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Mokykla ir mokslas yra 
gražiausi tautos gyvenime da
lykai. Kad ir ne su džiaugs
mu, bet su vilčia praėjusį pir
madienį sugryžo į mokyklas 
33 milijonai su. viršum jaunų 
žmonių.

žinote, kaip yra su vaikais. 
Tik retas kuris laukė vakaci- 
jų pabaigos ir džiaugėsi mo
kyklų atsidarymu. Bet kiek
vienas turi viltį kaip nors 
mokyklą baigti, ką nors pa
siekti.

Liūdniausias dalykas yra 
tas, kad iš visų plačiosios 
Amerikos kampų girdisi jau 
labai sena istorija: permažai 
mokyklų ir mokytojų. Klasė
se susikimšimas nesvietiškas.

sąlygos vaikams ir mo- 
4 Lytoj am s.

Bet štai Kongresas skiria 
65 bilijonus dolerių su viršum 
jnilitatizmo ir karo reika
lams. čia tai pinigų užtenka, 
o mokykloms trūksta! Tikri 
begėdžiai tie mūsų valdovai.

Tai turime dar vieną spė
kos diplomatijos ryškiausi pa
vyzdį. Anglai pasakė iranie
čiams : Su šia vyriausybe mes 
nebesitarsime. Jeigu norite 
susitarimo, tai pasistatykite 
tokią valdžią, kuri mums pa
tiks!

Prez. pasiuntinio Harrima- 
no misija Irane, matyt, padrą
sino anglus šitaip iraniečius 
gąsdinti.

The N. Y. Times korespon
dentas James Reston rašo: 
“Sail Francisco davė mums 
sutartį, bet ne taiką.”

Visi tai žino. Net ir Hears- 
to ^spaudos kolumnistas Geor
ge Sokolsky susiėmęs už gal
vos rankas rėkia: Kas liečia 
Aziją, tai šita mūsų sutartis 
su Japonija nereiškia nė tiek, 
kiek tas popieris, ant kurio ji 
surašyta.

Japonija patampa Ameri
kos kolonija. Tai irgi visiems 
aišku. Ten bus mūsų militari- 
nė bazė. Ten mes laikysime 
didelę Armiją. Mes diktuosi
me, kokia turės būti japonų 
valdžia, kokias su kuo sutar
tis ji galės daryti.

Praėjusį sekmadienį kalbė- 
. jausi su dviem smarkiais vy

rukais. Vienas karštai sako: 
Arba mes turime valdyti pa
saulį, arba kiti mus valdys.

Kitas gi tvirtina, kad šis iš 
naujo apginklavimas Japoni
jos ir Vokietijos veda mus 
tiesiai į naują katastrofą.

?r taip šiandien visa Ameri- 
yra dviejų nuomonių. La

bai, labai daug žmonių bijo 
tų pasėkų, kurias mums ir pa
sauliui duos šių dienų mūsų 
vyriausybės diplomatija.

Baisus čia daiktas, kad če- 
choslovakijoje pakeista kele
tas valdžios ir partijos parei
gūnų. Iš to tik bus naudos: 
nauja šluota juk visuomet ge
riau šluoja.

Ne visi žmonės gerai išsi
laiko. Vieni pavargsta, kiti 
sugenda, treti nespėja augti 
su gyvenimu. Dar kiti tinka
mesni kitoms vietoms.

čechoslovakai mokės savo 
Į reikalus sutvarkyti be jokios 
I pagalbos iš tolimojo užsienio, 
į Ypač jie, kaip parodė praei- 
I tis, nesiskaito su kapitalistinės 
^spaudos ašaromis.

Y- Times Magazi
ne” bendradarbis Edward 
CrAnkshaw nesutinka su visiš- 
kajP. suidijotėjusiu Pietinės Ko
rėjos prezidentų Syngman 
Rhee. Rhee pasakė:

“Mes visi esame pagauti į 
(Tąsa ketvirtajne pusi.)
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Reikalaujama net 
69 bilijonų doL 
karinių lėšų
Demokratų vadas sako, Amerika 
turi užvaldyt visą atmosferą

Washington.—Demokra
tas senatorius O’Mahoney, 
pirmininkas Senato lesų ko
miteto, reikalavo pridėti 
dar 8 bilijonus dolerių prie. 
61 bilijono, kurį komitetas 
jau užgyrė karinėms Jung
tinių Valstijų išlaidoms per 
metus.

Sen. O’Mahoney pareiškė, 
kad Amerika privalo užval
dyti atmosferą — visą oro 
erdvę aplink žemės rutulį. 
O tatai galima būsią pada
ryti, vartojant naujuosius 
“pasakiškai p r a ž ū t i n gus 
ginklus,” baisesnius už ato
mines bombas.

Vien tokiems pragari
niams ginklams ir oriai-

Maskva vadina S. Francisco 
konfrenciją “triksu”

Maskva. — Svarbiausi 
Maskvos laikraščiai Izvies- 
tija ir Pravda rašo:

San Francisco konferen
cija dėl taikos sutarties su 
Japonija buvo tiktai “begė
diškas Amerikos triksas ir 
guminė (robinė) antspau- 
da,” kuri patvirtino ameri
kinį planą, paverčiant Ja
poniją nauju Amerikos įna
giu karui prieš Sovietų Są
jungą bei Kiniją.

Sokolovskis įžiūri 
greitą Tito žlugimą

Sofija, Bulgarija. — So
vietų maršalas V. D. Soko
lovski pareiškė, kad Jugo
slavijos valdovo “Tito die
nos jau suskaitytos.”

Sokolovskis kalbėjo iškil
mėje, minint 7 metų su
kaktį nuo to laiko, kai So
vietų armija išvadavo Bul
gariją nuo hitlerininkų. Ji
sai sakė, jau “baigia iš- 
sisemt Jugoslavijos žmonių 
kantrybė, kuriuos kankina 
ir plėšia budeliškoji Tito 
šaika.”

Sokolovskis taipgi tvirti
no, kad Tito oficieriai da
ro karines provokacijas 
prieš Vengriją ir Rumuni
ją, pagal “kurstymus iš 
Jungtinių Valstijų.” •

Neseniai pirmiau Moloto
vas, Sovietų premjero pa
vaduotojas, ir maršalas 
Klemensas Vorošilovas pra
našavo, jog Tito diktatūra 
bus nuversta per jugoslavų 
sukilimą.

Prieš Amerikos plieno 
davima Anglijai

Washington. — Kai kurie 
senatoriai kritikavo Truma- 
no valdžią už pasižadėjimą 
duoti Anglijai 2 milijonus 
tonų plieno per metus. Sa
kė, stokuoja plieno patiems 
amerikiečių reikalams.

viams dėl jų nešiojimo se
natims komitetas jau pir
miau paskyrė 5 bilijonus do
lerių. Dabar O’Mahoney ra
gina tam dar 8 bilijonus 
pridėti.

Lenkijos prekyba su 
Azijos kraštais

Kolombo,' Ceylon. — At
plaukė Lenkijos laivas Mic- 
kiewicz, kuris gabens namo 
5,000 tonų gumos (robo) iš 
Ceylono.

‘ Ceylon sala yra savival- 
dinė anghi imperijos dalis.

Bombay, Indija. — Šau
nusis Lenkijos laivas Bato- 
ry atplaukė į Indiją; pas
kui plauks į Pakistaną. Ba- 
tory gabens Lenkijai reika
lingas medžiagas iš Indijos 
ir Pakistano.

Marshall prašo 3,600,000 
puskvorčių kraujo

Washington. — Apsigyni
mo sekretorius generolas 
Geo. Marshall, per radiją 
šaukė amerikiečius būtinai 
suaukoti 300 tūkstančių 
puskvorčių kraujo kas mė
nesį sužeistiems Korėjos 
kareiviams. Tai būtų 3 mi
lijonai, 600 tūkstančių pus
kvorčių per metus.

Dabar gaunama tik 36,000 
puskvorčių kraujo per mė
nesį. Marshall sako, kiek
vienas amerikietis galėtų 
paaukoti po tris puskvortes 
per metus.

Pulkas norvegų protestuoja 
prieš siuntimą Korėjon

Oslo, Norvegija. — Vie
nas Norvegijos armijos pul
kas u ž p r o t e stavo seimui 
prieš valdžios nutarimą 
siųsti norvegus Korėjon 
kaip Amerikos talkininkus. 
Pulkas reikalauja panai
kint valdžios nutarimą.

Achesonas taipgi žada
ginti Jugoslaviją

Washington. —Korespon
dentai užklausė valstybės 
sekretorių Deaną Achesoną, 
ar Amerika yra ’susitarus 
su Jugoslavijos Tito valdžia 
ginti tą kraštą, jeigu Sovie
tai ar jų draugai užpultų 
Jugoslaviją.

Achesonas atsakydamas 
priminė pirmesnius prez. 
Trumano ir savo pareiški
mus, kad Jungtinės Valsti
jos, turbūt, negalėtų nuo
šaliai stovėti tokiame atsi
tikime.

ORAS.—Giedra ir šilta.
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AMERIKONAI UŽĖMĖ STRATEGINĮ KALNĄ;
0 KITUR ŠIAURIEČIAI JUOS ATMUŠĖ

Korėja, rugs. 11.—Ame
rikonai viduriniame Korė
jos fronte užėmė kariniai 
svarbų kalną arti Pyong- 
gango ir dar pasivarė4 pir
myn ties Yončonu, kur- ne
rado nei šiaurinių korėjie
čiu nei kinu kariuomenės. c c

Kitur šiauriniai korėjie
čiai atmušė dvi smarkias 
amerikonu atakas.

Amerikonai praneša, kad 
rakietiniai jų lėktuvai su
žalojo du Šiaurinės Korėjos 
rakie t i n i u s lėktuvus arti 
Mandžūrijos sienos.

Pasak amerikonų, šiauri-

SENATAS NUTARĖ DIKČIAI 
PABRANGINT LAIKRAŠČIŲ 
IR LAIŠKŲ SIUNTINĖJIMU

Washington. — Senatas 
nutarė sekamai pakelti kai
nas siuntiniams per paštą:

Laiškai — 4 centai vieton 
ligšiolinių 3 centų.

Paprasti atvirukai (post 
cards)—2 contai vieton 1 c.

Oro paštas—8 centai vie
ton 6 c. už unciją laiško ar 
kito siuntinio.

Special delivery laiškas— 
nuo dabartinių 15 centų pa
kelt iki 20 c«

Taipgi pabrangint regis
truotų ir apdraustų laiškų 
siuntinėjimą. <

LAIKRAŠČIAI 
IR ŽURNALAI

Laikraščių siuntinėjimą 
pabranginti po 10 procentų

Automobilių kaina pakeliama 
dar 5 iki 6 procentų

Washington.—Kainų val
dyba leido fabrikantams 
pabranginti automobilius 
dar 5 iki 6 procentų.

Automobilių pardavinėto
jai irgi atitinkamai pakels 
savo pelną, taip kad pirkė
jas turės mokėti "už auto
mobilį bent 8 procentais 
daugiau kaip iki šiol.

Tai jau antrą kartą šie
met valdžia padidina naujų 
automobilių kainas. Pir
mą sykį jos buvo kovo mė
nesį pakeltos pusketvirto 
procento.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
^Korėja. — Amerikonų va

das admirolas Turney Joy 
atsiprašė šiaurinę Korėją, 
kad amerikinio lėktuvo kul
kosvaidžiai pirmadienį ap
šaudė nuginkluotą Kaesong 
miestą. Kaesong yra pa
skirtas deryboms dėl per- 
taikos.

Adm. Joy apgailestauda
mas sakė, amerikonas lakū
nas per klaidą apšaudė Kae- 
songą ir už tai bus pabaus
tas,

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai atmeta amerikonų 
siūlymą ne Kaesonge, o kur 
kitur panaujinti derybas 

niai korėjiečiai pradėjo 
prieš juos naudoti rusiškas 
“katiušas.” ’O katiuša—tai 
auto-trokas su daugeliu 
vamzdžių, kurie urmu šau
do rakietomis.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie iš
vien su kinais savanoriais 
atmušė visas amerikonų 
atakas; nuskandino vieną 
karinį Amerikos laivą, su
žalojo kelis kitus ir nušovė 
12 amerikinių lėktuvų.

kasmet per 3 sekančius me
tus — viso 30 procentų.

Žurnalų siuntinėjimo kai
ną pakelti po 20 procentų 
kasmet per 3 artimuosius 
metus — viso 60 procentų.

Taip pat pabrangint par
cels post ir C. O. D. siun
tinėjimą paštu. /

Tie paštinių kainų pakė
limai duotų valdžiai 400 mi
lijonų daugiau' pajamų per 
metus negu dabar.

Šis Senato nutarimas per
duotas Kongreso Atstovų 
Rūmui spręsti.

Pašto departmentas skai
čiuoja, kad jis su dabarti
nėmis kainomis nukentėda
vo 500 milijonų dolerių nuo
stolių per metus.

Bet kainų direktorius 
Mike DiSalle įspėja, kad to
liau “turės būti” dar aukš
čiau pakeltos automobiliams 
kainos pagal naują kainų 
kontrolės įstatymą. — Tie 
pabranginimai, — sako Di- 
Salle, — atgaivins sveiką 
padėtį automobilių pramo
nėje.

Pagal dabartinį pabran
ginimą vidutinis Fordas lė- 
šuos $90 daugiau, kaip iki 
šiol, o prašmatnesnių auto
mobilių kaina pašoks $115 
iki $225 aukštyn.

dėl mūšių sustabdymo.
Maskva. — Sovietų spau

da rašo, kad Amerikos, An
glijos ir Franci jos užsieni
niai ministrai Washingtone 
slaptai tariasi įtraukt Grai
kiją ir Turkiją į karinį At
lanto sąryšį, gaut Ispanijos 
fašistų talką ir sudaryt sti
prią vokiečių armiją vaka
rinėje Vokietijoje —vis tai 
prieš Sovietų Sąjungą.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Wm. 
Knowland gyrė valstybės 
sekretorių Achesoną už 
“puikia usią pasidarbavi
mą,” suruošiau t San Fran-

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Anglija sutelkė 14 
karinių laivų 
prieš Iraną
Grūmoja ginklais ginti anglų 
žibalo-aliejaus biznį, Irane

London.—Anglija pasiun
tė dar penkis, didesnius ka
ro laivus į Iraniškąją-Persi- 
jos jūrų įlanką. O jau nuo 
pirmiau ten yra 9 kariniai 
Anglijos laivai.

Kainą kontroliuotojas 
dar pabrangina mėsą

Washington. — Kainų 
k o n t r oliuotojas Mike Di- 
Salle leido pabranginti dar 
dviem iki trijų centų sva
rui tokią mėsą, kurios daug 
išperkama iš parduotuvių.
SENATAS REMIA 
PELNININKUS

Bankinis Senato komite
tas atmetė valdžios reikala
vimą panaikinti tą kontro
lės įstatymo punktą, kuris 
leidžia biznieriams tiek pa
kelti kainas, kiek pakilo jų 
išlaidos nuo Korėjos karo 
pradžios. Tas įstatymas 
taipgi leidžia dar imti pel
nus už padidėjusias išlai
das.

Amerikos parama francūzam
Indo-Kinoj prieš komunizmą

Saigon, Indo-Kina.—Jung
tinės Valstijos pažadėjo 30 
milijonų dolerių paramos 
vadinamom Vietnamo, Laos 
ir Kambodijos valstybėms- 
kova.i prieš komunistus.

Tos “valstybės” yra da
lys francūzų kolonijos In- 
do-Kinos.

Vietnamiečiai liaudinin
kai - komunistai tęsia karą, 
prieš francūzus ir yra už
ėmę didelę Vietnamo dalį.

9 -------------------------------------------

Trys Korėjos tautininką 
oficieriai - žmogžudžiai

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų teis
mas apkaltino savo genero
lą Čai Tok Šiną ir du pul
kininkus,, kad pagal jų įsa
kymus buvo nužudyta 187 
civiliniai korėjiečiai. 

- - -
SUIMTAS MEKSIKOS 
KOMUNISTŲ VADAS

Mexiko City.—Tapo areš
tuotas įžymusis Meksikos 
komunistų vadas tDioniso 
Encina už tai, kad dalyva
vo demonstracijoj prieš pre
zidentą' Alemaną.

Roma. — Buvo apalpęs 
popiežius.

cisco konferenciją dėl tai
kos sutarties su Japonija.

O dar tik neseniai Know- 
landas ir kiti republikonai 
reikalavo pavaryt Acheso
ną, esą,- “už pataikavimą” 
Sovietams ir Kinijos komu
nistams.

Taip Anglija grūmoja’ 
Iranui, jeigu jis vis dar ne
leis anglam išnaudot Irano 
žibalo - aliejaus pramonę.

Anglija daro spaudimą 
iraniečiams, kad nuverstų 
premjero Mossadegho val
džią, kuri pasiryžus atstum
ti anglus nuo vadovavimo 
žibalo pramonei. Tokiu su
metimu dabar Anglija už
draudė gabenti Iranan ge
ležinkelių bėgius, įvairius 
metalinius dirbinius ir cu
krų. Kartu sulaikė ir pi
nigų siuntimą Iranui.

Premjeras Mossadegh vėl 
siūlė panaujint derybas su 
anglais dėl aliejaus pramo
nės pertvarkymo ir pareiš
kė:

Jeigu anglai per dvi sa
vaites nepanaujins derybų, 
tai bus išvyti visi aliejiniai 
anglų technikai iš Irano.

Anglijos valdžia grasino 
panaudot ginkluotas jėgas, 
kad išlaikytų anglų rankose, 
didžiausią žibalo fabriką/'? 
Abadane, palaikant ten ke- f 
lis šimtus anglų technikų* 

(Pranešama, kad Anglija 
paveikė gana didelį skaičių i 
Irano seimo narių. Taigi i 
jie ir nesusirinko, kuomet j 
Mossadegh prašė pareikšt f 
pasitikėjimą jo valdžiai. 
Nesant reikiamo seime na
rių skaičiaus, todėl premje
ras Mossadegh ir negalėjo 
gauti pasitikėjimo pareiški
mo.)

Anglija atsiprašo nuo 
$75,000,000 palūkanų

Washington. — Anglija 
prašo, kad Jungtinės Vals
tijos dovanotų jai 75 mili
jonus dolerių palūkanų už 
3 bilijonus, 750 milijonų do- 
leriį paskolos, kurią ši ša- 
lais davė Anglijai po Antro
jo pasaulinio karo.

Syngman Rhee taipgi bijo 
stiprinamos Japonijos

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų pre
zidentas Syngman Rhee 
įspėjo, kad amerikonai, sti
prindami japonų pramonę, 
gali prie to privesti, kad 
Japonija vėl medžiaginiai 
užviešpataus visas Azijos 
tautas.

Indija turėjo dalyvaut San 
Francisco konferencijoj,' 

sako komunistai
Bombay, Indija. — Indi

jos Komunistų Partija kri
tikuoja premjero Nehru 
valdžią, kad ji nedalyvavo 
San Francisco konferencijoj 
dėl taikos su Japonija. Sa
ko, Indija turėjo dalyvauti 
ir priešintis amerikiniam 
taikos sutarties planui.

■
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TAIKOS SUTARTIS PASIRAŠYTA
SAN FRANCISCO KONFERENCIJA taikos sutar- 

čiai su Japonija pasirašyti- baigėsi praėjusį šeštadienį, 
rugsėjo 8 dieną.
\ Iš 52-jų valstybių, dalyvavusių konferencijoje, 49 pa
sirašė po sutartimi, o trys — Tarybų Sąjunga, Lenkija 
ir čechoslovakija — atsisakė pasirašyti.

Tuojau, kai taikos sutartis buvo pasirašyta, mūsų 
valstybės departmentas, kuris turėjo gatavai pagaminęs 
militarinę sutartį tarp Jungtinių Valstijų ir Japonijos, 
pasirašė ją; tą patį padarė Japonijos delegacijos pirmi
ninkas, premjeras Yošida.

Daug triukšmo—per spaudą ir radiją—dėl šios kon
ferencijos buvo sukelta. O kai ji baigėsi, tūli laikraš
čiai pradėjo rėkti: mes laimėjome, gi Tarybų Sąjunga

KURIE JŲ MELUOJA?
Urugvajaus lietuvių laik

raštyj “Darbe” skaitome:
Lietuviai kunigai jėzuitai 

Amerikoje leidžia žurnaliuką 
“Laiškai lietuviams,” o jį vel
tui ir labai smarkiai Urugva
juje platina jėzuitai Bružikas 
ir Mikalauskas, šitie “heže- 
noti tėveliai” paskutiniame to 
žurnaliuko numery rašo apie 
Urugvajaus lietuvius ir bai
gia taip: “Dabar, kai tėvynėj 
griauna ir degiita dievo na
mus, tai mes juos svetur sta
tykime ir puoški(me.”

Taip kalba mūsų jėzuitai, 
kuriems būk dar trūksta baž,- 
nyčių Urugvajuje ir 
savos su šokių sale, 
gen tirtos kunigai i 
savo “Laike” taip rašo: “Pa
nevėžio vyskupas 
pašventino Kauno prisikėlimo 
bažnyčią.” Kurie iš šių kuni
gų meluoja neraudonuodami, ' 
patys skaitytojai matote.

■ jie nori 
bet Ar-

m arijo na i

Paltarokas

HITLERINIO ŽALČIO 
AUGINIMAS

Čikagietis Dan Kuraitis 
neseniai važinėjo po Euro
pą ir dabar patiekia savo 
įspūdžius. Įdomi įspūdžių 

“Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija gavo visą, vieta apie Vakarinę Vokie- 
ko jos troško, konferencijoje taikai su Japonija pasira- j tiją. Jis sakosi gerai išsi

kalbėjęs su viena vokiete, 
kuri gerai kalbanti angliš
kai ir kuri buvusi Kurai
čio vadovė arba. palydovė.

Iš pokalbio su šia mote
riške galima suprasti, kad 
šiandien Vakarinėje Vokie
tijoje yra anglų ir ameri
kiečių uoliai iš naujo ugdo
mas hitlerinis žaltys. Jos 
užklausus, ką dabar vokie
čiai mano apie Hitlerį ir 
hitlerizmą,

Moteriškė užsitraukė.
išleido jį per nosį ir pra- 

1933 m. buvo daug be- 
Hitlerio programa vi- 

Jis sunaikino 
jis atvykdavo į 
visi eidavo jo

. Žymusis Niujorko Timeso korespondentas, James 
Reston, dalyvavęs konferencijoje, tačiau nemano, kad 
“mes” daug ką laimėjome. Pasiskaitykite, ką jis rašo 
sekmadieninėje‘to laikraščio laidoje:

jai įkurta suaugusiems nacių 
organizacija vadinasi “Neuę 
Sozial Deąiokratische Ąrbei- 
ter Partei,” trumpąi ji vadi
nama NSDP, tai yra taip pat 
kaip ir veikusi prieš antrąjį 
karą Hitlerio vedama nacių 
organizacija. Tuomet ji vadi
nosi “National Socialistische 
Deutsche Arbeiter Partei’’ tai 
pirmosios raides pasilieka tos 
pačios.

Seniau naciai tarp savęs su
sitikę sveikinos sakydami 
“Heil Hitler”, o dabar sako: 
“Gruss Hochdeutschland.”

Jaunimo nacių dabartinė 
organizacija vadinasi: “Bund 
Jungęr Deutscher”, o sutrum
pintai — BJU. Nacių jauni
mas dėvi tokią pat ir tokios 
pat spalvos uniformą, kaip 
ir nešiojo Hitlerio jaunimo 
organizacija.

Naujos nacių orgąnizacijos 
vadu dabar yra tūlas Kari 
Rohde, buvęs žymus nacių 
veikėjas.

Tai matote. Hitlerininkai 
jau turi ir savo “fiurerį.” 
Istorija pasikartoja.

Nepaprastas vaizdas iš naujojo gyvenimo Lietuvos 
kaiiųę. Iškilo naujį žmonės, nauji vadai, nauji specialis
tai visose kolektyvįnįo ūkio gyvenimo ir veiklos srityse. 
Moįis|ąs įr lęętaųka paleista Lietuvos valstiečio tarny
bon. Tąi vha gražiai nupiešia žurnalistas M. Bieliaus
kas po apsilankymo viename kolektyviniame ūkyje. Jo 
straipsnis telpa žemiau.

šyti. Ta prasme jos atliko didžiulį laimėjimą prieš Ta- 
. rybų Sąjungą. Bet vyrai, kurie šiai strategijai vadova

vo, ir dabar yra sveikinami su pergale, nėra linksmi. 
Atžagariai: jie yra apimti baimės (apprehensive)—tū
lais atžvilgiais labiau, negu buvo prieš keletą mėnesių.”

Tas pats korespondentas sako: “San Francisco duo
da mums sutartį, bet ne taiką.”

Teisingai pasakyta. Duoda sutartį, o ne- taiką. Su
tarčių galima daug prikepti, bet kas i,š jų, jei nėra tai
kos, nėra nlmybės? Kas iš tokios taikos sutarties, kurią 
padarius ir pasirašius, karo pavojus tampa aktualesniu, 
negu buvo prieš jos pasirašymą? Kokia iš to nauda mū
sų kraštui, Azijai ir visam pasauliui?

Pasikalbėjime su spaudos korespondentais, T. Sąjun
gos atstovas Grųmyko taipgi pasakė, jog ši sutartis sėja 
naują karo sėklą Tolimuose Rytuose.

Į Todėl, kad sutarties sudaryme, jos priėmime nedaly- 
I vavo tokia milžiniška šalis, kaip Kinijos Liaudies Res- 
I publika,—šalis su apie 500,000,000 gyventojų, šalis, kuri 
I taip baisiai1 nukentėjo nuo japoniškų plėšikų! Kinija 
F ne tik nedalyvavo, bet net nebuvo kviesta dalyvauti.

[Nedalyvayo ir kita didžiulė šalis, turinti arti '400,000,- 
000 gyventojų,—Indija,—nors ji buvb kviesta. Nedalyva-- 

bo ir Burma, daug nukentėjusi nuo japonų. Ją atsisakė 
J pasirašyti T. Sąjunga, kitas Japonijos kaimynas. Fili

pinai ir Indonezija,, bėję, dalyvavo ir sutartį pasirašė, 
[ bet su protestu, .tik verčiamos mūsų valstybės depart- 

mento.
Tiesa, pasirašė 49 valstybės, įskaitant Japoniją. Bet 

yra valstybės ir valstybės. Ką reiškia parašas tokios, 
j sakysime, Nicaraguos ,arba Sal Salvador, arba kurios 

> kitos mažytės Centralinės Amerikos valstybėlės?

KONFERENCIJA PRAĖJO pagal iš anksto nustaty
tą tvarkraštį. Trečiadienį prasidėjo, šeštadienį baigėsi. 
Ji buvo sušaukta tik* pasirašymui, o ne aptarimui, ne 
patobulinimui. Kokį sutarties tekstą pagamino Mr. Dul
les, kokį mūsų valstybės departmentas pakišo, tokį su
važiavusieji pasirąšė.

Tuo atžvilgiu mūsų valstybės departmentas laimėjo',— 
laimėjo dėl to, kad nebuvo duota progos konferencijos 
delegatams net svarstyti T. Sąjungos papildymus, pa
taisymus.

Mes negalime suprasti ir manome, jog ir kiti žmonės, 
kuriems rūpi t^įką, negali suprasti, kodėl mūsų valsty
bės dę$aftrtiehtas ryžosi tokio pigaus laimėjimo, kodėl 
jis* nesutikę) leisti kęįnfeyęncijai svarstyti tuos papildy
mus, kuriūdš pasiūlė ^Gromyko? Jeigu konferencija bū
tų'nusitęsusi, sakysime, dvi ar tris dienas ilgiau, argi 
bebūtų gražiau ir naudingiau?

Pateikdamas ^ąvd papildymus - pataisymus, Gromyko, 
J aišku, niekad nesitikėjo, kad jie bus priimti. Jis žinojo, 
J dauguma rankų nustatyta prieš jį, prieš Tarybų 
Vf Sąjungą. Tai ko gi buvo bijotasi? Kas gi tokio baisaus 

būtų įvykę, jei jo siūlymai būtų priimti ir pasvarstyti?
Argi dabar neaiškų, kad konferencija, mūsų valstybės 

■ ęu departmentas, šitaip elgdamasis, nieko teigiamo nelai- 
| 4 mėjo, kad moralį laimėjimą nusinešė Tarybų Sąjunga, 
•■'f4 Lenkija ir Čechoslovakija? *
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mą 
dėjo: “ 
darbių, 
siems patiko, 
nedarbą. Kai 
I leidelberg'ą,
pasitikti ir jo kalbos išgirsti.
Jis Vokietijoje įvedė geresnę 
tvarką, suvaldė žydus. Jis bu
vo vokiečių viltis. Jam val
dant Vokietija pasidarė ga
linga.”

Jos lekciją apie Hitlerį aš 
i nutraukiau, pareikšdamas, 
jog aš domiuosi ne tuo, kokios 
nuotaikos bflvo tada, bet kaip 
šiandien žiūri į tą netolimą 
praeitį, kuri jiems atnešė tiek 
nedaug nelaimių.

“Už Hitlerį, 
kietė, “vėl balsuotų 
šimčių vokiečių, nes 
geresnio plano už jį vokie
čiams nesugalvojo.”

Nereikia, žinoma, ne ąiš^ 
kinti, jog šita hitlerininke 
bąisiai bijo arba neapken
čia bolševizmo. Vokiečiams, 
girdi, “teks glaustis prie 
Vakarų.”

Kad nebūtų jokios abejo
nės,. jog Vakarinėje Vokie
tijoje amerikiečiai ir anglai 
hitlerininkus gražią] globo
ja, tose pačiose Naujienose 
skaitome sekamą:

Vokiečių žurnale “Muen- 
chener lllustrierte” Nr. 30 į- 
dėtas trumputis, bet daug sa
kąs reportažas, čia atpasako
jama, kaip Vokietijoje nau
jai organizuojasi vokiečių na
ciai.

Dabar jau legalizuotai vei
kia dvi nacių organizacijos, 
kurių viena tarp suaugusių, o 
antra — tarp jaunimo. Nau-

p asi anti
ka d pasibaigė 
(jeigu ji iš Vi-

Lozoraitis dir-

te

■ 
I

■

L JAPONIJA — PRAMpNINGA ŠALIS, bet Japonijos 
į salos, sudėjus jas į krūvą, geografiniai yra mažesnės už 

’ Kaliforniją, o jose gyventojų yra apie 84,000,000. Ja
ponija netūri žalių medžiagų, jai reikia rinkų jos pro- 
puktąms.

Prięš karą Japonija žaliavų daugiausiai gavo iš Ki
nijos, į Kiniją ji išgabeno, daug savo produktų. Kas bus 
su Japonija dabar, kai ji, būdama Amerikos žinioje, pa
našiai, kaip Filipinai, negalės-su Kinija sudaryti sutar- 

! ties įr vesti prekybą? Argi ji begalės išmaitinti savo 
gyventojus be Kinijos, be Indijos,—be turėjimo su jomis 
normalių ryšitį? Argi Amerika gale&. visuomet ją,.šelpti,

? Y. . • * J i n ■ '

pareiškė vo-
70 nuo- 

niekas

JIS NIEKO NETURI, 
BET SU JUOMI TARIASI

Tarpe klerikalų ir smęto- 
nininkų ginčai neužsibąigįa. 
Paskutiniais laikais smar
kiai “iškilo” vardas “Lietu- • I • • I
vos diplomatijos šefo” Lo- 
zoraičip. Arperikos smetp- 
nininkai už jį galvą guldo. 
Jį neigia kunigų Draugas. 
Draugas tiesiog sako, kad 
Lozoraitis nieko neturi, nie
ko nereiškia, nieko neatsto
vauja.

Draugas drožia:
Viena, St. Lozoraitis nega

lėjo būti “persidirbusių” dip-
dCi- loniatų skaičiuje, nes jisai sa

vo diplomatinio posto neteko 
prieš 11 metų. Jisai buvo ga
vęs iš Lietuvoj' užsienio rei
kalų .ministerio Urbšio kokį 
ten “diplomatijos šefo” titu
lą, bet kai pasibaigė jo parei
gos, kaip Lietuvos 
nio, tai aišku, 
ii- jo “šefystė” 
so ką reiškė).

Antra, jeigu
bo kokį nors darbą su kitais 
Lietuvos diplomatais, tai A- 
merikoje ir svarbiausioje Lie
tuvos pasiuntinybėje, Wa
shingtone, to nebuvo jaučia
ma. Min. žadeikis niekąd apie 
“šefą” arba jo darbus neužsi
mindavo, nors šiaip jisai išsi
kalbėdavo gana plačiai su at
sakingų organizacijų parei
gūnais.”

Dabar vyksta pasitarimai 
tarp Vliko ir Lozoraičio. Lie
tuvos ministeris Washingtone 
P. žadeikis pasiuntė telegra
mą, kurioje pabrėžė, jog lie
tuvių visuomenė ir gyvi fakto
riai reikalauja realistiško susi
tarimo ir vienybęs Lietuvos 
vadovavjmo darbe.

Lozoraitis nieko neatsto
vaują, bęŲ “ministeris” Ža
deikis reikalauja, kad VLĮ- 
Kas sų jųomi susitartų ir 
bendrai veiktų!

Dalykas, mat, tąųie, kad 
jie visi — tiek Lozoraitis, 
tiek Žadeikis, tiek Krupa
vičius—nieko neturi ir nie
ko neatstovauja. Jie netu
rį Lietuvos.' Jie neatsto
vauja Lietuvos žmonių. Vi
si tatai žino ir todėl visi 
bando susitarti bendram 
Amerikos lietuvių apgaudi
nėjimui.

Mes nemanome, kad taip bus. Japonijoje jau šiuo 
tarpu kyla didžiulis judėjimas prieš šią sutartį. Tąsai 
judėjimas plėsis, nes Japonijos žmonės nenorės būti mi- 
litarine mūsų krašto baze, atsisakys būti kanuplėms pa
šaru ruošiamajame kare. • Japonijos, liaudis reįkaląus 
glaudžių draugiškų ryšių su Kinija ir su visomis Azijos 
tautomis, taipgi su Tarybų Sąjunga.

» Visa tai kels liaudies judėjimą; ji kovos prieš tuos, 
kurie sutartį pasirašė, kurie prisidėjo prie sėjimo nau
jos karo sėklos Tolimuosiuose Rytuose . To paties galima 
laukti ir Indonezijoje, ir Filipinuose.'
# Dėl to Mr. Reston įr rašo, kad mūsų krašto vąį^oyai, 
besic(žįaiigią pasiektų “laimėjimu,” jaučiasi lū'asčįaų, ne
gu jautėsi prieš “laimėjifną.”

Vincas Adomavičius, vie
no Lietuvos stambiųjų kol
ūkių — tarybinio karvedžio 
Černiachovskio vardo kol
ūkio pirmininkas, sėdėjo 
savo erdviame kabinete. 
Ant stalo, apmušto žalia 
drobe, be paliovos tarškėjo 
telefonai. Į kolūki skambi
no iš rajono centro—Mari
jampolės, iš kaimyninių 
kolūkių, iš respublikos sos
tinės — Vilniaus. Kresnas, 
vidutinio ūgio, atviro veido 
žmogus, neskubėdamas, at
sakinėjo per telefono rage
lį. Kabineto krėsluose ir 
sofose sėdėjo žmonės: buvo 
pirmininko priėmimo valan
dos.

Baigęs pasikalbėjimą su 
Marijampole, Vincas Ado
mavičius kreipėsi į stovėju
sį prie stalo aukštą jauną 
žmogų.

—Prašau, tęskite tolįau, 
draugas Vasiliauskai, — sa
kė jis.

Juozas Vasiliauskas—kol
ūkio agronomas — pradėjo 
nutrauktą pasakojimą.

—Žieminių rugių ir kvie
čių būklė visose kolūkio 
laukininkystes b.ri g a d o s e 
gera. Komisija derlingu
mui nustatyti nustatė vidu
tiniškai ne mažiau kaip 20 
centnerių iš kiekvieno hek
taro. Atskiruose masyvuo
se, Abraičio brigadoje bus 
surinktą po 25 centnerius 
grūdų. Ravėti pasėlius ne
reikia. Gilios traktorinės 
juodųjų pūdymų suavimo., 
bei jų agrotechnikinio apdir
bimo dėka laukuose labai 
maža piktžolių. Du kartus 
žiemkenčiai patręšti) mine
ralinėmis trąšomis...

Pirmininkas išklausė 
agronomą, ir, išleidžiant jį, 
davė paskutinius nurody
mus:

—Nepamiršk, Juozai, pa
tikrinti tarpeilinio cukrinių 
runkelių apdirbimo kokybę. 
Žinai gi, kad pas mus tąja 
kultūra užsėtas dideliu plo
tas — per 150 hektarų. Jei 
surinksime po 300 centne
rių runkelių iš kiekvieno 
hektaro, tai nuo jų pajamos 
sudarys ne mažiau, kaip 
pusę milijono rublių. Tai 
pasiekti tegalima tik griež
tai vykdant agrotechnikos 
taisykles...

Kolūkio mechanikas Albi
nas Adomavičius referavo 
pirmininkui apie benziną, 
žibalą ir tepalus, atvežtus 
derliaus nuėmimo laikotar
piui, o tam nedaug laiko te
liko. Kolūkio mašinų par
kas žymus. Ūkyje yrą 5 su
dėtingos kųliąmosios, linų 
kuliamoji, agregatas dur
pėms kąsti, 7 jųųtoęai, 3 
sunkvežimiai, 20 kertamų
jų, tiek pat šįenpiūvių, daug 
kitokių mašinų. • Marijam- 
.pųlęs valstybinė mašinų - 
trąktorių stotis paskyrė 
kolūkiui 4 gąlingus vikšri
nius traktpriųs, .savaeigį 
grūdu kombainą, linų kom
bainą, runkelių kombainą 
bei kitokią pirmarūšę -tary
binę techniką. Šįą techni
ką ąprūpįnti degąląis visam 
derliaus nuęmimo laikui — 
svarbus uždavinys. Kaip 
pranešė mechanikas, jis 
sprendžiamas sėkmingai.

Į kabinetą užeidinėjo vis 
nauji . ir nauji lankytojai. 
Per pasikalbėjimus dažnai 
buvo, girdėti žodžiai': kom
bainininkas, , b u h a11 e r i s,

• • • -n Antanas Morgas ir kiti, f .
Apžiūrėdami kolūkio ūkį, 

mes užsukome pas mecha
nizatorius. Tra k t o r i a i s 
įdirbinėjo ankstyvus pava
sarinius pūdymus. Jie kul
tivavo ir akėjo. Traktori- 
nės brigados brigadininkas 
Juozas Streleckas papasa
kojo apie geriausiąjį trak
torininką Jurgį Palioką, 
kuris per pavasarį dizeliniu 
vikšriniu traktoriumi išarė 
500 hektarų.

Vakare, kuomet mes grį
žome Į kolūkio valdybos 
kontorą, vyriausiasis buhal
teris Liudas Vyseckas su 
įkarščiu ėmė mums pasako
ti apie kolūkius.

—Mūsų kolūkyje, — sakė 
jis, — susivienijo apie 250 
valstiečių kiemų. Čia jie 
yra 2,400 hektarų ariamos 
žemės bei pievų šeiminin
kai. Tą žemę, kurios žymi 
dalis iki tarybų valdžios 
priklausė buožėms ir dva
rininkams, valstybė perda-' 
vė kolūkiui nemokamai ir 
amžinai naudotis, 
jų metų rudenį ir
tų pavasarį kolūkis užsėjo 
apie 1,300 hektarų žieminė
mis ir vasarinėmis kultūro
mis. Artelės fermose da
bar yra 230 stambiųjų ra
guočių, daugiau kaip 200 
kiaulių, 100 avių, 2,250. žą
sų, ančių, kalakučių, vištų. 
Mūsų kolūkis turi turtingą 
mašinų parką, įgalinantį 
mechanizuoti pagrindinius 
darbo procesus gyvulinin
kystėje ir laukininkystėje. 
Kolūkio sodas užima 30 
hektarų plotą. Yra didelis 
bitynas, gausios oranžerė- 
jos, šiltadaržiai, inspęktai. 
Pernai kolūkis turėjom 1,- 
150,000 rublių pajaunį pi
nigais. 1951 metais paja
mos beveik dvigubai ^di
dėjo. ..

Kolūkyje daug inteligen
tijos. Be pirmininko, agro
nomo, zootechniko, veteri
narijos gydytojo, mechani-, 
ko ir kitų aukštos kvalifi
kacijos žmonių, kaime at-

ra-_--------------------------------------------- ----------
traktorininkas, elektrikas, 
zootechnikas, brigadininkas, 
grandininkas, gyvulininkas, 
s ą s k aitininkas, — žodžiai, 
kurių sename lietuviškame 
kaime neįmanoma buvo iš
girsti. Tos naujosios pro
fesijos atsirado ir įėjo į lie
tuviškojo kaimo gyvenimą 
tik tarybų valdžios metais.

Kai priėmimas buvo baig
tas, pirmininkas Vincas A- 
domavičius pasiūlė man ap
žiūrėti didelį kolūkio ūkį.

Prie valdybos kontoros 
stovėjo naujas automobilius 
“Pobieda” (“Pergalė”).

Šalia kelio praplaukdavo 
aukšti kolūkiniąi javai. Jie 
man priminė jūrą — žalią, 
banguojančią jūrą, kuri vie
tomis kur-ne-kur pradėjo 
geltonuoti. Bręsta kiemi
niai rugiai.

Už rugių masyvo išsi
driekė trąšios kolūkio pie
vos. Čia dabar buvo daug 
žmonių. Kolūkiečiai piovė 
sultingą žolę.

Mūs pasitiko pirmosios 
laukininkystės brigados bri
gadininkas Kostas Abraitis, 
energingas valstietis, buvęs 
neturtingas valstietis. Iki 
įsikūrus kolūkiui jis niekuo 
nesiskyrė nuo savo kaimy
nų, dirbo turtuoliams ir 
vargo. Kolūkyje pasireiškė 
puikūs Kosto, kaip vadovo, 
gabumai. Valstiečiai vie
ningai išrinko jį brigados 
vadovu. Marijampolėje 
Kostas mokėsi brigadinin
kų kursuose, įsisavino kol
ūkinės gamybos mokslą. 
Tai padėjo jam papildyti 
savo žinias kolūkinio darbo 
srityje, sėkmingai vadovau
ti brigadai.

—Kaip reikalai Kostai ?— 
paklausė jį pirmininkas.

—Pirmenybę lenktyniavi- sirado klubų vedėjai, kurių 
me -išlaikys mūsų brigada, 
—atsakė brigadininkas.

Štai dar vienas nenuils- 
tąs ir rūpestingas vadovas 
— kolūkio gyvulininkystės 
vedėjas Jonas Tiveriš. Pir
mininkas Adomavičius čia 
pat, pirmosios laukininkys
tės brigados pievose supa
žindino mane su juo.

Praeityje jis taip pat bu
vo neturtinguoju valstiečiu. 
Gyvulininku Tiveris tapo 
po to; kai jis lankė kursus 
Veterinarijos Akademijoje 
Kaune. Kolūkio fe r m o s e 
drauge su kolūkiečių grupe 
Tiveris tvarko didelius rei
kalus, 
lininkystė 
planą. Iš čia, iš pirmosios 
brigados 
(urnoje, 
tėme gausias kolūkio ban
das. Čia ganėsi 
lines, didžiai melž i a m o s 

į karves, atskiros kaimenės 
stambiųjų raguočių jauni
klių, f avių, kiaulių.

Kolūkio gyvulininkystė 
tvarkoma mokslo pagrindu. 
Čia didelis zootechniko My
kolo Navicko nuopelnas. 
Černiachovskio vardo že
mės ūkyje jis dirba antruo
sius metus.. Jis vadovauja 
trimečiams zop technikų 
kursams. Neseniai pasibai
gė pirmas apmokymo kur- 
sąs tuose kursuose. Mefinę 
programą., sėknjingai įsisa
vino melžėjos Salomėja 
Lukšytė, Nastė Skrinshaitė, 
Ona Šaliūnienė, paukštinįų- 
kė Bronė Senkieųė, šėrikas

Visuomeninė gyvu-
vystoma pagal

pamiškėje,
mes to-

ma-

veis-

Pereitų-
951 me-

kolūkyje 3, bibliotekininkai, 
5 mokytojai, medicinos per
sonalas. Kolūkio ambulato
rijoje, kur valstiečiai gy
dosi nemokamai, dirba dan
tų gydytojas, gydytojas-te- 
rapeutas, akušerė, dvi me
dicinos seserys, medicinos 
felčeris. Kaimo inteligentai 
dažnai surengia paskaitas 
ir pasikalbėjimus kolūkie
čiams. Taip, pavyzdžiui, 
pranešimus gamtos moks
lo temomis kolūkiečiams 
padaryė gydytojas Ole
kas, ambulatorijos vedėja 
Konstantinaitė, a k u š&r ė 
Vaičeliūnienė ir kiti. Mo
kytojas Banzaitis skaito 
įiems referatus apie tautų 
kovą už taiką visame pa
saulyje, apie Tarybų Sąjun- ’ 
gos laimėjimus komunizmo 
statybose, apie tarptautinę 
padėtį. Agronomas Juozas 
Vasiliauskas dažnai skaito 
paskaitas apie tarybinę’ 
agrotechniką. Sename Lie
tuvos kaime valstiečiai apie ■ 
tąi nė svajoti negalėjo.

Vienas iš kolūkio klubų 
yra šalia kolūkio valdybos. 
Mes užsųkėme ir čionai. Di
delė salė žibėjo elektras 
šviesa. Į vakarą klubap / 
rinkosi jaunimas, grojo ba- / 
j anas. Merginos užtraukė / 
dainą. Vyrai prisidėjo. Dai-/ 
na išsiliejo pro atdarus lan
gus ir suskambėjo pęjrpla?. 
čius, trąšius kolūkio laukias.

Laisves įstaigoje visada gą- 
lite gauti medaus. Ką^sčiuotp 
gerkite lemonądą su me^mn.
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MOTERŲ KAMPELIS
Teroras nenugązdina moterų

Clinton E. Jencks, Inter
national Union of Mine, 
Mill and Smelter Workers 
atstovas, rašo iš Bayard, 
New Mexico, kur šios uni
jos nariai streikuoja, kovo
dami už didesnes algas.

Jencks nurodo, jog mote
rys ir vaikai kartu daly
vauja pikieto eilėse ir kar
tu kovoja už didesnį duo
nos kąsnį. Visi vieningai 
kovoja prieš streiklaužius 
ir policiją, kuri streikierius 
terorizuoja.

Buvusi lytinė vergė dabar mokslininkė
Kinijoje, prie Huai upės 

dirba virš du milionai žmo
nių, kad potvinius sulaikyti 
ir .vandenį panaudoti laukų 
laistymui. Tarp jų yra ne
mažai moterų ir merginų.

Viena jų yra 17 metų 
merginta Wan Ta-hsi, kuri 
jau išėjusi mokyklą ir dabar 
dirba su mikroskopu. Ji 
skaitosi pasiekusi mokslą, 
kuris padeda darbininkams 
potvinius sulaikyti.

Reporteriams ji pasakoja, 
jog dar neseniai ji buvo 
prostitutė. Kai ji buvo tik 
vienų metų, neturtingi jos 
tėvai pardavė ją Mukdeno 
turtuoliui, kuris netrukus 
mirė, o jo pasilikusi žmona 
buvo nenormalė narkotike, 
tai ją visaip kankino ir ant 
galo į prostitucijos namus

Šeimininkėms, didžiausia rūpestis
yra $2,200 į metus arba $42Kongresinis komitetas pa

skelbė, jog apie vienas treč
dalis visų Amerikos šeimų 
ir pavienių teuždirba į me
tus mažiau, negu $2,000. 
Tokis uždarbis paliečia bent 
10,500,000 šeimų.

Komercijos Departmentas 
apskaičiuoja, jog vidutine 
moterų metinė alga šiuo 
metu yra $1,436. Tokias 
algas, abelnai imant, gauna 
18 milijonų dirbančių mo
terų. Apie pusė jų yra ve
dusios moterys ir daugelis 
turi vaikus.

Mokytojų vidutinė alga

Geriausios už taiką kovotojos
Amerikos moterys vis 

daugiau ir daugiau persi
ima kova už taikos išlaiky
mą. Jos įsigilina, jog be 
kąvos nieko nebus laimėta, 
o galima daug pralaimėti. 
N&ujo karo kurstytojai, 
p ė 1 n a g robiai, militaristai 
kasdien konspiruoja, kaip 
sukurti naują karą. Jiems 
kelią pastoti gali tik orga
nizuota liaudis.

Šiuo metu daugelyje mies
tų buvo suruošti dideli ma
siniai susirinkimai taikos 
reikalu, taipgi buvo pasam
dyti busai, kurie važinėjo 
gatvėmis ir skleidė taikos 
misiją. Tą visą darbą dau
giausia suruošė moterų or
ganizacijos. Kai kur buvo 
suruoštos taikos eisenos ir 
paskleista daug litęratūros.

Daugiausia moterys pa
siunčia kongresmanąms ir 
senatoriams, prezidentui ir 
valstybės sekretoriui atvir
laiškių, laiškų, rezoliucijų, 
rjįkająųj ančių baigti karą 
Kepėjoje.

Mew Yorko moterų orga
nizacijos už taiką suruošė 
demonstraciją prie Jungti
nių Tautų namo ir pasiun
tė delegates pasitarti su 
Jungtinių Tautų viršinin

Vieną dieną policija, už
puolė moteris ir vaikus, 
areštavo virš 100 moterų ir 
kelis vaikus. Bet tuomi 
streikieriai ir jų žmonos 
nebuvo nugązdinti. Kitą 
dieną dar daugiau jų susi
rinko į pikieto eiles.

Streikuoja New Jersey 
(Empire) Zinc kompanijos 
darbininkai, daugiausia 
Meksikoje gimusieji, bet čia 
dėl darbo sąlygų atvykę ir 
apsigyvenę. Streikieriai ir 
jų šeimos gauna paramos iš 
kitų darbininkų.

atidavė, kuomet ji buvo tik 
11 metų amžiaus.

Tada prasidėjo baisus jos 
gyvenimas. Ji buvo verčia
ma vyrus patenkinti, o ji 
nenorėjusi tai daryti. Ta
da ji buvo mušamą, kanki
nama, nevalgiusi laikoma. 
Tokiu būdu buvo priversta 
pildyti jų norą.

Bet jai atėjo laimė, kai 
liaudies armija išlaisvino 
Pekiną, kuriame ji iš pros
titucijos vertėsi. Tada visi 
prostitucijos namai buvo 
uždaryti, o prostitutės buvo 
paimtos į persiauklėjimo 
įstaigas ir suteiktas joms 
mokslas.

Wan Ta-hsi dabar džiau
giasi, patapusi mokslininke 
ir visuomenei naudinga dar
buotoja.

į savaitę. Daugumą moky
tojų sudaro moterys ir mer
ginos.

N egrų alga, abelnai 
imant, siekia $2,000 į. me
tus. Kadangi negrai dau
giausiai išnaudojami, tai ir 
jų gyvenimas yra daug sun
kesnis, v

Argi dabar neaiškų, kaip 
sunkiai reikia šeimininkėms 
verstis? Visada jos turi 
galvoti, kaip pigiau pragy
venti ir kaip geriau savo 
šeimą aprūpinti.

kais. Tokiu savo elgesiu 
jos padarė viršininkuose di
delį įspūdį.

iii.i ■ ■■■■....... . ................. ■„■■■■ ■■ L-

Tarėsi, kaip geriau 
mus pagražinti

Pirm Darbo Šventės New 
Yorke įvyko gražinimui 
reikmenų gamintojų są- 
skridis. Jin buvo sukviesti 
grožio salionų savininkai. 
Tūkstančiai buvo suvykę 
Statler viešbutin, kur vyk
dė parodą, prelekcijas, po
sėdžius.

Nežinau, kiek ten buvo 
lietuvių grąžintojų. Man 
taikėsi proga susitikti Vik
toriją Zmitraitę iš Johnson 
City (Binghamton), N. Y. 
Viktorija ir jos sesuo Bro
nė yra ekspertės grąžinto
jos, jau eilė metų užlaiko 
grožio salioną savo namely
je, 56 Brown St.

Klausiau, kas nauja šia
me sąskridyje atsiekta. Vik
torija sako, jog darbui pa
lengvinti, pagreitinti pas
kiausiu laikotarpiu nieko 
nepagaminta. Tačiau kreip
ta daug dėmesio į naujovi- 
nes šukuosenas ir tuo at-

Šeimininkėms

be peilio,
šaukš-

Vaišinant Daug Svečių
Amerikonų (o didmies

čiuose jau ir lietuvių) ma
sinėse sueigose salėse ir 
namuose yra priimta ruoš
ti bufeto stiliumi vaišes vie
toje senybinių bankietų. 
Nors niekas nepavaduoja 
tų bankietų, kuriuose, sa
koma, “stalas lūžta nuo 
valgių ir gėrimų,” tačiau 
bufetus rengti spiria nau
jos sąlygos. Tarpe vyriau
siųjų yra:

Stoka vietos svečius pa
togiai susodinti prie stalų;

Nedateklius darbo jėgų; 
Brangumas maisto.
Buf etiniu stiliumi ren

giant pritaikoma toks val
gis, kurį nereikia daug 
saugoti nuo atšalimo ar 
sušilimo. Kurį valgant 
apsieiname 
tik su šakute ir 
teliu. Kuriam reikia tik
tai vienos lėkštės ir- gal 
puoduko ar stiklinės.

Jei labai daug svečių, 
maistą sudėti vienodai ant 
dviejų \\talų, arba ant labai 
ilgo stalo abiejų galų, kad 
visi greičiau prieitų.

Praktiška yra už stalo pa
statyti padavėjas, kad pra
einantiems įdėstytų maistą. 
Pažangiųjų sueigose, tiesa, 
veik nesiranda tokių svečių, 
kurie visą kalną maisto su- 
siverstų į savo lėkštę, o pas
kui palietų išmesti. Tačiau 
geriau idėstyti visiems po 
vienodą kaušą. Taip visi 
paragaus visko. O jei liks, 
gaus po antrą porciją.

Netoli valgių'stalo pasta
tyti atskirą staliuką atliku- 
sioms lėkštėms sudėti.

Prie bufetą stalo niekas 
neturėtų valgyti. Tačiau 
ten apsistojusius liepti eiti 
šalin nemalonu. Kur numa
noma, kad atsiras nesusi- 
prantančių svečių, geriau

Toddy’s Patterii}

9060
SIZES
2—10

by
Pattern 9060. (Includes version, 

Mfith lower neckline.) Easy sew
ing. Sizes 2. 4, 6, 8, 10. Size 2 
takes 2 yards 35-1 och, % yard con
trast; panties,'% yard-

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richuxond 
Hill 19, N. Y.

žvilgiu atvykimas nebuvo 
veltui. Tokiuose s ą s k r i - 
džiuose galima patirti nau
jo vinių būdų ne tiktai nau
josioms madoms, bet taip 
pat senesniems, pastovie
siems pusmetiniams sušu
kavimams. Seserys * Zmi- 
traitės niekad nepraleidžia 
progos tų žinių gauti.

to nedaleisti. Iš anksto ap
statyti aplink stalą atbulas 
kėdės ir virvutę apvesti 
tvorelę, kad ties vienu galu 
stalo įeitų, o ties kitu išei
tų, kaip kafeterijose. A.

Kiaušinius reikia ne vi
rinti, bet pamažu kaitinti, 
jeigu norime, kad jie nebū
tų kieti ir sprangūs.

Stikliniai Puodai
Dabar gaminama viso

kios formos ir dydžio stikli
niai indai, kuriuose galima 
virti (kituose galima kepti) 
valgį. Patogu tame pačia
me ant stalo pasidėti. Li
kusį maistą gali palaikyti 
ir tame pačiame atšildyti.

Sekretas tokių puodų il
go amžiaus yra toks: nie
kad nestatyti karštų ant 
labai šalto; nepilti į karštą 
šalto vandens, labai įšaldy
to nedėti ant liepsnos ar į 
pečių. Ir, žinoma ,nenumes- 
ti ant žemės.

Tiesa, tokios pat pagar
bos reikalauja ir palivo* 
tieji-enameliuo tieji puodai, 
jeigu norime apsaugoti nuo 
ištrupėjimo.

Kartą užvirė viralas, jis 
lygiai greit verda palengva, 
kaip kad virtų ir kunku
liuojantis.

Visas žalias daržoves rei
kia virti su mažiausia van
dens ir nepervirinti. Nete
kusios žalios spalvos ankš- 
tinės pupelės, špinatai, 
ankštyse žirniai yra jau 
pervirinti.

Dar vienas Massachusetts 
lietuvių didelis, gražus 
piknikas

Dabar dar dienos gražios, 
—patogios laikyti ir lanky- ir kad ji stipriai gyvuotų, 
ti piknikus; ypač, kuomet 
žinome, jog piknikų sezonas 
baigiasi ir nebedaug teteks 
šiais metais gėrėtis vasaros 
gamtiniais gražumais, kuo
met šaltas rudenėlis jau 
čia pat. Šis piknikas įvyks 
jau šį sękmadienį, rugsėjo 
16 d., Lietuvių Tautiškam 
Parke, Montello, Mass., 
Brocktono priemiestyje. Pu
šynas, kaįp ant Birų tęs kal
no. Parkas didelis ir gra
žus, kurį puošia didingos 
pušys su priemaiša kitokių 
medžių bei krūmokšnių. Ir 
pikniko tikslas be galo svar
bus.

Juk visi žinome, kad Mass
achusetts lietuvių Laisvės 
didįjį pikniką MayųarcĮe 
lietukas gerokai sukrapiųo., 
o būdamas šlapias neišdegė 
taip gerai, kaip reikia, to
dėl tai atpildai, kad lietuvių

Massachusetts Lietuvių

Didelis Piknikas
Paramai Dienraščio Laisvės

ĮVYKS SEKMADIENI

RUGSĖJO 16 SEPTEMBER

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

šis piknikas yra atpildymui sulyto pikniko, kuris įvyko 
Maynatde. Bus graži dainų programa ir šauni orkestrą.

TEODORAI GUGIENEI

Išreiškiame gilią užuojautą Jos gyvenimo draugui Juozui Gugui, 
sūnams — W. Gugas su marčia Lillian ir anūkam Carol ir Judith; S.

Gugas su marčia Ruth ir anūke Patricia; seseriai Anelionienei, įr

an

Ji ir M. Povilaičiai J., ir M. Ginaičiai B. ir A. Varaneckai
I. ir B. Rye. E. Yuodaitiene J. ir J. Butenąi
M. Tvaska M. Linauskiene J. ir Z. Dąnta
J. ir A. Valavičiai J. ir A. Klimavičiai S. ir J. Gareliai
O. Krakaitienė J. ir S. Nausėdai J. ir B. Brąząųskąi
J. ir V.. Darasko P. ir M. Smalsčiai P. ir Ę. Yocho.ms
D. ir U. Kasparkai A. ir M. Andriuliai B. ir K. Kraptavičiai
N. Waitiekunas A. ir L; Januliai J. Daukus
J. ir M. Radzeyičiai P. ir E. Lyben C. ir L. Jasiulioniai
J. ir E. Kalvinai A. Demskienė V. Stasiųkinas
S. ir V. Rusaitis V. Smalstienė J. ir M- Bacevičiai
J. ir A. Urbon J. ir A. Kudis F. ir E. Karll
C.' ir E. Nausėdai V. ir A. Žilinskai P. Storonienė
J. ir A. Tamuliai P. ir E. Daugėlai A. ir A. Žilinskai
A. Zigmantienė R. Merrick J .ir M. Aranukai
V. Badžius G. ir C. Steponkevičiai A. ir P. Jakščiai
J.' ir M. Stanioniai Dr. M. ir U. Palevičiai D., ir A. Kadys
M. Prakevičia C. ir N. Belunai E. Ramanauskienė
M. Marshal H. Geraitis M. Gudinas
C. ir O. Jąkšis F. ir R. Price J. ir S. Smith ,
J. ir K. Teržai' S. Tvarion S. ir P. Keturakiai

Laisvė nuo to' nenukentėtų 

laisviečiai ir rengia šį an
trą didelį pikniką.

Matome, jog tikslas labai 
kilnus, ir jeigu iš visur ir 
visi suvažiuosime, tai suda
rysime didelį ir labai grąžų 
priešrųdeninį sąskridį, ku
ris duos dienraščiui gražios 
paramos.

Gerįeji lietuviai! Supras
kime, kaip darbininkiškam 
laikraščiui, kuris vienatiniai 
gina darbo žmonių reika
lus, yra sunku verstis be 
iššąlinės paramos tokioje 
brangenybėje, kuo.męt už 
laikraščio-dienraščio spaus
dinimo reikmenis reikia ke
leriopai daugiąu mokėti.

Suprasdami tą, pažangie
čiai rengiasi skaitlingai da
lyvauti, kad šiuomi suteikti 
dienraščiui širdingą para
mą. . ■

Detroit, Mich

MIRUS

visoms artim om giminėms.

Lowellieciai irgi dalyvaus 
šiame piknike: Rapolas 
Čiulada, Jonas Daugirda ir 
gal kiti jau rengia savo Ji- 
mozinus vežti žmones į pik
niką, kad tik ten būtų dau
giau dalyvių. Būtų gerai, 
kad rastųsi ir daugiau su 
mašinomis, kurie galėtų pa
imti ir nuvežti žmones, no
rinčius važiuoti į pikniką. 
Norinti važiuoti turi susi
rinkti į L. P. Klubo svetai
nę, 14 Tyler St., Lowellyj, 
ne vėliau 12 vai. dieną, rug
sėjo 16 d.

Todėl prašome tuos, ku
rie turi mašinas, ir tuos,

CLEVELAND, OHIO

FARMERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGSĖJO 16 SEPTEMBER
Pas Rubus, ant 422 Kelio

Ūkininkai kviečią ęleveląndiečius ir akroniečius į šį 
savo gražų pikniką spaudos paramąi. Taipgi primena
me, kad tai yrą šio sezono paskutinis piknikas. Ūkinin
kai ruošiasi svečius gerai pavaišinti naminiais kilbasąįę 
ir kugeliu. Taipgi bus ir kitokių ūkiškų gerų valgių. 
Kurie norėsite galėsite gerąi pasišokti prie geros ŽlįlQ į 
ORKESTRUS. — Iki malonaus pasimatymo,

FARMERIAI.

~ ......................................... ' ...... ......... .. i 1 v ......

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Popląr 411,0
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kurie nori važiuoti į pikni
ką — nesivėluoti. Geriąų 
ankščiau.

Piknike bus vįsko: ųžvąl? 
gyti, išsigerti ir visokio pa? 
silinksminimo. O jaunimui 
įr visiems — Įąbąi smagios 
muzįkos.

Kę kląusiate—dainų? O, 
taip! Juk ten ne tik Liuo- 
sybės choras, bet ir visos 
Bostono apylinkės meistriš
ki dainininkai dalyvaus. Tai 
galima suprasti, koks dainų 
gražumas skleisis žaliųjų 
pušių viršūnėmis. Būkime 
ten pasjkląusyti.

J. M. Karšonas

—

I



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Darbininkų, išradimai gerina 
darbą ir taupo turtą

ROKIŠKIS. — Panemunėlio 
linų fabrike išsivystė kova už 
medžiagų ir žaliavų taupymų, 
už gamybos tempų pasparti
nimų. Gegužės mėnesio gamy
bos planas įvykdytas 130 pro
centų.

Didelius laimėjimus taupant 
lėšas ir' gerinant gamybos 
technologijų, pasiekė fabriko 
racionalizatoriai.

Vyr. mechanikui Stočkui 
patobulinus ilgapluoščių linų 
apdirbimo turbinų, dabar iš 
trumpiausių linų gaunamas il
gas pluoštas, šis patobulini
mas kasmet duos fabrikui 
100,000 rublių virųumplaninių 
sankaupų.

Racionalizatorius -Velička 
išrado naują linų šiaudelių 
presavimo būdą, kuris įga
lins per metus gauti 80,000 
rublių viršumplaninių paja
mų. Arįimiausiu laiku į dar
bą bus paleista elektrinė linų 
šiaudelių presavimo mašina, 
kuri dar labiau paspartins 
darbą.

Už 60,000 rb. daugiau linų 
žaliavos bus perdirbta per 
metus, pritaikius racionaliza
toriaus Jablonskio metodą li
nų turbinai pagreitinti.

Neseniai paleista į darbą 
naujai gauta linų brukimo 
mašina, kuri, sumažindama 
atliekų kiekį, įgalins pagamin
ti kasmet dviem tonomis dau
giau ilgo linų pluošto.

Tarybų Lietuvos mokslininkai 
išvyko į Volgos baseiną

Birželio 22 d. — Lietuvos 
Mokslų akademija nutarė pa
siųsti į didžiąsias statybas 
grupę mokslinių bendradar
bių, kur jie padės atlikti mok- 
slinį-tyrimo darbą, šiomis die
nomis dalyvauti Tarybų Mok
slų akademijos jungtinėje 
ekspedicijoje, kuri tirs Vol
gos baseine statomų hidro
elektrinių rajonus, išvyksta 
dirvožemininkai — Lietuvos 
Mokslų akademijos moksli
niai bendradarbiai J. Vaitie
kūnas ir J. Savickas, hidro- 
biologas, biologijos mokslų 
daktaras P. šivickis. Numato
mas ir tolesnis mokslinis 
bendradarbiavimas ruošiant 
ekspedicijas į statybas.

★ 17 sąskaitininkų ir 10 
matininkų kolūkiams paruošė 
kursai prie Vabalninko že-

• mės ūkio skyriaus. Kursams 
vadovavo A. Ladyga.

A. Kalaina

DRUSKININKAI. — Vidu
rinė mokykla ruošiasi nau
jiesiems mokslo metams. Mo
kyklos direktoriaus Eremino 
iniciatyva mokykla jau pilnu
tinai apsirūpino kuru.

J. Gūželis

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.) 

gigantišką pasaulinę kovą 
tarpe komunizmo ir demokra
tijos. Šių dviejų ideologijų su
tapimas tam pačiam pasauly
je negalimas. Ar viena ar ki- 

| ta4uri išnykti.”

Tai nesąmonė. Tos dvi 
ideologijos jau daug metų 
sutelpa tam pačiam pasauly
je. ; ,

Jei pažvelgsime į istoriją, 
tai surasime, jog pasaulis nie
kuomet ir nėra buvęs tik vie
nos ideologijos. Visuomet bu
vo net kelios. Paimkime kad 
ir pirma krikščionybės, o pas- 

. kui protestantizmo atsiradi
mą. Kaip buvo bandyta tas 
Ideologijas sunaikinti, išrauti 
su šaknimis ir sudeginti, bet 

‘.niekas iš to neišėjo.
Argi Amerikos revoliucija 

nedavė pasauliui naujos ideo
logijos? Argi tų laikų reakci
niai pakvaišėliai nesakė,' kad 
amerikiečių ideologija ir se
noji ideologija negali sutilpti 
tam pačiam pasaulyje ?

NPTvYork(k>z^AfcT2lnli>t
LDS kuopos parėmė 
Centro lęšy fondą

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyko rugsėjo 4 d., Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje. Nariai 
apsvarstė LDS lėšų fondo 
trukumą ir Centro Valdybos 
prašymą paaukoti po $1 nuo 
nario į tą fondą. Beveik visi 
susirinkime dalyvavę paauko
jo po $1. Kuopa pasižadėjo 
sukelti namažą lėšų fondui 
paramą.

Tame pačiame susirinkime 
taipgi kalbėta, kaip padidin
ti kuopos iždą. Nusitarta turė
ti metinį parengimą gruodžio 
mėnesio pradžioje. Diena dar 
nenuskirta, nes reikia žiūrėti, 
kada bus galima salė paren
gimui gauti.

Jonas Grubis pasižadėjo, 
pasidarbuoti, kad įrašyti į 
kuopą naujų narių. Praeityje 
jis nemažai naujų narių yra 
įrašęs. Jam sekasi šiame dar
be. Manoma ir dabar jis gaus 
naujų narių.

—o—
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyko rugsėjo 6 d., Liber
ty Auditorijoje. Buvo perskai
tytas Centro Valdybos prašy
mas paaukoti nuo nario po $1 
į lėšų fondą. Visi dalyvavusie
ji susirinkime tam pritarė ir 
pradžią padarė. Taipgi mano
ma ir nuo kitų gauti. O jeigu 
pasirodys, kad nariai nesudės 
tiek, kiek numatoma sukelti, 
tai kuopa iš savo iždo prides 
ir pasiųs pilną sumą.

Kalbėta a$)ie ligonius. Kuo
pa turi du ligonius, Brusoką 
ir Malinauskienė. Abu sveiks
ta. Ligonių lankytojai juos 
aplanko. Viskas tvarkoje.

.—o—
LDS, 200 jaunuolių kuopa 

turėjo savo mėnesinį susirin
kimą rugsėjo 6 d. Apsvarsty
tas Centro Valdybos prašy
mas paremti LDS lėšų fondą. 
Nutarta Iš iždo užmokėti1 už 
visus narius, o paskui ’bandyti 
po $1 kolektuoti.

Nusitarta sekmadienį, rug
sėjo 9, turėti išvažiavimą Sun
ken Meadows, L. I. Taipgi 
kalbėta apie LDS Bowlingo 
Lygą ir raginta visi prie jos 
rašytis ir antradieniais daly- 1 
vauti lošime. LDS narys

V. Paukštys jau 
su nauju “žirgu”

Ex-richmo^dhillieciai dd. 
Paukščiai iš Miamės rašo 
savo ilgamečiams draugams 
Meškiams, kad jie jau van- 
dravoja nauju Stūdbekeriu, 
ir prašo perduot gerus lin
kėjimus visiems jų drau
gams Didžiajame New Yor
ke.

Newyorkieciai už linkėji
mus jiem labai dėkingi, bet 
jie dar labiau įvertintų jų 
supažindinimą su naujuoju 
Stūdbekeriu. O Laisvės 
metinis koncertas jau ne už 
kalnu... 1 ' V...v

Remia centro daržą
♦

Drg. Ch. Balčiūnas davė 
Kultūrinio Centro daržo 
reikalams $2.

Dviem richmondhilliečiam 
užsukus pas huntingtonie- 
čius draugus Gaškauskus, 
jie iš savo daržo Įteikė Cen
tro daržui tokių žiemkenčių 
augalų, kokių jis dar netu
rėjo.

Gi apsilankius taip pat 
pas hunting toniečius drau
gus Kaulinius, jie įteikė 
parvežt porai draugų ir 
Centro restoranui savo dar
žo tomeičių. <

'Dėkui abejiems I V.

GARSĮNKITęS LAISVĖJ!

Suorganizuotas Smitho 
akto auky gelbėjimo 
komitetas

Naujas komitetas šiomis 
dienomis buvo suorganizuo
tas. Jis susideda iš Smitho 
akto nukentėjusių šeimų. Į 
minimą komitetą įeina žmo
nos ir artimos giminės tų, ku
rie areštuoti ir kaltinami dėl 
Smitho akto peržengimo. Peg
gy Dennis yra to komiteto 
pirmininkė, Ei va Lannon-sek- 
r e t o r ė-i ž d i n i n k ė. Peg
gy Dennis yra žmona komu
nistų partijos sekretoriaus, 
kuris dabar randasi kalėjime.

Minimas komitetas spaudai 
informuoja apie pasibrėžtą 
veiklą. Jis nurodo/ jog dėl 
Smitho akto yra areštuotų 
virš 60 žmonių. 50 vaikų yra 
tų areštų paliesti, nes jų tė
vas ar motina yra areštuoti.

Tų vaikų prižiūrėjimas su
daro svarbią problemą. Taip
gi reikia ir kaliniams pasiųsti 
pagalbos. Galima jiems pa
siųsti po $10 į mėnesį. Tada 
jie galės už tuos pinigus nusi
pirkti cigaretų, saldainių. Ga
lima jiems užrašyti knygų ir 
laikraščių, kokius kalėjimų 
viršininkai perleidžia. Taipgi 
ir jų žmonos nors retkarčiais 
turi pas juos nuvažiuoti ir 
aplankyti. O tai susidaro ne
mažai išlaidų. Todėl šis ko
mitetas rūpinasi sukelti kiek 
galima tam tikslui finansų.

Praneša, jog šis komitetas 
atsidarė savo raštinę 799 
Broadway, Room 642, New 
York, N. Y. Jis nusitarė su
ruošti tam tikslui parengimą 
rugsėjo 26, Riverside Plaza, 
253 W. 73 St., Nėw Yorke.

Robert Mitchum ir Ja
ne Russell atrodo roman
tiški filmoje “His Kind 
of Woman”, dabar rodo
moje Paramount Teatre, 
Times Square.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

t •f' • v vši 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
> t »

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

se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje.

Konferencija kovai 
prieš aukštas kainas

New' York City Tenant, 
Welfare and Consumer Coun
cil šaukia konferenciją ket
virtadienį, rugsėjo 13, Frater
nal Clubhouse, kad pasitarti, 
kaip sėkmingiau kovoti prieš 
aukštas reikmenų kainas ir 
pasimojimus daugelį nuomi
ninkų išmesti iš namų.

Taryba turi 250,000 marių. 
Taipgi ji išsiuntinėjo kvieti
mus 200 unijų ir kitų organi
zacijų kviečiant atsiųsti savo 
atstovus. Planuojama turėti 
bemėsių antradienių ir ket
virtadienių, taipgi siųsti dele
gacijas pas vietinius kongres- 
manus ii- senatorius.

Konferencija svarstys ir 
veteranų klausimą, kaip jiems 
pagelbėti, kuriuos norima iš 
laikinų namų iškraustyti ir į 
aukštų nuomų namus perkelti.

Teisėjas priėmė 
Cattonar kauciją

Amerikinis Sveturgimius 
Ginti Komitetas praneša, jog 
Anthony Cattonar jau yra pa
leistas iš Ellis Salos.

Imigracijos viršininkai, ku
rie buvo panaikinę pirmesnę 
jo kauciją rugpiūčio -2 d., 
griežtai atsisakė priimti nau
ją $5,000 kauciją, kol nebus 
priduoti vardai tų, kurie pri
sidėjo prie šios kaucijos.

Tada kreiptasi pas federalį 
teisėją Su^arman, kuris iš
klausęs abiejų pusių argu
mentus nutarė priimti minimą 
kauciją. Bet imigracijos virši
ninkai ir teisėjo tarimą atsi
sakė pildyti. Tada pats teisė
jas priėmė kauciją, o imigra
cijos viršininkai pareiškė ape
liuosią į aukštesnį teismą.

Ellis Saloje dabar pasiliko 
Frank Borich ir Peter Ilari- 
siades. Kadangi Harisiadės 
deportavimo reikalas yra ape
liuotas į Aukščiausį Teismą, 
tai reikalaujama, kad ip jis 
butų paleistas po kauciją, iki 
teismas jo klausimą išspręs.

Rugsėjo 14 d. šio komiteto 
sekretoriaus Abner Green 
apeliacija bus svarstoma ape
liacijų teisme, New Haven, 
Conn.

Komitetas kviečia siųsti 
protestus Hon, J. Howard 
McGrath, Attorney General 
of the United States, Wa
shington, D. C. Kartu reika
lauti, kad Green ir Harisiadės 
butų po kaucija paleisti.

Komitetas taipgi kviečia 
platinti lapelį “The Right to 
Bail”, kuris gaunamas rašant 
sekamai: American Commi
ttee for Protection of Foreign 
BoTn, 23 W. 26 St., New York 
10, N. Y. Už 100 lapelių $5.

Užrašytai Laisvę Savo Draugeli.

Filmus—Teatrai
“The Well”

Loew’s State Teatre, New 
Yorke, ne už ilgo pradės ro
dyti naują filmą, kurioje šei
mos tragedija vos nesibaigia 
viso miestelio tragedija.

Viskas, prasideda dingimu 
gražutės negrės mergytės 
(Gwendolyn Laster), kuri 
siunčiama mokyklon ten ne
nuėjo ir namo nebeparėjo. 
Bėgdama per pievelę pasiran
kioti laukinių gėlelių ji įkrito 
į seniai nebevartojamą, už
mirštą šulinį.

Susirūpinę,* tėvai apsiskun- 
dė policijai. Vaikai sakosi ją 
matę su nepažįstamu vyriš
kiu. Gėlininkas patvirtino, 
kad vyriškis pirko mergytei 
gėlių. Pasklido kalbos, kad 
baltas vyriškis pagrobė mer
gytę. Negrų kolonijoje kilo 
sąjūdis.

Progą išnaudojo sužinūs 
kurstytojai riaušių ir tuščia
galviai plepėtojąi. Prostitutės 
pasiskundė, kad negrai jas į- 
žeidę, o tūlas tą pastiprino 
girdu, būk kerštinčiai negrai 
jau nužudę kelis baltuosius.

Susiburia gaujos baltųjų 
pulti negrus. Prisipirkti reika
lo gintis, negrai atsimoka tuo 
patimi. Turčiaus ir politikie? 
riaus Sam Packardo giminai
tis įtartas pagrobime mergai
tės. Gauja supleškina liepsno
se tūlą jo pastatą. O jis pasi
grobia vietinę policijos galią 
ir sū gauja grasina išmušti iš 
miestelio visus negrus. Gaiva
linis gaujos veiksmas atrodo 
tikroviškas, šiandieniškas: 
primena Chicagą. Protarpiais 
užsimiršti teatre sėdint.

Suaugusiesiems besitaikant 
vieni kitiems prie gerklės, 
mažas berniukas, suįdomintas 
šunies lojimu pievoje, atran
da mergytės knygą ii* apsiaus
tėlį. Parneša tėvams.

Seka veiksmai prie šulinio. 
Atbėga tėvai. Pribuvo polici
ja. Patiria, kad ^mergytė dar 
gyva, žinia pasklido po visą 
miestelį. Nuleidę akis, susigė
do buliško savo riaumojimo, 
renkasi ant pievos miestelio 
gyventojai ir siūlosi kuo nors 
padėti mergytę gelbėti. Prasi
deda ilgas, sunkus bandymas 
prie jos dasikasti iš šalies. 
Tragedijos pojūtis ataušino 
pyktį. Buvusius isterijos pas
tatytus vienus prieš kitus žmo
nes suvienijo • žmoniškumo 
jausmas.

Negalima sakyti, kad fil
mą, jau pilnai tikrovinė, daug 
kas dar būtų galima gerinti. 
Tačiau ji įdomi ir jos moralas 
visuomeniškas, mokantis va
dovautis protu, o ne isterijos 
kurstytojų melais. Aktorių 
daug ir gerai vaidina. Vyriau
siose rolėse Maidie Nor.mon, 
Richard Rlober, Ernest Ander
son, Henry Morgan, Barry 
Kelly. Gamino Leo Popkin su 
Clarence Greene, direkcija 
Popkino ir Russell Rouse. S. » *
Drabužių siuvėjai prieš 
Smitho aktą

Unijistai drabužių siuvėjai 
suorganizavo komitetą kovai 
prieš Smitho aktą. Komitetas 
reikalauja tą -aktą atšaukti. 
Jis kviečia Tašyti laiškus kon- 
gresmanams ir senatoriams 
reikalaujant tą aktą atšaukti.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-6233

Gazo dujos užtroškino 
keturis vaikus

Mrs. Mary Armstrong, gy
venanti viename kambaryje, 
316 W. 52 St., Manhattan^, 
palikusį namuose keturis vai
kus, nuvyko pas savo motiną 
ir ton pernakvojo. Ji paliko 
mažesnius vaikus 16 motų 
mergaitės priežiūroje.

Atrodė viskas bus gerai. 
Bet atsitiko nelaimė. Visi ke
turi vaikai sugulė į lovą. Už
sidarė langą, kad kas neįlys- 
tų. Ir sau ramiai užmigo.

Bet kaip ten atsitiko, kad 
vienas gazo pečiaus kranelis 
buvo biskį atsuktas ir gazas 
iš lengvo sunkėsi. Taipgi ga- 
zinis šaldytuvas nebuvo tvar
koje. Veikiausia ir nuo jo at
sirado dujų.

Kai motina grįžo ryte na
mo, rado visus keturis vaikus 
amžinai miegančius lovoje.

Motina buvo šiais metais be
darbė. Jinai vertėsi gaudama 
$26 bedarbių apdraudos į sa
vaitę. Nuomavo tik vieną 
kambarį, kuriame su savo vai
kais ji gyveno. Jeigu langas 
butų buvęs atdaras, tai mano
ma, kad gazas nebūtų vaikų 
nutroškinęs.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

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

Bet ncdėlioj, 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

Drs. Stenger & Stenger
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 Barberiaį

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagalia3/ 

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 E Vergreen 4-8969
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AIDO CHORAS
Aido Choro svarbios pamo

kos įvyks penktadienįa rugsė
jo 14, kaip 8 vai. vakaro . Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y.

Choristės prašomos susirink
ti kaip 7 :30 vai., nes bus mer
ginų praktika pirma viso cho
ro praktikos. Choro pirm.

Aktorius apsivogė
Aktorius Walter Mullen į- 

lindo į Robert Bell rezidenci
ją ir pavogė $15,000 vertės 
sidabrinių indų ir kitų daiktų, 
kuomet savininkai buvo išvy
kę į atostogas. Jis pardavė 
juos už $1,200.

Areštuotas jis prisipažino 
apsivogęs. Pasisakė buvęs il
goką laiką bedarbiu ir nebe
turėjęs gyvenimui pinigų.

Eksplozija apdegino 
mokyklos prižiūrėtoją

Michael J. Murphy, Laurel
ton mokyklos No. 156 prižiū
rėtojas, buvo smarkiai apde
gintas, kuomet mokykloj raš-į 
tinėje gazas eksplodavo.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

SUSIRINKIMAI
ELIZABETH, N. J.

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

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
Djf REKTORIUS'

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 Soutl^th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

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




