
Su spalių pirma diena pra
sideda Laisvės metinis vajus.
Šio vajaus svarba didžiausia. 
Yra daug darbo, reikia dide
lės talkos.

Gražu būtų, jeigu kiekvie
nas senas skaitytojas apie tai 
pagalvotų. Tikiu, jog didelė 
dauguma surastų galimybę 
gauti Laisvei nors po vieną 
naują skaitytoją.

Be to, labai svarbu padėti 
mūsų vajininkams. Jie yra tik 
žmonės, tik darbo žmonės, 
teturi dvi kojas ir tik 24 va
landas j parą. Visur vieni ne
gali pribūti. Ne visus koloni
jos lietuvius jie vieni gali pa
siekti.

Čia labai daug gali padėti 
Laisvės skaitytojai. Bile koks 
patarnavimas bus vajininkų 
maloniai priimtas.

★
Vokiečiai, japonai, italai, 

su kurtais taip ilgai ir taip 
sunkiai buvo kariauta, dabai* 
jau pasidarė geriausi mūsų 
“draugai”. Iš naujo ginkluo
jami japonai, vokiečiai ir, da
bar italai, 
sėje”, jie

bus “mūsų pa
muš kariaus”.

Taip garsiai gieda Truma- 
nas ir Achesonas, Attlee ir
Schumanas.

Kada nors ši beprotystė 
Amerikos žmonėms skaudžiai 
atsieis, kaip atsėjo po Pirmo
jo pasaulinio karo, kai dide
liais maišais Amerikos dole
riai ir “draugiška valia” plau
kė Vokietijon ir pagimdė Hit
lerį. Tai neišvengiama.

★
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeriu' esąs paskirtas se- 
nas* kovotojas Gaška. Nepa
tinka jis kryžiokų spaudos 
redaktoriams.
' Neigi Lietuva tai paiso. Ji j 
vietas stato pasitikimiausius 
ir gabiausius žmones. Minis- 
terių vietose reikia tvirtų, ko
vose išbandytų žmonių.

Gaška yra vienas iš tų. Jis 
turėjo garbės būti vienu iš tų, 
kurie anais metais buvo išim
ti iš fašistinių kalėjimų ir iš
keisti ant kunigų.

★
Su dideliu užsispyrimu Hen

ry W'allace nori išlyginti sa
vo rekordus. žmogus priėjo 
prie to, jog pradėjo viešai 
bažytis, kad jis niekuomet 
nebuvo Čiang Kai-šekui prie
šingas. 1944 mgtais jis karš
tai ir nuoširdžiai čiango dik
tatūrą rėmęs ir siūlęs, kad 
Amerika dar daugiau para
mos jam duotų.

Wallace sako, kad tie re- 
publikonai, kurie jį nori pa
daryti čiango oponentu, yra 
piiWS žmonės.
jMadangi Wallace esąs čian

go draugu, tai, suprantama, 
jis negalįs būti Kinijos komu
nistų prieteliu.

Vaje, kiek čia nusižemini
mo ir tursinimosi prieš reak
cionierius !

Skaitau sekamą ir beveik 
verkiu: “įdomu; kodėl VLIKo 
atstovai. neišmoksta kalbėti 
paprasta ir aiškia kalba, be 
šunuodegiavimo prieš buvusio 
diktatorinio režimo likučius. 
Jeigu VLIKas tikrai atstovau
ja lietuvišką visuomenę, tai 
jo pirmiausia pareiga būtų 
aiškiai ir visai nedviprasmiai 
atsiriboti nuo visokių diktato
rinio režimo palikimų ir nuo 
tokių ‘šefų’, kaip p. Lozorai-

> tis”.

Mai^ atrodo, kad net ir ke- 
Mwb’iilnkams neapsimoka jau 
tau) atvirai vaidinti durne
liui. Jie, žiūrėkite, nežino, 
korlėl prelatas Krupavičius 
šunuodegiauja Lozoraičiui ir ( 
ŽaGeikiui. Jie nežino, kad 
VLįKas jokios lietuviškos vi- 
Buohenės neatstovauja. Jie
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GEN. BRADLEY IŠLĖKĖ 
TARTIS SU RIDGWAY 
APIE KORĖJOS KARĄ
Jankiam darosi sunkiau; todėl 
jie gal bombarduos Mandžūriją

Washington. — Generolas 
Omar Bradley, karinių šta
bų vadas, išskrido Japoni- 
jon. Ten tarsis su gen. 
Matt. Ridgway, vyriausiu 
amerikiniu komandierium, 
apie visą karo eigą Korėjo
je, suprantama, ir apie 
Mandžūrijos bombardavi
mą iš oro.

Su generolu Bradley iš
lėkė Charles Bohlen, vadi
namas “Rusijos ir Sovietų 
žinovas.”

Bradley taip pat apžval
ginės karo frontą Korėjoje.

“Padidėjo pavojai” ame
rikonam Korėjoje, sako 
pranešimai iš Washingtono.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai naudoja smarkesnius 
rakiėtinius rusiškus lėktu
vus ir jau gabiau kovoja 
ore. Rytiniame fronte jie 
kietai laikosi prieš ameri
konus ir dažnai patys ata
kuoja. Užfrontėje šiauri
niai korėjiečiai ir jų talki
ninkai kinai sutelkė daug

Kainų kontroliuotojai irgi 
bandė Įvest savo cenzūrą

Washington.—Kainų kon
trolės valdyba buvo įsakius 
savo agentams sulaikyti 
nuo publikos bet kokias ži
nias, “kurios darytų jai 
nesmagumą.”

Dėl to įsakymo kilo tokie 
protestai, kad prez. Truma- 
nas atšaukė įsakymą. .

DEMOKRATU VADO 
WILLIAM BOYLE , 
PRISIPAŽINIMAS

Washington. — Dabarti-
nis Nacionalio Demokratų 
Komiteto pirmininkas Wil- 
lia/m Boyle prisipažino ty
rinėjančiai Senato komisi
jai, kad jis, būdamas demo
kratų komiteto vice-pirmi- 
ninku 1949 metais, gavo 
$158,000 atlyginimo per 
pustrečio mėnesio, atsto
vaudamas įvairius biznius 
reikaluose su valdžia.

Tyrinėtojai ypač įtaria 
Bovle, kad jis išgavo iš 
valdžios $645.000 paskolos 
spaustuvinei Lithofold kom
panijai už $8,000 atlygini
mo.

Peking. — Kinijos radijas 
sakė, Amerikos sutartis su 
Japonija reikalauja suda
ryt milijoną japonų armi
jos, kaip talkininką ameri
konam.

nežino, kad diktatorinio sme
toninio režimo likučiai daug 
arčiau prie širdies klerika
lams,^ negu nieko neturį ir 
nieko neatstovaują neseniai 
prie smetonizmo atsivertę 
Grigaitis, Strazdas bei Januš- 
kis.

Jie nieko nebežino. Pasi
darė paprastais “nuts”.

Richmond Hill 19, N. Y., šeštad., Rugsėjo-Sept. 29, 1951

naujos kariuomenės ir gin
klų.

Todėl, manoma, generolai 
Bradley ir Ridgway tarsis 
apie Amerikos lėktuvų siun
timą' bombarduot Mandžū
riją, nes per ją eina šiau
riniams korėjiečiams gin
klai ir visokį pastiprinimai 
iš Kinijos.

Kongresas skiria 
$7,483,400,000 
užsieniam ginkluoti

1 ----------------

Washington. — Senato ir 
Kongreso Atstovų Rūmo 
įgaliotiniai susitarė paskir
ti 7 bilijonus, 483 milijonus 
ir 400 tūkstančių dolerių 
ginkluoti ir medžiaginiai 
stiprinti vakarinę Europą 
ir draugiškus Amerikai azi
jinius ir afrikinius kraštus 
per metus. Susitarimas iš
lygino buvusius skirtumus 
tarp Senato ir Atstovų Rū
mo priimtų bilių.

Dabar Kongresas galuti
nai užgirs tą pinigų su
ma užsieniniams Amerikos 
draugams prieš komuniz
mą.

Prezidentas siūlo viešai 
skelbt valdininku ir 
generolą Įplaukas

Washington.—Prez. Tru- 
manas siūlė išleisti įstaty
mą, kad valdininkai, gene
rolai, teisėjai, ' kongresma- 
nai ir senatoriai, gaunan
tieji po $10,000 ar daugiau 
algos per metus, turėtų 
duoti viešus raportus apie 
visas savo pajamas, taigi ir 
apie gautas dovanas bei pa
skolas. Atskaitų turėtų bū
ti reikalaujama ir iš politi
nių partijų vadų, sakė pre
zidentas.

Jeigu tokie raportai bū
tų duodami, tatai “apsau
gotų” aukštuosius valdinin
kus ir partijų vadus nuo 
įtarimų, kad jie esą “suk
čiai, savanaudžiai bei dori
niai sugedę žmonės,” sakė 
Trumanas.

Republikonai pajuokia 
prezidento pasiūlymą; sa
ko, tuom jis bando aižglos- 
tyti savo valdininkų, politi
kierių skandalus ir pasige
rint dėl 1952 metų rinkimų.

REDAKTORIAI PROTES
TUOJA TRUMANUI 
PRIEŠ CENZŪRĄ

San Francisco. — Ameri
kinių redaktorių suvažiavi
mas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kurioj protestuo
ja, kad Trumano valdžia 
nutarė cenzūruoti net to
kias žinias, kaip apie derlių, 
apie fabriktj gamybą ir kt.

Jungt. Valstybių orlaivyno pulkininkas John Darrow 
apžiūrinėja ženklus, kurie, pagal Šiaurinės Korėjos 
kaltinimą, palikti Amerikos lėktuvo, kuris iš oro šau
dė į miestą Kaesongą.

ŠIAURIEČIAI NESUTIKSI J 
PAKEIST DERYBŲ VIETAI

Tokio. — Šiauriniai korė
jiečiai penktadienį dar bu
vo neatsakę į vyriausio 
amerikonu komandieriaus 
gen. Ridgway siūlymą—pa
naujinti derybas ne Kae
song mieste, bet Songhyon 
kaimelyje. Manoma, jie at
mes vietos keitimą.

Kaesong yra šiaurinių 
korėjiečių užimtame plote, 
o Songhyon — “niekam ne
priklausomoje žemėje,” tarp 
karo linijų, apie 8 mylios į 
rytus nuo Kaesongo.

VALDŽIA ŽYMIAI PAKELIA 
MĖSOS KAINAS

Washington.—Kainų kon- į papiginama brangi a u s i a 
trolės valdyba įsakė smar-! jautiena, kurią daug rečiau 
kiai pakelti mėsos kainas • vartoja “paprasti” ameri-
vartotojams, pradedant nuo 
ateinančio pirmadienio. La
biausiai pabrangino tokią 
mėsą, kurią daugiausiai 
naudoja neturtingi, eiliniai 
žmonės.

Kaina dešrinės, hambur- 
ginės ir kitos paprastos mė
sos pakeliama 20 iki 29 
centų aukštyn.. Šiek tiek

Suspenduoti devyni 
taksy kolektoriai

Washington. — Valdžia# 
suspendavo vyriausią savo 
taksų rinkėją Jamesą G. 
Smythą ir aštuonis jo padė
jėjus ’San Francisco j. Vie
nus kaltina už suktybes, o 
kitus už apsileidimą parei
gose.

Švedija tardo iftžinierių už 
“sekretų pardavimą”

Stockholmas, Švedija. — 
Švedų teismas tardo savo 
laivyno inžinierių Hildįngą 
Anderssoną, kuris kaltina
mas, kad pardavęs svarbias 
karines žinias sovietinei 
ambasadai.

KARO VEIKSMAI
Amerikonai su savo talki

ninkais vis šturmavo šiauri
nius korėjiečius aukščiau
siame kalne į žiemius nuo 
Yanggu, rytiniame fronte. 
Bet šiauriečiai atlaikė kal
no viršūnę.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie atmušė amerikonų ata
kas, sužalojo 12 tankų ir 
per dieną nušovė 11 ameri
kinių lėktuvų.

kiečiai.
Bet valdžia skaitline ja, 

kad “vidutiniai mėsos kaina 
pakils pusantro iki 2 centų 
svarui.”

O pereitą pavasarį val
džia žadėjo iki rudens nu
piginti mėsą 8 iki 10 centų 
svarui.

Atsuk laikrodžius 
valandą atgal

Vidunakti iš šeštadienio, 
rugsėjo 29, i sekmadieni už
sibaigia “dienos šviesos 
taupymo laikotarpis.” Laik
rodžiai todėl turės būti at
sukti valandą atgal. Pa
tartina tatai padaryti pirm 
einant gult ! šeštadienį va
kare.

Washington. — Tyčia, ar 
netyčia užsimušė pulkinin
kas Gūstavus Evans, 41 
metu amžiaus, iššokdamas 
ar iškrisdamas pro ketvirto 
aukšto langą. Jis buvo ka
rinių šnipų -.viršininkas.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

PREZ. TRUMANAS PRAŠO
IRANĄ NEIŠVYTI
ANGLU TECHNIKŲ
Anglija nutarė palaikyti savo 
aliejinius technikus Irane

Washington.—Prez. Tru
manas pasiuntė Irano val
džiai atsišaukimą, kad pa
naikintų įsakymą anglams 
technikams išsikraustyt iš 
Irano iki spalio 4 d. Kartu 
prezidentas ragino Iraną 
ramiai spręsti klausimą 
apie leidimą anglams daly
vauti naudojime Irano alie-

Iranas atėmė iš 
anglų didžiausų 
aliejaus fabriką

Teheran, Iran. — Irano 
kariuomenė išvarė 300 an
glų technikų iš milžiniško 
aliejinio fabriko Abadane, 
perimant šį fabriką į Irąno 
valstybės rankas.

Irano valdžia yra įsakius 
visiems anglams aliejaus 
pramonės technikams išsi
kraustyti iš Irano iki atei
nančio ketvirtadienio.

Sostinėje Teherane prem
jeras Mossadegh užtikrino, 
jog. -kovos už Irano teises 
prieš Angliją. Žmonės de
monstruodami šaukė: “Ša
lin anglus- išnaudotojus!” 
“Mirtis jiems!”

Senatas nutarė aptaksuot
“išlaidinius” prezidento

r

ir kt. politikierių pinigus

Washington. — Senatas 
77 balsais prieš 11 užgyrė 
pasiūlymą, kad būtų aptak- 
suota ir pinigai, kuriuos 
gauna iš valdžios preziden
tas, vice-prezidentas ir kon
greso nariai “išlaidoms,” 
priedan prie reguliarių sa
vo algų.

Prezidentas dabar gauna 
$100,000 reguliarės algos 
per metus ir dar $50,000 ne- 
taksuojamų “išlaidoms” pi
nigų, už kuriuos nereikalau
jama jokių atskaitų.

Vice-prezidentui ir Kon
greso Atstovų Rūmo pirmi
ninkui mokama po $40,000 
reguliarės metinės algos ir 
po $10,000 netaksuojamų iš- 
laidinių pinigų.

Senatoriai ir kongresma- 
nai gauna po $12,500 algos 
ir dar po $2,500, kurie lais
vi nuo taksų kaip išlaidos.

Senatas, tačiau, siūlė tik
tai nuo 1953 metu sausio 3 
d. aptaksuot išla i d i n e s 
Įplaukas, tai yra po 1952 m. 
prezidentinių rinkimų.

Kongreso Atstovų Rūmo 
politikieriai tvirtina, jog 
kongresmanai atmes visą 
sumanymą aptaksuoti išlai
di nes jų pajamas.

Taipei, Formoza. — Vie
sulas Formozos saloj už
mušė 12 žmonių.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.
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jaus (naftos) pramonės.
Trumanas taipgi pasiuntė 

telegramą Anglijon prem
jerui elementui Attlee, pa
tardamas dar nebandyt 
ginklais palaikyti anglus 
technikus Abadane, Irano 
uostamiestyje, kur yra di
džiausias aliejaus apdirbi
mo fabrikas pasaulyje.

Pranešama, kad Anglijos 
valdžia lauks, žiūrėdama, 
ai- Iranas išklausys Truma
no atsišaukimo, bet ji tvir
tai pasiryžus išlaikyti savo 
technikus tame fabrike 
kaip “anglų nuosavybėje.” 

(Anglija nesiskaito su 
Irano įstatymu, kuris per
veda visą aliejaus pramonę 
į to krašto nuosavybę.)

AMERIKA REMIA AN
GLIJĄ PRIEŠ IRANĄ

• Amerikos valstvbės de- 
partmentas sakė, jinai no
rėtų vėl tarpininkauti, tai
kant Iraną su anglais. Pir- 
mesniaiame tarpininkavime 
prez. Trumano pasiuntinys 
A v. Harrimanas siūlė palai
kyti anglus vadovaujan
čiais partneriais Irano alie
jaus pramonėje.

Amerikos valdžia pama
tiniai remia Angliios įsaky
mą anglam technikam lai
kytis Irane, nepaisant, kad 
Iranas liepia jiems pasiša
linti, kaip teigia United 
Press.

SOVIETAI TeMIJA 
IRANO ĮVYKIUS

Pranešimai iš Maskvos 
sako, Sovietų Sąjunga aky
lai tėmija Irano įvykius.

Sovietai turi sutarti su 
Iranu, kad jeigu bet kuri 
svetima šalis su ginklais 
įsiverš į Iraną, tai’Sovietų 
Sąjunga galės atsiųsti ten 
savo kariuomenę.
Anglija sutelkė karo laivus 

ir lėktuvus
Anglija, grūmodama Ira

nu i, iš anksto subūrė ka
rinius savo lėktuvus Cy
prus saloje, rytinėje Vidur
žemio Jūros dalyje, ir karo 
laivus jūrinėje Persijos-Ira- 
no Įlankoje.

KĖLIAUSIOS ŽINIOS
K

Buenos Aires.— Praneša
ma, jog aukštieji Argenti
nos karininkai suruošė su
kilimą prieš prezidento - 
diktatoriaus Perono val
džią. Sakoma, jau verda 
mūšiai tarp Perono šalinin
kų ir priešininkų.

Paryžius. — Apskaičiuo
ta, kad Amerikos reikalau
jamas smarkesnis Franci- 
jos ginklavimasis pakels 
francūzam taksus dar 17 
iki 24 procentų.

Tokio, Japonija. — Jau 
atlėkė gen. Bradley, kari
nių Amerikos štabų galva.
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MUSŲ METINE RUGIAPICTE
NIEKAM NĖRA JOKIA PASLAPTIS, jog Amerikos

pažangiosios spaudos padėtis yra labai sunki, ypač tau
tinių grupių spaudos. Iš vienos pusės nesvietiškas visko 
pabrangimas, iš kitos pusės reakcijos siautėjimas, iš tre
čios pusės—senosios kartos gretų retėjimas, smaugte 
smaugia kalbinius pažangiuosius laikraščius. Jų tarpe 
randame ir mūsų dienrašti Laisvę.

Tai reikia turėti mintyje pradedant metini Laisvės 
vajų. Reikia didžiuotis, kad mes turime labai gražią 
nuoširdžių vajininkų grupę. Žinome, jog jie darbuosis 
sušilę, nepasigailėdami nei energijos, nei laiko. Tikimės 
tarp jų smarkių lenktynių. Tai gerai, taip ir reikia. Di
delė garbė šiame vajuje atsižymėti. Ne tam, žinoma, 
kad save pagarsinus, kad savo vardą iškėlus. Ne tokio 
kalibro yra mūsų šaunieji vajininkai. Ne dėl tokios gar
bės jie taip mūsų vajuose aukojasi.

Mūsų vajininkus, kaip ir visus nuoširdžius, susipra
tusius, pažangius žmones, darbuotis skatina giliausias 
Įsitikinimas, jog jie dirba prakilnų darbą, būtinai rei
kalingą darbą. Juos skatina tas Įsitikinimas, kad jie, dirb
dami vajuje, įsitraukia i gretas vis augančios armijos 
žmonių, kurie tiki i taika, i ramvbe, i aukščiausią darbo 
žmonių reikalą. į praša.linimą nuo šios žemės paviršiaus 
skriaudų Ir neteisybių, į gražesnį, skaistesni, linksmesnį 
gyvenimą visiems šiame pasaulyje.

Pagaliau juos skatina nuoširdžiai, pasiryžusiai, pasi
aukojusiai darbuotis jų supratimas, kad šitoje kovoje tar
pe lietuvių dienraštis Laisvė yra nepavaduojamas žmonių 
organizatorius ir švietėjas. Per ištisus keturiasdešimt 
metų Laisvė stovėjo darbo žmonių reikalų sargyboje. Ji 
pasimojusi dar daug, daug metų tas garbingas pareigas 
eiti. Kiekvienas laisvietis ne tik tuo džiaugiasi ir didžiuo-
jasi, bet taip pat supranta, kad be jo pastangų, be jo tal
kos, tas būtų neįmanoma.

Štai kas padaro laisvieėius tokiais, kokiais jie yra: 
švariais, nuoširdžiais, susipratusiais, kovingais, pasiau
kojusiais lietuviais. Laisve yra jų laikraštis, jų nepa- 
Vaduojamas, ištikimas įrankis siekimui didžiųjų idealų.

Su giliausiu pasitikėjimu mes pradedame šia metinę 
Laisvės rugiapiūtę. Puikiai permatome visus sunkumus. 
Gerai pažįstame savo priešus. Bet tail) pat tvirtai ti
kime, kad šis vajus gerai pavyks, kad ne tik mūsų šau
nieji vajininkai, bet šimtą' ir Šimtai šiaip Laisvės skai
tytojų ateis savo dienraščiui talkon. Apie tai neturime 
jokios abejonės.

Vakar dienos Laisvėje skaitėte viso štabo atsišaukimą
ir paraginimą. Iš mūsų pusės yra ir bus padaryta vis
kas, kas tik galima, kad darbą palengvinus vajinin- 
kams ir visiems, kurie stengsis pasidarbuoti.

Čia norime tik pakartoti minėtame atsišaukime pa
brėžtus dar du dalykus, apart gavimo naujų skaitytojų, 
kurie taip pat yra labai svarbūs turėti mintyje šiame 
vajuje. Būtent: pirmas—atsinaujinti patiems ir atnau
jinti kitiems užsibaigusias prenumeratas; antras—pagal 
išgalę paaukoti ir paprašyti kitų paaukoti abelnam 
dienraščio finansiniam stiprinimui.

Tai štai šios metinės rugiapiūtės trys pamatiniai dar
bai: naujų skaitytojų verbavimas, užsibaigusių prenume
ratų atnaujinimas ir šiai]) finansinis dienraščio parėmi
mas.

Labai gražus, labai girtinas darbas per vajų kiekvie
noje kolonijoje ką nors dienraščio naudai surengti. 
Apart to, kad bile kokia tokia sueiga ar sueigėlė duo- 

o i 1\ 11 paramos, čia susidaro proga pažąngiems 
žmonėms susirinkti ir pasikalbėti savo spaudos reikalais.

Mūsų kolonijų veikėjus prašome tai turėti mintyje. 
Kai kur gal vajininkai galėtu būti tokių parengimų ini
ciatoriais.

Tiek šiuo tarpu ir užteks.

Įvairios Žinios
“ČEKOSLO VAKUOS IR 
TARYBŲ SĄJUNGOS

DRAUGYSTĖS*

met pirma karta Čekoslova
kijos geležinkelininkai vie
nu metu su tarybiniais ge
ležinkelininkais p a. ž y m ės 
Geležinkelininku diena. Ši 
diena Čekoslovakijoje pava
dinta “Čekoslov a k i j o s ir 
Tarybų Sąjungos geležin
kelininkų draugystės die- 
na.”

si šiai šventei. Stotys ir de
pai puošiami plakatais, šū
kiais ir vėliavomis. Rug
pjūčio 5 d. geležinkelių maz
guose įvyks gausūs susirin
kimai, kuriuose bus susu
muoti geriausiųjų garvežių 
brigadų, geriausiųjų trau
kinių formuotojų ir kt. dar-

Washington, — Valdžia 
planuoja aptaksuot ir dar
bininkų pensijas, kurias fa
brikantai jiems moka.

I žinkelių transporto darbuo
tojai džiaugsmingai ruošia-

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia iš naujo įvedė mais
to racionavimą.

Kas Ką Rašo ir Sako PJŪTIS; LIETUVIŠKAM! KOLfiKYJE
PER AKIS MELUOJA

Kunigu Draugas cituoja 
amerikinį kl 
na “America.

I soma apie k;
čios dvasininkų “vargus 
Lietuvoje. Tarp kitko, ta

knių orga- 
Ten esą ra-

tuose — Kurilų salos, Vla
divostokas, Korėja, šiaurė
je — Šiaurės ašigalis, am
žinas ledynas,, pietuose — 
Hon-Kong, Indo - kinija, 
Burma, Indija, Persija, Kas
pijos ir Juodoji 
goslavija. Taigi

jūra, Ju- 
teritorijos 
yra labai

M. BIELIAUSKAS
Vietomis javai buvo nu

imti. Laukuose lygiomis ei
lėmis stovėjo kūgiąi. ^uikų 
derlių išaugino, . Lietuvos 
Smėlių rajono stambiosios

vainikuojantis 
likvi-

vadų, 
vieti- 

vardu

smūgis: hierarchija 
duota. Lietuva vra 
ta be teisėtų dvasios 
Ten nebėra apaštalų 
ninku kalbėti dievo
prieš žiauriuosius cezarius. 

! Gilūs katalikai palikti be 
; kunigų ir vyskupų. ..”

tai melas, kai]) ku-I
mėlis.
laisvai
kunigai
religinėse pareigose.

veikia bažnyčios, 
ir vyskupai savo 

Jeigu 
tie kunigai neturi teisės ar
ba negali kalbėti “dievo 
vardu,” tai jau kitas klau
simas. čia jau jų pačių 
reikalas. Jie m s, m a ty t, 
draudžia popiežius. Jeigu 
tai]), tai juk pats popiežius 

Lie-griauna savo bažnyčią 
tuvoje.

BET TAMSINAMAS
Pranciškonų Darbininko 

korespondentas iš Bitts-
burgho rašo:

I)uquesne universitetas ne
seniai suorganizavo specialu 
paskaitų ciklą komunizmo 
klausimais. Jame komunistų

profesorius
.as, kuris

u r i o

nomikos mokslu 
slovėnas Dr. Ze 
yra ir aktyvus j 
to vadovaujamo
E u r o p o s F e d e r a 1 i nio 

ir jo valdybos
Klausytojais į 

a u kš-

i klubo nares
i . . . '
į sekretorius.
Į paskaitas priimami tik
; tesn i uju kursų studentai.
kitko tenka pastebėti, jog ko
munistų veiklą Amerikoje 
dėstys garsusis FBI “under
cover agent” Matt Cvetic.

lai bus kursai! Di
džiausi juokai. Tai bus pa
prastas, kvailas, ciniškas 
studentų mulkinimas ir 
tamsinimas. Tik įsivaiz
duokite: šnipas ir Pakšto

riais” ir dėstys komunizmą.
V i-

Duquesne universiteto 
vadeivų galvose ne viskas 
tvarkoje.

APIE KOMUNISTINIO 
PASAULIO PAJĖGUMĄ

Kanadoje sėdi ir smarkiai 
apie viso pasaulio reikalus 
galvoja pabėgėlis “pulkinin
kas” P. Kaunas. Vyras jis 
yra “garbingas.” Nors jis 
seniai nebeturi nei krašto, 
•nei vaisko, tačiau save pul
kininku tebetituluoja. Nie
ko jam nepadarysi. Niekas

milžiniški.
“Gerai žinome, 

jos dėl jos didelės teritori
jos ir blogų kelių Japonai 
negalėjo įveikti. Rusijos, 
dėl jos dideliu plotu ir blo
gų kelių bei klimatinių są
lygų, nepasisekė užkariau
ti nei N a p o 1 e o, n. ui, nei 
Hitleriui, Rytuose teritori
jos plotai, su blogais' keliais, 
blogomis susisiekimo 'prie
monėmis bei blogomis kli- 
matiškomis sąlygomis, vi
suomet strategijoje užim
davo svarbią vietą. •

“Strateginiu požiūriu Ru
sija užima centrinę pasau
lyje padėtį, patogią situaci
ją išvystyti karo operacijas 
Į visas puses. Panašią stra
teginę situaciją Vokietija, 
turėjo I-m ir Il-m pas. ka
ruose. Rusijos gyvybinius 
centrus galima pasiekti tik 
oro keliu.

“Šiam milžiniškam plotui 
su 700 mil. gyventojų pasi
šovė vadovauti Maskvos ko
munistai.”

ninkauti ant savos, s
Kai]) ten nebūtų, ponas 

Kaunas užsimanė klerikalų 
spaudos skaitytojus pagąs
dinti komunistiniu pasau
liu, kurie berods jau ir taip 
išsigandę, kad net nė nak
timis nebeužminga. Tiems 
vargšams tikrai sunku da
bar gyventi. Nebeužtenka 
to, kad juos beveik kasdien 
komunizmo baubu gąsdina 
kunigėliai, dabar ant jų už
sisėdo ir pulkininkai!

Tai kaipgi tas komunisti
nis pasaulis mūsų “pulki
ninkui” dabar atrodo? Pa
imkime jo teritoriją.' Kau
nas rašo:

“Komunistinis pasaulis 
šiuo metu turi labai dide
lius plotus: rubežiuojasi va
karuose — Elbės upė; Thu- 
eringija, Čekoslovakija, ry- i laivynas.

kad- Kini-

Kaip su komunistų kari
niais gabumais? Tiesa, gir
di, kad juos Antrajam pa
sauliniam kare išgelbėjo tik 
Amerika sayo ginklais ir 
maistu, ale. jie labai daug iš 
to karo išmoko ir dabar 
daug, “pavojingesni.” Kau
nas šitai]) rašo apie jų ka
rinę galybę: s ; ;

“Komunistai tatai gerai j 
įvertino ir atkreipė ypatin
gą dėmesį j savo raudono
sios armijos 
mokslinimą, 
kyti, II pas. karo pabaigo
je, kai priešas (vokiečiai) 
susilpnėjo, raudonosios ar
mijos vadovybė parode daug 
gražių karo operacijų. (Ryt
prūsių atkirtimas ir Berly
no operacijos.) Kadangi 
raudonosios armijos opera
cijos ėjo petys į petį su ko
munistų politika, tai galima 
suprasti jų pokarinius lai
mėjimus. Raudonosios ar
mijos drausmė yra aukšta, 
vadovaujančių viršini n k ų 
kadras yra geras. Iš rau
donosios armijos galima 
laukti įvairių, netikėtų 
staigmenų. Vieni nusako, 
kad raudonoji armija šiuo 
metu turi 175 divizijas, kiti 
—225 divizijas. Su sateli
tinėmis valstybėmis komu
nistinis pasaulis gali turėti 
apie 300 divizijų.

“Komunistų aviacijos lai
vynas visoje savo galybėje 
pasirodė |ių metų. Aviacijos; 
Dienoje Maskvoje, kurioje 
teikėsi dalyvauti Stalinas. 
Jo sūnus. Vasilijus vadova
vo oro laivynu}. ’ pia matė
si įvairaus tipo .lėktuvų, 
nuo sprausminių' iki • bom
bonešių MIG-15 pasirodė 
didelėmis bangomis po 100..

'‘Transportinių orlaivių 
raudonieji turi iki 5,000. 
Raudonasis oro laivynas tu
ri apie 1,000 sunkių bom
bonešių, tai yra USA B-29 
gryna kopija, kurie II-jo 
pas. karo metu turėjo nusi
leisti Sibire. Iš nacių 80,000 
lėktuvų rusams atiteko 75,- 
000. Rusai šiuo metu turi 
gerų lakūnų, su vokiečių 
instruktorių pagalba jie ta
po labai pavojingi vaka
rams. Rusų jūrų laivynas 
irgi išaugo į galingas eska
dras, ypatingai, pasidarė 
pavojingas - povande n i n i s

“Gelvonų” žęmęs ūkio kol
ūkiečiai. Kolūkių javų ma-’ 
syvus keitė dideli plotai 
bulvių, cukrinių bei pašari
nių runkelių, pievos, kurio
se vešliai augo antrosios 
šienapiūtės žolės. Jas pa
keitė žydri žydinčių ilga- 
plųoščių linų sklypai, vaisių 
Sodai, sunkūs dėl. nokstan
čių vaisių, daržai. Prie 
nuolaidžių didelio Zubelio 
ežero krantų ilsisi ir geria 
gausinga karvių kaimenė. 
-Dūiliu : ežeVo 1 jlavinšiumi 
plaukė kolūkinių ančių ir 
žąsų būriai. -K G

Visų tų turtų šeimininkus 
— kolūkiečius mes pamatė
me už ežero. Dabar mums 
atsiskleidė puikus taikiojo 
kolūkinio darbo vaizdas.

Auksine javų jūra, tar
tum laivas, plaukė saveigis 
kombainas “Stalinietis-4”. 
ValdėA jį jaunasis' kolūkietis 
Stasvš Sakalauskas. Ener- 
gingajs gražus kombaininin
ko veidas, smarkiai įdieg
tas, Ijuvo rimtas. Budrios 
akys jdėmiai sekė ’.chederio 
darbą. Tiksliai dirbo’ kom
baino širdis — 'motoras. 
M'ašina įsirėžė į javų ma
syvą, palikdama-- paskui sa
ve žemą ražienų šepetuką 
ir tvarkingus šiaudų kūgius, 
kuriuos, kolūkiečiai t u 0 j 
nuėmė nuo lauko ir įkrovė 
į stii-tas; • Tanu tikrose,Lis 
anksto' nubrėžtose vietose 
ko'mbaiino ’ laukė 
miai. Kai tik 
])riart(Jlą\’ū, uic

i I davo prie.? Jo: ir

iii1 kolūkiė'tės stengiasi na- 
! daryti kuo daugiau ii ge
riau, — ‘sakę mums briga
dininkas Burneiką. — Juk 
mes dirbame sau, ir visa, 
kas mūsų derlingoje žemoje 
uždera, priklauso mums, 
dirbantiesiems valstie
čiams. Štai kodėl mes dir
bame iš visos širdies, su 
džiaugsmų. P a ž v e 1 gkite, 
kaip dirba kertamosios ma
šinistas Simanas Bartkevi
čius. Kas dieną jis vietoje 
4 hektarų" nukerta po 5-6 
hektarus javų. Nuo jo meis
triškumo atžvilgiu neatsi
lieka mašinistas Jonas Au
ginąs. 1

Mus pasivijo automatiš
kai išsikraunančioji kerta
moji mąšjna, kurioje dirbo 
jau nebe jaunas, bet ener
gingais valstietis, vairavęs 
porą sočių bėrių. Jis nusi
ėmė kepurę, pasisveikino ir 
išdidžiai, su žmogaus, 
dirbančio svarbų darbą, 
vertingumu nuvažiavo to
liau.

Gelvonų miestelyje mus 
sutiko 'kolūkio pirmininkas, 
buvęs kumetis Juozas Už- 
kurnis. Tai — aukštas, lie
sas, turįs apie 45 metus, ge
ro veido žmogus. Už jau
trią širdį jį kolūkyje myli 
visi.

—Kuriame naują laimin
gą gyvenimą, — sako Už- 
kurnis, — mūsų 
turtėja kas dieną, kas va
landą!

Mes nuėjome ūksminga 
kolūkine gatve, apsodinta 
liepomis. Pro įalį prava
žiuodavo sunkvežimiai, iki 
pat- viršaus prikrauti grū
dais.-1

kolūkis

IŠ kiekvieno hektaro priku 
liame vidutiniškai po 
centnerių grūdų. Gn 
mūsų tu'•tas.

Pirminiai 
į gyvulini n kyšti 
kur geruose, pagal tipinius 
projektus pastatytuose, 
diendaržiuose mes pamatė
me stambias baltas lietuviš
kas kiaules. Bekoną ir la
šinius kolūkis parduoda 
valstybei ir rinkoje, gauda
mas žymias pajamas.

Karvės kolūkyje yra veis
linės — juodmargės lietu
viškos veislės, žemės ūkio 
artelėje yra 136 stambiųjų 
raguočių ir daugiau kaip 
šimtas avių.

Rodydamas į lauką, Už- 
kurnis mūsų dėmesį at
kreipė į ražienose esančius 
namukus: tai kolūkio 
paukščių augintojai nuga
beno vištas laukan, kad jos 
surinktų po derliaus nuva
lymo pasilikusias varpas ir 
grūdus.

Mes lankėmės pas kolūkio 
statybininkus, kurie statė 
naujus ūkinius trobesius.

Kolūkio sode mus pavaiši
no skaniais, s u 11 jin gaiš 
obuoliais. Medžiai, apsupti 
ramsčiais, lūžta vaisiais. 
Tarp medžių — aviliai, be 
atvangos ūžia bitės, apsun
kintos gausiai surinktu me-4 
du m. ,

Širdis džiūgauja, matant 
; kolūkinį gausumą, kuriuo 
Įgarsi Tarybų Lietuva.

lūs, kolūkio klojime, ūžė, 
gal i liga sU dėti n gi C ‘ ‘ M K — ■ 

•markės kuliamo ii.

lavinimą, bei 
Reikia .paša

n m ede mus .
fermas,

j
j "•I

1

į

1

Anekdotas
Atitaiso milit arine klaidą

Pereitojo karo laiku, O

n- patyręs, 
'įsCmuL as- 
o^uotas nuo 
•S kaipfuye- 
i; ■i.itydiitias 
tina klaidą, 
/ictinci kar

prjįmdiųvo 
liš • bųnkęrip, ; .giųtarinius (i^.k 
grūdus., Grūdus siuntė- į 
•Gelvonų miesteli į koluKinį 
centrą., .• 5

Antrame^ , mažesniame 
lauke javus yą-lū: ; kertamo-, 
si o s maš i n os. Li n.l> sm a s. ma-' 
šinų tarškėjimas girdėti 
įvairiuose kampuose.. Visų 
toliausius kertamąsias gali
ma buvo pastebėti tik pa-| 
gal' ju sparnu sunlasnoiima. kraudavo smarkiai ūžusios 

kuliamosios būgną. Maši
nistas Mykolas Juzėnas, pe
lais’išteptu darbiniu drabu
žiu, triūsė prie šiaudų kra- 
tyklo, tikrino, ar nepaten
ka grūdai į šiaudus. Bet 
viskas ėjo gerai, ir Myko
las, šypsodamasis, pranešė 
pirmininkui: “Ku 1 i a m o j i 
puikiai veikia, kas valandą 
prikuliame po toną grūdų!” 

—Jūs, Mykolai, visada ge
rai dirbate, — atsakė jam 
pirmininkas. — Taip apie 
jus galvoja visi kolūkiečiai, džiusių surengt demone 

—Grūdų pas mus daug, — ciją prieš vakarinės Vo 
pasakė Juozas Užkurais.—

lįusi Kolūkiečiai Alfredas 
Vitkauskas ir Bronius Jaki
mavičius paduodavo juos i 
kuliamosios grįstą, kur mo
terys peilio mostelėjimu 
greitai perplaudavo grįžtes. 
Du būgnininkai — Bronius 
Juzėnas ir Adolfas Bania- 
konis kiek tik galima pri-

jog t ėda s 
į niuo tano 
’ karinės u

t? me

ei vi u

(

9

gal' jų sparnų suplasnojimą. 
Grupės moterų - kolūkiečių, 
ryškiais tautiniais rūbais, 
sustatinėjo kūlius. Darnus 
darbas vyko lydint linksmai 
dainai, šlovinančiai darbą, 
laimę gyventi gimtoje tary
binėje^ žemėje.

Šiame masyve mes suti
kome brigadininką • Kaži 
Burneiką, stipraus sudėji
mo, petingą vidutinio am
žiaus žmogų. Jis pasirodė 
linksmas ir kalbus pašneko
vas. Mes įsikalbėjome apie 
derlių, apie . orą, apie tai, 
kaip darniai žmonės’ dirba.

—Visi mūsų- kolūkiečiai

čio aš ką tik paty riau, s jog 
jūs laikinai paliuosavote 
nuo kareiviavimo misterį 
tokį-ir-tokį todėl, kad jis su 
savo pačia dabar gyvenąs. 
Čia jūs regimai padarėte 
stambią klaidą. Minėtasis 
asmuo turėtų būt tuojau 
pašauktas tarnybon, . ka
dangi skelbimas, būk jis su 
savo pačia gyvena, yra vi
siškai neteisingas. Jisai 
gyvena su mano pačia?’

Surinko žemaitis

Berlin. — Amerikonai sa
vo valdomoje Berlyno daly
je suėmė 18 vokiečių, ban-

e
tijos guiklavimą.

k

Robert A. Lovett prisiekdinamas Jungtiniu Valstybių apsigynimo sekretoriumi. Prie /< '
jo stovi ..pasitraukus iš tos vietos George C. Marshall. Afiį

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Šeštadien., Rugsejo-Sept. 29,vl>St
. M

» -H
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Naujieji mokslo metai Lietuvos
aukštosiose mokyklose

gydytojų, dailininkų, 
Tuo būdu, visi, kas 

kad

šo'PIRŠTELTS
Apie 5 tūkstančius Lietuvos jaunų 
oni’ų baigė šiais metais vidurinę mo
kią. Dauguma iš jų tęsia mokslą Vil
ius, Kauno bei kitų respublikos m'ies- 
’aukštosiose mokyklose. Jie visi darbo 
udies — darbininkų, kolūkiečių, tar- 
utojų — vaikai.
šalis yra reikalinga jaunų specialistų.' 
sivystąs socialistinės Lietuvos liaudies 
is reikalauja didelio skaičiaus aukš- 
; kvalifikacijos darbuotojų, visų pir- 
i pramonės bei žemės ūkio srityje; 
arkiai išsivysčiusi respublikoje kul- 
*inė sjfetyba sukelia didžiulį reikalin- 
mą mokytojų, 
izikantų ir tt.
ja į aukotąją mokyklą, žino, 
ms gavus diplomą, jie tuoj bus paskir- 
į gamybinį, praktinį darbą pagal spe- 
,lybę. Respublikos aukštosiose mokyk- 
e mokosi trigubai daugiau studentų, 
r*** iki 1940 metų. Vien tiktai į res- 
įikoš keturiolikos aukštųjų mokyklų 
•mąjį kursą stojo tiek pat studentų, 
;k jų buržuazinėje Lietuvoje mokėsi 
uose kursuose. Į stambiausiąją šalies 
kštąją mokyklą — į Vilniaus valsty- 
iį universitetą buvo paduota 570 pa- 
škimų. Apie 1,500 jaunų žmonių į 
■mąjį kursą priėmė Kauno Politech- 
;os institutas, Kauno Žemės Ūkio A- 
lemija, Vilniaus pedagoginis institu-

Kaune yra Fizkultūros ir sporto insti- 
as, kuisis rengia fizkultūros dėstyto-

Šįemdt į Kauno Fizkultūros ir spor- 
institutą atėjo daugiau kaip šimtas 
ijų studentų.
Daugyje institutų įsteigti nauji fa- 
Itetai. Antai, Vilniaus pedagoginia- 
institute pradėjo veikti naujas peda- 

pnis fakultetas. Buvo gauta daug 
reiškimų, kuriuose prašoma įrašyti į 
fakultetą.
Dabar tam tikroji Lietuvos jaunimo 
is nuvyksta mokytis į broliškųjų res- 
jlikų aukštąsias mokyklas, į Tarybų 
jungos sostinę Maskvą ir į Leningra- 
kur dėsto šalies įžymiausieji moksli- 

kai.
šiemet prie Vilniaus Valstybinio Uni- 
;iteto buvo sudaryta egzaminų komi- 
1 stojantiems į Leningrado ir Mas- 
>s aukštąsias mokyklas. Toji komisi-

PRADEDAME MENINĮ SEZONĄ
.ĮKAS PAGALVOTI, KĄ VEIKSI- 
3, KOKIUS VEIKALUS, KONCER- 
ž TUS, PASKAITAS RUOŠIME

karščiai jau baigia praeiti, 
no grupės jau daro pratimus pirmie
ms sbzono išstojimams scenoje. Brook- 
io Aido Choras lavinasi, praktikuojasi 
'am koncertui. Apie Laisvės koncertą 
i skaitome spaudoje. Taip pat Aidas 
jšiasi turui į kolonijas su pereito se- 
io operete.
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras, 
io Valenčio vadovybėje, ruošia scenai 
lillerio klasiką “Klasta ir Meilė.” 
emjer’a šio veikalo ruošiama gruodžio 
ą, Lietuvių Auditorijoj, Richmond

Schillerio veikalas bus naujanybė 
ooklyno ir kitų kolonijų publikai, kur 

bus vaidinamas. Veikalas istorinis, 
nas tragingų ir kovingų momentų. 
į tinka ir šių laikų gyvenimui. Prie 
•dramos artisto Jono Valenčio vado- 

ir grupės prityrusių aktorių, vei- 
„ geras suvaidinimas yra užtikrin-

idintj
VeHjg)as4 “Klasta ir Meilė” numatoma 

ne tik Brooklyno-New Yorko 
folikaįl Liaudies Teatras pat pradžio- 
darba numatė, jog šis veikalas galima 

ddinti eilėje kolonijų Massachusetts, 
mnecticut ir Pennsylvania valstijose, 
veikalo “kęstą” įeina tik apie 12 akto-

ja egzaminavo studentus jų gimtąja 
kalba.. • . • f ' ‘ ■

Tarybų Lietuvos laimėjimai švietimo 
srityje, aukštojo mokslo išsivystymas,' 
audringas studentų skaičiau’s .didėjimas • 

. atsispindi ir tokiame pavyzdyje. (
Pandėlio vidurinė; mokykla buvo įs

teigta! jau tarybų valdžios metais. Šiais 
metais tos mokyklos 10-ją klasę baigė 
28 žmonės, 26 iš jų stojo į respublikos 
aukštąsias mokyklas. *

Kolūkiečių sūnūs J. Vilimas, A. Sa
muilovas, darbininko sūnus V. šeškaus- 
kas ir kiti stojo į Vilniaus Valstybinį 
universitetą. Kolūkiečio duktė R. Vin- 
teškelytė pasirinko pedagogo specialybę. 
Ji stojo į Vilniaus Pedagoginį institutą. 
Nuo mažens mėgo muziką Br. Tindžiu- 
lis. Jis mokosi Vilniaus Valstybinėje 
Konservatorijoje. Kiti baigusieji Pan
dėlio vidurinę mokyklą, daugumoje — 
kolūkiečių vaikai pasirinkt žemės ūkio 
specialybes. Jie stojo į Kauno Žemės 
Ūkio Akademiją. Tokiu būdu, visi abi
turientai toliau tęsia mokslą. Pandėlio 
mokykla nėra išimtis. Į aukštąsias mo
kyklas stoja mokytis dauguma baigusių
jų vidurinę mokyklą.,

Lietuvos aukštosios mokyklos yra su
komplektuotos aukštos kvalifikacijos 
profesoriais ’bei dėstytojais; jos turi nuo
lat stiprėjančią materialinę bazę. Stu
dentai gauna valstybinę stipendiją, at
vykusieji iš • kitur apgyvendinami ben
drabutyje.

1951, 1952 metais bus žymiai praplė
stas Veterinarijos Akademijos mokoma
sis korpusas ir bendrabučio pastatas. 
Kitais metais pradedama statyti naują 
Žemės Ūkio Akademijos pastatą ir Vil
niaus pedagoginio instituto studentų 
miestelį — ant Neries kranto priešais 
naujai pastatytaisiais mokslininkų na
mais Vilniuje. Vilniaus Valstybinis uni
versitetas šiemet pradėjo statyti du 
naujus studentu bendrabučius .gražioje 
Čiurlionio gatvėje, 23, netoli Užvingio 
parko.

Lietuvos studentai tvirtai žino, 
jiems visur plačiai yra atidarytos 
aukštųjų mokyklų durys, '■ kad jie 
tapti kvalifikuotais specialistais ir savo 
žinias panaudoti tam, kad kuo sparčiau
siai būtų sukurta šviesi ateitis gimtojoje 
šalyje.

kad 
visu 
gali

rių — keliomis mašinomis g’alima į bi
le koloniją nuvažiuoti.

Todėl jau dabar laikas .kolonijose pa
sitarti apie pastatymą veikalo “Klasta 
ir Meilė.” Veikalo, vaidinimas galima 
bus pradėti gruodžio. 1-2 savaitgalyje.. 
Kolonija, kuri pasiskubins užsisakyti,, 
turės veikalo premjerą.,,.__  .......

’ .. ' < \ .4 H.-f- i
MENIŠKI, KULTŪRIŠKI ' W

Mes manome, kas galinįa1 Brooklyne; 
tai galima ir kitose koloMjdšeL Čia pro- 
ga sėkmingos pereitos vasaros Atostogų 
Mokyklos, ŲM S 3 Apskrities • kultūroj 
darbui komisija suruošė taip vadinamą 
kultūrinį vakarą. Ir kas tas kultūrinis 
vąkaras? Štai, pasakyta gražių išsireiš
kimų, įvertinimų apie įvykusią Atosto
gų Mokyklą, kuri jau ketvirtu kartu 
įvyko Worcester io lietuvių gražiame 
Olympia Parke. Paskiau pasivaišinta už
kandžiais ir tinkamais gėrimais. O dar 
toliau—graži liaudies dainų, šokių .pro
gramėlė. Tiesa, oras dar buvo šiltas sa
lėje, publikos galėjo būt daugiau. Bet 
tie, kurie buvo, visi patenkinti. Iš pub
likos dalyvių tuojaus kilo sumanymai, 
kad daugiau tokių pobūvių būtų ruošia
ma. Žinoma, jų bus — tokių ir įdomes
nių.

Bet mums rūpi daugiau. Kodėl toki 
meniški-kultūriški pobūviai neruošti ir 

toliau nuo New Yorko? Atsakymas daž- 
; n’ai, girdima, kad Newyorkas yra kultū
rinis centras. Čįa mes turime Mildred, 
kuri tiesiog ’ stebėtinai tinka vadovavL . 
mui tokiu lengvo turinio meninių pro
gramų, čia mes turime daugiau inte
lektualių jėgų. Taip, čia greičiau ir ge
riau ruošti galima toki pokiliai.

Vienok lavintų jėgų yra ir kitur. Tik 
reikia jas surasti, organizuoti. Pagaliau 
LMS 3 Apskrities Komitetas, ypač sa
vose ribose, gali duoti talkos ir koloni
jose. Ko reikia tokiam pokiliui suruošti? 
Sakysime, paskaita, prelekcij'a pusvalan
džio ar daugiau apie m&ną, kultūrą. 
Antra, reikia meninės programos, kaip 
kad liaudies dainų, .šokių, žaislų vadovo- 
mokytojo. Šiuo atveju, mūsų manymu, 
LMS apskritis galėtų gelbėti. Sekamą 

■ dūlį tokio vakaro labai lengvai gali pa
ruošti vietiniai. , Tik 'reikia užsidegimo 
veikti, judėti.

, , Kas' čįa1 sakyta, reikėtų šiame sezone 
išbandyti. Apart didelių' v&idininių, kon
certų reikia ir mažesnėš skales kultūri
nių pokilių.

Dai” toliau, kalbant apie intelektuales 
jėgas, tai jų yra ir kitur, ne tik New- 
yorko apylinkėje. Pavyzdžiui, mes jau 

. turime informacijų, jog Brooklyn© jau 
planuojama ruošti Mrs. Stanislovaitie- 
nei prelekciją apie meną ir išstatyti jos 
meno kūrinių parodą. Tai kodėl tai ne
padaryti Conn, valstijoj lietuvių koloni
jose, kur ir Mrs. Stanislovaitienė gyve
na ir veikia?

RUOŠIAMA NAUJAS FILMAS
Brooklyno lietuviu name kalbama ir 

jau, rodos, žygiai daromi filmuoti M. 
Petrausko istorinį kūrinį — “Birutę.” 
Veikalas muzikalis, operiškas. Jo; filma
vimas reikalauja gerų talentų, solistų, 
kostiumų ir geros direktyvos. Šį darbą 
pasiryžo atlikti mums gerai žinomas fil- 
mininkas Jurgis Klimas.

Žinoma, turėti “Birutės” veikalo kad 
ir amatoriškas filmas, yra. geras tikslas. 
Filme galima daug plačiau ir geriau pa
vaizduoti gamtiniai vaizdai, negu sceno
je vaidinant. Bet filmui jau reikalinga 
ir geriausi talentai, geriausia direktū- 
ra, kokia galima gauti- tarpe lietuvių 
liaudies mėgėjų. Be profesinės vadovy
bės, be’lavintų talentų,’ sunku tikėtis, 
kad veikalas filme išeitų, be didelių trū
kumų. Mes manome, kad Klimas, imda
mas didelį darbą, apie tai rimtai gal
vojo. Ir jei tik sėkmingai tas darbas iš
eis, tai bus nauda mūsų publikai ir gar
bė Jurgiui Klimui.

Tačiau, mūsų manymu, Klimas daro 
klaidą, imdamas tokį darbą komerciniu 
pobūdžiu. Pažangiųjų lietuvių menas nė
ra komercinis. Mes turime meno grupes 
ir organizacijas, kurių veikla — liau
dies menas. Menas, ypač scenos, vokali
nis, yra liaudies menas. Pažangiųjų lie
tuvių judėjime jau yra tradicija veikti 
organizuotai, grupėmis.

Ar ne geriau būtų , jei toks darbas bū
tų vedamas, bendrai su mūsų meninėmis 
organizacijomis, negu pavienio asmens, 
kaipo privatinis dalykas? Tuomet ir vi
suomeninė atjauta būtų didesnė, ir pro
fesinė vadovybė būtų geresnė.

Aišku, Klimas filmą gamina ne pats 
sau, bet parodyti ją visuomenei. Ir ta
lentai, veikėjai gali geriausiai užsipel
nyti visuomenės pagarbą, kurie veikia 
ne privatiniai,, bet tam tinkamose orga
nizacijose. V. B.

LMS News and Views
< By .MILDRED STENSLER
A WORD OR TWO ABOUT ■

' ' COMPOSERS" '
• . • ' : • ! i : • i : .. . ■

Recently Mylda Žukas brought to my 
^attention a, very- interesting piece; of in- . 
■formation^ .At a concert in Uruguay, So. 
America, one of the. soloists sang the 
song “KILK SAULUTE“ written by 
her husband, Walter Žukas..

Undeniably, a composer, writing songs 
in Lithuanian, knows that he works for 
a specialized group of artists and for a 
limited audience. Therefore, when one 
bf his songs iš used somewhere in a dis
tant part of the world, the thrill must 
be doubly great*.

We all know that Walter has been so 
busy with his business career that he 
has had to give up much of his former 
musical activities. But, he has express
ed the wish to write music again; only, 
as Walter, puts it, “I wish.someone,

would bring me some good Lithuanian 
poems so that I would be inspired to 
write music around them.”

4 Well, I tryed looking up some Lithua
nian poetry myself, but had to give it 
up as an inadequate unscientific job. 
My everyday conversational Lithuanian 
does not include those popular poetic 
words abounding so frequently in verse. 
But, if some of my readers have some 
favorite beautifully descriptive poems 
they would like to see set to music, send 
them along to Walter. He will be happy 
to hear from you.

* *
*

We brought this subject about compo
sers up this time because there is some
one we would like you to know mpre 
&bout. Up in Boston there is a Lithua
nian musician who has been in recent 
years devoting a great deal of his time 
to writing music. He is Charles Kinde
ris, musician and teacher of .violin, 
guitar and piąno accordion. ■ .

In one of our past columns we spoke 
about a few of his songs, this time we’d 
like to talk about the man as a person.

As a young lad in Lithuania, Charles 
wanted to become a priest. But, it was 
his brother who influenced him towards 
music, for at the age of 10 he was sent 
off to study organ. He didn’t like the 
organ, but, here he found another mu- 

' sical interest. The choir master .always 
used the violin to lead the singing. 
Charles wanted to play the violin.

Older brother obligingly cut down a 
maple tree and fashioned the much, t .
wanted violin. It wasn’t long before daugiau, negu praeitais me- 
Charles Was playing at all the neighbors tms. 
“vakaruškos.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIAUDIES TARYBŲ 

VEIKLA ALBANIJOJE
TIRANA, rugp. 3 d.—Al

banijos darbo žmonės akty
viai dalyvauja savo liaudies 
demokratinės valstybės val- 
dvme.
plačiai atstovaujami visi 
darbo žmonių
Liaudies tarybų deputatų 
tarpe 248 darbininkai, 15,- 
708 valstiečiai, 1,604 tar
nautojai, 232 amatininkai, 
406 namų šeimininkės ir kt. 
Liaudies tarybų sudėtyje — 
549 moterys.

Plati ir įvairiapusiška yra 
liaudies tąrybų veikla. Vie
tinei pramonei vystyti šiais 
metais liaudies tarybos iš 
savo biudžetu asignavo 
391,576 tūkstančius leku ar
ba 14i9,582 tūkstančius lekų 
daugiau, negu pernai. Di
dėja vietinės pramonės pro
dukcijos apimtis. Daug dė
mesio liaudies tarybos krei
pia butų statybai.

Rūpindamosios darbo 
žmonių kultūrinio lygio kė
limu, liaudies tarybos vyk
do plačią mokyklų statyba. 
Šiais metais liaudies švieti
mui tarybos asignavo 445,- 
433 tūkstančius leku arba 

1156,339 tūkstančiais leku i . . .. .

Liaudies tarybose

sluoksniai.

1938 metais Albanijoie
At 14, the young violinist braved the nebuvo nė vienos kaimo li- 

fearful ocean and came to Lowell, goninės ir tebuvo tik nežv- 
Mass. He continued his musical studies mus skaičius ambulatorijų, 
there for a while and then entered Miko Išvadavus šalį, su liaudies 

tarybų pagalba buvo pasta
tyta 30 kaimo ligoninių, o 
ambulatorijų skaičius padi
dėjo iki 283. Šiais metais 
statomos dar dvi ligoninės 
ir 73 ambulatorijos. Sveika
tos apsaugai šiais metais 
asignuota 161,627 tūkstan
čiai leku arba 19.4 procen
to daugiau, negu pernai.

Petrausko Lithuanian Conservatory of 
Music in Boston. At 20 he received his 
teaching certificate.

The next few years he spent traveling 
around New England playing the violin 
in various orchestras. Later he opened 
a Music Studio in Lowell, and at pre
sent he has. a studio in Boston.

Mr. Kinderis had written a number 
of pieces of music for dance orchestras 
in his traveling days, but his greatest 
love is now centered around writing 
songs for singing. In 1943 he published 
his first song, a patriotic English song 
titled. “Gardens of the Blue Sky.” Since 
then he has written a variety of songs, 
“Močiutė’’ (Mother of Mine), “Apynė
lio Polka,” “Saulei Tekant,” “Ne Girelė 
Ūžė,” “Artojas,” a number of comedy 
songs and others.

Last summer Charles Kinderis was 
thoroughly engrossed in writing the mu
sic for an operetta. Wouldn’t it be nice, 
he said, if one could devote all his time 
doing the thing they liked best!

Indeed it would! We sincerely hope 
that Charles Kinderis'can continue writ
ing and working on his music.

* *
*

We hope that those of you who wrote 
for our little booklet of folk songs have 
found it interesting. There are still come 
available for 25c. This is the official 
song book used by the students at the 
LMS Summer School, and is a pretty 
fair collection of the most popular Li
thuanian songs sung here in America. 
Write to me at 134 W. Northfield Ave., 
Livingston, N. J.

RUMUNIJOS DARBO 
ŽMONIŲ KOVA Už 
AUKŠTĄ PRODUK

CIJOS KOKYBĘ
BUKAREŠTAS, liepos 25 

d. — Rumunijos lengvosios 
pramonės Įmonių darbinin
kai ir inžinieriniai-techniki- 
niai darbuotojai, keldami 
darbo našumą, kartu kovo
ja dėl gaminamos produk
cijos kokybės pagerinimo. 
Šių metų antrajame ketvir
tyje lengvosios pramonės 
įmonių kolektyvai 104.6% 
įvykdė programą ir paly
ginti su pereitų metų an
truoju ketvirčiu pagamino 
33 procentais daugiau med
vilninių bei vilnonių audi
nių, 44 procentais daugiau 
trikotažo dirbimų, 22 pro
centais daugiau avalynės.

Bohušo bei Arado tekstilės 
fabrikų ir eilės kitų teksti
lės įmonių darbininkai ant
ri metai ketvirtis iš ketvir- , 
čio viršija gamybinę pro
gramą ir žymiai pakėlė ga
minamos produkcijos koky-

Įvairios pastabos
Pagal skelbiamus įrddymMsį ♦ 

mūsų doleris šiandien stovi % e 
vienoje vietoje $1.01, o kitoje 
tik 43 centų, lyginant su 1940 
metų verte.

Gazas, elektra esą vienu 
centu pigiau, negu 1940 me
tais. ’Bet jeigu' tu statai na
rna, tai tavo doleris šiandien 
vertas tik 44 centus, drabu
žius perkant — 50 centų. O 
jeigu tu esi alkanas ir nori 
maisto, tai doleris tėra vertas 
43 centų.

Kadangi daugiausia pinigų 
praleidžiama dėl maisto ir 
drabužių, tai trumaniškas do
leris yra susitraukęs daugybei 
žmonių. Ir vis dar traukiasi, 
kaip kurmis. Spartakas

Šalies tekstilės įmonėse 
dabar įdirba 755 puikios ko
kybė^ brigados vietoje ‘269 
tokių brigadų 1950 metų 
pradžioje. Trikotažo pra
monėje 1950 metais nebuvo 
nė vienos puikios kokybės 
brigados. Dabar šios pra
monės šakos įmonėse tary
binio gamybinio novato
riaus Čiutkich pavyzdžiu 
dirba 88 brigados. Visos 
jos gamina tik aukštos ko
kybės produkciją.

Bombay, Indija. — Poli
cija suėmė Ravi N. Reddi 
ir 14 kitų komunistų, vado
vų Hyderabad© provincijoj, 
Indijoj.

3 pusi.—’Laisvė (Liberty)-šeštadien., Rugsėjo-Sept. 29, 1951



CLEVELAND© ŽINIOS
‘ Smagi buvo sueiga

I , . Rugsėjo 15 d. įvyko smagi 
; sueiga Margaret Wherry so-

. helyje dėl paramos Marie
Reed Haug politinės veiklos

; išrinkimui jos į Clevelando 
Mokyklų Tarybą. Tą gražią

I

sueigą sudarė veiklūs prog
resyviai žmonės, tarpe kurių 
matėsi ir profesionalų, kaip 
Western Reserve Universiteto

profesorius Charles C. Davis, 
kunigas M. E. Nelson, progre- 
syvis, kuris noriai pasirašė 
po peticija prieš Smith aktą, 
ir kiti.

Tai buvo surengti šonkau
liukų ir vištienos “barbekiu” 
pietūs, kurie prasidėjo 1-mą 
valandą po pietų ir tęsėsi iki 
vėlai nakties, kur kiekvienas 
savo patogiausiu laiku galėjo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Audiniai viršum plano 

t

KAUNAS, VII. 19 diena.— 
Vykdydamas Tarybų Lietuvos 

. V 11-ųjų metinių garbei prisiim- 
•; tus įsipareigojimus, “Kauno 

audinių” fabrike stambiausio 
audimo skyriaus kolektyvas 

' pasiekė didelį laimėjimą. Iki 
liepoš 18 d. jis išleido 20JI00 

v metrų audinių daugiau, negu 
' buvo įsipareigojęs.

i Ypač puikius rodiklius sky
riau kolektyvas pasiekė steng
damasis pakelti darbo 1 našu- 

*■ mą ir taupyti žaliavas bei me
džiagas. Skyriuje nėra nė vie-

1 no darbininko, kuris neviršytų 
nustatytos išdirbio normos. 
Gerai prižiūrint įrengimus, 
paimtus socialistinei! apsau- 

„ gon, ir taupiai naudojant ver- 
. ' palug, sutaupyta dešimtys 

’ tūkstančių rublių valstybinių 
lėšų, perpus sumažinta paly
ginti su planu atliekos bei 

"nuostoliai.
—o—

Plečia gyvulininkystę, stiprina 
pašarų bazę

BIRŽAI, liepos 20 d. —Eilė
- rajono kolūkių per gyvulinin- 

j ’Vystės mėnesį žymiai padidino 
gyvulių bei paukščių skaičių 
ir šiuo metu baigia sukurti 

p .gtiprią pašarų bazę; “Vilties”
? .kolūkio gyvulininkystės dar

buotojai žymiai viršijo pro
duktyviosios gyvulininkystės 

Į if paukštininkystės išvystymo
' planą. Dabar “Vilties” kolū

kis turi 373 galvijus, 166 
kiaules, 190 avių ir 1,300 

Į.\ .paukščių. Per guvulininkystės 
mėnesį kolūkis įsigijo 15 Lie
tuvos žalųjų veislės galvijų 
prieauglio, sudarė su kolūkie- 

L Čiais keliolika kontrąktacijos
i sutarčių. Gyvulių augintojai
/ didina gyvulių produktyvumą.

Gražius rezultatus pasiekė 
per gyvulininkystės mėnesį 
“Nausėdžių” kolūkis. Gyvulių 
išvystymo planas čia viršytas 
visose fermose.

J. Klanauskas 
Ekspedicija tarmėms tirti

* ..VILKAVIŠKIS, VII. 26 d.—
■ Čia atvyko Lietuvių kalbos in

stituto surengtoji mokslinė 
, ekspedicija tarmėms tirti. Ek- 
i spedicijai. vadovauja instituto 

mokslinis bendradarbis Jonas 
Į Senkus. Paramą tarmių tyri- 

L nėtojams teikia vietos mok- 
. , sleiviai, rinkdami kalbinę me- 
’džiagą.

■ Ekspedicijos yra atvykusios
* ;.taip pat į gretimus rajonus — 

L -*v Kazlų Rudos, Vilkaviškio,
y Naumiesčio ir kitus.

. .. . 'Renkama medžiaga bus pa-
^jią.udota tarmių atlasui suda- 

l^a'ryti.
' —>0-1—

Atostogų dienomis
'V DUSETOS, VII. 26 d. — 

. Vietos vidurinės mokyklos
. moksleiviai, vadovaujami rno-
Axkytojo Kalnelio, aplanke Pa- 

nęvėžį, Šiaulius, Telšius, Klai- 
įk pėdą, Kauną, pabuvojo Tary- 

įbų Lietuvos pajūryje — Pa
tį langoje.

Llf. Buvo aplankyta eilė fabri- 
| įjjkų bei“ gamyklų: Šiaulių mū

sos kombjnatas, alebastro fab- 
® tikas, Klaipėdos įmone “Tri- 
v nyčiai.”

f,’U. Ekskursija po Tarybų Lie- 
f tuvą žymiai praturtino moks- 
į g jeivių žinias, davė progos aki- 
l /įf vaizdžiai pamatyti augančius

* Tarybų Lietuvos miestus, kles- 
Į tinčius kolūkius.

r' Ji L. Leleikaitė
— 0----

Moksleivių atostogos

U RASEINIAI, VII, “26 d. —

Turiningai ir įdomiai pralei
džia vasaros atostogas Rasei
nių vidurinės mokyklos moks
leiviai. Mokykloje , įrengtas 
ihubas, kurį lanko mieste likę 
moksleiviai. Jie čia. skaito 
knygas ir laikraščiust žaidžia 
šachmatais, organizuoja kny
gų aptarimus.

Neseniai moksleiviai suren
gė ekskursiją į Kauną, aplan
ke eilę fabrikų ir įmonių, mu
ziejus, zoologijos ir botanikos 
sodus, istorinius ir architektū
ros paminklus. Numatyta su
rengti ir kitas ekskursijas.

—o— •
Išleidžiamos kolūkiečių 
knygos . ĮI

VILNIUS, VII. 26 d. — 
Lietuvos politines ir moks

lines literatūros leidykla' pra
dėjo leisti seriją respublikos 
žemės ūkio pirmūnų knygų. 

’ Vilniaus knygynuose pasi
rodė “Naujo gyvenimo” kolū
kio paukŠtininko J. Butkaus 
knyga “Mano pasiekimai 
paukštininkystėje.” Joje auto
rius pasidalina gausiu savo 
darbo patyrimu, žemės ūkio 
artelėje įsteigta veisline pauk
ščių ferma. Kruopščiu darbu 
.J. Butkui pavyko žymiai pa
gerinti vietinę vištų veislę, pa
siekti iš kiekvienos dėslios vis

atos vidutiniškai po 214 kiau- 
Įžinių per metus.

Leidykla išleido it kitas 
knygas — Biržų rajono “Lai
mės” žemės ūkio arteles bri
gadininko A. Belia.ko knygą, 
kurioje pasakojama apie kol
ūkio linų augintojų laimėji
mus,- ir to pat rajono “Tary
binio artojo” sustambinto kol
ūkio pirmininko V. Krūmine 
knygą “Kaip mes užauginome 
gausų grūdinių kultūrų der
lių.” *

Leidykla ruošia spaudai dar 
eilę knygų, kurių aktoriai — 
priešakinių kolūkių pirminin
kai, aukšto derliaus ir aukšto 
gyvulininkystės produktyvu
mo meistrai.

— o—
Jaunieji mokytojai atvyko j 
mokyklas

ŠIAULIAI, VII. 24 d. — Į Į 
srities mokyklas atvyko jau
nieji mokytojai — respubli
kos aukštųjų pedagoginių mo
kyklų diplomantai.

Naujaisiais mokslo metais 
srities, miesto ir kaimo mokyk-, 

lose dirbs 60 matematikos, fi
zikos, geografijos, istorijos, li
teratūros dėstytojų — Vil
niaus Valstybinio universiteto, 
pedagoginio instituto ir Šiau
lių mokytojų instituto auklėti
nių, o taip pat 14. Kūno kul
tūros instituto absolventų.

Nemažą būrį pedagogų da
vė srities mokykloms Šiaulių 
ir Panevėžio' mokytojų semi
narijos. Keletas šimtų moky
tojų pradinėms mokykloms 
rengiami trumpalaikiuos kur
suose. 

, —o---t .
Agitatorių kolektyvas kolūkyj

JURBARKAS, VII. 26 d.— 
“Pirmūno” kolūkio partine 
organizacija sudarė 22 agita
torių kolektyvą. Kiekvienas a- 
gitatorius yra atsakingas už 
tam tikrp darbo barą. Geriau
sieji agitatoriai Lokietis, Skru
du lis, Misevičius, Jarušaitis ir 
kiti kasdien rengia kolūkie
čiams pasikalbėjimus. Jie su
pažindina kolūkiečius su svar
biausiais partijos ir vyriausy
bės nutarimais, papasakoja 
jiems apie didžiąsias komu
nizmo statybas, apie pasaulio 
tautų “kovą del laikos.........

atėjęs pietauti įr pasilikti su? 
eigoje, žinoma, ; pavakaryjė 
susirinko žmonių daugiausiai, 
žmonių į sueigą ■> susirinko 
daugiau negu buvo tikėtasi, ir 
už tai valgių reikėjo dapirkti.

Ši sueiga buvo surengta pa
stangoms Progresyvių Parti
jos, kuri remia Marie Reed 
Haug kandidatūrą į Mokyklų, 
Tarybą, nes ji savo iššilavini- 
mu unijose per eilę metų, la
bai tinka tai vietai.

—o—
A. Greenbergas buvo 
skaudžiai sumuštas

Vagis atėjęs į Gordon Park 
Haberdashery krautuvę, kada 
jos savininkas Greenbergas 
buvo tik vienas 1 krautuvėje, 
smogė kokiu tai kietu > įran
kiu Greenbergui per sprandą 
taip skaudžiai, i kad jis ąnt 
vietos sudribo be žado ir nu- 
vežus į Glenville ligoninę per 
3 dienas keli daktarai darba
vosi, iki jam atgavo sąmonę. 
Nuo to smūgio Greenbergui 
reikėjo išgulėti ligoninėje ir 
namuose apie pusantro mėne
sio ir tas visas jam kainavo 
apie $1,000. Dabar jau 3-čias 
mėnuo nuo to užgavimo 
Greenbergui bedirbant užei
na toks nepakenčiamas gal
vos skaudėjimas, kad jam 
prisieina uždarius krautuvę 
kreiptis gydytojo pagalbos.
Draugas Greenbergas yra gi

męs Lietuvoje, Užvenčio mies
telyje, Šiaulių apskrityje. Dar 
jaunas būdamas pradėjęs- 
dirbti Šiaulių mieste ir vėliau 
atvykęs į Ameriką, užsiėmė 
kriaučiavimu, o pastaraisiais 
metais įsigijo drabužių ir ba
tų krautuvę. Draugas Green
bergas yra pažangus žmogus, 
dar nepamiršęs lietuvių kal
bos ir nuolatos garsinasi Vil
nyje. Linkime draugui Green
bergui greito ir visiško pasvei
kimo.

—o—

Marie Reed Haug 
kalbės per radio

Pradėjus rugsėjo 24 dieną, 
Marie Reed Ilaug, vienintelė 
progrėsyvė darbo ■ žmonių 
kandidatė į Mokyklų Tarybą, 
duos visą eilę pranešimų per 
radio stotį WERE, Clevelando 
tėvams, pirmadienių- vakarais, 
6:50 vai. Mat, dabar yra da
romas tyrinėjimas po vadovy
be Marie Reed Ilaug ir Earl 
Conrad, kokioje padėtyje yra. 
Clevelando mokyklos ir kas 
būtinai yra reikalinga page
rinti. Tam tikslui yra išleisti 
tyrinėjimo laiškai su 12 klau
simų tėvams, kokius jie■ jau-' 
čia trūkumus mokyklose, ku
riose jų vaikai mokosi. Su tais 
apklausinėjimo laiškais Pro
gresyvių Partijos nariai ir ki
ti, kurie yra susirūpinę Cle
velando mokyklų padėtimi, 
eina butas nuo buto, duodami 
progą tėvams ir motinoms at
sakyti į tuos klausimus. Tai 
draugė Ilaug ir kalbės per 
radio stotį WERE tais klausi
mais. J. N, S.

Waterbury, Conn.
Gražiai pavykęs 
jubiliejinis parengimas

Rūgs. 23 d. įvyko .yakąrie-- 
nė, dėlei dienraščio Laisvės 
40 metų sukakties. .Vakarienę 
surengė A. L. D, ,L.. ,D. 28-ta 
kuopa. Vakarienė pusėtinai 
gerai pavyko. žmonių buvo 
daug, bet galėjo būti ir dau
giau. Ypatingai jaunimo bu-, 
vo pejmažai. Matėsi didėlė 
dauguma žilagalvių. Taigi, 
man atėjo klausiamoji mintis, 
kurgi mūsų jaunimas? Nejau
gi jie namie sėdi?. Kas 'čia 
per priežastis, aš negaliu su
prasti.

Pavalgius vakarienę pasiro
do viena iš rengėjų, Kristina 
Stanislovaitienė, ir prašo sve
čius nusiraminti. Paprašo Va
laitį pakalbėti apie parengi
mą; drg. Valaitis sako: Vaka
rienė, taip, kaip ir kitos Va
karienės, nėra skirtumo. Bet 
šeimininkės yra skirtingos, 
tai yra Kristina Stanislovai
tienė ir draugė Svinkūniėnė, 
Laisvės vajiriinke.

4 Draugę y 'Sukackienė, iš 
Worcester, šakoi (Brangūs 
draugai, aš nežinau, kaip jūs 
jaučiatės tokiame sąskridyje. 
Bet aš jaučiuosi taip, kaip 
vienos šeimos narė tarpe se
nų ir jaunų Laisvės veikėjų.

Draugas Grabauskas sako: 
Atsikėlus rytą, lietus pila, 
kaip iš kibiro. Girdžiu telefo
nas' skambina. Draugas Šo- 
lomskas ir klausia, ar važiuo
sime į jūsų parengimą, Sakau, 
jam drauge būk tu bosas. Tai
gi, tegu draugas Šolomskas 
būna ir kalbėti bosas.

Draugas Medelis pareiškė, 
kad vakarienė gera, gardžiai 
pagaminta, užtai priklauso kre
ditas draugėm šeimininkėm.

Daktaras Stanislovaitis sa
ko : Mes i šiandien minime 
dienraščio Laisvės 40 metų 
sukaktuves. Laisve per 40 
metų buvo ateivių lietuvių 
švietėją. Kituose jietuvišk.uose 
laikraščiuose neradome tikrų 
žinių, ką mes randam Laisvė
je. Ųaisvei yra lemta ilgai gy
venti, kadangi Laisvė eina sti 
teisybe.

Draugas šolomskas pirmu
čiausia pasveikino varde Lais
vės svečius, ir sako: čionai 
viena draugė išsireiškė, kad 
šolomskas yra vienas, kuris 
buvęs prie Laisvės įsteigimo. 
Tai ne. šolomskas. atvyko 3 
metus vėliau.' Ne tada, kada 
Laisvė tapo dienraščiu, bet 
kada buvo tiktai Laisvė ir iš
eidavo kartą į savaitę.

Vakarienė pavyko gerai, 
oras pasitaikė labai palankus. 
Svečiai dieną praleido gražiai 
ir linksmai. Ten buvęs

Detroit, Mich.
Konferencija, masinis susirin
kimas, tolima viešnia

Detroite turėsime ( didelį 
sąjūdį spalio 27 d. Tai bus 
konferencija, ir masinis susi
rinkimas sveturgimių teisėms 
apginti. Prasidės 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki 6 vai. vakdre.

Konferenciją' • ir susirinki
mą šaukia Michigano Komite
tas uSveturgimiams Ginti. 
Įvyks Ford Local 600 Audito
rijoje; .10550 Dix Road, Dear
born.

Konferencijos šaukime nu
rodoma dabartinė reakcinė 
padėtis ir begalinis puolimas 
ant Amerikos žmonių demo
kratinių teisių ir civilinių lais
vių. O daugiausia nukenčia 
sveturgimiai. Reikia visiems 
telktis krūvon ir gintis nuo 
reakcijos.

Detroito lietuviai- raginami 
skaitlingai pasirodyti šioje 
konferencijoje ir masiniame 
susirinkime.

Konferencijoje ir susirinki
me pranešimą padarys žymio
ji advokatė Carol King, iš 
New Yorko. Per virš 20 me
tų Mrs. King specializuojasi 
kovoje už sveturgimių ameri
kiečių teises. Verta ją išgirsti.

Rėp.

pasirodydavo estradoje, vai
dinant lietuvių teatralinius 
veikalus.

1917 metais Alėkas Lark 
ir S. Miičius (dabar miręs) 
buvo atsiųsti Brockton, 
Mass., lietuvių Progress 
Shoe Corp., įsteigti Brook- 
lyne avalynės kfsttduvę. Čia 
atvykęs, Alekais tūo’į tapo 
Operetės Choro ir Teatralio 
Ratelio nariu. Dar ir da
bar šių žodžių autoriui pri
simena Aleko gražus vaidi
nimas Brooklyne, persta
tant veikalą “Spartakas.”

1924 metais Alėkas ap
sigyveno Passaic, N. J., ir 
atidarė 100 Market St. ava
lynės krautuvę. Nors se
nesniais laikais šiame mies
te lietuvių kultūrinis .veiki
mas buvo nemažas, bet tuo 
laiku, kai Alėkas čia apsi
gyveno, jokio kultūrinio 
veikimo nebebuvo. Tad ir 
Alekui nebuvo progų ką 
nors plačiau kultūrinėj sri- 
tyj veikti. Bet kaipo ap- 
švietos ir progreso šalinin
kas toje linkmėje rėmėju ir 
dabdr tebėra.

1926 metų rugsėjo 19 d. 
Alėkas susituokė su^ęįiff- 
sidiete Onute Adomaityte. 
Onutė jau trečios kartos 
amerikietė, bet savo ’protė
viu lietuvišką kalba varto
ja gražiai.

Lakštučių sūnus Aleksan
dras yra baigęs Passaic Ci
ty College ir lankė Rutgers 
Universitetą. Jis,> kaip ir 
jo tėvai, yra draugiškas 
jaunuolis, ir jam puikiai se
kasi pradėtame avalynės 
biznyje.

Šiame jaukiame jubilieji
niame bankiete buvo jaus
mingai palinkėta Lakstu
čiams sveikatos ir laimin
gai sulaukti 50 metų auk
sinio jubiliejaus, o sūnui ir 
jo žmonai — linksmybių ir 
laimės, irtis gyvenimo ke
lionėje prie pasibrėžto tiks
lo.

Aleko Draugas Charles

būtų; įsikrausčiusi. Kadangi 
toji vadinamoji sekcija yra 
apgyventa vien tiktai baltai
siais Šautų, “krekeriais”, tai 
šie ir pasiuto. Tačiau bombų 
sprogdintojai dar nesusekti, 
nors detekfyVai ir zuja visais 
pašaliais. Ar jie ką suseks, 
tai bus kitas klausimas.

Tačiau' vienas žingsnis jau 
pažengtas pirmyn, kad ir su 
baisiomis pasekmėmis. Koks 
jau čia didelis skirtumas, bal
taodis ar tamsiaodis, visų 
protai, išmintis, gabumai, i 
darbai už duonos kąsnį vie
nodi. Jeigu šitaip, tai kodėl 
bendrai mes visi negalėtume 
gyventi ?•

Ant kiek proga buvo patirt, 
tai negrų sekcijose su namais 
pasidarė labai ankšta. 
Jų prieauglis reikalingas pla
tesnės teritorijos. Pastarasis 
sprogdinimas nugązdinimui 
negrų, vargiai kurį nors iš jų 
nugązdino, bet gal privers 
miesto pareigūnus paplanuoti 
negrų butų reikalingumą.

V. J. Stankus

Įvairios Žinios
LIAUDIES švietimo 

LAIMeJIMAI KINIJOJE
PEKINAS, rugp. 3 d. — 

Sinchua agentūros paneši
mu, neseniai įvykusiame Ki
nijos valstybinės adminis
tracinės tarybos posėdyje 
pasakė kalbą švietimo mi
nistras Ma Siu-lunis, kuris 
papasakojo apie laimėji
mus, pasiektus liaudies 
švietimo srityje per perei
tus metus, ir nubrėžė užda
vinius 1951 metams. Ma 
Siu-lunis pažymėjo, kad 
šiuo metu Kinijoje veikia 
400,000 pradinių ir viduri
nių mokyklų, kuriose moko
si 3*0,900,000 žmonių, o taip

pat 201 aukštoji mokslo j 
įstaiga. Seniai išvaduotuo
se rajonuose 80 procentų, ri
šu moksleivių sudaro darbi
ninkų ir valstiečių valkai. 
Be to, šalyje įsteigtos 
sios specialios pradinės 
vidurinės . mokyklos, šie
met, pareiškė Ma Siu-lunis, 
į aukštąsias mokyklas bus t 
priimti 35,000 naujų stu
dentų. Priimant bus tei- *1
kiama pirmenybė darbinin- |
kų ir valstiečių vaikams.

Ma Siu-lunis nurodė, kad 
pagrindinis uždavinys šie
met bus dar glaudžiau su- į 
derinti darbą švietimo sri
tyje su nacionaline staty- ’ I 
ba, o taip pat likviduoti im
perialistinę ir, konkrečiai, -v J 
amerikinę įtaką kultūros 
srityje. Didelis dėmesys bus 
skiriamas Kinijos liaudies 
universitetui, kuris yra pir
masis liaudės universitetas 
Kinijoje.

‘ Ma Siu-lunis nurodė taip 
pat, kad dideles lėšas liau
dies valdžios organai asig
nuos pradinio mokslo porei
kiams. Bus padidintas dar
bo užmokestis pradinių mo
kyklų mokytojams ir cSr 
plačiau išvystytas judėji
mas neraštingumui likvi
duoti valstiečių tarpeli r jų 
bendrojo išsimokslinimo ly
giui pakelti.

Savo kalboje Ma Siu-lunis 
palietė taip pat klausimus 
dėl švietimo darbo pageri- 
nimo nacionalinių mažumų 
gyvenamuose rajonuose, dėl 
naujų vadovėlių paruošimo, 
moksleivių medicininio ap
tarnavimo pagerinimo irkt.

Pietų Afrika. — Mirė Pe-, 
te r Ch. Pringle, 121 metų, 
seniausias baltas žmogus 
Pietinėje Afrikoje.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką n

Miami, Fla.

Passaic, N. J.
DUBELTAVA SUKAKTIS 
LAKŠTUČIŲ ŠEIMOJE

Gražiame “Night Club,” 
Paramus, N., J., rugsėjo 16 
d. atžynięta Onutės ir Ale- 
ko Lakštucių-Lark 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tis. Puotoje dalyvavo tik 
artimieji. Tai. buvo dubek 
tavas jubiliejus, nes tą pa
čią dieną sukako vieneri 
metai, kai • Lakštučių vien
turtis sūnus Aleksandras su 
savo jaunute žmona atidarė 
ir operuoja gražią, moder
niškai įrengtą avalynės 
krautuvę—LaTk Shoe Store, 
671 Main St.

; Alėkas Lakstutis nuo pat 
jaunystės mėgo apšvietą ir 
meną. Atvykęs į šią šalį/ 

:į Bostoną, 1914 metais, tuo
jau tapo Gabijos Choro na
riu, kurio 'mokytoju - diri
gentu tada buvo Mikas Pe
trauskas. Apart dainos, A- 
lėk'as mėgo’ ’teatrą ir dažnai

Eksplozija pagązdinimui 
negrų

Rugsėjo 22 d. ryte po pu
siaunakčio, 2:10 vai., mus iš 
budino garsus.trenksmas, o po 
puses minutės pasikartojo ir 
antras sprogimas. Nors tai 
buvo už poros mylių, tačiau 
oras stipriai suvirpėjo. Mes 
su drauge nuogąstavome, ar
gi tai galėtų būti kokios tai 
atominės energijos sprogimas, 
ar kokis kitokis sprogimas 
kur nors chemikalų išdirbys- 
tėje? Ant sekančio ryto per 
radiją ir vietinę spaudą suži
nojome, kad tai Carver Villa
ge apartmehtų sekcijoje, 6816 
N. W. 10th Avė., tapo iš
sprogdinta apie 16 apartmen- 
tų, kurių ten randasi daugiau 
kaip pora šimtų. Bet trečioji 
bomba, kuri buvo sudaryta iš 
80 gabalų dirtamito, nesprogo. 
Ji būtų daugiausia žalos pa
dariusi.

Apškaičiuota’, kėid žalūs pri
daryta už $250,000; tąčialu iš 
žmonių niekas nenukentėjo, 
nes aparfįmentų būta tuščių. 
Tik D. C. Lee gyventojas už 
vieno skergatvio, nub sprogi
mo vietos tfenksmO buvo iš
mestas iš lovos.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
mes nuvažiavome apžiūrėti 
tos vietos. Iš tolo pamatėme, 
kad viskas aplinkui šią vie
tą užblokuota policijos dali
niais, nebuvo niekas pralei- 

'džiamas nei iš tolo.
Šio sprogimo istorija yra 

tokia: Toje vietoje pristatyta 
galybės apartmentinių narnų 
po du aukštus, kurie per me
tus laiko labai 'sunkiai išsi
nuomodavo. Gėriau; pasakius, 
kuone visi būdavo tušti. Na, 0 
kapitalas įveltas, beveik be 
naudos. Tai savininkai su pa- 
feigūna’iš sugalvojo ir vieną 
apartmentą išnuomavo negrų 
šeimai, kuri sekančią savaitę

i

KELIAS 
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Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A iCHr HO-12 ATLANTIC AVENUE, L AlU V t RICHMOND HILL 19, N. Y.
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

Pataiffisėmis
\ | (Tąsa)

V
Aš juntu, kaip dviese painia mane už 

parankių ir kažkur velka. Pats negaliu 
pasijudinti iš vietos. Prieš akis nesi
baigdami plaukia įvairiausių spalvų ri
tuliai.

— Tas gyvas! — šaukia kažkas, pa
silenkdamas prie mano veido. :— žiūri... 
Pravėrė burna...

— Na?
— Pažiūrėk ...
Tuoj pat šalia manęs pasigirsta pažįs

tamas bosinis balsas:
— O kurgi antrasis? Tempk čia...
Mane apverčia, maigo nugarą.

, Viduriuose juntu trūkčiojimus, lyg 
nepaprasto žeksėjimo metu; žandikau
liai išsižioja; visas kūnas išsitempia — 
prasideda vėmimas. Skrandis, tuštėda- 
mas nuo praryto sūraus ir purvino van
dens, rodos, pasirengęs išsiversti iš
virkščias. Greitai darosi lengviau. Kvė
puoju laisviau.

Girdžiu džiugius šūkavimus, atidarau 
akis. Su manimi iš karto pradeda kalbė

ki keletas žmonių. Stumdosi, kuždasi. 
ZKažkur neramiai žvilgčioja.

Aš pradedu suprasti susirinkusius. 
Tas mane nuramina. Netekęs jėgų, už
merkiu akis. Norisi užmigti...

Kažkur pakelia. Keletas žmonių pa
skubomis rėkauja:

—Laikyk stipriau!
—Gerai!

-— Pakelkite iš apačios!
Kūną velka karšta siena. Paskui gul

do ant geležies ir išnyksta. Aš naujoje 
vietoje.
. Apsižvalgau • aplinkui. Silpnai dega 

lemputė, pritvirtinta prie sienos. Guliu 
kažkokiame keturkampyje, iš visų pusių 
aptvertame geležinėmis sienomis. Vidu
ryje, užimdamas didelę patalpos dalį, 
stiepiasi aukštyn kažkas apvalas. Čiu
pinėju ranka: karštas: Tai dūmtraukis. 
Viršuje taip pat pinasi tarpusavy garo 
vamzdžiai, tarsi didžiules gyvatės, savo 
falais išlįsdamos pro geležines pertvaras. 
Par aukščiau prasideda denis. Visur ma- 
tcši storas juouų dulkių sluoksnis. Šilta. 
Visa tai leidžia man suvokti, kad aš pa

sekau ant kūryklos gobtūro. Po manimi, 
tur būt, stovi katilai ,o žemiau — paku
ra.

Žaizdotą gaivą graužia sūraus vandens 
nuosėdos, sukeldamos nepakenčiamą 
skausmą.

Prisimenu, kas įvyko su mumis ten, 
apačioje...

Kurgi Vasekas? Kas su juo? Ar jis 
gyvas? Kaip tik tuo momentu Trofi
movas, Petrovas ir dar vienas kūrikas 
atneša jį ant gobtūro ir guldo šalia ma
nęs. Jis guli be sąmonės. Tiktai ant kak
lo lėtai tvinkčioja išsipūtusios venos, 
liudydamos, kad jose dar plazda gyvybė.

Kūrikai, žiūrėdami į jį, stovi vienoje 
vietoje, uždusę, suprakaitavę, ištįsusiais 
veidais.

Aš pasiremiu ant alkūnės.
— Atsigavote, Mitričiau! — pastebė

jęs mano judesį, linksmai riktelėjo Tro
fimovas. — Na, garbė dievui. Ach, kaip 

♦ mes išsigandome! Atleisk jau, įvyko ne- 
norom. Vėliau paaiškinsiu.

‘ A' Ir, pasisukęs nuo manęs, kreipiasi į 
savo draugus:

— Na, vyručiai, pradėkite Vašką sup
ti.

—Negalima: labai sudaužytas, — 
. prieštarauja jam Petrovas. — Juk ne 

taip greitai ir atgaivinsi. Mano nuomo
ne, geriau už kojų pakratyti. Sako, to
kiu atsitikimu pati geriausia priemonė. 
Greitai vanduo išbėga.

— O jeigu kelieniuku pilvą paspaus
ti? — siūlo trečias.

— Pakyaišai, ar ką? — karščiuojasi 
Trofimovas. — Taip tuojau pūslė truks.

— Na, irgi šneka! Pūslė kur gi? Juk 
žemiau. O aš kalbu — aukščiau paspau
sti. Pas mus kaime ...

— Pas jus karvės ant stogų ganosi, 
kvaila tavo makaulė,—girdisi nervingas 

y Trofimovo balsas. — Geriau tylėtum, 
jei dievas proto pašykštėjo. Baslys!

Galų gale priima Petrovo mintį. Vie- 
\nas kūrikas nueina prie kūryklos išėji- 

saugoti, kad kas nors neužkluptų 
v ^nelaukiant, o likusieji du paima Vašką 

Juž kojų ir pradeda jį kratyti. Jo galva 
/ r tabaluojąs i. Nors jis ir nesunkus, bet, 
.siūbuojant laivui,'kūrikai, nuolat ba- 
\ lansuodami, vos išląiko jį. Atrodo, tuoj, 
\tuoj nukris kartu su juo ir galutinai jį 
'pribaigs.

Vasekas lyg ir pradeda krūpčioti, ir 
pagaliau iš burnos pasirodo lengva van
dens srovė. *

— Užtenka, kad vidurių nesugadintu- 
-me, — pareiškia Trofimovas.

Guldo Vašką ant geležies. Dabar jau 
jis pats gelbstisi nuo vandeųs. Vartosi, 
steni. Veide baisi išraiška. Kada nusto
ja vemti, Trofimovas įkiša pirštą giliai 
į jo burną, tuo būdu iš naujo iššaukda
mas koktumą. Ir tada Vaskos kūnas, ne
įtikėtinai tampydamasis, raitosi kaip 
kirmėlė, kuriai užmynė ant galvos.

Pagaliau kūrikai išeina, pareiškę sa
vo nuomonę, kad dabar bus gerai.

Aš pradedu vis daugiau atsigauti. At
gyja ir Vasekas. Tačiau mus abu vis dar 
krečia drebulys, nežiūrint į tai, kad esa
me tokioje šiltoje vietoje.

— Kur aš esu? — atsikvošėdamas, 
klausia mane Vasekas.

Mano paaiškinimai galutinai grąžina > 
jam sąmonę. ’Jis stebisi:

— Ach, dieve mano. . .'Tai štai kas 
atsitiko... ■ .

Girdisi kurtus audros dundėjimo ai
das, bet čia jis nesukelia to baisaus įspū
džio, kokį mes patyrėme, būdami triume.

Laivo svyravimas pavertė Vašką ant 
nugaros. Jis keletą minučių lieka gulėti 
vienoje vietoje. Lemputės šviesa, krisda
ma ant jo, leidžia man apžiūrėti jį kaip 
reikiant.

Vasekas... Taip, būtent dar Vase
kas! Visai jaunas, iš pažiūros ne dau-. 
giau septyniolikos metų. Mažo ūgio, lie
sas ir laibas. Veidas, patrauklus, taisyk
lingų bruožų, su aukšta ir protinga kak
ta, bet’iškankintas ir liūdnas. Didelėse 
ir pasitikėjimą keliančiose akyse matosi 
nuovargis; bet jos žiūri dar taip svajin
gai, lyg prieš mus būtų ne geležinė, suo
dimis nugulusi siena, o melsvos viliojan
čios tolumos.

Žiūrėdamas į jį, aš stebiuosi, kaip jis 
galėjo drįsti keliauti “patamsėmis.” Ir 
dėk ko? Ką jis, trapus ir silpnas, veiks 
tolimoje svečių žemėje?

—: Jūs nepersirengėte, — klausiu aš, 
pastebėjęs jo gerą kostiumą.

— Siūlė, bet aš nesutikau.
Petrovas atnešė mums šalto vandens 

konservų dėžutėje ir kažkokiame kauše
lyje troškintos, mėsos su bulvėmis. Ta
čiau pats su mumis nepasiliko, tarda
mas: 1

— Baisiai nėra laiko. Ten pas mus 
tikra pohmdra: vandeni iš triumo se
miame. Vėliau užeisiu.

Siūlau savo bendrakeleiviui užkąsti.
Tuo laiku, kai aš valgiau su apetitu, 

jis nurijo tik keletą gabaliukų mėsos su 
bulvėmis ir nuo visko atsisakė.

— Nenoriu, — liūdnai pareiškia jis. 
— Aš visiškai nesveikas.

Ateina Trofimovas. Jausdamasis kal
tu, jis šneka baugiai ir nerįžtingai. Ta
čiau iš jo žodžių aiškėja, kad kūrikai 
čia nekalti. Įvyko nenumatytas atsitikti
numas: viename vamzdyje, einančiame 
per triumą, iškrito flancas; pro jį pra
dėjo sunktis vanduo; gi siurblio, sėmu- 
sio vandenį, užako vožtuvai ir jis dirbo 
beveik tuščiai.

— O mums tas nė nedingtelėjo,—aiš
kina toliau Trofimovas. — Gi aplankyti 
anksčiau buvo negalima, nes Jeršovas 
stovėjo sargyboje. Po , valandos turėjo 
pasikeisti. Staiga girdime spiegimą. 
Galvojame, kas čia atsitiko? Griebėme 
kastuvus — ir pradėjome versti anglis 
nuo grindinio. Žiū ,o ant jo vanduo pasi
rodė! Atsirado, kai laivas smarkiai pa
sviro. Taip visi ir aiktelėjome. Galvojo
me, kad jums abiem kaput. Gerai, 'kad 
tuo laiku Jeršovas buvo anglių duobė
je... Nieko negirdėjo. O tai visai būtų 
bėda...

—įteikėjo jums.iš karto pasodinti mus 
kur nors kitoje vietoje, — prikaišioju 
aš.

— Na taip, keistuolis tu koks, pavo
jinga! Galėtų rasti. Ir tai išplaukiant 
atvyko žmogus. Labai įtartinas. Ir vis 
su Jeršovu šnibždėjosi. Šnipas, ne kitaip.

Teiraujuos jį, kiek laiko mes buvome' 
po grindimis.

—Dabar devinta valanda ryto. Tur 
būt, daugiau kaip parą.

Garlaivis supasi kaip ir anksčiau.
Trofimovas žiūri į Vašką, kuris visą 

laiką guli tylėdamas.
— Na, mažuti, kaip tavo sveikata?
— Dusina ...
— Nepripratęs, reiškia... -
Kūriko veide pasirodo susirūpinimas.
— Kurgi vis dėlto jus pasodinti? Bu

vo pas mus tik viena labai patogi-vieta. 
Bet pasirodo, kad ten neįmanoma. O 
daugiau, nors plyšk, negaliu sugalvoti.

(Daugiau bus)

MONTREAL, CANADA
Atmetė uždraudimą 
audyklos unijos

šiuo laiku derybos eina 
del atnaujinimo kontrakto 
tarp audinyčių magnato, Do
minion Textile Company, 
Montreal Cottons Limited Va- 
lleyfielde, ir unijos United’ 
Textile Workers of America 
(AFL).

Montreal 
kreipėsi 
Santykių 
Relation 
šauktų 
tuo būdu, aišku, 
unijos teisę 
3,000 
tartis su kompanija apie dar
bininkų reikalus. Kompanija 
savo pageidavimus (palaužti 
uniją) motyvuoja tūo, kad 
būk unijai ir dalis darbininkų 
nelegaliai streikavę laike pe
reito kontrakto (darbininkai, 
tiesa, streikavo, bet streikavo 
už tai, kad penki darbininkai 
darbdavių buvo suspenduoti 
už unijinį veikimą).

Darbo Santykių Komisija, 
tačiau, žinodama Valleyfield 
audėjų ir visų ten žmonių so- 
lidariškumą ir stovėjimą su 
unija, kompanijos reikalavi
mą atmetė, certifikato nepa
naikino. Kitais žodžiais, pro- 
vincionalė valdžia pripažino, 
kaip teisėtą uniją tęsti ir to(- 
liau atstovavimą darbininkų.

Tuo tarpu apie 6,000 audi
nyčių darbininkų atnaujino 
kontraktą. Nesusitariant kom
panijai ir unijai, bus pavesta 
išspręsti arbitracijos komisi
jai (Arbitration Board). To
kiai komisijai abi puses prita
ria.

Limited 
Darbo 
(Labor 
ten at-

Cottons
į Kvebeko
Komisiją

Board), kad
unijai certifikatą ir 

panaikintų 
atstovauti apie 

audėjų-darbininkų, ir

—o—
Tramvajų unijų stovis 
tas pats

Nors tramvajų ir autobusų 
darbininkai, priklauso vienai, 
dabar miesto vadovaujamai, 
Montreal Transportation Co
mmission, tačiau tarp jų vy
rauja dvi unijos. Tramvajų 
darbininkus atstovauja Cana
dian Brotherhood of Rail
ways Employees, o autobusų 
vairuotojus atstovauja Cana
dian Association of Bus Dri
vers.

Tramvajų unija dabar sie
kėsi teisių atstovauti ir auto
busų darbininkus derybose su 
komisija, tačiau Darbo Santy
kių Komisija palaikė tą patį 
patvarkymą, koks buvo pada
ryta 1948 m., būtent, 'kad dvi 
unijos pasiliktų, kaip buvo li
gi šiolei.

jis savo pranešime sako, pri
taria' unijos vadai ir darbda
viai.

Kokiomis sąlygomis'’ bus 
baigtas streikas, šiuos žodžius 
rašant negalima pasakyti, 
nes detaliai nepranešta— su
laikyta, kol unijos vadai galės 
masiniam unijos susirinkimui 
perduoti pasiūlymus, kad 
darbininkai užtvirtintų. O su
sirinkimai vyks tik bėgyje 
šios savaitės.

Vienais dalykas, tačiau, aiš
kus, kad darbininkai nebus 
pilnai laimėję pakėlimo algų 
(kad sulyginti su pakilusiu 
pragyvenimu) ir kitų reikala- 

I vimų. Tą aiškiai galima maty
ti iš ministerio-tarpininkauto- 
jo pranešimo ir iš pačių uni
jos vadų neentuziastiško ruo
šimos! “rekomenduoti” darbi
ninkams priimti sąlygas bai
gimui streiko.

Tabako darbininkai puikiai 
laikėsi 39 dienas streike, ta
čiau vadai, ypatingai interna
tional ės unijos vice-preziden- 
tas John Purdie, kuris stovė
jo streiko priešakyj, pasidavė 
raudonbaubiams ir, vietoj 
konsoliduoti streikierivis, ardė 
jų vienybę ir kryžiavo josi 
prieš reakcionierius, kad jis 
“išvalys raudonuosius” iš sa
vo unijos ir iš pikieto linijos.

Tokioje unijos vadovybės 
sukeltoj atmosferoj, aišku 
darbininkai ir negalėjo aplan
kyti pilnų savo laimėjimų. 

—o—

.—o—
Miestas paaugo 50,355 
žmonėmis

Statistiniai daviniai parode, 
kad miesto gyventojų skaičius 
vienų metų laikotarpy j — 
nuo gegužės 1 d., 1950 m. iki 
balandžio 30 d., 1951 m. — 
paaugo 50,355 žmonėmis.

Dabartinis Montrealo mies
to gyventojų skaičius yra, 
kaip statistika rodo, 1,232,310 
žmonių. ’

‘ Miesto plotis apima 32,256 
akerius žemės.

• ; • :—o-— .* ’
11,000 daugiau ir balsuotojų

Kad miestas auga žmonė
mis, tai rodo ir tas, kad šiais 
metais prie balsuotojų sąrašo 
prisidėjo apie 11,000 žmonių 
daugiau, negu buvo/ pereitais 
metais. Pereitais metais buvo 
283,654 galintieji balsuoti, iš 
kurių 76,854 buvo namų savi
ninkai. šiais metais yra 294,- 
965 balsuotojai, namų savi
ninkų 
629.

namų 
skaičiui siekiant 75,-

—o— 
streikąBaigė

Apie 3,500 Imperial taba
ko darbininkų čia Montreale, 
Granby ir. Hamiltone, kurie 
streikavo nuo rugpjūčio 14 d., 
vadovybėje International To
bacco Workers Union, kaip 
spauda praneša, pagaliau 
baigs streiką. Tarp darbinin
kų iv kompanijos derybose 
tarpininkavo pats provinoialis 
darbo ministeris Antonio Ba
rrette. Jis, rugsėjo 21 d., ir 
pranešė, kad .turįs pasiūlymą 
baigimui streiko, kuriam, kaip

Apsivedė

Jessie Adomaitytė (Jonų 
Adomaičių duktė), rugsėjo 8 
d. sukūrė naują šeimyninį gy- 
venimą-apsivedė su Evaldu 
Freitagu. Vedybinis pokylis 
linksmai buvo atliktas daly
vaujant saviems giminėms ir 
artimiems jaunųjų draugams.

—o—
Serga

Kuris laikas negaluoja Jo
nas Brunza. Apie savaitę lai
ko išbuvo Daktarų ligoninėje 
ligos ištyrimui, tačiau tikrų 
rezultatų nesurasta. Randasi 
namie. Nors vaikštinėja, bet 
nesijaučia gerai.

--- o—
Staiga mirė

’ Rugsėjo 21 d., darbavietėje 
staiga mirė Alfonsas Cibas, 
sulaukęs apie 48 metų am
žiaus. J.—

Lest Creek, Pa

<1.,
mi- 
ry-

jis atvažiavo
laike didžiojo

susiorganizavo 
ir pareikalavo trum- 

darbo valandą, 8 va* 
j dieną, vietoj 10 va- 
Tai buvo ilga ir sunki

šioje, šalyje Aleksand-

šia ir troško, lai yra, kad nors 
vienas jo sūnus aktyviškai 
dalyvautų unijos veikloje.

Iš Lietuvos Aleksandras 
Ardickas paėjo iš Suvalkų 
vedybos, Marijampolės aps
krities, Šunskų parapijos.

Jeigu kas norėtų daugiau 
informacijų apie velionį Ar
dicką, rašykite: Mrs. P. Har
dy, P. O., Lost Creek, Pa.

J. P.

BINGHAMTON, N. Y.'

Ridgefield, N. J
Iš streiko kovos lauko

B. G. Corporation dirb
tuvės, kurioje gaminami 
motorams “spark plugs” 
ir panašūs dalykai, dar
bininkai išėjo streikan. 
Nors čia yra unija, bet dar
bininkai neverčiami jon 
prigulėti — “open shop;“

Darbo sąlygos yra žiau
rios ir už darbą užmokes
tis maža. Darbininkai pri
klauso International Bro
therhood of Electrical 
Workers, A. F. A., unijai, 
lokalui 1614. Jie įteikė kom
panijai reika 1 a v i m ą dėl 
žmoniškesnių darbo sąlygų 
ir už darbą didesnio užmo
kesčio.

Rugsėjo 18 d. darbdavis 
J. Desmond išdidžiai prane
šė darbininkams, kad kom
panija atmeta jų reikalavi
mus ir derybų šiame klau
sime nebus, 
nimo visi 
streikan.

Po šio paaiški- 
unijistai išėjo

Čia lankėsi viešnios ir svečia*
Praleido porą savaičių a- 

tostogų J. A. žemaičių duktė, 
Cy van Berger, iš New York 
City. Prie progos ir mus ap
lankė. Jau nebuvome jos ma
tę per 2 metus laiko.

Taipgi svečiavosi Walter ir 
Milda Žukai iš Elizabeth, 
N. J., pas Walterio motiną H. 
žukienę, ir visus kitus gimi
nes ir draugus, kurių jie turi 
šiame mieste nemažai. Links
ma buvo mums juos matyti.

Josephine.

Iš Aleksandro Ardicko 
gyvenimo ir darbų

Aleksandras Ardickas 
rė rugsėjo 11 
to. r

Amerikon 
1902 metais,
mainierių streiko, tuomi laiku, 
kai mainieriai 
į uniją 
pesnių 
landų 
landų, 
kova.

TAd
ras išgyveno 49 metus. Iš jų 
43 metus išgyveno Lost Creek. 
Tai buvo linksmaus būdo 
žmogus.. Bu vo - Laisvės skaity
tojas per daugiau kaip 20 me
tų; Buvo pilnai susipratęs 
darbininkas. Taipgi buvo na
rys Lietuvių Literatūros Drau
gijos 17 kuopos, Shenando
ah, Pa. Visuomet lankė prog
resyvių pramogas — prakal
bas, balius, piknikus ir tt. Su 
visais 'žmonėmis labai gražiai . 
sugyveno, ką paliudijo ir lai
dotuvės. Draugą Ardicką pa- I 
laidojome rugsėjo #15 d. Kal
varijos Kalno kapinėse. Pa
lydėjime j kapines dalyvavo 
50 automobilių.

Paskui visi palydovai buvo 
paprašyti atgal į namus susi
rinkti. f

Draugas Ardickas paliko 
nuliūdime savo gyvenimo 
draugę Petronėlę ir- keturis 
sūnus ir tris dukteris. Iš visų 
sūnų tik vienas vyriausias, 
Juozas, dalyvauja unijoje ii’ 
užima sekretoriaus vietą. Jau 
15 metų sekretoriauja. Kaip 
tik to drg. Ardickas labiaur

Kaip jau viršuje minėta, 
dirbtuvė yra “open shop,” 
tai keliolika darbdaviam 
pataikautojų pasiliko dirb
ti. Už keliolikos minučių 
kažin iš kur tuzinas auto
mobilių atgabeno būrį 
streiklaužių, ir tuom pačiu 
sykiu prie dirbtuvės pribu
vo uniformuota ir slaptoji 
policija apsaugoti streik
laužius. Tie atgabenti 
streiklaužiai ne darbui bu
vo atgabenti, bet kaipo raz- 
baininkai užpuldinėti ir 
provokuoti ramius streikie- 
rius. Dar nė vienas tu raz- 
baininkų nėra areštuotas, 
bet jau apie 20 streikierių 
areštuoti ir sulaikyti po di
delėmis kaucijomis. Taipgi 
keletas streikierių moterų 
sužeista per streiklaužius.

Unijos organizatorius 
Milton Silverman streikie
rių susirinkime pareiškė:

“Mes išėjome streikan to
dėl, kad negalėjom pakęsti 
terorizmo, egzistuojančio, 
šioje dirbtuvėje: Kuris tik 
aktyvesnis narys už uniją, 
išprovokuojamas ir išvaro
mas iš darbo. Negrės mo
terys jau ne vardais vadi
namos, bet juodomis katė
mis. Dabar esame apšaukti j 
neištikimaisiais— komunis
tais už tai, kad mes reika
laujame šiek tiek pagerini
mų darbe. Mes reikalauja
me dirbtuvėje unijos ir di
desnio užmokesčio už dar
bą.

“Nežiūrint darbdavių pro
vokacijų ir pravardžiavimų, 
mes kovosime už virš minė
tus reikalavimus ir nebūsi
me darbdavių niekinami 
vergai.”

Tai matot, kas darosi, kai

20 kuopos motery 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugsėjo, 
20 d. pas M. Kazlauskienę.

Narių ir šiuo kartu nedaug 
teatsilankė, atsilankiusios na
rės, pareiškė naujų sumany
mų. Taipgi narės savanoriš
kai apsiėmė įeiti į komisiją 
surengimui parengimo Lais
vės naudai. V ak ar ienės-par en
gimo tikietai nebrangūs, tik 
po $1. Į komisiją įeina šios 
narės: M. Kazlauskienė, A. 
Maldaikienė, A. Žemaitienė 
O. Walius, J. K. Navaiinskfe* 
nė, A. Kireilienė.

Vakarienė įvyks Lietuvių 
svetainėje. Laikas bus praneš
tas vėliau.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks spalio 18 d. pas Anna 
Kireilienę, 95 Albert St, > 
Johnson City, N. Y. Visos na- 
rėš prašoimos dalyvauti ir 
naujų narių prirašyti.

Nauja Laisvės vajininkė 
yra M. Kazlauskienė, 346 
Clinton St. Rugpiūčio pra
džioje buvo išrinktos J. K» 
Navalinskienė, 55 Glenwood 
Ave., ir A. Žemaitienė, 16 
Hazel St. Prašome visų skai
tytojų pagalbos. Atsinaujinki
te Laisvę per virš minėtas va- 
jininkes ir paaukokite kiek
viena pagal savo išgales j 
Laisvės fondą. Taipgi gaukim 
naujų skaitytojų.
' Po susirinkimo sužinojome, 
kad M. Kazlauskienės yra 
gimtadienis, kuri mus vaišino 
su skaniu gimtadienio pyra
gu (cake), kurį padovanojp 
Ona Girnienė-Walius, Kaz
lauskienės sesutė. Taipgi bu* 
vo ir gėrimų. Mes visos links
mai laiką praleidome ir su- 
aukavome $7.50 į Laisvėj 
fondą. Tai bus graži pradžia 
Laisves vajaus. ,

Aukojo šios draugės:
M. Kazlauskienė, $2; ir po 

$1, A. Maldaikienė, J. K. Na
valinskienė, Ona Walius, V. * 
Kaminskienė, A. Žemaitienė 
A. Kireilienė 50 c.

Mes visos sveikiname Mart , 
joną Kazlauskienę su jos gim
tadieniu, ir tariame ačiū už 
vaišes, ir linkime dar daug 
sulaukti linksmų gimtadienių.

J. K. Navalinskienė

Iš LDLD

VILNIUS. VU. 27 d. —Die
nos šviesos lemputes įrengė 
naujai Vilniuje atidarytos Są
junginio prekybinės reklamos 
tresto dirbtuvės. Jos numato 
įrengti dienos šviesos lempus 
tes-vamzdelius Vilniaus teat
ruose, stambiose parduotuvėse 
ir jų vitrinose. Pažymėtina, 
kad šios lemputės sunaudoja 
penkis kartus mažiau elektros 
energijos, negu< paprastos.

šios šalies piliečiai parei
kalauja kiek didesnio duo
nos kąsnio.

K. Darbininkas

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110 ►*<*

---------------.----------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------- ---------------■■ ■ V""
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NewYorto^^g^&2lnl(» Bučeris mirtinai 
supjaustė žmoną

Šimtas policistų ėmę 
gemblerio kyšius

Filmos-Teatrai
“Flying Leathernecks”

Ši filmą jau 
jodoma New 
mount Teatre, 
lankosi.

Tai spalvinė
vaidina John Wayne 
bert Ryan.

Asmeniškai
-vauja Louis 
kestra, taipgi

antra savaitė
Yorko Para-f
Publika noriai

filmą, kurioje 
ir Bo-

scenoje daly- 
Prima ir jo or- 
Tony Bennėtt.

Hitle- 
asme-

Mūsų gražioji sueiga jvyks 
šiandien, rugsėjo 29 dieną

Turi sumokėti $436,072
Joseph 
tą patį 
pjausto

mūsų gra-
Vi ti

su jų ve- 
25 metų

KUBOS VALDŽIA 
UŽGROBĖ LAIKRAŠTI

Havana, Kuba. — Polici
ja užgrobė dienrašti Tieih- 
no už tai, kad jis įžeidinj- 
jęs Kubos prezidentą Sh
ear rą.

To laikraščio redaktorių? 
Rolando Masferrer, Kubos 
kongreso narys, rašė, kad 
policija ir karininkai tyko
ja nužudytąjį.

Gran d d žiūrėj e 
šimtas policis- 

gemblerio 
sužinota, 
met išlcis- 
valdininkų 
vieną mi-

tiek 
kas 

ir
Po

Trys Staton Islando gemb
leriai broliai D’Alessio, kurie 
papirkinėjimais politikierių ir 
valdininkų pralenkė ir Brook
lyno gcmblerius, dabar turės 
Dėdei 
vii ktų 
072.

Bronxo gyventojas 
K) inker panaudojo 
peilį, kuriuomi jis 
mėsą, prieš savo žmoną. Tuo
peiliu ji buvo mirtinai su
pjaustyta.

Teisėjas Korn patvarkė 
pirmiausia pasiųsti Kliųkcrį į 
Bellevue ligoninę jo protą eg
zaminuoti, nes jo protas atro
do “žymiai susimaišęs”.

pardavę bilietų, nes norime 
žinoti, kiek bus svočių, ryžta-’ 
mesi visus svečius tinkamai 
pavaišinti. Kurie dar neturite 
bilietų, o norite dalyvauti pa
rėjo, paskambinkite ir rengė
jai aprūpins jus bilietais. Te
lefonas Virginia 9-1827.

Čepulių pagerbimo parėję 
bus svečių iš tolimų kolonijų. 
Gavome žinių, kad atvyksta 
iš Clevelando, Philadelp’nijos 
ir iš Massachusetts kolonijų. 
BvuS malonus pasimatymas, 
'gražus laiko praleidimas.

Pokilio suruošimui šeimi
ninkės Višniauskionė, Wilso- 
nienė ir Gl.običienė yra gerai 
patyrusios bankietarųs patie-

(Septomber) kalų paruošėjos. Jos savo ga-* 
bumais puikiai pasirodys ii’

šiandien įvyksta 
žioji sueiga pagerbimui 
co ir Onos Čepulių 
dybinio gyvenimo 
sukaktim ir kaipo 
visuomenininkų.

Nors Čepuliai gyvena Broo- 
klyne, tačiau jie yra žinomi 
ir kitiems Amerikos lietu
viams. Per visą šalį pažan
gioji A/nerikos visuomene 
reiškia jiems pagarbą kartu 
su brooklyniečiais už jų pui
kią kooperaciją apšvietos ir 
kultūros kėlimo darbuose, 
Amerikos lietuvių gyvenimo.

Vinco ir Onos Čepulių pa
gerbimui parė įvyks šį šešta
dienį, rugsėjo
29-tą d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė., 
mond Hill, N. Y. Prasidės 7- 

j tą vai. vakare.
Bilietų platintojų prašomo

, kiek esate

“The Magic Face”
1 Columbia pagamino naują 
filmą, kuri verta kiekvienam 
.pamatyti. Ta filmą vadinasi 
■“The Magic Face”, šiandien 
pradėta rodyti New 
Criterion Teatre.

• Filmą parodo, kaip į 
rį visai panašus asmuo,

sumetimais, 
nužudo Hitlerį, užima jo vie
tą ir vadovauja Vokietijos 
valstybei ir jos armijai iki 
galutino susmukimo.

Luther Adler yra toks ar
tistas, kad jis neatskiriamai; įll0jau pranešti, 
galėjo Austrijos sostinės Vie-i 
nos teatre vaidinti Mussoli-1

* nio, Haile Sellassies ir i 
)e Chamberlain rolę. Jis taip
gi vaidino kalėjimo viršinin
ko, Hitlerio tarno ir taipgi pa
ties Hitlerio rolę. Ant galo 
jis buvo falšyvas Hitleris, 
kuris privedė Vokietiją prie 
pilnos katastrofos.
• Mort Brisk in ir Robert 
Smith, pasakojant garsiam 
korespondentui ir radijo ko
mentatoriui William L. Shi- 
rer, parašė visą istoriją; diri
gavo Frank Tuttle. Miss 
Knight matoma kaip Adle- 
rio žmona - gelbstint scenoje, 
o Shirer veikia kaip pasakoto
jas.
- Columbia skiria $10,000 
bet kam, kuris galėtų įrodyti, ■ 
jog filmoje “The Magic Fa- j 
ce’r 
šumo tiems, kuriuos jie vaidi
na.

niškais keršto

Tlich- šiuo kartu.
Prašom e 

parę. Daug 
skirtu laiku

visu n esi vėlinti i 
smagiau, kad pa
galima pradėti.

Rengėjai.

Nevil- j 1,500 siuvėjų klausės l Prašo tyrinėti nauju
ADP kandidato McAvoy namu statybą

sėkmingas mi-
39 St. ir 7 Ave. 

rūbų siuvėjų
McAvoy,

Oceanside nauji namai par
siduoda nuo $15,000 iki $18,- 
000. Bet tūli nusipirkę jau tu
ri bėdų. Vieno kaminas su
griuvo, kito sienos pradėjo 
irti.

Dabai’ naujieji namų savi
ninkai rimtai susirūpino ir pa-

Amerikos Darbo Partijos 
raštinė praneša, kad rugsėjo 

j 24 d. įvyko 
tingas ant 
Apie 1,500
klausėsi Clifford 
ADP kandidato miesto tary
bos prezidento vietai.

Kalbėtojas kvietė siuvėjus, j reikalavo namų d^partmento 
ypač liberalų partijos narius, 
vieningai veikti kovoje prieš 
senųjų partijų karinę progra
mą. Jis kvietė piliečius užsi
registruoti ir rinkimų dieną 

(balsuoti už savo partiją — 
Amerikos Darbo Partiją.

Piliečių registravimo vietos 
nėra pilno vaidylų Pana-Į bus atdaros spalio. 3, 4 ir 5 

į nuo 5 vai. po pietų iki 10:30 
■ vai. vakare, o šeštadienį, spa
lio 6, nuo 7 vai. ryto iki 10:30 
vai vakare.

tyrinėti naujų namų statybą.

Kas parašė naudingą 
kompanijoms įstatymą

Šamui užsimokėti už- 
fedcralių taksų $436,-

Tie taksai užvilkti net nuo 
1945 metų. Taipgi toks jiems 
ir bausmę panešti.

Brooklyno 
paskelbta, jog 
tų ėmę kyšius 
Gross. Tai tik

1 larry Gross 
davęs policijos 
papirkinėjimui
lioną dolerių. Bet jam tai ap
simokėdavo, nes jis darydavo 
apie 20 milionų dolerių meti
nio biznio, be jokio valdinin
kų trukdymo.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Nepasisekė paslėpti Mirė ambulanse

Teismas reikalauja 
saugoti policiją

Mrs. Perl Blatt, atvykd 
ma iš Anglijos, paslėpė 
savo 9 metų amžiaus 
drabužiais $66,000 
brangakmenių.

Brooklyno uoste
tačiau surado ir konfiskavo 
tuos brangakmenis, kaip nele
galiai čia įvestus.

a- 
po 

dukters 
vertės

policija

New Yorko gyventoja 
becca Ptosen, 40 metų 
žiaus, iššokdama 
partmento per langą, bandė
nusižudyti. Ambulansu veža
ma į ligoninę ji pasimirė.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Virėja, namų darbininkė, kalbanti 
angliškai, guolis vietoje*

Tel. BU 2-1964. (187-191)

am-
iš savo a-

MALE

Brooklyno Grand d žiūrė 
pripažino, jog Now Yorko po
licija yra dominuojama suge
dusių viršininkų ir todėl ji rei
kalauja, kad butų 
specialiai oficierių 
prižiūrėti policiją.

Teismas taipgi reikalauja 
paleisti iš darbo tuos policis- 
tus ir viršininkus, ■ kurio yra į 
suktybes įsivėlę.

Pienas vėl pabrangs

HELP WANTED
REIKALINGAS DARBININKAS'
Laisvės ištaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti (roką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

paskirti 
skvadai Gavo 10 m. kalėjimo

Nepavyko pasikarti

Joseph Dentico, vienas di
džiųjų narkotikų pardavinė
tojų, gavo 10 metų kalėjimo. 
O kai atbuvęs kalėjimo laiką, 
tai dar gali but į Italiją de
portuotas.

M ark etų administratorius 
praneša, jog spalio mėnesį 
reikės mokėti už pieno šimtą 
svarų $5.82, kuomet šį rugsė
jo mėnesį mokėjome $5.72.

tu

jo

meSherman Kaminsky 
amžiaus, bandė pasidaręs 
kojinių ir kaklaraiščio vir- 
pasikarti kalėjimo. Sargas 

virvę nuplovė. Jis buvo nu
vešiąs į ligoninę ir pripažintas 
n e p avo j i ngo j e pade ty j e.

Kaminsky buvo areštuotas 
i pereitą pirmadienį. Policija 
liudija jį radusį Fox Film 
|name ant 14 aukšto bandant 
ką nors pavogti.

Pasižymėki! spalio 7

Atėmė $6,100 algy

Naujas ligonines namas
North Country Community 

Hospital, Glen, L. I., dabar 
padidinama, nes pristatoma 
įrengimai dėl 175 žmonių, 
vertės dviejų milionų dolerių.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD. N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 
antradieni, spalio 2 d.. 8 vai. vak., 
Shapolo ir Vaiginio salėje. 147 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y. Skaitlio-/ 
gai dalyvauki! šiame susirinkime.A, 
Turime gerai pasiruošti surengimui 
vakarienės, spalio 27 d.. Taipgi ne
pamirškit pasižiūrėti j mokesčių 
knygelę, gal jau reikia užsimokėti.

—P. Babarskas, prot. sekr. r 
(190-191)

Gloria Et h, Judy Kent 
Sportswear firmos, Long Is
land City, knygvedė, buvo 
plėšiko pasilikta prie firmos 
raštinės nešant $6,100 darbi
ninkams algos išmokėti, smar
kiai apmušta ir pinigai atimti.

DAUGIAU ŽINIŲ

“The Well”
Ši filmą yra skirtinga nuo 

visų kitų bet kada matytų fil
mų. Tai butų naudos kiekvie
nam ją pamatyti.

Dabar ji rodoma New Yor
ko Loew’s State Teatre, 45 
St. ir Broadway.

Matysite, kaip suerzinta 
minia beveik riaušes sukelia 
dėl mergaitės pražuvimo. Bet 
vėliau ji surandama šulinyje. 
Tada visa situacija pasitaiso.

Vaidina baltieji ir negrai, 
garsieji artistai ir paprasti 
pietinių valstijų žmonės.

Gembleriai demokratus 
ir republikonus rėmę

PRASIDEDA 
ŠIANDIE

-MATYKITE SKANDALIŠKĄ 
UŽMUŠIMĄ HITLERIO

NUODĖMINGAME BERLYNE!
Nufilmuota Vienoje,

žvaigždžiuoja didysis

; LUTHER ADLER

“The 
MAGIC 
FACE”

(Magiškas Veidas)
z ir

- PATRICIA KNIGHT

CRITERION Si?

2-RA DIDI SAVAITĖ!
Liepsningas paveikslas J. V.
Marinų, kai jie kovojo Pači tiko 
oro žygiuose!

■ “Flying 
Leathernecks 

žvaigždžiuoja
JOHN WAYNE
ROBERT RYAN > 

ir asmeniškai: 
’ LOUIS PRIMA 

“Keely” Smith The 
Vanderbilt Boys ir 
TONY BENNETT

TIMES
SQUAREParamount

Nauja demokratų ir repub- 
likonų partijose votis iškilo. 
Korupcija nepagydomai jas 
ėda.
, State Islando gemblerių ka
kaliai Dalessio broliai dabar 
teisme pareiškė, jog jie rin
kimų metu abiejų senųjų par
tijų kandidatus rėmę, žinoda
mi, jog jie išrinkti pagelbės, 
gemblerystės bizniui.

Dabar pasirodo, kad Dale
ssio broliai yra Staten Islande 
pilnai įsigalėję. Jie, iš 
lerysčių daro milionus 
rių biznio.

Bedarbių ap.draudos namo 
pikietuotojai sužinojo paga
liau, kas parašė kompani
joms naudingą IIughet-Brccs 
įstatymą, kuris sugrąžina 
kompanijoms $6 00,0 00,0 00 
taksų, o bedarbiams sumaži
na apdraudą.

Tą įstatymą, kuris dabar 
yra Now Yorko valstijoje ga
lioje, parašė Metropolitan 
Life Insurance aktuarai. Jie 
rašė taip, kad jis butų nau
dingas jų kompanijai ir, su- 

■ prantama, kitoms kompani
joms. Bet jis apsunkina be
darbius.

Darbo Partijos, unijų ir ki
tų organizacijų atstovai ir 
kietininkai reikalavo, kad i įstatymas butų atšauktas.

Sekmadienį, spalio 7, įvyks-į 
ta trys mitingai New Yorke. į 
Prasidės 3 vai. po pietų.

Lietuviams bus parankiau
sia dalyvauti Manhattan Cen
ter, 34 St. ii' 8 Ave. Prašomi 
tą dieną pasižymėti ir šiame 
s u s i r i n k i m e d a 1 y v a u t i.

Susirinkimuose aiškins dabar
tine pasaulinę padėtį ir rei
kalaus baigti karą Korėjoje.

Mūsų dienraščio korespon
dentai ir reporteriai prašomi 
rašyti arba telefonu perduoti 
vietines žinias iš visos New 

į Yorko apylinkes. ‘Rašykite, 
; kas dedasi jūsų apylinkėje, 
jūsų draugijoje, unijoje,' kas 
gimė, susirgo, mirė. Greitą
sias žinias galite pranešti te
lefonu: Virginia 9-1827.

Agitatorių veikla
UŽVENTIS, VII. 26 d. — 

“Aušros” kolūkyje yra suda
ryta 7 žmonių agitatorių gru- 
nė. Agitatoriais dirba geriau
sieji kolūkiečiai ir mokytojai. 
Agitatorių grupė planuoja sa
vo darbą, agitatoriams regu
liariai surengiami seminaiai. 
Neseniai įvykusiame seminare 
agitatoriai pasidalino savo 
darbo patyrimu, sukauptu pa
vasario sėjos metu ir ruošian
tis " šienapiūtei. Prie kiekvie
nos brigados buvo priskirti a- 
gitatoriai, kur jie vysto masinį 
-politinį darbą.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas jvyks 

.antradienio vakare, October 2 d., 
A .L .P. Klubo svetainėj, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vak. Nariaia prašomi skaitlin
gai atsilankyti. Taiapgi pasistengki- 
te atsivest ir naujų narių j kuopų 
prirašyt. — Prot. Sekr. (190-192)

pi-

į Mokytojai gauna 
gemb.. algy pakeliniu 
dole-1 ---------

Sėkmingi susirinkimai

Board of Education prane
ša, jog nuo sekamų metų lie-

i pos 1 d. visiems mokytojams 
į bus pakeltos algos. Didžiau- 1 
; šia alga bus $6,500 į metus.

Queens Civilių Teisių Kong-; Pakeliamos algos po $150 į 
resas pereitą šeštadienį ture- įmetus 2,700 klerkų, laborato- 

.jo tris sėkmingus mitingus rijų tarnautojų ir knygynų 
! aikštėse—Sunnyside, Flushing prižiūrėtojų.
ir Jamaica.

Publika ramiai ir atydžiai
1 klausėsi kalbėtojų, kurie aiš
kino, ką žmonėms duoda ne
labasis šmitho aktas. Priimta 
rezoliucijos, reikalaujant tą 
aktą atšaukti ir politinius ka
linius paleisti.

Prasta kainu kontrolė

Kaip nuomas pakelia?

Dienraštis “News” rašo, 
jog mėsos kainų kilimas ir 
juodojo turgaus besiplėtimas 
parodo prastą kainų kontro
lę. \ 4

Aišku, jog mes neturime 
.geros kainų kontrolės. Todėl 
reikmenų kainos į padanges 
kyla.

pradėjo

Nuomininkų taryba prane
ša, kai vienas Harlemo na
mas apdegė ir buvo aptaisy
tas, tai savininkas 
kolektuoti po $83 į mėnesį,
kuomet pirmiau kolektuoda- 
vo $23.

New Yorko rytinėje dalyje 
vieno 14 šeimų namo savi
ninkas kolektuoja už vieną 
kambarį po $12 į savaitę. O 
tie kambriai yra tik laužynai, 

j netinkami gyventi.

Buvęs ambasadorius Gerard 
paliko $6,000,000

James W. Gerard, buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasado
rius Vokietijoje pradžioje 
pirmojo pasaulinio karo, pa
liko savo žmonai šešis milio
nus dolerių turto. Jis mirė 
rugsėjo 6 d., sulaukęs 8’4 me
tus amžiaus. ' ■/

Stockholm, Švedija. — 
Švedų valdžia liepė tuojau 
išsikraustyt N. P. Orlovui, 
Sovietų ambasados tarnau- 

-------------------- tojui; sako, kad jis šnipinė-
GARSINKITeS LAISVeJ ! I jęs.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

PARĖ ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

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

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Kurie dar neturite bilietų, tuojau skambinkite: 
Virginia 9-1827 ir užsisakykite.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

Heron Lake, Minu. — Mi
re William Peter, 102 metų 
amžiaus, veteranas karų 
prieš indijonus.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptu Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką.
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4 th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

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

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

Telefonas
EVergreen 4-8969

6 pus!.—Laisvė (Liberty)--šeštadien., Rugsejo-Sept. 29, 1951 .
/




