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KAas nori karo?
Misijonierius Svirnelis ir 

badaujanUej’i indusai.
Ko jis ten?
Norim, kad teismai būtų 

bešališki.
Rašo R. MIZARA

šių metų liepos 10 d. Nau
jienose skaitau, būk “taika 
lietuvio ausyse skamba kaip 
mirtis...”

Tačiau Naujienos nepasa
ko: kokio lietuvio? Yra lie
tuvis ir lietumis.

Lietuvis hitlerininkas, lie
tuvis menševikas, lietuvis kry
žiokas, nori karo, o padorus 
lietuvis, darbo žmogus lietu
vis — trokšta taikos.

Indijoje gyvenąs misijonie
rius kunigas Jonas Svirnelis 
'rašo vienam klerikalų laik
raščiui :

“Mačiau iš bado mirštan
čius...”

Kunigas Svirnelis matė tai, 
fra rųgtė kiekvienas, buvęs 
fcfado 'paliestose srityse^ Ir 

•į Svirnelis štai ką sako:
“Tokioje padėty esant, ko- 

1 munistų ir protestantų organb 
. zacijos taip pat pasinaudoja 

savo tikslams. Ir jie deda vi
sas pastangas, kad pritrauktų 
prie savo organizacijų kuo 
daugiausia narių. Ir pritrau
kia.

“Prieš dvejus metus nie
kas negirdėjo, kad tarp šių 
paprastų Garo žmonių būtų 

I komunistų. Bet dabar, jau 
. šimtai seka komunistų vadus. 
I Alkani žmonės nemąsto, kas 
' bus ateity...”

Misijonierius kunigas nusi- 
jis, sakydamas, būk 
nemąsto, kas bus 
ryžtasi parodyti, 

žmonės kvaili, 
komunistai, be abe- 

badau jautiems

’ gando ir 
“žmonės 
ateityje,”

į kokie . tie
Indijos

; jojimo, sako 
žmonėms:

— bebadaukite, o kovokite 
Indija turtinga, duonos gali 
užtekti Visiems, tik reikia pa
daryti visuomeniniame gyve
nime pakaitų; badą Indijos 
žmonėms atnešė ne komuniz
mas, o kapitalizmas.

Ar ne kiekvienam /žmogui 
suprantama kalba ?

Ar tenka stebėtis, \kad in

 

dusai linksta komunizmo pu
sėn. Jie linksta ton pusėn, 
nes žino, jog blogiau jau ne
bus, — bus tik geriau.

Pats misijonierius Svirne
lis didžiuojasi, būk jis įkišo 

tranką į,kišenę ir iš ten ką tai 
t ištraukęs, davė badaujančiai 
rindusei motinai.

Gerai, jei jis taip darė.
Bet^toji motina galėjo jo 

i paklausti: ką gi pats, kunige 
Svirneli, čia veiki? Tu; nieko 
naudingo nedirbdamas, suval- 

■ gai kąsnį duonos, kurį galėtų 
, suvtfįgyti indusas darbo žmo- 
• gus! j
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j Marijonų Draugas nepa
tenkintas Kazio Griniaus atsi
minimais, spausdinamais men
ševikų spaudoje. «•

Girdi, tie atsiminimai, lie- 
čią klerikalų viešp'atavimo 
laikus Lietuvoje, “mums šian
dien yra net pavojingi.”

Dėl to klerikalų Draugas 
su Naujienomis pešasi.

Andai rašiau apie tai, kaip 
šališki yra mūsų krašto teisė
jai, prieš kuriuos atsistoja 
valdžios suimti darbininkų 
veikėjai.

Ten pat paminėjau žurna
listės Elizabeth Gurley Flynn 
nuomonę apie Foley Square.

Rašydamos apie tai, Nau
jienos primeta man ir anai 
rašytojai, būk mes norį “dis
kredituoti Amerikos teismus.”

Ne'! Teismo 
diskredituoti 
ves nediskre

ieks negali 
, jei jis pats sa

vęs nJdiskredituos.
Gi į Naujienų klausimą, 

“ką jie norėtų matyti dabar
tinių teismų vietoje,” atsa
kau : bešališku s teismus, gi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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IRANAS ĮVEDE KARO 
STOVĮ, SLOPINANT 
DEMONSTRACIJAS
Užmušta 16 per demonstraciją 
prieš prez. Trumano pasiuntinį.

Teheran, Iran, liep. 16. — 
Irano valdžia paskelbė karo 
stovi, kad nuslopintų daug- 
meniškas demons tracijas 
prieš Ameriką ir Angliją.

Dešimtis tūkstančių ira
niečių demonstravo prieš 
atlėkusį prezidento Truma
no pasiuntinį W. Averell 
Harrimaną. Karino menė 
ir žandarai su tankais ir 
šarvuotais a u t o m o b iliais 
blaškė demonstrantus, lai
dė į juos troškinančias-aša- 
rines bombas, šaudė, sako
ma, “oran” ir buožėmis dau
žė. ’

Irano premjero valdžios 
šalininkai, 
šaligatvių, 
akmenis į 
čia minią.

Bent 16 
mušta ir daugiau kaip 100 
sužeista.

D e m o n s t rantai šaukė: 
“Šalin Amerikos imperialis
tus!” “Šalin karo kursty
toją Harrimaną!” “Šalin 

‘anglus!”
Associated Press rašo, 

jog taikos šalininkai suruo
šė tą demonstraciją, vado
vaujant Tudeh (Masių) 
partijai.

stovėdami ant 
tuo tarpu mėtė 
demonstruojan-

asmenų tapo už-

Amerikonai atmušė 10 
liaudininkų atakų

viduriniame fronte,

Čorvon - Kumhva-Py-

Korėja, liep. 16. — šiauri
nės Korėjos liaudininkai ir 
kinai padarė 10 greitų, aš
trių atakų prieš ameriko
nus 
ypač prie vadinamo gele
žinio 
onggang trikampio. Ame
rikonai atmušė atakas.

Amerikiniai žvalgai su 
tankais ir šarvuotais auto
mobiliais veržėsi pirmyn, 
norėdami patirti stipriąsias 
liaudininkų pozicijas. Liau
dininkai atmušinėjo jankių 
žvalgus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai tęsė mū
šius prieš amerikonus ir pa
darė jiems naujų nuostolių.

Maskva. — Mirė sovieti
nis generolas Ivan P. Kon- 
novas.

ORAS. — Vis giedra ir 
šilta.

nančius Teisių Bilių, ginan
čius mūsų krašto konstituciją.

Andai žymėjau; jog yra 
teisėjų, kurie tai ir daro, — 

: teisėjas Black,tarp kitų: teisėjas 
Douglas, Hand.

Bet jų mažuma.
Su šia nuomone sutinka daug 

šviesių žmonių, kuriems /fūpD 
mūsų krašto žmonių laisvė ir 
gerbūvis.

Naujienos su tuo nesutinka 
ir aš dėl to nesistebiu): jos su
tinka su Hearstu, sutinka su 
pikčiausiais liaudies priešais.

Tegu jos važiuoja sau!

Prez. Trumanas atsiuntė 
Harrimaną kaip asmeninį 
savo atstovą, kad perkalbė
tų Irano valdžią sugrąžinti 
anglaųi aliejaus-žibalo pra
monę, kuri neseniai perimr 
ta į Trano valstybės nuosa
vybę.

Harrimanas įteikė Irano 
premjerui Mossadeghui ir 
asmeninį prezidento Tru
mano Jaišką, raginant Ira
ną nusileisti anglams.

Jungi. Valstijos pavaro 
du Vengrijos atstovus

Washington. — Amerikos 
valstybės departmental pa
reikalavo, kad Vengrija at
siimtų du savo atstovybės 
narius, Lajos Nagy ir Pete
rį Varkonyi. Vadina juos 
“nepageidaujamais asmeni
mis.”

Jie pavaromi, supranta
ma, todėl, kad Vengrija 
pereitą savaitę liepė išsi
kraustyti dviem amerikinės 
atstovybės nariams 
įtariamiems šnipams.

kaip

Acheson ragina vis dar 
ruoštis “tikram karui”

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson ragino vis urmu 
ginkluotis, nepaisant dery
bų dėl pertaikos Korėjoje.

Achesonas mažino korėji- 
nio karo svarbą, pasakojo, 
kad jeigu įvyktų taika Ko
rėjoje, tai “rusai” per pus
metį ar metus galėtu “už- 
kurti karą kur kitur.” To
dėl, anot Achesono, Ame
rika privalo ruoštis “tikra
jam karui.”

Taip Achesonass- kalbėjo 
susirinkusiems žurnalų ir 
knygų leidėjams birželio 
pabaigoje; bet tik dabar 
paskelbtas jo kalbos turi
nys.

Gubernatorius Dewey 
šnekasi su Gangu

Taipeh, Formozą. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Thomas Dewey, repu- 
blikonas, lankėsi pas Čiang 
Kai-šeką, kinų tautininkų 
valdovą Formozos saloje. 
Dewey buvo labai svetingai 
pavaišintas ir kalbėjosi su 
Čiangu apie kovą prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Dewey taipgi lankysis pas 
Thailando, Bųrmos ir kitų 
kraštų prieškomunis tines 
valdžias pietiniai - rytinėje 
Azijoje.

London. — Pasakojama, 
kad\Stalino duktė Svetlana 
ištekėjo už pulkininko Mi
chailo Kaganovičiaus.
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VALDŽIA STENGIASI VĖL 
ĮKALINT 14 KOMUNISTŲ

Nors fe-New York. — 
deralinio apeliacijų teismo 
teisėjas Learned Hand ket
virtadienį įsakė paliuosuoti 
15 komunistu iš kalėjimo 
už senąsias $176,000 belas, 
užstatytas Civiliniu Teisių 
Kongreso, bet jie buvo iš
laikyti kalėjime dar 24 va
landas iki penktadienio.

Dar daugiau. Valdžios 
prokuroras Irving Saypol 
ir’ apskrities teisėjas Syl
vester Ryan vėl pašaukė 14 
paleistųjų į teismą pirma
dienį. Iš naujo “nagrinėjo,” 
ar turėtų būti atšaukti se
nieji jų užstatai, parūpinti 
Civilinių Teisių Kongreso. 
Tuo tarpu penkioliktasis 
buvo paliuosuotas už naują 
belą, kurią jo tėvas užstatė.

Potvyniai padare $500,000,000 
nuostolių; pražudė 17 žmonių

Kansas City, Mo. — Iš- 
tvinusios Missouri ir Kan
sas upės panardino dideles 
dalis “dvynukų” miestų 
Kansas City, Mo., ir Kansas 
City, Kans. Gelbėtojai iš
plukdė daugiau kaip 75,000 
gyventojų iš apsemtų t na
mų. Potvyniai nuskandino 
bent i^žmonių ir pądarė 
daugiau kaip 500 milionų 
dolerių nuostolių.

Per ilgas smarkias liūtis 
taip išplūdo Kansas ir Mis
souri upės, kad sugriovė 
krantu. užtvankas ir apsė
mė tūkstančius namų iki 
keliolikos pėdu gilumo. Su
sprogo vienuolika didžiulių 
kerosino ir gazolino bakų 
(tankų). Kilę dėl to gais
rui supleškino keturis blo
kus namų.

Ud HiaiDUV II Ali

Tebeliepsnoja pasipylęs1 nukentėjusiems.

Valdžia atsisakė priimti 
po 810,000 užstatų už du 
Civilinių Teisiu Kongreso 
belu fondo globėjus, dr. 
Alph. Huntoną ir rašytoją 
Dash. Hammetta. Tai to
dėl, kad jų advokatas nesu
tiko išduoti žmonių, kurie 
norėjo užstatyti belas už 
Huntoną ir Hammettą.

Jiedu patys yra teisėjo 
Ryano nuteisti 90 dienų ka
lėti, kad . atsisakė išduoti 
vardus ir adresus žmonių, 
kurie suteikė belas kelioli
kai komunistų vadovų.

Tie komunistai areštuoti 
už vadinamą sąmokslą 
skelbt, kad reikėsią nuverst 
Amerikos valdžią per prie
vartą.

ant vandens kerosinas ir 
gazolinas; gręsia naujais 
gaisrais.

Potvynis ir gaisrai taip 
pat grūmoja sunaikint 
miestų elektros daryklas ir 
geriamojo vandens įrengi- 
mus-va/ndentiekius .

Kovai prieš tuos pavojus 
darbuojasi atsiųsti armijos 
inžinieriai ir tūkstančiai sa
vanorių gelbėtojų.

Tinkamas gėrimui vanduo 
taip sumažėjo, kad jis tapo 
racionuotas, ir žmonės te
gauna tiktai po kvortą kitąl$15,000,000 paramos 
vandens per dieną.

Dar 400,000 žmonių tebė
ra užstrigę apsemtuose na
muose.

Raudonasis Kryžius duo
da maisto ir kitos pagalbos

VĖL EINA DERYBOS
TARP AMERIKONŲ IR
KORĖJOS LIAUDININKŲ
Siauriniai korėjiečiai ištraukė 
savo kariuomenę iš Kaesongo

Tokio, liep. 16. — Ame
rikos generolai sekmadienį 
sugrįžo į derybas su šiau
riniais Korėjos liaudinin
kų ir kinų generolais Kae- 
songe, už kelių mylių į pie
tus nuo 38-tos paralelės. 
Vėl tęsiamos derybos.. Kol 
kas stengiasi pagaminti 
tiktai dienotvarkę klausi
mų, kurie bus svarstomi to
lesnėse derybose apie mū
šių sustabdymą.

Pakilo bedarbių 
skaičius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos depart- 
mentas paskelbė, jog birže
lio mėnesį šiemet bedarbių 
skaičius p a d a u g ėjcų 371 
tūkstančiu.

Sako, birželyje buvo jau 
1,980,000 bedarbių. Be to, 
daugiau kaip dviem milio- 
nam dirbančiųjų buvo su
trumpintas darbo laikas 
nuo vienos iki 14 valandų 
per savaitę.

Admirolas Sherman 
išvyksta pas Franko

Washington. — Admiro
las Forrest Sherman, vy
riausias karinio Amerikos 
laivyno komandierius, iške
liavo į vakarinę Europa. 
Ten tarsis su generolu Ei- 
senhoweriu apie Europos 
ginklavimą prieš komuniz
mą.

Paskui Shermanas nu
vyks pas Ispanijos diktato
rių Franko ir ragins Ispa
niją kariniai bendradar
biauti su Atlanto kraštų 
sąryšiu prieš Sovietų Są
jungą. x

Aštuoni Amerikos sena
toriai pastarosiomis dieno
mis taipgi lankėsi pas Fran
ko ir kvietė jį į karinę tal
ką, prįeš komunizmą.

Perša uždraust belas 
politiniam kaliniam

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Leo
nard W. Hali davė pasiūly
mą išleisti įstatymą, reika
laujant visai uždraust belas 
žmonėms, kurie bus areš
tuoti “už veiksmus prieš 
valdžią.”

Hali perša laikyti juos 
kalėjime be jokių belų iki 
teismo.

Washington.— Prez. Tru- 
manas prašė Kongresą, kad 
paskirtų 15 friilionų dolerių 
paramos n u k e ntėjusiems 
nuo potvynių. Pranešama, 
jog Kongresas tuojau už- 
girs prašymą.

gin- 
Plote po 5 

nuo

Amerikos atstovu vadas 
admirolas Chas. T. Joy per
eitą ketvirtadienį pertrau
kė pokalbius su šiauriniais 
korėjiečiais ir kinais todėl, 
kad šiauriečiai sulaikė 20 
amerikinių korespondentų, 
važiavusių į Kaesongą.
Priimti amerikiniai 
pasiūlymai

Paskui generolas Mat
thew Ridgway, vyriausias 
amerikonų k o m a n d ierius 
Tolimiesiems Rytams, išsta
tė šitokias sąlygas šiauri
niams korėjiečiams, jeigu 
jie nori panaujinti derybas:

Kelias į Kaesongą turi bū
ti laisvas amerikonams ir 
kitiems “Jungtiniu Tautų 
atstovams, be jokių 
kluotų sargų, 
mylias į visas puses 
Kaesongo vidurio neturi 
būti jokiu ginkluotų šiauri
nių korėjiečių ar kinų, 
apart mažiuko skaičiaus 
karinės policijos.

Tvarkai palaikyti pačioje 
derybų vietoje per pusę my
lios į visas puses nuo namo, 
kur eina derybos, gali būti , 
tiktai neginkluoti sargai.

Generolas Kim II Sung, 
vyriausias šiaurinių korė
jiečių armijos komandie- 
rius, šeštadienį priėmė tuos 
reikalavimus. Savo atsaku 
me generolui Ridgway jis 
taipgi pastebėjo, kad ame-.. 
rikonai tik dėl menkos prie
žasties pertraukė derybas. 
Kim II Sung sakė, galima 
buvo greitai susitarti dėl 
amerikinių korespondentų 
praleidimo į Kaesongą, bet 
amerikonai nelaukė siūlo
mo susitarimo.

Dar 2,000,000 dipuku 
lieka vakarų Europoj

k Vokieti-

ilionai iš-

New York^ — Jungtiniu 
Tautų komisionierius dėl 
išvietintųjų, dr. G. J. Goed- 
hart, pranešė, j 
joje ir kitur vairinėje Eu
ropoje tebėra 
vietintų - pabėgėlių.

Jungtinės Valstijos iki 
šiol įsileido 250 tūkstančių 
akų. ‘Anglija ir kiti Va

niai kraštai po mažiau 
jų priėmė. *

Mojasi panaikint bet 
kokią kainų kontrolę

Washington, -r- Republi- 
konai Kongreso nariai bu
riasi išvien su pietiniais de
mokratais atmesti visus 
valdžios siūlymus dėl kainų 
kontrolės palaikymo. Jie 
ypač priešinami bet kokiem 
kainų numušimam.

Hong Kong.—Nežinia kas 
pavogė pusketvirtos mylios 
pojūrinio telegrafo.
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ADVOKATO HAYS BALSAS
’ŠIUO ŽIAURIOS REAKCIJOS metu, kai valdančioji 

klasė mindo kojomis Teisių Bilių, labai svarbu išgirsti 
įtakingų amerikiečių tartą viešą žodį tuo reikalu.

Vienu tokiu žymiu amerikiečiu yi$i advokatas Arthur 
Garfield Hays, kuris aną dieną viešai per spaudą už- 
gyrė Frederick V. Field’o atsisakymą išduoti vardus ir 
pavardes tų žmonių, kurie davė pinigų Civilinėms Lais
vėms Ginti Kongresui, kad jis galėtų išbėluoti politinius 
kalinius.

“Aš nemėgstu išdavikų ir aš manau, kad jų nemėgsta 
Amerikoj visuomenė,” rašė jis niūjorkiškiame Com- 
passe.

Advokatas Hays yra gražiai pasižymėjęs juristas. Jis, 
atsiminkime, dalyvavo gynime Sacco ir Vanzetti; jis ka
daise nuvyko į Leipcigą ginti Dimitrovo ir kitų, nacių 
teistų veikėjų neva už reichstago pastato padegimą; jis 
paskiausiuoju laiku gynė “Trentono šešius.”

“Aš džiaugiuosi, kad Field nesutiko atsakyti klau
simų, kuriuos teisėjas jam statė,” žymi M'r. Hays.

Šio advokato nuomone, puolamieji politiniai nusikal
tėliai ir tie, kurie juos gina, drąsiai privalo eiti kalėji
mam nieko nebodami. Visa tai paveiks į visuomenę, ku
ri pakels savo balsą prieš žiaurius persekiojimus žmo
nių, turinčių skirtingus politinius principus, negu tie, ku
rie'juos persekioja.

ŽURNALISTAS L F. STONE rašo, jog Niujorko 
• miestas yra pilnas advokatų, rašytojų ir kitokių inte
lektualų, kurie tarp savęs argumentuojasi: kodėl komu
nistai ir kiti radikalai turėtų būti ryžtingesni, drąsesni 
ir smarkesni už mus?... Tačiau, šitie patys žmonės, 
kai ateina valanda drąsumui ir ryžtumui parodyti, slaps
tosi. {

KOVA PRIEŠ GYVENIMO SUNKINIMĄ
NIEKS šIANpiEN NEGALI^ UŽGINČYTI to fakto, 

jog Amerikos darbo žmonių gyvenimas sunkėja. Sun
kėja jis ne tik tiems, kurie turi darbus,—sunkėja gyve- 

! nimas ir • tiems, kurie gyvena iš pensijų, iš savo taupy- 
bų; sunkėja jis sužeistiesiems, negalintiesiems dirbti ka
ro veteranamas, gaunantiems pensijas. Sunkėja jis 
smulkiems biznieriams ir profesionalams.
'Žmonių, kurie gyvena iš pensijų bei sutaupų, yra mi

si lijonai.
Kodėl gi jis sunkėjai? Ar permažai daiktų krautu

vėse? Permažai fabrikai pagamina produktų?
.‘ Sandėliai pilni gyvenamųjų produktų, bet žmonės jų 
negali įpirkti.

' Neseniai buvo paskelbta, jog Amerikos sandėliuose 
tebėra gyvenimui reikalingų produktų 70 bilijonų do
lerių vertės.

Fabrikai, be to, gamina ir gamina daugiau produktų. 
. Bet žmonės jų nebegali įpirkti!

Valdančioji klasė, laikydama tuos produktus sandė
liuose, reikalauja peraukštų kainų. Ji, valdančioji klasė, 
tikisi, jog prasidės pasaulinis karas, tuomet ji galės 

’ produktus parduoti aukštesnėmis kainomis.
Tuo pačiu kartu 'valdžia reikalauja uždėti ant darbo 

žmonių pajamų aukštesnius taksus, — tarytum jie būtų 
. dar permaži! \

Jei mūsų darbo unijos, jei mūsų visa darbo žmonių 
. visuomenė nepradės prieš tai griežtesnės koVos, tai 
gyvenimas dar ir dar pasunkės!

TETA ANITA
SAN FRANCISCO MIESTE gyvena senutė, Anita 

Whitney, kurią vietos žmonės vadina “Teta Anita.”
Šių metų liepos 7 dieną ši moteriškė-veikėja šventė sa

vo 84-rių metų amžiaus sukaktį.
“Aš tikiu,” sakė ji spaudos korespondentams, “jog 

dauguma mūsų krašto žmonių yra tikrieji amerikiečiai. 
Jie tiki laisvės žodžiu, jie tiki laisva spauda ir visomis 
tradicinėmis laisvėmis, kurios yra mūsų tautos pagrin
das. "

“Amerikos žmones, ypatingai darbininkai, turi rau
doną kraują savo gyslose. Aš netikiu, kad jie. nekovos 
prieš gyvenimo sunkinimą ir priespaudą. Aš matau at
eičiai viltį.” •

Ši 84-rių metų amžiaus senutė visą savo sąmoningą 
. gyvenimą praleido darbe už liaudies reikalus, nežiūrint 

to, kad ji pati gyveno ne varge.
• Beje, ji pasakė; “Kiekvienam aišku, jog kapitalizmas 

miršta,” bet jis “miršta labai nenoriai.”
Šia proga tenka priminti, jog Amerikos darbininkų

y judėjimas, visas progresyvių žmonių judėjimas, gali di- 
džiuotis tuo, kad jis savo eilėse turi tokias žymias mo- 
teris-kovotojas, kaip Močiutė Bloor, kaip Teta Anita, 

H kaip Elizabeth Gurley Flynn!

i 
i
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Kas Ką Rašo ir Sako VLADAS VĖLIAVĄ IŠKĖLĖ!

ĮKŪRĖ komitetą 
PRIEŠ POGROMUS 
KOVOTI

Liepos 7 d. Čikagoje įvy
ko pažangiųjų lietuvių su
sirinkimas, kuriame buvo 
išrinktas komitetas kovai 
prieš pogromus, atliekamus 
sufašistėjusiu gaivalų.

Pasak Vilnies, šis lietuvių 
komitetas:

Kreipsis prie darbo unijų 
tokio komiteto bendram vei
kimui.
Jis taipgi kreipsis prie Mies

to * Administracijos, Human 
Relations Komiteto, kuris ko
voja prieš rasinę diskrimina
cija. . .

Jis atsišauks j vietiniu^/gy- 
ventojus, kad jie nesiduotų 
gaujai kurstyti ir neleistų da
ryti užpuolimus.

Jis taipgi kreipsis prie vie
tiniu kunigų, kad jie ragintų 
žmones šalintis nuo kurstyto- 
jv.

Esame tikri, jog pažan
gioji Čikagos visuomenė sa
vo kovą prieš pogromščikus 
laimės. Įvykiai Cicero mies
te, atsitikę praėjusi savait
galį, tūipgi padės išjudinti 
kiekvieną galvojantį žmogų 
ir privers jį veikti.

gyvenančio A. Miškuno toks 
laiškelis:

“Aną dieną nuėjau vieti
niame Amerikos knygyne pa
sidairyti. Po to, kaip pasirin
kau dvi norėtas knygas, pra
dėjau ’vartyti knygas skyriu
je, kur knygynui nereikalin
gos arba menkavertės knygos 
parduodamos skaitytojams.

i Dažniausiai tai knygos, ku
rias knygynui padovanojo 
turtingi amerikiečiai, 'bet ku
rių knygynas nenori įtraukti 
į savo nuolatinius sąrašus.

“Bevartydamas tas knygas 
netikėtai užtikau Konstanti
no Jurgėlos ‘Lietuvių Tautos 
Istoriją’ (History, of the Lit
huanian Nation ). Na, pa
galvojau, kas tai tą knygą 
paaukojo knygynui. Bet pasi
rodė, kad tos knygos aukoto
jas tai ne bet kas, o žinoma
sis diplomatas ir valstybės de
partment© patarėjas Charles 
E. Bohlen, ir kad tai kopija, 
kurią Bohlenui įteikė pats 
Jurgėla, nes ant pirmo balto 
knygos lapo užrašyta: 
Charles E. Bohlen, from 
friend, — The author’... 
matyti, kad Bohlenas ne
bai kreipė dėmesio į Jurgėlos 
kūrinį, nepasilaikė jo, ir, 
tikriausiai, jo neskaitė, o prie 
pirmos progos tos knygos at
sikratė, kaip kitų nepageidau
jamų, kurių nemažai nuolat 
gauna žinomi žmonės...”

APIE TŪLĄ “ISTORIJĄ”

Laiškas Redakcijai
Sao Paulo,
Birželio 20 d., 1951 

“Laisvė”— ’ 
Redakcijai ir 
administracijai
Mieli draugai:—

Minint jūsų laikraščio 40- 
tąsias metines, negaliu pra
leisti neištaręs keletos žo
džių ir aš, šiuo, taip svar
biu “Laisvės” momentu. 
Keturios dešimts metų! Tai 
gražus pergyventas tarpas, 
per kurį, tiek jūs nūdieni
niai laikraščio budavotojai, 
tiek jūsų pi r m t a k ū n a i 
daug vargo ir triūso esate 
padėję dėl “Laisvės” egzis
tencijos; daug gero . mūsų, 
išeivių, tarpe esate nuvei
kę. Neapsiriksiu prasita
ręs, kad: “Laisvė,” tai mė
giamiausias Amerikos kon
tinente lietuvių pažangio
sios minties laikraštis. Jau 
pirmose mūsų, Brazilijoje 
gyvenančių lietuvių, emi
gracijos dienose, “Laisvė” 
mus aplanko ir veda kas 
kartą vis labiau platesniu, 
apšvietos ir socializmo ke
liu. Laisviečiai, su A. L. D. 
L. D., visokeriopai mus su
šelpia, 'suteikdami pirmąją 
dvasinę paramą besikurian
čioje mūsų kolonijoje.

Nenustelbė -jus sunkūs 
pirmieji žingsniai; nepa- 
lauž tvirtą valią ir dabar
tinė prislėgta situacija. Jau 
pats jūsų laikraščio vardas 
primena tą taip trokštamą 
pasaulio darbo liaudies sie
kį — Laisvė! Už laisvę 
atiduodama viskas, net ir 
brangiausias žmogaus tur
tas — *gyvybė; laisvės sim
bolis veda į naujus pasiry
žimus, į kovą prieš prie
spaudą, už šviešešnį rytojų, 
už laisvą ir laimingą dar
bo liaudies gyvenimą!

Tad mylimoji ’’Laisvė,” 
sąryšyje su .tavo keturias
dešimtosioms metinėms su
kaktuvėms: priimk širdin
giausius mano sveikinimus 
ir busimiesiems žygiams iš
tvermingus link ėjimus ! 
Ugdyk išeivių tarpe žmo
niškumo ir tėvynės meilės, 
jausmus; skiepink pasaulio 
darbininkų solidarumą ir 
bendrus jų socialistinius 
siekius! Būk kelroiįziu už

pasiliuosavimą iš ekonomi
nės ir dvasinės vergijos.

•“Laisve,” vesk prie lais
vės!

t Kapso Sūnus

Korėja. — Republikonas 
New Yorko valstijos guber
natorių Thomas Dewey at
lėkė apžvalginėti Korėjos 
karo frontą.

Korėja. — šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai sake, kad 
nušovė , dar 6 amerikonų 
lėktuvus.

‘To 
a 

Bet 
la-

Rašo ANTANAS VAIVUSKAS.
(Tąsa)

Europiečiai ir pastatė tą didelės sta
tybos magistralę, jungiančią San Paulą 
su Atlanto vandenynu. Kubatono sri
tyje geležinkelis* pravestas didžiuliuose 
kalnyno urvuose, darbininkų, rankomis 
iškastuose. Tunelį su tuneliu jungia‘ge
ležies ir betono tiltas. Tokiu lygiu keliu 
rieda traukinys, pralįsdamas pro kalnų 
gelmes ir pralėkdamas tarpukalnėse pa
kabintais tiltais.

Ši statyba sutraukė daug lietuvių. 
Ten atsidūrė ir Vladas. Statybos kompa
nijos tuomet pelningai pasinaudojo ben
dra krizės padėtimi miesto pramonėje ir 
prekyboje, už pusdykį samdydamos ne
darbo kamuojamus darbininkus. Savo 
samdytinius jos statė į nežmoniško dar
bo ir gyvenimo sąlygas. Niekas ten dar
bininko neskaitė žmogumi! Niekam ne
svarbi buvo ten darbininko sveikata ir 
gyvybė. Tunelio rūsyse iš visų pusių be- 
sisunkiančiame vandenyje, žemėti, sun
kiai kvėpuodami tvankų orą, nuo prakai
to prilipusiais prie kūno rūbais, darbi
ninkai dirbdavo 14-18 valandų darbo 
dieną. Netolįese darboviečių, iškirstose 
nepereinamo miško aikštelėse ‘buvo iš 
statinių sukaltos ir žolėmis dengtos dar
bininkams skirtos palapinės Pro jų sto
gus lašėdavo lietus, kiaurai švilpavo vė
jai. Tose palapinėse kalnų kasėjai ^‘mie- 
godavo” tiesiog sukritę ant drėgnos že
mės arba iš pagalių suremtų narų, ne
pamainę darbe sumirkusių rūbų. Su 
maisto pristatymu buvo kitas varginan
tis uždavinys: kompanijos maisto pro
duktų nepristatydavo; jo reikėdavo ieš
kotis patiems darbininkams tolimuose 
miesteliuose, už džiunglių viešpatijos ri
bų. Per mėnesį darbininkai sugaišdavo 
po dvi, tris ir daugiau dienų maisto, ta
bako, vaistų pristatymui. Dažnai pasitai
kydavo, kad palapinėse maistą sunaikin
davo visoki vabzdžiai, o kartais jį iš
vogdavo nežinomi vagišiai. Nelaimių 
darbe įvykdavo kasdien. Sužeistu ar su
sirgusiu darbininku jei kas rūpinosi, tai 
patys darbo draugai.

Užveizdos žiauriai elgėsi su darbi
ninkais. Kurstydavo lietuvius darbinin
kus prieš braziliečius ir atvirkščiai, ne
retai sukeldami didžiausias riaušes.

Išnaudotojai atlygindavo už šį vergo
vinį darbą vienu milresu’ į valandą, o 
geriausiu atveju — pusantro milreiso.

Kubatonas dar buvo garsus molėta. 
Tai tipiška džiunglių žemoviečių epide
mija, kuria žmones apkrėsdavo iš pelkė
tų vietų pakilę uodai. Daug, labai daug 
lietuvių persirgo nialeta arba drugio li
ga. Tvirtesnio kraujo vyrai ligą nugalė
jo, daugelis liko .amžinai sužaloti, neku- 
rie mirė nuo uodų įkandimo sukeliamų 
kūne nepaprastų karščių, kaulų krėtimo, 
sąnarių gėlimo.

Nepanešdamas tokių žiaurių darbo > 
sąlygų, Vladas greit Kubatoną apleidžia 
ir grįžta į San Paulą.
NĖRA KUR DĖTIS DARBO ŽMOGUI

Mieste prabėga pusmetis be jokios vil
ties gauti darbą. Beskurstant ir besi
blaškant vargo sūkuryje, vieną dieną 
nugirsta, kad Možiana geležinkelio ruo
že, Dourada miestelyje statomoje elek
trinėje trūksta darbininkų. Nieko ne
laukdamas, Vladas išsiruošia ten vykti. 
Prie jo prisideda dar du lietuviai dar
bininkai: V. N. ir P. P. (Vengiant nu
rodyti Brazilijos žvalgybai buvusius 
Vlado draugus, rašinyje* verto jame tik 
pirmąsias vardų ir pavardžių raides.)

“Apie darbo gavimą, — pasakoja bu
vęs Vlado draugas V. N., — neturėjome 
jokio užtikrinimo. Sukrapštėme paskuti
nius reisus tiktai bilietams geležinkeliu. 
Pas mane dar liko 5 milreisai.

“Ir koks nusivylimas! Darbo nei už 
valgį negauname! Mūsų laimei ten su
radome gerą prietelį lietuvį A. V./ ku
ris tris dienas mus maitino. Po to pėsti 
leidomės į Kašoeira kavos plaųtaciją, 
kurią pasiekėme per dvi dienas, padary
dami 120 kilometrų kelio. Per tą laiką 
maitinomės visi trys iš mano užsilikusių 
penkių milreisų.

“Kašoeiroje mus priima dirbti kama- 
radais (padieniais). Už darbo dieną, 
nuo aušros iki sutemos, moka 6 milrei- 
sus. Prisiglaudėme prie lietuvio A. P. 
šeimos. Uždirbdavome per mėnesį apie 
150 milr., o už maistą mokėdavome apie 
90 milr. Išdirbus 6 mėnesius, mus atlei
džia. Ir vėl grįžtame į San Paulą.

“čia nieko kito, kaip nedarbo, neradę, 
— tęsia V. N., — mudu su Vladu išva-

totįžiuojame į Paulista geležinkelio 
Guajanazes, prie miško kirtimo daigių. 
Susiradome ir apsistojome pas lietuvį 
J. K., kuriam už butą ir maistą mokė
jome po ll(jf milreisų mėnesiui. Darbas 
buvo sunkus: kirtome medžius, tašėme 
pabėgius, kapojome malkas ir t. t. Pus
antrų metų mes ten išprakaitavome, į 
dieną uždarbdami 7-8 milreisus. Susi
taupę keletą reisų grįžome į San Paulą 
tikėdami, jog padėtis bus pakitėjusi ir 
susirasime žmoniškesnį pragyvenimui 
šaltinį..

Bet grįžęs Vladas San Paulyje terado 
tik paliktąjį nedarbą, skurdą. Tad vėl 
vyksta provincijbn. Šį kartą paima nau
ją kryptį,— Noroeste geležinkelio ruožą 
ir susiranda darbo Miranda elektrinės 
statyboje. Beveik už dyką: 4 milreisai 
už darbo dieną, kuri neturėjo 8 valandų 
ribos!

Miranda elektrinės statyboje, bene 
pirmą kartą, Vladas dalyvauja kovoje 
prieš žiauriuosius išnaudotojus. Ten 
įvyko aštrūs darbininkų pasipriešinimai 
prieš darbdavius, reikalaujant sušvelni
nimo darbo sąlygų ir atlyginimo pakėli
mo. Vladas buvo įžiūrėtas kaip vienas 
to judėjimo vadovų ir už tai jam-oeko 
netrukus pasišalinti, kad nepakliuvus į 
samdytų budelių rankas.

Tas pats Vlado buvusis draugia V. 
N. dar paduoda įdomų bruožą: “Vladas, 
nors mažamokslis, bet išmintingas vy
ras. Mėgiamiausias jo užsiėmimas — 
skaitymas. Brazilijoje palyginamai grei
tai pramoko portugalų kalbą, daug grei
čiau už mus galėjo susikalbėti ir brazi
liškus laikraščius skaityti. Niekuomet 
nebuvo linkęs į nusiminimą. Net kritiš
kiausiais momentais pajėgdavo išlaikyti 
linksmą nuotaiką. Mūsų bastūnų gyve
nime, kai įsivyraudavo nusiminimas, 
Vladas mus suramindavo, įskiepydamas 
viltį geresniu rytojum, kuris išauš su 
socialės revoliucijos pergale.”

IMPERIALISTAI SUKURSTO 
REVOLIUCIJĄ

Brazilijos ekonominę ir politinę sbeuk- 
tūrą jautriai sukrėtė 1929 metais kapi
talizmo pagimdyta krizė.

Brazilija buvo imperializmo rezervų 
šalis. Iki-'XIX amžiaus pabaigos ją' iš
naudojo ir engė anglų kolonizatoriai, 
1822 metais pavadavę portugalus ir mo
narchinę santvarką pagražinę respubli- 
kietiškomis formomis. Tatai nė kiek ne
kliudė anglų ir kitų šalių imperialistams 
gabenti iš Brazilijos žaliavą, palaikyti 
šalyje ekonominį bei kultūrinį atsiliki
mą, slopinti vietos industrijos vystymą
si.' “Imperializmas yra įžūliausias pla- 
čiausiųjų kolonijų ir priklausomųjų ša
lių šimtų milijonų gyventojų išnaudoji
mas ir nežmoniškiausias engimas. Iš
spausti antpelnį — toks yra šio išnaudo
jimo ir šio engimo tikslas. Bet, išnau
dodamas šias šalis, imperializmas yra 
priverstas tenai tiesti geležinkelius, sta
tyti fabrikus ir gamyklas, kurti pramo
nės ir prekybos centrus.’’ (Stalinas, Le
ninizmo klausimai, 15-16 psl., liet, lai
da. )

1930 'metais įvežti kapitalai Brazili
joje siekė 2,62§ milijonus dolerių sumai. 
Iš* šios sumos 53.1% buvo anglų investi
cijos. v

Valdžios galvi ny j e stovėjo fazendų ir 
kitų žemėvaldų atstovai. Feodalinė oli
garchija, nežmoniškiausiai išnaudoda
ma, darbininkus savo fazendose, kur te- 
beekzistavo baudžiavinis jungas, iki pa
saulinės kapitalistinės ekonomikos sui
rutės krovėsi turtus iš kaučuko anks
čiau, ir kavos vėliau, eksporto. 1924- 
1933 metų laikotarpyje Brazilijos eks
portas, tiek kavos rinkos buvo imperia
listinių monopolių priklausomybėje ir 
kontrolėje.

Pasaulinę krizė sutrikdė kavos rinką. 
Susmuko šalies ekonomika. Krito pini
go vertė, užsidarė kreditai užsieniuose. 
To išdavoje šalyje prieš feodalinę oligar
chiją ėmė telktis nauja hegemoninė jėga 
— miesto pramonės buržuazija, kurios 

z centru buvo ■ San Paulo valstybė.
Jungtinių Amerikos Valstybių impe

rialistams palaikant ir pakurstant, Bra
zilijos 'buržuazija į politinę areną iškėlė 
Žetulio Vargo asmenybę, kaip įranki tar
pininkavimui tarp feodalų grupių ir San 
Paulo buržuazijos. 1930 metais Valgas 
buvo išstatytas kandidatu rinkimuose 

• prieš dvarininkų kandidatą Žiulio Pres- 
tes, nors pats Vargas taip pat buvo iš 
dvarininkų luomo, v

(Daugiau bus) 1
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Sveikinu laisvę su 
jos jubiliejumi

Mintis bėga, dairos, lipa 
kalną apžiūrinėti tą moks

lo ir šviesos turtą, supiltą 
per susispietusius susipra
tusius lietuvių darbo kla
sės žmonių pirmtakūnus, 
kurie prieš 40 metų įkūrė 
darbo žmonių laikraštį Lais^ 
vę. Laisvė lietuvių išeivijos 
gyvenime sulošė milžinišką 
švietėjo rolę.

Ne tik kad ji pati išau
go į dienraštį, bet ir į tech
niškai tobulą, gražų litera
tūros puošinį. Dirbdama, 
vad ovaudama progresy
viam judėjimui, ji išauklė
jo sąmoningų organizacijų. 
Rodydama kelią į teisingą 
klasinį supratimą prętauti 
išsklaidė tamsybės skelbėjų 
ir palaikytojų melus ir iš
naudotojų apgavingas pa
slaptis. L

Ta didžia Laisvės 40 me
tų išgyvavimo proga jau
čiuos laimingu, kad esu vie
nas iš daugelio tų laisvie- 
čių, kurie tebeskąito dien
raštį Laisvę nuo jos pirmo
jo numerio, išėjusio prieš 
40 metų. Tad šia didžia 
proga sveikinu Laisvę, iš
laikiusią per tiek metų tei
singą klasinę liniją.

Pagerbiu L. vadovus, 
švietėjus, .rašytojus. Liū
džiu dėl tų L. skaitytojų, 
bendradarbių, p a t r įjotų, 
kurie negalėjo sulaukti 
Laisvės 40 metų jubiliejaus 
apvaikščiojimo. ...

Tegyvuoja Laisvė per ne
apskaitytus metus- ir svie- 

| sos spinduliais veda mus j 
laimingesni rytojų!

F. KLton
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’ (Tąsa)

Vynas, konjakas, stumbrinė, 
Likeris, juoda kava.
Kvepia tacoj sidabrinėj 
Paršo iškimšto galva. 
Mirga tortai išrašyti, 
Cukraus rožėm iškaišyti,

e Uoslę dirgina kepsniai, 
Slenka į kepsnius šypsniai. 
Greit sveteliai ėmė ūžti, 
Savo daro svaigalai.
O prieš rytą ir stiklai 
Apie stalą ėmė dužti. 
Veržias riksmas į gatves — 
Dičius kelia vestuves.

Auštant žmonės praretėjo, 
Liko tik keli draugai.
Realybė vėl artėja, 
Dičiui daros vėl blogai. 
Skęsta jis keistam tragizme, 
Mato jis per skausmo prizmę: 
Jo tragizmas subtilus, 
Užmaskuotas ir gilus.

. “Tu pavargus, Adeliuka?
į oūk tu ir toliau gera.

Padainuoki su gitara
Tos dainos rfbrs gabaliuką...” 
V^rai ploja katutes, 
Žmona stato lūputes.

Sudreba gitaros stygos, 
Liejas balsas jos švelnus. 
Plaukia žodžiai, kaip iš knygos, 
Meilės ilgesio dainos.
Dičius rimtas, apsiblausęs - 
Tos dainelės žodžių klausės, 
Staiga liepė jai nutilt 
Ir taures visiem įpilt. 
“Ei, kolegos!” Dičius tarė. 
“Auksas tai, o ne žmona.” 
Tik liūdnoka jos daina — 
Sunku dūšioj pasidarė.
Adeliuk, prašau ... atleisk . .. 
Mums kavos karštos užkaisk.”

Bet vėlu. Geriau tylėti...” 
Dičiuši lovoj su šlipsu 
Dvokė vynu ir šnapsu.

Po pirmos nakties pakilęs 
(Tūkstantis pirmos nakties), 
Guodės žmonai, kad ją mylįs, 
Raizgė vaizdą ateities. 
Visą dieną jie bučiavos, 
Apie viską šnekučiavos;
Ji, kaip linksmas vyturys, 
Jam čiulbėjo, ką darys. 
Vienu du namuos palikę, 
Žaidė meilės žaidimus ; 
Laime supo jų namus 
Tam šventam širdžių dalyke. 
Baigę taip formalumus, 
Ėmė kurti jie namus.-

Apkabinusi gitarą, 
lįičiuvienė paryčiais 
Įspūdį nelauktą darė. ' 
gicius gėrė su svečiais.

ėl audringos meilės vėjų 
Jos daina švelniau virpėjo, 
Bet su Dičiumi jinai 
Meile surišta seniai.
Parkas. Upė. Pievoj gėlės.
Studentavimo laikai — 
Čia naujų vardų pulkai 
Ardė lygsvarą Adelės. 
Bet Vladienė su Vladu 
Pasiliko vienu du.

%

Uosio spintos veidrodyje 
Sagutes atleisdama, 
Su aitria ugnim širdyje 
Tarė taip nauja dama:
“Ten — už parko ... Saulė teka ...
O, širdis kaip mano plaka ...
Ką daryti man, Vladuk?
Tu teisėju man pabūk.
Ar mokėsiu aš mylėti? 
Nelaiminga aš esu . .. 
Kaip nekenčiu aš visų!...

TORONTO, CANADA
Kodėl taip puikiai pavyko 
Liaudies Baiso piknikas

TORONTO. — Birželio 24 
d. įvykęs LB metinis piknikas 
Suteikė laikraščio paramai ar
ti $900. šis piknikas sumušė 
rekordą visų ligi šiol ruoštų 
LB , piknikų. Jis buvo ne tik 
parengimas sukėlimui taip 
reikalingos paramos dėl Liau
dies Balso, bet kartu progreso 
ir taikos šalininkų demonstra
cija už išlaikymą darbininkiš
kos spaudos.

Visiems aišku, kad toks pa
sekmingas piknikas neįvyko 
pats savaųne. Jo ruošėjai io- 
rontiečiai ir puikūs talkininkai 
bei nuoširdūs rėmėjai windso- 
riečiai, hamiltoniečiai ir apy
linkių lietuviai Liaudies Balso 
šąĮįjninkai per keletą savaičių 
pries pikniką visus liuoslaikius 
aukoj#, kad piknikas būtų 
toks, toks jis buvo.

LB populiarumo kontesto 
kandidatės ir jų talkininkai 
savo darbštumu ir pasiaukoji
mu suteikė LB paramai apie 

$60Q ir puikiai išpopuliariza- 
vo patį pikniką.

Na, o tie draugai ir drau
gės, kurie ruošiant pikniką į- 
sipareigojo aprūpinti piknike 
dalyvaujančius maistu, trans- 
portacija ir kitokiais patarna
vimais, irgi turėjo apsčiai rū
pesčio ir įdėjo daug darbo.

Tikiu neklysiu pasakyda
mas, kad pikniko priruošime 
visų daugiausia pasidarbavo 
J. Grigaliūnas. Jis, prieš pik
niką tą savaitę būdamas strei
ke, visą nuo pikietų linįjęs at
liekamą laiką atidavė pikniko 
ruošimui. Iš jo darbštumo, si- 
stematiškupio ir nuoširdumo 
daug ko galima pasimokyti. 
Nuo jo neatsiliko jo žmona ii* 
jų sūnus. Jie kaip, pikniko 
priruošime, taip ir pačiame 
piknike ištisą dieną darbavosi.

Praėjusiuose LR/piknikuoše 
ir šiame puikiai darbavosi Ig. 
Sakalauskas tfu žmona. Vargu 
ar atsiras, kas galėtų pralenk
ti juos darbštume ir pasiauko
jime dėl Liaudies Balso.

Pirko melsvą mašinėlę, 
( Baigia vilą pajūry;

Sparnelius aukštai pakelė 
Savo laimės vidury.
Ministerijoj prie stalo 
Susidėjo kapitalo;
Prie jo reikia tik prieit — 
Kapitalas auga greit.
Baigia jis įrengti vilą, 
Greitai šauks įkurtuves; 
Jau montuoja virtuves, 
Veža iš Berlyno stalą 
Ir į nuosavus namus 
Kloja persų kilimus.

Greit puiki jaunoji porą 
Išvažiavo Tauragnuos. 
Kas sukurs gražesnį orą, 
Kas šį orą apdainuos?
Su mintim “Aš tave myliu” 
Sėdi mašinoj ir tyli;

' Plentu Kaunas — Utena 
Urzgia Dičius su žmona. 
Matos tolumoj Leliūnai, 
Bažnytėlė ant kalvos; 
Švilpia vėjas virš galvos, 
Skęsta jo širdis į liūną. 
Juo važiuoja jis toliau, 
Juo jis neriasi giliau.

Dičius dairosi aplinkui... 
Dešimt metų ... Gal daugiau. 
Praeitis galvon atslinko — 
Dičiui daros dar blogiau.

/ Grįžti į tėvų bakūžę — 
Smilkiniuose vėjas ūžia... 
Lekia sodžiai Kauno link — 
Dičius žvalgosi aplink. 
Šaltos replės širdį ima, 
Matos tėviškės laukai; 
Dičiui šiaušiasi plaukai 
Nuo klaikaus šunų lojimo. 
Ponia džiaugias: “Kiek beržų! 
Ten labai, Vladuk, gražu!...”

Tas pats tvartas ,tas pats prūdas 
Ir grįčiutė ta pati.
Atklajojo sūnus blūdas 
Kunigaikščio padėty. 
Ir sustojo jų mašina, 
Ką sakyt, net nebežino ... 
Štai, išeina verkdama, 
Pasilenkus jo mama.
Štai, ir tėvas prie šulnelio: 
“Vladas grįžo!... Na, sūnau... 
Argi? ... Nė nepažinau ...
Tai pati?... Prašau, panele! 
Ona, valgyt pataisyk — 
Juk iš miesto pirmąsyk!”

(Bus daugiau)

S. Žostautas puikiai pasi
darbavo kontesto suorganiza
vime, o jo žmona Stella, su 
draugėmis Bernatayičiene, R. 
Kuktoriene, Grigaliūniene, Sai 
kalauskiene, Kilikevičiene ir 
jos dukteria Veronika, pui
kiai ir ryžtingai pasidarbavo 
maisto paruošime ir maitini
me publikos. Nuo jų neatsili
ko J. Valaitis, kuris ištisą pik
niko laikotarpį darbavosi kai
po virėjo Ig. Sakalausko pa
dėjėjas, prie “hamburgerių.” 
K. Miškūnas bemaž be pa
mainos buvo “prikinkytas” 
prie bilietų pardavinėjimo. 
A. Galinaitis rūpestingai pra
vedė į pikniką ir iš pikniko 
transportacijos reikalą.

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubo narės įsipareigojo ir 
puikiai priruošė patiekė pik
nikui garbės stalą. Tik žvilg
terėjus į jį galėjai puikiai 
persistatyti, kad jo paruoši
mui eilė draugių turėjo daug 
laiko ir pastangų aukoti. Kiek 
teko patirti, tai, daugiausiai 
pastangų jo paruošime įdėjo 
Šinkūnienė, Ylienė, Narusevi- 
čienė, Janauskienė ir keletas 
kitų drąųgių. *

Prie įvairių pikniko darbų 
gražiai darbavosi J. Valūnas, 
Jančienė, Naujokienė, Rušė- 
nienė, Kaptainienė, Klinga, 
Jakavičienė, Daugėlienė, Ja
nauskienė, A. Karpavičius ir 
kiti draugai ir draugės.

Na, žinoma, ir laikraščio 
darbininkai.

★ 
Piknikui aukos

šio pikniko^ pasekmingumą 
daug nulėmė tai daugumas' 
rėmėjų, žvilgterėjus į popu-, 
liarumo kontesto lapus pasi
rodo, kad ten rėmėjų skaičius 
apima keletą šimtų asmenų, 
kurie aukoję nuo 10 centų 
iki $50. Prie jų prisidėjo'kele
tas rėmėjų, kurie neturėjo ga
limybių dalyvauti LB piknike. 
Jie prieš pikniką prisiuntė ar 
pridavė aukų. Pavyzdžiui, M. 
Paužienė, kuri su vyru buvo 
nutarę dalyvauti pikniko, bet 
staigiai jam mirus ir negalė
dama dalyvauti piknike, pri
siuntė $10 aukų. P. Gutaus
kas, dėl darbo sąlygų negalė
damas dalyvauti piknike, pa
aukavo $5. V. Kirvela, detroi- 
tietis, atvažiuodamas į pikni
ką atvežė piknikui dovanų 
kartoną amerikoniškų cigare
čių ir baigiantis piknikui dar 
paaukojo $5. Sandra Masytė, 
iš Simco, Ont., atvežė pikni
kui dovanų didelę basketę 
puikių žemuogių. Toronto 
Liet. Moterų Klubas Jr LpD 
162 kp. paaukojo po. $10; J. 
Grigaliūnas $5; A. M. ir Z. 
Jakavičienė po. $2; F. Gai
žauskai, W. Masienė, westo- 
nietė, E. Laurusevičienė, Dau
gėlienė, Šinkūnienė, II. Jaka- 
vičius, Sasnauskienė ir keletas 
kitų draugų ir draugių pado
vanojo piknikui vertingų do
vanų, kurias -perleidus per 
piknikaujančius susilaukta de- 
sėtkai dolerių para,mos dėl 
Liaudies Balso.

Tenka pripažinti, kad ir ge
riausiais norais neįmanoma 
paminėti visus rėmėjus. Kurie 
likote kaip nors praleisti, pra
šome neįsižeisti.

Visiems rėmėjams ir pasi
darbavusiems pikniko priruo
šime ir pačiame piknike, var
de LB ir pikniko ruošėjų, reiš
kiu širdingiausią padėką.

K. K.
. —o—

Susilaukė dukreles 
J

Dr. ir Mrs. P, Morkiai susi
laukė dukreles. Naujagimė ir 
motina “doing well”. '

Dr. P. Morkis yra žinomas 
Toronte kaip lietuvių dantis
tas. Rep.

Brooks, Canada
MIRĖ J. MAUZA

Mirė Juozas Mauza, sulau
kęs 75 metų amžiaus.

Juozas dirbo anglių kasyk
lose daug metų, buvo už for- 
maną CPR kompanijoj.

Su Juozu man teko susipa
žinti 1905 metais ir susiraši
nėjom iki pat mirties. Kai ka
da ir susieidavom. Aš jam pa- 
siųsdavau Laisvę, o Liaudies 
Balsą pats imdavo ir parem
davo. Jis mylėjo skaityti pir
meiviškus laikraščius.

Kiek sužinojau, jis buvo, 
tačiau, palaidotas su katalikų 
bažnyčios apeigomis.

Paliko nuliūdime savo gy
venimo draugę Antaniną ir 
sūnų Frank,/taipgi du anūkus.

Lai būna tau, drauge, leng
va Kanados žemelė.

Ona Raskevich

Mahanoy City, Pa.
■ LDS 104 kuopa rengia pik

niką liepos (July) 22 d., pas 
St. Kuržinską sode. Prasidės 
nuo pietų ir tęsis iki vėlyvo 
vakaro.

Mūsų LDS 104 kuopa kvie
čia visus draugus ir drauges 
iš visos apylinkės lankyti šį 
pikniką ir susieiti su senais ir 
naujais draugais, praleisti 
laiką švariame ore, sodelyje. 
Mūsų parengimai jau yra vi
siems žinomi, taigi draugai ir 
draugės prašomi lankytis. 
Kviečiame visus. Komisija. ,

CHICAGOS ŽINIOS
• Sėkmingas Visą Tautų 

Spaudos Piknikas

. Liepos 4-tą įvyko didžiulis 
Visų Tautų Spaudos Piknikas, 
Sante Fe Parke, žmonių buvo 
daug ir įvairios tautinės gru
pės turėjo savo kaip ir atski
rus piknikus.

'Pietų slavai kepė avis; bul
garai su graikais — paukš
tieną; rusai — šašlikus- če
kai su slovakais savo patro- 
vas; žydai su negrais — šon
kauliukus ir taip kitos įvai
rios grupės savo žmones ir 
ir draugūs traktavo savo sko
nio maistu.

Lietuviai tvarkė gėrimus, 
nes jie jau keli metai tuo pa- 
sitarnavimu užsiima ir bend
ras Visų Tautų Spaudos ko
mitetas paveda jiems čia dar
buotis.

Tik oras piknikui buvo ne
palankus. Oras vėsus, vėjuo
tas, debesuota ir vienu tarpu 
iškrito lietaus.

Piknike buvo atvežtas — 
1951 Plymouth Cambridge 
Club Coupe — “Vilnies” ru
deninio pikniko pirmoji dova
na. Pikniko dalyviai, apžiūrė
ję vertingą dovaną, išpirko 
daug bilietų.

Lietuvių buvo nemažai.. At
vyko net iš toliau : S. Walla
ce su žmona iš Kenosha, 
Wis.; Motiečius iš Moline, III.; 
Jay iš So. Bend, Indiana, o 
kitų negalima buvo patėmyti 
per daugelį įvairaus svieto.

Numatoma, kad spaudai 
liks., gražaus pelno. Rep.

—o-—
Waterburieciai Chicagoj
Antradienį teko susipažinti 

su Mr. ir Mrs. V. Stravinskais 
ir Bronium Rinkevičia iš Wa
terbury, Conn. Mi's. Stravins
kas, po tėvais Stulginskaitė, 
yra gimusi Chicagoj, tai turi 
nemažai giminių ir pažįsta
mų. Svečiai sakė pabuvosią 
keletą dienų mūsų mieste, 
kad gerai susipažinus su Chi- 
cagos lietuviais.

—o—
Svečiai iš New Jersey

Ketvirtadienį aplankė Vil
nies įstaigą Feliksas J.'Milvi- 
das su žmona iš Bayonne, 
New Jersey. Sakė, lankosi pas 
sūnų, marčią ir .kitus pažįsta
mus.

Feliksas nustebo, pamatęts 
laikraštyje apie sumušimą 
Leono Prūseikos ir užpuolimą 
ant Vilnies raštinės ir dd. Jo
nikų namo.

Užsisakė Vilnį sakydamas,
— dabar jum reikia paramos
— ir įteikė gražią suįną apsi
gynimui.

Milvidų sūnus . Stephens 
yra gabus advokatas, kuris 
čia darbuojasi didelėj advo
katų firmoj ant La Salle St.

—o—
Parėmė Vilnį

Dom. Petravičius, atsilan
kęs panaujinti prenumeratą 
ir papatęs rasistų-chuliganų 
padarytą blėdį Vilniai, prie 
prenumeratos pridėjo $8 lan
gų įstatymui.

John F. Ditkus, Wisconsin, 
prie prenumeratos taipgi pri
dėjo $20 apgynimui dienraš
čio įstaigos.

Tikimės, kad kiti Vilnies 
prieteliai atsakys puolikam 
tuo patim.

—o— '
Pas Vasiliauskus buvo 

daug svečių

Nepriklausomybės Dieną už
sukus pas d. Vasiliauskus ra
dom švečių iš rytų ir vakarų. 
Draugės Vasiliauskienės pus
seserė Marcelė Zulpis jos sū
nus ir marti iš Waterbury, 
Conn., ir jos teta, Zuzana 
Rimkienė iš Omaha, Nebras
ka.

Buvo ir vietinių, dd. Sala- 
veičikai ir kiti, kurių vardų 
nepaėmiau.

Svečiai sakė, kad jiems pa
tiko LDS 53-—129 kuopų pik
nikas, kuriamo jie smagiai 
laiką praleido ir susipažino 
su chicagiečiais.

Marcelė Žalpienė skaito 
Laisvę, o jos brolis skaito Vil
nį. Pirmą sykį Zulpiai lankosi

Chicagoj ir jie labai patenkin
ti šiuo atsilankymu. G. M-las.

—o—
Žagariečių gegužinė pavyko

Liepos 1 d., Liepos darže, 
Justice Parke, žagariečių Ge
gužinė iš visų atžvilgių gerai 
pavyko, nes diena pasitaikė 
graži, tai svečių buvo daug, 
Orkestrą gera, patarnautojai, 
kaip prie baro, taip ir prie už
kandžių visi mandagiai pa
tarnavo.

Mrs. Masiulienė, Mrš. Ja- 
sutienė ir jų pagelbininkės 
prie valgių dirbo sušilusios, 
sakydamos — valgykite, sve
teliai, kiek tiktai jūsų širdelė 
priima?.. — o kada prieš va
karą paprašėm, tai gavom at
sakymą — nė kąsnelio nebe
turime.

Ištikro buvo smagu matyti 
daug senų ir jaunų žmonių, 
darbininkų, biznierių ir pro
fesionalų. Jų tarpe: chorve- 
dis P. Girnis; orkestrų vadas 
J. Keturakis; dainininkės At 
Dočkienė su P. Stanevičiene; 
F. Povilaitis su žmona; Mrs. 
A. Elterman, Berwyn, ir 
daugelis kitų. Žagarietis.

BINGHAMTON, N. Y.
Franas Maldaikis mirė bir

želio 26, 1951, sulaukęs 61 
metų amžinus. •

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Apoloniją ir dvi duk
ras, kurios jau yra vedusios, 
Helen Orsky ir jos vyrą, ir 
Ciciliją Lepy ir jos vyrą, bro
lį Juozą su .žmona, gyvenan
čius šiame mieste, seserį R. 
Minickienę Lietuvoje.

Velionis Maldaikis buvo pa
vojingai sužeistas automobi- 
liaus 48 metais, einant sker
sai gatvę. Nuo to laiko daug 
prisikankino po ligonines. Pa
staruoju laiku jau buvo sugrį
žęs į savo gražų namelį. Dirb
ti jau nebegalėjo, buvb ligo
nis. Nors lovoje nuolatos ne

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengiasi prie 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-July 22 d.
Bus visiems žinomoje Urbonienės

> X

Beechnut Grove Park
Middlebelt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Čia bus proga susipažinti su daug svačių iš Ritų mies
tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.

Prie įžangos bilieto Sąryšis paskyrė
$150.00 dovanomis

3 pusi.—-Laisve (Liberty)- Antradięn., Liepos-July 17, 1951

gulėjo, bet nebuvo ir sveikas.
Buvo laisvų pažiūrų žmo

gus, Laisvės skaitytojas. Pri
klausė LDS 6-je ir LLD 20-je 
kuopose, vienoje \ savišalpos 
vietinėje draugijoje, ir Lietu
vių Namo Bendrovėje. Svei
kas būdamas dalyvavo visur 
parengimuose ir susirinkimuo
se.

Iš Lietuvos atvažiavo 1911 
metais ir visą laiką išgyveno 
šiame mieste. Johnson-Endi
cott dirbtuvėse išdirbo 37 me
tus; Turėjo daug gerų drau
gu.

Jo šermenyse dalyvavo daug 
žmonių. Suteikta daug gėlių, 
virš 30 vainikų. Buvo atvažia
vę palydėti d. Maldaikienės 
giminės iš Amsterdam ir iš 
Rochester, N. Y.

Iš Chopyoko šermeninės iš
leidžiant, taipgi ant kapų, J. 
Vaičekauskas pasakė * kalbą. 
Kaip minėjau', velionis F. Mal
daikis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, bet palaidotas su ka
talikiškomis apeigomis, kata
likiškose Kalvarijos kapinėse, 
prieš jo norą. Nei jis ėjo baž
nyčion, nei tikėjo.

Grabnešiai buvo S. Mas- 
lauskas, P. Gėžna, A. Gaidis, 
J. Žigas, Vareika, F. Slavec- 
kas.

Po laidotuvių daug palydo
vų susirinko į velionio žmonos 
namus, kur ji pavaišino gar
džiais užkandžiais.

A. Maldaikienė dėkoja vi
siems palydovams ir už gėles, 
taipgi už visokią pagalbą jos 
liūdesio valandoje.

Laidotuvėse dalyvavęs.

De Kalb, III.
Mary Petrauski (Kilčauski) 

mirė liepos 5 d. Palaidota lie
pos 7-tą, Fairview kapinėse. 
Liko vyras, duktė ir brolis. 
Paėjo iš Tauragės miesto. R.

New York. — Aprokuojama, 
kad ateinantį rudenį vyriškų 
drabužių kainos bus nuo 10 iki 
15 nuošimčių aukštesnės, negu 
dabar. Sakoma, kad čeverykai 
taipgi pabrangsią.-

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksimę 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa« ■

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS IS LIETUVOS | Mokytojų Unija ir kitos organizacijos smerkia
Plečiamas traukinių susisieki

mas su Vilniumi

VILNIUS, geg. 8 d. — Ar
timiausiomis dienomis gele
žinkelių tinkle bus įvestas 
naujas traukinių judėjimo va
saros tvarkaraštis. Įvedama 
eilė naujų ruožų, kurie žy
miai pagerins Vilniaus susisie
kimą su kitais miestais. Per 
Vilhių kursuos Leningrado — 
Lvovo, Leningrado — Kalinin
grado traukiniai. Greitasis di- 
zelinis traukinys, važinėjęs 
ligi šiol Vilniaus — Rygos 
maršrutu, dabar vyks ligi Ta
lino.

Kurortinės linijos Vilnius— 
Druskininkai keleivinis trau
kinys iš Lietuvos sostinės išeis 
rytą. Tai sudarys kurortinin- 
kams didelius patogumus.

Vilniaus — Varėnos ruožu 
kursuos naujas priemiestinis 
traukinys. -

Jaunimas mokosi 
aviacijos specialybių

VILNIUS, geg. 10 d. —Vil
niaus aviacijos klubas pateikė 
Pergalės Dienos garbei gra
žią dovaną: išleistas gausus 
būrys jaunų aviacijos specia
listų — motoristų, mechanikų 
ir tt.

Laisvanoriška draugija avia
cijai remti atlieka platų visuo
meninį darbą. Vien pereitais 
metais, siekiant paskleisti 
plačiose darbo žmonių masėse 
aviacijos-technikines žinias, 
suruošta daugiau kaip 800 pa
skaitų ir pasikalbėjimų. 320 
DOSAV’o pirminėse organiza
cijose sukurti aviacijos kam
peliai bei parodėlės.

Vis didesni jaunimo 
susipažįsta su lėktuvų 
trukcija, parašiutais,
skridimus sklandytuvais. Kau
ne statomi mokomieji sklan-> 
dytuvai.

Plačiau užsimama aviomo- 
delizmu. 18 visasąjunginėse 
aviamodelistų varžybose šiau
lietis Motiekaitis pasiekė nau
ją pasaulinį rekordą. šiais 
metais jis sukūrė naujas origi
nalias konstrukcijas ir ruošia
si pasiekti # naujų rekordų. 
Aviomodelistų yra daugelyje 
Tarybų Lietuvos mokyklų. 
Šiuo metu ruošiamasi 5-toms 
respublikinėms šios aviacijos 
sporto šakos varžyboms. Avio- 
modelistams padeda aviacijos 
'klubo aviomodelių laboratori
ja.

būriai 
kons- 

atlieka

—o—

LDS jaunuoliai gauna naujų narių, susirinkimai 
skaitlingi ir gyvi

Revolveris neapsaugojo 
$4,500

pasimojimą uždaryti mokyklą auditoriją 
duris progresyvėms organizacijoms

Mrs. Rose Russell, Mokyto
jų Unijos atstovė, pasmerkė 
George Timone rezoliuciją, 
kuri reikalauja uždaryti mo
kyklų auditorijų duris “sub- 
versyviams” susirinkimams. 
Ji nurodė, jog šiuo metu ga
lima apšaukti subversyve 
kiekvieną organizaciją ar 
grupę, kuri tik nesutinka su 
valdančiosios partijos politi
ka.

Board of Education sušauk
tame susirinkime ji ir kiti 
'progresyviai kalbėtojai nuro
dė, jog reikia pagerinti visą 
mokyklų sistemą, pakelti mo
kytojams algas, pastoti kelią 
narkotikams, pastatyti dau-

giau naujų mokyklų ir tt.
Mokytojų Unijos pasiūly

mas parėmė Amerikinės Dar
bo Partijos, Komunistų Parti
jos, Civilių Laisvių Sąjungos, 
United Public Workers, Nuo
mininkų Tarybos ir keleto ki
tų organizacijų atstovai. Visi 
jie pasmerkė reakcinę Timo
ne rezoliuciją.

Minimą rezoliuciją parėmė 
Amerikos Legionas, Katalikų 
Karo Veteranai 
Karų Veteranai.

Išklausęs abiejų 
gumentus, Board 
tion nusitarė šia
apsvarstyti ir nuosprendį pa
skelbti šį ketvirtadienį.

ir Svetimų

pusių ar- 
of Educa- 
rezoliuciją

Reikalauja tęsti derybas, kad juo greičiau 
baigti karą Korėjoje

karo baigimo Korėjoje.
Amerikinė; Taikos Krusa

da kalba vardu 5,000 delega
tų, kurie šio mėnesio pradžio
je atlaikė Taikos Kongresą 
Chicagoje. Ten dalyvavo ne
mažai ir lietuvių delegatų. 
Kongresas įgaliojo Amerikinę 
Taikos Krusada dėti visas pa
stangas Korėjoje taiką pasiek
ti.

Krusada kviečia visus tai
ką mylinčius žmones raginti 
mūsų valdžią baigti Korėjoje 
karą.

Amerikinė Taikos Krusada 
pasiuntė prezidentui Truma- 
nui telegramą, kurioje ši tai
kos organizacija reikalauja 
tęsti derybas su korėjiečiais ir 
kinais ir baigti karą Korėjoje. 
Krusada kaltina Jungtinių 
Valstijų valdžios nusistatymą, 
kuris trukdo derybas Kaeson- 
ge.

Daugelis unijų ir įvairių or
ganizacijų, taipgi įžymių vi
suomenės veikėjų irgi ragina 
prezidentą Trumaną dėti vi
sas pastangas, kad nesuardyti 
prasidėjusius pasitarimus dėl

Ispanijos veteranai minės 
15 metų sukakti

Nusižudė falšyvų pinigų 
platintojas '

Kolegijos sportininkų 
papirkinėto jas gausiąs 271 
metus kalėjimo

Salvatore Sollazzo, brang-, 
akmenių išdirbėjas, pagaliau 
prisipažino esąs kaltas kolegi
jos studentų basketball daly
vių papirkinėjimuose.

Sollazzo dabar kaltinamas 
30-tyje prasižengimų. » Gręsia 
jam 271 metai kalėjimo ir 
$270,000 piniginės bausmės.

$181 už automobiliaus 
nuvežimą porą mylią

vajumi ir

LDS 200 jaunuolių kuopos 
susirinkimas įvyko ketvirta
dienio vakarą, liep. 12, Liber
ty Auditorijoje. Nemažai na
rių dalyvavo.

Smagu priminti, kad kuo
pa rūpinasi LDS
gauna naujų narių, šįame su
sirinkame viena nauja narė 
priimta. Tikimasi sekančiame 
susirinkime taipgi turėti nau
jų narių.

Kuopos valdybos raportai 
rodo, kad kuopa gerai Stovi 
finansiniai. Nariai skaitlingai 
lanko susirinkimus.

Raportuota, jog laivu išva-

žiavimas birželio 24 d. į In
dian .Point buvo sėkmingas ir 
dar kuopai liko pelno.

Nusitarta liepos 27 d. da
lyvauti Aquashow Flushinge. 
Taipgi nusitarta turėti išva
žiavimą ir pasimaudymą rug
pjūčio 26 d., Lake Ronkonko
ma.

Kalbėta apie bowlinga, bet 
šis klausimas 
nes dar toli 
nas, kuriame 
bowlininkai.

Po susirinkimo turėjo šal- 
takošės (ice cream) parę.

LDS narys.

atidėtas ateičiai,
bowlingo sezo-
dalyvaus LDS

Hyman Rosen, apsigindavęs 
revolveriu, nešė $1,500 ifeiai- 
nyti Maspetho Welbilt " Stove 
Co. darbininkų čekius.

Banditas, pasitikęs Roscną 
kompanijos raštinės tarpdu
ryje, pareikalavo pinigų. Ro- 
senui pasipriešinus, banditas 
smogė jam galvon, atėmė re
volverį, poleido vieną šūvį ir 
paspruko su $4,500.

Dabar Rosen randasi ligo
ninėje ir galvoja, kodėl jo 
revolveris neapsaugojo $4,- 
500.

Kas žinote?
Policijos komisionierius į Monaghan žada pasmarkinti 

karą prieš gemblerius

sukakties minėjimas, 
sueigoje bus aiškinama, 
Hitleris ir Mussolini’s 15 
atgal padėjo Ispanijos

Bernard Weiss, 43 metų 
amžiaus Bronxo gyventojas, 
nusišovė savo namuose. Išgir
dusi šūvį, jo žmona įbėgo į 
kambarį ir 
gyvą.

Jis buvo 
tų pinigų 
padėtas po
Fe d erai i ame teisme jis prisi
pažino netikrus pinigus plati
nęs.

rado jį jau nebe-

sugautas suklasto- 
platinime ir buvo 
$25,000 ' kaucija.

Taipgi 
kaip fašistų 

sukūrė

Trečiadienį, liepos 18, Ho
tel Edison Sun Room įvyks 
Ispanijos respublikos kovų 15 
metų 
šioje 
kaip 
metų
fašistams sutriuškinti Ispani
jos respubliką ir kaip ją gynė 
Ispanijos liaudis, tarptautinių 
kovotojų padedama, 
bus nurodyta,
pergalės Ispanijoje 
antrąjį pasaulinį karą.

šį minėjimą ruošia Abrao
mo Lincolno Brigados vetera
nai ir Jungtinis 
nių Tremtinių
Apart žymių kalbėtojų, bus 
graži Ispanijos liaudies dainų 
programa. Pradžia 8:30 vai. 
vakare. Įžanga 75 centai.

Antifašistas.

Antifašisti- 
Komitetas.

Busųdfompanijos planuoja 
pakelti fėrus

St. Albans gyventojas su
mokėjo $181 už apdaužyto 
automobiliaus nuvežimą porą 
mylių. Bilą dalinasi taip: už 
nuvežimą į garažių $45, už 
palaikymą garažiuje 42 die
nas $126, už apkainavimą 
$10, viso $181.

Automobiliaus savininkas, 
tokia bila nepatenkintas, krei
pėsi į policijos teismą, bet 
jis ir ten nelaimėjo. Bila pri
pažinta legale ir jis turėjo 
užmokėti.

Civilio Apsigynimo 
direktoriaus pranešimas

ją

New Yorko miesto Civilio 
Apsigynimo direktorius A. 
W. Wai lander informuoja, 
jog civilio apsigynimo darbas 
nebus sulaikytas nepaisant ir 
to, jeigu karas Korėjoje butų 
užbaigtas.

Paslėptus narkotikus 
skausmai išdavė

Lou Yuen pasidavė Belle
vue ligoninėn egzaminuotis 
dėl didelių .skausmų, viduriuo
se. ‘

Egzaminuojant surasta nar
kotikų bonkutė išeinamojoje 
žarnoje. Tą bonkutę išėmus, 
skausmai sustojo. Bet Lou 
Yuen buvo areštuotas už nar
kotikų laikymą ir padėtas po 
$15,000 kaucija.
Suimti 4 jaunuoliai, kaltinami 

moters išprievartavime

narko t ininku

Naujasis policijos komisio
nierius George P. Monaghan 
pareiškė reporteriams, kad jis 
nepasigailės narkotikų platin
tojų. Jis sudarys didesnius po
licijos skvadus narkotikų par
davinėtojus gaudyti.

Policija apsaugo gemblerius, 
liudininkas tvirtina

Arklių lenktynių gembloris 
Chareles Tomack teisme liudi
jo, kad. j o bosas ir’kiti gcmb- 
lęriai turi policijos apsaugą ir 
už tai policijai moka. Jis įvar
dijo keturis policistus, kurje 
jam patardavo, ■» k ai p gcmble- 
rio biznį varyti,/kad daugiau 
atsargumo prisi 
vietose.
Vogtų brangakmenių pirkė
jas patupdytas belangei)

viešose

Abraham Garber, kuris 
ri Jewelers Exchange 36 
47 St., New Yorke, 
tupdytas belangei!, 
įrodyta, kad jis 
brangakmenis gerai 
mas, kad jie vogti.

Jis nupirko nuo plėšiko Ar
thur Cheslerio $225,000 ver
tės brangakmenių užmokėda
mas 
taipgi

tu- 
w. 
pa-buvo

kai buvo 
superka 
žinoda-

tik $7,500. Cheslcris 
randasi kalėjimo.

Ugnis sužeidė 13 žmonių, 
padarė miliono. dolerių 
nuostolių

Naujasis policijos komisio
nierius George P. Monaghan 
"pareiškė,. jog jis pasmarkins 
karą prieš visokius raketie- 

’rius, gemblerius, narkotikų 
pardavinėtojus, kyšininkus ir 
tt.

— Išvysiu juos visus iš New 
Yorko miesto,—pasakė Mona
ghan.

Kiti teisingai pastebėjo, 
kad išvytos žiurkes sugrįžta 
atgal. Taip gali atsitikti ir 
su policijos komisionieriaus 
karu prieš gemblerius. Pagy
vensime, pamatysime.

Bodama Berman (žmona rabino 
Pcsacho Bormano). Chayafeiga Le- 
vino (jo duktė), Isaac ir Rachel 

j Levine (jo anūkai) buvo nacių nu-' 
žudyti Goręd’e, .Lietuvoj, 1941 m 
liepos men.

Chana Shmulcvitz (jo duktė) ir 
du jos sūnūs, Joseph ir Shimon, bu
vo nacių nužudyti Marijampolėje, 
Lietuvoje, 1941 m., spalyje.

Liudytojų ir įrodymų prašo ad
vokatas D. George Past on, 22Q 
Broadway, New York City.

Long Island geležinkelis 
nebegalis išsiversti

Long Island Rail Road 
kompanija nusiskundžia, kad 
jos geležinkelis nešąs nuosto
lius ir einąs prie bankruto.

1950 metais geležinkelio ne
laimės ties Rockville Center 
ir Richmond Hill kompanijai 
kainavę jau 4 milionus dole
rių ir dar kainuosią 
bonus daugiau.

Nepaisant to, kad 
mo fėras pakeltas,
kompanija neišsiverčianti.

kelis mi-

važinėji
vis tiel

GATTKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Konkursas Salomėjos Nėries 
antkapiui sukurti

KAUNAS, gėg. 10 d. —Me
no reikalų valdyba paskelbė 
uždarą konkursą Salomėjos 
Nėries antkapio projektui su
kurti. Antkapis turi atitikti į- 
žymiosios lietuvių poetės kū
rybos dvasią, atliktas realis
tiškai.

Dalyvauti konkurse pakvies- 
J. Mikėnas, P. Aleksandravi
čius, skulptoriai P. Vaivada, 
B. Pundzius, -B. Bučas, J. Kė- 
dainis, N. Petrulis ir kiti.

Antkapį numatyta pastaty
ti sodelyje, šalia Istorijos-revo- 
Jiucinio muziejaus Kaune.

Atidarytos 186 žaismavietės
Board of Education prane

ša, jog Brooklyne atidarė 186 
žaismavietes visai vasarai dėl 
vaikų nuo 5 iki 16 metų am
žiaus. Tos žaismavietės bus 
mokytojų prižiūrimos.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

New Yorko busų kompani
jos planuoja už kelių dienų 
priduoti Board of‘ Estimate 
prašymą, kad majoras Impel- 
litteri leistų pakelti važinėji
mo fėrus iki 15 centų. '

Kompanijos teisinasi, jog 
jos esančios priverstos kelti 
fėrus, girdi, dėlto, kad busų 
darbininkams reikėsią su
trumpinti darbo laiką — duo
ti 40 valandų savaitę. Bet jos 
užslepia savo didelius iš važi
nėjimų daromus pelnus.

Kompanijos nori, kad su 
1952 metų sausio 1 d. būtų 
pakeltas f eras iki 15 c. .

Policija suėmė Roland Cor
coran, Michael Mutolo, Ri
chard Corbett ir Vito Ragu- 
seo. Jie prisipažino išprievar
tavę našlę Fleming, 45 metų 
amžiaus. Taipgi sumušė jos 
palydovą Charles Byrne, 52 
metų amžiaus, buvusį miesto 
policistą.

Jie taipgi kaltinami tos 
terš apiplėšime. Nes jie 
vogė jos $4.50.

EGŽAMtNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

m,o- 
pa-

Bandė nusukt taksų, gavo 
$10,000 bausmės

Ugnis sunaikino Consolida
ted Shipbuilding Co., ant City 
Island, Bl’onxe, pastatą, šešis 
motorinius laivukus ir sužeidė 
4 darbininkus ir 9 ugnkge- 
sius.

Kompanija 
kad nuostolių
vieno miliono dolerių.

apskaičiuoja, 
padaryta iki

• Miesto tvarkymo darbai

* JURBARKAS. Puošiasi ra
jono centras. Miesto centre į- 
rengiamas naujas sodas, čia 
jau pasodinta keli šimtai me
delių, daugiausia liepų. Sodą 
papuoš gėlynai ir skverai. 
Naujai pertvarkomas ir ple
čiamas senasis kultūros par
kas. Jame vietos jaunimas į- 
rengs gėlynus, sporto aikšte
les. Prie senojo parko prijun- 

v giamas kitoje Mitu vos pusėje 
esąs pušynas. Pušyną su ant
ra parko dalimi jungs tiltas. 
Įrengiamas vasaros teatras.

Rajono centro 
darbuose aktyviai
Miesto jaunimas. K. Not-kus

tvarkymo 
dalyvauja

Būrys Silver City, New Mexico, mainierių žmonų ir 
vaikų, kurie buvo areštuoti už pdkietavimją Empire Zinc 
Co. kasyklų laike savo yyrų, tėvų ir brolių streiko. 
Greta streikierių advokato David Serna stovinčioj! mo
teriškė laiko ant rankų sūnelį Juan Velasquez, kuris 
buvo 29 dienų amžiaus laike areštavimo sykiu su moti
na. Išleistos iš kalėjimo, moterys su vaikais nuėjo tie
siai į jpikieto liriiją.

Samuel Schulman, drabu
žių išdirbystės savininkas, 
706 Eastern Parkway, Brook
lyne, bandė nedamokėti fede- 
ralįų taksų $120,000.

Dėl to atsidūrė pas teisėją 
Rayfield, kuris pareikalavo 
tuos $120,000 sumokėti bėgy
je 30 dienų ir taipgi pasimb- 
kėti $ 10,000 bausmės. Taip gi 
metų kalėjimo terminą.

Teisme jis prisipažino prie 
kaltės. Dabar jis. suprato, 
kad jam neapsimokėjo bandy
ti federalę valdžią apsukti. 
Daug daugiau jam tai kaina
vo.

Pakliuvo bėdon dėl taksų
Federalis teismas apkaltino 

Fareed N. Kiame ir jo kom
paniją už nesu,mokėjimą 
$497,181 federally taksų.

Jis tiek nusukęs federalių 
taksų per 1945, 1946 ir 1947 
metus. Dabar jis ir jo kompa
nija Randasi didelėje bėdoje.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
, 'Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, - ■
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
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.

MArket 2-5172

PAJ1EŠK0JIMU .
IEŠKAU DARBO

Labai gerai suprantu ūkišką gas- 
padinystę. Norėčiau gauti darbą už 
gaspadinę ant ūkės. RašvkiL

'E. Kosi ik, 81 Second St'., Chel
sea, Mass. (138-139)

PARDAVIMAI
MASPETH, L. I., N. Y.

Nauji mūriniai bungalows, 59-40 
Maspeth Avė., 4’i kambariai, spal
vuotų tiles maudynės, garadž.ius, 
Terrace, pilnas skiepas su privati
niu jojimu nuo gatvės. Brass Plum
bing, geso garu šildymas. Kostum 
būdavončs virtuvės, šėpos, Formica 
sinkų viršai. Insulated stogai, visi 
vandens nuleidimai sujungti su njie- 
sto sewers. Public ir parapijines 
mokyklos prie nuosavybės. Šv. Sta
nislovo persimai nymo Bažnyčia ir 
Švento Kryžiaus Bažnyčia arti.

Agentas ant vietos šeštadieniais 
ir šekmadioniaias.

CARDINAL REALTY CO., Inc. 
531 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NE. 8-9000.

Dr./ A. Petrina
DANTŲ GYDYTOJAS , 

221 South 4th StreeV

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uMaryta

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberial

REPUBLIC BAR & GRILL I
Savininkas ’"v

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 Telefonas
EVergreen 4-8965

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET k. 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

4 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antradien., Liepos-July 17, 1951




