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“Šiaip jau gana rimtas ame
rikiečių žurnalas ‘The Natio
nal Geographical Magazine’ 
išleido centrinės Europos že
mėlapį, kuriame Lietuva pa
žymima ‘Lithuanian SSR’, o 
jau Rytprūsiai be sąlygų ati
duodami Rusijai, net ir stam
bus užrašas uždėtas ‘USSR’ ”.

Pastabos autorius, J. Dau- 
gailis, apskelbia minėto žur
nalo redaktorius “ružavai- 
siais”, juos vadina mokslinin
kais kabutėse Y ragina savo 
pasekėjus prieš juos protes
tuoti, kam jie “staliniškus že
mėlapius kuria.”

J. Daugailis, matyt, norėtų, 
kad Amerikos mokslininkai 

j meletų, kad jie nepripažin
tų to fakto, jog Lietuva šian
dien yra tarybinė socialistinė 
respublika. Jis norėtų, kad 
Lietuva ’ nebūtų žemėlapyj į- 
jungta į tarybinių respublikų 
sąjungą.

To pageidautų, be abejoji
mo, ir nemaža J. Daugailio 
vienminčių. Deja, argi tikri 
mokslo vyrai, kurie rašo, ku
rie braižo žemėlapius, kurie 
ima atsakomybę už žodį, už 
savo darbą, gali patenkinti 
Daugailių norus?

Jei jie juos patenkintų, tai 
patys virstų melagiais, žiop
liais. Jie gerai supranta, jog 
Lietuva šiandien yra tarybinė, 
socialistinė respublika. Nuo 
to fakto negali pabėgti nei 
vienas žmogus. Tai žino ir to
kie daugailiai, bet jie nesiva- 
dovatiia tikrove, o troškimu.

Na,'o jeigu1 jie pradės dėl 
to siųsti “protestus”, tai kas? 
Pasirodys pasauliui save ver
tais pasigailėjimo žmogystė- 
lėmis.

sekmadienį St. 
katedroje, Niujorke 
buvo paskirti' lietu- 
vyčiams, kurių šuva- 
įvyko šiame mieste.

sakė 
pranešdamas,

Praėjusį
Patrick 
mįšparai 
viškiems 
žiavimas

Balkūnas sakė jiems pa
mokslą, pranešdamas, jog 
šiemet sukanka 700 metų, kai 
Lietuva priėmė krikštą.

Iš.tikrųjų, prieš 700 metų 
krikštą (vyliugingai) priėmė 
tik .kunigaikštis, Mindaugas 

■su keletu šimtų dvariškių, 
trokšdamas karaliaus karūnos 
ir pataikaudamas kryžio
kams.

Po keleto metų Mindaugas 
krikšto išsižadėjo, atsikrikšti- 
no, bet tūli kunigaikščiai, pa
sipiktinę jo politika, Mindau
gui visvien nedovanojo: jį ir 
jo du sūnus pasmaugė.

Jiietuva buvo apkrikštyta 
tik lipte 130 metų vėliau —ją 
kriftštino Jogaila su Vytautu, 
krikštino, žinoma, bizūno pa
galba.

Teigimas, būk lietuvių tau
ta priėmė krikštą tuomet, kai 
apsikrikštino Mindaugas, yra 
didelė istorinė netiesa.

Bet mūsų-klerikalai su isto
rija skaitosi tiek, kiek tai ei
na jų politikai naudon.

Pranciškonų Draugas nesu
randa žodžių pasmerkimui 
Kinijos Liaudies Respublikos 

už tai, kam ji iš- 
krašto Vatikano

pasiuntinį “internunci'jų arki
vyskupą Riberi.”

Arkivyskupas Riberi buvo 
iš Kinijos išprašytas už tai, 
kad jis palaikė šnipinėjimo 
darbą, kad jis dirbo kinų liau- 
dięs, interesų nenaudai.

Jftgu arkivyskupas Riberi 
buvot iš Kinijos išprašytas, tai 

 

reiškia, kad jis ten buvo ne
reikalingas.

Kinų tauta per tūkstančius 
metų gyveno sau, išpažinda
ma savo dievų tikėjimą, tai

VIENUR LAIMI JANKIAI, 
O KITUR ŠIAURINIAI
KORĖJIEČIAI IR KINAI

Korėja, rugs. 12.—Ameri
konai ' viduriniame fronte 
užėmė dvi kalnų kupras į 
pietus nuo Pyonggang 
miesto.

Rytiniame fronte šiauri
niai korėjiečiai ir kinai per 
įnirtingas atakas privertė 
amerikonus ir jų talkinin
kus šiek tiek pasitraukti at
gal Indže ir Kaesongo sri
tyse, kaip praneša ameriki
niai korespondentai.

Smarkėja mūšiai įvairio-i

Kinija gauna gumos, 
nepaisant Amerikos

London.—Per pirmuosius 
šešis mėnesius šiemet buvo 
įgabenta Kinijon 68,800 to
nų gumos (robo) i Kinijos 
Liaudies Respubliką, tai 
yra 7 kartus daugiau, ne
gu pernai per tą patį lai
kotarpį.

Nors Amerika uždraudė 
pardavinėt Kinijai gumą 
kaip karinę medžiagą, vis 
tiek anglai iš savo kolonijų 
varė ta bizni su Kinija.

Ceylon sala, savivaldinis 
anglų imperijos kraštas, 
viešai pareiškė, jog parda
vinėjo ir pardavinės Kini
jai gumą.

Dabar Ceylonas krauna 
5,800 tonų gumos į Len
kijos laivą Batory/ kuris 
pergabens Kinijon tą gumą.

Komunistėja vakarinių 
vokiečių unijos

Bonn, Vokietija. — Vaka
rinės Vokietijos valdžia de
juoja, kad taip auga komu
nistu itaka vokiečiu darbo 
unijose.

Valdžia skaičiuoja, kad 
30 procentų unijų klauso 
komunistų. Bijo, kad tos 
unijos gali pakenkti ameri
kiniam planui, reikalaujan
čiam sudaryt vokiečių ar
miją kaip anglų-amerikonų 
ir francūzų talkininką prieš 
Sovietų Sąjungą.

Turkų laikraštis sako, 
amerikonai užima Turkiją

Istanbul. — Turkų laik
raštis Vatan rašo, jog' ame
rikonai Turkijoj stato rada
ru tinklus, karinių lėktuvų 
aikštes ir “netiesioginiai už
valdo”. Turkiją.

argi ji, išsilaisvinusi, dabar 
gali toleruoti tuos žmones, 
kurie, prisidengę sutanais, va
ro šnipinėjimo darbą

Kodėl Draugas dėl to turė
tų sielotis? Arkivyskupas Ri
beri, grįžęs Italijon, ras už
tenkamai darbo namie, jei 
norės dirbti. Bedievių skaičius 
Italijoje vis auga ir auga. Na, 
tegu jis juos moko, paliekant 
kinus ramybėje.

Taip turėtų galvoti kiekvie
nas apdairesnis žmogus. .

*
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Siūloma perkraustyt milijonus 
bedarbių iš vakarų Europos

se fronto dalyse.
ŠIAURINĖS KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Šiaurinių korėjiečių radi

jas sakė, kad jie išvien su 
kinais savanoriais atmušė 
amerikonų atakas ir nukir
to 5 amerikinius lėktuvus, 
kurie “barbariškai bombar
davo ir apšaudė . civilinius 
Pyongyango, Wonsano, Sa- 
riwono ir Sohungo gyven- 

l tojus.”

Progresyvių balsai 
Graikijos rinkimuose

Athenai, Graikija.— De
mokratinė Sąjunga, daly
vaujant joj komunistams, 
gavo daugiau kaip 11 pro
centų balsų seimo rinki
muose pereitą sekmadienį.

Kai kurie demokratiniai 
kandidatai buvo iš anksto 
sumesti į kalėjimus.

Už monarcho-fašistu kan
didatus, vadovaujamus ge
nerolo Al Papagoso, paduo
ta 34 procentai balsu; už 
kito panašaūs generolo N. 
Plastiro partija apie 24 
procentai. Vadinamo'libe
ralo premjero Sofoklio Ve- 
nizeloso partija gavo 19 su 
puse procentų balsų.

Plinta tarptautiniai 
tmstai-karteliai 

4

Geneva, Šveic. — Susirin
kime Jungtinių Tautų Eko
nominės ir Socialūs Tary
bos čia paaiškėjo, kad po 
Antrojo pasaulinio karo su
sidarė jau keliolika tarp
tautiniu trustų - kartelių.

Anglijos, Francijos, Šve
dijos ir kitu vakarinės Eu
ropos kraštų kapitalistai 
susibūrė į kartelius, kad 
galėtų nustatyti vienodai 
aukštus pelnus sau užsieni
nėse rinkose; siaurinti įvai
rių prekių gamybą, keliant 
jų kainas ir tt.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo buvo ypač pagarsėję 
vokiečių vadovaujami tarp
tautiniai trustai, dalyvau
jant juose amerikonams, 
anglams ir kitiems.

Medalis Perono pačiai 
Evai už “pasiaukojimą”

Buenos Aires, Argentina. 
—Argentinos fašistai žadė
jo suteikti medalį Evai Pe- 
ronienei, prezidento - dik
tatoriaus pačiai, “už pasi
aukojimą.”

Jos “pasiaukojimas” toks. 
Eva norėjo kandidatuot į 
vice - prezidentus ateinan
čiuose rinkimuose. Bet Ar
gentinos armijos vadai pa
sipriešino; ir net fašistinės 
unijos kreivai žiūrėjo į E- 
vos kandidatūrą. Todėl Eva 
ir atsisakė kandidatuoti, 
“pasiaukodama.”

United Nations, N. Y. — 
Jungtin ių Tau tų D a r b o 
Įstaiga perša per 5 metus 
perkraustyt 1 milijoną, 750 
tūkstančiu bedarbiu iš va
karų Europos į Pietinę A- 
meriką, Kanadą, Australi
ją ir kitus kraštus.

Tos įstaigos galva David 
A. Morse sielojasi, kad va
karinėje Europoje yra 4 mi
lijpnai “atliekamų” suaugu- darbininkų.)

ANGLŲ PROFESORIUS RADO 
SOVIETUOSE DIDŽIULĮ 
BŪKLES PAGERĖJIMU

London.— Neseniai Glas- 
gowo Universiteto profeso
rius Christopher Freeman 
lankėsi Sovietų Sąjungoj ir 
dabar sugrįžęs Anglijon ap
rašė savo įspūdžius žurna
luose New Statesman ir 
Nation. Prof. Freeman sa
ko:

“Aš nustebau, matydamas 
tokius didžiulius gyvenimo 
pagerėjimus Sovietų Sąjun
goje nuo to laiko, kai aš 
pirmiau ten buvau 1938 me
tais.

“Nuo tų metų nepapras
tai padaugėjo ir pagerėjo 
reikmenys, vartojami kas
dieniniame žmonių gyveni
me, nepaisant, jog karas 
buvo taip sutrukdęs Sovie
tus.

“Dabar yra didelė gausa 
valgių ir jie gana pigūs. Aš 
taipgi labai nustebau, ma
tydamas, kad taip pigūs

Atvyko Italijos premjeras 
prašyti Trumano malonią

New York. — Laivu at
plaukė Italijos premje
ras Alcįde de Gasperi. Jis 
keliaus į Washingtona ir 
prašys prez. Trumaną pa
lengvinti jau padarytą tai
kos sutartį su Italija ir ge
riau ją pastiprinti pinigais 
ir ginklais kovai prieš ko
munizmą.

Paskui de. Gasperi va
žiuos į Atlanto kraštų kon
ferenciją, įvyksiančią Ka
nadoje.

Įvairios Žinios
Washington. — Atvyko 

du Jugoslavijos Tito gene
rolai tartis su gen. Mar- 
shallu, Amerikos apsigyni
mo sekretorium.

Hamburg. — Vėl pradėjo 
išeidinėti 3 komunistų laik
raščiai, kurie buvo uždaryti 
trim mėnėsiam už kritika
vimą anglų - a'merikonų po
litikos.

Varšava. — Fašistai nu
žudė liaudies artistą Stefa- 
ną Martyką.\ /

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras Nehru pa
reiškė, jog triuškins visus 

šių žmonių - bedarbių, ir 
! nežinia kur juos dėti, ne- 
’ bent svetur iškraustyti.

Jisai ragina Jungtines 
Tautas, sudaryti desėtkų 
milijonų dolerių fondą 
jiems perkelti į užjūrius.

(Tuo tarpu Lenkija, Če- 
choslovajkija ir kitos drau
giškos Sovietams šalys pra
neša, kad visi jų sveiki žmo
nės dirba, ir dar stokuoja 

elektriniai prosai, virtuvių 
indai, skalbiamosios maši
nos ir šaldytuvai (refri- 
džereitoriai).

“Aš nupirkau ir savo vai
kams mechanišku sovietiniu 
žaislų, kurie geresni už 
gaunamus Anglijoje tokia 
kaina žaislus.

“Padaugėjo technikinė 
inteligentija, pakilo mecha
nikų išsilavinimas ir tech
ninė apšvieta Sovietų Są
jungoje.

“Ir vis dar sparčiai ge
rėja sovietinių žmonių gy
venimas.

“Rusai, gyvena vienoje iš 
nedaugelio tokių šalių, kur 
reikmenų kainos mažėja, o 
ne didėja.

“Žmonės smagūs, pasifį-; 
k i savo valdžia ir labai, la
bai nori taikos,” kaip rašo1 
prof. Christopher minimuo
se anglų žurnaluose.

Pottsville ‘’mokytojai laimi 
streiką dėl algą atgavimo

Pottsville, Pa.—Kai Kline 
miestelio valdyba atmokėjo 
devyniems streikuojantiems 
mokytojams $21,500 užvilk
tų algų, tai mokytojai ir su
grįžo į savo pareigas su 240 
mokiniu.

Tęsia streiką 90 mokyto
jų Gilbertson, Reilly, 
Branch ir McAdoo mieste
liuose, reikalaudami sumo
kei algas, kurios užvilktos 
per kelis mėnesius.

savo priešininkus valdinėje 
Visos Indijos Kongreso Par
tijoje.

Washington. — Franci ja 
prašo daugiau amerikinės 
paramos karui prieš Viet
namo liaudininkus.

New Delhi, Indija. — Ka
nada paskolino Indijai $15,- 
000,000 ir Pakistanui $10,- 
000,000.

Westcliffe, Anglija.—Ore 
susprogo rakietinis anglų 
lėktuvas; užmušė 3 asme
nis. ’

ORAS.—šiltoka, daugiau
siai giedra.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI
ATSISAKO PAKEISTI
DERYBŲ VIETA
Jankių komanda pripažįsta., kad, 
jų lėktuvas apšaudė Kaesongų

Tokio, rugs. 12. — šiauri
nių korėjiečių generolas 
Kim II Sung atmetė vy
riausio amerikonu koman- 
dieriaus generolo M. Ridg- 
way’o pasiūlymą perkelti 
derybas iš Kaesongo i kitą, 
“bepusišką” vietą.

Gen. Kim II Sung sakė, 
derybos dėl pertaikos gale-

t 

Vice-prezidentas 
remia “kryžeivius”

New York. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Alben Barkley kalbėjo susi
rinkime “Kryžeivių už Lais
vę.” Ragino newyorkiecius 
aukoti į tų naujųjų kryžei
vių skelbiamą $3,500,000 
fondą propagandai prieš 
Sovietų Sąjungą, Lenkiją, 
Čechoslovakiją ir kitus So
vietų kaimynus.

Kryžeiviai, tarp kitko, 
laido iš vakarinės Vokieti
jos pavėjui baliūnus su pro
pagandos lapeliais į Čecho- 
slovakiją, Lenkiją ir kt. 
Per dabartini vajų jie sten
giasi gauti iki 25 milijonų 
nariu. ' c

“Rugiapiute ’ šnipam 
Pittsburgh© teisme

Pittsburgh, Pa.— Papras
tam liudytojui teisme yra 
mokama tiktai $3 per die
ną. Bet “kazioni” šnipai, 
kaip “specialistai svietkai,” 
byloje prieš komunistus 
gauna po $25 reguliario už
mokesčio per dieną ir dar 
$9 išlaidoms.

Profesionaliai šnipai Paul 
J. Crouch, Manning John
son ir kiti gavo po kelis 
šimtus iki pusantro tūks
tančio dolerių už liudijimą 
prieš teisiamus komunistus, 
kurie pagal Pennsylvanijos 
įstatymą kaltinami kaip 
“maištininkai.”

Tūli republikonai peikia 
sutartį su Japonija

Washington. — Dauguma 
republikonų senatorių giria 
pasirašytą San Francisco 
taikos sutartį su Japonija; 
vadina ją “smūgiu” komu
nistams.

Bet du republikonai sena
toriai, G. D. M’alone ir Har
ry Cain, peikė tą sutartį, 
ypač už tai, kad sutartis 
nereikalauja sugrąžint Ja
ponijai pietinę Sachalino 
pusę ir Kurilų salas .

_ Didžiųjų talkininkų kon
ferencija Jaltoje pripažino 
Sovietams pietinį Sachaliną 
ir Kurilų salas, kurios ir 
seniau priklausė Rusijai.
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tų būti panaujintos tiktai 
Kaesonge, bet amerikonai 
pirm to privalo užtikrint, 
kad daugiau nepakartos už
puolimų prieš Kaesongą.

Kaesongas ir aplinkinis 
ruožtas yra šiaurinių korė
jiečių nuginkluotas kaip ne
karinė dervbu vieta.

Jie yra pertraukę dery
bas, protest u o d a m i, kad 
amerikonų bei jų talkininkų 
lakūnai ir pėstininkai kar
totinais Įsiveržimais laužė 
Kaesongo ruožto neutralu
mą (bepušiškumą).

Tuo tarpu admirolas C. 
Turner Joy, amerikonų va
das deryboms, pripažino, 
kad “sykį” rugs. 11 naktį 
amerikinis bombanešis ap
šaudė Kaesongą. Joy sakė, 
lakūnas per klaidą šaudė 
Kaesongo šviesąs; už tai jis 
bus “tinkamai pabaustas.”

Bet amerikiniai karinin
kai pirmiau atmetė vienuo- 
liką Šiaurinės Korėjos skun
dų, kad jie ant žemės bei 
ore Įsiveržė į derybinę Ka
esongo sritį.

Pabėgdino Čechijos 
traukinį Vokietijon

Hof, Vokietija. — Čecho- 
slovakijos traukinio maši
nistas Jvčia pervažiavo 15 
mylių Vokietijon, kad galė
tų iš sa*vo šalies pabėgti.

Traukinyje buvo 111 kelei
vių. Pranešama, kad 87 
grįžta Čechoslovakijon, o 
24 kiti pasiliksią Vokieti
joje, kaip “politiniai pabė
gėliai.”

Moterys skundžia jankius 
už žiaurumus Korėjoje

United Nations, N. Y. —. 
Tarptautinė Demokratinių 
Moterų Sąjunga atsiuntė 
Jungtinėms Tautoms skun
dą, kad amerikonai ir jų 
talkininkai, Pietinės Korė
jos tautininkai, naikino* 
šiaurinių korėjiečių ligoni
nes ir žudė paimtus nelais
vėn civilinius žmones.

Sovietai prašė Jungtinių 
Tautų centrą paskleisti šį 
skundą tarp visų tautų at
stovų.

Ta moterų organizacija 
sako, jų pasiuntinės ištyrė 
amerikonų ir kol’ėjinių tau
tininkų žiaurumus pačioje 
Korėjoje.

■ ♦
GAUSIOS AMERIKIEČIŲ 
DOVANOS VOKIEČIAMS

Frankfurt, Vokietija. — 
Nuo karo pabaigos ameri
kiečiai atsiuntė vokiečiams 
viso 45 milijonus pundelių - 
maisto ir kitų dovanų. Tos 
dovanos vertos 390 milijo
nų dolerių.

I
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Kas Ką Rašo ir Sako VOKIETIJOS

sako,

mų gyventojų tarpe, orga
nizuoti agitaciniai trauki
niai ir agitaciniai vagonai. 
Daugelyje miestų ir

gyvenime 
geriau 
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SUTARTIES UŽGYRIMAS
TAIKOS SUTARTIS, pasirašyta su Japonija San 

Francisco mieste, dabar teks pasirašiusiųjų kraštų par
lamentams užgirti. Kurios šalies parlamentas jos ne-

• užgirs, toji šalis, formaliai, pasiliks karo padėtyj su 
Japonija, nežiūrint, kad jos atstovai po sutartimi pa- « v — sirase. .

Ar bus tokių kraštų, kurie atsisakys sutartį užgirti?
Sunku į tai atsakyti. ‘Mums rodosi, jog ši sutartis su

silauks griežto pasipriešinimo ypatingai dviejose valsty
bėse: Filipinuose ir Indonezijoje. Tie kraštai žiauriai 
nukentėjo nuo japonų įsiveržimo, okupacijos, bet sutar
tis joms nieko nežada už tai atlyginti. Tiek Indonezi
joje, tiek Filipinuose žmonių judėjimas prieš šį doku-
mentą yra didelis.

Jeigti tų kraštų valdžios po sutartimi pasirašė, tai vy- 
. riausiai pareina iš to, kad jos yra Amerikos dolerio ver

gės. Pagaliau, tose valdžiose yra asmenų, kurie, oku
pacijos metu, tarnavo japonams , okupantams.

Bet mums rodosi, jog tų kraštų parlamentuose atsi
ras nemaža patrijotų, kurie sutarčiai priešinsis.

Kaipgi bus pas mus?
Pas mus sutarties užgyrimas yra senato valioje. Tūli 

karštuoliai deda pastangų, kad senatas sutartį užgirtų 
prieš š. m. spalių mėn. 1 dieną. Jie bijosi: jei dabar, 
greit sutartis nebus užgirta, tai ji vėliau iš viso gali ne- 

' ' būti užgirta. •
Mes sutinkame su vieno laikraščio nuomone, jog ši su

tartis yra sudaryta su “Perlų Uosto” genge, su tais, ku
rie iš pasalų ir kriminaliai 1941 metų gruodžio mėnesį 
užpuolė Perlų Uostą, pradėdami prieš mūsų kraštą karą.

Taigi mūsų senatoriai neturėtų skubintis sutartį už
girti. Jie turėtų pirmiau gerai pagalvoti, ką daro. Jie 
turėtų suprasti, jog šis dokumentas lemia negerą ne tik 
Azijai, o ir mūsų kraštui. Nes tai yra dokumentas, sėjąs 
naujo karo sėklą. Tai dokumentas, kuris gali mūšų 
kraštui brangiai lėšuoti.

Pirmiau negu jie už šitą sutartį balsuos, senatoriai 
gerai padarytų, .jei jie pirma atsiklaustų žmonių, ku- 

jh^rie juos rinko.
''■/ Eiti į partnerystę su Japonijos gengsteriais, musų 

krašto priešais, yra nenaudinga ir negarbinga.

APIE TS UŽDARBIUS 
IR GYVENIMĄ 

i t

Liaudies Balsas paduoda 
ištraukas iš brošiūros, ku
rią neseniai grįžę iš Tarybų 
Sąjungos du kanadiškiai 
žurnalistai parašė. Tais 
žurnalistais yra Charlotte 
ir Dyson Carteriai, o jų 
brošiūros pavadinimas — 
“Mes matėme socializmą.” 
Mes čia paduosime kai ku
riuos tų žurnalistų pasisa-

daiktus, kuriuos jie perka. 
Miestuose, miesteliuose ir kai
muose jie pasakojo tą patį: 
įeigos auga, kainos puola, 
daugiau prekių krautuvėse.

Šitaip rašo apie T. Sąjun
gą kanadiški žurnalistai. 
Bet nemanykite, kad to 
krašto arba mūsų krašto 
komercinė spauda į tai 
kreips dėmesio. Ji rėks, 
kaip rėkė, jog ten “baisu,” 
“vargas ir skurdas.” Jai 
taip įsakyta rašyti!

Daugelyje miestų ir prama
nių centru atidaryti \kn|ftū- 
ros namai, klubai, skaity
klos ir kt. kultūros-švietimo 
Įstaigos, kurios tampa \ti- 
krais kultūros židiniais, su
daro galingą svertą likvį-. 
duojant neraštingumą, 
skleidžiant naująsias demo
kratines idėjas.

Komercinėje spaudoje 
esame daug skaitę apie 
žmonių “bėgimą” iš Ryti
nės Vokietijos į Vakarinę 
Vokietiją. Taip pat nese
niai buvo daug rašyta apie 
Pasaulinį Jaunimo Festiva
lį, įvykusį rytinėje Berlyno 
dalyje. Buvo duota supras
ti, kad tie tūkstančiai jau
nų žmonių, suplaukusių iš 
visų Rytinės Vokietijos da
lių, jau tik pasimoję bėgti 
į Vakarinę Vokietiją. Pas
kui pasirodė, kad tokio bė
gimo nebuvo.

Dabar randame informa
cijų iš kitos pusės. Šį tą 
sužinome apie jaunimo liki
mą Vakarinėje Vokietijoje.

Pasirodo, kad bėgimas 
jaunų žmonių eina kaip tik 
priešingon pusėn, negu aiš
kina komercinė spauda ir 
įvairios žinių agentūros. 
Pasirodo, kad tūkstančiais 
ir tūkstančiais jaunimas bė
ga iš Vakarinės Vokietijos 
i Rytinę Vokietiją. Jis ten 
susiranda naujas gyvenimo 
progas,

Tą faktą pripažįsta net 
Vakarinės Vokietijos spau
da. Tuo reikalu mums duo
menų suteikia Bonn val-

nimo sąlygos geresnės, 
lengvesnės; antra — todėl, 
kad Rytinėje Vokietijoje 
jauniems žmonėms daug 
daugiau progų
pakilti, pasižymėti, 
ir pilniau pavartoti 
protinius ir fizinius 
mus.

Minėtas laikraštis 
kad. Rytinėje Vokietijoje 
yra pristeigta daugybė įvai
rių technikinių mokyklų, 
kuriose jauni žmonės gali 
lavintis r siektis. Vien tik 
1950 metais Vokiečių De
mokratinė, Respublika (Ry
tinė Vokietija) jaunų žmo
nių lavinimui, paruošimui 
darbams ir užsiėmimams, iš
leidus 2,200,000 markių.

O nieką panašaus nė gal
voti negalvoja buržuazinė 
Vakarinė Vokietija, klėri- 
kalų ir socialdemokratų val
doma.

Todėl, pasako “Rheinis- 
cher Merkur,” “net ir neko- 
munistai tėvai Vakarinėje 
Vokietijoje mano, kad daug 
geriau jų vaikams lavintis 
amato Rytinėje Vokietijoje 
negu sėdėti namie ir nieko 
neišmokti.”

Kokia sunki ir liūdna yra 
jaunųjų žmonių padėtis

J. V. Stalino Monumentas 
Budapešte

BUDAPEŠTAS. — Žino
masis vengrų skulptorius 
Šandoras Mikušas baigė X 
V. Stalino gipso skulptūrą 
monumentui, kuris bus pa
statytas Budapešte. Šiomis 
dienomis pradedama lieti 
monumentą iš bronzos.v

Ties vieta miesto parke> 
kur bus pastatytas monu
mentas, įrengiama aikštė, 
kurioje bus rengiamos šven
tinės demonstracijos.

Monumentas bus atidary
tas gruodžio 21 d. V

1948 metais Winnipeg Free 
Press (liepos 28) rase, kad 
vidutinė Tarybų Sąjungos 
darbininko alga 600 rublių į 
mėnesį. 1949 metais Globe 
and Mail (birželio 10) rašė, 
kad vidutinė tarybinio darbi
ninko alga yra 400 rublių į 
mėnesį. Metais vėliau (gegu
žės 24, 1950 metaįs) Free 
Press citavo Britų Užsienio 
Ofisą, duodantį tarybiniam 
darbininkui 250 rublių į mė
nesį.

Rašytojai pastebi, jog, pa
gal Winnipeg Free Press, 
išeina, kad Tarybų / Sąjun
gos darbininkų algos puola 
žemyn, o ne kyla aukštyn. 
Bet taip nebuvo ir nėra. 
Tarybų Sąjungos darbinin
kų algos nemažinamos, jos'tai dvi gali puikiai atidirbti.

1.................... , o kai kada ,ir
Sekmadieniais, dar priskaito- 
mi antvalahdžiai. Tokiu būdu 
per savaitę gali atidirbti 104 
arba net 120 valandų. Jei į 
valandą gauni vidutiniškai 
bent 1,42 centus, tai jau pus
antro šimto ir turi. Pavaręs 
taip dešimtį savaičių, o mis
damas tik sandvičiais, jau ga
li turėti Fordą arba neblogą 
banko knygutę...

Deja, graborius ėmė ir nu
rašė nuo jos, kas jam prik
lausė. Galimas daiktas, jis 
šiuo metu nelabai patenkin
tas, kad toje pat vietoje da
bar dirba du 
ne vienas. Vis 
patveria.

Su pranciškonų rašytoju 
tenka sutikti. Per daug 
“uvėrūs” žmonės greit at
siduria pas graborių ir į 
kapines. Taip esti su biz
nieriais, 
ir su darbininkais.

Prie esamos darbo sku
bos pramonėje darbininkui 
džtenka normaliai dirbti 
astuonias valandas per die
ną, penkias dienas per sa
vaitę. Jei pasitaiko virš
valandžių (neperdaug), nie
ko baisaus, bet jei Įjūris sie
kias! atidirbti už du, — su 
juo prastai.

Darbininkui, dirbančiam 
prie įtempto darbo, užtenka 
dirbti per dieną ąštuonios 
valandos, kitos astuonios 
paaukoti apšvietai, pasi- 
linksiūįnimui, o kitos astuo
nios —- miegui, poilsiui.

Be to, tenka daboti, ką 
valgai. ’ - < ,

Tik taip darbininkas užsi
laikydamas gali būti svei
kas, ilgiau gyventi ir būti 
naudingas ^au, savo šeimai 
ir visuomenei.

KAI ŽMOGUS NORI 
GREIT PRALOBTI

Tarp dipukų yra ir tokių, 
kurie nori greit pralobti. 
Jie ryžtasi dirbti ilgas va
landas, valgyti pigią “balio- 
nę” ar “sasačius,” na, ir su
krauti pinigų.

Brooklyno pranciškonų 
Darbininkas pašiepia to
kius “smarkuolius.” Štai ką 
jis rašo:

Neseniai vienas toks trem
tinio kapas buvo supiltas Či
kagoje. Jis buvo apskaičiavęs 
labai matematiškai: 24 va
landos labai gražiai dalinasi į 
3 pamainas po 8 valandas. 
Jei vieną pamainą pramiegosi,

Vengrijoje mokomasi 
rusų kalbos J

BUDAPEŠTAS, liepos 13 
d. Budapešte įvyko vaka
ras, skirtas mokslo metų 
rezultatams rusų kalbos 
kursuose prie M. Gorkio 
vardo rusų knygos bibliote
kos.

Pranešimą padaręs Gor
kio vardo bibliotekos direk
torius F. Kenigas pažymė
jo .vis didėjantį Vengrijos 
darbo žmonių susidomėji
mą rusų kalbos studijavi
mu. 1947 metais, pasakė jis, 
kursuose ,prie bibliotekos 
mokėsi 200 žmonių, šiemet 
—8,600.

Vakaro pabaigoje \ įvyko 
koncertas, kurio dalyviai— 
kursų klausytojai — -.rusų 
kalba atliko įvairias tarybi
nes liaudies dainas.

Kursuose atidarytoje pa
rodoje buvo demonstruoja
mi gausūs kursantų rašiniai 
rusu kalba.

nuolat kyla,—kyla, žinoma, | šeštadieniais, 
dažniausiai- pagal darbinin
kų prasilavinimą.

Tarybų Sąjungoje žemi
namos gyvenamųjų produk
tų kainos,—jos nuolat, sis- 
temačiai yra žeminamos, o 
tai reiškia visų darbo žmo
nių gyvenimo gerėjimą.

Toliau C. ir D. Carteriai 
rašo:

1949 metais nekuriu Kana
dos dienraščiai talpino Salis- 
burio straipsnius, tiesiai iš Ta
rybų Sąjungos, šis reporteris 
pasakojo apie kilimą algų, 
puolimą kainų, dideles naujas 
krautuves, didelį skaičių pir
kėjų, daug geresnį maistą ir 
drabužius, pilnas gatves au
tomobilių ir tt. Spalių mėnesį 
1950 metais mūsų laikraščiai 
išspausdino Whitnio praneši
mus iš Maskvos (Associated 
Press), pasakojančius apie 
pagerėjusį gyvenimą prie so
cializmo. Tuo pat laiku New 
York Times įdėjo eilę straips
nių (užpakaliniuose pusla
piuose), kaip gerėja gyveni
mo sąlygos Tarybų Sąjungoje.

Taigi, Iškis meluoja ir kas 
teisybę sako?

darbininkai, o 
dviese ilgiau

-------------------  -- - i j (A LA X L LA J LA /JlliVlUU.

■džios premjero. 'Konrad A- buržuazinėje Vakarinėje
denauerio šalininkų laikraš
tis “Rheinischer Merkur.” 
Laikraštis sako: “Daugiau 
kaip 150,000 jaunų lavintų 
darbininkų, d i d ž i a u s ios 
svarbos Vakarinės Vokieti
jos pramonei ir ekonomikai, 
emigravo (išvažiavo) iš Va
karinės Vokietijos j Vokie
čių Demokratinę Respubli
ka 1950 metais.”

Tik vienais metais iš Va
karinės Vokietijos išbėgo 
Rytinėn Vokietijon daugiau 
kaip 150,000 jaunų žmonių!

Kpdėl Vakarinės Vokieti
jos jaunimas tokiais būriais 
emigruoja į Rytinę Vokieti
ją? Tas pats reakcinis 
“Rheinischer Merkur” pa
aiškina. Pirma, todėl, kad 
Rytinėje Vokietijoje gyve-

Vokietijoje, galime spręsti 
iš “Bonn Work Office Bun- 
derarbeitsblatt” oficialaus 
organo raportų. Apie jau
nų žmonių “progas” Vaka
rinėje Vokietijoje 
valdžios laikraštis 
“Iš apie 1,625,000 
žmonių, kurie išėjo 
kyklų be perspektyva

i

Bonn 
sako: 
jaunų 

iš mo
os gau

ti darbą arba progą moky
tis amato paskutiniais tre
jais metais, tiktai 360,000 
galės gauti darbus arba pa
skyrimą lavintis amatų.”

Tai kur pasidės likusieji 
1,325,000 jaunų vyrų ir mo
terų? Laimingi tie, kurie 
turės progos pasiekti Ryti
nę Vokietiją ir ten susiras
ti užsiėmimą.

Amerikonas

i

1 EVITA GAUS MEDALĮ
| ‘ KOMEDIJŲ PASAULYJ . netrūksta. Komedijas 

“provyti” ypatingai moka Argentinos Peronas ir jo žmo- 
nele, buvusi aktorė E vita. -

Visaį neseniai Ęvita norėjo būti krašto vice-preziden- 
te, savo vyro, Jono Perono, vice-prezidente.

Komedijai prologas buvo toks: į Buenos Aires, šalies 
sostinę, neperseniai suvyko peronistų partijos šalininkai 
ir (vienbalsiai!) nominavo Peroną būti kandidatu kraš
to prezidento vietai,—antrajam terminui,—o Evitą Pe- 
ronienę—krašto' v;ce-prezidente.

Evita, aišku, sutiko išklausyti “liaudies balso.”
Bet įvyksta kas tokio nepaprasto. Argentinos kari

ninkai, iš kurių tarpo išsivystė Peronas, pradėjo galvoti 
šitaip:, jeigu Evita bus vice-prezidente, tai, atsitikime 
prezidento mirties ar kokios 'kitos nelaimės,—pasitrau
kus Peronui iš gyvųjų tarpo,'—ji, Evita, užims krašto- 
prezidentės vietą.
turėsią prieš ją tuomet lenktis,—lenktis prieš 
ką tai jau panašu!

Ir karininkai Peronams pasakė: mes Evitos vice-pre- 
, zidente nepakęsime; mes ką nors padarysime, kad ji 

tuo nebūtų. Ji neprivalo tos vietos užimti.
.Tuomet Evita paskelbia: apsigalvojusi, ji priėjo išva

dą, kad nuo tos garbingos vietos jai tenka atsisakyti; 
jie nekandidatuos vice-prezidentės vietai!

Koks pasiaukojimas! Kokia išmintis!
Dabar seka epilogas, komedijos finišas, galas.
Jonas Peronas paskelbia: Evita gaus peroninį meda

lį—medalį už tai, kad ji labai pasiaukojo, atsisakydama 
vice-prezidentės vietos.

Medalis E vi tai bus įteiktas šių metų spalių mėn. 17 d. 
Ši diena ligi šiol buvo Argentinoje vadinama “Lojalumo 
diena,” bet‘šiemet ji bus pavadinta “Evitos Peronienės 

f diena.”
jeigu komedija ir nebuvo labai linksma, tai ji, atrodo, 

užtenkamai juokingai užsibaigs,—kaip visos komedijos.

į. /
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su profesionalais

Įvairios Žinios

Jie^ karininkai, jie, vyrai, kavalieriai 
boba.” I 4.

PAGAL PLANĄ!
IŠ VAKARINĖS BERLYNO dalies pranešama, kad 

’iš tenaitinių fabrikų, dirbančių karinius gaminius, pra- 
• dėta mėtyti iš darbo progresyviai darbininkai, priklau

są pažangioms darbo unijoms.
> Laikraštis “Berliner Zeitung Am Bend” ,rašo, jog tie 
a darbininkai metami iš darbų pagal Marshallo plano val

dininkų įsakymą.
Viskas, vadinasi, eina pagal planą,—pagal Marshallo 

planą!. <. _

jungon, jie tikėjosi ten ras
ti gan vargingą žmonių gy
venimą, nes juk toji šalis 
neseniai pergyveno baisųjį 
karą, nusiaubusį geriausias, 
turtingiausias jos sritis.
Tačiau:

Gegužės Pirmą, keli milijo
nai žmonių maršavo pro tą 
vietą, kur mes stovėjome žiū
rėdami į paradą/ Jie visi išro
dė apsirengę beveik taip, 
kaip ir kanadiečiai tokiuose 
paraduose. Restoranai po visą 
miestą buvo pilni žmonių, ku
rie valgė gerus •pietus. Mes 
matėm tą dieną dešimtis tūks
tančių vaikų ir beveik visi tu
rėjo šaltakošės (ice cream), 
saldainių ar suvožtinių kaip 
karšti šuniukai.
/ Sekančią dieną buvo taipgi 
šventė. Futboiės stadiumai, 
kinai, teatrai, cirkai ir kon
certų salės buvo pilni žmonių. 
Atrodė visi tūri užtektinai pi
nigų. Mes manėm kad tai 
šventadieninis reiškinys. Bet 
ir sekančią dieną ir sekančią 
dieną, ir kasdieną, kur mes 
tik ė join, mes matėm tą pat. 
Krautuvės buvo prisikimšu- 
sios —- kaip kad laike kalėdų 
Kanadoje.

Ir .-.kuomet mes kalbėjomės 
su vyrais, moterimis, jaunimu 
ir vaikais, visi pasakojo 
mums, kad jų gyvenimas da
bar daug geresnis, negu kad 
buvo kada nors anksčiau. Jie 
ne tik sakė, bet, ir nurodė

Kultūrinė statyba Kinijoje
PEKINAS. — Per pasta

ruosius metus Kinijoje pa
siekti dideli laimėjimai gy
ventojų kultūrinio lygio kė
limo srityje. Šiaurės Rytų 
Kinijoje, prajieša laikraš
čiai, pereitais metais speci
aliuose vakariniuose kur
suose mokėsi apie 360 tūks
tančių darbininkų ir tar
nautojų. Valstiečių žiemos 
ir vakarinėse mokyklose bu7 
vo 6,506,000 m o k s 1 e i vių. 
Daugiau kaip 33,000 Šan
chajaus tekstilės pramonės 
darbininkų lanko vakarines 
mokyklas, įsteigtas prie 160 
Šanchajaus tekstilės įmo
nių.

Be to, daugelyje Kinijos 
miesto ir 
ganizuoti

mi kursai ir rateliai neraš
tingumui likviduoti. Rate
liuose mokosi ne tik dar
bininkai ir valstiečiai, bet 
ir jų šeimų nariai.

Visos Kinijos profsąjun
gų federacijos pirmininko 
pavaduotojas Liu Nin-i nu
rodė savo pranešime, kad 
daugiau kaip 1,200 tūkstan
čių darbininkų kelia savo 
politinį, kultūrinį ir tech
nikinį lygį, lankydami va
karines mokyklas. Spaudos 
pranešimais, daugiau kaip 1 
milijonas darbininkų ir dau
giau kaip 25 milijonai vals
tiečių jau išmoko skaityti 
ir rašyti.

Siekiant atlikti politinį ir ne bazę. _ > a a a •« « •

Slaptas Portugalijos 
žmonių balsas c

Portugalijoje siaučia fa
šizmas. Komunistų laikraš
tis “Avante” išeidinėja slap
tai.

“Avante” persergsti Por
tugalijos žmones prieš nau
jo karo pavojų. Laikraštis 
sako, kad Amerikos impe
rializmas nori Ispaniją ir 
Portugaliją įtraukti į naują 
gaisrą. “Avante” ragina 
Portugalijos žmones kovoti 
prieš fašizmą .namie ir 
prieš naujo karo payojų 
užsienyje.

Ypatingai < Portugal jos 
darbo žmones sujaudino Is
panijos diktatoriaus Fran
ko susitarimas su Amerika 
ir sutikimas leisti Amerikai 
įsteigti Ispanijoje militari-

kaimo rajonų or- 
gausūs nemoka-

kultūrinį masinį darbą, Ki
nijos geležinkelininkų ir ar
ti geležinkeliu esančiu kai-

^33^39/940/94/ /942^ /943~ /944 /943 /946 Z947 /94S >’’/949f 79331 /937

Palygimus su 1935-1939 metų laikotarpiu, šių metą birželio mėnesį mūsų doleris be- 
bUvO veltas 54 cėhtų, d šiandien jis dar žemiau nupuolęs.
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Šiaurinė Korėja neatsako 
į gen. Ridgway pasiūlymą '

Tokio. — šiaurinė Korė
ja dar neatsakė į vyriau
siojo amerikonų komandie- 
riaus gen. Ridgway’o pasiį- 
lymą panaujinti derybas dėl 
pertaikos ne Kaesonge, o 
kur kitur.

p 
jį.
s

Redakcijos Atsakymai Į
Laisves Chorui, H'Jrtfjord, į 

Conn. — Korespondenciją | 
apie Choro daly va vi Ci- į 
gar Valley Festivaly j gavo- I 
me per vėlai. Kodėl niekas f 
neparašė anksčiau apie tą f 
Šaunų choro pasirodymą?

2 pusi.—Laisve (Liberty) - Ketvirtad.,. Rugsejo-Sept 13, 1951 i *



SO. BOSTON, MASS.
LAISVĖS PIKNIKAS

^teinantį sekmadieni, rug
sėjį 16 d., Lietuvių Tautiš
kam! Parke, Montello, Mass., 
įvyksta rudeninis dienraščio 
Laisvės piknikas. Šis piknikas
yra rengiamas tam, kad už- 

♦jpįldžius trūkumą, kurį lietus 
padarė liepos 1 dienos pikni
kui Maynarde.

Nors didžiajam Laisvės pik
nike moterų stalas buvo per 
drauges ir draugus labai nuo
širdžiai ir gausiai apdovano
tas įvairiausiais skanumynais, 
bet dėl lietaus negalima buvo 
pilnai juomi pasinaudoti. To
dėl LLD 2-ros kuopos mote
rys šiame rudeniniame Lais
vės piknike rengiasi vėl turė
ti moterų stalą.

Būtų gerai, kad ir kitų ko
lonijų draugės ir draugai nors 
po biskį galėtų prisidėti ir 
tuomi pagelbėtų suruošti mo
terų stalą.

Taipgi šiame piknike turė
sime ir nepaprastai gražių do
vanų. Viena iš jų, tai bus 

I Lietuvoje pagaminta puikioji 
sta’įrengto, kurią padovanojo 
d. Š. Sasna iš Brooklyn, N. Y.

Šis piknikas taipgi bus di
delis ir/gražus, nes jame da
lyvaus claug svečių iš visos 
plačios apylinkės. Taipgi tiki-
— ' ' i------ —_______________ _ _______________________________

MONTREAL, CANADA
Baigė streiką

Singer siuvamų mašinų dar
bininkai St. John, kurie strei
kavo nuo birželio 6 d., perei
tą savaitę formaliai baigė 
streiką ir grįžo į darbą. Grį
žo į darbą, žinoma, ne pilnai 
laimėję streiką. Nors, tiesa, iš 
antros pusės, darbininkų he
rojiškas nusistatymas laikytis 
tokį ilgą laiką streiko linijose, 
vistik besočius darbdavius pri
vertė \irgi nusileisti, būtent, 
sutiko eiti su unija į derybas, 
kuomet darbininkai grįžo.

derybos jiems atneš, 
grįžki į darbą be kontrakto, 
šiuos žodžius rašant sunku 
pasakyti. 

—o—
Ugniagesiai persiorganizuoja

Montrealo apie 800 ugnia
gesių, kurie nekuris laikas at
gal buvo susiorganizavę į uni
ją, pavadinta International 
Association of Fire Fighters 
local 985, turi ir kontraktą 
pasirašę su miesto gaisrų de- 
partmentu, kuris užsibaigs 
1952 m. lapkričio mėnesyj.

Pereitą gėgužės mėnesį, ta
čiau, kilo ginčas tarp ugnia
gesių sąryšyj su/ kontraktu ir 
arbitracija, kas, jų nuomone, 
veikė prieš jų reikalus. Todėl 
nepatenkintieji ugniagesiai 
savo senos unijos vadų elgė-

Fabrikanto žmona: “Mana brangusis, visi sako, kad 
tu konvencijoje pasakei pačią geriausią prakalbą prieš 
darbo unijas.”

tnasi turėti svečių ir iš New 
York o.

Bus graži muzikalė progra
ma, • geras orkestras, skanaus 
namie gaminto maisto, šiltų 
ir šaltų gėrimų.

Iš So. Bostono busas išeis 
nuo 318 Broadway, 12:30 
vai. dieną.

•—o— 
Susirinkimas

LLD 2 kuopos moterų susi
rinkimas įvyks rugsėjo 14 d., 
penktadienį, 6 vai. Vakare, 
318 Broadway. Visos draugės 
dalyvaukite, nes tai bus galu
tinas prisirengimas prie Lais
vės pikniko. Turėsime ir dau
giau svarbių reikalų.

—o—
Ligone

Jau praėjo virš metai lai
ko kaip draugė B. Lozickienė 
tapo smarkiai ligos prispausta. 
Nors ji dąbar jau vaikšto ir 
vartoja abi rankas, bet vis 
dar nėra galutinai išsveikus. 
Ji labai maloniai sutinka 
drauges, ją aplankančias. Jos 
gyvenimo vieta yra: 266 Gold 
St. Draugės, kurioms aplinky
bės leidžia, aplankykite ser
gančią draugę.

Nuo savęs veliju draugei 
Lozickienei greitai pasveikti..

H. T.

siu pradėjo grupuotis ir or
ganizuotis į naują uniją. Da
bar jau turi apie. 500 ugniage
sių, perėjusių į naują uniją. 
Gavo jau ir čiarterį iš Cana
dian Congress of Labor-CIO 
ir pavadino save Montreal 
Firefighter’s Union,local 255.

Naujoji unija turės teisę 
atstovauti savo narius skun
duose, bet negali vesti dery
bas, nors ir daugumą narių 
turi, kadangi kontraktas su 
miestu dar nesibaigęs seno
sios unijos.

.—o— 
Sukniasiuviams pakele algas

Jau buvo rašyta spaudoje, 
kad moteriškų suknelių siuvė
jai (dressmakers), vadovybėje 
International Ladies Garment 
Workers Unijos, atnaujino su 
darbdaviais kontraktą, kuris 
užsibaigė (rugpiūčio 1 d. 
Kontraktas pasirašytas pen
kiems metams. Algų pakėli
mo klausimas buvo paliktas 
išspręsti bešališkam pirminin
kui.

Dabar jau ir tas klausimas 
išspręstas, nors toli gražu ne 
taip, kaip darbininkai tikėjo
si. Bešališko pirmininko (“im
partial chairman”) nuospren
džiu, nuo rugsėjo 1 dienos, 
kirpėjai ir preseriai gauna po 
8 c. J valandą, o operatorės ir

finišerkos po 6 c. į valandą, 
taip vadinamų “cost of living 
bonus.” Taigi nuo karo pa
baigos iki dabar, su paskuti
niu “pakėlimu” algų, prese
riai ir kirpėjai, apart savo 
pagrindinės algos (nežiūrint, 
ar tu dirbi nuo valandų, ar 
akordiniai), tų “cost of living 
bonus” gauna 29% centus, o 
operatorės ir finišerkos po 26 
c. į valandą.

•—o—
Tabako darbininkai kovingi

Imperial Tabacco Company 
Limited darbininkai, kurie 
išėjo į streiką rugpjūčio 14 d., 
pasirodo pavyzdžiu ir kitų in
dustrijų darbininkams, kaip— 
išėjus į streiką — reikia kovo
ti, ginant savo teisingus rei
kalavimus, pastatytus darbda
viams.

Po dviejų savaičių, kompa
nija matydama, kad nepalauš 
streikuojančių darbininkų 
dvasios, rugpiūčio 31 d. ban
dė, jei ne aktualiai streiką 
laužyti, tai bent dalinai. Nau
dodama kaip streiklaužius, 
raštinės ir kitus užlaikomus 
darbininkus, kompanija su
krovė į penkis prekinius vago
nus apie 16 milijonų cigaretų 
ii* naktį kėsinosi juos išvesti iš 
savo sankrovos ant St. Antoi
ne St. Darbininkai, pajutę 
kompanijos “triksą,” tuojau 
sumobilizavo stiprią pikieto 
liniją, o užtikrinimui, kad 
garvežys “neperžengtų” pi
kieto linijos, pravažiuojant 
privatiškam sunkvežimiui su 
žemėmis, buvo sulaikytas ir 
žemės suverstos ant gelžkelio 
bėgių, taipgi akmenys ir vis
kas, kas tik streikierlams po 
ranka papuolė. Nesulaikė 
streikierių ir policijos iššaukti 
rezervai.

Nežiūrint kompanijos pel- 
nagrobių darbdavių užsispyri
mo, streikieriams turėjo nusi
leisti. Pasižadėjo unijai va
gonų nejudinti (t. y., neban
dyti išvežti cigaretus), rašti
nės ir technikinių darbininkų 
nenaudoti jokiems kitiems 
darbams. O unija iš savo pu
sės pasižadėjo ramiai pikie- 
tuoti ir praleisti inžinierius 
bei raštinės darbininkus, jei 
jie eis tik savo pareigas at
likti.

Derybos tarp unijos ir kom
panijos tęsiasi, tarpininkau
jant provincialei darbo mi
nisterijai.

,—o—
Rasta 6 m. mergaitė

Prieš “Labor Day” sekma
dienį Caughnavaga miškuose 
(indijonų saloje), rasta 6 me
tų mergaitė. Atvežta į polici
ją, pavargusi ir išblyškusi 
mergaitė mažai bekalbėjo, 
tiek tik skundėsi, kad jinai 
miške išbuvusi per naktį, tai 
“biskį” išalkusi, tačiau di
džiausia jos “bėda” buvo, tai 
kad lėlė, kurią jin su savim 
turėjo, bus peršalusi be gerų 
drabužių...

Su lyg jos nusakymo, kiek 
policija galėjo suprasti, tai 
jos antrasis tėvas atvežęs ją 
į mišką, liepęs palaukti ten, 
kol jis jai biskvitų atveš ir 
daugiau negrįžo.

Policija mano,* kad mergai
tė sąmoningai buvo palikta 
miške pražūčiai. Jinai davėsi 
savo vardą Didi Ames. Mer
gaitė patalpinta ' vaikučių 
prieglaudos namuose — So
cial Welfare Court.

<—o—
Apsivedė

Rugsėjo 1 d. sukūrė šeimy
ninį gyvenamą — apsivedė 
Berta Mikaliūnaitė (Jurgių 
Mikaliūnų dukrelė) su Paul 
Therrien (Mrs. Mary Therie- 
Puznokaitės sūnus). Sutuok
tuvės — ženybinės apeigos 
atlikta St. , James United 
Church-bažnyčioje, o pokilis, 
dalyvaujant daug svečių, Lie
tuvių Klubo svetainėje.

Taipgi tą pačią dieną apsi
vedė Pranas Janulionis su- 
Ona Gačionyte. Vedybinės a- 
peigos atlikta šv. Kazimiero 
bažnyčioj, o iškilmės Dom 
Polski salėje. j

.—o— 
Mirė 1

Rugpjūčio 30 d. pasimirė Elz
bieta Paulauskienė, sulaukus 
66 m. amžiaus. J.~

Newark, N. J.
.................'..4—

Ką kalba ir galvoja doresnieji
kunigo Kelmelio parapijonys 
apie dipukus ir jų maršavimus 
0rieš pažangiuosius lietuvius 
ir jų pramogas

štai viena kųn. Kelmelio 
sena parapijietė man sako:

Koliai nebuvo to dipukiško
amaro čionai, tai ir mūsų ku
nigas buvo daug geresnis ir 
sukalbamesnis. Tiesa, jis visuo
met stengdavosi paplūsti pa
žangiuosius lietuvius ir pakur
styti parapijomis, ypatingai 
prieš Sietyno Chorą, bet pa
vapi jonai į jo kurstymus ne
kreipdavo domės, na, tai ku
nigas ir apsira,mindavo, nes 
aiškiai matė, kad pikieto ne
galės suorganizuoti.

Nes kaipgi mes galėtume 
pikietuoti j prieš Sietyno Cho
rą, kuomet jis niekam, nieko 
blogo nedaro, apart gražių 
dainų, kurias mes juos girdi
me dainuojant vieną kartą 
savaitėje, kuomet jie prakti
kuojasi šv. Jurgio svetainėje? 
Tiesa, ir mūsų parapija turi 
Chorą, bet jų dainavimas la
bai prastas, palyginti su sie- 
tyniečiais. Taip pat, mes Sie
tyno Chorą žinome jau gal 
apie keturiasdešimt metų ir 
jame nieko blogo nematome; 
jo dalyviai yra mandagūs ir 
kultūringi žmonės. Bet štai, 
mūsų dvasiški tėveliai susilau
kė to dipukiško amaro, kurių 
tarpe yra ir tikrų huliganų, 
už pinigus parsidavėlių, ku
riuos galima panaudoti prieš 
jiems nepatinkamus žmones. 
C) nepatinka jiems žmonės 
tie, kurie neina bažnyčion ir 
kurie stovi už taiką, kovoja 
prieš karuts. Tai už tai juos 
vadina komunistais, raudo
naisiais ir bolševikais, o šian
dien šie terminai labai mado
je.

Aš, kaipo sena parapijietė, 
tatai labai gerai patyriau, ko 
mūsų dvasiškiai labiausiai ne
kenčia. Bet aš manau, kad jūs, 

mūsų dvasiški tėvai, labai 
klystate taip darydami, kaip 
ve: organizuodami tuos chuli
ganiškus dipukus, pjudydami 
jais jums nepatinkamus žmo
nes, o jūs nežinote ar nesu
prantate, kad mes parapijo- 
nai pradedame labai piktintis 
jūsų tokiais nedorais darbais, 
kurie labai žemina mūsų lie
tuvių vardą, nes nesigirdi ir 
nesimato kitose tautose tokių 
biaurių darbų atlikinėjant.

Va, kad ir 19 d. rugpiūčio, 
Lindene, Lietuvių parke, kur 
sietyniečių atsibuvo piknikas, 
kurio, prisipažinsiu, nei neži
nojau. Bet mes keli newar- 
kiečiai susitarę mtvažiavome į 
Linden miestinį parką pasi
vaikščioti, ten besivaikščioda- 
mi, prisiartinome ir prie lie
tuvių parko.

Na, kas čia dabar do proce
sija, nusistebėjome. Einame 
arčiau, tariau savo bendrake
leiviams, gerai, einam. Atėjo
me, susimaišėme su kitais žmo

nėmis palei įėjimo vartus į 
parką, kur virvė ištempta kai
po rubežius, per kurią mar- 
šuojantiems dipukam nevalia 
peržengti, nes policistai irgi 
  t l j . ....
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CLEVELAND, OHIO

FARMERIŲ PIKNIKAS
Spaudos Naudai

ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGSĖJO 16 SEPTEMBER
Pas Kubus, ant 422 Kelio

Ūkininkai kviečia cleyelandiečius 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 kilbasais 
ir kugeliu. Taipgi bus ir kitokių ūkiškų gerų valgių. 
Kurie norėsite galėsite gerai pasišokti prie geros ŽILIO 
ORKESTROS. — Iki malonaus pasimatymo,

’ . ' FARMERIAI.
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Namo Parke

Paramai Dienraščio Laisves
ĮVYKS SEKMADIENĮ

RUGSĖJO 3 6 SEPTEMBER

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

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

NORMA ČEPONYTĖ, soprano

PROGRAMA
1— Norma Čeponyte, soprano solo
2— Uuno, mag i kas
3— Gerta Terhorst, accordion solo
4— Gerta & John, duetas
5— Norwoodo Vyrų Ansamblis 

diriguojamas G. Terhorst
6— Penkių kavalkų orkestras

Massachusetts Lietuvių --- Didelis
I

ten stovi ir daboja tvarką. O 
tie vargšai, durneliai dipukai, 
kurių daugeli aš jų pažįstu, 
kad jau mina tai mina į ratą. 
Man tuoj .prisiminė, kai Lie
tuvoj mes Rasdavome durpes, 
tai prisidarydavo durpinio 
dumblo, o tą dumblą sužėrę į 
krūvą vyrai pasiraitę kelnes, 
o moterys pasikėlę andarokus, 
susikabinę mindavome ir da
rydavome durpines bandas, iš 
kurių, žiemai atėjus, turėda
vome gerą kurą šilumai. O 
čia šitie elementai atėję mi
na žemę be jokios naudos, ir 
dar daro gėdą mūsų visai tau
tai, nes parke svetimtaučiai 
klausinėja vienas kito, kas čia 
per sutvėrimai, kurie taip 
biauriai, nekultūriškai elgia
si, o kada sužino, kad lietu
viai, tai labai stebisi.

Toliau apsidairiau aš ir ma
no bendrai, nagi žiūrime, ir 
vis dar nenorime sau tikėti, 
kad ir mūsų parapijos dvasiš
ki tėveliai pikietuoja. Toliau 
žiūrime, kad ir Harrisono' ir 
Elizabetho kunigėliai daly
vauja toje procesijoje, kaipo 
kamandieriai. Bet mūsų, Ne- 
Wark o parapijos prelatas ir jo 
pagelbininkas dipukas, tai be
ne bus gudriausi, nes jie nusi
ėmę savo atbulus kalniečius, 
kad jų nepažintame, kad jie 
kunigai.

Kadangi Stuk utis savo ra
dijo valandoj labai garsino

ir prašė visus eiti pikietuoti ‘' plauti mano griekus, kuomet 
2-ros d. rugsėjo pikniką tam jie patys taip biauriai purvini, 
pačiam parke, tai kad ir pras- Ne tik aš tatai pareiškiu, bet 
tas oras buvo, vienok nuva
žiavau pažiūrėti ar ir vėl kuni

gėliai dalyvaus. Taip, neapsi
rikau ir įsitikinau, , kad vy
riausi šių chuliganų organiza
toriai yra kunigai.

Taigi pareiškiu, kad nuo 
dabar, kaip dievą garbinau, 
taip ir garbinsiu, bet su chuli
ganų organizatoriais ir vado
vais nieko daugian neturėsiu, 
nes įsitikinau, kad jie patys 
daug didesni griešninkai už 
mane. Na, ir kaip jie gali nu- 

Skobų pilna mašina užvažiavo ant Mrs. Consuelo
Martinez ir sulaužė jai koją. Tai atsitiko mieste 
Hanover, New Mexico, prie Jersey Zinc Co. dirbtuvės. 
Ten streikuoja žalvario darbininkai. Jiems vadovauja 
International Union of Mine, Mill & Smelter Wor
kers. Moteriškė guli gatvėje kitos draugės paguo
džiama.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

z

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 4140

• » • • 9 t * •«"* •• . ♦' *» • ’ , *

3 pusi.—Laisvė (Liberty)* Ketvirtad., Rugsėjo-Sept 13, 1951

ir daugelis mūsų parapijiečių 
tuomi piktinasi ir anksčiau ar 
vėliau panašiai pareikš. O Sie
tyno Chorui, už jo gražias 
harmoningas dainas ir kultū
riškus darbus, aukoju $50.

Kelmelio Parapijonka

Kurie turite pardavimui 
namą ir kurie ieškote pir
kimui namo, pasiskelbkite 
Laisvėje. Jūs greit susitik
site ir savo pageidavimus 
pasieksite.
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Pavyzdingu darbu ir taupa 
pagreitina tėvynės atstatymą

PANEVĖŽYS. — Kasdien 
vis spartėja išspaudų džio
vyklos statybos darbai Pane
vėžio cukraus fabrike. Gegu
žės mėn. statybos darbų pla
nas įvykdytas 108 procentais. 
Įsijungdami į socialistini lenk
tyniavimą už sparčius staty
bos tempus, statybininkai 
kasdien pasiekia naujus lai
mėj iriius. Ozelos vadovauja
ma 8 statybininkų brigada 
dienines užduotis įvykdo >130 
procentų. Po pusantros ir dau
giau išdirbio normų kasdien |- 
vykdo darbininkai Maišonis, 
gvaikauskas, Petrauskas ir kt.

Sekdami Vilniaus dažymo 
aparatų gamyklos kolektyvo 
iniciatyva, statybininkai pasi
žadėjo sutaupyti 300 kg gele
žies ir 15 kūb.( metrų miško 
medžiagos. , (
„ fabriko autdtransport.o dar- 
bdotojai, organizavę artimes
nį akmenų pristatymo kelią, 
sutaupė 60 kg benzino.
‘'Vykdydami prisiimtus įsi

pareigojimus, fabriko remon
tininkai gegužės mėn. darbų 
planą viršijo 105 proc. ir nuo
lat kelia darbo našumą. Do- 
cenkos vadovaujama brigada 
kasdien daugiau kaip dvigu
bai įvykdo remonto užduotis. 
Panašiai dirba židonio, Aug
lio ir kitų vadovaujamos bri
gados. Remontininkai jau su
taupė 100 kg geležies, 3 kūb. 
metrus miško medžiagos ir ki
tos statybinės medžiagos.

Liberty Auditorijoje

Pabaltijo architektų 
konferencija

Taline įvyko Pabaltijo ta
rybinių respublikų architektų 
konferencija. Joje dalyvavo 
taip pat architektai iš Mask- 
voš* Leningrado ir Baltarusi
jos.

Konferenciją atidarė Tary
bų Architektūros akademijos 
narys-korespondentas • B. Ru- 
banenko. Konferencijoje buvo 
padąryta eilę .pranėšim}|. Į-įę-. 
tUVos Architektūros reikalų 
Valdybos viršininkas J. Kum- 
pįš skaitė pranešimą apie Ta
rybų Lietuvos architektų d ar
kite? •'

s/ęSJAULIAI, birž. 30 d.—- 
f! Stovyklini rėžimą vasaros 
metu Retėjo srities vaikų na
mai. Kalnaberžio vaikų na
muose numatyta suorganizuo
ti vaikų susitikimą su stacha- 
riovinihkais. šių vaikų namtj 
auklėtiniai vasaros metu ap
lankys Bakainių pilį, pabuvos 
eilėje kitų vietų. Kuršėnų vai
kų namų auklėtiniai rengiasi 
ekskursijai į Tarybų Sąjungos 
Didvyrio M.. Melnikaitės gim
tinę — Zarasus, aplankys Pa
langą ir Rygą.

1 1 '■ 1 ■1 r-

Jaunųjų specialistų 
paskirstymas Vengrijoje 
'BUDAPEŠTAS. — Penk- 

mfečio planas Vengrijos 
liaudies ūkiui išvystyti ke- 
liU \ aukštesnius reikalavi
mus parengiant, ir panau
dojant specialistų kadrus.

Vengrijos liaudies respu
blikos ministrų taryba pri
ėmė nutarimą, kuriuo užti
krinama, kad studentai, bai
gę ■ institutus, universitetus 
arba technikumus, būtų ne
delsiant aprūpinami darbu. 
Visos valstybės plano val
dybai pasiūlyta paruošti 
planą baigiantiesiems aukš
tąsias mokyklas kadrams 
paskirstyti.

Kilnojamottos bibliotekėlės 
kolūkiuose

KUPIŠKIS, birželio 30 d.— 
Rajono biblioteka suorganiza
vo prie kolūkių klubų-skai- 
tyklų kilnojamąsias bibliote
kėles. Jos sukomplektuotos iš 
50—75 įvairios tematikos kny
gų. Čia yra politinės-moksli- 

■ nės, žemės ūkio, grožinės li
teratūros knygų, šiuo metu 
kolūkiuose jau sudarytos 36 
kilnojamosios bibliotekėlės. 
Kilnojamąją bibliotekėlę iš 
300 "knygų gavo pionierių sto
vykla Noriūnuose, A. Lalys

Lietuvių Kultūriniame Cent
re prasideda didesnis šiuo 
metu veikimas. Ypač meninin
kai ir bowlininkai ruošiasi šį 
sezoną tinkamai išnaudoti ir 
gerai pasirodyti.

Vaidylų grupė pereitą sek
madienį ir pirmadienį prakti
kavosi operetę “Birutę”, ku
rią filmininkas Jurgis Klimas 
pasiryžo nufilmuoti. Geriau
sio jam pasisekimo.

Pirmadienio vakare įvyko 
LMS 3-čios Apskrities pasita
rimas meniniais reikalais. Aiš
ku, jie ką nors naujo šiam se
zonui turi ir netrukus pa
skelbs žmonėms. Laukiame 
naujų žinių.

Pirmadienio vakare’ Lietu
vių Namo Bendrovės direkto
riai svarstė ir aptarė kelėtą 
svarbių klausimų.

Buvo raportuota, jog Audi
torijos bowlingas yra pilnai’ 
parengtas lošimui. Padaryta 
tūlų pataisymų.

Višniauskas, Lisajus ir Ti- 
tenis dar prisidėjo savo darbu 
prie bowlingo pagražinimo.

k >
Aido Choras turės svarbias 

pamokas šį penktadienį. Mat 
jis ruošiasi prie savo metinio 
koncerto. Mokinasi naujas 
dainas. Nori gauti daugiau 
dainininkų ir dainininkių.

Choro koncertas įvyks sek
madienį, spalio 14, Liberty 
Auditorijoje. Beliko iki kon
certo tik vienas mėnuo. Todėl 
choristai ir rūpinasi, kad per 
tą laiką gerai išmokti ir pui
kiai publikai pasirodyti.

Šis koncertas kartu bus ir 
atidarymas šio sezono meni
nių parengimų. Po to seks 
daugiau koncertų, teatrų ir 
kitokių parengimų.

Čepulių pares bilietai, kiek 
girdėti, gerai platinasi, bet ir 
laiko nebedaug beliko. Pare 
įvyksta šio mėnesio 29 d. Rei
kėtų jau dabar kiekvieham bi
lietus įsigyti.

Dalyvaudami šioje parėję 
galėsime mūsų ilgamečius vei
kėjus pagerbti ir kartu pui
kiai pasilinksminti. -O jeigu 
liktų kiek nuo parengimo pel
no, tai jis bus sunaudotas vi
suomeniniam veikimui.

Daugiau informacijų galite 
gauti žemiau1 telpančiame 
skelbime. Rep.

Atvežė geležiniuose 
plaučiuose jaunuolį

19 metų amžiaus jaunuolis 
Michael B. Cuddihy buvo at
vežtas geležiniuose plaučiuo
se fš Southampton, L. L, į 
New Yorko ligoninę.

Jis susirgo kūdikių paraly- 
■žiumi taip smarkiai, kad rei
škėjo jį įdėti į geležinius plau
čius, kad dirbtinai kvėpavi
mą palaikyti. Taip jis ir buvo 
105 mylias atvežtas.

Motery Klubo narėms 
priminimas

4000 žmonių pasmerkė Nuomininkai kovos 
Smitho aktą prieš nuomų kėlimą

Vakacijos jatf užsibaigė. 
Turime pradėti rūpintis apie 
ateinančio sezono darbus. 
Tad mėginkiįme visos daly
vauti susirinkime, kuris įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 20, Li
berty Auditorijoje.

Ateidamos į susirinkimą at- 
siveskim ir savo drauges. Bus 
daug ko svarstyti ir planuoti.

Po susirinkimo galėsime pa- 
baliavoti, nes jau trys mėne
siai praėjo, kaip matėmės su
sirinkame. Tai busime vienos 
kitų viešnios. Klubietė.

, r į .................... .............

Mokytojai suformavo 
savo reikalavimus

Pereito ketvirtadienio susi
rinkime Mokytojų Unija svar
stė mokytojų problemas ir su
formavo savo reikalavimus.

Mokytojai dabar reikalauja 
minimum algos $4,000, mak
simam — $8,000 į motus. 
Taipgi jie reikalauja pagerin
ti darbo sąlygas.

Unijos susirinkime kartu 
pareikšta protestas prieš, už
darymą Mokytojų Unijos su
sirinkimams durų. Unijos pre
zidentas Lederman nurodo, 
jog unijai buvo pažadėta Ir
ving High School vieta susi
rinkimams laikyti. Bet, kai 
turėjo susirinkimas įvykti, au
ditorijos durys buvo uždary
tos.

Mokytojų Unija kviečia vi
sus žemesnių ir aukštesnių 
mokyklų mokytojus bendrai 
veikti, kad savo teisingus rei
kalavimus laimėti.

Mokytojų Unija nusitarė 
imtis legalių priemonių, kad 
apginti teises laikyti mokyk
lų auditorijose unijos susirin
kimus.

Ištiko mirtis paslėpto 
turto beieškant

/

šeši Yonkers jaunuoliai, 14 
ir 15 metų amžiaus, užsimanė 
kasti tunelį ir ieškoti paslėp
to turto. Kuomet jie iškasė 
gana gilų tunelį ir du vaikai 
įlindę ten tebedirbo, tunelis 
įgriuvo ir juos ten palaidojo.

Greitai buvo pašaukta pa
galba. Bet iki tunelis buvo at
kastas ir jie išimti, tai jau 
buvo mirę. Mirė Robert Smith 
ir Arthur Lockwood.

Arti tos vietos gyveno Mrs. 
Bigelow. 1950 metais mirda
ma ji paliko miliono dolerių 
turto. Pereitą pavasarį toje 
vietoje kasdami namui pama
tus darbininkai iškasė $25,- 
300, o kiek vėliau du vaikai 
iškasė $33,841.25. Tai dabar 
ir šie vaikai karinėjo, ar ne
ras paslėpto turto.

Pirmadienio vakare prisi
rinko publikos pilna St. Ni
cholas Arena. Dalyvavo virš 
4,000 žmonių. Jie vienbalsiai 
pasmerkė Smitho aktą. Buvo 
priimta rezoliucija, reikalau
janti tą aktą atšaukti ir pa
lių osuoti areštuotus darbinin
kų vadus.

Susirinkime kalbėjo įžymūs 
unijų veikėjai, kaip Louis 
Weinstock, Milton Hood, 
Sam Burt, Milton Reverby, 
Albert Lannon ir kiti. Paul 
Robeson dainomis publiką su^ 
žavėjo.

Publika sustojimu* pasveiki
no Harry Sacher, įžymų advo
katą, komunistų vadų gynėją, 
kurį dabar valdžia persekioja. 
Smitho aktas sudarytas ir 
naudojamas no tik komunistų 
persekiojimui, bet ir kitų 
progresyvių žmonių, advoka
tas Sacher pareiškė.

Novelistas Fast pasakė: 
“Mes esame didelė žmonių 
masė, kovojanti prieš pašėlu
sių žmonių saujelę. Louis 
Weinstocko byla yra kartu 
žmonių byla prieš masinius 
žudikus.

Susirinkimas sukėlė nema
žai aukų kovai prieš Smitho 
aktą.

Dokų darbininkai 
didesnių algų 
reikalauja

65,000 dokų darbininkų, 
kurie aptarnauja laivus dau
giausia šioje apylinkėje, rei
kalauja pakelti 12 ir pusę 
centų į valandą. Taip, kad jų 
alga butų nuo $2 iki $2.25 į 
valandą.

Jie priguli prie AFL Inter
national Longshoremen’s As
sociation. Senasis jų kontrak
tas baigiasi spalio 1 d.

Taipgi jie reikalauja ir ki
tų pagerinimų, k. a., 500 va
landų išdirbus savaitėm atos
togų, taipgi 12 apmokamų 
šventadienių ir 10 centų į 
welfare fondą.

Knickerbocker Village nuo
mininkai turėjo savo pasitari
mą, kuriame jie nusitarė ko
voti prieš pasįmojimą pakelti 
400 šeimų 50 procentų nuo
mos. O jei jie nemokės pakel
tos nuomos, tai bus išmesti iš 
namų.

Jie sudarė Knickerbocker 
Village Nuomininkų Susivie
nijimą, kuris reikalauja, kad 
nuomų kėlimo klausimas butų 
persvarstytas ir kad visi nuo
mininkai gautų lygias teises ir 
apsaugą.

Reikalauja paleisti 
Davisą iš kalėjimo

Neseniai susiorganizavęs 
komitetas darbui, kad išlais
vinti Benjamin Davis iš kalė
jimo, Harleme smarkiai vei
kia. Jis paskleidė apie 15,000 
lapelių, surinko virš tūkstan- 
ties parašų, atlaikė daugelį 
susirinkimų. Minimas komite
tas reikalauja, kad Smitho 
akto legalumas butų Aukš
čiausiame Teisme persvarsty
tas.

Buvęs New Yorko miesto 
konsilmanas Davis dabar lai
komas federaliniame kalėji
me, Terre liauto, Ind. Jis pri
pažintas kaltu peržengime 
Smitho akto.

Kviečia kovoti prieš 
aukštas kainas

Manhattano šiaurinės da
lies nuomininkų ir konsume- 
rių taryba išstatė plakatus 
daugelyje krautuvių su kvie
timais kovoti prieš aukštas 
reikmenų kainas.

Tarybos plakatus daugelis 
krautuvininkų mielu noru pri
ėmė ir taipgi pasižadėjo prie 
šios kampanijos prisidėti, laiš
kus ir atvirlaiškius į Washing- 
toną pasiųsti.

Darbo Partija stato 
negrą kandidatu 
teisėjo vietai

Amerikos Darbo Partija 
praneša spaudai, jog ji nomi
navo negrą žymų advokatą 
Jacques Isler N. Yorko Aukš
čiausio Teismo teisėjo vietai.

Kartu toji partija primena 
kitoms partijoms, kurios tik 
kalba apie lygias negrams tei
ses, bet nepraleidžia nei vie
no negro į teisėjus.

šios partijos pirmininkas 
Marcantonio sako, jog re- 
publikonų, demokratų ir libe
ralų partijos tebelaiko užda
rę. negrams teismo duris.

Azijiečiai studentai 
nepatenkinti sutartimi

čia pereitą penktadienį į- 
vykęs forumas išklausė kelių 
azijiečių studentų nuomonės 
apie Japonijos taikos sutartį. 
Visi jie pareiškė nepasitenki
nimą ii- taipgi prisibijojimą, 
kad toji sutartis nepatarnau
tų naujam karui.

Kalbėjo Burmos, Indijos ir 
Japonijos studentai, kurie čia 
lankosi. Visi jie beveik vieno
kios nuomonės, kad minima 
taikos sutartis yra Washington 
no politikierių padiktuota.

Indijos studentai teisino 
Nehru valdžios nusistatymą 
nepasirašyti Šios sutarties. Jie 
sakė, kad minima sutartis ne
populiari Indijoje.

Išbandomi automobiliu 
parkinimo miteliai

Miestas jau nupirko 
miterių už $75,000 ir dabar 
sudeda tam tikrose mfesto 
gatvių vietose. Jie bus išbąn* 
(lyti rugsėjo 19 d. Tada paslv 
rodys, kaip jie veikia. ; '

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Paskutinis Pranešimas
Nedėlioj, 16 d. rugsėjo, Lietuvių 

Tautiško Namo Parke, Winter St. 
ir Keswick Rd., įvyks dienraščio 
Laisvės naudai piknikas. Pradžia 1 
vai. po pietų. Bus skanių valgių ir 
tinkamų gėrimų. Gera muzika grieš 
šokiams. Komedijantai rodys savo 
gabumus ir bus daugiau įvairumų.

Moterų stalas turės gerų namie 
gamintų valgių, kaip šaltų, taip ir 
šiltų. Bus svečių iš Laisvės štabo. 
Prie įžangos tikieto bus dovanos. 
Prašomo visus ir visas iš plačiosios 
apylinkės dalyvauti. — Rengėjai.

(179-180)

SUSIRINKIMAI r-
BINGHAMTON, N.

LLD 20 kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, 14 d. rugsėjo, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Svetainėje, 315 j 
Clinton St. Visi nariai irjnarės pra
šomi dalyvauti. Yra svarfcių reikalų. | 
Kurie dar nepasimokėjote duokles I 
už 1951 metus, tai ateikite ir už- T 
simokėkite, arba per kitus priduoki- | 
te. — H. Žukas, sekr. (179-180) |

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Kliubo narių susirin

kimas įvyks pirmadienį, 17 d. rug
sėjo, 7:30 vai. vakare, 157 Hunger
ford St. Visos narės prašomos da
lyvauti. — V. K., sekr. (170-180)

Protesto susirinkimas

Tėvai laimėjo
Miesto trafiko departmen- 

tas įdėjo naujas trafiko švie
sas ant Bergen ir Bond St., 
taipgi ant Bergen ir Hoyt St., 
Brooklyne.

Tos apylinkės tėvai reika
lavo, kad ten būtų įdėtos tra
fiko šviesos, nes be jų nema
žai nelaimių su vaikais atsi
tinka. Motinos andai buvo su
dariusios net pikietą.

Pagaliau jų reikalavimas 
buvo patenkintas. Dabar vai
kai galės saugiau eiti į jno- 
kyklas.

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

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. .1. 

MAarket 2-5172

Kieron Moore vaidina 
vyriausią rolę garsiojoje 
filmoje “David and Ba
thsheba”, kurioje taipgi 
lošia Gregory Pecker Su
san Hayward/ Ši filmą 
dabar rodoma Rivoli Te
atre, Manhattane.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime 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

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

se: Laisvės raštinėje ir Liberty Auditorijoje._________

Amerikinis Sveturgimius 
Ginti Komitetas šaukia įvairių 
organizacijų atstovus .ir šiaip 
susiinteresavusius žmones į 
svarbų susirinkimą rugsėjo 
19, Jugoslavų Name, 405 W. 
41 St., New Yorke. Pradžia 
8 vai. vakare.

Advokatė Carol King išaiš
kins ' sekretoriaus Abner 
Green apeliacijos svarstymą, 
kuris bus rugsėjo, 14, New 
Haven, Conn.

Minimame susirinkime bus 
užprotestuota prieš sekreto
riaus Green kalinimą ir bus 
reikalauta, kad jis butų pa
leistas iš kalėjimo. Jis randasi 
kalėjime’ nud liepos 27 d. Fe
deral Grand Jury jį apkalti
no, kodėl jis nepriduoda Ame
rikinio Sveturgimius Ginti Ko
miteto remėjų/vardus.

Žuvininkų laivukui apvirtus 
du prigėrė

Trys išvažiavo pažuvauti, 
bet tik vieną išgelbėjo, o du 
žuvo, kuomet jų laivukas ties 
Fire Island Inlet apvirto.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

* 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

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

•v

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliam, 

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

Telefonas
EVergreen 4-8969
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