciją’ in duotų progos 
žmonėms nužiūrėti, kad 
mes tame Azijos pussalyje 
turime ant rankų žiaurų 
mažą karą...”

Karas eina savo
bet demokratams rūpi kas 
kita. Pasak Daily News, jie 
nenori Korėjos konfliktu 
pakenkti laimėjimui lapkri
čio 7 dieną>kongresinių rin-

keliu,

vius ir ginklus siųsti ne j 
Europą, bet i Tolimuosius 
Rytus.”

Tai toks yra gudrus Sta
linas. Tas išaiškina faktą, 
kodėl Draugas ir visa kleri
kalų spauda taip į jį Įsimy
lėjo, jog be jo išgarbinimo 
neparašo nė vieno straips
nelio.

Skaitytojų Balsai

• Korėjos karas ir valstiečiai
Kaip visoje Azijoje, taip Korėjoje žemės klausimas 

yra svarbiausias klausimas. Nesuskaitomi milijonai vals
tiečių gyvena baisiam skurde ant mažiausių žemės skly-1 
pelių. Jų žemes turi apžioję galingi dvarininkai. Daugy
bė valstiečių prasiskolinę dvarininkams iki gyvos gal
vos.

Kas pasirodė Korėjoje? šiaurinėje Korėjoje darbinin
kų - valstiečių valdžia, vadovaujama komunistų, tuojau 
po karo rimtai paėmė žemės reformos klausimą. Tuojau 
dvarininkai buvo nusavinti ir jų žemės išdalintos valstie
čiams. Pirmu sykiu prieš valstiečius atsidarė plačiai du- Į 
rys į naują gyvenimą. Pasibaigė jų amžinoji vergija dva-: 
rininkams.

Štai kuo išaiškinamas toks Korėjos žmonių prisirišimas: 
prie naujosios santvarkos ir jų pasiruošimas numirti už 
savo tėvynę. ;

Visai kitokia padėtis buvo Pietinėje Korėjoje. Reakci
nis Syngman Rhee režimas rėmėsi kapitalistais ir dva
rininkais. Valstiečiai buvo palikti tam pačiam vargui ir 
skurdui. Tai viena iš tų priežasčių, kurios, kaip dabar 
pasirodo, sukėlė Pietinės Korėjos liaudį prieš Rhee kli- : 
ką. Tas gerai išaiškina ir tą faktą, kodėl Pietinės Korė-, 
jos amerikiečių išlavinta ir apginkluota armija taip su
bliūško prieš pačius pirmuosius karo smūgius.

Dabar mūsų šalies komercinės spaudos koresponden
tai praneša su nusistebėjimu, kad korėjiečiai, atstūmę sumu£ti vien 
Rhee pasekėjus ir amerikiečius, greičiausia griebiasi to- ; 
se vietose žemės reikalus sutvarkyti. Šalin eina dvarinin
kai. Valstiečiai gauna žemės ir džiaugiasi. Jie sako, kad 
Šiaurines Korėjos armija neša jiems laimę ir išganymą. 
Kas iš jų tą žemę beatims? Jie geriau mirs, bet tos že
mės nebeatiduos seniesiems išnaudotojams. Jeigu, girdi, 
ir sugrįžtų Rhee režimas į tas vietas, jis jau turėtų be-! 
dos su valstiečiais. Jau labai sunku būtų sugrąžinti se
nuosius dvarininkus ir atimti iš valstiečių žemę.

Tai visa, žinoma, korespondentai skaito dar viena ko
munistų propagandos priemone. Tegu tai bus ir priemo
nė. Svarbu ne tas. Svarbu, kad valdžios, kurios pasire
mia išnaudotojais ir valstiečių priešais, kaip Čiangas Ki
nijoje ir Rhee Korėjoje, nebegali atsilaikyti. Azijos vals- 

Ltiečiai kelia i evoliuciją, didžiausią revoliuciją visoje Azi- 
'Ą jos istorijoje.

Svetiniais ginklais Azijos valstiečių priešai, kapitalistai 
ir dvarininkai, nebegalės atsilaikyti prieš tą revoliuciją.

Yra žmonių, labai aukštose ir atsakingose vietose, ku
riems jų klasiniai interesai neleidžia įsisąmoninti šią is- įbes ir nenori užsienio inter 
torinę tiesą. Už viską jie kaltina Maskvą. Kiekvieną ivencijos.
Azijos valstiečių pasimojimą laimėti teisę į darbą ir gy- Į ----- *-------------
venimą tuojau apšaukia komunistų.suokalbiu. ’“PRABILK APIE

Kaip tik šita trumparegystė, šitas nesiskaitymas su KORĖJĄ, HARRY” 
darbo liaudies gyviausiais interesais ir įvedė mūsų vy
riausybės politiką į tokias skerspaines, jog visur Ame
rika pasirodo talkininke pačiu reakcionįškiausių spėkų. 
Visur mes paremiame ir palaikome tuos, kurie smaugia 

4 ir troškina darbo valstiečius, kurie norėtų, kad pasaulis 
pasiliktų* saujelės išnaudotojų rankose.

Laikas amerikiečiams pabusti. Laikas pasakyti savo 
vyriausybei, kad tokia politika gali privesti tik prie A- 

šjnerik. pažeminimo ir pralaimėjimo. Laikas pasakyt, kad 
Amerikos ginklai neprivalo būti vartojami palaikymui 
galioje tų klasių, kurių viešpatavimo dienos baigiasi.

Geriausia tai pasakyti dabar laiškais ir telegramomis 
savo atstovams Washingtone. Geriausia proga bus poli
tikieriams atidaryti akis busimaisiais rinkimais.

prideda įdomią pastabą, bū- kimų, 
tent, kad tai pareis dau
giausia nuo Amerikos iš
mintingumo. Su tuo galima 
sutikti, bet... sovietai ne
snaudžia, o amerikiečiai j 
pradeda nebenusileisti.”

Lietuviu Žinios, 
labai norėtų matyti įsiver
žimą Korejon paverčiant 
trečiuoju pasauliniu karu.

LIETUVIŠKI HITLERI
NINKAI NESUSIKALBA

Visi i atsimename, kaip 
Hitlerio gaujoms pradėjus 
veržtis i Lietuva 1941 metu ve c

birželio mėnesį, joms pa
galbon atėjo lietuviški 
niekšai ir parsidavėliai. 
Kaune ir kituose miestuose 
lietuviškas hitlerinis bra
das, slaptai vokiečių hitle
rininkų apginkluotas, suki
lo ir, iš užnugario žudė rau
donarmiečius.

I Dabar tie niekšai tarp
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vieniai skaitytojai. žinoma, 
toksai mūsų sumanymas ne- 
uždraudžia aukoti daugiau, 
kaip 25. Na, gal kaip kam 
atrodyti, kad $25 tai labai, 
labai daug pinigų. Bet mums 
atrodo, kad nelabai persiduo- 
dame ir $25 duodami.

Aš buvau kadaise parapi- 
jonas. Reikėjo pinigų bažny
čiai taisyti. Tai, bracia, mes 
negalėjom pasirodyti su 25 
doleriais. Mažiausiai turėjom 
duoti 50 ir daugiau. Na, ir1^ 
jūs manot, kad mes subankrū- 
tavom ? Ne! Gyvi gyvename 
ir dabar. Bet palyginkit, ger
biamieji, reikalą: parapijonai 
nesigailėjo pakloti dideles su
mas savo sunkiai uždirbtų do
lerių, kad turėtų kur mels
tis. ;Na, o dabar mes ar ne
galėtume paaukoti 25 ir dau
giau palaikymui svarbaus 
laikraščio “Laisvės” ? Mes 
gerai visi prisimenam, kaip 
čia visai neseniai laikraštis 
“Laisvė” kraustėsi į naują 
vietą ir neatėjo per kelias 
dienas. Na, ir kaip mes visi 
skaitytojai greit pasigedom 
mums taip brangaus žinių, ne
šėjo !

Taigi priimkit visi mūs pa
tarimą: vietoj 10—25, o fon
das bus ne tik pilnas, o ir su 
kaupu. Senas Juozas.

Laisves Red. pastaba.—Nuo
širdžiai dėkojame Senam Juo
zui ir jo draugei už $25. At
siprašome, kad šis raštelis tru
putėlį susivėlavo pasirodyti 
laikraštyj.

Reikalas 10 Tūkstančių 
Dolerių—Ne Juokas

Kaip galima sukelti 10 
tūkstančių dolerių į “Laisvės” 
fondą greičiau, negu paskelb
ta vajaus komiteto? Klausy
kit, vyrai ir moterys! Va, 
jums visiems geras patarimas 
arba receptas. Kai mudu su 
žmona sakė: “Na, seni, kiek 
je” atsišaukimą i skaitytojus, 
kad turi būti tuč-tuojau sukel
ta 10-tūkstantinė, tai mano 
žmona sak: “Na, seni, kiek 
tu turi pinigų laikraščiui?” 
Reikalas, girdi, skubus ir di
delis. Aš sakiau: “Tikra tei
sybė, kad skubus ir didelis 
reikalas. Na, tai aš, kaip se
nas skaitytojas, siųsiu 10 do
lerių be jokio murmėjimo”... 
Vos spėjau nutilti, ogi žmo
na sako: “O ką tu mislini 
apie mane; aš nei kiek ne
laimesnė “Laisvės” skaityto
ja, kaip ir pats, tai kodėl aš 
negaliu ir nuo savęs dešimkę 
pasiųsti?” Na, ir davai mu
du peštis, katras daugiau 
siųsim, katras daugiau ir se
niau laikraštį skaitome, ir tt.

Galų galo sakau : “Jeigu aš 
siųsiu $10 ir tu siųsi $10 tai 
kiek mudu abudu siusime?” 
O ji man: girdi, jeigu jau 
taip, tai tu siųsk 10 ir aš sių
siu 10, o mudu abudu siųs
kim 5 dolerius. Tada susida
rys 25.

Taigi, ar ne geras suma
nymas? Nuo tokio sumany
mo galėtų išsisukti tik vien
gungiai, nes tik jie yra pa

Kas liečia patį karą, Dai
ly News mano, kad “ilgai
niui amerikiečiai jį gal ir 
laimės. Bet jau pradeda iš
rėdyti, kad reikės daug 

! daugiau pastangomis, kra u■ 
matyt, ju ir pinigais užmokėti už 

tą pergalę, negu iš pradžių 
buvo apskaičiuota.

“Mes tikime”, sako laik- 
Iraštis, “kad Amerikos žmo- 
Inės turi teisę gauti iš Mr. įgavęs nesusikalba del tų 
įTrumano pilną, atvi/ą ir |birželio mėnesio įvykių, 
įgreitą pranešimą tuo reika- į Viena jų, koks ten B. B., 
Ju, kurio jis nevadina karu, kuris tariasi viską apie tai 
|Jeigu tai nėra karas, taiižinąs, menševikų Naujieno-j 
[kas yra? Ir kaip tas daly- se parašė straipsnį. Jis ra-[ 

tėvų ir'šė, kad “jau biržėlio 21 die-i 
amžiaus jų sūnų1 ną vakare Kauno apylinkė-: 

ise girdėjosi susišaudymai, ; 
birželio 22 d. vokiečiams] 
[puolus bolševikus, sukilę- ] 
liai taip pat stojo į kovą iri 

■dar tą pačią dieną Kauno 
priemiestis Šančiai buvo 1 
nuo bolševikų apvalytas. Gi: 
[birželio 23 d. Šančiai buvo 
i galutinai išvalyti”. Tos pa- 
Ičios dienos rytą “visos Kau-[ 
no didžiosios gatves jau bu- 
vo apvalytos.”

Bet pasiima balsą A. Čio- 
čys, kuriaįn taipgi viskas e- 
są puikiai žinoma, nes jis 

ir!ir kojas, kad raudonoji ar- net buvęs sukilimo koman- 
• sako, kad P. B. 

meluoja. Jis tose pačiose 
Naujienose rašo:

“Tiesa, kad karo buvo 
laukiama arti m i au si o mi s
dienomis ir buvo rengiama
si sukilti, bet birželio 21 d. 
vakare jokių kautynių 
Kauno apylinkėse nebuvo. ■ 

r Jokių kdvų nei Kaune, nei 
aP°ljo apylinkėse nebuvo ir pir-

SAKO, AMERIKOS 
VADAI “SUKLYDO”

Menševikų Naujienos
:ko Amerikos vadus,
jie turi galvoti ir ką jie tu
ri daryti dėl pilno įsigalėji
mo Korėjoje.. Naujienos ra
šo: “Amerikos vadai čia ga
vo skaudžią pamoką. Jie 
pamate darę pagrindinę;STALINAS LABAI AT-
klaidą, įsivaizduodami,'kad ;GAVJ,;s NE TIR AMERI. 
pueso kanuomenę, ypač BET VISAS KAPITA 
šarvuotus dalinius, galima ,įį,MPB . Ą, IQ 

tik bombar
duojant iš oro. Korėjos į- 
vykiai rodo, kad prieš ka
riuomenę reikia statyti ka-

• riuomenę; prieš tankus — 
artileriją ir tankus.”

Menševiku dienraštis šia
me kare nemato paties slas buvo šiuo konfliktu į- 
svarbiausio dalyko. Jis ne- traukti vakarų valstybes j 
mato, kad Pietine Korėja ikarą ,supančioti jų rankas 
turėjo gana ^skaitlingą : „ ,
gerai ginkluotą armiją. BetĮmija turėtų laisvas rankas'dieriųm, ir 
toji armija subliūško, kaip 
muilo burbulas. Kodėl? To- kurie
dėl, kad ji susidėjo iš korė- mui vieno kareivio Indoki- 
ijiečių. O korėjiečiai prieš 'nijoje, Malajuose ar dabar 
korėjiečius kariauti nenori.' Korėjoje, Prancūzija, Ahg- 

‘Net ir -Pietinės Korėjos j Uja ir Amerika namie ga-

mo

kas del Amerikos
■mil i tarinio
skiriasi nuo karo?”

ILISTINES ŠALIS
i

Klerikalų Draugui
i Korėjoje konfliktas yra tik 
i dar vienas prakeiktas Sta- 
jlino skymas išmaudyti ka
pitalistinį pasaulį. Jis rašo: 
| “Maskvos svarbiausias tik-

A. L. D. L. D. REIKALAI
sis

Europoje. Su tais pinigais, 
išleidžiami išlaiky-

žmones, kaip dabar visi pri- 
|pažįsta ,norį krašto vieny-

lėtų apmokyti, aprengti ir 
apginkluoti dešimt karei
vių.”

Amerika, pasirodo, 
! nuvesta Prancūzijos ir An 

keliais. Kadangi 
Prancūzija ir. Anglija turi

|g

New York Daily News- sukišusios rankas į koloni- 
pilnai pritaria tiems repub- jas, • tai “vakarų Europos 

ku- armijos organizavimas, yralikonams senatoriams, 
rie norėtų gauti daugiau 
šviesos apie padėtį Korėjo
je — ir gauti iš paties pre
zidento Trumano lūpų. Jie 
norėtų, kad prezidentas pa
sirodytų prieš bendrą Kon
greso butų sesiją ir pasa
kytų “visą tiesą”. ,

Deja, girdi, “

paraližuojamas. Iki šiam 
laikui daug vilčių buvo dė
ta į Ameriką, kad ji Euro
poje galėsianti užpildyti tą 
spragą, bet dabar Stalinas 
ir Ameriką pastato pana- 
šion padėtin, kaip Prancū
ziją ir Angliją, priversda- 

senieji de- mas savo geriausius karei-

Žmonių Gąsdinimas
Kas tik kaip išmano, dabar gąsdina Amerikos žmones. 

Daugiausia juos gąsdina tie, kurie norėtų matyti šią ša- 
Jį paversta viena didele militarine baze. Militarizmo gar- 

4. bintojai, demokratinių teisių naikintojai jau šneka apie 
visuotiną mobilizaciją karui. Jie žino, kad karo audrose 
jiems bus rugiapiūtė.

J Štai reakcinis kolumnistas, republikonų partijos pro
pagandistas, plačiai išgarsintas Arthur Krock rašo: 

“Prezidentas greitoje ateityje bus pašauktas — gal 
jau kitą savaitę — tarpe keleto tautinio apsigynimo pro- 

‘‘ gramų, padaryti pasirinkimą, kuris pareikalaus svar- 
*biausio nuosprendžio visoje Amerikos istorijoje. Tas 
nuosprendis turės tą kokybę, nes niekuomet pirmiau per 
visą savo gyvenimą ši Respublika nebuvo tokiam pavo-

Kur ir iš kur tas pavojus susidaro? Ar kas nors įsi- 
.. veržė į mūsų šalį? Ar nors vienas kokios nors valstybės 

kareivis kariauja mūsų teritorijoje? Ar nors'vienas lėk
tuvas pasirodė ant mūsų miestų ir pagrūmojo bombo
mis?

Nieko panašaus nebuvo ir nėra. Todėl sakyti, kad mū- 
, sų šalis stovi prie kokios ten bedugnės, prie kokio bai

saus pavojaus, yra pirmos rūšies blofas ir sėjimas Ame
rikos žmonėse panikos.

i

* ? *
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Kitiems iš Hollywodclo 10-ties stovint aplink, Edward 
Dmytryk kalba Los Angeles lektuvy stotyje susirinku
siems juos išlydėti i Washingtona, Jie ten vyko išgirs
ti teismo jiems skiriamą nuosprendį del tariamojo 
‘^paneigime? kongreso.” Tą kaltinimą pritaikė jiems 
po to, kai jie Neamerikiniy Veiksmų Komitetui atsisa

kė atlikti išpažintį iš savo politinių pažiūrų.

mąją karo dieną, birželio 
22 d. Todėl ir Šančiai tą 
dieną negalėjo būti išvalyti. 
Ir Kauno miesto gatvės 
birželio 23 d. ankstyvą rytą 
nebuvo išvalytos, nes pats , 
sukilimas dar nebuvo prasi
dėjęs.”

Nesvarbu, kuris iš jų čia 
meluoja. Svarbu, kad šitie 
hitleriniai niekšai, kurie 
1941 metais padėjo Hitle
riui niokoti Lietuvą, šian
dien randasi Amerikoje h’ 
bendradarbiauja menševikų 
Naujienoms.

REZOLIUCIJOS
LLD 15-tos Apskrities kon- ! 

ferencijoj, laikytoj birželio 
25 d., Rūbų ūkyj, tapo priim
tos sekamos rezoliucijos:.

1. Kadangi pastaruoju lai
ku įvairaus plauko reakcio
nieriai pradėjo plačiu mastu 
pulti įvairių tautų ateivius, o 
kartu ir lietuvius, o pirmiau
sia nepiliečius ir grasinti 
jiems deportacija ir kitokio
mis bausmėmis, todėl šioji 
konferencija pasižada viso
kiomis priemonėmis remti 
persekiojamųjų kovas prieš 
deportaciją ir kitokias jiems 
skiriamas bausmes. Mes ragi
name visas 15-tos Apskrities 
kuopas bei visą pažangiąją vi
suomenę, pagal išgalę, parem
ti ateivių teisių gynimo orga
nizaciją, kuri jų reikalus gi
na.

2. Kadangi pastaruoju lai
ku tarpe naujų ateivių (di
pukų), pasireiškė yra linku
sių praktikuoti nacizmą Ame
rikoj ir kurstomi vietinių fa
šistinių elementų pradėjo pul
ti ir ardyti progresyvių drau
gijų pramogas, ir kadangi to
kių mušeikų, matoma, yra tik 
maža dalelė jų tarpe, todėl 
LLD 15-tos Apskrities konfe

rencija pasižada, o kartu ra
gina visas 15-tos Apskrities 
kuopas dėti pastangas, kad 
rimtesnieji nauji ateiviai vei
kiai atsiijbotų nuo nacinių 
smogikų, kurie savo nekultū- 
riškais darbais žemina visus 
lietuvius kitataučių akyse.

3. Kadangi šių metų ru
denį įvyks nepaprastai svar
būs įvairių valdininkų rinki
mai, todėl LLD 15-tos Ap
skrities konferencija ragina 
visus balsuotojus rinkimų 
klausime sekti Progresyvių 
Partijos direktyvą ir balsuoti 
už jos rekomenduojamus 
kandidatus.

Be to, vienas iš stambiausių 
reakcionierių Ohio valstijoj, 
R. A. Taft, siekiasi būti iš
rinktu vėl į senatą. Mes mano
me, jog nėra mums svarbes
nio siekio, kaip Taftą praša
linti iš senato ,nežiūrint net, 
kas būtų jo oponentu rinki
muose. Todėl, mes raginame 
visas 15-tos Apskrities kuo
pas, o kartu ir visus balsuo
tojus balsuoti už Tafto opo
nentą Joseph T. Fergusoną į 
U. S. Senatą.

Rezoliucijų komisija:
J. N. Simans,

P. Nemura.

Vajus dėl sukėlimo
$10,000 Laisvei

Michigano 
g u b e r n atorius 

atsisakė 
valstijai 

Heywoo-

Detroit. 
valstijos 
Mennen Williams 
išduot Alabamos 
Scottsboro negrą 
dą Pattersoną.

Alabampje Patterson as 
buvo nekaltai nuteistas 75 
metus kalėti neva už ban
dymą išprievartaut tūlą 
baltą mergšę. Bet jis, išbu
vęs- 18 metų kalėjime, iš - 
trūko ir pabėgo į kitas vals
tijas.

Washington, — Teigia - 
maj kad Amerikos valsty - 
bes departmentas ir gene - 
rolas MacArthur sutiko 
greitai daryt tokią sutartį 
su Japonija, kad būtų leis
ta Jungtinėms Valstijoms 
palaikyti ten karines savo 
bazes ir’ laisvai keliauti 
amerikinei armijai bile kur 
per Japoniją.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Juozapas Lasas, Windsor, Conn.........................5.00
Gilmanų Šeima, Long Island ........................5.00
J. Miliauskas, McKees Ro.cks, Pa............ ...........5.00
V. Staugaitis, Hartford, Čonn..............................5.00
Ona ir Petras Navickai, San Antonio, Texas... .4.00 
A. Irnbras, M'iddleboro, Mass................................3.00
J. M’aslauskas, Pennsburg, Pa............................. 3.00
Ona Raskevich, Bellevue, Alta., Canada .......  3.00
P. X., Baltimore, Md.................................. .3.00
Laisvės Draugas, Danbury, Conn.......’................3.00
J. Bronze, Danbury, Conn..................... ••...........3.00
Draugas, Woodhaven, N. Y................................. 2.00
Mr. ir Mrs. Mijat, San Francisco, Cal................2.00
I. Thamas, New Kensington, Pa.......................2.00
J. Kaupas, New Kensington, Pa..................... . .  • 1.00
John Karosas, Philadelphia, Pa.......................... 1.00
J. Briedis, McKees Rocks, Pa.......... r...................LOO.

(Laisves piknike Brooklyne, filadelfietės Zalnie- 
raitiene aukojo pyragą, o V. Urbiene sūrį, už ką gauta 
$12.00; taipgi bayonietė Ona Sakavičiene aukojo sūrį, 
o Gudwin, moterų stalui, 3 sūrius — už pirmąjį gauta 
$5.00, o už antruosius $4.00 viso $21.00.)

Visiems aukotojams nuoširdi padėka!
Specialus Vajaus Komitetas.

■ _______________ ________________—-----------------1----------------- ' '
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Liepos 18, 1950
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KALVIO IGNOTO TEISYBĖ
3-21-50 APYSAKĄ

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS
—83—

(Tąsa)
—; Buožės ir dvarininkai norėjo per 

rinkimus apgauti varguomenę... Nei vie
no pelnagaudzio — naudotojo, nei vieno 
spekulianto liaudis neįsileido tarybon! 
Obelių, Panemunėlio, Jūžintų, Svėdasų 
ir Panemunio valsčių buvo išrinkti vien 
bolševikai, tiktai kelių komitetų rinki
mai buvo supinti: ten prilindo menševi
kų ir klerikalų. Bet visoj mūsų apskrity 
bolševikai gavo absoliutinę daugumą!..

— Teisybė! — nuskamba palangėj 
skardus Čiobrio balsas.

Nenustovi Jurgis vietoj. Nusileidęs 
nuo prieangio, prieina kaimiečių būrelį. 
Du seniai rūkydami šnekučiuojas:

— Ir pragėrė mano Justuką čielyže - 
miai, ir nebėr po šiai dienai. Vis tas Lau- 
žada, kad jis skradžiai!... Na, kad taip 
pagaut dabar prakeiktasai!..

— Gi mačiau nedėlioj Skiemuos... Pa - 
vakary prašmėžavo, kaip šiksnosparnis, 
ir dingo iš akių.

— Sakai, Skiemenuos?
— Nežinau, ar jis tebėr tenai — pas 

brolį, ar vėl kurion peklon nusikėlė. Tik 
tiek mačiau, kad pažint galėjau... Vie - 
noj vietoj dabar nepabūva: žemė dega 
po kojų!

Pro artimiausią langą ateina aiškus 
žodžiai:

— Ant sutrūnijusių senojo režimo 
griuvėsių tveriasi naujas gyvenimas. 
Tveriasi taip, kaip Leninas moko: kad 
būtų taika karų išvargintiems, duona — 
alkaniems, žemė ir fabrikai — tiems, kas 
per dienų dienas tenai savo prakaitą

proletarai , be tautybių skirtumo, prie 
ginklo! Visur organizuokite darbinin
kų ir mažažemių deputatų tarybų val
džią. Nuverskite savo amžinus pri
spaudėjus. Rikiuokitės į Lietuvos Ta
rybų Respublikos Raudonosios Armi
jos eiles. Tegyvuoja išvaduotoji Lietu
vos darbininkų ir valstiečių Tarybų

— Tegyvuoja darbininkų ir vargin
gųjų valstiečių Tarybos!...

— Tegyvuoja socializmas!
Lietuvos Laikinosios Revoliucinės 

Darbininkų ir Valstiečių Vyriausybėj 
vardu:

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

mis iš oro tūkstančiais nekal
tus civilinius žmones siunčia 
pas jų “sutvertoją” tik iš mei
lės korėjiečiams, tik troškimu 
jiems užtikrinti laisvę.

Bet ta mūsų meilė 
žmonėms tokia didelė, 
joks korėjietis, patekęs 
rikon, negali, neturi 
tapti šios šalies piliečiu,
gali tapti piliečiu, nors jis bū
tų kunigas, profesorius, moks
lininkas, turėtų daug daugiau 
dįplomų, negui mūsų 
debitas, tik todėl, kad 
korėjietis, “azijatas”!

Tuo tarpu gali tapti 
pa Amerikos
bėgę\įš Europos kriminalistai, 
ž m o g zįu d ž i a i, h i 11 e r i n i n k a i,
Ldijotai ir puspročiai, bile tik 
jie pasako, kad jie neapken
čia komunistų!

tiems 
kad 

Ame- 
teises 

Ne-

prczi- 
jis yra

ir tam-
piliečiais at-

Ą

Kviečiame Naujosios Anglijos Lietuvius 
Į Gintarę Žemes Radio

PIKNIKĄ
Sekmadienį, Liepos 23 July, 1950

Puikiame Worcesterio Lietuvių Olympia Parke
♦

68 So. Quinsigamorid Ave., Shrewsbury, Mass.

PUIKIĄ TURININGĄ PROGRAMĄ DUOS

— Teisybė! Teisybė! — vėl pasigirsta 
po langu tas pats balsas.

Jurgis prieina arčiau ir girdi, kaip 
Čiobrys aiškina kaimynams:

— Aš pats Peterburge buvau, pats 
girdėjau: “Mir narodu! Kleb galodnu! 
Zemlia kresjanu, a smert — panų!..”

Ir staiga Čiobrys ima plauškėti del
nais. Tuoj suploja, supliauškina ir visi, 
kas tiktai miestuose yra buvęs per karą, 
o paskui juos — ir tie, kurie mieste ne
buvę. *

Jurgis apeina šešėlių užklotus paša
lius. Ku-ne-kur žybsi raudonos suktinių 
žarijėlės, kup-ne-kur šnekučiuojas vyrai, 
bet dauguma atidžiai klausosi, nepraleis- 
dami nė žodžio. Net ir moterys, būrelin 
susimetusios, šnera ant prieklėčio, mė
gindamos per vyrų galvas įžiūrėti, kas 
dedasi troboje.

Staiga laukuose sutrenkia. Kažin iš 
kur, — iš apsnigtų laukų, krūmų ar pa
balių atplaukia šūvių aidas. Moterys 
vienu balsu sučerškia, sumojuoja išsigan
dusios: . '

— Kas gi čia dabar? Vaje!..
Ir vyrai atsigrįžę nuo langų, pasižiū

ri į tamsias tolimas medžių linijas, dy
kus snieguotus laukus ir vėl seka kalbė
toją.

Bet, štai, dar garsiau sutrenkia.
Moterys aimanuodamos išbėgioja nuo 

prieklėčio. Vyrai kiek ilgiau pasižiūri 
atsigrįžę. Iš savigarbos niekas neparodo 
baimės, bet nerimas nubanguoja visų 
širdimis.

— Žio, ar ne vokiečiai? — klausia 
kažkas. .

— Gal ir vėl dvarą puola?
— Jaugi tą dvaro komitetą blaškė 

ir blaškė!...
— Kadgi juos perkūnas! Kur tik pa

žiūri, — vis tas pat!..
— Tsss! Didžkus skaito! — aptramdo 

kitus priekiniai, prisiglaudę prie pat pa
langės.

Girdėti pakimęs Didžkaūs balsas, bet 
tarena aiški ir žodžiai lengva suprasti:

— Pardavikiškoji Pabaltijo, Lietu
vos ir Lenkijos buržuazija, nesitikėda
ma savo jėgomis susidoroti su mūsuo
se augančia proletarine revoliucija, i- 
masi visų priemonių, kad greičiau 
kraujo upėse paskandint darbininkų 
klasę... «

— Lietuvos revoliucinių darbo ma
sių vardu skelbiame: Vokiečių okupa
cijos valdžia Lietuvoje nuo šiol laiko
ma panaikinta.

— Visa valdžia pareina į Lietuvos 
darbininkų, bežemių ir mažažemių de
putatų tarybų rankas.

— Iškelkite sukilimo vėliavą. Visi

Pirmininkas
Vincas Mickevičius-Kapsukas...

Ignotas išslenka iš užustalės, pasieniu 
šiaip taip prasibruka ligi durų ir išeina 
i kiemą. Kol suieško Jurgį Kirstuką, kol 
paragina išjoti geležinkelio palinijin iš
tirti, kas ten darosi, — vis drioskia ir 
drioskia papliūpomis. Maišatyje jau ne 
vienas važys nuzvimbia nuo kiemo, o po 
langais praretėja ir moterų, ir vyrų. 
Bet tie, kas liko, nekraipo galvų į kiek
vieną papliūpos aidą. Jie, kaip pakerėti, 
klausosi, neprarasdami nė žodžio iš 
Didžkaūs kalbos, o kai Didžkus baigia, 
kažkas ima šaukti pro langą pirkion:

— Kaip su ganiavom ponų miškuos?
— Gubernatorio Veriovkino dvaras 

prie mūsų. Ganyklos buvo ūlyčios, o kad 
išaugo miškas, tai jau — jo! Ganėm, ga
nėm, o paskum ir ganyt nebedavė. Kaip 
dabar su tuom Veriovkinu? Ar galėsma 
ganyt?

Kai kas susijuokia:
— Ar jam rankas bučiuosi?
Didžkus atsakinėja, keldamas pavar

gusį balsą, kad už langų būtų aiškiau 
girdėti:
—Servitutų ir dvarų panaikinimas, tai 

vienas ir tas pats reikalas. Kaip jau sa
kiau, visų pirma stojasi žemės klausimas 
Lietuvoj. Jo išsprendimas labai papras
tas ir aiškus: kas žemės pats nedirba, 
tai ir negali jos valdyti, nei miškų, nei 
ežerų, nei ganiavų! Nedirbantieji, iš
naudotojai, neturės jokios spėkos ant ki
tu žmonių!..

Priemenėje kyla vaidas.
— O tai tu — prieš? Prieš?... A?...' 

Kad tu prieš, tai aš ir rankom, ir kojom 
už! — šaukia Čiobrys.

Rugelių vyrai nori ištempti kažką į 
. kiemą, bet tuo tarpu atjoja Jurgis su 

keliais dvarokais ir atitraukia visų dė
mesį.

— Kas gi tenais? — puola jų klausi
nėti.

— O kas gi bus? Pusberniai!-Vyžiočių 
puikos!
—Šturmavo ja germanus palinijy... Kad 

duoda, — net laukai plyšta... Sakau, ką 
jūs šaudo t, varlamušiai?... Dėde, sako, 
septyni vokiečiai košąrkoj tupi!... Ma
tai, kokie: vokiečiai septyni, o jie — ke
turi ... Tavo zenkis, kavol, tenai...

— Smurglius! — sumurma kalvis. — 
Tegul jis tik sugrįžta!..

* # *

Žmonės išlydi mokytoją ir svečią vil
nietį, mosuodami kepurėmis.

Netrukus pratuštėja visas kiemas.
Išleidęs Karolį ir Didžkų, kalvis ste

bisi, kad ištuštėjusioj troboj dar vis iš
kilmingai, šventiškai žiba didžioji lem
pa.

— Gazo tau negaila? — prikiša jis 
Stočkui, kuris ramiai laukia, sėdėdamas 
galustalėje. Ignotas priėjęs uždega ska
lelę ir, delnu privožęs stiklinį kaminėlį, 
užpučia lempą.

Troboje pasidaro tamsiau ir tartum 
dar skurdžiau.

Ligi šiol nepastebimi ’ namiegai su
krunta kampuose, subruzda kibirais Ka- 
rusė, sutarškina dubenėliais Ignotienė, 
senelis sukosti ant pečiaus, paskui tyliai 
prasiveria durys, ir į vidų nedrąsiai į- 
žengia Petriukas.

Kalvis, lyg nematydamas jo, šnekina 
Stočkų, kuris iš mandagumo neskuba iš
sinešti savo lempos, bet nelabai sugrai
bo žodžių kalbai palaikyti.

— Tai kurgi buvai? — tuoj užpuola 
Petriuką motina.

Petriukas tylomis sėdi pas duris ant 
suolo ir varto kepurę.

£Bus daugiau)

Dar svietas nebuvo matęs 
tokio kurijozo: Pažemintas 
ir iš Rumunijos išvytas šnipas 
vyskupas O’Hara šiomis die
nomis gavo iš popiežiaus pa
kėlimą j arkivyskupus. Tai 
paskatinimas visiems vysku
pams ir kunigams, jog šni
pinėjimas apsimoka.

104 miestus, 
didmiesčiais, kurių 

turi virš šimtą 
gyventojų. Tuo 

nors, kada nors, joi-

Jau gaminama, sako pra
nešimas tiesiai iš Washingto- 
no, tokia vandenilio bomba, 
kuri viena galėtų nušluoti vi
są išsikėtusią Chicagą su vi
sais jos priemiesčiais!

Mes turime 
skaitomus 
kiekvienas 
tūkstančių 
būdu kam
gu atominės pavietres nebus 
išvengta, užteks 104 bombų 
nušlavimui nuo žemės pavir
šiu visų mūsų didmiesčių!

Juk reikia žinot, kad jeigu 
mes mokame tokias pragariš
kas bombas pasigaminti ir 
mokėsime pataikyti kitiems, 
tai kiti irgi moka tokias pat 
bombas pasigaminti ir mokės 
j mus pataikyti.

Los Angeles, Cal

ir Pi-

Apie Išvažiavimą 
Ir Būsianti Pikniką

Birželio 25 d. LLD 
liečiu Klubas turėjo gražų ir
skaitlingą išvažiavimą su pie
tumis. Diena buvo graži, tai 
žmoneliai suvažiavo ir sma
giai pasilinksmino.

Daugiausia pasidarbavo 
šiam, išvažiavimui S. Papeik 
U. Devienė, M. Arminienė, J. 
Pu pis ir O.. Smithienė.

Išvažiavimai ir piknikai va
saros laiku yra pageidaujami 
ir reikalingi; daug naudos at
neša, kaip moralės, taip ir fi
nansinės dėl draugijos narių.

Taigi, tėmykite visi ir visos, 
kad liepos (July) 23 d. bus 
vienas iš didžiausių ir gra
žiausių lietuviškas piknikas. 
Vieta: Firestone Speedway 
Park, Norwalk, Cal., 10706 
Firestone Blvd. (Manchester 
Avel). Gera muzika, skanūs 
valgiai, šalti ir šilti gėrimai, 
dovanos prie įžangos ir daug 
kitų pamarginimų.

Visi ir visos važiuokite ir 
savo pažįstamus bei draugus 
vežkitės. Turėsime linksmą 
laiką ir gražiai dieną pralei
sime. Įžanga su taksais 60c. 
ypatai. Vaikams įžanga vel
tui.

Kelrodis neturintiems auto
mobilio :

Imkite būsą ant 6th ir Main 
gatvių, katras eina į Santa 
Anna (Santa Anna bus). Iš- 
lipkit ant Hoxey Ave. ir ei
kite pusę bloko iki parko.

Dar sykį prašome pasižymė
ti ant kalendoriaus dieną: 
liepos 23, kad nępraleistumėt 
tokios progos pasilinksmini
mui. R—ka.

N. Y. VALSTIJOS GY
VENTOJŲ SKAIČIUS

New York. ■— United 
Press apskaičiavo, pagal 
valdinius surašus, kad New 
Yo.rko valstija dabar 
14,742,564 gyventojus,
yra 1,263,422 daugiau kaip 
1940 metais.

turi 
tai

Garsusis Norwoodo Vyrų Ansenible, vadovystėje Richard Barris.
Uuno Wiik, magikas rodys magikos stebuklus, 

I

Worcesterio Aido Choras, vadovystėje Josephine Karsokienes, išstos su 
naujausiomis dainomis.

Aido Choro jaunimas pasipuošęs lietuvių tautiškais kostiumais, šoks tautinius

Antanas Vasaris, savininkas didžiausios ir moderniškiausios brangiakailių siu
vyklos ir pardavyklos, išstatys filtrų, paltų ir kitokių kailinių apredalų 
parodą.

Gintarų Žemės Radio pusvalandį palaiko Mass, ir artimųjų valstijų pažangioji vi
suomenė; programų pildyme yra susispietę pažangiųjų chorai, dainininkų grupės, 
pažangieji dainininkai, muzikai ir kiti artistai, menininkai.

Dėlto, kiekvieno pažangaus, doro lietuvio, mylinčio lietuvių tautinį dailės meną, 
mylinčio to meno skleidėjus, ugdytojus, yra privalumas atvykti į' šį pikniką, prisidėti 
)rie to darbo, dalyvauti sykiu su savaisiaias.

ĮŽANGA VELTUI. Kviečia RENGĖJAI.

Rochester, N. Y
Rašant apie d. Stančikienės 

nelaimę buvo minėta, kad ją 
sužalojo greitai, prie kito au- 
tomobiliaus nelaimes, skubėjęs 
auto. Kadangi koresponden
cija buvo rašyta vadovaujan
tis nelaimę mačiusiųjų pasa
kojimais, ne asmeniškai m a-1 
tymu ar patikrinimu to auto i 
eisenos greičio, tad noriu čia į 
dadeti, jog to auto eisenos ■ 
greitį būtų sunku apytikriai 
nustatyti myliomis. Kor.

Chore vėliausiu laiku nedaly
vavo, nes laikas noveline. Jis 
lanko mokyklą — Connecti
cut University.

Tariu dėkui visiems už atsi
lankymą į jų “partę” ir ves
tuves . Ir dėkoju visiems už 
gražias jiems suteiktas dova
nas.

Jo motina C. Miller.

Wilkes-Barre, Pa

Hartford, Conn.
Laisvės 118-me numeryje 

tilpo aprašymas Alfredo Pui
dos apsivedimo. čia noriu 
pridėti tą, ko tasai rašė j as ne
pažymėjo.

Al nuo pat savo jaunų die
nų buvo narys Laisvės Choro. 
Prigulėjo prie stygų orkestros 
vadovystėje Vinco Visockio.

Namu Savininkams
Mes namus taisomo, penti- 

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

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

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUVUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LDS 7-ta kuopa rengia di- 
į delį pikniką liepos 23 dieną, į 
! Wytinski Villa .Grove, už 
i Warrior Run, Pa. Prasidės i 

12 vąl. dieną.

Transportacija bus suteikta 
tiems, kurie neturi kuo nuva
žiuoti. Busas išvažiuos nuo 
kampo E. Market ir South 
Grant St. 12:30 vai. po pietų. •

Automobiliais važiuokite i 
Warrior Run iki galo “bus 
line,” tada sukite į kairįjį ke
lią. Pavažiavę, laikykitės de
šinėj kelio iki parko.

Vieta piknikui yra graži 
; giraitė prie upelio, yra vieta 

pasimaudymui. Bus skanių 
užkandžių, gėrimo ir muzi
kos. Manome, kad visi atsi
lankiusieji bus patenkinti, 
praleisite dieną su savo drau
gais ir pažįstamais. ‘ Kviečia,

Komisija.

r-

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J.

< CHARLES J. ROMAN

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

i

Tel. Poplar 4110 ! t

Liūdesio valandoj kreipki- ; 
tės prie manęs dieną ar ! 
naktį, greit suteiksimo < 
modernišką patarnavimą. < 
Patogiai ir gražiai mo < 
dern'iškai įruošta mūsų < 
šermeninė. Mūsų patama- ; 
vimu ir kainomis būsite ; 
patenkinti. ;;

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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- NewYorto^AfeZlnto
Po šimts pypkių, kur 
čia praleisti atostogas?

. Taip galvoja daugelis mies
te karščių varginamų žmo
nių. Visi miesčionys geidžia 
išvažiuoti kur j laukus savai
tei kitai poilsio. Bet tai nėra 
lengvas dalykas susirasti va- 
kacijom tinkamą vietą. Kur 
priimami vasarotojai, visur 
Šiuom tarpu1 yra jais užsikim- 
šusios vietos.

žmonės įsivaizduoja, k A d 
naujų vietų jau negalima ras
ti. Tai klaidinga nuomonė. 
Yra vietų, tik reikia pasitei
rauti, reikia pasidairyti Lais
vės puslapiuose ir susirasite.

I/aisvėje skelbiasi A. A. Za- 
, vish, Lower Shore Rd., Bar

negat, N. J., telefonas Barne
gat 8-4091. Kokia čia idea
liška vieta vakacijom, tai tie
siog stebina žmogų ten nuvy
kus. 2 aukštų, 10 kambarių 
namas. Visi kambariai naujai 
išfumišiuoti. Didelė virtuvė, 
pečius ir šaldytuvas vasaro
tojams, kurie norėtų patys 
gamintis valgius. Pie n a s , 
sviestas, sūriai, kiaušiniai ir 
broileriai laukia vasarotojų. 
Visokių daržovių galima gau
ti ant vietos. Jūrų ir prėsko 
vandens maudynės visai arti. 
Farma gražiai užlaikoma. Ap
link namus daug medžių. Il
sėkis ir džiaukis vasarodamas 
tokioje vietoje. Beje, jei kas 
nori žuvauti, tai čia taipgi yra 
labai patogu.

Savininkai gyvena visai at
skirame name. Kurie patys 
nenori užiimti gaminimusi 
valgio, tiems pagamina Mrs. 
Zavish, o ji tikrai puiki gas- 
padinė. Dėl kainos pašauki
te telefonu ir gausite visas in
formacijas. Vietos tai yra, 
nes jie nauji farmeriai, dar 
mažai kam žinomi.

Važiuokite tuom keliu, kaip 
į Atlantic City: No. 9 ir 4.

Papilietis.

Dviejų autobusų susidūrime 
ant šlapios gatvės Edgemere, 
Queens, ketvirtadienį buvo 
sužeisti 34 keleiviai, du pavo
jingai.

Daktarui Jonui Kaškiaučiui 
pagerbti bankietas

Skaitytojas jau, be abejoji- 
l mo, žino, kad šiemet Dr. J.

J. Kaškiaučiui (Jonui Kaškai- 
čiui) sukako 65 metai am-

■ žiaus ir 50 metų, kai jis pra- 
! dėjo rašyti ir veikti visuomę- 
! niškai.
1 Reikšmingesniam jubiliejui 
i atžymėti “Laisvė” leidžia 
l gerbiamo Jono Kaškaičio eilė-
■ raščių rinkinį su jo biografi- 
| ia. šiuo metu knygai renka-
■ mos prenumeratos — $1 už 
vieną egzempliorių. Gale 
knygos bus sudėta visų prenu- 
meruotojų - sveikintojų var-

Į dai ir pavardės.
I

Bet tai ne viskas.
Pažangioji Brook lyno ir 

apylinkės lietuvių visuomene, 
mano, jog būtinai reikia at
likti dar kas nors ir daugiau.

K. Petrikienė (Laisvės di
rektorių tarybos vardu) šau
kė pasitariman visą eilę Di
džiojo Niujorko lietuvių pa
žangiųjų draugijų — meni
ninkų, LLD, LDS kuopų—at
stovų.

Pasitarimas buvo šauktas 
praėjusį penktadienį, liepos 
14 d. Nors pati šaukėja dėl 
kai kurių kliūčių pasitarimo 
dalyvauti negalėjo, tačiau pa
sitarimas buvo vaisingas: jis 
nutarė surengti didžiulį ban- 
kieta Dr. J. J. Kaškiaučiui 
pagerbti — tokį bankietą, ko
kio dar mes nesame turėję!

Bankietas bus šių metų rug
sėjo 10 dieną Lietuvių Kultū
riniame Centre, Richmond 
Hill, N. Y.

Bankietas bus su koncerti
ne programa.

Smulkmenos apie bankietą 
I bus praneštos spaudoje vė
liau.

Sudarytas platus bankie- 
i tui rengti komitetas. Kitais 
žodžiais, bankietas rengiamas 
plačiausia papėde.

Komitetan įeina: Nuo LMS 
111-čiosios apskrities: Vincas

i Bovinas ir Eva T. Mizarienė;

[ nuo Laisvės direktorių : Ka,-
I trina Petrikienė ir Pr. Buk- 

‘ nys; nuo Aido Choro—Petras 
[Grabauskas; nuo Lietuvių
Liaudies Teatro: Jonas Juška 
ir Povilas Alekna; nuo Mo
terų Apšvietos Klubo: -Nelė 
Kanopienė, Kazlauskienė ir 
Ona Čepulienė; nuo Sveika
tos - Kultūros Klubo: J. W. 
Tomsonas; nuo Lietuvių Kul- 

| tūros Klubo: Ona Yakstis ir 
Amilija Burba; LDS 200 kuo
pos (jaunimo) — Jonas Ka
tinas; LDS 1 kuopos: S. Tite- 
nis, A. Balčiūnas, M. Stako- 

jvas; LDS 13 kuopos: Motie
jus Klimas ir V. Globičius;
LDS 50 kuopos: Juozas Weiss 
ir Wm. Kūlikas; ALDLD 185 

i kuopos—Misevičienė ; ALDLD
II -m os k u o p os : V. K a z 1 a u sk as 
ir G.; ALDLD 24 kp.—Karo-

j lis Bender; ALDLD 55 kuo
pos — Julius Kalvaitis; LDS

1 Centro Valdybos — R. Miza- 
' ra ir J. Siurba; ALDLD C. K. 
j Ant, Bimba ir D. M. šoloms- 
■kas; taipgi Robert Feiferis.

Valdybon išrinkti: K. Pe- 
i trikienė — pirmininke, Pr. 
Buknys — jos padėjėju; Eva 

' T. Mizariene — sekretore, 
Vincas Kazlauskas — iždi- 

: ninku.
Bankieto komisijon įeina: 

I Kazlauskienė, Kanopienė, E- 
, Iena Brazauskienė, Misevičie
nė Tomsonas; ši komisija bus 
papildyta kitais, prityrusiais 

■bankietų rengime žmonėmis'.
Koncertinės programos ko

misijon įeina: J. Juška, V. 
Bovinas ir P. Grabauskas.

Komisijos, aišku, veiks iš
vien su valdyba.

(Keletas tų, kurie įdėti ko
mitetan, pasitarime nedalyva
vo, bet rinkėjai jaučia, kad 
jie apsiims uždėtas jiems par- 

į eigas atlikti.)
• Bankietan įžanga nutarta 

| padaryti $3.00 vienam asme
niui.

JBankictas turės prasidėti 
anksti — tai bus pietinis ban-

FILMOS -
Stadium Koncertai

Lewisohn Stadium, Amster
dam Avenue ir 136th St., New 
Yorke, vidurvasariu vykdo
mieji koncertai atvirame ore 
šiemet dažnai nukenčia dėl 
lietaus. Liepos 10-tos vaka
rą turėjęs įvykti muziko Kurt 
Weill atminčiai koncertas tu
rėjo būti atidėtas per du va
karus, įvyko trečiąjį 12-tą 
liepos. Publikos turėjo 10,000.

Koncertai įvyksta kožną 
giedrą vakarą, išskyrus penk
tadienius ir sekmadienius. 
Tais dviemis vakarais kon
certai įvyksta tik tuomet, jei 
dėl lietaus buvo atidėta va
karykštė programa. Tik i eta i 
nuo 25 c. ir aukščiau, 8,000 
Bėdynių po $1.

Liepos 13-tos vakarui nu
matyta francūzų operų pro
grama su solistais Frances 
Yeend, Elena Nikolaidi, Eu
gene Conley, Robert’ Merrill. 
Alexander Smallens vadovau
ja orkestrui.

Ateinančios Savaitės 
Programose Stadiume

Pirmadienio vakarą solistas 
Claudio Arrau, trečiadienio— 
Abba Bogin, o ketvirtadienio 
— Simon Barere, pianistai. 
Orkestrui visais vakarais va
dovauja Pierre Monteux.

Gi 22-rą ruošiamas italų 
operos vakaras su solistais 
Margarita Zambrana, Jan 
Pierce, Robert Weede, Salva
tore Baccaloni.

Stanley Teatre
Teberodomas Pasaulinis 

Jaunimo Festivalis už taiką, 
. jvykęs praėjusią vasarą, Bu

dapešte, Vengrijoje.
Filmą “World Youth Fes

tival,” daugiaspalvė, vaiz-

TEATRAI
'duoįa atvykstančius ir . ten 
dalyvaujančius susirinkime, 
meno ir sporto programose 

; 10,000 jaunuolių iš 80 pasau
lio valstybių.

Patsai tūlų delegacijų ten 
atvykimo faktas yra istorinė 
drama. Pavyzdžiui, Burmos 
delegatui atvykti kelionė už
truko du mėnesius. Kovingo- 

, jo Burmos jaunimo atstovas 
Tu Shen In turėjo pereiti bri
tų okupuotą teritoriją, kad 

I pasakyti pasaulio jaunimui, 
jog Burmos liaudies jaunimas 

I trokšta taikos.
Italijos kovingas jaunas de

legatas, katalikų jaunimo na
rys, buvo ekskomunikuotas 
už norą taikos ir drąsą tai 
pasisakyti.

Ten. buvo atstovai iš fašisto 
Franco valdomos Ispanijos, o 
taip pat ir iš mūsų šalies ir 
iš Korėjos.

New Yorko Paramount
Tebepasilieka scenoje ta pa

ti programa ir rodo filmą 
“The Eagle and the Hawk.” 
Ta pati filmą pradėta rodyti 
Brooklyno Paramount Teatre.

Roxy Teatre
Rodo filmą “Where the 

! Sidewalk Ends,” apie detek
tyvus ir blogdarius. Scenoje 
vaizdai, meniškos žaismės ant 
ledo.

Brighton Film Circle
Bendrai su YPA jaunimu, 

i 3200 Coney Island Ave., lie- 
I pos 15 ir 16 vakarais rodys 
istoriškąją filmą' “Ten Days 
That Shook the World,” ir 
Wells’o komišką fantaziją 
“Day Dreams.” Pirmasis ro
dymas prasideda 8: 30 vaka- 
r0, \ i*

kietas.
Šitokie nutarimai padaryti 

šiam svarbiam reikalui.
Neužilgo smulkmenos apie 

bankietą bus paskelbtos spau
doje.

Korespondentas.

Pastaba. Organizacijos, ku
rios dar neturi savo atstovų 
šiame komitete, gali darinkti; 

įjos taipgi gali papildyti tą 
'savo atstovų skaičių, kuris jau 
įeina komitetan.
—

Naujas Biznierius
Neperseniai atsidarė res

taurant© biznį (su gėrimų 
laisniais) Edward Pavilonis, 
459 Grand St., Brooklyne, 
jaunas, pilnas energijos vy- 

į ras. Jo vieta užvardyta: 
Eddy’s Bar & Grill, tai toji 
vieta, kur pirmiau buvo 
Green Star kabaretas. Bet 
užėję tos vietos nepažintumė- 
te. Gražiai išdekoruota, šva
riai užlaikoma, maloniai pri
imami svečiai. Atskiras erd
vus kambarys grupėms užeiti.

Lankėsi Laisvėje

^Sugrįžau iš atostogų
■

Po dienraščio Laisvės pik-
1 niko sumaniau aplankyti mai- 
j nierių apylinkę ,o tuo pat kar
tu pasimatyti su broliu ir se-

jseriml, gyvenančiais Mahanoy 
Į City. Taip buvau sugalvojęs 
' iš anksto, kad gavus porą 
; savaičių atostogų pirmiausia 
i aplankysiu Mahanoy City.

Toji apylinkė ir miestas 
I man yra žinomas seniai, nuo 
1911 metų. Tai jau sukako 
lygiai 39 metai, ir nejutau, 
kai toks didelis skaičius‘metų 
praslinko.

Aš iš Lietuvos atvažiavau į 
tą apylinkę. Ir mano tėvas 
išgyveno ir išdirbo kasyklose 
daug metų. Bet man, esan
čiam iš amato kriaučiumi, ne
buvo būdo ten apsigyventi. O 
mano brolis, sesuo ir kiti gi
minės ir šiandien ten gyvena. 
Tėvas dar pirm pirmutinio 
pasaulinio karo parvyko į Lie
tuvą ir ten apsigyveno, o 

I prieš antrą pasaulinį karą tė- 
i vas Lietuvoje mirė.

.Prisimenu, koks Mahanoy 
! Cjjk seniau buvo gražus ir 
i švarus miestas! Aplinkui kal
nai buvo apaugę, žydinčiais 
krūmokšniais. Gyvent ojai 
daugiausia buvo ateiviai: lie
tuviai, lenkai, rusai ir kitokių 
tautų buvo, o viso gyventojų 
skaitlinė rod§ 75,009. Aš my
lėdavau ten nuvykti į svečius 
gegužės mėnesį, tai tikrai 
jausdavausi, kaip Lietuvoje— 
tie kalnai ir kloniai žydėto 
žydėjo visokių spalvų kviet- 

■ keliais. Jų kvepėjimas ir gro
žybė buvo neišpasakyta.

O kaip dabar atrodo, tai 
I visai negalėjau įsivaizduoti, 
kad čia tas pats miestas. Ge
rai, kad buso vairuotojas, 
įvažiavęs į miestą, pranešė 
keleiviams: čia Mahanoy Ci
ty.

Visai ne tas miestas ir ne 
tie žydintieji krūmokšniais 
kalnai. Didžiausios mašinos 
(“steam , shovels”), sustaty
tos pakalnėje, iš viršaus griau
na kalnus ieškant anglies, o 
tas skyles palieka atviromis. 
Tos skylės gyventojams ir jų 
vaikams gręsia pavojumi. To
mis dulkėmis visas miestas 
apneštas, užterštas. O. arčiau 
tų kalnų gyvenantieji turi 
langus ir duris laikyti visai 
užsidarinėję, nes kitaip gyve
nami kambariai paliktų pana
šūs į mainų darbavietę.

žmogus pamisimi, kiek tas 
kapitalistų apžarumas ir go
dumas paiso savo darbininko 
ir jo šeimos gyvenimo. Tos 
mašinos ne tik mainierių šei
mas troškina dulkėmis, bet ir 
darbus atima iš mainierių. Vi
soje toje apylinkėje didesnė 
dalis mainferių dirba tik 3 ir
2 dienas per savaitę.

Teko dar nuvykti į Hazle- 
toną. 'Tas miestas atrodo šva
resnis ir nesimato tų griauna
mų kalnų. Bet pasikalbėjus 
su mainieriais gauni tą patį 
atsakymą, kaip Mahanoy Ci
ty:

“Mažai dirbame. Darbai 
yra pavojingi, o kompanijos 
storžieviai nekreipia domės į 
pavojų darbininko gyvybei. 
Jie daugiau tiki į savo godu
mą.” J. Stakvilevičius.

Virš Pusė Norinčių ■> 
Kariauti Neišlaiko 
Protinių Kvotimų

Jau skaitėme pranešimus, 
kad militarišlyos viršenybės 
nustatytos kvbtos draftui ne
bus mažinamos, nors kai kas 
to tikėjosi dėl komercinės 
spaudos labai išpūsto fakto, 
kad randasi įstojančių milita- 
riškon tarnybon savanoriai.

Kiek galima pasiremti sa
vanoriais, rodo newyorkietes 
arm i j on ir orlaivy n an priėmi
mo stoties, 39 Whitehall St., 
New Yorke surinkti daviniai, 
šioje stotyje nuo liepos 3-čios 
gauti 797 aplikantai į sava
norius. Kvotimus išlaikė tik
tai 320 arba apie 42 nuošim
čiai . Veik visi jie buvo fi
ziškai sveiki. Jų negalėjo pri
imti dėl žymių protinių trūku
mų. ,

Tiek atmetė ši stotis. O i 
verta prisiminti tas, kad dau
gelis atmestųjų čionai pirm 
to buvo jau persijoti jų apy
linkėje esamos stoties virši
ninkų, rodant jog tarp norin
čiųjų kariauti labai didis 
nuošimtis yra nenormalūs pro
tiniai.

Koki tie kvotimai? Stoties 
informacijų skyriaus vedėjas 
vyresnysis karininkas Frank
lin Hibel sako, kad jie yra 
“labai panašūs” tiems, ku
riuos turėjo išlaikyti draftuo- 
jamieji 2-jam, pasauliniam 
Karui. Buvusieji draftuoti, 
tarnavusieji praėjusiame ka
re, vėliau įstojusieji atgal mi- 
litariškon tarnybon sako, jog 
tuose kvotimuose nieko nepa
prastu.

Kalbant apie savanorius

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai
- ■■■•>— -------------------

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

vaistai, kosmetikai, kūdi- 
reikmenys, įvairūs daikte- 
igonių kambariui reikme-

Visoki 
kiam 
liai, 
nys — už griežtai žemas kainas.

Penktadienį laisviečius at
lankė Antanas Globičius iš 
Kearny, N. J. Atostogauda
mas, jis pasidarbavęs ir dien
raščiui Laisvei, atvežė 1 nau
ją ir 1 atnaujintą prenumera
tą, taipgi prenumeratą dak
taro Kaškiaučiaus raštų kny
gai, “Prošvaistėms.”

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAI

20 šeimų, 2 aukštų ant bizniavos 
gatves namas, baksiniai kambariai, 
mūrinis, lotas 50x100, randų neša 
$13,000. Kaina $49,000.

Mes turime visokių namų, visose 
dlayse miesto, gražių nuajų namų. 
Kreipkitės:

B. ZINIS, Tel. REpubllc 9-1506 
(133-135)

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6283

Gale Coney Island lentinio 
tako, Brighton \ rezorto gale 
įrengiamas cementinis takas, 
kuriuo galės arčiau pajūrio 
prieiti sužalotais sąnariais ir 
ratelinėse kėdėse “vaikščio- 
jantieji” liguisti žmonės.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N./Y. 

Tel. EVergreen 7-6808
I

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
i j- Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Atsilankęs į Washingtoną Raudonojo Kryžiaus Tarp
tautinio Komiteto viršininkas Paul, Ruegger kalbasi su 
amerikiečiu amerikinio R. K. viršininku generolu Geo. 
C. Marshall.- Nėra žinios, kaip šis svečias patiko, nes 
jo organizacija pasiuntusi 62 valstybėms laišką, ragi

nanti “susitarimu uždrausti vartoti atominius 
įrankius karui.”

militariškai tarnybai, primin- 
tina, jog ne visi jon einantie
ji nori kariauti. Daugelis 
įstojančiųjų prisipažįsta, kad 
jie įstojo verčiami sąlygų už
sidirbti duoną, o darbo nega
lėjo gauti. T—a.

Dėl stokos žaisęiaviečių, 
maži vaikai ir jaunukai žai
džia nešvariuose tuščiuose lo
tuose, sal<ė Louis A. Warsoff, 
kalbėdamas Brooklyn© 19-to 
Assembly Distrikto piliečių 
sueigoje.)
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 l ▼ I U 1 V i i

SHUFFLE BOARD

TELEVISION

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

<!>
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REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
E Vergreen 4-8969

X

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVerifreen 4-8174
JI

TELEPHONE

STAG G 2-5048

RES. TEL.

HY. 7-8681

•DG*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lataniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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