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Praėjusi sekmadienį sma
giai praleidau Connecticut 
lietuvių' piknike, ruoštame 
spaudos naudai.

Jis įvyko Hartfordo lietu
vių draugijų sąryšio dailiame 
parke.

Dainavęs piknike, Hartfor
do Laisvės Choras gražiai 
pasižymėjo; šis choras dai
nuoja kai kurias šių dienų 
amerikines meliodijas, ku
rioms prisitaikė lietuviškus 
žodžius.

Choras didelis.
Beje, Laisvės Choras pa

sveikino mūsų Laisvę, paau
kodamas jubiliejinin fondan 
$25.00.

Garbė jam! r
—o—

\ Nors mūsų jubiliejinis fon
das ;į^u buvo veik baigtas, ta
čiau tūli pikniko ^dalyviai ge
rieji laisviečiai, magaryčioms 
čia pat .sudėjo virš šimtą do
lerių. i

Kai kurie “nusibaudė” pęn- 
kine už tai, kad nebuvo Lais
vės piknike Brooklyne.

Eilė jų pasimokė j o už laik
raščio prenumeratą.

Draugiški, darbštūs, duosnūs 
Connecticut valstij. laisviečiai; 
jie supranta šių dienų padėtį, 
jiei mato reikalo prisidėti, 
kuo tik beišgali, savo spau
dai išlaikyti; jie vaišingi.

Oras buvo karštas, bet mū
sų veikėjai kiekvienas ryžtin
gai piknike dirbo, aptarnau
damas svečius ir viešnias.

Negalėdamas suminėti jų 
visų pavardžių nejniniu nei 
vieno.

Nuoširdi padėka, jums, 
brangieji draugai ir draugės!

—o—
Antanas ir Ieva žvingilai, 

amžii/mi įžengę į devintą de
šimtį metų, atvyko piknikan 
su dviem sūnumis ir marčio
mis. ' į

T šie judėjimo veteranai dar 
pilni energijos.

—o—
Sveikinuosi su Aleksandru 

Čeku, iš Rockville. Conn.
Liepos 17 dieną Aleksand

rui čekui sukanka lygiai 89 
metai amžiaus, bet jis atrodo 
kur kas jaunesnis. Jis skaito 
Laisvę nuo pat jos pasirody
mo — per 40 metų; jis duos- 
niai mūsų laikraštį remia.

— Happy( birthday, drau
ge Čekai! — tariu jam. — 
Linkiu sulaukti 100‘ metų, nes 
gyvenimas dabar labai įdo
mus.

— Taip, įdomus, — šypso
damas atsako jis.—Įdomus!...

Plačiagerklis Walter Win
chef yra žydų kilmės.

BejU.. tai netrukdo jam 
hitleriškai galvoti ir kurstyti
savo pasekėjus prieš žydus.

Aną dieną Winchell rašė 
apie suimtuosius ( darbininkų 
judėjimo veikėjus, kurių tar
pe yra veikli, jauna moteriš
kė Betty Ganett.

Suklykia ‘Winchell: “Betty 
Ganett, viena iš suareštuotų
jų raudonųjų, iš tikrųjų yra 
Rifka Yarashevsky...”

Goebbelsas kadaise darė 
panašiai: jis atrinkdinėjo žy
diškomis ir nežydiškomis pa
vardėmis žmones nuo “tikrų
jų arijų” ir jus skyrė mirčiai. 
6,000,000 jaraševskių hitleri
ninkai žmogėdros išžudė.

Ko gi Mr. Winchell tuo no
ri pasiekti?

Jis kursto žmones prieš žy
dus, pats žydu būdamas, — 
jis už fašizmą.

O jeigu jo norai kada nors 
įsikūnytų, — ar jis pats ne-

tų amerikinės Ilsos Koch’- 
ėfcjauka ?
Padorūs žydai turėtų už- 

stuoti prieš tokį Hearsto 
io “žygį.”
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JUNGTINĖS VALSTIJOS 
PRAŠO B NU. KARINIU 
BAZIŲ ISPANIJOJE
Klausia Franko, kiek pinigų jis 
norėtų už tas karines stovyklas

Madrid, Ispanija. — Ad
mirolas Forrest Sherman, 
vyriausias Jungtinių Vals
tijų laivyno komandierius, 
per dvi valandas tarėsi su 
Ispanijos diktatorium 
Franku. Adm. Shermanas 
prašė astuonių karinių sto
vyklų amerikiniams lėktu
vams ir laivynui Ispanijoje. 
Jis teiravosi, kiek Franko 
už tai norėtų gauti iš Ame
rikos.

Suprantama, kad Franko 
reikalavo aukštos kainos už 
tas karines bazes.

Shermanas pageidavo 
stovyklų kariniams Ameri
kos lėktuvams Madride, Is
panijos sostinėje; Barcelo- 
noje ir Sevillėje; o laivy
nui jis prašė stovyklų Ca- 
dize, arti Gibraltaro; Karta- 
genoje, Ferrolyje, Kanarių 
salose ir vadinamoj Ispaniš
koj Morokkoj, šiaurvakari
niame Afrikos kampe.

Pirmesni pranešimai ro
dė, jog Amerika per admi
rolą Shermaną siūlėsi į ka
rinį sąryšį su Ispanija ir 
žadėjo naujoviniai apgin- 
kluot 400,000 ispanų armi
ja.

Kongresmanas ragina tuoj 
daryt karinę sutartį su 

Ispanijos fašistais
Washington. — Demokra-- 

tas kongresmanas Robertas 
L. Sikes ragino Jungtines 
Valstijas tuojau padaryti 
sąjungą su Ispanijos fašis
tais, kuriuos jis vadino 
“paskutine tvirtove prieš 
komunizmą Europoje.”

Sikes smerkė Anglijos ir 
Francijos valdžias, kurios 
pasisakė prieš planuojamą 
karinį Amerikos sąryšį su 
Ispanija.

Tito suvarė 100,000 j
> koncentracijos žardžius

Bucharest. — Telepress 
žinių agentūra praneša, 
kad Jugoslavijos Tito val
džia suvarė jau 100 tūks
tančių politinių kalinių į 
koncentracijos stovyklas. 
Sako, jog komunistai ir kiti 
nepritariantieji Titui yra 
skandinami, badu marina
mi, kankinami ir visaip žu
domi.

ORAS.?-—Dalinai apsiniau
kę ir šilčiau.

žymioji aktorė-šokėja, Jo
sephine Baker, bara tuos neg
rus aktorius kurie ima men
kutes roles, žeminančias neg
rus.

Ji kritikuoja tuos negrus, 
kurie, vyksta Europon ir ten 
skelbia, jog Amerikoje negrų 
problemos yra “gerai išspręs
tos.”

Visa tai kenkia negrų tau
tos išsilaisvinimui, pažymi ši 
pasauliniai garsi scenos žvaig
ždė.

Ji teisi!

Kalbėdamas Kongreso At
stovų Rūme, Sikes tvirtino, 
kad Anglijos socialistai ir 
Francijos komunistai vado
vauja tiems, kurie priešina
si Amerikos sutarčiai su 
Franko fašistų valdžia Is
panijoj.

Kongresas gal leis 
numušti kainas

Washington. — Republi- 
konai ir tūli pietiniai demo
kratai kongresmanai* reika
lavo sugrąžint mėsinių gal
vijų augintojams senąją 
kainą, nuo kurios valdžia 
numušė 10 procentų. Kar
tu jie šaukė uždraust to
lesnius numušinėjimus bet 
kokių produktų kainu.

Kongrešo Atstovu Rūmas 
217 balsų prieš 124 atmetė 
tuos reikalavimus ir nuta
rė, kad valdžia galėtų šiek 
tiek numušti farmų pro
duktų kainas, bet ne dau
giau kaip 10 procentų.

KIEK DABAR
VERTAS DOLERIS

New Yorko World-Tele
gram paskelbė, kiek dabar 
lėšųoja vartotojams mėsa, 
sviestas ir kiti valgiai, ly
ginant su 19319' metų kaino
mis.

Pasirodo, jog dabar rei
kia mokėti 24 dolerius ir 13 
centų už tiek pat valgių, 
kurie 1939 metais buvo per
kami už 10 dolerių ir 50 
centų. Vadinasi, doleris jau 
nevertas nė 50 centų.

Tnimano pasiuntinys 
nieko nelaimįs Irane
Teheran, Iran. — Prezi

dento Trumano pasiuntinys 
Averell. H a r r i m a nas vėl 
perkalbinėjo Irano premje
rą Mossadeghą ir kitus val
dininkus, kad vis palaikytų 
žibalo - aliejaus pramonę 
anglų rankose.

Premjeras Mossadegh, 
sakoma, kietai pakartojo, 
kad bus vykdomas įstaty
mas, kuris reikalauja per
imti visą aliejaus pramonę į 
Irano valstybės nuosavybę.

Neseniai pirmiau Mossa
degh sakė, “geriau suleisti 
Irano aliejų į jūrą, negu 
palikti jo šaltinius anglų 
rankose.”

Kartojosi iraniečių de
monstracijos prieš Ameri
ką; buvo girdėt šauksmai, 
“mirtis Harrimanui!”

Tokio. — Per potvynius 
ir kalnų nugriuvimus Japo
nijos salose Kyušu ir Šiko- 
ku žuvo 232 žmonės.'

New Delhi, Indija. — Pa
kistanas telkia armiją pa- 
liai Indijos rubežių.
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Amerikonų kareivių ir marininkų veiduose aiškiai ma
tosi džiaugsmas pamačius laikraščiuose pranešimą, kad 
gal įvyks taika. Jie laukia traukinio New York Grand 
Central stotyje, grįžta į karines pareigas.

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SUKELTA $10,325;
VIRŠIJA KVOTĄ $325

Nuoširdus atsiliepimas Amerikos demokratinių lie
tuvių i Laisvės vajų jau viršijo nustatytą kvotą. Dar 
ateina aukų ir malonių laiškų:
“Gerb. Laisyiečiai!

Štai du doleriai į Laisvės Vajaus Fondą. Esu be
darbis, tik tiek ir galiu, nes esu jau 73 metų amžiaus. 
Linkiu geriausių pasekmių Laisvei—šviesos nešėjai, 
redakcijai ir bendradarbiams!

A. Genotis, Saginaw, Mich.”
Iš N. Braddock, Pa., draugai prisiuntė $10 aukų ir 

P. Yeškevičius rašo:
“Nuo Keleivio leidėjų esu gavęs paraginimą atsi

naujinti prenumeratą. Bet kad Keleivis perdaug nu- 
simelavo, tai tuos $3 skiriu Laisvei, o Keleivį lai skaito 
jėzuitai, o ne darbo žmonės.”

Aukų gavome nuo Stoughton, Mass., ir New Jer
sey valstijos lietuvių. Daugiausiai parvežė Rojus Mi- 
zara: $112 aukų ir apie $50 prenumeratų iš Connecti
cut valstijos lietuvių spaudos pikniko. Aukų apteikė
me:

Laisvės Choras,.Hartford, Conn................ $25.00
Geo! Mitras, So. Boston, Mass. ................. \ 10.00
F. Ramanauskas, Hartford, Conn.............. Ą 10.00
Pirmas “L.” Skaitytojas, New Britain, Conn. 10.00 
J. Vygandas, Newark, N. J. ..••................  10.00
A. Vcnckevičius, Stoughton, Mass................ 10.00

(Tąsa 4-tam puslap.)>

Įvairios Žinios
Beirut, Lebanas. — 2,000 

lebaniečių demo n s t r a v o 
prieš amerikonus ir išdau
žė- baldus yių kambariuose 
St. George Kotelyje.

'Washington. — Pietinės 
Korėjos tautininkai prašo 
prijungti < jiems Japonijos 
salą Tsušimą.

Paryžius. — Francijos fi
nansų ministras Maurice 
Petsche vis dar nepajėgia 
sudaryt naują ministrų ka
binetą. /

Peking. — Kinijos radi
jas tvirtino, jog Korėjoje 
bus laimėta prieš ameriko
nus.

Brusselis, Belgija. — Ga
lutinai pasit raukė buvęs 
Belgijos karalius Leopoldas 
ir sostą užėmė • jo sūnus 
Baudouin.

Teheran, Iran. — United 
Press praneša, kad Sovietai 
atsiuntė daugiau kariuome
nes į Astara miestą, paliai 
sovietini rubežių su Iranu, t- c

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas priėmė ’ bi- 
lių, reikalaujantį baust nar
kotinių svaigalų biznierius 
dviem iki penkių metų ka
lėjimo.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos gavo leidimą įsi
taisyti 7 karines lėktuvų 
stovyklas Francijos koloni
joj Morokkoj, šiaurinėj 
Afrikoj.

Miami, Fla.—Buvęs šeri
fas Jimmy Sullivan ir pa
ti yra apkaltinti kaip taksų 
sukčiai.

Washington.—Prez. Tru- 
manas aplakstė potvyniv 
nusiaubtas vietas.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

TEISĖJAS HOLTZOFF 
PASIUNTĖ KALEJIMAN ’ 
11 KOMUNISTŲ VADOVŲ
Laikoma kalėjime ir 3 Civilių 
Teisių Kongreso belų globėjai

New York. — Pagal fe- 
deralio apskrities teisėjo 
Alexanderio Holtzoff’o įsa
kymą, vėl tapo įkalinti 11 
komunistų vadų. Holtzoff 
pareiškę, kad jis vykdo 
sprendimą kito teisėjo Syl- 
vesterio Ryano, kuris at
šaukė jų belas, užstatytas

Sovietai leidžia naują 
laikraštį angly kalba

Maskva. Sovietų vyriau
sybė pradėjo leisti dvisavai
tini žurnalą News anglų 
kalba. Žurnalas tuojau ga
vo daugybę prenumeratų. 
Nes milionai sovietinių pi
liečių moka angliškai bent 
skaityti ir suprasti.

News daugiausia rašo 
apie reikalą ir galimybę iš
laikyti taiką tarp Ameri
kos - Anglijos, iš vienos pu
sės, ir Sovietų Sąjungos ir 
liaudiškųjų demokratijų, iš 
antros pusės.

Aleksandras Trojanovs- 
kis, buvęs Sovietų Ambasa
dorius Amerikai, savo 
straipsnyje primena senąjį 
istorini draugiškumą tarp 
Jungtinių Valstijų ir Rusi
jos.

Sovietinėse mo k y k 1 o s e 
svetimų kalbų ’ mokymas 
yra privalomas, pradedant 
nuo trečiųjų pradinės mo
kyklos metų. Vaikai ir jau
nuoliai daugiausia mokosi 
anglų kalbos, po kurios se
ka francūzų bei vokiečių 
kalba.\ ,_______

“Sklandžiai” einančios 
derybos dėl pertaikos

Tokio, liep. 18. — Ameri
konai tęsė Kaesonge dery
bas dėl pertaikos su Šiau
rinės Korėjos liaudininkais 
ir kinais. Korespondentai 
teigia, kad derybos “sklan
džiai vyksta ir padaryta 
dar šiek tiek progreso.”

Abiejų pusių generolai 
vis dar tariasi tiktai dėl 
dienotvarkių,—kokius klau
simus turės spręsti tolesnės 
derybos dėl mūšių sustab
dymo.

Frontas vis aptilęs
Karo fronte buvo tik 

žvalgų susidūrimai kur-ne- 
kur, • Nebuvo ' užmušta nė 
vienas amerikonas per die
ną. Bet amerikiniai lėktu
vai ir karo laivai plačiai 
bombardavo įvairius taiki
nius Šiaurinėje Korėjoje.

—i----p-----------
ANGLŲ KARALAITĖS 
MARGARETOS ALGA

London. — Anglijos sei
mas nutarė mokėti antrajai 
karaliaus Jurgio dukteriai 
Margaretaj $16,800 metinės 
algos, pradedant nuo rug
pjūčio 21 d., kada jai sueis 
21 metai amžiaus.

Civilinių Teisiu Kongreso^ 
Ryanas sakė, jie galėtu bū
ti iki teismo paleisti tiktai 
už skirtingus užstatus.

Naujos belos tapo priim
tos už tris kitus komunis
tus — po $10,000 už Pettis 
Perry ir Elizabethą Gurley 
Flynn ir $5,000 už Jacobą' 
Mindelį.

Visi jie apkaltinti pagal 
Smith o įstatymą už tai, kad 
“suokalbiavę skelbti, iog 
reikėsią nuverst Amerikos 
valdžia per jėgą bei prie
vartą.”

Atmesta apeliacija
Federalio srities apeliaci

jų teismo teisėjas Thomas 
W. Swan atmetė apeliaciją, 
prašančią laikyti juos po 
senosiomis bėlomis, kurios 
užstatytos • Civilinių Teisių 
Kongreso.

Teisėjas Swan taipgi at
šaukė užstatus F. Vander- 
bilto Fieldo, Civilinių Tei
siu Kongreso belų fondo 
sekretoriaus, ir dr. Alph’. 
Huntono ir rašytojo D. 
Hammeto, to fondo globėjų.

Teisėjas Ryanas nubaudė 
Fieldą 90 dienų kalėjimo, o 
Huntoną ir Hammetą po 6 
mėnesius už tai, kad jie at
sisakė ' išduoti vardus ir 
adresus žmonių, davusių 
paskolas C. Teisių Kongre
so bėloms.

Field buvo laikinai pa- 
liuosuotas už asmenini $10,- 
000 užstatą. Dabar ijs vėl 
įmestas kalėjiman. O Hun
ton ir Hammet tebėra ka
lėjime nuo pat nuteisimo.

Dabar tapo įkalinti šie 
komunistų vadovai:

Claudia Jones, Betty Gan
nett, Alexander Bittelman, 
Al Lannon, William Wein- 
stone, S. W. Gerson, Louis 
Weinstock, Arnold Johnson, 
Alexander T r a chtenberg, 
V. J. Jerome ir Isador’e Be
gun.

Peršama $8,500,000,000 
kitiems kraštams ginkluoti

Washington.—Paul Hoff
man, buvęs Marshall© plano 
administratorius, k a r štai 
ragino Kongrescf Atstovų 
Rūmo komitetą užgirti 8 
bilionus, 500 milionų dole
rių svetimiem kraštam gin
kluoti ir visaip stiprinti 
prieš komunizmą per me
tus.

Hoffmanas pasakojo, kad 
tai “maži pinigai,” kurie 
dabar galėtų sulaikyti So
vietus nuo karo. Jis gąs
dino, kad jeigu kiltų karas 
su Sovietais, tai kasdien lė- 
šuotų po tūkstantį milionų 
dolerių.

Osnabrueck, Vokietija.— 
Buvo areštuotas, bet tuo
jau paleistas naujųjų nacių 
vadas hitlerinis generolas 
Otto Ernst Remer.
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KAS JUODAŠIMČIAI?
BROOKLYNO FAŠISTŲ laikraštis, Vienybė, užgi

na Čikagos pogromščikų darbus- atliktus prieš Vilnies 
redaktoriuš, Joniką ir Prūseiką.

Vienybės bendradarbis, tūlas Ipolitas Noreika, už
pultuosius vadina ‘juodašimčiais”; Juozas Tysliava su 
tuo sutinka.

‘ Pasirodo, jog tie neva žmonės nežino net nei to, kas 
yra juodašimčiui.

Caristinėje Rusijoje juodašimčiais buvo vadinami tie 
paristai, kurie organizavo pogromus prieš žydus.

Amerikoje juodašimčiais galima būtų vadinti tuos, ku
rie organizuoja pogromus prieš negrus, žydus bei kitas 
tautines grupes. Rasistai yra anų caristinių juodašim
čių ainiai, pogromų organizatoriai.

Vilnies redaktorius Jonikas suteikė nakvynę negrui 
(ar keletui jų), atvykusiam į Taikai Ginti Kongresą. Dėl 
to govėda rasistų užpuolė ant Jonikų namo ir išdaužė 
jo langus, suruošė pogromą. Kai kitas Vilnies redak
torius nuvyko į užpuolimo sceną pamatyti, kas ten da
rosi, rasistai jį užpuolė ir sumušė.

Jeigu Tysliava būtų neatsiskyręs su žmoniškumu, tai 
jis būtų pavadinęs juodašimčiais^tuos, kurie atlieka juo
dašimtiškus darbus, o ne tuos, kurie priešinasi juoda
šimčių politikai.

Bet... iš fašistų geresnio nieko negalima tikėtis.

VIENYBES FAŠISTAI bando atsišiepti tuo “faktu,” 
būk, girdi, iš Lietuvos esą išvežami “geri žmonės,” o 
Vilnies redaktoriai nieko dėl to nesaką.

Tačiau, jeigu Vienybės redaktorius vadina “juodašim
čiais” tuos> kurie padeda pavergtai tautai Amerikoje, o
“gerais žmonėmis” tuos, kurie puola negrų prietelius, tai 
savaime aišku, ką jis gina Lietuvoj: jis gina, — jam
“geri žmonės”—tuos, kurie Lietuvoje atlikdinėja tokius 
pat bjaurius darbus, kokius atlieka rasistai-juodašimčiai 
Čikagoje.
• Jei Amerikos valdančiajai klasei rūpėtų žmonių ger
būvis ir laisvė, tai ji, be abejojimo, rasistus-užpuolikus 
suimtų ir dėtų kalėjiman,.— panašiai, kaip daroma kul
tūringuose kraštuose. .,

Bet Čia rasistai - juodašimčiai turi pilniausią laisvę, 
jų žalingų darbų valdžJa bando nematyti, bet puolami 
yra tie žmonės,' kurip negrams padeda, kurie sako, jog 
visi žmonės yra sutverti lygūs.

Ir tokie fašistpalaikiai, kaip Juozas Tysliaya, stoja 
juo’dašimčiams talkon!

CICERO

LAI GYVUOJA SKUR
DAS, SA'R'O SANDARA

Čikagos sandariečhj feik- 
ra štiš rašo:

“Taip vadinami ‘geri lai
kai’ ne visada išeina žmo
nėms į sveikatą . Kai kurio 
žymesni gydytojai yra įspė
ję, jog prabangoje gyve
nanti greičiau pasensta už 
tuos, kurie mato vargo...”

Taigi, pagal Sandaros re
daktoriaus galvojimą: tegy
vuojąs skurdas!

M. Vaidyla rašo taip; kaip 
kadaise rašė Goebbelsas: 
yiskas karui’, o žmonėms — 
skurdas.

KALBOS IR TfKROVE
Kanadiškiame Liaudies 

Balse telpa straipsnis, ra
šytas Beckie Buhay. Jame 
tarp kitko skaitome:

Liepos 1 dieną, CIBC Tarp
tautinis žurnalas pasakojo 
100,000 klausytojų keturioli
koje šalių: “Nekurios pama
tinės kanadiečių laisvės yra 
stropiai saugomas turtas... 
I jas įeina laisvė žodžio, ti
kėjimo, judėjimo, susirinkimų 
ir spaudos, laisvė nuo savava
liško arešto, laisvė pasirinkti 
politines partijas, laisvė užsi
ėmimo ir privatinės nuosavy
bės.”

Bet, savaitę atgal, St. Lau
reato valdžia skubiai pravedė 
parlamente eilę pataisų Kana
dos įstatyjmu'ose, kurios yra 
labai pavojingos, fašistinis 
grūmojimas civilinėms tei
sėms ir laisvėms visų kana
diečių ir jų organizacijų. Lai 
nebūna iliuzijų, kad tie GaiS 
šono pataisymai yra atsukti tik 
prieš kairiuosius. Ne! Jie at
kreipti prieš Kanados demo

kratiją aplamai’ prieš kiek
vieną, kuris tikfaf nesutinka 
SU' Šf. Laui‘entd; Valdžios poli- 
fikriž ąrba ąrieštoh’uj’a jai'. » /

Straipsnio1 aūtbriūs nuro
do, jog tie pataisymai Ka
nados įstatymuose buvo pa
gaminti' reikalaujant Jung
tinių Valstijų vyriausybei. 
Toliau:

Reikšminga, kad St. Lau- 
rento vyriausybė, reikalaujant 
jVitt^inių Valstijų Vyt4iatisy- 
bei, įvedė1 šiuos pataisymūs tą 
savaitę, kada vist Kanados 
patriotai1 šū nekantrumu lau
ke, kad mūšiai Korėjoj būtų 
atlaikyti. Kaip- tik tūri ritėtu, 
kada Visos šalys su didele vil
timi laukė sulaikymo rilūšių 
Korėjoj, o po to — ir taikos 
•Visairie pasaulyje.

Autorius ragina visus pa
triotiškus kanadiečius veik
ti už tai, kad šis naujas 
įstatymas būtų atšauktas.

KANADOS 
UKRAiNlEčIAI

Liaudies Balsas rašo:
Reakcionieriai, kurie bandė 

Sutrukdyti pažangių ukrairių 
pastangas paminėti 60 metų 
sukaktuves, kaip pirmieji 
emigrantai pribuvo į Kanadą, 
ir pastatymą paminklo Ukrai
ną poetui T. Ševčenkai, la
bai apsidegino.

Keliolika tūkstančių žmonių 
dalyvavo1 parengime Maple 
Leaf Gardens, kur progfaihą 
pildė 1,500 menininkų, o pa
minklo atidengimo ceremoni
jose Palermo parke ukrainie
čių kempėj dalyvavo net 45,- 
000.

Ukrainą nacionalistai, ku
rie visą laiką purvais drabstė 
ant progresyvių pastangų pa
gerbti ševčenko, gavo skaudų 
antausį.

Savaite atostogų mokykloj
Olympia Parkas, Shrews

bury, Mass.—Faktinai LMS 
Atostogų Mokykla pradėta 

, sekmadienį, liepos 8. Dau
guma studentų ir svečių 
suvažiavo s,ekmadienį į 
jaukų, žaliom pušaitėm ap
augusį ir žalia veja dengtą 
Olympia Parką, čia laukia 
usteriečiai su šiltais sveiki-

Chicagos vadovauti lietuvių 
kalbos ir istorijos skyrių. 
Nejauki žinia įneša pasi
piktinimo tais elementais, 
kurie sutrukdė tokį vertin
gą, gražų kultūrinį Joniko 
darbą. Vienok kalbos kla
sė eina. Tą spragą užpildo 
Jeskevičiūtė ,Feiferis, Bovi
na's.

’ NEDIDELIS, 70,000 GYVENTOJŲ miestas, lyg ir'rimais, su skabiai pagamin- 
Čikagos priemiestis,Cicero, kadaise buvo garsus tuo, kad Ų1 maistu svečius priimti. 

. jame ilgai ir saugiai gyveno ir “veikė” gengsteris Al, J*e_> *'odos; kaip savaimin-
. Capone ir jo šaika. <

Šiandien Cicero išgarsėjo tuo, kad jame įvyko baisus
rasistų “žygis,” atliktas prieš antrojo pasaulinio karo
veteraną, negrų tautos sūnų.

Kiekvienam aišku, jog Cicero policija stovėjo ne ne
gro pusėje, bet go vedos, kuri jį ir jo šeimą puolė.

Kyla klausimas: ką gi daro federalinė valdžia, ką daro
FBT? Juk yra sakoma, kad FBI rūpinasi tvarkos iš
laikymu, piktadarių sugavimu ir nubaudimu.

Kol kas ši įstaiga nieko tame reikale neatliko, apart to,
• kad ji stropiai gaudo tuos darbininkų judėjimo veikėjus, 
kurie galvoja ne taip, kaip norėtų Wall strytas.

gad, be sutarties, pasitinka 
ir tuos, kurie atvyko trau
kiniais, ir veža savo maši
nomis į gražųjį parką.

Sekmadienį jau komisijų 
--Worcesterio ir New Yorko 
—posėdis. Atostogų Moky

 

kla jau tampa Vęlviejų. savai
čių organizacij Vyriau- 
'sion (administracijos z ko- 
misijon išrinkta M. Sukac
kienė, M. Stensler, fi. Jės-

- BIJOSI
ANĄ DIENĄ niujorkiškio dienraščio Compass redak- 

torius Mr. Thackrey klausia: kas atsitiko su mūsų kraš- 
, to žymiaisiais j advokatais, -į-kodėl jie nestoja ginti ne

seniai- suimtųjų i-r kąlėjime laikomųjų 17-tos komunistų 
’ veikėjų?

Redaktorius nurodo, jog Wendell Willkie,- kuris buvo 
priešingas komunizmui, gynė mūsų krašto konstituciją, 

, mūsų krašto žmonių laisvę.
I*\ Įf tikrųjų, apJrt vieno žymaus St. Louiso advokato, 

John- Green, apsiėmusid nemokamai ginti teisme t)aily 
’Workerio redaktorių John Gates, kiti žymūs advokatai 

f nestoja suimtiesiems talkon.
ĮJų Kodėl jie nestoja?

Bijosi!
, Y; Bijosi, kad už tai galį būti apskelbti tokiais ir kito

kiais; bijosi teisėjų keršto, bijosi valdžios keršto.
Tuodu advokatai, — Harold I. Cammer ir Michael L. 

Begun,* — kuriuodu apsiėmė padėti suimtiesiems išeiti 
po belą, jau keletą kartų norėjo pasitraukti, bet teisėjas 

'Ryan pagrasino: jei pasitrauksite, aš jus nubausiu.
Nežiūrint jų geriausių pastangų, šiuodu advokatai, 

kaip patys prisipažįsta, nėra pilnai kompetentiški ginti 
jy suimtuosius. *.
A _ Turi atsirasti, privalo atsirasti iš žymiųjų juristų tar

po keletas vyrų, kurie turėtų stoti suimtiesiems talkon 
su ta mintimi, kad jie, gindami suimtuosius darbininkų 
veikėjus, gins krašto konstituciją, gins demokratiją.

kevičiūtė ir jaunas, pavyz
dingas, bet dar mažiau ži
nomas mūsų visuomenei, 
Charles Valant (Vatan ti
nas). Taip pat maisto ko
misija, nakvynių komisija 
ir studentų komisija.

O salėje, virtuvėje vikriai 
darbuojasi gąriėji Worces- 
terio draugai .ir • draugės, 
Jie aprūpina atvykusius 
studentus ir svečius- nakvy
nėmis, maistu ir kitais reik
menimis. Kiek vėliau salė--, 
je jau muzika, skamba dai
na ir šokių ritmas. Daly
viui ir žiūrėtojui darosi- 
jaū'ku, gražu. Studentų jau 
suregistruota apie 30‘. O su 
svečiais, kurie aktyviai ne 
visose klasėse dalyvauja, 
priskaitoma apie 35.

PirmadieiTį, liepos 9-tą, 
jau pradžia.klasių, pamokų. 
Muzikos, dramos, liaūdiės 
šokių ir lietuvių kalbos su
daryta klasės. Čia pajusta, 
jog vienas iš mokytojų, L. 
Jonikas, negali atvykti iš

Mildred Stensler, LMS 3 
Apškritiės sekretorė, chor
vedė, vadovauja muzikos 
klasę. Jds klasė skiriama 
liaudies muzikai, dainai. 
Čia tuojaus pastebėta 
kruopštus, labai tinkamas 
pasipuošimas savo darbui. 
.Mildred paskleidžia liaudies 
dąiPų sąsiūvinį, kuriame 
surinkta, atspausdinta net 
73‘ dainos. Jų tarpe randa
me apie 7 liaudies dainas 
anglų kalboje.

Ne tik klasėje, bet ir va
karais1, bendrai sū’ svečiais, 
liaudies dainos dainuojama. 
Gabiai, žavingai Mildred 
veda muzikos skyrių.

Dramos klasę veda Jonas 
Valentis-. Jonas savo’ dar
be specialistas. Jo pamokos' 
susidaro iš teorijos ir prak
tikos.- Klasės pradžioje, Jo
nas duoda teoretinę lekci
ją apie vaidybą,- režisūrą 
paskaitos formoje. Antra 
(Talis jo lekcijų yra prakti
ka.,. Ypač imama tos dalys 
vaidybos,’ kurios mėgėjams 
sunku- atlikti. Nelavinti vai
dintojai vėik visuomet su
klumpa vaidinime, kur rei
kia naudoti kūno plastika, 
kur reikia išgyventi trage
dija, isteriką, kautynės,- gir
tų judesiai, kalba. Šios 
praktikinės pamokos daug 
duoda studentams. • •

- Kad ką nors paruošti pa
baigai mokyklos, dramos 
mokytojas pasiūlė duoti 
antrą^jį aktą Togobočni- vei
kalo “Iš Meilės.” Aktas yra 
įdomus, taip pat jame daly

vauja geras skaičius vaidin- 
toj’ų1 ir jaunimo. Aktori’ai 
jau1 parinkti, darbas eina. 
Tai Bus aktuali mokykla 
vaidybai ir režisūrai. Šia
me' akte' ne tik drama1, bet 
naudojama’ ir daina, muzi
ka.

Pirmoji' savaitė būVo’ tirš
ta ir* kifefe į^airūmais, kū
rinis galėjo pasinaudoti 
studentai ir Usterio publi
ka. Apart šokių ir liaudies 
dainų, trečiadienį Robertas 
Feiferis pateikė puikią pa
skaitą apie vaizduojamąjį 
meną — tapybą, grafiką. 
Jis puikiai nurodė, kaip, 
kada ši meno šaka prasi
dėjo, ką ji reiškė ir vaizda
vo. Penktadienio* vakare 
Jonas Valentiš davė ilius
truotą paskaitą apie Shake- 
spearo veikalą “Hamlet.” 
Jonas paskaitą paįvairino 
jautriai suvaidindamas kai 
kuriuos svarbius Hamleto 
monologus.

Šeštadienio vakare įvy
kinta kaip ir festivalis dai
nų ir šokių. Čia tarta žo
dis ir mūsų meninės orga
nizacijos, kuri ruošia tokius 
didelius meno pokilius, rei
kalu. Kalboje kreipta dė
mesio, kaip yra svarbu pa
laikyti ir auklėti tokios kul
tūrinės organizacijos.

Sekmadienį,- liepos 15, 
jau randamės Atostogų 
Mokyklos piknike. Vietinių 
ir svečių iš apylinkės pilnas 
Olympia Parkas. Dainų, 
liaudies šokių graži progra
ma. Ne tik mokyklos cho
ras, bet ir apylinkės artis
tai dalyvauja programoje. 
Aldona Wallen, Rose Mer- 
keliūtė, Ignas Kubiliūnas 
dainuoja duetus. Mildred 
Stensler vadovaujamas mo
kyklos choras dainuoja eilę 
dainų. Mokyklos studentė 
Madeline Knorr, išstoja su 
choru kaipo solistė. Seka 
vėl liaudies šokiai, gabiai 
vadovaujami AL Merkio.

Jauki nuotaika kaip ir 
savotiškai akstiną kūrybą, 
kelia meną. Jau * pirmoje 
savaitėje F. Balevicius, mo
kyklos muzikos skyriaus 
akompanistas - kompozito
rius sukuria muziką Artu
ro R e g r a č i o eilėraščiui 
“Aht Kalho Pušaitės.” Tai 
nauja kompozicija; kurią 
mokyklos* choras jau dai
nuoja.

Bet dar anksčiau, 9 va^- 
l&rldą sekmadienio ryte, 
stūd’entų choras išstoja' su 
dainų programa, vadovybė
je Mildred StenslėT, WK0X 
radijo valandoje, lietu
viams žinomoje kaip Ginta
ro Radijo1 Valanda. Apart 
gražios dainų, muzikos pro
gramoj Mi*š-. Zavis1 pasako' 
gražią istorinę kalbą apie 
Žalgirio mūšį su kryžiokais. 
Helena Jeskevičiūtė taria 
žodį apie. Worcesterio. pa
žangiuosius lietuvius, ku
rių globoje šiuo metu ran
dasi Atostogų Mokykla. 
Reiškia pagarbą tiems vei
kėjams, kurių jau nemato
me- savo /tarpe. Tik bėgiu 
metų ar/ kiek daugiau jie 
neteko savo uolių veikėjų, 
kąip taij Igno Šiūpėno, Si- 
mano Janulio ir Vaclovo 
Tum-anio. Jiems mokyklos 
choras sudainavo “Never
kite Ėrie Kapo.”

■Trumpame raporte ’’ mes 
negalime bent kiek de tauš
kiau rašyti apie tuos jau
kius įspūdžius ir nuotaikas, 
kurias girdime, matome 
Atostogų Mokyklos metu. 
Pastebėtina tai,* kad šios 
vasaros, ypač pirmosios sa
vaitės klasėse, mątosi ma
žiau jaunų vaikinų. Dau
gumą jų- tarnaiu-ja armijoj,- 
kiti kavo fronte? J’aūtpi ir 
maloni žiniaAs u s i r im k u - 
siems į mokyklą ijypublikai 
girdėti apie tuos jaunuo
lius, kurie randasi už tūks
tančių mylių.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS'

Man dar buvo kaip kas 
nesuprantama apie Hitlerio 
vaiską, • katras maršavo pa
liki Laisvės pikniką Brook- 
lyne, tai aš, sutikęs Saimo- 
ną Blyną, pareikalavau, 
kad jis man ištlumočytų.

—Tu sakaisi viską žinai, 
tai ar negalėtai man išviro- 
zyti vieno klausinio.

—Ko nori, Džim? Aš 
viską galiu ištlumočyti, ba 
aš viską žinau.

—Pasakyk tu man, ko
dėl pralotas, katras orga
nizavo vaiską, pats nemar- 
šavo jo pulke?

—Šito tai aš nežinau, 
Džim. Anistigad, nežinau! 
Tu čia mane pagavai!

—Aa! Tai mynina, kad 
tu ne viską žinai.

—Dabar matau, kad ne! 
Aš tau taip pasakysiu: jei 
aš būčiau pralotas, ir jei 
aš organizuočiau vaiską, tai 
aš apsivilkčiau kamža ir 
pats pirmas, kaip genero
las, eičiau vaisko priešakyj.

—Bet generolai neina
vaisko priešakyj.

—Dac rait, generolai nei
na; jie sau kur nors toli už 
fronto sėdi. Bet pralotas 
nėra generolas, tai jis ga
lėtu eiti.v

I

Tai kodėl jis nėjo?
•—Aš mislinu dėl to jis 

pats nėjo, ba bijojo parapi- 
jonų. Tu gal nežinai, kiek 
daug gerų pavapi jonų Kuvo 
ant Laisvės pikniko. Je5 jie 
būtų pamatę pralotą "įū 
kamža vedantį vaiską, (ai 
jie būtų labai ant jo užpy
kę.

—O kodėl Hitlerio vaiske 
nebuvo didžiulio Jono, to, 
ką kriaučiai labai išmaudė? 
Argi jis neorganizavo Hit
lerio vaisko?

—Šiur, organizavo. Ale 
jis sarmatinasi svietui pa
sirodyti, ba buvo labai iš
maudytas. Jį kriaučiai taip 
sumonkino, kad jis dabar 
neturi kur akių padėti. Dėl 
to, kaip Hitlerio vaiskas— 
viso dešimt asabų — ant 
saidvoko maršavo, tai 
kriaučių sumonkytas Jonas 
toli stovėjo pasislėpęs už 
telegrafo stulpo ir žiūrėjo1, 
ar krabras Hitlerio vaiskas.

— Okei! Tai pasakyk 
man, Saimon, kodėl tavo 
bezgramotnas radijušas nė
jo sykiu su Hitlerio vais
ku? Kur jis buvo?

—Radijušas taipgi s&r- 
matinosi sykiu su Hitlerio- < 
vaisku maršuoti, ba iš jo \ 
žmonės labai juokiasi.^ Po 
to, kaip tu parašei, kaip aš 
jį mokinau lietuviškos bė- 
abos, tai dabar radijušas 
neturi kur savo akių paro
dyti, ba .visi sako: jis bez- ‘ 
gramotnas.

—Okei, Saimon, tu man 
daug mornasčių ištlumoči- 
nai, ale aš neturiu čėso su ’ 
tavim šnekėti, ba važiuoju 
ant Coney Island pasispra- 
gyti ir pasimirkyti sūriame 
marių vandenyje. Žmonės 
sako, tai yra sveika; pažiū
rėsiu, kiek sveikatos aš ten 
gausiu. ' • 1

—Gud bai, Džim, aš taip
gi esu bizi, ba mano prisie- ( 
ga nori, kad aš su ja y ant 
parko važiuočiau.

Valstybes iždininkas John W. Snyder (kairėje) tarė
si su' senatinės finansams komisijos pirmininku Walter 
F. George apie dešimties bilionų taksu bilitj. Valdinio- . 
kai norėtų paskubėti nutarti tuos didžiuosius taksus, 1 
ries jei užeitų Korėjoj taika, tada žmonių priešinimasis 
galėtų prispirti taksus mažinti.

Tokia žinia sūžibėjo sek
madienio piknike. Marijo
na Sukackienė, kuri puikiai 
‘pirmininkavo meno pro
gramai, pranešė, kad gau
tas laiškas Richardo Janu
lio, dalyvavusio Korėjos 
fronte. Ir laiškas ne tuš
čias. Richardas dar perei
tos vasąros mokykloje buvo 
studentu. Ir fronte, ir Ja
ponijoj būdamas, Richar
das- nepamiršta LMS veiki
mo, mūsų mokyklos. Jis: 
prisiuntė net dovanų, gra
žių rankdarbių Atostogų 
Mokyklai. Žinoma, tokios 
dovanos reiškia daugiau, 
negu paprastos dovanos. 
Jos reiškia ir vertingumą 
mūsų organizacijos,- mūsų 
mokyklos visuomenės gyve
nime. Reporteris

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Šilkiniai audiniai vasaros 

sezonui

KAUNAS, geg. 12 d.—Dai
lininkai ir Taikomosios dailės 
instituto diplomantai sukūrė 
naujus vasarai skirtų Šilkinių 
audinių raštus.

Gegužės mėnesį “Kauno 
audinių” fabrikas, greta jau 
esąmų 80 įvairių raštų me
džiagų, pradėjo austi dar 14 
naujų piešinių audinius. Ge
rai pavykę dailūs nauji pieši
niai 'vaikiškoms medžiagoms.

Dabar “Kauno audinių” 
kolektyvas ruošiasi su savo pa
gamintų audinių pavyzdžiais, 
dalyvauti Visasąjunginėje 
mės ūkio parodoje Maskvoje'. 
Tuo tikslu ruošiami n akiju
raštų' audiniai.

2 pusi.—Laisve (Liberty)«Ketvirtadien., Liepos-JulV 19, 1951



Teofilis Tilvytis. *

DIČIUS
(Tąsa)

“Į tėvų kampelį ramų 
Aš- atklydau nelauktai. 
Nėsibark, neverki, mama, 
Aš iš sostinės tiktai.
Daugel metų aš klajojau. 
Štai, atit kojų atsistojau: 
Ministerijų tvarkau ...
O, kaip šilta.. . Pavargau ... 
Atvežiau parodyt marčia. 
Šiandien grįšim atgalios.
Manėnh būt lig nedėlios, 
Bet tarnyba ... Darbas verčia.” 
Tėvas tarė: “Na, Vladuk!... 
Tėviškėj bent kiek pabūk...”

Žvilga mašina prie grįčios, 
Žvilga akys jo mamos.
Susimąstęs ponas Dičius 
Laiko paltą mylimos. 
Tvartai... Kluonas... Vis tai buvo, 
Šiandien raižo jis Lietuvą.
Štai, sodelis ... Obelis ...
Dairos į visas šalis.
Nuo šio skurdo jis nutolęs, . 
Jam ir keista, ir graudu; 
Ę&kūžėlė be grindų, 
Prieangyje auga žolės: 
Varnalėšos, ajerai — 
DičM daros negerai.

Pašnibždom jis save klausia: 
“Ar tai buvo?... Tai baisu!...’’ 
Šaltas prakaitas jį prausia: 
“Kurgi aš dabar esu? . ..
Nesuprantamas likimas. 
Juk tai tėviškė, čia gimęs-. . . 
Lakstęs plikas ant suolų, 
Landžiojęs po šiuo stalu ... 
Tebeslegia vargšę mamą 
ūkis, šienas, rūpesčiai...
Kilo juk iš čia Dičiai...”

Čia if slėpėš Dičiaus drama. 
Vaikas —grafas, o tėvai? ... 
O tėvai — mat juos dievai!

Žiūri motina į' sūnų, 
Vladas sėdi su pačia. 
Šiurpas vaikščioja po kūną, 
Noris sprukt greičiau iš čia. 
“Pailsėsim valandėlę 
Ir keliausime, Adele... 
Lai gyvena jie tyliai— 
Mūs, dūšyt, kiti keliai...” 
Ir, susėdę į mašiną, 
Subirbė jauni Dičiai;
Greit išskrido, šie svečiai, 
Nors- šiltai čiį juos vaišino. 
Liko’ dulkių debesys 
Ir ant dūšios ilgesys.

Liko tėviškė prie kelio 
Su vargais ir rūpesčiais. 
Gaila motinai vaikelio, 
Gera buvo su svečiais.
Mano mylima Lietuva — 
Šie svečiai skurdą nebūva;

i Kas pabėgo iš namų, 
Tokiam niekur neramu. 
Blaškos, trankosi, klajoja, 
Nesuranda ramumos';
Jei slapstaisi nuo mamos — 
Audros siautės tau sieloje. 
Sąžinė jei nerami — 
Visi žmonės svetimi.r f '

Viskas eina ir nueiną, 
Kas praėjo — nesugrįš. 
Baigsime ir Dičiaus dainą, 
Kai intriga išsiriš. 
Tauragniški ponas Dičiau! 
Jei ne tu, arąs rašyčiau? 
Tu garsėji nuodėmėm,- 
6 aš —negudriom giesmėm. 
Tu, iš nuobodumo vedęs, 
Kanceliariją tvarkai;
Skundiesi, kad pavargai, 
Kad įgriso minkštos kėdės ... 
Aš iš viso be kėdės — 
Gyvenu iš pavardės!

(Daugiau bus)

VLADAS VĖLIAVA IŠKĖLĖ!
Rašo' ANTANAS VAIVUSKAS.

(Tąsa)
• III*

vlajdas Užmezga ryšius su 
REVOLIUCINIU JUDĖJIMU

' 1930 metais San Paulo reakcionieriai 
iždarė Lietuvių Susivienijimą Brazilijo
je — pirmąją pažangiąją organizaciją 
Brazilijoje. Aktyvesniuosius jos veikė- 
us suėmė, terorizavo ir ištrėmė į fašis
tinę Lietuvą bei į Urugvajų.

Lietuviai darbininkai nenusigando 
;io reakcijos siausmo. Jie ūmai ėmė sto- 
i į revoliucines organizacijas. Susikūrė 
ietuVių’ komunistų frakcija prie BKP. 
931 m. pasirodė pogrindinis frakcijos 
aikraštis “Darbininkų žodis.”

Vladas kiek vėliau atėjo į revoliucinę 
'eiklų. Jam dar teko ilgai būti blaškomu 
eškant uždarbio pragyvenimui. Taip, 
931 m., nesurasdamas darbo San Pau- 
yje, vėl išvyksta į provinciją, Sorokaba- 
ta geležinkelio ruože, Lensoens vietovę, 
,pie 367 klm. nuo San Paulo. Vyko jis 
en su lietuviu P. M. Pastarasis prisi- 
ieną<y

“Keliavome pusiau pėsti, pusiau va
inoti, kad, atsitikime, jei negautume 
-arbo, turėtume iš ko sugrįžti. Nuvykę 
vietą, darbą gavome, nes darbdavys 

aŽiūrėjęs ■ į mūsų dar lietuviškus rau
tiems, rado tinkamais prie tokio neleng- 
ai atliekamo darbo: akmenų skaldymo, 
kmenų krovimo į vežimėlius ir jų stū- 
limo į akmenų malūną. Su neįsivaiz- 
uojama pakanta ten išdirbome apie 4 
lenesius,- kol sutaupėme pinigų kelionei 
tgal į San Paulą. Ilgiau dirbti nebeiŠ- 
žsėjome. Sąlygos buvo stačiai pasibai- 
etinos: versdavo dirbti labai sunkiai, 
lirkome. vandenyje ir purve, tegaudami 
Sktai 5 milreisus į dieną atlyginimo, 
faistas susidėjo vien iš prasčiausių' 
įų ir pupelių. Ir tiktai sekmadieniais, 
asirodydavo gabaliukas džiovintos me
ets. Guolis buvo įrengtas labai prastūo- 
$ barakuose, drauge su juodukais ir 
bftugalais. Mudu su Vladu ten fctlVO- 
ie vieninteliai lietuviai.
“Sugrįžę į San Paulo susiradome dAF- 

0‘ metalurgijos fabrike gatvėje BrėssėF 
3. Rotlosi, kad čia Vladas uždirbdavo' 
00 reisų į valandą ir išdirbo apie' 8 
i^nesius. Ilgiau jam nebebuvo įmanoma 
i# dirbti,'. * nes fabriko administracija

pradėjo jį persekioti už tai, kad Vladas 
ragino darbininkus į kovą už atlygini
mo pakėlimą, prieš besaikį išnaudojimą. 
Vladas, pajutęs liksiąs atiduotu polici
jai, tą fabriką apleido.”

Pogrindinio judėjimo dalyviai susiri
šo su Vladu, jam bedirbant metalurgi
jos įmonėje. Apie 1931 metų pabaigą 
Vladas jau buvo įtrauktas į Raudonosios 
Pagalbos kuopelę Vila Belos ir Vila Žo
linos rajone. Raudonosios Pagalbos or
ganizacija, be savo teisioginio' tikslo 
šelpti ir ginti reakcijos aukas, taip pat 
buvo prieangiu, iš kurio aktyvesnieji 
darbininkai pereidavo į komunistinę 
veiklą.

Praslinkus trumpam* laikotarpiui, 
1932 metų pradžioje Vladas įstojo į Bra
zilijos komunistinio jaunimo sąjungą.

Iš pat pirmųjų dienų šioje veikloje 
Vladas atkreipė visų dėmesį: jis jau ne
be “žalias” politiniuose klausimuose, 
puikiai pažįstąs darbo žmonių poreikius, 
alsuojąs revoliucine dvasia, susikaupu
si# jam vaiku tebesant Spalio revoliuci
jos dienomis. Komjaunuolių susirinki
muose, kurie tuo metu įvykdavo Vila 
Zelinos grioviuose bei krūmuose nakti
mis, Vlado nuomonė visada būdavo rim
ta, santūri, revoliuciniai optimistiška. 
Nevengdavo jis nei mažiausios, nei at
sakingiausios pareigos. Pasiimtąją už
duotį atlikdavo ne tiktai sąžiningai, bet 
ir sektinu revoliuciniu užsidegimu. Sma
gu buvo'jaunuoliams dirbti drauge su 
Vladu. Visada jis punktualus draugiš
kas, rimtas, nesiskundžiąs jokiais sun
kumais, pilnutinai atsidavęs darbo žmo
nių išsivadavimo kovai.

Dar kartą, ir jau paskutinį, 1933 m. 
Vladas apleidžia San Paulo miestą. 
Vyksta į Kubatoną, nes mieste tebesiau- 
čia nedarbas.

Tunelyje Nr. 1 jis gauna darbą už 
800 rėisų į valandą. Viršutinėje tunelio 
galerijoje. Tunelio viduje darbininkai 
uŽdifbd&Vo iki 1.5 milreiso. Už valgį, 
kufio niekad nepakeisdavo ryžiai, pupe
lėm ir mandiOko miltai, mokėdavo 140 
milr. i mėnesį. Ketvirtadieniais ir sek
madieniais prie to būdavo pridedamas 
gaMėl'is dvokiančios džiovintos jautie- 
rtOS'rilėS’Os — žaba. Miegodavo barakuo
se j>6' keliasdešimt vyrų. Darbininkai čia 
nežinojo Vienos poilsio dienos f dirbdavo 
ir sekmadieniais bei šventadieniais.

/(Bus daugiau)

Vietines Žinios

Liepos ketvirtą musų mies
to piliečiai atšventė oficialų 
krašto šventę. Ji gimę 1776 
metų liepos 4-tą, kuomet bu
vo paskelbta Amerikos nepri
klausomybe nuo anglų impe
rijos ir eibes jų valdančiosios 
klasės lordų.

Šventės proga, Bayfront 
parke generolas John R. Hod
ge nuo stadijono estrados pa
sakė prakalbą keliems tūks
tančiams klausovų. Miami 
Beach, Flamingo parke, kal
bėjo buvusia senatorius Clau
de Pepper. Opalocka prie
miestyje spyčių pasakė kapi
tonas Patrick Henry.

Visi kalbėtojai aiškino, ko
kiais erškėčių takais ir kė
liais buvo iškovota nepriklau
somybė; laisvė žodžio, spau
dos ir tikybos; laisvė. unijoms 
ir kitoms organizacijoms ir 
susirinkimams. Tačiau nepa
gailėta laiko vanoti kailį 
tiems vadinamiesiems raudo
niesiems, šiandieniniams ko
votojams už tas laisves ir 
prieš .šiandieninius lordus. 
Šiandieną komunistai skaito
mi pavojingiausiais valdan
čiosios klases magnatams ir 
pelnagrobiams.

Apart to visko, visur buvo 
trumpos koncertinės progra
mos.

Bayfront parke buvo de
monstruojami nekuriu kariški 
pabūklai. Vis tai Sąskaiton tų 
vargšų kareivėlių, o ne ko

CHICAGOS ŽINIOS
Ciceriečių Vestuves

Walter Skul.man ‘ Ethel’ės 
Zald sūnus, susivedė su Dolo
res Nagel. Jos tėvai surengė 
šaunų pokilį Country Club. 
Jaunavedžiai atostogavę Flo
ridoje ,

Jaunasis siekiasi dailininko 
profesijos įr jau t^ri išspaus
dintų savo - kuriniiĮ ,khi kurių 
žurnalų viršeliuose.) Jaunoji 
dirba raštinėje. i

“°“ i 
Chicagai gręsia kėlimas fėro

Pilietinės ir kitos! organiza
cijos įšaukia masinius mitin
gus protestuoti prieš kėlimą 
važiuotės fėro. Organizacijų 
įgalintieji ir atskiri asmenys 
prašo progos reikšti savo pro
testą valdinės komisijos posė
dyje.

'---- ;O----
/‘Nepavojingi” nužudė vaikus

įprotis triukšmavimu minė-' 
ti tautinę nepriklausomybes 
švontę ir pardavinėti nęt vai
kams sprogimus, North Chi- 
eagoje nužudė keturip vaikus*

Vaikai “nepavojingais” 
sprogimais žaidė garažiuje. 
Padegę kibirkščiutįj^jį Sviedė 
šalin nuo savęs. Bot pataikė 
į terpentinos skardinęV>Įvyko 
eksplozija ir staigus gaisras, 
vaikai sudegė.

—o—
Miestinė finansų komisija 

pasiūlė pakelti vartotojams' 
vandens kainą.

—o—
Gimdymai iš prievartos

Gimdymai iš . prievartos 
daugėja. Sveikatos tarybos 
viršipinko Dr. ■ Herman N. 
B’undsen raportas rodo, kad 
tarpi negrų ir bendrai * bied- 
nuomenės gimimai 'sĮkaitlin- 
gesni už gimimus tarp pasitu
rinčiųjų.

Skirtumą sudaro ta padėtis, 
kad turtingie.fi, nors turėda
mi ištekliaus auginti kelioliką 
vaikų, gali gimdyti kūdikių 
tiktai tiek, kiek ir kada jie 
nori. Jiems prieinamos ži
nios ir priemonės neįsileisti 
šei.mon nepageidaujamų vai
kų.

Bi'ednuoYnePei, kurios vai
kams tenka badauti it skurs
ti, tie žinių ir priemonių šal
tiniai uždrausti. Jie gimdo, 
alkina, marina; laidoja tūks
tančius mažyčių-iŠ prievartos.

—o-—
Už Chica'g'oš t iby

Bellvillės farmerys 'Gustav

i Miami, Fla. CI.EVELANDO ŽINIOS
kiems ten dykumų plėšriems 
žvėrims ar gyvatėms.

Diena ir vakaras atšvęsta 
gana ramiai, ant kelių ir gat
vių tiktai vienas jaunuolis, H;« 
Rehe, 19 metų, užsimušė, 
kuomet jo frentas R. Wad
dell įvairavo mašiną i medį ir 
pats smarkiai susižeidė. Poli
cijai patikrinus, atrastas ne
girtu.

—o—
Miami Herald beveik kiek

vieną dieną paduoda žinių, 
kaip einasi prezidento dukre
lei Margaret Truman kelionė 
po Europą. Iš pradžių anglai 
surengė jai koncertą. Herald 
rašo, ,fog jai giedant vienas 
kareivis karviškai subliovė. 
Tai buvo nemalonus triksas. 
Už dienos kitos tie patys ang
lai pakvietę Margaret gie
doti kartu su bažnytiniu cho
rui Bet kai choras užtraukė 
šventas giesmes savo . galin
gais balsais, Margaretes bal
selio niekas negirdėję. O jis 
turėjo būti aukštesnis už vi
sus kitus balsus.

Po to Herald jau neberašė, 
kad ji kur giedotų. Rašo vien 
tiktai apie keliones, bankie- 
tus, talpina su fotografijo
mis.

—o---
Birželio mėnesį buvo atva

žiavęs eastonietis Martin Ur
ba su savo drauge. Savaitę 
laiko praleido pas S. Meiso- 
nus. Saulėta Florida, mūsų 
naujo.) i tėvynė su gėlynais, 
Urbams patiko. V. J. Stankus.

C. Butkus, 63 metų, vežėsi 
savo traktoriuje dinamito 6 
gabalus. Nuo trinktelėjimo ar 
nuo ko kito dinamitas eksplo- 
davo, sutrenkė visą apylinkę. 
Jisai pats tapo sužalotas ir ne 
už ilgo po nelaimės mirė E. 
St. Louis ligoninėje.

—-°— ■
Hartburgo 1 Mrs. _W. Lau

pius, 31 metų, tapo nuslėgta 
sunkvežimio. Pralenkiant kitą 
auto ant kelio ji prarado 
sunkvežimio kontrolę ir nu
virto grabėn. Vyras tik leng
vai sužeistas.

.—o—
“Nuplovė gėdą” 

Žagariečiams

žagariečių Klubas savo 
susirjnkime birželio men. nu
tarė pasiųsti du delegatus 
Taikos Kongresan ir prisidė
jo 'su auka. Tai fašisiuojantis 
elementas iš piktumo siuto ir 
p r a d ė j o Naujienose ./melagin
gas ir šmeižiančias korespon
dencijas rašyti.

Vienas užsivadinęs “Žaga- 
riečiu” Naujienose kerštingu 
tonu burnojo, šaukdamas tri- 
vogą į visus -klubo narius, 
kad būtinai ateinantį susirin
kimą atsilankytų ir “nuplau
tų gėdą nuo žagariečių Klu
bo.”

Kitas “žagarietis” tose pa
čiose Naujienose isteriškai 
baugino ' klubo narius, per 
akis meluodamas, būk Taikos 
Kongresas esąs “apgaulingas 
ir priešvalstybinis...” 

—o—
Tačiau dauguma lietuvių 

organizacijų rinko ir siuntė 
atstovus į Amerikos Liaudies 
Taikos Kongresą.

“Nuplovę gėdą” žagarie-* 
čiam vėl rašė, kad viena mo
teriškė, kuri buvo apsiėmus 
ir liko išrinkta delegate į 
Taikos Kongresą1, graudžiai
apsiverkus būk dėl to, kad ji 
nežinojus, koks Kongre
sas, nereikėję jai apsiimti.

Bet už kelių dieni) ta klu
bo veikėja per “Naujienas” 
tą atšaukė' ir priparodė, jog ji 
verkus visai dėl kito dalyko.

Visam svietui yra žinoma, 
I kad Taikos Kongrese dalyva
vo kelios dešimtys įvairių 
bažnyčių "aukštų pareigūnų. 
Šimtai visuiomenės veikėjų, ir 
tūkstančiai unijų, klubų ir 
tautinių atstovų, viso virš 
5,000. . B. K.

Liepos 9 dieną buvo laiky
tas Amerikos Taikos Kongre
so delegatų susirinkimas. Pir
mininkas paaiškino susirinki
mo tikslą. Jis sakė: Turime 
griebtis už darbo greitai, nes 
šitas Chicagos Taikos Kongre
sas sujudino pasaulį. Viši žin- 
geidavo. Jūs, delegatai, matė
te, kokis Kongrese buvo drau
giškumas tautų ir rasių. Visi, 
kaip vienas, stojo už taiką. ,

Paskui ,jis iššaukė delega
tus pasakyti, koki būtų planai 
geresni dėl taikos darbo.

Delegatas čekas pareiškė, 
kad reikia griebtis už darbo, 
organizuoti taikos grupes. Jis 
sako, kad tik už' dienos po 
parvažiavimo iš Kongreso, jis 
jau turįs devynius narius, ku
rie darbuosis už taiką.

Viena delegatė sako: Aš 
nuėjau į bažnytinių moterų 
mitingą. Kalbėjau1 jame. Ten 
buvo susirinkusios tikinčios 
moterys, kurios “nieko nema
to ir negirdi”. Bet vis tiek kai- 
kurios žingeidavo taikos rei
kalais. Aš ir vėl mėginsiu ei
ti pas tas moteris, taip pat ap
lankysiu kitas organizacijas 
ir kalbėsiu apie taiką.

Viena delegatė sakė: Aš 
aplankiau' 20 bažnyčių. Kal
bėjausi su kunigais apie tąiką. 
Kalbėjausi ir su šiaip žmonė
mis. Niekas nėra priešingas 
taikai. Aš tikiu, kad jie pa
dės darbuotis už taiką, ir to
liau.

Raportavo jauna mergina de
legatė. Ji visus nustebino. Ji 
sako: Aš pagrįžau iš Kongre
so ir kitą dieną organizavau 
jaunimą. Turėjome mitingą. 
Išrinkome komitetą. Rengia
me pikniką taikos labui, kad 
išleisti literatūros ir paskleis-^ 
ti tarp žmonių.

Kita delegatė sako: Aš 
■parvažiavus tuojau griebiausi 
už darbo, suorganizavau gru
pę iš šešių moterų, gavau ir 
vieną vyrą. Visi jie darbuosis 
dėl taikos.

Delegatė iš Glenville apy
linkės sako.: Mano vyras su

DETROIT, MICH.
Detroito Draugijų Sąryšis rūpestingai rengiasi prie 

savo didžiojo Spaudos Pikniko, kuris įvyks —

Sekmadienį, Liepos-July 22 <L
Bus visiems žinomoje Urbonienės 1

Beechnut Grove Park
Middlebelt Rd., Inkster, Mich.

Prasidės 12 vai. dieną
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Čia bus1 proga susipažinti su daug svačių iš kitų mies
tų, nes į Spaudos Piknikus jų visada daug atvyksta.

Prie įžangos bilieto Sąryšis paskyrė
< $150.00 dovanomis

000000000^000000000000000000000000000000000000000000
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3' pusl.^-—Laisve (Liberty)• KėtVirtądien., Liepos-July 19, 19S1

šaukė mitingą. Apkalbėjus 
reikalą, nūsitai*ėme pradėti 
platų darbą taikės klausimu.

Viena delegatė sako : Aš su
kviečiau motėris, padaliau 
“parę” ir sutvėrėme komite
tą dėl taikos.

Kalbėjo delegatė, kuri da
lyvavo Varšavoje Pasauli
niam Taikos Kongrese. Ji sa
kė, kad ji ir čia darbuojasi 
dėl taikos. Padaryta daug pla
nų dėl kovos už taiką.

čia nėra vietos suminėti vi
sus,* kurie šiame susirinkime 
kalbėjo. Pasirodė, kad visi 
delegatai, grįžę' i& Kongreso, 
pradėjo dirbti ką nors dėl 
taikos. Man buvo stebėtina, 
kad tokiu trumpu laiku dele
gatai tiek daug darbo jau at
liko.

Nutarta sušaukti masinį 
mitingą’, surengti koncertą ar 
bankietą, sukelti pinigų išlei
dimui literatūros už taiką. 
Nutarta siųsti Washingtoha'n 
prezidentui Trumanui atviru
tes taikos klausimu.

Nutarta organizuoti komi
tetus ant vietos per visą mies
tą. Visi delegatai apsiėmė 
darbuotis. Nutarta1 sykį į mė
nesį laikyti čentralinį mitingą.

Nutarta, kad grupės laiky
tų mitingus kas savaitė.

Visi delegatai sutiko dar
buotis sutartinai visais gali
mais būdais taikos išlaikymui.

Eva Sfrnans
--------- ------ -—

Smitho įstatas leidžia 
persekiot ir nekomunistus

Washington. — Generalis 
Jungtinių Valstijų pTokuro- 
ras Howard McGrath sakė 
korespondentams, Smit h o 
įstatymas gali būti naudo
jamas ne tiktai kaipo per
sekiojimo įnagis prieš ko
munistus. Tas įstatymas 
taip pat gali būti pavarto
tas prieš žmones; dalyvauk 
jančius tokiuose judėjimuo
se, kuriuos komunistai re
mia, • pareiškė McGrath.

Laidotuvių
MREKTOWS

■ e
Liūdesio Valandoj kreipki
tės prie' manes' dieną ar 
Paktj, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai iftu- 
defniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

' 1113 Mt. Vernon1 St 
Philadelphia, Pa*

Tėl. Poplar 4lltf

turtingie.fi


Liberty Auditorijoje
I

Bqwlininkams' žinotina
Lietuviai bowlininkai galės 

reguliariai bowlinti kiekvieną 
antradienio ir penktadienio 
vakarą. Gautas tinkamas pin- 
seteris, kuris bowlininkams 
patarnaus. Todėl prašome vi
sų bowlininku susirinkti šio 
penktadienio vakare, liepos 
20 ir pradėti bowlinti.

Auditorijos bowlingas ir 
vasaros laiku vėsus. Todėl 

'karščių nereikia bijoti.

Juozas Kondrotas su savo 
žmona buvo atvykę iš Wilkes 
Barre, Pa. Pirmą kartą apsi
lankė Auditorijoje. Vieta 
jiems labai patiko. Paaukavo 
Laisvei $5.

Edvardas Jokubka, chica- 
giečio veikėjo Jokubkos bro
lis, atvyko- į New Yorką pas
toviam apsigyvenimui. Apžiū
rėjęs Auditoriją, jis susižavė
jo ja. ' '

Edvardas atvyko iš Brazili
jos tik apie trys mėnesiai at
gal. Buvo apsistojęs pas savo 
brolį Chicagoje, bet, paga
liau, nusisprendė apsigyventi 
New Yorke.

Neužilgo jis mano ir savo 
žmoną ir dukterį atsikviesti iš 
Brazilijos.

—o—
Liepos 18 d., atsisveikinusi 

su Auditorijos žmonėmis, Ma
rytė Bardauskas išskrido į 
Chicagą. New Yorkas ir Au
ditorija jai patiko. Planuoja 
su savo sesute atvykti čia ap
sigyventi. Tik gaila, kad jai 
netekd^susieiti su jos artima 
drauge Elena Brazauskiene, 
kuri šiuo laiku dalyvauja 
LMS atostogų mokykloje.

—o—
Vincas Bovinas, praleidęs 

savaitę LMS atostogų mokyk
loje, į aplankė Auditorijos 
valgyk^. Jis pilnas entuziaz
mo dėl mokyklos pasisekimo. 
Jis mano, kad sekančiais me
tais LMS mokykla turėtų bū
ti Liberty Auditorijoje, .kuri 
turi visus mokyklai ir moki
niams parankamus. Rep.

Sveikina iš atostogų
Portland, Ore., gyventojai 

draugai Stupurai prisiuntė 
per d. D. M. šolomską seka
mą svėikinimą iš San Francis
co, Calif.:

Geriausių linkėjimų visam 
Laisvės štabui iš saulėtos Ka
lifornijos.

Draugiškai, 
Stupurai.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
Wal. Morkus, Newark, N. J. • •........
Marijona Ražanskienė, Union, N. J. . 

z Mrs. Norkus, Stoughton, Mass...........
Karalis, Stoughton, Mass......................
Ona Mockienė, Bradford, Mass...........
Alekas Raymond, Hartford, Conn. . 
M. Nixon, Hartford, Conn. 
A. Račkauskas, Waterbury, Conn. ... 
Laisvietis, Waterbury, Conn...............
M. Paugys, Waterbury, Conn...............
Eva Valley, Nevy Britain, Conn. • . 
Ant. Bakevicius, New Britain, Conn. 
Jonas Bajevičius, Manchester, Cnno. 
Geo. Urbonas, N. Braddock, Pa. .. * 
P. Yeškevičius, N. Braddock, Pa. ...
K. Maziliauskas, Bayonne, N. J. .....
L. Bartkienė, Linden, N. J. w..............
Joe Daugirda, Wilkes-Barre, Paj ...
M. Saliokas, Hartford, Conn............
J. Sčebeda, New Britain, Conn...........
Joe Miller, New Haven, Conn...............
D. Kajeckienė, Stratford, Conn...........
A. čekas, N. Coventry, Conn...............
C. Remaitienė, New Britain, Cohn. . 
J. Urbonas, Detroit, Mich...................
A. Genotis, Saginaw, Mich.........
John Koval, Stoughton, Mass. ........
•Tom. Lucas, Stoughton, Mass. ...... 
M. Jonas, Stoughton, Mass............ • •.
Joe Kazulis, Stoughton, Mass............
S. Bartenderis, Stoughton, Mass. ... 
W. Klimavičius, N. Braddock, Pa. ...

Širdingiausia ačiū už aukas!
Laisvės Administracija

NewWko^/^iė0gfcrZlnl(H Prakalbos ir meninė
programa

Rasistai jau pradeda 
veikti ir Brooklyne
Pereitą sekmadienį apie 15 

rasistų užpuolė portorikietę 
Mrs. Esperanzo Alfonso ir 
jos vaikus.

pirmiausia viena rasiste 
moteris apstumdė jos mažą 
vaikutį, kuris žaidė ant šali
gatvio. Kuomet motina atėjo 
ginti vaiką, tai susirinko gau
ja žmonių ir pradėjo ją stum
dyti ir visokiais žodžiais ko- 
lioti. Tai atsitiko 1036 DeKalb 
Ave. Jie grąsino portorikie- 
čiuš išvyti iš šios apylinkės ir 
•jų .namus sudeginti.

Kai Mrs. Alfonso pašaukė 
policiją, tai ji nieko rasistams 
nedarė, bet ją nusivežė į po
licijos stotį ir ten visaip ka
mantinėjo, įsakė tylėti, nieko 
apie rasistų puldinėjimą ne
kalbėti.

Jeigu nieko nebus daroma, 
kad pastoti rasistams kelią, 
tai ir Brooklyne, kaip Cice
ro, III., gali įvykti rasistų 
riaušių.

Neišlaikė peilio 
žaizdos operacijos

perverta.
už kelių valandų

Joseph Alexander neišlaikė 
sunkios operacijos, kurią jam 
padarė žydų ligoninės spe
cialistai. Jie išėmė iš jo gal
vos peilį, kuriuomi jo galva 
buvo kiaurai perverta. Po 
operacijos 
jis mirė.

Kadangi 
nes, tai ir 
formacijų, 
liu pervėrė. Sakoma, pereitą 
sekmadienį įvykusiose mušty
nėse 
tas.

jis neatgavo sąmo- 
nagauta pilnų in- 

kas jo galvą pei-

jis buvo mirtinai sužeis-

Senatoriai ieško 
gemblerio

d a-

paskui

Senato komitetas, kuris 
bar tyrinėja gemblerystes, 
ieško Joseph Biondo, kuris 
yra įsivėlęs į 10 milionų do
lerių taxicab raketą. Jeigu jį 
suras, tai areštuos ir ] 
klausinės.

Senatorių komitetas 
kad jis yra susirišęs 
džiausiais gembleriais 
kotikų pardavinėtojais.

mano, 
su di- 
ir nar-
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Darbo Partijos Kandidatas Prieš Fėro Kėlimą;
Kiti Kandidatai Tyli

Dabartinis miesto tarybos 
prezidentas J. T. Sharkey vi
saip manevruoja, kad atvirai 
nepasisakius už transportaci- 
jos fėrų kėlimą laimėti rinki
mus. Jis dabar bando pasida
ryti kredito už pasiūlymą 
rtiiesto tarybai kainų kontro
lės biliaus. Nes jo kreditas u'ž 
palaikymą 3 centų “sales tax” 
biliaus buvo pusėtinai pilie
čiuose nupuolęs. Pirmiau jis 
buvo išsireiškęs už fėro kėli
mą, dabar visai tuo klausimu

Siūlo Darbo Koaliciją 1952 Metą Rinkimams
AFL International Typogra
phical Union lokalo 6 narių su

sirinkimas, įvykęs pereitą sek
madienį, vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje- siūloma 
1952 metų rinkimams sudary
ti plačią darbo koaliciją.

Didžiausias typografistų 
lokalas pripažįsta, jog senųjų 
partijų kandidatai negins

Ir karštose dienose 
pikietuoja

Nepaisant to, kad pereitą 
pirmadienį buvo labai karšta 
diena, 400 sanitation depart
ment© darbininkų pikietavo 
City Hali per valandą ir 15 
minučių. Jie nešė iškabas, rei
kalaujant 40 valandų darbo 
savaitės, apmokamų viršlai
kių, 12 apmokamų šventadie
nių ir algų pakėlimo.

Pikietininkai buvo
Building Service Employes’ 
Union nariai. Unijos vadai 
sako, kad jie pikietuos City 
Hali kiekvieną dieną, iki bus 
patenkinti jų reikalavimai.

ADF

FILMOS-TEATRAI

liepos

yra fil-

“PEKING EXPRESS,” 
žvaigždžiuojant Joseph Cot
ten ir Corinne Calvet, atsida
rė New .York Paramount Te
atre, Times Square, 
(July) 18.

“Peking Express” 
ma su propagandos
Bet ši propagandos linija su
simaišo tiek daug, kad net 
viena koja užstoja ant kitos. 
GerĮernsia, efektingiausią pro
paganda visai neatrodo, ne
skamba ir nesiskaito kaip pro
paganda. šioj filnioj “plati
nimas nuomonių ir idėjų” yra 
taip aiškiai įmatomias, Jcaip 
karpa ant nosies.

Atrodo, kad dabar Kinijos 
Liaudies Respublika nepatin
ka Hollywood© filmų kompa
nijom. Yra daug kalbos ir 
dialogo apie kapitalistinę eko
nominę sistęmą ir aną ekono
minę sistęmą. Mat, viena yra 
geresnė už kitą. Bet, kaip da
lykai pradeda verstis šioj fil- 
moj, tai blogdariai yra ne 
Raudonosios Kinijos karei
viai, ale koki banditai, rene
gatai. šie banditai užpuola 
traukinį Peking Express, už
muša Raudonosios . Kinijos 
kareivių grupę, paima į ne
laisvę ekspreso keleivius. 'z

Kažkodėl visada filmose 
svetimi žmonės ir svetimos 
vietos turi but stereotypai? 
Francuzas nėra daugiau fran- 
cūziškesnis, vokietis nėrą 
daugiau vokiškesnis, kaip jis 
yra charakteris mūsų filmose. 
Ir kinietis visada yra nupieš
tas, kaip koks labai keistas 
sutvėrimas.

Užtenka šaudymo ir krau
jo liejimo šioj filmoj. Yra 
meilės ir romanso. Bet visas 
dalykas yra toks sintetiškas, 
kad “Peking .Express” nėra 
jokis expresas, bet lokalas.

F.

■ kandidatas 
prezidento 
ir liberalų 

taipgi
Jie' tylėjimu

nekalba.
Republikonų 

miesto tarybos 
vietai J. Javitz
kandidatas 'R). Halley 
bijo prasižioti, 
mano piliečius apgauti.

Tik Darbo Partijos kandi
datas C. T. McAvoy atvirai 
pasisako, kad jis priešingas 
fėro kėlimui ir kad jis viso-- 
mis jėgomis kovos prieš ban
dymą fėrą pakelti. K

Tik 
gali

darbininkų reikalų, nestos už 
civilių teisių atsteigimą, reak
cinių įstatymų atšaukimą.
darbininkų kandidatai 
tai padaryti.

Todėl minimas lokalas 
siūlo sudaryti platų ir vienin
gą kandidatų tikietą, suside
dantį iš įvairių unijų ir kitų 
darbo žmonių organizacijų.

Nubaudė už samdymą 
nepilnamečių

marškinių 
savininkas, 
teisme pri- 
pasimokėjo

Hyman Frank, 
siuvimo dirbtuvės 
buvo federaliame 
pažintas kaltu ir 
$750 pabaudos.

Darbo Department© inspek
torius surado, kad jo dirbtui- 
vėje dirbo 43 vaikai, kurie 
dar neturi 16 metų amžiaus 
ir jie gavo mokėti žemiau nu
statytos minimum algos ska
lės. Tokiu būdu jis buvo pa
likęs kaltas tiems 43 vaikams 
2,598. Tiek jis turėjo jiems 
atiduoti.

Taipgi surasta, kad pas jį 
dirbo vienas 8 metų .vaikas 
ir. gavo mokėti tik 10 centų 
valandą.'

i

Tyrinės prekių kainas
Kainų Stabilizacijos New 

Yorko raštinės inspektoriai 
netrukus žada pradėti tyrinėti 
prekių kainas.

Jie eisią per marketus ir 
tyrinėsią. Tada ■> raportuosią 
savo raštinei. Bet kiek iš to 
gero publikai bus, labai abe
jotina, nes kainų stabilizaci
jos įstaiga nedaro pastangų 
kainų kilimą sulaikyti.

HALT THE RISE 
IN. THE ,

COST OF LIVING

Kalbėdamas Washingto
ne, CIO prezidentas Phi
lip ' Murray sakė, kad 
reikalinga tampresnė kai
nų kontrolė. Darbininkai 
“negali pViinąti algų sta

bilizacijos, kuomet kainos 
šuoliais. keliamos aukš
tyn,” saką jis.

o

Rado du verkiančius ir 
be maisto vaikučius
Policistas John Stankart 

rado verkiančius ir be maisto 
pusnuogius vaikučius, kuomet 
tėvai juos palikę išėjo balia- 
voti. ♦

Diana 2 ir pusės metų ir 
Lenore T6 mėnesių buvo pa
likti tėvų David ir Lenore 
Van Tosh, jaunų artistų. Vai
kai nakties laiku buvo suša
lę ir alkani. Policistas 
kaimynai juos aprengė ir 
valgydino.

Kai tėvai grįžo namo, 
do ten policistą ir kaimynus. 
Jie pradėjo šaukti, kad poli
cistas nelegaliai įsiveržė į na
mus. Jie buvo areštuoti ir 
prieš teisėją turės atsakyti 
už vaikų vienų namie pali
kimą.

Vaikų 
dler yra 
apsiėmė 
įrodyti, kad policistas nelega
liai į jų namus įėjo. Jis yra 
St. John the Divine Katedros 
trustisas ir Amerikos Revo
liucijos Sūnų vadas.

ir
pa-

ra-

motinos tėvas Can- 
žymus advokatas. Jis 
juos ginti ir teismui

Keturios šeimos paskelbė 
sėdėjimo streiką

Keturios negrų ir portori- 
kiečių „ šeimos sėdi City Hou
sing Authority raštinėje, 2 
Frankfort St. Jos reikalauja 
gyvenimui vietos.

šiuo metu tos šeimos pri
verstos gyventi taip, kaip ci
vilizuotam žmogui nepridera 
gyventi. Velez šeima susideda 
iš 9 narių ir gyvena viename 
kambaryje. Rondon šeima iš 
aštuonių akmenų turi vieną 
kambarį ir moka $12 į savai
tę. Crittle šeima taipgi iš 9 
asmenų gyvena viename kam
baryje ir turi mokėti rendos 
po $43.50 kas dvi savaitės.

šios šeimos dėjo pastangas 
pasirenduoti tinkamesnius 
kambarius-, bet niekur negau
na tokių. Todėl jos ir sėdi 
City Housing Authority raš
tinėje, kuri turėtų joms suras
ti tinkamesnius gyvenimui 
kambarius.

Armijos Benas 
koncertuoja

J. V. Armijos Benas liepos 
18 d. pradėjo koncertus duoti 
B'orough Hali Parke, Brookly
ne. Tai bus tęsiama kiekvieną 
trečiadienį iki rugpiučio 25 d. 
Groti pradeda kaip 12 vai. ir 
baigia 1 vai. po pietų.

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 reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
, MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Matthew A.
BUTUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Dariaus - Girėno 'aštuonio
likos metų sukakties skridimo 
į paminėjimui ruošiamas vaka- 
1 ras.

Kalbės: grįžęs iš Europos 
Balf’o atstovas Jonas Valai
tis, taipgi žymus vietos nau
jakurių kalbėtojas ir pamin
klo komiteto nariai. Bus aiš
kinama naūjai išgauto iš New 
Yorko miesto Parkų Depart
ment paminklo projekto iš
vaizda.

liepos

Meno programą pildys 
brook ly n iečių mylimi kankli
ninkai ir solistai: Jurgis Ve
ri egys ir Viktoras A. 
ris.

Jvyks penktadienį, 
(July) 20 d., Lietuvių 
čių Kliubo salėje, 280 
Avė., Brooklyne. 
vai. vakare.

Visus
atsilankyti.

Paminklo Statymo .
Komitetas

Union 
Pradžia 8 

Įžanga dovanai, 
nuoširdžiai kviečia

Tik šeši naujų namų 
projektai, vietoj 20

New York Housing Author
ity p i r m i n i n k as Philip J. 
Cruise rašo majorui Tmpellit- 
teri, jog tik 6 naujų namų 
projektai baigiami statyti, o 
buvo nusitarta 20 naujų pro
jektų pastatyti šiais metais.

Jis nurodo, jog 14 projek
tų gali pasilikti nepastatyti 
todėl, kad Kongresas sumaži
no finansinį 
taipgi nėra 
rendauninkus 
rie paskirti 
vietoj naujus

Cruise 
daugiau pinigų namų statybai 
skirti.

paskyrimą ir 
vietos perkelti 
iš tų namų, ku
li u griauti ir jų 
statyti.

ragina Kongresą

bro- 
dėl

Otis Lewis nušovė savo 
lį Albertą susiginčinus 
prapuolusių 50 centų. Tai at
sitiko jiems daisais žaidžiant.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS a

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI• 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET*

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 19, 1951
i

Šoko nuo aukščiausio 
pastato, neužsimušė
Kareivis John F. 4Tran«. 

chese, pasiekęs Empire ,£{ate 
Building 33 aukštą, prasti d a- 

į ręs vienos raštinės langą, šo-

dėl kokios prie- 
norėjo nusižudyti, 
dabartinė karinė 
protą žymiai

ko žemyn. Bet jis nepasiekė 
žemės, nukrito tik ant 30 
aukšto stogo ir smarkiai susi-' 
žeidė.

Nežinia, 
ž a sties jis
V eikiausia 
padėtis jo 
veikė.

pa-

Nusišovė
am- .Alvin Sacks, 21 motų 

žiaus, rastas savo namuose, 
109-24-108 St., So Ozone Pk., 
negyvas su peršauta galva. 
Šalę buvo iššautas revolveris.

Nusižudymo priežastis dar 
nesurasta. Tėvai sako, jis bu
vęs nusiminęs. Dirbo vieno
je mašinšapėje.

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO į

T J.D 190 kuopos metinis'Aknįk 
įvyks rugp. (Aug.) 5 d., Rūbo dai 
žc, ant 422 kebo, visiems clevclan- 
diečiams gerai žinomoj vietoj. Mi
nėtos kuopos piknikai skiriasi nuo 
kitų piknikų tuomi. kad juose yra 
paruošami pilni pietūs. Taipgi ir , 
šiame pikniko bus pagaminti pie
tūs.'tačiau, norinti pikniko valgyti . 
pietus, turi iškalno įsigyti tikietus, | 
kurių kaina $1.25 ypatai. Jų galima 
gauti pas kuopos narius ir LDS 
Klube. Taipgi, kurie valgys pie
tus, kviečiami būti vietoje kaip 1:30 
dieną. Pietus pavalgius, prasidės 
piknikas ir šokiai, kurie tęsis iki 
vėlumos. Kviečiami visi dalyvauti.— 
Rengėjai. (139-141)

RANDAVOJIMAI
PASIRENDUOJA

Išsirenduoja 4 kambarių butas 
užpakalyje krautuvės, su maudyne, 
šaltas vanduo, Maujer St. Renda 
$40. Skambinkite STagg 2-3004.

(139-141)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valanti os:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Telefonas
EVergreen 4-8961




