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jlš( Vakarų į Rytus.
> Nuostoliai.
Murray pasitrauks.
Kas užims jo vietą?
Kova dėl rinkų.

Rašo R. MJZARA

Neretai komercinė mūsų 
krašto spauda didžiuojasi tuo 
faktu, kad iš Rytinės Vokieti
jos pereina į Vakarine Vokie
tiją desėtkas kitas vokiečių.

Bet štai Vakarinės Vokie
tijos laikraštis Rheinischer 
Merkur, kanclerio Adenaue
rio organas, paskelbia:

“Daugiau, kaip 150,000 
jaunų, pralavintų darbininkų, 
naudingų Vakarinės Vokieti
jos pramonei ir ekonomijai, 
1950 metais pasitraukė iš Va
karinės Vokietijos į Vokieti
jos Demokratinę Respubli
ką...”

Jie persikėlė į Rytinę Vo
kietiją dėl to, kad ten jiems 
darbas užtikrintas ir turi pro
gų mokytis, siektis pirmyn!

, Praėjusio penktadienio Niū- 
jorkiškiame dienraštyj “Com
pass” skaitome:

“Šiandien yra 59-toji die
na, kai Kaesonge, liepos 10 d., 
prasidėjo pasitarimai dėl mū
šių paliaubų.

“Per tą laiką:
“462 amerikiniai kariai bu

vo užmušti.
“3,509 amerikiniai 

buvo sužeisti.
“1,674 mūsų kariai, 

biama, dingo.”

kariai

skel-

Iš Washingtono pranešama, 
kad CIO prezidentas Philip 
Murray tikrai žada pasitrauk
ti iš tos vietos.

Jis tai padarysiąs, jei ne 
šiemet, tai sekamais metais. 
Murray sirguliuoja, yra pras
tos sveikatos.

Kadaise Mr. Murray buvo 
sukalbamas unijų vadovas. 
Bet, kai mūsų krašto vyriausy
bė pasirinko šaltojo karo ke
lią,' Murray, kaip ir ADF 
Green, įsisėdo į Trumano ka
rinį vežimą ir jame tebesėdi.

Jo vadovybėje buvo pradė
ta skaldyti CIO; išvesta iš tos 
organizacijos visa eilė unijų, 
kurios nepritaria karui, ku
rios stoja už taiką.

Akylesnieji stebėtojai sa
ko : kai Murray pasitrauks, 
CIO unijose užsiliepsnos aštri 
kova dėl prezidento posto.

Walter Reuther mano, jog 
jam privalo CIO prezidento 
kėdė priklausyti po to, kai 
Murray pasitrauks.

James Carey siekiasi to pa
ties. Pastarąjį remia klerika
lai.

Taigi tenka laukti visko.

Anglai dejuoja, kad Vakarų 
Vokietija grobia iš jų rinkas; 
vokiečiai savo pramoninius 
produktus parduoda pigiau. ,

Ąie patys anglai dejuoja, 
kad Japoniją veržia iš jų rin
kas Azijoje. Ypatingai japo
nų tekstiles pramonė smarkiai 
pakilo pastaruoju metu. *

Tai tik pradžia varžytinių.

ne

ra- 
tekstilės 
nuogąs-

Ta baimės liga serga 
tik anglai kapitalistai.

Štai, niūjorkiškis Times 
So, jog Amerikos 
pramonės viešpačiai
tauja, kad Japonijos tekstilės 
pramonė užduos smūgį ir mū
sų krašto tekstilės pramonės 
gaminiams.

Japonai praėjusiais metais 
išeksportavo apie 70 procentų 
savo tekstilės gaminių. Gi Ja- 
ponijos tekstilės pramonė yra 
didelė ir ji jau pilnai atsistojo 
ant kojų! >

Andai buvo paskelbta, jog 
shnerikiniai žvejai, tūnos gau- 
dgjtojąi, nusigandę, kad japo
nu žvejybos pramonė kerta ir 
jieiĄs smūgį: japonai tuna 
fhll parduoda pigiau, kaip 
amerikiečiai.

fc Taigi, tie, kurie mano, jog 
tarp kapitalistinių kraštų bus 
glaudi vienybė, didžiai klysta.
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AMERIKA PADARE IR KARINE SUTARTĮ SU JAPONIJA
TAIPGI ŽADA SLOPINT Japonijos taikos
JAPONU “RIAUŠES”

PASIRAŠYTA AMERIKINE 
SUTARTIS SU JAPONIJA

San Francisco. — Po to, 
kai buvo pasirašyta ben
droji 48 šalių taikos sutar
tis, tai Amerikos valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
tą pačią dieną rugs. 8 pasi
rašė. atskirą karinę sutartį 
su Japonija. Naujosios su
tarties pasirašymas įvyko 
Presidio patalpoje, šešto
sios amerikinės armijos 
centre San Francisco.

Sutarties turinys
Ši sutartis įgalina Jung

tines Valstijas per neribotą 
metų skaičių palaikyti A- 
merikos armiją ir karines 
stovyklas-bazes Japonijoje 
ir salose aplink ją.

Sovietai sako, nėra 
Korėjoj jy kareivių

So-Maskva. — Oficialė 
vietų žinių agentūra Tass 
užginčijo amerikonų pasa
kojimus, kad į Šiaurinę Ko
rėją atvykę dideli būriai so
vietinių kareivių kaip sa
vanoriai.

Tass sakė:—Tie paskalai 
yra grynas melas nuo pra
džios iki pabaigos. Tokiais 
melais amerikonai ir anglai 
nori suklaidinti pasaulio 
žmones, būk Sovietai vei
kliai dalyvaują korėjiniame 
kare.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
New Delhi, Indiia.—Indi- 

jos premjeras Nehru pa
reiškė: Indija pasirašys at
skirą taikos sutartį s.ų Japo
nija po to, kai įeis galion 48 
kitij kraštii sutartis su ja
ponais.

Washington.— Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos užsie
nio reikalų ministrai pra
dėjo pasitarimus apie Ira
ną, Egiptą ir karinę vaka
rų Vokietijos partnerystę 
prieš Sovietus.

• Washington. — Praneša
ma, kad Senatas tuojau už- 
girs bilių, kuris skiria 61 
bilijoną dolerių karinių iš
laidų per metus. Dėl to 
amerikiečiai bus taip ap- 
taksuoti, kad išeitų po $400 
taksų per metus kiekvie
nam vyrui, moteriai ir kū
dikiui.

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh vėl 
grasino pavaryt visus an
glus technikus, jei Anglija 
per dvi savaites nepanau
jins derybų dėl aliejaus 
pramonės naudojimo Irane.

-....— —.......... ........ .................. *

Nežiūrint visų Wall stryto 
pastangų- apvienyti visas kapi
talistines šalis ir joms vado
vauti, tarp jų vyks ermyde- 
riai del rinkų ir pelnų.

Kas to nemato, nieko ne
mato.

Sutartis taipgi sako:
Amerikinė kari u o m e n ė 

bus laikoma ne tik saugoti 
tą šalį nuo komunistų už
puolimo iš svetur, bet ir 
“slopinti didžiąsias pačių 
japonų riaušes.”

Japonija taipgi privalo 
sudaryti tinkamą skaičių 
ginkluotų jėgų iš savo pu
sės.

Dean Achesonas, Ameri- 
kos valstybės sekretorius., 
pareiškė, kad Japonija bus 
partneris Jungtinių Valsti
jų, Australijos, Filipinų ir 
Naujosios Zelandijos dėl 
apsigynimo nuo komuniz
mo Tolimuosiuose. Rytuose.

Senatorių komitetas 
nutarė pakelti taksus 
dar 11 procentų

ko
pa-

Washington.—Senato 
mitetas užgyrė siūlymą 
kelti taksus algoms 11 pro
centų aukščiau negu dabar.

Kongreso Atstovų Rūmas 
jau birželyje nutarė padi
dinti algų taksus 12 pro
centų. Skirtumai tarp se
natorių ir kongresmanų ta
rimų paskui bus išlyginti ir 
priimtas suvienodintas bi- 
lius taksam pakelti.

Senato komitetas atmetė 
sumanymą aukščiau aptak
šnoti didžiausius korpora
cijų pelnus — viršpelnius; 
leido taip paskirstyti įplau
kas tarp tėvų vaikų, dė
džių ir tetų, kad turčiai mo
kėtų kuo mažiausia taksų.

Senatinis komitetas, tarp 
kitko, siūlė surinkti 500 mi
lijonų dolerių taksų iš gem- 
blerių - raketierių per me
tus ir užgyrė taksų pakėli
mus įvairiems perkamiems 
naudojimui daiktams.

Penna, mokytoju 
streikai plinta

Philadelphia.—Plinta 
kytojų streikai Pennsylva- 
nijos Schuylkill ir North
umberland apskrityse dėl 
to, kad miestų valdybos ne
moka jiems algos.

Daugelis vidurinių ir pra
dinių mokyklų .mokytojų 
jau 10 mėnesių negauna al
gos. Pottsvillės ir kitų 
miestų valdininkai sako ne
turį mokytojams pinigų.

Ulo

Dolerio nupuolimas
New York. — Šalies dar

bo departmento valdininkai 
šioje srityje surado, jog 
perkamoji dolerio vertė 
New Yorke dabar yra tik
tai 55 centai, lyginti 
1939 metais.

su

ORAS. — Apsiniaukę 
busią lietaus.

ir

konferencijos 
dienynas

gręs kaip 
ekonominis

parodo, ko 
iš vakaru c

Rašo Ks. B. Karosrenė,
SAN FRANCISCO, Calif., 

rugs. 8. — šiandien konfe
rencija baigta. Pasirašė su
tartį 48 šalys ir pati kalti
ninkė Japonija, sudarant 49 
šalis. Sovietų, Čechoslova- 
kijos ir Lenkijos delegatai 
šiandien nedalyvavo. Jie 
laikė pokalbį su spaudos at
stovais.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos blokas dabar gali pa
sidžiaugti, kad, kaiip prie
žodis sako, “suvarė į ragą” 
Sovietų bloką. Jie suvarė 
į tą patį ragą ir visas ki
tas šalis. Visos pasirašiu-' 
sios šalys sėdės Amerikos- 
Anglijos kišeniuj. Jei tik 
priešinsis priimti sutartį 
savo šalių parlamente, tai 
susilauks didelio užsirūsti- 
nimo, ir jiems 
politinis, taip 
bankrūtas.

Šioji sutartis 
galima tikėtis.
Europos, kuomet ten rašys 
“taiką” su Vokietija.

Pasaulis aiškiai, aštriai 
pasidalino į dvi galingas jė
gas. Trečias pasaulinis ka
ras tik stebuklu bus išven
giamas. Juk Trumanas aiš
kiai pagrasino dar išvaka- 
rej konferencijos, kuomet 
kalbėjo demokratų susirin
kime, kad Amerika turi 
fantastiškus ginklus, kurie 
gali išnaikinti civilizaciją.
GROMYKO SAKOf 
TAI SUTARTIS KARUI r

Gromvko ir' sovietinė de
legacija laikė spaudos kon
ferenciją. Gromyko griež
tai pareiškė, kad ši sutar
tis — tai “sutartis naujam 
karui.” Nes tokia sutartis:

1. Neišlaikys japonų mili- 
tarizmo nuo atgijimo;

2. Nesuteiks taikos ir ap
saugos Tolimiesiems Ry
tams ;

. 3. Neatstatys savistovios 
Japonijos valstybės.

Taiką pasirašė sekamos 
šalys: Argentina, Australi
ja, Belgija, Bolivija, Brazi
lija, Combodia, Canada, 
Ceylon, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominic
an Respublika, -Ecuador, E- 
giptas, El Salvador, E'thio- 
pija, Francija, Graikija, 
Guatemala, Haiti, Hondu-

BUVUSIEJI HITLERININKŲ
GENEROLAI VĖL BURIASI

Bonn, Vokieti j a.--Suvažia- 
vo 88 buvusieji Hitlerio 
generolai, admirolai ir kiti 
aukštieji nacių karininkai. 
Jie sujungs įvairias vokie
čių karo veteranų sąjun
gas į vieną organizaciją, 
kuri turės milijoną narių.

Suvažiavime dalyvauja 
generolas Heinz Gu’derian,

Laisvės korespondente
ras, Indonezija, Iran, Irak, 
Laos,' Liberija, Lebanon, 
Luxemburg, Mexico, Ne
therlands, New Zealand, Ni
caragua, Norvegija, Pakis
tan, Panama, Paraguay, 
Peru, Phillipines, Saudi A- 

do- 
de-

o n of South Africa, United 
Kingdom (Anglija), Jungti
nės Valstijos, Uruguay, Ve
nezuela ir Viet Nam. Pa
skutinė pasirašė Japonija.

Dokumentas pagamintas 
keturiomis kalbomis — an
glų, francūzų, ispanų ir Ja
ponų. Sako, buvo paruoš
ta ir rusų kalba, bet kadan
gi sovietinė delegacija ne
pasirašė, tai nenaudota ru
sų kalba. Popieris buvo 
naudojamas specialus, ku
ris, sakoma, laikysis per 
amžius.

Kur tas dokumentas bus 
laikomas? Jis bus nuvež
tas į Washington, D. C., ir 
paliktas per keliolika metų 
valstybės archyve. Vėliau 
bus padėtas į nacionalį ar
chyvą.

Kaip pasirašytas tas 
kumentas. Valstybės 
partmentas gavo 200 fonta- 
ninių plunksnų — 100 jų 
Parker ir 100 Sheaffer, ku
rias paaukojo plunksnų 
kompanijos (mat, biznis). 
Ant kiekvienos auksu įmuš
ta — Japonijos Taikos Kon
ferencija, 1951 m.

Čia reikia priminti, kad 
San Franciske pasirašymas 
“taikos” sutarties dar ne
reikš, kad jinai jau priim
ta pasirašančių šalių. Kiek
viena šalis turės savo sei
me ar parlamente (ar kaip 
kitaip vadintų savo valsty
bės įstatų įstaigą) užtvir
tinti ar atmesti sutartį.

Todėl nors čia nebuvo 
diskusijų, bet jos neuždary
tos tų 51 šalių ribose.

Pradžią diskusijų, geriau 
sakant, įvadą, San Francis
ke padarė Sovietų delega
cija. 4

Diskusijos tęsis šiemėt ir 
1952 metais/ kol šalys nu
balsuos. Dar daug ko gali 
įvykti, kad pertikrinti ša>- 
lis, kad sutartis — tai pa
sidavimas Amerikos-Angli
jos įtakai.

Dar teks tuo klausimu 
kalbėti.

tanku 
Hans

gabiausias Hitlerio 
komandierius; gen.
Friessner, nacių komandie
rius fronte prieš Sovietus; 
Hitlerio smogikų gvardijos 
vadai ir kt.

Jie statys- sąlygas, kurio
mis turėtų būti atsteigta 
vokiečių armija kaip Ame
rikos ir kitų vakarinių 
kraštų talkininkė prieš So-

San Francisco. — Pereitą 
šeštadienį 48 “vakarinių” 
kraštu delegatai pasirašė 
amerikine taikos sutarti su 
Japonija. Paskui padėjo 
savo parašą Japonijos prem
jeras Shigeru Yoshida.

Sutarties pasirašymo ce
remonijose didžiojoje San 
Francisco Opera House sa
lėje nedalyvavo Sovietų de
legatas Andrius Gromyko 
nei Lenkijos nei Čechoslo- 
vakijos delegatai. *Jie smer
kė sutartį kaip Jungtinių 
Valstijų planą naudoti Ja
poniją karui prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką bei 
prieš Sovietų Sąjungą.

Šiauriniai korėjiečiai 
kaltina jankius už 
Kaesongo apšaudymą

Korėja, rugs. 10.—Šiauri
nės Korėjos generolas Nam 
II kaltino amerikonus, kad 
pirmadienį jų lėktuvas iš 
kulkosvaidžių apšaudė Kae
song miestą, kuris nugin
kluotas p e r t a i k o s dery
boms.

Amerikonų karininkai ty
rinėja šį kaltinimą. Jie yra 
atmetę visus pirmesni u s 
šiaurinių korėjiečių kaltini
mus už neutralės Kaesongo 
apylinkės laužymą iš ame
rikonų pusės.

Šiauriečiai sako, ameriki
niai lėktuvai jau 140 sykių 
skraidė, per Kaesongą šį 
mėnesį. Amerikonai atsa
kė, “mes ir nežadėjome ne- 
lakstyt per Kaesongą.”
KARO VEIKSMAI

Yončon srityje, vakari
niame fronte, amerikonai 
atgriebė pozicijas, kurias 
šiauriniai kprėjiečiai buvo 
užėmę per porą paskutinių 
dienų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie atmuša amerikonų ata
kas, nuskandino dar vieną 
Amerikos karo laiva ir -nu
šovė 5 lėktuvus.

Susirinks Pasaulinė
Taikos Taryba

Praga. — Ketvirtadienį 
atsidarys antrasis susirin
kimas Pasaulinės Taikos 
Tarybos Pragoję, Čechoslo- 
vakijos sostinėje. Dalyvaus 
delegatai iš daugelio šalių. 
Aptars naujus būdus kov&i 
už taiką, atsižvelgiant j San 
Francisco konferenciją, į 
Amerikos planuojamą vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje ir tt.

vietų Sąjungą. Buvusieji 
nacių generolai taip pat 
reikalauja padidinti pensi
jas vokiečiam veteranam ir 
sugrąžinti iš Sovietų Sąjun
gos liekamus ten vokiečius 
karinius belaisvius.

%

SUTARTIS
Svarbiausi sutarties pos

mai yra sekami:
Japonijos žemė bus tik

tai keturios didžiosios jos 
salos: Honšu, Kokkaido,

1

Japonija turės laikytis 
Jungtinių Tautų taisyklių.

Ji privalo šiek-tiek atsi
teisti Filipinam ir kitiem 
pietrytinės Azijos kraš
tams, nukentėjusiems nuo 
japonų karo.

Japonija gali padaryti at
skirą sutartį su Jungtinė
mis Valstijomis dėl ameri
konų .kariuomenės palaiky
mo Japonijoje.

Ryukyu ir Bonin salos 
pasiliks Jungtinių Valstijų 
valdyboje, bet Amerika ga
lės kada nors toliau sugrą
žinti Japonijai tas salas, 
jeigu Japonija bus ištiki
mas Amerikai karinis part
neris “Pacifiko šalims gin
ti” nuo komunizmo. '

Bus leista Japonijai pa
sirinkti, ar ji pripažins Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
ar Čiang Kai-šeko tautinin
kų valdžią Formozos salo
je.

Tokia taikos sutartis su 
Japonija įeis galion po to, 
kai sutartį užgirs Jungti
nių Valstijų senatas ir dau
gumą sekamųjų šalių:

Australija, Kanada,z Nau
joji Zelandija, Ceilonas, Pa
kistanas (savivaldiniai an
glų imperijos kraštai), 
Franci ja, Anglija, Indone
zija; Holandija ir Filipinai. 
ACHESON IR YOSHIDA

Amerikos valstybės se
kretorius Dean Achesonas 
pasakojo, kad ši sutartis 
tarnaus taikai visame pa
saulyje.

Japonijos premjeras Yo
shida gyrė sutartį kaip 
“maloningą” japonam, bet 
apgailestavo, kad Amerika 
pasilaiko sau Bonin ir Ry
ukyu salas.

T'

Žudyt narkotikų agentus! 
reikalauja valdininkas

Syracuse, N. Y. Harry J. 
Anslinger, Jungtinių Vals
tijų komisijonjerius kovai 
prieš narkotinius svaigalus, 
siūlė išleisti įstatymą, kuris 
mirčia baustų narkotikų 
pardavinėtojus.

Anslinger kalbėjo Politi
nio Instituto susirinkime, 
ypač nurodydamas, kaip 
narkotiniai nuodai naikina 
jaunuolių protą - dvasią ir 
kūną. ' . •

MIRĖ JOHN SLOAN
Hanover, N. H. — Mirė 

išgarsėjęs amerikietis pie- 
šėjas-tapytojas John Sloan, 
80 metų amžiaus.

Liverpool, Anglija. — Su
sidūrė karo laivas Duke of 
York su ekskursiniu laivu. 
Sužeista 50 žmonių. • t
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TARYBINIS LAIVAS 
“VILNIUS” INDIJOJE

Tarybų Sąjungos prekybi
nis laivas “Vilnius” nuga
beno i Indiją krovini grū
dų. Laivas buvo sustojęs 
Kalkutos uoste ir jo kapi
tonas I. Riabininas rašė
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BESIRUOŠIANT RINKIMAMS INDIJOJE
NEUŽILGO INDIJOJE įvyks visuotiniai 

krašto parlamentą. Šie rinkimai, 
parodys, “į kui vėjas pučia,”- ries 
dijos komunistų pąrtija. kurios i 
sukišta Į kalėjimus. •

Bet Indijos komunistų partija 
lyvautį kartu sų kitomis pažangesnėmis partijomis bei

— jos visos siekiasi sudaryti Apvienytą Pro- 
Ka.

rinkimai Į 
, kai}) daugelis spėja, 
juose dalyvaus ir In- 
daugybė vadovų yra

rinkimuose žada da-

• grupėmis, —
gresyvį Blok

Tam pradžia, skelbia žinios, jau padaryta Indijos sos
tinėj, New Delhi mieste. Čia tapo sudarytas progresyvis 
blokas iš komunistų partijos, iš kairiųjų socialistų, va- 

■ dovaujamų Mrs. Aruna Asaf Ali, taipgi pirmūnų bloko.
Neseniai įvyko masinis, šio bloko sušauktas, mitingas 

pasiruošti rinkimams, — mitinge dalyvavo" apie 10,000
• žmonių.

Naujos organizacijos, bloko, programa yra: taika, 
duona, drabužiai darbo žmonėms. Jis reikalauja legali
zuoti Indijos komunistų partiją Haderybade ir Tracan- 
core-Cochin srityse; reikalauja paleisti iš kalėjimų po
litinius kalinius.

Indijoje darbo žmonių gyvenimas yra labai sunkus, 
, vargingas. Nehru vyriausybė, tačiau, nesisiekia pra- 
. vesti esminių reformų, pagal kurias milijonų žmonių 

sūnki buitis būtų palengvinta.
', Dėl to liaudis organizuojasi kovai už gyvenimo leng- 

»vinima.

dijos žmones sutiko laiva ir 
jo jūrininkus. Pasiskąity-

draugystė
tauto-

du dainas. Miąs apsupo šimtai 
žmonių. Kiekvienas norėjo 
tarybiniams 
spausti ranką, 
dėkingumą 
džiąi.

Kitą dieną Kalkutos ak
toriai, dainininkai ir šokė
jai suorganizavo “Vilniuje” 
spektakli, kuriame atliko 
Indijos liaudies daip.ąs, na
cionalinius šokius, satyri
nius skėčius ir tt.

Kiekvienas
jūrininkams pą- 

išręikšfi savo 
tarybinei liau-

Japonijos taikos konfe 
rencijos dienynas

sve-

DARBO DIENA IR JOS ĮKŪRĖJAI
CHICAGOS DARBO FEDERACIJA,—tvirta organi- 

zacija. Ji leidžia ir savo savaitraštį, Federation News. 
’ Darbo Dienos proga Federation News išėjo didelis, 
gausiai liliustruotas numeris, kuriame, tarp kitko, ra
šoma apie vieną unijistą, daugiausiai kovojusį už tai, 
kad Darbo Diena būtų lęgaliai paskelbta darbininkų kurie 

5' švente. .
Tuo vyru buvo airiu kilmės amerikietis, karpenterys

iš profesijos, Peter J. McGuire.
Dar 1831 niętais, rašo laikraštis, McGuire pradėjo ko

vą už darbo dieną, reikalaudamas, kad tuometinis 
Knights of Labor (Darbo Vyčiai) suruoštų Niujorko 
mieste, Penktojoj Avenue, eiseną su darbininkų reika- 

’lavimaię. Po to jis kovojo už tai, kad piimiasis pirma
dienis kiekvieno rugsėjo mėnesio būtų paskelbtas Darbo 
Diena. 1894 metais šalies Kongresas priėmė rezoliuci-

■ ją, skelbiant Darbo Dieną legale švente visoje šalyje.
Peter J. McGuire buvo pirmutinis ‘Amerikos Darbo 

Federacijos sekretorius, bet kai jis (1906 m.) mirė, jo 
'* kišenėje buvo rasta tik du centai. Jis, vadinasi, buvo 

biednas.
\ Visa tai,* aišku, labai gražu.

Tačiau Federacijos laikraštis pamiršta priminti tąjį 
... .faktą, jog Darbo Diena šiandien nėra ta, kokia buvo 

kadaise. Darbo .Diena tuomet buvo darbininkų kovos 
į diena už darbo valandų sutrumpinimą, už geresnes dar

bo sąlygas darbavietėse. Darbo dieną, kadaise, darbi- 
< ninkai marguodavo miestų gatvėmis su savo reikalavi- 

•mais už didesnį mokesni, už taiką. •
Kaipgi šiandien esama?

■;.Z Šiandien 'Darbo. Diena paversta propaganda ne už 
. 'darbininkų interesus, ne už jų reikalus, o, faktinai, prieš 

Juos. Dešinieji darbo unijų lyderiai pučia vienon dūdon
• su išnaudotojais, su vyriausybės pareigūnais, ruošian- 

čiais kąrą. ’ Wall jstryto imperialistinė politika dešiniųjų 
darbo unijai lyderių pataikoma, tarytum ji neštų dar
bininkams 'ne y.alą, bet naudą, . • } ,

Jei Peter J. McGuire atsikeltų ir pamatytų, kas daro
ma su ta švente, ■ dėl kurios jis tieį< daug kovojo, jis 
didžiai nusistebėtų.

; . ’ ' £ '------- ---------------- -------

STREIKAS PALAUŽTAS
NEH.GA'l STRĘIKAVI;;, Mine, Mill and Smelter 

Workers unijos nariąi grižo Į darbą.
• Jie grįžo ne‘savo'valia; jie grįžo dėl to, kad prieš jų 
sti’eiką buvo išduotas teismo indžionkšinas.

Tyumanas, pasiremdamas Taft-Hartley įstatymu, ku- 
neva priešinosi, pareikalavo teismo, kad jis iš-

Kalkutos darbo žmonės su
organizavo laivo įgulai šiltą, 
draugišką sutikimą, kuris pa
virto jaudinančia dėkingumo 
ir draugiškumo tarybinei liau
džiai demonstracija... Per.vi
są laiką, kai mes stovėjome 
Kalkutos uoste, “Vilnią” ap
lankė daugybė delegacijų nuo 
Įvairiu progresyviu miesto or
ganizacijų: studentu asociaci
jos, Tarybų.Sąjungos Draugų 
draugijos, moterų organizaci
jų ir kitų organizacijų, o taip 
pat delegacijos, specialiai at
vykusios iš tolimų Indijos v įe

itų.
Prieidami prie laivo, eks

kursantai skelbdavo šūkius: 
“T(!gyvuoja Stalinas! legy- 
vuoja tarybinė liaudis! Tegy
vuoja indų tautų
su Tarybų Sąjungos 
mis!”

Delegacijų nariai 
a p ž i ū r i n ė j o ta ry b i n i
karštai domėjosi Tarybų Są
jungos gyvenimu ir laimėji
mais. Studentus ypatingai do
mino tai. kaip gyvena tarybi
nis jaunimas, kaip sutvarky
tas mokslas tarybinėse aukš
tosiose mokyklose, žinia, kad 
Tarybų Sąjungoje, jaunimui 
nekliudomai atidarytas kelias 
i aukštąsias mokyklas, o stu
dentai gauna valstybines sti
pendijas, sukėlė tikrą indų 
stu deni ų su si ž avė j i m ą.

Studentai kalbėjosi su mū
sų jaunaisiais specialistais, 

šiemet baigė Aukštąją 
jūreivystes mokyklą. Indus 
labiausiai stebino tai, kad mū
sų jaunieji jūrininkai, baigę 
mokslą, be jokio vargo gauna 
darbą pagal specialybę. Suži
noję, kad Tarybų Sąjungoje 
nėra nedarbo, studentai su 
kartėliu papasakojo, jog In
dijoje dešimtys milijonų žmo
nių ištisą eilę metų negali su
rasti-darbo ir badauja.

Birželio '22 d. vienoje Kal
kutos miesto salių įvyko 
“Vilniaus” ir “Lermontovo” 
Įguloms pagerbti masinis 
mitingas, kur kalbėjo eile 
Indijos liaudies atstovų. 
Tarp kitko:

Vienas seniausių Indijos 
žurnalistų Gchošas šalies pa
žangiųjų rašytojų vardu pa
dėkojo tarybiniams .jūrinin
kams ir jų asmenyje visai ta
rybinei liaudžiai. Jis paragino 
pažangiuosius Indijos žmones 
atkakliai stiprinti TSRS, Kini
jos ir Indijos tautų draugys
tę. Visos Indijos žurnalistų 
asociacijos - pirmininkais Mu- 
kerdži taip pat išreiškė gilią 
padėką tarybinei liaudžiai už 
pagalbą. Jis pabrėžė, kad tik 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
pagalbą yra tikvai nesavanau
diška pagalba. '

Pertrukos metu mitingo da
lyviai dainavo tarybines ir in-

lai va, 
I

SMETONININKAI 
VeL ES Ą vasimoję 
IKI DEBESŲ '

Clęveląndo, Dirvą prane
ša, i kad Cleyelande tapo 
į s te i g. ta ii,' in.koy p, o, r uotą 
nauja smetonininkų draugi
ja. Angliškai jos pilnas 
vardas esąs toks: “Ameri
can Lithuanian Press and 
Radio Association Viltis.” 
Naujos draugijos, vadais 
pasiskelbė tokios smetoni
nės įžymvbės, kain P. J. 
Žiūrys, K. S. Karpius, S. T. 
Tamošaitis, J. R. Smetona 
ir V. Rastenis.

Naujosios korporacijos 
Įstatus ir veikimo sąlygas 
nu,statysiąs pirmas susirin
kimas, kurį kada nors su
šauks inkorDorątoriai. Ta
me susirinkime dalyvauti 
būsiąs pakviestas ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są- 
jungos pirmi n i n k a s , nes 
įstatuose turės būti nusta
tytas aiškus šios korporaci
jos santykis su Sąjungą.” 

Tai tiek ir teturime infor
macijų apie šį smetoninį 
naujagimį.

•• . ..

i riam jis
duoti) ihdžionkšiną prieš štreikierius, kad jis priverstų 

, , Juos grįžti atgal darban.
•Jįp. ’ pąrbininkąi s’treikąvo dėl algų pakėlimo,—jų reikala- 

vinias buvo, aišku, teisėtas, i P teisingas. Išėję streikan, 
laikėsi solidariai; įiems padėjo ir ADF unijistai.

Džuot privertus samdytojus išpildyti darbinijikų rei- 
kaiavimus, Trumano administracija griebėsi už TafL 

wl Hartley įstatymo ir jį panaudojo prieš streikierius.
: M • “Triimano administracija yra pasiryžusi'palaikyti me- 

tolo darbini akų algas žemame laipsnyj, kuomet metalo 
-prame-hes korporacijos kraunasi ligi šiol' negirdėtus pel- 
nūs,” sakė streikierių unijos prezidentas John Clark.

Jis teisus. Bet šiandien pas mus su tuo mažiausiai te- 
įskaitoma.

ciu.
TRUKŠMAS PRIEŠ 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
Sovietu Sąjunga buyozia.- 

tiekusi dar kita pavaador 
jantį nlaną, kad su tuo bu
tų galima sutaikyti visas 
šalis ir vieningai nusitarti 
įvesti taikos stovį su Japo
nija. Ji patarė pavesti tą 
klausimą Jungtiniu Tautų 
Saugumo Tarybai. Tatai 
būtų sutvirtinę Jungtinių 
Tautų Organizaciją. Duller 
tipiškai atsako, kad nebus 
“veto” teisės taikos klausi
me, toji mintis atmesta.

Dabar visiem turėtų būti 
aišku, kodėl tiek trukšmo 
keliama prieš Sovietų Są
jungą ir kodėl jie rėkia, 
kad Sovietų delegacija at
vyko išardyti šią konferen
cija. Kaip priminiau, Aus
tralija, Filipinai, Burma, 
Indonezija ir kitos, net ir 
pats Chiang Kai-shek prie
šingi. Bet jie tylės ir, kaip 
pirmiau sakiau, beveik visi 
pasirašys. Jie visi bijosi A- 
merikos ir Anglijos ir ne
nori užpykinti.

Sovietų delegacija to ne
bijo. Atvirai pasako ir pa
siryžus kovoti priefi tokią 
taiką ir nrodyti kitiem, kad 
neturėtų bijoti pasisakyti 
prieš ją ir perrašyti taikos 
projektą. Manoma, kad So
vietai pakels tris klausi
mus: 1—atpildų, 2^—Japoni
jos apginklavimo ir 3— J. 
Valstijų teisę turėti oro ir 
jūrų bazes Japonijoj.

(Tąsa 3-čiam puslap.)

-

KULOKAS
Svarbiausiuose (mano pa

brėžta) punktuose sutikta 
tiktai su kompromisais. At
sieiti tuos k o m p r o misus 
ėmė daug įkalbinėjimų, 
daug aštrių žodžių, bet, 
“nelyginant Versalės taikos 
konferencijos, po pirmo pa
saulinio karo, kur buvo 
naudojama sabotažinė tak
tika pačioj konferencijoj, ir, 
tuomi susilpnino taikos su
tartį, šį sykį kompromisai 
atlikti užkulisiuose.” 

1 Na, aišku, kad, kuloko 
taktikos verčiami, taip sa
kant, pasidavė kita pusė 
pasaulio, kuri suvažiavo 
“taiką” pasirašyti. Pasida
vė kam ? Aišku...

PRIEŠINGI BALSAI
Daugiau ir daugiau gir

dėt priešingų šiai sutarčiai, 
kaip ji parašyta. Austra
lijos Užsienio ministras E- 
watt sako: “Didžiuma Aus
tralijos žmonių įsitikinę, 
jog “taika,” kokia manoma 
įvesti, gręsia fiziškam- ir 
ekonominiam saugumui pie
tiniam Pacifikui ir pietry- 
tų Azijai. Ši sutartis atvi
rai ir begėdingai apleidžia 
visas tarptautines teises. 
Dabar atrodo, ka,d visos 
praeities tragedijos atsikar
tos. Sutartis bus laikoma 
tik ant popieros. Pigaus 
darbo tavoras paplis po vi
sas šalis, kur darbininkų 
sąlygos 
stovi.
biznieriai ir militaristai 
maršuos po militarine 
mandą.”

Ewatt toliau sako, 
John Foster Dulles, kuris 
paruošė šį projektą dėl pre
zidento Trumano, “nesitarė 
nė su vienu Tolimųjų Ry
tų žinovu, kuomet jis buvo 
Australijoj.”

Romulo taipgi davė 
pasikalbėjimą su reporte
riais. Jis pareiškė, kad 
jo salų (Filipinų) žmo
nės nepatenkihti paleisti 
Japoniją po tokiom išly
gom ir bijo, kad J. Vals
tijos per daug turės kontro
lės. Filipinų šalis daugiau
siai nukentėjo nuo japonų 
agresijos ir okupacijos. Į 
dokumentą nėra įrašyta 
tinkamai atpildų klausimas. 
Filipinų valdžia vienu tar
pu buvo pareiškus nedaly
vausianti konferencijoj. To
dėl buvo įrašytas nieko ne
reiškiantis kompromiso 
punktas, kad Japonija, “ka
da galės,” apmokės atpil
dus. Nesako, kam ir kada. 
Filipinam nebuvo kitos iš
eities, kaip priimti šį kom
promisą, bet tai nereiškia, 
kad jie patenkinti.

Ne vien Australija ir Fi
lipinai nepatenkinti, bet ne
patenkintos Burma, Indo
nezija ir kitos šalys, kurios 
tyli. Burma atsisakė kon
ferencijoj dalyvauti. Fran
ci j a prisibijo tokios leng
vos “taikos,” bet irgi bijo 
užgautr Amerikos jausmus. 
Jinai prisibijo todėl, kad 
mano, jog ta^ nustatys, /ko 
gali laukti, kuomet rašys 
sutartį su Vokietija. Fran
ci ja irgi skaudžiai nukentė
jo nuo Vokietijos agresijos 
ir okupacijos.

Aišku, kad tokia “sutar
tis” sukėlė ir sukels daug 
nesmagumo ir gal neišlai
kys geležinę taktiką — ne- 
daleisti tais klausimais duo
ti įnešimų suvažiavime. Už 
tai Jungtinių Valstijų di
plomatai turėtų rausti iš 
gėdos, kuomet jiems prime
ta, kad Jungtinės Valstijos 
norį po prievarta užkarti

t

r

’ Ęąšo Ks. B. Karosįęnė, 
Laisvės reporterė

(Tąsa)
VEIDAI, KURIU 
PASIGENDAMA

Kaip sakiau, ta pati
tainė ir ta pati scena, kaip 
buvo 1945 metais. Matosi 
daug tų pačių veidų, nors 
jų vardų nežinoma, tik ži
noma svarbesnių asmenų. 
Daug veidų pasigendama. 
Buvusis valstybės sekreto
rius Edward Stettinius, se
natorius Vandenberg ir pir
mininkas Užsienio Komite
to Sol Bloom jau mire. Ha
rold Stassen pirmininkauja 
Pennsylvanijos Universite
te. Dean Virginia Gilder
sleeve atsisakė iš savo vie
tos Barnard Kolegijoje. Tie 
buvo Amerikos delegacija į 
Jungtinių Tautų suvažiavi
mą anais metais.

Iš kitu šalių nėra Jan 
Massaryk’o iš Čechoslovaki- 
jos — jis nusižudė. Marša
las Jan Smuts iš Pietinės 
Afrikos, Mackenzie King iš 
Kanados irgi mirę. Tuome
tinės Sovietų delegacijos 
galva Molotov, kuris buvo 
taip pagarsėjęs, kaip dabar 
Gromyko, sakoma, sergąs. 
T. V. Soong, Chiang Kai- 
šek’o uošvis,—pabėgėlis šioj 
šalyj. Nėra George Bidaul- 
to iš Franci jos ir jaunyvo 
Anthony Edeno iš Anglijos. 
Iš svarbesnių! kurie čia bu
vo 1945 metais, tai Gromy
ko iš Sovietų Sąjungos ir 
Carlos Romulo iš Filipinų. 
Alger Hiss, jaunas, gabus 
sekretorius, kuris asmeniš
kai nuvežė Jungtinių Tautų 
čarterį į Washingtona, sėdi 
federaliame kalėjime, auka 
ragangąudžių.

Daugiausia i pasigendama 
tai generolo MacArthur.

pasirašė 
su Japonija karą baigti. Jis 
buvo įsisteigęs Japonijoj 
sau vietą kaip 
gis,” 
“mažuoju 
neseniai atšaukė Trumanas 
ir, kaip visi jau žinome, su
sikėlė labai daug kritikos. 
Bandyta MacArthųras ir 
čionai padaryti “svarbiau
sia ypata,” bet po pirmų 
šturmų ir demonstracijų 
Mac Arthur o žvaigždutė jau 
netaip žiba, kaip pirmiau. 
Jis ir jo šalinjnkai skelbia, 
kad valdžia jo nekvietė. Da
bar girdisi, kad čia susidarė 
komitetas, kuris renka kon
ferencijos dalyvių parašus, 
kad pasikviesti MacArtĮm- 
ra. t-

Kuo skiriasi ši “taika” 
nuo kitų

Tas “taikos” sutarties pro
jektas. istoriniai trumpiau
sias, koks iki šiol buvo pa
rašytas bile tautų istorijoj. 
Skiriasi ypač dviejuose 
punktuose nuo kitų panašių 
sutarčių. Tie skirtumai yra 
metodo j, kaip ji buvo para
šyta, ir kas joje pasakyta. 
Neveltui dar prieš šią kon
ferenciją jau sukėlė protes
tą iš pusės. pasaulio gyven
tojų.

DŲLLES FILOSOFIJA
John- Foster Dulles, kuris 

parašė tą dokumentą, pa
sakė, kad’ reikia duoti So
vietų Sąjungai kreditą už 
tą skirtingą eigą. Per 11 
mėnesių slapti pokalbiai su 
kitom šalim vertė jį tokią 
sutartį pagaminti ir po to
kia taisykle padėti, kad ne
galėtų konferencija nieko 
pataisyti. Jis atvirai pripa
žįsta, kad per tą laiką, kuo
met šie punktai buvo disku- 
suojami su atskiromis šali
mis, ne visos šalys sutiko su

kur
žymiai aukščiau

Japonijos stambūs
Vėl
ko-

i

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
BE LIETUVIU KALBOS

Keleivy j skaitome apie 
South Bostono lietuviškos 
parapijos mokyklą:

Prasideda mokslo metai ir J Mat, MacArthur 
“lietuviškoj” parapijos mo
kykloj vėl nėra lietuviui kal
bos. Buvo kalbėta ir šnekėta, 
kad šiais metais lietuviu kal
bos, Lietuvos geografijos ir is- 

I torijos pamokos bus įvestos į 
mokyklą, bet reikalas palieka, 
kaip ir pernai buvo. Lietuviš
ku dalykų lietuviškoj mokyk
loj nebus ir tėvai turės savo 
vaikams vėl išlaikyti šeštadie
nio “lituanistikos mokyklėlę.”

Dėl lietuvių kalbos paino
kų įvedimo i» lietuviškų pa
rapijų mokyklas (kur jos 
palaikomos) buvo nemaža 
triukšmo sukelta tąm tikro,- 
je spaudoje. Tačiau, atly
do, skad t*as triukšmas 
triukšmu ir pasiliks, o “gy
venimas eis, kaip ėję.”

Privalome atsiminti, jog 
lietuviškos parapijos, nėra 
kokios nors savystovės or
ganizacijos: jos, bažnyčios 
ir viskas, kas ten yra, pri
klauso ne tięms, kurie jas 
įkūrė, bet vy^upams. Na, 
o vyskupams, kurių daugu
ma yra airių bei vokiečių 
kilmes, lietuvių kalba rūpi 
tiek, kiek mums pernykštis 
sniegas.

Nauj. Anglijos Moterų Al ydai
Naujosios Anglijos Moterų ątyd.ai ,

Brangios Draugės: Kadangi šįęmet' lietus pakenkė 
Laisvės piknikui Maynarde, tai yra rengiamas' piknikas 
Montelloje rugsėjo 16 ęL Visi mylimę dienraštį Laisvę 
ir jos palaikymu turime rūpintis.

Tad kviečiame prisidėti kuom kas gali.
kitų kolonijų atvežkite ką nors valgių stalui, 
tės jau pažadėjo kepti kugelius, pyragus ir 
rius. • / ' ’ *- b

Šio pikniko programa bus įvairi: muzika', 
gimo lenktynės, “blueberry pię” vąFgym.o lenktynės ir tt. 
J. Grybas iš Norwood taip pat rengia šiam piknikui ką 
nors Įdomaus.

Todėl visi būkite pasiruošę pribūti rugsėjo 16 d, Mon- 
tellon į Laisvės pikniką: Kurie nebūsite, tikrai gailėsi- 
rės. "

Jeigu ir lytų, piknikas vistiek įvyktų, nes parke.tu
rime pakankamai vietos po stogu. • Bii’uta

Moterys iš 
M.OĘtellie- 

spąusti; sū-

dainos, bė-

jog

viršžmo- 
ir daugelis jį vadino 

ciesorium.” Jį

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tarybinė delegacija išvyko 
į Tarptautinės šachmatų 
federacijos kongresą

Liepos 9 d. iš Maskvos j 
Veneciją dalyvauti tarp
tautinės šachmatu federaci
jos (FIDE) XXII kongrese 
išskrido tarybinė delegaci
ja, susidedanti iš D. V. 
Postnikovo (delegacijos va
dovas), didmeistrio A. A. 
Kotovo ir A. A. Alijevo.

Kongreso darbų tvarkor 
je — ataskaita apie pasau
lines šachmatų pirmenybes 
tarp pasaulio čempiono did
meistrio M. Botviniko ir* 
didmeistrio D. Bronšteino, 
kurios vyko Maskvoje,. 
Kongrese taip pat bus ap
svarstytas naujų šachmatų 
lošimo taisyklių projektas 
ir svarstomi nacionalinių 
šachmatų federacijų prašy
mai suteikti atskiriems 
šachmatininkams, pasieku
siems laimėjimų pastarųjų 
metų turnyruose, tarptau
tinių meistrų ir didmeistrių 
vardus.

Dčl piniginės sistemos J • 
suvienodinimo Kinijoje X .

PEKINAS. — Prieš kur 
rį laįką Kinijos liaudies 
respublikos valstybinė ad
ministracinė taryba paskel
bė nutarimą paleisti į čir*’ 
kuliaciją Šiaurės Rytų, Ki
nijoje ir Vidinės Mongolijoj 
autonominėje srityje Liau
dies banko juanį vietoje vie
tinių piniginių ženklų. Šiuo 
metu piniginė sistema šiau
rės Rytų Kinijoje pilnutir 
nai suvienodinta, 
lankiai 
biausio 
rajono 
muisi.

Kaip 
“ženminžibao, 
ningą piniginę sistemą, kai
nos rinkose susistabilUavp, 
žymiai išsivystė visošįjąrąį^ 
monės šakos, išaugo lujįF 
dies masių pasitik ė j i in a j 
valstybės valiuta ir žygiai 
pagyvėjo prekių mainai - 
tarp šiaurės Rytų Kini-* 
jos ir kitų šalies rajonų.

Tai pa- 
atsiliepe šio stam* 
industrinio šalies 

ekonomikos vysty-

praneša laikraštis
” įvedus vie-

2 pusi.-—Laisvė (Liberty)-An tradien,, Rugsejo-Sept. 11, 1951
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Japonijos taikos konfe
rencijos dienynas

(JTęsinys iš 2-ro pusi.)
UŽGINTA DISKUSIJOJ
Todėl J. Valstijų ir An

glijos diplomatai nemiegojo 
ir suplanavo, kaip pravary
ti greitai šią konferenciją, 
leidžiant debatuoti tik mi
nimum laiko. Per savo ko- 
kusus jie surinko tuziną ar 
daugiau šalių atstovų, kad 
remtų patiekiamą dieno- 
tvarkį, kur bus duodama

Vakarų Europoj, 
pusėj Japonija su 
jonais gyventojų 
sprendžiamuose ateities me
tuose, labai svarbu galin
gom vakarų šalim. Tai čia 
šuniukas pakastas. Štai ko
dėl jie taip sielojasi, 
nebūtu debatų.

PIKIETAS PRIEŠ 
TRUMANĄ

tik viena valanda laiko de-
batam kiekvienai

Niekad nebuvo
ku, kaip dabar, kiek bijo
masi tu debatų. Kodėl Ja
ponijos taikos sutartis leng
viausia, kokia bent kada 
buvo.duota bile šaliai, pra
laimėjusiai karą? Komen
tatoriai atvirai pripažįsta, 
kad čia ne pačios Japoni
jos klausimas.

Japonija yra svarbi šalis 
galutinai kovai su komunizA 
mu Tolimuosiuose Rytuose. 
Japr^ija — tai priešingų 
komunizmui jėgų koncen
tracijos centras tenai, kaip 
kad Vokietija stovi šiandien

Katroj 
82 mili- 
sto vės

kad

Kas link Trumano kalbos
šaliai. teksto, bus spaudoj. Ryt 
taip aiš- priminsiu kiek. Reikia pa

žymėti, kad vakar Trumaną 
pikietavo labai įdomus pi
kietas. Tai Jūreivių Žuvi
ninkų Unijos pikietas. Dau
gybė laivukų plaukė per 
Golden Gate sąsmaugą San 
Francisco Bay. Jie turėjo 
laivukus papuoštus gėlėm 
ir iškabom. Ant- iškabų bu
vo obalsiai: “Mūsų darbui 
gręsia pavojus,” “Mes ba
dausime” ir tt., jei Truma- 
nas nesistengs pervesti įsta
tą, uždraudžiantį įvežimą 
pigiu darbu kenuotų ir šal
dytų žuvų.”

Smarkiai kritikuoja darbo unijų vadus
Mainierių unijos organas 

“United Mine Workers 
Journal” labai aštriai smer
kia Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO lyderių poli
tinę veiklą. Jų “parsidavi
mas” demokratų partijos 
mašinai, vadovaujamai pre
zidento Trumano, esąs la
bai piktas dalykas.

Mainierių unijos laikraš
tis pajuokia Green ir Mur
ray už prakiši mą Ohio 
valstijoje. Ten rinkimus 
laimėjo atkakliausias darbo 
unijų priešas senatorius 
TafL Darbo’, unijų vadų 
remiamas demokratas labai 
prastai pasirodė. Kame da
lykas? Kodėl toks tos po
litikos susmukimas?

Unijų lyderiai nedrįsta į 
šį klausimą pasižiūrėti at
viromis akimis. Jie nenori 
suprasti, kąd Ohio žmo
nėms nepatinka ir preziden
to Trumano politika ir dar
bo unijų lyderių tai politi
kai atsidavimas.

Mainierių laikraštis pa
smerkia Federacijos ir CIO 
vadus už priėmimą valdžios 
“algų stabilizacijos” politi
kos. Algos pririštos prie 
“pragyvenimo kainų.” Tai 
yra darbininkų apgaudinė
jimas. Kainų darbininkai 
nekontroliuoja, bet jų al
gas kontroliuoja samdyto
jai. Tai darbininkų rankų 
surišimas ir panaikinimas 
kolektyviškų derybų.

Amerikos orga n i z u o t ų 
darbininkų silpnybė ir apsi
reiškia tame, kad jų vadai 
pasidarė vyriausybės rams
čiais ir kiekvieną tos vy
riausybės žygį, tiek naminė
je, tiek užsieninėje politiko
je, gina visu šimtu procen
tų. Jie tapo prezidento Tru
mano pakinkyti į militariz- 
mo vežimą. Jų misija ne
leisti organizuotiems darbi
ninkams vieningai reikalau
ti algų pakėlimo ir darbo 
sąlygų pagerinimo.

Amerikonas

CLEVELANDO ŽINIOS
u Piknikų sezonas, matomai, 
jau slenka prie užbaigos. 
Svarbiausieji piknikai, ir mū
sų spaudos piknikas, kuris į- 
vyko rugp. 19 d., praėjo su 
gražiomis pasekmėmis, atnešė 
abiem dienraščiam po šimtinę.- 
Kadangi jau buvo apie šį pik- 

, niką^plačiau aprašyta, tad ne
kalusiu.

Tačiau dar reikia būtinai 
priminti, jog turėsime dar vie
ną pikniką, kurio visas pel
nas irgi skiriamas spaudos pa
ramai. všį pikniką rengia LLD 
51 kuopa, tab yra mūsų drau- 

farmerių kuopa. Kadangi 
eriai gana skaitlingai 

tikėsi j mūsų piknikus ir be- 
iž visuomet su gražiomis 

tvo produktų dovanomis, tad 
ra abejonės, jog Clevelan- 

iečiai - akroniečiai ir kiti 
linkės lietuviai skaitlingai 

silankys į jų pikniką, o ypa- 
gai, kad jo visas pelnas 

iamas spaudos paramai.
Piknikas įvyks rugsėjo 16 
Rūbo darže ant 422 kelio, 

rpe Welshfield ir Parkman.
—°'— i

įgerbimo sueiga I
lienio vakare draugės 
;on namuose susirinko 

gana jskaitlingas būrelis vietos 
?drau|įrų bei draugių pagerbti 

seną clevelatidietę drg. Rau- 
lušaitienę ir su ją kartu vaka
rą praleisti. Drg. R. daug me
tų gyvenus ir veikus kartu su 
cleVelandiečiais, bet pastaruo

ju laiku gyvena Long Island, 
N. Y. Jinai ir šį kartą atva
žiuodama svečiuotis pas cle- 
velandiečius atvežė gražių 
dovanų mūsų spaudos pikni
kui. Viena jos rankų darbo 
dovanėlė pateko draugei 
Aranuk iš Detroito, kurie čion 
svečiavosi, ir dalyvavo mūsų 
spaudos piknike.

—o—
Meno mylėtojų susirinkimas

Vietos menininkų grupė 
bent dalinai prisidėjo prie 
pasiuntimo vienos narės į 
LMS vakarinę mokyklą. Da
bar yra šaukiamas visų meni
ninkų susirinkimas, kuriame 
išduos mūsų mokinė raportą iš 
buvusios mokyklos ir kartu 
bus apkalbėta visas žiemos 
sezono veikimas. Todėl kvie
čiami į šį susirinkimą ne tik 
meno grupės, nariai, bet ir 
visi, kuriems bent kiek rūpi 
pieninis veikimas. Susirinki
mas įvyks penktadienio vaka
re rugsėjo 14 d., LDS Klubo 
svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave., 8 vai. vakare.

J. Žebrys

Marie Reed Haug rengiasi 
prie politinės veiklos

Marie Reed Haug nuošir
džiai dėkavoja laisvanoriams, 
savo unijos nariams ir pažįs
tamiems iš civilių bei frater- 
nalių organizacijų, kurie su
rinko 5,700 parašų, tai yra,

kuone du kart tiek, kiek bu
vo reikalinga ant peticijų jos 
uždėjimui ant neprigulmingo 
baloto į Clevelando Mokyklų 
Tarybą. Taipgi ir tiems tūks
tančiams, kurie pasirašė po 
jos peticija. Dabar, kada jau 
tapo uždėta ant baloto, Haug 
pradėjo rimtai rengtis prie 
politinės veiklos.

Pirmučiausiai pasiryžo sub
rinkti faktus apie Clevelando 
mokyklų stovį ir iškelti visus 
esamus jose trūkumus. Haug 
sako: “Mes, Clevelando tėvai, 
privalome žinoti pilnai visą 
mokyklų stovį: nepakankamu
mą mokytojų štabe, neganėti- 
numą atydos kreipimo į kūdi
kius pavieniai, diskriminaciją 
prieš negrų kūdikius ir stoką 
dėstymo demokratijos.” To
liau Haug sako: “Clevelando 
mokyklų padėties tyrimui yra 
pakviestas atvykti į Clevelan- 
dą veteranas laikraštininkas, 
ir autorius knygų “Scottsboro 
Boy” ir baigiamos.rašyti “The 
Public School Scandal” (“Vie
šų Mokyklų Skandalas”), 
Earl Conrad, kuris yra pilnai 
kompotentiškas tam. darbui. 
Conrad atvyks į Clevelandą, 
kaip tik atsidarys mokinimo 
rudeninis sezonas, nes jis jau 
bus baigęs savo veikalą “Vie
šų Mokyklų Skandalas”.

“Turėdami Conrad surink
tus faktus ant rankų, mes ga
lėsime išdirbti programą pa
gerinimui mūsų mokyklų. Mes 
galėsime reikalauti, kad žmo
nių įsudėti pinigai būtų naudo
jami dėl žmonių geroves,” sa
ke Marie Reed Haug.

—o—
Reginą Dominantis ir Paltonai 
atlankė savo gimines ir 
draugus

Juozas 1 Palton, gyvenda
mas Clevelando, iki jis tapo 
pašauktas į antro pasaulinio 
karo kariuomenę, buvo vienas 
iš veikliausių jaunuolių iš jau
nų dienų. Jis buvo Lyros Cho
ro organizatoriumi ir mokyto
ju, ir jis daug veikė LDS jau
nuolių kuopoje. Juozas grįžęs 
iš kariuomenes neužilgo apsi
vedė su taipgi veiklia brook- 
lyniškio Kairio dukra, ir Juo
zas tonais apsigyveno. Drau
gai Paltonai nors dar jauni, 
bet pasirodo esą jau gerais 
šeimininkais: Juozas dirba ir 
eina Business Kolegijon, o jo 
jauna žmona profesoriauja 
New York Universitete ir tuo
mi patim kartu dar siekiasi 
išsimokslinti daugiau, iki pa
sieks Daktaro laipsnį. Dabar 
jau turi įsigiję nuosavą namą 
ir tuomi užsidėjo sau dar dau
giau darbo, nes juodviem no
risi papuošti jį gėlėmis ir net 
daržovėmis. Praeitą savaitę 
Juozas su savo žmona buvo 
atvykę į Clevelandą atlankyti 
savo tėvelius ir praleido visą 
savaitę, kad pasimatyti su sa
vo giminėms ir draugais, ku
rių jis čia turi daug.

Regina Dominaitis iš Mia
mi, 'Fla. atskridusi į Chicagą 
atlankyti savo tetą, atvažiavo 
į Clevelandą atlankyti savo 
sergantį dėdę Dominaitį ir ta 
proga čia pasiliko per kelias 
dienas, kad atlankyti savo 
draugus ir drauges, tarpe ku
rių Regina čia užaugo. Regi
ną dar jaunutė būdama neat
siliko nuo savo tėvelių. Kaip 
tik išmoko skambinti pianu, 
visuomet koncertuose bei di
desnėse suieigose palinksmin
davo publiką. Regina nors ir 
dabar dar jauna, bet .jau inte
resuojasi viskuom. Jai čia be
viešint pasitaikė A. L. Moterų 
Klubo susirinkimas. Regina 
surado laiko susirinkime daly
vauti. Ji atlankė ir suaugu
sius, su kuriais jos tėveliai ir 
ji čia gyvendami draugavo. 
Regina Dominaitis gražiai 
kalba lietuviškai.

—o— 
2,000 svečių turčiaus 
vest.uvėse

Visokie Wallstryto agentai 
šiame “nepaprastos padėties” 
laikotarpyje darbo žmonėms 
liepia pakęsti, pasišvęsti ir 
kurie nebepajėgia iš. priežas
ties pakilusių pragyvenimo 
reikmenų nusipirkti ganėtinai 
maisto, liepia pilvus priverž
ti diržu. Tik multimilijonie-

Vegcterijonų “karalius*’ Bernarr MacFadden, 83 me
tų amžiaus, iš lėktuvo parašiutu nusileido ant Hudson 
upės. Tuomi jis norėjo įrodyti, kaip dar sveikas ir drū
tas jis tebėra, nors jau tokio gražaus amžiaus sulaukęs.
■BT

DETROITO ŽINIOS
Iš Europos sugrįžęs juodo

sios rasės atstovas sekretorius 
St. Antoine skyriaus, YMCA 
J. Hauser, pareiškė, kad blo
gas elgimasis su negrais mūsų 
šalyje, žemina Amerikos gar
bę užsienyje.

•Jis su keturolika kitų lan
kėsi Anglijoj, iHolandijoj, 
Vokietijoj, Švedijoj, Italijoj ir 
Francūzįjoj. Hauser sako, 
“kad t europiečių pirmuoju 
klausimu veik visur būdavo 
klausiama, ką amerikiečiai 
darom bei manom apie rasinę 
diskriminaciją.” Prisiminęs a- 
pie Cicero, III., įvykį sako:

“Toks pavyzdys kaip Cice- 
roj ir panašiai europiečius 
verčia nepasitikėti Suvieny- 
tom Valstijom Korėjoje, Vo
kietijoje ir kitose Marshallo 
plano valstybėse.

Ši delegacija lankėsi ir pas 
popiežių Pijų XII. Taipgi Pa
ryžiuje kur teko susitikti ir su 
negru Gaston Mannerville,

riaus sūnui nėra jokių “nepa
prastų laikų.” Jo tėvas sako, 
kad jo sūnaus vestuvės bū
siančios multimilijonieriaus 
Spitzer stailo. $400,000 ver
tės palocius būsiąs užpildytas 

"nuo rūsio iki bokšto pastogės. 
Maisto ir svaiginančių gėri
mų esą užsakyta tiek, kad 
butų galima nustelbti Mar
shallo Planą — būsią visko,, 
neskaitant “fireworks.” Tar
pe svečių būsią dauguma 
stambių politikierių,' ir valdi- 
dinkų, tarpe kurių puotaus ir 
pragyvenimo kainų stabiliza
torius Michael DiSalle, kurio 
patvarkymu pragyvenimo kai
nos iškilo taip, kad apie ket
virtadalis darbo žmonių jau 
pusbadžiai gyvena; J. N. S.

kuris esąs senato prezidentas.
Kitų šios komisijos atstovų 

viešo pareiškimo nebuvo.
—o—

Du broliai ir abu tokie

Kai Drew Pearson iškėlė 
Royal Oak skandalą kunigo 
su daktaru, tai Dr. Bernard F. 
Gariepy atsidūrė už geležinių 
grotų 30-čiai mėnesių už tak
sų nemokėjimą.

Dabar jo brolis Dr. Louis J. 
Gariepy, kuris turi kliniką 
16401 Grand River, yra fede- 
ralės valdžios tardomas dėl 
$475,000 tiek taksų nusukimą. 
Jo tardymas eina nuo vasario 
mėn. 1950 m. ir galutinas 
sprendimas įvyks šiame mėn.

—o—
Geriau vėliau negu niekad

Food Products Co., 2801 
2801 Michigan, bevežant ver
šelius j skerdyklą sunkveži
mio užpakaliniams vartams 
atsitrenkus iš sunkvežimio Iš
puolė šeši veršeliai ties Ver
ner Highway ir Campbell. 
Bėgdami veršeliai gatve sulai
kė bei išvaikė trafiko judėji
mą; Pagaliau jie atsidūrė net 
į Clark Parką kur išgązdino 
daugelį žmonių. Policijos 
inspektorius Soncrant, iš 
Fort-Green stoties, prisiuntė 
15 policijos karų, ir net du lo- 
du, 16 “cowhands,” iš llygra- 
de Plant, ir prasidėjo verše
lių gaudymas.

Vienas veršis įbėgo į 1029 
Clark kiemą, sulaužė tvorą ir 
kažkaip nuplėšė nuo namo 
kelias lentas. J. Mazzara, iš 
4400 Chalmers, stovėjo tuo 
laiku prie kampo Fort,ir Vi
newood gatvės. Vienas verše
lis puolėsi prie jo, šis išsigan
dęs pradėjo bėgti, paslydo ir

| parpuolė, kur bepuldamas iš
sinarino petį. Kitas įtūžęs ver
šis sulamdė policijos karo 
duris ir kitas veršis kito ka- 

"ro užpakalinę dalį.
Bet galų gale policija su 

“cowhands” laimėjo šį mūšį. 
Ir visi veršeliai buvo suimti į 
nelaisvę; kovos eigoje vienas 
veršelis žuvo.

Ši veršelių kova su policija, 
atrodė kaip Hollywoodo te
atro ekrane.

—o—
Rado nužudytą

Policija atrado Bell Isle 
parke nužudytą žmogų. Iš 
dokumentų sužinota, kad nu
žudytasis yra Robert Maken- 
zie, 55 metų amžiaus.

Policija suėmus Jaffrey 
Davis, 41 mėtų, už nęleisti- 
ną ėjimą skersai gatvės. Be
laukdamas , teismo Traffic 
Court “bullpen,” Davis papa
sakojo, kad jis esąs nužudęs 
Makenzie.

Vėliau Davis dar prisipažL 
no policijai, kad jis vaikš
čiojąs po Bell Isle, norėda
mas ką nors dar užmušti. Ma
tęs du berniuku, bet nenorė
jęs dviejų užmušti. Davis sa
ko, jis nepažinojęs Makenzio 
pirmiau.

“He said he had suffered 
injustices because of racial 
discriminations,” policija sa
ko, kad Davis pasakęs:

• “1 know how to wreck 
trains, too.”

—o—-
Mokytojų konvencija

Grand Rapids įvyko moky
tojų konvencija, kurioj daly
vavo 500 mokytojų, iš kurių 
50 buvo iš Detroito. Konven
cija įvyko 21 d. rugpjūčio.

D r. George >.E. Axtell e, 
prof. New York University, 
sako, “Native Fascists are ex
ploiting confusion in the ipub- 
lic mind.”

Jis pareiškė, kad fašistai 
siekią susilpnint viešąsias mo
kyklas. Girdi jie netikį į 
publišką mokslą. Veik visi fa- 
šistuojanti tėvai leidžia savo 
vaikus į privatines mokyklas.

Taipgi Dr. G. E. Axtelle sa
ko, jog tie žmones nori pa
naikinti 50 metų ištobulintą 
mokslą ir prašalint kiekvieną 
mokytoją su “liberaliais” ar
ba “new deal” supratimais.

Mokslininkas nesako, kad 
komunistai kenkia mokslui, 
bet “Native Fascists” ir viso- j

ki kryžiokai, kurie esą prie
šingi visokiai pažangai.

Mirė Gugienė
Mirė gerai žinomo Juozo 

Gugo moteris, kuri buvo pa
ralyžiuota per keletą metų. 
Ji paliko vyrą Juozą, kiuris 
daug dirba lietuvių tarpe, du 
sūnus, dvi marčias ir tris anū
kes, Ją palaidojo Woodmere 
kapinėse Į d. rugsėjo.

Kas. nors kRas gal parašys 
daugiau apie Gugjeng.

Spartakai

Binghamton. N. Y.,
Mūsų ligoniai

Teko sužinoti, kad serga 
šios Moterų Skyriaus narės: 
H. Viežienė buvo susižeidus 
koją. A. Barzdevičienė išsisu
ko ranką. N. Garnienė serga 
odos liga, kurią gavo nuo nuo- 

, dingų žolių.
.Vėl apsirgo John Sadaus

kas. Yra po gydytojo priežiū
ra visos ligonės ir ligonis.

Linkiu visiems, greitai pa-* 
sveikti. Josephine

ŠYPSENOS
Kur čia kate pakabta?
Blondinė: “Pereįtą nak

tį aš baisų sapną sapnavau! 
Man matėsi, būk aplink ma
no lovą sustoję visi tie žvė
riukai. iš kurių kaįlęlių ma
nieji kailiniai yra pasiūti.”

Brunetė: “Didelio čia 
daikto! Nejaugi tu galėjai 
tų kelių benamių kačių iš
sigąsti?”

Jis pasirinks...
Jaunas vyras ligonbutyje 

ilgai laukė, ką jo jaunoji 
moteraitė jam suteiks. Ga
lop, slaugė įvežė laukian
čiam tėvui parodyt tris ką 
tik gimusius kūdikius.

Tėvas atidžiai juos visus 
apžvelgė įr sako: “Mudu 
pasirinksime tą vidurinįjį.”

Ji atsimena
Vaikinas: “Ar jūs nema

note, jog mes jau esame 
kur nors pasitikę?”

Mergina: “Galimas daik
tas. Aš kadaisi beprotna
myje slauge buvau, tai jūs 
gal iš ten mane atsimena
te,” ,

Surinko žemaitis

Massachusetts Lietuviui

Didelis Piknikas
Paramai Dienraščio Laisves

ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGSĖJO 16 SEPTEMBER

Tautiško. Namo Parke
Keswick Rd. ir Winter St., Montello, Mass.

šis piknikas yrą atpildytų ui sulyto pikniko, kuris įvyko 
Maynarde. Bus graži dainų programa ir šąuni orkestrą.

FARMERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

ĮVYKS SEKMADIENĮ '

RUGSĖJO 16 SEPTEMBER
f

Pas Rubus, ant 422 Kelio
Ūkininkai kviečia clevelandiečius ir akroniečius į šį 

.savo gražų pikniką spaudos paramai. Taipgi primena
me, kad tai yra šio sezono paskutinis piknikas. Ūkinin
kai ruošiasi svečius gerai pavaišinti naminiais kilb’asais 
ir kugeliu. Taipgi/ bus ir kitokių ūkiškų gerų valgių. 
Kurie norėsite galėsite gerai pasišokti prie geros ŽILIO 
ORKESTROS. — Iki malonaus pasimatymo,

FARMER1A1.

T — .......................* „i, „ ...........y ■■■■"T > ■ 1

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. .Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-—Laisve (Liberty)* Antradien., Rugsėjo-Sept. 11, 1951
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NėwWto^Mžžfe7lnlos
Liaudies Teatro 
aktoriams ir nariams

Liaudies Teatras jau imasi 
darbo. Po ilgų atostogų pra
dedame scenos darbą. Jau ga
na seniai buvo nusitarta pa
statyti scenoje Šilerio veika
lą “Klasta ir Meilė,“ bet bu
vo tikėtasi- gauti vėlesnį ver
timą, kas pasirodė greitu lai
ku negalima. Dar daugiau, 
kada buvo nutarta tenkintis 
esamu vertimu, tai nebuvo ga
lima gauti užtenkamai kny
gelių.

Bet dabar visos kliūtys jau 
nugalėtos. Veikalo knygelių 
jau turime pakankamai. Reži
sierius Jonas Valentis jau da
lina roles. Todėl pradžia dar
bo jau1 pradėta. Bet mes visi, 
kaip aktoriai, taip ir visi Liau
dies Teatro nariai, turime 
sueiti ne tik pradžiai darbo, 
bet ir aptarti keletą reikalų, 
surištų su veikalu.

štai, kas reikia atlikti:
1. Rolės bus padalintos ir 

knygelės įteiktos. Aktoriai, 
kurių dar trūksta, bus paskir
ti.

2. Turime nusitarti laiką 
repeticijoms.

3. Reikės aptarti laikas, ka
da veikalas bus statomas sce
noje.

4. Veikalas numatoma vai
dinti ne tik Brooklyno-New 
Yorko publikai, bet reikės 
ruoštis ir kelionėms kitur su
vaidinti.

Tad visi, kurie vaidina ar 
ne, turi dalyvauti šiame susi
rinkime. Nauji nariai ir sve
čiai taip pat. kviečiami daly
vauti šiame susirinkime. Su
sirinkimas įvyks mūsų Liaudies 
Name (Liberty Auditoriume), 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y., antradięnį, 
rugsėjo 11 d., lygiAi 7:30 vai. 
vakare. LLT Pirm.

MIRĖ
Staiga mirė Antanas Krivits- 

kas, 73 m. amžiaus. Gyveno 
pavienis. Mirusį rado'jo drau
gai Andriejus Gudėna^ ir Po
vilas Kalvelis. Apie mirtį pra
nešė sūnui Vincui,* kuris gy
vena Buffalo, N. Y. Jis atva
žiavo ir aprūpino savo tėvą.

Antanas Krivitskas. gyveno 
27. Seg^l St., Brooklyn, N. Y. 
Mirė rugsėjo 4 d. Kūnas buvo 
pašarvotas Bieliausko koply
čioje, 660 Grand St., Brook- 
lyne. Palaidotas rugs. 7 d., 2 
vai. po pietų, Alyvų Kalnelio 
kapinėse. Paliko moterį Oną 
ir sūnų Vincą ir gimines.

Laidotuvių apeigas prižiū
rėjo graborius Matthew Bal- 
las-Bieliaųskas. Rep.

Kodėl Weinstockas 
buvo areštuotas?

Laikraščių re parteriai susi
rado Louis Weinstocką viena
me name maliavojant. Mat 
jis iš amato maliorius ir buvo 
AFL Malięrią* Unijos Distrik- 
to Tarybos sekretorius-iždi- 
ninkas. Jie klausinėjo, kodėl 
jis buvo areštuotas. Į tą klau
simą jis atsakė sekamai:

‘‘U n i j a buvo mano 
mokykla.. Per ją su
radau, kaip žmonės, veikda
mi demokratiškai ir bend
rai, gali padaryti geresnį pa
saulį. Bet tai tik viena mano 
prasižengimo dalis. Mano vei
kimas kainavo bosams milio- 
nus dolerių. To' jie negali pa
miršti. Aš atlikau tiek, kiek 
bet kuris žmogus, aš manau, 
kad išgauti bedarbių apdrau- 
dą dėl Amerikos žmonių.“

Jis toliau nurodė, kad Je- 
ffersono mokykloje jis dėstęs 
unijizmo istoriją, dėl ko da
bar valdžia jį kaltina Smitho 
akto peržengimu.

Žadėtas 100% pelnas 
davė 100% nuostolių

Arthur Hunter ir Alfred 
Black, Atlas Steels, Inc., pre
zidentas *ir sekretorius, pa
traukti atsakomybėn. Surasta, 
kad jų korporacija neturi jo
kio turto.

Seil Chapman pasiskundė 
teismui, jog tie žmonės išgavo 
iš jos $10,000 žadėdami pada
ryti 100 procentų pelno. Jie 
sakėsi turį mineralines ka
syklas ir taipgi Ispanijoje per
ką tokias pat kasyklas.

Dabar pasirodė, kad jie ne
turi jokių kasyklų. Tik nai
vius žmones apgaudinėja, iš 
jų pinigus vilioja.

Policistai saugos 
policistą teismą

Pirmadienį, rugsėjo 10, 
prasidėjo teismas 19 policistų, 
kurie kaltinami kaip gemble- 
rio Harry Gross 20 mil i on ų 
dolerių biznio protektoriai.

Teismo metu teismabutis 
būsiąs atydžiai saugomas di
delių policijos būrių, kurie 
žiūrės, kad kas tokio nema
lonaus neatsitiktų. Labiausia 
prižiūrėsią, kad bent kuris 
kaltinamasis sau galą nepasi
darytų, kaip birželio 4 d. po- 
licistas Panarella iššokdamas 
pro teismabučio langą užsi
mušė.

Mirė James Gerard, 
Franco rėmėjas

Pereitą ketvirtadienį mirė 
James W. Gerard, sulaukęs 
84 metus amžiaus, gyvenęs 
savo vasarnamyje Southamp
ton, L. I.

Gerard pagarsėjo tuo laiku, 
kai prezidentas Wilsonas jį 
paskyrė ambasadorių Berlyne. 
Kilus pirmam pasauliniam ka
rui, ambasadorius Gferard dė
jo pastangas, kad Jungtinės 
Valstijos galėtų daryti biznį 
karo metu su Vokietija ir ki
tomis kariaujančiomis šali
mis. Amerikai paskelbus ka
rą Vokietijai, jis grįžo į Ame
riką.

Visą laiką jis buvo garsio
sios Tammany Hali politikie
rius. šiuo metu jis ragino pri
pažinti ir remti Ispanijos fa
šistinį diktatorių Franco, rem
ti čian Kai-šeką, padėti at
statyti Vokietiją, kaip atspirtį 
pridš\ Tarybų Sąjungą, griež
tai laikytis prieš Tarybų Są- 
jungą.

Sūnus nusižudė dėl 
motinos saužudybės

20 meti/ amžiaus George 
Siemers, gyvenąs Bronxe, šau
tuvu nusišovė. Tėvas aiškina, 
jog sūnus buvo nusiminęs ir 
susirūpinęs nuo to laiko, kai 
jo motina .nusižudė, Mrs. Sie
mers nusižudė vasario 24 d.

Bandė pasmaugti 
marčią

Manhattan gyventoja Julia 
Gula* buvo kaltinama baidy
me pasmaugti savo sūnaus 
žmoną, kuri, girdi, neprižiū
rint! tinkamai savo sergančio 
vyro.

Naujai industrinis plotas
Arma Corp, of Brooklyn įsi

gijo 22 akrų vietą Roosevelt 
Field teritorijoje. Netrukus 
bus pradėtas statyti didelis 
fabrikas su kitais -įrengimais. 
Bus įrengta 3,000 darbininkų 
vieta "ir 1,200 - automobilių 
parkinimui vietą.

Unija gina veteranus
United Public Workers uni

jos lokalus zp-tas pasiuntė 
prezidentui Trumanui tele
gramą, kurioje unija ragina 
prezidentą sulaikyti perkėli
mą Veteranų Administracijos 
raštinės iŠ New Yorko į Phi- 
ladelphiją;

Jeigu Veteranų Adminis
tracijos raštinė bus perkelta, 
tai neteks darbo 2,000 vete
ranų darbininkų ir apie 4,000 
valdžios tarnautojų, nes jiems 
iš čia neparanku keltis į kitą 
miestą gyventi.

Policija išardė 
gembleriy lizdą

Policija padarė užpuolimą 
ant vieno namo, 313 E. 101 
St., Manhattane. Rado jame 
įrengtą . didelį raketierių- 
gemblerių lizdą, kuriame da
rydavo per metus virš 3 milio- 
nų dolerių pelno.

šeši gembleriai buvo suimti 
ir visas raketierių centras bu
vo išardytas. ■

Gyvybės atsiradimas 
busiąs surastas

Amerikos c h e m i s t ų ir 
kitų mokslininkų suvažiavime, 
kuriame dalyvauja apie 4,000 
žmonių, Dr.. N. Furman aiški
no, jog už 25 metų būsią gali
ma tikrai įrodyti, iš kur ir 
kaip ant žemės gyvybė atsira
do.

Tuo klausimu progreso 
daug padaryta, jis sako, bet 
per sekamus 25 metus bus 
daug daugiau padaryta.

Kolegijos mokslas 
suaugusiems

Brooklyn College turi suau
gusiųjų mokiniąnui skyrių, 
kuriame šį sezoną bus 23 kur
sai.

Šie bus nauji kursai: mote
rų įstatymai, literatūra dėl 
vaikų ir muzikos.

Mokykla ‘turi dailės, kalbų, 
bizųid ir kitokius kursus. Tai 
gęra vieta daugiau prasilavin
ti. *

Vengrijos grafas kaip 
dipukas atvyko

Vengrijos grafas Istvan Al- 
masy atvyko New Yorkan 
kaip dipukas. Jis sakosi pabė
gęs nuo komunistų, kurie ver
tę jį dirbti jo paties dvare.

Jis sakosi turėjęs 300 akrų 
žemės dvarą ir kitų daug tur
tų. Bet dabar jis esąs visai 
neturtingas, nes viską palikęs 
Vengrijoje. x

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare 

Pagerinkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus, 

ši pare Įvyks šeštadienį

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y. 

Pradžia 7-tą valandą vakare 

Vakarienei Bilietas $3.00
X

Prašome išanksto įsigyti bilietą ir dalyvauti šioje gra
žioje sueigoje. Bilietai gaunami iš platintojų ir Centruo- 

se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje. 

Gold ir Perlow buvo 
pašaukti teisman

International Fur and Lea
ther Workers’ Unijos prezi
dentas Ben( Gold' buvo pa
šauktas teisman (federal 
grand jury) subversyvio vei
kimo tyrinėjimui.

Taipgi buvo pašauktas 
Max Perlow, buvęs CIO Uni
ted Furniture Workers’ Unijos 
sekretorius-iždininkas.

Šis teismas pirmiau įkaitino 
11 komunistų vadų, vėliau 21 
komunistą. Dabar šaukia ir 
unijų vadus aiškintis, ar jie 
neveda '’unijose komunistinės 
propagandos, kuri' ; skaitoma 
valdžios akyse “subversyve.“

Saulinė gadynė bus 
už 50 metą 

New Yorke laikomame che- 
mistų ir kitų mokslininkų su
važiavime Dr. James Conant, 
atomų tyrinėtojas, pareiškė, 
jog už 50 metų niekas nebe
kalbės apie atominę gadynę, 
bet visi kalbės apie saulinę 
gadynę. Nes visa energija ir 
jėga bus naudojama iš saulės 
spindulių.

Jis užtikrino, jog Rusija ne
kariaus ir tokiu būdu trečio
jo pasaulinio karo nebus, tai 
ir atominių ginklų nereikėsią 
naudoti.

Mokytojai grįžta į 
darbą nepatenkinti

Sui rugsėjo 10 diena New 
Yorko mokyklos atsidarė ir 
apie milionas mokiniui grįžta 
į mokyklas.

Kartu į savo darbą grįžta 
ir mokytojai, bet jie baisiai 
nepatenkinti, kad miesto val
dininkai nepatenkino jų rei
kalavimų, nepakėlė reikia
mos algos. ,

Tiesa, buvo biskį alga pa
kelta, bet ji tiek nežymi, kad 
mokant naujus taksų pakėli
mus tas algų pakėlimas nueis 
federalei valdžiai. Be to, kaip 
Mokytojų Unija aiškina, rei
kės daugiau mokėti į senatvės 
pensijos fondą. Tai, kaip uni
ja apskaičiuoja, mokytojų al
ga pasidarys dar mažesnė, 
negu buvo pirma.

Mokytojų Unija todėl reika
lauja tuojaui pakelti visiems 
mokytojams po $200 į metus 
ir pagerinti darbo sąlygas.

Vaikai parėmė vėžio 
ligų fondą

Bellerose vaikai suruošė pa- 
rengimėlį, kuriame buvo su
kelta $14.10, Woodhavene 
sukelta $23.50. Tai dėl vėžio 
ligų fondo, kuris dabar veda 
$80,000 vajų.

Ką “Ašarą Salos” 
Gyventojai pasakoja?

Harry Raymond, “Daily 
Workerio” reporteris, šiomis 
dienomis aplankė Ellis Salą ir 
turėjo su kai kuriais sveturgi- 
miais kaliniais pasikalbėji
mus.

Jis rašo, jog šiuo rųotu Eli is 
Salos kalėjimas perpildytas 
kaliniais, kurie skiriami de
portuoti į jų gimtinius kraš
tus. Kalinių yra visokių tautų 
ir rasių. Tarp jų daugelis jū
rininkų, nuo savo laivų pasi
traukusiu ir tada areštuotų. 
Taipgi yra daug tokių, kurio 
čia atvyko su legaliais leidi
mais dirbti tam tikrus darbus, 
bet pasibaigus leidimų laikui 
jie buvo areštuoti.

Jis nurodo, jog politiniai 
kaliniai yra laikomi kartu su 
kriminalistais, vagimis. Prog- 
resyvės moterys, unijistės lai
komos kartu su prostitutėmis 
ir kitokiomis prasižengėlėmis.

Viena moteris, skiriama į 
Kubą deportuoti, sako, jos 
penkios viename mažame 
kambarėlyje gyvena ir jau 
per septynias . savaites kartu 
vargsta, valgo blogą maistą ir 
laukia, kada jos bus depor
tuotos. Jos ten yra be jokio 
užsiėmimo, netenka kantry
bės iš nuobodumo.

Kita moteris aiškina, kad 
ji su kitomis moterimis buvo 
iš Kubos atvesta 6 mėnesiams 
į Floridą dirbti tabokos dirb
tuvėje. Po šešių mėnesių jos 
buvo /areštuotos ir čia atvež
tos deportuoti. Jos norėtų na
mo vykti, bet ten bedarbė, 
badas ir vargas laukia.

Trečia moteris pasisakė 
esanti nėščia, o jos vyras New 
Yorke gyvenąs. Ji atskirta 
nuo jo ir vežama į Kubą pas 
jos tėvus, kurie taipgi pusba
džiai gyvena. Jinai yra įpuo
lusi desperacijon, sako, prie 
pirmos progos nusižudysianti.

Ketvirta moteris sakosi yra 
atskirta nuo vyro, kuris Kana
doje dirba. Ji norėjo pas sa
vo vyrą vykti, bet buvo sulai
kyta, kaip nužiūrima “raudo
noji,“ nes ji pasmerkė ameri
kinį imperializmą. Ji nurodė, 
jog turtingi amerikiečiai, at
vykę į Kubą, jaučiasi kaip na
mie, švaisto mūsų uždirbtus 
pinigus, o mus laiko prispau
dę dideliame skurde. Jie kon
troliuoja Kubos išdirbystes. 
Jie palaiko žemas algas, dras
ko unijas. Kubos žmonės ne
kenčia Amerikos imperialistų. 
“Amerikos valdžia tikrai ko
pijuoja Hitlerį. Tai sarmata“, 
ji užbaigė kalbą.

Daugelis moterų su mažais 
vaikais suvarytos ir nuo savo 
vyrų atskirtos. Jos lieja gai
lias ašaras, bet jokios pagal
bos negauna. Tai dedasi visai 
arti Laisvės Stovylos.

Sveturgimis

Reikalauja veteraną 
namą nenaikinti

Virš 150 moterų ir vaikų, 
gyvenančių Rego Park vetera
nų namuose, savo pasitarimo 
susirinkime pasisakė bendrai 
kovoti prieš pasikėsinimą iš
mesti juos iš namų. Penkta
dienį jie ir kiti sudarė de- 
monstratyvį pikietą ir pasiun
tė pas majorą delegaciją.

Pagal valstijinį įstatymą 
8,600 veteranų šeimų ruošia
masi iškelti iš laikinų namų.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
✓

Receptų Specialistai: .
MAX PEIST, Ph. G.

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

žinoma, jiems žadama suras
ti kitos vietos, vyriausia nau
juose projektuose, bet nuo
mos bus daug didesnės ir nuo
stoliai nebus atlyginti. Todėl 
veteranų šeimos ir priešinasi 
tokiam valdžios planui.

Trys jauni plėšikai užpuo
lė brooklynietį krautuvininką
S. S, Steigmaną, baisiai jį su
mušė ir atėmę $55 pabėgo. 
Visas sužalotas nuvestas ligo
ninėn.

Brooklynietis Rasmus Han
sen, 60 metų amžiaus, rastas 
savo namuose nutroškęs nuo 
gazo. Jis skundėsi sveikatos 
pakrikimu.

Brooklynietė Mrs. Paulino 
Goldstein, 65 metų amžiaus, 
rasta savo apartmento jardo 
negyva. Manoma, ji pro langą 
iššoko ar iškrito ir užsimušė.

Gustave Rubinstein, Indestruc
tible Pearl Bead Makers, Inc., 
prezidentas; patrauktas atsa
komybėn už nedamokėjimą 
1945-46 metais federalių tak
sų $127,017.32.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Nedėlioj 9 d. rugsėjo, Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Winter St., 
ant- Keswick Rd., nebus lietuvių 
pikniko, nes ten bus kitataučių au- 
tingas iš Lynn, Mass.

Bet nedėlioj, 16 d. rugsėjo, Lietu
vių Tautiško Namo Parke bus lie
tuvių didelis piknikas dienraščio 
Laisvės naudai. Prie šio pikniko 
energingai rengiasi visų kolonijų 
lietuviai. — Geo. Shimaitis.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto K
LIKERIO, VYNO AR ALAUS 7

’Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION EVergreen'4-8 969

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Tėn Eyck St, Brooklyn, N. t

Telephone EVergreen 4-8174

d>
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įsimylėjo per laiškus 
ir apsivedė

Arthur Schurer pasikeitė 
atvirlaiškiais su Vokietijoje 
gyvenančia jo tėvo i draugo 
dukteria Annemarie, Kurį da
bar atvyko iš VokiettfosjĄr su 
juomi apsivedė.

21 metų amžiaus jaunuolis 
Luis Montalzo iššoko pro lan
gą Mt. Sinai Hospital, į kurį 
jis buvo atvykęs egzaminaci- 
jai. Jis užsimušė.

New York. — Mirė dr. 
Carmelo Antonna, 84 metų 
amžiaus, pagarsėjęs vidu
rių ligų specialistas.

Manchester, Conn. — Mi
rė Thomas Ferguson, 81 
metų’ amžiaus, leidėjas 
Manchester Herald dien
raščio.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininkė, auk

šta alga, skalbimui mašina, turi my
lėti vaikus, guolis vietoje, kreipki
tės: HY 3-0804. (173-177)

SUSIRINKIMAI 4
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kp. susirin
kimas jvyks trečiadienį J 12 d. rug
sėjo (Sept.), 8 vai. vakare, po num. 
408 Court St. Nariai, dalyvaukite, 
bus svarbių reikalų aptarti. — Val
dyba. (177-178)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 6 d. rugsėjo, 
8 vai. vakare, Liberty Auditorijoj. 
Visi nariai dalyvaukite, — Valdyba.

(173-177)

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

■t

426 Lafayette St.
Newark 5, N? J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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