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Praėjusį savaitgalį, dailia
jame worcesteriečių Olympia 
parke, įvyko Lietuviui Meno 
Sąjungos suvažiavimas.

Jis nebuvo skaitlingas dele
gatais, bet atliko nemaža gra
žių darbų.

Išklausyti pranešimai iš 
Centro ir įvairių miestų apie 
tai, kaip veikia mūsų liaudiški 
chorai, kaip veikia teatrinės 
grupės.

Pabartas buvusis LMS Cent
ro Komitetas dėl
mo apdairumo ir 
stokos.

Plačiai diskusuota 
meninė veikla; kaip 
lesti, kaip pagyvinti, kaip į-
traukti daugiau žmonių į cho
rus, į teatrines grupes: kaip 
pradėti darbą tose lietuvių ko
lonijose, kur jis yra sustojęs.

Išrinktas naujas Centro Ko- 
Wmitetas iš chicagiečių: taigi 
'LMS būstinė palikta Chicago- 
je.

Smulkesniu] žinių apie suva
žiavimą bus pateikta Jateratū- 
ros ir *Meno skyriuje.
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COLLINS GRASINA ATOM-BOMBAS VARTOJ KORĖJOJ

neužtcnka-
veiklumo

ateities 
ją prap-

šiomis dienomis Worceste
r's turi daug svečių. Ten, mat, 
vyksta atostoginė mokykla, 
kur jaunimas ir senimas mo
kosi liaudiškų 'dainų, šokių, 
vaidybos ir lietuvių kalbos bei 
rašybos.

-Tai jau penkta iš eilės to
kia mokykla.

Ji uždeda worcesterieciams 
nemaža sunkių pareigų, kurias 
jie gražiai, draugiškai atlie- 

\^rcesterio progresyvė lie

tuvių visuomenė 
vaišinga.

svetinga ir

sukako 15-
Mikas Pet-

kompozitorius,

’ Kadangi šiemet 
ka metų, kai mirė 
rauskas, 
dailininkas ir mokytojas, —
kuris yra tiek daug davęs šio 
krašto lietuviams, tai ir ši mo
kykla, vadovybėje Mildred 
Stcnsler, pasiryžo atitinkamai 
jo mirties sukakti atžymėti.

Praėjusį šeštadienį buvo su- 
' rengtas gražus tam reikalui 

vakaras, kuriame dainuota 
daugiausiai M. Petrausko dai
nos.

Šitų žodžių rašytojui teko 
pasakyti apie M. Petrauską

Sekamą šeštadienį, baigian- 
tis mokyklai, Endicott salėje, 
ftrfvs suvaidintos ištraukos iš 
Petrausko operetes “Birutė.”

Tai bus meninė programa,
uri apvainikuos mokyklos 

darbą.

Beje, Miko Petrausko mir
ties sukaktis buvo atitinkamai 
atžymėta ir per Gintaro radi
ją. -

Praėjusi sekmadienį tame 
pat Olympia parke įvyko pik
nikas.

čia buvo išstatyta keleto 
mūsų dailininkų tapybos paro
da. — nedidelė, bet graži.

Piknike teko sutikti nema
ža mūsų gerųjų laisviečių. Ne 
su visais buvo laikę ilgiau pa
sikalbėti, tačiau 'su kuriais 
kalbėjausi, ju ūpas geras, jie 
pasiryžę darbuotis.

Gauta ir Laisvei paramos.

Smagu, kad daug žmonių 
domisi būsimaisiais mūsų 
krašto prezidento rinkimais. 

' Bet nesmagus vienas daly
kas: vykstant mums namo, 
prieina pora Jaunų vyrų su pe- 

Jįcijomis ir glėbiu literatūros 
įa sako:
y— Kai kprie Worcesterio 

įjy pažangieji lietuviai atsisako 
pasirašyti po Progresyvių Par
tijos peticijomis, kad šios par
tijos kandidatai būtų įdėti į 
rinkimų sąrašus Mass. Valsti- 

twMWM* * • * ' vjdje.

L..- ■ ■

Amerika sustabdo Sovietų 
ambasados leidinius anglų 
kalba šioje šalyje

Washington. — Jungtinės 
Valstijos. įsakė laikinai su
stabdyti Sovietų Informa
cijų (žinių) Bulletiną ir 
kitus sovietinės ambasados 
leidinius, spausdinamus an
glų kalba šioje šalyje.

Jungtinės Valstijoj kar
tu sustabdė savo žurnalą 
Ameriką, kuris buvo lei
džiamas rusų kalba Mask
voje.

Amerikos valstybės de- 
partmentas skundžiasi, kad 
Sovietų vyriausybė taip 
varžė šio amerikinio žur
nalo platinimą, kad jo cir
kuliacija per trejetą metų 
tapo nupuldyta nuo buvu
siųjų ' 50,000 egzempliorių 
iki dabartinių 13,000 eg
zempliorių iš viso.

Bet jeigu Sovietų Sąjun
goje bus duota tokios tei
sės leisti ir skleisti ameri
kini žurnalą Ameriką ru
sų kalba, kaip kad buvo

leidžiama Sovietų ambasa
dos Informacijų Bulletinas 
anglų kalba, tai Jungtinės 
Valstijos gal ir vėl spaus
dins minimą savo žurnalą 
Maskvoje. Tuomet, supran
tama, ir Sovietų ambasada 
Washingtone galėtų vėl 
skleisti savo leidinius an
glų kalba.

Nauji vokiečių naciai 
jau būsią varžomi

Tito ikalino tris 4.
partizaną didvyrius

Bonn, Vokietija. — Kon
stitucinis vakarų Vokieti
jos teismas uždraudė nau
jajai . nacių partijai rengti 
viešus susirinkimus, laikyti 
suvažiavimus bei leisti laik
raščius. Uždraudimo, sako
ma, reikalavo pats premje
ras Adenaueris.

Bet pačioje Adenauerio 
valdžioje knibždėte knibž
da senieji naciai, hitlerinin
kai.

$10,000 FONDO SUKĖLIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPIŪČIO 16-TA

Rūpinkimės garbingai užbaigti

Jau įplaukė $8,032.16;
dar reikia $1,967.84

kvotosPasiryžusiai darbuojasi brooklyniečiai savo 
$1,500 išpildymui. Brooklynas jau sukėlė $1,279.00. Šiuo 
kartu brooklyniečiai pasirodė sekamai:
/ Surinkta per Konstanciją Karpavičienę Laisvės pikni- 
kę, įvykusiame Maspeth, N. Y., liepos 5 d., aukų $63.50. 
Už 2 Laisvės prenumeratas $14.00. Per ją aukojo:

Svečias ............................................................. $10.00
Muzikantas ....................................................... 10.00
J. Karpavičius .................................................  5.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

Maištauja čiangininkai Burmoj, 
žudydami vieni kitus

Žada naudot visus ginklus 
‘apari bakterijų,” prieš 
liaudininkų ofensyvą

Tokio, Japonija. — Gene- Į 
rolas Lawton Collins, Jung-1 
tinių Valstijų armijos šta
bo vadas, grūmojo vartot 
atomines bombas, jeigu 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pradėtų didelį 
ofensyvą prieš ameriko
nus; jeigu jie mėgintų iš- 
vyt amerikonus iš Korėjos

Egipto premjeras žada 
vyti anglus laukan

arba jeigu per ilgai tęstų 
karą, atmesdami ameriki
nius siūlymus dėl paliaubų.

Generolas Collins, paga- 
liaus, pridūrė dar vieną 
“jeigu,” tai yra, jeigu “ko
kia kitą valstybė duotų ga
na stambios paramos” ke
rėjimams liaudini n k a m s. 
Tuomet amerikonai kariau
ju jau visais įgalimais gin
klais, “apart ligų bakteiį- ' 
jų,” sako Collins.

Belgrad, Jugoslavija — 
Tito valdžios teismas nu
teisė tris komunistuš kalė- 
jiman šešiems iki dešimties 
metų už tai, kad jie rėmė 
sovietinę politiką. Antro
jo pasa.uli.nio karo metu jie 
didvyriškai kovojo partiza
nų eilėse prieš hitlerinin
kus. Tais laikais pats Ti
to buvo apdovanojęs juos 
medaliais.

Nuteistųjų vardai yra K. 
Scepanovič, Lazar Mogun ir 
Nik. Bosič.

Prez. Trumanas nesėdėsiąs 
Baltajame Rūme iki grabo

Japonijos policija. 
suėmė 150 komunistų

Washington. — Preziden
tas Trumanas pareiškė po
litiniams savo draugams, 
kad jis nenori* gyventi pre
zidentiniame Baltajame 
Name tol, iki bus iš ten iš
neštas “pušies lentų dėžė
je.” Jis galutinai nusita
ręs pasilsėti, kai užbaigs 
dabartinį prezidento termi
ną. Todėl atsisakysiąs iš 
naujo kandidatuoti į pre
zidentus, jeigu net jį. draf- 
tuotų nacionalis Demokra
tų Partijos suvažiavimas 
kitą savaitę Chicagoje.

Rangoon, Burma. — Šim
tai Čiang Kai-šeko tauti
ninku oficieriu ir kareiviu 
sukilo prieš savo komandie- 
rius šiaurinėje Burmoje; 
mojosi juos išžudyti ir per
imti komandą į savo ran
kas.

Sukilėliai nukovė čiangi- 
ninkų generolą Ma Yu-ta- 
mą, tik ką atlėkusi iš For- 
mozos, ir du jo oficierius; 
pašovė ir generolą M. Caw- 
yee.

Šiauriniame Burmos 
ruožte yra keliolika tūks
tančių Čiango kariuome
nės. Jie andai perbėgo Bur- 
mon, kuomet Kinijos liau
dininkai - komunistai galu-

tinai triuškino
armijas. Taip

čiangininkų 
Čiango pa
ir užsiliko 

Burmoi, kur gyvena kaip 
plėšikai ir daro užpuolimus 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Čiangininkų komanda 
skelbia, kad nuslopino “ko
munistų” oficieriu ir kar
eiviu sukilimą;, sako, suė
mė ir s.ušaudė jų pulkinin
ką Ein Nangą, vieną kapi
toną ir vieną majorą, o ki
tus 270 maištininkų atida
vė karo teismui. /

Pirmesni pranešimai tei- 
,gė, kad amerikonai lėktu
vais pristato ginklų čiangi- 
ninkams Burmoje.

Kairo, Egiptas. — Nau
jasis Egipto p r e m j eras 
Hussein Širvy užreiškė, kad 
stengsis išvyti anglus, iš Su
ezo kanalo srities ir sugrą
žinti Egiptui Sudarią (ku
ris nuo seniai anglų už-

Premjeras sakė, “egiptė- 
nai. yra pasiryžę visomis jė
gomis. kovoti už savo tau
tos laisve ir nepriklausomy
bę.”

Kinai savanoriai padeda 
Šiauriniams Korėjos Liau
dininkams. Sovietų Sąjun-"' 
ga teikia jiems lėktuvų ir 
kitų ginklų. Amerikos ge
nerolai jau seniai vadina 
tatai “kitų šaliii įsikišimu” 
i Korėjos karą. Jie taipgi 
kartotinai _ grūmojo iš oro 
bombardubt M a n d žūriją, 
didžiąją Kinijoę provinciją, 
j eigų Šiaurinės. Korėjos, 
liaudininkų lėktuvai imtų 
atakuot amerikonus pačia- . 
me fronte.

Vėliausios Žinios

Gen. Ridgway organizuoja 
vidurinių Rytų komandą'

Irano seimas neduoda 
premjerui diktatūros

Tokio, Japonija. — Japo
nų komunistai surengė 200 
demonstracinių mitingų 
įvairiuose miestuose, minė
dami 30 metų sukaktį nuo' 
savo Komunistų Partijos 
įsikūrimo.

Policija blaškė, daužė mi
tingus ir areštavo apie 150 
komunistų.

‘New Delhi, Indija.—Upių 
po tymuose \ Jaipur srityje 
nuskendo 30 žmonių.

Tai nėra geras dalykas.
Tačiau, bendrai, parašų rin

kimas eina sėkmingai. Jis 
baigsis šeštadienį. Stokit tal
kon parašų rinkėjams.

Kitas dalykas: šituodu jau
ni Progresyvių partijos veikė
jai nori, kad Worcesterio lie
tuviai padėtų partijai ir fi
nansiniai.

Sakiau jiems — ir esu tik
ras, jog taip bus, — kad jie 
padės.

Kai tik baigs “lietuviškuo- 
darbus”, „ kuriais dabar 

apsikrovę, jie nuoširdžiai 
rinkiminėn kampanijom

sius
5rra 
stos

Tarpt. Raudotasis Kryžius 
gyrė baisią naciu stovyklą

Pittsburgh. — Vėl per
trūko derybos tarp plieno 
kompanijų ir streikuojan
čių 60,0000 darbininkų. 
Kompanijos atmetė reikala
vimą pripažint uniją. •

1929 metais ir uždraudžian
čią varto t ligų bakterijas 
ir nuodų dujas kare.

Žurnalas National Guard
ian paskutinėje savo laido
je klausia:

Ar vadinamas Tarptau
tinis Raudonasis Kryžius 
galėtų teisingai ištirti kal
tinimus, kad amerikonai 
vartojo ligų bakterijas ka
re prieš Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus?

Tarpt. Raudonasis Kry
žius iš tikrųjų yra tik tau- 
t i n ė Šveicarijos įstaiga. 
Antrojo pasaulinio karo 
metu tas Raudonasis Kry
žius neva tyrinėjo baisiąją 
Buchenwald koncentracijos 
stovyklą, kurioje naciai 
tūkstančius belaisvių mirti
nai užkankino bei tiesiogi
niai nužudė.

Bet Tarpt. Raudonasis 
Kryžius raportavo, kad 
“naci'ai ten belaisvius man
dagiai* sveikai užlaiko ir 
gerai maitina”...

ORAS.—Vešiau ir netaip 
tvanku.

Panmundžom, Korėja. — 
Prašant Korėjos liaudinin
kams, amerikonai vėl dviem 
dienom pertraukė derybas 
dėl paliaubų.

Washington.—Prez. Tru
manas savo parašu užgyrė 
Kongreso nutarimus., kurie 
skiria $6,031,947,750 sveti
miem kraštam ginkluoti 
prieš Sovietų * Sąjungą ir 
$2,898,749,840 atominių 
bombų gamybai pasmar
kinti.

(Ihicaigo.—Senatorius Ke- 
fauver, vienas iš demokra
tų kandidatų į prezidentus, 
kaltino senatorių Robertą 
Kerrą, kitą, kandidatą, už 
vogimą delegatų, skiriamų 
į nacionalį Demokratų Par
tijos suvažiavimą. Tas su
važiavimas nominuos kan
didatą į prezidentus.

—----
Peking, Kinija. — Kini

jos liaudies valdžia oficia
liai pripažino tarptautinę 
Genevos sutartį, padarytą

Korėja. — Šiaurinės 
rėjos liaudininkai sako 
šovę dar 5 amerikonų 
tuvus.

Ko- 
nu- 
lėk-

London.—Generolas Ridg
way, amerikonas Atlanto 
kraštų armijų komandie- 
rius, taręsi su Anglijos val
džia sudaryti Vidurinių 
Rytų komandą, kad gintų 
Suezo kanalą, nepaisant E- 
gipto.

Anglai - amerikonai ton 
komandon traukia Turkiją 
ir Franci ją.

Suezo kanalas, plaukia 
per Egipto žemę. Jis būtų 
ypač svarbus kare- prieš 
Sovietų Sąjungą.

Rakietinis lėktuvas skrenda 
1,300 mylių per valandą

Indianapolis, Ind. — Už 
girtą važiavimą automobi
liu tapo areštuotas Wm. 
H. Mecklirig, pirmininkas 
Indianapolio Atsargu m ų 
Tarybos.

Washington. — Valdžios 
oro biuras pranašauja, jog 
ir per sekančias 30 dienų 
bus karštesnis, negu pa-"] Kitaip būtu suspirgęs lakū- 
pra/stai, oras rytinėse vals-

Moffet Field, Calif. — 
Naujasis rakietinis Ameri
kos lėktuvas Skyrocket 
skrido 1,300 mylių per va
landą, tai yra, antra tiek 
greičiau, negu garsas oru 
lekia.

Lėktuve buvo įtaisytas 
kuo šalčiausias šaldytuvas.

nas Bill Bridgeman nuo 
baisiai įkaitusio lėktuvo.

Bogota, Colombia. — Ka
rininkas Felix Galindo pik
tai susiginčiję su teisėju 
Alfonsu Sepulveda gertuvė
je. Abudu išsitraukė revol
verius ir vienas kitą nudė
jo, paleisdami, po penkias 
kulkas.

Graikijos valdžia teisią 
savo lakūnus už komunizmą

Rangoon, Burma. — Ki
nijos liaudininkų armija 
nušlavė kelis tūkstančius 
Čiang Kai-šeko Jdnų tauti
ninkų kariuomenės, kuri iš 
šiaurinės Burmos buvo įsi
veržus į pietinę Kiniją.

» •» ' •

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų valdžia pa
traukė teisman 12 savo la
kūnų oficieriu ir kareivių 
ir 7 civilinius žmones už 
tai/ kad jie įkūrė komunis
tų kuopą tarp karinių Grai
kijos lakūnų. L • ,

Juos valdžia taip pat bal
tina už karinių lėktuvų 
naikinimą bei pagadinimą.

Teheran, Iran. — Irano 
seimas atmetė *p r e m j e r d 
Mossad egho reikalavimą 
duoti jam diktatorišką ga
lią per ,6 mėnesius.

Mossadeghas planavo pa
gelti taksus, pašalinti dau
gelį valdžios tarnautojų ir > 
pertvarkyti pinigus.

Anglija nebaudžia kun. 
Johnsoną už kalbą apie 
jankių karo bakterijas

London. — Grupė Angli
jos seimo narių ragino val
džią, kad teisman patrauk
tų kaip “išdaviką” kunigą 
Hewletta Johnsoną, Can- 
terbury’o katedros dekaną. 
Tai todėl, kad jis, sugrįžęs 
iš kelionės, po Kiniją, pa
kartojo, kad Amerikos la
kūnai metė ligų bakterijas 
į Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus. Johnsonas prane
šė, kad jis pats matė bak
terines jankių bombas, par
gabentas iš Korėjos.

Anglijos premjeras Chur- 
chillas atmetė siūlymus 
teisti kun. Johnsoną; jo 
pranešima vadino tiktai 
“neišmintinga, nemalonia 
šneka.” Bet sakė, geriau 
leisti žmonėms ir taip kal
bėti, negu atimti žodžio 
laisvę.1 •

Pats anglikonų Canter- 
bury’o katedros arkivysku
pas Geoffrey Fisher, kalbė
damas seimo lordų rūmuo-. 
se, pareiškė, jog kum John
sonas nieku nenusidėjo nei 
bažnyčios nei. valstybes 
įstatymams, nors jis ir “pro 
šalį pakalbėjo” apie ameri-H 
konų karo bakterijas.

f. nM
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DARBO UNIJOS IR DEMOKRATAI
DAUG GUDRIAU elgiasi Demokratų Partijos lyde

riai. Jie neseka, republikonų pavyzdžiu, kurie savo kon
vencijoje visiškai nesiskaitė su organizuotų darbininkų 
vadais ir kurie savo rinkiminėn platformon įsidėjo už- 
gyrimą Taft-Hartley įstatymo, prieš kurį taip energingai 

,kovoja visos darbo unijos. Tie žygiai aiškiai nustumia 
organizuotus darbininkus nuo republikonų kandidatų. 
Neatrodo, jog patrauklus E’isenhowerio vardas tą pa- 

-dėtį pataisytų.
, Kas kita su demokratais. Jie mano, kad reikia da

ryti tūlų nusileidimų darbo unijų vadams, kad laimėti 
Organizuotų darbininkų balsus. Jie savo konvencijoje 
turės daugiau kaip šimtą delegatų, kurie, taip pat yra 
unijų viršininkais. Jų tarpe bus ir CIO prezidentas 
Philip Murray. Konvencijoje dalyvaus visa eilė gele- 

[• 'r žinkeliečių brolijų vadų.
Į savo komitetą parašyti rinkiminę platformą demo

kratai yra įtraukę keletą darbo unijų vadų. Jiems bū
sią pavesta parašyti platformos tą dalį, kuri liečia dar- 

•* ho unijų teises ir santykius tarpe samdomųjų ir sam-
; dytojų. Jau dabar aišku, kad demokratų konvencija

pasisakys už atšaukimą Taft-Hartley įstatymo.
Tai visa sudaro didelę nuolaidą organizuotiems dar- 

7 biūinkams. Bet tai yra visų pirma tiktai popierinė nuo
laida. Pamatiniai niekas nepasikeičia. Demokratų Par
tija pasilieka kapitalistų partija. Jos vairas pasilieka 
milijonierių rankose. Jos žmonės Kongrese, kaip pa
rodė paskutiniai keletas metų, išvien eina su reakcin
giausiais. republikonais ir visas darbininkų pastangas 
laimėti ką nors jų būklei pagerinti išblaško vėjais.

Demokratai daro nuolaidas organizuotiems darbinin
kams ne iš gero. Jie žino, kad jiems laimėti reikia dar
bininkų talkos. Juk tiktai pagalba dirbančiųjų balsų 
demokratai laimėjo rinkimus per paskutinius dvidešimt 

. metų. Tai nėra jokia paslaptis. Tai supranta ir Tru- 
manas.

j t- J* | Bet, žinoma, dalis unijų lyderių eis su republikonais. 
.v m.. Ypatingai tūlus jų sužavės Eisennowerio vardas.
r* : Ir taip darbininkai bus padalinti. Vieni bus tempia

mi į vieną kapitalistų partiją, kiti į kitą. Tai jau ma
tosi. O tame tai ir yra Amerikos dirbančiųjų didžiau
sia nelaimė. Nepajėgia jie išsilaisvinti iš savo klasi- 

-nių priešų-politinės vadovybės.

TAI KAM JIE 
TARNAUJA?

Didelis politinis šaldra 
A. Jenkins (Jankauskas) 
Keleivyje sušilęs gina tris 
“žvejus iš Lietuvos.” Girdi, 
jie netarnavo ir netarnauja 
svetimiems dievams, tai 
yra, lietuvių tautos prie
šams. Ir dar sako: “Kubliė- 
kas, G r išm ai n aus k as ir 
Paulauskas “buvo ir yra 
geri Lietuvos patriotai, 
savo tėviškės didžiausi my
lėtojai...” .

Tas tik reiškia, kad jie 
Lietuvą “myli” kryžiokiš
kai, taip, kaip ją myli. Jen- 
kins. Trankytis po Ameri
ką, niekinti ir šmeižti Liė- 
tuvą yra tokia meilė, nuo 
kokios apsaugok mus per
kūne.

Kas juos čia atkvietė? 
Keno kaštais jie atvažiavo? 
Kas juos dabar užlaiko ir 
siitntinėja po Ameriką? 
Kodėl jie spruko iš Lietu
vos ir dabar jai keršija?

Į šiuos klausimus Jan
kauskas nė nebando atsaky
ti. Nebando, nes negali. 
Jankauskas puikiai žino, 
kad tie “žvejai” vežiojami 
po Ameriką ir rodomi žmo
nėms tik vienu tikslu: la
biau išniekinti Lietuvą ir 

i prieš ją pakurstyti Ameri
kos lietuvius.

Tikras lietuvių tautos sū
nus, tikras Lietuvos patrio
tas, tikras savo krašto my
lėtojas tokiuo amatu neuž- 
siims.

Tatai pradeda pamatyti 
vis daugiau ir daugiau Ke
leivio ir visos kryžiokiškos 
spaudos suvedžiotų žmonių. 
Štai kodėl jų keturi šimtai, 
tiems “žvejams” ir Jankau
skui per ašaras prašant au
kų “Lietuvos išlaisvini
mui,” vos tesumetė aštuo
netą desetkų dolerių. Nė 
po vieną kvoderį neišėjo 
ant galvos!

jų neišrįnko ir nepaskyrė 
atstovauti lietuvius, bet jų 
vardu jie kalba ir svietą 
juokina. Jų tie. pasitarimai 
ir susitarimai neverti nė iš
valgyto kiaušinio.

ŠTAI KO TIE KOMU
NISTAI NEŽINOJO

Dabar jau visiems aiš
ku, kad bolševikai yra “šė
tono apsėsti.” Be to, jie tu
ri ir “šėtono propagandos 
mašiną.” Ir apie tai, sako 
kunigų Draugas, “mes ne
galime būti abejingi.”

Su tuo “šėtonu” apsidirb
ti bus nelengva. Draugas 
užtikrina, “kad tik vienas 
Kristus tegali nugalėti šė
toną.” Tik mums neaišku, 
kodėl iki šiol tas kunigų 
kristus su tuo šėtonu Ue- 
susidorojo?

Draugas taip pat užtikri
na, kad “komunistai žino, 
jog pasauly tėra viena jė
ga, galinti nugalėti komu
nizmą: Bažnyčia.” (D., lie
pos 10 d.)

To tai, mums atrodo, ko
munistai iki šiol nežinojo. 
Ir negerai, kad Draugas iš; 
davė tą slaptybę. Dabar 
jie juk galės lengviau va- 
jovotis.

Tegu bus ir taip. Gerai, 
kad dabar galėsime leng
viau atsidusti: Kristus ap
sidirbs su šėtonu, o bažny
čia — su komunizmu. Tik 
reikia palinkėti, kad ateity
je Draugas irgi ramiau 
miegotų ir taip dažnai prieš 
tą komunizmą' neburnotų.

Įvairios Žinios
Tarybinių artistų 
koncertas Varšuvoje

VARŠUVA, V. 3 d. — Ge
gužės 1 d. Varšuvoje įvyj<o 
Lenkijon atvykusiųjų . tarybi
nių artistų pirmasis koncertas. 
Koncerte dalyvavo TSR Są
jungos Lenino ordino Valsty
binio akademinio didžiojo te
atro baleto solistai — RTFSR 
nuisipelniusi artistė M. Plisec
kaja, Z. Zviagina, V. Golubi- 
nas, M; Kamaletdinovas; LT
SR nusipelnęs artistas A. So- 
bolis,'o taip pat tarptautinių 
konkursų Pragoję, Leipcige ir 
Briuselyje laureatas smuiki
ninkas M. Vaimajias, B. Smc- 
tanos vardo antrojo tarptau
tinio konkurso Pragoję laure
atas G. Akselrodas ir kiti.

Lenk i j os—Tarybų Sąjungos 
draugystes draugijos ir 4,000 
į koncertą atsilankiusių žiūro
vų vardu tarybinius artistus 
nuoširdžiai pasveikino Lenki
jos valstybinio teatro direkto
rius V. Dombrovskis. Atsaky
mo žodį pasakė tarybinių ar
tistų grupes vadovas kompo
zitorius A. Novikovas.

Pasitarime kalbėję laivų 
statyklų atstovai pateikė 
faktus įr skaičius, kurie ro
dė, kad Italijos laivų sta
tyklos pergyvena chronišką 
sustingimą ir dirba nepil
nai apkrautos. Taranto lai
vų statyklų “Tozi” atstovas 
pareiškė, kad jo įmonė te

dirba tik puse savo gamy
binio pajėgumo.

Kastelamare di Stabia 
(prie Neapolio) laivų staty
klų darbininkų atstovas 
pranešė, kad įmonė tėra 
aprūpinta darbu tik 4 mė
nesiams, o Ankono laivų 
statyklų atstovas pasalį; 
kad po mėnesio l,500Vdary 
bininkų ir tarnautojųrpa
liks be darbo.

$10,000 FONDAS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Waterburietc ............................... .......................
Petras Ramoška (newarkietis) ......... ............
J. ir H. Dobrow ...................... ...........................
M. Ablavukas.............. . a.................................
J. Krūmas.............................................................
Abromaitis ...........................................................
P. ir O. Brooklyniečiai ...................................
A. Papienė z...........•. . . ....................... ..............

Po $1.00 aukojo: Elenutė (newyorkiete),

BAUDRA ANGLIJOJE
JĄ SUKĖLĖ įžymusis liberališkų pažiūrų dvasininkas 

Hewlett Johnson. Net parlamente, jo reikalas iškeltas 
ir svarstomas. Ką su juomi padaryti? Reikalauti, kad 

; jis būtų išmestas iš bažnyčios? Įkalinti jį išdavystėje? 
s Klausimas dar neišspręstas. Tikrai kebli padėtis An
glijos valdovams. Priversi bažnyčią išmesti tą jau taip 
seną, bet dar labai energingą dvasininką, svietas pama
tys, kad politika* brukama į bažnyčios reikalus. Pa
skelbsi jį išdaviku ir patrauksi teisman! Už ką? Kaip- 

. gi šis senelis galėjo tą didelę Anglijos imperiją išduoti? 
I|| O visas dalykas iškilo dėl to, kad Dr. Hewlett John- 

: ŠOU'neseniai buvo nuvykęs komunistinėn Kini j on. Ten 
jis pabuvojo^keletą savaičių ir tyrinėjo Kinijos ir šiau- 
Yittės Korėjos, kaltinimus, kad šiame kare Jungtinių 

t £ Tautų jėgos, vadovaujamos Amerikos, vartoja bakterio-
- logines priemones. Jis matė įrodymus. Jis įsitikino, kad 

. tfe kaltinimai yrą pagrįsti. Jis sugrįžo Londonan ir ta- 
Mai atvirai, viešai pasakė. Štai ir visas jo nusidėjimas. 
■ Nieko nepasakė prieš bažnyčią., Nieko nepasakė prieš 

tą pačią Angliją. Tai kaip jis galėjo nusidėti savo baž- 
/ftyčiai ir savo Anglijai

I' ■ ■'•. '
kiek kaštuos prezidentiniai rinkimai? x

KALBAMA, kad Republikonų Partijos konvencija 
kaštavo dvidešimt milijonų dolerių. Numatoma, kad 
feisenhowerio kampanija atsieis apie 40 mįlijomj dolerių. 
Tiėk republikonai išpylė 1940 metij kampanijoje. Ma- 
noma, kad ta istorija bus pakartota šiemet.

Nenusileis ir demokratai. Ten irgi kapitalistai vieš- 
< patauja. Demokratai taip pat prašvilps keletą desėtkų 

milijonų dolerių.
Štai jums ir padėtis. Progresistų Partijai, neturin- 

?Čfai savo .eilėse nė vieno milijonieriaus, be galo sunku 
Bg^Įnarkiai pasirodyti. Spauda, radijas ir televizija de- 
, ;;įtokratų ir republikonų tarnyboje.
life- r' ^no^e»j kad tik viena pusė valandos ant radijo 
zg^įlational hook-up” kaštuoja 30 tūkstančių dolerių? 
- ^Progresyvių kandidatams beveik neįmanoma patekti 
‘■sKfa.'radijo net pusei valandos.

"Sauso niekas neklauso.” Be krūvos dolerių nėra 
f.dO^kimų kampanijos. O tie doleriai guli kapitalistų ki- 
CaĮįjteniuose. Progresistų Partijos rinkiminė kampanija 
$9|Urės būti finansuojama smulkiomis aukomis, surinkto- 

iš darbo žmonių.

TIKTAI TRYS ŠIMTE
LIAI DAVUSIŲ 
APMULKINTI

Lietuvos priešams pras
tai klojasi Kanadoje. Ne
randa pasekėjų. Vis mažiau 
ir mažiau Kanados lietuvių 
duodą save apmulkinti. Pa
vyzdžiui, vienas žmogelis 
skundžiasi pravestais “Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės” rinkimais. Jis rašo:

“Quebeko apygardoje/ku
rion įėjo ir Montrealo miestas 
su spėjamai • 8,000 lietuvių, 
prieš balsavimą buvo suregis
truota labai mažai lietuvių, 
todėl ši, apygarda išrinko 7 
atstovus. Dar mažesnis, tie-? 
siog juokingai mažas, skaičius 
rinkimuose dąlyvavo — tik 
apie 300... Tai aiškiai parodo, 
kad šioje apygardoje susido- 
rtiėjimo Bendruomene ir rin
kiniais nebuvo.;’

Tiktai trys šimteliai iš 
aštuo’nių tūkstančių. dar 
neprasikrapštė akių ir te
beduoda save už nosies ve
džioti I

MONELNINKAI
Vienas klerikalų laikraš

tis praneša:
“Yra gauta žinių iš Vokie-j 

tijos, kad diplomatai Vliko 
pasiūlymą tartis priėmė, bet 
esą skirtumų dėl tarimosi ba
zių. Vlikas išrinko specialią 
komisiją tartis su diplomatais 
įvairiais užsienio politikos 
klausimais. Į Vliko komisiją 
išrinkti: Vliko pirm. M. Kru
pavičius, J. Norkaitis, Z. Ivin
skis ir T. Šidiškis.”
' Tiek tie “Lietuvos diplo
matai,” tiek raketieriai iš 
VLIKo yra didžiausi mo- 
nelninkai. Jie žino, kad jie 
neatstovauja jokios.. Lietu
vos. Jie žino, ,ka‘d hiekns

SMETONININKAMS 
NEPATINKA

Pranciškonų organas pra
neša, kad šiomis dienomis 
New Yorke įVyko “lietu
vių krikščionių demokratų 
metinė konferencija.” Jo
je kalbėjo ir vyskupas Briz- 
gys ir prelatas Balkūnas.

Apie maldas ir poterius 
nieko nesakoma. Konferen
cija, matyt, buvo grynai 
politinio pobūdžio. Ji pri
ėmusi visą eilę rezoliucijų. 
Vienoje rezoliucijoje kalba
ma apie “Lietuvos diploma
tus,” jų “šefą” ir jų santy
kius su raketų, vadinamu 
VLIK (Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu).

Klerikalai reikalauja, kad 
tie diplomatai ir šefas Lo
zoraitis nekištų savo nosies 
į svetimus reikalus. Jų 
veiksmas yra “tik adminis
tracinis '-'veiksmas,” sako 
klerikalų konferencijos re
zoliucija. Tas veiksmas 
“diplomatijos šefui nesutei
kia jokių vyriausybės funk- 
cijų.”

Tai kam tos “Lietuvos 
vyriausybės funkcijos” pri
klauso? Rezoliucijos punk
tas trečias pasako: “Visi 
klausimai, kurie normalio
je padėtyje yra aukštesnių 
už diplomatines misijas 
vyriausybės organų žinioje, 
sprendžiami VLIKo ir di- 
ploftiatų arba - jų atstovų 
susitarilmų.”

Kitaip pasakius, be VLI- 
Ko, kurį bosauja klerikalai 
su KrūpavičiUYn pryšakyje, 
nei “diplomatų šefas” L6- 
zoraitis, nei Žadeikis nega
li khlbėH, d juo mažiau 
veikti, “Lietuvos vyriausy-. 
bes” vardu.

Šis klerikalų pasimoj'i- 
mas, suprantama, labai ne
patiks tiems “diplomatams” 
ir smėtonMnk'an’is abelnal 
Lauksime naujų persiėini- 
mų liežuviais. xNepasidaii-' 
na kailiti, kurio nė vienas 
neturi.

Albanijos spauda ir radijasi)

TIRANA, V. 5 d. — Liau
dies valdžios metais Albanijo
je pasiekti dideli laimėjimai 
spaudos ir radijo vystymo sri
tyje. Dabar šalyje leidžiamas 
41 laikraštis ir žurnalas, t.y. 
dvigubai daugiau, negu 1938 
metais. Jų mėnesinis tiražas 
per ^šį laiką padidėjo beveik 
šešis kartus palyginti su 1938 
metais.

Laikraščiai ir knygos pasi
darė prieinami plačiosioms 
liaudies masėms. Per septyne
rius metus knygų tiražas pa
siekė beveik 7,5 milijono eg
zempliorių. Jų tarpe centrinę 
vietą užima marksizmo-leni
nizmo klasikų kūriniai. Gau
siai leidžiami rusų1 klasikų ir 
tarybinių rašytojų kūriniai.

Liaudies demokratinės san
tvarkos sąlygomis smarkiai iš
vystytas radijas. Neseniai pra
dėjo veikti liauja Tiranos ra
dijo stotis, /kurios pajėgumas 
yra 50 kartu didesnis, negu se- į 
nosios stoties. Dabar šalyje J 
veikia septynios radijo stotys, 
kai tuo tarpu iki išsivadavimo 
buvo tik viena.

Anglijos Delegaci
jos KINIJOJE
NARIŲ PRANEŠIMAI

PEKINAS, gcg. 14 d.- 
.Agėntūra Sirichua skelbia 
Kinijoje esančios Anglijos 
darbininkų delegacijos pa
reiškimus. Delegacijos va
dovas Frankas Heivardas 
pareiškė: “Nors Pekine aš 
teišbuvau labai neilgai, bet 
įsitikinau, kad naujosios 
Kinijos liaudis yra kupina 
vilčių ir pasitikėjimo savo 
ateitimi. Vyriausybė di
džiai rūpinasi jaunąja kar
ta. Kinijos jaunimas ir 
vaikai yra labai laimingi.”

Anglijos delegacijos na
rys Uiljamas, Stivensas pa
reiškė : “Aš—statybos dar
bininkas. Vykdamas iš ae
rodromo, aš 1/uvau nuste
bintas, kad sutinkama tiek 
daūg naujų pastatų visame 
kelyje.” ? ,

Kalbėdamas apie tai, kaip 
atsiliepė “embargo” Angli
jos geležinkelių darbinin
kams, Londono ’ geležinkeli
ninkas Džeimsas Saiksas 
pasakė *. a ‘Embargo’ atve
dė į tai, kad sumažėjo ge
ležinkelio pervežimų ir pa
daugėjo bedarbių.”

Lima, Peru. — šio miesto 
pilietė -Lorenza S. Vargas 
sulaukė 150 metų amžiaus..

ITALIJOS LAIVŲ ' 
STATYMO 
PRAMONES KfclŽfi

ROMA, geg. 14 čl.—Laik
raštis “Unitai” praneša, kad 
Genujpje įvyko Italijos lai
vų statyklų atstovų'pasita
rimas. Pasitarime dalyva
vo daugiau kaip 200 darbi
ninkų, inžinierių ir profsą
junginių vadovų.

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 . 
3.00 
2.00 
1.50 

St. 
Rumšą, J. Baliaviczius, Juozas Petrauskas, Frank 
Načiunskas, B. Makutienė, Iš Great Neck, V. K., 
Fairlawnietis, J. Kairis, Teofilė Mankus.

Kiti brooklyniečiai atsižymėjo sekamai: Juozas Ste
ponaitis pradžioje vajaus pasižadėjo' duoti $£9.00. 
Anksčiau davęs $25.00, dabar jis užbaigė savo k^3tą, 
įteikdamas paskutinius $25.00. Beje, visu vajaus laij^ 
ku, kada kas kolektuodamas aukas paprašė Juozo SteT* 
ponaičio, jis visada pridėjo po. dolerinę.

Juozas Weiss laike Laisvės pikniko dirbo, nega
lėjo dalyvauti piknike, tad iš tos dienos uždarbio pa
aukojo į fondą $15.00.

Daugiau iš brooklymečių aukojo sekamai: 
Klemensais ir Beatrice Briedžiai...................... $10.00
Stanley Titanis (dažnas aukotojas) ..............  3.00
J. P. Svereika, Richmond Hill, N. Y. ..;......... 1.00

D. M. Šolomskas iš pikniko, įvykusio liepos 13 d.,. 
Hartford, Conn., parvežė ir įteikė administracijai 
aukų $140.00, už prenumeratas $42.00. Per jį aukojo: 
Andrius Grimaila, Hartford v........................
Pirmas “Laisvės” skaitytojas New Britain 
Newhaveniskis ..............................................
M. Nixon, Hartford ............... . ....................
Aleksandras Čekas, Rockville ....................
Geo. Pilickas, Higganum ..............................
Gera Hartfordietė *........................ ............’ .
D. Navickas, Hartford........................1.........
H. ir J. Kalweit, Higganum ................... .
V. Staugaitis, Hartford ..............................
Anna Loppato,. Windsor Locks ...................
Ona Krasnickienė, So. Coventry...................
J. Aibavičius, Newington ............................
Senas Laisvės skaitytojas, Hartford......... .
M1, ir M. Johnson, Hartford..........................
M. Ramoška, Hartford............. •....................
R. K., East Hartford .................................

> B. Marcinonis, Waterbury ..........................
Juozas Beržinis, Hartford, Conn.\...............
J. Scebeda, New Britain ............................
Po 10c nuo kiekvienos algos ........... . .........
J. Gedeminas, Hartford ..............................
Kar. Remeitienė, New Britain........... . ...
M. Sabaliauskienė, Newington ...................
J. ir V. Kazlau, Wethersfield......................
M. Urban, Hartford ................................... .
J. Shopes, New Britain.................................
Rojus Mizara, dalyvaudamas menininkų suvažiavimai 

ir piknike liepos. 13 d., Worcester, Mass., gavo fondui do
vanų ir įteikė L. Administracijai, nuo šių prietelių:

M. Žiedelis, Nashua ,N. H............................... $10.00
Naujosios Anglijos Moterų Klubas .................. . 10.00
Jonas Jakaitis, Worcester, Mass............................ 5.00
J. Eimutis ........... . ................................................. 5.00

Mizara taipgi pridavė $14.00 už Laisvės prenumeratas.
Laike Jono Elinskio laidotuvių scrantoniečiaii sudėjo 

fondui $19.00 ir P. Šlekaitis prisiuntė fondui. Aukoju: 
šiųjų vardai buvo paskelbti Ijaisvės laidoje gegužės 31 
d., š. m., bet ta suma dar nebuvo įskaityta į fohdą, da- - 
bar įskaitome. (

MIAMI, FLA.
• Paprastai) liepos 4 d. daugelyje vietų lietuvių drau
gijos rengia piknikus, taigi ir vietos lietuvių būrelis, 
daugiausia draugų Tamošiūnų pasidarbavimd, parhinėjo 
tą dieną. Nuo Liepos Ketvirtosios minėto jų Laisvė gau
na $28 ir S. M. Meisonai aukojo $2, tai viso $30. (Mi
nė to jas.) , 1

Senas Laisvės skaitytojas, East Windsor, Conn., kas 
kiekviena alga atideda dienraščio Laisvės paramai po 
10 centų. Spaudos piknike, Hartford, Conn., ji^- jau . 
pridavė taip sutaupęs $3. -Sako, kad nei nejaučia^ kaip • 
susidarė nuolatinė parama. Šis mūsų skaitytojas ne vieU 
taip taupo Laisvės paramai, bet ir stambesnėmis su
momis dažnai aukoja? ' 1 a

Fondo, reikalas įsibėgėjo visu greitumu. KryžiuocMt^ 
kurie laukia, Laisvės mirties, jau nusiminė' ir pa'liyv“ 
džiaugtis, kad būk Laisvė nesukels $10,000 fondo, 
čiau būkime atsargūs, į patį čiukurą yra sunku kopti, .7 
neapsvaikime pasisekimų, bet veikime, kad garbingai | 
užbaigti fondą. Laisvės Administracija

2 pusl.-Laisvč (Liberty)«Kėtvirtadien., Liepos-July 17, 1952^
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TAIKAI GINTI
Rašo JOHANNES STEEL

Johannes Steel yra žy
mus amerikinis žurnalistas, 
besisielojus taikos išlaiky
mo reikalu, žemiau telpan
tis! raštas “Taikai ginti” yra 
paimtaš iš knygos, parašy
tos prieš su virš porą metų, 
tačiau klausimai, liečiami 
rašinyj, yra svarbūs žinoti 
ir šiandien. Vertimas lietu
vių kalbon padarytas Lietu
voje, tad ir tūli pavadini
mai sulietuvinti. — Laisves 
Red.

Su nevilties sukeltu fata
lizmų dabar yra laikoma 
abėcėline tiesa, kad visi no
ri taikos, ir niekas, matyti, 
nežino, kaip ją pasiekti. 
Bet, kaip ir kiekvienas per 
didelis suprastinimas., tdi 
yra neteisinga.

Yra žmonių, kurie žino, 
kaip pasiekti taiką ir yra 
keliai ir priemonės., ku
riomis taika gali būti nusta
tyta kartą visam laikui.

Dalykas yra tas, kad di
džioji ''flmerikos viešosios 
nuomonės dalis—jei galima 
manyti, kad spauda ir radi
jas atstovauja viešajai 
nuomonei — yra valdoma 
idėjos, kurią galima išreik
šti posakiu: “Kokia iš to 
nauda? Karas, galų gale, 
neišvengiamas.”

Tačiau karas nėra nei ar
ti, nei neišvengiamas. Netgi 
tie, kurie mano, kad karas 
turi, galų gale, kilti, nelau
kia jo per artimiausius 
penkerius arba dešimt me
tų. Todėl kiekvieną jo ati
dėjimo dieną reikia panau
doti keliams ir priemonėms 
ieškoti, kurios leistų išveng
ti to, kas “neišvengiama.”

Kalbinami apie karą, 
Žmonės ttrri galvoje, žino
ma/ karą tarp Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos, bet jei 
amerikiečius paprašytų kas 
papasakoti arba suformu
luoti, dėl ko Jungtinės Val
stybės ir Tarybų Sąjunga 
turinčios kariauti, jiems bū
tų labai sunku atsakyti į šį 
klausimą. Devyni iš dešim
ties amerikiečių imtų atsa
kydami triukšmingai įrodi
nėti amerikinio gyvenimo 
būdo nesuderinamumą su 
tarybiniu gyvenimo būdu ir 
teigti, kad visa žmonija 
trokštanti kaip tik ameri
kinio gyvenimo būdo.

Jei remtumės realiais 
duomenimis apie pasaulio 
gyventojus, tai — Vakarų 
civilizacijos vertingumo 
gadinimas yra mažumos 
požiūrio reiškimas. Ramus 
ir realistinis nesutarimų 
tarp Rytų ir Vakarų išty
rimas aiškiai rodo, kad šie 
nesutarimai nėra tiek gilūs 
ir neįveikiami, kad dėl jų 
vertėtų paaukoti bent vie
no amerikiečių arba tarybi
nio kareivio gyvybę.

Karo aukoa - - benamiai vaikai.

Giliau išnagrinėjus, visi
škai gali pasirodyti, kad iš
garsėję nesutarimai yra 
vien tik semantinės praty
bos., nes jąu seniai buvo pa
žymėta, kad, formaliai im
ant, Kristus buvo Rytų 
žmogus, o Karlas Marksas- 
Vakarų gyventojas. Iš to 
anaiptol neišeina, kad turė
tume neigti aukšta materi
alinį Amerikos gyvenimo 
lygį ir jos didžiulį prameni 
nį potencialą. Atvirkščiai, 
šios šalies turtai, protingai 
išnaudojami, gali padėti 
nustatyti taiką ir užtikrin
ti tolesnę mūsų piliečių 
gerovę.

Jei realistiškai imtume 
svarstyti klausimą, tai 
Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos santykių problema yra 
ne ideologinė problema, bet 
dviejų didžiųjų valstybių 
santykių problema, valsty
bių, kurios buvo sąjungin
inkai jų laimėtame kare.

Jungtinės Valstybės ir 
Tarybų Sąjunga ginčijasi 
dėl Vokietijos. Austrijos ir 
Japonijos likimo. Ryšium 
su tuo Jungtinių Valstybių 
ir Tarybų Sąjungos tarpu
savio santykių problema 
suvedama į šių dviejų val
stybių susitarimo ieško
jimą. Tokia yra pagrindinė 
politinė mūsų laikų realybė.

Kad nacijų susivienijimas 
galėtu tapti realybe, reikia 
išspręsti šią problemą. 
Draugiški Jungtinių Val
stybių ir Tarybų Sąjungos, 
kaip lygių partnerių, santy
kiai yra tas kertinis ak
muo, be kurio SNO negali 
egzistuoti.

Istorija parodys, kad di
džiausias prezidento, Ruz
velto nuopelnas buvo tai, 
kad jis suprato šį paprastą 
faktą. Šiuo principu jis va
dovavosi Teherane ir Jal
toje.- Prie šio principo mes 
turime grįžti, jei norime 
nustatyti taiką.

Jei Jungtinių Valstybių 
ir Tarybų Sąjungos pagrin
dinė savitarpio santykių 
problema yra ieškojimas 
susitarimo formulės, tai 
pirmasis žingsnis šiai pro
blemai išspręsti yra analizė 
priežasčių, trukdančių ją 
šiuo metu išspręsti. Reikia 
apibrėžti ir tiksliai nusta
tyti nesutarimus, kurie yra 
ginčijamoje srityje, ir nu
žymėti kelią jiems įveikti 
ir galutinai pašalinti.

Kiek yra skirtingos 
Jungtinių Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos nuomonės 
dėl Vokietijos problemos 
išsprendimo?

Kiek yra skirtingos 
Jungtinių Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos nuomonės 
dėl Japonijos problemos iš
sprendimo ?

Kiek • yra skirtingos

Jungtinių Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos numonės 
dėl Austrijos problemos iš
sprendimo?

Panika, kilusi amerikie
čių galvose Stalino “tai
kaus , (baisu pasakyti!) 
puolimo” rezultate, yra pa
aiškinama mūsų užsienio 
politikos kūrėjų nenoru pa
tikėti pagrindine jų pačių 
propagandos teze, būtent 
tuo, kad Tarybų Sąjungos- 
komunistinės valstybės-- 
gyvenimo būdas skiriasi 
nuo Jungtinių Valstybių- 
kapitalistinės demokratijos 
—gyvenimo būdo. Niekas 
neginčys, kad kapitalistinių 
valstybių politikos pasireiš
kimai skiriami nuo komuni
stinių ‘‘valstybių politikos 
pasireiškimo, — skiriasi 
metodu ir tikslais. Tatai iš
plaukia ir iš nurodytos 
tezės. a

VADINKIME DAIKTUS 
TIKRAISIAIS JŲ 
VARDAIS

_Nė vienas protingas ste
bėtojas niekada neneigė, 
kad tarybinės diplomatijos 
metodai iš pagrindų skiria
si. nuo tradicinių • Vakarų 
diplomatijos metodų.

Nuo Tarybų valstybės 
įkūrimo momento pagrin
dinė tarybinės diplomatijos 
ypatybė buvo tarybinių 
valstybės veikėjų pareiški
mų didžiausias tiesumas^ 
Kad ir kaip tai būtų keista, 
bet netgi šiandien/kai ta
rybinė diplomatija gyvuoja- 
jau trisdešimt metų, visas 
kapitalistinis pasaulis vis 
dar netiki savo paties ausi
mis ir akimis. Susierzini
mas ir bejėgiškumo prieš 
šiuos savotiškus tarybinius 
metodus jausmas stiprėjo 
nuo pat to laiko, kai Litvi
novas buvo pareiškęs Žene
voje, kad, norint nusigin
kluoti, reikia nusiginkluoti, 
ir ligi pat Višinskio pareiš
kimo Paryžiuje, kad vienin
telė priemonė atominio ka
ro pavojui pašalinti yra 
atominės bombos uždraudi
mas.

Iniciatyvos taikai ginti, 
kurią parodė ministras pir
mininkas Josifas Stalinas, 
atsakydamas į Amerikos 
žurnalisto telegramą, did
žioji paslaptis, jei ją gali
ma taip pavadinti, yra ta, 
kad ji buvo parodyta kaip 
tik todėl, kad Tarybų Są
junga nori taikos. Tar. Są
junga ne tik nori- taikos, ji 
yra reikalinga taikos.

Tarybų Sąjungos plani
nei ekonomikai yra šian
dien iškilęs uždavinys mak
simaliai- padidinti pramoni
nį potencįalą ir išvystyti 
šiuolaikinę pramonę, re
miantis paskutinais mokslo 
laimėjimais, tame skaičiuje; 
ir atominės energijos srity
je. Tam prireiks bent ke
turių penkmetinių planų, 
kurie gali būti įvykdyti, 
geriausiu atveju, tik po 
1962 metų, net jei jie iš da
lies pralenktų vienas' kitą 
laiko atžvilgiu.

Vokietijos agresija prieš 
Tarybų Sąjungą parodė, 
kad tik pilnutinai industri
alizuota, ekonomine gerove 
pagrįsta, valstybė, kurios 
liadis pasižymi aukšta mo
raline dvasia, gali sėkmin
gai gintis. Pagrindinis Ta
rybų Sąjungos tikslas arti
miausioms dvidešimt metų 
yra Sudaryti pramoninę ba^- 
zę, kuri galės gaminti pa
kankamą kiekį gamybos 
priemonių, bei vartojimo 
prekių ir galės atlaikyti bei 
atremti visus smūgius iš iš
orės. ’'

Todėl objektyviosios są
lygos neleidžia Tarybų Są
jungai pageidauti ko nors 
kita, kaip tik taikos, ir

CHICAGOS ŽINIOS
Apipiešė Marabu namus

Liepos 7 d., 10:30 vai. ryto, 
A. Marazienė, 534 W. 33rd 
st., išgirdus, kad kas beldžia 
į duris, ėjo pažiūrėti kas atė
jo. Kada atidarė duris, vyras 
jai pasisakė esąs gaso inspek
torius. Marazienė įsileido ir 
parodė kur skiepe yra myte- 
ris. Vyras nuėjo į skiepą ir 
už valandžiukės grįžo ir pa^ 
sakė, kad myteris negeras ir 
tuom tarpų atkišo į ją revol
verį ir pareikalavo atiduoti 
pinigus ir gražmenis nesukel
dama jokio trukšfho. Jis liepė 
ją sekti jį ir priėjęs prie du
rų, įsileido kitus du plėšikus.

Kadangi Marazienė yra li
gonis, ji dar buvo rytmetiniam 
plosčiu'je (house coat). Ji ver
kdama prašė plėšiko nešauti 
ir aiškino, kad ji pinigų netu
ri, rodydama nemokėtas bi- 
las ir tt. Bet plėšikai išvertę 
visus popierus, išmėtė po kam
barį. A Pamatę^ kad ateina 
duonos (Lucca’s Bread) išve- 
žiotojas, Marazienę užmetė 
ant lovos ir įsakė tylėti. Atė
mę iš duonos išvežiotojo virš 
$100, plėšikai pabėgo.

Marazienė dideliai išsigan
dusi, drebėdama išbėgo pas 
kaimynus, kurie pašaukė poli
ciją. Nors policija greit pribu
vo, bet plėšikai jaui buvo pa
bėgę ir‘vargiai juos suras.

Čia pamoka nesileisti į na
mus jokio prisimetėlio,' kuris 
neturi gaso ar kitos kokios 
kompanijos ženklo (badge) 
arba kredencialų. Plėšikai vi
si buvo jauni vyrai.

Marazienė turi vieną para
lyžiaus paliestą ranką ir šiaip 
jau ilgokai serganti moteris. 
Tokis incidentas žymiai pa
blogins jos sveikatą. Marazai 
(Marazienė ir jos pusbrolis) 
yra “Vilnies” skaitytojai ir 
pažangūs lietuviai. Rep.

—o—
Prašo nuimti rendų kontrolę

Ciceros miesto tarybos na
riai pirmadienį priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja Ci- 
ceroj nuimti rendų kontrolę. 
Rezoliucija pasiųsta Rendų 
Stabilizacijos Offiso nacioha- 
liam direktoriui Tighe E. 
Woods.

Už rezoliuciją balsavo šeši 
tarybos nariai. Septintasis ne
buvo susirinkime,. Rezoliucijos 
kopija pasiųsta ir Chicagos 
srities rendų kontrolės parei
gūnui Norman Shogren.

Mes Ciceros piliečiai turė
tume suskubti prieš tai tarti 
žodį, nes nuėmus rendų kont
rolę, rendos bus visiems pa
keltos. Rend-kas.

—O—
Spekuliacija Dariąus-Gireno 
vardu

J<ada Darius ir Girėnas ren
gėsi skristi Lietuvon 1933 me
tuose, daugelis tų politikierių, 
kurie dabar juos garbina, šai
pėsi iš jų, juokėsi iš jų, kenkė 
jiems. Pašiepimai pylėsi per 
Margučio Radijo programas .ir 
“Naujienose.” Tiesioginiai ir 
netiesioginiai “Naujienos” ve
dė agitaciją prieš Darių ir Gi
rėną. Jų misija nebuvo re
miama. “Draugas” užsilaikė 
atsargiau, bet paramos netei
kė.

Darius ir Girėnas faktinai 
buvo apleisti, jei neskaityti 
mažos grupės jų draugų.

Bet kada Darius ir Gire- 
mas žuvo’ netoli nuo Lietuvos, 
visi kritikaį ir cinikai staigia 
pasidarė jų garbintojai. “Nau
jienos” sumanė pasidaryti po
litinio kapitalo iš jų žygio h’ 
pradėjo organizuot antrą 
transatlantinį skridimą. Kilo 
biaūrios peštynės su kunigais 
ir su pasisamdytu lakūnu Ja
nušausku. Antras skridimas 
pasibaigė piš, nesukėlęs jokio

klausimas del Tarybų Są
jungos nuoširdumo yra vi
siškai nereikalingas. Karas 
gali būti kapitalizmo tolės- 
hio eg'zisMvifno prielaida; 
socializmo, įgyvefldintė Ta
rybą Sąjungoje, tolesnio iš
vystymo būtina sąlyga, be 
abejo, yra t&ika. > 1 /

(Bus daugiau)

ūpo, nors tam tikslui išmesta 
tūkstančiai dolerių.

Tą neskanią istoriją verta 
prisiminti dabar, kada įvai
raus plauko reakcininkai ir 
burnos aušintojai, su Daudž- 
vardžiu ir kitais rengia minė
jimą prie , Dariaus ir Girė
no pamiklo. Jie nori pasidary
ti sau politinio kapitalo ir su
kelt isteriją prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią. Dariaus ir 
Girėno vardas jiems yra įran
kis atsiekti savo tikslą. S. M.

Lawrence, Mass.
Įvairios žinios

Vietinių Lawrence gyvento
jų įrupė nupirko Pacific bil- 
dingus, pamokėdami $500,- 
000. Bet nepasako, kokia iš- 
dirbystė bus atidaryta, dar 
tebelaikoma slaptybėje. Vė
liau paaiškės. Daug ko tikėtis 
negalima.

' —o—
Pacific Mill d'arbininkai de

juoja, kad sunku dirbti. Pa
daugino mašinų skaičių. Dar
bininkai taip įkinkyti darban, 
jog neturi -laiko nueiti van
dens atsigerti. Bosas pamatęs 
darbininką nors minutei pasi- w f
traukusį, laksto kaipo proto 
netekęs. Pasigavęs darbininką 
duoda peklos ir pasako: Jei
gu kitą kartą taip padarysi, 
tai eisi namo.

Pasirodo, kad juo toliau, 
tuo labiau fabrikantai šėlsta, 
nepaisydami darbininkų. Jei
gu tokią tvarka bus toliau, 
tai darbininkai taps vergais, 
nes mažai jau ko betrūksta.

—o-—
Lawrence Industrial Com

mittee šaukia susirinkimą. Pa
sirodo, kad yra didelė indus-' 
trija, kuri nori atsidaryti Law-! 
rence. Tokiu būdu šaukiamas I 
susirinkimas Methuen, Ando
ver ir Lawrence kartu išdis- 
kusavimui klausimo, ar gali
ma leisti tai industrijai atsi
daryti.

Atrodo, kad ■ nereikėtų jo
kių diskusijų. Jeigu atsiranda 
nors kokia industrija, tegu at
sidaro. Tas pagerintų Lawren
ce darbininkų būvį. Tūkstan
čiai vaikštinėja be darbo.

■ O gal kas nori atominę dir
btuvę atidaryti Apie tai pir
miau buvo kalbama. Ir Tho
mas Lane, kongresmanas, pro- 
ponavo tokias industrijas. Tas 
tai darbininkams nepatinka. 
Tegu prezidentas jas vežasi 
savon valstijom Lawrence 
gyvventojai nori pamiegoti 
ramiai.

S. Penkauskas

Mainieriai, Jūsų

PIKNIKAS!
šis piknikas yra paramai 
DIENRAŠČIO LAISVĖS

RUGPJŪČIO 3 AUGUST
SWANK’S GROVE > 

(BRANDONVILLE, PA.)

Kiekvienas apšvietą mylintis žmogus turi dalyvauti 
šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį Laisvę. 

Čia bus svečių ir iš tolimesnių kolonijų.
Bus valgių gėrimų ir muzika šokiams.

Detroit, Mich.
Iš Moterų Klubo Susirinkimo

Birželio 18 d. Detroito lie
tuvių Moterų Klubas laikė sa
vo pusmetinį susirinkimą. Na
rių nedaug atsilankė, tai blo- ■ 
gas dalykas, kad draugės ma- j 
žai dėmesio kreipia į lanky
mą susirinkimų bei organiza
cijos reikalus.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad pertraukti porai mėnesių 
susirinkimų laikymą. Apkal
bėjus nutarta susirinkimus ne*

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N* J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuves privilegijomis — 
dienai, savaitei ar sezonui. ,

t/IfYf 125 ATLANTIC AVĖ.,
V JAJuIgIL I M Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338 *

, Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui.
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.-.

t < , •
laikyti svetainėje liepos ir ru* 
gpiūčio’ mėnesį.

Draugės nusitarė turėti iš
važiavimą liepos 19 d. į Belle 
Isle Park apie 12 valandą die-* 
pa. Vieta visiems gerai žino21 
ma. čia ne tik bus draugiškas 
išvažiavimas, bet ir pasitaria 
mas apie Spaudos Pikniką ir 
kitus reikalus: -

Mielos draugės, gerai įsitė- 
mykite Visos, kad Moterų Klu-> 
bo susirinkimai Draugijų Sve? 
tainėje. neįvyks per du ateL 
nančius mėnesius, liepds ir ru? 
gpiūtą. Svetainėje, turėsime 
pirmą susirinkimą tiktai rug
sėjo (September) • mėnesį* 
Klubo sekretorė praneš kokią 
dieną svetainėje susirinkimas, 
įvyks. Korespondentė, I

 CHARLES Ji ROMAN | 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOtUVS

Liūdesio Valandoj kreipkitės prie manęs dieną X 
ar naktį, greit Suteiksime modernišką patarna- X 
vimą. Patogiai ,ir gražiai moderniškai įruošta 8 
mūšų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 8

kainomis būsite patenkinti. , • 8

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

.... . ................. .. ...............—

3 pilsi.--Laisvė (Libferty)-Kelvirtadieft., Liefcds-July 17, 1952

I DS SEIMO DELEGATU
DĖMESIUI

Visiems yra žinoma, joj? 
LDS Seimas įvyks rugpiū- 
čio 4, 5, G ir 7 dienomis, 
Fort Shelby Hotel, First 
St. ir Lafayette Blvd., De
troite.

Traukiniais ar busais at
vykusioms delegatams vieš
butis bus arčiausia. .

Tie delegatai, kurie norė
tų susitikti su draugais ar
ba -nuvažiuoti pas' savo 
draugus, tai iš^ miesto cen
tro visai arti Detroito Lie
tuviu Klubas, 4114 W. Ver- 
nor Highway, tel. T. A. 5- 
4399. Klauskite Frank Price 
arba Petra Smalstį. Jie 
jums visuomet pagelbės.

Tie, kurie atvažiuosite 
automobiliais nuo Chj'cagos
U. S. 12-tu keliu, tai pake
liui yra J. ir M. Genaičiai, 
11661 Prest St., tik 'keli 
šimtai pėdų nuo 12 kelio, 
pervažiavus Greenfield. Tel.
V. E. 8-9677.

Taipgi nuo 12 kelio arba 
Plymouth Rd. netoli randa
si P. ir M. Smalsčiai, 1002& 
Littlefield, tel.. T. E. 4- 
4293.

Tik vienas blokas nuo 12 
kelio gyvena Veronika 
Smalstienė, 12051 Little
field.

Drg. Palevičiene, girdė-

jau, išsireiškė,- kad turi 
pilną stubą svečių.

Frank Price ir jo žmona 
veikia komitete, rūpinasi 
parengimų programa. De
legatai ar delegatės, kurie 
galite dainuoti programoje, 
kreipkitės pas Ruth Price 
(Palevįčiūtę) ir praneškite 
kiek anksčiau, kad būtų lai
ko prograiną sūtvarkyti.

Visokiais Seimo ir pro
gramos i reikalais reikia 
kreiptis pas Frank ir Ruth 
Pricey 2491 Longfellow, De
troit 6, Mich. Tel. T. O. 5- 
7435, .

Komiteto nare

Rytų Vokietija sučiupo 
“paklydusi” vakarų šnipą

• Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos laikraščiai rašo, jog va
karinių kraštų šnipas Wal-

- te ris Linse “paklydo,” tad 
jį ir suėmė rytinės-Berlyno 
dalies policija. Teigia, kad 
Linse buvo aršiausias “im
perialistų gengsterių” va
das prieš Demokratinę Res
publiką. •

Anglai - amerikonai sako, 
kad rytiniai berlyniečiai 

. sučiupo jį v a k a r i n iame 
Berlyne ir persitempė į sa
vo pusę. ‘ •

f



Naujiem Metam sutikti 
vajus pradėtas; įvyks 
Liberty Auditorijoje

Antgalvis skamba keistai i 
todėl, kad Nauji Metai dar 
gana toli. Bet—anksčiau, ge
riau.

Nuvažiavus į Great Neck, į

"I SS imi ,,   H-.TT. Tg- T -~.-W7»-|| I JUJ—

NewYtiĮo^^feZlnios
LDS Seimo Delegatų 
Žinios

Nuvažiavus į Great Neck, į Apskrities
1LD 2-ros Apskrities pikniką, I ^'<>pŲ^>sralk tieji , fgatai.,,h 
pasidairius po svetainę, man 
prisiminė praėjusiems Naujie
siems Metams sutikti stalas 
nes čią taip man atrodė. To
dėl greitai pasitariau pats su 
savimi ir priėjau išvados, kad i 
jau laikas organizuoti grupę 
dideliam stalui ateinantiems 
Naujiems Metams sutikti.'

Pirmiausia pakalbinau drau
gą Skuodį, kuris prie manęs 
sėdėjo. Jis sako: žinoma, pri
sidėsiu. Paminėjau d. Wari- 
sonui. Sako: rašyk mano var
dą. Prisiartinau prie J. Juš
kos, perstačiau jam dalyką. 
Sako: neklausinėk, bet užra
šyk mano vardą, tai ir viskas.

Taip vienas po kito trum
pu laiku į savo grupę įregis
travau keturiolika asmenų. 
Kuriuos tik kalbinau, nė vie
nas neatsisakė. Ypatingai tie, 
kurie pereitais metais dalyva
vo prie mano stalo, visi be ce
remonijų prisidėjo. Sunku vi
sų vardus suminėti, tad tenka 
praleisti. ,

Matot, draugai, darbas jau 
pradėtas. Kurie norėsit daly
vauti mano grupėje, tai ma
lonėkit užsiregistruoti pas 
mane ptrmaf progai pasitai
kius.

sitėmykite. Tie, kurie norite 
Įvykti mašinomis,'tai kreipki- 
i tės prie Warisono Laisvės an
trašu, arba Chas. Anuškis, 
134 Northfield Ave. Livings
ton, N. J. Anuškis gali nuves
ti keturis, bet jisai nori, kad 
tuojau po Seimo neskubėtų 
namo. Jis pageidauja nuvyk
ti pasižiūrėti po Kanadą ir 
grįsti namo per Rochester. 
Norintieji vykti į Kanadą, tu
ri būti šios šalies piliečiai. 
Kaip Warisonas, taip Ir Anuš
kis ima po $25.

Tikrai nežinau, bet gal sa
vomis mašinomis važiuos P. 
Kapickas ir Skuodis, bet tik
rai nežinau. Drg. Čepuliai 
vyksta irgi sava mašina, bet 
jie išvažiuos anksčiau ir .mano 
užsukti į kitas kolonijas. Jie 
išvyks anksčiau ir parvyks vė
liau. A. Matulis

Svečiai

Praėjusių Naujųjų Metų 
laukdami mes labai gražiai^ 
laiką praleidom. Turėjom 
daug skanių valgių ir gėrimų. 
Kurie linkšminosi prie mūsų 
stalo, gali tai patvirtinti, šiais 
metais "mes padarysime dar 
geriau ir gražiau.

Teko nugirsti, kad Namo 
Bendrovės valdininkai skirs 
dovanas tam, kuris sudarys di
džiausią grupę prie savo sta
lo. Todėl aš paskubinau pra
džią ir tikiu gauti tą pirmą 
dovaną.

Na, kas daugiau stojate į 
kovą prieš mane? Aš esu 
griežtai pasiryžęs visus nuga
lėti ir turėti tą didžiausią gru
pę prie savo stalo ir pirmą do
vaną laimėti. Tik “cūdai” ga
lėtų mano planus suardyti, o 
daugiau tai. niekas nepajėgs.

Vienas pakalbintas draugas 
Nauji Metai dar toli, aš 
dar numirti. Jam atsa- 
jeigu prisidėsi, tai ne- 
o gyvensi ilgai, žiūrėk,

Laisviečius atlankė Petras 
Šolomskas, atvykęs čionai į 
rytines valstijas pasimatyti su 
savo artimaisiais. Petras, ilgus 
metus gyvenęs Brooklyne ir 
dirbęs dienraščio Laisvės 
spaustuvėje techniku, rytinėse 
valstijose turi daug giminių ir 
.pažįstamų. Gi pastaraisiais 
heleriais metais, kuomet jis 
dirbo dienraščio Vilnies spau
stuvėje ir gyveno Chicagoje, 
mažai jam teko matytis 
rytiečiais.

Kviečia į Dariaus ir 
Girėno paminėjimą

su

Da- 
ko-

Brooklynietis lakūnams 
riui ir Girėnui paminklo 
mitetas rengia Dariaus ir Gi-! 
rėno skridimo per Atlantą su
kakties paminėjimą. .Jisai į- 
vyks liepos 18-tą, .penktadie
nį, 8 valandą vakaro, Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
svetainėje, 280 Union Avė.; 
Brooklyne. i

Programoje bus 6 kalbėtcr- 
jai ir dainuos Operetės Cho
ras. Kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

Valdžios šnipas Harry A. Jarvlnen (viduryje) pakliu
vo bėdon. Federal grand džiūrė jį kaltina melagingu 
liudijimu, būk Azijos kraštų ekspertas Owen Lattimore 
planuojąs vykti į Sovietų Sąjungą. Valstybės Depart- 
mentas už tai sulaikė Lattimore užsieninį pasvertą. Biet 
Lattimore užginčino, kad jis planuoja vykt į Maskvą. 
Prie Jarvineno stovi jo žmona ir advokatas.

Skelbia masinę sueigą 
taikai stiprinti

Newyorkietis Institutas Tai
kai praneša, jog rengia “po 
žvaigždėmis-koncertą ir masi
nį mitingą taikai.” Jis įvyks 
rugpjūčio 19-tą, Triboro Sta- 
diume, Randall’s Island.

Tai milžiniška atvirame ore 
patalpa. Jeigu visi pageidau
jantieji taikos supras, jog ta
me yra proga ir jiems pasisa
kyti, mitingas bus tikrai ma
sinis. Toks mitingas galėtų 
pagreitinti sugrįžimą mūsų 
jaunimo iš daugeriopy pasau
lio kraštų. Galėtų sugrąžinti 
ramybę jų tėvams ir . kitiems 
artimiesiems.

Paleistas iš motinos rankos 
5 metų vaikutis Philip Lang 
norėjo pažiūrėti, kati) perva
ža išplauks iš Fire Island. 
Pervaža pritrėškė jo galvutę

sakė: 
galiu 
kiau: 
mirsi,
pernykščiai dalyviai dar visi 
gyvena. Jie stiprūs, kaip ą- 
žuolai, ir registruojasi atei
nantiems Naujiems Metams* 
dalyvauti.

Priėjęs prie manęs dakta
ras N. sako: žinai, tamstų pa
re sveikatos atžvilgiu atrodė 
labai gera. Mačiau, turėjote 

maistą gerą ir skaniai sutaisy
tą. Jūsų dalyvių nuotaika pui
ki ir linksma, tai tas ir eina 
žmoguli į sveikatą.

Praėjusių Naujų Metų lau-^ 
kimo dalyviai sakė, kad dr. 
N. žodžiai teisingi.

Taigi, draugai, kurie mano
te organizuoti stalus, tuojau 
pradėkite darbą. . Nors dar 
laiko yra, vienok anksčiau, 
geriau. Daugiau laiko turė
sim prisirengti, geresnes pa
sekmes turėsim. Jei netilpsim 
į vieną svetaine, užimsim dvi.

. V. Kazlauskas.

Laivas sugrįžo su 
nauju rekordu

Naujasis amerikinis laivas 
United States sugrįžo iš pir
mosios keliones per Atlantą 
vežinas" dviemis pirmenybės 
rekordais. Parplaukė nuo Cor
nish p'ajūrio,K Anglijoje, iki 
Ambrose Lightship ties New 
Yorko uostu per 3 dienas, 12 
valandų ir 12 minučių. Atliko 
2,902 'mylių kelionę, bendrai 
imant plaukė po 34.51 maz
gą per valandą. (Plaukiant į 
rytus kelionę atliko per 3 die
nas, 10 vai., 40 m.).

Pirmesnis iš Europos Ame
rikon greičiausias atplaukimo 
rekordas priklausė laivui 
Queen Mary, kuris 1938 me
tais atplaukė per 3 dienas, 21 
valandą ir 48 minutes.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS

, Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y

Nužudė jaunuolę 
stenografę

Darbe, prie savo rašitnės 
stalo, tapo mirtinai sušaudyta 
grhži stenografė Eileen Fan 
hey, 20 metų. Mergina dirbo 
American Physical Society 
raštinėje, 9-me aukšte Pupin 
pastato, viename iš grupės 
bil dingų, kuriuose talpinusi 
Columbia Universiteto įstai
gos.

Sakoma, kad sušaudęs į 
merginą 6 kulkas asmuo bu
vęs aukšto ūgio, arti 30 metų. 
Tačiau niekas nežino, kas jis, 
nei dėl ko jis ją šovė. Prie 
nužudytos merginos rado nu
kritusį, ką tiktai gautą iš Ko
rėjos laišką nuo vaikino Ro
nald Leo. Šeima tikrina, kad 
tiktai su juo mergina ir teb- 
draugavusi.

Keli asmenys girdėję šū
vius ne už ilgo subėgo į rašti
nę, bet mergina jau buvo mi
rusi, o jos nužudytojas sau
giai prasišalinęs. Bent keturi 
asmenys matę jį išeinantį. Jei
gu jį suimtų, jį pažintų.

Jaunuolė Eileen jau antra
sis tos šeimos narys taip tra
giškai prašalintas iš gyveni
mo. Pasėkoje jaunamečių gau
jų karo 1947 metais buvo nu
šautas jos brolis Frank Jr., 18 
metų. Už jo mirtį kitas jau
nuolis tapo nusiųstas į pataisų 
namus, bet jis- jau paleistas. 
Jį suėmė pirmiausia po nušo
vimo merginos, bet . jo išvaiz
da visai neatitiko matytam šo- 
vėjui, tad jį tik apklausinėje 
ir paleido.

Minės Ispanijos 
kovų sukaktį

Abraham Lincoln Brigados 
veteranai ir priešfašistinis ko
mitetas rengia masinį mitingą 
paminėti 1<6 metų sukaktį Is
panijos respublikos gynimo ir 
tebesitęsiančių kovų prieš fa
šizmą Ispanijoje. >

Mitingas, su įspūdinga pro
grama, įvyks liepos 24-tos 
vakarą, Hotel Capitol, 8th 
Ave. ir 51gt St., New Yorke.

Unijistai ragina fasti 
ir nubausti žmogžudį

Kailiasiuvių Unijos centra- 
linė organizacija New Yorke 
kreipėsi į miesto majorą Im- 
pellitteri, kad jis įsakytų val- 

į diniams organams surasti ir 
nubausti tuos, kurie nužudė 
jauną rabiną London McCar- 
ran parke, Brooklyne.

Streikierią masiniai 
mitingai Brooklyne

American Safety Razor Co. 
darbininkai streikieriai šią sa
vaitę po visą Brooklyną vyk
do daugybę susirinkimų atvi
rame Ore. Juose aiškina visuo
menei streiko priežastis. Ir in- 
formiioja, dėl ko dirbančioji 
visuomenė turėtų streiką pa
remti.

Apie 30 mitingų buvo įvyk
dyta pirmomis trimis savaitės 
dienomis. ,

/ »
Liepos 17-tą, pradedant 

10:45 ryto, baigiant vakaro 7 
valanda, bus sekami mitingai:

Fulton ir Myrtle 10:45. 
Atlantic ir Vanderbilt 11:30. 

« Franklin ir Fulton 1 vai.
Nostrand ir Throop 2 vai. 
Throop ir DeKalb 3 vai. 
Marcy ir Myrtle 4 vai. 
Thompkins ir Ellery 6 vai.

- S. 3nd ir Havemeyer 7 vai.
Liepos 18-tą:
Fulton ir Myrtle 10:45 vai. 

18th Avė ir E. 3rd St. 11:30.
Stanley ir Ashford 2 vai. 
Pennsylvania ir Sutter 3 v. 
Kingston ir Fulton 6 vjil. 
Atlantic ir Henry 8 vai.

Pacific netoli Boerum PI. 9 v.
Liepos 19-tą:
Fulton ir Myrtle 9 :30 ryto. 
Columbia ir Union St. 10 v. 
Coney Island Ave. ir Brigh

ton Beach Ave. 12 vai.
Ocean Ave. ir Parkside 2 v. 
Mermaid ir 33rd St. 5 val. 
Mitingo rengėjai ir kalbėto

jai važiuoja iš vienos vietos į 
kitą su garsiakalbiais.

Užstreikuotoji firma gami
na skustuvėlius, kurie parduo
dami po sekamais vardais: 
Gem Razors and1 blades, Sil
ver Star Blades, Blue Star 
Blades, Treet Blades, Ever- 
Ready Razors. Taipgi gamina 
šepečius ir Ascot mechaniškus 
dektukus. Streikuoja apie 1,- 
200 darbininkų, United Elec
trical Unijos narių.

prieplaukos sienon.

Tokią esama veteraną’
C an arsi e p ark uty j e prie pa

jūrio praėjusį sekmadienį su
imti keturi jau pagyvenę vy
rai, kurie žadinami kišenva- 
gystės veteranais. Ir be prie
žasties. Vienas jų, Jacob Kap
lan, jau buvęs areštuotas 97 
kartus. Pirmu kartu savo gy
venime buvęs ištraukęs far- 
merio piniginę 1905 metais. 
Farmerys buvęs atvažiavęs 
miestan vežimu, kurį traukė 
pora mulų. O tai rodo, kaip 
seni jie ekspertai.

Kiti čampijonato verti areš
tų srityje buvo Simon Cooper, 
areštuotas 77 kartus, Meyer 
Louis 72, Samuel Bbnner 52.

Menama, kad jų susibėgi
mas viena diena vienon vieton 
rodo, jog jie vienas kitam pa
gelbsti “darbe”. Kad vieną 
vejant, jau užsitikrinusiai ra
mus pilietis gali visai nepa
justi kito rankos savoje kiše
nėje. Tačiau jie plačiai pažįs
tami. Tad retai kada jiems te
pavyksta šienautis taip gero
jo šienapiūtėje, kokia būna 
karštą dieną pajūrio tokioje 
vietoje, kur minios žmonių 
vaikšto apsirengę, su pilnomis 
kišenėmis.

Areštavo narkotiką 
vartotojus

New Yorke areštuoti trys 
vyrai ir viena moteris, įtarti 
apiplėšinėjime vaistinių. Atė
ję apiplėšti, jie užrakindavę 
duris, langan įdėdavę kortą su 
užrašu,, kad savininkas išėjęs 
15-kai minučių. Tuo tarpu 
susirinkdavę visus vaistinėje 
atrastus narkotikus.

Suimtieji, sakoma, taip gu- 
dravodami apiplėšę bent 22 
vaistines.

s

Greenpointe anksti sekma
dienio rytą buvo užsidegę du 
namai prie 1055 Manhattan 
Avė.: ' priešakinis ir esantis 
kieme. Spėja, kad buvę tiks
liai padegti. .

Iš naujo teis buvusį 
detektyvą

Pašaukti kandidatai į blue 
‘ribbon džiūrę, kuri turės teis
ti buvusį detektyvą James E. 
Reardon. Jis yra prisipažinęs 
buvęs su Harry Gross dali
ninkų loterijų rakete. ,■

Reardon, jeigu taptų nuteis
tu tiek, kiek įstatymai nusako, 
turėtų kalėti apie penkerius 
metus.

* f

Miesto parkuose
Šokius mėgstančiam jauni

mui įsitėmytina, jog liepos 
17-tos ir 18-tos vakarais Char
lie Petersono muzika gros 
šokiams Brooklyno Prospect 
Parke. Vieta randasi prie 
Prospect Park West ir 11th 
street.

Sen. Pat McCarrąn džiau
giasi, kad McCarrano-WaI- 
terio bilius buvo Kongre
so priimtas. Šis naujas 
reakcinis įstatymas yra 
atsuktas prieš sveturgi- 
mius žmones.

Kongresmanas Russ Ni
xon, kalbėdamas elektros 
darbininkų unijos vardu, 
nurodė Senato darbo ko- | 
mitetui, kad senatoriaus 
H. H. Humphrey bilius , 
suteikiąs teisę valdžiai 
kontroliuoti unijas, yra 
pavojingas pasimojimas 
unijas daužyti.

Prekyba mažėja
Visašališkosios rezervo į- 

staigos pateiktame raporte už 
liepos mėnesio pirmą savaitę 
sakoma, . kad New Yorko 
krautuvėse prekyba nupuolė 
17 nuošimčių lyginant su pra
ėjusių metų ta pačia savąįte. i 
Tai pasėka nedarbo jr doąerio 
vertybės nupuolimo dėl pake!- | 
tų kainų.

New Yorke 24 metų vyru- | 
kas M. Mintz doandęs nusižu- j 
dyti, skustuvu suraižęs sau 
riešcJiuis ir sprandą.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Olympia Parko liepos 17-tos vaka
rą Jurgis Klimas (iš Richmond Hill, 
N. Y.) rddys savo filmą “Birutė.” 
Žadėjo atsivežti ir daugiau filmy. 
Kviečiami visi.—G. K. (138-139)

WORCESTER, MASS.
Liepos (July) 18 d., 7:30 vai. va

kare, LLD 11 ir 155 kuopų bendras 
susirinkimas jvyks reikale pikniko 
rengimo. Kuopų valdybos ir nariai 
— dalyvaukite. Už abi kuopas — > 
(139-140) J. M .S,

Knygą šėpa ne kokia 
pragarmė, bet —

Francis Cox, 36 metų, mirė 
nuo knygų šėpos. Jis savo bu
te, 136 Montague St., Br6ok- 
lyne, įvirtęs per stiklines du
ris šėpon. Stiklai perpjovė 
jam rankos gyslą ir kitur ap- 
raižė. Matomai, jis bandęs 
eiti ieškoti pagalbos, nes jį 
atrado visą kraujais apsilįėju
sį sėdint ant laiptų. Nugabe
nus ligoninėn jis ne už ilgo 
mirė.

Newyorkiete 'Mary A. Dal
ton, 72 metų, tapo auto už
mušta einant skersai 45-tą 
gatvę prie Lexington Ave. 
Vairuotojas, 21 metų, sakosi 
jos nematęs. Tik kuomet pa
jutęs, (kad mašina ką nors su
davė, jis išlipo ir pamatė mo
terį po auto.

Atidarydamas savo miega
mojo kambario langą newyor
kietis Di Meglio, 64 metų, iš
krito per tą langą nuo 2-ro 
aukšto ir užsimušė.

BOSTONO APYLINKEI
Visų Apskričių Komitetų Susirin

kimas jvyks ateinantį ^sekmadieni, 
liepos 20 d., 10 vai iš iljįlo, 318 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. Mel
džiu būkit visi ir laiku. čia pa
darysim Laisvės Pikniko atsiimtą ir 
keliatų kitų svarbių reikalų ^aptar- 
sim. — Laisvės Pikniko Komisijos 
Sckr. Jonas Grybas.

(134-140)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Valymo ir Siuvimo 

biznis (Cleaning & Tailor Shop), 
įsteigta per 8 motus. Žema renda. 
Ilgas rendavimas Goriausias pasiū
lymas virš $800. Greitai atsiliepkite. 
Skambinkite: GEdney 8-9002 tarpe 
9 vai. ryto ir 7 v. v. (135-139)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

• —už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62M
GARSINKITĖS LAISVĖJ»

PETRAS KAPISKAS
IR I

VINCAS SODAITIS 1
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 1

Telephone EVergreen 4-8174
■— I

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. I 
BUYUS !

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS ;

, 426 Lafayette St 1
Newark 5, N. J. 1 

MAarket 2-5172 1

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

------—..  -.... 1__

Dr. A. Petriką I
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street |
BROOKLYN^ N. «. 1

TeL EVergreen '

VALANDOS: S
9—12 ryte; 1—8 vakare |
Penktadieniais nidaryta

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtadien., Liepos-July 17, 1952
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