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i Pranešama, kad amerikiečiai o ai - y
atsilaiko kituose frontuose
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koše. Staiga ju< 
tarybinė armija.

vatrukčiomis.
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Masiniai 
sulaikyt

reikalavimai priverto 
jų nužudymų

Vilnius 
tuviu.

niaus
vai. Ant Vilniaus namų ir 
žmonių pradėjo kristi praga
riškos bombos. Vilniaus na
mai degė, Vilniaus žmonėm 
tūkstančiais krito gatvėse.

nebėra! Tokio, liep. 27. — Šiauri
us ir lie- nčs Korėjos liaudininkai 

buvo užėmę Hadong mies- 
i tą, vieškelių mazgą, už 70 

ant ’l- 'mylių į vakarus nuo Pusa- 
no, svarbiausio amerikie
čiams uosto, pietiniai-ryti- 
niame Korėjos kampe. Bet 
rakietiniai amerikiečių 
lėktuvai ir nauji kariuome
nės būriai urmu užpuolė 
liaudininkus ir atgriebė

Stambesnėįnis sumomis pridavė: 
D. G. Jusius- Worcester, Mass. • •. 
S. Penkauskįs, Lawrence, Mass.,..

Aukojo: F
M. Sukackienė, Worcester, Mass. .. 
Stanley Benkus, Lawrence, Mass. . 
M. ir V. Kublickai, B’klyn, N. Y. . 
J. Milvidas, Lawrence, Mass.........

To baisaus vaizdo, to bai
saus sugriovimo dalį dar ir aš 
mačiau savo, akimis 1915-1916 Miestas liepsnose pas- 
m. žiomą. Kiekvienu jvk\iu.. ;]<endo nuo oro bombų, taip 
kada išeidavau pasi\aikstindti ■ jan]<įai per gaisrus 
Čiurlionio. Gedctnino. arbA 
Basanavičiaus ga'tvėmis, aš? 
ru akvse negalėdavau islaikv 
ti. Kiek žalos, kiek skriaudė 
padaryta!

nors liaudininkai

Korejon buvo atvykęs ir 
^generolas MacArthuras. 
i Jisai sakė, nors šiauriniai 

keikė vokiškus barbarus, ši-j liaudininkai užėmė visą va
ta vokiečiu žygį jie skaitė karinį Pietų Korėjos ruož- 
vienu iš žiauriausių ir 
bariškiausių 
Lietuvą visam p leK; Mažai gydytoją sutinka 

karo frontui tarnauti
nekagalvą tada man 

riti mintis, kad 
istorija” bus pakarto

Ne į 
Įėjo at 
niaus ‘ 
ta kitam krašto svieto, už sep
tynių tūkstančiu myliu, 
šešeriu motu.

Neseniai visi skaitėte prane
šima iš Korėjos. Korėjiečiu I 
armija laimėjo mūšį ir ......
rikos armija turėjo pasitrauk- • 
ti iš Seoul. Ant rytojaus, r" 
už keleto dienu, skaitėme ki
ta pranešimą: Amerikos lėk
tuvai sugrįžo ant Seoul ir 
lygino ji su žeme.

Atsiminiau pokalbius 
vilniečiais. Jie sakė, kad 
sa Lietuva niekuomet nepa
mirš to vokiečiu žygio.

Ka gAlvoja korėjiečiai9 Ar 
jie kada nors pamirš Ameri
kos lėktuvu žygius ant jų 
sostines ?

Washington. — Valdžia 
atsišaukė į 3,000 buvusių 

i karinių gydytojų, kaipo at- 
oficie- 

eitu 
i fron-

P° i sarginių (rezervo) < 
i rių, kad savanoriai c z
| tarnauti Korėjos karo

Ame- tu i.
(i 200 tokių gydytojų atsi- 

! liepė į atsišaukimo laiškus, 
j bet tiktai 15 sutiko frontan 
•vykti. 185 atsikalbinėjo vi- 
Į šokiais pasiteisinimais.

su i ~ ~ „

su

Amerikos iždo skola—- 
257 bilionai dolerių

tą ir pusę pietinių pajūrių, • 
bet jie ten per mažai turi ■ 
kariuomenės; todėl nesuda
ro amerikiečiams rimto pa
vojaus.

Pranešama, kad ameri- j 
kiečiai pastūmėjo liaudį-: 
ninkus kelias mylias atgal • 
viduriniame fronte, kur | 
liaudininkai grūmojo Ham-; 
čangui. Rytinėje vidurinio 
fronto dalyje pora šimtų I 
partizanų užėjo amerikie
čiams užnugariu. Bet jan
kiu komandieriai • 
juos “nušluoti.”

Amerikiečiai sunaikino i 
dar pora šiaurinių tankų.

Generolas 
sakė, amerikiečiai 
turės nepasisekimų, bet ga
lų gale sumuš šiaurinius; 
koiejiečius.______________ j ^ew York Times praeitą Į atrodo amerikonam

savaitę paskelbė, kad jan
kių komandienus Korėjoje 
generolas Wa ton H. Wal
ker surado “sekretną” būdą, 
kaip kovoti prieš liaudies 
partizanus. i

Tas “sekretas” yra šau
dyti pasirodančius karinia
me ruožte civilinius korė
jiečius, kurie gal būsią par
tizanai.

New Yorko Herald Tri
bune liepos 26 d. išspausdi
no savo korespondento iš 
Korėjos pranešimą, kuris 
sako:

“Visi korėjiečiai, taip 
šiauriniai.

$11.00
.23.00

$10.00 
10.00 
5.00 
5.00

• 5.00 
3.00 
3.00 
1.00 
1.00

(Š. m. liepos'11 d. Laisvėje buvo paskelbta, jog Petras 
ketino | Grigaliūnas, iš; Cambridge, Mass., aukojo $1, o turėjo 

I būti $10.00, Atsiprašome!) .
Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką!

Specialaus Vajaus Komitetas

S. B. Šlakai, Lawrence, Mass. ...
J. ir M. Smitai, Bethlehem, Conn.
F. Peikimas,1 Worcester, Mass. • • 
Onytė,* B’klyįn, N. Y. ...................

aeArtiiui (Generolo Walkerio “sekretas” gal dar
prieš civilius korėjiečius

— Aukš- tūkstančių žmonių reikala- 
Teismo tei- viniai nežudyt nekalto žmo-
H. Burton

atidėti
Willio

16 konservatyvių 
organizacijų smerkia 
Mundto kilių

pareikalavo, kad

Tam tikri pavadinimai, ypač 
įžeidžianti, paniekinanti labai 
greitai “prilimpa.” šovinis
tas arba tamsus amerikietis 
negro nevadins kitaip, kaip 
“nigeriu.” Bet tai bjaurus 
paniekinimo ir įžeidimo pava
dinimas.

Kada 
eito 
ko 
dėjo 
dėl.

f

Washington. —Jungtinių 
Valstijų iždas turi 257 bili- 
onus, 218 milionų ir 170 
tūkstančių dolerių skolos. 
Bilionas yra tūkstantis mi
lionų.

Numatoma, kad Korėjos 
karas galės padidinti tą 
skolą dar tuzinais bilionų 
doleriu, v

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo šios šalies iždas buvo 
skolingas tik .61 bilioną, 363 
milionus ir 868 tūkstančius 
doleriu, v

New York. — šešiolika 
konservatyvių (neprogre- 
syvių) organizacijų pas
merkė f asistuojantį Mundto 
biliu ir
Senatas ji atmestų.

Mundto bilius, be kitko, 
perša suregistruot visus 
komunistus ir įtartinas or
ganizacijas kai}) “neištiki
mas.”

Pareiškimą Senatui prieš 
Mundto bilių pasirašė CIO 
Amalgameitų Rūbsiuvių 
Unija, Kongregacionalistų 
Bažnyčių Sąjunga, Ameri
kinių Veteranų Komitetas, 
Amerikos Žydų Komitetas, 
Amerikiečių Pilietinių Lais
vių Sąjunga, Draugų (Kvci- 
kerių Komitetas dėl Na- 
cionalių Įstatymų ir kt.

pana
šūs. Mūsų kareiviai kartais 
akių plotu šaudo tuos nu- 
žiūrėtinus, baltai apsirengu
sius žmones.

“Buvo susprogdinta ir 
sudeginta daug kaimų, spė
jau t, kad juose slepiasi 
priešų (šiaurinių korėjie
čių) kareiviai. Nežinoma, 
kiek žmonių buvo per ilgai 
užsilikę savo nameliuose po 
šiaudiniais stogais.”

New Yorko Times kores
pondentas rašė, “generolas 
Walkeris pasitenkinęs,” 
kad jo “sekretas” 
veikia.

250,000 streikuoja 
prieš belgų karaliųnors, kas nors per

karo metu Paeiti- 
s a 1 ii gyventojus p pa

vadinti “gooks.” To- 
kad jie “necivilizuoti.” 
jo “gudriam” amerikie

čiui išgalvoti tokį pavadinimą, 
kuris “atitiktu” tų salų gy
ventojo pažeminimui, jo at
skyrimui nuo “labai civilizuo
to” amerikiečio.

Policija užgrobė “šiaudą,” 
pardavinėjantį D. Workerj

The N. Y. Times korespon
dentas Walter Sullivan dabar 
rašo, kad tuo pačiu senu pa
pratimu mūsų kariai Korėjoje 
korėjiečius vadina “gooks”— 
vadina visus, be jokios išim- 

’ ties; Vadina todėl, kad jie
jiems taip pat atrodo “atsili
kę,” “necivilizuoti,” “purvi
ni,” “daug žemiau stovį už 
mus.”

Bet tie žmonės, didžiuojasi 
savo civilizacija, savo laimė- 
jiipais, savo išvaizda ir savo 
kultūra. Toks pavadinimas 
juos baisiai įžeidžia,, užgauna 
ir paniekina.

Pasak korespondento Sulli-
(Tąsa ant 5 pusi.)

Detroit. — Policija už
grobė Isadoro Berensono į 
laikraščių “standą” už tai, 
kad nuo to stando vis dar' 
buvo pardavinėjamas ko
munistinis dienraštis N. Y. 
Daily Worker’is. Nes Dėt-' 
roito miesto taryba nese
niai išleido vietinį įstaty
mą, kuris užgina pardavi
nėti Daily Workeri ir kitus 
vadinamus ' “neištikimus” 
valdžiai laikraščius.

Brussels, Belgija. — Tre
čiadienį apie 150,000 darbi
ninkų streikavo prieš kara
liaus Leopoldo III sugrįži
mą sostam v

Ketvirtadienį buvo pas
kelbtas dar 100,000 darbi
ninkų streikas.

Streikieriai demonstruo
ja, reikalaudami, kad Leo
poldas pasitrauktų.

$20,000 “belos” už parašų 
rinkimą prieš A-bombą

Lisbon, Portugalija. — 
Trys Portugalijos teismai 
tardo 51 žmogų už propa
gandą prieš valdžią. Portu
galijos valdžia yra fašisti
nė.

Philadelphia. — Du jau
ni vyrai čia areštuoti ir po 
$20,000 užstato laikomi 
teismui už tai, kad rinko 
parašus po atsišaukimu, 
reikalaujančiu uždraust 
atominių bombų naudoji
mą kare.

ORAS. — Dalinai apsiniau
kė, šilta.

gaus tik dėl jo spalvos. Tie 
reikalavimai ir paveikė 
Aukščiausio Teismo teisė
ją sulaikyti McGee marini
mą. 4-

Teisėjo Burtono įsaky
mas reiškia 
advokatai 
pagaminti 
sos bylos

Masinis
šiai paveikė ir vietinį teisė
ją Richmonde, Virginijoj

Washington, 
čiausiojo šalies 
sėjas Harold 
liepos 26 d. įsakė 
numarinimą negro
McGee. Jeigu ne šis teisėjo 
įsakymas, tai McGee būtų 
po 11 valandų tapęs nužu
dytas elektros kėdėje 
rel’yj, Mississippi.

Valstijinis baltųjų 
mas buvo klastingai 
merkęs McGee mirti 
už baltos moteriškės 
vartavima.

Tai jau ketvirta karta į atidėti mirties bausmės į- 
McGee bent laikinai išgel-i vykdymą septyniems Mar-

Lau-

tcis- 
nus- 
neva 
prie-

betas nuo sudeginimo elek
tros kėdėje. Jis dar gyvas 
tik dėka pastangų, kurias 
dėjo civilinių Teisių Sąjun
ga ir įvairios progresyvių 
organizacijos. Kilo šimtų

Šešios šalys žada 
duot kariuomenės 
talkon Amerikai

, Lake Success, N. Y. — 
Atsiliepdamos į Jungtinių 
Tautų sekretoriaus ‘Tryg
ves Lie paraginimą, šešios 
šalys oficialiai • pasižadėjo 
siųsti savo kariuomenės 
dalinius talkon amerikie
čiams kare prieš-Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus. Tos 

, šalys yra Anglija, Austra- 
gerai jįja, Naujoji Zelandija, Tur

kija, Thailandas (Siamas)

Vėliausios Žinios
Tokio, liep.’ 27. — Sugrį- 

generolas MacArthuras 
karo

z o
iš lankymosi Korėjos 
fronte.

London. — Anglija 
čia iš Hong , Kongo 
savo kariuomenės į 
amerikiečiams Korėjoje.

siun- 
6,000 
talką

Trumanas matys reikalą. 
Suprantama, kad didžioji 
tų 70 milionų dalis bus pa
vartota karui prieš Šiauri
nę Korėją, o kita dalis — 
Čiang Kai-šeko kinam tau
tininkam ginkluoti.

, kad McGee 
gauna 90 dienų 
prašymą del vi- 
pernagrinėjimo. ‘ 
spaudimas pana-

tinsvillės negram, kurie bu
vo nusmerkti pagal mela
gingą tūlos Rubės Floyd’- 
ienės liudijimą, kad jie už
puolę ją išprievartauti.

Floydienė net nepažino 
nė vieno tų negrų, bet kad 
teisman nebuvo įleista joks 
kitas negras, kaip tik 7 
kaltinamieji, tad ji ir sake, 
“tai šie.” .

Kai tik jie buvo nusmerk
ti, tuoj Floydienė nežinia 
kur dingo. Jau 6 mėnesiai, 
kai negrų gynėjai per pri
vačius seklius ieško • Floy- 
dienės, bet jinai taip slaps
tosi su baltųjų pagalba, kad 
dar nesurasta jokių jos 
pėdsakų.

Prez. Trumanas sako 
unijom, nestreikuot

Washington. — Bernard 
Baruch, vadinamas “prezi
dentų patarėjas,” ragino 
Kongresą išleist, 'statymą 
dėl, visuotino mobilizavimo 
ne tik Korėjos karui, bet 
ir naujam pasauliniam ka
rui.

Luksemburg. — Ameri
kiniai korespondentai sako, 
vakarinės Europos kraštai 
nepasitiki, kad Amerika 
galėtų juos apginti. Jie nu
siminė dėl nepasisekimų 
amerikiečiams Korėjoje. •

Washington. —Prez. Tru
manas pasirašė Kongreso 
nutarimą, kuris duoda $1,- 
222,500,000 europiniams 
Atlanto pakto kraštam 
ginkluoti ir tūlom kitom 
šalim remti prieš komuniz
mą.

Pietinei Korėjai ir Filipi
nam skiriama 16 milionų 
dolerių. Bet Kongresas įga
lino prezidentą panaudoti 
70 milionų dolerių, kur

Paryžius. — Francijos 
valdžia reikalauja^ kad 
seimas paskirtų apie pus
antro biliono dolerių kari
nėms jėgoms per metus.

Lueneburg, Vokietija. — 
10,000 anglų, norvegų ir 
danų kariuomenės daro 
manevrus anglu užimtame 
Vokietijos ruožte.

Be to, sekamų kraštų 
valdžios ketina skirtingais 
būdais padėti Amerikai ta
me kare:

Kanada, Belgija ir Grai
kija duos gabenimo lėktu
vų, Bolivija — 30 oficierių, 
Norvegija — prekinių lai
vų; Danija ir Švedija — 
daktariškų r e i k m enų; j 
Francija — vieną laivuką, 
Filipinai — .tam tikrų reik
menų.

Kaip padidėtų taksai 
nuo vidutinės algos

iš

Washington. —Prez. Tru
manas ragino darbo unijas 
susilaikyti nuo streikų ir 
nereikalauti algų pakėlimo; 
sakė, karas uždeda darbi
ninkams “didžią atsakomy
bę. — palaikyti pramonėje 
ramybę” ir smarkinti ga
mybą.

Rašytame savo pareiški- 
i me Kongresui . prezidentas 
pripažino, jog nuo' koreji- 
nio karo pradžios jau 10 
procentų pabrango 28 pa
matiniai gyvenimo reikme
nys. Bet jis nedavė jokio 
pasiūlymo, kad reikėtų su
laikyti kylančią brangeny
bę, tik darbininkus ' ragino 
nereikalauti dėl to algas 
pakelti.Washington. — Kur 

vidutinės darbininko algos 
dabar atskaitoma taksams 
po $5 per savaitę, tai pagal Pasakoja, kad liaudininkai 
prez. Trumano pasiūlymą |en^ j nasrus
turėtų būti išimama is sa- T *■ 
vaitinės algos po $6, reiš
kia, 20 procentų daugiau, 
negu ligšioliniai taksai.

Kainų kilimas
Washington. — M'aisto 

kainos per porą savaičių 
pakilo apie 10 procentų. 
Plieno medžiagos “pilkąją - 
me mankete” pabrango 50 
iki 100 procentų.

Reynolds ir Lorrilard 
kompanijos nutarė pabran- 
gint cigaretus, taip kad rei
kės mokėti centu daugiau 
už pakeli.

New York. — Didžio
sios pieno kompanijos pra
nešė, jog kitą savaitę pa
brangins pieną centu iki pu
santro cento kvortai. , . .....

Taip pelna'grobiai naudo- lėktuvnešiai (karinių lėktu- 
jasi Korėjos karu.

Dar 48 karo laivai 
pašaukti veiksmams

Washington. — Karinė 
vyriausybė pašaukė dar 48 
karo laivus veikliem tarny
bon prieš Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką. 
Tarp Šių laivų yra ir 8

vų gabentojai).

Ame-Pietinė Korėja.
rikiniai korespondentai at
vejų atvejais rašė, kad 
šiauriniai korėjiečiai liau
dininkai desperatiškai eina 
tiesiog prieš amerikiečių, 
kulkosvaidžiu ir patrankų 
ugnį. Sako, kai amerikie
čiai išžudo vieną jų būrį, 
tuojaus, kaip iš žemės, pa
kyla kitas būrys, paskui, 
trečias, ketvirtas.

Jankiai pasakoja, “mes 
juos žudome, kaip gyvu
lius,” o jie vis metasi i mū
sų ugnį, iki me's, pagalinus, 
pasibraukiame.
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Amerikos Darbo Partija ir karas Korėjoje
New Yoiko valstijoje Progresistu Partijos skyrius 

vadinasi Amerikos Darbo Partija. Jos pirmininku yra 
pažangusis kongresbianas Vito Marcantonio. Kongrese 
Marcantonio aiškiai ir griežtai išstojo prieš Trumano 
karą Korėjoje. J

Taip pat prieš karą Koreioie išstoib Progresistu Par
tijos nacionalis komitetas. Dabar žodį tarė ir Amerikos 
Darbo Partija. Partijos valstybinis komitetas pareiškė, 
kad jis pilnai pritaria Progresistu Partiios komiteto ir 
savo pirmininko užimtai pozicijai linkui Korėjos ir visu 
taikos klausimu.

Partiios sekretorius Arthur Schutzer pareiškė, kad 
Darbo Partija “ves darba kiekvienoje apylinkėje ir tai
kos reikalą padarys svarbiu klausimu 1950 metu rinki
muose.” Pažymėtina tas, kad visam Darbo Partijos ko
mitete neatsirado nė vieno, kuris pritartu Henry Walla
ce pozicijai, arba pateisintų prezidento Trumano politi
ką Korėjoje.

Be to, Darbo Partija ragina prezidentą Trumaną pri
imti Indijos premjero Nehru pasiūlymus dėl atsteigimo 
Jungtiniu Tautų Saugumo Tarybos veiklos, priimant 
Kiniją į Tarybą ir iš jos pašalinant Čiang Kai-šeko agen
tą.

Taigi, Darbo Partijos pozicija aiški. Ji kovoja ir ko
vos už taiką.

Žygis geras, pasiteisinimas kvailas
Pagaliau susirinko Amerikos Darbo Federacijos ir CIO 

komisijos dėl pasitarimo apie vienybę. Iš pranešimo 
spaudoje reikia spręsti, kad padaryta nemažai progreso. 
Tuo tarpu susitarta veikti išvien politiniais klausimais. 
Sudaryta pastovus bendradarbiavimo komitetas. Komi
teto pareiga neprileisti tarpunijinių susikirtimų, kurie 
dažnai labai skaudžiai užgauna organizuotų darbininkų 
interesus. •!

Visa tai gerai. Džiugu, kad tos dvi didelės darbininkų 
•organizacijos švelnina santykius.

Vienybės pasitarimas nutarė laikyti kitą susirinkimą. 
Tam kitam susirinkime, jau, sako, bus kalbama apie or
ganizacinės vienybės tarpe abiejų organizacijų galimy
bes, Tai irgi žygis gerojon pusėn. Pažangūs unijistai se- 

- niai reikalauja abieių organizacijų vienybės..1 Tik tiek 
Federacijos, tiek CIO vadai daugiau rūpinosi kova prieš 
savo unijas, kurių vadovybė yra pažangi, negu darbinin
kų klasės vienybės reikalais.

Ir šį syki susirinkę lyderiai duoda visiškai kvailą ar- 
. gumentą už vienybę. Girdi, reikia kovoti ir nugalėti 
1 komunizmą. Todėl reikia unijoms susivienyti. Vadinasi, 
. vienybės siekiama ne tam, kad geriau apginti darbinin
kų interesus, kad stipriau atsilaikyti prieš samdytojus, 
bet atmušimui jų pačių išgalvoto komunizmo pavojaus.

Kur ir koks iš komunistų pusės pavojus gresia Ame
rikos Darbo Federacijai arba CIO? Kiekvienas sveiko 
proto žmogus atsakys, kad tokio pavojaus niekur nėra, 
kad niekur komunistai nesikėsina neigi grūmoja atimti 
iš Green ir Murray vadovybę ir aukštas algas. Tas rei
kalas priklauso patiems unijistams.

Bet, žinoma, dabar mada Amerikos žmones gąsdinti 
komunizmo baubu. Green ir Murray, Woll ir Carey at
siliktų nuo “progreso”, jeigu jie atsisakytų panaudoti 
savo aukštą autoritetą pagąsdinimui Amerikos organi- 
zuotų darbininkų tuo pačiu baubu. Kur jie padėtų akis? 
Kaip jie pasiteisintų savo viešpačiams? '

Todėl reikia jiems jų nuodėmes atleisti.

Kur jie gauna ginklus?
Visi atsimename istoriją su Kinija. Didžiausi kalnai 

amerikoniškų ginklų, pasiųstų Čiango režimui, pateko
■ j liaudies armijos rankas ir buvo panaudota karo vedi
mui. Visi sakė ir žinojo, kad didžiausia liaudiečių apsi
ginklavimo dalis susideda iš Čiango armijos atimtų gink- 
lų.

. Labai panaši istorija šiandien pasikartoja ir Korėjo
je. Specialus The N. Y. Timesui pranešimas iš Tokyo 
liepos 25 dieną turi tokį antgalvį: “Paimti ginklai pade
da Šiauriečiams korėjiečiams. Įsiveržėliai pasekmingai 
panaudoja Kinijos raudonųjų taktiką aprūpinimui gink
lais ir maistu armijų,”

į Ir skaitome: “Jie apsirūpina gan pakankamai ginklais 
įjr militarinėmis priemonėmis iš besitraukiančių amegi- 
;kečių ir pietinių korėjiečių armijų, pagal pranešimus 
Žmonių, kurie tik šiomis dienomis sugrįžo iš fronto.”

Tai ne tik labai įdomus, bet ir labai svarbus apsireiš
kimas. Tas aiškiai parodo, kad faktinai iš abiejų pusių

■ veikia amerikoniški ginklai.

Jungtines Valstijos jau turi liepta. 
150,000,000 gyventojų. To
kius rezultatus paskelbė Cen-’nurodo, 
zo Biuras po vėliausio surasi- valstybių 
nėjimo. iTautų organizacijoj
.... . . ... i Įvykiais Korėjoje.Alaskoje gaisrai sunaikino I: . . _. .v. „• i tas, kad Šiaurines500,000 akrų miškų. ( .........

į kaip kokios jūros, siautė, 
imdami didelius plotus.
vien miškų žvėrys, bet ir žmo
nės turėjo vargo gelbėdami | 
savo gyvastį.

Gvarfield, N. J:, miestelio 
: majoras Carmen Belli Įsakė 
i areštuoti tuos piliečius, kurie 
skleis lapelius, reikalau jančius 
taikos, arba rinks parašus po 
taikos 
kokių laikų dagyvenome, kad 

; taikos reikalavimas 
1 “prasikaltimu.” Bet 
į tą isteriją nugalės.

Gaila, kad patsai 
pyezidentas pila aliejų 
ugnies. Yra piliečių 

'tyma^ kada šaukiasi j 
I re i k a 1 a u d a m as s k u st i * 
rimus.” Jeigu 
sys tų dekretu, 
skundams nebus galo.

Anglijoj, vyriausioje karo 
laivyno bazėje, 
prieplaukoje, susprogo ir su- šaulio gyventojų, 
degė devyni laivai su ginklais 
ir amunicija. Ponas “socialis- į daug komercinė spauda rašo 
tas” Attlee mato “raudonųjų į jr radijo komentatoriai kalba, 
darbą.” Visada buvo ir bus i kad kasdien būtų nauja kny- 

, nelaimių amuniciją gabenant. į Atydžiai skaitant, matai
Britai mokinasi iš Įvykių į tas pačias “karo strategų” 

Korėjoje. Jie jau Įsakė savo ■ klaidas, kurias jie darė 1941 
karo laivynui Tolimuose Ry-1 metais, kada Hitleris užpuolė 
tuose nesįkišti, jeigu Kinijos i 

• liaudies armija atakuos For-j 
mozos salą.

Kinijos liaudies armija sti- i 
[prina savo jėgas. Sakoma, į 
i kad ii- karinis orlaivvnas jau Į T

400 mūšio ' lėktuvų.; ' Ivai.rIU v.e« e?ama- 
liaudies vyriausybė i vėjas, JŪių vėjas 11 

ir paskelbė Penkių ; fbil‘ yra vejas iš po

peticijomis. Tai

1 -------------------------------------
Gyvulininkystės Trimečio 

iki Liepos 21-sios
į ; SAKIAI, birž. 3 d.—Jankų 
Wg1sčiati8 kolūkio “Višakis” 

tofflkieČiai iki Tarybų Lietu- 
dešimtmečio įsipareigojo 

iykdyti visuomeninės gyvuli-

š ninkystės išvystymo trimečio 
i planą. Daug iniciatyvos šia- 
j me darbe rodo kolūkio gyvu- 
i lininkystės fermos vedėjas 
į Sendžikas.
I

J. Vasiliauskas.

Mr. Thomas J. Hamilton 
kad daugelis kitų 

atstovų Jungtinių 
nusivylė 

Viena, tai 
Korėjos 

, laimi, kad Pietų Ko- 
žmones neina su buvu- 

ponų valdžia. Tie diplo- 
n u mato, kad Korėjos 

gali pa krikdyti šią

Tarybų
Tūli 

klaidas, 
mą lėktuvu atakų, 
vimą tankų, o vyriausiai ne
supratimą žmonių valios. Net 
ir geriausios karo mašinos yra 
neeyvos, kol jų žmogus 
paleidžia darban. Visgi pra
deda kaip kurie atsiminti, 
kad, nepaisant bombardavimo 
iš oro, nebuvo susisiekimas 
Mussolinio ir Hitlerio armijų 
sustabdytas Italijoj. nebuvo 
sugriauta ir karo gamyba.

M r. II. W. t B a 1 d w i n j a u p a - 
ruošia publikos minti, kad A- 
merikai neverta perdaug dėti 
karo pastangų išlaikymui Ko
rėjos, kad būk to “nori • Sta
linas,” kad jeigu “Amerika 
ten perdaug isivels Į karą,” 
tai “jis kitur turės laisvas ran
kas.” Baldwin jau net numa
to, kad “neverta ir Formozą 
ginti,’’ nes tas atvestu Jųngti- 

ir Kiniją i ka

Sąjungą.
mato karo strategų 
kaip tai, perkainavi- 

nedakaina- 
vyriausiai

Bo

sunaikino |. ,■ .j tas, k< Gaisrai,
Į armija . clp- I _ .

Ne|re.l°s : 
| šia 
I matai 
1 klausimas 
organizaciją.

Jie mano, kad jeigu Saugu
mo' Taryba ir toliau nesiskai- 
tys su Konstitucija, tai Tary- 

^ČecĮip- 
Ukrai- 

organi- 
mano, 

pasi- 
reika-

liaudies i nes Valstijas

pti blikos prezidentu, priva- Vilniaus vyskupiją patikė- 
lėjo sudaryti sąlygas, kad jo. 
girto generolo išsišokimas 
neįbruktų į fašistų rankąs 
liaudies likimo. Kazys Gri- <• 
mus to nepadarė — Ps nu- i“’v°7kiu 
silenkė generoliškai “spic-! -
rutei” ir fašistiniam gumi-l 
knipeliui. Apvylė liaudį ir 
ilgiems metams ją atidavė I 
vadizmo ir policijos san-, 
tvarkai, patsai tenkindama-1 
sis fašistų jam skirtąja' 
pensija ir ’Teikiamomis “pa-1 
reigomis.” ' 
lo J. Vejas 
“Laisvės” U

Dar vienas šių dienų sen
nas melagis—-M. Mackevi
čius. Jis, birželio 14-15 d.

i” minėjime Čikago
je, savo kalboje (Naujie-, 
■ nos, 1950. 6. 30 d.,- 153)

bu Sąjunga, Lenkija, 
s 1 o va k i j a, B a 11 a r u s i j a, 
na pasitrauks iš šios 
zacijos. Diplomatai 
kad tada, veikiausia, 
trauks ir Indija, kuri 
lauja Įleisti Kinijos 
atstovus Į Jungtines Tautas, o!ra. 
Jungtinės Valstijos tą reika
lavimą atmeta. Jie numato, 
kad gali pasitraukti ir Pa
kistanas, Izraelis, Švedija ir j _. .i i x i - r-,.; u., sutinka, kad Korėjojearabų valstybes su Egiptui __ . ,
priešakyje. Numato, kad ga
li susiorganizuoti kita taikos 
organizacija pasaulyje, kuri 

Portsmouth apims daugiau, kaip pusę pa-

liau d is

šalies 
i ant 

k u rs- 
i. juos, 
‘nužiū- 

piliečiai kiau
tai tuojau

Kerėjos karo reikalais tiek

! jungoje nebolševikai visi 
i turi būti sunaikinti.” Ta- 
įsai politinių laktų fatas,

1 i persimetėlis, Sleževičiaus 
..... į partiniu farsų klaunas, 

aigi, e iei į negalėtų nusiskusti bolševi-
1 Plk^> Pu«a kais. Kiek mums žinoma, 
.usen, kad si pa- ))uvo - ti .. ka. 
unmui Patapo į M. Natkevičius pir- 

nneh Ristai. innioju.buvo iš Kauno kalė-
J. Vėjas reikalauja “at-jjimo išleistas ir pas savo 

šaukti begėdiškus melus” ir I namiškius “nekalčiausiai” 
apie prelatą M. Krupavičių, i nuvežtas.
Tie “begėdiški melai,” ro- į 

susidarė iš įspūdžių, 
kuriuos mąstančioje lietu- 

i vių visuomenėje sukėlė
Bet tuorn pat kartu tūli ka_ i Krupavičiaus pareiškimas- 

i’o isterikai reikalauja “mesti > noriai susidėti net su vėl-' 
atomų bombas.” Tūli ir jųįm’L kad pakenkus Lietuvos I 

nėra į liaudžiai, jos dabartinei san-1 
to-; tvarkai ir savimeilį užsis-' ( 

dėl, girdi, reikia “mesti ant tyrelį prelatą pasodinus į į . 
Tarybų Sąjungos.” . Iprezidento kėdę. Gi iš tošį

Bet karo isterija, bendrai, į kėdės jo nieks neišmestų— 
Amerikos liaudies dar neįvei-j tai ne Kazys Grinius! Mes 
kč. Liaudis nenori karo. Tą i turime pavyzdįi “demokrati- 
parodo masinis pasirašynias j niais” pagrindais sudarytą-j 
po Stockholrno Taikos Petici-j jį VLIKą. Jau visų “šrūvių” į .v_. 
jomis. Ta narodo ir tas. kad i Lui’čfnaninii VT.lKn narini i 
savanorių 
daug atsiranda, kad vyriausy
bė priversta imtis verstino 
ėmimo i armiją.

atomu bomboms cielių 
mesti

Visi verkšlenimai: “Tar
domajam neleidžia miegoti, 
nei atsigulti, nei atsisėsti, 
jį uždaro į šaltą arba labai 
karštą, nešvarią kamerą, 

i Nakties metu veda į tardo- 
i mąsias kameras, ir ten var- 
; toja prieš tardomąjį mora- 
■ lini ir fizini smurtą” ir tt. 
į ir tt. — yra M. Mackevi- 
Į čiaus pasigauti savo audi- - 
torijai sugriaudenti. Jis 
bolševikų kalėjime ir mie
gojo, ir gulėjo, ir sėdėjo, ir 
vienas pirmųjų iš kalėjimo 

Paprašytume, . kad 
kitą karta M. Mackevičius 

;c.;kalbėdamas, aiškiai pasaky
mų, kurį bolševikų smurtą 
į jisai pats pakėlė ir apie 
kurį skaitė nuotikių roma- 

i nuošė, ar nugirdo iš savo 
uošvio, M. Sleževičiaus, 
“demokratinio” valdymo 
metu, mėgusio “baudžia
mosiomis ekspedicijomis” 
pasikliauti.

J. Vėjas pataria prie 
ALT ar iš jos pačios sąsta
to sudaryti “centrinį vyk
domąjį kovos su komuniz
mu komitetą,” aiškiau ta- v 7 
riant, uoslių-šnipų depart- 
mentą, į kurį, be abejo, 
bus pakviestas J. Vėjas.

Komunistais gi vadinami 
visi tie, kurie nenusilenkia 
prie zakristijų slenksčių, 
nepaklusta social-liaudinin- 
kų, demokratų ir kitų <ipe- 

Gal atsimenate, kiek buvo ’ lo-socialistų bei fašistų 
rašyta apie vyskupą Kaži-1 kompanijos diktatui, 
mierą Paltaroką. Būk tai i 
jis kankinamas, būk tai jir! 
sai slapstosi “partizanų” į 
eilėse ir už jo galvą komu-Į 
nistai žada tūkstančius 
rublių ir t. t. Gi šiandien 
pasirodo, kaip rašo Drau
gas š. m. liepos 11 d.. 158. 
numeryje, — vyskupas Ka
zimieras Paltarokas gyvas 
ir sveikas eina Vilniuje 
vyskupo — administrato
riaus pareigas. Aš vysku
pą Kazimierą Paltaroką 
pažinojau dar tais laikais, 
kada jis buvo Kauno semi- 
na ri j os proku ra to r i ūmi.

- dos,

Ta parodo ir tas, kad ‘karštesnieji VLIKo nariai 
iii karo tarnybai ne- { nuo Krupavičiaus “artumo” i

Tvankūs vėjai ir melas
Rašo Jonas Molū

Kailtu ri virš
I Kinijos
I išdirbo
(Metų Planą, pagal kurį sieksI nų-patalu besiveržiąs. Tok- 
į užgydyti karo padarytas žaiz-! sai J. Vėjas dvelkė ir Cni
das, plėsti kėlių tinklą, indus- j cagos Naujienų, 1950 m, 

|triją, gerinti žemės apdirbi-į birželio 26 d., 149 numerio, 
mą, steigti daugiau mokyklų į penĮ;tame puslapyje, SU- 
ir . . . ’šnypšdamas: — Ar dar il-

duk-

Indo-Kmu partizanai per • tvosime? v Nenorėtume 
ia paskelbė, kad jau atė-> • •radiją paskelbė, kad jau — 

j0 valanda šalies išlaisvini
mui iš PTancijos imperialistų 
ir savų išdavikų nagų. Jau
čiamas partižanų judėjimo 
sutvirtėjimas, ypatingai Sai
gon srityje.

Jungtinių Valstijų karinė šniokšdamas, 
misija pranešė Indo-Kinų ka- i iv kapitalui neparsidave lie- 
raliaus valdžiai, kad Amerika į tuviai — pažangūs ir prog-- 
nesirengia ten siųsti armijos, į vesyvūs, taikos trokštą lie- 
kaip pasiuntė Į Korėją. Indo- tuviai 
Kinuose yra 150,000 Francijos 
armijos ii- samdytų Užsienio 

vLegijono kareivių, kuriame 
daug vokiečių nacių.

Vokietijoj senos tvarkos Ša
lininkai bijosi, kad nepasikar
totų tas, kasv atsitiko Korėjo
je. Rytų Vokietijoj, Tarybų 
Sąjungos teritorijoj, valstie
čiai dar 1945 metais gavo že
mės, o Trizonijoj ir dabar 
ponai viešpatauja, kaip seno
vėje. Nepaisant visokių kal
bų apie “demokratiją,” vo
kiečiai valstiečiai ją supran
ta tik tada, kada jiems bus

I atiduota žemė, o bendrai vo
kiečiai tik tada jausis nepri
klausomais, kada užsienio ar-1

prieš tokį vėją pūsti ir jo 
tvankų kvapą pajusti — te 
pats greičiau išsiskirsto ir 
išsivadina! — Bet, kadangi 
tas vėjas, nosį laužiančiu 
aromatu pradeda vaišinti, 

kad klerui

yra, su galvažu
džiais susidėję, niekšai — 
turime tarti kelius žodžius.

J. Vėjas “kvėpina”' savo 
skaitytojams sekančiai: 
“Ju akimis žiūrint, kiek- 
vienas . komunistas yra 
šviesybės ir teisingumo an
gelas, o visi kiįi — tai bjau
rybės fašistai — naciai. Va
dinasi, pagal tokį lietuvių 
tautos išsigimėlių galvoji
mą išeina, kad lietuvių, kai
po tokių, visai nėra.”

J. Vėjau! Ar gi negali 
būti fašistas-nacis ir lietu
vis? Juk didžiausias nacio- 

mijos pasitrauks iš Vokietijos.J nalistinis šovinizmas ir glū- 
Trizonijoj yra daug vaka-jdi fašizme-nacionalizme, 

rų “demokratų,” kurie i 
apginkluoti vokiečius, kad su
laikyti “raudonųjų invaziją.” 
Bet kiti supranta, kad apgin
kluoti vokiečiai gali panau
doti ginklus ir prieš “vakarų 
demokratę.”

Tarybų Sąjungoje 
minima karo laivyno 
Laikraščiai rašė, kad Sovietų 
laivynas galingas. Liepos 22 
dieną Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj minėjo I()-ties metų 
tarybinės santvarkos įsisteigi- 
mo sukaktį. Lietuvoj ir Lat
vijoj buvp Dainų Festivaliai. 

Jungtinių Tautų Organiza
cijos reikalai, šios organiza
cijos generalinės asamblėjos 
sesijos prasidės 19 d. rugsėjo. 
Mr. M. R. Johnson. rašo, kad 
Saugumo Taryba paskubomis 
nutarus daryti intervenciją į 
Korėją, o į atsišaukimą duoti 
armijų dalinius, apart Jungti
nių Valstijų, labai šaltai atši

kad ten, iki juosmens van
denyje mirkdami, dirbtų 
kaliniai? Ar ne tamstų va
lio patrijotąi mėgino pisto
letų taiklumą į Suvalkiečių 
ūkininkų kaktas? Ar ne 
tamstų architektai prakti
kavo statybos gabumus, 
statydami
Bajorų, ir kitus kalėjimus? 
Kas papuošė Kauną. Lais
vės Alėjos ir Vytauto pros
pekto kertėje, statydamas 
juodu marmuru dabintą 
rūmą — Saugumo Rūmais 
vadinamą? Kas po tais rū
mais, giliausiai rūsiuose, 
pristatė tvankių kamerų, 
kad kankinus savo politi
nius priešus, kad jų dienos 
šviesa nepasiektų ir nieks 
jų dejonių negirdėtų, kada 
uolūs “patrijotai” — lietu
viai, jiems pirštus laužė ar 
panages badė?

Tamsta, J. Vėjau, 
pripažinti, kad visa tai darė 
“tikrieji” lietuviai, nes tuo 
metu pažangūs jr progre
syvūs lietuvių liaudies sū
nūs ir dukros kalėjimuose 
ir darbo stovyklose merdė
jo. Tų “statybos šedevrų” 
tiek buvo pristatyta tams-

Mari jampoles, .

turi

išsilakstė, tik prelatas vis! 
dar pirmininkauja ir Lie-į 

■ tuvą “vaduoja”, gi, su vėl-! 
niu dėdamasis, neekskomu- 
nikuojamas, bet eklezijos 

■naujais titulais puošiamas.
Būtų gera, kad J. Vėjas, 

l“kvepiai” dvelkdamas per 
į savo srovių spaudos skil
tis, sustotų ties melo ir 
šmeižtu žodžiais. Jis turė
tų pasakyti, kad pučiamos 
legendos apie partizanus, 

lapie tūkstančius deportuo
jamų — yra vien noras pa
teisinti savo “išsivietinimą” 

iiš tėvynės. Pabėgimas iš 
savo krašto tų kelių tūks
tančių “nekaltųjų avinėlių”: 

| kunigu, karininkų ir kitų— 
yra gėdos žingsnis. Tokių 
bėglių sąžinė nešvari, jiems 
reikia save pateisinti.

Darbininkas, proletaras 
i neturi reikalingų šnipinė ji- 
; mui patyrimų. ' Mes ilgus 
I metus vedėme ir vedame 
atvirą, aštrią kovą, kad nu
griovus kapitalo sistemą, 
kad išlaisvinus žmogų, vis- 
vierų kur jis begyventų ir 
kurios spalvos jis bebūtų. 
Ir šiandien, kada jau mili
jonai darbo žmonių džiau
giasi socialinių kovų laimė
jimais, šaukiame jus, pa
žangieji lietuviai, stipriau 
suglausti gretas! Tiek kliū
čių nugalėję, tiek laimėję, 
nepasiduokime reakcijostos numylėtoje tėvynėje, ■ T j n.]xan„,‘,q pnero-ino-nš nep,asl"uokime ■ -------- .„Z i... I lai pažangus, eneigingas ark]iukui _ .nelui! N T A 1

i mirškime, kad visokie tvan
kūs vėjai nori mūsų tarpan 
įsibrauti * ir su ašaromis 
kalbėdami apie mums b’ran- 

Jis pasiliko ir gią Lietuvą — jos liaudžiai 
vyriausybė jam smogti laiko paslėpę peilį.

Panemunio krašte — Lietu
voje, vos 200 mylių pločio 
turinčioje. Kiek reikėtų 
tamstos tėvynainiams “pa- 
siaukavimo”, kiek tektų 
“valstybės” biudžetą “ap
sunkinti”, jei tamstos tėvy
nė tęstųsi per 10,000 mylių 
ir jos vadai ją panūstų ka
lėjimų ir. darbų stovyklų 
tinklu uždengti, tuo mastu 
ir pavyzdžiu, kaip tai buvo 
padarę “nepriklausomoje” 
Lietuvoje. *

Įdomu mums būtų žinoti,; 
kuriais straipsniais ir kur į lankys draugų laiškai. 
J. Vėjas dvelkė .anais “ge-! 
rovės” metais, kad mes ne
galėtume jį pavadinti par
sidavusiu naciškiems galva
žudžiams niekšu?

Mes manome, kad J. Ve
jas sekė savo patriarchą ir 
pranašą Kazį Grinių. Tą

fašizme-nacionalizme, 
siūlo į Tik tos dvi vienos hidros 

galvos ir bujojo ir bujoja 
tautinių neapykantų ais
tromis.

Mes galime tamstą nura
minti. Tamsta ir tamstos 
bendrininkai esate ir fašiš- 
tai-naciaį ir lietuviai ir 
dar kokie: valio lietuviai! 
Tik esate darbo klasės, 
proletariato ir progreso bei 
taikos priešai. Ar ne tams
tų, J. Vėjau, vadai, bendra
minčiai įkūrė VI ir IX. 
fortų kalėjimus? Ar ne 
tamstų bičiuliai įsteigė Var
nių darbo stovyklas, kad 
ten akmenis iš vieno sto
vyklos galo Į kitą tampytu 
išdrįsę nepaklusti “vadui” Grinių^ kuris, gavęs Lietu- 
ir jo klikai? Ar ne'tamstų vos liaudies 
teisingumas pastatė Prove- turėjo ją vesti gerovės ke- 
niškiu h* kitas gyvatyrtes, liu. Būdamas Lietuvos Res-'

ir šviesus žmogus. Aišku, | 
jisai negalėjo sekti savo 
nutukusiųjų klebonų pėdo
mis, negalėjo palikti tikin- - 
čia ją liaudies dalį ir “išsi- ’ 
vietinti.” 
liaudies

buvo 
diena.

pasitikėjimą,

PADĖKA
Esu gavęs kelius laiškus. Jie rašyti iš J A Valstybių 

ir mane Vokietijoje pasiekė per Diepholz’o stovyklą. 
Dėkingas esu geriesiems draugams, kurie man tuos laiš
kus iš stovyklos persiuntė, nes aš dabar gyvenu Hanno- 
ver’yje. Nuoširdų ačiū tariu visiems, sudėjusiems man 
linkėjimus. Būsiu laimingas, jei ir toliau senais keliais

Jonas Molis.
1950. 7. 10 d. Vokietija-Hannover.

KALBĖJIMU EIKVOTA Į vos pakaktų sušildyti vieną 
ENERGIJA ’ puoduką arbatos.

Jeigu žmogus nuolatiniai, NEPAPRASTA VARLĖ 
be pertraukos, kalbėtų per
500 metų, tai sueikvotų tik- Raleigh, North Carolinoje, 
tai tiek energijos, kurios I randasi varlė su 13 kojų.

puoduką arbatos.

Valstiiiniame muziejuje

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Litli. Daily) — Penkt., Liepos 28,1950



Korėja jos gamta, gyventojai, pramone
Korėja yra šiauriniai-ry- Į Korėjiečių 

tines Azijos pusiausalyje, daugiausiai 
tarp Geltonosios Juros U

“raidės” yra |menė iš Šiaurinės Korėjos. (rankas; dvaru žemė pada- 
kiniški rašto I 1949 m. kovo menesį So- llinta bežemiams jr mažaže- 

tarp Geltonosios Juros iš'ženklai, papildyti korejiš 
vakarų pusės ii* Japonų Jū- kais raštaženkliais. 
ros iš rytų. Korėja turi 85,-! 
246 ketvirtaines mylias plo-] 
to ii* 30 milionų gyventojų.' 

Šiauriniu savo galu jinai I 
rubežiuojasi su Mandžuri- i 
ja, o šiauriniai-rytinis Ko
rėjos pajūrio kamputis su
eina su sovietiniu Sibiru, i 
kur už 100 mylių nuo sienos 
yra Vladivostokas.

Savo kalboj Korėja vadi
nasi Čosen.

Nuo vakarinio Jungtinių jmyliškiems geismams. Bud- 
Valstijų kranto iki Korėjos i dizmas nereikalauja tikėt 
yra apie 7,000 mylių, o nuo i į dievą nei į sielos nemaru- 
Japonijos iki Korėjos apie Imą. 
110 mylių. k ...

Gamta
Korėja — kalnuotas pu- 

siausalis. Daugelis kalnų 
turi 3,000 iki 6,000 pėdų 
aukščio. Kiti kalnai pasie
kia septynis, aštuonis tūks
tančius pėdų aukščio ir' 
daugiau, 

j 
Oras bendrai vėsus ir J 

sveikas, o pietiniame šalies ; 
ruožte vasaros karštokos. I 

Tarpkalnėse ir kloniuose 
derlinga žemė. Yn 
daug balu, bet balotos 
linkės. tinka ryžiams 
ginti.

Miškai ir derliai
Šiaurinė Korėjos dalis 

turtinga i 
medžių miškais.

Korėjoje gerai auga ry
žiai, miežiai, kviečiai, pu
pos, medvilnė (bovelna), 
taboka ir vaisiai. Tarpsta 
šilkmedžiai (m u 11 b e r r y 
trees)' . šilkvabaliu augini
mu ir paruošimu šilkui me
džiagos užsiima šimtai tūk
stančiu šeimų. Auginama 
gana daug galviju. Pagau
nama daug žuvies, ypač

Religija
Plačiausiai paplitusios 

Korėjoje religijos yra kon-; 
fucionizmas, budtlizmas ir i 
šintoizmas.

Konfucionizmas garbina 
tėvus - protėvius ir moko u. 
padoraus pilietinio gyveni
mo.

Biiddizmas skelbia reika
lą susivaldymo, artimo mei
lės ir nepasidavimo sau-

Šintoizmas pamatiniai y-, 
ra gamtos ir protėvių gar
binimas.

Tarp korė i iečių visai ma
nors 
mi
te n

žai tėra krikščionių, 
kataliku ir protestantų 
sionieriai nuo seniai 

I darbuojasi.
Korėjos pavergimas 

išlaisvinimas
Japonija 1910 metais 

lėmė Korėją ir laikė ją 
vergtą, iki Japonija 

jp isumušta Antrajame 
apy_ . sauliniame kare.

au

ir

tartį su Šiaurine Korė ja i ta sta 
dėl ūkinio-pramoninio ir įmonė; 
k uitu r i n io beii d r a d a r b i a. v i - j P ra n m 
mo.

Amerikinė politika j kinti
1949 m. birželyje Jungti-! trigv 

nes Valstijos taip pat iš-1 tais

r i uo menę
savo

"<‘iams. Sukur-

šyta lengvoji 
kasdieniniams

•mą,” “generolą purvą” ir! 
“generolą lietų.” Ir jie oro 
sąlygomis išaiškina Hitle- 

į rio armijos pralaimėjimus 
prieš Tarybų Sąjungą 1941- 

|1945 m.
Pirmiausiai, tai buvo 

hitlerininkų pasiteisinimai. 
Kada Hitlerio karo Jėgos I

j žmonių reikalams paten- 
gamyba 
i n t i su

kada japonai

darbo u-

karinę pasiuntinybę -
oficierių, saržentu ir tech-1 apdrauda darbininkams dėl 
nikų. Paasiuntinybės uždą- ; ligos, nedarbo ir senatvės, 
vinys buvo organizuot, 
kvt ir ginkluot Pietinės 
rėjos armiją. Amerika

ir sociale

m o
Ko-; teises su 
da~ i su omon ė;

Tuo tarpu į amerikiečiu 
rankas perėjo stambiausios 
pramonės ir prekybos įstai
gos, kurios pirmiau pri
klausė japonam 
cm 
pietiniams 1 

'New Yorko Times korės 
jpondentas dėl to jau. tač 
rašė :

ir

dar-

Amerikic- 
į s i g’a 1 ė ,j ima s n en a t i k o 

kor^iečiam s.

japonai. viešpat
Korėjoj nebuvo

vieno

11 u n i vei i tetų ir kitu aul

Kitokios žinios ir istorij 
iš Krieno Observatorijos

prie Maskvos, Rostovo ir ._ 
Tichvino, tai naciai i i P11 c 
nosi, kad 
žiema.
tais 1 iepo s-r u gp j ūč i o

KAIP ILGAI TRUKTI! 
SKRUZDEI UŽLIPTI 
DANGORAIŽIN

New Yorke tarpe dauge
lio kitų* aukštų pastatų, 

’ vienas dangoraižis yra Kni

los, kokias ten gali rasti, ir 
taip save pasisotina. O vie
nos rūšies žuvys, kuomet 
labai išalksta,, dumblą ryja 
“pilna burna”-, kiek tiktai 
gali apžioti, iki prikemša

i laiko, jūs manote
Bet kada 1943 me-1 įlipti

men.(|fknR0,'aizl0?
Hitleris ■ Amerikietis 

m ū- m ėdžio toj a s I ’e te 
“ru

‘ užimtu 
ant šio

i vairumu 
Howe a- 

pie tai informuoja tai]): 
,, . . ., Skruzdė didžiausiu

vasara, o kada_ ]>avas.y! tlimu gali niK;iti 720 
1941, metais jo jėgoms kn-inpr Emnire

smūgi' Ukrainoje, tai 
buvo kaltas “genero-

l ir a 1 a i me j o d i džiausią 
ši, tada vėl buvo kalta

te 
Jau

PAUKŠČIU SKRAIDY
MAS “AKLAI”

Paukščiai negali skrai
dyti, taip sakant, “aklai”,— 
nematydami, kur. Bandy
mais patirta, kad orlaiviu 
išvežtas ii’ aukštumoj pa- 

s paukštis tirštoje 
tik išskečia spar- 

ir kaip sklandytuvas

grei- 
pėdų 
State mieloje, 
pėdų j nūs
kad Rbemotorinis orlaivis) tuo- 

kaip jaus nusileidžia žemyn. O- 
i už- kai kurie paukščiai tokiais 

į patį viršų šio pasta-' atvejais, nuo sumišimo, 
kvaituliškai sukdamiesi ap- 

-  link save krinta žemyn ir 
C) SVORIS------------------ .-užsimuša.

i Building’as yra 1,449

a pasaka! 
o ir Napo- 
susmukimą . 
k genero-■

| imtų biskį daugiau

leono armijos
1812 metais, 

°’_[las žiema” J 
ne> i JieJnemato nei sugabaus | 
'įj1 ; maršalo Kutuzovo veikimo, (]os dięĮumo 

nei goresnės karo strategi-;
Jos. nei liaudies-partizanų

Vienos kubikinės 
... ......... ........j šmotas 
sveria 56 svarus.

ledoi PIRMOJI NEPRIKLAU- 
. SOMYBĖS DIENA

Amerikos Nepriklauso
mybės paskelbimo švente, 
apvaikščiojama kasmet 4- 
taja liepos, pripuolė antra
dienį, kuomet pirmu sykiu 
buvo švenčiama.

AR BAKTERIJOS
TURI BAKTERIJŲ

Tai]), bakterijos turi bak-

ingi r. i-tau tinęvi “Korėja — tai tigras, i 
Ikurį reikia už uodegos lai- 
Ikyti. Nelaukime, kad pieti
niai korėjiečiai mus mylė
tų. Jie svajoja, kad tik mes 
pasišalintume.”

šiaurinėje Korėjoje
Šiaurinėje Korėjoje buvo į 

‘i nramo-i 
i valstybes 1 < •

tapo j 
pa-

.’R. "A:1 metais
inžinieriai, mokvto- 
ytoiai, menininkai, 
kai ir visuomenės

1945 m. rugpjūtyje Sovie- 
| tų armija išvijo japonus iš 
! Korėjos.

Rugsėjo 6 d inn pervesta stambioji
Jei lt JJIJ L U _ • i i

dideliais“ puikių kU. JaPonija Prirašė tai- ne ir jan<iU >
kininkams pasidavimą, a- 
merikonai išlaipino savo 
kariuomenę į Pietinę Korė
ja.

Laikinas Korėjos 
padalinimas

Pagal talkininkų susita
rimą, Korėja buvo laikinai 
padalinta pusiau, šiaurinė 
Korėjos-pusė, į žiemius nuo 
38-tos paralelės, pavesta o- 
kupacinei Sovietų globai, o 

Pietinės Korėjos vandeny- kita pusė, į pietus nuo tos: 
i paralelės pervesta į o- i 
■ kupacinę Amerikos žinybą. 
Šiaurinėje pusėje yra 10 
milionu gyventojų, o pieti
nėje 20 milionų. Šiaurinėje 
pusėje yra 10 milionų 
ventojų, o pietinėje 20 
lionų. ' .

Sovietų pasiūlymas
1947 m. rugsėjo 26 d. 

vietų Sąjunga pasiūlė Jung. 
Valstijoms sykiu iš Korėjos 
ištraukti amerikinę ir so
vietinę kariuomenę ir su
teikti korejęčių tautai gali
mybę savistoviai sudalyti 
demokratinę valdžią ištisai 
šaliai.

f . ’

Jungtinės Valstijos atme
tė sovietinį pasiūlymą.

Amerikiečių generolas 
John Hilldring užreiškė: 
“Mes laikysimės Korėjoje, 
iki bus įvykdyti mūsų už
daviniai.”

“Jeigu mes ištrauksime 
savo kariuomenę iš. Pieti
nės Korėjos, tai visa Kore- 
ia atsidurs komunistu ran
kose”, pridūrė karininkai iš 
okupacinės amerikiečiu ko
misijos.
šiaurinės Korėjos valdžia

1948 (m. rudenį buvo iš
rinktas Šiaurinės Korėjos 
seimas ir sudaryta demok
ratinė liaudies valdžia. Tad 
Sovietų vyriausybė nu
sprendė ištraukti savo ar
miją ir gruodžio

. tais metais buvo 
(jau visa sovietinė

se.
Požemio turtai ir pramonė

Korėjos žemėje yra auk
so, sidabro, cinko, varib, 
geležies, švino, tungsteno, 
kietosios anglies, grafito ir 
porcelėno.

Pietinė Korėją daugiau 
žemdirbiška, o Šiaurinėje 
Korėjoje plačiau išvystyta 
fabrikinė pramonė — med
vilnės ir šilko audyklos, 
geležies - plieno fabrikai, 
cemento ir popierio gamy
ba. žibalo valyklos, vanden- 
elektros jėgainės, elektrinių 
lempučių gamyklos, indų 
dirbtuvės ir kt.

žmonės ir kalba
“Korėjiečiai yra puikaus 

fizinio sudėjimo tauta ir 
tur seną savo kultūrą”, sa
ko Everybody’s Complete 
Encyclopedia. Jie žymiai 
didesni už japonus ir atro
do diktesni už kinus.

Korėjiečių kalba 
skirtinga nuo kiniškos,
kalba turi daugiausia pana
šumo į suomių (finų), ven
grų, totorių ir turkų kal
bas, kurios savo ruožtu gi
miningos mongolų kalbai. 
Korėjiečių kalboj yra prie
maišų ir iš kinų ir japonų 
kalbų.

Žodis “mongolas” savai
me nėra prastas, kaip kad 
įsivaizduoja smetoniški bei 
hitleriški lietuviai. “Mon
gol” reiškia “drąsus,” “nar
sus.”

yra
‘jų

(Tašu 4-ino pusi.)

žy
mi

So-

menesį 
atšaukta 
kariuo-

Na. prileiskime, kad 1812 
žiema buvo sunki, į 
Nanoleona’C rnošda- teriju, bet jos yra tai]) la- 

než.inojo. ų.ų mažos, kad reikia-jas 
žimna? ; padidinti net 100,060 kartų, 

s žinoio. [ 
ii o J yra žiema, tai 
nenaširūuino pirm i 

žiema ateis sumuš- i 
ti rusu armijas Kodėl iis' 
nona si stengė savo armijas I 
ammninti ir žiemos sąlygo
se kariauti?

Taip ir Japonijos inųie- 
rialistai, kada jie pralai- 

'mėjo 1938 metais mūšius 
'prie Zaoziornaja, tai pasi- 
' teisino “baisiais lietumis.” 
Tartum lietus lijo tik ant 
japonų armijos, o giedra 

į laivo ant Sovietų armijos, i 
ITaip buvo ir 1940 metais, kitą mėnesi
kada Suomijos reakcinio-; T,¥inr- „ . 777,., ,T 
kai savo nralairnę.iimus aiš-’ASAULYJi 
kino, kad “šilčiausia žie
ma .būva per 100 metų”, ir 
todėl rusai laimėjo.

Tam, kuris teisingai do
kus tiria, kuris atmeta 

pateisinimo tendenciią, tai 
bus aišku, kad Tarybų Ar
mija mušė hitlerininkus 
žiema prie Maskvos ir 
Tichvino. vasarą — Kurs
ko įlankoje, pavasari — 
Ukrainoje, rudeni — Sta
lingrado srityje. Mušė, ru
siškame ore, mušė ir vo
kiškame ore. Žiemą — Ry
tu Prusiioj. pavasarį — 
prie Karaliaučiaus ir pačia
me Berlyne.

Išeina, kad ne oras buvo 
kaltas. Gi jeigu jau ių oras 
kai kada, tai ar - Hitleris, 
ruošdamasis karui prieš 
Tarybų Sąjungą, nežinojo, 
kokis ten yra oras? Kodėl 
gi, jeigu jam žiema kenkė lių ilgumo upė Angara, ži- 
karo laimėjimui, tai kodėl noma kaino priešgina upė. 
jis vasarą pralaimėjo Kurs- šiltomis dienomis jos van- 

Baltarusijoj, duo būna šaltas; šaltomis 
Lietuvoje? dienomis iš josios kyla kar

šti gardi, o žiemos metu ši 
upė patvinsta,' išsiliedama 
iš pakraščių, kuomet visos 
kitos upės tada esti ap
gaubtos ledu.

mosis į MasKvą, 
kad Rusi jo i yra

i Žino in! O jeigu ii 
kore-| karl R n 
' .V1'į kodėl i i 
eZlja, ; |-(q

idant butu Įmatomos.

KĄ GERIA PUGIUSTAI

o n ° k "s n' -■ kas ir kodėl 
laimi ar prakišo karus
(J.

Kada Hitlerio 
gos 1911 metai;

visi kapitalist 
“strategai” tv 
kelias savaite: 
sius Hitleris

Karo 11(10

ole Kitai]) Jyra su maii.‘ksis
ūk: tais.-Jie dalykus ima, tyri

tino, kad į pykai yra...Jie negailestin- 
arba mene- gai atmeta tondencinį dės-1 
pergalingai tyma. Jie ieško tiesos. To- 

j del ir karo žinovai mark-'
•asis Pašau-1 sistai ima dalykus tokiais,

JiniS Karas 1945 metais 
i baigės Peily ne pergale Ta
rybų Armijos, tai tie “karo 
strategai” ir po šiai dienai 
negali suprasti tiesos, daro 
visokias išvadas, masakoja 
apie “didele slaptybe.”

Pulkininkas J. S. Baz pa
rašė’knyga. kurioj tas te
orijas sumala i dulkes. Tdo- 

susinažin- 
. skyriuje 

išvadų.

mu su jų turiniu 
ti. Ir mes šiame 
pateiksime Bazo 
Karinis mokslas

Karas tai nėra pripuola
mas dalykas, tai tąsa agre
syvių valstybių politikos. 
Karas tai siekimas ginklų 
pagalba padiktuoti prieši
ninkui savo valią, kurią 
nepavyko diplomatijos ke
liu užkarti. Bet karas kar
tu yra ir menas ir mokslas, 
kaip išlavinti, ąpginkluoti, 
suderinti įvairias*- karines 

’iėgas, kad jos butų' perga
lingos.

Tob neisime. 5 
kapitalistinių karo 
sake'kar Korėjoje 
veikti tankai, ka
“bloga tankų karui.” Gyve
nimas ju supratimą, — 
mokslą, kitaip vadinamą 
“karine doktriną”, sumušė.

Kapitalistinės santvarkos 
mokslininkų J supratimas, 
mokinimas yra atitrū
kęs nuo gyvenimo ' tiesos. 
Jis atitrūkęs nuo dialekti
nio dalykų supratimo. Jis 
pakinkytas teisini mui

žinovų 
negali 

.šalis

nereikia ieškoti Tarybų 
Armijos’ pergalėje kokių 
ten “stebuklu,” “dideliu , 
s 1 a pt v b i ų. ” “neišrišamu
klausimu,” “priešo klaidi!
“generolų žiemos, purvo, 
pločio ir kitų.”

Reakcininkai

genero- 
soti k-

niekados 
nenorėjo sutikti, kad Rusi
jos darbininkai ir Aailstie- 
čiai galės savo reikalus 
tvarkyti be ponų, kapitalis
tų. Reakcininkai 
lai niekados nenori 
ti, kad generolai,
paprastų darbininku, vals
tiečių ar darbo inteligenti
jos, gali būti gabesni už 
prigimtos militarist!} kas
tos generolus.
“Generolai žiema ir 
Purvas”

Buržuaziniai karo 
cialistai- nenori pri 
paprasto fakto, kad karei
vis kausi s už savo laisvę, 
tėvynę, namus, šeimą, ka
da jis žino ir supranta, kad 
jo pusėje teisybe. Jie neno
ri suprasti, kad tas patsai 
ginklaš vienaip tarnaus to
kio kareivio rankose, o vi
sai kitaip skirtingo karei
vio. kuris atvežtas už tūks
tančiu mylių į neteisingą, 
plėšikišką pavergimo karą.

Tie karo specialistai Ta
rybų Armijos pergales daž
nai Ųando išaiškinti “oro 
sąlygomis.” Jie pasišaukia 
sau į talką, “generolą žie-

ko įlankoje, 
Latvijoje ir 
Kodėl pačiame Berlyne ne
išgelbėjo jį ir* jo armiją 
nei vokiškas oras nei pava
saris ?

Išeina, į kad , “generolų 
žiemos, .pųįvo, lietaus, karš
čio” teorija yra melaginga, 
apgavingą. tendencitiė, kad 
nepripažinti darbo žmonių 
armijos t vadų sugabumo, 
kovūnų - narsos ir pasiryži
mo, mokėjimo geriau ka
riauti todėl, kad jie žino, 
už ką kariauja. ' V. S.

f

Profesionalai boksinin
kai - kumščiuoto j ai trum
pose rungtynių pertrauko
se geria skystimini mišinį, 
kuris susideda iš mažyčio 
kiekio amoni jos ir apelsinų 
sunkos7' arba vandens.

BAUGIAUSIA . 
KŪDIKIŲ

KADA
GEMA

Rugpjūčio menesi ki
jkių gema dadgiau, negu

2,796 
neskai

tant prjbdinių tarmių, 
lėktų, 
kalbų. :

Pasaulyje esama 
kirtingų kalbų,

KAIP LAIDOJAMI 
ESKIMOSAI

Kai kurie mirę eskimo- 
sai būna laidojami žemėje, 
— užkasami kapuose; kai 
kurie būna laidojami ant 
žemės paviršiaus ir ap
kraunami akmenimis, o kai 
kurie kiti — paliekami jų 
gyvenamose vietose, ten, 
kur mirė. Tokių likusi šei
ma susipakiuoja savo daik
tus ir išsikrausto kitur, pa
likdama mirusįjį savo se
nojo buto nuosavybėje. ę

jokių

šviesą

KAIP TOLI MATO 
ŽMOGAUS AKYS

Žmogaus akys, be 
į padidinamųjų stiklų 
bos,'labai skaidria

[gali matyti net už penkių 
dia-1 kvintilionu myliu tolumo, 

kurie paeina . iš tų !Taip tvirtina tokių dalykų 
i žinovai.

KELIONĖ LAIVAIS PER
PANAMOS KANALĄ

Per Panamos Kanalą 
vui perplaukti ima nuo 
ki 8 valandų laiko, t

lai

KAS BUVO PIRMAS 
FOTOGRAF1STAS

Pirmąsias pastovias foto- 
■ p-rafijas padarė Joseph 
I Nicephore Niepce, 1814 me- 
! tuose.

DAUGIAAKIS
VABZDYS

“Dragonfly” vabzdys, di- PATENTO 
džiųju uodų rūšies, turi 20,- 
000 akių.
“smakinc muse” 
yra plėšrus ir . 
mas kitus vabzdžius.

AMŽIUS IŠĖMIMUI

Nėra nustatytą išradėjui 
Jis vadinamas joks specialus amžius, L 

•e” todėl, kad j y., kiek jis turi būti senu- 
• minta ėsda- mo .kad savo išradimui 

lėtu gauti patentą. Net 
kūdikis Jungt. 

įgali gauti patentą savo 
radimui, — jeigu toks 
dejas atsirastų.

PRIEŠINGAI VEIKIAN
TI UPĖ

Sibire randasi 1,500 my-

AR VALGO
DUMBLĄ ŽUVYS

Daugelis žuvų, kuomet 
neranda tikro sau maisto, 
kramto dumblą,
mos iš jo maistingas dale-

iškošda-

isra

Franci

GELEŽINIS LIKIMO 
PASITYČIOJIMAS

Prancūzas Jean De 
Balue, iš Loches,
jos, išrado tokį geležinį 
liniams kankinti narvą, 
riame pasmerktasis 
tų nei atsistoti nei išsi 
ti. Bet likimas tarytum 
čia taip išradėjui lėmė, 
jis pats buvo pirmasis 
me narve kalinvs. Tain 
tintas Jean Dė La
buvo net 11 metų.

Sugraibė Krienas.

Balue iš

.............. ——-----------------—    ......... ....................... .................................................. 1 .............. '
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
321 50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS-GUZEVIČIUŠ

Worcester, Mass
PIKNIKAS
žemės Radijo pus- 
piknikas, liepos 23 
pavyko. Tai buvo 

palaikymui

Norwoodietes 
A. Kasparienė 
ir pasidarbavo

(Tąsa)
— Tai ne pirmas įspėjimas! Neban-

však, minios!
Pulkininkas šoko ginčytis, įrodinėda

mas, kad vietiniai bolševikai nieko ne
drįs čia daryti tol, kol Dvinske tebesilai
ko vermachto ariergardas.

— Aš manau, kad būkštauti nėra ko. 
Kol Dvinske vokiečiai, mes, prabaščiau, 
galim ramiai atšvęsti kūčias.

Išverstakis Lechavičius sunkai pasikė
lė iš fotelio, įsipemdamas)abiem rankom, 
permetė visus pamišėlio žvilgsniu ir, 
nieko nepasakęs, išėjo pro duris.

— Bėgi? Tu, tariniasai gvardieti? 
Bėgi? —apstulbęs mosavo rankomis pul
kininkas. — Žiurkės visada taip, visur 
ir visada: pirmos nuo skęstančio laivo!..' 
Chamstvo!

ant laiptų, ir aidas nuskambėjo per visus 
kambarius. - \

Ji krūptelėjo. Jau prie pat durų mai
šėsi sujaudintų žmonių balsai. Štai, at
plėšė duris. Šalta oro srovė užpūtė žvakę 
Abyšalos rankoje.

Iiii. bio/Ao rlliwc n 1 1 n 1 I 1 (r 1

kė pirmoj smūgio.

skambiai sukomandavo jaunas apygru-

krūvele ginkluotų vyrų. Durys buvo at-

ne

<i bintas, aprūkusiu stiklu, 
dabar atneštas iš arklidės ., .
iūrejo į tų ginkluotųjų veidi

tu r

PAVYKO
Gintarų 

valandžio 
d., gerai
metinis piknikas 
šio radijo pusvalandžio. Oras 
buvo puikus, nei karštas, nei 
šaltas. Publikos susirinko, 
gal būt, virš tūkstančio į gra
žų Olympia Parką. Buvo daug 
svėčių iš gan toli. Jie gyrė 
parką ,kad gražus ir gražiai 
užlaikomas. t

Antanas Vasaris ’ futrų pa
rodą pradėjo dar pirm ketvir
tos valandos. Antanas Vasa
ris yra filtrų pardavėjas iš 
Montello, Mass. Jis atvyko 
su pilnu tuokti gražiausių fu-

(Povilas šiusas. 
•J. Družienė ir 
atvežė dovanu 
taip, kad tas davė apie $20
pelno. Southbostonietės II. 
žekonienė ir V: Norbutienė 
taip pat pasidarbavo sukelda
mos $7.90 pelno. jDorcheste- 
rietė J. Rainardienė pasidar
bavo ir sukėlė $10 pelno ra
dijo palaikymui. Ūkininkė 
Grinevičienė paaukavo skanų 
sūrį. Taip visiems ir visoms

pavyko ir bus pelno. Visiems 
ir visoms, kurie darbavosi, au
kavo ir dalyvavo, priklauso 
didelis ačiū! Publika sma- 

. linksminosi iki vėlumos.
, Vietinis.

g’iai

Korėja

(Tąsa nuo 3 pusi.)
Pietinėje Korėjoje

gydami žolę ir medžių žie
vę.

Viešpatauja karininkai ir' 
žandarai. O jų vadas Syng- i 
man Rhee, f asistuojantis | 
“prezidentas” - diktatorius, ( 
tiktai su Amerikos pagalba i 
šiaip taip atsilaikė prieš! 
kylančius liaudies partiza- ’

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Ruošiamasi Derliaus 
Nuėmimui

KELMĖ, birž. 2 d. — Juli
jos že'maitės vardo kolūkyje 
(Kelmės apskr. Karklėnų 
valsčius),, “Šviesos” ir “Auš
ros” kolūkiuose (Švenčionių 
apskr. Tverečiaus valsčius) 
pastatytos naujos kalves. Ren
giantis šienapiūtei ir rugiapjū
tei. pradėtas mašinų ir inven
toriaus remontas.

ii* savo suruoštus seimo rin- I 
kimus, nors priešingi jam : 
kandidatai buvo į kalėjimus, 
grūdami. ,

Visuomenės apšvieta ap-l
leista. Berods, buvo įsteig- i Literatūrinis Konkursas 
tas vienas universitetas TELŠIAI, birž. 2 d.— Ap- 
Seoule, bet kai tik atū- skrities laikraštis “Tarybų že- 
jo šiauriniai korėjiečiai- ;maitija” paskelbė literatūrinį 
liaudininkai, tuoj faktinai |konkursą Tarybų Lietuvos dė
visi universiteto studentai šimtmečio garbei. Konkursas 
istnin- i Liaudies Armiin paskelbtas geriausiai apy- 

ir eilėraščiui. Tema-

Kanopa, visai pametęs galvą, nebeži
nojo kas daryti. Moteris su balta skarele 
tylomis įėjo į biblioteką ir, niekelio ne
pastebima, įsirėmė durų staktą šalia ri
terio šarvų. Tartum jos niekas nebelie
tė, nebejaudino, nei tie ginčai, nei pulki
ninko keiksmai, nei siaubinga baimė, ku
ri staiga užplūdo rūmus. Ji matė, kaip iš
ėjo išverstakis barzdočius, matė, kaip jis 
vogčiomis stengėsi prasmukti pro atda
ras duris, kai 'segiodama žvakutes ji nu
sigrįžo, aukštai iškėlusi rankas prie eg
lės šakų; ji matė visa tai, bet neparodė 
to, nešūktelėjo, net nesuvirpėjo, tik dar 
tyčia nusigrįžo, nukreipė veidą. Ji sm 
prato, kad jis -bėga, kad paliks ją vieną 
čia, tarp svetimųjų, nors jis pats nie- 

> kad nebuvo jai nei tikrai artimas, nei 
tikrai mylimas.

Palangėse suaidėjo duslūs kanopų 
dūžiai.

tanius .< 
na: “1' 
nebūni, i

ninvisdai

tiek užmuš. .. Kad tik

i bibliotekos vidų, < C z

?]gė moterį ir, ne-■be
akių nuo jos balto apraiša-

liuko su žibintu. Čia ji, lyg šviesos pa

bar?
sutartinai nusikvato-

“Išjoja! — pagalvojo jinai. — Tik
riausiai —jis.’’

Staiga užgeso elektra. Nuskambėjo šū
viai.

— Nušovė! — riktelėjo moteris, pri
šoko prie lango, prisiplojo prie šalto 
stiklo. Raitelio šešėlis prašmėžavo pro 
šalį, šūvių papliūpos ugnelės perbėgo iš
ilgai tvoros .. . Kažkur antrajame rūmų* 
aukšte išbyrėjo stiklai.

• Paskui tankiai sutarškė kulkosvaidis. 
Parke pasirodė ginkluotu žmonių būre
lis.

— Jie! — sukliko moteris.!
Prisilenkdami ir priglūsdcmi prie me

džių, ginkluotieji grandinėle minko į rū
mus. Kulkosvydį traukė paskui save.

“Dabar galas, dabar visafkam galas!” 
Valandėlei jos širdis visai nustojo plaku-

Netekdama kvapo, ji atsigrįžo. Tam- 
kambarys jau buvo tuščias.

Tačiau žmonės dar kažkur čia »pat. 
Dar girdėti jų balsai —duslūs, lyg iš 
požemio, lyg iš už sienos ... Ji pamėgino 
eiti nuo lango, užgriuvo ant fotelio. Ji 
užsidengė veidą rankomis ir erne šnabž
dėti, virpėdama visu kūnu:

— Štai jums kūčios, štai! štai!... Tuoj

Į visus mokytojo Didžkaus klausimus 
išsigandusi moteris su raudonuoju kry
žiuku ant baltos skarelės atsakinėjo ne
dvejodama:

— Atvykome iš Dvinsko, aš medikė, 
sesuo. Aš —vilnietė, o niekaip negalė
jau nuvažiuoti į' Vilnių. Susitikome 
Dvinske, pasisakė turįs pažįstamų šia
me dvare... O dabar — n-ėi jo, nei tų pa
žįstamų, nei nieko... Aš tiesiog nežinau, 
kas.bus toliau...

Mokytojas nusprendė, kad ji neturi ko 
slėpti. Jos balsas virpėjo:

— Darykite su manim, ką norite... Aš 
nieko nežinau...

— Mes nieko ir nesiruošiam jums da
ryti. Jūs nesijaudinkit.

Ramus mokytojo tonas paveikė labiau 
negu jo žodžiai. Moteris, jau visai pasi
ruošusi pravirkti, susitramdė.

— Kas tas žmogus, apie kurį jūs kal
bate? — paklausė mokytojas.

— Karininkas..-. Buvo ekspedicinio 
korpo štabe. Turėjo, kaip ir aš, važiuoti 
į Prancūzija... Bet paskui ties Ryga 
taip ir pasiliko tie pulkai.

— Lechavičius, jis nuo Mažeikių. Aš

slaugiau • ligoninėje, ir susipažinome.
.— Tai jūsų vyras?
— Ne, aš netekėjusi, — atsakė 

riis ir nuleido galvą.
— Kodui jis bėgu nuo mūsų?

mote

prasmį gyvenimą, visas niekam nereika
lingas, nieko neišpirkusias ir nieko ne
pateisinusias kančias... Ak, tegu nors 
greičiau!.. Blogiausia, tai čia dabar 
laukti. ..

—Kiek laiko jūs buvote kartu?
— Nuo vasaros, — atsakė moteris, at

siduso ir apsidairė, lyg tiktai dabar bū
tų pastebėjusi raudongvardieČius, susi- 
spietUęiiis ratu apie stalą su aprūkusiu

Instinkto vedama,, ji puolė prie silp
nai nušvitusios angos šalia krosnies, 
kampe, už /lentynos su knygomis. Bet. 
tučtuojau atšoko atgal: kažkas, laikyda- 
mas rankoje žvakę, pasilenkęs, išlindo iš 

v tos angos ir tuoj užtrenkė dureles. Ji ty- 
liaai aiktelėjo.

■— Kas čia? Agi, paniunka! Nebijokit! 
Tai aš, Abyšalinskas, tai aš, tai aš, nebi
jokit, — mimeno Abyšala drebančiu bal-

O moteris, lyg pakerėta, stovėjo ir 
• klausė.

Ji nebebijojo, tik norėjo, kad viskas 
; pasibaigtų ’kuo greičiau. Ji jau girdėjo 
'daugelio kojų žingsnius ant laiptų ir 
grėsmingą ūžimą, kuris kilo vis aukštyn 

./'į ir artėjo prie'durų. Štai, jie tuojau bus 
Čia!

Ji laukė šūvių, skausmingo paniekini- 
iRo; lyg prieš šokant į baisią prarają, 
stingo paširdžiai ir. trūko kvapo...
/ — Stoook! — garsiai suriko kažkas

IWRJ »■

j kovai prieš Syngmaną Rhee 
ir jankius, kaip rašė ame
rikiniai k o r e s p o n d e n t a-i.

skirtingų madų. Filtrų paro
doje keturios merginos jas 
demonstravo pakaitomis. Pu
blika domėjosi.

Futrų parodai , ] 
j už kokios valandos 
i savo veiksmus “stebūklada- 
I ris,” jaunas vyrukas, Uuno, 
j finų tautybės. Jis sudomino 
[publiką savo “stebuklais.”

Paskui vietinis Aido Cho-
: ras, vadovaujant Karsokienei, į vyram. Jaunamečių ...vaikų 
[gražiai sudainavo net keturias 
i dainas. Publika karštai |)lo- 
J().
1 J. Skliutas ir Norma Čepo
nytė padarė pranešimus apie 
būsimą Vakacinę Meno Mo- 

Įkyklą. Pirmininkas D. Ju-_ 
įsius pranešė apie būsimus' 
; piknikus, kurie atsibus Naujo
joje Anglijoje.

Piknike darbavosi veik vi
si vietiniai draugai ir draugės, 
kaip virtuvėje, taip ir prię 
patarnavimo. Sunkiausias dar
bas, tai automobilius tvarky-

iti, bet jį sėkmingai atliko naš nuo bado mirties, vai- Ir pasitikiu, kad pažangūs lie-|

žibiniu. '
Ernai atsivėrė prieangio durys. Į ves

tibiulį įsisuko vejas, pažėrė sauso snie
go ir ’papūtė į iiktarną. Sušlubavusi liep
sna pašoko ir vėl susmuko, o šešėliai, 
milžiniški aplinkui ‘stovinčių ginkluotų 
žmonių šešėliai, nušliaužė sienomis ligi 
pat antrojo aukšto,.

— Draugas mokytojau! Draugas mo
kytojau!

Įkaitęs, susijaudinęs Jurgis prasibro-. 
vė iki pat stalo.

— Grapiukai su, močia!. Kur juos dėt?
Vos tik mokytojas spėjo pasakyti Jur

giui, kad grafienę su vaikais uždarytų 
jų pačių kambariuose, ’vėl atsiskleidė 
prieangio durys, ir su vėju į vidų įsiver
žę Deksnio balshs:

— A; tau parodysiu “chain”! Tai — 
mergopalaikė kokia! Pamiršk dabar po
nybę! Aš tave kiaulių pristatysiu liuobt! 
Vot! Dabar tu “cham”, o jisai, brač, 
pan!

Nors japonai buvo išvyti, 
bet amerikiečių globojamoj

Lietuvoje, kolūkių st^- 
liaudies švietėjai, tary- 
jaunimo gyvenimas, ir

pasibaigus, I -j
s pj-aclčjo i1 letineJ Koi‘eJ°J pasiliko ta

pati santvarka. Darbo są
lygos darbininkams tokios

Moterims už lygų darbą 
dar blogiau mokama, negu

tt.
E.

1 nn Valstybinis ŠokiuLawrence, Mass. : a—bi- k°iū^^
lietuviai n ne

remia dienraštį Lais-
UVS. Savistovios darbininku ; ve. Pasikalbėjau su Stasiu ,-Klausučių 
unijos uždraustos kaip ( 
“komunistinės”. Jų vadovai i 
sugrūsti į kalėjimus. Be- j 
darbių skaičius išaugo iki ( 
pustrečio miliono.

BIRŽAI, birž. 2 d.—Juliaus 
Janonio vardo kolūkio sporto 

susirinko visos 
pylinkės kolūkių 
Čia atvyko Vals- 

šokių ansam-(Tuojau jis- išsitraukė S10 ir Į.'binis liaudies 
(paaukavo i dienraščio fondą.
i Petras Aleksoms a u k a v o | 
Laisves reikalams $5. J. Mil- 
vidas sako, kad darbini nk iš- j 

....... v. |ka spauda būtinai dabai’ 
tebėra d\ ai įninku n buožių J.ja remti, ir aukavo $5 
rankose. Valstiečių dauguo-:^ šlakiai aukavo $3.
inene — lendauninkai, jm-1 Reiškia, mūsų lietuviu

B

Kolūkiečiai su dideliu susi- 
prograipą. 
gyventojų 
šokiu an- 

f 
Mizaras.

sekė

i pirma kartą matė 
Isamblio išstojimą.

P.

sininkai - trečdalininkai ir Jonijos žmonės supranta dien-l tuviai Laisvės fondui 
samdiniai. Per pusę metų ruščio reikalus ir 
daugelis valstiečių tik gi- į aukoja. Labai

nuoširdžiai i su kaupu $1.0,000, 
gerai, ačiū! kuinus jos gyvavim

sukėls
kad užti-

S. Penkauskas.

3-CIAS metinis
DAINŲ FESTIVAL

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos 3-čioji Apskritis

Sekmad., August 6 Hwgpi«čiof
Lietuviu Parke, Chestnut Hill Rd., Waterbury,

1950
Conn

Sietyno Chorus from Newark, N. J. Director Walter Žukas.
GRAŽIŲ LIAUDIES DAINŲ PROGRAMĄ DUOS SEKANTI CHORAI:

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
dirigentas Geo. Kazakevičius.

SIETYNO CflORAS iš Newark, N. J. 
dirigentas Walter Žukas

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

LAISVES CHORAS iš Hartford, Conn., 
dirigentas Wilma Hollis.

VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., 
dirigentas Gertrude Ulinskas

ĮŽANGA 50c (TAKSAI ĮSKAITYTI)

Širdingai kviečiame skaitlingai susirinkti Į šį gražų parengimų.
RENGĖJAI.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Liepos 28,1950



Ru-

<

išsi- 
susi-

Gal pakils tauti- 
bažnyčia čecho-

Bulgarijoje,

Fabrikas PlečiasižiniosHartford, Conn. I

Dainų Diena Visai 
C

Arti

gumas jų

Katalikų bažnyčia yra

' Namu Savininkams

gal
<♦>

LAISVES PARAMAI <♦>

Tel. Ra 6-PIKNIKAI « >
nio skyriaus meistras

o

< •>

< »

r— mnaKuonoKi•)
i

<♦>
O

<♦>

< )
dirigente !

»

Įžanga 50c asmeniui. <♦>

J. ROMANCHARLES<♦>

(f)

SHENANDOAH, PA
o

Laisves paramai piknikas Įvyks ❖502 Chapel Ave., Merchantville, N. Jo

BUYUSRugpiučio 13 August •>

Pažangus Lietuvi!
>

Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą
<

"PROŠVAISTESo
MArket 2-5172

<t>

JONO KAŠKAIČIO

Didelis Piknikas Shenandoah ir Apylinkes

TUNIKAS
J ui y. 1950Sekmadienį, Liepos 30

Piknikas
Bus gražus Programasnuo

Kalbės

1). M. ŠOLOMSKASvakare.
Rugpiučio 13 AugustALDLD Centro sekr.

ir vienas iš Laisves
Bus red. iš Brooklyno.f 73

I.)

Vi
Liepos 2-8,19504U

$

*4

Dainų *- 
Dainų

O 
< >

*
❖ • 
A

T’

O 
<f>

O 
< >

I * 
į ❖ 
f 

I *

> DAR APIE PRAĖJUSI . 
'SPAUDOS PIKNIKĄ

* 

4

ofisas, 409
4, nuo 5-7

Apskrityje per 
rių pasiūlymų 
mėnesinę

dėl lynojančio oro tas 
galima įvykdyti.
aukotojai šeimininkių 
pinigais ir daiktais: O.

dienraščio 1
Oras pa-

pat ryto

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

NEWARK 4. N J
HUmboldt 2-7964patobulinimai i

keliasdešimt ■

skambės oro bangomis, 
griausmas.
vis turėtų atvykti.
svieto tik 
rų !
arko Sietynas — dainos mil
žinai. Aną meta Sietyno cho
ras nuvyko j Chicagą lėktu
vu, o’gal jie tą patį padarys 
ir dabar.

kaip 1 vai. 
ves

4
*

hierarchija. 
Pats popiežius

Daugelis d a r b i n i n k ų, 
Lakštutytė, Banaitytė, sos

1 .Janavičiūtės ir kt„ savo 
įdirbio normas, viršija 30 pro
I centu. A. Janulis.

ko Įvykdė visas valstybinių 
paruošų prievoles, atsiskaito 
su MTS.. Pagerėjo apylinkės 
tarybos organizacinis darbas.

B. Tuma v ičius.

<
<i>

kaip ™ 
, čia.
! tos
j nes
| būti

Apylinkių Lenktyniavimas

KURŠĖNAI, geg. 12, d.
Tryškių valsčiuje 

i rezultatus kolūkius
pasiekė Stakminių 
čia
sujungę 
tiečius.
žemės
ti puikūs derliai, aukštai Įver
tintas darbadienis: kolūkiečiai 
gauna po 8-9 kg’ grūdų, 3-4 
rublius pinigais ir daug kitų 
žemės ūkio produktų už dar
badieni. Kolūkiai, pirma lai-

Gera orkestrą gros per 
visą dieną. Pamatykime ir 
išgirskime tą gražų lietuvių 
liaudies festivalį. Išgirskime 
gražių liaudies dainų, kurios

kai 
Kiekvienas lietu- 

Kick ten 
iš dainininkų, cho-’

Brooklyno Aidas ir New-

PRANEŠIMAS 
MONTELLO, MASS.

Naujosios i Anglijos Meno Apskri 
čio piknikas įvyks liepos 30 d., Lie- i 
tuvių Tautiško Namo parke. Gros I gandus,
gera muzika, bus skanių valgių ir l rūpinęs 
gėrimų. Pradžia 1 vai. dieną. —■ į 
Kviečia Komitetas. (141-142) ■

JO
>

geriausius 
stiprinant 
apylinke, 

suorganizuoti 2 kolūkiai,
visus apylinkes vals- 
“Aušros” ir “Pirmyn” 

ūkio artelėse išaugin-

Festivalis— 
Diena

Rengia Liet. M.eno Sąjun- 
i gos 3-čioji Apskritis, sekma- 
jdienį, rugpjūčio 6. Lietuvių i

Vertingi Įnašai
PANEVĖŽYS, geg. 12. — 

racionalizator 
)ei išradimų

apžiūrą buvo pa- 
patobulinimai. Dau-1 
pritaikyta garnybo- į

LIETUVIŠKA VALGYKLA

UNION CAFE '
m Avė. N. Hamilton, Ont.

Šviežias Maistas. Geras Pasirinkimas įvairių Lietuviškų 
Valgių. Turime Kambarių Apsistojimui.

Savininkas CH. PAMPALAS
Telefonas: 46917

MERCHANTVILLE, N.

Mes namus taisome, penti- 
I name iš lauko ir vidaus; tai- 
i som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 

Mėsos kombinato inžinierius kaip didelis ar mažas darbas.
i Davidavičius pritaikė naują I Reikale 
į metodu mechaniniam gywiliii 
{ odų milu ]) imu i.

KRISLAI
rTasa nuo J-mo ni.s:

. vau, šitoks amerikiečių atsi
mosimas linkui korėjiečių kep- 
te kepa priešus. Kas būtų, 

į korėjiečiai galvoja, jeigu šitie 
I mūsų pravardžiuoto  ja i užka- 
| riautų visą šalį ir taptų mūsų 

dienomis formavimo | viešpačiais? !
perkeliamas i naujas'

Beržinis, J. Jasas, 
A, Krasnic- 

kienė, A. Dagilienė, A. Kal- 
'vaitienė, A. Akstinienė, M. 
Nixon, O. Giraitienė, Po $1: 
A. Rudzinskienė, J. Margai- 
tis, M. Pilkauskienė, M. Stau- 
gaitienė.

Kaip matomo, daug nuošir
džių rėmėjų lietuvių spaudai 
atėjo pagelbėti, kad piknikas 
išeitų didelis ir našus. Ir ‘bū
tumėte pamatę, kad jis būtų 
buvęs didelis, jei būtų buvęs 
pastovus, gražus oras. Dabar 
tariu visos komisijos var
du didelį, nuoširdų ačiū au
kotojams, atsilankiusiems ir 
dirbusiems draugėms ir drau
gams! Visiems ačiū! Ko
misija ir darbininkai, moterys

veno moterys aukojo ir pa- kūnas, J. 
darė $12. M. Ramoškienė Sabaliauskienė, 
aukojo reikmenų ir padarė 
$6.48,

Seliokienė aukojo moterim 
i ausis papuošalą. Lukštiene 
—sūrį, širvidai — sūrį ir gry
bų. M. Kazlauskienė — ku
gelį ir kilbasų. M. Johnso- 
nienė — degtinės bonką. M. 
Margaitienė — pyragą, M. 
Mulerankiėnė — kumpį, R. 
Vaitkienė — sūrį. C. Miller 
— hamburgerio, A. Višniaus- 
kienė — 5 bonkas agurkų, M. 
Yuskienė — 2 pajų, V. Vasil 
—pyragą, Latvėnienė — py
ragą ir grybų, M. Raulinai- 
tienė—pyragą, V.Kazlou—kum
pį.A. Visockienė—sutaisytų bul

vių ir hamės, R. Gailiūnienė 
—sūrį, Ag; Thomas — pyra7 
gą, L. Mankienė— duoną,. M. 
Barnett — pyragą, Geo. Piiec- 
kas — sviesto, Smetonos ir sū
ri, L. Žemaitienė — pyragą ir 
3 tuzinu^ kiaušinių.

rinigais Aukojo:
Ag. Bučionis $3. Po $2 : Eva 

Valley, Ag. Lingienū, St. Yur-

>
o

i kuomet visiI
į gai gatavi

Lauksime
pasitaikys geresnis oras

Komisijos vardu,

Liepos 16 įvyko 
“Laisvės” piknikas, 
šitaikė prastas, iš 
tamsiai apsiniaukus ir dažnai
lynojo veik per visą ylieną. 
Sakoma, nekuriose vietose liję 
smarkiai. Bet kaip buvo gar
sinta, kad piknikas Įvyks, ne
paisant giedra ar lietus, tai 
tvirti lietuvių spaudos patrio
tai atvyko, nepaisydami lie
taus, ir piknikas buvo vidu
tinis. Kaip buvo garsinta, kad 
bus specialus šeimininkų sta
las, tai 
nebuvo

štai 
skyriui 
Šilkienė aukojo daiktų ii’ pa
darė $32.25: Žilinskienė, iŠ 
New Britain, aukojo reikme
nų ir padarė $15. New Ha-

tik padaryti daugiau naudos 
spaudai. Pikniko darbininkai 

i atvyk0 anksti. Daugelis buvo 
■apsiėmę dirbti, bet nereikėjo 
j ir Jie stovėjo gatavi patar
nauti. Ačiū, draugūs ir drau
gai ! Smagu dirbi ir veikti, 

drauges ir drau- 
pagclboti.
iki kitų metų,

Didysis Philadelphijos piknikas 
įvyks sekmadienį prieš Labor J)ay

September 3 Rugsėjo 
Crescent Picnic Grounds 

56 Cornell Ave.. Gloucester Heights, N. J.

Į ši pikniką btisai važiuoja iš Baltimore's, 
Brooklvno ir iš kitur, i •r

Brandonville Giraitėj
Brandonville, Pa.

asirūpinkite, mainierįai, kad 
būsų skaitlingai. Organizuokitės 
linkės atvykti į šį pikniką.

jūsų piknikas 
iš plačios apy-

pat 
iki

llartfordo busai; išeis 
po pietų, nuo Lais-

Choro svetainės, 157 
rrford St.“ Drauges ii 

draugai, kuo grerčiausiai pra-! 
neškite Į choro svetainę apie i 
važiavimą. ,tai žinosime, kiek i 
busų užsakyti. Svetainė at-i

Iterbury, Conn.
Gražių liaudies dainų pro-i 

i gramą duos sekami chorai: 
Aidb Choras, dirigentas Geo.

i Kazakevičius, iš Brooklyn, N. j 
j Y. Sietyno Choras, iš New-1 
ark, N. 'J., dirigentas Walter į 
Žukas. Laisvės 
Hartford, Conn.,
Wilma Hollis. Vilijos Choras i 
iš Waterbury, Conn., dirigen-į 
te Gertrude Ulinskas.

-------- --------------- ----------------------------------- -

Matthew A

(Buyauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

. Rengia A. L. D. L. D. Septintoji Apskritis 
šis visos Naujosios Anglijos didysis sąskridis įvyks

prasidės 
ryto ir 

vėlumos

gerų valgių 

ir įvairių gėlimų

D. M. šolomskas
šis piknikas bus nepaprastai gražioje vietoje

Maple Park, Lawrence - Methuen, Mass.
Dažnai girdite daktarų patarimus važiuoti į laukus^ naudotis šviežiu oru, pasi- 

laikymui geroje sveikatoje. Tad dabar turite progą gražioje vietoje, kvepiančiame 
pušyne, tyrame ore linksmai su daugeliu malonių žmonių praleisti laiką. Taigi mes 
nuoširdžiai kviečiame visus į tą gražų pasilinksminimą.

RENGIMO KOMITETAS

KLAIPĖDA, birž. 2 diena.-- 
i “Aušros” kojinių fabriko ko- 
ilektyvas vykdo socialistinius 
'Įsipareigojimus, prisiimtus Ta
rybų Lietuvos dešimtmečio 

■garbei. Fabrikas plečiamas, 
i Baigtas statyti naujas korpas. 
i šiomis 
1 skyrius

Sviesto - sūrių bazes dar- į 
j bininkas Jasėnas Įtaisė origi- į 
jnalios konstrukcijos automati
nį kraną sviesto statinių nu
leidimui j apatini aukštą. 
Naujas "kranas kasmet vals
tybei sutaupo 2,000 rublių.

60,000 rublių santaupų per 
metus duos Panevėžio cu
kraus fabriko cukrinių i’unke- 
lių apdirbimo skyriaus vedėjo 
Malinsko išrasta rišinjo maši
na.

Nauja naujiena iš Balkanų, 
bėda su katalikų bažny- 

Kalbama, kad prasidės 
bažnyčios skilimas, žmo- 
ir dalis kunigų nebenori 
Vatikano stumdomi .ir iš

naudojami.
j nė katalikų
i Slovakijoje, 
munijoje.

Aukštoji

kiekvieną vakarą. Ne-i PatclRe 1 
, - . ■ ' - 4 i: ■ pasiūlymu,ne vienas namie ta die-p... . ■ naus mei.žinokite i Darnu Diena. 1 , , , •1 . ' ‘i valstybei

J. Ž. i tūkstančiu

parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. 
H 77-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Katalikų bažnyčia yra mil- 
I žiniškas trustas, pasaulinė ka
ralystė: popiežius yra keturių 
išimtų milijonų katalikų kara- 
j liūs ir diktatorius.

Kai žmonės laimi laisvę ir 
gali blaiviau protauti, prade
da galvoti apie pasiliuosavi- 
mą. Jie dar nori tikėti dievu, 
bet nebetiki popiežiumi.

SKILANDŽIAI!
SKILANDŽIAI!!

SKILANDŽIAI!!!
BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 

galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 
Juozo Ragažinsko

Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštu).
Telefonas Merch 8-1082

----- :------------------------------------------ ------ --------------------------- - --------------------------------------------------------

Ir- —yĄ

parinktiųes poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, * greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar .sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo* poežiją. • 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisvė 
išleis jo poezijos knygą.

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
‘TROŠVAITŪS”

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

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

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

Paramai Dienraščio Laisvės 
Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies šrytis, nuo Scranton 
iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi
su miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
dieną ir vietą:

Brandonville Giraitėj
BRANDONVILLE, PA.

Dienraščiui Laisvei reikia paramos. Angliakasiai 
yra patys pirmieji apšvietos skleidėjai lietuvių išei
vijoje, šioje šalyje, jie yra stiprūs Laisvės patriotai, 
tai tikime, jog pasirūpins sudaryti- šį pikniką skait
lingu publika ir pelningu mūsų dienraščio paramai.

Tik neatsidėkite vieni ant kitų, kad gal Jonas 
suorganizuos važiavimą, o Jonas pamanys, kad Pet- 

. ras tai atliks. Tokiu pasitikėjimu, ar atsidėjimu 
vieniems ant kitų, galite nusivilti ir į piknikh nenu
vykti. Tarkitės, visi ir išanksto pasirūpinkite būdus 
nuvykimui- į pikniką



ir
ruo- •; manų,

Įvyko

bus

Liaudies Teatro nariam
2 dieną Uni-I durys bus atdaros lygiai 2

Con-1
iras.

V aldyba.

o

pa-

Tarp lietuviu

Petras Kapiskasf ordą, i

Ieškosi buto

*06*

TELEPHONE

3TAGG 2-5043

D. M. Šolomskas vyksta Į Į 
Lawrence, Mass., kur sekma
dienį Įvyks Literatūros Drau
gijos kuopų piknikas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tcl. EV. 7-6238

Kurie 
manote, 
apie tai 
prašome 
kučiu

Visokie 
gražiai

vykstate atostogų ir 
jog būtų reikalo

pasakyti laikraštyje, 
mums pranešti, laiš-

ar telefonu.

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

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Motiejus Klimas, richmond-j 
hillietis, vyksta dviem savai-, 
tėm atostogų. Jis bus Kana
doje, Toronte ir apylinkėje, 
taip gal pasieks ir Detroitą.

platinami tikietai ban-
— Testimonial Dinner 
m. rugsėjo 10 d. ruo

šiamam Dr. J. J. Kaškiaučiui
pagerbti.

Walter ir Elena Brazauskai 
keletui dienų vyksta į Hart- 

savo buvusiąją tėviš-

Jau 
kietųi 
— š.

5,000 asmenų — polic- 
ugniagesių ir kt.—da-įną,
užmuštojo policmano, Į Laisvės bendrovės

Loreto, laidotuvėse Į tarybos posėdis.
Laidotuvės

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

459

Amerikos Darbo 
visavalstij mis komitetas

geras orkestras,
prašmatnybių, nes
54-to lokalo kriaučiai

spalvin-

uzmus-
atosto-!
vagišių SKELBKITĖS laisvėje

GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.
gėrimai, šviežus valgiai, 

priima svečius.
Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION

Tai bus didelis ir
spalvingas bankietas!

komiteto

Protestuoja

Grąžinti du traukinius

Lankėsi Strižauskai

■T;

nemažai 
atstovų.
Katrinai

išgirsti. 
taipgi

trau- 
prieš

Daug organizacijų atstovų 
pasiėmė tikietų platinimui — 
tikieto kaina $3. Tikietai at-

2-raJDIDI SAVAITĖ
Millonal Dolerių Suvogta 

iš 150,000,000 žmonių!

“711 OCEAN
DRIVE” 

žvaigždžiuoja
EDMOND O’BRIEN 

JOANNE DRU 
ir SCENOJE:

LOUIS JORDAN 
ir jo Tympany Five 

THE FONTAINE SISTERS, 
RUDY CARDENAS 

ir kiti.
1 Paramount SQUARE

spausti gražūs, su Jono Kaš- 
kaičio paveikslu, tad kiekvie
nas, tikietą Įsigijęs, galės pa
silaikyti jį atminčiai.

žinoma, Bankieto rengimo 
komitetas mano, kad daugiau
siai publikos bus iš Brooklyn© 
ir apylinkės, tačiau jis pasiti
ki, jog ir New Jersės lietuviai 
gerai pasirodys—išpirks daug 
tikietų.

Iš Connecticut taipgi bus 
nemaža žmonių; tikimasi, jog

buvo i atvyks ir

Praėjusį antradienį įvyko 
Dr. J. J. Kaškiaučiui pagerb
ti ruošiamo bankieto 
monial Dinner — 
narių posėdis.

Mitinge dalyvavo 
įvairių ’ organizacijų

Pirmininkaujant
Petrikienei, sekretoriaujant 
Evai T. Mizarienei, buvo ap
svarstyta visa eilė klausimų, j 
susijusių su bankieto reika-Į 
Jais.

Bankietas, kaip jau 
skelbta, įvyks m. rugsėjo I daug, 
mėnesio 10 dieną, sekmadienį, j Komitetas mano, kad atsi- 
2 v. p. p. ;ras nemažai žmonių ir tokių,

Visapusiai buvo apsvarsty-i kurie bankieto- nedalyvaus, 
tas koncertinės programos tačiau tikietus įsigys. 
(bankiete) reikalas. Be kit
ko. nustatyta, 
niame koncerte (kuris bus ne
ilgas) atliekami numeriai — 
dainos, deklamacijos ir kit
kas, — liestų tik Jono Kaš- 
kaičio kūrybą.

Tuo reikalu dirba atitinka
ma komisija ir valdyba. Ma
noma, kad bankiete turėsime 
žymių svečių menininkų.

Sudarytas geras gaspadinių 
būrys, — tarp moterų įeis ir 
vyrų, — kad pagamintų ge
rų ir daug užkandžių.

Bankietui paimtos dvi di
džiulės salės, net tikimasi, jog 
į vieną Auditoriją svečiai 
niekaip nesutilps.

h

I

Lietuvių kriaučių 
oikrikas

5,000 policmano 
laidotuvėse

Laisvės direktorių 
tarybos posėdis

I “Mūsų kraštas reikalingas 
naujo patrijotizmo..

nes, besisiekiančius laisvės.
Dienraštis sako : 

būti kito pasaulinio karo!” O 
kad tokiam karui kelią pašto- . 
ti, reikia veikti.

Dėl to “Daily Worker” ėdi- i 
toriale ragino Niujorko žmo-< 
nes dalyvauti masiniame tai
kos reikalu mitinge, Įvyksian
čiame rugpiūčio 
on Skvere, Niujorko; mitingas 

liau Į neteisėtus, savižudiškus į prasidės 5 v. po pietų, kai’ 
karus tolimojoj Azijoj, karus, J darbininkai baigia savo darbą 

Massachusetts vedamus prieš kitarasius žmo-1 dirbtuvėse ir ofisuose. Ks.

šitaip pradėjo savo edito- 
rialą dienraštis “Daily Work
er’’ liepos 26 dienos laidoje.

“Mūsų gražusis kraštas rei
kalingas naujo, didžiulio pa- 
trijotinio veiksmo.”

Tuo naujuoju veiksmu dien
raštis skaito kovą už taiką, 
prieš “Mirties pirklius,” kurie 
nuolat be atvangos stumia 
mūsų kraštą “vis giliau ir gi-.

Kaip kas metai, ta 
[šiemet lietuviai kriaučiai 
šia savo metinį pikniką.

Šiemet jis Įvyks liepos 29 
į dieną (vadinasi, rytoj, šešta- 
1 dieni), Dexter Parke, Jamai- 
I ca Avė. ir 75th St., Woodha-

Neprivalo i venę.

Bus 
įvairių

Į tu visk i 
visuomet turi gorus, 

is piknikus.
Įžanga, asmeniui 50c. Parko 

v. 
ne 
iki

Alfred
Bronkse.
antradieni.

Alfred Loreto buvo 
tas, kai jis, būdamas 
gose, bandė išgelbėti
užpultąjį žmogų — tai Įvyko 
praėjusįz penktadienį. < Vagi
šiai jj nušovė.

Pirmadienį, - liepos 31 die- 
, 8 vai. vak., Įvyks eilinis 

direktorių 
Prašomi vi

si direktoriai būti laiku.
Sekretorė.

' EDDIE’S
BAR & GRILL

Dr. J. J. Kaškiaučius yra 
kad bankieti- visos Amerikos lietuvių pa

žangiosios visuomenės drau
gas ir švietėjas, todėl ji lygiai 
gali ir privalo pagerbti visa Į mis dienomis turėjo savo po- 
pažangioji lietuvių visuome-1 sėdį bėgamiesiems reikalams 
nė, nepaisant, kur kas gyve-1 apsvarstyti, 
na. Į Amerikos

Komitetas; tuo būdu, pasiųs yra niūjorkinė 
bankieto tikietų ir į tolimes
nes kolonija’^,; net ir į Čikagą, 
net ir į Kalitorniją.

Likusysis nuo bankieto pel
nas eis Jono Kaškaičio poezi
jos išleidimui.

Tiek galima pasakyti apie 
ruošiamąjį didžiulį bankietą— 
jis bus toks didelis ir spal
vingas, kokio šioje apylinkėje 
nėra buvę.

Vėliau apie tai bus suteik
ta smulkesnių žinių.-

Komiteto narys.

ADP užgyrė Marcantonio 
poziciją Korėjos klausiniu

po pietų. Kriaučiai ir 
kriaučiai linksminsis parko 
vėlumos.

Kviečiami visi Brooklyn© ir 
[apylinkės lietuviai pas kriau- 
įčius dalyvauti, su jais gražiai 
j pasilinksminti.

Nekriaucbus.

Visi Liaudies Teatro nariai ; 
esate prašomi rezervuotis at-' 
einančio trečiadienio vakarą ! 
(rugpiūčio 2) sekamo sezono ■ 
veiklai p ers varsty t i.

Vieta — Kultūrinis

LDS kuomi 
mėnesiniai mitingai

Atrodo, jog Cashmore 
pasitrauks

Rugpiūčio mėnesio pra
džioje, kaipo taisyklė, įvyks
ta LDS kuopų mitingai.

Šiemet tie mitingai bus svar
būs tuo. kad juose bus pa
teikti raportai - pranešimai iš 
atsibuvusiojo LDS 9-tojo Sei
mo. ' ,

Negaliu pasakyti, kuriomis 
dienomis įvyks Didžiojo Niu
jorko LDS visu kuopų mitin
gai, — žinau tik tai, kad 1- 
mosios kuopos mitingas įvyks 
rugpiūčio 1 d. (antradieni), 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpose.

Prašomi visi 1-mosios kuopos 
nariai būti mitinge; 
pranešimus iš Seimo, 
nustatyti gaires mūsų kuopos
veiklai rudeniniam sezonai. *

Kitų kuopų nariai kviečia
mi būti savo kuopų mitinguo
se ten, kur jie įvyksta.

LDS Narys.

Public Service Commission 
įsakg Long Island geležinke
lio kompanijai grąžinti vei- 
klon du traukinius, kuriuos 
kompanija buvo sulaikiusi. 
Tuodu traukiniai veikė Oyster 
Bay linijoje. Kompanija juos 
buvo sulaikiusi “taupymo su
metimais.’ ’

žmonės, važinėją tais 
kiniais, pradėjo kelti 
kompaniją protestus.

Tarp Brooklyn© prezidento 
John Cashmore ir miesto ma
joro O’Dwyerio jau seniai vi
rė nesutikimai. Cashmore per 
tūlą laiką buvo King’s ap
skrities demokratų lyderis, 
kam majoras labai priešinosi.

Dabar eina gandai, jog 
Cashmore iš demokratų va
dovybės pasitrauksiąs, bet jis 
nori, kad toji vieta tektų jo 
padėjėjui, Francis J. Sinnott.

Sakoma, jog O’Dwyeris ne
sipriešins Sinnottui būti vado
vu Brooklyno demokratų .

Darbo Partija padaryta, 
partija ii 

yra Progresyvių Partijos 
limi.

Taigi kiekvienam buvo i 
mu, kaip ADP vadovybė 
sisakys Korėjos klausimu, 
partija, kuri gauna Niujorko i 
valstijos balsavimuose 
pusę milijono balsų.

Pirmiausiai valstijinis ko
mitetas užgyrė ADP pirmi
ninko, k o n g r e s m ano Vito 
Marcantonio, poziciją Korė
jos klausimu. Toji pozicija 
tokia: ištraukti amerikines 
ginkluotas pajėgas iš Korė
jos.

Valstijinis komitetas užgyrė 
ir Progresyvių Partijds Naci- 
onalio Komiteto poziciją Ko
rėjos klausimu, — toji pozi
cija yra tokia, kaip ir Marc
antonio, nepaisant, kad Henry 
A. Wallace tai pozicijai ne
pritaria.

Valstijinis komitetas priė
mė rezoliuciją, reikalaujant, 
kad prezidentas Truman as

Partijos priimtu pasiūlymus, padary
si©- j tus Indijos ministru pirminin- 

Į ko Nehru. Nehru, kaip ži 
nia, reikalauja Korėjos rei-1 
kalą išspręsti taikiai, o tai bus Į 

kuomet 
Liaudies Respublika bus 
leista Į Jungtines Tautas.

ADP

Tekstiliečiams
Į: ahos pakeltos
1 ’ F. •

—Dabar Amerikos Darbo 
apie' ■ Rai’tija ves darbą už taiką Į 

kiekvieną valstijos kampelį, 
ši partija išstatys i 1950 me
tų rinkiminę kampaniją tai
kos klausima vyriausiu klau- Į 
simu.

Nežiūrint to, kad CIO va- 
Kinijos dovybė tekstilės pramonėje 

Įsi-1 atsisakė reikalauti (per pra-i 
Įėjusius ir šiais metais) pa- 
Į kelti tekstiliečiams darbinin- 

/"ikams algas, 15,000 davbinin- 
Įku - tekstiliečių gaus pakėli- 
I mą.

Taip buvo sutarta tarp uni- 
jistų ir American Viscose 
Korporacijos, kurios dirbtuvės, 
yra Niujorke arba apylinkėje.

Darbininkams algos , pake
liamos 11 centų per valandą.

Mrs. Elsie Fuller, 50 metų 
amžiaus, iššoko pro langą iš i 
9-to namo aukšto ir užsimu- Į 
še. Tai Įvyko po num. 12 1 W. 
55th St., Manhattane. Fuller 
buvo našlė, ji atvyko iš Eu- Į 
gone, Oregon, pas savo gimi
nes i svečius.

Į Reikėsią $100.000,000
Tūli žmonės skelbia, būk

; Niujorko civiliniams žmonėms1 
apginti (atsitikime karo) rei
kėsią nemažiau 100 milijonų-, 
dolerių.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
,111-15 JAMAICA AVE.

Richmond Hill 18, N. Y.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME TR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Vyskupas Walter Mitchell, 
prof. Robert .Morss Lovett, 
Dr. Abraham Cronbach, El
mer A. Benson, prof. M: F.' 
Ashley Montagu ir 15-ka 
kitų žymių amerikiečių pasi
rašė po protesto laišku, pa
siųstu Imigracijos ir Natūra
lizacijos komisijonieriui.

Laiške šitie žymūs ameri
kiečiai protestuoja prieš tai, 
kad yra puolami, gązdinami 
nepiliečiai tik dėl to, kad jie 
priklauso prie International 
Workers Order, fraternalės 
organizacijos,,,

Vyriausiai laiškas kreipia 
dėmesį Į persekiojimą Andrew' 
Dmytryshin, ukrainiečių IWO 
darbuotojo.

Praėjusį trečiadienį Rich
mond Hill’ą aplankė Water- 
burio lietuvių veikėjai, drau
gai Strižauskai. Jie buvo už
ėję į Laisvę, Kultūrinio Cen
tro restorane užkando pietų, 
pasikalbėjo su laisvieČiais, 
na, ir tą pačią dieną grįžo at
gal į Waterbury.

Draugė Strižauskienė sakė, 
jog watęrburiečiai ir visos 
Connecticut valstijos lietuviai 
stropiai ruošiasi prie ‘ Dainų 
Dienos, prie menininkų pik
niko, , įvyksiančio rugpiūčio 6 
dieną Waterburyj,

Gubernatorius Thomas E. 
Dewey aną dieną atvyko Niū- 
jorkan ir čia ilgokai važinė
jo ieškodamas buto.

Atrodo, jog gubernatorius 
tikrai mano atsisakyti nuo 
kandidatavimo dar vienam 
terminui, todėl jis mato rei
kalo iš anksto pasiieškoti bu
tą, kad su sausio 1 diena ga
lėtų išsikraustyti iš gu berną-, 
toriško palociaus Albaneje ir 
gauti pastogę didmiestyj.

16-ka krautuvininkų tapo 
pašaukti valdiškon įstaigdn 
pasiaiškinti, kodėl 
krautuvėse nustatė 
cukrui kainas.

jie savo
didesnes

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

TELEVISION

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

Valstybės departmento patarėjas, John Foster Dulles, 
kalbasi* su spaudos korespondentais, grįžęs iš Japoni
jos. Kai tik jis grįžo (iš Japonijos ir’ Korėjos), neuž

ilgo Korėjoje prasidėjo karas.

•Dtr*

RES. TEL.

HY. 7-8681

•z06<*

<♦>

(♦>

<♦>

<♦>

<l><♦> Telefonas TFT F V T S T O N
EVergreen 4-9407 . f- -M U U V 1. O vz 11

SHUFFLE BOARD

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisnluotas 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,

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
EVergreen 4-8969

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F.Vergreen 4-8174
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