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Gražus, konstruktyv iškas 
buvo Literatūros Draugijos 
jubiliejinis suvažiavimas. De
legatų buvo daugiau, nčgu ti- j 
kėtasi prie šių dienų sąlygų. | 
O būtų buvę dar gerokai dau
giau, jeigu kartu nebūtų pa
puolęs metinis spaudos pikni
kas Massachusetts valstijoje, i

Suvažiavimas pakartojo ir j 
smarkiai pabrėžė Centralinio j 
Komiteto iškeltą šūkį: “Vie
nas tūkstantis Draugijai nau
jų nariu šiais jubiliejiniais 
metais!”

Bet per antrąjį pusmetį rei
kės smarkiai pasidarbuoti — i 
daug smarkiau, negu dirbo- tankais apsupo 
me per pirmąjį pusmetį. Tu- kariuomenę fronte į pietus 
rime prisipažinti, kad pradžia n Suwono. '

Šiauriniai korėjiečiai lie
pos 4 d. ' užėmė Suwono 
miestą, su geležinkelių maz
gu ir svarbią lėktuvų aikš
tę, 23 mylios į pietus nuo 

sos-

ŠIAURĖS KORĖJIEČIAI 
APSUPO AMERIKONUS 
KARO FRONTE

LDS 9-tasis Seimas

vajaus buvo silpna. Tikėki
me, kad susis,tiprinę suvažia
vimo dvasioje nuo dabar dau
giau dirbsime ir daugiau lai
mėsime.

Jubiliejinis 
parodė, kad mūsų 
laikosi gerai, 
tvirtai, fašistinių 
kas atremia 
veikėjai, jos 
šį momentą 
riau dirbti.

Man buvo 
sų nesu vylė 
ir šiltieji

SOVIETU VYRIAUSYBE 
ŠAUKIA IŠTRAUKT 
JANKIUS IŠ KORĖJOS

Richmond Hill, N. Y. — rauskaitė) iš Kenosha, Wis. 
Antradienį, liepos 4 dieną, O seniausias amžiumi dėle- 
įvyko dvi LDS jaunimo se- gatas — Charles Krasnic-

— įdomios, spalvin - kas, iš Waterburio, Conn. 
Dalyvavo arti Jam jau sukako 72 metai 

[ -1 amžiaus.
mimo kuopų ir grupių; bu-i Trečiadienį tęsiasi bend- 

, vo suaugusiųjų delegatų ir i ros LDS Seimo sesijos.
inedelegatų — apie šimtas, | Bus išspręstas “Tiesos” 

sako, kad j taip, kad tos dvi sesijos bu-j leidimo klausimas; bus iš- 
“ ■ > Įdomios diskusijomis'rinkti pastovus komitetai;

nauja

Isijo
_ • v , |gos sesijos. Dalyvavo ar!Užėmė Sumaną ir Inconą; gręsia :50 delegatų nuo LDS jau

L - * -.ZA * /X 1 X*. -» T -I * ■» £ <• ■« • Lvl*

suimt tūkstančius pietiečių
Sako, Amerika, apeidama Jungt 
Tautas, sulaužė laiką

Tokio, liep. 5. — Šiauri
nės Korėjos pėstininkai su 

amerikinę

suvažiavimas: Seoulo, Pietų Korėjos 
Draugija tinės.

teisingai, stovi
priešų ata- ■

didvyriškai.
nariai

ir žada

Jos 
supranta 
dar ge-

ka'd mū-džiugu,
tolimieji vakarai 

pietai. Turėjome 
draugę Mijąt delegate iš San
Francisco ir draugą Degutį iš 
Miami.

Šiame suvažiavime tik vie-’ 
r^as rūstus dalykas slėgė visų 
dalyvių dvasią. Visų galvose 
ir širdyse stovėjo baisūs klau
simai : 
Kongreso nepaskelbtas, 
vyriausybės energingai 
mas karas Korėjoje? 
jaugi tai bus pradžia 
pasaulinio karo?

Du draugai sako: 
sūnus 
armijoje 
game iš klapato. 
jau Korėjos laukuose?

Šiauriečiai paskelbė, 
jie taip pat užėmė Inčoną, 
215,000 gyventojų miestą ir 
uosta, i vakarus nuo Seou
lo.

Amerikiniai korespon
dentai praneša, kad šiauri
niai korėjiečiai gręsia ap - 
supti tūkstančius Pietų Ko
rėjos kariuomenės 200 ket
virtainių mylių trikampyje, 
.tarp Inčono, Seoulo ir Su
wono.

United Press
30 partizanu rankinėmis |Vo
granatomis puolė ameril^o - [apie jaunimo ir bendruosius'bus 
nūs arti Pyongtaeko, 20 ■LDS reikalus.
unyliu į pietus nuo Suwo -1 Smulkiau apie tai bus 
no, bet amerikonai minos-1parašyta penktadienio Lais- 
vaidžiais atmušė partiza- 'yčje. ' • 
nūs, nukaudami keturis, oi 
jankiai išlikę be nuostolių. |

Pačiame fyonte ameriki - 
nė artilerija apšaudė šiau
riniu komunistu tankus.

kad i —
Associated Press prane - 

ša iš amerikonų pozicijos i 
fronte:

Pietinės Korėjos armija .
tūkstančiais bėga atgal 
per saviškių lavonus, per 
vaitojančius sužeistuosius i 
ir pro tuzinus apleistų, su-'

vo automobilių. Kai kurie 
stebėtojai sako, tai pamišęs 
ištaškytos armijos bėgimas.

Prie ♦ ko prives mūsų 
bet 

veda- 
Ne- 

naujo

M ūsų 
Japonijoje • Amerikos 

Naktimis neužmie- 
O gal jis

Mas- 
hitle-

Truman siunčia marinus ir dar 75 didžiuosius 
bopibanešius prieš šiaurinius korėjiečius

Prie Laisvės pikniko 
pethe pasirodė saujelė 
rinių mulkių. Jie koliojo žmo
nes ir liežuvius rodė.

Bet niekas jų nepaisė. 
Kiekvienas atvykęs į pikniką 
pažiūrėjo į juos kaip į su
teptomis rankomis didelius 
nusidėjėlius prieš Lietuvos 
liaudį.

Kai vienas kryžiokas jau 
buvo pasimojęs vienai pažan- 
gietei kumščiu pagrūmoti, ’smerkdami

Washington.— Prez. Tru- 
manas siunčia marinu divi
ziją — bent 20,000 vyrų— 
iš Californijos į Korėjos 
karo sritį, r

Su marinais siunčiama 
dar,75 milžiniški bombane- 
šiai B-29 ir daug daugiau 
lengvųjų ‘ kovos lėktuvų.

Marinai visų pirma bus

laivais perkelti į Japoniją, 
o paskui persiųsti į Pieti - 
nės Korėjos karo frontus 
prieš šiaurinius korėjiečius.

Pranešama, kad taip pat 
plauks i Japonijos-Korejos 
sritį didžiulis karo laivas 
lėktuvnešis Boxer, 27,000 
tonų. Ten jau nuo pirmiau 
yra du kiti toki lėktuvne - 
šiai.

f

Phila. Mokslininkai I Žlugo naujas Franc,
smerkia Mundto biliy ministry kabinetas

Philadelphia. — 40 įžy
mių philadelphiečių moksli
ninkų pasirašė pareiškimą, 

f asistuojantį i

; inauguruota 
Centro Valdyba.

Spėjama, kad trečiadienį 
Seimas užsibaigs.

Vakare -Liberty Audito - 
rijoje įvyks didžiulis šeimi
nis bankietas.

Apie viską bus smulkiau 
parašyta sekamuose Lais-

Šiame Seime jauniąusia 
į delegatė, dalyvaujanti ben- 
jdrose ir jaunimo Seimo se- 

graži .vės numeriuose.
, Korespondentas.

sijose yra maloni, i 
Auline Veprauskas (Vep-

Paryžius. — Franci jos i 
.seimas 334 balsais prieš 221 I 
atmetė premjero Henrio ■gitLci Auiusviu pHgiuniuu, .sinerKuanii įasisiuojaiiią i „ ... • • , . . |

vienas ten stovįs poJicistas pa-iMundto bihų įneštą Jungt. I^uei e . kabinetą,
sakė: “Don’t touch her! |Valstijų Kongresui. Jie rei- s^aryt^ iš. ladikalų,. kle-: 
You bums, get „back where kajauja atmesti tą bilių, n^a^ 11 kitų dešiniųjų.
you came from.”

Jie pikietuoja pasamdyti. 
Klerikalai, prelato Jono Bal
kono vadovaujami, jiems ap
moka.

Pas tuos sutvėrimus jokio 
idealizmo nėra. Lietuvoje jie 
tarnavo Hitleriui, dabar čia 
nori Amerikos žmonėms dik
tuoti, kaip jie turi gyventi.

Be galo svarbu, kad ir per 
radiją visų žinomasis politi
nis gludas Ginkus šaukė visą 
fašistinį svietą pikietuoti Lais
vės pikniką, ir Vienybė reika
lavo visus “patriotus” pasi
rodyti prie parko su purvino
mis iškabomis, o tačiau atsi
rado tik pora tuzinų, kurie jų 
paklausė!

Tas tik dar sykį parodo, kad 
didžioji naujųjų imigrantų 
masė nenori susidėti ir nesu- i 
sideda su hitlerininkais, ne
pritaria jų smurtui. 7

Jeigu prelatas Balkonas, 
eks-poetas Tysliava ir aiskry- 
mininkas Ginkus pajė'gė su
mobilizuoti apmokamų pabė
gėlių tik porą tuzinų tokiam. 
Brooklyne su visomis apylin
kėmis, tai jau aišku, kaip pas 
juos dalykai stovi.

kuris gręsia sunaikint pi - 
L lietines visų amerikiečių 
|laisves.

Tarp pasirašiusių- pareiš
kimą yra Pennsylvanijos 
U n i versite.to profesoriai 
Eugene Ackerman ir C. W. 
Nefford; Temple Universi
teto profesoriai C. S. Mc
Ginnis ir Sidney Weinhaus; 
Haverford Kolegijos profe
soriai H. S. Haviland ir 
Claiton W. Holmes; 
Swarthmore Kolegijos’pro
fesorius W’ i n t hrop R. 
Wright, ir kt.

Tad ir pasitraukė Queille 
tikkabinetas, “gyvavęs” 

dvi dienas.
Prieš jį'balsavo visi 183 

komunistai seimo nariai. 
Socialistai, pagalinus, taip - 
gi pakeitė savo poziciją ir 
pasisakė prieš Queille.

Vapas dėl sukėlimo 
$1OFOOO Laisvei

Maskva, liep. 4. — So vie- roristinę Syngmano Rhee , 
tų Sąjunga oficialiai apkal- valdžią Pietin. Korėjoje, tai 
tino 
kaip “įsibrovusį Korejon 
karinį užpuoliką.”

Andrius Gromiko, Sovie - 
tų užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas, pareiškė:

— Jungtinės Valstijos 
atvirais karo veiksmais Įsi
veržė į vidujinius Korėjos

Jungtines Valstijas Jungtinės Valstijos pradėjo 
ginkluotą įsiveržimą prieš 
Korėjos žmones.

Jungtinių Valstijų val
džia žingsnis po žingsnio 
(atidengia užpuolingus savo 
planus Korėjoje. Iš pra
džios , ji paskelbė, kad siųs 
Korejon tiktai karines ir 

i kitokias medžiagas. Pas
kui ji pranešė, jog taipgi 
siųs ten oro ir lavyno jė
gas, bet ne sausumos ka
riuomenę. Po to gi jinai 
pareiškė, kad jau siųs Ko-

pasirodė taikos priešu. 
. Gromiko pareiškimas, 
paskleistas pasauliui liep. 
3 d. per Maskvos radiją, 
sako:

— Jungtinės Tautos turi rejon ir Jungtinių Valstijų 
pasirūpinti, kad ginkluotos armiją.
amerikinės jėgos tuojau į Jungtinių Valstijų val- 
būtų pašalintos iš Korėjos. |džia iš pradžios taip pat 

Jungt. Tautos atliktų i sakė, kad" ginkluotos ame- 
tiktai savo pareigą dėl tai- rikinės jėgos veiks tiktai 

. . Po 
■Tautu Saugumo Taryba; kelių dienų, tačiaus, Ame- 
I pareikalautų besąlyginiai rikos lėktuvai perkėlė savo 
(Sustabdyti ta karinį ameri-.. veiksmus į Šiaurinės Kore- 
ikonų Įsiveržimą ir tuojau įjos žemę ir atakavo Pyong- 
jištraukt ginkluotas Ameri-.yangą ir kitus miestus, 
'kos jėgas iš Korėjos. . r , . . . »TZ •’ . . . . i . • TZ • . Stūmimas linkui atviro karo Karimai įvykiai Korėjoje,
kilo iš to, kad Pietų Korė-: Visa tai rodo, kaip Jung
uos kariuomenė birželio 25 tinės Valstijos vis gilyn 
d. provokatoriškai užpuolė traukia į karą, bet jų val- 

■ pasieninius šiaurinės Ko-idžiayra priversta atsižvelg- 
I rėjos ruožtus. ti į tai^ kad Amerikos žmo-
o . . i j , nes nenori būt įvelti į nau-Sako, tai buvo sąmokslas . , . į._ U„ ., , . ,. i j ia karine avantiūrą; todėlGromiko tvirtino, kad u- * , • • • L. _, v ,. u j’ valdžia palaipsniui, zings- tas užpuolimas buvo nada-> ., 1 i t , ims po žingsnio, stumia sa-j rytas pagal sąmokslą, su a*vi ka).a.
.Amerikos valduos pasmn- Amerjkos va)džia'bando 
tinimu Gromyko tęsė: teisinti savo įsibrovimą

, -Kuomet pasirodė, kad pasakodama, bule
Korėjos liaudis nuvers te - pagaį' (Ju‘ngt. Tautų) Sau_.

gurno Tarybos patvarkymą 
įsikišo Korejon.

To pasakojimo veidmai - 
nystė visai aiški.

Kas gi iš tikrųjų atsiti - 
Pyongyang, Šiaur. Korė - ko?

ja. — 30 Amerikos bomba-, Yra žinoma, kad Jungti- 
nešių antradienį numetėsiu Valstijų valdžia pradė- 
600 bombų į Šiaurinės Ko* j0 su ginklais kištis į Kore- 
rejos sostinę Pyongyangą. ją pirma, negu 'Saugumo 
Jankių lakūnai taip pat iš Tarybos posėdis buvo su- 
kulkosvaidžių apšaudė žmo- šauktas birželio 27 d. ir ne
nes gatvėse, ir daugelį ei- paisant, ką Saugumo Tary- 

j užmušė ba nutartų.
Taigi Amerikos valdžia 

radijas. Tai buvo fkreipėsi į Jungtines Tautas 
jau su įvykdytu dalyku, su 
taikos sulaužymu. Saugu
mo Taryba tiktai po to fak
to įvykdymo prispaudė sa
vo antspaudą ant Amerikos 
valdžios rezoliucijos, užgir- 
dama užpuolikiškus tos val
džios veiksmus.
“Tikrieji Amerikos tikslai*

Gromyko teigė, kad tik- 
Jungtinių Valstijų

JAU SUKELTA $4,105;
DAR REIKIA $5,895

Dėl suvažiavimu ir kitu įvykių mes negalėjome skelbti kos išlaikymo, jeigu Jungt.j Pietų Korėjos žemėje, 
vajaus praėjusio trečiadienio Laisvėje.

Šiuo tarpu skelbiame gautus $340, bet mes esame gavę i 
daugiau nei tiek. Kiti visi bus paskelbti sekamuose Lais- ’ 
vės numeriuose,

Stambesnėmis sumomis pridavė:
Charles DeGutis, Miami, Florida ...
Mateušas Voverys, Waterbury, Conn
A. Globičius, Newark, N. J.......... v..
Po v. Beeis, Great Neck, N.. Y..........

.... $86.00

....... 82.00

....... 80.00

....... 58.00

Helen ir Jurgis Mikitai, Miami, Florida .... 
Kazys DeGutis, Miami, Florida......................
A. Globičius, Newark, N. J..............................
Petras Tamašauskas, Newark, N. J................
Petras Skeberdis, Newark, N. J.,................
Walter Markus, Newark, N .J. .. J................
Kazys Tunkevičius, Newark, N. J..................
Juozas Šlainis, Newark, N. J.........................
M. Antanuk ir Sophie, Miami, Florida.........
Vytautas Navašinskas, Miami, Florida .......
F. T. Martin, Miami, Florida ..... Sj...........
Augustas Digimas, Waterbury, Gonn. ...... 
K. Danisevičius, Waterbury, Conn..................
Kazys Sabutis, Newark, N. J.........................
Waterburio Draugas ............ • •.. •................
Joseph Strižauskas, Waterbury, Conn...........
Vincas Yakubonis, Waterbury, Conn............
Bronius Marcinonis, Waterbury, Conn.........
F. Klaston, Great Neck, N. Y.........................
J. Kupčinskas, Great Neck, N. Y..................
Ignas Beeis, Union, N. J........ •........................
Charles Mateyunas ir žmona, Williamstown,

20.00 
16.00 
13.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

Jankiu lakūnai vėl 
atakavo Pyongyangą

N. Y. ..........................................•.... 10.00
Valys ir Varutė Bunkai, Brooklyn, N .Y.......... 10.00
Mrs. Eva Kowker, Bridgeville, Pa................,. 8.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

vilių gyventojų i 
bei sužeidė, kaip sako Pyon- 
gyango ] "** - - -
jau penktas toks ameriko
nų oro žygis prieš Pyongy
angą.

Šiaurinės Korėjos armija 
užėmė Inčono uostamiestį, 
užmušdama bei sunkiai su- 
žeisdama apie 1,000 pieti - 
nių korėjiečių kareivių ir 
oficierių. Kartu šiauriečiai 
paėmė nelaisvėn 2,000 ka
rių ir pagrobė daug ginklų 1 
ir amunicijos. Inčono gy- rieji 
ventojai su entuziastiškais i tikslai yra: 

piniginė ir; sveikinimais pasitiko įmar- Užimt ne tik Pietinę, bet 
šiauri - šuojančius miestan šiaurie- ir Šiaurinę Korėją, paverst 

čius. visą tą kraštą amerikine

Australai lakūnai per klaidą supleškino savo 
bičiuliy trokus s»i amunicija Piety Korėjoj

Pietinė Korėja. — Aus - 
tralijos lakūnai per klaidą 
bombardavo ir apšaudė ei
lę auto-trokų, vežusių gink- 

, . , . lūs ir amuniciją Pietinės
vyrus ir keturias moteris, ROrej()S kariuomenei fron - 
už skleidimą lapelių su at- tc Tuo būdu austraiai, Pie- 
sišaukimais dėl taikos ber įu

reikalavimais paliuo- prješ" šiaurinę Korėją, su- 
“ komunistu

Hollywoodo j u- pus> prikrautus amerikinių 
džių rašytojus - direktorius. 'patrankų jr šovinių. Aus- 

Praeitos; savaitės pabai- tralų lėktuvai sykiu sunai - 
go j du žmonės buvo nubaus- ,kino tuziną amerikonų tro- 
ti po $15 už Progresyvių ,kų bei automobilių. 
Partijos lapelių skleidimą

12 suimta už lapelius 
dėl laikos ir laisvės mokyklą ir būrį ten stove -

Philadelphia/ — Policija 
liepos 4 d. areštavo penkis

Chicago. — Nacionale 
Saugumo Taryba apskaičia
vo 741 amerikietis įvairiuos 
Ketvirtosios šventėmis žu-. 
vo 741 amerikietis įvairiose 
nelaiminguose atsitikimuo
se.

Mes sveikiname pabėgėlių 
mases, kurios njeko bendro 
neturi su hitleriniais smurti- 
ninkais, niekintojais ir žemin- 
tojais gražaus Amerikos lie
tuvių vardo.

Korėjos talkininkai

Sprogimas užmušė bent 
du pietinius korėjiečius ir 
sužeidė šimtus kitų Pieti - 
nės Korėjos kareivių ir 
vieną amerikoną.

su reikalavimais paliuo- prieš šiaurinę Korėją, su- 
.ii t nu te i s tu s o m u n i s tių , sprogdino savo bičiuliu tro-
VadllS 11’ Hollywoodo ju-.vlic! nvibroilfiia n movi Iri n i n

Partijos lapelių skleidimą Amunicijos eksplozija 
gatvėse; trečias už tokį patjpadegė artimą pietiniu ko- 
“nusikaltimą” 1 a ik omas įrejiečiu miestą, supleškino 
teismui po $1,000 užstato, igeležinkelio stotį, karinę

Berlin. Rytinėje Vokieti - 
joje renkama ; 
medikalė parama 
niams korėjiečiams.

Ankara. — Turkija ir 
Izraelis pasirašė 
sutartį.

ORAS. — šilta, 
šiai giedra.

visą tą kraštą amerikine 
kolonija ir naudot Korėjos 

! žeme kaip papėdę karui 
prekybos Australų minia demonstra- prieš Kinijos Liaudies Res

vo prieš jankiu įsiveržimą publiką, prieš demokratinę
— į -Korėją. Policija išvaikė Vietnamo 
daugiau- minią ir suėmė vieną de- prieš kovojančius už laisvę 

'monstrantą. ‘kitų Azijos kraštų žmones.

Sydney, Australija.

respubliką ir
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KAS DEDASI KORĖJOJE?
saul in

Puikiai atsimename įvy
kius Kinijoje. Gerai Ame
rikos gink’ais apginkluota 

(ir išlavinta Čiang Kai-šeko 
~ .. 4 O m Z.T T A j a tieSlOg lStlPpO piTCŠPresident, GEORGE WARES; Secr.-l reasurer, WILLIAM CHAPELS T_. .. .. 1 x..

Editor, ROY MIZARA c (Kinijos liaudies armiją.
Niekur negalėjo atsilaikyti. 

Canada and Brazil, per year $8.00 i Ir milijonai ČiangO karei- 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 vįR įr ]<a]nai kai’O pabuklll 
Poreign countries, per year $9.001 - 1.. . T£
Foreign countries, 6 months $4.50 pateko liaudies armijai. Ir 

taip gimė Kinijos Demok
ratinė Liaudies Respublika.

Net ir komercinė Ameri
kos spauda buvo pilna da
vinių, kurie parodė, kad 
Čiango reakcinės klikos ar
mija neturėjo liaudies pasi
tikėjimo ir paramas. Jo ka
riai neturėjo noro ir valios 
kariauti prieš savo brolius. 
Vietoje žūti mūšiuose už 
Čiango klikos interesus, ge
riau jie perėjo liaudies

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ........... $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1S79.

Pavojus Amerikos žmonių teisėms
Visa energija metasi darban Kongrese reakcinis ele

mentas, kad susiaurinti Amerikos žmonių demokratines i 
teises. Reakcionieriai vėl ]>radėjo darbuotis, kad ši Kon
greso sesija priimtų taip vadinamą “komunistams kont
roliuoti” Mundt-Ferguson bilių. Jie mano, kad karo sąly
gos duoda jiems auksinę progą. Jie bando pastatyti 
klausimą taip, jog kas tik prieš tą žiaurų bilių, tas jau 
automatiškai pasisako už komunistus.

To pikto biliaus autorius senatorius Mundt viešai gal
voja šitaip: Republikonai labai gražiai susidėjo su de - l)usen- 
mokratais “sukontroliuoti komunistus užsienyje.” Todėl

konfliktas nebus sulai- 
;, jis gali pavirsti pa- 

______  , [sauliniu konfliktu.
rėjos armija ištirpo. Visi i , Reikia sutikti su senato- 
sako„ kad iš j' o s be- Tmmi Taftų, kad mūsų vy- 
veik nieko nebeliko. Visi riausybė apsilenkė su Kon- 
pripažįsta, kad jokiais ste- 8}'esu i1’ sulaužė- Konstitu- 
būklais jos nebegalima pa- Kongresas
statyti ant kojų. Visi pripa- te1^ paskelbtu karą.
žįsta, kad jau Amerikos su- : Amerikos žmonės

turi

Visoje žmonijos istorijo- gu buvo Rhee armija, 
dauguma demokratų turi balsuoti už bilių, kad “sukont- je būtų sunku rasti panašų jie kariauja, jie nugali vi- 
roliuoti komunistus namie.” JisLsako, kad jis dės visas pavyzdį. Tie įvykiai Kini-J sus sunkumus. Kodėl?L\rgi
pastangas dar šioje sesijoje Mundt-Ferguson bilių iškel- joje turėjo atidaryti akis i tas neparodo, kaip parodė
ti svarstymui.
į Mundt-Ferguson bilius jokibs kontrolės neuždėtų ant liaudį, o visas viltis sudeda i nes Korėjos armija turi pa-
komunistų. Viskas, ką jis pasiektų, tai tik priverstų ko- * ... v. , ,.i i -
munistus nueiti į pogrindinį veikimą. Bet su tuo bilium, 
tapusiu įstatymu, reakcionieriai galėtų terorizuoti ir 
naikinti visokį socialistinį sąjūdį, kuriam jie nepritaria.
Jiems būtų lengva užgniaužti visokį protestą prieš ne
tiesą ir išnaudojimą. Kiekvieną uniją, kuri paskelbtų 
streiką, jie galėtų paskelbti “komunistų suokalbiu” ir 
spėka sutriuškintų.

Mundt-Ferguson bilius sudaro rimčiausi pavojų visų 
Amerikos žmonių demokratinėms 
Štai kodėl išsivystė toks platus ji 
Štai kodėl tiek darbo unijų išstojo prieš šį bilių. 
bilių pasisakė Amerikos Darbo Federacija ir CIO. 
bilių pasisakė daugybė protestantiškų bažpyčių. 
bilių kovoja visos liberališkos organizacijos.

Tačiau pavojus yra, kad, besivystant karui Korėjoje, 
gali smarkiai padidėti raudonbaubizmas ir isterija. Juk 
sakoma, kad šis karas vedamas ne prieš Korėją, bet prieš 
“komunizmą”. Kaip Mundt sako, šis žygis yra “sukoritro- 
liavimui komunistų užsienyje”. Jeigu piliečių masės savo 
balsu ntepasieks savo senatorių ir reprezentantų, jie ga- 

? li būti paveikti Mu n d t o p r o p a g a n d o s 
ir balsuos už b i 1 i a u s priėmimą. T o d ė 1 
svarbu, kad piliečiai d uotų žinoti savo išrink
tiems atstovams, ką jie mano apie Mundt-Ferguson bi
lių. Reikia jiems pasakyti, kad šis piktas bilius neturi 
praeiti, kad jis taikomas ne vien prieš komunistus, bet 
prieš visus Amerikos žmones-. Reikia raginti, kad sena
toriai ir reprezentantai balsuotų prieš šį ir visus pana - 
sius bilius, kurie nesuderinami su Amerikos Konstitucija 
ir laisvomis tradicijomis.

turi 
nūs“tuir dt7ėtkais”tūkstan-rei!<alauti> mūsll 
čių stoti i frontą ir kariau-1vyriausybė sustabdytų ne- 
ti, ir mirti, ir savo krau ją; paskelbtą kai ą.
lieti, kad išgelbėti Rhee kli- \ Prezidentas 1 rumanas 
ką. Rhee šūkalojimas, kad sal“> ,kad ™es nekariauja- 
jis nori kariauti, kad jo|me > kad . kaia n®ra kad 
armija viena sudoros “ko. [mes Korėjoje tik policijos 
munistinę Korėją”, pasiro- PareiSas einal^e- Jal 
dč muilo burbulas, tuščia | en™. ,ls’
bačka, puodas netaukuotas. [įrauEti ir palikti Koiejos 

į žmonėms patiems susitvar-
Niekas dar nėra net ban-j^yįj savo reikalus.

dęs tvirtinti, kad Šiaurinės | ju]; mums labai nepatik- 
Korejos armijoje dalvauja Lų, jeigu kuri kita šalis pri- 
kiniečiai arba rusai, arba siųstų čia “policiją”, su lėk- 
kurio kito krašto kareiviai, tuvais ir laivais, su bombo- 
Vieni tik korėjiečiai, net imįs įr tankais, ir bandytų 
gal prasčiau ginkluoti, ne- padiktuoti, ką mes turime

Bet U o rvf i 1< i m na fnrimn

visiems, kurie pamiršta 'Kinijos žmonės, kad Šiauri-

daryti, kaip mes turime gy
venti. Tai]) lygiai, kaip pa

ir civilinėms laisvėms.
dėjimas prieš tą bilių.

Prieš
Prieš

Pries Schuinano planą
Iš Londono praneša, kad ten labai aštriai kalbėjo Bri

tanijos karo sekretorius John Strachey prieš Schumano 
planą suvienyti vakarų Europos plieno ir anglies gamy
bas. Jis sako, kad šis planas turi tik vieną tikslą: pasto
ti kelią socializmui. Mat, Strachey mano, kad Anglijos 
darbiečiai jau pradėjo vykdyti socializmą. Betgį Fran - 

' cūzijos socialistai smerkia darbiečius už jų nusistatymą 
prieš Schumano planą. Jie gi teigia, kad šis planas kaip 
tik padėtų socializmui įsikibti Europoje.

John Strachey išstojimas prastai atsilieps Amerikos 
‘ valdančiuose rateliuose. Jis nepatiks mūsų vyriausybei— 
prezidentui Trumanui ir sekretoriui Achesonui. Nepa
tiks todėl, kad tas Schumano planas nėra joks nei Schu- iRa 
mano, nei francūzų planas. Jis yra mūsų ’ vyriausybės 
planas paruošti Vakarų Europą militariniai. Nėra jokia \ 
paslaptis, kad Amerika daro didžiausį spaudimą ant 
Anglijos darbiečių. Amerika nori, kad Anglija pasižadėtų 
savo sunkiąją pramonę įjungti į milžinišką privatinio ka
pitalo trustą, kuriam vadovautų vokiečių anglies ir plie
no baronai. \ i

Taigi, John Strachey prabilo prieš Amerikos pasimo- 
jimus. Tai visiems aišku.

Ar mūsų vyriausybė imsis griežtesnių priemonių, John 
Strachey sudrausti, gal pareikalaujant, kad Attlee iš
mestų jį iš karo sekretoriaus vietos, kol kas įtinku pa - 
sakyti. Talpiau kas nors veikiausia bu's daroma. Schuma
no planas ^e Anglijos pritarimo nepasieks to tikslo, ku
rio nori mūsų vyriausybė. Tą puikiai žino Paryžius, Lon
donas ir Washingtonas.

U-

komisijon iš-

nuo 8-ėto ousL)

asmeniškai, 
mčs privalome 
LI)S Į didžiausį 

Lietuvių susivie -

Siaubos
Atidaryti Paėjėju išrinktas Stasys <z T • 1 • •

Rich- dar atvyks ir bus antrojoje 
(sesijoje.

Seimo pirmininku išrink
ta Konstancija Abekienė, iš 
Čikagos o jos padėjėju — 

(J. J. Mockaitis, iš Bridge- 
’ jįs I port, Conn.

Sekretoriaus

LDS 9-tasis Seimas
Pirmoji Lietuvių Darbi - (štovaują 39 kuopas. Dele- 

ninkup Susivienijimo 9-to Igatų užsiregistravusių yra 
seimo7 sesija atsidarė liepos daugiau — virš .šimto. Ti- 
3 dieną, IX vai. ryto, Li- kimasi, kad neatvykusieji ■ 
berty Auditorijoj, 
mond Hill,1 N. Y.

Pirmąjį žodį tarė Anta
nas Matulis, LDS III-čio - 
sios apskrities pirminin
kas, taipgi pirmininkas sei- i 
m o rengimo komisijos.__
pakvietė LDS prezidentą 
Joną ‘ Gasiūną atidaryti .
formaliai seimą. Jasilioms.

v . i Rinkta šeiminės
Seimas buvo :

Amerikos ir Lietuvos him - 
kuriuos sugiedojo 

Abekienė, pia- 
Sy Įvijai

_____ ______  komisi- 
atidarytas jos: rezoliucijų komisijon: 

J. Grybas, E. T. Mizarienė 
ir Amilija Burba.

Komisijų komisijon įei
na: Wm. Cherney, J. Shim- 
kets, Frank Olson.

Sveikinimams skaityti: 
Uršulė Palevičienė, Julija 
Šmitienė, Biruta Butkus, 
Amelia Lekavičienė.

Balsams skaityti: J. Pul-

n a is,
Konstancija 
nu palydint 
žauskaitei.

Mandatų
rinkta: Geo. Jamison, Ade
lė Smeltzer ir Juozas Bim
ba.

Kol mandatų komisija
tvarkė mandatus, preziden-, ton įr rį Briedis, 
tas pakvietė pakalbėti kele-rode jyykuu Kinijoje ir pa- Salavei

1X7TT Z1H1 IX fX 1 Z*x T rx X'X C U X

Maršalkomis: J. Kuncas 
ir V. J. Kasparas.

Tuomet eina pietų ir pir
moji sesija baigėsi.

Delegatuose ir delegatė - 
se ūpas geras. Visi, kurie 
kalbėjo viešai ir su kuriais 
teko kalbėtis* 
sakė, kad 
išauklėti 
Amerikos 
nijima.

(Tąsa

rodo įvykiai Korėjoje, ne
patinka mūsų ginkluotas 
kišimasis į Azijos žmonių 
valdymosi reikalus. 
/ Pereito sekmadienio The 
N. Y. Times sako, kad dar-: 
has bus sunkus ir ilgas, kad ( Delegatams ženklelius 
daug, daug kris aukų ls[ . | išrinktos: Aldona
musų puses, kol korejiecius Katinag ir Amillja Burba 
paklupdysime ant kelių. K vig0 h.moje gesij -e 
Tmp pat reiškiama mintis, dal .avo 78 delegatai, at- 
kad karau gali įsivelti kitos ( 
šalys ir kąd šis dar mažas, 
gaisras gali virsti pasauli
nio karo gaisru.

Taigi, pavojus didelis. 
Visi tai pripažįsta. Dabar 
dar laikas atsteigti taiką 

orejoje. Salietis

čiką, Dr. M'. D. Palevičių, 
(Adomą Yurį, Richard Ja- 
Inulį, Biru tą Butkus, Juliją 
i Šmitienę, Juozą Shimkets, 
Juozą Grybą ir X J. Moc-

į viešpataujančios klikos (rai^ą ir pasitikėjimą ne tik 
riksmą ir pažadus. Čiang i Šiaurinės Korėjos, bet ir 
kalbėjo daug ir garsiai. [Pietinės Korėjos žmonių? 
Čiang kasdien pažadėdavo - Jp šis Korėjoje karas jau 
apsidirbti su komunistais, < pį]nai pavirto karu tarpe 
jei tik Amerikos vyriausy-ĮmQSų šalies pasiųstų kari-., 
bė jam duos dolerių ir gink-’nįų jggų korėjiečių. Mes 
lų. Ir buvo duota visko, bet Mušame ne kurio nors kito 
viskas nuėjo niekais pries į krašto armijas, bet Kore- 
šimtų milijonų žmonių ryž-|jos armiją. Mes liejame ko
tą būti laisvais. rejiečių kraują,

Kita pamoka iš Kinijos, (čiai lieja mūsų 
Kinijos liaudies žygis ture- ją. Jau turime 
jo įrodyti visiems, kad ko- užmuštų. Jeigu 
lonijų ir pavergtų kraštų ,[sustos, aišku, bus. ir dau- 
žmonės po Antrojo pašau- giau. Galo nesimato. Jeigu K 
linio karo mebe tie, kokiais i--------------------- -----------------
buvo prieš, karą. Jie atsisa
ko kantriai kentėti ir vilkti 
imperializmo jungą. Visa 
Azija virte žmonių sukili-1 
mo prieš imperializmą vul-iLMS III apskrities valdybos 
kanu. O kartą žmonės nu-j posėdyje Richmond Mil, N. Y. 
sprendė būti laisvais, nebe-(Svarbiausias darbotvarkės 
ra tokios pajėgos, kuri ga-! punktas — Vasariniai Meno 
lėtų jiems j
Laikinai gali stipresnė jėga : 
juos perblokšti ir prispaus-1 
ti. Bet tik laikinai. Jie,, vėl |tai /‘l 
pakils ir savę prispaudėjus: 
nušluos.

j Ta pati istorija pasikar 
itojo Korėjoje. Pietinės Ko-( 
(rėjos armija buvo skaitlin
ga ir gerai paruošta. Ją su
organizavo ir paruošė ka
rui Amerikos karo ’specia
listai. Pietinės Korėjos ar
mija buvo ginkluota pačiais 
geriausiais ginklais.

Bet kas pasirodė? Pasi
rodė tas, kad jos galybė bu
vo tik paviršutinė. Fašisti
nė prežidento Rhee klika 
(pasirodė tik tiek turupasi- 
I tikėjimo Pietinės Korėjos 
žmonėse, kiek turėjo Čian
go ^klika Kinijos liaudyje. 
Pasirodė, kad ta armija ne
turi nei noro, nei valios ka
riauti už Rhee kliką, už tas 

(savas ir užsienines jėgas, 
: kurių tiksiąs yra paversti 
(Korėją imperializmo baze. 
Ir kam ji kariaus? Argi ne- 

I susideda iš sūnų Korėjos 
ir dąrbininkų? 

valstiečiai ir dar- 
g a v/o iš Rhee

či korejie- 
sūnu krau- 
sužeistų ii 
karas ne-

Vasarine meno mokykla
Turėjau laimes dalyvauti Meno” išeis suvėlintai čielu 

mėnesiu. Bet prenumeratoriai ( 
ir LMS nariai dėl to neturės . 
skriaudos —jie v.iš vien gausi 
12 numerių ir sudėję visus į 

pastoti kelią J Kursai. i krūvon metų gale' susidarysi
Tuos kursus III ir 11 LMS komplektą didelės knygos: 

į apskritys ruošia jau treti me-' formoje — 384 puslapių.
Kuio didžiausias | Beje, kurie norėtumėte tu-1 

(skaitlius lietuvių liaudies me“! ygti pilna komplektą meninin- 
ino mėgėjų turėtą pasinaudoti j kų žurnalo, dar galima užsi-į 
j šia proga ir praplėsti savo ži-Įsakyti nuo pat pirmojo nume-j 
! nybą įvairiose meno šakose. j rj0> Keli eonneetikiečiai taip 

Centro komitetas pilniausiai Į ir padarė. Vienas jų net ( 
indorsuoja šį garbingą rytie- į “ultimatyviai”, pabrėždamas:) 
čių menininkų užsimojimą. | <<N()rs žemės iškask, bet I 
Asmeniškai ir per LMS orga- J pidsiųsk visus numerius, nesi 

“Liaudies Menas” ragina- i nenorime praleisti nei vieno Į 
menininkus, ypatingai į tęsinio Butėno apysakos ‘Juo-j 

pernai’.” "
Ne, po žemo raustis dar ne-1 

atostogų Į prisieis, centre randasi nedi- i 
delis kiekis egzempliorių pir
mųjų numerių.
LMS Narystė

Niekaip negaliu išsiaiškinti, 
kodėl visos LL£), LDS kuopos 
ir šimtai lokalinių kultūrinių i

į susideda 
i valstiečių 
Ką gi tie 
bininkai 
klikos? Gavo tiktai pdliti- 

,nį terorą ir ekonominį iš
naudojimą.

XI • • i i A •! Štai išdavas: .UžtekoMaskvą įtaria, kad AlHCrika Šiaurinės Korėjos armijai 
i — t z- 7 ' pasijudinti ir Pietinės Ko-

išsaukė Korėjos karą
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies- 
tija tvirtina, kad ameriko
nai visų pirma suplanavo 
Pietinės Korėjos armijos 
įsiveržimą į šiaurinės Ko - 
rėjos Liaudies Respubliką, 
o kai šiauriniai korėjiečiai 
išvijo įsiveržėlius ir pradė-

sius amerikonų ir anglų 
(karo kurstytojų planus, 

jo ofensyvą prieš Pietų Ko- žmonijos nekentėjų pla- 
reją, tatai Amerika panau-nus.” 
dojo'kaip priekabę savo^ka- 
rui prieš Šiaurinę „ Korėją.

Sovietų komunistų lai k -
rastis Pravda rašo:

“’Sovietų žmones rūsčiai 
smerkia tą užpu'blikišką 
Amerikos karą ir kruvinuo- i Pietinės Korėjos armiją.

Sovietų spauda praneša 
apie didelius nuostolius, 
kuriuos šiauriniai korėjie
čiai padarė amerikiniams 
lėktuvams; kartu sako, jog 

'šauriečiai faktinai suardė

ną 
me 
jaunesniuosius chorų ir teatro gp 
ratelių veikėjus praleisti porą ; 
savaičių ' vasarinių ----
Meno Mokykloje.

Ne pro šalį būtų 
tiems ir medžiaginiai 
rytiečių naudingą darbą. Iš
mintingai padarysite ir atlik
site savo, kaipo lietuvių liau
dies meno mėgėjo, pareigą, 
jei Meno Mokyklos reikalais ! organizacijų neturėtų patapti 
kuo skubiausiai susisieksite su | nariais Lietuvių Meno Sąjun-j 
LMS III apskrities sekretore 
Mildred Stensler, 
Northfield Ave., 
N. J.

Padarykite tai. 
perdaugiausiai. 
sidės rugpiūčio 7. 
vieta 
Park’as, Shrewsbury, ■ Mass.
“Liaudies Menas”

III apskrities valdybos po
sėdyje plačiai diskusuotas ir 
naujo LMS žurnalo “Liaudies 
Menas” reikalas. Girdėjau 
nemaža draugiškos kritikos ir 
naudingų patarimų. Tas vis
kas bus paimta rimton , aty- 
don. Bet kas geriausiai man 
patiko, tai rytiečių pasižadė
jimas gauti 1,000 prenumera
tų “Liaudies Menui/’ Vajų 
pradės kaip tik užbaigs Vasa
rinės Mokyklos reikalus.

Prisiminus apie vasarines 
atostogas, reikia prisipažinti, 
kad jos ir mus “palietė.” 
Kaip LMS centro narius, taip 
ir spaustuvės darbininkus ato
stogos neapleidžia. Dėl.to tai 
ir birželio ' laida “Liaudies”

paremti

134 W.
Kingston,

Laiko ne- 
Kursai pra- 

Mokyklai 
idiliška - — O 1 y m p i a

gos.
Visur randasi gera dalis lie

tuvių liaudies meno mėgėjų. 
Mažesnių kolonijų kuopos, 
kviečia pas save menininkų 
grupes iš didesnių apylinkės 
miestų. LMS chorai ir dra
mos grupės gastroliuoja lietu
vių naujokynuose ir neduoda 
lietuviškam menui, kultūrai 
išnykti net trečiojoje ameri
kiečių lietuvių kartoje.

Juk tas jokiu būdu nebū
tų galima pravesti pavieniais 
arba mažai grupei. Tik įsi
vaizdinkite, ant kiek kultūri
nis mena darbas būtų našes
nis, jei,t vietoj poros šimtų or
ganizacijų, prie Lietuvių Me
mo Sąjungos priklausytų bent 
1,500!

O tas taip lengvai galima 
padaryti. Meting duoklė tik' 
$5. Už tai narys —organiza
cija ar pavienis — gauna vij 
sus LMS leidinius veltui. Be 
to, savo penkine prisideda 
prie ugdymo lietuvių liaudies 
meno išeivijoje.

L. Joh>kas.

Vajus dėl sukėlimo 
$10,000 laisvei 

(Tąsa nuo 1-mo puslanio)
L. Lučkauskas, Newark, N. J..........................
Antanas Slegus, Newark, N. J.......................
T. Vezdžiūnienė, Great Neck, N. Y..............
O. Lukauskienė, Great Neck, N. Y. ...............
M. Kacinkevičia, Great Neck, N. Y.................
F. Lideikis, Great Neck, N. Y.........................
A. Bėčienė, Great Neck, N. Y.......................
Klementina Yankeliūnienė, Waterbury, Conn. 
Stanley ir Mary Meison, Miami, Florida.......
Mary Adams, Marrisa, III............ ....................
A. šmagorius, Maspeth, N. Y. .. ....................
Frank Cvirka ir žmona, Miami, Florida.......
Mr .ir Mrs. Dominaitis, Miami, Florida.......
Alice ir Pąul Johns, Miami, Florida .............
Kazys Zamųrunas, Miami, Florida................
George Suvak, Miami, Florida ................ .
J. ir Mary Paukštaičiai, Miami, Florida.......
V. Žandaras, Newark, N. J.........
V. Dvareckas, Newark, N. J. ... 
M. Lumas, Great Neck, N. Y..........
P. Beeis, Great Neck, N. Y..........
Joseph Marrus, Miami, Florida .. 
J. Aukštakalnis, Great Neck, N. Y

Waterburiskiai po $1: Tarnas Kvaraciejus, K. 
nitskas; newarkiskiai po $1: 
Skirptūnas, Albert Baublis.

Visiems aukotojams tariame nuoširdžią padėką!
Specialaus Vajaus Komitetas

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 - 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
Kras- 

Senas VeteTanąs, S.

Trys buvusieji kare sužeisti veteranai, Bernard Rose, 
George Hohlman ir P. Grissom iš Los Angeles išvyks
ta į Washingtona prašyti, kad neuždarytu Los An
geles mieste Birmingham ligoninės. Prašymai, be 
masinės veiklos visuomenėje, ligonines neišgelbėjo, ji 
uždaryta. Tai buvo vienatinė toje srityje ligoninė, 
kurioje paralyžiuoti veteranai, tokie, kaip šie, galėjo* 
gauti medikališką priežiūrą, kurios reikalas nuolat 

pasikartoja kare sužalotiems žmonėms.

.k.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 6, 1950



LDS 9-fasis Seimas
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Antra1 sesija prasidėjo 2 
v. po pietų. Pirmiausiai ei
ta prie raportų, kuriuos pa
teikė Centro valdybos na
riai, taipgi įvairūs komite
tai.

Pranešimus dare prezi
dentas J. Gasiūnas, taipgi 
pirmasis vice - prezidentas 
J. J. Mockaitis. Antrasis vi- 
ce-prezidentas Antanas Va-

Sekretoriaus raportas
Sekretorius Jonas Siurba" 

pateikė ilgoką ir, žinoma, 
išsamesnį pranešimą, supa
žindinantį delegatus su or
ganizacijos finansais ir ki-

Žemiau paduodu svarbes-

jos sKai- 
pa veikslą

vienijime:
Finansinis LDS Stovis
Sekamas finansinis ra

portas padengia arti dviejų
metuv

1948 metų, iki gegu- 
d/, 1950 m.

visas ur
$796.450.36.

1 d., 1948 m..
turtas buvo

1950 m., viso įplaukė $576,- 
805.85. Per r.ą laiką viso iš
mokėta ir investuota $542,- 
024.63.

Su gegužės 1 d., 1950 m., 
visas LDS turtas $925,338.- 
85. šis turtas dalina.si se- «
karnai:

Pinigai bankuose $55,- 
121.4.5. Bonai $718,576.29. 
Morgičiai $144,825.00. Raš
tinės rakandai $3,164.53. 
Mažamečiu Globos Fondas 
$3,601.58. Pinigai raštinėje

pomirtinėmis.
Per šį laikotarpį 

vienas Vaikų Skyriaus na-j 
rys. Išmokėta jo pašalpga- 
viui $300.

Nuo birželio 1 d. 1948 m. 
iki gegužės 1 d. 1950 m., I 
sirgo 1076 nariai ir pašal
pomis jiems išmokėta $56,- i 
588.15.

Per šį laikotarpi iš Nepa
prastos Pagalbos Fondo su-' 
teikta . parama 21-am ' na
riui, viso $1550.91 sumoje.
Kiek Išmokėta Per 20 metų

Nuo LDS suorganizavi
mo iki gegužės 1 d. 1950 m. 
tai yra, beveik per 20 metų 
narių mirė 1362. Jų pa- 
šalpgaviams išmokėta po
ni i rti nėmis $4190,680.74.

Nuo LDS suorganizavi
mo iki gegužes 1 d. 1950 m. 
narių sirgo 10^758. Jiems 
LDS išmokėjo pašalpomis 
$505,093.63, tai yra, virš 
puse milijono doleriu.

Nuo balandžio l‘d. 1935 
m. (kada buvo įvestas Vai
ku Skvrius) iki gegužės 1 
d. 1950 m., mirė 7 Vaikų’ 
Skyriaus nariai.. Jų na.šalp- 
gaviams išmokėta $1,125.- 
00.

Pridėjus nrie tu išmokė
jimu dar išmokėjimus 
riams iš Nepanrastos 
gelbos Fondo pinigines 
rainos formoj, tai LDS
ta 20 metu laikotarpi išmo
kė io nariams arba in na- 
šalpo’aviams virš $1.000,- 
000.00 (milijono dolerių).

Kuopų Skaičius
Šiuo tarpu turime 174 

kuopas, jų tarpe 10 jauni
mo kuopų. Laike praeito 
Seimo turėjom 180 kuopų, 
jų tarpe 11 jaunimo

mirė'

Prezidentui Trumanui užrubežiams politikos patarėjas 
Herbert Hoover su savo sekretoriumi Lawrence Ritchie 
išeina iš Baltojo Namo. Jis vis tebesilaiko minties, kad 
reikią prašalinti Tarybų Sąjungą ir rytines Europos 
demokratijas iš Jungtinių Tautų. Jo tokį pasiūlymą 
kritikavo UN generalis sekretorius Trigve Lie ir J. V. 
delegatai Jungtinėse Tautose Warren Austin. Bendrai 
ir visos Amerikos žmonės netiki, kad Jungtinės Tautos 
^be tautų turėtų autoriteto ar galios palaikyti taiką

< pasaulyje.

Masiškiausios Pasaulyje
Šachmatų Rungtynes

Apie Lesų Fondą
Lėšų Fondo $5,999.41 su

moj yra priskaitoma rašti
nės rakandų vertė $3,164.- 
53. Išėmus tą rakandų ver
tės sumą, Lėšų Fondą pini
gais yra $2,834.88.

su Fonde

tote, mūsų L ė š ų 
F o n d a s žvmiai sumažė
jęs. Jau daug kartų orga
ne “Tiesoj” buvo rašyta, ir 
kuopoms laiškuose nurody
ta apie tai, kodėl mūsų-Lė-

RTFSR kolūkinio čempiono 
Grigorijaus žuravliovo, ryš
kiai kombinacinio stiliaus 
šachmatininko, laimėjimas 
parodo jo nepaliaujamą kū
rybinį augimą. žuravliovui 
31 ‘metai, šachmatais jis su
sidomėjo dar vidurinėje mo
kykloje. iki karo jis buvo ei
liniu kolūkiečiu ,po šaukimo į 
armiją dalyvavo kautynėse, 
buvo apdovanotas ordinais ir 
medaliais ir po sunkaus sužeir 
<limo (neteko kojos) grįžo į 
gimtąjį kolūkį, kur jis dirba 
sąskaitininku. Pažymėsim, 
kad vietinės kaimo Darbo 
žmonių deputatų T a r y bos 
pirmininkas ir sekretorius yra 
aistringi šachmatininkai ir 
karštai remia žuravliovą.

Devyniolikamečio estų kol
ūkiečio Valduro Tijto laimėji
mas taip pat byloja apie di
delį, nors dar ne visai susi
formavusį talentą.

Masiškiausios pasaulyje 
šachmatų rungtynes pasibai
gė. Neregėtas tarybinio so
cialistinio kaimo kultūrinis

I lyderiai be paliovos keitėsi, 
žaidimas vyko pagal stam

bių tarybinių ir tarptautinių 
rungtynių įprastą reglamentą, 
t. y. su laikrodžiu ir partijų 
užrašymu. Visuose susitiki
muose buvo kovinė dvasia 
aštrios šachmatinės kovos, su 
tobulais strateginiais planais, 

j efektinėmis daugelio ėjimų 
sose sąjunginėse ir autonbmi- Į kombinacijomis, kruopščiai 

parengtomis atakomis. Aukš
to lygio buvo debiutinis pa
rengimas, pasiekto pranašumo 
realizavimo technika, endšpi- 
lio žinojimas. Po penkių 
žaidimo valandų daug partijų 
buvo atidedama ir po gilios 
naminės atidėtųjų pozicijų 
analizės kova vėl buvo tęsia
ma. Savo kūrybiniu lygiu 
turnyras nebuvo menkesnis!
už daugumą įprastų rimtų I augimas vertingai atsispindė- 
rungtynių. Neveltui iš dvide-Įjo ii- šachmatu mene.
šimt turnyro dalyvių — vie- į ----------------------
nuolika turėjo pirmos katego- ĮSAKOMA, PERKŪNAS 
rijos šachmatininkų kvelifika- ■ NUTRENKĘS LĖKTUVĄ 
ciją, šeši — antros kategori
jos ir tik trejetas trecios

■ kategorijos.
Pirmuosiuose ratuose Tašli 

Tailijevas vėl tapo lyderiu, 
tiesa, drauge su kirgizų šach
matininku Išanchanu Akbaro- 

! vu ir “Partizan” žemės ūkio 
jartelės (šiaurės (Isotijos, 
i Kaukazas) nariu Michailu 

Pirmas kolūkiečių turny- 1 Uruimagovu. 
du iš LDS ir jiems išmokė-i ras Tarybų Sąjungoje 
jom viso $316.53.
Minint 20 Metų Sukaktį [ 
Šiemet sueina 20 metų 

iki darbavusios įrašyme nuo suorganizavimo mūsų 
naujų narių. Didesnė pusė Susivienijimo. Visos mūsų 
LDS kuopu visai 

1 vau j a vajuje.
Reikia žinoti, jos 

mūsų Susivienijime 
šta apie šimtas ar daugiau be išimties visos mūsų kuo- 
narių. Taipgi kasmet dalis ,pos pasidarbuotų naujų na- 

kuo- nariu išsibraukia 
įvairiu priežasčių.

Insurance 1 ‘

dįcno-

Rašo V. P.

(Laiškas iš Maskvos)
Pasibaigė Tarybinių 
Valstiečių Čempionatas

MASKVA.—šiomis
mis po keturias savaites tru
kusios įtemptos sportinės ko
vos pasibaigė Tarybų Sąjun
gos kolūkiečių šachmatų čem
pionatas. Tuo turnyru užsi
baigė’ ilga grandis parengia
mųjų rugtynių, įvykdytų vi-

na

pa
nel

Seimo 
šešias

kuo

Kaip jau viršuj nuro- kesčių lentelę,. paremtą pi-1 
džiau, per tą, dviejų metų migų atsiėmimo verte (cash I 
laikotarpį mirė 242 nariai, surrender value). s 
Kiti išsibraugė. O naujų i Nuo to laiko iki šiol 109 
narių įrašėm tik apie 400. suaugusiųjų skyriaus nariai 
j. Jeigu nuo praeito Seimo :atsiėmė ^pinigus ir pasi
liki šio Seimo būtume įrašę traukė iš LDS. Viso jiems 
nors 1,000 naujų narių, tai jšiuokejom $4641.18 kaipo 

■ Susivienijimas būtų paau
gęs narių skaičiumi. Ištik
int jų, per toki ilgą laikotar
pį mūsų Susivienijimas ga
lėjo gauti daugiau kaip 1,- 
000 naujų narių, jeigu visos 
iLDS kuopos būtų nors bis- i •

Įrašyme nuo suorganizavimo

pinigų nepraradimo vertę.
Devyni vaikų skyriaus prasimanymas, 

nariai pasitraukė tokiu bū •

nčse tarybinėse respublikose. 
Iš pradžių pereitą žiemą įvy
ko atskirų kolūkių čempiona
tai. Nugalėtojai susitiko ra
jonų čempionatuose. Paskum 
tokiu pat būdu buvo įvykdy
ti sričių, kraštų, respublikų 
čempionatai. Masiškose šach
matų rungtynėse ‘ dalyvavo 
apie tris šimtus tūkstančių 

! Centrinės Rusijos, , Ukrainos, 
Baltarusijos, Pavolgio, Sibiro, 

į Tolimosios šiaurės, Vidurinės
Azijos, Pabaltijo, Tolimųjų 

j Rytų kaimo šachmatininkų.
Jau vienos tos šachmatų 

Į rungtynės parodo galingą 
kultūrinį tarybinės valstietijos 
išaugimą. Juk jei iš viso prieš j 
30 su viršum metų rusų laik- j 
rašty pasirodytų žinutė, kad 
bet kuriame kaime valstiečiai 
suorganizavo šachmatų turny
rą, tai tas būtų suprasta kaip , 
plepaus reporterio juokai ar ’

SU 58 ŽMONĖM
Benton Harbor, Mich. — 

Nužiūrima, kad žaibas nu
trenkė j Michigan ežerą 
keleivinį lėktuvą, su ku- 
riuom praeitą šeštadienį 
žuvo 58 žmonės.

turėjom
mentų 

P m a - ;kUOpas.
kuopas
Denver, Colorado.

ty. Todėl apie tai čia dabar 
nėra reikalo kartoti. . Tik 
reikia priminti ,kad šis Sei
mas turėtų pasvarstyti, 
kaip tą fondą sutvirtinti.

Kadangi organo “Tiesos” 
išleidimas mums labai daug 
kaštuoja, tai buvo atsiklau
sta per kuopas narių: ar jie 
sutiktų mokėti 5 centus į 
mėnesį daugiau į Lėšų Fon
dą ir gauti organą “Tiesą” 
du kartus į mėnesį, kaip iki 
šiol, ar būtų patenkinti, 
kad “Tiesa” išeitų tik kartą 
į mėnesį, ir kad mokestis j 
Lėšų Fondą

be išregistravimo.
isiregistravimas

neimtų pakel-

buvo tokios: 
nariai svarstė 

nubalsavo
85 kuopose 
tą klausimą ir 
sekamai: 131 nariai balsavo, 
kad- pakelti narinę mokestį 
Lėšų Fondui 5 centus į mė
nesį ir leisti “Tiesą” du 
kartus į mėnesį, kaip iki 
šiol. Gi 1190 nariai balsavo 
kad “Tiesa”

’ i

šiol likvidav^om 
pas.

New York o 
Departmentas 
kad mūsų Susivienijimas 
turi Įsiregistruoti tose vals
tijose, kur dar nėra įsire
gistravęs, arba gauti iš tų 

apdraudos depart- 
leidimą palaikyti 

Turėjom^ mažas 
Miami, Floridoj, ir

Gavom i
■iš tų valstijų pranešimą, 
kad negalima ten kuopu pa
laikyti 
Kadanp’i 
nemažai kaštuoia ir dėl vi
sai mažo skaičiaus . narių 
neapsimoka,-tai dėl to tu- 
rėiom panaikinti kuopas 
minėtose vietose, ir dabar 
tose vietose nariai priguli 
kain pavieniai.

Kadangi tik po keletą 
narių buvo per ilgą laiką 
kuonose Bicknell, Indiana: 
E. Chicago, Indiana, III., tai 
nimo kuopoj Herrin, Ill., tai 
dėl to likvidavome tas kuo
pas po to, kuomet gavom 
pranešimą iš pasilikusių 
nariu, jog jie jokiu būdu 
negali gauti daugiau naujų 
narių ir kuonas užlaikyti.

Šiemet LDS 14 kn., Mas- 
npth. N. Y., prisidėjo nrie 
LDS 103 kuopos, Brooklyn 
(Ridgewood), N. Y., ir tuo 
būdu 14 kuopa pasinaikino.

Narių Skaičius
Laike praeito Seimo, su 

birželio 1 d. 1948 m., LDS 
turėjo narių suaugusiųjų

butų leidžiama skyriuje 8179; Vaikų Sky- 
—tik kartą i mėnesi, kad mo- rjuje 55g. viso g737

kestis nebūtų pakelta.
Pomirtinių ir Pašalpų 

Išmokėjimai
Nuo birželio 1 d. 1948 m.

Su gegužės 1 d. 1950 m. 
LDS turėjo narių suaugu
siųjų skyriuje 7649; vaikų 
skyriuje 607. Viso 8256»

iki gegužės 1 d. 1950 m. mi
rė suaugusiųjų skyriaus na
rių 242. Jų pašaipgaviams 
išmokėta viso $85,408.71

Taigi, nuo praeito Seimo i- 
ki gegužės 1 d. 11950 m. na
rių skaičius sumažėjo 481 
nariu.

“Partizan”
(šiaurės 

nariu 
Turnyrui įpusė- 

; jus, prie lyderiu prisijungė 
jaunasis kolūkietis Valduras 
Tijtas iš Estijos TSR. Liku-‘ 
šieji dalyviai ėjo kompaktiš- , 

' kai labai arti lyderiu.
Antrojo turnyro pusėje du 

dalyviai padarė puikų šuoli j 
priekį, pasiviję ir pralenkę 

| lyderių grupę. Finiše turny- 
I ro priešakyje atsirado ukrai-j 
nietis Viktoras Mezenevas, < 
paskutiniuose dešimt ratų su
rinkęs 9 taškus, ir rusų kolū- | 
kietis Grigorijus žuravliovas, 
paskutiniuose dešimt ratų su
rinkęs 8.5 taško. Pirmos vie
tos likimas išsisprendė pačia- : 
me ^paskutiniame rate, į kurį 
Mezenevas ir Tijtas atėjo, tu- , tikrai reikalinga, 
nedarni po 13.54(įajįko, b Žu- i 
ravliovas —- v;.: ---------

’tarpu kai Tah^yąs. T.T^?^fe.Kai.. gmogUS ryžtasi nu- 
Igovas ir Akbamas įau Hark i kai ta\avo
krito nuo kovos dėl pirmojJ . - . \
prizo. ■ Mezenevas, žaidęs su 
didžiu pakilimu, _________
sužaidė juodomis paskutinę 
partiją prieš Zaporožjės sri
ties- (Ukraina) Kirovo vardo plėšrumu.

Parengiamosios masiš- kolūkio elektrotechniką Iva- 
kad ną Stepanenką, ir užtikrino 
--J- ■ satv pirmąjį prizą. Kadangi

Anekdotai
j vyk o 
Visa- 
paro- 
tapo 

laukų

11939 metais Maskvoje, 
; sąjunginės žemės ūkio 
Į dos metu.
147 metų 
laistytojas Tašli Tailijevas iš 
Turkmėnijos TSR DVRA 12- 
tųjų metinių vardo žemės 
ūkio artelės. Dabar jis drau
ge su devyniolika kitų tary- 

i binių respublikų geriausių 
šachmatninkų dalyvavo antra- 

i me visasąjunginiame kolūkie
čių šachmatų čempionate.

! Tašli Tailijevui 58 metai. 
Susivieniji--Kiti. pasibaigusio turnyro da- 

i daugumoje — jauni 
naujų narių, tai tą aiškiai; žmonės, turį nuo devyniolikos 

UŽsibąigU- ! ligi trisdešimt metų, ir tik

nedaly-'kuopos vienokiu ar kitokiu 
būdu turėtų'atžymėti tą su- 

kasmet kaktį.
numir-į Geriausia būtų, tai kad

Nugalėtoju 
medvilnės

Progresas būtų negali
mas. ‘jeigu kultūra turėtų 

! priklausyt nuo demokrati
jos, tai yra, jeigu ją spręs
tame balsu skaičiumi. Tuo 
būdu sprendžiant, Shakes- 

jpeare’as turėtų pasitraukt, 
Bing Crosby’s pasiliktų.

John Stewart Collis.
o

d ė ] Irių įrašyme.
i Kad i mūsų

Kad mūsų Susivieni jimo jmą galima įrašyti nemažai! ]yviai 
narių skaičius ne tik nema
žėtu, bet .padidėtų, tai mes parodė tik ką 
būtinai turime k4asmet Įrh-ų 
švt mažiausia 500 nau ju na
rių. Ir ta mes lengvai galė
tume padaryti, jeigu tik 
visos mūsų kuonos nors 
šiek tik rūpintųsi 
narių įrašymu.'
Apie Narių Išsibraukimą
Abelnai, mes nemažai pa- IVertelienė iš Linden, N. J., i įimą. 

kos rungtynės parodė, 
tarybinių kaimo šachmati 
ninku žaidfmas yra aukšta- j Tijtas tame pat rate pralai 
me kūrybiniame lygyje.

Pirmame kolūkiečių turnyre kartu pasidalijo antrą ir tre- 
1939 metais Tašli Tailijevui ėią prizus, 
be sunkumų pasisekė laimėti 
beveik iš visų priešininkų ir 
lengvai užimti pirmąją vietą. 
Ar pasiseks tam prityrusiam 
ir iš prigimties talentingam 
žmogui po vienuolikos metų 
pakartoti savo rekordą? Ir 
kaip sužais puikiai užsireko
mendavę RTFSR kolūkiniuose 
čempionatuose Grigorijus žu
ravliovas ir Nikolajus Bori
senkovas? ’’

Turnyro eiga neįgalino da
ryti prognozų. Nuo pirmojo 
ligi paskutiniojo rato buvo 
vedama labai įtempta kova, ir

šiam vajuje musų veikėjai dviem —* kiek daugiau negu

naujų

keturiasdešimt.
RTFSR ir Ukrainai atstova

vo po keturis šachmatininkus 
iš kiekvienos, o dvylika sąjun- 

! g'inių respublikų išstatė savo 
kolūkių čempionus.

Visasąjunginis kolūkiečių

ivajįninkai: J. Mockaitis iš 
[Bridgeport, Conn.; J. Shim- 
kets iš Pittsburgh, Pa.; A- 

Idolph Casper iš Los Ange
les, Calif.; Frances Yurgil 
iš Chicagos; Eugene Da- 
noff iš Clevelando; S. Pe-' čempionatas 'sukėlė didelį ta 

•čilllis iš Cudahy, Wis.; A. jrybinės visuomenės susidomė

stangų dedame įrašymui 
naujų narių. Tie mūsų vei
kėjai - vajininkai, kurie į- 
rašo naujų narių, kartais 
turi daug laiko pašvęsti kol 
įrašo naują narį."

Bet kai narys jau būna tą narių sumažėjimo skai- 
įrašytas, tai niekas nesirū- čių, bet dar keliais šimtais 
pina, kad jis būtų pakvies- narių mūsų Susivienijimas 
tas į kuopos susirinkimus, 
kad būtų paragintas užsi
mokėti mokestį.

Ir dėl to, kad ” daugelis 
kuopų tinkamai neprižiūri 
savo narių, mes turime ne
mažai išsibraukimu. Kiti 
nariai kažin kaip pradeda 
manyti, kad. kitur gali gau
ti geresnę apdrauda, ir pa
sitraukia iš LDS. O niekas 
iš kuopos narių tokiems na
riams nenurodo faktais, jog 
čia. mūsų Susivienijime, 
kiekvienas gali gauti geres
nę apdraudą ir pašalpą už 
tokią mokestį; negu kur ki
tur.

Del to, turime pažymėti, 
mūsų Susivienijime yra ne
mažai išsibraukimu.

Nuo LDS susiorganizavi- 
mo iki šio laiko, tai yra be
veik per 20 metu, išsibraų- 
kė 5545 nariai. Reiškia išsi- 
braukė apie 280 į metus.

20 Metu Endowment ap-

ir eilė kitų vajininkų.
Jeigu nuo

LDS kuopos nors šiek tiek 
pasidarbuotų 
įrašyme, tai

dabar visos

naujų narių 
iki pabaigos 

šių metų ne tik atpildytume

padidėtų.
Po sekretoriaus išstojo 

Juozas Weiss, LDS iždinin
kas. Jis taipgi pateikė 
smulkių "finansinių žinių a- 
pie LDS finansus.

Po to sekė iždo globėjų—- 
Aldos Orman, Stasio Kuz- 
micko\,ir Katrinos Petrikie- 
nės — raportas. Tiek iždi
ninko, tiek iždo globėjų ra
portai sutiko su sekreto
riaus raportu.

Dr. M. D. Palevičius -A. 
LDS kvotėjas - daktaras— 
pateikė raportą apie narių 
sveikatingumą, mirtis ir ki
tus reikalus. i

Visi Centro Valdybos ra
portai - pranešimai buvo 
priimti vienbalsiai.

Po to Eva T. Mizayienė, 
įstatu komiteto pirmininkė, 
pateikė trumpą raportą to 
komiteto vardu — priiintas 
vienbalsiai.

Sveikatos . ir apšvietos

jų raportas buvo priimtas.
Pirmininkė K. Abekienė

Jl-rą sesiją uždarė 5 v. po

Šį vakarą Liberty Audi
torijoje įvyks šeiminis kon
certas, kuriam delegatai 
turi pasiruošti.

Antradieni, liepos 4 die
ną, įvyko LDS jaunimo se
sija, kurioje dalyvavo daug 
ir senimo.

O trečiadienį, liepos 5 
dieną, Liberty Auditorijoje 
įvyks šeiminis bankietas.

draudos planą ivedėm 1936 
metais. Su pradžia 1938 me
tų jvedėm dėl paprastos ap
draudos naują pastovių mo-

komiteto vardu raportavo 
Stasys Jasilionis, komiteto 
pirmininkas. Dėl šito ra
porto kilo diskusijų, bet po

Menama, jog trečiadienį 
bus galima 9-tasis Seimas 
baigti.

Korespondentas.

Naudojas Aplinkybemis
Oportunistas — tai as-įl 

j niuo, kuris, karštan vande- 
! nm patekęs, ūmai atsime
na, jog maudynė jam jau

I. Swift.

darbą vadina sportu; kai 
meistriškai tigras

žmogų, 
žvėries

ryžtasi nužudyti 
— pastarasis tą 
elgesį . apšaukia

Geo. ‘B. Shaw.

mėjo žuravliovui, tai jiedu

Naujojo TSR Sąjungos kol
ūkinio čempiono .Kijevo sri
ties Dimero rajono Eirovo 
vardo kolūkio sodininko, tu
rinčio 42 
laimėjimas 
rimtame 
yra visiškai 
zenevas turi 
šąli žaidimo

Muzika vadiname garsą, 
; kurį mūsų vaikai ’sukelia, 
bėginėdami kambariuose. 
Triukšmu vadiname garsą, 
kuri kitų žmonių vaikai su
kelia, savuose kambariuose 
bėginėdami.

metus, puikus į 

jau p i r m ą m ę
jo 1
pelnytas. Me-
solidų įvairia- į
stilių. Eilinis i

Lengviau yra

Spurgeon.

už savo 
negu pa- 

iam sulyg jų gyventi.
Alfred Adler.

Surinko J. Barkus.

pasirodyme principus kovoti

Winnipeg miesto, Kanadoje, visoje žemutinėje miesto 
dalyje namai ir fabrikai buvo apsemti vandeniu.

V---------------------------------------------------- -------- -- ------- ____
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily)—.Ketv., Liepos 6, 1950
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Kanadiečiu Dėdete*

Kelionė į Kanadą ir Mintys

(Tąsa)
iš visų keturių pusių miško supamą Su- 
vaizdžio kiemą. Eigulio sodyboje nebuvo 
nei šuns balso, nei žiburio, nei dūmų 
kvapo. Sodyba atrodė išmirusi...

Suvaizdžio jie ilgai nesurado. Aptiko 
siaurą, iš kiemo pramintą į pabalį takiu- 
ką ir nusekė juo prie mažos, senos pir
ties. Toje pirtyje Suvaizdis sau vienas 
kūrenosi ugnį, virėsi valgį, ten ir miego
jo, šiaudais užklojęs plautą. Seniai nesi
skutęs ,gal ir nesiprausęs, — veidai pa
juodę, lyg žemėti, Suvaizdis sveikina
mas, tik palenkė galvą ir tuoj ėmė skųs
tis:

— Vienas aš, kaip kelmas išdage, — 
nei šakų, nei atažalų!... Neišganėt Na- 
paliuko! Kaip savo brolio turėjot žiū
rėt!... O patys ir... aprabavojot!... 
Iš šalbierkos dziegorius su mėsom'išrau
tas!... Jūsų čia žmonių darbas! Bo egle 
kryžius!

Atsisėdęs ant plauto, Jurgis ėmė šne
kinti eigulį, išblaškydamas tą nepelny
tos skriaudos jausmą, kuris slėgė abejo
nėse paskendusį eigulį.

Ilgai ir atkakliai ieškojo jis sūnaus 
lavono. Slankiojo tarp krūmų, vartė sa
manų ir lapų užtiesalus po ąžuolais ir 
epušėmis. Visas balas išbraidė, ilga kar
timi išmaišė akivarus ir klampynas... 
Žmonės ėmė įtarinėti, kad senajam eigu
liui iš skausmo susimaišė galvoje.

Betgi surado sūnų jisai!
Trys eglės stiebėsi iš vieno kamblio u- 

pelės pakrantėje. Niekas neaugo tų eg
lių apgožtoje pašaknyje: skarotos jų ša
kos saulės nepraleido, po jomis žemė bu
vo storai apklota nudžiūvusiais spyg
liais. Daug žmonių praėjo tą vietą ir nie
ko nematė. Tik pats eigulis kartą įžiūrė
jo praskustą žievę trijų eglių bendrame 
kamblyje. Kryžius buvo išplautas ties 
pat pažeme — ilgas lygių pečių kryžius. 
Pajutęs negera, Suvaizdis ėmė rausti 
ęlar neįšalusią, spygliais atmieštą žemę 
ir rado sūnų... Napalys gulėjo kniūbs
čias, rankomis į žemę įsirėmęs, tartum 
bebėgdamas būtų įgriuvęs duobėn. Sus- 
tyrusios kojos buvo basos, nuogi kulnai 
geltoni, lyg senas vaškas, o nugaroje, 
prie pat siauros pečiomentės — vokiško 
durklo rankena...

— O pašakny kryžius... Jūsų čia 
žmonių darbas!

— Ką šneki, seni? Argi mum kryžius 
rūpi. Nei mūsų kas žegnojas, nei raba- 
voja.... — gynė savo draugus Čiobrys ir 
tuojau sumetė, kad ginklų čia palikti ne
galima. O kai jie su Jurgiu vėl patraukė 
miško keliais į kitą eiguvą, — Čiobrys 
įspėjo draugą:

— Kad senis šnekės kada apie dziego- 
rių, — neįsileisk kalbon... Dėl to pažiū
rėt reikia, ar ne Napalio dziegorių Gen- 
dviliokas nešioja... Čia kas ne visai ge
rai... Aš apkalbėt jo nenoriu, bet apsi- 
žiūrėt reikia...

Ai, aukštai, aukštai 
Klevo lapeliai!
Nors anys aukštai —

. , žemelėn puola
Įėjimas į Rokiškio arbatine, kur rin

kosi visos apskrities valsčių atstovai, bu
vo užtvertas: pačiame prieangyje už 
staliuko sėdėjo Obelių klebonas, ant bal
tos kamžos užsimetęs puošnius kaili
nius su Vebro apikakle. Šalit klebono sė
dėjo apskrities gydytojas ir jaunas raš
tininkas — kupriukas.

Klebonas sustabdė Ignotą prie įėjimo:
— Meldžiam įgaliojimus, tamsta.
Pasikrapštęs užanty, kalvis išsiėmė 

Obelių valsčiaus konferencijos mandatą, 
šytą didelėmis kreivomis raidėmis, 

parodė, nepaleisdamas iš rankos. - .
Klebonas buvo storas, įraudęs, gru

bus, kaip rąstas. Smakro klebonas netu
rėjo': jo pagurklį nuo burnos teskyrė dvi 
gilios raukšlės. Prasižios lūpos, ir iš jo 
koserės plaukia skardus, žemas balsas:

Negalioja! Negalioja! Antspaudo 
nėra. Negalioja!... \

Varkalys išsitraukė sueigos protokolą, 
išmargintą viso šimto vyrų parašais, bet 
protokolas taip pat buvo be antspaudo, 
ir klebonas vėl uždūdavo, kaip didžioji 
vargonų dųda:

— Nega-liooo-jaa!
Ignotas niūriai apsižvalgė. Netoli 

prieangio susitraukęs, sušalęs stovinia-

vo Čiobrys. Juodos jo akys žibėjo, kaip 
raganiaus.

— Matai, kur barikadas pastatytas? 
A! — sušuko jis.

— Kaipgi nematysi; Matau! — atsakė 
Ignotas.

Kada Didžkus surinko dvaro kumety
ne darbininkų, ir kaimo . varguomenės 
frakciją, tai visi suprato, kad susikirsti 
reikės, kad klerikalai ir buožės spirsis iš 
visų jėgų. Bet Varkalys manė, kad tos 
kirstynės bus viduje, pačiame susirinki
me, o čia tau — šmaukšt ir užtrenkė du
ris panosėje. . .

— Mauna stačiai per akis! — siuto 
kalvis.

— Tai jau, kol vokiečio panosėj, tai jis 
drąsus! — atsiliepė Čiobrys. — Va, pa
mary, žandarai tik ir laukia...

šeši baužais šalmais apsivožę žandarai 
valkiojosi netoliese, kaip nuspurę gai
džiai.

Jau keli i suvažiavimą neprileisti de
legatai sustojo ties prieangiu, keikdami 
kunigą ir jo sargus.

— Atėjo su pempės kuodais, o dabar
— kurgi jiem kuodžiukai dingo?

— Kaskis nupešiojo už Dauguvos! Tik 
tik bulundus pakaušius išnešė...

— O ko jie čia puls? Jiems bet tik 
gurklys prikimštas!

— Jiem gerai tik — kur duonos gana, 
kur sprandai nusišert!...

— Na, tai ir žiūrėsma dabar į jų 
sprandus? ■— niršo Ignotas. — Eime! 
Kad klebonas taip, tai mes kitaip!

Ir pamojęs ranka, jis nusivedė vyrus 
apsukui arbatinės: į salę buvo dar vie
nas įėjimas — iš kitos namo pusės. Kal
viui nurodžius, gana buvo tik kartą spū
sterėti vyrams pečiais, ir durys atsivė-. 
re.

Kai iš dvaro atėjo Didžkus ir Rokiš
kio dvarokų atstovai, Varkalys su žy
mesniąja frakcijos dalimi jau buvo užė
mę "pirmutiniuosius suolus prie, prezi
diumo.

Toliau viskas ėjo, kaip buvo numaty
ta, ir mandatų komisijos pirmininku iš
rinko Didžkų. O po valandos mandatų 
komisijos vardu Didžkus padarė prane
šimą: ' <

— Pasižiūrėkit, draugai! Ar tai man
datas,. ar metrika? — paklausė jis, iš
keldamas vieną iš dešimties nepripažin- 
tifvįgaliojimų. — Kas parašė? Vargoni
ninkas! Kas pasirašė? Vargonininkas. O 
antspaudas koks? Bažnytinį antspaudą 
primušė: vagi, šventas Petras su .rak
tais! Tai dabar, kas čia buvo šaukta, ar 
parapiniai komitetai, ar valstiečių ir 
darbo žmonių suvažiavimas?

— Parapijoms tegu krikštynos, paka
synom rūpi. Čia joms nėra kd! — ėmė 
rėkti Čiobrys, o kiti jam pritarė.

Bet klerikalai laikėsi.
Obelių klebonas buvo gudrus.
— Broliai piliečiai!... Solidarumas 

turi suvest mum į vieną krūvą! Ar kas 
nori, ar nenori, turės iš to šulinio atsi
gert, katran per suklydimą inspiauta....

Delegatai, nelaukę tokios pradžios, 
ėmė šaipytis:

— Visi barščiai vienu vardu, tik ne 
visi gardu! — šaukė kažkas iš tolimes
niųjų eilių.

•Bet klebonas to nepaisė:
— Ne pirma diena, kaip pasaulis su

tvertas. Ir kalnų drebėjimai, ir karai, ir 
marai, ir visokie sukrėtimai pereina že
mės kamuoliu, o pasaulis vis tas pats, o 
dievo valia vis nežinoma, o dievo galybė
— vis neaprėpiama...

Čiobrys, neiškentęs, sušuko:
— Ei, negi čia pamokslo atėjai! Eik 

bažnyčion!'
Klebonas atvėpė kaušeliu apatinę lū

pą:
— Tegu šventoji dvasia apšviečia tau 

protą, vaikei, — pamokslas visur, však, 
pamokslu palieka. Ką neapmokyti, tam
sūs žmonės gali padaryt? Batai pasiūt 
ir tai mokslo reikia, — o jūs ant valsty
binio gyvenimo užsimoję!

Salė kas kartą vis labiau ėmė ūžti.
— Be tikėjimo nėr ir nebus doro gy

venimo! Kokios jūs norit tvarkos? Į ra
mų dievobaimingą sodžių atneštas pavo
jingas raugas, prišnibždėta tokių patari
mų, kurie sukelia' žemiausius geidu
lius.!. .. *

j(Bus daugiau)

— Visus juos į peklą ,į i Lam ent.”

— Ką, Mr., norite siųsti 
į peklą? — pasiteiravau jo.

— Visus kunigus ir mi- 
nykus! — atsakė jis.

praėjo du kunigai iš valgo
mojo vagono. Vienas buvo 
laibutis ir palinkęs, pana
šus į kreivą medį, o kitas 
—trumputis ir storas, kaip 
alaus bačkutė. Jie buvo ap
sivilkę, kaip Montrealyje, 
su “andarokais.”

—Tai ar netikite į Die
vą? — teiravausi jo.

— Ką išsimislinai! —su- 
j riko senis.— Kas gali į Die- 
,vą netikėti?tik

ne- Bet kunigai sakosi e- 
jsą Dievo tarnai, o jūs siun- 
jčiate juos į peklą!

— Visus juos i peklą!...
i Kunigai, tai ne Dievas... 
Židikai! —kartojo senis.

(Tąsa)
“šaltas” Senis

Iš Montrealio nuspren
džiau aplankyti pažįstamus 
Toronto mieste ir paskui 
pasižiūrėti dar garsaus pa
saulyje Niagara F a 1 Is 
krioklio. Todėl iš Montrea
lio vykau į Toronto Cana
dian National traukiniu. 
Tai valdiška gelžkelių lini
ja. Ji turi 24,000 mylių ke
lio. Kanadoj įyra dar Cana- 
dien Pacific j gelžkelių pri
vatinė linija,J kuri, sako, 
kad valdiškąją sukerta, nes 
jai nuoširdžiau tarnauja 
bilietų pardavėjai. Ir keis
ta, kad privatinės gelžkelių

i kompanijos traukiniai 
biskį ankstėliau išeina,
gu Canadian J National Rail
ways. Abiejų keliai greti
mai. į

Kanadoje, ;kaip valdiški, ' 
taip ir privatinės kompani-l 
jos gclžkcliai dar toli atsi-i 
likę nuo Jungtinių’ Vąlsti- ! 
jų. Kada traukinys prade- į 
da eiti, tai 

i smarkiai 1 
I barbendamas vis eina grei-j 
■ tyn ir greityn. Kada
stoja, tai-dažnai smarkiai'I 

pukiecia. Vagonai prastės-|kų parapijos. Kunigas atsi- pulti Kanada 
m. Jungtinių Valstijų gc-isakč priimti į kapus _ jp Jm 

| resni traukiniai. Kai jicjžmoną. Tada jis prisiprašė haį ^r iūs 1 
pradeda eiti ir stoja,. tai! pas francūzų kunigą. Bet jo I Mn 
keliauninkas nei nejunti. kunijgas sužinojo ir per te- 
Kad ir paprastuose vago- lef()na iškčlč protGstą. Sa

miose, sėdynės tinkamos,, ko, kad Montrealy ir lietu- 
Iminkštos, galima ir 
I a t s i11 o š t i. Tiesa, ir pas 
: mus ant trumpesnių kelio
nių dar leidžia vagonus, 

i kurie toki pat, kaip. 20 mė
lti] atgal mainierius vežda- 
I vo į darbą. Bet ant ilgų ke
lionių “mūsų” traukiniai 
geri ir greiti. < *

Kanadoje pilni traukiniai 
žmonių, retai matosi tuščių 
sėdynių. Vykstant į Toron
to, mano kaimynu pasitai
kė senas, apie 60 metų vy
ras, aukštas; laibas, kaip 
šėtra. Jis labai bijąs šalčio. 
Tai buvo 13: diena birželio, 
o jis gan šiltai apsirengęs 
ir nešėsi su savimi storoką 
ploščių. Jis sėdėjo prie lan
go, po kojomis pasikėlė ko
jų poilsio suolelį, pastatė 
kojas ant jo, rankomis apsi
kabino kelius ir siūbavo ant 
sėdynės, kaip tas “Jone
lis Jf’ėpąguldomasis”, siūba
vo ir'dažnai su savimi kai-

I bėjo.
Tokis jo'., elgęsis dengė 

1 man langą žr kliudė matyti 
Kanadą. Bandžiau su- juomi 
kalbėtis, neVyko. Paskui jis 
piktai sukeikė:

( 

industrijos centras, taipgi 
ir prieplauka. Pereitais me
tais Toronto prieplaukoje 
sudegė ekskursinis laivas, 
kur daug žmonių žuvo.

Toronto miestas yra sos
tinė Ontario provincijos. 
Toronto Universitetas į- 
seigtas 1827 metais, kuris 
pradžioj buvo vadinamas 
Karališka Akademija, o vė
liau perorganizuotas į uni
versitetą. Toronto mieste y- 
ra labai svarbus muzėjus ir 
daug kitų svarbių kultūri
nių įstaigų.

Toronto miestas daug 
skiriasi nuo Montrealio, 
kaip išvaizda, taip ir tvar
ka. Montrealio mieste dar 
yra daug senų Francijos 
liekanų. Daugelis net kelių 
aukštų namų turi suktus 
laiptus iš lauko pusės. Ži
noma, toki laiptai pavojin
gi. Įvyksta daug nelaimių, 

i Dabar jau uždrausta tokius 
Igyvennamius statyti.

Toronto miesto namai 
panašūs į Philadelphijos ar
ba kitų Jungtinių Valstijų 
miestų namus. Čia jau ir' 
kunigai nevaikšto “andaro
kais” apsirengę gatvėmis.

TZ • . .9 _ čia didelė itaka yra Angli-— Kaip gi tai? Visi mu- , v J B 
kainP0S Aldonų.

1 Toronto mieste bus ant-

Taip pasakė Kanados 
premjeras St. Laurent Ot- 
tawoje. Abu pasipirkom po 
laikraščio kopiją.

— Į peklą tuos rusus ir 
bolševikus!-— piktai bum
bėjo mano kaimynas.

— Na, ką jie padarė? — 
klausiau jo.

— Ką? Tie intęrventai 
greitai puls Kanadą. Ar, 
Mr., manai, dar po dviejų 
savaičių jie nebus Montre
alyje? — klausė, jis manęs.

— Ko^lėl po dviejų savai
čių ? te

— Po dviejų savaičių aš 
dar grįšiu į Montreal į, kad 
galutinai sutvarkyti savo 
reikalus, o paskui vyksiu 
toliau. Tikrai tie raudoni 

! velniai netrukus čia bus per 
I Šiaurinį Poliusą.

— Gerbiamasis, nesirū
pinkite, nei po dviejų savai
čių, nei po dvejų metų, So-

1 Pasirodė, kad jo žmona ji- vietų armija nebus Montre- 
gai sirgo ir mirė nuo vėžio. a]yp nes jį nesirengia prie 

. - | ligos. Pirm tnirties nepa- *
bent, tris kartus: gauk^ kanigo. Žmogus ne-l

trukteleja, paskui■ tur6j(, pinigų, tai baisiai|su miesto laikraščiai,'!
... daug vargo turėjo, kol se-i;ing]iški, taip francūziški 
i’.^inele palaidojo, Jis ir žmonai rag0) kad Sovietu Rusija

1 priklausė .prieangių kaluli-j ruogjasi pev North Polių 
,, o pfer Kana- 

ir Jungtines Valsti- 
Ar jūs tam netikite?

. pas francūzų kunigą. Bet joj _ Ne, netikiu! Tai gink- 
lų ir amunicijos gamintojų 
propaganda. Jie, gąsdinda
mi kitų agresijomis, 
gaminasi nesvietiškus kie- 
kms ginklų ir amunicijos ir^ BalsQ administratorių 
taip apiplėšia liaudį, bet pa-, eįto karo vete Kos. 
/Ldal'0S1 ar neglrdetuS tą Kilikevičių, redaktorių- 

ir Liau- 
rinkėją 
ir kitus

vių kunigas taip pat daro. 
Taigi, galų gale francūzas 

o moteriškę “kaip 
, — sakė mano kai- 
Nei varpai skambi- 
žvakės degė ir pa-

galviją’ 
mynas, 
no, nei

daugiau jis pyko, 
kaimynas; “buvęs

Dar 
kad jo 
amžinas bedievis”, taisyda
mas narna, nusirito ir už-

Toronto mieste bus ant
ra Kanadoje savo dydžiu 
lietuvių kolonija. Yra, ro
dosi, apie 1,500 lietuvių. 
Čionai gyvuoja didelė Lie
tusių Literatūros Draugi
jos) kuopa, geras choras. 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija užlaiko gerą sve- 

t . tainę 160 Claremont St. Tai 
vi/ centras progresyvių lietu- 

. viu. Čionai sutiksite Liau-

— Toronto!... Toronto!— 
šaukė konduktorius ir mū
sų “debatai” jau baigėsi.

Toronto Miestas ir 
Lietuviai

i Joną Ylą, veikėja 
dies Balso raidžių 
Zigmą Janauską 

j veikėjus.
Toronto mieste pirmas

pasirodė lietuvių laikraštisp . . ,.. ,v, i idčJiuuc ntiAivių. icimi
simnšė Bot buvo tiirtinp-as ! ^lonto . in^ioni.^..a.s , Kanadoje, tai Liaudies Bal- simuse. nei nuvo milingas. vardas vowinoc “sinaiiiiri.; r . _
A'M 1 1 1 I • ”1 ' • | ~

j" mų vietą.” ~___
žmoną atsi- 1749 metais, ant Ontario 

ežero krašto, kur dabar y-
; ra Toronto, įsitaisė fortą, 

varpai j. indijonai jį užpuldinėjo 
vargonai įgrojo, i įr savo susitikimui taip jį

simuse. bet nuvo turtingas. vardas, reiškiąs “Susitiki- 
Sako, kad tas patsai kum- mų vietą.” Kada francūzail 
gas, kuris jo : 
•sakė laidoti, tai tą “bedie
vį” laidojo ir dar pagelbi 
hinką pasikvietė, 
skambino, ’
žvakes degė, į kapus'paly- (pavadino.
dėjo. Mat, buvo pinigų. i Dabar Toronto yra apie

Štai kodėl, jis visus kimi-'7oo)0oo gyventojų miestas, „ „„..6.....  ,
gus siunčia į peklą. Dabar: antras savo dydžiu Kana- sakoja apie sovietinius pa- 
jis važiuoja pas gimines į doje. Svarbus '

i sas. Jis jau eina apie 20 
metų. Tai geras ir ginantis 
liaudies ir demokratijos rei
kalus savaitraštis.

(Daugiau bus)

Teheran, Iran. — Kari
niai Irano valdininkai pra
šo daugiau ginklų ir pinigų 
iš Jungtinių Valstijų; pa-

Windsor, Ontario, netoli 
nuo Detroit.

Ir vėl važiavome m 
kalbėdami. Senis suposi ir 
man Kanadą slėpė. Įėjo! 
žmogus su naujais laikraš-l 
čiais. “Toronto Daily Star” 
didelėmis juodomis raidė
mis šaukė:

“Russians Slaves — St

kultūros ir. vojus Tranui.

edaug Prašome užsisakyti Jono

Demonstruodami reikalą apšvarinti miestą, apsirėdę 
pokiliškai, Chamber of Commerce prezidentas E. C. 
Johnson ir jo prietelius poAap Clement Stodder išėjo 

pasišvaistyti su šluotomis Bostono gatvėse.

Kaškaičio poezijos knygą
PBOŠVAISTES"

Neseniai sukako 65 metai amžiaus žymiausiam Ameri- 
kbs lietuvių literatui-poetui Jonui Kaškaičiui. Neužilgo 
sukaks 50 metų, kai Jonas Kaškaitis pradėjo rašyti-kur- 
ti grožinę literatūrą ir veikti visuomeniškai.

Per tuos 50 metų Jonas Kaškaitis parašė daug knygų, 
tūkstančius straipsnių, tilpusių laikraščiuose ir daugybę 
eilėraščių-poezijos kūrinių.

Daug eilėraščių — originalių ir vertimų — tilpo mūsų 
periodinėje spaudoje — laikraščiuose ir žurnaluose — o 

1 daugelis jų dar niekur netilpo.
Atžymėjimui mūsų brangaus literato taip svarbaus

■ jubiliejaus — faktinai, dubeltavo jubiliejaus — Laisvė, 
susitarusi su gerbiamu poetu, leidžia jo rinktinės poezi
jos knygą PROŠVAISTES.

Knygoje tilps ir neilga autoriaus biografija, o taipgi
I portretas-paveikslas.

Tai* bus ne tik didelis įnašas grožinės lietuvių literatū
ros lobynan, o drauge ir kukius pagerbimas mūsų lite
rato, visuomenininko, mecenato!

Mes norime, kad šiame pagerbime dalyvautų juo di
desnis skaičius žmonių. Geriausia proga dalyvauti —už
sisakyti PROŠVAISTĖS iš anksto. Kiekvieno užsisakiu
siojo vardas ir pavardė bus išspausdinta knygos galez 
PROŠVAISČIŲ kaina tik vienas doleris. Knyga turės 
virš 250 puslapių, gražiai išleista, gerame popieriuje.

Užsakymus-prenumeratas. siųskite Laisvei. Kurie no
rite ir galite prenumeratų parinkite, jei dar negavote 
tam reikalui blankų,'rašykite Laisvės administracijai, o 
ji prisius.

Prašome greitai darbuotis.
•Visokiais PROŠVAISČIŲ reikalais rašykite: Laisvė, 

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.t
4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Liepos 195Q



Los Angeles, Calif.
IR DEMOKRATAI

* Už TAIKĄ
Šios apskrities Demokratų 

Partijos Centralinis Komite
tas daugelį nustebino^, priim
damas taikos rezoliuciją, ra
gindamas prez. Trumaną 
“svarstyti Trygve Lie pasiūly
mą taikai nuodugniai ir sim
patingai.”

Kas atsitiko?
Keli dalykai.
Los Angeles apskritis se

niau būdavo gerokai atsilikusi 
politiniu progresu nuo San 
Francisco ar Alamedos ap
skričiu : kas kita dabar, y

Neseniai čia areštuota daug 
žmonių — komunistų ir kal
tinamų “užtylėjime apie ko
munistus.” Tuomi norėta iš- 
gązdinti žmones, bet išėjo 
kaip tik priešingai.

Bernadette Doyle, komunis
tų kandidatė mokyklų už- 
vaizdos urėdui, gavo šioje ap

skrityje apie 200,000 balsų. 
Viso ji gavo virš 400,000 šioj

I valstijoj balsų.
Tai buvo geras atsakymas 

reakcijai į jos pasimoj imtis 
bauginti mūsų apskrities žmo- 

I nes. 
i

Du kiti komunistų kandida
tai, Henry Steinberg ir Wal
ter Martin, taipgi gavo daug 

' balsų šį kartą.
Demokratų “Klaidos”

Kalifornijoj senosios parti
jos, demokratai ir republiko-; 
nai, nomincijose stato kandi- | 
datus abiejų vardų.

Gubernatorius Earl Warren | 
gavo daug demokratų balsų 
nominacijose, oHai dėl to, kad 
demokratų lyderiai Luckey- 
Malone faktinai yra jo šali
ninkai. Reakcinė demokratų 
vadovybė mažai skiriasi nuo ; 
republikonų, tas irgi pagelbė- | 
jo Warrenui. Demokratai čia j

tai suskubo dabar! 
rezoliuciją už taiką, 
verta paminėti, kad { 

gavo daug balsų Los | 
taipgi kun. Fountle-1

HARTFORD, CONN. į

k Laisves paramai piknikas įvyks
♦

Sekmadienį, Liepos-July 16 !
LIGHTHOUSE GROVE |

I

East Hartford, Conn.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į i \mi

Knyga tik ką išėjo iš spaudos, gražiuose viršeliuo
se; turi 368 puslapius, vaizduoja Amerikos lietuvių 

. gyvenimą.
< Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy

venimus Lietuvoje ir Amerikoje.
Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 

padėti j šalį, kol užbaigsite!
Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa

siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.
Knygos egzempliorių skaičius yra ribotas, todėl, 

kurie norite ją gauti, pasiskubinkite.
Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

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

v - . «

*

Istorinė iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo Apysaka

“ŠLIUPTARNIAI”
Parašė DR. AL. M ARGE RIS

Kiek čia seniai kunigai per pamokslus plūsdavo: “šliup- 
tarniai! Einą/e velniui į uodegą įsikibę!” Taip jie apšauk
davo kiekvieną blaivai protaujantį žmogų, kiekvieną skai
tantį ir apšvietą branginantį asmenį.

Aišku, jog jūs norite žinoti, kodėl kunigai plūsdavo D-rą 
Šliupą, kodėl jie organizuodavo užpuldinėjimus ant jo pra
kalbų, kaip dabar jie organizuoja dipukus užpuldinėti pa
žangiųjų prakalbas.

Įsigykite ir Perskaitykite Dr. Al. Margelio 
apysaką ‘‘ŠLIUPTARNIAI”

Ten jūs rasite įdomių davinių iš Amerikos lietuvių isto
rijos. Apibudinama lietuvių tautinis ir kultūrinis atgimi
mas. Jų vargai ir kovos už šviesesnį rytojų.

Knyga iš 652 puslapių, puikiais audimo apdarais.
Kaina $5.00

J

Kartu su užsakymais, prašome prisiųsti ir pinigus. Per
siuntimo kaštus apmokėsime,

f

Siųsdami užsakymus adresuokite:* *

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

nevieningi.
Demokratai taipgi pagelbė

jo reakcininkui Jack Tenney, 
kuris čia vedęs tyrinėjimus, 
kaip vedė buvusis Dies, pas
kui Thomas’o ‘komitetas 
Washingtone.

Tenney kandidatuoja į vals
tijos senatą. Demokratų ti- 
kietu prieš jį ėjo Robert Ken
ney, progresyvis žmogus. Ji
sai galėjo laimėti prieš Ten
ney, bet demokratai kitą kan
didatą pakišo prieš Kenney. 
Jie nenorėjo Kenney.

Kiek pažangesnė demokra
tų vadovybė, Roosevelto' sū
naus ir Helen Douglas, bet jie 
nori papuošti reakcinę politi
ką progresyviu rūbu. Helen 
Douglas pažangi, bet ir ji rev 
mia Marshallo planą.

ši demokratų grupė, mato
mai, apsižiūrėjo, kad ji gali 
prakišti, 
pravesti

Beje, 
Kenney 
Angelėj,
ry ir Bertram Edises, Alame- j 
d a apskrityje. .

Visa tai, matomai, paveikė 
j tūlus demokratų lyderius. 
Jie pasisako už taiką, pasi
gerindami žmonių sentimen- ' _ 
tui.

HOLLYWOODE

Kino rašytojai Dalton Trum- ■ 
bo, kuris buvusiam valstybės I 
sekretoriui Edward Stettini- . 
us’ui prakalbas rašydavęs, i 
taipgi John Howard Lawson, i 
jau kalėjime už “Kongreso ! i 
žeminimą.” Kitų astuonių ra-1 ? 
šytojų apeliacijos byla prasi-' 
dėjo Washingtone. (Teismas 
baigėsi ir tie rašytojai 
smerkti ir jau uždaryti kalė
jime.—“L.” Red.)

Jie sako, raganų gaudymas 
kino industrijoj veda prie ki
no degeneracijos. Gabiausių 
rašytojų vietas užima menko 
talento, negabūs, bet patai
kaują reakcijai. Judžiai eina 
menkyn, tai mato bile kas.

Hollywoode eina aštri ko
va už gynimą tų rašytojų, 
prieš politinę raganystę.

Kova prieš reakciją čionai 
dabar geriau eina. Reakcija 
gavo kelis smūgius. Ji, rodos, 
atšimpa dantis. Bet ji ne
rimsta, nesiliauja atakavus.

LIETUVIAI

Pažangieji lietuviai 
savose organizacijose, 
betgi rodos, kad dalis 
kių ir gan gerai suprantančių, 
kaip tai lyg ir prisibijo pla
čiau į amerikinį progresyvų 
veikimą įsivelti.

Paprastai, pavieniai žmonės 
labiau bijo reakcijos, bet ka
da jie įsitraukia kovon, suei
na daugelį kitų kovojančių, 
jų baimė išnyksta.

Reikia žinoti, kad šalinimu- 
si nuo veikimo nieko nelaimė- 
sim. Laisvė apginama tik per 
kovas. Mums reikia daugiau 
tose kovose dalyvauti, jas pa
remti ir padidinti.

Kiti mano, kad griežtesnis 
veikimas gali atsiliepti į mūsų 
kultūrinį, meno darbą, tai ir
gi klaidingas manymas. Jei 
reakcija įsivyraus pilnai, ne
liks ir mūsų kultūrinio veiki
mo. Geriausias’ užtikrinimas 
mūsų kultūriniam veikimui— 
tai kova prieš reakciją.

Kai kurie mūsų žmonių jau 
seniai buvę prakalbose, jie 
nepaagituojami, neraginami, 
tai ir atšala. Nors jie ma
no, kad jiems agitacijos ne
reikia, bet tai klaida. Ir tuos, 
kurie stovi pirmose eilėse, 
kalbos, veikimas gerokai agi
tuoja. Vilnietis.

O kai jis užaugs, jis nork tapti Visasališkosios 
Fabrikantų Sąjungos viršininku.”

W
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' CLEVEI ANDO ŽINIOS

| New Britain, Conn

uz

chorai: 
Laisvės 

daugiau 
rengiasi

Atviras laiškas Laisves 
skaitytojams šiame mieste 
ir apylinkėje

Visi esame atsakomingi
tai, kad Connecticut valstijoj 
Laisvės naudai piknikas būtų 
sėkmingas šimtu nuošimčių. 

| Piknikas įvyks liepos (July) 
j 16 d., Lietuvių gražiame par- 
į ke, East Hartford, Conn. Me- 
! no programoje dalyvaus ir 
■ mums, žinomi lietuvių 
'Vilijos iš Waterbury, 
i iš Hartford; Bus ir 
'įvairumų. Komisija
turėti šeimininkių stalą; jis i 
turės šiemet būt įvairus: su 
įvairiausiais lietuviškais val
giais. Visi bendrai, miestie
čiai ir farmeriai, darbininkai, ' 
biznieriai ir profesionalai, 
prisidėkime kas tik kuo’ga-' 
lim, todėl piknikas bus sėk
mingas visapusiškai. Liaudies 
dienraštis gaus' gražios para-'

į mos šiais sunkiais Paikais.

Tikimės, šeimininkių stalas 
> duos gražios paramos.

Kaip girdėt, visur žmonės 
rengiasi 
pikniką, 
apylinke
gai. Taip ii 
ja prašo iš visų, 
torų, 
stalą
pinigais, maistu—kas kokį tik 
sugeba pagaminti. Mes ti
kri : daug moterii patrijo-. 
čių pagamins ir «atveš. Hart-' 
forde jau daug šeiminin
kių per drg. Žemaitienę pa
žadėjo. Reikia tik žmonėms 

! priminti _ paprašyti, visi au-
• kos. Susimildami, praneški

te komisijai iš anksto, šeimi-

ninkių 
nė, L. 
kienė, 
kienė.
Hungerford 
Conn, 
liepos

komisija: O. Giraitie- 
žemaitienė, O. Visoc- 

M. Barnett ir L. Man-
Rašykite adresu: 157

St., Hartford,
Pasimatysim piknike

16 d.
Už komisiją, J. Ž<

Atšauktas melas, pagal kurį 
žmogus būtų tapęs numa
rintas

Raleigh, N. Carolina. — 
Claud E. Shackleford buvo 
nusmerktas mirti už išprie
vartavimą dešimties metų 
mergaitės. Bet už 9 minu-, 
čių pirm paskirto laiko 
Shacklefordui numarinti 
elektros kėdėje, mergaitė 
prisipažino, jog melavo 
teisme prieš tą žmogų..

Tada North Carolines 
valstijos gubernatorius ati
dėjo trimis savaitėmis mir
ties bausmę Shacklefordui. 
Jeigu bus patikrinta, kad 
mergaitė melavo, tai nūs- 
merktasis bus paliuosuotas.

I

Washington. — Republi
ko nas senatorius Taftas 
pareiškė, jog prez. Truma- 
nas savo kariniais įsaky
mais linkui Korėjos apėjo 
Jungtinių Valstijų Kongre
są. Bet Taftas vis tiek pa
sižadėjo remti tuos Truma- 
no įsakymus.

į spaudos šventę - 
ši kolonija su jos 
dalyvaus ^skaitlin- 

reikia. Komisi- 
vyrų ir mo-

aukokite į šeimininkių I 
kas kam parankiausia:

c.■, Donald
poziciją
1 centą
vietoj

lydė davė pro- 
Tarybai pakelti 
transferių, kad 

cento .būtų Ino
centus. Matyti,

- komunjstinę { N'ad ir CIS Taryba su ta pro- 
užgyrė lojalu- Į pozicija sutinka, ir manoma, 

mokytojams, Ikad greitu laiku už gatveka- 
mokytojai turi • riųi ir busų transferius turėsi- 

i mc mokėti po du centus. Sa- 
“fellow travel- i ko» važinėtojafns vienas cen- 

užgirdamas tokią|tas bus maža žymė, o metinių 
moky-1 įplaukų padaugės $500,000, 
ii- kiti ir galės padengti finansinius 

! nedateklius.

UŽGYRĖ LOJALIŠKUMO 
PRIESAIKA4-

Pagarsėjęs streikierių 
i dime teisėjas Connell 
' kad visi mokytojai ir moky
tojos eitų anti

t i išpažintį. Jis
■ m o priesaiką 
i kuria darantnu-1 : . ,. .. _ .I spaviedotis, ai’ jie nėra komu- į 
į nistai arba 
jers.” Jis, 
i lojališkumo priesaiką 
i tojams, pareiškė, kac
i teisėjai turėtų tą ' patį pada-■

veikia 
Man 

mūsiš-

j Bridgeport, Conn
lietuvių dėmesiui

Šį penktadienį, liepos 7 d., 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 63-čios kuopos su
sirinkimas.

Susirinkime dalyvaus Leo
nas Prūseika, “Vilnies” re
daktorius.

Prašome šian susirinkiman 
ir “Laisvės” skaitytojus. Pra
džia 8 vai. vakare.

Mitingas įvyks visiems ži
nomoj salėj, 407 Lafayette.

.Valdyba.

bau- 
nori,

ant 
vieno 

karna po du

J. J. Kaškiaučius, H. D..
530 Summer Ave.

NEWARK L N. J.
HUmboldt 2-7964

Gerovės Organizacija 
Prašo Daugiau Finansų

Geroves (Welfare) 
izacija prašo $705,908, 

Connell pavyzdį, pamatysime. K.U6tll su(]urti R.ab) 
{Komercinė spauda jam nepri-Į 
I taria. Ji stato klausimą, ai 
j priesaikavimas apsaugos nuo 
j komunizmo. Sako, kad būtų : 3/1(^724^ kad suteikus visiems 
; didžiausia klaida tai]) varžy- pašalpą per ištisus metus. Sa-j 
{ti piliečius. Sako, kad jau ir -]<(), ]<af| Uįednų skaitlius pasi-; 
i tai]) • pertoli nueita su tuom. daugino 17 nuošimčių. 
: Ne tik miestu darbininkai ver- | 1 1 ■i ciami priesaikaut, bet jau ir1 
j Los Angeles radijo stoties i .

. .. u 4 o i Nacionale Advokatu Gi lelija darbininkai yra priversti tą! T v
Maryti | (National Lawyers Guild)

; suruošė Uote] Hollenden pie- 
Gazdinimas Nesiseka tus priėmimui naujo prezi- 

Jau buvau rašęs, kad IJAW rdento prof. Thomas I. Emer- 
lokalas 217 atsisakę mokėti į son iš Yale Universiteto. Už- 
po penkis centus nuo nario į {imdamas savo vietą Emerson 
CIUC. Dabar ir kiti penki lo- { pasakė svarbią kalbą. Jis sa
kalai nutarė tą patį. Jie nu-i kė, kad mes prieiname kritiš- 
sprendė nemokėti po 5 
tus, bet po senovei po 3 
tus, nes pakėlus 'mokestį, sa-1 įbauginti, kad bijo išsireikšti 
ko, neliktų lokalų reikalams 

Dešiniųjų valdoma

Connell buvo popiežiaus { 
j “pabagaslovytas” kaipo išti- 
' k imas krikščionis.

Ar ir kiti teisėjai paseks '

Namu Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
orgaiV- som stogus, gatavus ir kami-

kad i nūs. Nesvarbu kaip toli ir 
u galu, kaip didelis ar mažas darbas.. 

kad su dabartiniu pa-1 Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., į 
Randolph, Mass.

!Sako, 
išalpgavių skaitlium 1951 me-'

reikės mažiausiai $4,-'

Prarandame Civiles Laisves

nu- į kė, kad mes prieiname kritiš- 
cen- ką punktą valstijos politikoj, 
cen- i Daugelis žmonių jau taip

savo
CIUC j bijo 

sako, kad tai yra komunistų , tos 
instiguojamas sabotažas. Ar-j gali būti 
gi komunistai jau turi tokią i politikai arba gali pasikeisti j
spėką, kad taip galėtų viską jr tapti artima komunistinei 
užvaldyti? Tai tik biauri pro- 1 politikai, 
paganda.

Suvažiavo Apkalbėti 
Rinkimus

mintis, viešai. Nekurie 
įstoti. į organizaciją, nes 

organizacijos politika i 
priešinga valstijos

/

. Tas viskas laužo mūsų vals- ■ 
J tijos tradicinę minties išsi- 
' reiškimo laisvę. Ir tas viskas 1 

Clevelando Demokratų Par- plaukia iš tos didelės baimės ;
{.mūsų aukštųjų valdininkų, 
i kurie šiandien nori užgniauž- 
j ti piliečių laisves.

tijos vadai, darbo unijų ir 
ūkių organizacijų vadai suva
žiavo į Columbus, Ohio, ap
kalbėti rudeninius balsavimus. 
Jie ten išdirbs planus dėl
valstijos ii apskiicių ateinan- nvcrurp luini
tiems balsavimams, taipgi nu- ^liaiSS ILgyre D111Ų
tars, ^kokius . kandidatus rem
ti, kad tarpe demokratų,' dar
bo unijų ir ūkininkų sukoor-1 
dinavus visą veikimą:

Atrodo, kad visi yra linkę 
remti valstijos revizorių (aud-: 
itor) Joseph T. Ferguson į 
senatorius prieš Taftą. Sako, 
kad Ferguson yra Ohio sūnus 
ir tinkamiausias kandidatas, 
kuris gali sumušti Taftą. Ki
ti sako, kad Ferguson nėra 
gana populiarus, mažai žino
mas ir gali nelaimėti.

Aš, kad ir seku politiką, bet 
nesu patėmijęs Fergusono 
politikos ir nusistatymo ir 
galėčiau spręsti, ar jis bus 
ras, ar ne. /

Nori Pakelti 1 Centą 
už Transferius

Cleveland Transit bosas

ne- 
ge-

i

D.

Tel. Ra 6-

kitiem kraštam ginkluoti
Washington. — Senatas 

I vienbalsiai nutarė paskirti 
i bilioną, 222 milijonus ir 500 
tūkstančių dolerių sveti
miem kraštam ginkluoti 
prieš komunizmą, kaip kad 
prez. Trumanas reikalavo.

Bilionas ( tūkstantis mi- 
lionų) dolerių skiriama eu- 

I ropiniams Atlanto pakto 
kraštam; o Pietinei Korė
jai — 10 milionų dolerių ir 
tt. Bet svetimųjų ginklavi
mo bilius taip sutaisytas, 
kad prezidentas galėtų duot 
200 milionų dolerių kari
niams tikslams■> dėl Pietų 
Korėjos. ' ’ ,

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

ofisas, 409
4, nuo 5-7

J—

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

MERCHANTVILLE, N. J
SKILANDŽIAI!

SKILANDŽIAI!!
SKILANDŽIAI!!!.

BEKAMPIO KRAUTUVĖJE 
galite gauti lietuviškų Skilandžių, pagamintų 

Juozo Ragažinsko
Toliau gyvenantiems pasiunčiame krasa (paštų).

Telefonas Merch 8-1082

502 Chapel Ave., Merchantville, N. J

J. ROMAN4 CHARLES

I ■ ■  ..... —■■■......v -

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Liepos

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką 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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NewWto^M^zfeZinloi
Iš LDS Šeiminių 
Pramogų

Pirmosios Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Seimo 
dienos vakarinę programą — 
jos dalį — šauniai išpildė Ai
do Choras, vadovaujamas Jur
gio Kazakevičiaus, su Sylvia 
Pužauskaite prie piano. Cho
ras vis dar nedidžiausias, bet 
dainuoja įspūdingai ir drą 
šiai. Jame nemažai jaunimo

JUBILIEJINIS LLD SUVAŽIAVIMAS 
PASISAKĖ, JOG DRAUGIJAI YRA 
DAR DAUG PROGŲ AUGTI

ir

IŠ KRIAUČIŲ SUSIRINKIMO pradeda dirbtuvėse atsirasti. 
Bet sunkiausia ir daugiausia 
kontraktinėse dir b t u v ė s e

Newyorkieciai Ragina
Sustabdyti Mūsų
Intervenciją Korėjon

Lietuvių Literatūros DratK 
gijos jubiliejinio suvažiavimo 
delegatai ir svečiai, susirinkę 
į Liberty Auditoriją liepos 1 
ir 2 dienomis, gyvomis ir 
konstruktyvėmis diskusijomis 
svarstė šiandieninę buitį

Kita programos koncertinė galimybes ateičiai . 
dalis — solistų dainos—likosi 
atidėta paskutiniam Seimo 
vakarui, liepos 5-tos vakarui. 
Atidėta dėl to, kad neatvyko 
akompanistas, su kuriuo dai
nininkai buvo pasiruošę dai
nuoti. Dėl tos pat priežas
ties — laukimo. — ir teiktoji 
programos dalis buvo pavė
luota pradėti.

Vis dar tikintis, kad akom- 
panistą kokia nors kliūtis tik 
laikinai sutrukdė, kad jis gal 
atvyksta. pirmininkaujantis 
vakarui LDS 3 apskrities pir
mininkas Antanas
pristatė žodžio artistą, kuris, 
anot Matulio, “dainuoja be 
gaidų ir be akompanistų.” 
Pristatė Leoną Prūseiką, kuris 
pasakė kalbą apie čionai vyk
domus suvažiavimus - seimus 
ir bendrai mūsų reikalus.

Liepos 5-sios vakarui liko
si atidėtos dainos, kurias tu
rėjo mums teikti Amelia Pat 
Young (JeskeviČiūtė), Suzan
na Kazokytė, Stasys Kuzmic
kas. Jie pasižadėjo jas su
dainuoti seimo užbaigai su
ruoštame bankiete 5-tos va
karą , * Li be rty A u d i tori j oje.

Visais seimo vakarais įvyks
ta šokiai. Groja Kazakevi
čiaus orkestras.

Apie kitu vakarų progra
mas pasikalbėsime sekamose 
laidose. Rep.

Išklausius draugijos pirmi
ninko Antano Bimbos glau
daus pavaizdavimo draugijos 
praeities — jos išgyventus 
sunkumus ir džiaugsminguo
sius laikotarpius, — aiškiai 
matėsi, jog draugija niekuo
met nenusileido sunkumams, 
visuomet juos nugalėjo. (De
legatai sugestavo ir suvažiavi
mas įgalino LLD 

j mitetą pirmininko 
spausdinti vienoje 

' formoje.)
Matulis! Koki 8fi yra 

draugijos sunkumai, trukdan
tieji sparčiau augti?

Neskaitant perijodinių sun
kumų, pasireiškiančių dėl ko
kių nors bendrų visuomenės 
sukrėtimų, kaip nedarbo, ka
ro, persekiojimo pažangių, 
savišvietą mylinčiųjų žmonių, 
LLD prilaiko nuo augimo:

Sustabdymas lietuvių imi
gracijos Amerikon pastarai
siais dešimtmečiais;

Senosios imigracijos senste- 
lėjimas, praradimas narių 
dėl mirimo.

O vis viena ęlraugija, gimu
si iš keliolikos narių, tai .Šo
riais metais ne tiktai išsilai
kė, bet išaugo į kelis tūks
tančius narių turinčią draugi
ją.

Sekretoriaus Domininko M. 
i šolomsko raportas parodė, 
jog draugija turi 154 kuopas. 
Nežiūrint sunkumų susisiekti 
su užrubež’ais, 16 kuopų gy
vuoja Kanadoje, taipgi 
dasi skyriai Brazilijoje, 
boję. Visų 
stangomis išleista virš 
knygų (įskaitant ir moterų) 
ir leidžiamas žurnalas švie
sa, viso apie virš 100,000 pus
lapių rašto. Tam kultūros ir 
lietuviu išeivijos švietimu dar
bui įdėta mažiausia $300,000

Centro Ko- 
raportą iš- 
ar kitoje

didžiausieji

ran-

bendromis • pa-
100

Turės Dirbti Bile 
Darba Arba Negaus 
Pašalpos

Pradedant liepos 5-ta, New 
Yorko mieste pradėta vykdy
ti nauja programa pašaipga- 
viams, kuri tuojau paliečia 
apie 5,000 gaunančių miesti
nės pašalpos. Einant tuo pla
nu jau keliems šimtams asme
nų įsakyta raportnotis viso-1 turto, 
kiems darbams ir juose už , Kuopų ir apskričių dirba- 
pašalpą atidirbti tūlą skaičių . mieji kultūros ir lietuvių tau
ri ienų per savaitę ar mėnesį. 
Tai nebus pastovus darbas 
nei pragyventi pakankamas 
uždarbis.*

Kadangi tu darbų asmuo 
negalės pasirinkti pagal savo 
specialybę ar sveikatą, bet 
juos paskirs pašalpos įstai-ęje arba mažėja. Išimtimi yra 
gos valdininkai; kad nuo jų tiktai veiklios mažosios kolo- 
negalės niekas atsisakyti ir nijos, rodant, jog neveiklu- 
kad juose, numatoma, neleis mas yra didesniuoju sunku- 
organizuotai ginti savo reik a- mu — didesniu už sustabdy- 
lus, bedarbių taryba vadina mą imigracijos ir mirtingu- 
“verstinu vergų darbu.’’ O imą. 
užsikabinus tokį verstiną,* el
getos grašį tesuteikiantį dar
belį, sako taryba, teks 
kartą atsisakyti progos 
ieškotis ir gauti pilnalaikį dar
bą.

Numatyta vienus pašaipga- 
vius siųsti dirbti ligoninėse, 
kitus saugoti ir valyti tuščius 
valdinius lotus, dar kitus pa
gelbėti žaismavietėse, saugoti 
prieplaukas. f

> 4

nimu, stengtis gauti daugiau 
jaunimo. į draugiją nariais- ir 
į vadovybę. Tam progą tei
kia draugijos išgalė duoti 
amerikiniam lietuvių jauni
mui anglų kalboje knygas, 
kurias, pirkdama daugmeniš- 
kai, draugija gauna daug pi
giau. Dėl to savo nariams 
gali suteikti daugiau! verty-

1 bes, negu atskiras asmuo ga- 
! lėtų nupirkti už duoklėmis . 
! sumokamą draugijai kainą.

Tarpe kitų svarbesniųjų pa
siūlymų buvo reikalas stiprin

ai motorų veiklą. Sugestuota, 
kad centras atrastu priemones i i l palaikyti bent dalinai apmo-i 

: karną asmenį, kurio vyriausia ; 
j pareiga būtų planuoti, akstinai 
ti moterų veiklą, 
jog moterų kuopos 
iššaukia draugingą 

l ciją ir pagyvina 
Jonijos veiklą.

buvo pasiūlyta leisti .1 listų padaras. 
I Šviesą dalimi LMS organo ar

Eiliniu ose n ė w y ork ieči u ose, 
atrodo, nesiranda jokio ūpo. 
jokios pritartjos kariauti, 
siųsti savo jaunimą mirti del 
saujos pietinės Korėjos valdo
vų užgaidų valdyti per prie
vartą.

Mieste jau įvyko eilė mitin
gų' tuo klausimu. Viename 
tokių mitingų, įvykusių atvi
rame ore prie 126th St. ir Le
nox Ave., New Yorko Harle
me, susirinko keli šimtai pu
blikos. Greta kitų kalbėtojų 
buvo garsusis artistas daini
ninkas Paul Robeson.

Birželio 28 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11.-27 Arion PI., 
unijos svetainėje.

Kaip visiems yra žinoma, 
Amalgameitų unijoje vykdomi 
generaliai rinkimai viršininkų 
i Joint Boardą ir kitoms vie
loms. Net ii* pats preziden
tas, brolis Potofskis yra per
renkamas. Lokalo pirminin-

ti balsavimai. Be jokių barnių 
ir lermų gali laisvai atiduoti 
savo balsą už tą kandidatą, 
katras geriau patinka. ‘ Pasi
rodo, ir tie žmonės, kurie bu
vo priešingi* slaptam balsavi
mui, dabar tuomi džiaugiasi.

Delegato Ch. Kundroto ra- 
j pertas iš lietuvių dirbtuvių 
į stovio ir abelnai padėties 
dirbtuvėse rodo, kad darbų

kriaučiai nuskriausti su vaka- I
'Gijomis. Jis priminė, kad da
bartinių momentu išleistais 
i naujais įstatymais daugelis 
i kriaučių paliks be vakacijų.
Taigi, jis ragino visus kriau- 
čius, kurie esate nuskriausti, 
ateiti į unijos ofisą pas jį. 
Dėsime pastangas kovoti už 

jvakacijas bendrai visi. J. S.

Dar

Pažymėtą, 
ir klubai 
kompeti- 
visos ko-

kalboje. Ir daug kitų lietu- 
' viu kolonijos saviveiklos pro
blemų ir davinių delegatai sa
vo kalbose priminė.

Delegatai teigė, jog vi
siems gyviausiuoju klausimu 
yra taika ir išsaugojimas de- 

o visą tai 
išstatė

pareigūnų 
intervenciją

mūsų

Korė' 
faktas

mokratijos, 
jniam pavojui 
■ valdžios 
’ įvykdyti
jon, kas jau yra įvykęs 
suvažiavimas priėmė atitinka-

I m as rezoliucijas. Tarpe kit
ko, įgalino prezidiumą pra
šyti sustabdyti intervenciją 
Korėjon, protestuoti Mundt 
bilių. Taipgi išklausyta Ame
rikinio Sveturgimiams Ginti 
Komiteto atstovės advokatės 
Carol King ir pačių
sugestijos darbuotei prieš d 
portavimus. Rep

Susižeidė Auto 
Nelaimėje

Publika audringai sveikino 
. jo pareiškimą, kad “mes no- 
j norime karo ir jo nebus. Vi- 
i same pasaulyje mes įvykdysi- 
. me taiką.” Taipgi užgirian- 
I čias ovacijas kėlė ir kitiems 
kalbėtojams, smerkusiems im- 

; perialistinius karus. Jie sakė, 
■ jog konfliktas Korėjoje- yra 
“godžių Wall gatves imperia

Mitingą buvo surengusios ; 
bendrai kelios organizacijos, | 
tarpe tų Council on African ! 
Affairs, Provisional Harlem i 
Committee for Peace and I 
Freedom, Harlem Trade Uni- ’ 
on Council, Committee for a j 
Democratic Far Eastern Poli- j 
cy, ir kitos.

vyriškis, smul- 
ūgio, liepos 4- 

nuo 
pri-

Nežinomas 
kaus ir mažo 
tą nukrito ar nušoko 
Staten Island pervažos ir

Central su
I pramušta galva, Thomas 
i Lynch pasakojosi, kad jį su
mušęs ir iš jo mašinos jį iš
metęs jaunas vyras, kuris

delegatų Jcęsis norįs šventomis važiuot') 
j apsilankyti pas saviškius.

sa-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4tii Street

kas V. Zaveckas perskaitė 
balotą, kuriame yra pažymėti I 
kandidatai. Lietuviai vien
balsiai priėmė konvencijos 
n om i n u otus k an d i d atus.

Ogi ir mūsų lietuvių 54-to 
skyriaus buvo rinkimai, ’ ku- Į 
riu pasėkas pranešė lokalo ! 
sekretorius brolis Ycgela. Bu- i 
vo trys kandidatai: Ch. Kun-i 
duotas gavo balsų 323, J. . 
Hermanas 216. A. Bubnys 9. ■. 
Tokiu būdui Kundrotas dar i 
turės pabaigti savo termino ; 
vienerius metus. ' ■

Po sekretoriaus pranešime?, I 
pakilęs, Kundrotas sveikino ; 
visus kriaučius. Ir buvusį sa- , 
vo oponentą J. Hermaną pa- ■ 
sveikino. Sako —, aš dirbsiu, į 
kiek galėsiu, jūsų visų gero
vei. Nepaisant, ar jūs bal- ■ 
savote už mane, ar prieš ma- j 
ne, nei kokių jūs esate pa-; 
žvalgų, visiems lygiai p'atar-. 
liausiu. Bet toji spauda iiv 
radijušai, kurie mand taip Į 
šmeižė ir purvino, patys pali- . 
ko purvini nuo galvos iki ko- j 
jų. Aš ilgai negalėsiu jų pa-! 
miršti, kadangi jie buvo ma-1 
no pažvalgų žmonės ir pra- i 
eityj'e skaitėsi mano ajsmeniš- : 
kais draugais, bet gave dolerį 
kitą nuo kreivų politikierių ; 
smeigė man j pečiuj purvinų ' 
šmeižtu durklu. į • •;

LolOilo pirmininkas V. Za-1 
veckas pranešė. kad visi ' 
kriaučiai, kurie atsilankė bal- į 
suoti, sakė, jog jiems geriau j 
patinka mūsų naujoviški slap-

RANDAVO.JIMAI
Parsiduoda namas su gerai išdirb- | 

lu rostauvanto bizniu, kuris turi 
pilnus gorimų laisnius (Bar and 
Grill). Tas- biznis čia eina nuo 1933 
metų su geriausiu pasisekimu.

Namas dviejų aukštų, dviem šei- 
mom po 8 kambarius. Kaina labai 
prieinama, nes savininkas pasitrau
kia iš biznio poilsiui. Prašpme 
kreiptis: 406 So. 3rd St., Brooklyn,

Y.

Bizniui Atskaitos Dėl Taksti
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federal'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ąr kitose šalyse.

Visą- knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVlčIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškMs. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai,yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

d>

<!>

<i>

<!>

<♦>

<l>

<♦>

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 J " 1. ui x i i

SHUFFLE BOARD

<!>

<!>

<!>

<!>

<!>

susidūrus 
177th St. ir Jamaica 
Hollis, susižeidė penki 
apylinkės gyventojai:

Trims mašinoms
• prie
Avė., 
šios
Charles Mayer, kuris vairavo 
vieną tų mašinų, jo žmona 
Martha, vairuotojas kitos ma
šinos Edward Jasuta, Jean 
Wiencko/ Jean Szarbaty, ir 

; vairuotojas trečiosios mašinos

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6S68

Valandos: ’
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

.tines saviveiklos darbai siek
tų milijoninius skaičius sąsta-

i to ir apyvartos.
Įdomu sekretoriaus raporte

tas. jog veik be išimties di- joseph Gewirtz. 
džiosiose kolonijose. kuopos 
auga, o mažesnėse stovi vieto- j 
je arba mažėja. Išimtimi yra '

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas) '
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
GERIAUSIS

•'Laužo priverstame 
užsikūręs gaisras sudegino du 
gyvenamus namus Staten Is
lande.

INSURANCE
IR

REAL ESTATE

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

MArket 2-5172

<!>

Keli delegatai, tarpe tų ir 
draugijos tėvas Leonas Prū- 
seika, stipriai pakritikavo de
juojančius senatve. Netiesa,- 
sako jie, būk senatvė stabdo 
augimą: “Senatvė visur ta 
pati, bet, progresas ne toks 
pat. Kur veikiama, ten ir 
vyksta. Kur apsileidimas, ten 
merdime arba nykstame. Jei 
visi delegatai gautume nors 
po narį, o tūlas *po kelis, pa-

<----------------------- , ' matytumėt, kaip greit įubilie-
KELIONĖ ŽEMYN PAVYKO jinio vajaus kvota — tūkstan- 

Demico Cresto, 35 metų, ta
po praplaukiančios valties pa
stebėtas upėje po Manhattan 
Tiltu. Ištrauktas, atsisakė aiš
kintis, kaip jis ten tą 150 pė
dų kelionę nuo tilto atliko ir 
kokiu tikslui, žinoma 
kad jis išliko sveikas.

ne 
eiti

tiek

pini- 
metų,

Lošiant kozyrėmis iš 
gų, Esbelin Valdez, 34 
susivaidijo su savo bendru 
Avaristo Ginęs, 30 metų. Pa
sėka : Avaristo 
peilio žaizdos, 
kytas teismui.

jau miręs nuo
Ginęs sulai-

tis naujų narių — būtų įvyk
dyta.” -z

Pareikšta ryžtas nenurimti 
iki įvykdysime kvotą. Reikia 
paakstinti ir senuosius na
rius pasimokėti. Delegatai 
priėmė 
lymą 
nariais 
vilkino 
bet kurie pasimokęs ne vėliau 
rugsėjo 30-tos. (Konstitucija 
sako, jog privaloma pašimo- 
kėti iki liepos l-mos dienos.)

Suvažiavime svarstytas rei-į 
kalas stiprinti ryšius su jau-

ir
pasimokėti.
centro komiteto pasiū- 
tebeskaityti teisėtais 
visus tuos, kurie už- 
pasimokėti duokles,

TONY’S
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE. 
[Richmond Hill 18, N. Y.

Telefoną!:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger

Petras Kapiskas
PALAIKO ’

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

VAKARIENE 85c. 
iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
linu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite!

Salę išnuomuojęme dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. *

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
iš 5-ių patrovų

VAKARIENE ŠEIMAI Iš dviejų

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Optometrists
394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave. 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

OME
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERA
ALBERT J. BALTON-6ALTRONAS, Manager

(Laisnluotas Balsamnotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitčs pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 6, 1950




