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Žmonių perauklėjimas. 
Nauja banga areštų. 
Garbė moterims!

Rašo R. MIŽARA

Nūdieninės Lietuvos spau
dos skiltyse telpa daug aš
trios kritikos,—kritikos, taiko
mos pavieniams asmenims, į- 
vairių įstaigų pareigūnams, ir 
grupėms 
tūliems 
kiams.

Kritika
Ir tai parodo, jog Lietuvoje 

nėra nieks glostomas, jei jis 
ar ji neatlieka reikiamai savo 
pareigų.

žmonių, ypatingai 
kolektyviniams ū-

aštri.

ne-

Amerikos lietuvių menševi
kų ir klerikalų spauda kai 
kada pacituoja vieną ar kitą 
kritikos raštą iš Tarybų Lietu
vos spaudos ir sušunka: žiū
rėkit, kas ten darosi, kaip ten 
bloga, kaip ten žmonės 
ątlieka savo pareigų!
/ Aptinka tai, jog kai kada 
L’^tuvos spaudoje išvelkamas 
aikštėn, tūlas asmuo, vogęs 
valstybini turtą.

Tokiuo atveju Naujienos 
dar entuziastiškiau sušunka: 
Girdi, ne tik- Amerikoje yra 
kyšininkų ir vagių,—yra jų ir 
Tarybų Sąjungoje.

ir 
yra 

ir 
yra

Vagystės, kyšininkystės 
kitokie blogieji ‘ darbai 

I kapitalistinės santvarkos 
mokymo rezultatai — jie
kapitalistines santvarkos “do
vana.”

žmonių perauklėjimas yra 
ilgas procesas; per vienerius 
arba per kelerius metus visos 
visuomenės neperauklėsi.

Tačiaui, kaip matosi iš Lie
tuvos spaudos, ten dedamos 
didžiausios pastangos jai per
auklėtu.

Vagys, kyšininkai ir kitokie 
buržuazinės sistemos sugadin
ti asmenys velkami aikštėn, 
kritikuojami, atiduodami teis
mams, siunčiami į pataisos 
įstaigas, baudžiami.

Tai tokios Naujienos 
miršta pabrėžti.

pa-

_ Įsidėmėtinas kįtas dalykas: 
! jeigu ‘menševikų spauda tiki 
, tomis Lietuvos spaudoje pasi- 
. rodančiomis žiniomis ir straip

sniais, kurie numaskuoja nusi- 
.žengėlius, jeigu ji tiki, kad 
spausdinami kritikos straips
niai yra teisingi, tai ji turėtų 
tikėti ir tais straipsniais, ku
rie byloja apie didžius laimė- 

• jimus mūsų tėvų krašte, apie 
progresą, daromą Lietuvoje, 

; apie atliktus didžius darbus 
įvairių darbininkų ir kolekty- 
viečių.

Daug, daug Lietuvos kultū
ros srityj darbuotojų, Lietu
vos valstiečių, Lietuvos darbi
ninkų jau yra ordinuoti už at
liktini darbus kūryboje!

šiuoNauja banga areštų, 
metu Kalifornijoje.

Visa tai eina pagal Smitho 
įstatymą, ku/į dauguma aukš
čiausiojo šalies teismo užgyrė.

Šiuos žodžius rašant, ko
mercinė spauda skelbia, jog 
už tūlus suimtuosius vyriausy
bė reikalauja po $100,000 ir 

jį po $75,000 belos už kiekvie-

Tai fantastiškos sumos!
Kas tokias sumas gali su

kelti? — Tik jau ne darbinin
kai.

Na, o gengsteris Costello* 
išleistas po $5.000 belą! • I

Spauda skelbia, jog neuž
ilgo bus padarytas dar vienas 
areštų “raundas.”

Po to gal būt seks kitas ir 
kitas.

Idiomų tai, kad tarp suareš- 
ijų geras nuošimtis yratu 

moterų.
Ta^jodo, kokią svarbią rolę 

Amerikos moterys nūnai vai
dina darbininkų judėjime.
i Tai rodo, beje, kad jos yra 
ryžtingos, drąsios, kantrios—

. v'r
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KONGRESAS LEIDŽIA
PAKELTI DIRBINIŲ
KAINAS IR RENDAS

MARSHALL REIKALAUJA 
400,000 AMERIKONŲ J 
EUROPINE ARMIJĄ

Washington. — Senatas 
pereitą penktądienį vakare 
priėmė dviveidišką bilių, 
kuris sako:

Galima būtu numušti bet 
kokių daiktų kainas, apart 
farmų produktų. Tačiau 
turi būti pakelta kainos 
įvairių fabrikiniu dirbiniu, 
atsižvelgiant į tai, kad pa
kilo fabrikantų išlaidos 
tiem dirbiniam gaminti.

Tokiu būdu Senatas nu
tarė dar pabranginti kai
nas didžiosios daugumos 
fabrikinių gaminių.

Senatas kartu nubalsavo 
leisti gyvenamųjų namų sa
vininkams pakelti rendas 
viso iki 20 procentų aukš
čiau, negu jos buvo 1947 m. 
Bet prie tų procentų būtų 
priskaitomi jau1 įvykinti 
renįdų padidinimai po 1947 
m. '

Kongreso Atstovų Rūmas 
pirmadieni paėmė užgyri- 
mui šį bilių dėl fabrikinių 
dirbinių kainų ir rendų pa
kėlimo.

Bilių iš anksto užgyrė 
Senato ir kongresmanų įga
liotiniai, 'perduodaVni jį vi
sam Senatui ir Kongreso 
Atstovu Rūmui spręsti.

šis'bilius “palaiko” kainų 
kontrolę vieniems metams.

Prez. Trumanas reikala
vo stipresnės kaip iki šiol 
kontrolės per dvejus metus. 
Kongresas gi nusilpnina ir 
senąją kainų kontrolę.

Uja Prieštarauja 
Amerikos Planui Dėl 
Sutarties Su Japonija
New) Delhi, Indija.—Indi

jos valdžia nesutinka su 
tūlais punktais Amerikos 
plano dėl taikos sutarties 
su Japonija, kaip teigia 
New Yorko Times kores
pondentas.

Indija reikalauja pri
jungti Formozos salą Kini
jos Liaudies Respublikai, 
pagal Jaltos konferencijos 
nutarimą.

Indija priešinasi ameriki
nės armijos laikymui Japo
nijoj po taikos sutarties 
pasirašymo su ja.

Indijon valdžia taip pat 
sako, turėtų būti sugrąžin
ta Japonijai Ryukyu ir Bo
nin salos, kurias Amerika 
nori palaikyti savo “globo
je” po taikos sutarties pa
darymo su Japonija.

Malaja. — Atskrido repu- 
blikonas New Yorko vals
tijos gubernatorius Tho
mas Dewey ir gyrė anglus 
už karą prieš Mala jos pa\ 
tri jotus.

taip savo pareigas atlieka, 
kaip ir geri vyrai.

Garbė joms!

prezi-Suprantama, jog 
dentas tuoj pasirašys Kon
greso nutarimą. Senasi^ 
kontrolės įstatymas išsi
baigia šį antradienį. xTo- 
dėl, jei prezidentas savo 
rašų neužgirtų to nutarimo, 
tai kainų kontrolė ir visai 
pranyktų.

“Naujoji ’ Italijos 
Valdžia iš Tikro Sena
Roma. — Senasis Italijos 

premjeras Alcide de Gaspe- 
ri sudarė neva naują savo 
ministrų kabinetą iš ketu
riolikos krikščionių demo
kratų ir trijų respublikie- 
čių. Taigi “naujajame” ka
binete de Gasperio klerika
lai lygiai viešpatauja, kaip 
ir pirmiau.

Pats De Gasperi pasiėmė 
dvi vietas—premjero ir už
sienio reikalų ministro.

—Italijos publika ir spau
da šaltai žiūri į naująjį mi
nistrų kabinetą, — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas.

De Gasperi seniau buvo 
popiežiaus knygyno virši
ninkas per 14 metų.

Būsianti Pakelta 
Alga Paštininkams

Washington. — Kongre
so komitetas dėl civilinės 
tarnybos užgyrė sumanymą 
pakelti algas laiškanešiams 
ir kitiems pašto tarnauto
jams po $320' iki $420 per 
metus. Didesnis pakėlimas 
skiriamas tiem, kurie iki 
šiol žemiausiai apmokami.

Senatas nutarė pailginti 
paštininkams apmok amas 
atostogas nuo dabartinių 15 
iki 20 dienų. •

Jungtinėse Valstijose viso 
yra 475 tūkstančiai pašto 
tarnautojų.

Dar 5 Procentais Numušta 
Civiliniu Dirbtuvių Gamyba

Washington. — Karinės 
gamybos valdyba įsakė dar 
5 procentais sumažinti.’kie
kius plieno, aliumino ir ki
tų medžiagų,’ reikalingų au
tomobiliams, šaldytuvams, 
televizijos imtuvams ir ki
tiems civiliniams dirbi
niams; nes daugiau tų me
džiagų reikią ginklams ir 
amunicijai.

Taigi nuo Korėjos karo 
pradžios iki šiol viso jau 
40 procentų numušta gamy
ba automobilių ir kitų civi
linių dirbinių, kuriems nau
dojama plienas, varys, aliu- 
minas ir kiti metalai.

ORAS.—šilta.

v. * "X--------- .—'Siaurės Korėjiečiai ir Kinai Reikalais ja
Pertaikos Ruožto Paliai 38-tą Paralelę

Amerikonai atsisako pasitraukt 
atgal iki 38-tos paralelės '

Tokio, liep. 30—Per tris 
pastarąsias dienas ameri- 

onai Kaesonge ginčijosi su 
šiauriniais korėjiečiais ir 
kinais dėl to, kur turėtų bū
ti sudarytas pertaikos ruož
tas.

Šiaurinių korėjiečiu ko- 
mandierius gen. Nąm II siū
lė įsteigt neginkluota (neu
tralų) ruožtą paliai 38-tą 
paralelę, tai yra, senąjį ru- 
bežių tarp šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublikos ir 
tautininkų Pietines Korė
jos. Na m II sakė, ameriko
nai turėtų pasitraukti 6 
mylias įpietus nuo 38-tos 
paralelės, o šiauriniai korė
jiečiai ir kinai privalo apsi
stoti už 6 mylių j šiaurę 
nuo tos paralelės. Tuo bū
du susidarytų nekarinis 12 
mylių pločio ruožtas laiko
tarpiui, kuriuo; būtų veda
mos derybos dėl paliaubų 
bei taikos.

Amerikos delegatų vadas 
derybose, admirolas Charles 
T. Joy atmeta šį pasiūlymą. 
Jis reikalauja sudaryti ne
ginkluota ruožtą paliai da
bartinę fronto liniją, kuri 
yra apie 25 mylios į šiaurę 
nuo 38-tos paralelės. Šiau-

6 Pliila. budeliai policininkai 
prašosi atgal į tarnybą

Philadelphia.—Miesto po
licijos superintendento pa
vaduotojas George. F. Rich
ardson ir penki policiniai 
detektyvai buvo išmesti iš 
tarnybos kaip budeliai.

Dabar jie prašosi atgal 
tarnybon ir dar reikalauja 
sumokėti jiem algą už visą 
laiką, per kurį jie buvo pa
varyti.

Jie 1939 metais spardė, 
mušė ir visaip kankino ne
kaltai areštuotą newyorkie- 
tį valgyklų darbininką Ru
dolfą Sheelerį, atvažiavusį 
į Philadelphiją.

Tokiais budeliavimais jie 
privertė Sheelerį “prisipa-

Įvairios Žinios
Detroit. — Prez. Truma- 

na^pasakojo, kad Sovietų 
Sąjunga “neščyrai”. duoda 
taikos pasiūlymus. Jis kal
bėjo minėjime 250 metų su
kakties nuo Detroito mies
to įkūrimo ir tvirtino, kad 
Sovietai “planuoją” naują 
pasūulinį karą.

Varšava. — Lenkijos val
džia patraukė teisman ke
turis lęnkų generolus ir 
penkis kitus karininkus 
kaip Amerikos ir Anglijos 
šnipus. Jie kaltinami už 
sąmokslą išsaukti ginklųo- 

v
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riniai korėjiečiai ir kinai 
tiktai vakariniame fronto 
gale laikosi už kelių mylių į 
pietus nuo 38-tos paralelės.

Amerikonai nesutinka ap
leisti tvirtas karines savo 
pozicijas kalnuose j šiaurę 
nuo tos paralelės. Šiauri
niai korėjiečiai sako, ame
rikonai iš tikrųjų nenori 
paliaubų, todėl stengiasi at
laikyti savo pozicijas toles
niam karo vedimui.

Taip ir suklįmpo derybos 
dėl pertaikos.

Amerikiniai koresponden
tai praneša, jog “susitarta 
tiktai dėl to, kad vis dar 
bus tęsiamas kar.as.”

Karo veiksmai
Amerikonų artilerija 

bombardavo šiaurinius ko
rėjiečius ir kinus vidurinia
me fronte ties Yončonu ir 
rytiniame ,fronte cį šiaurės 
■rytus nuo Yanggu. Ameri
kiniai lėktuvai plačiai mė
tė bombas į karinius taiki
nius šiaurinėje Korėjoje. 
Amerikos karo laivai vėl 
žėrė ugnį į pakrarrtinius jų 
gyventojus. Šiauriniai ko
rėjiečiai nušovė dar 5 ame
rikinius lėktuvus.

žinti,” būk jis nužudęs po
licininką Jamesą T. Mor- 
rową Philadelphijoj. Todėl 
Sheeleris ir buvo nuteistas 
12 metų kalėti.

Baigiant šią neteisingą 
bausme, tačiau, tapo įrody
ta apeliaciniam teismui, jog 
Sheeleris dirbo valgykloje 
New Yorke per visą tą nak- 

. tį, kada buvo nušautas po
licininkas Morrow. Todėl 
Sheeleris, pagaliaus, ir iš
teisintas:

Neseniai įteikta pasiūly
mas Pennsylvanijos valsti
jos seimeliui Harrisburge, 
kad atlygintų Sheeleriui už 
12 metų kalėjimo.

tą sukilimą ir nuversti de
mokratinę Lenkijos valdžią.

Washington. — Apsigyni
mo sekretorius gen. Mar- 
shallas sakė Kongreso lėšų 
komitetui, kad Jungtinės 
Valstijos turės ginklavimui
si išleisti 60 bilionų dolerių 
per sekančius 12 mėnesių, 
neskaitant 8 ir pusės bilio
nų dolerių paromos sveti
miems kraštams ginkluoti 
prieš komunizmą.

Geneva, šveic. — Čia tei
siamas amerikonas Charles 
Davis kaip šnipas.

Washington.— Apsigyni
mo sekretorius gen. George 
Marshall sakė, Atlanto 
kraštų armija vakarinėje 
Europoje iki 1952 metų pa
baigos turės 2 milionus, 
840 tūkstančių vyrų, o tame 
skaičiuje bus 340 tūkstan
čių amerikonų kareivių ir

33,000 Automobilių 
Darbihinky Be Darbo
Detroit. — Daugiau kaip 

33,000 darbininkų susilaiko 
bei yra sulaikyti nuo darbo 
Chryslerio, Hudsono ir For
do automobilių fabrikuose.

Streikuoja 23,000 Chrys
lerio - Dodge fabriko darbi
ninkų, protestuodami, kad 
kompanija pavarė du dar
bininkus. Jiedu pavaryti 
todėl, kad neatliko tiek 
darbo, kiek reikalauja nau
jas paskubos įsakymas.

Sustreikavo bent 10,000 
Fordo auto, darbininkų, 
reikalaudami “sažini n g a i 
sutvarkyt darbą.”

Fordas per visą mėnesį 
tedavė'jiem dirbti tiktai po 
dvi-tris valandas per dieną.

Vietnamo Liaudininkai 
Nukovė 6,000 Frančūzy

Peking. — Telepress ži
nių agentūra praneša, jog 
Vietnamo liaudininkai In- 
do-Kinoje per du pastaruo
sius mėnesius užmušė dau
giau kaip 6,000 francūzų; o 
1,200 francūzų kareivių pa
tys, perėjo į liaudininkų pu
sę su visais savo ginklais.

Malik Pasakė Svečiam 
Kveikeriam Taikos Plana
Maskva. — Grupė Angli

jos kveikerių atsilankė 
Maskvon ir per pusketvir
tos valandos kalbėjosi su 
Jokūbu Maliku, Sovietų už
sieninio ministro pavaduo
toju, apie taikos reikalus.

Malikas išdėstė jiems tokį 
Sovietų planą dėl taikos:

Padaryt penkių didžiųjų 
valstybių sutartį, pagal Pa
saulinės Taikos Tarybos pa
siūlymą.

Tuojau susiaurint apsi
ginklavimą ir uždraust 
atom-bombų naudojimą.

Įvykdyt Potsdamo konfe
rencijos nutarimus dėl Vo
kietijos pertvarkymo.

Taikiai- išspręst Japoni
jos ir Vokietijos klausi
mus.

Plačiai išvystyt ūkinį- 
prekybinį bend radarbiavi- 
mą tarp visų šalių.

Pittsburgh. — Jungtinė 
Elektrininkų Unija išgavo 
algos1 pakėlimą 9 centais 
per' valandą.
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oficierių ir dar 50,000 iki 
60,000 lakūnų.

Liudydamas Senato ko
mitetui dėl užsieninių rei
kalų, Marshallas pridūrė, 
jog per 3 mėnesius nuo pil
nos mobilizacijos paskelbi
mo galima būtų sutelkti iki 
5 milionų armijos vakarinė
je Europoje prieš Sovietų 
Sąjungą. -Bet dar ne visa 
ta armija būtu apginkluota 
naujoviniais ginklais.

Marshallas todėl šaukė 
Kongresą būtinai' paskirti 
8 bilionus, 500 milionų do
lerių ginkluoti Atlanto 
kraštams ir kitiems Ameri
kos talkininkams per seka
mus 12 mėnesių prieš ko
munizmą.

Marshallas taipgi užgyrė 
valstybės s e k r etoriaus A- 
chesono planą—išleisti dau
giau kaip 25 bilionus dole
rių Amerikos talkininkams 
ginkluoti per trejus metus. 
Kaip Jungtines Valstijos 
ginkluoja savo talkininkus *

Kartu Marshallas prane- > 
šė, kad Jungtinės Valstijos 
jau pristatė 975,000 tonų 
ginklų ir įvairių karinių 
įrengimu europiniams savo 
talkininkams, 415,000 tonų 
Viduriniams Rytams (Tur
kijai, < 
210,000 
Rytams 
kinams 
kt.).

Visiems jiems Amerika 
pastaruoju laiku' sugabeno 
daugiau kaip 4,000 tankų ir 
šarvuotų automobilių, 2,900 
didesniųjų patrankų, 900 
lėktuvų ir davė daugiau 
kaip 190 laivų.

O pagal dabartinę prez. 
Trumano programą, tai A- 
merika turėtų jiems suteik
ti dar 7 kartus daugiau gin
klų per metus.

Graikijai ir kt.) ir 
tonų Tolimiesiems 
(Čiang Kai - šėko 
tautininkams ir

Pavarytas Generolas, 
Kuris Ėmė Kyšius Iš 

Tanky Fabrikantų
Washington. — Brig, ge

nerolas David J. Crawford 
ėmė iš tankų fabrikantų 
“dovanas” Detroite. Fa
brikantai apmokėjo ir gen. 
Crawfordo gyvenimo lėšas 
viešbutyje. Fabrikantai ti
kėjosi gauti daugiau kari
nių užsakymų iš valdžios 
per. gen. Crawfordo pasi
darbavimą.

‘ Jis taipgi sau naudojo 
valdžios užpirktas karines 
medžiagas.

Už tai armijos sekreto
rius Frank Pace ir pavarė 
Crawforda kaip tankų už
sakymų viršininką.

Ethiopija.—Aštuoni ethi- 
opai nusmerkti mirt už są- » 
mokslą nužudyt karalių 
Haile Selassie.

■
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DIDŽIULIS TARPTAUTINIS
JAUNIMO SAMBŪRIS

RŪGPIūčIO 5 PIENĄ Berlynan suvyks virš vienas 
milijonas jaunų žmonių j tarptautinį sambūrį.

Sambūris tęsis nuo šių metų rugpiūčio 5 iki 19 d.
Oficialiai sambūris vadinsis: Trečiasis pasaulinis jau

nimo ir studentų festivalis taikai išlaikyti.
Spėjama, jog Festivaliu suvažiuos iš 100 kraštų jau

nimo atstovai. Aišku, didžiausią jaunimo masę sudarys 
patys vokiečiai—daugiausiai Rytų Vokietijos jaunimas.

Sanskridžio tikslas: pasisakyti už taikos pasaulyj iš
laikymą. Bet neužtenka tik paties tikslo: svarbu, kad 
festivalio metu Berlyne vyks meno ir sporto pramogos; 
bus masinių mitingų; bus pokylių, pokylėlių; bus pasi
kalbėjimų, pasikeitimų mintimis.

Tarybų Sąjungos jaunimas papasakos, ką jų kraštas 
pasiekė milžiniškoje kūryboje, į kurią yra įsitraukę du 
šimtai milijonų žmonių.

Kinijos jaunimas pasakys, kaip dabar jis gyvena, po 
to, kai Kinija tapo išlaisvinta iš čiangkaišekininkų prie
spaudos. X

Afrikos kraštų jaunimas pasakys, kaip jis ir jų tau
tos kovoja už savo laisvę; tą patį pasakys ir Indo-Kini- 
jos jaunimas, ir kitų pavergtų kraštų jaunimas.

PRANEŠIMAI Iš BERLYNO skelbia, jog ten, Rytų 
zonoje, vyksta milžiniški pasiruošimai svečiams sutikti.

Baigiami statyti nauji stadionai sportui, kai kur va
lomi griuvėsiai, karo palikti, platinamos gatvės, švari
namos miesto aikštės; statomos laikinos palapinės, ku
riose jaunimas bus apnakvindintas.

i

Suvykę jaunieji svečiai iš šimto kraštų turės progos 
matyti daug ką, kas juos giliai įkvėps.

Jie matys griuvėsius, paliktus karo. Jie matys naujus 
namus, naujus stadionus, naujas gražias sales, pastaty
tas po karo.

Ir visa tai jiems sakyte sakys: jei imperialistams pa
vyks uždegti pasaulį naujo karo liepsna, tai jūsų miestai 
gali būti paversti į griuvėsius,—tokius, kokius jūs čia 
pat matote!

Jei pasaulio liaudžiai, — ypatingai jaunimui,—pavyks 
sulaikyti imperialistų pasinio j imą uždegti pasaulį ka
ro liepsna, tai jūs turėsite tokius stadionus, kokie yra 
čia, tokius puošnius namus, kokie pavyko atstatyti po 
karo; jūs, beje, patys nebūsite kanuolių pašaru, o gy
vensite, ii’ gyvendami statysite naują, gražesnę savo 
kraštui ateitį. Trečiasis pasaulinis jaunimo festivalis 
taikai išlaikyti žada būti labai imponuojančiu, drama
tišku, gražiu, kokį tik pilnas kūrybinės energijos jau
nimas tegali* padaryti.

TĄ PAČIĄ DIENĄ, kai Berlyne prasidės tarptautinis 
jaunimo festivalis taikai ginti, Jungtinėse Valstijose 
(Ithaca, N. Y.) yra šaukiamas kitas tarptautinis jau
nimo sambūris, pavadintas Pasauliniu jaunimo antiko
munistiniu seimu bei asemblėja. šis sambūris tęsis iki 
rugpiūęio 18 d.

Šis seimas bei sambūris yra šaukiamas tam, kad nu
kreiptu pasaulio dėmesį nuo berlyniškio sambūrio.

Anū^ sahibūris šaukiamas kovai prieš karą, kovai už 
taiką; šis sambūris šaukiamas kovai prieš komunizmą!...

ITHIOPIJA SPAUDOS SKILTYSE
I ♦

APIE ETHIOPIJĄ retai tepasirodo spaudoje žinių, o 
ir tos, kurios pasirodo, yra liūdnos, nieko gero nežadan
čios.

t . . i

Štai, šiomis dienomis Reuteris paskelbė, jog Addis A- 
‘baba (Ethiopijo^ sostinėje) liepos 9 dieną įvyko slaptas 
astuonių asmenų teismas ir jie visi buvo nusmelkti mir
čiai.

Už ką?
Už tai, kad jie, kaip sako žinutė, darbavosi už nu

vertimą monarchijos ir įsteigimą respublikinės santvar
kos. ‘

Tarp nusmerktųjų yra buvęs Ethiopijos parlamento 
pbezidentas, Bitwoded Negash.

Nusmerktieji apeliavo į imperatorių Haile Selassie, 
prašydami, kad jie būtų nežudyti. Šiuos žodžius rašant, 
dar pežinia., ką imperatorius tuo reikalu1, padarys.
• Po karų, kai Ethiopija buvo išlaisvinta, kai imperato
rius grįžo sostan, toji šalis, matyt, mažai tedaro pro
greso. Žmonių skurdas, o su tuo ir nepasitenkinimas 
esamąja santvarka tebedidėja, kuomet valdantysis 
sluoksnis; finansuojamas Marshall© plano, tebelobsta.

KO REIKALAUJA 
KINIJA?

Kaip žinia, rugsėjo mė
nesį San Francisco mieste 
įvyks Jungtinių Valstijų 
vyriausybės šaukiama tai
kai su Japonija sudaryti 
konferencija. (

Prieš tos ’ konferencijos 
šaukimą protestavo Tarybų 
Sąjunga, V— protestavo ir 
dėl to, kad į konferenciją 
nėra kviečiama Kinijos 
Liaudies Respublika.

Neseniai mes gavome iš
tisą Kinijos Liaudies Res
publikos pareiškimą reika
le taikos su Japonija,—pa
reiškimą, ,padarytą Kinijos 
užsienio reikalų ministro 
Chou En-lai ir įteiktą Ta
rybų Sąjungos ambasado
riui Pekine, N. V. Roščinui. 
Notoje tarp kitko (vertimas 
Eltos) sakoma:

Kinijos Liaudies Respubli
ka niekad neketino ir anaip
tol neketina svarstyti taikos 
sutarties su/ Japonija projek
tą, separatiniu būdu sudarytą 
kokios nors vienos valstybes 
vyriausybės.

1931 m. rugsėjo 18 d. Ja
ponijos imperializmas gink
luotomis pajėgomis įsibrovė į 
plačią mūsų šalies teritoriją 
ir tuo padarė mūsų liaudžiai 
milžiniškus žmonių ir mate
rialinius nuostolius. Per aš- 

I

tuonerius metus trukusį did
vyri šk ą k arą-pasi prieši n imą 
kinų tauta smogė triuškinantį 
smūgį Japonijos imperializ
mui ir laimėjo pergalę anti- 
japoniškame kare. Todėl yra 
visiškai natūralu, kad Kinijos 
Liaudies Respublika turi daly
vauti ruošiant, sudarant ir 
pasirašant taikos sutartį su 
Japonija. •

Tačiau JAV Vyriausybė vi
są laiką neprotingai mėgino 
neleisti Kinijos Liaudies Res
publikai — vieninteliam teisė
tam kinų tautos atstovui daly
vauti darbe ruošiant taikos 
sutartį su Japonija, o tai yra 
kinų tautos atžvilgiu didžiau
sias įžeidimas, kurio ji jokiu 
būdu negali toleruoti. Kinijos 
Liaudies Respublikos Centrinė 
Liaudies Vyriausybė yra ne 
kartą pareiškusi, kad taikos 
sutarties su Japonija paruoši
mas, sudarymas ir pasirašy
mas, Kinijos Liaudies Respub
likai nedalyvaujant, nepri
klausomai nuo jų turinio bei 
rezultatų, bus laikoma netei
sėtais ir negaliojančiais.

JAV Vyriausybė visokerio
pai siekia pašalinti Kinijos 
Liaudies Respubliką, TSRS ir 
kitas Sąjungines valstybės 
nuo darbo ryšium su paruoši
mu taikos sutarties su Japo
nija, pilnutinai pasigrobti tai
kos sutarties su Japonija pa
ruošimą bei sudarymą tam, 
kad, pasinaudojusi Japonijos 
dabartinės vyriausybės pri
klausomumu nuo amerikiečių 
okupacinių organų, diktato 
būdu priverstų Japoniją pri
imti JAV Vyriausybei naudin
gas taikos sutarties sąlygas.

Visiškai aišku, kad dabarti
nė Japonijos vyriausybė, pa- 
.klusni amerikiečių okupaci
niams organams, negali atsto
vauti japonų tautos laisvai 
valiai, o taikos sutarties< sąly- 
gos, JAV Vyriausybės prime
tamos Japonijai, gali sukelti 
tik nelaimę japonų tautai.

Nurodęs, jog taikai suda
ryti su Japonija projektas 
laužo susitarimus, atliktus 
Kairo ii* Potsdamo konfe
rencijose, Chou En-lai to
liau sako:

JAV Vyriausybė savo veik
smais dar nuo to laiko, kai 
Sąjunginės ' valstybės pasiekė 
pergalę prieš Japoniją, ėmė 
laužyti svarbiausius tarptauti
nius susitarimus, lietusius Są
junginių valstybių 'politiką 
Japonijos atžvilgiu. Pasirėmti- 
sios aukščiau paminėtais tarp
tautiniais susitarimais, Sąjun

ginės valstybės suteikė Ame
rikos armijai teisę okupuoti 
Japoniją, o okupacijos tikslas 
buvo apribotas tik japoniško
jo militarizmo pašalinimu ir 
Japonijos sudemokratinimu. 
Tačiau politika, kurią -ameri
kiečių okupaciniai organai 
vykdo Japonijoje, iš tikrųjų 
yra tokia: bet kurių pastan
gų kaina išsaugoti japonišką
jį militarizing ir sukliudyti 
Japonijos sude|nokratinimą, 
o todėl ji yra nesuderinama 
su aukščiaū minėtais tarptau
tiniais susitarimais ir neteisė
ta. Aukščiau minėtuose tarp
tautiniuose susitarimuose vie
nodai su pilnutiniu aiškumu 
užfiksuotas Taivano bei Pes- 
kadorų salų grąžinimas Kini
jai ir laisvės bei nepriklauso
mybės suteikimas Korėjai. 
Tačiau JAV Vyriausybė, ne
teisėtai panaudojusi Japoni
jos teritoriją, materialinius iš
teklius bei žmonių rezervus, 
įvykdė neteisėtą ginkluotą į- 
sibrovimą į Korėją ir neteisė
tą ginkluotą mūsų Taivano 
okupavimą. JAV Vyriausybės 
taikos sutarties projektas kaip 
tik ir yra mėginimas Įteisinti 
šiuos jos/ sistemingus neteisė
tus veiksmus.

Kinijos Liaudies Respubli
kos Centrinė Liaudies Vy
riausybė dar savo J9150 m. 
gruodžio 4 d. pareiškime nu
rodė, kad Taivano bei Peska- 
dorų salų grąžinimas Kinijai 
jau buvo užfiksuotas Kairo 
deklaracijoje ir kad visiškai 
nėra jokio pagrindo iš naujo 
svarstyti šiuos jau išspręstus 
teritorinius klausimus.

Tačiau JAV Vyriausybes 
projekte kalbama tik apie 
tai,1 kad Japonija atsisakanti 
nuo teisės į Ta i va n ą bei »Pes- 
kadorų salas, bet jame nėra 
nė vieno žodžio apie Taivano 
ir Peskadorų salų grąžinimą 
Kinijai.

Visiškai aišku, kad JAV 
Vyriausybė siekia ilgam lai
kotarpiui neteisėtai okupuoti 
mūsų Taivaną ir, 'pavertusi jį 
karine baze, žengti tolesnį 
žingsnį agresijoje prieš Kini
jos Liaudies Respubliką.

Be to, nė viename tarptauti
nių susitarimų tarp Sąjungi
nių valstybių nėra užfiksuota, 
jog Liuciu (Rinkių) salos, 
Siaolijuanciundao (Bonino) 
salos, Liuchutdnciundao (Vol- 
kano) salos, Nanjniaodao 
(Markūso) salos, Sičžidao 
(Rozario) sala ir čžunčžinia- 
odao (Pares Vela) sala turi į- 
eiti į Aym.erikos vykdomos 
globos sistemą. »

Gi JAV Vyriausybė, prisi
dengusi Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos globos nustaty
mo aukščiau nurodytoms sa
loms pretekstu, atvirai iškėlė 
klausimą, kad šios salos būtų 
perduotos Jungtinėms Valsty
bėms valdyti, t.y., kad jos bū
tų užgrobtos JAV.

Toliau
Kinų tauta ryžtingiausiu 

būdu stoja prieš japoniškojo 
militarizmo atgaivinamą, tuo 
pat metu pilnutinai prijaučia 
japonų tautos siekimams tai
kos, demokratijos ir valstybi
nės nepriklausomybės. Kinų 
tauta yra giliai įsitikinusi, kad 
nepriklausoma, demokratinė, 
taikinga Japonija, laisva nuo 
užsienio Įtakos, būtų nema- 
žareikšmis taikos veiksnys 
Azijoje ir visame 'pasaulyje. 
Todėl Kinijos Liaudies Res
publikos Centrinė Liaudies 
Vyriausybė pilnutinai sutin
ka su TSRS Vyriausybės nu
rodytais ir kylančiais iš Kairo, 
Potsdamo deklaracijų bei 
Jaltos susitarimo penkiais pa
grindiniais tikslais, kurių turi 
siekti teisinga, protinga tai
kos sutartis su Japonija, bū
tent :

“A. Japonija turi tapti tai* 
kinga, demokratine, nepri
klausoma valstybe; •

B. Japonijos gyventojams 
turi būti užtikrintos demokra
tinės teisės ir neturi būti pri
leistas buvimas’ tokių organi
zacijų, politinių, karinių arba 
sukarintų, kurios siekia atim
ti liaudžiai jos demokratipes 
teises, — kaip tat numatyta 
taikos sutartyje su Italija;

C. kaip garantija prieš Ja
ponijos militarizmo atgimi
mą, sutartyje turi būti apribo
tas Japonijos ginkluotų pajė
gų dydis tam, kad jis nevir
šytų savigynos reikalavimų, 
kaip tat-buvo nustatyta taikos 
sutartyje su Italija;

D. Japonijai neuždedami 
jokie apribojimai jos taikio
sios ekonomikos išvystymo 
srityje;

E. bus anuliuoti visokie ap
ribojimai Japonijos prekybai 
su kitomis valstybėmis.’’

Tam, kad konkrečiai būtų 
užtikrintas aukščiau minėtų 
pagrindinių tikslų Įgyvendini
mas, Kinijos Liaudies Respub
likos Centrinė Liaudies Vy
riausybė pilnutinai sutinka ir 
remia TSRS Vyriausybės pa
siūlymus, kad taikos sutartyje 
turi būti užfiksuoti nuostatai 
dėl draudimo Japonijai stoti 
į koalicijas, nukreiptas prieš 
kokią nors Sąjunginę valsty
bę, dėl to, kad visos okupaci
nės kariuomenės turi būti iš
vestos iš Japonijos ne vėliau 
kaip per vienerius metus po 
taikos sutarties su Japonija 
sudarymo, dėl to, kad jokiai 
valstybei neleidžiama palikti 
savo ginkluotąsias pajėgas ar 
karines bazes Japonijoje, ir 
dėl to, kad valstybės, pasira
šiusios taikos sutartį su Japo
nija, turi bendrai paremti Ja
poniją klausimu dėl įstojimo 
Į Suvienytųjų Nacijų Organi
zaciją.

Rochester, N. Y. — Ame
rikos Civilinio akro vetera
nas James A. Hard minėjo 
110 metų amžiaus sukaktį.

Illinois Tautinės Gvardijos būrys tapo atsiųstas į Ci
cero jau po to, kai gauja valkiozų sūnaikino visą ve
terano Harvey Clark, Jr., turteli ir sužalojo butą, j kurį 
vėtėVaiiAs su šeima buvo ką tik atsikraustęs. Vietos po
licija visai nesistengė negrą apginti.

Jūsų taupomasis, doleris 
socialio saugumo fonde
TRAIPSNIS IV-TAS Kitos priežastys rSTRAIPSNIS IV-TAS

Kada ir dėl ko gali 
sustabdyti pašaipą

Pirmesniuose straipsniuo
se aiškinome, kas ir kokiu 
būdu gali tapti apdraustu, 
einant socialio saugumo 
(social security) įstatu.

Šiame aiškinsime, kada ir 
dėl ko pašalpa gali būti su
stabdyta arba net nepradė
ta mokėti.

Senatvės pensijos nepra
dės mokėti net ir suėjusiam 
65 ar daugiau metų pilnai 
apdraustam (fully insured) 
asmeniui, kol jis ar ji tebe
dirba ir uždirba virš $50 
per mėnesį.

Jau pradėtą mokėti pen
siją sustabdys už kožną 
mėnesį, kurį apdraustasis 
dirbs ir užsidirbs virš $50.

Kada sustabdoma ap
draustajam pašalpa, jL taip 
pat už tuos pat mėnesius 
sustabdoma ir jo išlaikyti- 
hiams: jo žmonai, jo maža
mečius vaikus prižiūrinčiai 
motinai, jo vaikams.

Apdraustojo asmens pen
sija sustabdoma tuojau po 
jo mirties.

n įlos priežastys ;
sustabdymui pašalpos/

Gaunančioji mažamečių 
vaikų • pr i žiūrovės pašalpą 
motina negauna pašalpos 
už tuos mėnesius, kada ji
nai vaikų faktinai (in fact) 
neprižiūri. Pavyzdžiui, ji 
gali tebebūti atsakinga už 
vaikų priežiūrą, bet jeigu 
jie būtų vidurvasariu iš
siųsti į kempę ištisam mė
nesiui ar ilgai atostogai bi
le kur toli nuo namų, ji 
skaitoma liuosa, negauna 
pašalpos.

Pašalpa sustabdoma ap
draustojo asmens žmonai 
ar vyrui, kada jie divor- 
suojasi (ištuokiami).

Vaikams sustabdoma pa
šalpa suėjus 18 metų am
žiaus. Jie jau skaitomi su
augusiais, ; turinčiais save 
išsilaikyti. Ir jaunesniems 
sustabdo pašalpą, kai apsi- 
veda.

Motinai vaikų prižiūrovei 
sustabdoma pašalpa, k&i 
jauniausiam sueina 18 me
tu.

Sekamame straipsnyje bus 
apie* tai, kaip ir kada pa
reikalauti savo dalies iš so
cialio saugumo fondo.

“Susimaišę Signalai”
Po tokiu antgalviu New 

World Review tilpo straips
nelis, kuriame telpa keli 
vienas kitam priešingi pra
nešimai, paimti iš New 
York Times. Pirmas pra
nešimas iš gegužės 27 d. sa
ko, kad mūsų valstybės se
kretorius Dean Acheson 
atsišaukęs per Amerikos 
Balsą į Gruzijos Tarybų 
Respublikos liaudį, raginda
mas ją sukilti ir imti daly- 
vumą su Jungtinėmis Vals
tijomis kovoje už savo lais
vę, kurios jie dabar neturį. 
Atsišaukimas buvęs išvers
tas į gruzinų kalbą. Sekre
torius apšaukęs Sovietų va
dus agresoriais, kaltinęs 
militariniais veiksmais. 
Kvietęs Gruzijos liaudį pa
remti Amerikos siekius... 
už taikų pasaulį, kuriame 
nebus galingų nei silpnų, 
nei ponų nei vergų, bet ku
riame žmones galės gyven
ti ir dirbti laisvai ir laimin
gai be trūkumų ar baimės 
ir su teise garbinti Dievą, 
kaip a k u r i a m patinka.” 
(Mano pabraukta — J. N. 
S.). Panašūs atsišaukimai 
buvo daromi per Amerikos 
Balsą ir į daugelio kitų 
kraštų liaudį, neišskiriant 
ir Tarybų Lietuvos.

Bet New York Times’e 
birželio 6 tilpo pranešimas 
iš Maskvos, rašytas birželio 
1, nuo Times koresponden
to Harrison E. Salisbury, 
kuHs tik buvo grįžęs iš ato
stogų, kurias jis praleido 
Tbilisi (Tiflise). Jisai sa
ko, kad Gruzija esanti šau
ni vieta dėl Maskvos ame
rikonų, kurių apie 13 J. V. 
ambasados štabo nariu ten 
lankėsi praeitą pavasarį. 
Jis komentavo apie tradici
nį gruzinų malonų patar
navimą amerikonams gauti 
pilną Gruzijos vaizdą. Už 
tai Salisbury ir piešia pilną 
grafišką gyvenimo sąlygų 
paveikslą; tų sąlygų, prieš 
kurias mūsų Administraci
ja ragina gruzinus sukilti. 
Salisbury rašo:

—Atsilankiusiems ameri
konams atrodo, kad gruzi
nai turi patogų gyvenimą. 
Maisto yra perpilna, pigus 
ir pilname pasirinkime... 
Susirūpinimas gy v e n i m u 
yra dingęs... Gruzijos ūki

ninkai, paprastai kalbant, 
yra aukštesnėj jeigu kla
sėj ... daugiau ir daugiau 
jų įsigyja elektrą... Gru
zijos ūkininkas (čia, mato
mai, Salisbury kalba apie 
kolūkio darbini nką) pa
prastai turi patogų čerpėm 
dengtą, iš akmens pabuda- 
votą namą, su geru plotu 
daržo, priklausančius jam, 
ir visai jam nėra $ reikalo 
susirūpinti maistu nei vy
nu. (Mano pabraukta—J. 
N. S.) f

Dar kiek anksčiau Salis
bury buvo prisiuntęs ra
portą iš Tifliso, kuris tilpo 
New York Times’e gegužės 
20, kad jis turėjęs audien
ciją su patriarchu Kaili- 
-strat Tsintsadze, patriar
cho puošniame apartmente 
prie Zion katedros, vado
vaujančios Gruzijos orto
doksų bažnyčios. Salisbu
ry raportuoja:

—Patriarchas sakėsi esąs 
pilnai patenkintas dabarti
niu Gruzijos ortodoksų baž 
nyčios stoviu, ryšiai su val
džia esą geri ir bažnyčioj 
lankytojų skaičius laikos; 
pastovus. Gruzijoje esą virš: 
100 gyvuojančių ortodoksi 
bažnyčių. ' I

Kaipgi tą dabar galimi 
kitaip sau išsiaiškint^ kaų 
tik, kad baimė, paeinanti 
nuo besiartinančio laipita 
lizinui saulėleidžio, verčią 
jį griebtis už tokių bevilčitj 
priemonių, kad pratęsti saį 
vo viešpatavimą ant toliau 
O įvairūs trustai bei mono; 
polistai, turėdami progli 
pasinaudoti iš tos baimės 
dar daugiau baugina, ka^ 
tik vis daugiau ir daugiai 
susižerti tų milijonų ir bi 
Ii jonų iš valdžios iždo į sa 
vo kišenes. Juk mūsų vai 
džia neturi nuosavų įmpnii 
perdavimui Amerikos Bhl 
so. Todėl tie milijonai do 
lerių atitenka susisiekimi 
trustui, kuris persiunčia 
Amerikos Balso atsišauki 
mus į kitaš šalis. Juk kuo
ne kiekvieną kartą, kadi 
reikia paskirti dar kelk 
milijonus dolerių ^Amerikos 
Balsui, Kongrese p:Arei& 
kia abejonių, ar Amerikoj 
Balsas pasiekia savvj tiks 
lą. Tuomet kas paskleidžii

(Tąsa ketvirtame pusi.)

2 pusi.—Laisve (Liberty)*Antradien., Liepos-July 31, 19S1



TEOFILIS TILVYTIS.

,DIČIUS
Y * (Pabaiga)

Sėdi karčiamoj prie stalo, 
Iš nakties lig paryčių. 
Taip ir brendama i bala, 
Sekdami pėdom Dičių. 
Geria jaunas, geria senas; 
Kaunas — mūsų restoranas!

. Kai apsvaigus ,kai girta, 
Mūs šviesuomenė tvirta.
Kas gi bus? Kas bus, drauguži? .. 
Ką rūsti diena atneš?
Visą laiką liūdžiu aš, 
Kad jauniems sparnai palūžę. 
Kaunas verda'skystimus, 

4<ad padarius vyrais mus.

O tenai, šiaurės rytuose, 
Ant kalnelio Tauragnai, 
šniokščia ten beržai ir uosiai — 
Velniškai graudu tenai.
Ten tas ežeras, smiltynas, 
Ten žmonelių skruzdėlynas, 
Ten miškai, miškuos kalnai — 
Skurdas ir-paliks tenai.
Tu kitur stataisi rūmus, 
Tau prie miško neramu; 
Tu slapstaisi nuo kaimų, 
Nes kiaules vaikei po krūmus.
Tu pabėgai iš tenai 
įv sugrįžt nebemanai.

Dičius irgi taip galvojo.
' NVTanė sieksiąs debesų, 

Išgarsėsiąs Lietuvoje.- 
Kuo jis tapo iš tiesų?

L VIENUŽIS

Atsiminimų bruožai
pamatėme pačią stotį ir il-■ (Tąsa)

Pirmadienio rytas paniu
ręs, miglotas ir dvelkia 

. smulkiąja purkšna taip, 
kad visas miestas ir visi pa
statai paskendę rūke ir at
rodo apsiašaroję, o didimes- 
čiaiiamai panašūs į negyvų 
uolų visokių formų kaubu
rius. Keleiviai, pasivalgę 
pusryčius, susirinko kiek
vienas savais mantas ir lau
kia apleisti laivą. Gi pats 
laivas pavirto kaip ir kokiu 
skruzdėlynu: judėjimas, 
knibždėjimas visuose kam
puose; darbininkai tik laks
to, bėgioja ir viską rengia, 
ruošia iškrovimui. Paga
lios ir mums, trečios klasės 
keleiviams, ateina eilė ap
leisti laivą. Mus persodina 
j mažą laivelį, kaip į kokią 
geldą, palyginus su didžiuo
ju laivu, ir nuveža į Castle 
Garden .salą (kaslegarnę) 
ir ten imigracijos pareigū
nai pervaro mus visus per 
savo šerengą ir išskirsto po 
numeriais į grupes, kurie 
kur važiuoja. Pamenu — 
man prikabino ketvirtą nu
merį.

Jau buvo geras popietis, 
H vyras, iškėlęs ant ilgos' 
įžymios ketvirtą numerį, ėmė 
Šaukti, kad visi; kurie turi 
tąjį numerį, susirinktų prie 
jo. Kada jau visi susirin
kome apie tą “šveicorių,” 
tai tada mus, kaip avių ta
būną, išvedė iš to didelio, 
raudono namo ir vėl suso- 

' dino į laivelį‘ir atvežė į Ho
boken, N. J.„ į Lackawanna 
gelžkelio stotį, čionai mus 
suvarė į kokią, it žargą, pa
talpą, kur mesi susėdome, 

. kaip bažnyčioj į Jonikas, ir 
laukiame, kas bus toliau, ir 
vėpsome į darbininkus, ku
rių čia daug įeina ir išeina, 

\ ir visi paišini, aliejuoti ir 
susivėlę. Tai daugiausia 
geležinkelio ir stoties įvai
rūs aptarnautojai. Pati pa
talpa irgi ne per švariausia 
ir prastai apšviesta. Po ii- 
rttfko laukimo, atėjo žmo
gus su kokia tai žyme ant 
kejkųrės ir pamojo ranka į 
mus ir parodė, kad sekti 
paskui jį. M'es ir sekame, 
kaip žąsiukai. Kada atsi
darė plačios durys, tik tada 

gą peroną pilną žmonių, ku
rie kažin ko taip skuba, ei
na, beveik patekinomis bė
ga vieni pro kitus, it’žuvys 
vandenyje. Mes laikomės 
vieni prie kitų, kad nepa
silikti ir nepaklysti šioj ne
žinomų žmonių minioj. Mū
sų vadas, atvedęs mus prie 
vagono,’ suvedė į puošnų, 
aksomo minkštomis sėdynė
mis vagoną ir, susodinęs, 
pats nuėjo savais keliais. 
Mums net baisu buvo ir sės
tis į tokias puikias sėdynes 
ir dar tarpe, puošniai pasi
rėdžiusių keleivių, kurie į 
mus žiūrėjo su kokiu tai, 
kaip ir nuostabiu, žingeidu
mu. Koks buvo didelis skir
tumas tarpe jų ir mūs!

Rūsčiai piktas švilpynės 
balsas perskriodė orą ir at
simušė ausyse. Vagonų po- 
grindyj sušnypštė garas ir 
kas nors subraškėjo. Kon
duktoriai uždarinėjo vago
nų duris, o virtinė vagonų 
sudrebėjo, rodos, ko nusi
gando, ir pradėjo lėtai 
slinkti tolyn, nuo stoties. 
Daug, netvarkiai visur iš
kaišiotų, spinksėjo šviesų. 
Vakaras skubiai keitė savo 
prieblandį į juodą nakties 
tamsumą. Traukinys mo
mentaliai įsibėgėjo visu sa
vo greitumu taip, kad lem
pos arti bėgių tik bėgte 
prabėga pro vagono langus. 
Mudu su jaunu Seinų apy
linkės vaikinėliu, kaip ir aš 
pats, kurio pavardės jau 
neatmenu, sėdime, kaip su
gauti du ! kurapkučiai, ir 
mažai ką kalbamės; neturi
me drąsos tarpe hežinomų 
žmonių. Ir taip prabėga 
apie keturios valandos lai
ko. Ką mudu tada galvo
jom—nežinau. • Veikiausiai, 
kad nieko.

Traukinys sulėtiha savo 
bėgį. Nekurie keleiviai su
juda ir ima krapštytis, 
rengtis. Reiškia, artinamės 
prie stoties, tai. rengiasi iš
lipti. Konduktorius, priė
jęs ir pHe mudviejų, paro
do ženklą, jog ir mes turė
sim 'išlipti.

Stotis. Peronas pilnaš, 
užsikimšęs žmonėmis. Švie
sos visur gausiai tik žerk

Skersgatvy dažnai iš ryto 
Žmonės stebi jį, kaip mitą, 
Gal rytoj didvyris šis 
Išriialdos žmonių prašys? .. 
Bet negrįš tenai, kur gimė, 
Tėvo žemės nebears. 
Amžius žemėn jį nuvers, 
Gyvuliai užmins jo žymę ... 
Bet tai visa ateity — 
Tą atpasakos kiti.

Baigiant giesmę aš prašyčiau 
(Nežinau jūs,pavardės), 
Kai galvosi apie Dičių — 
Prie minčių pridėk širdies. 
Dičiaus daina sudainuota, 
Prižliumbta, priaimanuota; 
Atsiminkim jį gražiau — 
Iš širdies ir aš rašiau.
Vaikšto jis dabar po gatvę, 
Lenkias buvusiom draugam; 
Susikaupk nors neilgam 
Ir paguoski jo senatvę.
Gal paslysim ryt ir mes . .. 
Kas iš mūs be nuodėmės?

Dičius — gaminys epochos, 
Besibaigiančios, juodos. 
Žuvo nuostabus berniokas 
Tokiuos metuos be naudos! 
Sutrūnijus, be idėjų 
Buržuazija žydėjo, 
O tenai žemai po ja — 
Kėlės darbų žmonija.
Dičius liaudį jau paliko 
Ir pakibo ant dangaus. 
Ar gailėt tokio žmogaus? 
Pasvarstykim tą dalyką. 
Bet su tuo sutikt gali: 
Jo mirtis natūrali. 
1933 m.

Worcester, Mass.
Atostogų mokykla jau pa

sibaigė. Jau ir vėl mūsų 
Olympia Parkas atrodo tuš
čias: nematyti mokinių, ne
girdėti dainų, visur tyla, tik 
vėjelis per medžius pučia. 
Kartais girdėti paukštelių bal
sas tai vienatie, tai kitame 
gale parko. Išrodo, kad ir 
paukšteliai nusiminę, kad to, 
ką visi turėjome per dvi sa
vaites, šiandien jau nėra.

Aš manau, kad ir visiems 
tiems, kurie buvo per tą lai
ką mokiniais, ir jiem eina to
kios mintys. \

Buvo mokinių (kiek man 
žinoma) iš dešimties valstijų: 
Wisconsin, Michigan, Illinois, 
Qhio, Pennsylvania, New 
Yorko, New Jersey, Connecti
cut, New Hampshire ir Mas
sachusetts. Tai parodo, kad 
metai po metų vis daugiau 
mokinių ir iš daugiau valstijų 
atvyksta.

Būtų labai gražu kitais me
tais matyti iš dar tolimesnių 
valstijų ir daugiau mokinių.

Dailu man buvo matyti, 
kad ir mūsų senesnieji žmo
nės įsidomėjo, išsijudino iŠ’ 
namų ir atvažiavę mokyklon 
pamatė ir išgirdo tą, ko (jie 
vis sakydavo) jiems “nerei
kia.” Manau, kad visi daug 
išmjĄo ir kad dar ir kitiems 
pasakys: “Nekalbėk, bet nu
važiuok nors vienerius metus 
ir gauk patyrimo, tada galėsi 
man ką pasakoti.”

Man daugiausia patiko 
drama, nes dainų (bent mūsų 
mieste) galima girdėti kada- 
tik nori. Bet sunku surasti, 
kas gerai vaidintų dramą, kad 
pritrauktų prie veikalo. J. 
Valentis, apart mokinimo, ir 
pats labai įspūdingai tėvo 
charakterį suvaidino. Bra- 
____________z

Mudu su mano sankeleiviu 
nedrąsiai einame iš vagono, 
o išlipę dairomės, į kurią 
pusę eiti, kaip aš visai ne
tikėtai išgirdau lyg ir pa
žįstamą balsą šaukiant ma
ne vardu. Aš nei nejutau, 
kaip valizėlė iškrito iš ma
no rankų, o aš abiemis ran- 
komis apsikabinau broliui 
ant kaklo. Tai buvo 
džiaugsmo valandą, kurią 
aš ir šiandien tebeatmenu. 
Tai buvo pabaiga ilgos Xe- 
lionės iP pradžia bei įžanga 
į naują gyvenimą, naujas 
gyvenimo sąlygas. , 

(Daugiau bus)

.... ..
zauskienė patodė, ką gali 
žmogus padaryti į penkias 
dienas (jei nori mokytis). Ji 
parodė, kad drama yra kas
dieninis atsitikimas, kad mes 
visi esame vaidintojais — ge
ri ar blogi,- bet esam.

Taip pat ir maži vaikai pa
rodė, kad gali užduotį atlikti.

Šokiai, kurių mokino, gali
ma vartoti tiktai grupių pasi
rodyme kur pikniko, ar prog
ramoje ant estrados duoti 
“exhibition,” nes ne visi gali 
taip šokti. Seni žmonės neno
ri taip aukštai kojas kilnoti 
ar ^markiai sukinėtis.

Kalbos, kiek per dainas iš
moko, tai tiek ir žino, nes ir 
mokytojai vartojo anglų kal
bą aiškindami tą, ką jie norė
jo. k.ad mokiniai suprastų, tad 
aš nemanau, kad lietuvių kal
ba pas mokinius labai ilgai 
laikysis. Tegul tėvai priima 
tašką, kad stuboje su jais 
vaikai kalbėtųsi tėvų prigim
ta kalba,"o tada, aš esu tikras, 
nepajmirš.

Dabar jau atsiskyrimo die
na. Visi mokiniai ir svečiai su
sirinko į Olympįa Parką. 
Gaspadinės jau turi pagami
nusios pietus, prašo visus eiti 
valgyti. Bet tie visi skubėjo, 
nes tūli jatii iš praeities žino, 
kas po pietų seka.

Dar nespėjau pradėti val
gyt, jau Sukackienė pradeda 
prašyt, kad vienas ką pasa
kytų, kitas vėl ką pasakytų. 
Vieni kalba, o jau pas tūlą 
matyt akyse ašaros. Kitas 
skepetaitę pasiėmęs jau šluos
tosi ašaras (bet ne todėl, kad 
kalbėtojas ką graudingo pasa
kė, ne kad kas ką užgavo 
blogu žodžiu. Ne. Visai kas 
kita. Visiems buvo gaila atsi
skirti, kad tuo trumpu laiku 
jų mintys susipynė draugiš
kumu. Pas juos nebuvo jokio 
piktumo. Ką darė, visi darė 
bendrai. Kur ėjo, visi ėjo 
bendrai, nei vienas, nei kitas 
nebuvo atskirtas. Todėl tos 
atsiskyrimo ašaros).

Viena draugė, kuri mus va
kar virkdė, vaidindama ant 
estrados, šiandien pati negalė-* 
jo kalbėti. Po kelių žodžių, 
sako: “Man čia'akmuo stovi, 
aš negaliu daugiau ką sakyt.”

Kitas draugas, nors savo 
malonia muzika žavėjo mus 
kas dieną, pats tarė kelis žo
džius ir užsiėmė akis, nes ma
no, kad vyrai neturi verkti.

Norma, nors visu pietų lai
ku verkė, bet kai reikėjo at
sistoti ir kalbėti, sako: “Aš 
daugiau neverksiu, nes nėra 
ko verkti.” Pradėjo kalbėti 
apie mokyklą ir pradėjo bal
su verkti ir sėdosi.

Išklausius visų kalbų, man 
pasirodo, kad kitais metais 
LMS mokyklą reikės' daryti 
trims savaitėms. 'Ir jau dabar 
yra laikas tą darbą pradėti.' 
Nelaukim, drdūgai, lig kitų 
metų, nesakykim: “O, dar 
yra laiko. Ką dabar planuosi, 
ar kam kitam palikti?”

Planus darykim, bet nepa
mirškite ir tų, kurie bus stu
dentais. Duokite ir jiems žodį 
tame plane. Matote, kaip yra 
sunku savas idėjas perduoti 
jauniems, jei su jais benori 
Užsiimti kol jie tebėra maži.

, Ačiū visoms gaspadinėms, 
kur tik jos dirbo: prie gami
nimo ir padavimo maisto, priy 
apvalymo indų ir suruošimo 
visų reikalingų daiktų.

Ačiū ir tiems, kurie davėte 
nakvynes. / > \

Lig pasimatymo kitais me
tais! Sudiev! Adios amigOs! 
A (o h a!

šis menu a yra paskirtas 
darbininkų atostogoms-(vaca
tion time). AŠ inanau, ir man 
reiks padykauti. Noriu pama
tyti, kaip dykūnams yra gera 
būti be darbo, žiūrėti į kitus, 
kaip jie dirba. Kas žino, ga
liu ka išmokti?

Dabar turim, rengtis prie 
mūsų Amberland Pikniko, ku
ris įvyks rugpjūčio 19 dieną, 
Lietuvių Tautiškam, Parke, 
Montello, Mass. Nepamirškite 
IdatlSj^Mb^įadijo programos 
kiekvieno 9
valandą, gausit daugiau pt 
nešimų. Aš.

BINGHAMTON, N. Y.
Teko iš A. Mačiukienės 

sužinoti, kad J. S. Bartkų 
sūnus Edwardas pradžioje 
birželio menesio baigė Ox
ford, N. Y., aukštesnę mo
kyklą su atsižymejimais ir 
už savo gabumus laimėjo 
stipendiją.

Linkiu jums, Edward, 
geriausio pasisekimo siek- 
tis jūsų užsibrėžtos profe
sijos.

Juozas ir Suzanna Bart- 
kai yra 1 Laisves skaityto
jai. Taipgi yra buvę brook- 
lyniečiai.

J. K. Navalinskieiie

Chicagos Žinios
• Chicagos lietuviai parodo 

aukštą įvertinimą lietuviui 
liaudiškos spaudos ir gražią 
prie j autą jos darbuotojams. 
Tai parodo padidėjusi dien
raščiui Vilniai parama po ra
sistų chuliganų užpuolimo 
ant dienraščio įstaigos, ant 
literato Prūseikos .asmeniškai 
ir ant Jonikų namų.

Ateina paramos ir iš kitų 
miestų. Taip ir turėtų būti. 
Juk Vilnis priklauso ne vien 
tik chicagiečiams, bet visai 
demokratinių lietuvių visuo
menei. 

—o—
Chicagiečiai lietuviai taipgi 

daug pasidarbavo Taikos 
Kongresui ir dabar tebeprisi
deda jo ateities darbams pa
remti.

—ox_.
Vilniečius aplankė rockfor- 

diečiai d. Andrickai. Praleidę 
tris savaites atostogų kelyje 
ir apsilankyme Kalifornijoje 
pas dukterį Elzbietą, pamatę 
tos valstijos ir bendrai mūsų 
šalies Vakarų įdo.mybes, nu
sprendė užbaigti su vizitu 
pas mus. Svečiai Vilnies lan
gų pataisoms dovanojo de
šimkę. '

Pas daktarą ir Mrs. Butko 
svečiavosi Mr. ir Mrs. Kazys 
Zabitis su dukra ir žentu iš 
Bostono.

—o---
v Vietinis United Electrical 
Unijos lokalas 1114 nusipirko 
73 akrų žemės plotą netoli 
Paw Paw, Mich. Ten įrengs 
savo nariams ir jų. šeimos 
vietą atostogoms. Šiemet rengs 
bent vieną apžiūrų išvyką, o 
ateinančiai vasarai jau tikisi 
įrengti viską.

r . -o-- . ,
Chromium Corp, darbinin

kai laimėjo sunkią dviejų 
mėnesių, streiko kovą prieš 
užšaldymą algų. Gauna algos 
priedą ir pagerintą atostogų 
planą. Viską1 bendrai sudėjus 
apie 10 nuošimčių viršija bu
vusį užšaldytą laipsnį. 

—o—
Valstijinio prokuroro * poli

cija tebeatiminėja iš mažųjų 
užeigų savininkų visokias lai
mėj imų-lotcri jų priemones. 
Savininkai išmetinėja, kad 
didžiųjų gemblerių neliečia. 
Jie sako: milijoninių/ sumų 
gemblerystes tebepalaiko, o 
centines, kurios yra tik žais
lu, grobsto.

MIR®
Walter Galason, gyvenęs 

4530 S. California Ave., 
mire liepos 22 d. Palaido
tas-25-tą, Šv. Kazimiero ka
pinėse. Liko žmona Stefa
nija (Bartkus),. 5 sūnūs ir 
duktė. Giinęs Lietuvoj.

• _

Antanas Kulbis, 3232 
Gfeen St., miro liepos 21 d. 
Palaidotas ,25-tą, Šy. Kazi
miero kapinėse. Liko žmo
na Domicėlė (Šukytė) ir 
sūnus. Gimęs Panevėžio 
apskrityje.

Joseph Ūsaitis, gyvenęs 
4816 St. Paul, raštas pri
gėręs Laramie - Milwaukee 

ežinkeliui iškastoje duo
bėje netoli Grand.

Cicero, III.
NE VISKAS ČIA JUODA:

Rasistinių'chuliganų gau
joms užpuolus negrų šei
mą, Cicero tapo negražiai 
apskelbtas visam svietui. 
Kai kas dar galėtų pama-^ 
nyti, kad čia jau nieko pa
doraus nebeliko. O-yra la
bai daug gero.

Štai Ciceros Taikos Ko
mitetas posėdžiavo liepos 
18-tą. Susirinko būvę kon
grese organizacijų delega
tai. Atėjo ir kiti susido
mėję taika žmonės išgirsti 
raportą ir pažiūrėti, kuo 
jie galėtų prisidėti laimėti 
taiką.

Greta kitko, šio posė
džio dalyviai priėjo išva
dos : (

Taikos Kongresas buvo 
visapusiškai pasekmingas;

Karo propaganda yra 
suklaidinus daug žmonių, 
tačiau dauguma, mūsų ša
lies piliečių stovi už taiką, 
prieš karą;

Taikos Komitetas ir visi 
taikos šalininkai privalo

PARSIDUODA FARMA
Paukščių Farma, 180 Pratt’s Court, West Stoughton, Mass.
Didelis 7 kambarių gyvenimui .namas su skiepu, visi moder

niniai įrengimai. Daug gražių medžių ir sodas. Namas garu ap
šildomas. Dedamųjų vištų budinkai: 1 dviejų lubų, 20x130 bu- 
dinkas, 1 concrete block 20x140. Visi nauji namai; įrengta rė- 
lėm pristatyti lesalą ir relėm liekanas apvalyti; elektriniai įren
gimai, suvestas vanduo į kiekvieną'pastatą.-

1 Brooder house, 20x30, 1 Brooder house 12x60, 2 Brooder 
houses po 12x20. Daug vasarinių pastogių priauginamom viš
tom. žemės 2*/2 akrai, daug liuosos žemės greta, norint pasiran- 
davoti ar nusipirkti. Visa žemė sausumoje, rtinkama paukščių 
auginimui ir daržams. Vieta prie puikiausių kelių, tik 15 mylių 
į Bostoną. 3 mai.lės nuo kiaušinių V paukštienos marketo, kur 
užmoka gerą kainą už paukščius ir kiaušinius, supirkinėja tiek, 
kiek tik kas pristato.

Taipgi,galima pirkti 2 labai geros rūšies karvės, jei pirkėjas 
to pageidaus, 1 arklys ir reikalingi vežimai. Visi paukščių ūkio 
įrengimai. Taipgi gyvuliams kūtės.

Priežastis pardavimo — savininkai išvyksta į Floridą.
Kaina labai prieinama, nes greit norime parduoti.
Galima laikyti iki 6,000 vištų ir turėti gražaus pelno. Viskas 

krūvoje, lengva dirbti.
Telefonas: Stoughton 755M.

SHENANDOAH, PA.
»

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

RUGPJŪČIO 5 AUGUST
Brandonville Giraitėj

Pa.Brandonville

Visi mainieriai dalyvaukite šiame piknike ir pasima- . 
tyki te su daugeliu svečių iš tolimesnių miestų. Nes jų čia 
bus iš Brooklyno, iš Philadelphijos ir iš kitur.

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
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daug dirbti, kad vis dides
nis skaičius žmonių supras^ 
tų taikos reikalą;

Komitetams ir visiemš 
reikia daugiau veikti į val
dinius ir įstatymdavystės 
organus reikalaujant, kad 
vykdytų taiką.

Kalbėta ir apie užpuolimą 
ant Vilnies ir dd. Yonikų. 
Išvada:

Negalėdami sulaikyti Tai
kos Kongreso eigos, fašis
tiniai gaivalai ieškojo pa
sitenkinimo daužydami lan
gus Yonikų namo ir Vil
nies. Ar jie tuomi ko at
siekė? Vilnies reporteris 
tai aiškiai ir teisingai atsa
ko sekamai:

Tokios priemonės prieš 
pažangą buvo vartojamos 
ir seniau, bet nfeko jomis 
nelaimėjo. ^Progresas žen
gia ir žengs pirmyn. Kas 
griebėsi arba griebia&i to
kių priemonių sunaikinti 
pažangą, patys žūsta. Jei 
fašistinė ašis negalėjo su- 
naikinti progreso, tai fa
šistiniai jos likučiai tuo la
biau negalės tai padalyti.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•
Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
hiodernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Verhdn SL 
Philadelphia, Pa.
tėi. Poplar 4110



Liberty Auditorijoje
Trečiadienio vakare čia lan

kėsi clevelandietė Sidabraitė- 
Klivington. Apžiurėjo Audi
torijos patalpas.

Grįždama namo iš LMS a- 
tostogų mokyklėles ji čia ap
sistojo apžiūrėti Auditoriją ir 
pasimatyti su savo pažysta
maisiais.

—o—
Ketvirtadienio vakare new- 

yorkietis Vidunas atsivežė sa
vo pažystamus Bernotus, ku- 

. rie atvykę iš Los Angeles pas 
jį apsistojo. Draugai Berno- 

' tai apžiūrinėjo Auditoriją, 
Laisvės ir LDS Centro patal
pas ir išeidami paliko 'Lais
vei $2.00 dovanų.

Iš Los Angeles jie automo
biliu keliauja per visą kraštą. 
Mano dar sustoti Wilkes Bar
re ir kitose vietose, taipgi da
lyvauti dienraščio Vilnies pik
nike, Chicagoje .

Ketvirtadienį buvo užėjusi 
į Auditorijos 'Vajgyklą viešnia 
Uršulė Bagdonienė^kuri aty 
vykusi iš Kalifornijoj—>vteši 
pas savo sūnų ir marčią.

New Yorkas jai pradeda 
patikti. Už kiek laiko mano 
iš Kalifornijos grįžti t>as sa
vuosius apsigyventi. Rep.

Lankėsi 
philadelphiečiai 
Smithai

Praėjusį šeštadienį Liet. 
Kultur. Centre lankėsi phi
ladelphiečiai dd. Smithai. 
Jie nuvyko į d-gės K. Pe- 
trikienės vasarnamį Rocky 
Point’e, Long Island’e, sa
vaitei atostogų.

Gero poilsio! V.

Arturas Petriką 
Šaukiamas Laivynan

•

Brooklynietis Arturas Pet
riką, • Dr. A. PetrikoVsūnus, 
gavo pašaukimą iš laivyno 
vadovybės stoti tarnybon.

Karo metu Artūras* Petriką 
tarnavo laivyne Pacifike. Pa
leistas iš aktualės tarnybos, 
jis buvo rezerve.

Tarnybon grįš spalio mėne
sį.

A. ir M. Petrikai , 
Išvyko Atostogų

Dr. Antanas ir Margareta 
Petrikai išvyko į Adirondącks 
kalnus dviem savaitėm atos
togų.

Dr. Petriko ofisas bus per 
tą laiką uždarytas—atsidarys 
tik rugpjūčio 13 dieną.

Šios atostogos yra savo rū
šies jubiliejinės atostogos. 
Šienąet sukanka lygiai 30 me
tų, kai Dr. Antanas Petriką 
baigė dantų gydytojo mokslą 
ir pradėjo praktikuoti savo 
profesijoje.

—Nei nepajutau; kai pra
bėgo 30 metų, — sakė Dr. 
Petriką. — Jei būčiau per 
tiek laiko b.uvęs kokiame nors 
biznyje, tai šiandien gal jau 
būčiau galėjęs “rėtairyti,” bet 
profesionalui tai neįmanoma.

Palinkėjau aš gydytojui ge
rai pasilsėti, bet jis, man ro
dosi, ilsėsis daugiausiai su 
knygomis ir žurnalais. Dr. 
Petriką, kaip žinia, nėra tik 
profesionalas dantų gydyto
jas, — jis yra ir žymus pub
licistas — rašytojas, pateikęs 
Amerikos lietuvių visuomenei 
keletą svarbių knygų ir dau
gybę straipsnių žurnaluose.

mos _1 . *.*
Pikietavo Franco 

Konsulatą
Virš šimtas pikietininkų su

sirinko prie Ispanijos dikta-
toriaus Franco konsulato na
mo, 35 St. ir Madison Ave., 
New Yorke. Jie nešė iškabas, 
kuriose protestavo prieš prez. 
Trumano pastangas susitarti 
su Ispanijos kruvinuoju dikta- 
toriupni. Praeiviams išdalinta 
daug lapelių, kuriuose buv^o 
raginta rašyti Trumanui* įr 
kongresmanams, kad jokių su 
Franco sutarčių nedarytų.

Pikietą surengė Jungtinis 
Antifašistinių . Tremtinių Ko
mitetas ir Abraham Lincoln 
Brigados Veteranai.

Prezidentas Visam 
Gyvenimui

International Longshor- 
men’s Association prezidentas 
Joseph Ryan vėl patvirtintas 
visam gyvenimui prezidentu/ 
Tik trys konvencijoje dalyva
vę delegatai balsavo prieš.- 
Jie pasakė, tai nedemokratiš
ka rinkti prezidentu visam 
gyvenimui. Vienas delegatas 
priešinosi, kam unija nuperka 
prezidentui naują automobilį 
ir užtikrina metinę algą $20,- 
000 ir dar visas kitas išlaidas.

Ryan gyrėsi, kad 'jis geriau^ 
šia mokąs kovoti prieš komu
nistus, bet niekur jis neįrodė, 
kad yra tinkamas kovoti 
prieš laivų savininkus, kurie 
išnaudoja jūrininkus. 1 

.šioje unijoje nėra ■ jokių 
demokratinių nariams teisių. 
Viršininkai visai su eiliniais 
nariais nesiskaito. Jie turi sa
vo mašiną, kuri kontroliuoja 
konvencijas ir susirinkimus. 
Gengsterių daug privisę uni
joje.

Unija šiuo metu turi 80,000 
narių.

Čigonė Gražino $7,011

Atšaukė Pikietą
AFL sanitation darbininkų 

unijos prezidentas Krasows- 
kis pranešė, kad unija nutarė 
atšaukti nuolatinį pikietavi-
mą City Hali, kuomet ten 
Board of Estimate svarstys 
sanitation darbininkų reika
lavimus.

Jeigu reikalavimai nebus 
patenkinti, tai manoma vėl 
pradėti City Hali pikietuoti ir 
taipgi streikui ruoštis.

Paryžiaus Komunaro Duktė 
Kovoja Už Laisvę

Miss Marie L. Sanial, Paryr 
žiaus Komunos nario Sanial 

zduktė, pridavė $20 “Daily 
W'orkerio” finansinei paramai. 
Kartu ji atžymėjo, kad ji 
nori prisidėti prie bendros ko
vos už demokratinių teisių iš-’ 
laikymą. 

* c
Miss Sanial yra 85 metų 

amžiaus, buvusi mokytoja. 
Kai Paryžiaus Komuna buvo 
įsteigta, ji tuo metu buvo 4 
metų amžiaus. Per 41 metus 
ji mokino Amerikos vaikus 
mokyklose būti gerais Ameri
kos piliečiais, gerbti ir ginti 
demokratines žmonių teises. 
Todėl ir dabar, sulaukusi se
natvės, ji kiek galėdama pri
sideda prie demokratinių tei
sių gynimo.

Kaip tėvas buvo kovotojas 
už paprastųjų žmonių laisvę 
ir geresnį gyvenimą, taip ir 
duktė eina tėvo pėdomis.

Statys Metropolitan
Operai Namų

Miestas užgyrė pasiūlytą 
planą statyti naują Metropo-
litan Operai namą. Naujas 
pastatas bus statomas ant 
Columbus Circle, prie pat 
Central Parko. Tai graži ir 
tinkama vieta.

Pastatas turės operai ir 
konvencijoms sales, taipgi 
milžinišką požeminį automo
biliams garažių.

Federal Housing and Fi
nance Agency, manoma, finan
suos statybą.

Senasis pastatas ant 39 St. 
ir Broadway jau nebetinka
mas tokiai garsiai įstaigai, 
kaip Metropolitan Opera.

Pasikorė Nukentėjęs 
Pereitame Kare
f

Peter Zlotnickow, 50 metų 
amžiaus, ^š amato siuvėjas, 
ketvirtadienį pasikorė savo 
namuose, 79 Johnson Avė., 
Brooklyne.

Jo žmona aiškina, kad jis 
paeina iš Rusijos, antrojo pa
saulinio karo metu buvęs iš
veštas į Vokietiją ir buvęs 
nacių kalėjimuose. Ji taipgi 
sakė, kad jis nesijautei avęs 
gerai nuo gautų galvoje smū
gių karo metu. Du metai at
gal jie atvykę iš Vokietijos į 
Ameriką.

Kaltinamas, Kati Pardavė
Atomini Plieną Kitiems

Ender Manufacturing Co. 
ir jos prezidentas Jules Le- 
venstein patraukti atsakom#-
bėn už pardavimą kitiems 
plieno, kuris buvo skirtas ato
minei išdirbystei. Sakoma, 
kad kompanija, kitiems par
duodama tą plieną, daug pa
sipelniusi.

Bausmė' už tai gali siekti 
iki 12 metų kalėjimo ir $120,- 
000 piniginės pabaudos.

Areštavę Norman 
Tallentire f

Trečiadienį areštavo įžymų
• progresyvį veikėją Norman 

Tallentire, Anglijoje gimusį, 
seniai Amerikoje gyvenantį.

Tallentire dabar išveštas į 
Ellis Islandą ir skiriamas de
portuoti į Angliją. •

Čigonė Hazel Lee grąžino 
Mrs. Solomon $7,011, kuriuos 
išviliojo jai įkalbėdami, kad 
tie pinigai yra užkeikti ir ga
li jos sūnų Korėjoje pražudy
ti. Jos sūnus vis, tiek buvo už
muštas.

Teisėjas paskyrė čigonei 
Lee $5,000 kaucijos, o jos vy
rui $12,500. Abu turės teis
mui pasiaiškinti, kaip jie išvi
liojo iš Solqmonienes visą 
turtą. Gal jie mokės ir teisė
ją Solomon paveikti.

Gengsteriai Vaikai 
Pakliuvo Kalėjiman
Ketvirtadienį policija su

ėmė 30 gengsteriukų, kurie 
apsiginklavę ladomis ir kito
kiais įrankiais mušėsi apt 30 
gatvės ir Boody, Flushinge. 
Tarp tų gengsteriukų buvo 
trys mergaitės.

Vaikai uždaryti į kalėjimą 
ir tėvai pašaukti. Kaucija už 
kiekvieną po $1,000. Teisme 
buvo duota lekcija, kad tėvai 
tiek pat atsakomingi už nepil
namečius vaikus.

Pasirodo, kad tie gengste- 
riukai girtuokliauja, rūko ir 
veikiausia tūli narkotikus 
naudoja. Tai/būsią, ištyrinėta.

Vaikai Sukėlė $300 
Paralyžiaus Fondui
Ant Parkville Ave., tarp 

Coney Island Ave. ir E. 8 St., 
buvo suruoštas vaikų bazaras, 
kuris tęsėsi per visą savaitę. 
Jis davė vaikų paralyžiaus 
fondui $300 pelno.

Tas bazaras buvo suruoštas 
septynių vaikų pastangomis. 
Pagirtiną darbą jie atliko.

Reikalauja Skubiai Baigti 
Karą Korėjoje

Distributive, Processing and 
Office Workers of America 
unijos Distrikto 65 stewardu 
susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje ragi
na prez. Trumaną skubiai 
baigti karą Korėjoje.

Nurodoma, kuomet derybos 
tęsiamos ir tęsiamos, tuo pa
čiu metui mūšiuose žūsta 
amgrikieęiai ir kitų kraštų 
jaunuoliai, o amerikiečių 
bombomis draskomi korėjie
čių motinų ir vaikų kūnai.

Laikas baigti šias1 skerdy
nes, sako unijos viršininkai.

N. Y. Industrijose Dirba 
1,885,600 Darbininką

Industrinis ko,misionierius 
Edward Corsi raportuoja, kad 
birželio ,'mėnesio viduryje 
New York o valstijos indus
trijose dirbo 1,885,600 darbi
ninkų. Tai daugiau 15,600, 
negu dirbo gegužės viduryje, 
taipgi 135,100 daugiau, negu 
dirbo 1950 metų birželio »mė* 
nėšio viduryje.

Priimta daugiau darbinin
kų metalo ir maisto išdirbys- 
tėse. • '

Gengsteriai ir Gembleriai 
Laisvi, Darbninką Vadai 

Kalinami
Federalis teisėjas John F. 

X. McGohey trečiadienį įkai
tino gengsterių ir geimblerių 
karalių Frank. Costello ir nu
skyrė jam užsidėti $5,000 
kaucijos. Kuomet Costellos 
advokatas Wolf pasiūlė pa
leisti Costello ieškoti kauci
jos, tai nei v teisėj as, nei šio 
distrikto prosekiutorius Say- 
pol nebuvo tam priešingi. 
Costello išėjo iš teismabučio 
laisvas, paskui užsistatė $5,- 
000 kauciją.

Bet tie patys teisėjai ir tas 
pats valdžios advokatas Say- 
pol kitaip elgiasi su darbinin
kų vadais. Jie nenori ir nus
kirtos kaucijos priimti. Jie te
rorizuoja tuos, kurie kaucijas 
užstato.

Civilių Teisių Kongreso 
kaucijų komitetas — Frede
rick V. Field, Dashiell Ham
mett, Dr. Alphaeus Hunton— 
kalėjiman uždaryti, kad jie 
nepasako, kas skolino kauci
joms pinigus.

Terorizuoja ir didelėmis 
bausmėmis grąsina Ameriki
nio Sveturgimiams Ginti Ko- 

Y'

miteto viršininkus ir darbi
ninkus.

Visokiais būdais grąsina 
tiems, kurie savo turtą užsta
to, kad komunistų vadus iš 
kalėjimų paleisti.

Maži kūdikiai dabar turi kęsti skausmingus įšvirkšti
mus - čiepus nuo pavojingų ligų, kurios galėtų kilti 
pasėkoje potvynių Kansas City ir apylinkėse. Tvenki
niai būtų galėję apsaugoti šimtus tūkstančių žmonių 
niio toNų^nuo visų baisių potvynio pasėki/ — galėjo 
potvynio nebūti.

i

kuris užmušė negrą Henry 
Fields. Liudininkai įrodinėjo, 
kad nebuvo reikalo tuos neg
rus užmušti. Bet tai padaryta 
tam, kad išgązdinti kitus ne
grus.

Brownsvilleje, kur buvo 
Henry Fields užmuštas, buvo 
suruoštas pačių žmonių tyri
nėjimas. Susirinko daug liu
dininkų ir šiaip žmonių. Pri
rodyta, kad užmušėjas yra 
kaltas ir turėtų jis but nu-

Policija Neleido Jaunuoliui 
Nusižudyti

Ketvirtadienį 21 motų am
žiaus jaunuolis Phillip Miller 
iš Bronxo norėjo nušokti nuo 
Empire State pastato 17** 
aukšto. Bet policija laiku jį 
sulaikė ir nuvežė į ligoninę.

Pasirodo, kad jis turi dide
lį nervų sukrėtimą. Klausinė
ja,mas atsakė, kad jis nieko 
neatsimena, kodėl jis norėjo 
nušokti nuo 17 aukšto. Jis 
tiek pasakė, kad jis nebegali 
pakęsti daktarų gydymo.

Negro Veterano Užmušėjai 
Pripažinti Nekalti

Federal Grand Jury tyrinė
jo negro karo veterano John 
Derrick užmušimą ir pripaži
no, kad policistai Louis Pa
lumbo ir Basil Minnakakis, 
kurie tą negrą užmušė, yra 
nekalti.

Tai ne pirmas kartas pa
našų nuosprendi teismas pa
daro. Neseniai buvo išteisintas 
policistas Sam Applebaum,

baustas.

Motinos Vėlės Nesulaukusi,
Kreipėsi j Policiją

Mrs. Elizabeth Mallett, 
Floral Park gyventoja, andai 
sudūmojo ieškoti savo miru
sios motinos dūšelės. Ji krei
pėsi pas čigonę Mrs. Costello 
pagalbos.

Costello išaiškino, kad tai 
galima surasti motinos dūšelė, 
jeigu ji sutiks čigonei perves
ti $1,200 ir deimantinį žiodą. 
Ji tai padarė ir laukė pasek
mių.

SISIMAIšE SIGNALAI 
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

“žinių,” kad Ukrainos dar
bininkai sukilo, ar kitos ku
rios tarybų respublikos ūki
ninkai atsisakė duoti val
džiai priklausančiu grūdų 
dali ar kurioje iš demokra
tiniu valstybių darbininkai 
sukilo. Ir pastarieji pa
skalai apie Vilniuje darbi
ninkų sukilimą prieš Sovie
tų vyriausybę neva už ver
timą padaryti daugiau au
tuvų Raudonajai Armijai 
be pakėlimo algų, atrodo, 
bus sukti skelbimai to su
sisiekimų trusto agentų 
įrodymui, jog tai per Ame
rikos Balsą atsišaukimų pa
sekmes. O tai reiškią, jog 
reikia daugiau milijonų do
leriu Amerikos Balsui.

J. N. S.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc:

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX ^EIST, Ph. G., 

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

---------------------------- ,--------

Matthew A.
BUYUS

(BUYAŲ8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
PIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.
• MArket 2-5172

A Nesulaukdama pažadėtų 
apsireiškimų, ji tada kreipėsi 
į policiją, kuri tuojau areštai 
vo Mrs. Costello ir grąžino 
Mrs. Mallett pinigus £ir žie
dą. - ’ * 1
--------------------s-------ųL__ 
SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI ’
HELP WANTED—MALE .

DARBININKAS J I.TA1BER VARDĄ
Reikalingas patyręs medžio du

bininkas j “Lumberyardą,’' kuris 
mokėtų operuoti pjūklus ir kitas 
mašinas, kaip tai pagaminime du
rų. langų, dratinių sietelių ir kitų 
dalykų. Geras atlyginimas. Kreip
kitės: 'Tel. VI. 3-5400. (144-14$)

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

HELP WANTED
Reikalingi patyrę prosy tojai ir 

'operatoriai (joineriai) ant geros 
linijos vyriškų rūbų. Tuojau atsi
šaukite: Markowich, 17 E. 16th St., 
New York City, N. Y.

(144-148)

REIKALINGAS. Polisher-Emery- 
Man, patyręs, puikiausia mokestis. 
Kreipkitės: Virginia 9-4696.

(148-52)

Naudokite
Medų
Karščiuose

Atsivėdinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės Įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10
PUSE GALIONO $2.00

Tuojau įsigykite medaus ir 
naudokite jį.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA DU NAMAI

WOODHAVEN — penki tušti 
kambariai ir garažas. Namas dviem 
familijom, 9 kambariai. Garu apšil
domas. Kaina $5,950.

JAMAICA NORTH, tarpe 8th Avė. 
subvės ir BMT elevatorių linijų. Vi
sai tuščia stuba ir du garažai, 11 
kambarių. Namas mūrinis. Garu ap
šildomas.

Kreipkitės telefonu:
REpublic 9-1506.

PRANEŠIMAS
SHENANDOAH, PA.

Shenandorio apylinkėj rengiamas 
piknikas paminėti Laisves 40-ties 
metų sukaktj. 'Piknikas jvyj£s sek
madienį, rugsėjo (August) 5 dierff, 
Brandonville Grove, Brandonville, 
Pa. Pradžia 10 vai. iš ryto, tęsis 
iki vėlumos. Prašom vietinių ir apy
linkės lietuvių dalyvauti Warne pik-- 
nike. Turėsim gerų užkandžių iE 
gero šalto gėrimo, taip pat susitik
sit su senais pažįstamais ,ir tuo pa
čiu sykiu paremsit mūsų geriausį 
dienraštį Laisvę. — Kviečia Komi
tetas. (147-149)

WATERBURY, CONN.
Šaunią vakarienę rengia LDS 

Conn, valstijos 5-tas Apskritys, kuri 
jvyks 12 d. rugpjūčio (August), 
1951, Lietuvių Darže, už Lakewood, 
Waterbury, Conn. Prasidės 2-rą vai. 
o vakariene bus duodama 3 yal. 
dieną. įžanga ypatai $2.50. Tai pir
mas toks parengimas jvyks Water
bury. Conn, todėl esate kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, nes tai bus 
puiki sueiga. Galima bus pasimat- 
tyti su gerais draugais ir draugiš
koje aplinkoje praleisti laiką tyra
me ore. Tikietus įsigykite išanksto. 
— Kl. Yenkeliūnienč. (148-49)

Dr. A. Petrtka
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

REPUBLIC BAR & CRILE,
Savininkas y

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8965

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI v

IR ALUS ' k|

32 TEN EYCK STREET/
Brooklyn, N. Y. 7

Telefonas: EVergreen 4-8174

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradien., Gepos-July 31, 1951




