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Klerikalų taktika. 
Prieglaudos namai. 
Ir siuvėjų eilė.

Ljt“Jūs’ laukia mirtis”.
< Rašo A. ŠILĖNAS

No. 155
Amerikos lietuvių klerika

lų atsinešime į kitas lietuviš
kas partijas pastebimas pa
grindinis prieštaravimas. IŠ 
vienos puses klerikalai tebe
kalba apie “visus tautos ele
mentus”, kas apima (apart jų 
pačių, žinoma) ne vien tauti
ninkus ir liaudininkus, bet ir 
socialdemokratus.

Bet paskutiniu Taiku kleri
kalų spaudoje vis dažniau 
matosi išsireiškimas “kairios 
lietuviškos srovės”, ir net 
“kairioji lietuviška srovė”, 
kur suverčiami kartu ne tik 
komunistai ir socialdemokra

KILO PROTESTAS AUSTRALU SENATE, 
KAD JANKIAI NUTARĖ SUNAIKINT 

78 MIESTUS ŠIAURINĖJE KORĖJOJE
Amerikinė komanda šaukia tu miesty gyventojus tuojau 
bėgti j laukus, jeigu jie dar nori gyvais išlikti
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JAPONAI PAMINĖJO 200,000 SAVO 
TAUTIEČIU, KURIUOS AMERIKONAI 

NUŽUDĖ PIRM 7 METU ATOM-BOMBA
Atomų bomba, be to, amžinai sužalojo daugybę žmonių; 
taip sugadino tėvus motinas, kad ligoti kūdikiai gema

tai, bet ir liaudininkai!
—o—

Neseniai “Naujienose” tūlas 
liaudininkas net per ašaras 
teisinosi, bandė įrodyti savo 
broliams klerikalams, kad 
liauidininkai visuomet kovojo 
pri*> bolševikus, kad kuomet 

✓lAgtuvoje kūrėsi pirma tarybi
ne valdžia (po pirmo pasauli
nio karo), liaudininkai buvo 
su baltais, ne raudonais, ir tt.

Kodėl ši klerikalų taktika? 
Mums atrodo, kad jie laips
niškai sukuria ideologinį pa
matų, tam, kad išmesti social
demokratus, ir vėliau liaudi
ninkus, iš bendrų komitetų, 
tarybų, centrų ir kitų susibū
rimų, kas, verčiant į realybę, 
reiškia, .— iš priėjimo prie 
bendrų fondų.

Paskutiniame “Tiesos” nu
meryje tūlas LDS narys M. 
Pūkis kelia klausimą apie se
nelių prieglaudos namo įkū
rimą. Gej-a mintis, gera,, bet 
tik dalis platesnės minties, ku- 

turėtų ateiti fraternales or
ganizacijos dėmesin.

Visos Amerikos lietuvių 
fraternales organizacijos kū
rėsi, kuomet patys reikalin- 
giausieji dalykai, pagalba 
staigioje ligoje, pomirtinė pa
šalpa ir parama, buvo būtini, 
deganti reikalai. Tai buvo mi
nimumas, kuris turėjo būti pa
tenkintas. Dešimtmečiai pra
bėgo. Tos pagrindinės pagal
bos rūsys dar reikalingos, bet 
jos nepakankamos. Pažangi 
fraternalė organizacija jomis 
negali pasitenkinti.

—o—
Mūsų fraternales organiza

cijos ir draugijos stovi tvirtai? 
Jos yra gerai sutvarkiusios 
kaip sirgti, kaip mirti, kaip 
grumtis su kasdieniniais sun- 
'kumais. Laikas, kad jos susi- 
cįįpintų kitais, ne tik labiau
siai elementariniais dalykais, 
laikas, kad jos susirūpintų, 
kaip našiau ir šviesiau gyven
ti.

Ką tas reiškia? Tas reiškia 
ne tik prieglaudos namai se
neliams (kurie būtinai reika
lingi), bet stovyklos jaunimui, 
sveikatos centras, skaityklos, 
platesnė kultūrinė veikla.

Ar tas galima? Viskas ga
lima. Su vaizduote ir gerais 
norais keliai visuomet suran
dami.

Moteriškų drabužių 'unija 
(ILGWU) yra tarp labiausiai 
antikomunistinių Amerikos 
organizuotoje darbininkijoje. 
Bet dabar ir ji patiria, kad 
valdančios klasės riksmas a- 
pie “jėgą ir konspiraciją” 
nukreiptas ne vien prieš ko
munistus. šiuo kartu1 jis nu- 

' kreiptas prieš ja, prieš ILG
WU.

ILGWU pradėjo kampaniją 
organizuoti neorganizuotas 
dirbtuves. Savininkai susibū
rę suriko, kad tai “unijinės 
monopolijos” pasireiškimas, 

ZjAl tuomi laužomi įstatymai, 
KHBK1 pikjetavimai yra “jėgos 

kartojimas.”

Mūsų* aviacijos štabas Ko
rėjoje “įspėjo” 78 miestus, 
kad jiems gręsia mirtis. Gel
tonoji spauda ploja katučių ir

Canberra, Australija. — 
Senatorius E. Morrow, Dar
bo Partijos atstovas Au
stralijos senate, ragino ša
lies seimą ir valdžią. smar
kiai užprotestuot prieš 
amerikonų komandą, kuri 
nusprendė sunaikinti 7 8 
miestus šiaurinėje Korėjos 
Liaudininkų Respublikoje.

Amerikinė komanda pa
skelbė, jog tie miestai bus

Įvyko visuotinas Italijos 
geležinkeliečiu streikas

Roma. — Visuotinas Ita
lijos geležinkelių darbinin
kų streikas per 24 valandas 
suparalyžiavo traukinių ju
dėjimą visoje šalyje. Strei- 
kieriai. reikalavo daugiau 
algos.

Didžioji., italų Geležinke
liečių Unija yra vadovauja
ma komunistų išvien su 
kairiaisiais socialistais.

Atskiros dešiniųjų unijė- 
lės neprisidėjo prie streiko.

*»

Diksikratai remsia 
demokratų kandidatus

Columbia, N. C.—North 
Carolines valstijos guber
natorius James F. Byrnes, 
diksikratas, užgyrė demo
kratų kandidatą į preziden
tus Stevensoną ir sen. J. 
Sparkmaną į vice-preziden- 
tus. Tad ir valstijos diks.i- 
kratų partijos komitetas 
nutarė tuos kandidatus 
remti rinkimuose.

Diksikratai yra pietinių 
valstijų politikieriai, kurie 
griežtai priešinasi davimui 
negrams lygių teisių su bal
taisiais. Prezidentiniuose 
1948 metų rinkimuose jie 
atsimetė nuo demokratų to
dėl, kad demokrata’i žadėjo 
darbuotis už pilietinę negrų 
lygybę su baltaisiais. Tuo
met diksikratai statė atski
rą savo kandidatą į pre
zidentus prieš Truman^.

Gubernatorius Byrnes 
yra įtakingiausias, diksi- 
kratų vadas. Dabartinė jo 
parama demokratų kan
didatams todėl traukia 
ir kitas pietines valstijas į 
Stevensono - Sparkmano 
stovyklą.

Washington. — Praneša
ma, kad gengsteriai - rake- 
tieriai grasino nužudyt se
natorių J. Williamsa, kuris 
reikąląuja imti juos nagan 
kaip taksų sukčius.

sako, kad tai mūsų “humaniz
mo įrodymas”. Abejojame. 
Mums atrodo, kad tie įspėji
mai per lapelius yra dalis pa
stangų sėti terorą, kelti pani
ką, dar labiau smaugti ir taip 
jau sunkiai kenčiančią korė
jiečių tautą.

oro bombomis susprogdinti 
ir gazolino drebučių ugnim 
sudeginti, nes juose esą.ka^ 
rinių įrengimų.

Amerikos lėktuvai išmėtė 
jau pusantro milijono lape
lių į tuos miestus, šau
kiant jų gyventojus bėgti į 
laukus. Amerikinis radijas 
perspėja: — Kuo greičiau
siai neškite savo gyvybę iš 
nu smerktu miestu!

Pasaulinis Kveikerių 
suvažiavimas šaukia, 
daryt taiką Korėjoj

Oxford, Anglija. — Kvei
kerių religijos atstovai, su
važiavę iš yisų pasaulio 
kąmpų, išleido atsišaukimą 
tuojau daryti taiką Korėjo
je, tarpininkaujant Indijai.

Atsišaukimą pasiuntė ka- 
blegramomis Čou En-lajui, 
Kinijos užsienio reikalų mi
nistrui ; Amerikos valsty
bės s.ekretoriui * Achesonui, 
Sovietų užsienio ' reikalų 
ministrui Andriui Višins
kiu! ir užsieniniam Angli
jos ministrui Edenui.

Kveikeriai yra labdarin- 
giausia ir taikingiausia iš 
visų krikščionių religijų.

Syngman Rhee “laimįs” 
rinkimus Piet. Korėjoj

Pusan, Korėja. — Teigia
ma., kad Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentas 
Syngmanas . Rhee vėl “iš
rinktas” prezidentu. Jis 
gavęs 4,724,490 balsų, o trys 
priešingi jamz kandidatai 
tiktai 1,713,373.

Syngmano policija ir ka
riuomenė ardė jo priešinin
kų susirinkimus, areštavo 
kalbėtojus ir nužudė pustu
zinį žmonių.

Amerikos karininkai taip 
pat darbavosi už Syngma- 
ną.

Amerikoną nuostoliai 
Korėjoj padaugėjo 642

Washington. — Oficialiai 
pranešama, jog Korėjos ka
re per savaitę dar 642 . ame
rikonai buvo sužeisti, už
mušti ir nežinia kaip din
go. •

Viso korėjiniame kare iki 
šiol amerikonai nukentėjo 
sekamus nuostolius:

v Užmušta 18,00§, sužeista 
83,753 ir be žinios dingo 
12,551. \

Ike nepatinka MacArthurui
New York. — Gen. Mac- 

Arthuras atsisakė agituoti 
už gen. Eisenhowęrį, repu- 
blikonų kandidatą' į prezi
dentus. Jis norėjo Tafto 
kaip kandidato.

JAU SUKELTA $9,209.91 
DAR REIKIA $790.09

Faktinai tik trupinių bereikia užbaigimui mūsų dien
raščio finansinio vajaus. Jei tik rimtai kreiptume dėme
sio, primestume dar, po doleriuką, tai vajus būtų greit ir 
garbingai baigtas.

Puikus laiškais, iš Lowell, Mass., fondo reikalu:
“Gerbiamieji I

Mes, lowellieciai, irgi’pasidarbavome Laisvės fondui
• pagal savo išgalę. Nors mes neturėjome pasiskyrę sau 

kvotos, bet i vis tiek pat neblogiausiai atlikome savo 
užduotį spaudos palaikymui.

Čia'randate čekį sumoje $128.00 sustiprinimui dien
raščio Laisvės.

Žemiau seka aukojusiųjų vardai:
A. Drazdauskas $20.00 J. Blazonis 10.00
LLD 44 kuopa 15.00 S. Paulenka 10.00
J. Puskunigis 10.00 A. Stravinskas 10.00

(Tąsa 4-tam pusi.)
—,---------------------------------------------------------------------

Egiptas užgrobsiąs bilijonus dolerių 
buvusiojo karaliaus Parūko nuosavybių

Kairo, Egiptas.. — Gene
rolo Naguibo ir premjero 
Maherio valdžia nutarė už- r
grobti milžiniškus nekilno
jamus turtus buvusiojo ka
raliaus Faruko ir jo šeimy
nos.

Farukas su savo giminė
mis turėjo trečdalį visos 
dirbamosios Egipto žemės, 
pustuzinį šaunių palocių, 
šimtus milijonų dolerių Še
rų - akcijų egiptinėse pra
monėse ir daug kitų nuosa
vybių. Nekilnojami Faru- 
kų turtai siekę bent du 
tūkstančius milijonų dole
riu (du bilijonus).

Valdžia paskyrė komisiją 
karališkoms nuosavybėms 
surašinėti. Tam komisija

Amerikos Darbo Partija 
reikalauja kainų kontrolės

New York. — Amerikos 
Darbo Partija reikalauja 
sušaukti specialę Jungtinių 
Valstijų Kongreso sesiją, 
kad įvestų tikrą kainų ir 
rendų kontrolę.

Pereitoji Kongreso sesija 
faktinai panaikino kainų 
kontrolę.

Tad valgių ir kitų reik
menų kainos greitai po > to 
pakilo keliolika procentų ir 
daugiau.

Per kelias paskutines sa
vaites kiaušinių tuzinas pa
brango keliolika centų, o 
daržovių ir vaisių kaįnos 
net padvigubėjo.

Maisto trustas, keldaųias 
kainas, dabar naudojasi 
ypąč gamtine nelaime, kad 
kaitri sausra susvilino daug 
derlių įvairiose valstijose.

Maplewood, N. Y. — Plė
šikai naktį išsinešė iš Joh- 
no Muilino namų seifą .su 
$25,000. Seifas svėre 500 
svarų. , . • 

turės darbuotis per kelias 
savaites.

Bet įsakymas perimti Fa- 
rukų turtus i valstybės nuo
savybę nekliudo, bilijono do
lerių vertės pinigų, perlų, 
deimantų ir auksų, kuriuos 
karalius buvo iš anksto 
persiuntęs taupymui į Eu
ropos ir Pietinės Amerikos 
bankus.

Pranešama, kad vien į 
Brazilijos pramones jis yra 
įdėjęs. 50 milijonų dolerių.

Egipto valdžia, manoma, 
dalins valstiečiams nusavin
tas karališkųjų Farukų že
mes. ' •

Išvytas iš Egipto, Faru
kas dabar lėbauja gražioje 
Italijos saloje, Capri.

Vėl atsidaro didžiausias 
šovinių fabrikas

St. Louis, Mo: — Stokuo- 
jant plieno, buvo priverstas 
čia užsidaryti didžiausias 
Chevrolet amunicijos fabri
kas, per visuotiną plieno 
darbininkų streiką. Tafe fa
brikas padarydavo apie pu
sę visų šovinių, vartojamų 
Amerikos patrankoms.

Fabrikas vėl pradės veik
ti kitą savaitę. Kuomet ga
myba pilnai ėjo, jis samdė 
2,200 darbininkų.

Indijos seimas leidžia be 
teismo įkalinti komunistus

New Delhi, Indija. — 
Premjero Nehru ragina
mas, Indijos seimas dar 
dvejiems metams ' pratęsė 
įstatymą, kad valdžia gali 
be teismo laikyti per 12 
mėnesių kalėjime suimtus 
.komunistus, bei kitus “ne
ištikimuosius.”

Hirosima, Japonija.—Tre
čiadienį, suėjo lygiai 7 me
tai nuo to laiko, kai ame
rikonų atom-bomba sunai
kino Hirosimos miestą ir 
pražudė daugiau kaip 200,- 
000 jo gyventojų.

Japonų vyriausybė liūd
nai paminėjo tą sukaktį/

Hirosimos miesto majoras 
Kamai padėjo, ant pamin-' 
klo žuvusioms sąrašą var-

Lietuvoje pakeista 
daug pareigūnu Kom. 
Partijoj ir pramonėj

Maskva. — Pravda ir Iz- 
viestija, vyriausi Sovietų 
laikraščiai, rašo, jog pernai 
Tarybų Lietuvoje buvo pa
keista apie pusę pareigūnų 
vietiniuos Komunistų Par
tijos, komitetuose. Daug pa
keitimų padaryta ir kolek
tyvinių ūkių vadovybėje.

Neseniai taipgi pakeista 
apie 1,750 specialistų bei at
sakingų darbininkų įvairio
se Lietuvos pramonėse ir 
važiuotėje.

Pravda sako, kai kur net 
per daug pakeitimų įvyko.

Vis daugiau jaunų žmo
nių pakeliama į pareigū
nus.
į_________ L___

Valdžia pakelia 
aliumino kainas

Washington. —: Valdžia 
leido 5 centais svarui pa
kelti kainas aliumino ir pa
gamintų iš jo daiktų. Tai 
todėl, kad CIO| unija išrei
kalavo ‘ pridėti darbinin- 
kąms apie'21 centą uždar
bio per valandą.

Aliumino fabrikantai rei
kalavo padidinti kainas 10 
centų svarui.

Aliuminas yra vienas iš 
reikalingiausių karinių me
talų. Jo pagaminama apie 
milijoną tonų per metus.

Korėjos liaudininkai 
laimėjo poziciją

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
atkakliai šturmavo ameri- 

. konus rytiniai - vidurinia
me fronte ir užėmė naują 
poziciją kalne paliai Puk- 
han upę. •

Amerikonai praneša, kad 
jų lakūnai per tris dienas 
numušė 11 rakietinių Šiau
rinės Korėjos lėktuvų.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako, kad 
nušovė dar 3 Amerikos lėk
tuvus. • ■

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, nekaršta.

dų daugiau kaip 200,000 
gyventojų, kuriuos atomi
nė bomba užmušė, gyvua 
sudegino bei atontiniais 
nuodais numarino.

Paminkle jiems yra. iškal
ta japoniškomis raidėmis:..

“Ramiai miegokite.' To
kia klaida nebus pakarto
ta.”

Paminklas pastatytas pi-’ 
liečiu aukomis toje vietoje, 
kur sprogo atomų bomba. z

Anglų lėktuvas skraidė, 
mėtydamas gėlių vainikus^ 
kur susirinkę prieš pamin
klo žmonės meldėsi už nu
žudytus.

Amerikonai skelbė, kad 
ju atom-bomba pražudžiua 
tiktai 80,000 žmonių Hirp^ 
šimoje, o kita atom-bomba ■> 
apie tiek japonų užmušus 
Nagasaki. ’ ••••

Japonai gi sako, ameri
konai tyčia keleriopai su
mažina tikrąjį nužudytųjų 
skaičių, s v-

Japonų protestas '
Nagasaki mieste susirin

ko jo ir Hirosimos valdinin
kai ir užprotestavo, kad ' 
Amerika taip šaltai žiūri. į 
nukentėjusius nuo atomic 
nių bombų, ir reikalavo 
jiems pašalpos. • ' /

Apart užmuštųjų, . 4os 
bombos sužalo!o daugybę 
nagasakiečiu ir hirošimie- 
čių, padarydamos juos am
žinais paliegėliais.

Gimusieji po atom-bombų 
išsprogdinimo kūdikiai 
taipgi būna ligoti, su suga
dintomis akimis ir įvairiais > 
kitais silpnumais. z |

Japonų mokslininkai to* 
liau tyrinėja žala, kurią 
atomų bombos padarė nau
jajai žmonių kartai. Ato
miniai nuodai - spinduliai, 
kurie kliudė tėvus - moti
nas, dar ir šiandien atsilie
pia gemantiems kūdikiams.,

Čianginiųkų ir japonų 
santaikos bankietas

Formoza. — Baliavojo 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninku valdovai ir Japonijos 
politikieriai, minėdami su
sitaikymą už 15 metų po 
to, kai Japonija pradėjo 
karą prieš Kiniją.

GRAIKIJA GRŪMOJA 
BULGARIJAI

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarchistų valdžia 
pagrasino Bulgarijai griež
tais veiksmais dėl to, kad 
Bulgarija pasisavino dvi 
mažiukes saliukes Evros 
upėje, plaukiančioje rube- 
žium tarp tų dviejų kraštų.

Saliukes • dažnai beveik 
panyra po vandeniu; o va
sarą tiktai karvės “šienau
ja” menką jų žolę.

Ketvirtadienį Graikijos 
kariuomene jau apšaudė

— ' • '___ j____ -
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Vilties žiburėlis korėjoje
PALIAUBŲ DERYBOS KORĖJOJE priėjo prie taško, 

kur galima pasakyti, kad šis tas atsiekta,—paliaubų su
sitarimo pagrindinis tekstas jau sudarytas ir abi pusės 
sutikusios su juom. Taip sako britų žinių agentūra 
J‘Reuters” iš vienos pusės, ir Kinijos oficialė žinių agen
tūra iš kitos. *

Ar susitarta? Dar ne. Kaip nurodo žinių agentūros,’ 
svarbus klausimas dar lieka: karo belaisvių grąžinimo 
klausimas. Tai tas pats nelaimingasis klausimas, dėl ku
rio derybos vėl ir vėl buvo nutrauktos, tas pats klausi
mas, su kuriuom rišosi kruvini įvykiai Kodžės saloje.

Tad, dar peranksti optimistiškai sušukti, kad paliaubų 
pasirašymas jau netoli Korėjoje. 'Visko dar gali būti.

. Šiuo momentu mūsų aviacija, britų kreiserių padedama, 
bombarduoja Šiaurės Korėjos miestus nauju įžulumu. 
Tas tikriausiai nepadeda sudaryti atmosferą, kuri pa
greitintų paliaubų pasirašymą. Bet visgi, visgi paliau- 

,, bti atsiekime vilties žiburėlis, nors silpnai, bet vis vien 
švysti. Ateinantį pirmadienį derybos bus pradėtos dėl 
karp belaisvių klausimo.

Visas taiką mylintis pasaulis karštai pageidauja, kad 
paliaubos pagaliau būtų paskelbtos. Nelaimingoji Ko
rėja, paversta į griuvėsių, pelenų ir kančių krūvą, nori 

, atsikvėpti iš to pragariško žaislo, kuris jau dveji metai 
S siaučia jos žemėje. Kaimyninė Kinija nori koncentruoti 
į savo energiją ant taikingos statybos, naujo gyvenimo 

•: kūrimo. Visas dorasis pasaulis joms to paties linki.
Iš kitos pusės, ir mūsų šalies žmonės savo persveria- 

moje didžioje daugumoje nori matyti šio karo galą.
• Jięm įgrįso tas nelemtas karas, jiems įgrįso sąrašai už- 
. muštų ir sužeistų karo lauke, apie kurio reikalingumą

jie abejoja. ' ' .
Turėkime viltį, kad paliaubos bus pasirašytos. Bet 

turėti viltį neužtenka. Dabar laikas sustiprinti veiklą 
užtaiką. Dabar laikais kuo garsiau sušukti: GANA!

_____________________ ___ i

VAKARŲ KOMUNISTŲ NUTEISIMAS
Penkias dienas tarėsi prisaikintieji teisėjai, svarsty-' 

-darni 14 Kalifornijos komunistų vadų bylą, ir priėjo iš
vados. kad jie kalti, kalti tame klasiškame “konspiravi- 
me mokinti ir raginti jėga nuversti valdžią.”

Pats kaltinimo formulavimas rodo, ant kokio netvirto 
•• pagrindo sudarytas prokuratūros teigimas: ne valdžios 
'• vertime, ne planavime nuversti, bet taip netiesioginiame 

“planavime raginti versti” komunistai kaltinami... By- 
la parodė (jeigu dar reikia įrodymų), kad, kaip šimtme- 

•’ 'tis atgal Cologne (Kelno) byloje, kurioje buvo teisiamas 
. ,* pats Marksas ir jo draugai, kaip šimtuose panašių bylų 
į įvairiais laikais įvairiuose kraštuose, valdančioji klasė 
■’ negali įrodyti faktais ar iškeltais veiksmais, kad mark- 

sistai laužo įstatymus arbU yra konspiratoriai. Viskas,
■ ką jie gali daryti, tai cituoti marksistinius raštus ir sa-

Y votiškai sudarkant prasmę daryti jiems patinkamas iš- 
vadas.

L*- Kalifornijos komunistų vadų nuteisimas nėra staigme- 
.^•na. Visa sukurtoji Atmosfera, ypatingai FBI ir McCar- 

’į* rano komiteto brošiūra, išleista kaip tik, kuomet pęi- 
** paikintieji teisėjai buvo pasirengę tartįy, jau rodė, kur-
* link dalykai eis.

1^49-tais metais Aukščiausias Teismas, svarstydamas 
Schneidermano bylą, nusprendė, kad Amerikos Komu- 

•'į* nistų Partija nestoja už jėgos vartojimą ar valdžios nu- 
. * vertimą ta priemone. Tas pats Schneider manas figūruoja 

ir‘šioje byloje, ir prisaikįntieji teisėjai išneša nuospren- 
r dį, kuris anuometinę Aukščiausio Teismo nuomonę at- 
į meta. Tai simptomas dabartinės isterijos. Tai tdipgi 
g įspėjimas Amerikos žmonėms, kad jų civilės teisės atsi

duria vis didesniame pavojuje. Tai įspėjimas, kad tik 
, į sustiprinta visų laisvę mylinčių amerikiečių kova gali 
g sulaikyti mūsų šalį nuo laipsniško slydimo link fašizmo.

______ R--------- ------

į POLKO NUŽUDYMAS IR KALTIEJI
V 1948-TŲ METŲ PAVASARĮ į Graikiją atvyko ame- 

rjkietis žurnalistas Polkas, CBC korespondentas. Ne-
Ojfc trukus, gegužės 17-tą dieną, jis buvo rastas nužudytas,

. įmestas į Saloriikos įlanką. ■ •
< X* • Visi žinojo, »kad Polkas buvo kairių nusistatymų. . Jo 
||fc kolėgos žurnalistai taipgi žinojo, kad jis planavo vykti 
Z’į liaudiečių-partizanų teritoriją šiaurinėje Graikijoje, 
< . kad savo akimis pamatyti tenykštes sąlygas. Visi Polko 
L draugai, jankiai žurnalistai Graikijoje ir namie, supra- 

to,, kad jį nužudė kokios nors graikų dešinių teroristų.
k' grupės pasiųstas žmogus.

Bet Graikijos policija tuojau sudarė savotišką teoriją: 
«- esą, Polką nužudę komunistai, kad užmesti kaltę ant 
.♦>' dešiniųjų. Polko* draugai nepasitenkino tokia išvada. 

^^Washinįtone buvo sudarytas specialus žurnalistų komi- 
v tetas, su Lippmanu,priešakyje, kad' reikalą tyrinėti.

Specialus*, tyrinėtojas, graikiškai kalbantis amerikietis 
. karininkas, buvo pasiųstas į Graikiją. ‘Tas surado kal- 
; tės gijas, kurios vedė link dešinių politikierių.

\ Amerikos ambasada, Graikijos valdžios raginama,

“NEWS” IR 
SOCIALISTAI

Kraštutinių repūblikonų 
akyse tarp komunistų ir 
socialistų nėra mažiausio 
skirtumo. Jų organus “Dai
ly News” juos visuomet su
deda kartu kaip raudonuo
sius. Štai rugp. 4-tą laik
raštis vedamajame straips
nyje sako, kad Vakarų Eu
ropos socialistai yra tik 
raudonukai* su minkštomis 
pirštinėmis amt jų geleži
nių kumščių. Ir kas tie 
raudonukai? Ogi, Attlee!

Matote !' Greitu laiku kle
rikalai ir tautininkai tą pa
tį pradės sakyti ir lietuviš-. 
koje plotmėje, kad Grigai
tis yra “krypto - komunis
tas,” “užmaskuotas raudo
nukas.” Atsargiai, labai at
sargiai, jie ką tai panašaus 
jau murma.

LMS “POLITRŲKAI”
Montrealio “Nepriklauso

ma Lietuva” štai ką rašo 
apie Lietuvių Meno Sąjun
gos atostoginę mokyklą, 
kuri vyko Olympijos Parke, 
prie Worcesterio:

•Jonikas “Vilnyj” džiaugia
si, kad Worcesteryje dabar 
pradėjusi veikti ' “atostoginė 
mokykla”, kurioje “apie 30 
ar daugiau jaunų vaikinų ir 
merginų... taip atydžiai, taip 
godžiai klauso pamokų”... 
Kokių ? Tai .nesunku atspėti, 
nes kokias gi pamokas gali 
duoti komunistai? Tai moksli
nami komunistų veikėjai, so
vietiškai sakant politrukai.

LMS atostoginėje moky
kloje mokinosi apie keli tu
zinai jaunuolių, kurių vi
dutinis amžius, buvo apie 
15 metų. Muzikos klasėse 
jie šiais metais koncentra
vosi ant Miko Petrausko 
dainų, dramos klasėje kon- 
centruotasi ant to paties 
Petrausko operetės “Biru-
tės” (kurios ištraukos su
vaidintos gale mokslo laiko
tarpio), ir ]

. Ne, ponai iš “Nepriklau
somos Lietuvos.” Pažangios 
leidyklos savo spaustuvių 
darbininkų neišnaudoja. Ne 
tik spaustuvininkų, bet vi
sų kitų pažangių leidyklų 
samdinių (administratorių, 
redaktorių ir tt.) algos 
žemesnės negu panašiose 
buržuazinėse įstaigose. Re
daktorių dažnai pačios že
miausios. Bet niekas tose 
įstaigose nesijaučia išnau
dojamas., nes visi žino, kad 
darbuojasi savo tautos ir 
klasės labui. ,•

O kas link to, kad Miza- 
ra “savosios nosies ne
kiša,” tiek galime pasaky
ti: Šis žymuš žurnalistas, 
rašytojas ir dramaturgas 
pats ilgus metus buvo 
spaustuvininku, ir dabar, 
kuomet; sąlygos to reika
lauja, jis padeda šalin sa
vo daugiašakį literatūrinį 
darbą ir eina “spaustuvės 
dulkes, kvėpuoti”...

DARBAS IR 
ATSAKOMYBE

Vienas kryžiokas džiaug- 
giasi:

“Taigi, jau 30 metų kai vi
soj SSSR žemėj komunistai 
deda milžiniškas pastangas ir 
leidžia didžiules pinigų suhias, 
kad jaunimą galutinai palenk
tų savo pusėn, kad jį nužmo
gintų, pajungtų savo partijos 
tikslams ir padarytų klusniu 
jų įgyvendintos diktatūros į- 
rankiu. Tačiau jiems nesiseka. 
Komunistų valdomoji partija, 
nežiūrint jos nariams teikia
mų įvairių privilegijų, visoj 
SSSR teritorijoj nesudaro nė 
5% visų gyventojų skaičiaus.”

Absurdas nuo pradžios 
iki galo. Žmogelis jokio 
supratimo neturi apie tai, 
ka reiškia būti komunistu ** 
partijos nariu... Kiek mums 
žinoma, Tarybų Sąjungoje 
partijos narystė uždeda di
delę atsakomybę. Parti- 

i jos narys turį būti visur 
pirmutinis. Jis turi duoti

lietuvių kalbos pavyzdį kitiem 
klasėje koncentruotasi ant -
taisyklingo lietuviško 
rimo bei ant vienos 
istorinės žinutės apie 
Lietuvos senovę...

Prie pat Olympijos 
ko randasi Maironio

Niekas ten neverčia būti
išta- Partij°£ nariu. Priešingai, 
kitos labai daugelis norinčių 
gilią įstoti nepajėgia įrodyti sa

vo pasiruošimą būti parti- 
Par- j°s nariu, pasiimti ir paneš- 
par„' ti uždedamą atsakomybę.

kas, lietuvių katalikų įstai
ga. Iš ten atėję svečiai daž
nai klausėsi LMS atostogi
nės mokyklos pamokų ei
gos. Klasės buvo visiems 
atviros. Tūlas “Sandaros” 
bendradarbis buvo dažnas 
klasių klausovas...

Nar o Montrealio “Ne
priklausoma Lietuva”1 “ži
no geriau,”—žino, kad mo
kykloje buvo lavinami “po
litrukai”! “Nepriklauso
mos Lietuvos” ištrauka, ku
rią viršuj paduodame, ten 
telpa skyriuje, kuris pava
dintas “Juokdariai.”

Tik tą patį galime pasa
kyti apie tokį vaikiškumą.

KAS IŠNAUDOJAMAS?
Liepos 30 “Nepriklauso

ma Lietuva” sako, kad 
“Laisvė” išnaudoja savo 
spaustuvės d a r b i n i n kus.' 
Girdi, pats Mizara pripa
žino (“Krisluose”), kad pa
žangių spaustuvių darbi
ninkai gauna mažiau algofe^ 
negu likusiose spaustuvėse.

Ir “N. L.” sako: %
Taigi, gera Mizarai dulkes 

uostyti svetima nosimi... Savo
sios jis ten nekiša.

Montreal, Canada
Nežinoma ekspliozija . 
sudrebino miestą

Rugp. 2 d. apie 2 vai. dieną, 
lyg iš požemio sudrebino visą 
miestą misteriška' ekspliozija, 
išgąsdinusi visus žmones. Ma
nyta jog tai bus priešo bom
ba ar žemės drebėjimas. Ry
tuose ir vakaruose gatvėse 
rasta išbyrėjusių langų stiklų, 
žmonės telefonavo policijai ir 
gaisrininkų stotims, bet jokių 

[ ekspliozijos žymių nesuranda
ma. Manoma jog bus tai gal 
požemio gesai. Tuom laiku 
tik vienas tesiradęs orlaivis 
ore tarpe Ottawos, ir Montre- 
alo. I

Ir taip jau du miestai tapo 
išgąsdinti: Washirigtonas ir 
Montrealas. Vienas skrajojan
čiomis lėkštėmis, kitas — ko
kių tai “nečystų” dvasių tren
ksmų, o kas atsitiktų, jeigu 
bestraksėdami kapitalistai 
pradėtų trečią pasaulinį ka
rą?!... *■ A. B.

Butler, N. J. — Susprogo 
didelė mašina gumos kieti- 
nimo fabrike, užmušant 
vieną darbininką ir sužei- 
džiant 27.

greit įsimaišė ir privertė tą tyrinėtoją vykti namo.^Val
džios versija liko,—komunistai liko “apkaltinti.” Ir da
bar, ketveri metai vėliau, pats Lippmano komitetas pri
sideda prie Atėnų versijos. - . ‘

Giliai savo širdyje Lippmanas ir jo draugai, be abejo, 
žino, kad tikrieji Polko žudytojai nesurasti. Bet jie nu
silenkia dabartinei anti-komunistinei atmosferai, nors 
tuortii tikriausiai neparodo‘-pagarbos savo nužudytam 
kolegai., f ' :; • •

v

(Tąsa)
Jūsų reporterio nuomo

ne, LDS finansinę ir orga
nizacinę būklę geriausiai 
pavaizduos ištraukos iš 
LDS sekretoriaus J. Siur
bęs raporto, kuris seka:

LDS FINANSINIS 
STOVIS

Sekamas finansinis
portas padengto periodą 
nuo gegužės 1 d., 1950 m.,

or-

ra-

Su gegužės 1 d., 1950 m., 
visas LDS turtas buvo

Nuo to laiko įplaukė $671,- 
005.71.

Per tą laiką viso išmokė
ta ir investuota $656,078.61.

Su liepos 1 d., 1952 m. vi
sas LDS turtas — $1,060,- 
863.89.

Šis turtas dalinasi seka
mai :
Pinigai bankuose $70,048.55
Bonai .’............. 665,536.25
Morgičiaį ......... 316,464.74
Raštinės rakandai 3,164.53 
Globos Fondas 2,007.11 
Automatiškos pasko

los nariams .... 3,592.71
Pinigai ofise.......  50.00

pagamim-

. i Viso $1,060,863.89
LDS FONDŲ STOVIS

LDS fondai su liepos 1 d., 
1952 m., turi sekamą pini
gų sumą:
Apdr. fondas $751,894.38

'paaugo .... 104,736.33 
Pašalpos fondas 234,023.55

paaugo ;.. .. 17,590.30 
Vaikų Apdr. 40,811.16

paaugo ....... 9,951.16
Nepapr. Pagalbos 24,453.72

paaugo ......... 3,167.16
Globos fondas .... 2,007.11

sumažėjo ... 1,594.47 
Lėšų fondas .......  7,673.97

paaugo ......... 1,674.56
Išėmus Globos Fondo su

mažėjimą $1,594.47, abel- 
nai LDS turtas paaugo 
$135,525.04 nuo praeito Sei
mo.

Globos Fondą sudaro ne
pilnamečiams pašalpga- 
viams priklausomos ap- 
draudos. Pinigai būna pa
dėti banke pašalpgavio var
du. Kuomet tokiam pašalp- 
gaviui sueina 21 metai am
žiaus, tai jam išmokama 
priklausoma apdrauda.

Apie Lęšy Fondą
Į Lėšų Fondo viršuj pa

žymėtą sumą įeina ir rašti
nės rakandų vertė $3,164.53 
sumoj., Taigi, Lėšų Fonde

.pinigų yra tik $4,509.44.
Iki liepos 1, 1952 m., nuo 

kuopų ir narių viso gauta 
paramos Lėšų Fondui $4,- 
485.67.

Jeigu ne ši parama, tai 
Lėšų Fonde -turėtume tik 
apie $23.

Kuopoms laiškuose ir
ganė Tiesoj buvo plačiai 
nurodyta, jog įvedimas nau
jų mokesčių lentelių su pra
džia šių metų, 
mas narystės paliudijimų
ir kitų formų mums kaš
tuos apie $3,000. Dėl tų 
ekstra išlaidų ii; prisiėjo 
Centro Valdybai atsišaukti 
į kuopas ir narius dėl pa
ramos Lėšų Fondui. Kaip 
matome, kuopos ir nariai 
gražiai atsiliepė į Centro 
Valdybos atsišaukimą.

Pomirtinių ir pašalpų 
išmokėjimai

- Nuo gegužės 1 d., 1950 
m., iki liepos 1 d., 1952 m.„ 
mirė suaugusiųjų skyriaus 
narių 225. Jų pašalpga- 
viams išmokėta viso $93,- 
033.90' pomirtinėmis.

Nuo gegužės 1 d., 1950 
m., iki liepos 1 d., 1952 m., 
sirgo 1,104 nariai ir pašal
pomis jiems išmokėta, $64r 
291.00.

Per šį laikotarpį iš Ne
paprastos Pagalbos Fondo 
suteikta parama 34 na
riams, viso $1,626.76 sumo
je.
Kiek išmokėta per 22 metus

Nuo LDS suorganizavimo 
iki liepos 1 d., 1952 m., na
rių mirė 1,587. Jų pašalp- 
gaviams išmokėta pomirti
nėmis $583,714.64.

Nuo LDS suorganizavi 
mo iki 1 d. liepos, 1952 m., 
narių sirgo 11,862. Jiems 
LDS išmokėjo pašalpomis 
$569,384.63.

Kuopų skaičius
Šiuo tarpu turime 173 

kuopas, jiį tarpe 10 jauni
mo kuopų. Laike praeito 
Seimo turėjome 174 kuo
pas. Nuo praeito Seimo iki 
šiol likvidavosi viena kuo
pa. LDS 138 kp., Cleveland, 
Ohio, prisidėjo prie LDS 55 
kuopos, Clevelande.

Narių skaičius
Laike praeito Seimo, 1950 

m., LDS turėjo narių su
augusiųjų skyriuj 7,649; 
vaikų skvriuj 
8,256.

Su liepos 1, 1952 m., LDS 
turėjo narių narių suaugu
siųjų skyriuje l6,941; vaikų

607. Viso

Egipto militarinio sukilimo vadas generolas Moham
med Naguib'Bėy (kairėje). Jis privertė karalių, Parū
ką pasitraukti nuo sosto. Jis sako, kad jis tą sukilimą 
pravedė prieš korupciją valdžioje ir kad valdžios vai
ras esąs pavedamas civiliniams žmonėms. Kiek jis savo 
pažadus ištęses, jau visai kitas klausimas. Kol kas jis 
yra šalies diktatoriumi.

Reiškia, nuo praeito Sei
mo ikį šio Seimo mūsų Su
sivienijime narių skaičius 
sumažėjo 758 nariais.

Per tą periodą dėl įvairių 
priežasčių išsibraukė p/»ie 
500 narių. Vyriausia •idli- 
braukimo priežastis yrata, 
kad daugelis kuopų tinka
mai neprižiūri savo narių, 
neparagina laiku užsimokė
ti narinę mokestį.

Kaip jau viršuj nurodyta, 
per tą periodą mirė 225 na
riai.

Nuo praeito Seimo iki 
liepos 1 šių metų naujų na
rių įrašėme: 145 į suaugu
siųjų skyrių ir 61 į vaikų 
skyrių. Viso naujų narių 
įrašėm 206.

Tas parodo, jog per dve
jus metus laiko mes palygi
namai mažai naujų narių 
įrašėm. Didelė dauguma 
kuopų pereitame vajuje ne
įrašė nei po vieną naują 
narį.

. -Labai negerai, kad dide
lė dauguma mūsų kuopų 
nesirūpina naujų narių Ra
šymu. * •

LDS tvirtumas ir tūW
• . silpnumai

LDS apdraudos ir pašal
pos fondai- yra labai tvir
ti. ; Reiškia, pats mūsų Su
sivienijimo pamatas yra 
tvirtas. Vargiai rasime ki
tą tokią fraternalę organi
zaciją, kurios apdraudos ir 
pašalpos fondai būtų taip 
tvirti, kaip mūsų Susivie
nijimo.

Mes turime tvirtą, gerą 
savišalpos organizaciją. Tą 
turėtų gerai įsitėmyti kiek
vienas LDS narys. Didelę 
klaidą daro tie, kurie pasi
traukia iš mūsų Susivieni
jimo dėl kokių menkų prie- 
,žhsčių. /

Silpnoji mūsų Susivientyi- 
mo pusė, tai sumažėjimas 
narių skaičiumi. Tą silp
numą mes lengvai galėtu
me prašalintų jeigu tik vi
sos mūsų kuopos nors šiek 
tiek rūpintųsi naujų narių 
gavimu; jeigu visos kuopos 
rūpintųsi, kad nariai neišsi- 
brauktu dėl kokiu menku 
priežasčių.

Reikia daugiau pastangų 
dėti dėl naujų narių įrašy
mo. Kad .naujų narių ga
lima įrašyti, tai tą labai 
gerai įrodė tie LDS veikė
jai, kurie darbavosi praei
tame vajuje.

Mūsų pašalpos skyrius 
šiuo tarpu yra tvirtas. Bet 
kad tas skyrius būtų tar
tas ir ant toliau, reikiffyiė- 
ti pastangas įrašyti į /pa
šalpos skyrių daugiau jau
nesnio amžiaus narių. Da
bar dauguma jaunesnio am
žiaus narių priguli tik ap
draudos skyriuje, nepriguli 
pašalpos 
nuolatos 
prigulėti 
riuje.

Taigi, 
sės mes

skyriuje. Reikia 
raginti jaunesnius’ 
ir pašalpos sky-

tas silpnesnes pu- 
lengvai galėtume 

prašalinti, jeigu tik mūsų 
visos kuopos, nors šiek tiek 
rūpintųsi naujų narių įra
šymu. Galėtume padaryti 
mūsų. Susivi e n i j i m ą dar 
tvirtesniu.

Po raportų buvo skaityti 
sveikinimų laiškai ir fele- 
grąmos. Su sveikinimais 
prisiųsta ir aukų.

Reporteris

Redakcijos Atsakymai

I

F. R. Igniui. — Atleisite, 
kad jūsų straipsnelio ne 

. lėsime sunaudoti. Mu 
patiems neaišku, ar ba z 
te rimtai argumentuoti, 
tik norite minėto* laikraš
čio redaktorių pašiepti. Vis 
tiek ačiū už rašinėjimą. :

2 pusi.—Laisvė



LDS prezidento Rojaus Mizaros raportas 
dešimtajam seimui, įvykusiam rugp. 4-S-6-7 dd 
Detroit, Mich.

spenduoti', o kai asmuo susispenduoja, užsivelka su mokesčių 
mokėjimui, tuomet nelengva jį gauti atgal. .

Kita priežastis, visiems aiški: siautėjanti krašte 
gązdinimai tų, kurie priklauso prie darbininkiškų 
cijų, apdraudos ir kultūrinių organizacijų.

Paleisti gandai, būk LDS esąs “per kairus,” būk

isterija, 
organiza-

Waterbury, Conn

Gerbiamieji Dešimtojo Seimo delegatai!
Sj^Slaino, kaip LDS prezidento, apyskaita už dvejus metus 
bus trumpa, nes kiekvienas Centro Valdybos narys pa
teiks savo pranešimą-apyskaitą. Ir visa tai sudarys jums 
paveikslą tų pareigų, kurias mes, kolektyviai ir pavie
niai, atlikome.

Bendrai, man rodosi, jog Centro Valdyba savo parei
gas atliko neblogai, pagal išgalę.

Nuo Devintojo iki Dešimtojo LDS Seimo Centro Val
dyba turėjo tris pilnus suvažiavimus. Mažesniųjų Centro 
Valdybos posėdžių iš viso turėjome tryliką. Kiekviename 
jų dalyvavau.

Pirmajame savo posėdyje, įvykusiame 1950 metų lie
pos 6 dieną, buvo pasidalinta tam tikrais darbais: Prezi
dentas, sekretorius ir iždininkas buvo įpareigoti rūpintis 
investmentais pinigų į bonus ir morgičius, tačiau invest- 
mentus į morgičius kiekvieną kartą Centro Valdyba 
sprendė.

Kol kas neturėjome jokių bėdų su pinigais, investuo
tais į bonus ir morgičius. Visi įvezdinimai atrodo saugūs.

Kiek ir kur pinigų investuota, kiek jų turime bank
uose, jums smulkiai praneš sekretorius ir iždininkas, 
taipgi iždo globėjai, tad aš savo raporte to neliesiu.

Užtenka pasakyti, kad mūsų Susivienijimas finansiš
kai stovi tvirtai: turime virš $1,000,000 turto!

jTuo kiekvienas gali pasidžiaugti. Man asmeniškai itin 
flįąagu tai priminti, nes prieš 22-jis metus, kai mes Susi
vienijimą kūrėme, mūsų iždas buvo tuščiutėlis. Mums, 
kuri-e buvome prie LDS įkūrimo, teko tuo labai rūpintis. 
Tik retas optimistas tuomet tikėjosi, kad po. 22-jų metų 
mes turėsime virš milijoną dolerių turto.

Vienintelė ligi šiol bėda mums buvo — mūsų Lėšų 
Fondo silpnumas.

Mūsų Susivienijimas, atsiminkime, buvo suorganizuo
tas prieš 22 metus, kai doleris turėjo kitokią vertę. Pagal 
tai buvo nustatytos ir mokestys į Lėšų Fondą. Ir tos mo- 
kestys tuomet atitiko mūsų lėšas. Bet per 22 metus dole
rio vertė nupuolė daugiau, negu per pusę. Be to, Centro 
rastinėje atsiranda vis daugiau išlaidų,—pavyzdžiui, ak-;

. tuarams išmokėjimų.
Bostono Seime buvo nutarta pakelti po penktuką 

mokesties į Lėšų Fondą, tačiau infliacija vis kilo ir tie 
penki centai toli gražu neuždengė tos spragos, kurią pa
darė visko pabrangimas.

Devintajame LDS Seime, Brooklyne, buvo kalbėta apie 
Tiesos išleidimo suretinimą. Tame Seime, beje, buvo sa-

wyta, jog Lėšų Fonde pinigų yra $2,834.88. Tačiau tuo
jau po Seimo įvykusiame Centro Valdybos posėdyje pa
aiškėjo, jog esama nemokėtų bilų (sąskaitų) daugiau, 
negu randasi Lėšų Fonde pinigų! Aš tuomet laikiausi 
nuomonės ir jos tebesilaikau šiandien, kad mūsų Lėšų 
Fonde visuomet turėtų būti nemažiau $5,000 atsargai.

v Reikėjo imtis priemonių Lėšų Fondui sutvirtinti. Re
daktorius. J. Gasiūnas buvo paleistas iš Tiesos redakto
riaus pareigų ėjimo, organo redagavimas buvo paliktas 
sekretoriui Siurbai, — lietuviškas skyrius, gi Frank 
Yakščiui — angliškas skyrius. Bet ir to neužteko: vis
kam^brangstant, darėsi didesnės išlaidos, o tai reiškė tuš
tinamą mūsų Lėšų Fondo.

Buvo kilę minčių, kad reikėtų Tiesą leisti tik kartą per me
nesį. Tačiau Centro Valdybos narių dauguma tą mintį at
metė. Suretinimas Tiesos leidimo būtų žingsnis atgal visam 
mūsų Susivienijimui, gi mes to daryti negalime. Mes privalo
me žengti pirmyn.

Centro Valdyba nutarė atsišaukti į visus LDS narius, kad 
jie savanoriškai paaukotų-sumokėtų po 1 dolerį į Lėšų Fon
dą. Tenka pasakyti, jog atsišaukimas nebuvo balsu tyruose: 
tilžiniška narių dauguma reikalą suprato ir sumokėjo po $1.

!-viso ligi šiol sudėta arti $5,000. Vadinasi, apie 5,000 narių 
tįfevČ po vieną dolerį. Kiti veikiausiai savo pareigą atliks vė
liau. * i i i

Šiandien Lėšų Fonde turime $4,485.67 ir jokių didesnių bi
lų nemokėtų nėra.

Šiandien, beje, galiu pasakyti, jog šiame Seime joks na
riams mokesčių pakėlimas nebus siūlytas, nes, tikiu, Seimas 
suras priemones, kaip sutvirtint L. Fondą iŠ esamųjų, resursų.
• 1950 metų rudenį Niujorko valstijos Insurance Departmento 
atstovai patikrino visą mūsų turtą, visus reikalus. Jie tai daro 
vieną kartą per trejis metus. Patikrinę, peržiūrėję mūsų Su
sivienijimo knygas, konstituciją, istoriją ir Centro Valdybos 
protokolus, taipgi tarimų vykdymus gyveniman, finansus ir į- 
vairius kitus dalykus, jie reikalavo, kad Centro Valdyba ir bu
simasis Seimas pravestų kai kuriuos paryškinimus konstituci
joje, ypatingai pašalpų išmokėjimo reikaluose, taipgi patarė, 
kad Centro Valdyba rūpintųsi įregistruoti LDS tose valstijose, 
kur jis dar nėra laisniuotas.

Centro Valdyba, perskaičiusi ir apsvarsčiusi visą Insurance 
Departmento egzaminierių raportą^ taipgi siūlymus, — reika
lavimus, — su jais sutiko ir nutarė juos vykdyti gyveniman. 
Dėl* to ir jūs, gerbiamieji delegatai, turėsite pertaisyti mūsų 
Konstitucijos paragrafus 139-tą ir 141-mą. Niūjorko valstijos 
Insurance. Departmento reikalavimai yra mums privalomi.

Kiek liečia įregistravimą tose valstijose, kur iki šiol LDS 
nebuvo įregistruotas, tiek galiu pasakyti: 1950 metais tapo
me laisniuoti West Virginia valstijoje. Keletą kartų kreipė
mės į Wisconsin ir Maine valstijų Insurance Departmentus, 
prašydami laisnių, tačiau ten dalykai dar nęra užbaigti; tebė
ra svarstymo procese.
i .■ • ———• — — m -'.ą-T.. .

14Per pastaruosius ketveris metus mūsų Susivienijimas neteko 
|®maž narių: vieni išmirė, kiti išsibraukė, gi naujų į pasi- 

ūkusiųjų vietą negavome tiek, kad užtvertų padarytą
Spragą. 1 «1.

Šiuo metu/ LDS narių iš viso turi apie 7,500; smulkmenas iš
girsite iš sekretoriaus.

Sumažėjimo narių priežastys yra kelios. Vyriausia bene bus 
ta, kad daugelio kuopų finansų sekretoriai tinkamai nepvi- 
liUri to, kaip nariai mdkasi mokesčius, leidžia nariams susi-prisieina piknikas nukelti ^viė-

jam pri
klausyti esą pavojinga. Tie pikti melaį skleidžiami tyčia, kad 
pakenkti mums. Na, o silpnesnieji žmonės tuo ir patiki.

Mūsų Susivienijimas nėra nei kairesnis nei dešinesnis už ki
tas panašias apdraudos organizacijas. Jis visų-pirmiausiai bu-' 
vo, tebėra ir bus apdraudos, savišalpos ir kultūros organizaci
ja, nepamirštanti apšvietos reikalų.

Mūsų vajus, vestas per apskritus metus, nedavė tiek naujų 
narių, kiek reikėjo, kiek buvo tikėtasi. Bet ką gi jis parodė? 
Vajus parodė, jog ten, kur buvo dirbta, gauta naudos, gauta 
naujų narių. Ten, kur nebuvo nieko veikta, aišku, jokių rezul
tatų negauta.

Los Angeles, Californijoję, ir Bridgeport, Conn., miestai 
yra toje pačioje šalyje, kaip ir kiti mūsų miestai, kur gy
vuoja LDS kuopos. Tačiau losangelietis Al Kasparas laimėjo 
1-ją vajui dovaną. O J. J. Mockaitis, bridgeportietis—antrąją. 
Jie tai atliko be stebuklų. Juodu tai laimėjo didžiu darbu, 
pastangomis. Jeigu tai buvo galima padaryti Los Angeles ir 
Bridgeport© miestuose, tai juo lengviau buvo galima padaryti 
didesnėse lietuvių kolonijose, jei tik būtų dirbta.

Apverktinai tenka priminti, kad tūlos mūsų kuopos nei ne
bandė vajaus metu gauti naujų narių. Jeigu nebandysi, tai 
kaip gausi!

Tenka priminti ir tai, kad mūsų pastovieji komitetai, — 
Sveikatos ir Apšvietos Komitetas, taipgi Veikimo ir Jaunimo 
Komitetas, — mažai terodė veiklumo; veikė, savo pareigas 
atliko tik Įstatų ir Apeliacijų Komitetas. Sveikatos ir Apšvie
tos Komiteto pirmininkas, Stasys Jasilionis, mirė tuojau po jo 
išrinkimo į tą vietą, tuojau po 9-jo Seimo. Kitas narys pasi
traukė iš LDS, taip,kad Komitetas ir negalėjo vęikti, gi šis 
Komitetas turėtų būti vyriausias varytojas kultūrinės veiklos 
mūsų Susivienijime; jis turėtų parūpinti paskaitų ir bendrai 
medžiagos mūsų kuopoms.'

Kai pastovūs Komitetai neveikia, tuomet ir kuopoms sun
kiau susirasti programą savo kultūriniam darbui, gi be kultū
rinio, be apšvietos darbo mūšų kuopos merdi.

Dalyvavau trijų mūsų apskričių konferencijose, raginau jas 
veikti daugiau kultūriniai, deja, be piknikų, veik nieko dau
giau nebuvo ruošta, 

z
Tūli mūsų Veikėjai klauisia, — laiškais ar asmeniškai, — ką 

veikti, ką mūsų kuopoms siūlyti, kaip plačiai mūsų kuopos 
gali darbuotis, neišeidamos “iš savo ribų.”

Visur sakiau ir dabar sakau!: mūsų Susivienijimo kuopos tu
ri plačią dirvą. Mūsų Susivienijimo tiksluose, nubrėžtuose 

[Konstitucijoje, tarp kitko, yra pasakyta:
“dalyvauti kultūriniame ir apšvietos veikime, abelnai vi
siems nariams ir jų šeimoms naudingame; palaikyti tarp 
narių fraternalius santykius ir teikti materialę pagalbą 
jiems esant nelaimėse; tam tikslui įsteigti reikalingus 
fondus.”

Mūsų kuopos turėtų ruošti ne tik piknikus, o ir koncertus, ir 
paskaitas apie sveikatą ir bendrais kultūriniais klausimais. 
Kai jos daugiau dirbs, geriau bus žinomos visuomenei ir tai 
teiks joms prestyžą ir priemones naujiems nariams gauti.

Mūsų kuopos turi teisę ir pareigą paremti tą spaudą, kuri 
populeruoja, garsina LDS., kuri padeda mūsų kuopoms ir vi
sam Susivienijimui tvirtėti. Be broliškos spaudos, be jos pa
ramos nebūtų lengva mums gyvuoti.

Mes turime ne tik teisę, o ir pareigą, padėti nariams ginti 
savo teises. ■ < '

Štai, puolami yra mūsų trys nariai-veikėjai: Agota Deikie- 
nė, Vincas Andrulis, Leonas Pruseika, — Imigracijos Depart- 
mentas siekiasi juos išdeportuoti, nežiūrint to fakto, kad jie 
išgyveno mūsų krašte po 40 metų ir niekuo nėra šiam kraštui 
nusikaltę. Ar mes turime teisę ir pareigą padėti jiems gintis? 
žinoma! i

Ar mes turime teisę pasisakyti už taikos išlaikymą? Žino
ma, kad turime!
' Jei tik kiekvienas mūsų rimtai ir visapusiškai pagalvosime, 
surasime būdų ir priemonių savo kultūrinei ir fraternalei veik
lai praplėsti. Ir aš esu įsitikinęs, jog toji nelemta srovė, slėgu
si nemažą mūsų narių skaičių, jau praėjo.- Dabar tenka stoti 
uolesniu darban, kad su sekamu, Vienuoliktuoju Seimu, galė
tume pasidžiaugti turį 10,000 narių !

Susivienijimo augimas nariais priklauso nuo kiekvieno 
mūsų! 'b. * J j a

Baigdamas, noriu tart žodį apie save': Nuo neoficialaus mū
sų Seimo, įvykusio Meldažio salėj (1930 met.) Chicagoje, iki 
10-tojo Seimo, šiandien vykstančio Shelby hotelyje, Detroite, 
dirbau mūsų Susivienijimui, kiek leido mano jėgos. Per dvejis 
metus ėjau LDS vice-prezidento ir Organizacinio Komiteto 
pirmin. pareigas; per 4 metus ėjau Sveikatos ir Apšvietos Ko
miteto nario pareigas;, per šešiolika metų ėjau LDS prezi- 
d.ento pareigas. Dirbdamas, be abejojimo, čia ir ten būsiu.pa
daręs paklaidų, bet jos įvyko prieš mano norą.

Mūsų Susivienijimas man labai brangus, gal dėl to, kad 
man teko tiek daug rūpesčių ir nemaža energijos išlieti jį ku
riant, beorganizuojant kuopas, beįrašant naujus narius ir be
sirūpinant čarterio išgavimu. Dėkoju LDS nariams už manimi 
pasitikėjimą. Esu pasiryžęs dirbti Susivienijimui ir ateityje, 
jei tik galėsiu.

Labai smagu matyti šiame Seime ir paspausti ranką tiems 
veikėjams, su kuriais prieš virš 22 metus drauge dirbome, ne
palaužiamu įsitikinimu remdamiesi, kad turėsime tvirtą ir di
delį Lietuvių Darbininkų Susivienijimą!

šiandien jį turime ir privalome juo ne tik didžiuotis, o ir 
jam dirbti, kiek leidžia jėgos!

Ačiū! 1 •

Worcester, Mass
Atidos dėlei antro Laisvės 
spaudos pikniko

Praeitą pavasarį apskričių 
komitetų konferencijoje buvo 
nutarta, kad antras ‘Laisvės’ 
spaudos piknikas turės būti 
surengtas ‘Laboi’ Day’ Wor
cester, Mass. Worcesterie-* 
čiams, LLD kuopoms palikta 
rūpintis surengimu. Taigi mes 
besirūpindami, suradom, kad

na savaite vėliau, tai bus 
rugsėjo 7 d. Visi draugai ir 
draugės ruoškitės pikniką pa
daryti sėkmingu. Vėliau sutei
ksime daugiau žinių. Progra-. 
ma bus labai graži. w

Worcėsteriečiai

Bonn, Vokietija. — Vo
kiečių socialistai reikalavo 
sušaukti Amęrikosj Sovietų, 
Anglijos ir Frakcijos 
ništrų konferenciją, kad
spręstų Vokietijos suvieni-' 
jimo reikalą.

mi-

LDS Penktos Apskrities 
Pietūs

Šią vasarą mažai turėjome 
didesnių išvažiavimų, bei kito
kių parengimų, o mūs LDS na
riai ir priedeliai mėgsta karš
tesnėmis dienomis lankytis į 
parengmus. Todėl LDS Aps
kritis žada duoti šaunius pie
tūs rugsėjo 7 d. Lietuvių Par
ke prie Lakewood ežero. Pra
džia pirmą vai. dienos laike.

Vietos draugės moterys vi
suomet skaniai pavaišina vi
sus svečius ir saviškius vieti
nius žmones. Tad verta susi
domėti tuo parengimu, pa
tiems dalyvauti ir artimuosius 
pasikalbinti atvykti. Čia tik
rai bus kaip ir koks rudeninis 
atpuskas, bankietas. Jame tu
rėsime žmonių iš platesnės a- 
pielinkės ir tolimesnių svečių. 
Jau yra pasižadėję pribūti ke
letas mašinų iš Worcester, 
Mass, ir kitų vietų.

Iš LDS Seimo delegatai bus 
visi sugrįžę. Aišku, jog jie tu
rės visiems gražių iš Detroito 
naujienų. Priegtam, gal bus 
ir muzikalė programa. Tai, 
kaip išrodo, bankete nuobodu
mo nereiks jausti, o svečiai, 
viešnios ir pokalbiai sudomins 
dar daugiau.

šiam banketui vaišės su vi
sais pridėčkais įpatai kainuos 
tik trys doleriai. Artėjant 
banketui, bus pranešta dau
giau apie jo prašmatnumus.

Vikutiš

—Iš tikrųjų čia atkeliavu
siam keistai atrodo, — rašo 
Krės, — kur darbininkai be 
unijų, jų žemos algos, su’ ku
riomis vargingai tegali pragy
venti — ten neišgirsi žodžio 
raudonas, kitaip, kaip tik kal
bant apie spalvas. Darbinin
kai būdami 
privalo būti
pasilaikyti darbe, nors ir už 
mizerną. algą. Kongresma- 
nams, kurie tarnauja tik darb
daviams, tokie žmonės yra

neorganizuotais 
nuolankūs, kad

Cleveland, Ohio
Apsigynimo organizacijų 
piknikas

Sveturgimių Gynimo Komi
teto ir Ohio Bill of Rights 
Conference organizacijų ben
dras piknikas įvyks sekmadie
nį, rugpiūčio-Aug. 17, Hand- 
lir piknikų darže, 16613 Glen- 
park Rd., 6-ta gatvė į pietus 
nuo South Miles Ave. Glen- 
park Rd. prasideda nuo Lee 
Rd. Automobiliais reikia va
žiuoti Lee Rd. iki Glenpark ir 
pasukti į rytus iki piknikui. 
Arba Lakeview busu iki So. 
Woodland ir persimainyti ant 
Lee Rd. buso No. 60.

Piknike bus gerų kalbėtojų, 
muzika, saldžių komų kepi
mas ir kitokių pasismaginimų 
bei pasilinksminimų. Įžanga 
tik 25 centai.

Lietuviai irgi privalėtų šį 
pikniką paremti ir gražiai 
praleisti laiką jame.
Kur darbininkai neorganizuo
ti, nereikia ragangaudžių

Atsidavęs UE progresyvės 
unijos vadas Joe Krės 1949 
metais narsiai gynė savo uni
ją, kurios sulaužymui Favick 
Airflex kompanija turėjo pa
sikvietusi talkon Clevelando 
policiją, teismą ir AFL. Krės 
už gynimą savo unijos buvo 
nuteistas į Warrensville’s ka
lėjimą ant 30 dienų ir didele 
pinigine bausme. Piniginę bau

smę atmokėjo unija, bet kalė
jime prisiėjo atidirbti 30 die
nų. .

Apie metai atgal Joe Kres’o 
sveikata buvo kiek pašlijusi ir 
jos -pataisymui jis buvo išva
žiavęs į Texas valstiją, kur 
jis gavo darbo prie pardavinė
jimo elektrinių namų rakan
dų. Nekurį laiką jis dirbo 
Houston’e ir paskiau persikė
lė gyventi į San Antonio.

Joe Krės rašė savo lokalui 
laišką, kuris tilpo “DE 735 
News”, kuriame jis pažymi, 
kad San Antonio miestas yra 
labai gražus, su įvairiausiais 
istoriniais atžymėjimais. Bet 
darbo žmonės' gyvena pašiū
rėse ir sunkiai dirba, kad tu
rėtų, kuomi prasimaitintų nes 
San Antonio pragyvenimas e- 
sąs brangesnis, o algos žemes
nės negu Houston’e. San An
tonio esanti tik viena namų 
statytojų unija, >bet ir tos lini
jos darbininkai gauna 42 cen
tus mažiau už valandą negu 
HJouston’e, ir $1.50 mažiau į 
valandą negu Clevelando na- 
hių būdavo to jų unijos darbi
ninkai. . »

gerais amerikonais ir už tai 
ten nėra reikalo raudongau- 
džių, šnipų — stool-pigeons ir 
panašių įrankių laikyti. Rep.

Suktybe tai tikriausioji 
visokio biznio prigimtis.

August Bebel

Kuo mažiau žodžių, tuo 
geręsne malda. ■

Martin Luther
Surankiojo žemaitis’

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
■ LAI/Hį

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja 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 kaina $1.50. Užsakymus siųskite:
« T A T C! V ’’

110-12 Atlantic Ave.

Įsigykite 
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

Richmond Hitt 19, N. Y.

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių i

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lietuviški namai ant pat 
blizgančios juros kranto.

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

VIAI CT^C 125 ATLANTIC AVĖ V 1 ULE 1 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..

=.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 pusl.-Laisvė (Liberty)- Penktad.,Rugp.-August 8, 1952

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

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



Hartford, Conn
šiek Tiek Iš Laisvės Choro 

Veiklos
Peržvelgus mūši] choro pra

eitį ir dabartį, galima daug ką 
pasakyti apie jį. Pavyzdžiui, 
nuo senų laikų Laisvės Choras 
turėdavo daug ■ daugiau kur 
pasirodyti. Būdavo, po 4 kar
tus į vasarą dainuodavome 
skirtingose vietose piknikuose 
ir festivaliuose.

Taip neseniai dar dainuoda
vome dainų šventėje Waterbu
ry, Conn. Ne tik mes, bet bent 
4 chorai iš skirtingų kolonijų. 
O dabar ta vieta dainoms mi
rusi. Nežinia, kodėl? Ir jų pa
čių choras numirė. Buvo gir
dėtis kalbų, kad mokytoja at
sisakė diriguoti-mokyti. Bet. 
nejaugi viena tik ta mokytoja 
visame tokiame mieste?

Mes, taip sakant, gerai gy
venam. Mūsų mokytoja ne lie
tuvaitė, o kur tik padainuoja
me, turime gražiausius pasvei
kinimus. Tik vien gaila, kad 
šiemet, nesusitarę, choristai 
bei choro garbės nariai nepa
dainavome nei spaudos pik
nike. Be to, dar keli mūsų 
choristai buvo žadėję išvykti 
į LMS Atostogų Mokyklą 
Worcesteryje.

Dar noriu priminti, 
Montello, Mass., būva 
šaunus piknikas ir mes 
pasisekimą turėjome iš
parinktų liaudiškų dainų.

Gaila, kad neturime dau
giau- kur dainuoti panašiai, 
kaip Montelloje. O ūpas yra, 
energijos taip pat daug.

Mūsų chore kai kas irgi sū- 
streikuoja, bet, apsigalvoję, 
vėl sugrįžta. A<š iš širdies trokš
čiau, kad ant 'rudens vėl, visi 
buvusieji mūsų daininikai su
grįžtų į chorą. Ir mes jaustu
mas daug laimingesniais išvy
dę jų veidus.

Rugpiūčio 17 d. bus Laisvės 
Choro draugiškas išvykimas į 
Gailiūnų farmą į Windsor, 
Conn. Prašomi dalyvauti visi 
nariai ir garbės nariai. O jei
gu lytų tą dieną, tuomet ati
dėsime . sekančiam sekmadie
niui. '

kad 
labai 

didelį 
mūsų

Unija nesibijanti 
fabrikantų bylos

ILGWU nesibijo neorgani
zuotų šapų savininkų užvestos 
prieš uniją bylos, sako Nagle- 
ris, Jungtinės ’Tarybos vedė
jas. Užvedimas taip vadina
mos antitrust bylos prieš uni
ją, sako jis, nukaukuos pačius 
tos bylos autorius. Bylos eigo
je turės išrvškėti, kas tie uni-

kai 
1(10

Moterys nunešė į UN protestą 
prieš bombavimą miestą

Traukia valdžią teisman 
už dukters mirtį

Septynių metų berniukas 
tapo užmuštas automobiliumi 
New
Side. Vaikutis pats užbėgęs iš 
šono priešais einantį auto. Jį 
vairavęs veteranas (su 1 koja 
ir 1 ranka) neareštuotas.

Yorko žemutinėje East

PRANEŠIMAS

jos priešai.
Unija užpikietavo, o 

• užstreikavo apie 
priklausančių neorgani-
šapų savininkams. Apie, 
savininkų užvedė prieš 
bylą. Skunde sako, kad 
su, unija kontraktus tu- 

kai 
esą 
ša- 
biz

New Yorko moterys pasi
baisėjo išgirdusios pranešimus, 
kad karo vadovybė plakuojan
ti sunaikinti 78 šiaurių Korė
jos miestus.

Moterys, vadovybėje Ame
rican Women for Peace, pa
siuntė į Jungtines Tautas de
legaciją. Taipgi moterų orga
nizacijų taikai įstaigos virši
ninkės Dr. Clementina Paolo- 
ne ir Halois Moorehead pa
siuntė prezidentui Trumanui 
telegramą, kurioje ragina tą 
orlaivyno komandieriaus gene
rolo Glen O. Barčus įsaką at
šaukti.

kad unija 
darbininkų 
metų. Kad 

kont-

šapų, 
z uotų 
40 tų 
uniją 
unija,
rintieji šapų savininkai ’ ir 
kurie unijos viršininkai 
suokai byj e n eorgani z u otų 
pų savininkus išvaryti iš 
nio.

Unijos viršininkai į tai atsa
kydami pareiškė, 
yra kontraktuota 
atstovė nuo 1910
rimtieji industrialistai 
raktams su unija nesipriešina. 
Kad uniją puolė “tiktai open- 
šaperiai, organizuotiems dar
bininkams priešiški ir rakctie- 
riški samdytojai.”

Moterys savo telegramoje 
pareiškė, jog naikinimas mies
tų iš orb “būtų beširdišku nai
kinimu tos tragiškos šalies. 
Terorizmas nepasitarnauja 
taikai. Visa žmonija trokšta 

(taikos. Dabar, daugiau negu 
kada nors pirmiau, turime at
siekti taikos. Mes raginame 
sustabdyti trukdymus taikos 
derybų ir tuojau sustabdyti 
mūšius.”

Narkotikų didieji 
siautėja neliesti

Moterys, su pasibaisėjimu 
kalba, jog bombavimu miestų 
būtų naikinami daugiausia 
vaikai, moterys su kūdikiais, 
seneliai ir ligoniai:

“Kasgi bepasiliko miestuo-

se, bomboms ir padegėjais ap
mėtytuose jau ne kartą bėgiu 
pastarųjų dvejų su virš me
tų ? Pasiliko tiktai tie, kurie 
nepajėgė išeiti, nęgąlėjo, ne
turėjo kur pabėgti, nes visi 
sveikieji, stiprūs žmonės tapo 
išblaškyti. Vieni išėjo į vienos 
ar kitos pusės karo frontus. 
Kiti randasi karo belaisviais. 
Treti slapstosi kalnuose. Al
ne baisu, ar ne geda žudyti 
tuos pasilikusius mažiausius 
ir silpniausius? — klausia mo
terys.

Jos taip pat pareiškia, kad 
tie grasinimai miestps apmė
tyti bombomis ir tie apmėty- 
mai, jeigu jie įvyks, bus. nau
ju pastiprintu stūmimu mūsų 
šalies į platesnį karą. Juk ne 
veltui, sako jos, kiti kariški 
valdininkai jau; kalba apie 
ėmimą draftui vedusių ir net 
šeimų tėvus iki 35 metų.

Tiktai praėjusią savaitę 
drafto vedėjas Hershey pa
siūlė, kad draftas būtų taip 
praplėstas. Lig šiol draftu bu
vo imami nuo 18 ir pusės iki 
26 metų. O ir tai jau prieš po
rą savaičių buvo užbaigta 
šaukti vienas milijonas vaiki
nų. “Ar tai nerodo į karininkų 
užmojį karą plėsti?” — klau
sia jos. T. N.

Mr. ir Mrs. Francis Fahey 
pasiruošia užvesti bylą prieš 
J. V. Armiją ir Veteranų Ad
ministraciją. Reikalaus '$250,- 
000 atpildo už dukterį Eileen. 
Kaltina, kad jie leido pamišu
siam Bayard P. Peakes už
mušti jų dukterį.

Eileen, 18 metų, sekretorė 
viename Columbia Universite
to skyriuje, tapo nušauta to 
asmens tiktai dėl to, kad jis, 
kaipo pamišėlis, norėjo ten ką 
nors užmušti. Mergaitės nepa
žino jis, o mergaitė nepažino 
jo. Peakes, veteranas, buvo 
paleistas iš proto ligonių įstai
gos, nors buvo žinoma, kad jis 
nėra pasveikęs, gali būti pa
vojingas.
Nužudytosios merginos tėvų 

advokatas Paul O’Dwyer ves 
tą bylą. Jis jau* įteikė paliki
mų teismui aplikaciją, pra
šančią. įgalinti tėvus merginos 
palikimo administratoriais. 
Toks įgalinimas privaloma tu
rėti norinčiam užvesti bylą.

Po merginos mirties ir gu
bernatorius Dewey paskyrė 
komisiją peržiūrėti, kokia yra 
vartojama sistema proto ligo
niams išleisti iš įstaigų. Per 
daug pastaraisiais laikais dėl 
to įvyksta nelaimių, pradėjo 
reikštis žmonių sąjūdžiai.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Moterų Apšvietos Klu

bas rengia piknikų, kuris įvyks rug
piūčio-Aug. 10 d., Lietuvių Tautiško 
Namo Parke, Winter St. ir 
wick Rd.

Bus skanių valgių ir gėrimų, 
šaunios muzikos linksmai laiką 
leisite. Tad kviečiame visus 
lankyti.

Kes-

Prie 
pra- 
atsi- 

Rengejai
(151-154)

ROCHESTER, N. Y.
Rugpiūčįo (August) 10-tą 

įvyks Gedemino Draugystės 
■metinis piknikas. Vieta: Rifle 
Range, prie Seneca Park. Bus 
gera muzika, skanių valgių ir 
gėrimų. Įžanga nemokama. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kvie
čiame visus vietinius ir iš kitų 
miestų dalyvauti. Tikimės sve
čių iš tolimų miestų.

Rengėjai.

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas į- 
vyks 10 d. August. 10:30 ritą 
29 Endicott St.

Draugai bukite visi nes jau 
du susirinkimai neįvyko. O 
daug reikalų reikia aptarti.

Sekr. J. M. L.
(154-155)

laikraščio The
rašytojas Richard

straipsnių, pradėtų 
šią savaitę, Carte-

Tokį įtarimą iškelia mūsiš
kiems pajūrio sargybos ir ko
vos prieš narkotikus organams 
newyorkiecio 
Compass 
Carter.

Serijoje 
spausdinti
ris sumini* ir vardus eilės as
menų, kurie iškilo į turčius 
narkotikų šmugeliu. Jis paro
do, kad jie tapo garbinamais 
ir neliečiamais piliečiais, nors 
jų rankos suteptos narkotikų 
šmugeliu ir dar daugiau

Carteris rašo, kad 
kovos prieš narkotikus 
Yra tik suimdinėjimai
kiųjų pardavinėtojų ir varto
tojų. Tie reikalingi ne areštų 
ir bausmių, bet, daugumoje, 
vra apgailėtinais ligoniais, rei
kalingais gydyti, rašo jis.

kuo.
tikros 
nėra, 
smul-

Atostogaujant Richmond 
Hill, N. Y., pas draugus Bra
zauskus tenka leisti labai sma
giai laiką. Čia vietos lietuviai 
labai draugiški. Sekmadienį 
Bill Skuodis nuvežė visą grupę

• į Coney Island. Ten yra vieta, 
kuri vadinasi “Kalifornija.” 
Toje vietoje susitikau ir susi
pažinau su daug kitų lietuvių. 
O ypač jnalonu buvo sutikti 
vieną iš mano draugų, kurio 
nebuvau mačiusi nuo jaunų 
dienų, iš Gardner, Mass. Bet .v . . v. .
šiuo laiku jis gyvena New' (Matytai skalbiamai masina; 
Yorke.

Dar Elenute lankėme Radio 
City teatrą, apie kurį galima 
drąsiai tarti žodį: išbuvusios 
3*valandas' dar galėtumėme

• tiek žiūrėti ir nenusibostų.
. Aplankiau Laisvės įstaigą. 

Buvo malonu pasimatyti .su 
Laisvės redakcijos, adminis
tracijos ir spaustuvės štąbu. 
Ir labai gaila, kad ten jau ne
siranda tūlų mano gerų dran
gų. Prie kai kurių mašinų jau 
nauji veidai. Jurgis Kuraitis 
ir Petras1 Vaznys jau amžinai 
ilsisi. .

Ir dar planuoju daug žin
geidžių vietų aplankyti did
miestyje.

Tariu visiems draugams ge
rus linkėjimus iš New Yorko.

Laisvės choro choristė
_ „ Constance

Valdines inspektorių įstai
gos atstovė areštavo savininką 
krautuvės 175 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne. Sako, kad jo

lange buvo uždėta viena kai
na, vięįuje kita.

SVEČIAI
Antradienį Laisvės įstaigoj 

lankėsix Connie Miller iš Hart
ford, Conn. Ją palydėjo Elena 
Brazauskienė, pas kurią vieš
nia apsistojus.

Connie dabar dviem savai
tėm atostogauja, tai ta pro
ga ir atvyko į New Yorką, no
rėdama praleisti kiek laiko 
su* savo draugais Brazauskais 
ir pasimatyti su kitais pažįs
tamais brooklyniečiais. Pasi
svečiavusi L. rastinėje, ji išei
dama paaukojo penkinę į 
dienraščio vedamą vajų.

Senatorius reikalauja grand 
džiūrės balotui spręsti
Pirminiams balsavimams pa

rinkti kandidatus*’ artėjant 
(New Yorke jie įvyks šio mė
nesio, rugpjūčio 19-tą), New 
Yorko Valstijos senatorius 
William J. Bianchi kreipėsi 
teisman, kad tas išspręstų jo 
su jo oponentu Muzzicato 
kandidatūros klausima.

Senatorius praėjusiais me
tais buvo išrinktas republiko- 
nų ir darbiečių balotais. Yra 
registruotas republikonas. Gy
vena tame distrikte, kurį at-, 
stovauja. Ir gerai, veikliai jį 
atstovavo. Riet republ ikon ai 
šiuose rinkimuose nusprendė jį 
atmesti, nes jis veikė prodar- 
bininkiškai. Jiems tokių nereij 
kia. Jie uždėjo ant savo balo
to daktarą Charles Muzzicato^

Senatorius Bianchi nurodo, 
kad Muzzicato neteisėtai už
dėtas ant republikbnų baloto, 
nes jis negyvena tame distrik- 
te.> Jis kreipėsi į vyriausio tei-

smo New Yorke teisėją Tho
mas N. Brady, bet teisėjas iš
sprendė prieš Ęianchi. Bianchi 
sako, jog teisėjas “neatsi
žvelgė į faktus.” Jis reikalau
ja, kad teismo apeliacinė di
vizija pernagrinėtų bylą.

Spauda pažymi, kad teisė
jas Brady su Brbnxo tamanie- 
čių bosu Ed Flynn yra švoge- 
riai ir kad senatorius Bianchi 
yra lygiai nepakenčiamas ta- 
mmaniečių i aukštuomenei, 
kaip kad ir republikonų.

Sustabdė dar dvi
, I

Coney programas

Kitas liudytojas sakė 
davęs kyšius policijai

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

(Tąsa nuo 1-mo puslanio)
7.00

5.00
5.00
5.00

J. Kazlouskas
J. Stanton
P. Narus .
K. Janauskas

2.00
2.00
1.00
1.00

K. Koyuti
M. Albert

\ A. Rutkauskas
Laisvės Draugai

Šias aukas surinko J. Blazonis.
' Draugiškai, J. Blazonis”

Atomiška pajėga pakėlė aukštyn mūsų dienraščio fi
nansinį vajų lowellieciai. Pagal koloniją, tai labai gra
žiai pasidarbuota.

Dar vienais, malonus laiškelis:
“Gerbiamieji! 1

Šiuomi siunčiu čekį sumoje $10.00 į Laisvės fondą. 
Nors maža auka, bet ji vis tiek bus labai reikalinga. 

Linkiu geriausio pasisekimo baigti vajų pilniausiai.
Draugiškai, Joseph Mažeika, Pittsburgh, Pa.” 

Daugiau dovanų šiuom kartu įteikė šie prieteliai: 
Connie Miller, Hartford, Conn.........
M. Švilpa, Hartford, Conn..................
A. Žalis, Philadelphia, Pai ....... .......
Joseph Benderius, Worcester, Mass. . 
Andrew Stems, Bronx, N. Y...............
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau iš

spausdinti, už taip gražias dovanas. Šios, dienos vajaus 
rezultatai duoda vilties, kad vajus galės būt garbingai 
baigtas laiku. Kurie norite garbingai vajų baigti, pra
šome nesivėlinti su priedu pabaigai.

Laisvės Administracija

$5.00 
5.00 
5.00

. 3.00 
3.00

Norėčiau gauti darbą pas lie
tuvius. Esu lietuvis, amžiaus 
35 metų, 5 pėdų ir 11 colių 
aukščio, sveriu 165 svarus, ne
geriu, nevedęs, esu netinginys. 
darbininkas. Kam reikalingas 
toks darbininkas prašau kreip
tis :

Charles Mezika, 224 Bąy 
St., Jersey City, N. J. ’ jL

' (155) F

!

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BIZNIS

Burner Service & Installation, 
taipgi Refrigeration. Didelis sandėlis 
medžiagų. Bizniuojame Long Island 
srityje. šaukite FRanklin 4-1280 

(153-155)

Dil

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S

Leidimų komisijonierįus 
O’Neill įsakė sustabdyti dvi 
Coney Island programas, kai
po “nemorališkas, nepado
rias.” Jos buvo statomos 3012 
Stillwell Ave. ir 579 Surf Ave. 
Tiktai gale praėjusios savaitės 
buvo uždarytos kitos dvi: vie
na prie 1501 Surf Ave., kita 
prie 1114 Surf Ave.

Visos minėtos programos, 
sakoma, daugiausia susidėjo 
iš pusnuogių merginų dvipras
miškų judesių ir juokelių, kaip 
ir dauguma programų, ban
dančių palaikyti biznį keiste
nybėmis ir pigios rūšies humo
ru'.

Rugpiūčio 5-tą buvo pašau
ktas liudyti 34 policistų teis
me Sol Gleicher, buvęs Harry 
Grosso gemblerystės biznio 
dalininkas. Taipgi liudijo Sa
muel Berman,/ kadaise buvęs 
patsai gemblerių biznio vedė
ju. Jie liudijo, kad Gross biz- 

, nio brooklyniškis skyrius iš
mokėdavęs policijai kyšiais po 
$1,500 per mėnesį.

Tie du* vyrai, beje, buvo 
liudytojais ir pirmiau vykdy
tame pačios policijos viršinin
kų tardyme tų policistų, ku
rie dabar teisiami New Yorke.

Po jų liūdymo, teisiamųjų 
policistų advokatai norėjo liu
dytojus pelrklausinėti, bet 
prokuratūra atleido juos ne
klausinėtus. Dėl to teisiamų
jų advokatai sukėlė'daug ler- 
mo. Jie tiesiog įtarė, kad pro
kuroras Herwitz bando “ap
saugoti melagius ištraukda
mas juos iš liudytojo kėdės 
pirm leidimo juos perklausinė- 
ti” teisiamųjų advokatams. 
Advokatų yra net 14.

Byla tebesitęsia. Lig šiol 
jau yra buvę pašaukti 27 liu
dytojai. Niekas nežino, kiek ir 
kokius dar pašauks pirm už
baigimo teismo.

Tai vis dėl tos pat gemble
rystės, kuri už kelių valandų 
kelionės į Saratogą (tai išga-) 
lintiems) buvo legali, tebėra 
legali ir bus legali.

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks pirma? 
dienį, 11 dieną, rugpiūčio-Au- 
gus't. Laisvės Choro svetainė-, 
j e, '155 Hungerford St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visų na
rių pareiga dalyvauti susirin* 
kime, nes turėsime svarbių 
reikalų aptarimui ir tt.

Organizatorius A. K.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirim 

kimas įvyks rugpiūčio-Aug. 
11 d., pirmadienį, pradžia 
7 :30 vai. vakare, Lietuvių Sa-» 
Įėję, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite da
lyvauti susirinkime, nes turi
me svarbių reikalų aptarimui.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE
ABELNAI PAGELBININKAI

Sunkiems Fabriko Darbams.
Turi suprasti ir Ijiek nors kalbėti 

angliškai ir turi būti įsirašę gavi
mui pirmųjų popierių.

6 DIENOS — PRADŽIAI 
$1.12|/2 Į VALANDĄ

Po <6.mėnesių uždarbys $1.29 į vai 
Kentile, Ine., 99 — 9th St. Brook
lyn. (152-157)

MALE and FEMALE
Reikalinga darbininkų, 

patyrimo. Trys šiftai. Moder
ninė darbavietė. Pasimatymai 
nuo 9 iki 4, pradedant pirma-* 
dieniais, baigiant penktadie
niais.

GLASFLOSS 
New South Rd., 
Hicksville, L. I. 

(154-156)

be

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir

x New Jersey Valstijų

v SEKMAD., RUGP.JŪČIO-AUG . 24
, MONTGOMERY PARKE

123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.
Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
*Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pąvidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
b’usas No. 16 Clinton Avė.’ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas 
Springfield Ave.. No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę' karais iš New Yorko, Jersey City, Bayonnės a? 
Oliffsideės važiuokit, Market St. iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

SITUATION WANTED-MALE 
IPAIEšKAU DARBO

Paieškau darbo, galiu dirb- 
restaurante arba už baro.ti

i

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

Matthew A
BUYŲS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-0868 

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas. .
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

I

Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusL-LaitfvS (Liberty)-Penktad., Rugp.-August 8, 1952
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