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New Yorke, Union Square 
(aikštėje) turi įvykti taikos 
susirinkimas. Bet miesto po-i 
licija pasakė: Ne, susirinki-1 
mo laikyti nevalia, šalin A- j 
merikos žmonių konstitucinės i
teisės ir visos žodžio ir susi-l —
rinkimų laisvės! i Siautėja mūsis

Bet taikos reikalas yra • j r*
toks dalykas, kurio policijos, £ ^VattUTUS HUO rUSURO

LIAUDININKAI SMARKIAI 
ATAKUOJA JANKIUS

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 Laisvei

J. T. TARYBA ATMETĖ 
MAUKO PASIŪLYMUS

uždraudimu neišspręsi. Labai 
daug New Yorko žmonių no
ri ir trokšta taikos. Tą savo 
troškimą jie nori parodyti vi
sam pasauliui.

★
Pasiekiu Union Square, ly

giai penkios. Ten, kur turi 
įvykti susirinkimas, vaizdas 
keistas. Tikros barikados. Ba
rikados policijos. Visas pie
čius užkimštas policijos veži
mais ir užtvarais. Tarpe jų 
tirštai policistų, pėsčių ir 
raitų. Kiekvienas ginkluotas.

Jie kažin ko laukia. Jie 
neramūs. Jų akyse matos 
didžiausia baimė.

Ko jie bijo? Kas gi juos 
puls? Kas gi išdrįs imti, iš 
jų tas ginkluotas barikadas?

Niekas. Tokio pavojaus, 
aišku, nėra.

Tie ginkluoti vyrai tai pui
kiai žino. Bet jie bijo. Jie 
išsigandę, jie ginkluoti nuo 
kojų iki galvos. . A

Bijo jie tik vieno , dalyko: 
bijo jie taikos šūkio, štai ko 
jie išsigandę...

Aikštė didelė. Nevalia jon 
įeiti. Suolai, įrengti žmonėms 
pailsėti, tušti. Nieko nelei
džia atsisėsti. Sakau, paban
dysiu. • Einu sėsti. Policistas 
pastoja kelią. “Kur eini ?” 
“Einu atsisėsti, pailsėti, kojas 
skauda.” “Ateik rytoj, o da
bar nešdinkis iš Čia!”

Pasibaigė mūsų pasikalbė
jimas. Nuėjau šavais keliais.

Aplink aikštę daug žmonių 
vaikštinėja. O tos policijos 
visur pilna.

Jau šešta valanda. Sakau 
sau : žmonės savo atsilanky
mu išreiškė savo troškimą. 
Laikas eiti namo. Daugiau 
nieko nebebus.

Pasileidžiu linkui 4th Avė. 
Žiūriu, už 14th Street ligi 
13th Street, pietinėje pusėje 
ant šaligatvio daug-žmonių. 
Jie užsilaiko tykiai, < ramiai 
Einu skersai gatvę tarpe jų 
pasisukinėti.

Staiga atlekia trys raiti po- 
licistai ir su arkliais pasilei
džia ant šaligatvio per žmo
nes !

Tai, kas sekė, sunku apra
šyti. Vos pats po arklio ko
jomis nepakliuvau. Minioje 
kilo galingi balsai: “Mes 
norime taikos!” Pasirodo ir 
iškabos už taiką. Raita po
licija brutališkai vaiko žmo
nes. žmonės persimeta į ša
ligatvį šiaurinėje gatvės pusė
je.

Raita policija ten žmones 
puola.

Už ką ir kodėl tas brutališ- 
kumas? Ar kas nors ką 
nors nuskriaudė, užgavo, ar 
piktą žodį pasakė, keno nors 
langą išmušė, arba krautuvę 
išplėšė ?

Absoliutiškai nieko. O žmo
nės terorizuojami, arklių kojo
mis mindomi, mušami, stum
domi, vaikomi nuo gatvių!

Tik už vieną dalyką: K'ad 
jie nori taikos!

Koki dumi tie mūsų val
dovai. Hitleriniu teroru, jie 
tikisi ■ nutildyti taikos balsą. 
Juk šis jų teroras tik dar

(Tąsa ant 5 pusi.)

Tokio, rugp. 4. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
įnirtingai atakuoja ameri
kiečius paliai vieškelį iš 

: čindžu į Pusaną, būtiniau
sią jankiams uostą. Artile
rijos ir tankų mūšis perkū- 
nuoja už 30 iki 35 mylių į 
vakarus nuo Pusano. Liau
dininkų patrankų šoviniai 
jau pasiekia Masan mies
tą, apie 25 mylios nuo Pu
sano.

Amerikiečiai pirmiau bu
vo atmušę šešvalandinę 
liaudininkų ataką šiame 
frante.

Viduriniai - vakariniame 
fronte liaudininkai, prasi
veržę per Naktong upę, 
užėmė vietas tiktai už 7 
mylių nuo Taegu, geležin
kelių mazgo ir svarbiausio 
po Pusanui amerikiečiams 
miesto.

Įvairiose fronto dalyse 
amerikiečiai pasitraukė dar 
trejetą mylių atgal, kaip 
praneša New Yorko Times 
korespondentas Lindesay 
Parrott. Jankiai laukia 
daugiau pastiprinimų, to
dėl šiuo tarpu vengė susi
dūrimų su liaudininkais ir 
traukėsi į stipresnes pozi
cijas, sako tas korespon
dentas.

Didieji amerikiniai bom- 
banešiai numetė dar 400 
tonų bombų į Hungnamą, 
Šiaurinėje Korėjoje. Prane
ša, kad sudegino ten para
ko ir kitų karinių sproginių 
fabrikus. Amerikos lakūnai 
viso jau 1,300 tonų bombų 
numetė į tą miestą.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAS

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka pranešė per radiją seka
mas savo žinias:

Liaudininkai, atimdami 
Andongą iš amerikiečių, 
šiauriniai rytiniame fron
te, nukovė 1,500 'jankių ir 
Pietinės Korėjos tautinin
kų; paėmė nelaisvėn 1,200 
priešų; pagrobė 6 patran-

Amerikiečiai degina 
korėjiečių kaimus

——4—4

Korėjos frontas. — Pasi
traukdami iš Kumčono, 
amerikiečiai taip plačiai pa
degė tą miestą, kad jis vi
sas liepsnose paskendo, — 
rašo New Yorko Times ko
respondentas W. H. Law
rence.

United Press praneša, 
jog amerikiečiai oro bom
bomis degina ir savo pusė
je korėjiečių kaimus, nes 
nužiūri, kad juose gal sle
piasi liaudies partizanai.

Kiti korespondentai sako, 
nereikia ieškoti,, kur karo 
frontas: kuomet skrendi 
lėktuvu, tai pleškančių kai
mų liepsnos ir dūmai ryš
kiai parodo fronto ruožtą.

už 35 mylių JAU SUKELTA $7,462;
DAR REIKIA $2,538

Stoja už amerikinę reztiliucijų 
prieš Korėjos liaudininkus

kas, 900 šautuvų, 13 auto
matinių pabūklų ir didelį į 
skaičių kulkosvaidžių, au- j 
tomobilių, trokų ir šovinių. Į

Šiaurinės Korėjos liaudį-1 
ninkai, užimdami Hamčan- 
gą rugp. 1. d., sunaikino 
didesniąją pusę 35-to ame
rikiečių pulko (iš 25-tos 
amerikinės divizijos). Tuo 
pačiu žygiu liaudininkai su
ėmė daug jankių, pagrobė 
104 patrankas, 200 šautuvų 
ir daug automobilių.

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai be atodairos sprog
dino ir degino Šiaurinės ir 
Pietinės Korėjos kaimus ir I 
miestus; sunaikino daugi 
gyvenamųjų namų ir eilę | 
ligoninių, mokyklų ir kitų j 

‘kultūrinių įstaigų.

Kongresmanai perša 
keistą kainų kontrolę

_____ «
I

Washington. — Jungti
nių Valstijų Kongreso Ats
tovų Rūmas užgyrė šitokį i 
skriaudingą darbininkams 
biliu:

Užšaldyti algas ir įga
linti valdžią kontroliuoti! 
kainas, kai valdžia atras, 
kad pragyvenimo reikme
nys pakilo aukščiau kai]) 
5 procentais, negu jos buvo j 
birželio 15 M.

Bet jau nuo Korėjos karo 
pradžios birželio 25 d. mė
sa ir kiti valgiai pabrango 
10 procentų ir dąugiau. 
Tuo tarpu darbininkų algos 
bendrai imant, stovi toj 
pačioj vietoj.

Kongresmanai, nutarda
mi užšaldyt algas, sykiu 
nubalsavo visai nekontro- 
liuot kainų važiavimui 
traukiniais, gatvekariais, 
auto-busais ir paliuosuot 
no kainų kontrolės teatrus, 
apdraudos kompanijas, ra
dijo stotis ir tūlus kitus 
biznius.

' London. — Anglijos val
džia siūlosi smarkiau gink
luotis ir kitus vakarų Eu
ropos kraštus ginkluoti, 
jeigu Amerika duos Angli
jai 9 bilionus dolerių.

Washington. — Karinė 
valdyba šaukia armijon 62,- 
000 neorganizuotų atsargi
nių (rezervų) rugsėjyj ir
spaly j.

Kaip terorizuojami Lindene Progresyviai unijistai
Linden, N. J. — Kompa- 

niški General Motors sar
gai ir CIO vadų užsiundyti 
mušeikos pirmadienį bjau
riai sumušė pačiame fabri
ke du progresyvius darbi
ninkus, Louisą Fischerį ir 
Calviną Di Filippisą, Ant
rojo pasaulinio karo vete
ranus.

Dešinieji CIO Automobi
lių Darbininkų Unijos 
595-to skyriaus viršininkai 
ant rytojaus suspendavo

Stambesnėmis sumomis pridavė:
Ign. čiulada, Lawrence, Mass...........................$38.00
D. M. Sholl,. Richmond Hill, N. Y........................27.00
J. Štygienė, Brockton, Mass.  ...........25.00
P. Petraitis, B’klyn,, N. Y................................... 10.00
J. Bimba, Hawthorne, N. J............................  .5.00

Aukojo:
Moterų Apšv. Klubas, Brockton, Mass.____ 25.00
A. Žilinskaitė, Methuen, Mass.  ......................15.00
J. ir K. Rušinskai, Jackson Hts, N. Y..................10.00
Ona Marozienė, Waterbury, Conn..................... 10.00
Domicėlė ir Juozas, Worcester, Mass.................. 10.00 •
P. Aleksoms, Lawrence, Mass..............'...............5.00
Laisvės Draugas, Haledon, N. J........................... 5.00
Bennie ir Stella Raubai, Cleveland, Ohio___ 5.00
Joe. Zdanevich, B’klyn, N. Y.................................5.0Q
P. Petraitis, B’lyn, N. Y_______ ,__________5.00
J. O. Samulėnai, Fitchburg, Mass._________ 5.00
P. Karpich, Lynn, Mass.................................   .‘.5.00
T. Tartoms, Methuen, Mass.....................................5.00
J. Skirius....................................  • •..........5.00
S. Senkus, Minersville, Pa..................................... 5.00
K. Joneliūnas, B’klyn, N. Y...................................5.00
Petras Joneliūnas ir žmona, Montreal, Canada. .5.00 
Ant: Lakitskas, Coaldale, Pa.................... 5.00

Y. ir R. Niaurai, Dedham, Mass........................... 3.00
Maple Parko Draugas, Methuen, Mass. .............. 3.00
Stenes M. Waycie, Bronx, N. Y............................. 3.00
D. Bulauka, No. Andover, Mass.......... ............../.2.00
G. Greskas, Methuen, Mass......................... .2.00
J. Zinkus. .............. ................•..............................2.00
Ona Mažuikienė, Dorchester, Mass.------------ 2,00

x J. Karpavičiai, B’klyn, N. Y................................. 2.00
Po $1 aukojo:
Rožė Chuladienė, Methuen, Mass., J. Šleivis, Methuen,’ 

Mass., V. Kralikauskas, E. Kralikauskienė, A. Jankaus
kas, J. Žilionis, Lawrence, Miass.

Nuoširdžia padėką reiškiame visiems aukojusiems.
Specialus Vajaus Komitetas.

Visa eilė ragangaudišky 
bilių Kongrese

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Gene 
Cox davė pasiūlymą išleist 
įstatymą, kuris visai už
draustų Komunistų Parti
ją. Cox reikalauja bausti 
10 metų kalėjimo ir $10,000 
pinigine pabauda kiekvieną 
Komunistų Partijos narį ir 
bile asmenį, kuris susidėtų 
su šia partija.

Senatorius Pat McCar- 
ran pranešė, kad jo pirmi
ninkaujamas teisinis Sena
to komitetas užgyrė Hobb- 
so bilių su tūlais pataisy
mais. Šis bilius reikalauja 
suvaryt į koncentracijos 
stovyklas tokius nepiliečius 
sveturgimius, kurių Ameri
ka negalėtų deportuot į tas 
šalis, iš kur jie kilę.

Neamerikinės Kongres- 
manų Veiklos Komitetas 
ketino greitai užgirt f asis
tuojantį- Mundto bilių, rei- 

sumuštuosius. Tapo suspen
duoti ir Frank Witkus, 
taipgi karo veteranas, ir Pat 
Gallagher, * senyvas darbi
ninkas.

Unijos skyriaus viršinin
kai dabar ruošia jiems teis
mą; teisėjais paskyrė ir ke
turis užpuolikų vadus, kji- 
rie sukruvino Fischerį ir 
sužalojo Di Filippisą, nu
laužydami jam kojos pirštą. 
Witkus tada dar nebuvo 
sugrįžęs iš atostogų. .

Įkalinti du priešingi naciš
kam kiliui komunistai ,

McKeesport, Pa. — Ste
ve Nelson, Vakarinės Pen- 
nsylvanijos Komunistų 
Partijos pirmininkas, ir 
Dave Grant, organizacinis 
sekretorius, atėjo į McKes- 
sporto miesto tarybą pro- 
testuot prieš tarybos užgir- 
tą bilių, kuris reikalauja, 
kad visi vietiniai komunis
tai susiregistruotų polici
joje.

Policija tuojau suėmė 
Nelsoną ir Grantą ir įmetė 
kalėjiman. Grant buvo il
gai policininkų kvočiamas 
ir, pagaliaus, paliuosuotas, 
o Nelsonas po $35 užstatu 
laikomas teismui.

kalaujantį suregistruot vi - 
sus komunistus ir bendra
darbiaujančias su jais or
ganizacijas.

Yra ir daugiau ragan- 
gaųdiškų bilių.

• Už ką\ Frank Witkus, 
Gallagher, Fischer ir Di Fi
lippis persekiojami? Už 
tai, kad jie priešinasi pas
kubos didinimui darbe, ir 
už tai, kad nepritaria Ame
rikos karui prieš šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respub
liką. Todėl unijos lokalo 
viršininkai ir kompanijos 
agentai juos taip terorizuo
ja ir mojasi iš darbo išmes
ti.

Lokalo vadai praeitą sa-

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje vis dar tęsėsi 
ginčai dėl dienotvarkės. 
Amerikos atstovo vadovau
jama, tarybos dauguma at
metė Sovietų delegato Ja
kovo Maliko, tarybos pir
mininko siūlomą dienotvar
kę — paeiliui svarstyti se
kamus klausimus:

1. Kinijos Liaudies Res
publikos priėmimas į Jung
tines Tautas.

2. Taikus Korėjos klausi
mo sprendimas.

3. Amerikos skundas, 
reikalaujantis pasmerkt 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kus už įsiveržimą į Pietinę 
Korėją, ir neduot liaudinin
kams jokios paramos.

Daugelis draftuojamų 
“per silpni” protiniai

Washington. — Daug 
šaukiamų į kariuomenę vy
rų neišlaiko protinių (I. Q) 

i kvotimų. Valdžia spėja, 
I kad jie tyčia apsimeta silp
napročiais bei “negramat- 
nais,” norėdami išvengt 
karinės tarnybos.

Virginijos valstijoj, pa
vyzdžiui, 35 procentai draf
tuojamų buvo atmesta kaip 
bukapročiai.

Iš įmamų kariuomenėn 
reikalaujama bent 70 punk
tų protinių gabumų bei iš
silavinimo. 100 punktų lai
koma geru protiniu laips
niu. Bet kai kurie vidurinę 
mokyklą baigusieji vyrai 
kvotimuose Virginijoj te
gavo tiktai iki septynių 
punktu. Tūli per 7 metus 
lankiusieji pradinę mokyk
lą sakėsi nemoką nei skai
tyt nei rašyt.

Kariniai valdininkai ža - 
da siųsti slaptosios FBI po
licijos agentus tyrinėti, ar 
iš tikrųjų tie vyrai toki 

J silpnapročiai.
Įvairiuose miestuose 25 

iki 27 procentų šaukiamų-
jų visai nepasirodo užsire-, Arthuro įsakymą pradėjo 
gistruot karinei tarnybai. įsiveržimo karą prieš Šiau-

Koreja. — Nepaisant, 
kad amerikiečiai traukda
miesi susprogdino Natong 
upės tiltus, vis tiek šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
keliose vietose prasiveržė 
per tą upę.

vaitę pagamino pareiškimą, 
užginant tą karą, ir reika
lavo, ’ kad visi darbininkai 
jį pasirašytų. Witkus atsi
sakė pasifašyti.

Witkus buvo pirmasis to 
lokalo prezidentas, kai tik 
lokalas įsikūrė. Di Filippis 
yra buvęs šio lokalo proto, 
kolų sekretorius, o Fischer 
buvęs jo komiteto narys.

. Rep.
ORAS. —- Numatoma 
smagi giedra.

Saugumo Taryba aštuo- 
niais balsais nutarė pir
miausiai imt, svarstymui 
amerikinį skundą su reika
lavimu nukaltint Šiaurinę 
Korėją kaip “užpuoliką.” 
Prieš šį punktą balsavo tik 
Sovietų atstovas. Nuo bal
savimo susilaikė Indija ir 
Jugoslavija.

Už Kinijos respublikos 
priėmimo svarstymą pir
moj vietoj balsavo' penki 
— Sovietų Sąjunga, Angli
ja, Indija, Norvegija ir Ju
goslavija; prieš taipgi pen
ki — Jungtinės Valstijos, 
Francija, Kuba, Ekvadoras 
ir Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų atstovas. Egiptas 
susilaikė nuo balsavimo. 
Tuo būdu ir nupuldytas 
Maliko pasiūlymas.

Už taiku Korėjos klausi
mo sprendimą kaip antrą
jį dienotvarkės punktą 
balsavo 3 — Sovietų Sąjun
ga, Egiptas ir Indija, o 
prieš — Amerika, Anglija, 
Francija, Kuba, Ekvado
ras, Norvegija ir Čiang 
JCai-šeko atstovas. Jugosla
vija susilaikė nuo balsavi
mo.

Amerikos skundo ėmi
mas svarstyti pirmoje vie
toje reiškia, jog Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai iš pat 
pradžios būtu pasmerkti, 
taigi ir pateisintas ameri
kinis karas prieš šiaurinius 
korėjiečius.
Malikas vadina Ameriką 
užpuoliku

, Ginkluotą Amerikos įsi
kišimą Korejon Malikas 
vadino užpuolimu. Jisai sa
kė, jog birželio 25 d. prasi
dėjęs susikirtimas tarp Pie
ninės ir Šiaurinės Korėjos 
yra tik naminis, pilietinis 
dviejų priešingų blokų ka
ras toje pačioje šalyje, o 
ne karas tarp dviejų skir-
tingų valstybių.

Malikas užreiškė, jog 
Pietinės Korėjos preziden
tas Syngman Rhee birželio 
25 d., pagal generolo Mac- 

rinę Korėją.
Malikas parodė ir foto

grafinius paveikslus, kaip 
prezidento Trumano pata
rėjas John Foster Dulles ir 
amerikinis ambasadorius 
John Muccio iš apkasu ap
žvalginėje Šiaurinės Korė
jos pasieni. Tai buvo vienas 
iš amerikinių signalų Pie
tinei Korėjai pradėti karą 
prieš Šiaurės Korėją, sakė 
Malikas.

Tokio. — Amerikos kari
ninkai sako, labai sunku 
suimt šiaurinės Korėjos 
liaudininkų tankų vairuo
tojus; jie greičiau nusižu
do, negu pasiduoda. .

Washington. — Valdžia 
panaikino užsieninį paspor- 
tą garsiajam amerikiečiui 
dainininkui-artistui Paului 
Robesonui.
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Teroras pries taikos sąjūdį
Kumščiais,* lazdomis ii arklių kanopomis New Yorko 

valdžia rugpjūčio 2 dieną ištaškė susirinkimą už tai
ką, prieš naują pasaulini karą. Tą dieną tame mieste 
pilna to žodžio prasme hitlerizmas siautėjo. Nebuvo sau
gus niekas: nei moteris, nei mažas Vaikas. Mušė ir 
trempė visus, kas tik pasimaišė Union Square apylinkė
je* .

New Yorko valdžia gali didžiuotis. New Yorko polici
ja gali džiaugtis. Viskas vėl ramu. Viskas vėl laimėta... 
Su taikos sąjūdžiu “apsidirbta”... Visi žmonės tylės. 
Šventoji ramybė viešpataus...

Koks kvailas savęs apsigaudinėjimas. Kaip naiviški 
yra tie šio didmiesčio valdovai.

Taika yra didelis dalykas. Taika šiandien yra di
džiausias dalykas. Liaudies balso už taiką taip lengvai 
negalima nuslopinti. Šis baisus teroras prieš taikos šali
ninkus tik juos dar daugiau suvienys ir sustiprins juose 
pasiryžimą kovoti už taiką.

Su New Yorko miesto majoru ponu O’Dwyer ir jo ka
binetu bėda yra tame, kad jie nepažįsta paprasto, viduti
nio amerikiečio. Jie nesupranta to, jog nei policisto laz
da, nei arklio kojomis neišplėš] iš to amerikiečio troški
mo taikos. Jį gali sumušti, gali jį kalėjiman pasodinti, 
bet iš jo krūtinės neišplėš] to giliausio troškimo. Jo žaiz
dos užgys, iš kalėjimo jis išeis ir vėl stos į kovą už tai, 
kuomi jis tiki.

Tūkstančiai New Yorko žmonių, kurie matė tą polici
jos brutališkumą prieš taikos šalininkus, pakeis savo 
nuomonę: jie irgi pasidarys taikos reikalo šalininkais. 
Istorija pilna tokių pavyzdžių. Nepateisinamas teroras 
prieš žmogaus teises tik gimdo naujus kovotojus.

Jeigu galėtų prisikelti, tą tiesą labai gražiai galėtų 
paliudyti Smetona, Hitleris ir Mussolinis.

Du dideli žygiai
Jungtinių Valstijų Senatas nutarė iš Tarptautinio 

Banko suteikti fašistinei Ispanijai viso šimto milijonų 
dolerių paskolą. Tai skaitoma pakeitimu Ameri
kos politikos linkui kruvinojo Franco diktatūros 
Ispanijoje. Nuo dabar prasidės su Franco bendradar
biavimas ir broliavimasis.

Viskas, žinoma, vardan kovos prieš komunizmą!
Bet pranešama iš Madrido, kad tik tokios nuolaidos 

Ispanijos diktatoriui neužteks. Jeigu Amerika norinti, 
kad Franco pilnai kooperuotų visuose žygiuose ruošoje 
prie naujo karo, tai ji turinti žiūrėti, kad fašistinė Is
panija būtų priimta į Šiaurinio Atlanto Sąjungą, ir net 
į Jungtines Tautas. Todėl dabar prisieina laukti, kada 
mūsų šalies atstovai nominuos Ispaniją į Jungtines Tau
tas.

Kitas svarbus žygis tai vyriausybės nutarimas atomi-
• nes energijos, atominės bombos ir h-bombos gamybą pa

vesti milžiniškam chemikalų trustui E. I. du Pont de 
Nemours & Co. Visos slaptybės ir priemonės bus paves
tos saujelei privatiškų kapitalistų. Jie būsią šventi ir iš 
to sau jokio pelno nedarysią. Dirbsią ir pasiaukosią tik 
šalies gerovei!

Juoku negalima trivoti. Vilkas pavirs avinėliu!
Nuo dabar galima tikėtis dar didesnes propagandos 

už pasaulinį atominį karą.

Ko lauke, o ką susilaukė
Visi Amerikos žmonės, ypatingai darbininkai, labai 

laukė laikų, kada mažiau taksų reikės mokėti. Jiems bu
vo kiekvienuose rinkimuose prižadėta, kad šis jų reika
las nebus pamirštas.

Dabar susilaukėme, dabar jau turime: taksai dar bus 
dvidešimčia procentų pakelti! Daugiau dolerių bus iš
traukta iš darbininko algos. Mažiau jis galės visko nusi
pirkti. Turės prasčiau gyventi.

Kainos kyla iki debesų, taksai taip pat lipa į viršų, o 
darbininko algutė pasilieka priplota prie sierosios že-

• mes. Nevalia reikalauti algų pakėlimo, nes nepatriotiš
ka! Būsi nelojalus, jeigu išsitarsi, kad tokia padėtis ne
teisinga. O jeigu dar prasižiosi, kad tai nebegalima pa
kęsti, būsi paskaitytas šalies išdaviku. Pasitenkink tub, 
kiek tau duoda. Būk ramus. Duokis visiems kojomis 
stumdyti. Gausi į petį paploti. Būsi “lojalus” ir “patrid- 
tingas....”

250,000 izraeliečiu 
prirašė prieš A-bombą

Tel Avi v, Izraelis. — 
250 tūkstančių Izraelio pi
liečių pasirašė tarptauti
nes Stockholmo konferenci
jos atsišaukimą uždrausti 
ątdmų bombas; Tarp pasi
rašiusių yra dauguma Ki
bbutzim (kolektyvinių ko

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

lonijų narių), visi Mapam 
(Jungtinės Darbo Partijos) 
atstovai seime, seimo vice
pirmininkas ir eilė dešinių
jų seimo narių.

Izraelio valstybė turi tik 
truputį daugiau kaip milio- 
ną gyventojų. Taigi beveik 
visas ketvirtadalis jų padė
jo savo parašus po atsišau
kimu prieš atominės bom
bos naudojimą.

AMERIKA PASIGENDA 
ROOSEtELTO

Chicagos dienraštis Vil
nis teigia, kad milžiniška 
Amerikos žmonių dauguma 
labai pasigenda Baltajam 
Name tokios asmenybės, 
kokia buvo Franklin Dela
no Rooseveltas. Vilnis rašo:

Milionai amerikiečių, iš
skyrus, nedidelę grupę karo 
promoterių, norėtų, kad Bal
tajame Name rastųsi Frank
lin D. Roosevelto tipo gas- 
padorius. žmones pasigen
da Roosevelto šiandie dau
giau, negu bet kada pirmiau. 
Tikriau, pasigenda pačios 
Konstitucijos ir Teisių Di
liaus, to pagrindo demokra
tijos, kurį nutiesė šios šalies 
tėvai — Washingtonas, Jef- 
fersonas, Payne, Lincolnas 
ir kiti.

Rooseveltas, būdamas prie 
šalines vairo, kad ir nepilnai, 

! bot bandė išlaikyti tas kil
nias tradicijas. Sugebėjo 
bent dalinai laikyti pažabo
jęs reakciją. Sugebėjo at- 

j mušti fašistų puolimus. Svar- 
i biaiisia, jis sugebėjo sugy- 
I venti tame pačiame pasau

lyje su Sovietų Sąjunga, 
: nors pats nepritarė ir prie

šinosi socializmui. Trum- 
i pai, buvo realistas.

Virš penki motai žmonės 
nebegirdi jo skambaus bal
so, “fireside chat” kalbų, 

i kuriomis sukeldavo žmonių 
! ūpą, perstatydavo šalies 

problemas.

j ANGLIJOS SPAUDA IR 
FORMOZA

Tik vienas reakcinis i 
Londono Daily Telegram Į 
pritaria Jungtinių Valsty- 

I bių prezidento žygiui dėl 
Formozos, dėl pasiuntimo 
Amerikos laivyno saugoj i - 
mui Formozos, kad jos ne
galėtų Kinija išlaisvinti. 

'Visi kiti laikraščiai, .net ir 
| tie, kurie šimtu procentų 
i remia amerikiečių karą 
į Korėjoje, pasmerkia Tru- 
I mano politiką linkui For- 
i mozos.

Laikraštis Observer išsi
reiškė, kad Jungi. Valst. 
intervencija į Forinozą 
“yra politinė klaida ir tu
ri- būti surasta keliai jos 
atitaisymui, nepažeidžiant 
savo vardo”.

Sunday Pictorial, kuris 
turi. 4,500,000 skaitytojų, 
rašo: “Amerika turi pripa
žinti, kaip padarė Britani
ja, raudonąją pergalę Ki
nijoje. Ji turi atsikratyti 
nuo korupcinio Čiang Kai- 
šeko rėžimo ir atšaukti sa
vo laivyną nuo Formozos”.

Savaitraštis Tribune ra
šo: “Pripažindama komu
nistinę Kiniją, Britanija 
taipgi pripažino Kinijai tei
sę pasiimti Formozą... Iš to 

Geotgijos gubernatorius Talmadge skelbia laimėjimą 
prieš savo oponentą M. E. Thonif>soną nominacijose, 

. kurioj užtikrino Talmadge dar vieną terminą gtiber- 
natoriauti. Talmadge yra griežtas rasistas.

Rokiškis, geg. 11 d. — Bai
gę dienos darbą, gausiai 
lanko savo klubą - skaityk
lą Karolio Požėlos vardo 
Ikolūkio nariai. Jie čia ran
da naujausius laikraščius, 
žurnalus, knygas, sieninį 
laikraštį. Skaityklos patal
pos skoningai įrengtos.

Kolūkiečiai klausosi ra
dijo, garsinio laikraščių 
skąitymo ir paskaitų. Dau
gelis kolūkiečių niokosi ag
rotechnikos ratelyje, ku- 

. riam vadovauja klubo-skai
tyklos vedėja Genė Chvet- 
skaitė. Prie skaityklos vei
kia bibliotekėlė.

Karolio Požėlos vardo 
kolūkio valstiečius dažnai 
aplanko paskaitininkai ir 
pranešėjai. Dažni svečiai 
kolūkio klube - skaitykloje 
Rokiškio 1-sios ir Il-sios Vi
durinių mokyklų saviveik
lininkai. A. Jurevičius

išplaukia valdžios išmin
tingas žygis nesusi dėti su 
amerikiečių d e klaracija 
dėl Formozos apgynimo... 
Ta deklaracija buvo neap
galvota ir neįeina į Saugu
mo Tarybos rezoliuciją”.

New Statesman & Na
tion, liberališkas savait
raštis, pareiškė: “Formo
zos ‘apgynimas’ yra išimti
nai amerikoniška interven
cija į Kinijos civilinį karą.” 

Parlamento narys Rock
way, rašo Reynolds News, 
kooperatyviškos partijos 
savaitraštyje: “Amerikie - 
čiai atsistojo prieš Pekingo 
vyriausybę, kuri pasirodė 
pasekminga Kinijos saus- 
žemio administratorė ir ku
ri nedvejotinai turi žmonių 
paramą”.

_______________ i

RAGINA IMTIS ATOMI
NES Bombos

Koks ten klerikalinis 
pakvaišėlis Savas So. Bos
tono Darbininke šaukia:

Lietuviška patarlė sako: 
“Ne laikas šunis lakyti, kai 
reik jot medžioklėn.” Tai
gi, ii’ nelaikąs dabar tvirtin
ti, kad krikščionių doras ir 
pavyzdingas gyvenimas ko
munizmui nugalėti yra gin
klas, galingesnis už atominę 
bombą. Nors ir visi krikš
čionys ištikimai vykdytų sa
vo krikščioniškas pareigas, 
dabar viešpataujanti bolše-• 
vikiui komunizmą tuo jie ne
panaikins. Čia "Kaip tik rei
kalinga atominė bomba, ir 
juo greičiau ji bus panaudo
ta, tuo greičiau bus išsiva
duota iš diktatorinių - bolše
vikinių vyriausybių, o žlu
gus toms vyriausybėms, sa
vaime žlugs ir bolševikinis 
komunizmas,, nes jis jau bus 
nepopuliarus visų gyventojų 
smerkiamas ir boikotuoja
mas.

Šis Savas. ir Darbininko 
redaktorius pamiršo kitą 
gražią lietuvių patarlę: 
“Lazda turi du galu”. Jie 
pamiršta, kad ir tas “bolše
vikinis komunizmas” turi 
atominę bombą. Paleisime 
mes bombą ant jo, jis pa
leis bombą ant mūsų. Ir vi
siems bus kaput!

SENATORIUS KALBĖJO 
NESĖNATORIŠKAI

Neseniai Chicagoje lan
kėsi senatorius Lucas, de
mokratų frakcijos Senate 
lyderis. Naujienos rašo:

Senatorius Lucas sekma
dienį kalbėjo slovakų tau
tinės dienos proga ir pareiš
kė, jog tik atominė bomba 
tegalinti sulaikyti sovietus 
nuo puolimo. “Mes ją turi
me ir panaudosime III pa
sauliniame kare,” pareiškė 
daugumos vadas senate.

Kaip tik šitokios kalbos 
ir sukūrė pasaulyje opini
ją, kad Amerikos valdovai 
yra naujo, atominio karo 
kurstytojai. Kaip tik todėl 
daug šimtų milijonų Euro
pos ir viso pasaulio žmonių 
pasirašė Stockholmo taikos 
peticijos rezoliuciją, kurioje 
pasmerkiami atominio ka
ro kurstytojai.

PRIEŠŲ GARBINIMAS 
STALINUI

Niekas taip nesibijo ir 
taip negarbina Stalino, 
kaip mūsų klerikalai. Jis 
esąs gudriausias žmogus 
visam pasaulyje. Už tai tik 
atominė bomba jį galėsian
ti sudoroti.

Štai ir dabar, Chicagos 
Marijonų Draugas sakosi 
patyręs per Hearsto kores
pondentą Wieganda apie 
Stalino gudrybes nuo tūlo 
didelio vokiško generolo. 
Draugas posmuoja:

..Stalinas nemano greitu lai
ku užpulti Ameriką. .Jisai 
vengsiąs duoti bet kokį le
galų pagrindą Jungtinėms 
Valstybėms skelbti karą. 
Tačiau rūpinsis, kad nuolat 
griauti Amerikos kapitalisti
nę sistemą. Tam tikslui kels 
aliarmus įvairiuose pasaulio 
kraštuose priversti Jungtines 
Valstybes ten pilti naujas, 
stambias pinigų sumas. A- 
merikos politikai, girdi, šito 
Stalino “žaidimo” nesupran
ta. Tuo savo nesupratimu 
jie padedą stiprinti ir tęsti 
ši Kremliaus žaidimą.

Stalinas ir jo politbiuras 
nesąs tiek kvailas manyti, 
kad suardžius vieną kitą 
midstą būtų galima Ameri- 
k ą > u ž 1< arianti. Anot, į o, nei 
Rusija gali užkariauti Ame
riką, nėi pastaroji Rusiją.

Kremliuje sėdįs realistas 
Stalinas norėtų dominuoti 
Vokietiją ir Vakarų Europą, 
tačiau jis nenorėtų jų kon
troliuoti tuo atveju, jei reik
tų kariauti ir karas juos bū
tų sugriovęs ir gyventojus 
į tokį s'kurdą Įstūmęs, iš 
kurio neliktų vilLes išbristi. 
Tai nebūtų laimėjimas.
Svarbiausia dabar, pasak 

išsigandusio Draugo, ką 
mūsų šalies valdovai darys 
su tomis Stalino gudrybė - 
mis? “Reikia manyti”, ra
šo Draugas, “kad Jungti
nių Valstybių vyriausybė 
ir kitos demokratijos šias 
Stalino gudrybes jau pui
kiai supranta ir iš jų pada
rys atitinkamas išvadai.”

O kodėl Draugo redakto
rius negali padaryti tų t iš
vadų? Juk tai bus prisipa
žinimas prie politinio ban- 
krūto.

KOLŪKIO KLUBE- 
SKAITYKLOJE

RAGINA ŽMONES PROTESTUOTI
PRIEŠ FAŠISTINI BIL1Ų <„

Iš Washington'o praneša, 
kad Senato Judiciary Com
mittee skubinasi Hobbs Bi- 
lių H. R. 10 tuojau patiekti 
Senato apsvarstymui dėl 
priėmimo. Mat, tas bilius 
jau priimtas Atstovų Bute. 
Tai bilius, kuris, tapęs įs
tatymu, įvestų Amerikoje 
koncentracijos stovyklas. 
Prieš jį kovoja visa pažan
gioji visuomenė.

Šiame atsitikime, pasiro-
do, Senato komitetas net 
nenori pravesti viešą ap
klausinėjimą dėl to biliaus. 
Paprastai, tokiais biliais 
būna platūs vieši apklausi- i 
nėjimai. Žmonės ir jų or-į 
ganizacijos gauna progą 
pasisakyti už ar prieš bilių.

Tuo svarbiu klausimu 
prabilo Amerikinio Svetur-1 
gimiams Ginti Komiteto 
sekretorius Abern Green. 
Jis sako:

“Per paskutinius dvyliką 
metų šis bilius kabojo ant 
Amerikos žmonių galvų ir 
kiekvienu sykiu, kada tik

LENKIJA IR JOS 6 METU PLANAS
Šią dieną Lenkiją reikia 

griežtai skirti jos gyventojų 
sudėtyje, plote, ekonominiai 
ir politiniai nuo senos poniš
kos Lenkijos. Pirm Antro Pa
saulinio Karo imperialistinė 
Lenkija buvo pavergus dide
lius plotus Ukrainos, Baltaru
sijos, Lietuvos. Tuo kartu ji. 
sėbraudama su; užsienio impe
rialistais, buvo atsisakius nuo 
seną Lenkijos plotą Rytu 
Prūsijoj ir Oderio upės srity
je, Silezijoj ir kitur. Senoji 
Lenkija buvo tautu kalėjimas.

■ Jos vieną trečdalį sudarė 
kitą tautų gyventojai, kurie 
nuolatos buvo persekiojami. 
Lenkijos darbininkai ir vals
tiečiai vilko sunkų jungą.

Dabartinė Lenkija yra visai 
kas kita. Ji atgavo pamarius. 
Baltijos Jūros pakraščių, apie 
400 myl. Ji dabar turi ne kokį 
ten “koridorių,” bet platų 
prie marių priėjimą su dauge
liu gerų prieplaukų. Ji at- 

i gavo Pamarį, Rytų Prūsijoj 
savo plotus ir Sileziją. Dabai 
Lenkijos gyventojai yra vie
nos tautos žmonės su mažu 
kitų tautų priemaišų. Da
bartinė Lenkija yra liaudies 
demokratinė respublika, kui 
jau padaryta pradžia socialis
tinei visuomeninei santvarkai.

Dabartinė Lenkija' užima 
121,131 ketvirtainę mylią ji 
turi 24,000,000 gyventojų. Ji 
plotų ir gyventoji! skaičiumi 

.yra mažesnė, kaip buvusi 
> prieškarinių laikų Lenkija, 
bet ji vieninga, galinga indus
triniai ir politiniai. Daug ga
lingesnė ii* kariniai, nes liau
dis yra apvienyta.
Šešių metų planas

Lenkija daug nukentėjo nuo 
karo. Karui'pasibaigus, kada 
ten įsikūrė liaudies demokra
tinė santvarka, kada prasidė
jo nacionalizacija fabrikų, 
dirbtuvių, kasyklų, kelių, di
džiųjų namų ir valstiečiams 
perdavimas žemių, tai naujai 
santvarkai kenkė kapitalisti
niai likučiai ir užsienio impe- 

! rialistai.
Bet liaudis ir tą nugalėjo, 

Jau 1947 metais industrinė 
gamyba pasiekė prieškarinės 
gamybos laipsnį. Valstiečiai, 
gavę žemės, energingai ėmėsi 
jos apdirbimo. Mokslo ir kul
tūros srityje padaryta dideli 
pasiekimai.

1949 metais išdirbo šešių 
metų planą, kuris turi būti iki 
1955 metui pabaigos pravestas 
gyvenimai!, šiemet tas planas 
dar papildytas. Pagal jį Len
kija siekia:

Industriniu gaminių kiekį 
pakelti ik 260%, lyginant su 
1949 metų gamyba, tai yra,

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Rugp. 5, 1950

būdavo iškeltas, būdavo at
mestas. Bet štai dabar di
džiausias skubinimasis šį 
nelemtą bilių pravesti.

“Mūsų Komitetas reika
lauja, kad Senato Judicia
ry Committee pravestų vie
šą apklausinėjimą dėl šio 
biliaus, kad Amerikos žmo
nės ir jų organizacijos 
gautų progą pareikšti savo 
nuomonę.

“Mes raginame Amerikos
žmones ir jų organizacijas 
protestuoti prieš šį neame- 
rikinį bilių, siunčiant tele
gramas Senato Judiciary 
Committee ir dviem savo 
valstijos senatoriams. Te
gu jie kalba ir balsuoja 
prieš šį Hobbs koncentraci
jos stovyklų bilių.

“Dar ne per vėlu atmušti 
šį įstatymą, kuris atimtų 
14,000,000 sveturgimių ame
rikiečių teises ir padarytų 
legališką ir politinį prece
dentą sunaikinimui Teisių 
Biliaus ir Amerikos žmo
nių civilinių laisvių.”

du ir pusę kartūs tiek paga
minti, kaip buvo pagaminta 
1949 m.

Plieno 1955 metais bus pa
gaminta 4,600,000 tonų, arba, 
daugiau, kaip tris kartus, ne
gu Lenkija pasigamino 1938 
im Elektros bus pagaminta 
20,000,000 kilovatų - valandų, 
arba virš, šešis kartus dau
giau, kaip buvo pagaminama 
1938 m. Chemikaliu reikme
nų pagamins 314 karto tiek, 
kiek buvo pagaminama 1938 
metais.

Žemdirbystes srityje jau 
daug atsiekta. Valstiečiai’jun
giasi į ' kooperatyvus bendram 
žemės apdirbimui, ir todėl 
galima . vis plačiau naudoti 
mašineriją. žemės įdirbimo 
plotas siekiamas pakelti iki 
165%, lyginant su 1949 me
tais. Geriau įdirbama, ji dau
giau teiks grūdų. Lenkija 
siekia, kad 1955 metais žemės 
apdirbime jau būtų 65,000 
traktorių 'ir šimtai įvairiausių 
kitų mašinų. Visoj šalyj stei
giasi traktorių ir žemės ūkio 
mašinų stotys, iš kurių koope
ratyvų valstiečiai gauna maši
nas pasirendavoti.

Į laimingą gyvenimą. Dar
bininkų Partijos veikėjas Min- 
cas sakė, kad Lenkija jau pa
darė pradžią įsteigimui sa^o 
šalyje socialistinės santvar
kos, kurioje laimingai pilie
čiai gyventų, šešių metų 
planas padės tvirtus pamatus 
tai naujai santvarkai.

Laike šešių metii i industri
ją bus įdėta 6,100,000;000 
zlotų. Per tą laiką bus pa
statyta ii- pradėta statyti 1,- 
425 fabrikai, dirbtuvės ir ki
tokios įmonės. Valstybinės 
įplaukos bus pakeltos ik 212 
nuošimčių; lyginant su 1949 
metų įplaukomis.

Plečiant industriją, žemdir
bystės reikalus, apŠvietos ir 
sveikatos aprūpinimą, bus kar
tu gerinsimas ir ekonominis 
piliečių gyvenimas.

Į šešis metus jflanuojartia 
pakelti darbininkų algas ant 
60%, lyginant su dabartinė
mis algotnis ir pragyvehitnb 
reikalais. Tuo pat kartu bus 
siekiama mažinti kainos ant 
pragyvenimo reikmenų. Tas 
gerins liaudies gyvenimą, svei
katą ir bendrą būvį.

Lenkijos liaudis ir demokra
tinė vyriausybė, kaip ir kitos 
demokratinės šalys, siekia iš
laikyti pasaulyje taiką. Jos 
piliečiai masiniai pasirašo po 
Stockholmo Taikos peticijo
mis už uždraudimą atominių 
bombų ir reikalauja talkoš, 
nes taikūs gyvenimas užtikri
na , gyvenimai! pravedimą Še
šių Metų, Plano. D.' M. š.
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Teofilis Tilvytis

LIETUVIŲ LITERATŪROS LAIMĖJIMAI

Aiva Kaal, estų poetė

ESTŲ TARYBINE POEZIJA

Didžiosios šventės — Tarybų Lietu
vos dešimtmečio •— išvakarėse norisi 
apžvelgti tą kelią, kurį lietuvių tauta 
per tuos metus išėjo ir su didžiuliu 
džiaugsmu pažymėti, kaip neatpažįsta
mai pasikeitė mūsų gyvenimas, palygin
ti su palyginamai nesena buržuazine 
praeitimi, kokį jis padarė gigantišką 
šuolį į priekį.

Mūsų nauja poezija ir proza, kurias 
Tarybų Lietuvos rašytojai sukūrė rem
damiesi socialistinio realizmo metodu, 
stoja vienon eilėn su geriausiais kitų ta
rybinių tautų nacionalinių literatūrų 
pavyzdžiais. Mūsų lietuvių rašytojai, ug
ningi savo tėvynės patriotai, žengia pir
mosiose tarybinės darbo inteligentijos 
gretose.

Paėmusi valdžią į savo rankas, mū
sų liaudis išplėšė rašytojus iš buržuazi
nės visuomenės vertelgiškos moralės ne
laisvės ir suteikė jiems aukštą “žmonių 
sielų inžinierių” vardą. Lietuvių rašyto
jų idėjinis akiratis ir kūrybinių gali
mumų sfera išsiplėtė iki neįsivaizduoja
mų ribų. Iš pašaknų pasikeitė ir pačios 
rašytojo darbo sąlygos. Nūnai literatas, 
rašąs naują kūrinį, turi neribotą res
publikos visuomeninių organizacijų pa
ramą. Jam prasiveria fabrikų, šachtų, 
kolūkių durys, jam suteikiamos kūrybi
nės komandiruotės į bet kuriuos Tarybų 
šalies miestus ir kaimus.

Kunkuliuojąs tarybinės liaudies darbo 
gyvenimas su jo nuolatine kova už tai, 
kas nauja, pažangu, su jo džiaugsmais, 
didžiuliais pasiekimais, didvyriškumu— 
štai lietuvių rašytojų veikimo sritis. Mū
sų literatūra atspindi gyvenimą jo žen
gime pirmyn, sukūrime naujų santykių 
tarp žmonių, nenutrūkstamame siekime 
dar puikesnės ateities. Mes nepripažįsta
me kriminalinių nuotykių, nesveikos 
mistikos; mes jau seniai atmetėme lo
zungą “menas dėl meno.”

Kokia gi buvo literatūros faktiškoji 
padėtis buržuazijos viešpatavimo lai
kais? Papasakosiu, kaip pavyzdį, apie 
save.

1930 metais aš parašiau poemą “Ar
tojėliai”, kurią aš turėjau pats, savo lė
šomis, išleisti. Niekam iš “patriotų”, 
stovėjusių prie valdžios vairo, nerūpėjo, 
kuo gyvena mūsų kaimas ir kokios li
teratūros jis yra reikalingas. Leidyklos 
aptvindydavo Lietuvą verstine krimina
listine bei erotine proza, taip pat deka
dentinės poezijos, išreiškusios siaurai 
individualistinius jausmus, knygpalaikė
mis.

Mano poemą “Dičius”, kuri pažangio
sios inteligentijos buvo šiltai sutikta, 
leidyklos atsisakė išleisti dėl to, kad jo
je buvo išjuokiamas ištvirkęs, ponavęs, 
beidėjinis jaunimas. Teko ją išleisti sa
vo lėšomis, spausdinti menkoje priemies
čio spaustuvėje. Knyga buvo atspaus
dinta skolon, spaustuvininkui buvo ža
dėta sumokėti pardavus krlygą. “Spau
dos Fondo” bendrovė, kuri užsiiminėjo 
knygos išplatinimu, prieš realizuojant 
ją, išskaitė iš autoriaus daugiau kaip 
trečdalį visos sumos.

Šitaip rūpinasi literatūra smetoniniai 
vadeivos.

Aš esu parašęs nemažą satyrų eilėmis 
ir kartą, tai, rodos, buvo 1937 metais, 
mėginau išleisti jų dalį atskiru rinkiniu. 
Spaustuvė atspausdino rinkinį ir patei
kė jį karo cenzūrai. Rinkinys buvo su
laikytas, iš spaustuvės išvežtas ir ko
mendantūros kieme sudegintas. Ir tik 
kaikurių spaustuvės darbininkų dėka, 
tiražo dalis buvo išgelbėta—išnešta iš 
spaustuvės ir išplatinta visuomenės tar
pe.

Iš -pašaknų pasikeitė rsšytojų būklė 
Lietuvai įstojus į .tarybinių tautų šei
mą. Kiekvienas talentingas pažangus ra
šytojas susilaukė pripažinimo, jo kūri
niai pasidarė populiarūs plačiųjų liau
dies masių tarpe. Šiuo laikotarpiu pilnu
tinai atsiskleidė S. Nėries, V. Montvilos 

ir kitų rašytojų talentai; .iš liaudies atė- 
jo nauji rašytojai, kurių kūriniai vaizt 
džiai įrodė, kad tik socialistinio realizmo 
metodas tegali nuvesti rašytoją į vienin
telį teisingą kūrybinį kelią.

Dabar aš visiškai pasišvenčiau pa
mėgtajam literatūriniam darbui; man 
nebereikia tarnauti kažkokiam darbda
viui, kad užsidirbčiau duonos kąsnį. Nū
nai, Tarybų valdžios Lietuvoje dešimt
mečio proga, išleidžiamas mano rinktin. 
eilėraščių rinkinys, mano V. Majakovs- 
kio poemos “Leninas” vertimas ir antru 
leidimu išeina poema “Usnyne”, kuriai 
iliustracijas piešė V. Jurkūnas. Be to, 
toji poema išverčiama į rusų kalbą, ji 
bus atspausdinta žurnale “Novij m ir” 
(“Naujasis pasaulis”) ir išleista atskiru 
leidiniu. Tiktai tarybinė santvarka, 
vykdydama liaudies valią, galėjo taip 
aukštai iškelti rašytojus, duoti jiems vi
sišką kūrybos laisvę, suteikti visus gali
mumus visapusiškai išvystyti jų talen
tus. J. Dovydaitis parašė ištisą eilę la
bai įdomių apsakymų ir romaną “Po 
audros”, atvaizduojantį pokarinį 'laiko
tarpį Lietuvoje. Dabar jis rašo kitą ro
maną apie Tarybinės Armijos lietuviš
kojo junginio žygdarbius Tėvynės karo 
dienomis.

Reikšmingą ir vertingą literatūros 
veikalą parašė senas komunistas - po
grindininkas A. Guzevičius. Jo dviejų 
tomų romane “Kalvio Ignoto teisybė” 
talentingai parodyta lietuvių tautos ko
va dėl Tarybų valdžios 1918-1919 metais 
Rokiškio apylinkėje ir Vilniuje. Roma
nas susilaukė visuotinio pripažinimo 
tiek savo idėjiniu, tiek ir meniniu ly
giu. Lietuvių literatūroje panašaus ro
mano dar nebuvo.

Prieš ketverius metus iškilo beletris
tas J. Avižius, meistriškai piešiąs mūsų 
naujojo kaimo gyvenimą. Jo apysakos 
“Palikimas” ir “Garbė” — žymus indė
lis į mūsų literatūros lobyną. Šiuo metu 
jis užbaigia savo romaną “Gyvenimas 
Akmeninėje.”

J. Baltušis, buvęs buržuaziniais laikais 
spaustuvės darbininku, be ištisos eilės 
apsakymų ir pjesės “Gieda gaideliai”, 
kuri su pasisekimu rodoma ne tik mūsų 
šalyje, bet ir Lenkijos bei Amerikos te
atruose, dabar baigė scenarijų lietuviš
kam filmui “Tolimoje apylinkėje”. To 
filmo nuotraukos bus daromos šią vasa
rą Lietuvoje.

Poetas A. Venclova parašė libretą pir
majai lietuviškai operai, vaizduojančiai 
Tarybų Sąjungos Didvyrės Marijos Mel- 
nikaitės gyvenimą ir kovą prieš vokiš
kuosius okupantus. Operos muziką ku
ria kompozitorius A. Račiūnas.

Visa tai ryškiausiai įrodo, kad tik 
Tarybų valdžios laikais tegalėjo būti su
kurtos palankiausios sąlygos tikrai liau
dinei lietuvių literatūrai—socialistinei 
savo turiniu ir nacionalinei savo forma 
—vystytis ir klestėti.

Dabar pas mus vasara pačiame .įkaiš
tyje. Darbininkai stoja stachanovinėn 
sargybon artėjančios šventės garbei, 
valstiečiai - kolūkiečiai laisvuose laukuo
se ruošiasi nuimti gausų derlių. Kiek- 
vieneri’ais metais vis plačiau išsivysto 
mūsų kūrybinis gyvenimas, o mūsų 
džiaugsmingas darbas atneša gausesnius 
vaisius. Tarybinė literatūra auga, ky
la aukštai; ji žydi nauju, vešliu žiedu— 
dar geresniais, dar labiau reikšmingais 
kūriniais.

“GYVENIMAS CITADELĖJE” 
STUDENTŲ SCENOJE

Balandžio 12 d. Kauno Valst. univer
siteto Kultūros klubo salėje statybos fa
kulteto dramos ratelis pastatė Jakobso
no 4 v. pjesę ‘ “Gyvenimas citadelėje”. 
Pastatymas ir režisūra IV kurso stud. 
A. Ražinsko. Pagrindinius vaidmenis 
atliko statybos fakulteto stud. Valaity
tė, Masolas, Gutauskas ir kt.

A. Strakšys

Estų poezijos, lygiai kaip ir visos estų 
literatūros, geriausios tradicijos yra su
sijusios su estų tautos kova už savo lais
vę prieš vokiškuosius baronus ir carinės 
autokratijos savivalę. Svarbią vietą es
tų poezijoje užima .folkloras, kuriame 
ryškiai atsispindi istorinė liaudies praei
tis, jos kova prieš vokiečių ir danų pa
vergėjus, glaudūs draugiški ryšiai su 
didžiąja rusų tauta. Liaudies kūryba 
tapo stambiausiojo estų poezijos kūrinio 
“Kalvipoeg” pagrindu.

XIX amžiaus septyniasdešimtaisiais 
metais estų poezija praturtėjo įžymio
sios estų poetės Lidijos Koidulos patrio
tiniu kūriniu; poetė suvaidino didelį 
vaidmenį, keliant estų tautos nacionalinį 
susipratimą.

L. Koidulos, taip pat poetųz M. Ves- 
kės ir Reinvaldo eilėraščiai sušildyti 
liepsningu patriotizmu, karšta meile sa
vo tautai, kupina smarkios neapykantos 
engėjams.

Revoliucinio judėjimo ir proletarinio 
susipratimo augimo XX amžiaus pra
džioje įtakoje, Estijoje atsirado proleta
rinė poezija. Poetas Juhanas Lilienba- 
chas savo eilėraščiuose ne tik} demaskavo 
kapitalistinę santvarką, bet ir ragino ją 
nuversti revoliuciniu būdu. Poetas įtiki
nėjo darbo žmones,, kad vienintelis išsi
gelbėjimas iš skurdo, nedarbo ir dvari
ninkų savivalės—yra socialistinė revo-

Ištisa eilė kitų estų poetų, tokių kaip 
Vares-Barbarus, Kiarneris, Siutistė, Al- 
le, nors buržuazijos viešpatavimo metais 
dar nepasikėlė ligi marksistinio visuo
meninių reiškinių supratimo, savo kūri
niuose kovojo dėl progreso, humanizmo 
ir demokratijos. Ir nepaisant to, kad a- 
nuo laikotarpiu jų poezijoje būta dar 
rimtų trūkumų ir klaidų, kurias sąly
gojo formalistinių srovių įtaka, vis dėl
to geriausia iš to, kas jų sukurta, tapo 
vienu iš pagrindų estų tarybinei poezi
jai susiformuoti.

1940 metais Estijos darbo žmonės, va
dovaujami komunistų partijos, nuvertė 
buržuazijos diktatūrą ir įkūrė Tarybų 
valdžią. Tapo įgyvendinta estų tautos 
svajonė: ji tapo lygiateisiu nariu Tary
bų Sąjungos broliškųjų tautų šeimoje. 
Estijoje prasidėjo socialistinė statyba. 
Rašytojai ir poetai aktyviai įsijungė 
kurti naują gyvenimą. Savo eilėraščiuo
se, apsakymuose, pjesėse jie atvaizdavo 
revoliucinius ‘ įvykius ir socialistinius 
pertvarkymus šalyje. Plačiai išgarsėjo 
J. Siutistės poema “Žemė pasisuka į Ry
tus”, J. Barbaruso eilėraščiai apie Tary
bų Estiją ir daugelis kitų estų rašytojų 
kūrinių.

Socialistinę statybą Estijoje nutraukė 
klastingas fašistų užpuolimas TSR Są
jungą. Didžiojo Tėvynės karo metai estų 
tautai buvo rūsčiu išmėginimu. Tais 
metais estų rašytojai ir poetai pa
skyrė savo plunksną, socialistinės Tėvy
nės gynybos tarnybai. Jau pirmomis ka
ro dienomis tarybinės estų literatūros 
veikėjai kreipiasi į liaudį liepsningais 
eilėraščiais bei straipsniais, mobilizuo
jančiais į kovą prieš neapkenčiamą prie
šą. Iš šių kūrinių susidarė rinkinys “Žo
dis—ginklas”. Daugelis estų rašytojų 
išėjo į frontą kautis Tarybinės Armijos 
estiškojo nącionalinio korpuso gretose 
prieš vokiškuosius • 
kus.

Karo dienomis estų poetai, J. Kiar
neris, J. Barbarus, M. Raudas ir kiti 
sukūrė didžiulės publicistinės jėgos eilė
raščius ir poemas. Savo kūrybą jie sky
rė didelėms temoms ir,.visų pirmiausia, 
įkvėptam, patriotiniam tarybinės liau
dies pakilimui, tapusiam jos istorinių 
pergajių Didžiajame Tėvynės kare lai
du. Savo eilėraščiuose poetai apdainavo 
didįjį tarybinių tautų vadą,—J. V. Sta

liną, jie kūrė eilėraščius apie miestus- 
didvyrius, apie Tėvynės sostinę—Mask
vą, apie tarybinių karių bei darbo did
vyrių užnugaryje žygdarbius, apie stali
ninę tarybinių tautų draugystę.

Eilėraštyje “Nenugalimoji Maskva” 
J. Barbarus rašo apie miestą—jo socia
listinės Tėvynės širdį, kurio joks prie
šas neįstengs įbauginti ir palaužti. Po
etas spausdina eilėraščius, skirtus did- 
vyriškajai Leningrado gynybai: “Lenin
gradas karo dienomis”, “Narvos vartai”. 
Tautų draugystės tema atspindi E. Hij- 
ro eilėraščiuose “Nacijų 
tauta.”

Tarybinėje estų karo 
bią vietą užėmė istorinės

daina”, “Rusų

poezijoje svar- 
poemos. Estų

Valstiečių sukilimui prieš vokiškuosius j 
riterius - pavergėjus 1343 metais skir
tos J. Barbaruso poema “Jurijaus nak
tis”, J. Kiarnerio — “Jurijaus nakties 
ugnys”, M. Raudo — “Kovos šalis” ir 
“Jurijaus nakties ugnys.”

Aštriu ginklu kovoje su fašistiniais 
grobikais buvo ir satyrinė poezija, ku
rioje sėkmingai pasirodė A. Alle. Jo 
aštriosios politinės .epigramos, skirtos 
Hitleriui, Geringui, Gebelsui, Rozenber
gui, estų tautos išdavikams, labai papli
to, fašistų laikino Estijos užgrobimo lai
kotarpiu, lapelių pavidalu ir turėjo di
delį agitacinį poveikį.

Prie satyrinės poezijos priklauso ir 
Barbaruso poema “Raitelis be galvos”.

Didelis Didžiojo Tėvynės karo laiko
tarpio estų poezijos pasiekimūs yra pir
mųjų estiškų masinių dainų sukūrimas. 
Įžymiausias to žanro atstovas estų poe
zijoje buvo P. Rummo. Į eilėraščių rin
kinį “Kovojanti tėvynė” jis įdėjo 14 dai
nų. Šie nuostabiai ritmingi ir ryškūs ei
lėraščiai pasakoja apie tarybinės liau
dies didvyriškumą, jie kupini meilės sa
vo Tėvynei, pasiryžimo kovoti su priešu 
ligi galutinės pergalės. Daugelis tų eilė
raščių, tokie kaip “Darbas ir kova”, 
“Jaunystės jėga”, “Žygio daina” ir kiti, 
kurių žodžiais sukurta muzika, populia
rūs estų tautos tarpe ligi šios dienos.

Didžiojo Tėvynės karo metai jaunajai 
Tarybų Estijos literatūrai* buvo rimtu 
išmėginimu. Ir tą išmėginimą estų ra
šytojai garbingai išlaikė. Panaudojimas 
tarybinio patriotizmo, tautų draugystės 
temų, Tėvynės didvyriškojo gynimo te
mų—buvo toji gaivinanti jėga, kuri į- 
galino estų literatūrą nužengti naują 
žingsnį į priekį aukštai idėjinės socia
listinio realizmo literatūros formavimo 
keliu.

Po to, kai buvo pasiekta pergalė prieš 
fašistinę Vokietiją, estų poezijoje atsi
randa eilė naujų kūrinių apie Didįjį Tė
vynės karą: R. Parves poemos “Eilinis 
Kalevistė” ir “Plienas”, A. Kaalo eilė
raščių ciklas apie Tartu išvadavimą ir . 
poema “Pergalės raketa”, D. Vaarandi 
eilėraščiai apie Maskvą, M. Raudo poe
ma “Nikolajus Kolomijecas”.

Bet tuo pačiu metu estų poetai ima 
rašyti darbo ir liaudies 
temomis. Kūrimo tema 
praeina per naujus estų 
Hijro, Parves, Vaarandi, 
Rummo ir kitų kūrinius.

Būdingais tų metų kūriniais yra jau
nos poetės D. Vaarandi poema “Senis iš 
Julemistės ir jaunas miestų statytojas” 
ir taip pat jauno poeto J. Šmuulo poema 
“Vaikinų brigada iš Jarvesuu.”

D. Vaarandi poemos motyvu paėmė 
liaudies legenda apie senį—Julemistės e- 
žero saugotoją. Legendoje pasakojama, 
kad senis negali pasišalinti nuo savo pos
to iki to laiko, kol nebus baigta Talino 
statyba. Kiekvieną Naujųjų Metų naktį 
jis nusileidžia į miestą patikrinti ar ten 
vyksta statyba. D. Vaarandi pasakoja, 
kaip tarybiniais laikais miestą ėmė sta
tyti audringais ir vis augančiais tem
pais. / Poetė suranda daug šiltų žodžių, 
kad perduotų patrauklią Tarybų Estijos 
sostinės atkūrimo bei rekonstrukcijos 
perspektyvą. Poema atspindi estų tautos 
svajones apie atsimainiusį gražuolį Ta- 

fašistinius įgrobi- ^ną, svajones, kurios nūnai virsta tikro-

Žmonių Gudrumai 
ir Paikystės

(Juokai iš Krieno Karalystės)

Uždarbis Be Darbo
Mergina fotografistė, ku

ri naktiniuose klubuose da
ro nuotraukas ten atsilan- ’’ 
kančių svečių - kostumerių, 
giriasi kitai merginai tar
nautojai, pardavinėjančiai 
saldainius ir cigaretes:

— Žinai, pašėlusiai gerą 
biznį šią naktį dariau: pen
ki vyrai užsimokėjo už nuo
traukas, o dvidešimt penki 
užmokėjo, kad tik nefoto
grafuočiau jų (su damo- ' 
mis).

NELAIMĖ su meile yra’ 
tame, kad tiktai visuomet 
užsiėmę vyrai pajėgia Tai- ; 
mėti gražuolių meilę, bet’ 
tik nieko neveikiantieji turi 
laiko tų gražuolių meilę 
puoselėti.

Komplimentai, Bet Kam?
Karštai mylinti savo vy

rą jauna pačiutė pasakojasi’ 
savo kaimynkai:

“ Maniškis beprotiškai 
mane myli — jis per mie
gus gražiausių komplimen
tų pasako, tik vieną blogy
bė tame, kad jis visados 
svetimais vardais mane va
dina.

ūkio atkūrimo 
raudona gija 
poetų Raudo, 
Šmuulo, Koto,

Pataikė Kirvis į Akmenį
Naktiniame klube jaunas 

džentelmenas, jau taip nu- 
sišnapsavęs, kad nei žmo
nių negali atpažinti, dar 
apkabino tik ką atsiradusią ; 
blaivą ir rūstumu apimtą 
leidukę. Jis net verkšlenda
mas skundėsi jai apie, savo 
nelaimę, kad pačiutė jo ne
suprantanti.

— Ką tuomi nori man 
pasakyti? Juk tai aš esu ta
vo pačiutė! — sušuko jo ap
kabintoji. . .

Vis Dar Alkanas?...
“Gerbiamosios ir gerbia

mieji”, šaukė ant gatvės 
kampo senas cirko aktorius, 
— “bėgyje sekančių keletas 
minučių aš nustebinsiu ju
mis valgydamas vinis, ak
menis ir anglis. Aš nurysiu 
kardą. Tuomet aš paleisiu 
kepurę aplinkui, pasitikė
damas, kad jūs sumesite 
man po keletą centų dėl pa- > 
valgymo.”

” — pasigirdo bal
sas iš publikos. — “Argi tū 
vis dar būsi alkanas?”

ve.
J. Šmuulo poema “Vaikinų brigada iš 

Jarvesuu“ atsirado kaip poetiškas apsa
kymas apie vienos iš vokiškųjų-fašisti- 

Tąsa ant 4-to puslapio.)

Laimėjęs Laisvę...
Laimėjęs laisvę—vaisiais misijoj—.. 
Drąsi daina—ne klūpomis malda! 
Šiandieną prie vienos transmisijos 
Ir baltas ir juoda.
Išnešę iš istorijos patamsių, 
Išrausim gėdos puslapius nūnai!— 
Visų spalvų žmogui pasemsim 
Mes laisvės taures kupinai!
Dainos mums, fabrikų sirenos,-—
Ir rūsyje ir lūšnoj bus šviesu, 
Kai ištiesėm mes savo strėnas 
Sutrint galybes žemės ir dausų!
Tesie liepsningos mūsų misijos,— 
Ne buožių klika pabaida! '
Šiandieną prie vienos transmisijos 
Ir baltas ir juoda!

Audra Audronis

Kaip Korkiniai Kamščiai
Kuomet prisieina papra

šyti merginos apsivedim-ui, 
vyrai būna panašūs į kor- 
kinius bonkų kamščius, — 
iš vienų propozicija beveik < 
pati iššoka, o iš kitų iš
traukti net suktukas būna 
reikalingas.

Vienas Moterų Būdas
Vieno aristrokratiškų 

moterų klubo mitinge pa
samdytas kalbėtojas užta*- 
riančiai aiškino moterų. 
kančias ir nemalonumus, 
kuriuos joms gyvenime ten
ka patirti:

— Ir nežinau aš nei vie
no tokio atvejo ir nei vieno 
tokio būdo, kuriuomi mote
rys nekentėtų, — baigda
mas tvirtino “spykeris”.

— O visgi yra vienas bū
das, — atsiliepė balsas iš 
publikos, —’tai gerai žino
mas būdas, kad moterys 
niekad nekenčia tylėdamos. x

Patenkinimas Troškulio
• 'Pora gerų gurkšnių- pil
nai patenkino jo troškulį— 
dėl žinojimo. x

Sugraibė Krienai ■fj;

3 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)— SeštacL, Rwgp. 5, 1950
aero $
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„ (Tąsa)
Skėtriodamas rankas, čia įsikąsda- 

mas, čia vėl išsitraukdamas iš dantų 
pypkę, Deksnys ragino kaimiečius lipti 
didžiaisiaias laiptais tiesiai į erdvų ves
tibiulį.

—Kaimyn, kaimyn! Kam gi kepurę 
nukėlei! Tai nekemežnas! Lipk, lipk, ko 
gi žiūri? Nebijok!

Ties puikiais prieangio laiptais ne vie
nas senis susvyravo, ir Deksnys vėl šau
kė: -

— Seniai, Seniai! Ai, seniai! Regis,
• inteis pro duris ir atsiklaups, kaip bo- 

binčiuj!... Tfiu! Tokia dvasia!..
Gendvilis, atėjęs su seniais, prislinko 

prie Deksnio ir iš lengvo kumštelėjo jam 
į alkūnę:

— Ale gi tavo Stasiukas! Iššokau 
šventoriun,—tik nuraudonavęs miestas, 
nuraudonavęs!.. Ir raiti, ir važiuoti — 
visi raudonu apsirišę, ir prie kepurių 
jiem stūgos, ir dar skersai krūtinės, 
kaip pajauniai, stūgom apsiraišioję.. . 
Egi pačiam priekyj — Deksniukas mū
sų!

Deksniui to tik tereikėjo,—ištraukęs 
’ pypkę iš dantų, jis ėmė pilti:

— Ar matei? Aa! Tpi sūnus!.. Aa! 
Suvyniojo grapą, kaip šiltą vilną! Va, 
sūnus, tai sūnus!.. Tiktai:—Stok! Iš
lipk!.. Grapui: — Išlipk, Beždecki! Pri
važiavai patį galo kraštą!.. Grapą, 
brač!... Patį, brač, šviesiausią kunigaik
štį—grapą!.. Galva sukas!-Mano, sakyt, 
pribuiš-io, ubago vaikas patį grapą—už 
čiupros ir iš grapystės, iš visų majont- 
kų—jukš! pravarė.. . Va! Tai sūnus! Ir 
aš, ir aš buvau! Po mano akių paėmė!.. 
Tuoj ta grapiūkštė pašokusi pulsis, prie
šais su nagais!.. Kad stvėriau aš ją, net 
susirietė!.. Kaip gyvatė garnio snape su
sirangė, brač!—ir, skėtriodamas ranko
mis, Deksnys dailino, šveitė, nebeatskir- 
damas, kur tiesa, kur melas. Kaip gra
fas kalėjimai) buvo uždarytas, jo paties 
pastatytan, kaip buvo sulaikyta grafo 

‘ šeima ir uždaryta rūmuose ir kaip tuose 
rūmuose jis, Deksnys, nakvojęs, ir kokių 
baidyklių čia užtikęs,—viską spėjo išdė
ti Deksnys gausingiems klausytojams. 
Jis garsiai aiškino viską, gyrėsi savo 
sūnumi ir savo darbais, kone prie kiek
vieno žodžio pridėdamas: “Mes su kavo
lių,” “aš su kavoliu”!.. Jo balsas plauke 
iš prieangio ir aidėjo laiptuose.

— Ko tu čia skeryčioji?—paklausė iš
ėjęs į prieangį kalvis. — Gesyk pypkę!.. 
Visi gesykit! Da man dvarą uždegstat! 
Kiek aš čia būsiu tiek, ale, kol esu, tai 
klausykit!.. Prašom dabar vidun! Pra
šom toliau, pasižiūrėtų!
• Rimtai žigsniuodamas kaimiečių prie

šakyje, Varkalys vedžiojo juos po visus 
kambarius:

— Žiūrėkit, kaip ponų gyventa!
O Deksnys, Varkalį sekiodamas, pir- 

mūs lindo iš paskos, žiūrinėjo savo ūsus 
kiekviename veidrodyje, sėdosi kone į 
kiekvieną kėdę ir kalbėjo, kalbėjo be 
pertraukos.'
• — Krėslai, sostai visokie, nuauksinti, 
nusidabrinti, minkščiausi, sakytum, pū
kų prikimšti, brač!..

Grafienės salone jis sušuko:
— Na, jūs tik pasižiūrėkit, vyrai, ko-

• kią padlaga! Blizga, kaip ledas nučiuži
nėtas! Ir viskas atsimuša, kaip stikle! 
Žiūrėkit: tarytum apačioj dar tokia pat 
žala būtų, tik aukštyn kojom apversta!..

Salonan supuolė moterys. Kiek vyrai 
buvo tylūs ir santūrūs, tiek moterys— 
triukšmingos. Kad paleido balsus, 
visi kambariai suskambėjo:

— Langų platumėlis!
— Veidrodžių skaistumėlis!
— Pirankos! Uždangos visokios!
— Aksomai, mašastai, šilkai! Akys 

raibsta!

ciją ne tik Rusijoj, ne tik Lietuvoj, bet 
ir Vokietijoje, Austrijoj-Vengrijoj, Bul
garijoj ir artimiausioje kaimynystėje— 
Lenkijoj, Latvijoj ir Estijoj. . .

Mokytojas Didžkus buvo persijuosęs 
kailinėlius karišku diržu, o per petį jam 
kabojo siauras nagano makštų dirželis. 
Abiem rankom įsirėmęs į raudonai už
klotą stalą, jie kiek pasilenkė priekin, at
kišo smakrą ir aiškiai, dailiai kirčiuo
damas kiekvieną skiemenį, klojo savo 
negarsiu kimiu balseliu:

— Raudonoji Revoliucijos vėliava ple
vėsuoja ne tik Maskvoje ir Petrograde, 
bet ir Sofijoj, Budapešte, Vienoj ir Ber
lyne, pagaliau, net Varšuvoj, Kaune ir 
Vilniuje! Lietuvos ir Bielorusijos Komu
nistų Partija šaukia visus dirbančiuo
sius kiekviename dvare, kiekviename so
džiuje, lygiai kaip kiekviename fabrike,

(Bus daugiau) .

Estų Tarybine Poezija
(Tąsa nuo 3 puslapio)

nių grobikų sugriautų elektrinių atkūri
mą Virumos apskrities Jarvesuu vals
čiuje. Poetas'pats dalyvavo toje staty
boje, jis glaudžiai susiartino su jaunų 
darbininkų kolektyvu. Nenutrūkstamas 
.estų jaunimo socialistinio susipratimo 
augimas, atvedęs geriausią jų dalį į Le
nino Komjaunimo eiles—štai kūrinio į- 
dėjinis ir siužetinis pagrindas. Autorius 
visame ištikimas gyvenimiškai teisybei 
— jis net nekeičia statybos dalyvių var
dų ir pavardžių. Poemoje nėra išgalvotų 
didvyrių, dirbtinų situacijų—visa, kas 
poemoje vyksta—vyko realioje tikrovėje.

Ryšium su žemės ūkio kolektyvizacija, 
estų poezijoje pasirodo eilėraščių ir po
emų kolūkių temomis. Jos atvaizduoja 
Estijos darbo valstiečio ryžtingą posūkį į 
stambaus socialistinio ūkio kelią. Kolū
kinei tematikai skirti D. Vaarandi 
“Sekmadienio talka ties Leenės pelke”, 
J. Šmuulo “Koguvos kaimo raudonoji 
gurguolė” ir eilė kitų autorių kūrinių.

Eilėraštyje “Sekmadienio talka ties 
Leenės pelke” pasakojama apie didžiu
lius pelkių nusausinimo darbus; jame 
parodytas kolektyvinio darbo kaime 
džiaugsmas ir galia. “Koguvos kaimo 
raudonoji gurguolė” piešia valstiečių 
kolektyvinio darbo vaizdą kūlime ir pri
statant grūdus valstybei. Autoriaus dė
mesys yra sukoncentruotas valstiečių so
cialistinio susipratimo augimo proceso 
rodyme.

Kolūkinei statybai Estijoje taip pat 
skirta M. Raudo poema “Kaimas auga”. 
Toje poemoje poetas teisingai parodo, 
kaip estų valstietis iš savo paties patyri
mo įsitikina kolūkinio ūkio pirmenybė
mis. Naujas gyvenimas, kolūkinė statyba 
sukelia valstiečio psichologijos perdirbi
mą, išvysto jame kolektyvo jausmą, pa
sididžiavimą didžiaisiais Tarybų valsty
bės darbais.

Žymią vietą estų literatūroje užima 
naujo karo kurstytojų demaskavimo te
ma. Estų poetai, lygiai kaip ir visi Ta
rybų Sąjungos Rašytojai, aktyviai daly
vauja, drauge su viso pasaulio pažan
giaisiais literatūros veikėjais, grandio
ziniame mūšyje už taiką. Eilėraštyje 
“Plieninė jėga” poetas P. Rummo su
šunka :

net

* * *
— Tai, ko mes taip ilgai ir taip karš- 

. tai troškome, pagaliau pradeda pildytis!
Revoliucija, prasidėjusi Rusijoj, negalė
jo joje susilaikyti. Darbininkai ir karei
viai, sunkųjį ponų jungą vilkdami, krau 
jo ir ašarų ežerus išlieję,x lavonų kalnus 
sukrovę, pagaliau pamatė, kad besočiui 
kapitalo dievaičiui niekuomet nepakaks 
ąųkų, jie suprato, kad tik kovodami gali 
išsikovoti laisvę, ir atgręžė savo ginklus 
prieš buržuaziją, dvarininkus ir jų lio
kajus ... Šiandieną mes matom revoliu-

Tegu Vakarai purkščia šmeižto nuodais, 
Mūsų šalies ir liaudį—neįbauginsi. 
Plieninė mūsų rankose jėga — 
Tai mūs valia, iškalta Spalio žaizdre.

Estų spaudoje paskelbta daug eilėraš
čių, šaukiančių į kovą už taiką. Galima 
paminėti tokius iš jų, kaip J. Šmuulo 
“Taika tautoms”, D. Vaarandi “Ketvir
tas puslapis”, F. Koto “Janas ir Juris,” 
R. Parves eilėraščių ciklas '“Iš suomiš
kojo dienyno” ir kiti, kurie yra tarybi
nės estų poezijos indėlis į taikos visame 
pasaulyje užkariavimo reikalą'

Tarybų Estijos poetai, lygiai kaip es
tų literatūros ir kitų žanrų atstovai, iš
kėlė sau kilnų tikslą—sukurti veikalus, 
teisingai atvaizduojančius naujojo gyve
nimo statybą, dalyvavimą šioje statyboje 
paprastų tarybinių žmonių. Stengdamie
si įvykdyti tuos aukštus kūrybinius už
davinius, estų rašytojai padeda 
liaudžiai žengti į šviesią ateitį.

savo
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Del mirties poeto-rašytojo

Stasio Jasilionio
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Paulinai, giminėms ir draugams.

JUOZAS ir DOMIGELe LUKAI, 
Worcester, Mass.

žemaitės vardo kolūkyje. Čia 
iki Liepos 21-osios bus baigtas 
kasti per pelkes magistralinis 
griovys.

Del mirties poeto, rašytojo ir veikėjo

Stasio Jasilionio
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Paulinai, 

giminėms ir visiems draugams, kurių jis 
tiek daug turėjo.

Stasys Rauduve
A. Valinčius
A. Kaluzevičius
Marijona Vaškūnienč
A. Radišauskienč
J. Chapyak x

/

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Radiofikuojami kolūkiai

JURBARKAS, birž 8 d.— 
Jurbarko apskrityje sparčiai 
vyksta kolūkinio kaimo radio- 
f i kavinio darbai. Jau nemaža 
apskrities- kolūkių yra radio
fikuota. Ypač gausiai yra ra
diofikuotos Viešvilio apylin
kės žemės ūkio artelės. čia 
^radiją savo namuose turi įsi
vedę 32 kolūkiečiai. v

V. Kucinas.

Liaudies kūrybos parodos
ŠILUTĖ, birž. 8 d—Visuo

se apskrities valsčių centruo
se atidarytos liaudies kūry
bos parodos. Daug vertingų 
liaudies mieno kūrinių surink
ta Kintų valsčiuje. Ekspona
tų tarpe čia randame origi
nalių vietos žvejų drožinių, 
gamybos įrankių, verpsčių, 
kultuvių, įvairių audinių. Dau
giau kaip 200 kūrinių išsta
tyta žem. Naumiesčio mieste
lyje. Atidarytoje parodoje 
parinkta daug rankšluosčių, 
staltiesių, mezginių, tautinių 
rūbų audinių, kilimų. Liaudies 
kūrybos parodoje savo darbus 
išstatė ir savamoksliai daili
ninkai- Malinauskas ir Rud
iniu as.

Dėmesio vertos liaudies kū
rybos parodos Vainute ir Juk
naičiuose.

Birželio 18 dieną Šilutėje, 
įvyksiančios apskrities Dainų 
šventės metu, bus 
apskrities liaudies 
paroda su 1,500 
šiuo metu Šilutės 
jau surinkta apie 
eksponatų.

as. Praeitais metais melžė- 
l Armalytė iš 8 jai priskirtų 
irvių. primelžė po 2,600 Ii- 
ii. Tarybų Lietuvos dešimt- 
ečįo garbei ji prisiėmė padi

dintą įsipareigojimą: iš kiek
vienos šeriamos karvės pri
melžti po 3,700 litrų pieno. Šį 
įsipareigojimą kolūkietė sėk
mingai vykdo. B. Alūzas.

KAUNAS, birž. 8 diena.— 
Lenktyniaudamos Liepos 21- 
osios garbei, “Audimo” fabri
ko stachanovininkės Tamuly
tė, Kjoncevičiūtė, Lazdauskai- 
tė ir kt. savo išdirbio normas 
įvykdo 125 procentais.

V. Chochlovas.
Čia banguos javai

RASEINIAI, birž. 8 d. 
Apskrities kolūkiuose 
dėjo pelkių nusausinimas. 1
Vien tik “Laimės” kolūkyje 
numatyta šiais metais nusau
sinti 30 hektarų pelkių, šiuo 
metu jau nusausinta 5 hekta
rai žemės. Kolūkiečiai siekia 
iki Tarybų Lietuvos dešimtme
čio šį darbą visiškai baigti.

Dideli darbai įsisavinant i 
pelkėtas žemes vyksta Julijos i

prasi- i
Ekskursiją į Rygą surengė 

40 Kauno kooperacijos tech
nikumo studentų. Ekskursan
tai aplankė Rygos kooperaci
jos technikumą ir eilę kitų 
miesto kultūrinių bei prekybi
nių įstaigų.

R. Vareikis,
, V. Juknevičius, 

J. Paukštys.

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

išvažiavo į įvairius sąjungi
nius kurortus ir poilsio na
mus.

Uosto darbininkų ir tarnau
tojų mokyklinio amžiaus vai
kams atidaryta Giruliuose 
pionierių stovykla, kurioje per 
visa vasara ilsėsis 240 vaikų. 
Uosto vaikų darželis iškelia
mas į naują gyvenvietę. Ten 
vaikai praleis visą vasarą.

darbų

Mechanizatorių laimėjimai
ALVITAS, birž. 8 diena.— 

MTS mechanizatoriai viršijo 
^pavasario traktorinių
planą 400 hektarų ir dabai 
sėkmingai aria pūdymus..

Daugumą šios MTS trakto
rininkų dirba pagal valandinį 
grafiką, pilnu pajėgumu iš
naudodami mašinas, žymiai 
pakilo darbo našumas, pa
siekta didelė degalų ekonomi
ja. Beveik visi traktorininkai 
viršija išdirbio normas.

atidaryta' 
kūrybos 

eksponatų, 
apskrityje 

1,000 retų

Gyvulių augintojų kursai
GRUZDŽIAI, birž. 8 d.— 

Birželio men. 5 d. prasidėjo 
pamokos gyvulių augintojų 3 
mėnesių kursuose, suorgani
zuotuose prie Gruzdžių vete
rinarijos technikumo. Moky
tis atvyko apie 50 Šiaulių ap
skrities gyvulių augintojų.

Trijų mėnesių kursų klau
sytojai išklausys paskaitas 
apie naminių gyvulių šėrimą 
ir priežiūrą, gyvulių anatomi
ją ir fiziologiją, apie pašarų 
paruošimą ir kitomis temomis.

"PROŠVAISTES
JONO KAŠKAICJO 

parinktines poezijos leidinys 
256 puslapių, kaina $1.00

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

Jonas Kaškaitis

Dr. Jonui J. KaškiauČiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui D r. Kaškiaučiaus, Laisve 
išleis jo poezijos knygą.

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

Nauja hidroelektrine ..
KAIŠIADORYS, birž. 8 d.- 

Prie Strėvos upės Žiežmarių 
valsčiuje bus pastatyta nauja 
hidroelektrinė. Užtvankai kas
ti ir upei pagilinti gautos trys 
upių gilinimo mašinos. Grei
tu laiku prasidės Strėvos upės 
gilinimo darbai.

Pastačius hidroelektrinę, vi
si apskrities kolūkiai gaus 
šviesą. H. Bočkauskas.

Rūpinasi darbininkų poilsiu
KLAIPĖDA, birž. 8 d.— 

Jūros prekybos uosto profsą
jungos organizacijos komite
tas vasaros sezonui gavo 60 
atilsimu. 20 darbininkų jau

Kolūkiuose įvedamos 
sėjomainos

VILNIUS, birž. 8 d.—Res
publikos kolūkiuose vykdomas 
didelis darbas įvedant žalio- 
nines sėjomainas, Joniškio, 
Šiaulių, Panevėžio, Mažeikių 
ir kitose apskrityse išvystė 
darbą 19 žemės tvarkymo 
grupių. Jos 180 kolūkių lau
kus skirsto sklypais.

Sėkmingam žalieninių sėjo
mainų įvedimui Joniškio, Kė
dainių, Panevėžio ir kitų ap
skričių kolūkiuose įsteigta 10 
specialių ūkių, žolių sėkloms

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PROšVAITĖS”

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 eileje prisiė
jusiųjų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiąskite 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.

LAISVĖ
Richmond Hill 19, N. Y.Po 3.700 litrų 

pieno iš karves
Kelmės apskrities “Spalio”

kolūkyje metai po metų auga
gyvulininkystės produktyvu- 4pusi,—Laisvė (Liberty,Lith.Daily)—Scštad., Rugp. 5, 1950



CHICAGOS ŽINIOS 1
KARAS NEBUS 

J “VIENPUSIŠKAS”
Renkant parašus po peti

cija už taiką, retkarčiais ten
ka sutikti klerikalų ir naujie- 
niečių užnuodytą žmogiuką. 
Tokiem, atominis karas, atro
do, būtų lyg piknikas. Jie 
ant tiek sufanatikėję, kad 
nebeisivaizdina, jog trečiasis 
pasaulinis karas nebebus toks 
“vienpusiškas,” koks buvo 
praeitasis. Atseit', prasidėjus 
visuotinam atominiam karui, 
nebus saugus nei vienas mies
tas Amerikoje.

Nereikia būti militariniu 
ekspertu, kaip, pav., “Naujie
nų” redaktorius, kuris pra
džioje praeito karo tvirtino, 
kad “nenugalimieji Hitlerio 
legionai perskros Tarybų Są
jungą i tris savaites, kaip 
karštu peiliu sviestą.” No, 
net ir tokie “ekspertai” dabar 
nebetvirtina. kad pasaulinis 
karas praeitų mus nekliudęs.

Niekam nėra paslaptis, kad 
karas ruošiamas prieš Tary
bų Sąjungą ir
mokratijas Europoje. Taip 
jau nebe paslaptis, kad karui 
prasidėjus bus vartojami ato
miniai ginklai. Amerikos mi- 
litaristai baisiai giriasi, kad

naująsias de- gos

| kį “nužiūrimą lėktuvą,” jei 
jis artintųsi su ątomine bom
ba, bebus laiko persergėti vi
sus 4 milijonus miesto gyven
tojų, dar “neapskaičiuota.” 
Pagaliau, jei mums ir būtų 
pranešta, jog už penkių mi
liutų ant Chicagos bus nu
mesta atominė borhba — kur 
nuo jos pasislėpsi?

Ką reiškia numetimas vie
nos atominės bombos ant to
kio miesto, kaip mūsiškis? 
Sunku įsivaizduoti. Jei pa
imti pirmąjį išpraktikavimą 
atominės bombos ant Hiroshi- 

. ma, Japonijoje, tai čia ant
sy k žūtų tarp 100 ir 200 tūks
tančių žmonių. Bet atominės 
energijos- mokslininkai pripa- 

! žįsta, kad pirmoji Amerikos 
! atominė bomba, palyginus su 
į dabartinėmis, tai tik “kiauši- 
i nis”!

Kalbant tik apie mūsų mi
litarist© ištobulintu? atominius 
ginklus, jau pripažįstama, 
kad vienos tokios bombas už
tektų nušlavimui viso Chica- 

miesto nuo žemės pavir
šiaus.

Na, žinoma, užsikorus ka
rui, mes ir “tuomi pat atsi
mokėtume priešams.” Be? 
juk mes jau nebežinosime —

mūsų sandėliai “net plyšta” 
nuo gausybės atominių bom
bų ir vis gaminama daugiau. 
“Anoji pusė,” tai yra, Tarybų 
Sąjunga, nesigiria ir net ne
sako, kad turinti atominių 
bombų. O vienok pats mūsų 
prezidentas Tiumanas jau 
viešai paskelbė, kad ir ten 
esama tokių pat, jei dar ne 
mirtingesnių, atominių bom
bų.

Militariniai žinovai ir aukš
ti valdininkai irgi nei kiek ne
abejoja, kad prasidėjus tre
čiajam pasauliniam karui 
klius ir mums, štai Chicago- 
je jau suplanuota slapta gy
nyba nuo sunaikinimo miesto 
atominėmis bombomis.

Civilines gynybos Chicagojc 
galva paskirtas tūlas Bud d 
Gore. Jis praneša:

Tuojau bus įrengta slapta 
būstyne mieste, kuri bus su
jungta telefono, radijo ir ra
daro tinklu su desėtkais fili
alų 50 mylių radijuse. Ant 
visų aukštųjų pastatų — dan- 
gorėžių — bus išstatyta sar
gyba dieną ir naktį. Jie pra
nešinės centrui, jei pastebės 
prisiartinant “nu žiūrimus 
lėktuvus.”

Ar sargams pastebėjus to-

ir nebepaisysime—jei po su
naikinimo Chicagos bus su
naikintas Vilnius, Kaunas, 
Maskva, Leningradas ir Var
šuva.

Tačiau pasiduoti pesimiz
mui negalima. Reikia ir dar 
galima išvengti atominio ka
ro. šimtai milijonų žmonių 
visame pasaulyje protestuoja 
prieš ruošimąsi karui. Tą pro
testą pareiškia • pasirašydami 
Stockholm© peticiją už taiką, 
už uždraudimą -vartoti atomi
nius ginklus kare.; Parašų 
rinkėjai ir pasirašantieji po 
peticija už taiką yra tikrieji 
patriotai, o ne karo krankliai 
ii’ atombombininkai. Rep.

Sumuštas P. P. Kandidatas
’ Progresyvių Partijos kandi
datas į senatorius nuvyko su 
kitais į Jackson, Miss., gelbė
ti gyvastį negro McGee, nu
teisto mirtin, pasiremiant su- 
klastuotais “įrodymais.”

Jackson mieste ėjo viešas 
išklausinėjimas apie McGee, 
kuriame liudyti atvyko didelė 
delegacija iš visos šalies. ] 
salę leido tik dešimtį parink
tų delegatų, tarp kurių buvo 
ir chicagietis Ordower.

Mitingui užsibaigus, dele
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Didysis Philadelphijos piknikas 
įvyks sekmadienį prieš Labht tjjty

September 3 Rugsėjo
Crescent Picnic Grounds

56 Cornell Ave., Gloucester Heights, J.

Parkas atdaras nuo 11-tos t^l. ttto;

Įžanga 50c asftiėttitii.

Į šį pikniką Husai važiuoja iš Baltimorės, 
Brboklyho ir iš kitur..
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SHENANDOAH, PA.
Laisves paramai piknikas įvj'ks

Rugpiūčio 13 August
Brandonville Giraitėj

. Brandonville, Pa.

Pasirūpinkite, mainieriai, kad jūsų piknikas 
būsų skaitlingai. Organizuokitės iš plačios apy
linkės atvykti į šį pikniką.
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gatai apleido svetainę. Prie 
svetainės buvo pulkas legio
nierių. Jie visaip bandė iš
provokuoti mūšį, bet delega
tai nesidavė išprovokuojami. 
Kas tai nutraukė Ordoweriui 
švarką, jam ir keliom mote
rim einant link limozino, ku
ris vėžė juos į aerodromą.

Kada Sydney Ordower išli
po iš limozino., jau prie ae
rodromo, 15 gėngsterių jo 
laukė ir su blackjackiais 
smarkiai apdaužė Ordowerj 
paliko primuštą, gulintį ant 
žemės.

Progr. Partijos kandidatas 
šiaip taip parvyko į Chicagą 
su juoda akim ir sužalota gal
va. Kas aršiausia, kad jis, 
kaipo karo veteranas, nuga
roj tūri neužgijamą žaizdą ir 
mušeikos dar labiau ją suža
lojo.

Sumušta ir kiti du dalyva
vę delegacijoj, būtent: New 
York© dienraščio “Daily Com
pass” korespondentas Stephen 
Fischer ir Civilių Teisių Gy
nimo advokatas A u b r e y 
Grossman.

Delegaciją siuntė Civilių 
Teisių Kongresas, kuris veikė, 
kad sulaikyti McGee ekzeku- 
ciją. Įsakymu JAV Aukš
čiausio Teismo teisėjo Harold 
Burtono, ekzekucija tūlam 
laikui sulaikyta. Dalykas bus 
teismo keliu toliau vedamas 
visiškai išgelbėti McGee.

5 miega automobiliuje
Kaip kapitalistai nepaisė, 

kaip auklėjosi, kuom maitino
si vaikai, kurio šiandien šau>- 
kiami verstinai tarnybai, kaip 
gyvena ir maitinasi auganti 
vaikai.

Vaikų geram išauklėjimui 
svarbu turėti geras butas, 
žaislavietės ir tt. Bet kas
dien girdisi nusiskundimai 
motinų, turinčių po keletą 
vaikų. Ieškant buto veik vi
su)- atsakoma, kad nenori su 
vaikais. Pasinuomuoti butą, 
turint keletą vaikų—sunkiau
sia tėvams problema.

Jei su keletu vaikų sunku 
gauti butą, tai Colberg šei
mai bus dar sunkiau. Pra
ėjusį trečiadienį, liepos 26 d., 
Colberg šeima tapo eviktuota. 
Penktadienį laikraščiai prane
šė, kad nuo trečiadienio iki 
tol' tėvas, motina ir trys jau
nesnieji vaikučiai, vienas 8 
metų, kitas 7 metų, trečias 
20 mėnesių amžiaus, miegojo 
šeimos automobiliuje. Kiti 
septyni priglausti giminių ir 
pažįstamų.

Tėvas Clarence Colberg— 
troko vairuotojas. šeima sa
ko mokėjus $50 į mėnesį už 
namą, iš kurio rylesteitininkas 
eviktavo, bet galėtų mokėti 
$75, jeigu pigiau negautų. 
Bet klausimas, kas priims šei
mą su 10 vaikų ?

Colberg šeima, veikiausiai, 
turės vargo kaipo aukos bu
tu trūkumo.

Kita tos nelemtos padėties 
auka—tai Mrs. Dorothy Von 
Bruckhausser. Ji, negalėda
ma užsimokėti rondos, gaudą.- 
ma tik $66 ’į mėnesį pašal
pos, buvo eviktuota. Palikus 
savo tris vaikučius po priežiū
ra žaislavietės vedėjų, ji ieš
kojo sau buto. Ji buvo pa
šaukta į Domestic Relations 
teismą ir kaltinama vaikų ne- 
prižiūrėjime. Bot teisėjas, 
matyt, suprato motinos var
gus ir išmetė bylą.

Tiek tik teko sužinoti apie 
Mrs. Von Bruckhausser, bet, 
'žinant abclną padėtį, galiipa 
spręsti, kad turėjo nemažai 
vargo, kol susirado sau ir sa
vo mažiems vaikučiams pa
stogę. Beje, jos vyras prasi
šalino ir nesirūpina nei jos, 
nei vaikučių gerove.

Motina.

Wilkes-Barre, Pa,
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ištraukti karius iš Korėjos, 
reikalavo taikos šalininkai

Sekmadienį, apie 5-tą vai. 
popiet, Washington Parke bu
vo skaitlingas masinis mitin
gas, šauktas Chicago Labor 
Peace Conference, Pirminin
kavo Octavia Hawkins, negrė 
unijistė, ir Progr. Partijos 
kandidatė. Ji pirmiausiai ra
portavo, kas įvyko, kada pla
ti dckgacija unijistų iš Chica
gos nuvyko pasimatyti su

Įspūdžiai ir Visokios Žinios
Tarpe Wilkes-Barre ir Ply

mouth yra miesčiukas Lynd- 
wood. Mes čia apsigyvenome 
porai savaičių pas savo arti
mus draugus laisviečius — 
Petrą ir Franę Skarnus. Pe
tras Skania išdirbo angliška- 
syklose 37 metus. Dabąr išė
jo ant pensijos, kurią mainie- 
rių unija išsikovojo. Ta pro
ga su drauge F. Skafnienc 
dalyvavome piknike, sureng
tame LDS 7-tos kuopos, Wi 
tinski Villa Grove parke. 
Diena pasitaikė saulėta, vesi. 
Susipažinome su vietiniais vei
kėjais— Povilu Jazoku, Jur
giu Pečiukaičiu, serantonie- 
čiu Klevinsku., patersoniečiu 
Wm. Krikščiūnu - Krim ir 
daugeliu kitų darbo klasės 
draugų. Piknikas buvo pa
sekmingas, kaip kultūriniai, 
taip ir finansiniai.

Scrantone mes aplankėme 
ligos prispaustą dainininką 
Vincą Valuką-Wall, Ten mes 
susipažinome su draugu Jonu 
Grušelioniu. Po ilgų pasikal
bėjimų širdingai palinkėjome 
ligoniui Valukui greičiau pa
sveikti ir vėl mūsų parengi
muose dainuoti.

Liepos 30 dieną buvo su
rengtas fotografų organiaci- 
jos piknikas, Stanley Summer 
Home, šalia Vi Haga Ever
green parko, netoli nuo Ha- 
zletono. Suvažiavo koks 20 
auto mašinų. Man prisėjo nu
vežti Pittstono fotografus 
Stanley Rauduvę ir Antaną 
Valinčių. Piknike jau radome 
piešėją Luce i Rauduvienę, iš 
Wilkes-Barre fotografus Šu
kius su dukra. Fotografai 
šauniai linksminosi prie viso
kių gėrimų, užkandžių ir šo-

Trygve Lie, Jihigtinių Tautų 
generaliu sekretorium. Kaip 
ir tikėjosi, Lie atsisakė maty
tis su delegacija, kuri buvo 
priversta po ilgų diskusijų su 
jo pagelbininku palikti pa
reiškimą pačiam Lie, kad de
legacija buvo atvykusi reika
lauti, kad nebūtų naudojama 
atominė boipba.

Pats svarbiausias tikslas 
masinio mitingo tai protestas 
prieš Wall Stryto intervenciją 
Korėjoj ir reikalauti, kad iš
traukti Amerikos karius iš 
Korėjos. Buvo daug kalbėto-' 
jų, kurių visų neminėsime, 
bet visi taikė į tą patį tašką.

Daugiausia aplodismentų 
sukėlė ant estrados pasirodęs 
Sidney Ordower su apibanda- 
žuota . akim. Kaip jau buvo 
rašyta, jis, nuvykęs Į Jackson, 
Miss., gelbėti negro 'Willie 
McGee nuo mirties, thj^įmar- 
kiai apmuštas. Ordower pu
blikai nupiešė visą įvykį iv 
nurodė, kaip tas puolimas ir 
abelnai kylanti reakcija šioje 
šalyje rišasi su tub, kas da
bar darosi Korėjoj.iT

Sidney Ordower yra Progr. 
Partijos kandidatas į senato
rius Illinois valstijoj. Tai ti- 

,krai kovingas antro pasaulinio 
karo veteranas, kuris, nežiū
rint to, kad ir šiandien karo 
žaizdos neužgyja, visą savo 
laiką pašvenčia kovai už ei- 
viles teises abelnai ir kovai 
prieš negrų priespaudą ypa
tingai. Savo kalboj Ordower 
pareiškė, kad jis visai nepai
so, kad jį padaužos apmušė, 
jei tas bent kiek prisidėjo prie 
sustabdymo McGee nužudy
mo. Jis taipgi sakė, k a d 
pietinėse valstijose nėra die
nos ,kad nebūtų apmuštas ne
gras ar bent keli jų.

Skaitlinga publika rodė di
delio pritarimo visiems kalbė
tojams, ypač kada jie savo 
kalbose reiškė reikalavimą iš
traukti karius iš Korėjos ir 
leisti patiems korėjiečiams 
apsispręstiLąavo ateitį.

• Nors mitingas jįan ilgai už
sitęsė, bet publij^ visa išbuvo 
iki galo. .Mitingą uždarius, 
dar būriais,.kalbėjosi, nes po
pietis gražūs ir parke gražu 
pabuvoti. Kiek toliau veik 
tuom pačiu, laiku vyko religi
nis mitingas,fkokių labai daug 
po parkus djibar įvyksta. Ne- 
kurie sustoju, pasiklausyti.

'Rep.
v •

kių. Turėjo visokių žaislų su 
dovanomis. Trauko fotografi
jas visokiom pozom ir viso 
pikniko dalyvius. Vieną kar
tą praūžė smarkus lietus. 
Tačiau piknikui nepakenkė.

Mainų apylinkėj pastebė
jom šlubuojančią namų staty
bą. Tai vis ta Korėja kalta. 
Apart pabrangimo maisto, 
pelnagrobiai pradėjo kainas 
kelti ant namų statybos me
džiagos, ypač už medžią, ku
rio visai nenori parduoti, šė
tonams vis negana tų turtų! 
Ir kada bus galas? Tais klau
simais Washington© ponai 
nesiskubina apsaugot savo pi
liečių nuo pelnagrobių.

Rašant šiuos žodžius, gavo
me pranešimą, kad liepos 30, 
Binghamton, N. Y., mirė mū
sų gerbiamas poetas Stasys 
Jasilionis. Palaidotas rugpjū
čio 2, Wilkes-Barre Maple 
Hill krematorijoj. Gili užuo
jauta jo žmonai!

V. J. Stankus.

KRISLAI
(Tąsa nuo Lmo durt.)

VAKARINIS BERLYNAS 
BŪSIĄS ĮJUNGTAS Į 
VAKARŲ VOKIETIJĄ

Berlin. — Vakarinio Ber
lyno ruožto majoras Ernest 
Reuter geidauja įjungti tą 
miesto dalį į vakarų Vokie
tijos valstybę; sako, jog 
amerikonų, anglų ir fran - 
cūzų komisionieriai su tuo 
sutinka.

Rytinė Berlyno dalis yra 
sovietinėje žinyboje.

New Delhi, Indija. —In
dijos valdžia, skelbia, kad 
ji “ištaškė sąmokslą,” ku
ris mojosi nužudyt tos ša
lies premjerą Jaw. Nehru.'

PRANEŠIMAS,
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kp. susirin
kimas jvyks trečiadienį, 9 d. Rugp. 
(Aug.), 8 vai. vak., 408 Court St. 
Nariai raginami dalyvauti, bus 
svarbių reikalų. — Fin. sekr.

(148-149)

HELP WANTED— MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNI VYRAI
žemiau 24 metų, gerai . kalbanti 

angliškai, švarūs, agresyvūs, proga 
keliavimui po visas U. S. su privati
niu automobiliu, pagelbėjimui ma- 
nageriui, cirkuliacijos pardavimui. 
Patyrimas nereikalingas. Mes išmo
kysime jus to darbo. Mes priimame 
dypukus. Abelnai $80.00 j savaitę.

Tuojau duodame pinigų išlaidom.
Kreipkitės:

MR. HlNE 
Tirties Square Hotel 

43rd St. Ir 8 Ave. 
Nuo 9:00 iki 6:00. 

(147-148)

Help wanted—female
REIKALINGOS MOTERYS

Reikalingos moteriškės rankom 
finishers prie vyriškų drabužių. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

HOWARD CLOTHES
40 Flatbush Ave. Ext., 9th Fl., 

Brooklyn, N. Y. 
(148-150)

Nukritęs nuo pastolio tre
čiame aukšte, maliorius Otto 
Kruger pavojingai Susižeidė.

labiau paskatins taikos šali
ninkus kovoti prieš naują pa
saulinį karą!

★
Šis sekmadienis bus nepa

prastas Watcrbifry. Conn. | 
Pranešime skaitau, kad pik
nike dalyvaus net keturi cho
rai. Tai bus didelis, šaunus 
dainu festivafis atvirame ore. 
Suvažiuos lietuviai ne lik iš i 
Connecticut valstijos. Daug Į 
bus iš Massachusetts ir New j 
Yoi’ko.

A i
“Kai laimėsime, nesustosi- j J t I

me, kol visa Korėją iki pat 
M a n d ž ū r i.jos pasiimsime.” 
Taip pareiškė susmukusio Pie
tinės Korėjos režimo “užsie
nio reikalų ministras” Limb.

Apetitas nesvietiškas. Jis 
mano, kad amerikiečiai savo 
krauju Rihee klikai užkariaus 
ir paaukos visą Korėją.

Aišlču, kad Limbui mūsų 
jaunų vyru kraujas nebran
gus. Jis gali užsimanyti tuo 
krauju nusipirkti no tik visą 
Korėją, bot ir visą Mandžū- 
riją. . .

I
Tel. AV. 2-4026 |

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) §

LIETUVIS GYDYTOJAS 8
Valandos: 2-4 ir 6-8 g 

Nedaliomis ir šventadieniais: o 
nuo 10 iki 12 ryto. §

495 Columbia Rd. g 
DORCHESTER, MASS. |-r— ------ -— ----- - :------------

J. J. Kaškiaučius, M. D.
» 1} ' •

/ 530 Summer Ave.
A NEWARK 4, N. J.

; ; HUmboldt 2-7964

Nainy Savininkams

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai-j 
som stogus, gatarus ir kami- I 
nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale v parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

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

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

Matthew A.
BIJYIJS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Shenandoah ir Apylinkes

PIKNIKAS
Paramai Dienraščiai Laisvės

Rengia Shenandoah-riečiai

Visa plačioji kietosios anglies srytis, nuo Scranton 
iki pat Shenandoah, turi rūpintis, kad šis piknikas 
pavyktų, turi išanksto organizuotis ir važiuoti iš vi
sų miestų ir miestelių. — Prašome gerai įsitėmyti 
diena ir vieta: 

C €>

Rugpiūčio 13 August
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 pafamai.

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 pikniką nenu
vykti. Tarkitės visi ir išanksto pasirūpinkite būdus 
nuvykimui į pikniką.

r—■ 1  i, i ii i —

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.

j 4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki? 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai > mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
oatenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

I

11»»»
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Majoras pagyrė 
policiją

j KAS KĄ UŽPUOLĖ UNION AIKŠTĖJE? Broliška draugija
M ” —-——— gins McGee»

Policistai prokuroro 
veiksmą skaito 
jy šmeižimu

Kaimynai ėjo prašyti 
jam teisėtumo

Majoras O’Dwyer pareiškė 
pasitenkinimą, • kad jo polici- 

, ja neleido susirinkti norin
tiems kalbėti apie taiką. Anot 
majoro:

“Mūsų policija suvaldė pa
dėtį jai įprastu šauniu būdu.” 

Dėl to “šaunaus būdo
rininkas McCarthy, 
garbės požymius 
nūs 
guli 
n as

ma
tavęs į 

už nuopel-1 
mūsų šaliai karo laiku, i 
ligoninėje, jo kūnas pi^ 

skausmų ir mėlynių.

Milijonierių spauda, rašyda
ma apie darbininkų ir liau
dies demonstraciją taikai, 
’vykusią desėtkų blokų plote 

i tarp 10th ir 26th Sts. ir tarp 
3rd ir 6th Avenue, New Yor
ko mieste, daugeriopai ir pik
tai apsimelavo, būk demons
trantai sukėlę riaušes.• t

Kaip piktai melavo apie vi- 
r.ą demonstraciją, kiek daug 
netiesos papylė, galima spręs
ti vien tik iš sekamo inciden
to :

nutempti teismam Gi spauda 
bliauna, būk demonstrantai 
sukėlę riaušes.

Ką galėjo “užpulti” tie nu
metamieji nuo stulpų?. Ar 
tuos stulpus? Kojomis laiky
damiesi stulpo, o -abiemis ran
komis plakato, kam galėjo jie 
būti pavojingi?

Jokioje vietoje, bent kuriuo 
laiku demonstrantai nebuvo ir 
negalėjo būti niekam pavojin- • 
gaiš, nes nuolat buvo policijos į mobilizuoti jo gynimą, tačiau į

Edward L. Nelson, liaudies; 
pašai pines Douglass Lincoln j 

’ Fraternal Society vykdantysis 
i sekretorius, New Yorke, pa
reiškė, jog draugija tęs kovą 
už Willie McGee išlaisvinimą.

Draugija savo pareiškime 
sako, kad nors liaudis atsiekė j 
didžio laimėjimo, išreikalau-1 
dama nenumarinti McGe’e, j 
pratęsė jo gyvybę, kad galėtų ■

Sumuštas už taika 
4- 

marininkas gal 
neteksiąs akies

detektyvui apdau- 'j 
Yorko portorikietį
Ramos, susiedijos

Tūlam 
(žius Now 

Penkios skirtingos policijos . pvaymond • • • 11 1 1_  T . • Į
■Civilių Teisių Kongreso ir A- 
j merik’os Darbo Partijos sky- 
' riai sušaukė masinį mitingą 
j atvirame ore. Suėjo apie 300 
publikos. Išklausius Ramos 
raporto, susidarė 63 kaimynų 
būrys ir nuvyko pas 24-to 
precinkto viršininką reika- 

, , lauti, kad 
Policistai skunde sako, kad : l 
Prokuratūra teikia spaudai 

[vardus šauksimų liudyti pirm 
liūdymo; tuose pranešimuose 
neatžymi skirtumo tarp šauk- 

jsimųįų draugingų liudytojų ir 
įtartųjų ;

Po kvotimo neišaiškina ne- i 
; įkaitintųjų nekaltumo;

Netinka šaukti liudyti poli- 
baigsis įcisto šeimos narius;
savai- 

jeigu nebus pratęsti.

Brook lyne krei- 
Leibowitz su 

prieš apskrities pro
McDonald. Jie sako, 
vedamasis tyrinėjimas 
ir jin vėlimas policis- 
‘piktu šmeižtu kiekvie-- 

na-

organizacijos 
peši j teisėją 
skundu 
kurorą 
kad jo 
raketo 
tų yra 
no policijos departmento 
rio ir jų šeimų.”

pas 
viršininką
Ramos byla būtų 

nagrinėjama viešame posėdy
je. Kapitonas Conners dele
gacijai prižadėjo viešą posė
di leisti. '

Howard Barlow, orkestrų va
das, vadovavo New Yorko Į 
Filharmoninio Orkestro kon- į 
certui stadiume. Žvaigždžiu

jo gyvybė apsaugota tik lai-1 
kinai. Draugija darbuosis iš-j 
saugoti jo gyvybę ir išlaisvin-1 
ti. Tam prašo, 
amerikiečiu visos 
varnos.

Parkuose šokiu vakaraiPrie 4th Avė. ir 13th St., už 
3 blokų nuo tos vietos, kurio- 

[ įe turėjo įvykti masinis mi- 
i tingas, policija’ užtvėrė praė
jimą, nužiūrimus einant de- 

I monstracijon, o tūlą laiką 
ir visus praeivius, 
dė nuo ėjimo 
Union Square.

i užtvenktos ir 
■ aikštėn gatvių 
pasakojo tie, 
ten praeiti.

Iš susibūrusios prie 4th 
Avė. minios pora jaunų vyru
kų įkopė į lempos stulpus — 
vienas viename kampe, kitas 
kitame. Įkopę, kojomis laiky
damiesi stulpo, abiemis ran
komis jie laikė iškeltus plaka- 

jtus. Vieno plakatas^ šaukė: 
{“Mes reikalaujame toi^r’lral- 
| beti už žodžio laisvę,” o |<i- 
j to obalsis sakė, kad “karo 
I kurstymas, negrų persekioji
mas ir antisemitizmas eina 

■ranka rankon.”
Bematant policijos sugužėjo 

, prie stulpų daugybė — detek
tyvai civiliniuose drabužiuose, 

.uniformuotos pėstininkų ir 
raitelių grupės. Demonstran
tus nuvaikė toli nuo stulpų. 
Bet ir raiteliai buvo per že- 

i mi' pasiekti apie 20 pėdų 
; aukštyje esančius vaikinus.

sustab- 
artyn link 

Panašiai buvo 
kitos vedančios
sankryžos, kaip 

kuriem taikėsi

neleidžia- 
susi- 

Ti'k idijotas ar tikslus 
būk

kumščiu darbininkas 
priekabės prie tūks- 

ar daugiau ginkluotos 
revolveriais apsi-

Dienraščio Compass repor
teris Richard Carter atlankė 
Beekman ligoninėje esantį po- [ 
licijos sumuštą marininką i 
William F.

’ fotografavo, 
bėjo. ’

McCarthy
džiai apdaužytas policijos po 
to, kai gaisragesiai nutraukė 
)į nuo lempos stulpo, kur jis 
sakė kalba už taika prie 4th 
Avė. ir 13th St., New Yorke.

McCarthy dar nežino, ar 
policijos sudaužytoji dešinė 
jo akis pasveiks. Taipgi dak
tarai dar tebetiria, kas bus su 
sudaužytais inkstais, ar sulau
žyti šonkauliai.

“Nežiūrint, kokiu sveikatos 
laipsniu išeisiu iš ligonines, ir 
toliau ginsiu taiką ir laisves,” 
rako jis. žada surinkti 1,900 
parašų už taiką.

Kuomet reporteris ji kom- 
plimentavo už narsą, McCar
thy atsakė, jog jo veiksmas 
nieko bendro neturįs su narsa, 
tiktai su gyvu, degančiu rei
kalu savo asmens, savo šalies, Pašaukti gaisragesiai su kopė- 
visų žmonių

McCarthy, .ij nu 
su juomi pasikal

tapo visas skau-

gerovei. Jis sa- čiomis.

McGee gyvybe 
Mississippi

rasti.
4-

buvau Graikijoje
kaip biznieriai,

“Neseniai 
ir mažiau, 
puošniai apsirenge su Londo
no išdirbio drabužiais, buvo 
brukami į sunkvežimius ir . ga
benami į koncentracijos kem
pes. Gerai apsirengę biznie
riai. jauni studentai ir darbi
ninkai gabenami į kalėjimus 
kaino ‘valstybės priešai.’ Tai 
fašizmas. Aš io nekenčiu. Fa
šizmą aš turėjau mintyje lip
damas į tą stulpą.”

Patekęs į policijos rankas 
nuo to stulpo, McCarthy sako, 
pajutau, kad ant manęs vienu 
ypu sukrito “tarsi tūkstančiai 
kūjų: nugaron, inkstuosna, 
galvon. O kuomet atsipeikė
jau, jau buvau policijos 
me. Policistas spyrė 
kirkšnim”

Numetamus nuo stulpų de
tektyvai puolė mušti, spardy
ti, apžalojo. Apie jų gynimą 
ir kalbos negalėjo būti, ne? 
kitų demonstrantų policija 
neprileido.

Sekamą rytą skaitau spau
doje, kad jie dar areštuoti,

varfhėjami, niekur 
mi sustoti, mobilizuotis, 
burti.
melagius galėtų sakyti, 
nuogu 
ieškojo 
tančio
policijos ir 
kamšiusių detektyvų.

Tiek pat tevertas molas, 
būk kokie tai “patrijotai” 
kaimynai norėjo demonstran
tus pulti, o policija tm-ė.iusi 
demonstrantus apginti. Tais 
“kaimynais” buvo
užmaskuoti detektyvai, kurie, 
aiškiai matėsi, pasikužda ar 
žestąis pasikalba su praeinam 
čiais policijos ryšininkais.

Nusikukavo spauda ii’ apie 
[skaičius dalyviu. Ankstybiau- 
sia, dar ne gana cenzūruota 
spauda skelbė demonstrantų 
buvus 5,000, vėlesnėse laidose 
numažino iki 2,000.

Tikrovėje, virš du tūkstan
čiai maršavo paties parkučio 
šaligatviu nuo subway ties 
University Place iki 16th St., 
i.uo šaligatviu, ant kurio pa
tekti galėjo tik išeinantieji iš 
subway, kųriuio leido vaikš
čioti til\ per trumpą laikotar
pi- .

Išl a u kini ai šal igatvi ai—kol i 
blokai ant 14th St. tarp 3rd 

•ir 6th Avenues ir keli ant 4th 
Avenue tarpe 12th ir 18th 
Sts,— vietomis buvo užtvenk
ti keliolikos asmenų gretomis.

Tolimesnėmis aplinkinėmis 
gatvėmis taipgi nuolatine 
tiršta tėkmė vaikščiojo žmo- 
rfės, policijos varinėjami, kad 
nesi k a 1 b ėtų, n esi gru p u otų.

Ne, ne demonstrantai riau
šes kėlė, nei kaimynai 
monstrantus puolė.

ORGANIZACIJOS PROTESTAVO 
POLICIJOS TERORĄ z.

Krikštijosi prūde

v • veži
man

Daugelis žymių New Yorko 
organizacijų telegramose ma
jorui O’Dwyer protestavo po
licijos atakas ant ramių žmo
nių, norėjusių pasisakyti už 
taiką.

Tarpe pasiuntusių protestus

tame tikisi ■
liaudies pa-1 po žvaigždėmis programų se 

i zonui artinasi galas, 
gale rugpjūčio antros 

tės,
tapo pratęs- 

gubernatoriui 
tūkstančiu pa-

Viena diena 97 jauni 
civiliniais į vyrai neatvyko draftui

New 
buvo

šio drafto vien 
Whitehall St., 

60d vyrai.
draftui tuo 

buvo 2,375.

Nuo 
ton

de- 
Z.

yra American Labor 
P r o g r e ssive Party, 
Rights Conference, New York 
Council of the Arts, Sciences 
and Professions. American 
Communications Association, 
United Office and Profession
al Workers of America.

Party, 
Civil

Masinė Jehovos Liudytojų 
konvencija, pasklidę po visą 
miestą delegatai ir svečiai, 
skelbia gavę savo sektai tūks
tančius naujų pasekėjų. Juos 
veikėjo apkrikštyti. Tad ben
dros krikšto apeigos 3,381 as
meniui buvo įvykdytos prūde, 
Sunnysidėje.

Paveikslai pasakys 
kaltininkus

Vaiko ekskursija 
maudynėn

TEMYKITE!
Greit pamatysite nuotyki, 
kuris sukėlė .. .

“Panic in 
The Streets

žvaigždžiuoja
RICHARD WIDMARK

PAUL DOUGLAS
BARBARA BEL GEDDES

ir SCENOJE: Aftmeniškai:
FRANCES LANGFORD 
ir “On The Boardwalk" 

naujas Vasaros Karnivalas 
and Ledo

ROW 50th street1 ir 7th Ave.

Trys skirtingi fotografai 
praėjusį trečiadienį spėjo pa- 
veiksluosna pagauti demons-' 
tracijos už taiką vieną tokį 
incidentą, kuris savo žiaurumu 
sukrečia kiekvieną dorą žmo- 
sru.

Paveikslas parodo, kaip de
tektyvai užpuolė žaloti, kan
kinti jauną demohstruotoją 
už taiką, John Evans, newyor- 
kietį. Jau parblokštam ant 
žertiės, apstoję, vienas sukino 
ranką, kitas jį laikė koja pri
spaudęs galvą, o Mar kiti lai
ke jį primynę jo kojas, reika
laudami, kad jis jų atsipraši
nėtų, vadintų juos “mister.”

Kankinamas, jaunuolis 
šiai atsakė:

“Nesakysiu!”

malia-

d ra-?

teis-
Stat-

Jauna ponia Gilespie 
me pareikalavo iš Hotel 
ler $300,000 atpildo už tai, 
kad jai ten apsistojus medaus 
mėnesiui, viešbučio pareigū-

Pustrečių metų berniūkštis 
Peter Stojewski, atėjęs pas se
nutę svečiuose, tarėsi geriau
sia užgyvenęs, kuomet jis įbė
gęs mudynės kambarin atra
do galįs užsisklęsti. Ragini
mai atidaryti duris nieko ne
gelbėjo. Ko jam skubėti — 
jis ten buvo atradęs batams 
tepalo ir galėjo visur
voti, o vaistinėje rado visokių 
bonkolių ir- dėželių.

Rizikuodamas savo gyvybę, 
policistas Georgę F. Hughes, 
išlipo iš buto 4-me aukšte ant 
virtuvės palangės, atsidarė 
ano kambariuko langą, per 
ten įlipęs , atkslendė duris ir 
išvedė gana išsimurzinusį, 
bet, laimei, dar jokių nuodų 
neprisigėrusį vaiką.

Inas pridaręs daug nesmagu
mo ir gėdos, garsiai šaukda
mas reikalavimą apmokėti 
vyrui privalomas bilas ir grą- 
sinęs įsibriauti kambarin, jai 
esant nuoga.

Laikymas pirm liūdymo per 
i keturias dienas prokuratūroje 
i kapitono John Flynn, kuris 
[vėliau nusižudė, buvo “žiau- 

„ . .. . , . _. ' riausios rūšies dvasiniu kanki-Ręikahngas dalininkas prie Diner,
biznio. Esu vienas. Biznis geras perĮmmu. L’ kad jo nekaltumas, 
apskrit us 
Rt. U. S. 22-N. J. 28. 
informacijų prašome 
niškai. Whitehouse 
house. N. J. Galima 
busti ntio Dixie
N. Y., Husas priveža prie pat durų. 
Telefonas: Whitehouse 9154. Klaus
kite Mr. Chiruck. (148-152)

REIKALAVIMAI

pat vail is, 
Ati- i N. Y.

Praėjusi antradienį 
Yorko drafto raštinėn 
pašaukti egzaminams 325 
menys, bet 97 neatėjo, 
pradžios
raštinėn, 39 
siraportavo

Pašauktų 
laikotarpiu
trūkus nesiraportavusiems ir 
atmetus dėl protinių ir fizinių 
nesveikatų ar dėl kitų prie
žasčių negalimus ar nenori
mus priimti, priimtinųjų liko
si 517.

Dar tebešaukiami 25 ir 24 
metų amžiaus. Einant ta pa
čia nesiraportavusių ir atmes
tinų skale, bėgiu poros mėne
sių ar greičiau turės pradėti 
šaukti ir jaunesnius.

Unijos vadą 
pasiuntė kalėti

Viešbučių ir naktinių klu
bų aptarnautojų unijos vadas, 
tos unijos lokalo 6-to prezi
dentas Michael Obermeier, 
vienas kovingųjų unijistų, pa
siųstas dvejus motus kalėti. 
Ji kaltino, kad jis, prašyda
mas pilietybės, nepasisak'ęs, 
jog jis buvo nariui savo kla
ses partijos.

Teisėjas Inch Įsakė ji tuojau 
įkalinti, bet jo gynėjas ape
liuos. Ir įteikė reikalavimą 
Obermeicr’į išleisti po kauci
ja.

metus. Main Highway, [buvęs džiūres pripažintas, te 
Dėl daugiau . belaikomas nepaskelbtu.

kreiptis asme- 1
Diner, White- • 
važiuoti auto- [ 

Term., W. 42nd Si.,

REIKIA KAMBARIO
Reikalingas kambarys pavieniui 

vyrui, su šiluma ar be šilumos, pa
geidaujama Williamsburgo apylin-' 
kūjo. Prašau kreiptis: Anthony Lit-!

Brooklyn, 
(148-149)

PAJIEŠKOJIMAI
PA.JIEŠKOJIMAS BARTENDERIO
Reikalingas patyręs bartenderys 

įdirbti restauracijoje, turinčioje like- 
i rių laisnius. Gera alga ir prielan
kios darbo sąlygos. Kreipkitės tuo- 

j jau sekamu antrašu: 426 So. 5th 
St., Brooklyn, N. Y. (148-150)

Biznierial, Skelbkitčs Laivėj©
Dr. A. Petriką

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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

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

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

priima svečius.
Atskiras kambarys grupėm.

TELEVISION ' ™efS8

Visokie 
gražiai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALĄUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

JOSEPH BALTATHS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

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

• Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavitnas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

r
T

•IMT*

Keturiais darbadienių va- 
i karais vasaros metu tebevyk- 
Įdomi šokiai miesto parkuose, 
i Juos ruošia - prižiūri Pepsi
Cola gėrimų firma bendrai su 
miestinių parkų departmentu.

•Įvyksta pirmadieniais prie 
Riverside Drive, antradieniais 

; Central Park Mall, trečiadie
niais Prospect Park, penkta- 

! dieniais Forest Park.

REAL ESTATE
Smallwood, Sullivan Co., N. Y. IŠ- 

nuomuojame taipgi ir parduodame 
vasarnamius. '

A. PHILIPS
Box 650, Smallwood, N. Y.

Telefonas: White Lake 358 Wl.
(145-149)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN'LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6238

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET • 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

S\

H

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.

HY. 7-8631

•DC*

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIU8

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas 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.

6 pusl.-T—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Rugp. 5,1950




