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štai mano rankose dvi ne Nr. 194 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
paprastos-brošiūros. Viena pa
rašyta Stringfellow Barr ir 
pavadinta “Let’s Join Human 
Race”.

Kita brošiūra susideda iš 
nepaprastų dailininko Ted 
Gilien tapybos kūrinių, ir pa
vadinta “The Price”. Vartau, 
skaitau ir galvoju: Kiek daug 
naudos būtų, jeigu šitos bro
šiūros pasiektų kiekvieno 
amerikiečio namus!

Pirmojoje brošiūroje pavaiz
duojama naujo karo pavojus. 
Autorius sako: Tapkime žmo
nėmis. Kovokime prieš saužu- 
dystę. Nemiegokime, veikime. 
Pražūsime, jeigu miegosime.

A Antrojoje brošiūroje auto
rius piešiniais vaizduoja, ką 
jau davė praėjusieji karai ir 
ką įjada busimieji.

Štai išverktomis akimis mo
tinos paveikslas. Po juo infor
macija: “Paskutiniuose dvie
juose karuose dvidešimt penki 
milijonai motinų neteko savo 
sūnų.”

Štai kitas paveikslas: grupe 
išbadėjusių benamių. Po juo 
skaitome: “Devyni milijonai 
vaikų neteko savo tėvų; de
šimt milijonų vaikų ir moterų 
liko benamiais”.

★
Svietas nebuvo girdėjęs dar 

ir tokių prajovų. Dalykas ve
• kame. Norvegijos valdžia nu

tarė iškasti iš kapų ir ištremti 
j tolimą salą visus Tarybų Są
jungos kareivius, kritusius ko
voje su naciais ant Norvegi
jos žemės praėjusiame kare.

Nebegali tos nelaimingos 
įįpmės valdovai pakęsti net 
kkpuose kovotojų prieš naciz
mą.

Perskaičiau Anglijos dar- 
biečių valdžios atstovo Glad- 
wyn Jebb skundą Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
prieš Iraną. Ir drąsa, ir akys 
to darbiečio! Ciniškai ir na- 
chališkai jis gina britų impe
rialistinius interesus. Tautos 
ir krašto reikalai ir nepri
klausomybė nieko jam nereiš
kia prieš anglų investmentus 
ir pelnus.

Kadaise Marksas labai pla
čiai nurodinėjo, kad imperia
lizmas sugadina, sukanevei- 
kia labai daug ir imperialisti
nės šalies darbininkų. Anglija 
išnaudoja kolonijas. Iš kolo
nijų žmonių kraujo ir prakai
to Anglijos kapitalistai trupi
ni kitą numeta ir savo darbi- 
mįnkams. Jie daug aukščiau, 
Auriau gyvena, negu kolonijų 

| žmonės. Ir jie padeda impe
rialistus ginti, juos užtarti,

• padeda jiems kolonijų žmo
nes smaugti.

Šių dienų Anglijos darbie
čiai, galvas guldydami už sa
vo šalies imperializmo reika
lus Irane ir kitose kolonijose, 
kaip tik patvirtina šitą Mark
so filosofiją.

The N. Y. Times k oi u muis
tąs Hanson Wl. Baldwin sa
ko, kad nebegalima pasitikėti 
informacijomis, ateinančio
mis iš Korėjos. Jos taip išcen- 

* zūruotos, jog pavirtę papras
ta propaganda.

Ar galima tikėti, pavyz
džiui, kad per paskutinius ke
turis mėnesius mes Korėjoje 
turėjome 18,653 nuostolius, o 
anai pusei padarėme net 188,- 

^*237. nuostolius ?
čia, sako, aiškus perdėji

mas, pasigyrimas.

O štai tikrai įdomus daly
kas. Daleiskime, žmogus pa
vogė automobilių ir juomi nu
važiavo iš New Yorko į New

$66.200,000,000 BUS 
IŠLEISTA GINKLUOTOM 
JĖGOM PER METUS
Karui prieš Šiaurinę Korėją 
skiriama dar 5 bilijonai dolerių

Washington. — Senato ir 
Kongreso Atstovų Rūmo 
Įgaliotiniai susitarė paskir
ti 57 bilijonus, 200 milijonų 
dolerių reguliarėms gin
kluotoms jėgoms per 1 me
tus.

Jie žadėjo po naujų me
tų pridėti dar 4 bilijonus 
dolerių orlaivynui didinti,

McCarthy apgaudinėja, 
sako sen. Fulbright

Washington. — Demokra
tas senatorius William Ful
bright užreiškė, jog rėks
nys republikonas senato
rius Joe McCarthy kalba 
kaip apgavikas.

McCarthy pasakojo tyri
nėjančiai Senato komisijai, 
kad “keliaujantis” Ameri
kos ambasadorius Philipas 
Jessupas “per ilgus laikus 
buvo ištikimas komunistu 
planams.”

McCarthy neturėjo jokių 
p a r o d y mų, “liudydamas” 
prieš Jessupą, kurį prezi
dentas Trumanas dabar 
skiria atstovu Jungtinėms 
Tautoms.

Senatorius Fulbright sa
kė:

“Aš dar niekuomet nebu
vau matęs tokio nachališko 
ir grubijoniško liudytojo, 
kaip McCarthy.”

Jau iškraustyti anglų 
technikai iš Irano

Teheran, Iran. — Angli
jos karo laivas išgabeno iš 
Irano apie 300 anglų, alie
jaus pramonės technikų.

Iraniečiai su “arkliškais 
juokais” išlydėjo tuos an
glus.

Technikai pyksta, kad An
glija neišnešė juos lėktu
vais iš Irano. Mat, lėktu
vai būtų galėję dalinai pri
dengi juos nuo pajuokimų 
iš iraniečių pusės.

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijoje areštuota 
13 katalikų vyskupų kaip 
kariniai šnipai.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vis šilta.

Jersey. Ten pasigyrė savo žy
giu. !New Yorko valdžia rei
kalauja, kad būtų sugrąžinta 
automobilius ir vagis.

New Jersey valdžia sako: 
automobilių sugrąžinsime, bet 
vagį pasiliksime, kad apsau
gojus j į, nuo bausmės!

Panašiai dabar atsitiko su 
tais pavogtu traukiniu pabė
gusiais iš čechoslovakijos į 
Vokietiją.

Mūsų valdžia sako: Su
grąžinsime pavogtą traukinį, 
bet pasiliksime pabėgėlius, 
kad apsaugoti juos nuo baus
mės.

kada kariniai vadai prista
tys platesnius tam planus.

Be to, bus paskirta bent 5 
bilijonai dolerių korėjiniam 
karui.

Vadinasi, ginkluotoms jė
goms per 1 metus bus iš
leista 66 bilijonai, 200 mi
lijonų dolerių ar daugiau.

Bedarbių skaičius 
rugsėjyje pakilo 
visu milijonu

• ___________________

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras praneša,, kad 
rugsėjo mėnesį dar milijo
nas žmonių “nedalyvavo 
darbo jėgose.” O nuo pir
miau buvo pusantro milijo
no bedarbių Jungt. Valsti
jose.

Taigi bedarbių skaičius 
šioje šalyje dabar siekia 
pustrečio milijono. Naują
jį bedarbių milijoną val
džia nudailina kaip “neda
lyvaujančius darbo jėgose.”

Mieli, advokatų vadai prieš 
progresyvių advokatus

Detroit, Mich. — Michi- 
gano valstijos Advokatų 
Sąjungos suvažiavimo Va
dai pervarė rezoliuciją, ku
ri reikalauja atimti advo
katūros teises progresy
vi ams advokatams, kurie 
bus nužiūrimi kaip “neišti
kimi” Amerikai. Už rezo
liucija balsavo 275, o prieš 
151. '

Kurie tik gina teismuose 
darbo unijas, komunistus 
bei kitas politines mažu
mas, visi tokie advokatai 
yra įtariami kaip “neištiki
mi.”

Rezoliucija taip pat ra
gina vietinę policiją prane
šinėti valstijos valdžiai apie 
“nužiūrimus neištikimus” 
advokatus.

Maskvos spauda vadina 
Ameriką “užpuoliku”

Maskva. — Literatūros 
Laikraštis rašo, kad Jung
tinės Valstijos “veidmai
niauja,” kuomet jos kalba 
apie savo norą derybomis 
išspręsti ginčus su Sovietų 
Sąjunga.

Kaip šis, taip kiti Mask
vos laikraščiai vadina Ame
rikos politiką “diktatoriš
ka, prievartinga ir užpuoli- 
kiška.”

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad rakietiniai jų lėk
tuvai mūšyje virš šiaurva
karinio Korėjos kampo nu
kirto 6 šiaurinių korėjiečių 
lėktuvus.

Laisvės Vajus
Dienraščio Laisvės vajus už naujus skaitytojus, at

naujinimą prenumeratų ir aukas prasidėjo su spalių 
(Oct.) 1 d. ir tęsis iki Naujų Metų.

Visiems skaitytojams pasiųsta laiškai. Vajininkams 
ir vajininkėms išsiuntinėta, jų kolonijų skaitytojų ant
rašai ir prenumeratų reikale knygelės. Visų širdingiau
siai prašome stoti darban.

Už naujus skaitytojus nuo kiekvienų 5 centų skiria
me punktą, už atnaujintas prenumeratas—nuo .25 c. 
vienas punktas. Už aukas tos kolonijos vajininkai 
gaus pabaigoje vajaus po punktą nuo kiekvienų 2 cen
tų. Pradžioje vajaus sekamai stovi įvairių kolonijų 
vajininkai:

Turi punktų
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass..........................140
D. Jusius, Worcester, Mass............................... 84
Rochesterio Vajininkai .........................  84
Brooklyno' Vajininkai ...........................   56
LLD 13 Kp., Easton, Pa.............. . .................. 56
P. Krishaunas, New Kensington, Pa................ 56
J. Bimba, Paterson, N. .T.........................  28
A. Apšeigienė. Auburn. Me............................... 28
J. Balsys, Baltimore, Md.................................   28
J. Didjunas, New Haven, Conn........................ 28
Pbiladelphijos Vajininkai ................................. 28
LLD 20 Kp. Moterų Skyr.. Binghamton, N. Y. 28

Laisvės Administracija

Amerika griežtai aprėžia 
prekybą su Čechoslovakija 
ir “kitais komunistais”

o •

Washington.—Prez. Tru- 
manas įsakė atimti preky
bos lengvatas iš Čechoslova
kijos, pradedant nuo lapkri
čio 1 d.

Amerika buvo dikčiai Hu
musus muitinius mokesčius, 
o Čechoslovakija tiek pat 
numušus muitus Amerikai 
už prekių {gabenimus iš vie
nos šalies į kitą, pagal 
tarptautinę sutartį.

Prezidentas dabar atšau
kė muitų numušimus Če- 
choslovakijai. Todėl už įga
benamus Čechoslovakijos 
produktus-dirbinius į Ame-

CENZŪRA UŽGNIAUŽIA
KORĖJOS KARO ŽINIAS

Tokio, spal. 3. — Ameri
konų komanda griežtai su
varžė žinias iš Korėjos ka
ro fronto. Šiuo tarpu leido 
pranešti tik apie tokius įvy
kius :

Šiauriniai korėjiečiai ir 
kinai nubloškė amerikonus 
ir jų talkininkus .nuo aukš
čiausios viršukalnės į šiau
rę nuo Yanggu, rytiniame 
fronte. — Amerikonai buvo 
pasiekę tą viršukalnę per 
kruviniausius trijų .savai
čių mūšius. •»

Šimtai amerikinių pa
trankų galingai bombarda
vo šiaurinius korėjiečius 
vakariniame fronte, į žie
mius nuo Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės.

Rakietinių lėktuvų mūšy
je virš šiaurvakarinės Ko
rėjos kampo amerikonai 
“nušovę 6 šiaurinės Korėjos 
lėktuvus be jokių nuostolių 
iš savo pusės.”

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
podraug su kinais savano
riais atmušė amerikonų ir 
jų talkininkų atakas; nu
skandino dar vieną, karinį 

riką bus reikalaujama dvi
gubai daugiau mokesčių, 
negu pats daiktas vertas: 
be to, dar bus smarkiai pa
kelti muitai.

Trumanas yra suspenda
vęs prekybos lengvatas ir 
Bulgarijai, Rumunijai, Ki
nijai ir kitiems “komunis
tiniams kraštams.”

Washington© valdžia taip 
pat pranešė Sovietų Sąjun
gai, Lenkijai ir Vengrijai, 
kad jų prekyba su Jungti
nėmis Valstijomis bus . ap
rėžta panašiai, kaip Čecho
slovakijos prekyba.

Amerikos laivą, sužalojo du 
kitūs ir nušovė dar 7 ame
rikinius lėktuvus.

GRĘSIA MIRTIES BAUS
MĖ 38 GRAIKAMS

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistinė Graikijos 
valdžia traukia teisman 38 
jaunuolius unijistus ir ko
munistus kaip “priešus.” 
Jiems gręsia mirties baus
mė. , •; '

Nutarta padidinti oro 
jėgas 50 procentą

Washington. — Visų ka
riniu štabu vadai nutarė 
padidinti Jungtinių Valsti
jų oro jėgas nuo dabarti
nių 871 grupių iki 140 gru
pių, o tam bus išleista 5 bi
lijonai dolerių per 9 seka
mus mėnesius.

Iš kiek lakūnų ir lėktuvų 
susideda kiekviena grupė, 
tatai slepiama kaip karinis 
sekretas.

Washington.—Tęsia strei
kus darbininkai prieš stato
mus atominius fabrikus 
Danoj, Ind., ir Paducah, Ky.

PAKILO KAIRESNIŲJŲ 
ANGLIJOS DARBIEČIŲ 
ĮTAKA ŽMONĖSE
Jų suvažiavimas išrinko 4 kai
riuosius, pavarė 3 dešiniuosius

Scarborough, Anglija. — 
Dabar einantis Anglų Dar
bo Partijos suvažiavimas 
parodė, kaip padaugėjo kai
resniųjų darbiečių šalinin
kai, o dešinieji darbiečiai 
valdininkai pasmuko že
myn.

Suvažiavimas išrinko A- 
neuriną Bevaną ir kitus tris

Užgirta $7,483,400,000 
užsieniams ginkluoti 
prieš Sovietus

Washington. — Senatas 
56 balsais prieš 21 užgyrė 
pasiūlymą, kuris duos 7 bi
lijonus, 483 milijonus ir 400 
tūkstančių dolerių sveti
miems kraštams ginkluoti 
ir medžiaginiai remti prieš 
Sovietų Sąjungą per 1 me
tus.,

Kongreso Atstovų Rūmas 
šią savaitę taipgi užgirs tą 
pasiūlymą, kaip kad susita
rė senatorių ir kongresma- 
nų vadai.

Kinija pasižada vis remti 
Šiaurinės Korėjos kovą

Peking. — Minint dvime- 
tinę sukaktį nuo Kinijos 
Liaudies Respublikos įsikū
rimo, generolas Ču Teh, vy
riausias jos komandierius, 
pareiškė, jog Kinijos žmo
nės rėmė ir rems Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų kovą 
prieš užpuolikus.

Ču Teh vadino užpuoli
kais amerikonus ir jų talki
ninkus anglus bei kitus.

Kinijos radijas sakė, ame
rikonai išsisukinėja nuo de
rybų dėl pertaikos, tikėda
miesi užkariaut visa Šiau
rinę Korėją.

Vėliausios Žinios
; Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh ruo
šiasi lėkti į Jungtinių Tau
tų centrą New Yorke. Jis 
dalyvaus Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos susirinkime 
spalio 11 d., kur bus svars
tomas Anglijos skundas dėl 
to, kad Iranas perėmė an
glų aliejaus pramonę į sa
vo rankas.

Mossadegh įrodinės, jog 
Iranas turi teisę suvalsty
binti tą pramonę. Prane
šama, kad jis tvirtins, jog 
tai vidujinis Irano reikalas, 
į kurį Jungtinės Tautos ne
turi teisės kištis.

Tokio. — šiaurinė Korė
ja dar nepriėmė amerikinio 
pasiūlymo panaujinti dery
bas dėl paliaubų ne Kaeson- 
ge, bet amerikonų peršamoj 
naujoj vietoj, tarp karinių 
linijų, už kelių mylių į ry- 

kairiuosius darbiečius J 
svarbiausią politinį Darbo 
Partijos komitetą, o iš vyk
domojo komiteto pašalino 
apsigynimo ministrą Shin- 
welli, karo ministrą Johną 
Strachey ir du kitus deši
niuosius ministrus. Žymė
tina, jog Shinwellis per 11 
paskutinių metų buvo to 
komiteto narys.

Bevanas ir kiti kairesnie
ji darbiečiai, kalbėdami su-, 
važiavime, reikalavo nu
mušti ginklavimosi išlai
das ir atgauti Anglijos “ne
priklausomybę” nuo kari
nių Amerikos įsakymų.

Vienas po kito jie sakė, 
kad “Jungtinių Valstijų ka
rinė politika lygiai taip 
gręsia karu, kaip ir Sovietų 
Sąjunga,” rašo New. Yorko 
Times korespondentas Ray
mond Daniell. Jis pabrėžia, 
kad Anglijos darbininkai 
“pasisuko toli į kairę” nuo 
premjero Attlee ir kitų val
dančių Angliją dešiniųjų 
darbiečių.

15,000 žmonių stato 
H-bombu fabriką

Ellenton, S. Carolina. — 
Valdžios pasamdyti, 15,000 
žmonių dirba, statydami 
milžinišką fabriką hydroge- 
ninėms - pragarinėms bom
boms gaminti. Jeigu pa
vyks tokią bombą padaryti, 
tai ji bus daug sykių smar
kesnė už paprastąją atomų 
bomba.

Tas fabrikas lėšuos 1 bi
lijoną, 180 milijonų dole
rių ir manoma, bus užbaig
tas 1953 metais.

Apvalyti vietai H-fabriko 
pastatams, valdžia. iškraus
tė 6,000 gyventojų iš 315 
ketvirtainių mylių ploto El
lenton apylinkėje, South 
Carolines valstijoje.

tus nuo Kaesongo.

Peking. — Kinijos radi
jas kaltino amerikonus, kad 
jie iš tikrųjų nori užkirsti 
kelią deryboms ir planuoja 
dar pasmarkinti savo žy
gius, siekdami užkariaut 
visą Šiaurinę Korėją.

London. — Anglijos Ko
munistų Partija šaukė pi
liečius sumušti rinkimuose 
karinę Churchillo konser
vatorių partiją.

Komunistai statys tiktai 
dešimtyje vietų savo kandi
datus rinkimams j Anglijos 
seimą. Visur kitur jie rems 
Darbo Partijos kandidatus,

London.—Įtakingasis an
glų dienraštis London 
Times ragina daryti taiką 
paliai 38-tą paralelę, ski
riančią Šiaurinę Korėją nuo 
Pietinės.
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ALIEJUS SAUGUMO TARYBOJE
SPALIU 1 DIENA buvo sušauktas Jungtinių Tautų 

Saugumo Tarybos posėdis tarp Didžiosios Britanijos ir 
Irano nesusipratimams spręsti dėl aliejaus.

Vienuolika balsų prieš du (Tarybų Sąjungos ir Jugo
slavijos) Saugumo Taryba nutarė šį klausimą spręsti. 
O kad pasirodyti bešališkesne, tai ji nubalsavo tąjį klau- 

• simą išsamiai gvildenti už desėtko dienų, kai posėdin 
atvyks Irano ministrų pirmininkas, Dr. Mossadegh, nors 
tikrai nėra žinoma, ar jis atvyks. Jeigu Irano ministrų 
pirmininkas ir neatvyks, tai tasai klausimas visvien bus 
svarstytas spalių 11 dieną.

Šiame posėdyj iškilo dvi nuomonės, sakytume, pa
grindinės nuomonės, Į kurias verta kreipti dėmesio.

Kokios gi tos nuomonės?
Tarybų Sąjungos atstovas Semionas K. Carapkinas 

teigia, jog šis klausimas, — Irano aliejaus klausimas,— 
yra išimtinai to krašto reikalas ir dėl to Jungtinės Tau
tos neprivalo į jį kištis. Jis teigė, jog nacijonalizavimas 
Vienos ar kitos pramonės yra pačios tautos dalykas; su 
savo turtais kiekviena tauta (valstybė) turi teisę elgtis, 
kaip ji nori. Dėl to Tarybų Sąjunga, sakė Uarapkinas, 
nepritaria šio klausimo svarstymui Saugumo Taryboje.

Kiekvienas, kuris rimtai pagalvos, sutiks su šia nuo
mone ,nes tai paliečia daugybę valstybių, kurios yra im
perialistų “globoje.” Sakysime, bet kuri Lotynų Ameri
kos valstybė nusitaria suvisuomeninti tą ar kitą pramo
nę (aliejaus, skardos, etc.), į kurią% turi sukišę nagus 
kitų kraštų kapitalistai. Kas tuomet? Einant šiuo pre
cedentu, tie kraštai būtų traukiami atsakomybėn prieš 
Jungtines Tautas. O tai reikštų laužymą jų nepriklauso
mybės.

KITA NUOMONĖ, kurios laikosi Anglija, Amerika ir 
jų šalininkai, yra tokia: jei Jungtinės Tautos nesikiš į 
Irano aliejaus reikalą, tai del to galįs kilti ginkluotas 
konfliktas, net pasaulinis karas! Kaip tą suprasti? 
Nors šiame Saugumo Tarybos posėdyj nebuvo atvirai 
pasakyta, bet reikia suprasti, jog britai galį pradėti prieš 
Iraną karą dėl aliejaus, dėl savo kapitalistų pelnų, o iš to 
karo galįs išsivystyti pasaulinis karas.
‘ Ši nuomonė yra klaidinga. Turėtų būti pasakyta Bri
tanijai, kad ji nepradėtų karo dėl aliejaus Irane, dėl sa
vo kapitalistų indėlių ten. O jeigu ji, Britanija, įspėjimo 
nepaklausys, tai tuomet prieš ją turėtų būti panaudotos 
visos Jungtinių Tautų jėgos, kaip prieš agresorių.

•Deja, to nesako nei mūsų krašto atstovas, nei Fran- 
C^zijos atstovas,—tyli ir kiti, kurie yra šių kraštų “įta
koje.” Amerika ir Francūzija stoja su Anglija dėl to, 
kad pirmosios taipgi nėra “nekaltos mergelės,” kad jos 
(ypatingai Amerika) turi įvezdinusios bilijonus dolerių 
į kitus kraštus.
c-.Turint tai omeny j, suprantama, kodėl Saugumo Ta
rybos narių dauguma nusitarė spręsti Irano aliejaus 
reikalą.
; Ką dėl to pasakys atvykęs Irano atstovas, nespėjame. 
Vienas aišku, jog Irano liaudis vieningai reikalauja, kad 
aliejaus šaltiniai būtų suvisuomeninti.
r Kai ktirie mano, jog Tarybų Sąjunga pasisakys už 
Irano liaudį ir šį klausimą Saugumo Taryboje vetuos.
L Netolima ateitis parodys, kaip bus.
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TEISMAS SUSIRINKO
i AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS susirinko spalių 

1 dieną. Prieš jį stovi visa eilė gyvybinių mūšų kraštui 
reikalų. Kaip juos teismas spręs, liekasi palaukti ir 

E^pamatytk . /
t -Didžiulės svarbos reikalas yra: 11 komunistų vadovų 

(bylos pernagrinėjimas, bylos dėl sveturgimių persekioji
mų ir ryžimesi deportuoti, kai kurios bylos, susijusios 
įu negrų laisvėmis.

į yį Vienuolikos komunistų vadovų bylos reikalu—dėl per- 
^varstymo aukščiausio teismo sprendimo, padaryto š. m. 

V birželio 4 dieną — apeliacija jau įteikta. Joje nurodo
ma, jog tasai teismo sprendimas paakstino reakciją mū
sų krašte, sutvirtino demokratijos priešus, kurie siekias! 
įvesti mūsų šalin fašizmą.

Daugybė žymių amerikiečių jau seniai pareiškė savo 
ftūomonę ir reikalavimą, kad teismas savo anąjį sprėn- 

| dimą persvarstytų. Jei jis atsisakys tai padaryti, aišku’, 
| tai bus didelė nelaimė mūsų krašto žmonėms. 
$ •

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KLERIKALINIS 
GENGSTERIZMAS

Chicagos kunigų Draugas 
•Čechoslovakijos valdžią va
dina gengsterišku režimu. 
Viskas prasidėjo su ten su
areštavimu, apkaltinimu ir 
nuteisimu kalėj imąn ameri-. 
kiečio Oatis. O jis buvo ap
kaltintas šnipinėjime sveti
mos valstybės naudai.

Draugas šaukia:
“Dabar pradeda išryškė

ti, kodėl Čekoslovakijos re
žimas šitaip pasielgė su 
Oatisu.

To režimo . ambasadorius 
Vašingtone šiomis dienomis 
davė suprasti, kad Oatis 
gali būti paleistas iš kalėji
mo ir išvykti iš komunistų 
pavergto krašto, jei Jungti
nes Valstybės atimtų Čeko
slovakijai uždėtas ekonomi-

Ar tai čia nėra papras
čiausios rūšies geng 
pagrobikų metodas, 
grobiamas ir 
nekaltas žmogus ir jis pa-

i naudojamas rėžimo intere
sams.” (Draugas, rugsėjo

ALDLD Reikalai
ALDLD Finansinė Atskaita už. Lie

pos, Rugplflfiio ir Rugsėjo Mėn., 
1951 M.

ĮPLAUKOS LIEPOS MĖN.-
Kas prisiuntė Miestas Suma 

Butvill, Cicero 
Liaudanskas, Rockford 
JanUlienė, Worcester 
Rusaitis, Detroit ....
Urbon, Pittsburgh .....

Petrulis, Los Angeles 
Motuzą, Shenandoah, 
Matulis, Jersey City 
Gužas, Brooklyn

M.
K.
Hi-
St.

N.
E.

J.

(Argenti- 
kuris as- 
barbariš- 
pavarto- 

šiame

Kp.
92
29

155
52
33 J.

145
17
16

1
Pav. Ig. Urban, Great Neck
34
55
37
45
22
76
50
36

S.
P.
S.
J.

J.
J.
M.
J.

kitų profe- 
especial”

Bravo pa- 
visos liau- 

uni- 
mo-

.streiko lygio, 
perduotas par-

Amoresano ir

labai

tabas neapsižiu-
rėjo. Jis išplūdo kaip tik 
mūsų vyriausybę.

Dalykas tame, kad,ekono
mines restrikcijas Amerika

Oatis buvo nuteistas ir pa
sodintas kalėjimai!. Ir mū
sų valdžia atvirai pasakė: 
Neišleisite Oatiso iš kalėji
mo, nevešime su jumis biz
nio.

Taigi, pagal Draugą 
įeina, kad mūsų valdžia 
Igiasi gengsteriškai, o 
i Čechoslovakija.

Ar šitą išplūdimą Ameri- 
Į kos valdžios Draugas 
šauks? Lauksime.

el
ne

at

ARKLIENA
Iš PRIEVARTOS

Kanadoje įeina madon 
platus arklienos naudoji
mas. Montrealis jau turi 
arklienos mėsos parduotu
vių. Ir, sakoma, jos daro 
gražų biznį. Laukia arklie
nos parduotuvių atsidary
mo ir Toronte ir* kituose 
miestuose.

Liaudies Balsas apie tai 
rašo:

Galimas daiktas, kad ark
liena nėra bloga mėsa. Bet 
faktas,' kad ji nebuvo mado
je Kanadoje. Tik dabar ji įei
na į madą. Kodėl? Ar mūsų 
šalis taip nubiednėjo jautie
na, kad reikia griebtis už ark
lienos? Iš visko atrodytų, kad 
Kanada dabar yra aukščiau
siai iškilus ekonominiai, 
kodėl gi žmonės priversti 
gyti arklieną?

Arkliena įeina madon, 
dangi daugelis žmonių nebe- 
jperka jautienos ar , kiaulie
nos. Kainos, taip iškilo, kad 
daugeliui sunku galą su galu 
suvesti. Veikiausiai žmonėms 
reikės pradėti augintis ožkas, 
nes pienas vis kyla ir kyla.

Tai kur šalis atsiduria, ka
da pėlnagrobiai nesuvaldomi. 
Š a 1 y j e, k u r m a i st o d i d e 1 i s p e r- 
teklius, žmonės negali sočiai 
pavalgyti. Daug mažų vaikų 
skursta ir auga fiziniai uba
gai, tik d.ėl to, kad jų tėvai 
neišgali užtektinai jiems nu
pirkti pieno.

Niekas negali pasakyti, kad 
’tokia tvarka gera.

Arkliena iš prievartos. 
Štai, prie ko kraštą privedė 
pūvantis kapitalizmas.

Jeigu jis ilgai paviešpa- 
taūs, susilauksime šunienos, 
katienos ir žiurkienos.

Tad 
val-

vydėtina. Apie vieną tokių 
pabėgėlių rašo Tėvynės Bal
sas. Pasiskaitykite:

štai prieš mus laiškas iš 
šarlerua. Jo autorius jaunas 
vyras, sprendžiant iš laiško 
turinio, tarnavęs vokiečių ka
riuomenės pagalbiniuose dali
niuose. Jo pavardės ir vardo 
neskelbiame, nes kartu su juo 
dirba buvęs gestapininkas', 
žmonių žudynių dalyvis, šie 
banditai ir Belgijoj terorizuo
ja lietuvius, varo antitarybinę 
propagandą.

— 1946 metais mane rude
nį užverbavo darbams į Bel
gijos kasyklas. Buvau nuvež
tas ir pristatytas dirbti į šar
lerua rajono kasyklas — ra
šo laiško autorius.—Mane už
verbuojant Belgų vyriausybės 
vardu buvo pažadėta, kad 
dirbsiu tomis pat sąlygomis, 
kaip ir belgų •darbininkai. 
Bet jau nuo pat pirmos die
nos pasijutau baisiai apgau
tas. šachtų administracija ma
ne siuntė prie pačių pavojin-

Pa-|giau^ių darbų, kur būdavo la- 
kahkinamas | bai karšta, arba labai drėgna, 

arba prie akmenų sprogdini
mo, kur nuolat būdavo ak
mens dulkių debesys, 
pavojingi syeikatai.

Prie akmenų sprogdinimo 
dirbdavo ir belgai. Aš dirbau 
kartu su jais, atlikdavau to
kią pat normą, bet gaudavau 
tris kartus mažiau, negu jie. 
Pasitaikydavo, kad vyresnysis 
belgas supykdavo ant manęs, 
pasakydavo, kad aš blogai 
dirbau ir užrašydavo tik pusę 
dienos. Jei nuieidavau pas 
kasyklų inžinierių pasiskųsti, 
tai jis kalbėti nenorėjo. Taip 
turėdavau dantis sukandęs 
dirbti toliau.

Atidirbęs du mėnesius, susi
žeidžiau koją. Turėjau išgulė
ti pusantro mėnesio ir tik po 
to vėl galėjau stoti į darbą. 
Ligos metu man nesumokėjo 
nei vieno franko, o stojus vėl 
j darbą, nuo pat pirmos die
nos atskaitinėje už ligoninę, 
už vaistus ir gydymą.

Tuo tarpu nuo pat pirmos 
dienos, kai tik atvykau į ka
syklas, iš .manęs atskaitinėda- 
vo septynis nuošimčius ligonių 
kasai, visokius mokesčius už 
tai, kad esu svetimšalis, vien
gungis ir taip toliau.

Tėvynės Balsas' rašo:
“Laiško autorius prašo 

patarti jam, ką daryti, pa
dėti išsigelbėti iš belgų ka
syklų.

Mėš tegalime patarti jam, 
panašiai1 kaip kitiefhs dar 
tebesą ntiems Baigi jo j e tatf- 
tiečiams.’

—Gelbėkitės, kol nežuvė- 
te svetimų kapitalistų ver
gijoje! Sekite pavyzdžiu 
tų, kuriė ankščiau grįžo iš 
Belgijos ir kitų kraštų j 
Tėvynę.

studentas, taikos šalininkų 
studentų judėjimo propagan
dos skyriaus vadovas ir Ar
gentinos delegacijos į Berlyno 
jauinimo festivalį, organizato
rius. Bravo buvo suimtas ge
gužės 17 d., pagrobtas ir žvė
riškai kankintas “Seccion es
pecial” žvėrių.

“Kas yra Lombilla? Lombi- 
11a yra Argentinos Himleris, 
“Seccion especial’’ ' 
nos gestapo) vadas, 
meniškai vadovavo 
kiems kankinimams,
tiems prieš Bravo, 
biauriame darbe, šis tiesiogi
nis Amerikos ambasados sam
dinys buvo padedamas žudi
ko A.moresano ir 
sionalių “Soccion 
kankintojų.

“Kaip žinoma, 
grobimas iššaukė
dies, o pirmoje vietoje, 
versitetų ir viduriniųjų 
kyklų pasipiktinimo reakciją. 
Protestai pakilo iki universi
tetų visuotinio 
Reikalas buvo 
lamentui.

“Lombillos,
kitų ikiteisminis suėmimas pa
rodo, jog generolas Bertollo 
yra pagrobimo sąndalyvis, o 
be to, melagius. Taip pat pa
rodo, kad rektorius Otaola 
nėra joks universitetininkas, 
o paprastas policijos šnipas.

“Šis suėmimas — tai lai
mėjimas studentų ir liaudies 
judėjimo prieš reakciją, ir 
pergalė tarptautinio solidaru
mo, kuris Bravo atveju buvo 
nepaprastai efektingas ir lai
ku pareikštas”.

Taip buvo išgelbėtas narsu
sis Bravo. Gi “Argentinos lie
tuvių balsas” iš to tik šiurkš
čiai pasityčiojo, rašydamas, 
kad Bravo, buvo “pasislėpęs 
savo dėdės ūkyje”.

i

PABĖGĖLIŲ BALSAS
Iš BELGIJOS

Dalis fašistų išviliotų 
žmonių iš Lietuvos atsidūrė 
Belgijoje, Jų būklė nėpa-

ŽMONIŲ PASIPRIEŠI
NIMAS FAŠISTINIŲ 
BUDELIŲ ŽVĖRIŠKU
MUI ARGENTINOJE

Tik dabar pasiekė mus 
Urugvajaus lietuvių laik
raštis Darbas iš rugpjūčio 
11 dienos. Jame randame 
aprašymą, kaip žmonių pa
sipriešinimas sudraudė fa
šistinius budelius ir išgelbė
jo iš jų rankų jauną, drąsų, 
kovingą studentą.

Darbas rašo:
Mėnuo atgal Buenos Airė

se buvo paleistas studentas 
Bravo. Teisėjas pažymėjo, 
kad areštas nė kiek nepažei
dė Bravo gero vardo , ir gar
bės.

Ryšium str tuo, tas pats tei
sėjas pravedė bylą prieš Bra
vo budelius. Pereitą savaitę 
tie budeliai —Lombilla, Amo
resano ir kiti, — buvo suimti 
ir iki teismo įkalinti.

Argentinos kompartijos ly
deris Rodolfo Ghioldi laikraš
tyje “Justicia” (liepos 13) 
klausia:

“Kas yra 'Bravo? Bravo yra 
narsus inžinerijos fakulteto

Philadelphia, Pa.
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Ateinantį sekmadienį, 7 d. 
spalio, įvyks praplėstas LLD 
kuopų su apylinke susirinki
mas, 2-rą valandą po pietų.

Susirinkimas įvyks naujoj 
vietoj, žavingoj vietoj, 1150 
N. 4th St., Phila., Pa.

Pastaruoju laiku miršta ir 
mūsiškių žmonių. Amžius se
nėja ir tokio gamtos veiksmo 
nebegalima išvengti. Monoto
niškas gyvenimas prie esatfho 
“šaltojo” tęsiamo karo, nervų 
įtempimo, trumpina žmonių 
gyvenimą.

Žmonės nepatenkinti aukš
tomis kainomis; spaudos me
lais, radio-telėvizijoš' barška
lais.

Žmonių gyvenimo būklė pa
blogės, žmonės netylės, jie ko
vos už geresnes sąlygas.

Mūsų Literatūros Draūgija 
yra apšvietos organižacija ir 
mės natidojamės apšvietos 
reikalais. Kiekvieno LLD na
rio pareiga lankytis į susirin
kimus ir neleisti mūsų tokią 
kultūringą organizaciją silp
nėti.

Būtinai prašome visus Drau
gijos narius dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime. Daug 
turime rinitų reikalų; kuriais 
reikia pasikalbėti, pasitarti.

Rep.
' (194-95)

Klausimai ir Atsakymai
Brangūs Draugai Lai'sviė- 

čiai : Kreipiuosi prie jū
sų su klausimu. Aš esu per 
koletą metų naturalizuota 
pilietė pagal vyro pilietybę 
ir balsuoju. Dabar esu naš
lė. Noriu žinoti: Jeigu ašx 
ištekėčiau už nepilrečio vy
ro, ar aš nustočiau savo pi
lietybės, ar ne?

Laisves Skaitytoja
Atsakymas

Naturalizuota pilietė mo-

da, kada jinai išteka už ne- 
piliečio vyro. Jums jokios 
baimės nėra.

$9.00 
14.75 
26.50 
4.75 

18.40 
16.75
10.50 
23.00 

8.00 
4.00 

30.25 
2.00

63
19

5
25
27
32
11

118 
110 
40

P.
V.
J. 2.0c ‘ 

3.00’ 
5.25 

21.00
22.25
12.60

Jocis, Bridgeport ......... 2.00
šolomskas, Chicago ...... 1^.25
Caspar, Newark ..........
Balsys, Baltimore .......

Eva Valley, New Britain
J. Didjun, New Haven ....
J. Davidonis, Worcester ..

Kraujalfs, White Plains 
Bokis, Rochester .....

Paulauskas, Pittsburgh 7.00

A.
L.
M. , .
V. Rudzinskas, Arbutus .... 4.00

Pav. A. AudČjaitis, Royalton 5.00 
97

140
50

1

R.
J.

Puidpkas, Rumford
Papevis, Brooklyn 
Penkauskas, Lawrence 4.00

J. Greblick, St. Petersb. 30.00 
Stripeika, Cleveland .. 35.00 
Birbilas, St. Clair .... 8.50
Stanley, Rochester .....
Bacevich, La Porte ....

A. Budris, Lake Forest
P.
J.
J.
F.

Pav. 
Pav. 
Pav. 
Pav.
33 P.
11
79

190
146
57
12

236
19

J.

Jarvis, Plymouth .......... 6.00
A. Paulauskas, Wauk. 10.00 
Stanley, Rochester ........ 5.00
Gužas, Brooklyn ........... 14.00

Viso $329.20
Rugpjūčio Mėn. Išmokėta:

Sckr. alga už rugpjūti .......  $66.50
Pirkta paŠtos ženklelių už 26.00 
Už anglų kalba knygas jaun. 20.80 
Randa už liepos, rugp., rugs. 60.00 
Bankui už čekius ........................ 1.05
Už knygų išsiuntimą į užsienį 46.00 
Už svetimos laidos knygas .... 2.93 
Už spaudės darbus ................ 86.48
Atmokėta prenum...................... 19,00

Šviesos ir knygų išsiunt. 36.00

41.50 
3.75 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 
2.50 

16.00 
17.00 
32.75P.

J.
A.
SI.
M.

Gedar, Denver .....
Graus, Rumford ....
S. Rainys, Phila. ... 
žavis, Bethlehem ...

Vičinas, Pittsburgh
Davidonis, Worcester 
Urman, Chicago ......
Nemura, Cleveland
K. Stalioraitis, Chicago 7.75 
Jasiunas, Cleveland .... 35.25 
Rauduvė, Pittston ... 8.00
Yanovich, Washington 12.25

P. šolomskas, Chicago .... 13.00 
23 B. Gatch, Chicago Hghts. 12.50 

F. D. St,akvill, Detroit ..
53 A. Glebavičius, Gardner 

Pav. K. Sinko, Ulster Park
68 B. Muleranka, Hartford

1.00
24.75

2.00
12.50

Viso $500.15
Liepos Mėrtėsj Išmokėta:

Sekr. alga už licp. mėn. $66.50 
Aukų ir pren. atmokėta dienr. 91.00 
Už svetimos laidos knygas 6.17 
Pašto ženklelių pirkta ......... 35.00
Knygiaus išlaidos už 3 mėn. 111.48 

spaudos darbus ....... 12.00Už

Viso

Balansas 
įplaukė

$322.15

SUTRAUKA:
buvo .................. $2,263.31
..................................... 500.15

Kartu
Išeigų buvo

$2,763.46
322.15

$2,441.31Balansas yra
RUGPJŪČIO MĖN. ĮPLAUKĖ:

153. M. Alvinicnė, S. Francisco 
28 C. Craspicki, Waterbury 

145 M. Lewis, Los Angeles 
Pav. J. Mažeika, Pittsburgh 

St. Wolf, Patėrson .
Rudzinskas, Arbutus .. 

Rusaitis, Detroit .........
Egeris, Nashua .............
Jarome, Plains Barre 
Rudzinskas, Arbutus 

Geo. Shimaitis, Montello
A. Žemaitis, Binghamton
B. Valiukas, Ringtown ....
J. Stulgis, Chicago .........
Apskr., A. Dapšis, Detroit 9.25 
M. Grigas, Brooklyn ....... 3.00

84

S.
J.

52
42 

Pav.,J

6
20
48

187
10

$8.50 
20.25 
19.95
5.00 

30.00 
. 3.75 

15.25 
14.50 

■ 2.00
2.00

16.40 
28.75 
10.00 

. 6.25

Už

Viso

Balansas
Įplaukė

$364.76

SUTRAUKA:
buvo ............  $2,441.31
..................................... 329.20

Kartu ..........
Išmokėjimų buvo

$2,770.51
... 364.76

Balansas ........................ $2,405.75
RUGSĖJO MĖN. ĮPLAUKOS:

Liet. Kult. Apšv. Kl. B’klyn 15.00
44 J. Blažonis, Lowell ........ 17.25
68 B. Muleranka, Hartford , 6.25

KVK. K. Kilik, Toronto .... >00.00
Pav.,K. Radzevich, Waukegan’ 5.00
33 J. Urbonas, Pittsburgh 11.50
— Mažylis, Brooklyn, N. Y. 2.00

136 V. Zilen, Kearny 6.50
24.C, Bender, Brooklyn .......... 4.25

E. Perliuke, Nanticoke .... 3.20135

Viso ...........  ...................... $170.95
Rugsėjo Men. Išeigos:

Sckr. alga už rugsėjo mėn. 
Pirkta krasos ženklelių ........
Už svetimos laidos knygas . 
Išlaidos “Šviesos” reikale ....
Atmokėta aukų ir pren..........
Atmokėta prenum. “L.” ......
Atmokėta aukų dcm. reik. 
Raštinės

$66.50 
23.00 

..' 1.15 
36.00 
26.00 

.. 6.50 
70.00

reikmenų pirkta .......  9.77

Viso

Balansas 
‘įplaukė

................................ $238.92

SUTRAUKA:

buvo .................... $2,405.75
..................................... 170.95

Kartu
Išeigų buvo

1.70
.92 v.

Balansas yra .............. $2,337.78
D. M. ŠOLOMSKAS/.’ 

ALDLD CK Sekretorius.
PAUL BECHIS, 

ALDLD CK. Iždininkas.

Dienraščio Laisves reikalai
Nuoširdžiai Laisvę parėmė eilės kolonijų draugai. 

Nuo antro’ Laisvės paramai Massachusetts valstijoje 
pikniko, kuris įvyko B rock tone, per Geo Shimaitis ga
vome $500.

Nuo LLD1 51 kuopos, Burton, Ohio, įvykusio pikni
ko pas Rublis per J. Ruba ir Anna Klivington gavome 
$80'.

Ona Krūtulielie, iš Plymouth, Pa., prisiuntė prenu
meratą ir $15 aukų. Ji tarpe kitko rašo:

“Gerbiami Laisviečiai! Čionai prisiunčiu čekį ant 
$22. Ūž Laisvės prenumeratą $7 ir $15 aukų pagarbai 
mano mylimo vyro Jono Krutulio, kuris mirė rugsėjo’ 
18 d. Jis labai mylėjo dienraštį Laisvę.”

J. K. Nelesh, iš Binghamtono, prisiuntė prenume
ratą J. Vaičekausko’ ir $3 aukų. Taipgi aukų, surinktų 
laike M1. Kazlauskienės gimtadienio parės. Moterų 
susirinkime aukojo: j

M. Kazlauskienė $2.00; po $1: A. Malda ik iene, \ 
j. K. Navalmskienė, Ona Walins, V. Kaminskiene, J

- A. Žemaitiene; Anna Kireilieriė 50c. t
Nuo kitų gavome aukų sekamai:

Pažįstama .......................................... •
Josephine Skirmant, Brockton, Mass 
Chas Detetzko, Laurelton, N. J. ...
A. Bėkešius, Rochester, N. Y...........
Geo. švedas, Rochester, N. Y...........
G. Miknaitis, Barre Plains, Mass. ..
B. Kovalchuk, Philadelphia, Pa.........
J. i’homas, Hillside, N. J....................

Petrusailis, Fairfield, Cohn.........
B., Pottsville, Pa........... ................
Galiūnas, Brooklyn, N. Y. ..........
Lukoševičius, Washington, Pa. .. 
š., S. Windsor, Conn.....................

St. Kazeliūnas, Cleveland, Ohio .... 
T. Markei, Niagara Falls, N. Y.........
Ed. Kelly, Worcester, Mass................
A. BauMys, Hemo, Canada ...........
J*. Urbutis, Baltimore, Md. ..............
K. ftekfifehe, Mašpeth, N. Y................
M. V^Iliys, Palisade Park, N. J........
K. Abakan, Easfori, Pa.......................
Didėlis ačiū už aukas! Prašome remti Laisvę. Ati 

sinaūjinkite prenumeratas, kurių pasibaigė. *
Laisves Administracija

B

$10.00 ; 
. 5.00 
. 3.00 - 
. 3.0Q 
. 3.00 • 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 * 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00 
. 3.00

. 2.00 
. 100 .

2 pusi.—Laisve (Liberty)* ke tvirta d., Špalių-October 4, 1951
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MONTREAL, CANADA
Miesto išlaikymui išlaidos 

Ih ) $1,863,046
' Užlaikymas miesto per

eitais metais kainavo $1,- 
863,046. Mat, didžiausias 
Montreal© “turčius” yra
pats miestas, kuris turi 
turto vertybėje $108,959,- 
766. Iš jo, $42,548,252 yra 
vėrti sodai (parks), aikš
tės, žaislų plotai ir tt.; $6,- 
628,464 vertės tušti lotai 
pardavimui dėl statybos. 
Likusioji vertybė yra mies
to užlaikomi pastatai, kaip

• tai: miesto rotušė (City 
Hali) su visais pristatais, 
miesto dirbtuvės, sankro
vos, policijos ir ugniagesių 
stotys, marketai ir kt.

{staigų aptarnavimo dar
bininkai ir medžiaga, ku
rią jie dirbdami sunaudoja, 
į metus miestui kainuoja 
apie $300,000. Didesnieji 
pataisymai į metus kainuo
ja apie $200,000.

Į k Apšildymas, šviesa ir kt. 
' rainuoja apie $455,485.

Sudėjus visas šias išlaidas 
sykiu, tai susidaro apie $1, 
750,990. Prie jų dar prisi

deda $113,046 administraci
nių išlaidų. 

<1

Po $142 kiekvienam skolos/
Vargiai gal kas ir įsi

vaizdina, bet faktas yra 
faktu, kad kiekvienas mont- 
realietis — vyras ir mote
ris, mažas ir didelis, senas 
ir jaunas — turi skolos po 
$142. žinoma, tai ne asme
niška skola, bet miesto sko
los, kurių šiuo laiku yra 
$174,983,464. Tiek tai Mont- 
realo didmiestis Įlindęs į 
skolą .

Tuo tarpu sunku ir tikė
tis, kad miesto skolos suma
žės. Montrealas neužilgo 
planuoja išleisti apie $25,- 
000,000 skolintų pinigų vie
šiesiems darbams. Tas reiš
kia, kad, jei imti asmeniš
kai, kiekvienam miesto gy
ventojui skola dar paaugs 
$20.00.

Pardavimo Taksų Įplaukos
Montreal© miesto gyven

tojai bet ką pirkdami, di
delį ar mažą daiktą, apart 
federalių taksų, dar moka

ant kiekvieno pirkinio 5% 
vietos taksų, kurie skirsto
si sekamai: 2% eina provin- 
cialės valdžios iždan, 1% 
—mokyklų komisijos iždan, 
o likusieji 2% — Montreal© 
miesto iždan.

Ir štai, nors miestas gau
na tik 2% municipalių tak
sų, tačiau per metus laiko, 
nuo gegužės 1 d., 1950 m., 
iki balandžio 30 d., 1951 m., 
miestas turėjo įplaukų už 
pardavimo taksus $12,096,- 
003.

Kitos miesto įplaukos, su
rinktos taksavimais, yra: 
įžangos tikietiy į bet kokius 
pasilinksminimus (amuse
ment tax) — $956,098; už 
taksus ant telefono—$761,- 
825.

Montrealiečiai, Mąt, moka 
telefono taksų po 19 centų 
už kiekviehą liniją ir po 10 
centų už prailginamą. Tak
sus iš žmonių išrenka Bell 
Telephone kompanija ir ji 
už tai gauna 5% korpiso.

Klaupsis ir prašys
Pragyvenimo reikmenų 

kainos kyla- neišpasakytu 
greitumu. Vadovaujantis 
oficialiu kainų indeksu, nuo

A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

Patamsėmis
(Tąsa)

Trofimovas žiūri į mane pilnomis liū
desio ir nerimo akimis, tyliai kalbinda
mas:

— Jei nesiseka, tai jau nieko nepada
rysi.

Koks, iš tikro, apmaudas!
Padaręs neįtikėtinas pastangas, aš 

prisiartinau prie Vaskos. Įsižiūriu į 
veidą. Purvinas ir sulysęs, jis atrodo 
negyvas. Akys sandariai užmerktos,^ o 
iš pusiau atviros burnos blizga gražūs 
balti dantys. Čiupinėju pulsą. Jis dar 
;xįaka, nors ir labai silpnai.
*— Tuojau atneš vandens, — praneša 
Trofimovas.—Mes jį gerokai sudrėkin- 
sim. Gal gi ir atsigaus...

Greitai ateina Petrovas, laikydamas 
rankoje geležinį kibirą.

Vaskos veidą ir galvą keletą kartų ap
lieja šaltu vandeniu. Brauko jį, varto 
nuo šono ant šono. Nieko negelbsti. Va- 
sekas guli sudribęs, kaip numirėlis. Plu
ša ilgai, palenkę prakaituotus nuvargu
sius veidus: klausosi, purto, čiupinėja.

—Reikia krūtinę jam sudrėkinti, — 
pagaliau siūlo Petrovas.

Niekas jam neatsako. Jis pasilenkia 
prie Vaskos, nuriša jo kaklaraištį, at- 
sgsto liemenę ir marškinius ...

Staiga Petrovas atšoksta, lyg nemato
mos jėgos pastumtas. Vikriai išsitiesia- 
ir žiūri į mus, nesuprasdamas ir išsi
gandęs, išskėtęs dideles purvinas ran
kas.

— Kas jums? — klausiu.
—Tai nežinau, tiesa ... Ne tai... 

<štai tau sykį!... Kaipgi tai...
J? Ir Petrovas keistu skubrumu tvarko 

''savo prasūrėjusią kurtkę, kuri bevargs
tant nusitrynė ir sukiužo.

-Trofimovas ima į rankas žibintą ir 
prikiša jį arčiau Vaskos.

Mūsų nustebimui nėra ribų, Mes ne
tikime savo akimis, netikime, kad tai ti
krovė, o ne sapnas.

Silpna žibinto šviesa apšviečia nuogą 
mergaitės krūtį. Tylime, apstulbę žiūrė
dami vienas į kitą.

— Moteris! — kaip atsidusdamas, iš
taria Trofimovas ir bejėgiškai nuleidžia 
ant anglių žibintą.

— Taip! — pakartoja Petrovas, tarsi 
numesdamas kažkokį sunkumą.

Mes susivokiame.
Aš patariu užsagstyti jai krūtinę, kol 

ji dar nepabudo.
Kūrikai sutinka.
Tačiau nespėjo vienas iš jų pradėti 

darbo, kai ji pabudo. Žiūri keistai, klai
džiodama akimis. Matęmai, niekaip ne- 

i^hptahta, kur atsidūrusi.
• ) Šviesa dega silpnai. Apstulbę kūrikai, 
įAeveik remdami savo galvomis viršutinį 
Senį, stovi be žado. Prietemoje jie atro
do keverziškai. Jų veiduose, apdengtuose 
suodžių ir susiliejančiuose su tamsa, 
spihksi akių baltymai. O čia dar aš klu
pau ant kelienių, rankomis pasirėmęs į

anglis, neatpažįstamai sužalotu veidu. 
Ji susigūžia, ruošdamosi lyg ir surikti, 
lyg ir prašyti pagalbos. Ji atgauna są
monę. Didelėmis 'pastangomis pakelia 
galvą, pamato savo apnuogintą krūtinę 
ir krenta, pratrukdama isteriška rauda.

Kūrikai beviltiškai žiūri į mane, ne
žinodami ko jiems griebtis. Man davus 
ženklą, jie išnyksta iš anglių duobės.

Vėl tamsu. Moteris verkia. Klausytis 
jos nepakeliamai sunku. Pradedu ramin
ti. Tačiau prabėgo pakankamai daug 
laiko, kol ji susivaldė.

—Jūs norite mane išgėdinti? — su 
kažkokiu nusiminimu klausia ji manęs.

— Nieko panašaus, — atsakau aš ir 
pasakoju jai, kaip viskas atsitiko.

— Dieve, kaip aš išsigandau! —.su
kliko ji, vis dar nenustodama kukčioti.

Girdau ją šaltu vandeniu. Pamažu ji 
aprimsta.

Pasiteirauju jos sveikatos. Skundžia
si, kad blogai. Didelis karštis. Krūtinė 
gargaliuoja, sunku kvėpuoti. Be to, jos 
ranka labai nudegusi.

Supimas visai nurimo.
Garlaivis plaukia lygiai, beveik nepa

stebimai, tik lengvai krūpčiodamas. O 
po trumpo laiko mus pasiekia inkaro 
grandinių žvangėjimas. Po to pasidaro 
visai tylu.

—Atrodo, sustojo? — klausia mane 
bendrakeleivė.

— Neabejotinai.
—Gal būt, mes jau į Londoną atvy

kome?
— Visiškai galimas dalykas, — atsa

kau aš, neturėdamas dar tikro suprati
mo, kiek laiko mes praleidome ant gob
tuvo.

Toks spėjimas mus abu labai džiugi
na.

Moteris jau nori juoktis. Jos balsas 
stiprėja. Nors su vargu, bet ji jau gali 
kalbėti. Matomai, jos jėgos grįžta.. Tam 
gelbsti ir vėsus mūsų patalpos oras.

Man taip pat darosi geriau, ypač po 
to, kai aš užkandau truputį duonos, ku
rią paliko mums kūrikai.

—Kaip turiu dabar jus vadinti?
— Nat'aša, — su noru atsako ji.
Nespėju aš dar užsiminti apie savo 

nustebimą, kad sutikau ją tokioje vie
toje ir su vyrišku kostiumu, kai ji pati 
pradėjo aiškintis.

— Aš neabejoju, kad jūs draugas, — 
pradėjo ji bičiulišku tonu. — Todėl ke
liais žodžiais papasakosiu jums viską 
atvirai... Matote, kartu su kitais aš 
pasipriešinau ... Įvyko peštynės. Iš vie
nos ir iš kitos pusės buvo užmuštų. Pa
kliuvau į kalėjimą. Vienutėje ilgai sėdė
jau ... Iki teismo. Grasino pasiųsti pas 
protėvius ... Buvo sunku, nep'akenčia- 
mai sunku ... Nusilpo siela. Dalykas 
nuėjo taip toli, kad norėjau nusižudyti... 
Paskui nutariau pabėgti. Suvaidinau 
pamišėlę. Ilgai netikėjo, tyrė, marino 
karceryje. Bet aš atkakliai laikiausi sa
vo... Kai kada atrodydavo, kad aš iš 
tikro netenku proto. Pagaliau nuvedė į 
ligoninę. Planas pavyko. Palaukite... 
Och, kaip man sunku kalbėti... Krūti
nėje kažkas trukdo ... Dūstu ...

(Daugiau bus)

1950 m. rugsėjo men. kai
nos pakilo 19%. To išda
voj, veik visi organizuoti 
darbininkai per savo uni
jas, vienį daugiau, kiti ma
žiau, išsireikalavo pakėlimą 
algų.

Vargais-ne-galais prabilo 
ir geležinkeliečių unijų va
dai, kurie atstovauja apie 
125,000 darbininkų, dirban
čių Kanados gelžkelių kom
panijose. Pereitą savaitę 
vadai čia laikė konferenciją 
ir priėjo “išvados” ir jie 
reikalauti pakelti algas.

Čia reikia priminti, kad 
pereitais metais geležinke
liečiai buvo išėję į streiką 
su visu ryžtumu laimėti 
jiems prideramą algų pakė
limą. Deja, tuo laiku didie
ji reakciniai unijų vadai 
nusilenkė prieš geležinkelių 
kompanijas (viena iš jų — 
Canadian National Rail
way — C. N. R., beje, fe
derates valdžios rankose), 
išdavė darbininkus, privers
dami grįžti į darbą be jo
kių laimėjimų. Vėliau, apie 
šį laiką pereitų metų, arbi- 
tracijos keliu darbininkams 
buvo numesta po 7 c. į va
landą pakėlimo algos ir tuo 
pačiu sykiu uždrausta per 
dvejus metus prašyti algų 
pakėlimo,

Taigi, 18-kos internacio- 
nalių unijų bendros konfe
rencijos komiteto vardu 
Frank H. Hali po konfe
rencijos pareiškė, jog ofici
aliai negali reikalauti algų 
pakėlimo, tai nutarė tik 
prašyti, ir jis mano, kad 
kompanijos gal susimylės ir 
duos “simpatišką susidomė
jimą” tuo klausimu.

Kitais žodžiais, Frank H. 
Hali ir kompanija, atsi
klaups ir prašys almužnos 
jų atstovaujamiems 125,000 
vargšų darbininkų. Pažiū- 
rrėsime, ant kiek gelžkelių 
baronai “susimylės.”•_

Sviestas iš Švedijos
Pereitą savaitę čia, Mont

real© prieplaukoje, pirmu 
kartu laivu atplaukė iš Šve
dijos Kanadai arti 2 milijo
nų svarų sviesto. O iki lap
kričio 15 dienos visas Šve
dijoje užpirktas sviestas, 
11,500,000 svarų, manoma 
bus atvežtas ir iškrautas iš 
laivų.

Iš šito kiekio, 7 milijonai 
svarų pirkta sulyg valdžios 
kontrakto, o likusis sviestas 
prekybininkų. Šaje švediš
ko sviesto, Sakoma, dar 3 
milijonai svarų bus atvež
ta iš Naujosios Zelandijos.

Tuom manoma užtikrinti, 
kad šią žiemą Kanadoje ne
bus sviesto trūkumo.

•
Nauja autobusų stotis
Kad palengvinti sunkiai 

užkimštą važiuotę mieste, 
Provincial Transport Com
pany išvažiavimui autobusų 
į provinciją linkui rytų ir 
žiemių pastatė naują auto
busų stotį ant kampo Bėrri 
ir Demontigny gatvių..

Šios stoties pabūdavo j i- 
mui išleista $1,000,000. Ofi
cialiai atidaryta rugsėjo 27 
dieną. 

•
Nelaimėj mirė Webb- 

Biliūnaitė

Stasiui ir Elenai Račkaus
kams buvo surengta netikė
ta staigmena jų pagerbimui 
30 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga.

Dalyvavo daug svečių ir 
“jaunavedžius” apdovanojo 
vertingomis dovanomis.

Clevelando Žinios
Mūsų draugės duosniai 
pasveikino svarbią sukaktį

Šiemet Teisią Biliui sukan
ka 160 metų nuo jo priėmimo 
į J. V. konstituciją ir tos su
kakties paminėjimo sueiga 
įvyks spalių 12. Todėl tos 
svarbios sukakties atžymėji- 
mo pasveikinimui mūsų drau
gės į porą savaičių laiko, tar
pe savęs, sukėlė virš $80. Pa
kol kas mes, vyrai, tokio pasi
šventimo vargiai esame kada 
parodę.

SUEIGA Už LAISVĘ.
Piliečių Komiteto Pareiškimas

Sueiga už Laisvę atžymėji- 
mui 160 metų sukakties nuo 
priėmimo Teisių Biliaus į J. 
V. konstituciją įvyks spalių 
12 d., Hungarian Hali svotai- 
n ė j o, 11123 B u c k e y e Avė. 
Pradžia 8-tą valandą vakaro.

Principaliai kalbėtojai bus 
buvęs Michigan© senatorium 
Stanley Nowak ir uoli veikėja 
tarpe religinių žmonių ir atsi
žymėjusi veikėja už taiką 
Pauline Taylor. Kalbės temo
je, kuri panaujins pasitikėji
mą Teisių Biliui ir laisvėms, 
kurias tas bilius garantuoja 
visiems piliečiams.

Clevelando piliečių komi
tetas, kuris rengia šią sueigą, 
išleido sekamą pareiškimą:

“Mes, paprasti Clevelando 
piliečiai, sveikiname Teisių 
Bilių jo 160 metų sukaktuvė
se ir panaujiname įsitikinimą, 
kąd šis dokumentas yra pa
matu visų mūsų laisvių.

“Mes susirūpinome dabar
tinių pasikėsinimu sunaikinti 
Teisių Bilių užginant mums 
jo garantiją kalbos, susirinki
mų, minčių išsireiškimo ir 
normalių užstatų laisvės.

“Mes smerkiame tuos, kurie 
pravedė šį beširdį naikinimą 
Teisių Biliaus savo pasielgi
mais: areštuojant darbo žmo
nių vadus, unijistus, laikraš
čių redaktorius ir rašytojus 
U'ž išreiškimą jų minčių ir be
reikalingai laikant 
kimu i fantastiškai 
kaucijomis.

“Mes smerkiame
rie sunaikino lygybės garanti
ją visiems ir jų brutališkumą 
link negrų žmonių.

“Mes atsišaukiame į visue 
patrijotus ir taiką mylinčius 
Clevelando piliečius dalyvau
ti Laisvės Sueigoje apgynimui 
patys savo teisių, kurias 
rantuoja Teisių Bilius.”

juos išpir- 
au kštomis

tuos, ku

ga

Kunigai reikalauja tirti 
policijos brutališkumą

Daugiau kaip 100 baptistu

Atminčiai

PETRO VAZNIO
ir užuojauta jo dukterims 
Onutei, Gigai ir Kamšei

JUOZAS ir DOMICĖLĖ LUKAI 
Worcester, Mass.

kunigų susirinkę konferenci
joj, rugsėjo 26, pareikalavo 
pilno ištyrimo policijos muši
mų ir šaudymų centralinėjc ir 
rytinėje (reiškia, negrų apgy
ventose) miesto dalyse.

Rezoliucijose majorui Bur
ke ir saugumo direktoriui Al. 
Sutton baptistų pastoriai rei
kalauja bausti kiekvieną vir
šininką, rastą kaltu. Rezoliu
cijoje, kuri buvo vienbalsiai 
priimta, iš majoro reikalavo, 
kad jis tuojau išleistų patvar
kymą, kuriuomi ■ visi suareš
tuoti žmonės būtų traktuoja
mi lygiai, neatsižvelgiant į jų 
rasę ar kokioje miesto apylin
kėje jie gyvena. Taipgi rei
kalavo, kad, būtų pravesta 
toks įsta^yrpas, kad prosekto
toriaus raštinėje 
tūoto kvotimui, 
atsakom in gi ems 
publikos stebėti

einant arcš- 
būtų galima 
žmonėms iš 

kvotimus.
J. N. S.

Baltimore, Md
suruošė išvažiavi- 

Ta iškila įvyko 
jo

LLD 25 kuopa, sekmadienį, 
23 rugsėjo, 
mą-pikniką. 
pas draugą M. Kutčinską
gražioje ir „jaukioje sodyboje 
Hiammonds Ferry Road, Lin
thicum, Md. Diena buvo sau
lėta. Gal viena tų rudens die
nų, kurios žadina džiaugsmą 
saulės glamonėsivfose, kurių 
jau nedaug bus, kai artinas 
p a m o t ė s - ž i e m o s šešėliai... 
sai sodybos šeimininkas
si c,m s šypsosi, visus sutinka. 
Jo sodybos alėjos kviečia sa
vo pauksnėn. Sodyba ant 
upės Patapsco kranto. Apa
čioje M. Kutčinsko lankos, 
kur nusvirusiomis šakomis ry
mo
liau mėlynuoja pati Patapsco 
upė. Miesto ūžesio nesigirdi ir 
mi’.ms kartais rodosi, kad

mes esame savo brangios tė-. 
vynės Panemunės, Panevėžio, 
Padubysio, Pavilijo ar Mitu- 
vos šlaituose.

Visi renkasi punktualiau 
Viena mašina gražesnė už ki
tą—stoja eilėmis. Iš jų išlipa 
žilagalvės ir žilagalviai prog
reso kovūnai, pasišventėliai 
geresniam darbininkų būviui 
pakelti. Juos lydi jų dukros, 
sūnūs ir anūkai. Artinasi prie 
lino staltiesėmis užtiestų sta
lų, kurie, kaip sakoma, lūžta 
nuo įvairių skanėsių. Tai 
bendras stalas ir bendri pie
tūs, kuriuos paruošė ir kai
riems viską suaukojo draugės 
Deltuvienės. Jų nuoširdumas 
ir vaišingumas neaplenkė nei 
vieno.

Šalę stalo stovėjo ir stati
naitė alaus ir įvairūs “minkš
tieji” gėrimai. Finansiniai 
piknikas taip pat pasisekė.

Padainuota daug gražių 
lietuviškų dainų. Daugumas 
atsiminė savo jaunatvę, savo 
pirmas Amerikoje skurdo die
nas, savo sunkią kovą už švie
sesnį būvį.

Saulei leidžiantis, pradėjo 
svečiai skirstytis. Draugiškai 

spaudė vieni kitiems 
Mašinų virtinė slinko 
Kutčinsko alėjomis, 

šakomis linguodamos, 
naujam pavasariui

stipriai 
rankas.
draugo
kurios,
kvietė,
aušus, atvykti vėliai jų paūks
mei! pasilsėti, naujoms ko
voms jėgų pasisemti.

Titnagas.
Pat-

Maskva. — Sovietinė ži
nių agentūra Tass praneša, 
jog ir korėjietės moterys 
vairuoja kai kuriuos Šiauri
nės Korėjos bombonešius.

gluosniai-svirūnai, gi to- Indonezijos seimo daugu
ma pasisakė prieš užgyri-' 
mą Amerikos ir jos talki
ninkų sutarties su Japonįja.
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LAISVES
KONCERTAS

šiemet Laisvės Koncertas įvyks 
SEKMADIENĮ

Lapkričio 4 November
Liberty Auditorium

110 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
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Rugsėjo 26 d., nelaimėj 
sužeista po 18-kos valandų 
mirė Annie Webb-Biliūnai- 
tė, 30 metų amžiaus. Ne
laimė įvyko Riviere Beau- 
dette, Que. Važiuojant ar
kliu, arkliui pasibaidžius, iš 
vežimo buvo išmesta.

Annie Webb-Biliūnaitė 
buvo dviejų vaikų motina. 
Paliko nuliūdime vyrą Wal
ter Webb, motiną Oną Bi
liūnienę, dvi seseris ir brolį.

• . •

Bačkauskam staigmena
Giminių ir artimų bičiulių 

pastangomis, rugsėjo 22 d.

Gera Vyram Naujiena
Gal esi nervingas, pavargęs ir iš

sisėmęs? Gal jauti nusilpęs ir nu
alintas ir todėl negali naudotis to
mis linksmybėmis, kurias gamta vy
ram skyrė? Atsteigimui pajėgų ir 
vikrumo vartok HEXTRONE. HEX
TRONE, randasi 8 suderinti vitaminai 
reikalingi palaikymui vikrumo jaus
mą. Nepaisant ką vartojote pirmiau, 
pabandykite HEXTRONE ir patys 
persitikrinsite ką jie gali jums pa
daryti kaip ir padarė tūkstančiams 
kitųkitų vyrų, kurie dabar atgavo 
vikrumą vartojant HEXTRONE. 
HEXTRONE reguliarė kaina $4.00 
už vieną dėžutę. Bet, šio laikraščio 
skaitytojams 
bus paaryta 
prisiųsk šj 
PRODUCTS,
bush Ave., Brooklyn 17, New York, 
ir jūs gausite HEXTRONE dvi dė
žutes už $5.00, tai bus nuolaida ant 
$3.00 reguliarės kainos. Nereikia 
siųsti jokių pinigų. Užmokėsite pas
toriui kai pristatys dėžutes j namus. 
Hextrone parduodamas su garantija 
grąžinimo pinigų, jei nebūsite pa
tenkinti. Atsiminkite, pirmuoju sek
retu bet kokio atsiekime yra veiks
mas! Tą ncatidėliokite. Pareikalau
kite tuojau.
Vardas ........... ......................................
Adresas ................................................
Miestas ..................................................

specialc sutarčia, jums 
vertinga nuolaida. Tik 
skelbimą j BERJAC 
Dept, 316; 308 Flat-

Valstija

< 'i <♦>
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< >
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Prasidės 3:30 po pietų

Tai bus tikrai operetiškas koncertas

žymiaust lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Bus chorai, duetai, solistai ir 

šauni šokėjų grupe.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

<

<i>

3 pual.—-Laisvė (Liberty)* Ketvirtad., Spalių-October 4, 1951)



NewYorto^<žfe^2inioi
LLD 1 kuopos nariams

LLD 1-mos kuopos susirin
kimas įvyks spalių 8-tą dieną, 
7:30 vai. vakaro, LAP Klubo 
salėje, 280 Union Avė.* Broo
klyne.

Kaip kiekvienas, taip ir šis 
susirinkimas svarbus. Turėsi
me daug bėgančių reikalų at- 
linkti ir pasitarti, kaip ap- 
Švietos veiklą pravesime per 
žiemos sezoną. Visi dalyvau
kime ir raginkime kitus daly
vauti.

Draugai, kurie dar esate su 
šių metų duoklėmis atsilikę, 
pasiskubinkite užsimokėti da
bar. Sekretorius.

Buvo operuota
Mrs. Julia Manning, Onos 

Titanienės duktė, buvo ope
ruota rugsėjo 26-tą, St. Ca
therine’s ligoninėje, Williams- 
burge. v

Linkime greitai atgauti svei
katą ir sustiprėti.

Aido Choras
Visi aidiečiai kviečiami ne

pamiršti laiku ateiti i šio 
penktadienio (spalio 5) pa
mokas. Merginos turėtų ateiti 
7:30 vai. vakare, kad atski
rai pasipraktikuoti.

Pamokos įvyksta Liberty 
Auditorijoje kiekvieną penk
tadienio vakarą. Dabar, kai 
ruošiamės prie didžiulio pasi
rodymo .savo koncerte, spalio 
14 d., tai tenka smarkiau pa
dirbėti. Choro pirm.

Operetės “Birutė” 
vaidintojams

Sekmadienio ryto 9 valan
dą, spalių (Oct.) 7-tą, visi 
būkite prie Liberty Auditori
jos, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Iš ten 
važiuosime į paskirtą vietą fil
muotis. Visus prašau būtinai 
dalyvauti, nes bus pasamdyti 
kostiumai. Jurgis Klimas.

Komisionierius baudžia 
atmatą rinkėjus

Sanitation komisionierius 
Andrew W. Mulrain jau su
spendavo 47 atmatų rinkėjus 
ir žada daugiau suspenduoti 
ir net iš darbo išmesti, jeigu 
jie sulėtins darbą. Suspenduo
tieji kaltinami, kad jie pat 
pirmiausia pradėję sulėtinti 
darbą. Dėlto daug atmatų pa
likę neišvesta.

AFL unijos sanitation loka- 
lo prezidentas Krasowski pa
reiškė, jog 10,000 atmatų rin
kėjų reikalauja 40 darbo va
landų savaitės. O kadangi 
miesto administracija nepa
tenkina jų reikalavimų, tai 
darbininkai dirba iš prievar
tos. Jie nebegali atlikti tiek 
darbo, kiek patenkinti darbi
ninkai gali atlikti. Jis taipgi 
nurodo, jeigu kitų viešųjų 
darbų miesto darbininkai gau
na 40 darbo valandų savaitę, 
tai kodėl gi atmatų rinkėjai 
negali to paties gauti, kuo jie 
gali but prastesni ?

57 sanitation' department© 
garadžiai dabar pikietuojami. 
Pikietininkai reikalauja pa
tenkinti apmatų rinkėjų reika
lavimus. Unija pasiryžusi gin
ti tuos, kuriuos komisionie
rius Mulrain kokiu nors būdu 
bandys- nubausti.

Vaikas mirtinai 
nudurtas gatvėje

Brooklynietis Raymond Cu- 
nniff, 15 metų amžiaus vai
kas, buvo mirtinai peiliu per
vertas gatvėje. Sakoma, tai 
padaręs kitas vaikas, su ku
riuo jis susiginčinęs.

Neapykantos skleidėjai 
atėmė dviejų jaunų 
berniukų gyvenimą

Vienas 15-kos metų berniu
kas tapo mirtinai perdurtas 
peiliu kito 14 metų berniuko 
dėl to, kad vaikai vienas ki
tą gatvėje užgaulioję dėl 
skirtingos rasinės kilmės.

Tragedija ištiko prie Sum
ner ir Willoughby Ave., Broo
klyn. Būrys vaikinukų pradė
jo užgaulioti skirtingos kil
mės berniuką, 14 motų. Tar
pe užgauliotoji] buvęs Ray
mond Cunniff, gyvenęs 708 
Willoughby Ave. Įžeistasis 
vaikas pagrasinęs peiliu. Neti
kėdamas, kad mažesnysis vie
nas išdrįs prieš grupę kėsin
tis, Cunniff atstatęs krūtinę. 
Mažesnysis krūtinėn sumigęs 
peilį ir pabėgęs.

Kitų vyrukų parneštas prie 
namų, perdurtasis ten pat 
ant šaligatvio mirė. O pabė- 

| gūsis berniukas tapo surastas 
ii- bus teisiamas vaikų teismo.

Jam gręsia pataisų namai ir 
sužalotas gyvenimas, k

55ta Laisvės Stovylos 
sukaktis minima

Am erik i n is Svotu rgi.m iam s 
Ginti Komitetas nusitarė pa
minėti 65-tą metinę sukaktį 
nuo Laisvės Stovylos (Statue 
of Liberty) atidengimo New 
Yorko uoste. Tai bus spalio 
28 dieną.

Kad tą sukakti žymiau pa
minėti, minimas komitetas iš
leido atvirlaiškius, kuriuose 
rašoma:
Dear Miss Liberty:

I greet you on your 65th 
birthday. I hope that you will 
not be deported for your 
ideas of liberty and democra
cy.

Minimas komitetas ragina 
įsigyti šiuos atvirlaiškius ir 
pasiųsti, kur adresuojama. 
Galima užsisakyti rašant: 
American Committee for Pro
tection of Foreign Born, 23 
W. 26 St., New York 10, 
N. Y.

Filmos—Teatrai
“The Magic Face”

ši garsioji filmą dabar ro
doma Criterion Teatre, 
Broadway ir 45 St., New Yor
ke.

Tokią filmą labai žingeidi! 
matyti. Tai fantazija, kuri 
parodo, kaip Hitleris buvo 
užmuštas nuodėmingame Ber
lyne ir kaip kitas magiškas 

•veidas pasirodo Hitlerio vie
toje ir vadovauja Vokietijai 
iki pražūties.

ši filmą nuimta Austrijos 
sostinėje Vienoje. Austrijos 
garsusis aktorius Luther Ad
ler vaidina Hitlerio rolę. Tai 
geriausias impersonatorius, 
kuris pirmiau galėjo geriau
siai impersonuoti Etiopijos 
karalių Sallasie, Italijos dik
tatorių Mussolini ir dabar 
Hitlerį. ,

Grand Opera
Maestro Alfredo Salamaggi 

vadovybėje atsidaro Grand 
Opera Brooklyn Academy- of 
Music salėje už populiarę į- 
žangą — nuo $1 iki $2.50.

Spalio 12 (Columbus Die
noje) bus perstatyta opera 
“La Traviata”.

Spalio 13 —-“Barber of 
Seville”.

Bilietus galima iš anksto į- 
sigyti telefonuojant STėDing 
3-6700.

Apiplėšė YMCA

Trys plėšikai įsiveržė į Cent- 
ralę YMCA raštinę, 55 Han
son PI., Brooklyne, ir pasigro
bę $600 paspruko.

35 kambariais ir malda 
tikisi pagelbėti 
tūkstančiams vargšų

Spalių 1-mą prie garsiosios 
Bowery ir 3rd St., New Yorko, 
įvyko nepaprastos apeigos. 
Ten padėtas kortinis akmuo 
statybai 35 kambarių namo,- 
kuriame galėsią gauti prieg
laudos tie Bowery piliečiai, 
kurie norėsią “pasitaisyti”. 
Jį stato Salaveišių Armija. 
Kainuos apie pusę milijono 
dolerių, kuriuos sudėjo keli 
turčiai. Geras mostas. Tiktai 
mažas didžiam reikalui.

Apeiginių prakalbų pasi
klausyti susirinko apie 200 
apiplyšusių, alkani! suvargė- 
lių. Tūlas tarp jų džiaugėsi, 
žiūrėjo Į būsimą pastatą kai
po i tiltą sugrįžti i gyvenimą. 
Dauguma, žiaurių sąlygų čia 
atblokšti, nebeturi vilties. 
Dar kiti skaičiavo: “tie 35 
kambariai negalės patarnauti 
visiems reikalingiems pagal
bos. Jie gal padės tiktai ma
žam būreliui tų, kurie sutiks 
nebegerti ir nuolatos melstis.

Tik trys dienos beliko 
užsiregistravimui

Visi piliečiai turėtų įsitemy- 
ti, jog tik trys dienos beliko 
užsiregistravimui — ketvir
tadienis, penktadienis ir šeš
tadienis. Tie piliečiai, kurie 
neužsiregistruos, tai lapkri
čio rinkimuose negalės daly
vauti.

Ketvirtadienį ir 'penktadie
nį užsiregistravimo vietos bus 
atdaros nuo 5 vai, po pietų 
iki 10:30 vai. vakare, o šešta
dienį nuo 7 vai. ryto iki 10:30 
vakare. Kiekvienam ’piliečiui 
galima pasirinkti tinkamiau
sias laikas užsiregistruoti.

Amerikos Darbo Partija 
specialiai prašo pasirinkti šią 
partiją, kuomet registruoja- 
tės, nes tuo laiku bus įteiktas 
balotas, kuriame galėsite pasi
žymėti, kurią partiją jūs pasi
renkate primary rinkimams.

Minima partija kovoja už 
taiką, prieš aukštas kainas, 
prieš korupciją valdžioje. Ji 
gina darbo žmones.

Pasiskubino mirti
Lattingtown, L. L, rasta 

pasikorusį turtinga ponia 
Joan K. Bali, 71 metų, gyve
nusi 25 kambarių palociuje 
prie Skunk’s Misery Road. Ją 
atrado jos tarnaitė. Pašaukė 
daktarą, bet nebeatgaivino. 
Tyrimas nustatė, kad jinai 
pati nusižudė. Po nesentai 
pergyventos ant akių opera
cijos ji bijojusi apakti.

Patricia Knight ir Lu
ther Adler vaidina dra
matiškoje filmoje “The 
Magic Face”, rodomoje 
New Yorko Criterion 
Teatre.

Great Neck, N. Y.
Susižiedavo Teresa Wizju- 

nienė, našle, gyvenanti 69 
forest Row, su Pranciškų Ai- 
montu, našliu, gyv. 70 Forest 
Row.

Aimontas yra naujakurys- 
dipukas. Kilęs iš Raseinių.

Teresa, po tėvais Purėnaitė, 
paeina iš Kupiškio. čionai 
priklauso prie visokių organi
zacijų. Yra Laisvės skaitytoja 
ir rėmėja. Jos vyras Wizju- 
nas mirė 1944 metais. Mokė
dama visokių darbų, būda
ma darbšti ii’ gera šeimininkė 
ii ir našlystėje gražiai pagy
veno. Tačiau nusprendė, kad 
porinis gyvenimas vis viena 
būsiąs linksmesnis.

Apie vestuves pranešime 
vėliau. G. N.

Nelaime ar tikslus 
nusimarinimas

Advokatas George C. Heck, 
Jr. rąstas savo vasarnamyje 
miręs nuo tabletėlių miegui. 
Mirties priežastis tiriama. Jo 
žmona sako, kad jis buvęs la
bai • nervingas sekmadienio 
popieti ir tabletėlcs ėmęs, 
kad galėtų užmigti.

Heck, korporacijų advoka
tas, pastaruosius metus buvęs 
be savo užsiėmimo. Gal tas ir 
buvo priežastimi tokio nervin
gumo, kuris užmušė jį vos su
laukusi 43 m., kuomet jis tu
rėtų būti pačiame stiprume 
fiziškai ir aukštyje savo pro
fesijos.

Tėvas pasimokėjo už 
mergininką sūnų

James Mason, Ji’., 20 metų, 
atsidūrė pas teisėją Solomon 
už per didelį meilumą. Įtako
je alkoholio Įsismaginęs, jis 
pradėjęs* praeives gražias 
merginas gaudyti ir ten pat 
ant šaligatvio bučiuoti, gla
monėti.

Bėdon patekusio sūnaus 
gelbėtoju atvyko teismabutin 
ir tėvas. Kuomet teisėjas pa
sakė, kad tėvas turėtų sūnų 
tėviškai “paglostyti”, tėvas 
ten pat ir tvojo sūneliui per 
žandą. Bet teisėjas sustabdė, 
patardamas tarp tėvo ir sū
naus bylą pasilaikyti iki pa
reis namo. O dabar turi sū
nus pasimokėti $15, arba eis 
kalėti. Tėvas skubiai paklojo 
dolerius ir išsivedė sūnų na
mo.

Unijistus išteisino
Fed erai is teisėjas Sylvester 

J. Ryan praėjusį pirmadienį 
panaikino buvusius pasiūly
mus bausti elektristų unijos 
viršininkus kaipo paniekinan
čius teismą. Kaltinamaisiais 
buvo Julius Emspak ir James 
J. Matles, United Electrical, 
Radio & Machine Workers fi
nansų sekretorius ir direkto
rius.

Teisėjas tai padarė pačios 
prokuratūros pasiūlymu, nes 
jų veikloje unijoje neradę jo
kio subversyvumo.

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pęrtvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreert 4-8174
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Albert J. Fitzgerald ta
po išrinktas United Elec
trical, Radio & Machine 
Workers prezidentu de
šimtajam terminui. Kon
vencija neseniai Įvyko 
New Yorke.

Paskyrė naują degtinės 
leidimams įstaigos 
viršininką

George P. Butterly Jr., 
brooklynietis, gyvenantis 169 
Columbia Ave., Brooklyne, 
republikonas, tapo paskirtas 
vyriausiu vedėju State Liquor 
Authority, Albany. Jį pasky
rė vietoje George W. Gatz, 
kuris pasitraukia pasėkoje 
jam iškeltų kaltinimų Staten 
Islande vykdytame tyrinėjime 
suktybių tame skyriuje.

Tyrinėjant Staten Island 
republikonų lyderį Ruppell 
liudytojai sakė, būk Gatz 
bendravęs su Ruppell ėmime 
kyšių už davimą leidimų gė
rimus pardavinėti. Gatz to 
užsigynė, tačiau iš tarnybos 
pasitraukė neribotam laikui, 
kol jo geras vardas būsiąs 
atsteigtas.

Apvogė milionierką
Mrs. Aila Mellon Bruce 

pranešė Nassau apskrities po
licijai, kad jinai buvo apvog
ta. Įsiveržęs į jos namus Syos
set, L. L, vagilis pasigrobė 
$100,000 vertės brangakme
nių ii- tūkstančius dolerių. Pa
galiau, ji tikrai nei nežinanti, 
kiek ton pinigų buvę, bot buvę 
nemažai.

Mrs. Bruce yra duktė ve
lionio Andrew Mellon, kuris 
yra buvęs Jungtinių Valstijų 
iždines sekretorius.

Gemblenu karalius 
gavo 12 m. kalėjimo

Hafry Gross, Brooklyno 
gemblerių karalius, gavo dar 
12 metų kalėjimo už 12 pra
sižengimų.

Jam buvo priskaityta 66 
prasižengimai, tai turėtų gau
ti 66 metus kalėjimo, bet kiti 
dovanoti.

Pirmiau jis buvo nuteistas 
5 metais kalėjimo, tai iš viso 
pasidaro 17 metų.

Queensborough tiltas bus 
padidintas

Planai nžgirti padidinti 
Queensborough tiltą, kad ga
lėtų kasdien pervažiuoti iki 
100,000 mašinų. Tai kainuos 
7 milionus dolerių.

Plėšikas pagautas 
bemiegant darbe

Nassau apskrities teritorijo
je buvo pagarsėjęs valgyklų, 
apiplėšimuose Frank Schle
gel, 62 motų amžiaus. Tai 
buvo jo ilgų metų amatas ir 
iš to neblogai vertėsi. Bet vie
ną naktį jis suklupo ir papuo
lė bėdon.

Apiplėšęs vieną valgyklą 
jis norėjo gerokai pasistiprin
ti. Pasiėmė valgių ir bonką 
degtinės. Begerdamas pradė
jo snuduriuoti ir visai netikė
tai užmigo. Detektyvai ji ton 
rado bemiegantį.

DAUGIAU ŽINIŲ
Mūsų dienraščio korespon

dentai ir reporteriai prašomi 
rašyti arba telefonu perduoti 
vietines žinias iš 
Yorko apylinkės, 
kas dedasi jūsų 
jūsų draugijoje, unijoje 
gimė, susirgo, 
sias žinias galite pranešti 
lefonu: Virginia 9-1827.

visos New 
Rašykite, 

apylinkėje, 
kas

mirė. Greita- 
te-

Iškritusi iš automobilio 
užsimušė

atsi-Kuomet automobilis 
mušė į West Side Highway 
sieną ties 46 St., Mrs. Christi
na Williams, atsidarius auto
mobilio .durims, išrito iš auto
mobilio ir užsimušė. Areš
tuotas automobilio vairuoto
jas Palmer.

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku
ir Chauffeur’iu. ■pw- ji

e , JTittr
Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICIINIAVIČTUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

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 Barbenai

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

TELEVISION

Trys kaltinami vaiko užmuši
me ir kareivio sužeidime

Brooklyniečiai James Cons
tantino, John Gorman ir 
Charles Turnage areštuoti 
ir kaltinami nušovimu 15 mo—« 
tų vaiko ^Morris Hardy ir po?8 J 
šovimu kareivio David Wi-* 
lliams. Susišaudymas įvykęs 
dėl gemblerystės ginčų.

Ko tįk Tamstai reikia, ga
lite pasiekti per Laisvę. Jei 
ieškote darbo ar reikalau
jate darbininkų, pasiskelb- 
kite Laisvėje ir gausite.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar- . 

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

HELP WANTED—-FEMALE
Reikalinga namų darbininkę, kas

dien nuo 2 iki 7 vai. šaukite nuo 8 
p. m., namai Brooklyne.
Tel. SL. 6-2478. (194-195)

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 Moterų kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, spalių 8 
d., kaip 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicott St. Maldy
kite visos narės dalyvauti ir naujh 
atsiveskite, nes yra daug svarbių 
reikalų neužbaigta. — A. W.

(193-194)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

pirmą sekmadienį po pietų. 3 vai. 
(October 7 d.), toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Maldžiu atsilankyti skait
lingai. Visi nariai įsitėmykite, kad 
nuo šio mėnesio susirinkimai atsi
bus kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį per visą žiemą toj pačioj 
vietoj. — Kviečia Valdyba.

(193-194)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

«—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: v

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

Tel. EV. 7-6283

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką/
DANTŲ GYDYTOJAS \ 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




