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''S Teroras.

Edvardas Jokubka.
Jų liežuvis.
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nušautas 
Abdullah.
metų am-

kurį kara-

Jeruzolime buvo
Jordano karalius

Jį nužudė 21 
žiaus rūbsiuvis,
liaus sargyba nušovė vietoje.

Abdullah; buvo pastatytas 
Jordano karalium po to, kai 
anglai imperialistai suskaldė 
Palestiną, sudarydami iš jos 
Jordano karalystę.
Abdullah buvo anglams išti

kimesnis, negu arabams,— ki
taip ir negalėjo būti.

Kaip matome, Artimųjų 
Rytų valstybėse teroras vyks
ta visu plotuv Andai buvo nu
šautas Irano premjeras Raz- 
mara, vėliau — Lebanono bu
vęs premjeras, dabar Jordano 
karalius.

Atrodo, jog yra žudomi tie, 
kurie pataikauja anglams 
imperialistams.

’ Teroristais, kaip jau da
bar kiekvienam aišku, yra 
arabi^įki nacijonalistai. Net ir 
didžiausi komunistų priešai 
nesako, būk tai pastarųjų 
darbas.

Mes jau ne kartą nurodė
me, jog paskyrių žmonių šau
dymais ir žudymais nieks sa
vo krašto reikalų neišsprendė. 
Individualinio teroro griebiasi 
tamsūs žmonės, tikėdami, būk 
tuo jie pasitarnaus kraštui ir 
išspręs visas jo svarbiąsias 
problemas. Teroras gimdo 
rorą.

Tauta tegali išsilaikyti 
savo svarbias problemas
spręsti tik .masiniu, organi
zuotu žmonių judėjimu.

Tačiau pasireiškęs prieš 
savo ^valdovus teroras, rodo, 
jog ’Artimuosiuose Rytuose 
krizė labai išsiplėtusi, jog 
žmonės nori būti laisvi ir ne- 
prįklausomi nuo imperialistų.

te-

ir 
iš-

Andai teko ilgokai pasikal
bėti su neseniai iš Brazilijos 
Brooklynan atvykusiu jaunu 
vyru, Edvardu Jokubka.

Edvardas — brolis Jono 
Jokubkos, šiuo metu dirban
čio Vilnies redakcijoje, atvy
kusio Amerikon prieš virš 
ketverius metus.

Edvardas gimė Bridgepor- 
te, Conn. Kai jis sulaukė tre
jų mėtų, jo tėveliai 
Lietuvon, išsiveždami 
nu, Joną ir jį.

Smetoninis režimas 
kams buvo 1 
Lietuvoje ir visa šeima 
vai, du sūnūs, trys dukros, 
gimusios Lietuvoje, išvyko į 
Braziliją laimės ieškoti.

Šiandien tėvas jau yra mi-

išvyko 
abu sū-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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PREZIDENTO TRUMAM RAPORTAS KONGRESUI
Prez. Trumanas sako, kad 

neužteksią 3,500,000 
ginkluotų pajėgų

WASHINGTONAS.—Pre
zidentas Trumanas patiekė 

• Kongresui pusmetinį eko
nominį raportą. Jame jis 
išdėsto militarinius reika
lus. Jis nurodo, kad gal 
neužteksią 3,500,000 gin
kluotų jėgų, kaip buvo pir
miau nustatyta. Jau dabar 
Amerika turinti apie 3,200,- 
000 vyrų po ginklu. Į pa
baigą metų jau visa kvota 
bus pilnai išpildyta.

Prezidentas sako, kad ga
lutinas ginkluotų jėgų kie
kis priklausys nuo to, ką 
nutars armijos, laivyno ir 
orlaivyno vadai..

Tas, žinoma, prezidentas 
sako, turi vesti ir ves prie 
padidėjimo militarinių iš
laidų. Abelnai paėmus, gir
di, dabar militarinės išlai
dos taip eina, jog per me
tus išleidžiama apie $36,- 
000,600,000. Bet jau pabai
goje šių metų išlaidos taip 
padidės, jog per metus išeis 
apie 50 bilijonų dolerių. Gi 
ateinančiais metais jau bus 
išleista virš 65 bilijonai do
lerių. Tai reiškia, žinoma, 
kad turės padidėti ir taksai.

Savo raporte prezidentas 
Trumanas reikalauja, kad 
Kongresas tuojau užkirtų 
taksu pakėlimą 10 bilijonų 
dolerių. Jis pasmerkia At
stovų Butą, kam jis siūlo 
taksus pakelti tiktai $7,- 
200,000,000.

Iš kitos pusės, preziden
tas sako, kad jis nesutinka 
ir su tais “karštagalviais,” 
kurie, girdi, reikalauja, kad 
Amerikos ginkluotos jėgos 
susidėtų iš 10,000,000 vyrų 
ir kad per metus karo ir 
apsiginklavimo reik a 1 a m s 
būtų išleidžiama 100 bilijo
nų dolerių. Tai jau esą per 
daug. Jis norįs eiti “vi
durio” keliu.

Tuojau pakils drapany 
ir kitos kainos

WASHINGTONAS.—Kai
nų Stabilizacijos direkto
rius praneša, kad kainų už
šaldymas bus nuimtas nuo 
23 svarbių produktų. Jų 
tarpe, randasi drapanos. 
Tas reiškia, kad drapanų 
kainos tuojau pakils. Taip 
pat pakils sodės kaina — 
vietoje 5 centų, reikės mo
kėti 6 centus už buteliuką.

Diktatorius Franko 
džiaugiasi Amerikos 

parama

•A

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

j-

Į

SUKELTA $10,765;
KVOTĄ VIRŠIJA $765

KORĖJOS KARO PALIAUBOS 
NEPAKEISTŲ KAINU IR 
PRAGYVENIMO KILIMO

j Trumanas apdovanojo 
rTeiS-mtass. fašistą W. R. Hearst?

Jokub-

LOS ANGELES, Calif.— 
Nusistebės visa Amerika. 
Fašistinės spaudos karalius

ręs; motina su trimis ištekėju- William Randolph Hearst 
siomis dukromis, ir anūkais, | pasiskelbė, kad jis gavo nuo 
tai^i su Edvardo žmona ir valdžios, būtent, laivyno, 
dukrele tebegyvena Sao Pau- me(Įa]j jr garbės ženklą.

siomis

lyj. Edvardas nori parsitrauk
ti čion žmoną, dukrelę ir mo
tiną.

Jokubkų šeimos gyvenimas 
— pavyzdys, . kaip žiaurūs 
gyvenimo šiurkštumai blaško 
po pasaulį mūsų tautos sūnus 
ir dukras, darbo žmones.

Edvardas yra virš metus 
gyvenęs ir Montevidejuje, 
Urugvajuje. Jis suteikė įdo
mių žinių apie tų kraštų — 
Brazilijos ir Uruguajaus — 
lietuvių gyvenimą, jų veiklą, 
jų džiaugsmus ir sielvartus.

Edvardas yra kriaučius, tū
lą laiką gyvenęs pas savo bro
lį Čikagoje; Niujorkas jam 
geriau patinka " negu, ans vė
juotasis miestas.

Būtų gerai, kad jis čia įsi
kurtų ir pastoviai apsigyven
tų.

medalį ir garbės ženklą. 
Tai esąs aukščiausias civi
linio žmogaus atžymėjimas.

Laivyno sekretorius 
P. Matthews savo laiške 
Hearstui paaiškina, kad tas 
medalis ir garbės ženklas 
suteikiamas Hearstui už jo 
šaunų pasidarbavimą dėl 
Amerikos laivyno laimėji
mo praėjusio karo metu.

Kaip ir kuo šitas fašis
tinės spaudos leidėjas padė
jo Amerikos laivynui kovo
ti ir laimėti, laiške nepasa
koma.

Madridas, Ispanija. — Is
panijos diktatorius gen. 
Franko pareiškė, kad jis 
labai patenkintas susitari
mu su amerikiečiais. Jis 
sutinka Ispaniją įtraukti į 
amerikiečių - anglų šiauri
nio Atlanto Sąjungą ir leis
ti Amerikai įsisteigti, mili- 
tarines bazes Ispanijoje.

Iš savo pusės, Amerikos 
valdžia suteiks Ispanijos 
diktatoriui finansinę ir 
ekonominę paramą ir ap
rūpins jo armiją moderniš
kais ginklais.

Ypatingai Franko džiau
giasi, kad Amerika pakeitė 
nusistatymą linkui jo dik
tatūros ir nuo dabar ją vi
sais būdais palaikys. Fran
ko akyse prezidentas Tru
manas pasidarė išmintip- 
glausiu žmogum.

H. Morrison paraše 
straipsnį “Pravdai”

L. jjcYūseika teisingai nuro- 
| do, jog po to, kai kryžiokų 
I liežuvis atšipo nuo melų apie 
■f “vežimus į Sibirą,” tai jie 

(Tąsa ketvirtame pūsi.)

LONDONAS. — Anglijos 
užsienio reikalų sekretorius 
Herbert Morrison parašė 
straipsnį ir įteikė “Prav- 
dos” korespondentui Lon-* 
done. Sakoma, kąd “Prav
da” sutiko jo straipsnį pa
talpinti ištisai.

Prancūzai laukia 
paliauky Korėjoje

PARYŽIUS/— Visi fran- 
cūzai ištroškusiai laukia 
paliaubų ir karo pabaigos 
Korėjoje. Jiems atrodo, 
kad tik šį karą > pabaigus, 
bus galima paimti .ir spręs
ti visus Azijos reikalus. 
Tokiam atsitikime, jiems 
atrodo, būtų išspręstas ir 
Indo-Kinijos klausimas. Ki
taip jie nenumato konflikto 
pabaigos toje kolonijoje.

Kaip žinoma, karas Indo- 
Kinijoje francūzams bai
siai daug kaštuoja. Jie jau 
ten paklojo apie du šimtu 
tūkstančių kareivių ir išlei
do šimtus milijonų dolerių.

Štai ką rašo viena gera Laisvės rėmėja:
“Kadangi keli sukurstyti dipukai ir keleiviniai 

cialistai pikietavo Laisvės metinį pikniką Dexter 
Parke, kad liaudies dienraščiui pakenkus, tai manau, 
kad demokratiniai lietuviai dar daugiau rems Laisvę.

“Kadangi mano varduvių šventė įvyksta liepos 26 
dieną, tai ta proga aukoju Laisvei, sveikindama jos 
40 metų sukaktį, $20.

“Gyvuok, Laisve, dar kitus 40 metų, tai gal pavyks 
apšviesti ir tuos paklydusius žmonelius, kurie klajoja, 
vargsta, nežinodami, kad jie atlieka darbą prieš patys 
save. šv. Ona.”

Aukų gavome sekamai:
šv. Ona ........................................................  $20.00
Ligonis nuo Broad St, Hartford, Conn. .. • • 5.00
Antanas, Brooklyn, N. Y............
SJiesoraitienė, Los Angeles, Cal.
Roman-tė, Cal..................... ••....
Andrew Stones, Bronx, N. Y. .
J. M. Karsoitas, Lowell, Mass. .
Visiems širdingai ačiū už aukas! Kurių prenume

rata pasibaigė, gavote paraginimus, tai prašome tuo
jau atsinaujinti ir pagal išgalę paaukoti.

Liepos 20 d. atskaitoje buvo per klaidą paskelbta, 
kad J. Manofsky, Port Henry, N. Y., aukojo $3. Tu
rėjo būti J. Mankofsky. Klaidą pataisome ir atsipra
šome. Laisvės Administracija

so-

5.00
5.00
5.00
3.00
2.00

MŪŠIAI KORĖJOS FRONTE VĖL 
PRADEDA AŠTRETI NEPAISANT

PASITARIMU
TOKYO, Japonija.— Čio

nai gaunami pranešimai 
parūko, kad per paliaubų 
konferencijos pertrauką be
veik visam Korėjos karo 
fronte mūšiai pagyvėjo, lo
kaliniai susikirtimai paaš
trėjo. Nė viena pusė nesi
ima kiek didesnio ofensvvo, 
bet mažesnių jėgų susikir
timai įvyksta kasdien.

Iš amerikiečių pusės dau
giausia veikia oro jėgos. 
Kasdiena padaroma skridi
mų po apie keturius šimtus. 
Taikoma į priešo komuni-

kaciios centrus. Iš oro 
bandoma pakenkti korėjie
čiams ir k i n i e č i a m s su
traukti jėgas arčiau fron
to dėl ofensyvo, jeigu pa
liaubų konferencija pakrik
tų ir karas vėl užsidegtų vi
su smarkumu.

Šiaurinės Korėjos prane
šimas taipgi parodo,- kad 
lokaliniai susikirtimai kas
dien eina. Štai, sako, liepos 
23 d. tapo nušauta trys i 
amerikiečių lėktuvai. Pra
nešimuose nieko nesakoma 
apie ruošimąsi didesniam 
ofensyvui.

Jugoslavijos Tito valdžia nebeilgai 
išsilaikysianti prieš liaudies valią

Varšava. — Čionai kal
bėjo Tarybų Sąjungos 
premjero pavaduotojas Mo
lotovas. Jo nuomone, Ju
goslavijos Tito valdžia ne
beilgai išsilaikysianti, nes 
visoje Jugoslavijoje auga 
minių nepasitenkinimas.

Molotovas kalbėjo Lenki
joj Nacionalinio Išsilaisvi
nimo Komiteto septynmeti- 
nėse sukaktuvėse.

Jis taipgi smarkiai kri
tikavo vakarines valstybes. 
Kaltino jas ruošime trečio
jo pasaulinio karo. Jis nu
rodė vis didėjantį Ameri
kos militarinių bazių tinklą 
Europoje ir Azijoje. Ta:s 
sudaro pavojų pasaulio tai
kai.

kadMolotovas pareiškė, 
Jugoslavija yra valdoma te
roristinės šaikos. ’ Ji įsiga7 
Įėjo fašistinėmis metodo- 
mįs. Bet liaudies- nepasi
tenkinimas ir pasipiktini- 
ineto VV71VO vtivieiio, ________ ______ _ _

roristinis Tito režimas bus 
anksčiau ar vėliau likviduo
tas.

WASHINGTONAS.— Kai( Jis nurodo, kad militariz- 
žmonės laukia Korėtoje ka- mo reikalams šiandien, pa- 
ro pabaigos, manydami, kad lyginus su 1950 metais, iš- 
iie susilauks _ ir kainu nu-, leidžiama tris svkius dau- 
puolimo, jie smarkiai klys- giau, būtent, apie $36.000,- 

Taip užtikrina mus ,000.000 per metus. Tos iš
laidos dar taip kils, jog su. 
1952 metais per metus bus 
išleidžiama tiems patiems 
reikalams net * $65,000,000,- 
000! • /

Todėl, girdi, visai rim- 
I tai grūmoja infliacijos ir 
dar didesnio kainų pakili
mo pavojus.-

ta.
prekybos sekretorius Saw
yer. Jis sako, kad mūšiams 
pasibaigus nesiliaus ginkla- 
vimasis ir militarizmo lė
šos. Tuo būdu ir kainos te
bebus aukštos, ir dar gal 
aukščiau pakils.

Tibeto “karalius - die
vas” sugrįžta namo
NEW DELHI, Indija. — 

Gautas pranešimas, kad į 
Tibeto sostinę sugrįžta 16 
metų amžiaus “karalius - 
dievas” Dalai Lama. Jis 
buvo iš sostinės pabėgęs į 
miestą Yatung, prie Indi
jos rubežiaus. 
tapo susitarta su 
Dalai Lama nebijo grįžti.

Pasimirė didysis fran- 
cūzų tautos išdavikas

Iš Paryžiaus radiju pra
nešta, kad pasimirė buvęs 
maršalas Henri - Philippe 
Petain, sulaukęs 95 metus 
amžiaus. Per keletą pa- 

Dabar, kai skutimų dienų Petain išbu- 
Kinija, Ivo be sąmonės.

Iranas padarysiąs 
anglam nusileidimų 

dėl žibalo

Kaip žinoma, Petain buvo 
Hitlerio kolaboristas ir pa
dėjo Hitleriui Francūziją, 
pavergti. Jis buvo skaito
mas šalies išdaviku ir nu
teistas kalėjimai!.

mas toks didelis, kad tas te- *mislJa-

TEHERAN. — Irano val
džia tapus taip prezidento 
Trumano ambasad o r i a u s 
Harriman paveikta, jog jau 
sutinkanti išnaujo apsvars
tyti santykius su Anglija. 
Taip esąs nutaręs Irano ka
binetas.

Irano valdžia sutikus, 
kad Anglija atsiųstu vieną 
iš savo žymesniu diploma
tų dėl naujų derybų.

Kalbama, kad Irano val
džia darysianti nauja žibalo 
kontrolės formą. Vietoje 
buvusios anglų Anglo-Ira
nian Oil kompanijos, bū
sianti sudaryta nauja kom
panija, kurion įeis ir ame
rikiečių kapitalas. Tokia 
bendra anglų - amerikiečių 
kompanija paims Irano ži
balo šaltinių vedimą. Gal 
šiek tiek daugiau mokės 
Tranui už žibalo šaltinių iš
naudojimą.

Vadinas, skirtumas bus 
tik tame, kad prie Irano 
išnaudojimo prisidės ir A- 
merikos kapitalistai. To
kia, matyt, yra Harrimano

Amer. ambasadorius 
pas Gromyko su misija

Maskva. — Liepos 20 d. 
Amerikos a m b a s adorius 
Kirk lankėsi pas veikiantį
jį Tarvbų Sąjungos užsie
nio reikalu minister! Gro- 
mvko. Jis nunešė ir ofi- 
ciališkai įteikė Sovietams 
Amerikos užkvietimą daly
vauti San Frąncisco mieste 
taikos su Janoniia pasira
šymo ceremonijose.

Ta taika, kaip žinnrna, 
narašė John Foster Dųlles, 
niekam kitam nedalyvau
jant.

Niekas neabeioia. kad 
Sovietai tose ceremonijose 
nedalvvaus ir tos sutarties 
nenasirašys.

Kongresmanai gavo tik 
po 30 sekundų kalbėti

Dar vis tebeieško dingusio 
lėktuvo su 38 žmonėmis

Prezidentas Trumanas 
ieško laivynui galvos

VANCOUVER, Canada.- 
Daugybė lėktuvų tebelekio- 
ja Alaskos pakraščiais ir 
tebejieško lėktuvo, kuris 
prieš trejetą dienų dingo 
su 38 žmonėmis. Manoma,, 
jog visi žmonės bus žuvę.

WASHJNGTONAS.—Pre
zidentas Trumanas dar nė
ra nusitaręs, kas užims vie
tą mirusio admirolo Sher
man, kaipo galva Amerikos 
laivyno. Taip pat pasitrau
kia ir laivyno sekretorius 
lytatthews. Jo vieton pa
skirtas Dan A. Kimball.

Washingtonas. — Atsto
vų butas taip “rimtai” su
sirūpino “ekonominės kon
trolės” biliumi, jog paskuti
nėje sesijoje davė kalbėto
jams tik po ’ pusę minutės 
laiko. Per 30 sekundų kiek
vienas turėjo pasakyti, ką 
jis mano apie tą bilių, apie 
paduotus pataisymus ir tt. 
Nieko panašaus nėra buvę 
visoje Kongreso istorijoje.

LONDONAS. — Winston 
Churchill kaltina darbie- 
čius “parsidavime” raudo
niesiems. Nors jie kalbą 
prieš komunistus, bet su 
komunistais “flirtuoja.”
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IŠKILMĖS LENKIJOJ
SUKAKO SEPTYNERI METAI, kai buvo įkurtas 

Lenkų komitetas tautai išlaisvinti.
. £is komitetas^-;bųvo sudarytas, kai karas su Vokietija 

dar buvo nebaigtas, kai Raudonoji Armija, su lenkų 
kariuomenės ,• daliniais, kirto mirtinus smūgius hitleri
nėms armijoms, grūsdama jas link vakarų.

Lenkų komitetas tautai ginti pradėjo veikti išlaisvin
tame Liublino mieste. Šis komitetas buvo pagrindas 
Lenkijos liaudies vyriausybei. Faktinai jis buvo vyriau
sybė, tik tokia nesiskelbė, kol įsikūrė šalies sostinėje 
Varšavoje, kai visa Lenkija buvo išlaisvinta.

Taigi įsikūrimas Lenkų komiteto tautai laisvinti buvo 
nepaprastas įvykis Lenkijos gyvenime, vienas svarbiau
siųjų įvykių.

aršavos, iškili
šių kraštų: Albanijos, če-

DĖtTO visai suprantama, •kodėl šiemet, minint 
septynerių metų sukaktį nuo komiteto įsikūrimo, tasai 
.įvykis buvo iškilmingai atžymėtas Lenkijos sostinėje.

Iškilmėsna sukviesta Tarybų Sąjungos, taipgi liaudiš
kų demokratijų delegacijos.

Pasak Associated Press ^pranešimo iš
mėse dalyvavo
choslovakijos, Bulgarijos, Mongolijos, Vengrijos, Rumu- 

' ,nijos, taipgi Rytų Vokietijos.
Didžiulė aikštė, kurioje iškilmės,—kalbos ir paradas,— 

vyko, kadaise buvo žinoma kaip Bankowy aikštė, bet 
šiandien toji aikštė pavadinta Dzieržinskio aikšte. 
Dzieržinskis buvo lenkų tautos sūnus, žymusis kovo
tojas už darbininkų klasės ■ reikalus, žymusis revoliuci
onierius, pasiaukojusiai kovojęs prieš caristinį režimą,

* už tautų laisvę, už Lenkijos laisvę, už socializmą.
Ir štai, šios iškilmės buvo atliktos aikštėje, vadinamo

joje to didžio lenkų tautos sūnaus vardu.
Didžioji minia, suvykusi į iškilmes, sako korespon

dentas, dažnai kartojo: “Stalinas, Bieruta, taika!”

t

ir,

st-* w2. if*'

DIDŽIOS SVARBOS IŠKILMĖMS pridavė tai, kad ta
rybinei delegacijai čia vadovavo patys žymiausieji Tar. 
Sąjungos sūnūs: Molotovas ir maršalas Žukovas. Pa
starasis, kaip žinome, Amerikos komercinės spaudos jau 
ne kartą buvo “palaidotas,” tačiau jis, kaip matome, 
tebėfa gyvas, sveikas ir eina didžias savo krašte parei
gas, kaip ėjo karo metu.

Reikšminga Molotovo kalba, sakyta iškilmėse.
Kaip praneša Associated Press, jis lietė ne tik Lenkiją, 

o ir kitas liaudiškas respublikas, jų progresą, jų milži
nišką pažangą, padarytą po karo. j

Molotovas -palietė ir Jugoslaviją, kuri buvo paskelbta 
liaudiškąja respublika, bet kurią gengsteris Tito su savo 
šaika išdavė, grąžindamas Jugoslavijon kapitalizmą, o 
su juo—darbo žmonėms skurdą ir baisią priespaudą. 
Tito su savo genge nuėjo tarnauti “Vakarams.”

Tačiau, Molotovas nurodė, jog Tito viešpatavimas nė
ra amžinas, jo dienelės suskaitytos. Tito režimas, sakė 
Molotovas, “negali gyvuoti ilgai. Jugoslavijos liaudis 
suras priemones Titui ir jo šaikai pašalinti ir atsistoti 
kelin, vedančian į laisvę:”

BILIJONAS BERAŠČIŲ
JUNGTINIŲ TAUTŲ surinktaisiais daviniais, pasau

lyj yra daugiau, negu vienas bilijonas žmonių, nemo
kančių nei skaityti, nei rašyti.

* Tai - reiškią* 1 jog pasaulyj dar vis yra didesnė pusė 
žmonių beraščių.

Daugiau kaip vienas bilijonas žmonių yra “despera
tiškai biednų.” O tai reiškia: nędavadgiusių, vos, vos 
pramintančių ir palaikančių savo gyvybę.

Daugiausiai tų žmonių yra Azijoje ir Afrikoje. Bet 
nemaža, beraščių ir skurde gyvenančių žmonių yra ir 
•Lotynų Amerikoje.

Tuo pačiu* sykiu yra nedidelė, palyginti, žmonių dalis, 
lobstanti, gyvenanti raškažiuose.

A *1 • j • 1 1 • T — *• o *

ATTLEE MISIJA
. ŽURNALISTAS JOHANNES STEEL rašo, jog, kai 

neužilgo į Washingtoną atskris britų ministrų pirmi
ninkas Attlee, tai jis siūlys prezidentui Trumanui, kad 
būtų sušaukta penkių didžiųjų valstybių konferencija 
nesusipratimams spręsti. Konferencijoj turėtų daly
vauti: Jungtinęs Valstijos, Didžioji Britanija, Tąrybų 
^Sąjunga, Kinijos Liaudies Respublika ir Prancūzija.

Kitas dalykas: Britanijai grūmoja baisi ekonominė 
. .krizė, tad Attlee reikalaus, kad jai būtų leista vesti dD 

desnė-prekyba.-su Rytais.' ’— . *.........
Matysime. < /

BARZDOTAS KUNIGAS- 
JIEMS DIDVYRIS

Čikagos Marijonų laik
raštyj telpa straipsnis, ra
šytas tūlo Vaitiekūno apie 
kunigą Krupavičių, apie 
“Juodąjį Mykolą,” kaip" jį 
seniau vadindavo Lietuvos 
žmonės. Vaitiekūnas pava
dina Krupavičių “Dviejų 
epochų kūrėju.” Už tą sa
vo raštą Vaitiekūnas buvo 
Draugo premijuotas!

Netenka nei aiškinti, jog 
Krupavičius — suktas po
litikierius, dabar einąs Vil
ko pirmininko (atsieit: 
“premjero”) pareigas.

Dėl to straipsnio susirū
pino net ir Keleivis, kuris 
šitaip drožia:

Gavę spragt} iš balsuotojų, 
kuri. Krupavičiaus vedami 
“krikščionys” pradėjo naują 
“epochą,” jie jų pačių “var
dan Dievo Visagalio” nubal
suotą konstituciją padėjo 
gruodžio nakties perversmi
ninkams sumindyti į purvą, o 
kun. Krupavičius pirmas bėgo 
bučiuoti A. Smetoną. Apie tą 
garsųjį bučkį p. Vaitiekūnas 
nekalba, užmiršdamas jį įra
šyti į ryškiosios asmenybės 
didžiuosius nuopelnus.

Krikščionių demokratų pra
eitis, su ryškiąja asmenybe 
priešakyje, visiems lietuviams 
rodo, kad negalima atsidėti 
nei “krikščionių demokratų” 
krikščioniškumu nei jų demo
kratiškumu. Tai yra slidi, val
džios/trokštanti politinė gru
pė, kuri žūt but, suktais ar 
tiesiais keliais, demokratiškai 
ar diktatoriškai, su socialine 
demagogija ar su “šventa nuo
savybe,” sieks kopti į valdžią 
ir valdys “vardan Dievo,” bet 
su .visai nedieviška policinin
ko lazda. Ir VLIK’e ryškioji 
asmenybė laikosi vieno balso 
daugumos, uždarydama Ma
žosios Lietuvos atstovui duris 
į tą įstaigą ir jokie įtikinėji
mai krikdemų neveikia. Truks 
plyš, bet nuo “daugumos” 
tie šventablyviški politikieriai 
neatsisakys. Tas verta visiems 
žinoti ateičiai ir apsisaugoti 
nuo viduramžių juodos “epo
chos” įvedimo Lietuvoje.

Socialistų Keleivis čia 
teisybę sako, patardamas 
visiems a p s i s a u g oti nuo 
krupavičinės politikos. Bet 
ką gi iš tikrųjų daro Ke
leivio redaktoriai? Jie
naip rašo, kitaip daro. Jie 
Krupavičių ir jo politiką 
smerkia, bet patys veikia 
išvien su krupavičininkaiš, 
su klerikalais. Vilke, kurio 
pirmininku yra Krupavi
čius, veikia ir social-demo- 
kratai, — tarp kitų: j ų 
vadovas St. Kairys! t

Na, o Pijus Grigaitis 
taipgi sėdi viename vežime 
su krupavičininkais.

Klerikalų politika — vi
siems aiški: jie už fašizmą, 
jie už juodąją reakciją. Ta
čiau, tiek naujieniniai, tiek 
keleiviniai socialistai' pučia 
ton dūdon, kurią jiems 
kiša Krupavičius!

pirmenybės organizuojamame 
konkurse!

■Policiniai gengsterįai 
garbingą lietuvaitę vien dėl 
to persekioja ir terorizuoja. 
Ryšium su jos suėmimu, ku
nigas Ragažinskas visai nekri
kščioniškai tyčiojasi savo laik
raštyje iš šios . susipratusios 
lietuvaitė^ ir baugina lietu
vių jaunimą nebe “pragaru,” 
o fašistine reakcija, nauju ka
ru ir pan.

Demokratijai peapykanta 
apjakę reakcininkai patys 
nežino, ką jie plepa ir ką 
jie (Jaro!

šią

keliolikos DP. Tad, iš ko TS
RS Atstovybė galėjo pareika
lauti pinigų už parduotus na
mus ?

“žinių” skaitytojai turėtų 
pareikalauti, kad tie melagiai 
susigėdintų ir liautųsi taif) ne
padoriai melavę. Į

vie-

pa-

ra-

GRAŽUOLĖ 
AMBRŲLEVIčIūTĖ

Uruguajiečių Darbas 
šo:

“Mūsų Lietuva” ir “žinios” 
praneša, kad balandžio 4 d. 
Vila Zelinoje (Sao Paulo 
mieste, Brazilijoj — Laisvės 

žvalgyba sulaikė 19
Joa- 
kaip 
veik- 
,kra-

Red.) 
metų amžiaus lietuvaitę 
ną Sofiją Abrulevičiūtę, 
įtariamą “komunistinęje 
loję.” Policija padariusi
tą jos namuose, o ją pačią 
uždariusi į daboklę.

Abrulevičiūtės visas “ko
munistinis veikimas” susidėjo 
iš to, lead ją vietos gyventojai 
išstatė kandidate į San Paulo 
demokratinės spaudos gra
žuolių konkursą. Ot, ir visas 
jos nusikaltimas: kad ji graži 
mergina, .ir kad sutiko, būti 
kandidate ir siekti gražuolės

IMIGRACIJA Į KANADĄ
Čikagos marijonų Drau

gas rašo:
Iš sostinės Ottawos gauto

mis žiniomis, Kanados vyriau
sybė dar šiaip metais yra nu
mačiusi įsileisti per 150,000 
naujų imigrantų. Naujieji 
ateiviai pasieksią Kanados 
žemę iki šių metų pabaigos.

Emigraciniai vyriausybės 
pareigūnai teigia, jog tai bū
sią turtingiausi imigraciniai 
metai nuo 1920 m. <

Praeitais metais (1950) į 
Kanadą atvyko 73,912 naujų 
ateivių...

mėnesius į 
dar 60,35

m. penkius 
anadą įvažiavo 

nauji gyventojai. 
O nuo 1946 m., kurie skaity
tini pirmaisiais imigraciniais 
metais po 2-rojo pasaulinio 
karo, skaitoma, jog Kanadą 
pasiekė 500,000 ateivių, ku
rie Kanados bendrąjį gyven
tojų skaičių pakėlė iki 14,- 
000,000 gyventojų. “ •

Kanada —- milži n i š k a s 
kraštas. Jon galėtų kas 
metai atvykti po milijoną 
žmonių, o ir tuomet imtų 
daug metų, kol Kanada pa
sivytų Jungtines Valstijas 
gyventojų skaičiumi. At
siminkime : plotu Kanada 
kur kas didesnė ųž Jungti
nes Valstijas, o gyventojų 
skaičiumi—nykštukas.

FAŠISTAI—
VISUR MELAGIAI

Uruguajiečių Darbe skai
tome:

Brazilijoje pasirodąs laik
raštėlis “žinios” nerimsta ne
suradęs kokio nors provoka
cinio pletkelio prieš Tarybų 
Lietuvą bei prieš lietuvius, 
einančius su pažanga. Nemi
nėsime čia “žinių” redakto
rių surankiojamas melagin
gas informacijas apie dabar
tinę Lietuvą. Tų žinių šaltinis: 
fašistinė propaganda, arba 
pačių redaktorių ligoti išmis- 
lai.

“žinių” Nr. 199 randame 
žinią iš Montevidėjaus apie 
tai, būk tūlas lietuvis buvęs 
atvykęs iš Brazilijos į TSRS 
Atstovybę Urugvajuje ir pra
šęs jį parvežti į Lietuvą. 
Atstovybėje, esą, iš to atvy
kėlio pareikalavo, kad jis 
parduotų savo namus San 
Paulyje ir pinigus atiduotų 
Atstovybei. Tiktai tuomet jis 
būsiąs sugrąžintas į Lietuvą...

Ar “žinių” rašeivęs, tokį 
šlykštų pletką dėdami į savo 
lapelį pagalvojo, į kokius 'be
gėdiškiausius melagius save 
pastato? Tokia “informacija” 
tiktai parbdo “žinių” leidėjų 
nesąžiningumą, porą melais 
apgauti .bent vieną savo skai
tytoją. Vienok, apgavysčių 
autoriai toli nenueis. Taip ir 
ši “žinia” iš Montevidejaus tė
ra tik prasimanymas, nes vi
sas pasaulis žino, kad iš Brą-. 
zilijos lietuviams nėra jokio 
reikalo važiuoti į TSRS Ats
tovybę Urugvajuje, kai pa
čioje Brazilijoje -—■ San ,Pau- 
lyje ir Rio de žaneire, — ta
rybinių piliečiy reikalus tvar
ko ir globoja Lenkijos respub
likos diplomatai. Lietuviai iš 
Brazilijos ir .nevažiuoja. Iki 
šiol mums dar neteko išgirsti, 
kad kas nors būtų iš Brazili
jos atvykęs, trokšdamas pa
tekti į Tėvynę, jei neskaityti

Hmmi

FAŠISTŲ KLIEDĖJIMAI
Brooklyno fašistų Vieny

bė parašė kvailą raštą apie< 
Laisvės jubiliejinį numerį 
ir bendrai apie Laisvę.

Girdi, “Laisvė išleido sa
vo neva jubiliejinį numerį, 
nes sukako lygiai 40 m. nuo 
šio laikraščio įsisteigimo.”

Kam tas žodis “neva” — 
turbūt ir pats fašistų ra
šeiva nežino.

Jis rašo, būk “Laisvės 
agentų” baimė dar padidė
jo, o dipukai Laisvei “už
kirto kelią”... Laisvę lei
džia ne lietuviai...

Pripėckota ten ir kitokių 
daug kvailų dalykų, dėl ku
rių mums peržema su fa
šisto šmotu polemizuoti.

APIE “SUKILIMUS” IR 
“RIAUŠES” VILNIUJE
(Pabaiga vakar šiame sky

riuje pradėto, bet neuž
baigto straipsnelio)

“Slaptoji policija” darbi
ninkams darbo valandų ne
nustato,— jas nustato, kaip 
minėjome, įstatymas; kitas 
visas darbo sąlygas nusta
to, kaip sakėme, profesi
nių sąjungų su fabrikų va
dovybėmis susitarimai.

Dar vienas žinotinas da
lykas: batų fabrikuose dar
bininkai daugiausiai dirba 
“nuo štukų,” tuo 
“slaptoji policija”
sakyti darbininkams, kad 
jie dirbtų viršvalandžius be 
užmokesčio: kiekvienas dar
bininkas gauna tiek, kiek 
jis uždirba!

Šitie faktai, kaip mato
me, kiekvienam rodo, jog 
Vilniuje negalėjo įvykti tai, 
ką skelbia tie, kurie norėtų, 
kad tai įvyktų.

budu 
negali

Mes netikime ir tuo, kad 
Vilniaus fabrikuose dirba 
tik vieni lietuviai darbinin
kai. Vilniuje dar vis gyve
na daug baltarusių, rusų, 
kiek tiek ir lenkų; gyve
na ir žydų, nors pastarųjų, 
galimas daiktas, mažai. 
Tuo būdu ir fabrikuose dir
ba visokių tautybių darbi
ninkų, ne tik lietuviai.

Pastaruoju laiku lietuviš
kieji fašistai Vokietijoje 
paleido daug kvailų apie 
Lietuvą “žinių.”

Jie skelbė, būk valstiečiai 
badaują, būk jie negalį nei 
už pinigu^ gauti duonos 
miestuose, o miestai duo
nos, pasak fašistų, turį už
tenkamai!

Jie pirmiau skelbė, 
Lietuvoje i š n a i k i nti 
miškai — “bolševikai 
iškirto.”

Bet vėliau skalbė,
Lietuvos miškuose gyveną 
100,000 “partizanų”!

Jie pirmiau skelbė, būk 
iš visų Lietuvos žmonių 
valdžia atėmė radijo pri
imtuvus.

Dabar jie skelbia, būk 
Lietuvos žmonės klausosi 
per radiją “Amerikos 
-r, ” sO.

Matote, kokie dideli 
lai!

Turint tai galvoje,
sakome, jog ir ši, pastaro
ji “žinia” apie “sukilimą” 
Vilniuje yra niekas dau
giau, kaip fašistų prasi-, 
manymas.

Pasirodo, jiems pavyko 
prikirsti ir mūsų valstybės 
departments

būk 
visi 

juos

būk

bal-

me

mes

VILNIUS. — Susivieni
ję į stambius kolektyvinius 
ūkius, kuriuose taikoma 
galingoji tarybinė technika 
ir priešakinis agronomijos 
mokslas, Lietuvos valstie
čiai įsigijo visas reikalin
gas sąlygas žemės ūkio ga
mybai toliau kelti.

1950 metų rudenį Lietu
vos Ministrų Taryba pa
skelbė didžiulės reikšmės 
nutarimą, numatantį prie
mones Lietuvos žemės 
ūkiui toliau išvystyti. Iki 
1955 metų grūdinių kultū
rų derlius Lietuvoje iš kiek
vieno hektaro padidės du su 
viršum karto, palyginti su 
vidutiniu derlingumu bur
žuazinėje Lietuvoje. Nuta
rime numatoma taip pat 
žymiai išplėsti technikinių 
kultūrų — linų, cukrinių 
runkelių ir kt.—pasėlius.

Vykdant šią plačią pro
gramą, kuria siekiama pa
kelti Lietuvos žemės ūkį į 
dar aukštesnę pakopą, ne
mažą vaidmenį turi suvai
dinti paspartintas meliora
cijos darbų įvykdymas.

Socialistinės žemdirbystės 
sąlygomis melioracija Lie
tuvoje įgija x kompleksinę 
reikšmę:, ji yra susijusi su 
visų žemės ūkio šakų vys
tymusi, su' laukų ir pievų 
derlingumo kilimu, su ne
naudojamųjų pelkėtų žemių 
pajungimu žemės ūkiui, 
siekiant sukurti tvirtą pa
šarų bazę gyvulininkystei.

Jau per pirmąjį pokarinį 
penkmetį Lietuvoje atkur
ti ir atremontuoti tūkstan
čiai kilometrų kanalų, pa
gerintos vandens režimo 
sąlygos didžiuliuose plotuo
se. Melioracijos darbų tem
pai didėja metai iš metų. 
Nuo 1946 iki 1950 metu 
Lietuvoje nusausinimo dar
bų apimtis padidėjo beveik 
10 kartų.

Didelis darbas nuveiktas 
mechanizuojant melioraci-

jos darbus. 1949—l|950 m. 
Lietuvoje suorganizuotos^* 
paleistos į darbą 5 mašinų-, 
melioracijos stotys, aprū
pintos galingąja technika: 
ekskavatoriais, b u 1 d o z e - 
riais, tipiniais traktoriais, 
tranšėjų kasamosiomis ma
šinomis ir kitomis sudėtin
gomis mašinomis. Didžiulę 
teorinę ir praktinę pagal
bą melioratoriams teikia 
Tarybų Lietuvos mokslinin
kai.

Kartu su senojo nusausi
nimo tinklo atkūrimu bus 
statomos naujos sistemos, 
taip pat bus vystomas in
tensyvus atrankinis nusau- • 
sinimas.

Siekdama padėti kolū
kiam kuo sparčiausiai 
įvykdyti melioracijos dar
bus, Sąjunginė vyriausybė 
leido suorganizuoti respu
blikoje dar 7 mašinų melio
racijos stotis. Prie meliora
cijos darbų taip pat pri
traukiamos 15 m a š i vjų - 
traktorių stočių.

Mašinų-melioracijos - ma
šinų - traktorių stotys ir 
tarybiniai ūkiai 1950 me
tais gavo šimtus ekskava
torių, traktorių, buldoze
rių, pelkių - krūmynų plū
gų ir kitų mašinų. Tų sto
čių aprūpinimas technika 
dar labiau padidės šiais me
tais.

Per 1951—1955 m. Lietu
voje numatoma nusausinti 
pelkių bei pelkėtų žemių 
tiek, kiek buvo nusausinta 
per 20 buržuazinio viešpa
tavimo metų, atlikti laukų 
drenavimo trigubai dau
giau ir dirvožemio kultiva
vimo 5 kartus daugiau, ne
gu per dvi dešimtis buržu
azinio viešpatavimo n^etų. 
Tokius tempus tegali pa
kelti tik laisva liaudis, gy
vendinančioji didžiuosius 
gamtos pertvarkymo pla
nus, skiriančioji visas savo 
jėgas ir dėmesį taikiam kū
rybiniam darbui.

Iš Urugvajaus Lietuvių Kolonijos
Pavyzdinga lietuvių šeima
MONTEVIDEO. — Mūsų 

kolonijoje plačiai pažįstamas 
skulptorius Jonas Samatavi- 
čius jau kelintą sykį aukoja 
Urugvajaus Lietuvių Centrui 
savo artistinių išdirbinių. Jis 
ypatingai meniškai išdirbo ir 
aukojo Tarybų Lietuvos her
bą, paskui tualetinę dėžutę, 
o dabar puikiai padarytą liū
tą.

Neseniai gerb. ’jonas vedė 
lietuvaitę' Renę Muravjovaitę, 
kuri yra baigusi “Instituto 
Aliado” ir dabar savo namuo
se gt. Cufrė 2732, duoda pa
mokas anglų kalbos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ma
šinraščio ir kitų dalykų. Ji 
maloniai pabrėžė, kad jei 
ULCentre susirastų grupė no
rinčių pasimokyti šių dalykų, 
tai ji ateitų dėstyti pamokas.

Gerb. Renei ir Jonui Sama- 
tavičiams, už jų širdingą pri
sidėjimą prie mūsų kultūrinių 
reikalų, draugiškai dėkoja.

ULC valdyba.

Taikos reikalo stiprinimui
MONTEVIDEO. — Ipid pa

rėmus tarptautinę kovą už 
taiką, ULC .moterys surengė 
šaunią arbatėlę, įvykusią ge
gužės 27 d. Centro būstinėje, 
Av. Agraciada 2783. Arbatė
lę reikia laikyti jau 
pasisekusią, kad ji 
svečiais pilnutėliai 
Centro patalpas.

Užėmus svečiams
prie gražiai papuoštų ir val
giais apkrautų stalų, trumpu 
žodžiu drg. A. Brelingas ati
darė tos dienos programą. Vė
liau, nors neilgas, bet gražias

ir todėl 
užpildė 
erdvias

vietas

ir išsamias kalbas pasakė 
gerb. K. Kaušienė ir ULC pir
mininkas J. Lekavičius, o ži
nomas mūsų menininkas drg. 
A. Ragauskas sudarė linksmą 
valandėlę su> savo žodžio ir 
liaudies dainų popurį. Jaut
riai padeklamavo mažoji NL 
vinskaitė, specialiai atvykusi 
su tėveliais iš provincijos. 
Lietuviams prigimtu nuoširdus 
mu svečius priėmė ir vaišino 
sekančios Centro moterys ir 
vyrai: A. Valionienė, V. Le- 
lešienė, K. Kaušienė, O. Bliu- ( 
vienė, M. Trinskienė, Z. \Bre- , 
lingienė, B. Pabiržytė, J. *mu- 
vaitė, O. Vaitekūnienė, ĄJ. 
Kaušas ir J. Trinskis? o už 
taiką parašus rinko M. Janu- 
lionienė.

Užsibaigus vaišėms ir ge
ram A. Sausio orkestrui gro
jant, prasidėjo linksmoji da
lis — jaunimo šokiai, kuriuo
se uoliai dalyvavo ir senimas.

Malonu pažymėti, kad ši 
arbatėlė sutraukusi taip gau
sią- visuomenę parodė, jog 
taikos reikalas ir lietuviuose 
yra gyvas, o be to ir tai, kad 
Centro lietuvės moterys moka 
ryžtis rimtiem darbam,’ kurie 
patarnauja didžiajam dabar
ties ž,monijos siekiui — Tai
kai. D.

Mūsų
Aukojo “Darbui

MONTEVIDEO. — 
gerasis prietelius Argentinoje 
drg. Jurgis Matusevičius pri- * 
siuntė DARBUI 100 argepti- 
niškų pezų paramos, kuriuos 
čia iškeitus • buvo gautalTlo 
urugvajiškų. Dėkodami £lrau- 
gui Matusevičiui už šią įuką, 
norime tikėti, kad jis nebus 
paskutinis iš Argentinos. D.

2 pus!.—-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Liepos-July 25, 1951



TEOFILIS TILVYTIS.

pičius
J (Tąsa)

Prieš bedugnę Dičius stovi; 
Jo karjera neilgam.
“Leisiuosi gilyn į srovę — 
Juk pasiseka kaikam!” 
Šimtmečius dvare vergavę, 
Trinam delnus, laisvę gavę. 
Po visų tautos karų 
Rankos linksta prie dvarų. 
Dičius irgi, čiupęs dvarą, 
Ruošias įstaigą pamest; 
Nesunku čia jį-suprast, 
Žino šis žmogus, ką daro. 
Ši vietelė neilgam — 
Ją užleisime draugam, r
Greitai žemės valdžios mainos, 
Dingsta iš nakties seimai. 
O laukuose nyksta dainos, 
Skursta užmesti kaimai. • 
Žemės rūmai, Saulės rūmai, 
'O dirvonuos veisias krūmai; 
Greit dirvas su tais namais 
Mes paversim pūdymais.
Sodžius pripila aruodus, 
Kaunas žarsto išdidžiai;

S e betono pavyzdžiai 
is lydės, kaip vargas juodas;

Abejotinos garbės 
Mums istorijas kalbės.

Kaip gražiai ant Kauno sninga: 
Snaigės krinta už langų. 
Sninga tyliai, rūpestingai, 
O Adelei nesmagu.
Nykios žiemos Lietuvoje, 
Vėjas alksniuose klajoja, 
Balta, melsva po laukus — 
Jai šis vaizdas nejaukus. 
Pažiūrėki į alėją — 
Kiek ten žvilgsnių, kiek garsų! 
Sniego fone, iš tiesų, 
Veido bruožai išryškėja. 
Tik vienoj širdy graudu, 
Nes ji kenčia jau už du.

’ Skubina gatve Adelė, 
Sniegas tirpsta ant veidų. 
Širdį dar labiau sugėlė: 
“Viskas baigta su Vladu!” 
Spausdama durys’ skambutį, 
J&ildinasi po truputį. 
Ir/apvilta moteris 
Vidun sprunka pro duris. 
Kai su meile negerai — 
Gelbėkite, daktarai. 
Laukiamajam kambaryje 
Buvo keletas ponių ... 
Čia ateina daug žmonių 
Su švelniom audrom širdyje.

Sugebam žudyt gyvybę 
Dar negimusio žmogaus. 
Vis tai laisvė, tai lygybė ... 
Melas? Na, tai kas daugiau? 
Tai vis mokslai, išradimai, 
Skaudūs su ugnim žaidimai, 
Tai-vis dėdžių pėdsakai; 
Seks jais ilgai mūs vaikai. 
Mūs mergaitės — puikios mamos, 
Lengvos lovon paguldyt, 
Bet jei reikalas gimdyt — 
Karčios ašaros ir dramos.

Kam gimdyti šiuo laiku — 
Nėr kur dėt ir taip vaikų!

Sostinėle besmegene, 
Tavo vėjus kas sugaus? 
Vakar buvo dar piemenė, 
Šiandien — angelas dangaus. 
Tartum karštinė piktoji, 
Plinta vargas Lietuvėje; 
Epidemija madų

, Užnešta tautos vadų. 
Atvažiavo drobinukais, z 

ISermėgėle namine; 
^Šiandien šilko kombine 
Įr prancūziškais batukais. 
Su chalatu gaziniu 
Ir livčiku guminiu.

PASKUTINIS TEISMAS 
Suvalkijos lygumose, 
Tarpe liepų ir beržų 
Negudrių minčių chaose 
Dičius skęsta pamažu. 
Šviečia gelsvas spalio rytas, 
Parke slankioja, kaip mitas; 
Seno dvaro glūdumoj 
Susikūrė jo namai. 
Žiba gėlės ant pižamos, 
Sklaidos garas kvepalų; 
Krinta labai obelų, 
Skrenda pamažu prie žemės. 
Šunys kaukia už kalvos — 

‘Dičius griebias už galvos.

Kumečiaia laukuose kruta 
Apiplyšę, purvini.
Moteris jam bulves skuta. 
Turškia žąsys tvenkiny. 
Mato aklą dvaro sargą — 
Viskas primena jam vargą; 
Ta tikrovė taip karti, • 
Kad nenori jos matyt. 
Kiek tas dvaras duotų pelno? 
Ar sulauksiu aš naudos? 
Prisidirbau sau bėdos ... 
Geriau pinigas į delną. 
Dvarą gavo, bet dvare 
Bloga Dičiui vakare.

Keistas gyvnašlis tyloje 
Baido šmėklas nuo akių, 
Kurias gaisras jo sieloje; 
Kad jis degs — dabar tikiu. 
Pralėkė graži jaunystė, 
Didžios mintys ėmė vysti. 
Šiandien jam todėl baisu, 
Kad jis siekė debesų. 
Dičiui reikia pailsėti, 
Bet jis, pervargęs giliai, 
Baigs gyvenimą tyliai 
Su viltim dar išgarsėti. 
Šnera parke trys beržai: 
“Jam garbės dar per mažai.”

Jis — studentas, valdininkas, 
Pilnas sąmojaus būry, 
Linksmas baliuj,.menininkas 
Miegamajam kambary. 
Perdegus ugnelė —Nina 
Jį į kėdę pasodina, 
Dičius veda, pagaliau 
Meta vėl ir taip toliau. 
Nebetenka jis ir vardo, _ 
Griūva jo visi planai,
Šnibžda Kaunas, Tauragnai — 
Tas pusiausvyrą jo ardo. 
Vaikšto, tartum ant vandens — 
Jis dvare nebegyvens.

(Daugiau bus)

■
f ^CHICAGOS ŽINIOS

Liepos 
4‘Chicago 
• lu labai 
|ert M.

pie CIO

Darbo unijų kova prieš 
rasizmą ir Šovinizmą

11 ir 12 dienomis 
Daily News” įdėjo 
svarbius rašė jo Ro- 
Lewin straipsnius 

United Packinghou
se Workers unijos kovą prieš 
Rasizmą. Lewin nurodo, kad 
nija pati sa^e^ darbdavius ir 
alies mėsos apdirbimo cent
us pastato prieš “mikrosko-

s Lewin nurodo, kaip CIO — 
IPW stebi avo narių negrų 
• kitų tautinių mažumų 
/arkymą ' lokaluose, įmonėse 

gyvenvietėse.
—- Unijos siekis — rašo jis, 

- negram ir tautinėm mažu
mom lygios progos darbe ir 
yvenimo vietovėse.

« Šalyje unija turi 150,000 
fiariųf^kurių trečdalį sudaro 
F ęgrai. čhicagos plote 55 nuo- 
fcmčius Išdaro negrai iš 30,- 
BOO narių. Apie pusę darbi- 
■nkų skaičiaus sudaro negrai 
Kansas City, Omaha ir St. 
■till ir kituose mėsos apdirbi

mo centruose, nurodo Lewin.
Ralph Halstein, preziden

tas nacionalės unijos sakė ne- 
sitars su kompanija, jei sutar
tyje nebus šio skyriaus:

'— Kompanija sutinka, kad 
ji elgsis teisingai ir dorai, 
svarstydama bile vieną apli
kaciją darbininko-kes, neat
sižvelgiant rasės, lyties, spal
vos, tikėjimo ar tautybės ar
ba narystės unijoje.

— Tyrinėjimai tarprasinės 
praktikos paliečia visus uni
joj 350 lokalus, rašo Lewin.
/llalstein įpareigojo John 

lįppe II, industrinių santykių 
specialistą iš Fisk Universite
to, Negrų zkolegijos, Nashvil
le, Tenn., vadovauti tam tyri
nėjimui. Ir surinktos žinios iš 
visos šalies vietovių bus išana
lizuotos stropiausiai, pabrėžia 
Lewin. /

Russell R. Lasley negras, 
nacionalis vice prezidentas 
unijos ir galva antidiskrimina- 
cinio skyriaus, sako, kad pe
reitais metais pasėkoj šio ty
rinėjimo :

• — Atskiri baitų ir negrų 
narių unijos susirinkimai bu
vo uždrausti; '

Dvylikoj įmonių Chicagoj, 
Kansas City ir Sioux City, pa- 
n/aikinti atskiri “locker 
rooms” dėl baltų ir negrų;

— Trijose kitose vietose 
buvo atidarytos valgyklos ne
gram ;

— Atskiri gėrimui fontanai 
dėl negrų panaikinti daugely
je įmonių.

Halstein ir Lasley sako, 
kad tvirtos unijos negalima 
išbudavoti arba pravesti pa
sekmingos programos page
rinimui darbo sąlygų ir gyve
nimo lygio darbininkams, jei 
nebus rasinė diskriminacija ir 
įtempimas unijos nariuose su
naikintas.

Kaip CIO—UPA Naikina 
Rasinę Diskriminaciją

Iš Lewin rašto paaiški, 
kad Reliable Packing Co., Chi

cago, 1440 W. 47th. st. buvo 
unijos pastatyta prieš “mik
roskopą, studijavime rasinių 
santikių. Nors unija įmonėje 
buvo suorganizuota 8 metai 
atgal, bet tik vienas negras 
tedirbo.

MOTERŲ KAMPELIS
Kinijos moterys naujosios

Kinijos statyboje
PEKINAS. — Sinchua ži

nių agentūra skelbia ap
žvalgą apie tai, kaip naujo
sios Kinijos statyboje daly
vauja Kinijos moterys, ta
pusios lygiateisiais pilie
čiais liaudies respublikoje.

Kinijos liaudies politinės 
konsultaty v in ės tarybos 
bendroji programa, nurodo 
agentūra, gina moterų tei
ses. Agrarinės reformos 
įstatymas garantuoja mo
terims lygią su vyrais že
mės dalį. 1950 metų gegu
žės mėnesi buvo išleistas 
naujas sant u o k o s įstaty
mas, likviduojantis feodali
nę santuokos sistemą ir gi
nantis Kinijos moteris nuo 
žiaurios priespaudos.

• Naujosios Kinijos mote
rys pasiaukojančiai dirba 
pramonėje, ypač tekstilės 
įmonėse.

Skaičius profesijų, kurios 
pasidarė prieinamos mote
rims, be paliovos auga. Mo
terys ėmę dirbti sunkiosios 
pramones įmonėse, jos stu
dijuoja naująją techniką. 
Pirmą kartą Kinijoje mo
terys vairuoja traukinius ir 
traktorius.

Daugelis moterų tapo pir
mūnais pramonėje ir žemės 
ūkyje. Pernai darbinirikės- 
gamybos žymūnės dalyvavo 
Kinijos visuotiniame darbo 
didvyrių ir gamybos žymū
nų sąskridyje, kuris įvyko 
Pekine.

Gerėjant ekonominei pa
dėčiai, Kinijos darbo mote
rys ima reikšti vis didesni 
ir didesnį troškimą siekti 
mokslo. Aukštojo mokslo 
įstaigose besimokančių mo
terų įkaičius be paliovos di
dėja.

Kinijos moterys parodo 
sa,vo kūrybinį talentą lite
ratūroje, mene, kinemato
grafijoje ir scenoje. Mote
rys tampa rašytojais, meno 
darbuotojais, žurnalistais, ,

Moterys .naujojoje Kini
joje lygiai su vyrais daly
vauja šalies politiniame gy-

Trys metai atgal unija pri
vertė įmones savininką John 
J. Thomson samclyt ir negrus.

Jacksonville, Fla., apie-du 
tūkstančiai darbininkų pra
šėsi uni'jon. Bet jie norėjo tu
rėti atskirus lokalus baltiem 
ir negram. .

— Tenai nebus segregaci- 
nių susirinkimų ar kur kitur, 
— sakė Halstein ir Lasley, 
nacionalis vice prezidentas ir 
unijos anti-diskriminacinio 
skyriaus galva.

John Hope II, Fisk Univer
siteto industrinių santykių 
specialistas siuntinėja lavin
tus perklausinėtojus įvairiose 
vietose į .mėsos apdirbimo 
darbininkų namus, patirti, ką 
jie žino apie unijos anti-rasinę 
ir anti-diskriminacinę politiką 
ir ar jie sutinka su .i a ir ar ji 
yra pravedama gyvenimam

Hope dabartiniu laiku sve
ria atsakymus iš pravesto pil
no apklausinėjimo Kansas Ci
ty ir Fort Worth.

Stuba nuo stubos studijavi
mas einą dabartiniu laiku 
Omaha, New Orleans ir At
lanta. Chicagoje bus pradėta 
t.uojaus panašus stuba nuo 
stubos apklausinėjimas.

Unija yra padėjus pirmon 
vieton anti-diskriminaėijos 
punktą savo švietimo progra
moj.

— Tikrai nėra’ abejonės— 
mes negalime egzistuoti kai
po organizacija ir leist prie
taram tęstis^ — pabrėžė Hals
tein ir Lasley. \

Stakjardįetis.

venime ir valstybės valdy
me. Kinijos liaudies politi
nes konsultatyvinės tarybos 
pirmoje sesijoje. 10.4 proc. 
visų delegatų buvo mote
rys. Liaudies atstovų kon
ferencijose paprastai apie 
20 proc. visų delegatų yra 
moterys.' Daugelis moterų 
yra miestų ir rajonų vado
vai. Moterys užima minis
trų, ministrų pavaduotojų 
postūs ir kitas atsakingas 
vietas Centrinėje liaudies 
vyriausybėje.

Kinijos moterys, kupinos 
pasiryžimo ginti liaudies 
demokratinį režimą, akty
viai įsijungia į kovą už tai
ką. Iš 220 milijonų žmonių, 
pasirašiusių Kinijoje Stok
holmo atsišaukimą, vienas 
trečdalis" — moterys. Kini
jos moterys ryžtingai ko
voja piW Japonijos apgin
klavimą.

Maynard, Mass.
Dovanos Moterų Stalui Leis- 

ves Piknike, Atsibuvusiame 
Ararat Camp, Vose Pond Pa- 
vilione, Liepos 1 d., 1951.

Norwoodieciu Dovanos:
Moterų Apšv. Klubas $10. 
Nastė Preivelienė $2.
Ona ir Jonas Casper $2.
Po $1: Olga Zarubienė, E. 

Yasukėnienė, M. Krasauskie
nė, E. Galgauskienė, . Stela 
Bu.drėvičienė, P. Kastackienė, 
N. Grybienė, V. K'omandulis, 
V. Norwood patrijotė, M. Val- 
mienė.

Viso $24.
Už beskę per N. Grybienę, 

E. Valmienę ir M. Krasaus
kienę. dovanų sukelta $30. 
Dėl beskės snapsą dovanojo 
M. Uždavinis, E. Valmienė- 
sūrį.

Monika Trakimavičienė ir 
Olga Zarubienė — didelę dė
žę apricot ir prune turnovers 
(pyragaičių).

Julė Družienė — kugelį.
Ona Vaitokūnienė—pyragą.
Olga Grybaitė-Streponc du 

tuzinus pyragaičių.
E. Brazdžiunienė — sūrį.

MontellieČių dovanos
Moterų Apš. Klubas $10. > 
Literatūros kuopa $5.
K. Kalveliene pyragą ir $2.
Po* $2: M. Wallent, R. Wal

lent, J.- Grigas, E. Zaleckaitė.
Po $1: J. Vaitekūnas, 

Chesnut, M. Morkevičienė, V. 
Čerkasienė, G. Šimaitis, Gera 
Draugė, O. Klimienė, E. Rin- 
dzevičienė, A. Kukaitienė.

Po pyragą: B. Gutkauskie- 
nė, M. Tamulevičienė, M. Ba- 
neviče.

Worcesteriečių dovanos
LLD 155 ’kuopa bušelį 

gruzdu, 4 kugelius ir maisto 
dovanų dėželėms.

A. Vasilienė. — pyragą.
E. Aneliauskaitė ir P. Gri

nevičienė po sūrį.
Drg. Jusienė dvi kvortas 

relish.
B. Jakaitienė iš Westboro— 

vištą, sūrį, kiaušinių.
Cambridge dovanos

Tris dideles blėkas kugelio 
dovanojo bendrai : M,. Stašie- 
nė, Va Kvetkas, A. Gricienė, 
P. Turauskienė.

Dovanos iš daugelio vietų*
M. Aleksandrienė iš Sudbu

ry — 4 didelius sūrius.
Mrs. M. Paplausky iš Hud

son, Mass., $2.
Juzė šleivienė iš Lawrence

— pyragą.
M. Melvidienė iš Lawrence

— sūrį.
Už LLD 37 kuopos iš Law

rence dovaną. E. Freimontiene 
su d. chicagiečiu, kurio vardo 
nesužinojau, sukėlė $8:85.' 
Rose Chuladienė iš Methuen

— sūrį;

M. Virbickienė iš Nashua, 
N. H., kugelį ir pyragą.

Egerių šeima iš Hudson, 
N. H., vištą, pyragą ir saladą.

Jonas Vaišvila, Lewiston, 
Me., staldengtę.

M. Ramoška iš Hartford’, 
Conn., kvortą romo. Išleido 
E. Belekevičienė, sukėlė $10.

S. Sasna iš Brooklyno 
puikią staldengtę. Ją sunau
dosime vėliau?

So. Bostoniečių dovanos
LLD 2-ros kuopos .moterų 

skyrius $10.
Po $2: M. Giriūnas, J. Shu- 

kis, Ona Petruškevičienė iš 
Randolph.

Po $1: M. Masteika, L. Zel- 
son, J. Žekonis, Vi Norbutie- 
nė, M. Kazlauskas, U. Kavo- 
liūnienė, E. Lekienė, B. Chu- 
barkienė, Bostonietė. A. Dam
brauskas ir J. Usevičius po 
50 c.

Už tuos pinigus buvo su
pirkti produktai pagaminti 
grūzdus, čiapsus ir pyragus.

P: Žukauskienė — du ku
gelius.

S. Shukienė — sūrį.
U. Kavoliūnienė — kugelį.
Jo e Rudman iš Matta p an, 

Mass., dovanojo jautieną (rol
led beef) dėl sandvičių.

Y. Niaurienė iš Dedham — 
12 buteliukų marmalade.

Širdingiausias ačiū visiems 
už dovanas ir pasidarbavimą.

Už Moterų Stalo Komitetą:
H. Žekonjenė,
H. Tamašauskienė.

ŠEIMININKĖMS
Arbata šu ledu ir vaisiais

1 puodukas verdančio van
dens.

2 maišiukai arbatos lape
lių

pusė puoduko cukraus 
puodukas oranžių sunkos 
pusė puoduko 1 e m o n o

sunkos
2 puodukai ginger ales .
2 puodukai sparkling 

water
1 d ramius, supjaustytas

SHENANDOAH, PA.

Piknike taipgi bus gerų valgių ir gėrimų, būkite ^pik
nike, pasimatykite su svečiais, pasivaišinkite ir tuom 
pat kartu paremkite savo dienraštį finansiniai.

4 CHARLES J. ROMAN

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
t Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brąndonville Giraitėj

Brandonville, Pa.

Visi mainieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- 
tykite su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. 'Nes jų Čia 
bus iš Brooklyno, iš Philadelphijos ir iš kitur.
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šmotukais 
ledo šmotukai.
Verdantį vandenį užpilk 

ant arbatos lapelių, palai
kyk apie 4 minutes. Supilk 
cukrų. Gerai atvėsink. Da
bar supilk vaisių sunką. 
Pirm pat padavimo gerti 
supilk ledą, -ginger ale, 
sparkling water ir oranžių 
šmotelius.

Bus del 12 žmonių. V.

Pattern 9010; small 10, 12; me
dium 14,16; large 18, 20. Med. bo* 
iero, 1% yards 35*lnch nap; cape
stole, 1% yards 35*inch ngp and 
l>/2 yards of lining; cape,l% yards.

Send THIRTY CENT8 in coins 
tor this pattern to 170 News
paper Pattern Dept., 232 West 
18th St., New York 11, N. Y. Print 
plainly'SIZE, NAME, ADDRESS, 
STYLE NUMBER.

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų . 
siųskite: Pattern Dept., I1O-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

LAIDOTUVIŲ < 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki* ; 
tės .prie manęs dieną ar. 
naktį, greit nuteiksime 
modernišką patarnavimą. * 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mWw 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ,ir kainomis būsite ’ 
natenkinti • .

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110 >

I



ŽINIOS B UETOVOS
Tobulinamas autobusų 

susisiekimas
VILNIUS, geg. 20 d. —šio

mis dienomis Vilniuje įvyko 
masiškas miesto autobusų su
sisiekimo tikrinimas.

Įvykdytas patikrinimas da
vė daug medžiagos autobusų 
susisiekijnui patobulinti. Nu
statytos didžiausio keleivių 
judėjimo valandos, dienos ir 
kryptys. Ryšium su tuo kei
čiamas autobusų susisiekimo 
grafikas. Mašinų kursavimo 
laikas pagrindiniais ruožais 
prailgintas dviem valandom: 
dabar judėjimas vyks nuo 6 
vai. ryto ligi 1 vai. nakties, 
šalia esančių 10 linijų atida
roma vienuoliktoji: žvėrynas 
—Valakumpių vasarvietė. Au
tobusų parkas ‘ papildomas 
naujomis puošniomis “ZIS- 
155” mašinomis. Astuonios jų 
jau gautos, 15 pasieks Vilnių 
artimiausiu laiku.

G. Kržemianskis

NewWto^M^frZlnlOT
Lietuvių Kriaučių Lokalo 
Susirinkimas Liepos 25

Ąmalgameitų unijos lietu
vių lokalo 54 susirinkimas į- 
vyksta šį trečiadienį, 
25, Ąmalgameitų Unijos 
je, 11 Arion PI. Pradžia 
vai. vak.

Visi šio lokalo nariai 
čiami dalyvauti, 
svarbių klausimų aptarti.

Susirinkime yra labai svar
bus tuomi, kad bus rinkimas 
delegatų į CIO Konvenciją 
šioje valstijoje (state conven
tion). Dalyvaukite. Išrinkite 
tokius delegatus. kurie ge
riausia atstovaus jūsų reika
lus. Kriaučius.

liepos 
. salė- 

7:30

kvie- 
Turėsime

Liberty Auditorijoje

v»

Išvysto Veikimą Civilių Tįsią Gynimo Klausimu

Ruošias, Dalyvauti Lietuviu Kaltinamas 70 Metą Moters
Kriaučių Piknike NužudymeKriaučių Piknike

Kas- 
med- 

va-

darbininkai 
panaudojo

To dėka
vėl eina į

Pirmadienį, grįždami iš 
Worcesterio ’"menininkų mo
kytos, buvo sustoję 
Auditorijoje veikėjai 
ir Julija Urmonai, iš 
gos - Roselando, III.

Su jais buvo \jų

Liberty
Ignas 

Chica-

Taupo žaliavas ^
KAUNAS, geg. 20 d. 

dien dešimtis kilogramų 
vilnės sutaupo “Kauno
tos” fabriko šukavimo cecho 
priešakinė brigada.

šios pamainos 
pirmieji fabrike 
atliekų rūšiavimą, 
žymi atliekų dalis
gamybą, duodama papildomą 
produkciją. Dabar atlieki? 
rūšiavimą sėkmingai panau
doja ir kitų pamainų darbi
ninkai. Tai įgalina “Kauno 
vatos” fabriko kolektyvą dvi 
dienas per mėnesį dirbti su
taupytomis žaliavomis. Nuo 
metų pradžios fabrikas paga
mino ekonomijos sąskaita Ke
lias tonas aukštos kokybės 
vatos.

,mokykloje.
Chica-

Lietu- 
apsilan-

gabioji 
dukrelė, Virginia, taipgi Dolo
res Wallis kita jaunuolė lie
tuvaitė, buvusi
Virginia, beje, lanko 
gos Universitetą.

Urmonai apžiūrėjo 
vių Kultūrinį Centrą,
kė Laisvėje, LDS centre ir iš
vykdami paaukojo $10 Kul
tūriniam Centrui išlaikyti.

Gerb. * Urbonai, grįždami 
Chicagon, sustos Philadelphi- 
joj. Rep.

Reikalauja Samdyti Negrus 
Televizijos Industrijoje

gydytojų 
dalyvavo 
žippnių. 

persk ai-.

New Yorko Negrų Darbi
ninkų Taryba pradėjo kovą 
už samdymąnegrų Televizi
jos industrijoje.

Tarybos sekretorius nurodo,' 
kad toje industrijoje visai 
mažai negrų tedirba, o* kai 
kuriose šakose dar nei vieno 
negro nėra paimta.

Kaimo gydytojų 
konferencija

;KAUNAS, geg. 20 d. —Įvy
ko srities kaimo 
konferencija. Joje 
daugiau kaip 100 
Konferencijoje buvo
tyta 15 mokslinių pranešimų. 
Profesorius šopauskas padarė 
pranešimą apie, kaimo gydy
mo apylinkės gydytojo vaid
menį kolūkinėje statyboje, 
gydytojas Parmarauskas — 
apie medicinos pagalbos orga
nizavimą kolūkiuose laukų 
darbų metu. Buvo perskaityta 
ir eilė kitų pranešimų. Srities 
vyriausias terapeutas docentas 
Žiugžda ir gydytoja Demida- 
vičiūtė vadovavo diagnostikos 
klaidų analizės darbams. Šri-; 
ties sveikatos 
rius suorganizavo išvažiuoja
mąsias mokslines sesijas Aly-'viai) kaujasi 
tuje, Marijampolėje, Rasei- (“Draugas” Nr. 169.) 
niuose ir kitur.

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo puslapio) 

“pamėgino riktelėt, kad Lie
tuvoj badas. Tam melui net 
dipukai netikėjo.”

Tai dabar nauja sensacija,
apsaugos sky- taip pat iš piršto iščiulpta,

Vilniuje darbininkai (lietu- 
su. policija”

4,000 studentų dalyvauja 
egzaminuose

u VILNIUS; geg. 20 d. Sosti
nės aukštosiose 6 mokyklose 
prasidėjo pavasario egzami
nų sesija. Egzaminus laiko 
4,000 studentų.

Vilniaus ■■ universitetas . šie
met išleidžia apie 350.- įvai
rių^ šakų specialistų. Ypač 
gausi Istorijos-filologijos fa- 
kultęto laida.’Apie 160: šio 
fakulteto diplomantų įsijungs 
i kultūros ir 'Švietimo darbuo
toju gretas, j •; <

Šiomis dienomis gamtos, 
chemijos, fizikos-mechanikos 
fakultetuose egzaminai bai
giasi ir stud, išvyksta į prak
tikos darbus. Biologijos spe
cialybės studentai kartu su 
Lietuvos TSR Mokslų akade
mijos Biologijos instituto ir 
Visasąjunginio žuvininkystės 
ir okeanografijos mokslinio- 
tyrimo instituto Kalininirrado 
filialo darbuotojais praktikos 
darbus atliks Kuršių marėse.

Pedagoginiame institute eg
zaminai prasidėjo gamtos ir 
geografijos mokslų fakultetų 
studentams. Daugelis studen
tų sėkmingai išlaikė marksiz
mo-leninizmo egzaminus.

Konservatorijoje pavasa- 
sesijoš egzaminus laiko a- 
250 studentų. Besirengda- 

sesijai, konservatorijos

Skaniai juoksis Vilniaus 
žmonės iš tos antelės, kurią 
šiuo kartu paleido valstybės 
departmentas.

Kas neatsimena Donaldą 
Day, Chicagos ‘‘Tribūne” ko
respondentą, kuris, tupėdamas 
Rygoje, kasdien matė revo
liuciją Maskvoje. Maskva de
ga, Maskva sukilo!

O visos tos 
naldo Day 
revoliucija jo

žinios buvo Do- 
fantasmagorija, 
labonėj.

kad tos rūšies

rio
pie
mi
studentai pasiekė nemažą kū-

PaĮmr tysit, 
“žinių” bus papilta keli mai
šai. Po to atšips liežuvis ir 
reikės prasimanyti kokį nors 
didesnį melą. Na, kar ir tokį: 
Paleckis, Sniečkus ir Gedvilas 
pabėgo į Australiją.

New Yorko valstijos'Civi
lių Teisių Kongresas praneša 
spaudai, kad jis išvysto platų 
veikimą civilių teisių gyni
mo klausimu. Sudaryta ketu
rių punktų programa, kurią 
žada pravesti į keturias die
nas, pradedant liepos 26 d.

Programą sudarė konferen
cija, kurioje dalyvavo 50 va
dų ir atstovų nuo unijų, fra- 
ternalių draugijų, Civilių Tei
sių Kongreso skyrių. Konfe
rencija atžymi, jog j užpuoli
mas ant Teisių Biliaus #eina 
kartus atakomis ant negrų ir 
su puolimu darbininkų veiki
mo.

Konferencija nutarė suruoš
ti visą eilę “open air” susirin
kimų ir išdalinti šimtus tūks
tančių lapelių civilių teisių 
gynimo klausimu. Tuo pačiu
metu konferencija prašo visų istorinės teisėjų Black ir Dou- 
demokratinių ir taiką mylin- glas nuomonės prieš Aukš
čių’ žmonių pagelbėti praves- čiausiojo Teismo nuosprendį, 
ti gyniman sekamą programą kuris patvirtino Smitho aktą

1. Siųsti telegramas, laiš-* ir sudarė pamatą persekioji- 
kus ir telefonuoti generaliam mui demokratinių žmonių.

prokurorui McGrath, Justici
jos Departmental i ir preziden
tui Trumanui, kad butų pra
vestas Aukščiausiame Teisme 
persvarstymas 11 komunistų 
bylos; protestuoti prieš dar
bininkų vadų areštus, nekons- 
titucinį aukštų kaucijų reika
lavimą; protestuoti prieš at
šaukimą Civilių Teisių Kon
greso kaucijų ir prieš kaucijų 
trustistų persekiojimą.

£. ‘Tuojau imtis pastangų 
sudaryti pinigais ir nuosavy
bėmis kaucijas, kad išlaisvin
ti Smitho akto aukas, kurie 
dabar laikomi kalėjimuose.

3. Sudaryti bendrą visų 
progresyvių organizacijų vei
kimą, kad sulaikyti 
teisių varžymą.

4. Plačiai paskleisti naują 
40 puslapių brošiūrą “Voices 
For Freedom,” • kurioje įeina

Jurgine turėjo gražy 
pikniką

Lietuvių kriaučių piknikas 
įvyks šeštadienį, liepos 28, 
Dexter Parke. Pradžia 2 vai. 
po pietų. įžanga 50 c. Gera 
lietuviška orkestrą gros šo
kiams.

Daugelis lietuvių
kriaučių piknike dalyvauti 
gražiai laiką praleisti.

Kriaučius

civilių

IŠ KRIAUČIŲ DIRBTUVIŲ 
PIRMININKU SUSIRINKIMO

Buvęs dėl lietaus atkeltas 
iš birželio 23-čios, šv. Jurgio 
Draugijos metinis piknikas 
įvyko liepos 22-rą, Dexter 
Parke.

Nepadrąsinantis oras buvo 
ir atidėtajam piknikui: visą 
dienelę šutra, visur slankiojo 
stori debesys, o vėlai vakarą 
ir palijo. Tačiau tuomet pik
nikas jau veik baigėsi. Grąži
nimas lietumi per dieną galė
jo piknikui pakenkti daugiau 
už patį lietu.

Publikos buvo vidutiniai. 
Kaip ir paprastai paskiausiais 
laikais, didelę dalį Jurginės 
pikniko publikos sudarė jau
nieji Jurgiukai su savo drau
gais ir bendrai šokius mėgs
tantis jaunimas, šokiam^ gro
jo Antano Pavidžio orkestras. 
Matėsi nemaža grupė biznie
rių. Atvyko svočių ir iš New 
Jersey, čionai linksmai balia- 
vojo būriai pažangiečių iš
Riidgewoodo. Greta jų vėl
būrys So. brooklyniečių. ži
noma, kur čia beišvengsi wil- 
liamsburffiečių, richmond' 
liečiu ir kitų.

Būryje linksmo (man pa
žįstamo ir nepažįstamo) jau
nimo matėsi naujasis kriaučių 
delegatas Vytautas Ubarevi- 
čius. Jaunime susitikau jauną 
ūpu ir dainomis Petrą Gra
bauską. Dar kitur, būryje 
jaunų ir nė visai jaunų, suki
nosi vargoninkaš-chorvedis 
Dulke, žodžiu, Jurginės pub
lika mišri. Visokių pažiūrų 
žmonės draugijoje nariais, vi
si karįįu draugiškai sutelpa ir 
pramogose.

Prie vartų ir parke su sve
čiais darbavosi nemaža grupė 
jurgiečių. Bet kad no visus 
jubs pavardėmis žinau, tad 
vardan bešališkųm.0 susilai
kau nuo minėjimo ir žinomų
jų. L. Rep.

ruošiasi 
ir

Taxi vairuotojas įBarney 
Thier Brooklyno teisme kalti
namas apiplėšime ir n^iudy-* 
me 70 metų amžiaus J Rose 
Friedjnan.

Teisme prieš jį liudijo Mrs. 
Anna Levine, kuri kartu su 
senute gyveno ir taipgi buvo 
prismaugta. Thier sėdi kalėji
me be kaucijos.

Atostogauja
šio-Vincas ir Ona Čepuliai 

mis dienomis išvyko atostogas 
praleisti Naujojoje Anglijoje. 
Su savo automobiliu jie žada 
atlankyti keletą miestų, kur 
tik turi giminių ir pažįstamų.

Uršulė Bagdonienė 
Brooklynan atostogas 
ti net iš Kalifornijos, 
jo pas savo sūnų ir

Aplankė Laisvę ir Kultūrinį 
Centrą. Bagdonienė brookly- 
niečiams gerai žinoma, nes čia 
ilgą laiką yra gyvenusi ir kar
tu veikusi, ypač meno srityje.

Brooklyno Raudonasis 
Kryžius Rinks Aukas

atvyko 
praleis- 
Apsisto- 
marčią.

Šaipu ReiHaiitoių Skaičius 
Mažėjąs

t

h ti

Brooklyno Raudonasis Kry
žius paskelbė trijų dienų fi
nansinį vajų. Trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį 
kolcktuos pinigus Raudonojo 
Kryžiaus žmonės eidami per 
biznius ir kitus centrus, kur 
daugiau žmonių sueina.

Thomas Lilly areštuotas ir s 
padėtas po $50,000 kaucijos. 
Kaltinamas plačiame pardavi
nėjime visokių narkotikų.

Pranešimas

Lieposu20 c^. įvyko kriaučių 
dirbtuvių pirmininkų ir 1 ’
sijų susirinkimas t Lietinių 
Amerikos Piliečių Klubo pa
talpose.

Pirmininkas J. Bernotas 
pirmiausia pakvietė mūs na/iir- 
ją delegatą Vytautą Ubarevi- 
čių tarti žodį kitą į dirbtuvių 
pirmininkus ir komisijas. Mū
sų naujas delegatas paačiavb 
čermonams ir komisijo.nis u» 
juo pasitikėjimą ir išrinkimą į 
delegato vietą. Priminė, kad 
mes visi bendrai dirbsime uni
jos labui ir narių gerovei dirb
tuvėse ir unijos susirinki
muose, nepaisant kokių mes 
vienas ar kitas esame pažval- 
gų, nebus skirtumų. Mes dėsi
me pastangas visi, kad unijos 
nariai dirbtuvėse ir lokalo 
susirinkimuose turėtų laisvės 
žodį. Nors tūli politikieriai 
mane šmeižė laiko rinkimų 
per savo spaudą, bet tas šmei
žtas prilipo liepto galą, pa
čius juos paskandino su tais 
išleistais , šįmeišto lapeliais 
prieš mane rinkimų laike.

Sekė čermonų. ir komisijų 
raportai iš dirbtuvių stovio. 
Pasirodo, dirbtuvėse kriaučiai 
dirbinėja neblogiausia, - o tū
los dirbtuvės dirba militariš- 
kus drabužius, tai pusėtinai 
gerai dirba. Taipgi vienoj kitoj 
dirbtuvėje įvyksta nesusipra
timų, bet tampa visas dalykas 
ištaisytas su pagelba 'lokalo 
pildomosios tarybos.

Mūsų buvusis delegatas Ch. 
Kundrotas dapildė iš tūlų

i-

dirbtuvių, raportą.
Po visų raportų dirbtuvių 

čermonai ir komisijos tarė žo
dį kas link pikniko prisirengi
mo, kuris įvyks liepos 28 d., 
šeštadienį. Dirbtuvių čermo
nai ir komisijos kas metai turi 
pusėtinai darbo pikniko die
noje. Jiems tenka dirbtuvėse 
rengtis iš kalno, kad pirma 
atvykstant kriaučiams į pikni
ką stalas turi jau būti pareng
tas ir aprūpintas maistu ii* 
gėrimu. Tad iš kalno dirbtu
vėse susideda, kurie nori būti 
prie stalo pabaliavoti. čermo
nai ir komisijos tuomi turi rū
pintis ir dar pakabinti iškabą 
viršum stalo, nurodančią, ku
rios ‘dirbtuvės čia kriaučiai 
baliavoja. Taigi čermona'i ir 
komisijoj savo susirinkime 
nutarė vienbalsiai, kad vir
šum stalo iškaba pakabinta 
gali būti tik tuomet, kuomet 
darbdavys su kuom nors prisi
dės prie stalo, ar tai nupirks 
bilietus savo dirbtuvės kriau
čiams, . ar prisidės su> maistu 
ir gėrimu. Kitaip neturi tei
sės čermonas ir komisijos iš
kabos pakabinti su užrašu. 
Vien tik darbininkai gali sau 
be iškabos baliavoti. J. S.

Welfare komisionierius 
Henry McCarthy praneša," 
kad, šiuo laiku gauna miesto 
šalpas 307,794 žmonės, 
44,976 žmonėm mažiau, 
gu 1950 metais šiuo laiku 
vo.

Manoma, žiemos laiku
pu reikalautojų skaičius kiek 
pakils.

tai 
ne- 
bu-

sai-

Daktarai Turi Gydytis
Ydrko armijos rekru- 
raštinė paskelbė, jog 
antradienį priėmė į

New 
tavi m o 
pereitą 
armiją 27 daktarus, o 17 dak
tarų paliko nepriimti dėl blo
gos jų sveikatos, trys dakta
rai palikti tolimesniam egza
minavimui.

Atrodo, kad daktarai, ku
rie gydo ligonius, turėtų pir
miausia save pasigydyti.

apžvelgti, 
savo kuri-.

statybos,

•rybinių laimėjimų. Konserva
torijos operos studija pastatė 
koncertiniame atlikime Rims- 
kio-Korsakovo operą “Caro 
sužadėtinė/’ įvyko koncertų 
ciklas, skirtas tarybinės muzi
kos pasiekimams 
Studentai atliko 
nius.

Dailės ; instituto
skulptūros, grafikos ir archi
tektūros fakultetuose vyksta 
praktikos darbų ir teoretiniai 
egzaminai. Po egzaminų dau
gelis instituto studentu išvyks 
į kolūkius kūrybos tikslais, o 
architektūros fakulteto stu
dentai dalyvaus broliškųjų 
respublikų. statybose.

Šiaurines Korėjos prem
jeras Kim II Sung buvo 
numatytas dalyvauti pasi
tarimuose su amerikonais 
dėl pertaikos Korėjoje. 
Sung yra ir vyriausiu ko- 
mandieriumi.

"Vieno žmogaus armija” 
kariavo su vaiku

vrstiek nugalėjęs 14 
vyruką James Watter-

giriasi esąs “geras ka-
’ andai Austrijos sosti-

t ‘V.‘t

Majoras Priešingas Kelti 
Telefonų Mokesti

Edward Touhey padėtas po 
$500 kaucija. Jis kaltinamas 
dėl sukėlimo muštynių, kurio
se jis 
metų 
son.

Jis 
reivis,
nėję Vienoje kariavęs su 8 
rusų kareiviais. Jis tada su- 

žmogątfs armi- 
žmonių armiją.” 
jis taip Vienoje 
ir čia su 14,me-

daręs “vieno 
ją” prieš “8

Veikiausia 
kariavo, kaip
tu amžiaus vaiku.

BROCKTON, MASS.
Sekmadieni, liepos 29 d., Lietu

vių Tautiško Namo Parke, Winter 
St. ir Keswick Rd., jvyk£ piknikas. " 
Pradžia 1 vai. po pietų. ilus valgių 
šiltų ir šaltų, pagal pasirinkimą. 
Tinkamų gėrimų. Rengia Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovė. Kviečia 
visus ir visas dalyvauti. — Rengė
jai.

A

Biručių Pašalpinės Draugystės 
metinis piknikas jvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 
ko Namo 
wick Rd. 
išanksto, 
te šiame

5 dieną. Lietuvių Tautiš-t 
Parke, Winter St. ir Kes-
Užkviečia visus ir visas, 

kad tą dieną dalyvautu-! 
piknike. — Rengėjos.

(144-145)

z RANDAVOJIMAI
Pasirenduoįa didelis kambarys! 

vienam arba dviem, East New Yor-[ 
ke. Gali gamintis valgj. Skambinki-’ 
te: TAylor 7-8487. (142-144)

Dr. A. Petiųka
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—S vakare
Penktadieniai* uždaryta

TONY’S

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

Majoras Impellitteri pareiš
kė, jog jis ves kovą prieš Te
lefonų Kompanijos pasimoji- 
,mą kelti telefonų mokestį. 
Jiš sako, jog ir dabar kompa
nija gauna per didelę mokes
tį. '

Telefonų kompanijos advo
katas McGrath sako, jog 
kompanija teismo pagalba 
mananti laimėti mokesties 
pakėlimą.

Buvo jaui įrodyta, jog kom
panija šiuo metu daro dide
lius pelnus. Nepaisant to, 
kompanija siekiasi dar dides
nių pelnų.

Nėščioms Moterims Lekcijos
Sveikatos Departmentas 

praneša, jog rugpjūčio 2 d. 
atsidarys pamokos nėščioms 
moterims, 146-39 105 Avė.,
Jamaica. Prasidės nuo 1:30 irz 
tęsis iki 3 :30 po pietų.

Lekcijas duos slaugės, ku
rios patyrusios, kaip moti
noms nėštumo Įmetu reikia 
užsilaikyti. Tai bus 6 savai
tinės lekcijos. Galima užsire
gistruoti šaukiant Jamaica 
6-7787.

•PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y
/Įšok’
Kiam 
'tai. 
nys

vaistai kosmetikai kūdi 
reikmenys jvairūs daikte 

ligonių kambariui reikme 
už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Matthew A
BUYUS'

(BUYAŲ8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

REPUBLIC BAR & GRB.L
Savininkas \j

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamu
Brooklyn. N= 192 Grand Street.

Š Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

!

»
i

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y. $ 
Telefonas: Eyergreen 4-8174

a

ii

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Liepos-July 25, 1951




