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Žinau, jog kiekvieno pado
raus lietuvio širdis sudrebėjo, 
kai jis paskaitė pranešimą, 
jog Lietuvoje vienam dzūkų 
kaime fašistiniai banditai iš
žudė net tris šeimas. Jų tar
pe išžudyta visa Laisvės re
daktoriaus R. Mizaros brolio 
Povilo Mizaros šeima. Visi 
reiškiame Rojui giliausią už
uojautą.

★ ★ ★
žiauriausios rūšies ir nepa- 

teisinamiausjas teroras yra 
toks žudymas ištisų šeimų. 
Kuo gi kalti buvo Mizarų, Pi- 
gagų arba Marcelin vaikai? 
Kuomi jie galėjo nusidėti fa- ' 
šistiniams žmogžudžiams ?

Toks teroras nepateisina
mas jokiais politiniais sumeti
mais. Tai darbas paprastų 
kraugerių. Tai darbas papras- . 
tų nacių.

Naciai skerdė žmones, civi- i 
lining vyrus, moteris ir vai- i 
kus. milijonais. Lietuviškieji j 
žmogėdros, nužudytojai minė-1 
tųjų šeimų, pasimokė nuo na-i 
ei u.

★ ★ ★
Gerai, kad darbo unijos ei- i 

na i teismus ir stengiasi su
naikinti Ta ft-Hail ley įstaty
mą. Gerai padarė CIO prezi- i 
dentas Murray, kad davėsi 
būti apkaltintu sulaužyme 
įstatymo to punkto, kuris 
draudžia darbo unijų laikraš- j 
čiams užgirti bei remti kandi
datus į valdvietes. Teismas 
pripažino tą punktą priešingu 
šalies Konstitucijai, ir Murray 
išteisino.

★ ★ ★
Tūlos unijos ruošiasi eijti 

teisman dėl Taft-Hartley įsta
tyčio reikalavimo iš unijų vir
šininkų anti-komunistinių afi- 
davitų.

Svarbu, kad prieš piktą ko
votų visi ir visais tiesotais ir 
teisingais būdais. Unijos yra 
didelė galybė. Jeigu jos bū
tų laiku susipratę ir tikrai per
malę Taft-Hartley biliaus pa
vojų, jis nebūtų tapęs įstaty
mu. Buvo pralaimėta, nes 
buvo pražiopsota.

Jau kitaip dalykai dėjosi, 
kai Kongrese iškilo Mundt- 
Nixon bilius. Visos unijos bi- 
lių vienu balsu pasmerkė. 
Kongresmanai buvo iki ausų 
apversti reikalavimais tą bilių 
atmesti. Taip Senate tasai bi
lius ir nebeišvydo dienos švie
sos..

★ ★ ★
Plieno darbininkų unijos 

organas “Steel Worker” pla- 
( čiai rašo apie CIO unijų poli

tinę veiklą. Prezidentas Mur
ray sako, kad kiekviename lo- 
kale bus suorganizuotas Poli
tinės Veiklos Komitetas, ir te
gul politikieriai drebės savo 
kailiuose!

Bet kaip dabar dalykai sto
vi, tai visa CIO aukštųjų va
dų politinė veikla yra tik De
mokratų Partijos uodega. Ak
lai ir nepateisinamai jie eina 
prieš gimstančią trečiąją par
tiją.

Todėl Murray grūmojimų 
politikieriai nepaiso. Jie ži
no, kad jo žodžius lydi visiš
kai kitoki darbai.

★ ★ ★
Nacionalis Lietuvių Wallace 

for President Komitetas išlei
do brošiūrą “Henry Wallace 
ir Naujoji Partija.” O tai 
reiškia, apart kitko, kad šie
met rinkimuose Amerikos lie
tuviai dalyvaus energingai ir 
organizuotai. Numatoma, kad 
trečiosios partijos steigiamo
joje konvencijoje dalyvaus 
skaitlingas būrelis lietuvių de
legatų.

Minėtoji brošiūra turėtų bū
ti labai plačiai paskleista. 
Lietuvis pilietis, kuris gaus ir

‘(Tąsa 5-tam puslp.)
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PAŠAUTAS ITALIJOS KOMUNISTU VADAS TOGLIATTI
Izraelio Koviniai Laimėjo 
Eilę Mūšių prieš Arabų 
Įsiveržėlių Armijas

Tel Aviv, — Izraelio ka
riuomenė atėmė iš arabų 
Ras ei Einą ir užvaldė didį
jį vamzdį, kuriuom geria
masis vanduo plaukia į Je
ruzalę. Varydami ofensyvą 
į rytus ir pietus nuo savo 
sostinės Tel Avivo, Izraelio 
kovūnai atgriebė nuo arabų 
Deir Tarifą ir Beit Nabalą, 
arti savo pirmiau užimto 
Lyddos miesto. Žydai gręsia 
Latrunui, paskutinei stip
riai arabų pozicijai kelyje 
į Jeruzalę.

Į šiaurės vakarus nuo Je
ruzalės, izraeliečiai užka
riavo Subą; sykiu jie užėmė 
pietiniai vakarinius Jeruza
lės priemiesčius Ein Karėm, 
Beit Mahsil ir Khirbet.

Pačioje Jeruzalėje tęsėsi 
artilerijos dvikova tarp žy
dų ir arabų. Izraelio pat
rankos bombardavo Egipto 
arabų artilerijos pozicijas

Vakarų Europa Laukia 
Ginklų iš Amerikos

London. — Penkių vaka
rinės Europos kraštų užsie
niniai ministrai susirinks 
Hagoje, Holandijoje, atei
nantį pirmadienį, ir aptars, 
kiek jiem reikia įvairių 
ginklų iš Amerikos prieš 
komunizmą. S u sirinkime 
dalyvaus Anglijos, Franci- 
jos, Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo ministrai.

Arabų Komanda Liepia 
Arešfuot Komunistus

Tel Aviv. — Arabų ko- 
niandierius Achmet Chilmi 
Paša Jeruzalės senmiestyje 
įsakė areštuot visus arabus 
komunistus ir kitus demok
ratinius arabus. Jie pasklei
dė lapelius, kuriuose smer
kia arabiškų šalių karą 
prieš Izraelio valstybę.

Graikų Partizanai Kontr- 
Atakuoja Monarchists

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistai skelbia, kad jie 
panaujino ofensyvą prieš 
graikų partizanus Grammos 
kalnuose. Bet partizanai at
muša monarchistus Kleptis 
kalne ir kontr-atakuoja juos 
ties Konitsa ir tarp Yani- 
nos ir lonijos Jūros.

Partizanai minosvaidžių 
sviediniais bombardavo mo
narchistus Alexandroupolyj 
ir Komitini, o pietinėje 
Graikijoje jie įsiveržė į 
Chalandritsos miestą ir ata
kavo priešus Monasitirione 
ir Pyrgos ir Korintho aps
krityse.

Kanada. — Gręsia gele
žinkeliečių streikas. Kana
dos valdžia todėl sulaiko 
krovinių siuntimą trauki
niais.

Bethlėjuj. Arabų patrankos 
bombardavo žydų jėgas Ra- 
mat Rahele.

Arabų lėktuvai mėtė 
bombas į Tel Avivą ir Hai- 
fą. Izraelio lakūnai bombar
davo arabus Gazoje.

Mūšiuose ant žemės vieni 
ir kiti vartoja tankus ir 
šarvuotus automobilius.

Teisėjas Prisipažino 
Nusukęs Bankui 
657,000 Dolerių

Newark, N. J.— Policinis 
miesto teisėjas P. James 
Pellecchia, 38 metų, prisipa
žino nuvogęs $657,000 Co
lumbus Trust kompanijos 
bankui, kurio vice-pirminin- 
kas jis buvo. Jis sako pralo
šęs tuos pinigus lažybomis 
dėl arklių lenktynių.

Teisėjas Pellecchia apga- 
vingai ėmė pinigus neva 
kaip paskolas, užstatyda- 
mas beverčius “nuosavybės 
dokumentus.” Stambiausias 
to banko savininkas yra pa
ties teisėjo tėvas.

Sovietai Atmetė 3-jtj 
Talkininkų Protestų

--------------- /

Berlin, liep. 14. — Sovietų 
Sąjunga atmetė Amerikos, 
Anglijos ir Francijos pro
testus - reikalavimus, kad 
Sovietai nuimtų blokadą 
nuo traukinių ir automobi
lių važiavimo iš vakarinės 
Vokietijos per sovietinį 
ruožtą j Berlyną. Rytoj bū
siąs paskelbtas Sovietų at
sakymo tekstas.

Amerikonai sakosi oru 
prigabenę maisto į saviškę 
Berlyno dalį visam mėne
siui.

DEMOKRATŲ VADAS 
PLŪSTA WALLACE

Philadelphia. — Naciona- 
lio demokratų suvažiavimo 
pirmininkas, kongresmanas 
Rayburn apšaukė Henry 
Wallace’a, trečiosios parti
jos kandidatą į preziden
tus, “Maskvos komunistų 
agentu.”

600 IšVIETINTŲ PLAU
KIA PALESTINON

Munich, Vokietija. —Ka
rinė amerikonų vyriausybė 
leido šešiem šimtam išvie- 
tintų - benamių žydų ke
liauti į Izraelio valstybę, 
pagal tos valstybės duotas 
vizas. Suprantama,, kad jie 
įstos į Izraelio armiją.

Washington. — Praneša
ma, kad. anglies “kaina įvai
riose valstijose bus pakelta 
50 centų iki $1.25 tonui, 
pradedant nuo ateinančio 
pirmadienio.

Visuotinas Streikas Skelbiamas 
Prieš Togliatti9o Pašovimą 
Keliomis Kulkomis Pavojingai Peršautas Italų Komunistų 
Partijos Sekretorius; Nežinia, ar Išliks Gyvas

Roma, liep. 14. — Italijos Komunistų Partijos centro 
sekretorius Palmiro Togliatti, šalies seimo narys, tapo 
peršautas keliomis kulkomis, kuomet jis ėjo iš seimo rū
mų. Policija areštavo šoviką studentą, fašistinį naciona
listą. *

Viena kulka pervėrė Togliatti’ui krūtinę. Nuo šūvių 
paplūdo jam kraujai į vidurius. Abejojama, ar Togliatti 
išliks gyvas. '

(Mlenama, jog popiežiaus deklamacijos prieš komu
nistus padrąsino fašistus.)

Darbininkų minios apgulė seimo rūmus, karštingai 
demonstruodamos prieš fašistinį pasimojimą ant darbi
ninkų vado Togliatti’o gyvybės.

Generalė Italų Darbo Unijų Konfederacija paskelbė 
Romoje visuotiną streiką prieš tą kriminalinį žygį. Strei
kas suparalyžiavo Romoje gatvekarių ir auto-busų judė
jimą ir fabrikinius darbus.

Seimo posėdžiai pertraukti dėl kilusių sąjūdžių.
< Pranešama^ kad galės įvykti visuotinas protesto 

streikas ištisoj Italiją j.

Plieno Kompanijos Pasirašė 
Sutartį su Angliakasiais

Washington. — 10 plieno 
kompanijų padarė, >. naują 
sutartį su Mainierių Unija. 
Tų kompanijų minkštosios 
anglies mainieriai streika
vo, reikalaudami pripažint 
uniją. Samdytojai iš pra
džios tvirtino, kad unijos 
pripažinimas laužytų Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Dabar 
tų kasyklų savininkai susi
tarė su unijos pirmininku 
John Lewisu, kad unija bus 
sąlyginiai pripažinta, iki

federalis teismas nuspręs, 
ar Tafto-Hartley’o įstaty
mas leidžia pripažint uniji
nę “šapą” ar uždraudžia.

Kompanijos, pagal1 šią 
sutartį, pakelia angliaka
siams algą po $1 dienai, ir 
mokės po 20 centų į mai- 
nier. sveikatos-gerovės fon
dą nuo kiekvieno iškasamos 
anglies tono. Sutartis palie
čia apie 45,000 minkštosios 
anglies mainierių vakarinė
je Pennsylvanijoje.

r

Lietuvių Darb. Susiv. Seimas
Rašo Jasilionis

Antroji sesija pradėta 
1:50 vai. po pietų.

Mandatų, komisija prane
šė, jog yra atvykę 5 nauji 
delegatai.

Pirmininkas Jočionis pa
kviečia LDS prezidentą J. 
Gasiūną raportuoti apie 
dvimetinę LDS veiklą. Ga- 
siūnas savo raporte pažy
mi, jog šiuo metu LDS turi 
8737 narių, o turtas siekia 
su virš $796,000. LDS visu 
savo gyvavimo metu išmo
kėjo pašalpomis, apdraudo- 
mis ir paramomis arti mili
jono dolerių. Vajus nepavy
ko taip gerai, kaip buvo ti
kėtasi. Visa eilė kuopų ne
pasistengė įrašyti nei vieno 
nario. Jei bent Įdek didesnis 
skaitlius kuopų būtų taip 
gražiai pasidarbavę, kaip 
pasidarbavo Los Angeles, 
Bridgeporto ir kitos kuo
pos, LDS būtų žymiai paau
gęs nariais. LDS prisidėjo 
veikla ir parama daugelyje 
visuomeninių darbų. Yra 
reikalingi tam tikri patobu
linimai organizacijos pa
tvarkymuose. Tie reikalai 
bus dienotvarkyje pasiūlyti 
delegatų nuosprendžiui.

Po raporto diskusuota 
vajaus nepasekmingumas, 
narių išsibraukimas ir kiti 
LDS veiklos trūkumai. Dau

gelis delegatų ėmė dalyvu- 
mą diskusijose. Raportas 
priimtas.

LDS pirmas vice-prezi- 
dentas A. Vasaris patiekė 
trumpą raportą žodžiu. Už 
antrą vice-prezidentą, Aldo
ną Povilonytę, skaitė rapor
tą Frances Jurgil. Jos ra
portą nutarta perduoti jau
nimo konferencijai.

Platų raportą duoda LDS 
centro sekretorius J. Siur- 
ba. Jis pažymėjo, jog, nuo 
pereito seimo LDS paaugo 
29 nariais, o turtu — su 
virš $129,000. Lėšų fondas, 
nežiūrint pakeltų duoklių 
po 5 centus į mėnesį nuo 
nario, sumažėjo $4,637.38. 
Priežastis yra tame, kad 
viskas brangsta ir susidaro 
daug daugiau išlaidų. Pašal
pos fondui yra reikalingas 
rezervas, kurio augštį nus
tato apdraudos departmen- 
taš. LDS pašalpos rezervui 
trūksta apie $13,000. Užtat 
ir pašalpos duoklės yra rei
kalingos reformų. Raportas 
plačiai diskusuotas ir pri
imtas. , ...

Iždininko J. Weiss trum
pas raportas apie iždą ir 
pinigų investmentus —pri
imtas.

Alda Orman patiekė iždo 
globėjų raportą. Raportas

Demokratų Suvažiavimas 
Nominuoja Trumaną ir
Senatorių Barkley

Philadelphia, liep. 14. — 
Pranešta (pirm Laisvei ei
nant spaudon), kad nacio
nalis Demokratų Partijos 
suvažiavimas “p i r muoju 
balsavimu” nominuos Tru
maną kandidatu į preziden
tus ir senatorių Albeną W. 
Barkley į vice-prezidentus. 
Buvo laukiama paties Tru-

1,500,000 Francijos 
Valdinių Darbininkų 
Streikuoja

Paryžius. — Streiftuoja 
daugiau 14aip pusantro mi- 
liono Francijos valdžios 
tarnautojų, reikalaudami 
daugiau algos. Grąsino su
streikuoti šį ketvirtadienį ir 
valdiniai susisiekimų darbi
ninkai.

Streikas uždarė teismus, 
muitų ir taksų raštines ir 
šimtus kitų valdžios įstaigų. 
Tiktapąpie 200,000 vadina
mos Krikščionių Darbinin
kų Sąjungos narių tebedir
ba, klausydami savo kleri
kalinių vadų atsišaukimo.

Amerika Reikalauja 
Paliauky Palestinoje

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas Philip 

C. Jessup įnešė rezoliuciją 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, reikalaudamas, kad 
arabai ir žydai sustabdytų 
mūšius Palestinoje per 3 
dienas. O jeigu ne, tai Sau
gumo Taryba svarstys 
Jungt. Tautų konstitucijos 
skyrių VII, kuris įgalina 
bausti ardančius taiką. Tai
gi amerikinė rezoliucija 
grasina tik bausmių svars
tymu.
REUTHER GRŪMOJO 
FORDUI STREIKU

Detroit. — CIO Auto. 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Walter Reuther ap
leido derybas su Fordo fab
rikų atstovais. Jis užreiškė, 
kad jeigu darbininkams ne
bus pakelta alga 28 centais 
valandai, tai jie turės teisę 
sustreikuoti, pradedant nuo 
šio ketvirtadienio. Fordui 
dirba 108,000 žmonių įvai
riose valstijose.

priimtas.
Eva Mizarienė patiekė 

raportą už Įstatų Komisiją. 
Raportas priimtas.

S. Jasilionis patiekė ra
portą už sveikatos ir Apš- 
vietos komitetą. Raportas 
priimtas.

J. Ormanas pranešė apie 
Jaunimo Komiteto veiklą ir 
ruošiamas atskiras jauni
mo sesijas.

Anna Evalga perskaitė 25 
pasveikinimus.

mano atvykimo, po nomina- 
vimo.

Tuo tarpu delegatai iš 
pietinių valstijų kėlė trukš- 
mą prieš bandymus įdėt rin- 
kiminėn programon pripa
žinimą teisių lygybės neg
ram.

Nuo Missouri valstijos 
buvo dvi delegacijos. Viena 
delegacija stojo už baltųjų 
galią prieš negrus; antra 
delegacija reikalavo neg
ram pilietinių teisių lygybės 
su baltaisiais.

Negras Geo. L. Vaughan, 
mandatų komisijos narys, 
pasiūlė užgirti pilietinės ly
gybės delegatus. Negrų 
priešai dėl to sukėlė skan- 
dališką trukšmą, kuriam 
numalšinti buvo pašaukta 
policija.

Baltieji šovinistai paėmė 
viršų, užgirdami priešneg- 
rišką Missouri delegaciją.

Buvo ginčytasi, ar žadėt 
panaikint Tafto-Hartley‘o į- 
statymą.

Maištas Laive Jau 
Esąs Nuslopintas

London. — Pranešama, 
kad esąs numalšintas jūri
ninkų maištas prekiniame 
Amerikos laive “William 
Carson”. Jie sukilo, beplau
kiant laivui į Nova Scotia iš 
Italijos, kuriai jis nugabeno 
anglies. Prieš maištininkus 
buvo pasiųsti kariniai laivai 
ir lėktuvai. Maišto priežas
tis nepaskelbta.

Graikijos Fašistai 
Nusmerkė 17 Makedonu

Koziani, Graikija.—Grai
kų monarcho-fašistų teis
mas nusmerkė sušaudyt 13 
demokratinių vyrų ir 4 mo
teris. Jie bus nužudyti už 
tai, kad priklausę slavų-ma- 
kedonų organizacijai, kuri 
reikalauja Makedonijai ne
priklausomybės nuo Graiki
jos. Monarchistai kartu į- 
kalino 20 kitų Makedonijos 
patrijotų.

Elektrikininkai Streikavo 
Prieš Mėtymą iš Darbo

Philadelphia. — 6,500 el- 
ektrininkų, CIO unijistai, 
streikavo 26 valandas, pro
testuodami prieš Westing
house kompaniją, kuomet ji 
paleido iš darbo du žmones, 
Herbertą Lewiną ir Fr. 
Carnerį. Streikieriai pri
vertė kompaniją svarstyti 
su unijos vadais klausimą 
dėl tų darbininkų pavary- 
mo. Iš karto kompanija pa
sakojo, kad jiedu esą “ne
patikimi” valdžios užsaky
tiems kariniam darbam. .

ORAS. — Būsią giedra.
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Rinkiminė Literatūra Lietuvių Kalboje
Progresyvė Amerikos lietuvių visuomenė susilaukė 

svarbios rinkiminės literatūros. Prieš tūlą laiką buvo iš
leista keliolika tūkstančių “Pareiškimo” — keturių pus
lapių lapelis su Nacionalinio Lietuvių Wallace for Presi
dent Komiteto atsišaukimu į amerikiečių lietuvių visuo- 

( P menę, taipgi su Henry A. Wallace’o žodžiu lietuviams 
j amerikiečiams.

Šiomis, dienomis tas pats Komitetas išleido brošiūrą, 
i pavadintą: “Henry A. Wallace ir Naujoji Partija.” Bro

šiūra 16-kos puslapių ir vienas egzempliorius parsiduoda 
po 5 centus.

Girdėjome, jog Komitetas brošiūrą jau siuntinėja i 
kolonijas.

Gavę, kolonijų veikėjai turėtų1 ją kuoveikiausiai pas
kleisti tarp amerikiečių lietuvių ir gautuosius už bro
šiūrą pinigus turėtų1 tuojau grąžinti Lietuvių Komitetui, 
kad pastarasis galėtų dar daugiau literatūros išleisti 
prieš rinkimus.

Kalbamo jo j brošiūroj išdėstoma naujosios partijos 
principai, taipgi sudėta nemažai žinių apie Wallace’ą ir 
Taylor’ą — naujosios partijos kandidatus Jungtinių Val
stijų prezidento ir vice-prezidento vietoms.

Tenka darbuotis ir darbuotis, kad pasiekus juo dau
giau žmonių su progresyvė literatūra, kad, atėjus lapkri
čio 2 dienai, jie žinotų už ką ir kodėl balsuoti.

Sako: Demokratai Stoją Prieš Tafto-Hartley 
Įstatymą ,

Šiuos žodžius rašant, žinios iš PhilačĮelphijos skelbia, 
jog demokratų partijos suvažiavimo lyderiai žada įdėti 
savo rinkiminėn platfortnon skirsnį, pasisakantį prieš 
Tafto-Hartley įstatymą.

Žinoma, gerai, kad jie pasisako prieš tą pavojingai 
žalingą darbo žmonėms įstatymą.

Bet įdomu tas: ar demokratai turės drąsos prisipa- 
• žinti, kad jie lygiai yra atsakingi už šio įstatymo priėmi

mą, kaip ir republikonai.
Ar gi ne kiekvienam aišku, kad 80-tame Kongrese 

republikonai nebūtų galėję Tafto-Hartley įstatymo pra
vesti (po to, kai prezidentas Trumanas jį buvo vetavęs), 
jei demokratai kongresmanai ir senatoriai nebūtų stoję 
republikonams talkon?

Jeigu demokratų suvažiavimui iš tikrųjų rūpėtų dar
bo žmonių reikalai; jeigu jiems rūpėtų darbas už Tafto- 

i Hartley įstatymo atšaukimą, tai jie pirmiausiai turėtų 
• išvanoti gerai kailį tiems savo bičiuliams, kurie Kongre’se 
balsavo už Tafto-Hartley įstatymo pravedimą.

Bet demokratai nežada to daryti. Ir tasai jų skirsnis, 
jeigu jis ir bus įdėtas platformon, bus tik kriukelis, ku
riuo galėtų pasižvejoti balsų iš darbininkų.

Tai privalo žinoti kiekvienas progresyvis pilietis, 
ypačiai kiekvienas darbo žmogus!

Į Seymour Stedman
Su mirtimi Seymour Stedmano, progresyvė Ameri

kos visuomenė neteko vieno iš didžiųjų savo reikalų gy- 
K V nė jų.

Seymour Stedman kadaise buvo labai aktyvus žmo
gus, visuomet buvęs ten, kur ėjo reikalas ginti persekio
jamuosius darbo žmonių veikėjus.

Asmeninis draugas Dėbso, Bergerio, • Clarence Darrow, 
Močiutės Bloor, Fosterio ir kitų žymių Amerikos darbi
ninkų vadų, Stedmanas visą savo suaugusį gyvenimą ati
davė kovai už šviesesnį, laimingesnį gyvenimą Amerikos 
darbo žmonėms.

Stedmanas kadaise gynė Debsą (pirmojo pasaulinio 
. karo metu), jis gynė Victor Bergerį, jis gynė Rose Pas- 

* tor Stokes ir kitus valdžios persekiojamus darbininkų va- 
K „ dus.

Stedmanas yra pasakęs šimtus, jei ne tūkstančius, 
darbininkų mitinguose prakalbų. Jis kadaise buvo žymus 
Amerikos Socialistų Partijoje asmuo.

’ Tačiau, kada toji partija visai sudešinėjo ir pasidarė 
kapitalistinės klasės reikalų gynėja, Stedmanas nuo jos 
nusisuko ir pritarė Jungtinių Valstijų Komunistų Parti- • •

r Jai-
Jis didžiuliu susidomėjimu sekė žinias apie Tarybų 

Sąjungą ir visuomet stojo už tai, kad tarp kapitalistinės 
Amerikos ir komunistinės Tarybų Sąjungos yra galima 
ir turi būti palaikyti taikūs ryšiai.

, x Seymour Stedmanas — žymus asmuo, liaudies drau- 
*’ gas, — ir amerikinė liaudis jo niekad nepamirš.

Jis mirė Chicagoje, sulaukęs beveik 77 metų am
žiaus. Per virš. 50 metų jis darbavosi visuomeninėje sri- Bfctyje- -

........................ ........................ .................

Non-Partisan Committee for Civil Rights pikietuoja 
į demokratų suvažiavimą Philadelphijoj. Pikiętininkai rei

kalauja, kad iš Jungt. Valstijų kariuomenės būtų iššluota 
| rasinė segregacija, kad būtų panaikintas džimkrovizmas, 

kad būtų išmesti iš pietinių valstijų t. v. poll tax' įsta
tymai, kad būtų federaliniais įstatymais pašalintas negrų 

B linčiavimas.
t Ši pati įstaiga panašų pikietavimą buvo išstačius! 

ir prieš republikonų suvažiavimą.
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KAS. KA RAŠO IR SAKO O1S1 Lietuvių Dari). Susiv. Seimas .. .. -... ..............
KAIP ATRODO ŠIŲ 
DIENŲ BERLYNAS?

Kunigų Draugo bendra
darbis N. Vaidonis rašo sa
vo įspūdžius iš Berlyno. 
Tarp kitko, jis sako:

Nedainuoja • b e r 1 y niečiai 
daugiau visoj Vokietijoj žino
mos dainos apie Grunevaldo 
malkų varžytines; Gruneval
do tik vardas paliko, o me
džiai seniai iki vieno perėjo 
per krosnis. Tiergarteno puoš
niosios alėjos, kurių pavėsyje 
anksčiau rezidavo užsienių di
plomatija, užleido vietas ža
lialapių! kopūstui. Pergalės 
paminklo mergelė atrodo lyg 
palaimos prašanti josios papė
dėje augančioms daržovėms.

Nušepę ir apskurę tramva
jai darda pro sudegusias baž
nyčias, sugriautus . muziejus, 
plataus garso pilis ar demon
tuotų fabrikų’ kaminus; pro 
aikštėse esančias kapines, ku
rias puošia prastučiai raudo
nai dažyti lentiniai pamink
lai. *

Gal neatėjo buvusiems Rei
cho valdovams į galvą mintis, 
kad žymiausioj sostinės gat
vėj “Unter den Linden,” iš 
kurios dar taip neseniai mili
joninės minios, gaudžiat fan- 
farams, viso pasaulio adresu 
siuntė grasinimus, šalia ske
veldromis pavirtusių amžiais 
kurtų meno paminklų, išdygs 

• kada nors “Sovietų Sąjungos 
Reprezentacijos Rūmai” ar 
įsikurs “Sovietų Kultūros Na
mai.”

1,800 k v. km. dydžio miesto 
šiandien 00 nuoš. griuvėsiais 
pavirtę arba sunkiai sužalo-, 
ta. Iki šiol 6 mil. kv. metrą 
griuvėsių pašalinta, o likusie
ji, jei darbo tempas nesuma
žės, manoma per 20 metų su
doroti. Iš po karo išlikusios

pramonės 85 nuoš. berlynie
čiai demontavo per pirmus du 
pokarinius mėnesius. Bet pa
našūs darbai gyventojų ne
traukia. Geriausias pasipelny
mas — juodoji rinka, su ku
ria kovoti policija bejėgė, 
nors jos skaičius 16,000. Ge
riausią pelną turi sovietų 
“Raznoeksport” . trustas, ap
rūpindamas miestą ir apylin
kes įvairiomis cigarečių rūši
mis, kurios paskleidžiamos po 
2 markes už cigaretę agentų 
pagalba.

Restoranuose, turint gerą 
piniginę, galima užsisakyti už 
150-250 R M žąsienos patie
kalą. . .

Dvasiai kultūrinti ir laisva
laikiui praleisti veikia 2 ope
ros, 30 teatrų, eilė kabaretų 
ir varječių ir 230 kino teatrų. 
Nors opera ir teatras dažnai 
veikalus patiekia prieauglio 
jėgomis ... bet salės visuomet 
sausakimšai pilnos ir dažnai 
bilietai juodojoj rinkoj gauna
mi.

Iš viso išeina 14 dienraščių, 
kurių 8 priklauso vad. “griež
tąją! linijai.”

Kioskuose ir knygynuose vi
somis 4 Berlyno kalbomis siū
lomi visokie “Nauji laikai,” 
“Istorijų kursai,” “konstituci
jos” ir “Izvestijos.” Taip pat 
gaunama. Niujorko, Londono 
ir Paryžiaus spauda.

Iš 20 miesto rajonų rusai 
valdo — 8, amerikiečiai — 6, 
anglai — 4 ir prancūzai — 
2. Rusų sektorius apima visą 
senąjį miestą su rytinėmis 
miesto dalimis ir yra tiesio
giai susijęs su rytine (rusų) 

.zona. Kitos zonos neturi už
nugarių.

Visame mieste judėjimas 
kiekvienam laisvas, jokių 
“tarpsektorinių pasų” nerei
kia. Taip pat laisvas yra j,u-

dėjimas tarp miesto ir ryti
nės zonos.

Jei išoriniame miesto vaiz
de, išskyrus užrašus, iš kurių 
lengviausiai sektorių priklau
somumas pažinti, didelių pa
kitimų ir neįvyko, tai viduji
niame miesto gyvenime daūg 
kas pasikeitė ir dar keičiasi.

Vos tik nustačius sektorių 
sienas, prasidėjo .. . “Drang 
nach Westen” ... Iš rytinio 
sektoriaus pradėjo “repatrija
vimą” prekybinės firmos, kar
tu kėlėsi šeimos ir pavieniai 
asmenys. Vėliau, paskelbus 
tuo reikalu suvaržymus, šis 
reiškinys lyg ir pranyko. Da
bar kilnojimąsis iš sektoriaus 
į sektorių galimas tik gavus 
leidimą, kuris duodamas, jei 
“mainais” pristatomas atitin
kamas skaičius asmenų.i

Miesto ūkinėje ir ekonomi
nėje struktūroje, sektorių sie
nų dėka, atsirado sunkiai per
žengiamos kliūtys, kurios pa- 
raližuoja visą miesto pokari
nį atstatymo darbą. Tektų gal 
priminti,' pav., būtinojo reika
lo prekes- ir įvairius pramonės 
gaminius, kuriuos sektorius iš 
sektoriaus gali įsigyti tiktai 
kompensacijos būdu.

Vargu ar rasime pasaulyje 
dar vieną vietą, kuri būtų to
kia turtinga įvairių kraštų 
filmais, kaip Berlynas.

Rašo JASILIONIS
CLEVELAND, Ohio. —
Lbs 8-jį Seimą atidarė 

Seimo rengimo komisijos 
narys J. Žebrys, 10:30 vai. 
ryto, liepos 12 d. Jis prane
šė patvarkymus apie sesijų 
ir pramogų laiką ir pasvei
kino Seimą nuo 4-tos Aps
krities. Po to, jis pakvietė 
LDS Centro prezidentą J. 
Gasiūną vesti Seimo dieno- 
tvarkį.

J. Gasiūnas pakvietė A. 
Kenstavičienę ir K. Abekie- 
nę sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus; pianu 
akompanuoti — Aldoną 
Vilkelis. /

Į mandatų priėmimo ko
misiją išrinkti: Blanche 
Bakūnas, Emily Jankaus
kas, Margaret Kunski, Lil
lian Gugas ir Alex Klaud.

Pakviestas žymusis LDS 
vajininkas Al. Petravich 
tarti keletą žodžių. Jis pa
sveikintas dideliu džiaugs
mu. Po jo kalbėjo antrasis 
vajininkas J. Mockaitis, 
nuolatos besidarbuojąs LDS 
labui. Jis žvelgia gražią 
Susivienijimui ateitį ir ra
gina visus dirbti.

Pakviesta pakalbėti cle-

Kaip Geriau?

velandietė Bertha Butkus. 
Paskui — G. Montvila, di
džiausios LDS kuopos vei
kėjas Chicagoje. Pakviesti 
kiti Los Angeles veikėjai: 
Adolph Casper, jo žmona ir 
Bogdal su žmona.

Mandatų komisijos narys 
Klaud davė raportą. Dele
gatų dalyvauja nuo 51 kuo
pos, skaitlius 78. Centro 
Valdybos nariai dalyvauja 
6. Tikimasi daugiau delega
tų atvykstant.

Balsų skaitytojai išrinkti jk 
S. Tilvikas ir F. Beržans- 
kas.

Seimo pirmininku išrink
tas Pranas Jočionis, pagel- 
bininku — J. Gasiūnas. Se
kretoriaus Pagelbininku S. 
Jasilionis.

( Sveikinimų komisija: K. 
Žukauskienė, Auna Evalga, 
Bertha Butkus, Anna Rus
sel.

Rezoliucijų ir įnešimų 
komisija: J. Pauliukas, A. 
Casper, 'J. Orman, Frances 
Shapokas ir Sophie Pečiu
lis.

Komisijų, komisija: G. 
Jamisonas, G. Montvila ir 
A. Petravičius.

Tvarkos prižiūrėtojais: 
Jurgiš Paltanavičius ir Pe- r > 
tras Rodgers.

Pirmoji sesija uždaryta '

Laisves Popierio Fondas
Malonu, kad visuomenė taip gražiai atsiliepia į mūsų 

prašymą paremti dienraščio Laisvės popierio fondą. 
Šiom dienom į popierio fondą aukojo:

Frank Navikas, Brooklyn, Conn., $12.
LLD 12-ta Apskritis, (per P. Šlekaitį), Scranton, Pa., 

$10. • .
Po $5: Michael Dovidonis, Lawrence, Mass.; J. Stepo

naitis, Brooklyn, N. Y., Joe B. Vaitkus, Chicago, Ill.
Po $3: F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa.; J. Samuolis, 

Trumansburg, N'. Y.; V. Alyta, Great Neck, N. Y.; Joe 
Dillis, Cleveland, Ohio; Vladas DanięĮius, Easton, Pa., 
A. Balčiausias, Niagara Falls, N .Y. '

Po $2: John Laemy, B’klyn, N. Y.; Nettie Arman, Dor
chester, Mass.; P. Pajuodis, St. Thomas, Ont., Canada.

Po $1: Antanas Miller, New Haven, Conn.; J. Kani
šauskas, Baltimore, Md.; Alek Velička, B’klyn, N. Y., J. 
Višniauskas (Wysh), Kirkland Lake, Canada, A. Dapkus, 
Baltimore, Md.; A. Matulis, Jersey City, N. J., Ignas Kar
tonas, Tuckahoe, N. Y., A. Stripeika, Elizabeth, N. J.

Anton Čekanauskas, Springfield, Ill., 50c.
k E*. Jakštls, Port Arthur, Ont., Canada, 25c.

Prašome visų dienraščio Laisvės patriotų paremti savo 
dienraščio popierio fondą. Infliacija taip slegia mūsų 
dienraštį, kad jau sunku suvesti galą su galu finansi
niai.

Vientik popierio sunaudojame už apie $500 į savaitę. 
Abelnai dienraščio Laisvės išleidimui reikia arti $2,000 
į savaitę. Vasaros karščiais tiek įplaukų į savaitę negau
name. O išlaidų sumažinti negalime, bilas turime užmo
kėti. ' * , (

Kas tik po kiek išgalėdami paaukokite į popierio fon
dą; Nelaukite, kad kas jus asmeniškai paprašytų paauko
ti. Aukokite savo iniciatyva, pasiųskite savo auką šian
dien. išpildykite žemiau paduotą formą, iškirpkite ir 
prisiųskite kartu su pinigais. >

LAISVĖ
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

b
Vardas ....................................................... •..
Antrašas •....• ......... . ....................... .
Miestas ••..•..• ....... . ......................... ....
Aukoju Laisvės Popierio Fondui $................

Štai kitas būdas paramai mūsų dienraščio. Gaukite 
nors po 1-ną naują skaitytų ją. Jei negalite gauti visiems 
metams, tai gaukite už $2 trims mėnesiams.

Šiuo kartu naujų skaitytojų gavo šie asmenys:
George Shimaitis, Brockton, Mąss., ir P. Šlekaitis; 

Scranton, Pa.
Labai svarbu surengti Laisvei kokią nors pramogą. 

Kad ir tik desėtkas kitas lieka pelno nuo parengimo, per 
daugelį parengimukų susidarys šimtai ir tūkstančiai do
lerių.

Remkime sąvo dienraštį visokiais būdais!
• Laisvės Ądttiinistracija.

Radijo stoties WNBC ko
mentatorius John K. M. 
McCaffery labai nemyli ko
munistų. Jis labai norėtų 
padėti tiems, ku
rie šiandien komu
nistų sušilę ieško kiekvieno
je palovėje. Tam savo dar
bui jis rekrutuoja talkinin
kus.

Vieną dieną McCaffery 
sugalvojo pasikviesti grupę 
“vidutinių amerikiečių” ir 
viešai juos paklausinėti, 
kaip jie supranta komuniz
mą ir komunistus. Pasi
kvietė jis keturias moteris, 
vieną vyrą įr vieną .dvyli
kos metų berniuką.

Jis pareiškė, kad iš ank
sto jų nebuvo atsiklausta, 
ką jie mano bei ką jie su
pranta apie komunizmą. 
Tegul, girdi, jie pasako 
taip, kaip jie patys supran
ta.

Ką gi žmonės jam papa
sakojo?

Pirmoji moteriškė pasi
rodė vieno valdininko žmo
na. Ji atsisakė savo pavar
dę išduoti net ir pačiam 
McCaffery. Ji pasakė, kad 
jinai žinanti, jog komuniz
mas “nesąs geru dalyku.” 
Ji taipgi žinanti, kad “ko
munistai eina prieš val
džią.” Ji atsisakė ką ųors 
išsitarti apie Amerikos už
sieninę politiką. Ji sakė 
apie tai nieko nenusima
nanti. Kai jos McCaffery 
paklausė, kad ji įvardintų 
nors vieną Amerikos komu
nistą, ’ moteriškė pasakė, 
kad ji nežinanti ųė vieno.

Ąntroji moteriškė irgi 
nemylinti komunistų. Ji 
pritartų įstatymais suvar
žyti komunistus. , Kai Mc- 
Caffery paklausė, kodėl ji 
pritartų tokiems įstaty
mams, ji atsakė pati neži
nanti.

Trečioji buvo senutė, 70 
metų amžiaus. Ji supran
tanti komunistu tą žmogų, 
kuris nori “viską padalin
ti.” ' ,Be to, komunistas ne
norįs nieko dirbti. Jinai la
bai bijanti Rusijos.

Ketvirtoji moteriškė ma
nanti,- kad komunizmas 
žmonėms vėlinąs gero, bet 
Rusijoje nesą komunizmo. 
Ji nieko nesuprantanti apie 
marksizmą. Ji pilnai prita
ria Amerikos užsieninei po

litikai, ir griežtai priešin
ga uždarymui Komunistų 
Partijos.

Pagaliau pakviestas vy
ras išsireikšti. Jis supran
tąs komunistus taip, jog 
jie esą žmonės su radika- 
liškomis idėjomis, ir “ne
tiki demokratija.” Jis ma
no, kad Rusija nevykdo 
marksizmo. Bet ką jis su
pranta apie marksizmą? 
Ogi nieko.

Dvylikos metų berniukas, 
privatinės mokyklos moki
nys, pasakė, kad “komunis
tai yra rusiška grupė” ir 
kad “komunizmas praktiko
je reiškia visiems vienodas 
algas.” Todėl jis priešingas 
komunistams.

' Kokia iš to viso apklau
sinėjimo išvada? Pats Mc
Caffery labai nepatenkin
tas, — esąs baisiai nepa
tenkintas tuomi, kad Ame
rikos žmonės tiek mažai te
pažįstą komunizmą ir ko
munistus. Kodėl tas blogai? 
Ogi todėl,, sako McCaffery, 
kad šita ignorancija labai 
apsunkina Amerikos val.- 

: džios kovą prieš komuniz- 
i mą ir komunistus. Negali- 
ma, girdi, kovoti ir laimėti 
su žmonėmis, kurie nežino, 
kame dalykas.

Bet kažin kur tikroji tie
sa? Kas būtų, jeigu, pavyz
džiui, Amerikos žmonių 
dauguma suprastų komu
nizmą ir komunistus? Ko
munistai sako, kad kaip tik 
jiems sunku todėl, kad dau
gumą žmonių dar jų nesu
pranta. Už tai žmonės ak
lai seka reakciją. Komunis
tai teigia, kad kai žmonės 
supras komunizmą ir pa
žins komunistus, jie eis su 
komunistais, o ne su reak
cininkais. Jie sako, kad šia
me atsitikime , radijo ko
mentatoriaus M c C affery 
supratimas yra perdėm 
klaidingas.

Labai įdomus klausimas. 
Iš vienos .pusės reakcinin
kai sako, kad Amerikos 
žmonės tuojau nušluotų ko
munistus, jeigu juos pažin
tų, bet iš kitos pusės rei
kalauja, kad žmonėms ne-

12:45.
Pažintys LDS Piknike

Liepos >12 d. įvykęs LDS 
šeiminis piknikas delegatų 
susipažinimui, rodos, pilnai 
atsiekė tikslą. Didžiuma de
legatų jau buvo suvažiavę 
ir dalyvavo piknike. Senes
nieji veikėjai sveikinosi vie
nas kitą ilgai nesimatę, o 
jaunesnieji rišo naujas pa
žintis ir su vienais ir su ki
tais. Čia matai Niūdžerzės 
A/Matiilį, K. Žukauskiėhę; 
Shenandorio dainininką $. _ 
Kuzmicką; Roches te rio de- v* 
legatus Andersonus ir sve
čius Stančiką ir Bugailiškį; 
Chicagos Salaveičiką su 
žmona, Mažeikienę, Ziksie- 
nę, Pauliuką, Abekienę su 
dainininke Kenstavičiene, 
Frances Jurgil;* Bentono 
M. Kunskienę; So. Bosto
no Frances Shapokas; Buf
falo Adeline Smeltzer; Phi
ladelphijos Smithienę; Am
bridge, Pa., delegatę Anną 
Evalgą ir daugelį kitų de
legatų ir svečių, nerokuo- 
jant jau Clevelando miesto 
veikėjų ir plačios publikos.

J. Žebrys davė platų pra
nešimą apie įvykio svarbą, 
o LDS 'Centro sekretorius 
J. Siurba patiekė trumpas 
žinias apie LDS įsikūrimą, 
jo turto ir narių skaičiaus 
augimą ir apie organizaci- į . 
jos svarbą lietuvių visuo
meniniame gyvenime. Nors 
diena buvo karšta, tačiau 
jaunesnieji svečiai nepasi- 
vydėjo kaitintis ir šokiuose. 
Gi visas platusis pažmonys 
vėdinosi šaltais gėrimais ir 
dalinosi įspūdžiais. j
. . i

įstaigų mėto laukan tar
nautojus, kurie yra komu
nistai, nes bijo, kad kitų 
tarnautojų jie' neapkrėstų ’ 
komunizmo idėjomis.

Vienas dalykas, tačiau, 
aiškus^: Smarkiai klysta tie, 
kurie įsivaizduoja, kad už
draudimais galima idėjoms 
pastoti kelią. Gerai padarė 
Amerikos žmonės, kai jie 
spaudimu privertė Jungti
nių Valstijų Senatą palai
doti Mundt-Nixon bilių, ku
rio tikslas buvo įvesti Ame
rikoje policinę cenzūrą ant

i

idėjų. Tai buvo laimėtas 
svarbus mūšis už demokra
tiją ir progresą.

Saidietis

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Liepos 15, 1948

būtų leidžiama komunistus 
pažinti,, kad įstatymais bū
tų uždrausta Amerikos Ko
munistų Partija. Iš valdžios
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Susėdome į keturias gražiau
sias sostinės mašinas ir pasi
leidome 
gatve.

Slinko 
įstaigos, 
skverai, 
mašinas, 
skruzdėlyną — įvairiausių tau
tų gyventojus, šalia mūsiškais 
drabužiais apsirengusių žmonių 
mirgėjo žalia, mėlyna, raudona, 
geltona spalvomis tadžikai sa
vo nacionaliniais kostiumais, 
mažytėm, išsiuvinėtom apskri
tom kepuraitėm ant viršugal
vio. žmonės vaikščiojo galvas 
apvynioję baltomis skaromis, iš 
kurių susidarydavo aukštos ke
purės. Viena antra senyva mo
teris pasirodydavo su juodu 
veido uždangalu, primindama į 
praeitį nuėjusią rytietės moters 
vergiją ir pažeminimą. Tarybi
nis žmogus nuplėšė nuo darbš
čios, kuklios, švelnios ir gra
žios Azijos moters akių ir vei
do uždangalą, kad ji galėtų 
grožėtis naujuoju gyvenimu, 
kad galėtų matyti gražiąją pie
tų saulę.

Mums teko pravažiuoti il
giausią miesto gatvę ir atsidur
ti užmiesčio sode, kur obelių, 
kriaušių, abrikosų, vyšnių ir 
vynuogių paunksmėje šviečia 
kelios baltutės vyriausybės na
rių poilsio vilos. Viena iš jų 
buvo pavesta Maskvos ir Pa
baltijo rašytojų 
apsigyyenti.

Stalinabadą iš 
supa kalnas, o iš 
nų upė — Diušamby. Miestas 
siauru geležinkeliu sujungtas 
su Varzobo pramonės rajonu, 
iš kur gabenama miesto staty
bos medžiaga: cementas, kal
kės, akmenys ir tt. Statyba 
vyksta nenutrūkstamai. Matė
me šio penkmečio sostinės sta
tybos planą, kuris svečių vei
duose buvo sukėlęs šypseną. 
Bet toji nepateisinta šypsena 
buvo pastebėta šeimininkų ir ji 
buvo tuoj pat išblaškyta:
*— Tai yra, draugai, ne juo

kas; šis planas kiekvieni metai 
įvykdomas dvigubais tempais.

Tarpe plane upė Diušamby 
buvo nebe krašte, o viduryje 
didelio, modemiško miesto.

— Na, — vis dėlto mes abe- 
jojome, —ar tiek miestas per 
penkerius metus galės išsiplės
ti.

— Tiesą pasakius, — aiškino 
mums šeimininkai, — mūsų 
miesto pobūdis skiriasi dėl vie
tos sąlygų. Mes dėl dažnų že
mės drebėjimų tegalime statyti 
namus tik iki trijų aukštų. To
dėl miestas ir turės didėti dau
giau į plotį.

Stalinabadas — miestas, 
riame nėra seno namo. Tai 
tarbinio žmogaus užmojo 

’skonio kūrinys. Dominuojančią 
vietą užima milžiniškas operos 
ir baleto teatras su nepaprasto 
dydžio ir užsimojimų aikšte ir 
parku. Aikštė grindžiama spal
votomis plytelėmis, kurios gilu
moje, kaip veidrodyje, atsispin
dės didelis operos rūmų kolonų 
ir balto pastato masyvas. Par
kas bus apsodintas pietų me
džiais, tarp kurių šakų švirkš 
kalnų vandens fontanai. Par
kas ir aikštė dar tebedaroma. 
Operos rūmų vestibiulio vidus 
išpieštas milžiniškais paveiks
lais iš turtingos tadžikų istori
jos. Dominuoja rytietiškas, gip
sinis ornamentas.

Mačiau šiame teatre tadžikų 
originalią operą “Tachir ir Zu
chra,” apie nelygaus luomo 
jaunuolių meilės kančias. Ir 
siužetas, ir muzika, ir meninis 
apiforminimas išlaikytas tauti
niame stiliuje. Solistai — tad
žikai, baletas taip pat tautinis. 
Spektaklis praėjo aukštame 
vaidybiniame ir vokaliniame 
lygyje, nors dalis solistų, ypač 
moterų, nėra baigusios konser
vatorijos.

Už puikų pastatymą ir gra
žų dainavimą nutarėme padė
koti solistams. Vaidinimui pa
sibaigus nuėjome į užkulisį, 
kur vaikščiojo vyrai ir mote
rys. Jų drabužiai buvo papras
ti veidai buvo rimti. Puošniau-

1 (Keliones Įspūdžiai)

Miestas, kuriame nesiranda nė vieno seno namo.—-Žmonės 
aukštomis kepurėmis iš balty skarų.—-Dažnus žemės dre
bėjimas trukdo statymą aukšty namy.—-Milžiniškas operos 
ir baleto teatras. — Gražuolė pasirodo ne gražuolė.- 
Nepaprasto grožio šilkiniai rytietiški kostiumai. —- Menas 
visiems tarnauja.—Lietuviškas žodis tolimoje Azijos Žemėje.
si rytietiški šilko parėdai buvo 
sukabinti ant kabyklų, o vai
dintojai skirstėsi namo.'

—Kur gi gražuolė Zuchra? 
—klausiame.

— Aš, — atsako pilku paltu
ku juodbruvė mergaitė, — aš 
visai ne gražuolė... Ji gėdino
si, jai buvo ir malonu ir ne
smagu.

Didelį tadžikų tautos talen
tą ir skonį man teko pastebėti 
tautiniame dramos teatre, kur 
buvo pastatyta tadžikų kalba 
Šekspyro “Romeo ir Džiuljeta.” 
Tragedija pastatyta be kupiū
rų, tad spektaklis užsitęsė iki 2 
vai. nakties. Romeo rolę vaidi
no 22 metų aktorius mėgėjas 
perkeltas į sostinę iš Pamiro 
provincijos teatro. Tai, atrodo, 
neįmanoma. Tačiau jis taip 
nuoširdžiai , skoningai ir gra
cingai vaidino Šekspyro sukur
tą personašą, kad salė, kvapą 
sulaikydama, klausėsi ilgiausių 
jo monologų. Publika ėjo na
mo vėlyvą naktį nenorom, žiū
rovas buvo tiek jautrus, kad 
kiekvienas scenoje nužudytas 
niekšas buvo palydimas su pa
sitenkinimo jausmu ir ploji
mais.

Išėję iš teatro, šaligatvyje 
susitikome keletą stalinabadie- 
čių, kurie buvo aktoriai, tik ką 
matyti scenoje. Jie džiaugėsi 
galėję parodyti tolimiems Pa
baltijo svečiams savo vaidybos 
meną ir skambią kalbą; jie di
džiavosi galėję Šekspyro mintis 
išreikšti savo kalba. Mes dėko
jome aktoriams už puikią vai
dybą, o jie mus prašė perduoti 
linkėjimus mūsų teatrų dar
buotojams.

Mačiau tadžikų liaudies an
samblio ir filharmonijos artis
tų koncertą. Ir vėl 
scenoje nepaprastai 
šilkiniai, rytietiški 
margos kepuraitės, 
Gracingų judesių 
tarp įgudusių muzikanto pirš
tų, šokinėjo, kaip gyvas, rytie
tiškas būgnas. Skleidėsi į visas 
puses tamsiaplaukių mergaičių- 
šokėjų ilgos ir plonos kasos, 
kurių kartais viena turėdavo 
iki 20. žibėjo gausios karolių 
eilės ant krūtinės, skambėjo 
graudžios, kartais linksmos, 
gyvos rytietiškos melodijos iš 
šviesios tarybinės Azijos jau
nosios kartos atstovų lūpų.

Pabuvojęs Stalinabado teat-, 
ruošė, aš pamačiau ir įsitiki
nau, kad “menas liaudžiai” yra 
ne toks paprastas dalykas, kaip 
dažnai mes jį suprantame. Man 
atrodo, mūsų skundai apie ne
turėjimą teatrinės publikos 
yra nepagrįsti. Aš čia, pama
čiau ir supratau, kad tai ir yra 
menas liaudžiai. Teatruose lan
kosi visi: ir ministrai, ir rašy
tojai, ir darbininkai, kolektyvi
nių ūkių valstiečiai, ir pieme
nys. Į teatrą eina su tokiais 
drabužiais, kokius tik turi. 
Operoje, šalia manęs,' pirmoje 
eilėje sėdėjo kaimietė moteris 
senutė, kasdienišku savo chala
tu apsivilkusi. Trečioje eilėje 
sėdėjo įžymus sostinės veikė
jas, o šalia jo trys tamsiaakiai 
piemenukai. Teatro vestibiulyje 
trys tadžikės valgė saldainius 
mūsiškai puošniai pasirėdžiu
sios, o prie staliuko kavą gėrė 
jauna porelė su dryžais chala
tais: tai buvo studentai. ' čia 
nėra ribos tarp inteligentų ir 
liaudies: visi jaučiasi operos 
rūmuose šeimininkais, nes jie 
visi dirba vienodai reikalingą 
darbą, čia pasižymėjusi med
vilnės rinkėja daugiau vertina
ma, negu apsileidęs rašytojas.

Netoli- vynuogynų sodo, kur 
mes gyvenome, stovi balti me
dicinos instituto pastatai ir kli
nikos. Vienas mūsų draugas 
buvo susirgęs akių liga. Paka
ko paskambinti telefonu, ir čia 

pat atvyko specialistas profeso
rius su sesute apžiūrėti ligonį. 
Ligos būta nepavojingos: šia 
liga lengvai perserga beveik vi
si atvykusieji. Pietų žemės dul
kės neigiamai paveikia 
obuolio paviršių.

Sostinėje veikia visa 
stitutų ir technikumų,
se verda mokslo darbas ir ku
riuose jaunieji tadžikai siekia 
specialių mokslų pažinimo.

Įvairių respublikų rašytojai 
buvo pakviesti į Stalinabado 
Pedagoginį Institutą paskaityti 
savo kūrinius. Instituto salė 
buvo pilna žmonių; tai buvo 
tadžikų ir kitų tautų studentai. 
Prezidiume atsisėdo rašytojai 
iš Leningrado, Baltarusijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Kiekvie
nas skaitėme savo kūrinius 
gimta kalba, labai trumpai pa
pasakodami jų turinį. Aš skai
čiau ten pat parašytą eilėraštį 
apie naująjį Tadžikistaną. Ne
žinau, ką manė žiūrovai, bet aš 
jaučiau, kad kiekvienas mano 
žodis, kiekviena mintis buvo at-’ 
jausta. Aš negalėjau išeiti iš 
tribūnos nesusijhudinęs. Tada 
tik nutilo aplodismentai, kai aš 
pažadėjau tą jų nuoširdumą 
perduoti Lietuvos jaunajai in
teligentijai. Visi svečiai buvo 
apdovanoti Vid. Azijos žemėje 
augančių gėlių puokštėmis. Tų 
jaunuolių akių blizgėjime ma
čiau didelį, atkaklų pasiryžimą 
pakelti dar aukščiau vietos 
švietimo lygį.

Miestas puikiai apšviestas. 
Kai mes paklausėme, kodėl mo
derniškuose namuose nematyti 
centrinio apšildymo, gavome 
mus nustebinusį atsakymą:

—Draugai, žiemą mes vaikš
čiojame be paltų ... Sausio pa
baigoje mes jau sėjame med
vilnę .... Tačiau kur būtinai 
reikalinga palaikyti tikslią tem
peratūrą — ten centrinis šil
dymas yra.

— Saulė mums iš dalies at
stoja ir šviesą... — įsiterpė 
kitas draugas. — Tačiau elek
tros stotį mes statome antrą, 
nes šios miestui jau maža.

Iš kalnų atbėga upė: Reika
lingas tai upei didesnis kriti
mas. Tadžikai upę nukreipia 
kita vaga ir užvaro ant kalno 
ten, kur patogiau. Tokiu būdu 
prie pat miesto dygsta antra 
elektros stotis.

Griovy buvo išbetonuota mil
žiniška užtvanka, įmontuoti 
trys milžiniškos, galingos tur
binos, apie 50 metrų į kalną šo
vė stambus geležinis vamzdis, 
kuriuo kris vanduo ir suks visą 
aparatūrą, teikdamas sostinei 
ųaują elektroenergijos kiekį.

Susipažinome su inžinierium, 
vyriausiu stambiųjų respubli
kos statybų viršininku.

— Matot, — tarė jis, — kas
dieną darau išradimus. Azijoj 
nėra vandens ir piiško. Vande
nį atsivarėme iš kalnų, o miš
kas už tūkstančių kilometrų. 
Atspėkit, iš ko darau betono 
sienoms formas? Tai mano pa
tentas !

Iš tikro, keista: prie staty
bos matėsi vos vienas antras 
įkaltas sienojas ir' pora lentga
lių. Tačiau, nežiūrint to, šis in
žinierius per 20 metų padarė 
stebuklus. Jis nutiesė per kalnų 
skardžius traktus \ automobi
liams, jis nutiesė geležinkelius, 
pastatė fabrikų rajonus, mies
tus ir gražiąją sostinę.

Važiuojame trimis mašinomis 
į kalnus. Akmens skalda deng
tas kelias, kartu su upe, vin
giuojąs! tarp 4 kilometrų aukš
čio viršūnių. Pravažiuojame 
“vartus,” kur po kalnu palenda 
mūsų mašina. Kalnuose matyti 
kaimeliai, kaip kregždžių liz
dai. Gerai įsižiūrėjęs pamatai 
ir avis, kaip muses. Kalnuose 
puikūs švietimo profsąjungos 

poilsio namai mokytojams. Kal
nuose čia pat auga laukinės 
kriaušės, slyvos ir vynuogės. 
Niekas jų neprižiūri, niekas 
jomis nesidomi, jos auga taip, 
kaip pas mus šermukšniai ar 
mėlynės.

Mūsų kelionė į kalnus baigė
si Stalinabade — tame pačiame 
parke, kur mes buvome apgy
vendinti — mūsų pačių akyse 
pagamintu tradiciniu valgiu 
“plovų.” Tai buvo ryžių kruo
pos su aviena, keptos avies la
juje su paprika, svogūnais ir 
kitais prieskoniais. • “Plovas” 
buvo užgeriamas tame pat par
ke išaugusių vynuogių vynu.

Lankėmės kultūros ir poil
sio parke, matėme Tadžikista
no gamtos turtų muziejų, ku
riame buvo patalpinti pavyz
džiai viso to, kas randama, kas 
auga ir kas pagaminama šiame 
krašte, čia buvo labai turtingai 
pavaizduota krašto augmenija 
iki subtropiškos bulvės—batat 
imtinai, mineralai 
nuo 
nuo 
trų 
pių 
bių
kalnų krašte, kurias surado, iš
augino ir pagamino tarybinis 
žmogus.

(Tąsa 4-me pusi.)

ir metalai, 
marmuro iki aukso dulkių, 
nepaprastai ilgo iki 2 me- 
linų pluošto iki šilkaver- 
kirmėlaičių. Visų tų gėry- 
esama tame nedideliame

ESTIJOJ DVIGUBAI DAUGIAU 
PREKIŲ, NEGU 1946 M.

(Pasikalbėjimas su Estijos Vietines Pramones 
Ministru E. M. Ristmiagi)

Daug šimtų plataus var
tojimo prekių pavadinimų 
išleidžia dabar tarybines 
Estijos vietinės pramonės 
įmonės. Tame skaičiuje: šil
kinių, vilnonių audinių, mo
delinės moteriškos ir vyriš
kos avalynės, gumos dirbi
nių, žemės ūkio mašinų, a- 
liuminijaus indus, namų a- 
pyvokoš daiktų ir t. p.

Šiais metais respublikos 
dirbantieji ’ gaus plataus 
vartojimo prekių beveik 
dvigubai daugiau, negu pir
maisiais pokarinio penkme
čio metais.

Antai, pirmaisiais 1948 
m. mėnesiais vietinės pra
mones įmonės pagamino 
daugiau negu atitinkamu 
praeitųjų metų laikotarpiu: 
medvilninių audinių 52 pro
centais, gumos avalynės 27 
procentais, vilnonių audinių 
15 procentų, trikotažo balti
nių 18 procentų ir t.t. Tik 
per pastarųjų metų pirmą
jį ketvirtį vietinės pramo
nės gamyklos ir fabrikai į- 
sisavino gaminimų ketu
riasdešimt naujų šilkinių, 
vilnonių ir medvilninių au
dinių rūšių, aštuoniolikos 
rūšių avalynės.

Per pirmąjį šių metų ke
tvirtį aliumini jaus indų iš
leista 11 tonų daugiau negu 
tuo pat metu 1947 m. At
statomas stambiausias res
publikos kartūno spausdini
mo cechas su metiniu ga
mybiniu pajėgumu 10 mili
jonų metrų audinių. Paleis
ta pirmoji cecho eilė ir pa
gaminta pirmieji 50 tūks
tančių metrų medvilninių 
audinių.

Daug dėmesio šiais me
tais kreipiama į žemės ūkio 
mašinų gamybą kaimui. 
1948 m. be gamintų anks
čiau sėjamųjų mašinų, šiau- 
dapioviū, plūgų, įsavinta lei
dimas šianapiovių akėčių.

Pastaraisiais metais že
mės ūkio mašinų gamyklos 
^Leder” rekonstrukcijai bus 
išleista trys milijonai rub
lių, kas leis padidinti jos 
pajėgumą, palyginus su e- 
samu — 15 kartų. Žymiai 
plečiama ir Tartu gamykla 
“Vyit”, kurios rekonstruk
cijai numatoma išleisti pen-

Kaip jūsų vaikas stovi prieš 
turtingųjų sūnus ir dukteris? 
Ilgą laiką psichologai turėjo 
tiktai vieną atsakymą. Darbi
ninkų ir farmerių vaikai, ap
lamai,' yra ne tokie gabūs, 
kaip turtingų tėvų vaikai. Ge
rai pasiturinčių tėvų vaikai 
yra, kaip taisyklė, skaistesni.

Veikiausiai jūs manote, kad 
tai labai negražu. Bet mili
jonų vaikų protas pasvertas 
bandymais mokyklose. Vaikai 
iš pagelžkelių buvo paskaityti 
ne tokiais gabiais, kaip kad 
jų draugai iš geriausių namų.

Dauguma mūsų psichologų 
sutiko su tokiais faktais. Jie 
tikėjo, kad “geresnių” šeimy
nų vaikai geriau tinka gyveni
mui, negu kad “žemesnių” 
klasių vaikai.

Galų gale, ar gi ne natūra
lu ? Argi kapitalistai ne gu
dresni už darbininkus ir far- 
merius? Darbo žmonių vaikai 
turi vargti, kadangi jie yra 
negabūs.

Mokslininkui tenka stebėtis, 
kaip tokios idėjos pateko į 
galvas tokiam dideliam skai
čiui psichologų ir socialių dar
buotojų. Tokios idėjos dabar 
yra numaskuojamos. Jos yra 
nemoksliškos ii- visai klaidin
gos.

Daktarai W. J. Davis ir R. 
J. Havighurst, gerai žinomi

kiolika milijonų rublių. Jau 
į 1950 m. galą gamybinis 
gamyklos “Vyit” pajėgumas 
išaugs trimis kartais.

Žymiai bus praplėsta tek
stilės pramonė.

Staklių parko augimas 
fabrikuose, gaminančiuose 
medvilninius audinius, 1948 
m. pakels šių įmonių pajė
gumą 40 procentų. Tai leis 
papildomai pagaminti iki 
300 tūkstančių -metrų med
vilninių audinių. *

Tretieji pokarinio stali
ninio penkmečio metai le
miami. Visi mūsų įmonių 
kolektyvai šiais metais su 
ypatingu užsispyrimu var
žosi dėl pirmenybės socialis
tinėje gamyboje. Jau ryškė
ja pirmieji laimėjimai. 28 
vietinės pramonės įmonės 
brutto produkcijos leidinių 
pasiekė apimtį, užplanuotą 
1950 metams. x

Šitie vietinės pramonės 
laimėjimai suteikė darbo 
žmonėms dar daugiau pla
taus vartojimo prekių.

LPB Kliubas siunčia delega
tą į Philadelphiją.

I
Liepos 11 d. specialiame 

Kliubo susirinkime tapo nu
tarta siųsti vieną delegatą j 
steigiamąją trečios partijos 
Nacionalią Konvenciją, liepos 
23-24-25’ dd., Philadelphia, 
Pa. i Delegatu išrinktas Juo
zas Laurušaitis. Reiškia, pa
žangūs lietuviai dalyvaujam 
istoriniame žygyje.

LPB Kliubo Koresp.

Susižeidė darbe drg. S. Ja
nulis; susižeidė koją. Gydo
si namie.

Drg. B. Mizara, puldamas 
dirbtuvėj prie darbo, nusilau
žė šonkaulį. Randasi šv. Vin
cento ligoninėj.'

Linkiu draugams greit pa
sveikti. J. M. L.

Philadelphia. — šimtai 
darbininkų su plakatais pi- 
kietuoja Demokratų Parti
jos konvencijų ir viešbučius, 
kur apsistoję partijos va
dai. Protestuoja prieš var
žymų civilių laisvių Ameri
kos žmonėms.

Amerikos psichologai, iškėlė 
svarbiausi klausimą. Ar mū
sų “gabumų bandymai” tikrai 
išmatuoja mūsų vaikų protinę 
galią ?

Metai atgal,, garsus moks
lininkas, Ralph Tyler, Jungti
nių Valstijų Ginkluotų Jogų 
Instituto bandymų direktorius 
laike karo, kritikavo tuos 
bandymus. Tyler pasakė, kad 
jie “neša 
bendrijai 
d an gi jie 
milijonų
ekonominio gyvenimo 
vaikų gabumo mokintis.”

Mokslininkai, kurie, darė 
tuos bandymus, neturėjo tiks
lo pakelti turtingųjų vaikų 
prestižą. Tuo tarpu psicholo
gai gyvena vidurinėj klasėj,, 
pasitenkinusiame pasaulyje. 
Tokiu būdu, jų klausimai ir 
problemos yra tokie, kurie iš
kyla tarp pasiturinčių žmonių. 
Paprastai jie nežino, kaip di
delė didžiuma žmonių gyvena, 
dirba ir galvoja.

Nemalonūs Faktai
Nemalonius faktus raportuo

ja Davis ir Havighurst. Pa
vyzdžiui, paimkit vidutinišką 
darbininko vaiką ir turtingos 
šeimos vaiką. Kiekvienas sa
vo grupėj yra tikrai gabus. 
Dabar duok jiems reguliarų 
“gabumo” bandymą.

Turtingasis vaikas greitai 
atsako Į visus klausimus. Bet 
nuo 70 iki 90 nuošimčių klau
simų bus apie tuos dalykus, 
kuriais darbininko vaikas ne
susipažinęs.

Paimkim klausimą apie mu
zikali terminą “sonata.” Ka
dangi vidurinė klasė ir turtin
gieji vaikai turi daugiau pro
gų girdėti klasikinę muziką, 
beveik visi žino, ką reiškia 
sonata. Bet nedaug darbinin
kų šeimynų kada nors panau
dojo tą žodi. Tokiu būdu, jie 
gauna žemesnio “gabumo” 
laipsnį.

Gyvenimo Problemos
Bendros išvados, kurias da-- 

ro Davis ir Havighurst, yra 
labai svarbios. Jos sako, kad 
“protiniai bandymai” yra pa
remti problemų-' išsprendimu. 
Kokias problemas vaikas gali 
lengviau išspręsti, priklauso 
daugiausiai nuo to, kaip jis 
ar ji gyvena.

Darbininkai gali teisėtai 
klausti, kodėl mokslininkam 
paėmė taip ilgai surasti pačią 
paprasčiausią tiesą ? Atsaky
mas yra aiškus. Mokslininkai, 
kaip ir visi kiti žmonės drau
gijoj, yra paveikiami tos 
draugijos sąlygų, kurioje jie

Skaitykite Laisvę!
*

Specialis Pasiūlymas Vasaros Sezonu:
Už $2 TRIMS MĖNESIAMS

Užsisakykite dienraštį Laisvę už $2. trims 
menesiams. Paskaitę dienraštį Laisvę per tris 
mėnesius jūs norėsite jį skaityti visada.I

šis pasiūlymas yra tik iki rugsėjo 1-mos 
(Sept. 1st).

Nieko nelaukdami užsisakykite Laisvę sau 
arba užsakykite ją savo draugams ar giminėms 
tik už $2 trims mėnesiams.

Mes jums neminime tų daugelio svarbumų, 
dėl kurių jūs pamylėsite Laisvę skaityti. Mes 
norime, kad jūs užsisakytumėte dienraštį Lais
vę, o jį skaitydami jūs patirsite, kodėl yra svar
bu jį kasdien turėti savo namuose ir skaityti.

Kad Laisvė yra plačiausia skaitomas lietuvių 
dienraštis Amerikoje, tai tam yra daug labai 
rimtų priežasčių. Tas priežastis jūs patirsite, 
kai užsisakysite dienraštį Laisvę ir jį kasdien 
skaitysite

Kartu su užsakymu prašome siųsti ir pinigus.
Prašome adresuoti sekančiai:

3 1 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--.Ketv., Liepos 15, 1948

gyvena. Dauguma mokslinin
kų ginčija, sakydami, kad 
“mokslas yra virš visuome
nės,” bet tas nesulaiko jų nuo 
baisių klaidų.

štai ką daktarai Davis ir 
Havighurst sako apie moksli
ninkus, kurie daro “gabumų” 
bandymus. “Jie nuolatos klys
ta laikydami vidurinės klasės 
kultūrą ‘tikrąja’ kultūra, arba 
‘geriausia’ kultūra.”

Mokyklos Darbas
Vėl: “Dauguma mokyklų 

nefmokina mokinių, kaip tyri
nėti nors ir paprasčiausias gy
venimo problemas, ir kaip iš
spręsti jas.” Daug akademi
nio mokslo mokyklose “sunai
kina tikrąjį apšvietos tikslą, 
kuriuomi yra išsilavinimas, 
kaip galvoti, kad būtų galima 
išrišti gyvenimo problemas.” 

Kaip tie protiniai bandy
mai buvo išvystyti? Išban
dant didelį skaičių mokyklų 
mokinių, kurie mokyklos dar
be stovėjo nuo žemiausio iki 
aukščiausio laipsnio. Bet mo- ’ 
kyklos darbas nėra mokslinis 
matavimas vaikų gabumų. To
kiu būdu, “gabumo” bandy
mų pamatas yra juokingas ir 
nemoksliškas.

Psichologijos profesoriai 
jau seniai ginčijosi, kodėl yra 
taip, kad berniukai tiek daug 
skiriasi nuo mergaičių tam ti
kruose klausimuose. Tam 
yra aiškus atsakymas. Mūsų 
draugijoj, vyrai ir moterys 
yra subjektai “diferenciaci
joms.” Daktarai Davis ir Ha
vighurst mato tą dabar, bet 
Marksas ir Engelsas matė tą 
100 metų atgal, šiandien mū
sų moterys yra didžiai pa
vergtos, išnaudojamos, paže
mintos. Duok mergaitei ban
dymą, paremtą problemomis, 
kurios stovi prieš mergaites 
mūsų draugijoje, tuomet ji 
pasirodys daug gabesnė už 
berniukus. Bet mūsų moky
klų bandymai žymiai aukšti- , 
na berniukus, kaip ir mūsų 
draugija, visuomenė.

. . Maža Reikšmės
“Gabumų” bandymai turi 

labai maža reikšmės kaip dėl 
suaugusių, taip h* dėl jų vai
kų. Tokie bandymai duoda 
aukščiausius laipsnius “aušto- 
sios” klasės šeimynoms. Toj 
klasėj vyriausiu • uždaviniu 
yra, kaip gyventi iš kitų pra
kaito. Svarbiausiu motyvu yra 
troškimas asmeninio pasiseki
mo. Stipriausiais jausmais 
šiandien yra neapykanta pro
gresui, sumaišyta su baime so
cializmo pergalių.

Nekurie mokslininkai jau 
mato “protinių bandymų” ap- 
gavingumą. Bet bus ilga ir 
sunki kova, kol bus pakeistas 
toks įvertinimas.
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(Tąsa)
• Sodybos savininkas mėgo niekniekius; 

ant rašomojo stalo, prie kurio dirbo ge
nerolas Lerido, stovėjo Pizos bokšto pa
vidalo rašalinė, Kopenhagos porceliano 
pingvinas ir laikrodis su įvairiais cifer
blatais, rodančiais Paryžiaus, San-Fran- 
cisko ir Tokio laiką. Dirbdamas genero
las patraukdavo pingviną į šalį: bijojo 
sudaužyti. Jis nepakęsdavo žalos; jį 
įžeisdavo rašalas, palietas ant parketo, 
arba kareivio batai, sumindžioję gazoną.

Atrodė, tokio būdo žmogus turėjo pa- 
sirihkti kitokią karjerą; bet Lerido šei
moje visi buvo kariškiai. Keturioliktai
siais metais Lerido vadovavo pulkui; pa
sirodė esąs pareigingas; pasiekė genero

lo laipsnį. Jis mokėjo sugyventi su vir
šininkais ir su valdiniais; neišlįsdavo 
priekin; vadino save Fošo mokiniu; sa
kydavo: “Mūsų reikale svarbiausias da
lykas — būti ramiam, jausti saiką.” Vi
suomet malonus, švariai nusiskutęs, kve
piąs odekolonu, jis visiems patikdavo, vi
sus nuramindavo. Jo nelaimė — žemas 
ūgis; jis neleisdavo fotografams daryti 
nuotraukos, jei kas nors stovėdavo šalia 
jo.

Lerido pasisekimui padėjo jo taktiš
kumas. Jis nekentė deputatų, bet kai ci
viliai prie jo imdavo kalbėti apie politi
ką, atsakydavo: “Aš pasitikiu tautos iš
rinktaisiais.” Su Lerido sugyveno visi: 
Breteilis, Dukanas, Viaras. Jis noriai 
šnekučiavosi su jais apie vaidmenį, kurį 
atliko septyniasdešimt penkių milimetrų 
patrankos Mamos pergalėje, arba apie 
klasikinės poezijos grožį. Jis dievino lite
ratūrą; pirkdavo prabangius Rasino ir 
Kornelio leidinius ir prieš trisdešimt 
metų netgi pats buvo spausdinęs provin
cijos žurnale straipsnį “Apie kai kurias 
Stendalio paklaidas,” skirtą “Parmos 
vienuolyno” nagrinėjimams karo mokslo 
pažiūriu.

Lerido mėgo savo darbą; bet karas jį 
.krimto savo chaotiškumu — visa, kas 
manevruose būdavo tobula, čia susidar
kydavo dėl tūkstančių atsitiktinumų. Ir 
per tris paskutinius mėnesius jis sugniu
žo, paseno. Skundėsi sergąs. Gydytojas 
sakė “kepenys,” bet Lerido manė sergąs 
nuo rūpesčių. Viskas jį jaudino: frontas 
buvo trumpas, ir jis nežinojo, kas dary
ti su daliniais, kalbėjo: “Vargas dėl gau
sumo, štai kas.” Žmonės miegojo po 
atviru dangumi; rugsėjo mėnesį prasi
dėjo gripas. Karininkai privengė karei
vių, nemokė, o kareiviai kankinosi ir gir
tavo. Kai jam sakydavo: “Gamelenas 
telkia sunkiąją artileriją Zigfrido linijai 
atakuoti,” Lerido atsidusdavo: “Vadai 
neturi revolveriu, štai kas. . .” c y

Jis griežtai dabojo dienos tvarkaraštį 
štabe. Visi keldavosi šeštą valandą. Pul
kininkas Moro klausė raportų. Majoras 
Lerua skaitė nuobodžius laikraščius, 
stengdamasis žvilgterėti į raštinę, kur 
barškino mašinėle Liusi. Majoras Žize 
davė garo intedantams. Pulkininkas Ža- 
votas studijavo žemėlapius. O kapitonas 
Sanže, žilas ir svajingas, tyliai dūsavo 
Paryžiaus smuklių, pranešinėjo genero
lui: “Cvinkeryje du kareiviai sužeisti.. . 
Priešais šešioliktąją diviziją pastebėtas 
judėjimas, vokiečiai atgabeno šimtas aš
tuoniasdešimt šeštąjį pulką... Vakar 
priešo aviacijos veikimo nepastebėta ... 
Tanvilyj įsteigta ligoninė venerikams...” 
Generolas, nustumdamas į šalį pingviną, 
murmėjo: “štai kas! ...” Prie stalo sės
davosi lygiai dvyliktą.

Šiandien padavė Strasburgo paštetą 
iš žąsų kepenų. Pulkininkas Moro pasa
kė:

— Vietinių dievų dovanos.
Generolas atsiduso: gydytojas paskyrė 

jam dietą. Guosdamas save, jis pastebė
jo:

— Už vis naudingiausia — salotos. 
Bręsdamas amžiumi, žmogus darosi žol
ėdis sutvėrimas. Tai natūralu . . .

Paskubom nurijęs pašteto kąsnį, kapi
tonas Sanže pritarė:

— Aišku ...
Sušneko apie tai, kad Hitleris — ve

getaras. Generolą tatai nustebino; jis 
ilgai kartojo: “Štai kas . .. Įdomus bruo
žas ...” Paskui majoras Lerua ėmė aiš
kinti laikraščių apžvalgos turinį.

— Dėmesio centre Suomija. Visi klau
sia, ką darys rusai.

Ganerolas pagyvėjo:

— Labai įdomu ! Žinoma, jie-gali pra
dėti apsupamąjį žygį, pamėginti išeiti į 
Botnijos įlanką, kad atkirstų Helsinkį 
nuo Švedijos. Gali pasiryžti pulti ir iš 
fronto Manerheimo liniją. Pažiūrėsim, 
pažiūrėsim .. . (Karas su Suomija jam 
buvo strateginis uždavinys; tatai jį tar
tum grąžino į Paryžiaus kabineto jau
kumą, ir jis melancholiškai atsiduso). 
O ką rašo apie mūsų reikalus?

— Mažai. “Epoque” cenzūra išbraukė 
dvi skiltis . ..

— Ir gerai padarė. Tikriausiai, Ke- 
rilio arba Diukano straipsnį. Nesupran
tu, kaip jiems leidžia rašyti!

Pulkininkas Moro buvo artimas gene
rolo Pikaro draugas; abu nekentė Diu
kano. Ir pulkininkas tarė:

— Man rašo iš Paryžiaus, kad Diuka- 
nas ruošiasi atvykti čia. IJar tik jo be
trūko !. ..

Pykdamas generolas visuomet laižyda
vo lūpas. Taip jis darė ir šiuo metu:

— Jokiu būdu! Daladje pajėgs mus 
apsaugoti nuo tokių siurprizų. Diukanas 
gali užkrėsti visus savo panika... Aš 
girdėjau, kaip jis šaukė: “Pavasarį vo
kiečiai ryšis sprendžiamajai operaci
jai .. .” Ko gi jūs norite, žmogus kažka
da buvo lakūnu, bet strategijos nesu
pranta, ^atsiliko, nieko nemato. Jam Ma
žino linija tai tik lauko sustiprinimai 
prie Enos arba Somos... — Jis rūpes
tingai išsirinko kriaušę — ilgai ją čiu
pinėjo, tikrino ar nunokusi, paskui mažu 
peiliuku atsargiai nulupo žievę, nusi
šluostė pirštus, apibėgusius kvepiančio
mis sultimis. — Kada peilis lenda, kaip 
į sviestą, kriaušė visuomet gera . .. Pa
ragaukite, majore. — Jis ištiesė Sanže 
pusę kriaušės. — O Diukano plepaluose 
pasireiškia pulkininko de Golio įtaka. 
Aš skaičiau jo užrašus ... Gamelenas 
teisus: tai fantazuotojas. Nenori supras
ti, kad vokiečiai blefuoja. Viską sujau
kia į viena: Lenkiją, Ispaniją, kur prieš 
reguliarią armiją kovėsi anarchistai, 
mūsų frontą... Iš viso, bloga, kai žmo
nės vietoj karo mokslo klasikų maitina
si laikraštinėmis sensacijomis. Toks de 
Golis laiko save novatoriumi. Iš tikrųjų 
jis paskendęs rutinoje. Jis mato prieš sa
ve Sedaną arba Napoleono karus. Už
miršo pasaulinio karo patyrimą. Galvo
ja, kad tankai lakstys po Europą, kaip 
kažkada lakstė kavalerija. Bet žaibiškų 
karų epocha baigėsi. Mes grįžome prie 
ilgalaikių krašto apsupimų. Tai Trojos 
karas, štai kas ...

Jis tvarkingai sulankstė servetėlę, už
movė ant jos žiedą ir atsistojo. Kavą at
nešė į svetainę. Pulkininkas Moro pa
sakė :

— Generolas Mone klausė . .. Jie nori 
padaryti lyg ir manevrus — pripratinti 
kareivius prie smingamųjų lėktuvų vei
kimo.

Žodis “manevrai” priminė Lerido tai
kius laikus, bet tuojau jis susiraukė: tas 
Mone vėl kažką sugalvojo!... Išsišokė
lis, visuornet nori pranokti kitus!... O 
pulkininkas Moro tęsė:

— Prefektas nesutinka. Dalykas toks, 
kad už Miunsterio gyventojai neiševa- 
kuotį valstiečiai bijo, kad nenukentėtų 
vynuogynai.

Generolas linktelėjo galva:
— Aš visiškai sutinku su prefektu. 

Mes turime būti ypač atidūs elzasie- 
čiams. Visa tai svaičiojimai... “Smin- 
gamieji lėktuvai!...” Taip, Lenkijoje 
arba Ispanijoje, kur nėra zenitinių ... 
Jie kimba ant kiekvienos vokiečių meš
kerės, pasiduoda kiekvienam panikos 
gandui. Taip ir praneškite generolui Mo
ne. Įprastiniai darbai, ne daugiau ... Be 
to, reikia leisti žmonėms atsikvėpti.

Po pusryčių generolas su kapitonu 
Sanže nuvyko į pozicijas. Lerido šoferiu 
buvo pramonininko Mleže sūnus, jaunas 
sportininkas, tėvo dėka atkomandiruotas 
į armijos štabą. Meže ginė 'mašiną, ir 
Lerido kartojo: "Lėčiau, mano drauge, 
štai kas . ..”

Lerido mėgo pašnekėti su šoferiu: Me
že žinojo visa, kas dedasi aplinkui.

— Kokios naujienos, mano drauge?
— Viskas ramu, pone generole. Miuns- 

teryje kalbėjausi su notaru: jis atvyko iš 
Perigo daiktų. Sako, jog elzasiečiams pa
dariusi. blogo įspūdžio Rose byla.

( (Bus daugiau)

Biblio- 
knygos 

siekia 
amžių, 
jo am-

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

Matėme senovės liaudies ir 
tarybinės tapybos meno muzie
jų, kuriame pažymėtini tauti
nio ornamento varyje, audi
niuose ir mozaikoje šedevrai. 
Atsimenant tai, kad griežti is
lamo nuostatai draudė vaizduo
jamąjį meną Azijoje, tadžikų 
tapyba jauna, tačiau buvo iš
statyta nemaža drobių istorinė
mis ir šių dienų aktualiomis ta
rybinėmis temomis.

Rašytojų suvažiavimo proga 
buvo suruošta Centrinės 
tekos patalpose tadžikų 
paroda, kurios praeitis 
dešimtąjį mūsų eros 
Firdusi ir kitų didžiųjų 
žininkų gadynę. Mums buvo 
parodyti milžiniško dydžio, ne
paprastai puošniai apipavida
linti auksu rašyti persų poetų 
rankraščiai, kurie yra kartu ir 
tadžikų literatūros pradinin
kai. Tadžikų kalbą supranta 
šiaurės vakarų Indijoj, Irane 
ir Afganistane. Tai vis senoji 
literatūra, po tūkstančio metų 
ir šiandien tebespindinti savo 
išminties brangenybėmis. Ta
čiau ir čia didelį šuolį padarė 
tarybiniai žmonės. Tarybinių 
rašytojų sąjungoje yra 40 žino
mų talentingų poetų, prozinin
kų ir dramaturgų, kurie daug 
dirba. Per 25 metus išleista 42 
milijonai originalių knygų eg
zempliorių. Įžymiausias poetas 
A. Lachuti, apdovanotas Leni
no ordinu, yra išleidęs 35 savo 
knygų leidimus įvairiomis kal
bomis. Jo vardu pavadinta 130 
kolektyvinių ūkių. Jaunas poe
tas Miršakaras vien vaikams 
parašė ir išleido 23 knygutes. 
Poetas Tursun Zode parašė po
emą apie Indiją, už kurią gavo 
Stalininę premiją. Vystosi -prę- 
za ir dramaturgija. Pagal rašy
tojų libreto sukurtos operos ir 
baletai.

Puošniuose rytų stiliaus rū
muose patalpintas istorinis mu
ziejus. Kaip jau anksčiau mi
nėta, tadžikų išsilaisvinimo ko
vų istorija siekia VI amžių. 
Įvairiausi užkariautojai grobė 
ir teriojo Tadžikistaną, ku
riems narsiai ir atkakliai prie
šinosi tadžikų liaudis. Vaiz
džiai parodytas proletarinės 
minties plitimas emirų ir bajų 
pavergtuose rytuose. Nepa
prastą įspūdį karo Bucharos 
emirų kalėjimai — požemiai, 
kuriuose buvo pūdomi surakin
ti neištikimi vergai. Čia pat iš
kabinta padidinta 
ka, kurioje matyti 
suraižyta didžiausio 
k ų prozininko S.
nugara. Iš gausių 
ponatų aiškiai matyti sunkus 
tadžikų liaudies išsilaisvinimo 
žygio kelias.

Vaikštome Stalinabado gat
vėmis. Saulė šviečia ir šildo. 
Gatvė, rūmai, o viršum rūmų 
išsišovusi į padangę snieguota 
kalno viršūnė. Pranykstame 
puošnaus pastato kolonų labi
rinte. Tai centrinis paštas. '

Užpildęs telegramos blanką, 
klausiu tarnautoją:

— Kada telegrama bus vieto
je?

— Vilniuje bus šiandieną. Į 
namus bus nunešta ryt rytą, —• 
lakoniškai atsakė telegrafinin- 
kė.

Aš susimąsčiau. Vilnius —• 
Stalinabadas 6,000 kolimetrų, 
tačiau mano žodžiai šį kelią 
pralėks per kelias valandas.

Skubame į Tadžikų liaudies 
ansamblio koncertą, kuris įvyk
sta delegatų garbei Operos ir 
baleto teatre. Liaudies instru
mentai : būgnas, vamzdeliai, 
styginiai, panašūs į mandali- 
nas, instrumentai palydi _ rytų 
šokėjų judesius. Monotonišką 
melodija, šokančios daininin
kės, muzikaliniai dialogai, in- 
dusų judesiai —• visa fai nepa
prasta, nematyta, tačiau su
prantama ir gražu. Mes prava
žiavome didelį Azijos plotą, su
sigyvenome s,u peizažu, su dan
gumi, veidais, tat ir šioji melo
dija bei judesiai mus jaudino. 
Rytų šokis yra labai kuklus ir 
švelnus, judesiai reiškiami ap
sisukimais, rankomis ir gajva. 
Dar kartą* praslinko pro mūsų 
akis graži pasaka .iš “1001” 

Dienraščio Laisvės

nuotrau- 
peiliais 
tadži- 
A i n i 

eks-

dai- 
ap- 
dar 
pik-

nakties, o poeto Miršakaro pa
rašyta daina apie gražiąją sos
tinę—Stalinabadą ilgai skam
bėjo mūsų ausyse.

—Stalinabad, Stalinabad—
Tadžikų džiaugsmas ir grožis.

Naktis buvo žvaigždėta, dan
gus mėlynas ir gilus. Elektros 
lempų šviesos krito ant bulva
ro medžių šakų, sudarydamos 
gatvėje tamsius šešėlius, ku
riais pravažiuodavo mašinos, 
ar praeidavo vėlyvas stalinaba- 
dietis. Mašinų nušlifuotas 
meksfaltas blizgėjo.

Stalinabadas nakties metu— 
eilinis, moderniškas miestas. 
Visas jo grožis rytą ir vakare. 
Ryto saulė jį apšviečia akinan
čiai, o pavakario — pridengda
ma" kalnų šešėliais. Stalinaba
das tikrai yra Azijos stebuklas, 
kurį padarė ne kas kitas, o pa
prastas tarybinis žmogus.

Stalinabadas savo šviesos 
spinduliais pasiekia tolimąją 
Indiją,. Iraną, Afganistaną, ža
dindamas pavergtąją tų šalių 
liaudį pabusti ir kilti į kovą už 
savo teises.

Worcester, Mass
Pripuolamo laiko turėdamas, 

rašau kelias eilutes kas link 
spaudos pikniko, Maynard, 
Mass., atsibuvusio 4 d. liepos.

Piknikas buvo labai gražus 
ir sėkmingas. Publikos dau
giau, negu pernai; oras buvo 
puikus; biznyje perviršių bei li
kučių nebuvo, — kaip' ko net 
trūko. Programa taip pat buvo 
gera. Norwoodo Vyrų Choras 
gražiai padainavo, vadov. S. 
Paurai. L. Kavaliauskaitė pa
sveikino piknikierius nuo Lais
vės, tinkamai ir trumpai. Kan
didatas nuo Progresyvės Parti
jos 10 Distrikto į kongresma- 
nus, Walter O’Brien pasakė il
goką kalbą apie abelną šalies 
padėtį.

Laisvės Choras iš Hartfordo 
tikrai puikiai sudainavo' 4 
nas, apturėdamas gausių 
lodismentų. Hartfordiečių 
ir kitas busas buvo šiame 
nike. Repšys nemažai pastangų 
padėjęs, kad suorganizuoti va
žiuotojus į pikniką. Draugai tu
rėtų atsilyginti draugams, apsi
lankydami į jų piknikus.

Prasčiausią pasielgimą atli
ko, tai Maynardo policija! Be 
jokios priežasties uždraudė pla
tinti literatūrą. Kadangi spau-

Pasinaudokite Siąja 
Proga

Kadangi šiuom tarpu 
dienraščiui labai reikia 
pinigų, tai duodame di
delę nuolaidą ant svarbių 
knygų.

Poeto Stasio Jasilionio 
eilėraščių 2 dideles kny
gas duodame tik- už $1.

Tai yra gražios poezi
jos patys geriausi rinki
niai. Puikus pasiskaitymas 
jaunimui. Norintieji iš
simokinti gerai lietuviškai 
skaityti, skaitykite . poęto > 
Stasio Jasilionio eiles.

Anksčiau išleistoji kny
ga BEŠVINTANTIS ąy- 
TAS yra 288 puslapių 
knyga. Ąntroji, išleista 
pradžioje šių metų PA
VASARIŲ GODOS iš 
256 puslapių knyga. Tas 
abi knygas gausite tik už 
$1. Persiuntimą apmo
kėsime.

Tik už vieną dolerį jūs 
įsigysite gražiausios poe
zijos dvi knygas ir tuom 
pačiu kartu paremsite sa
vo dienraštį finansiniai 
sunkiuose vasaros mėne- . " ■ l * ' siuose.

Užsakymus prašome 
siųsti ihuom antrašu:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

dos piknikas, tai buvo stalas 
gausiai apdėtas literatūros, 
įvairių magazinų, brošiūrų ir 
knygų. Apie 11 v. dieną atvyko 
būrys, apie 10 policijos su ka
pitonu, ir net nežiūrėję, kokia 
ten literatūra, įsakė išsikraus
tyti iš parko. Jokių paaiškini
mų nepriėmė. “Get-out-of-here” 
ir viskas. Kada atfotografuota 
nepriklausomybės deklaracija 
Workeryj stovi ant stalo ir ne
priklausomybės dienoje, po 172 
metų, tai policija oficialiai įsa
ko nešdintis nuo Voses Pavilion 
parko. Tai yra daugiau negu 
žiauru. Reikėjo kantrybės išsi
laikyti nuo susikirtimo su gink
luota policija. 79. J.

So. Boston, Mass.
EXTRA

Maynardo Laisves Pikniko 
Atskaita

Ji bus padaryta liepos 18 d., 
10:30 rytą, "318 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Draugės ir draugai, visi, tu
rinti reikalą su minėtu pikni
ku, dalyvaukite. Taipgi vi
sų kolonijų veikėjai ir veikė
jos yra prašomi dalyvauti, nes 
čia turėsim nusitarti, kur 
Įvyks Laisvės piknikas kitą va
sarą. Visi būkit laiku.

Pikniko Komisija.

SHENANDOAH, PA., RUGP. 1 AUG. I 
Fire Co. Grove, Brandonville, Pa

PHILADELPHIA, PA., RUGS. 5 SEPT 
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.

WATERBURY, CONN., Rugs. 5 Sept 
Lietuviy Parke, Chestnut Hill Rd.

(Už Lakewood Ežero)
5i

IDEALIŠKA VIETA
- V AKACIJOMS

Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
, moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2 į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.

Mrs, Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Boy 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls 3185
Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave. 

ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba*imkite 
laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ke‘v., Liepos 15, 1*948

ŽINIOS IS LIETUVOS
Statoma kolektyvinio ūkio 

gyvenvietė
ROKIŠKIS. — Kavališkių ' 

kaimas iki tarybinės valdžios 
metų Lietuvoje buvo dvarinin
ko Komarovskio tėvonija. Dva
rininkui kumečiavo ir jaunieji, 
ir senieji.

Dabar čia “Pergalės” kolek
tyvinis ūkis. Į jį įstojo visi kai
mo valstiečiai. Džiaugsmingai 
dirba jie savoje, kolektyvinėje 
žemėje. Sėkmingai įvykdyta pa
vasario sėja. Sėjos planas žy
miai viršytas. Laukuose auga 
gausus derlius. Kolektyvinia
me ūkyje įsteigta gyvulinin
kystės ferma.

Kolektyvinio ūkio valstiečiai 
vieningai priėmė nutarimą pa
statyti šią vasarą naują kolek
tyvinio ūkio gyvenvietę.

Kolektyvinio ūkio šefai — 
Vilniaus įmonių darbininkai — 
pasiuntė čia kelis sunkvežimius 
su įvairiausia statybine medžia
ga. šefai padeda kolektyviniam 
ūkiui asmeniškai dirbdami prie 
statybos darbų.

Gyvenvietė auga. Jau pasta
tyti namai, kuriuose bus ko
lektyvinio ūkio klubas. Pasta
tytas taip pat ir svirnas. Ne
trukus bus pastatyti ir dideli 
gyvuliams laikyti tvartai.

Dabar statomi 5 gyvenamieji 
namai kolektyvinio ūkio vals
tiečiams..



CHICAGOS ŽINIOS

Tai 
nuo

didžiausis 
pabaigos

Pradeda Išsisemti Taupmenos
Šią savaitę teko pastebėti 

du žymūs faktoriai, kurie pa
sako aiškiai, kad plačiųjų ma
sių taupmenos žymiai mažėja 
—išsisemia.

Securities and Exchange 
Commission savo raporte už 
pirmą bertainį šių metų pa
sako, kad pavienių asmenų 
taupmenos sumažėjo 4 balio
nais dolerių, nuo sausio 1 iki 
kovo 31 d. 
sumažėjimas
karo, SEC pabrėžia.

Antras faktorius, 
surance Agency Management 
Association persergėjimas sa
vo agentijų ir agentų reika
lu švelnumo, mandagumo ir 
patenkinimo savo klijentų.

Pasak Charles J. Zimmer
man, direktoriaus pagelbinin- 
ko virš minėtos apdraudos su
sivienijimo: “Pirmą kartą 15 
metų bėgyje paskolos ant ap
draudos (policy loans) paki
lo.” Ir jis prideda: “Nors 
padidėjimas nėra didelis, vie
nok negeras reiškinys.”

Jis taipgi sako, kad ap
draudos sukritimas (lapse) 
padidėjo. antros pusės

Life in-

naujų apdraudos kontraktų 
kiekis mažesnis. Bot už viską 
svarbesnis faktas yra tas, kad 
taupmenos Amerikos žmonių 
eina žemyn. Kitais žodžiais, 
eina prie išsisėmimo.

Kuomet Amerikos plačiųjų 
masių taupmenos pradeda iš
sisemti, tai didžiųjų korpora
cijų pelnai dvigubėja. Tas 
nežada Amerikos ž(monėms 
gerbūvio; tas artina dar di
desnį pavojų taikai, nes Wall- 
stryčio imperialistai mano III 
Pasaulinio Karo pagalba išsi
gelbėti nuo ateinančios de
presijos, ekonominės krizės.

Tam mes 
doktriną ir

turime Trumano
Marshallo planą.

lais. Jį priėmė labai draugiš
kai.

Kelionę lėktuvu Prūseikai 
“užfundijo” keli jo asmeniniai 
draugai Rytuose. Tai buvo 
pirma jo kelionė lėktuvu. A- 
pie kelione jisai sako: “Vis
kas būtų tvarkoj, jei ne ta 
viesuliška paskuba. Surūkai 
kelis cigaretus, užkandi, pasi
kalbi su kaimynu, snūstelėji 
pusvalandį ir jau New Yorkas. 
Iš lėktuvo neįmatysi, kaip 
gražiai sužaliavus gamta. Nei 
vienas iš pasažierių neparodė 
jokio susijaudinimo, 
paprasta.”

Waterbury, Conn Kenosha, Wis. Akron, Ohio KRISLAI

Viskas
K.

, Gryžta iš Karo Lauko
Toks gražus vakaras liepos 

12-tą. Vėjelis vėsina apsira
sojusią kaktą. Medžių lapai 
šnabžda. Paukščiai čiulba 
vakarines giesmes, nes jau 
pusė septintos.

Staiga atsiminiau, kur sto
viu. , Juk esu prie stoties, 
laukiu traukinio iš New Yor- 
ko. Jau laikas jam pribūti. 
Laukiu sutikti veterano antro
jo pasaulinio karo. Laivas tą 
rytą New Yorką pasiekė. Ap
link mane stovi koks penkias
dešimt lietuvių, senesnių ir 
jaunesnių. Visų akys ašaror 
tos. Visi tyli, tik pažiūri vie
nas į kitą ir linktelia galvą, 
išreiškiant pažintį, bet be 
šypsęnos.

Traukinys atidundėjo. Su
stojo. Pradėjo iš traukinio iš
kelti vieną po kitai tris dide
les geležines skrynias, — kiek
viena apdengta Amerikos vė
liava. Tai mūsų veteranai— 
trys Waterburio jaunuoliai, 
kurie žuvo Europoj bekovo
jant prieš fašizmą.

Trys šermenų automobiliai 
laukia tų jaunų vyrų likučių, 
tų kovotojų už žmonijos lais
vę. Įkėlė skrynias, pradėjo 
palengva riedėti vežimai. Pas
kui vieną seka7 eskadronas ve
teranų su vėliavomis. Tai 
Sylvester Stokes Post, Americ
an Legion, lietuviai legionie
riai. Jie maršuoja atiduoti 
paskutinę garbę Albertui V. 
Strauss-Strižauskui, sūnui mu
itų gerų veikėjų Juozo ir Ma
rės Strižauskų.

Alberto tėvai, apimti antrą 
sykį baisiu gailesčiu, tyliai 
stovi, tik akimis išreikšdami 
padėką už simpatiją tos dide
lės grupės. Atrodo beveik ap
kvaitinti šituo antru pareiški
mų, kad jų sūnus, jų viltis, 
dingęs.

Nuvežė mūsų kovotoją už 
demokratiją. Paliko mus vi
sus, waterburiecius, hartfor- 
diečius ir kitus bestovint prie 
stoties, beverkiant ir bemąs- 

“Ar yra reikalingas 
trečias pasaulinis karas-? 'Ar 
reikalinga, kad šitos tragedi
jos nuolat atsikartotų?”

C. w. S.

M^iesto taryba savo susirin
kime nutarė, kad sekmadie
niais svečiai atvykę iš kitų 
valstijų į Kenoshos parkus ir 
būną visą dieną turės užsimo- 
kėt vieną dolerį, kiekvienas 
automobilistas. Atvykę- iš ki
tur priteršia parkus, kas mies
tui brangiai kainuoja palaiky
ti švarą.

Vestuves
3-čią dieną apsivedė 
dukrelė Virginija su

Vestuvių puota

. Gumos darbininkai šaukia 
nacionalę konferenciją už Hen
ry Wallace išrinkimą į prezi
dentus. Konferencija įvyks sek
madienį, ,18 d. liępos, 10 vai. 
ryto, 146 South High -St.

Dalyvaus žymūs veikėjai. 
Čionai bus renkama delegatai į 

nacionalę 
įvyks ' Phi- 
dd. liepos, 
nuo gumos

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

perskaitys brošiūrą, taps nau 
josios partijos šalininku.

O dabar žodis Laisvės rei* 
kalais. Dienraščio Adminis
tracija jau mušė trivogą. Vi
si skaitėte jos pranešimus. Ji 
sako, kad dienraščio finansinė 
padėtis per vasaros, karščius 
gerokai šlubuoja. Ji prašo 
aukų' į dienraščio Popierio 
Fondą. Jeigu suplauks kele
tas tūkstančių dolerių, dalykai 
pasitaisys.

trečiosios partijos 
konferenciją, kuri 
ladelphijoj, 23-25 
Kviečiami delegatai 
darbininkų. Prašomi atsilanky-

ir svečiai. • Rep.
Liepos 

Liesink ų 
W. Stien. 
įvyko Simmons Club svetainė
je. , r

Vestuvėse dalyvavo apie 
300 svečių. Aš nuo savęs 
linkiu jaunavedžiams geriau
sio pasisekimo šeimyniškame 
gyvenime.

Ligone 
laikas atgal 
per dienraštį

LDS 65 kuopos narė

ti
“New World” Remia 
Algų Įstatomą

, “The New World,” 
organas katalikų arkivyskupi
jos Chicagoj, šios savaitės lai
doje užtaria ir ragina priimti 
minimum .algų įstatymą Illino
is valstijoje mažai apmoka
miems darbininkams, krautu
vių klerkams ir pasmerkė ver- 
telgystės susivienijimą už išė
jimą prieš.

Tas katalikiškas savaitraš
tis nurodo, kaip dabartinė 55 
centų valandai minimum al
ga nebepadengia būtiniausių 
mažai apmokamų darbininkų 
algų prie dabartinės brangos. 
Bet laikraštis stebisi, kaip 
prieš net tokį miniįmumą di
džiuma darbdavių ir vertel- 
gystės susivienijimas išstoja ir 
veda kovą.

“Tas verčia stebėtis, ar ver
telgų susivienijimas kada 
nors svarsto reikalus tų tūks
tančių žmonių, kurie taip ar
timai yra surišti ir yra užin- 
teresuoti savo amatu, kaip ir 
darbdaviai.

“Ar tos saumylingos orga
nizacijos kada nors tyrinėja 
santykius ir gerbūvį tų žmo
nių, kurie pardavinėja pre
kes? Ar jie mano, jie gali 
pirkti ir mainyti už bile kai
ną atviroje ir nekontroliuoja
moje rinkoje darbininkus? 
Jeigu taip, tai tos organizaci
jos romia sistemą būtinos ver
gijos, kuri tik gali privesti 
draugiją prie morališko suge
dimo.”

Nemanomo, kad “katalikiš
kas” mūsų kaimynas “Drau
gas” dalinsis su “New World” 
ta sveika mintimi.

oficialia
Baktrsf ield, Cal.

. Bando Sulaužyti 
Streiką Vaikų Darbu

Jau devyni mėnesiai kaip 
1,100 National Farm Labor 
Union (AFL) narių streikuoja 
prieš DiGiorgio Corporation. 
Korporacįja samdėsi streiklau
žius; policija ir vigilantai vis
ką darė, kad tik padėti su
laužyti streiką. Dabar, kaip 
atrodo, prie to visko bus mė
ginta nepilnamečių vaikų pa
galba paklupdyti darbinin
kus. . . sulaužyti streiką.

Mažiausia 100 vaikų, tarp 
•12 ir 16 metų amžiaus, dirba 
sunkiausius ūkio darbus vie
nam dideliam ūkyje (ranch) 
netoli Arvin, kaip susekė dar
bininkų unijos (Nątl. Farm 
Labor Union) streiko komite
tas.

“Mūsų domė buvo atkreipta 
į tai, jog vaikai yra samdomi 
darbui. Jeigu jūs leisite sa
vo vaikus išsisamdyti, jūsų ko
va, lygiai kaip ir streiklaužių, 
už geresnes algas bus labai ' 
apsunkinta,” sako lapelis, iš- | 
leistas specialiai, kad atsikrei-; 
pus į tėvus su prašymu padėti 
streiką laimėti.

Lapeli pasirašo James Price, I 
kuriam pirmininkaujant mi
tinge gegužės 17 d. kas tai 
paleido šūvį ir pataikė į gal
vą. Nors devynis kartus šau
ta į Price, bet kol kas nesu
sekta, kas paleido šūvius. 
Kern County Central Labor 
Council paskyrė $5,000 atlygi
nimo už suradimą kaltininko.

Streiko komitetas rūpinasi, 
kad būtų išleistas įstatymas, 
draudžiantis samdyti nepilna
mečius vaikus, nes įstatymai, 
kaip dabar stovi, leidžia sam
dyti ūkio darbams nuo 12 me
tų. Unija nurodo, kad pade
dami dirbti šalia užkietėjusių 
s.kebu vaikai patys nesupran
ta ir nejaučia, į kokį nupuo
limą moraliai tas juos 'veda. 
Streiko komitetui nekurie vai
kai, metę darbą, pasakojo, 
kaip juos norėta lytiškai iš
naudoti.

Kaip visiems žinoma, ūkių 
darbininkai, dirba sunkiausiai 
ir ilgiausias valandas. Jų ko
va už geresnes darbo sąlygas 
ir didesnes algas visų remtina.

Darbininkų Draugas.

Su aukomis yra šitaip. Do
lerį kitą paaukojęs germ tiks
lui savęs nenuskriausi, o gero 
padarysi labai daug. Kai 
tūkstančiai paaukoja po dole
rį kitą, įstaigai suplaukia di
džiulė parama.buvo

!

taut:

Protestas Prieš

Lewiston - Auburn, Me.Mur-

Kom.

S. Sta- 
Buvęs 
laiku 

darbi- 
nuovo-

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N, J.

Tel. MArket 2-5172

I

5-2781 arba 
7-6126. Du busai 
ves Choro salės, 
1-mą vai. dieną, 
ti.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

Lt)S 188 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 18 d., 11 vai. ryto, 3014 Yc- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.— 
Sekr. (165-166 )

Matt 
ir skaitęs

H Pašau li-

L. Prūseika Šugrįžo Namo
L. Prūseika sugrįžo namo. 

Jis buvo išskridęs lėktuvu 
New York an, o sugrįžo trau
kiniu. Dalyvavo “Laisvės” 
piknike, pasakė kalbą ir pa
darė nemažai pinigo “Vil
niai.” Beveik išpildė pasiža
dėtą kvotą.

Būdamas Brooklyne L. Prū
seika aplankė Lietuvių Kultū
rinį Centrą ir pasitarė su lais- 
viečiais mūsų spaudos reika-

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) / 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parū. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ,

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai -išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. .

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta® 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

“Ar kapitonas 
phy yra girdėjęs 
Laisvės Pažadą?’ 
nio Karo veteranas rašo did-
lapio redakcijai. (Murphy lei
do policijai užpulti privačiam 
name studentus todėl, kad jis 
manė juos esant komunis
tais).

“Aš esu pilietis ir II“ Pa
saulinio Karo veteranas ir 
nusistatęs prieš komunizmo 
tvarką vieton mūsiškės, ir tik 
todėl, remdamasis šalies kons
titucija, esu priešingas sklei
dimui baimės ir nuožiūros tar
pe žmonių, taipgi naudojimui 
tokių policinių metodų.

“Mūsų miestas, vadovybėje 
mero Kennelly ir policijos de
partment©, galėtų puikiai pa
minėti valymo savaitę praša
linę tą asmenį iš policijos.

“Ar tai bus tas pats kap. 
Matt Murphy, kuris nelabai 
seniai Hyde Parke leido mu
šeikoms išsisukti nuo bausmės, 
kurie sumušė jaunuolį kitokių 
religinių įsitikinimų ? Murphy 
pasiteisinimas buvo, kad jis 
nęturi užtektinai policijos jė
gų suėmimui tų nenaudėlių.

“Jeigu tokie ‘sargai’ nebus 
prašhlinti iš atsakomingų vie
tų, aš prisibijau, kad jų vei
kla nesusjdarytų mūsų šalies 
tvarkai didesnių pavojų, kaip 
bile kokia ‘subversyvė grupė.’

“Philip H. Vision, 
Post Commander, 
Lawndale Post

12 AMVETS.”

T. DEWEY KALBA 
Už PABĖGĖLIUS

New York. — Thomas 
Dewey, republikonų kandi
datas į prezidentus, siūle 
palengvinti įstatymą del 
205,000 išvietintųjų priėmi
mo iš vakarinės Europos į 
Jungtines Valstijas.

Čia progresyvis veikimas la
bai lėtas. Reikia veikti spar
čiau. Veikėjai bei veikėjos 
ramiai tyli. . .' Gal yra paliesti 
vasaros kaitros, ar kitokių ne
aiškių priežasčių? Reikia 
daugiau pirmeiviško judėjimo 
dėl apšvietos.

Čia dar reikia pažymėti, 
kad LDS 45 kuopos tūlos na
rės nepatenkintos dėl Laisvėj 
tilpusios korespondencijos 
trumpumo. Mat, ten nepažy
mėtas svarbus mūsų tarimas. 
Mat, kiekvienas narys turėjo 
paaukauti po $1 dėl minėtos 
pramogos parengimo. O tūli 
iš jų aukavo daugiau; pavyz
džiui : L. Selemonienė davė 
sūrį, galioną pieno ir kvortą 
Smetonos. Aukavusios ir dir
busios užsipelnė aukšto pagy
rimo ir daug ačių!

Teko nugirsti, kad veikėja 
Apšegienė išsitarė taip: “Kai 
šieną suvalys, tai LDS vietos 
kuopa gaP ir ALDLD kuopa 
surengs piknikus Selemonie- 
nės ūkyje.” Tai yra puikus 
jos užmanymas. Ten didelis 
šaltinis bėga per vidurį ūkės, 
aplink žaliuoja miškas ir lie
pų žiedų kvepėjimas. Taip ir 
traukia miestiečius tyru oru 
pakvėpuoti. Labai graži vieta 
dėl pikniko.

Čia lankėsi svečiai iš Brock
ton, Mass., T. Bartkus su žmo
na ir dukterim. Buvo apsi
stoję ,šioje ūkėje. Dar liepos 
4 d. atėjo iš miesto Joe Ta
mošiūnas su pačia ir Agota 
Šimėklienė pasirinkti geltonų 
žiedų, vadinamų “Butter 
Cups.” Paklausiau, tai ką 
jūs darote su tais kvietkais?

Atsakė taip: Yra gerai 
galvą plauti pavirinus vande
nyj. Dar puiki' gyduolė nuo 
reumatizmo. Kita moteris sa-

Tūlas 
pranešta 
nį,” kad 
A. Dičienė sunkiai susirgo ir
buvo pradėjus 'eiti geryn. Bet 
7 d. liepos ligonė vėl tapo iš
vežta į Kenoshos ligoninę. Li
gonė skundėsi, kad mažai 
kas ją atlanko.

Aš nuo savęs prašyčiau, 
ypač moterų, kad kurioms 
laikas pavėlina atlankykite 
sergančią draugę.

Gerai Pavyko LDS 7-tos 
Apskrities Piknikas

Birželio 27 d. Bauers Grove, 
Milwaukee, Wis., įvyko LDS 7 
Apskrities piknikas. Svečių 
buvo atsilankiusių iš Sheboy
gan, Milwaukee, Cudahy, Ke
nosha ir net iš Waukegan©. 
Buvo atvykę Maseliūnai, Pau
lauskai, kitų vardų neteko su
žinoti.

Spaudos Piknikas
Liepos 25 d. Bauers Grove, 

Milwaukee, įvyks Wisconsin© 
lietuvių piknikas. Visas pel
nas skiriamas pagalbai mūsų 
progresyvės spaudos.

Šį pikniką rengia bendromis 
spėkomis LDS 7-ta Apskritis 
ir LLD 8-ta Apskritis. Mes 
kviečiam lietuvius ir lietuvai
tes iš visų artimų miestų, kad 
atsilankytumėt skaitlingai į 
Bauers Grove liepos 25 dieną. 
Ten visi praleisime' laiką 
linksmai ir paremsime mūsų 
lietuvišką spaudą.

Kenoshietis.

Neturime milijonierių, kurie 
Laisvę finansuotų. Ji išlei
džiama nikeliais ir doleriais 
tūkstančių susipratusių lietu
vių.

Tikiu, jog ir dabai* tūkstan
čiai prietelių karštai atsilieps 
i Administracijos prašymą au
kų į Popierio Fondą.

Shanghai us. — Chinijos 
komunistų armija kontro
liuoja Han upę ir tuo para
lyžiuoja gen. čiang Kai-še- 
ko veiklą.

WATERBURY, CONN.
Dainų Diena — rengia LMS Tre

čias Apskritys, liepos 18 d., Lietuj 
vių Darže, Chesnut Hill Rd., (už 
Lakewood. ) Dainuos chorai iš New
ark, N. J., Brooklyn, N. Y., Hart
ford ir Waterbury, Conn. Pradžia 1 
vai. dieną. John Satulos orkestrą 
šokiams. Kviečiame visus dalyvauti. 
—Rengėjai. (165-166)

HARTFORD, CONN.
Kurie norite važiuoti busais į Dai

nų Dieną, Waterbury, liepos 18 d., 
prašome tuojau užsisakyti vietą bu- 
se. Kelionė į abu pusi $1.25. Reser- 
vacijas priima M. Muleranka, Tel.

W. Brazauskas, Tel. 
išvažiuos nuo Lais- 
155 Hungerford St., 
Prašome nesivėluo- 

(165-166)

SCRANTON, PA.
Liepos ,16 d., 8:30 v. v. įvyks pa

silinksminimo vak., rengia Wallace 
for President Kom. Visi šios apy
linkės lietuviai kviečami dalyvauti, 
rtes yra rengiama atidarymas Pro
gressive Party kambarių (Head
quarters.) Tad pasilinksminimas 
įvyks Lackawanna County Head
quarters, Ad-Lin Building, 604 Lin
den St. — M. Truikienė. (165-166)

kė: Tik reik šiuos žiedus 
sumerkti į spiritą ir už dienos 
nuo įmerkimo gali trinti reu
mato skausmą.

.Liepos 3 d. čia mirė 
siulis, apie 80 metų, 
farmerys. Paskia'ušiu 
gyveno mieste. Apie 
hinkišką susipratimą 
kos neturėjo.

Miško Levutė.

[ DEL LEIDŽIAMO
I ŽODYNO■
1 Dienraštis Laisvė išleis la-
■ bai reikalingą žodyną, ku- 
| ris turės virš 25,000 godžių.

Vadinsis:
Angliškai - Lietuviškas 

ŽODYNAS 
English-Lithuanian 

DICTIONARY
1 šis žodynas greit bus pra- 
1 dėtas spausdinti ir jis bus 
! gatavas į pabaigą šių metų.
j žodyno Kaina $4.00
11š anksto užsisakantiems 
į $3.00 -----
[Kurie esate užsisakę šį žo- 
• dyną ir užsimokėję po $3.
1 būkite kantrūs, palaukite 
! dar keletą mėnesių ir gau-
1 site žodyną. x
j Kurie dar nesate užsisakę, 
j užsisakykite tuojau. Pasi- 
j naudokite nuolaida kainoje.
j Siųsdami užsakymus ir 
Į pinigus už žodyną, 
I adresuokite:

427 Loriiper Street 
Brooklyn, N. Y.

VAKACIJOS
Treasure Island Lodge 
305 East 17th Avenue

N. Wildwood, N. J.
ANNA SAKALAUSKAS 

(prop.)
Kambariai ir apartmen- 

tai su privatinėmis maudy
nėmis. Innersprings matrę- 
sai. šiltas ir šaltas vanduo. 
Dienom, savaitėm ar mėne
siui.
Šaukite Wildwood 2-2652 
arba rašykite dėl kainų.

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 

■! 1 I I I4

GREEN STAR BAR & GRILL
Vincas Kvietkus ir Anna Givis

Savininkai
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE. KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8Q98

5 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Ketv., Liepos 15,
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Lebanone Internuoti 
Sugrįžo į New Yorką

41 amerikietis sugrįžo lai
vu “Marine Carp’’ iš Artimų
jų Rytų. Visi jie yra Ameri
kos piliečiai, kurie du mėne
siai atgal išplaukė Į Izraelį. 
Bet kuomet jų laivas sustojo 
Lebanono vandenyse, jie bu
vo suimti ir laikyti 
koncentracijos 
toli Beiruto, 
internavo, nes 
.dų kilmės ir,
buvo pasirengę kovoti už Iz-

iki šiol 
stovykloje ne- 

Lebanonas juos 
jie visi yra žy- 
kafp manyta,

Sugrįžusieji sako, kad A- 
merikos konsulas Lebanone 
John Bernard Faust, kuris 
juos kelius kartus lankė, jų 
pakankamai neužtarė ir kad 
jis atvirai rodė savo antise
mitinius palinkimus juos 
juokdamas.

pa-

Newarko Teisėjas 
Kaltinamas Vogime

po-

savo 
kaip 
630,- 
visus

Newarko policija suėmė 
licijos teisėją ir bankininką P. 
J. Pellecchia, kuris iš 
banko, kuriame jis dirbo 
vice-prezidentas, pavogė 
000 dolerių. Pellecchia
tuos pinigus išleidęs arklių 
lenktynių spekuliacijai. 

i
Pellecchia prisipažino pro

kurorui, kad jam buvo niekas 
per savaitę prarasti apie $5.- 
000 ant lenktynių. Be to, jis 
gyveno labai prabangiai, tu
rėjo 40 puikių kostiumų, šim
tus porų batų ir tt. Jis vagi
liavo iš bąnko falsifikuodamas 
parašus, priduodamas fikty
vias paskolų ištraukas ir tt.

Pellechia yra žinomas kaip 
..JžOlitiniai aktyvus “raudon- 

ėdizTno“ šalininkas. Kuomet 
Italijoje ėjo1 rinkimai, jisNew- 
arke nepailstamai darbavosi 
ragindamas siųsti laiškus į Ita
liją, kuriuose raginta balsuoti 
prieš Liaudies Frontą. Pellec
chia dažnai sakė “patriotines“ 
prakalbas praieš' komunistus.

O

Jugoslavai Komunistai A meriko j e |
SmerkiaTitoGrupės Nusistatymą

■  r

pranešimą 
klausimą.
iki vėlyvos

New Yorke įvyko Amerikos 
jugoslavų kotmunistų susiėji
mas, kuriame buvo aptariama 
Jugoslavijoje įvykusios pakai
tos. Didžia dauguma Ameri
kos jugoslavai komunistai pa
smerkė dabartinės Jugoslavi
jos Komunistų Partijos vado
vybės stovį ir pritarė Komin- 
formo kritikai.

Konferencijoje dalyvavo 75 
Amerikos jugoslavų kilmės 
komunistų. Iš to skaičiaus 74 
pilnai pritarė Kominformo 
stoviui, tik vienas delegatas 
ragino “turėti kantrybės,’’ 
“daugiau palaukti,“ ir ben
drai teigė, kad dalykai savai
me “išsilygins.“

Prieš tą to vieno delegato 
nusistatymą kalbėjo visa eilė 
delegatų. Jie klausė, kokių 
daugiau reikia įrodymų, kuo
met dabartinės Jugoslavijos 
Kompartijos vadovybės stovis 
aiškus ir kuomet viso pasau
lio kompartijos pasmerkė Ti
to.

Diskusijos vyko po to, kai 
Steve Nelsonas, partijos naci- 
onalių grupių reikalų vadas,

apie 
D is-

padarė platų 
Jugoslavijos 
kusi jos tęsėsi 
ties.

Vienas jugoslavas uosto kro
vikas sakė:

“Kada aš Įstojau Į Partiją, 
aš niekad negirdėjau Tito 
vardo tuo laiku. Aš Įstojau 
ne dėl vieno žmogaus, bet dėl 
principų. Kodėl mes dabar 
turime taip atsargiai kritikuo
ti Tito, tik todėl, kad jis tu
ri išsidirbęs prestižą? Svar
bu, ar jis laikosi principų.“

Ir tas pats darbininkas pri
dėjo :

“Mes turėjome pakankamai 
patyrimo su tokiais elementais 
ir mūsų Amerikos partijoje. 
Kas neatmeha Lovestono ir 
Gitlowo? Jie ir buvo mūsų 
partijos vadais. Dabar vie
nas dirba dėl FBI, kitas dėl 
D. Dubinskio. Mes jų atsi- 
kratėme, lygiai kaip buvo at
sikratyta Trockio ir Bucha- 
rino. Ir kas gali dabar sa
kyti, kad tai buvo klaidingi 
žingsniai ? Nejaugi Tito yra 
nepaliečiamas ?“

Svarbūs Žmonės Smerkia Žurnalo 
“Nation” Draudimą Mokyklose

Visa eilė svarbių asmenybių, 
atstovaujanti politines grupes, 
civilines organizacijas ir ap- 
švietos grupes, liudijo New 
Yorko Mokyklų Tarybai ir 
griežtai smerkė žurnalo “Na
tion” uždraudimą. Minimas 
žurnalas buvo uždraustas 
New Yorko mokyklose po to, 
kai jame tilpo straipsnis apie 
katąlikiškos kunigijos kišimą
si į politinius ir apšvietos rei
kalus. Yra žinoma, kad pa
tys klerikalai pasirūpino, kad 
žurnalas būtų uždraustas.

Prieš uždraudimą kalbėjo 
paties žurnalo redaktorė Fre
da Kircheway, Mrs. Rose Rus
sel, CIO Mokytojų Gildijos at
stovė: Ralph Bennet, Ameri
kos Veteranų Komiteto, Da
niel Allen, New Yorko Darbi-

ninku Komiteto už Wallace; 
Bertha Mark, mokyklų vaikų 
Tėvų Organizacijos atstovė; 
Evelyn Burke, Rašytojų Sąjun
gos; Hy P. Hillson, AFL Mo
kytojų Sąjungos, ir daugelis 
kitų. ,

Taipgi buvo protestuota, 
kodėl miesto ,mokyklų tary
ba laiko apklausinėjimus už
darus ir publikai neprileidžia- 
mus. Reikalauta, kad apklau
sinėjimai būtų vieši.

Audra Atšaldė Orą, Bet 
Drėgnumas Dar Pasilieka

DDE

5 July 1948

Uemorandun for Mr. Harron, Director of Public Informa
tion, Columbia University

I know that your office haa for ao^e days been over
burdened with inntsnerable queries concerning ny inten
tions in regard to the current political situation, by 
decisions and earnest convictions concerning possible 
personal connection with this year's political contest 
were given to the public several months ago, but it 
now appears that there has arisen a question as to 
whether er not I have changed ay position. Profoundly 
touched by the renewed suggestion that I could satis
factorily fill high public office, ny 
to ny proper course of duty are still 
those presented in the letter I wrote

views with respect 
identical with 
on January 23, 1948.

In response to any further queries as 
action during the foreseeable future, 

'there may be no possible room for doubt in the mind of 
axy interested American, will you please invite atten
tion to the firm purposes expressed in my January letter 

‘and quote the following as coming personally from me.

■I shall continue, subject to the pleasure of 
the University Trustees, to perform the im
portant duties I have undertaken as President 
of Columbia. I will rot, at this time, identify 
Byself with ary political party, and could not 
accept nomination for ary public office or 
participate in partisan political contest.

This implies no intention of maintaining 
silence on any issue of importance to the 
country on which I may fęel qualified to 
express an opinion."

to ay course of 
and in order that

Laiškas, kurį generolas Eisenhoweris patieks New Yorko 
Columbios universiteto viešos informacijos skyriaus 

viršininkui Harronui, kuriame jis užtikrina, 
kad nekandidatuos.

Matyk Naujausias Sensacingas Žinių Filmas
DEMOKRATŲ KONVENCIJA 

KARIAI PASAKOJA APIE KARĄ IZRĄELYJE 
NAUJOS PROBLEMOS VOKIETIJOJE

CMD A CSV NEWSREELLdllDHujOl THEATRE BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

Protestuoja Prieš Paso 
Nedavimą AYD Vadui

American Youth for Demo
cracy pasiuntė protestą vals
tybės departmento pasportų 
skyriui, nes paso davimas bu
vo, užtęstas Leonui Wofsy’ui, 
AYD vadui.

Wofsy turėjo dalyvauti 
Tarptautinio Jaunimo Federa
cijos konferencijoje Londone 
ir taipgi vykti į Varšuvą. Jis 
prašymą dėl paso gavimo pa
davė birželio 11, ir nors pa
prastai ima 10 dienų paso iš
davimui, jis iki šiol to paso 
negavo.

AYD ragina visas pažangias 
organizacijas protestuoti prieš 
šį tikslų užvilkinimą, kas yra 
AYD aiškus diskriminavimas.

Barikadavo Gatvę, Kad 
Autobusai Nepraeitų

Tie, kurie myli dainą, lai 
nepasilieka namuose ateinantį 
sekmadienį, t. y. 18 d. liepos. 
Važiuokite kartu su aidiečiais 
j Dainų Dieną, kuri 
Waterbury, Conn.

Busas išvyks nuo 
namo tą pačią dieną, 
ryto, punktualiai, 
ten ir atgal tik 1

Registruokitės Laisvės raš
tinėje kuo greičiau, nes jau 
tik keletas sėdynių beliko!

Koresp.

įvyks

Laisvės 
8 vai. 

Kelionė Į

Snyderio Patarimas Apie 
Kainas Tik Juokas: Moterys

Vietiniai Italai Pasipiktinę Dėl 
Togliatti’o Pašovimo Italijoje

Antradienio vakare miestą 
aptiko nemaža audra su gau
siu lietumi, žaibais ir perkū
nija. Pasėkoje oras, buvęs 
beveik per savaitę nepapras
tai šiltas ir tvankus, pasidarė 
vėsesnis. Vienok, drėgn'umas 
liko toks pat ir trečiadienio 
rytą, oro stoties , pranešimu, 
drėgnumas buvo apie 90%.

Kelione vietose žaibai pa
taikė į apgyventas vietas. 
Bronxe žaibas pataikė į namą 
ant 680 E. 224th St., o prie 
177-tos gatvės žaibas pataikė 
i New Haven geležinkelio 
elektrines vielas.

Bronxe prie 1107 Bryant 
gatvės vieno didelio apart- 
Imentinio namo gyventojai, ke
li šimtai jų, užbarikadavo gat
vę, kad nepraleisti autobusų. 
Gyventojai protestuoja, nes 
Surface Transportation Co. tą 
vietą padarė autobusų susto
jimo centru. Jie teigia, kad 
sustodami tie autobusai, kurių 
dauguma yra seni, išleidžia 
juodų dūmų kamuolius, kurie 
kenkia sveikatai.

Gyventojai pirma buvo gat
ves užbarikadavę dėžėmis, 
bet policija tai išardė. Tada 
jie padarė gyvą grandinį ir 
nieko nepraleido.

Autobusų kompanija priža
dėjo ieškoti naujos stoties.

Amerikos Moterų Kongreso 
prezidentė čia Dr. Gene Welt
fish pareiškė, kad iždo sekre
toriaus John W. Snyderio pa
tarimas apie kainas yra juo
kingas. Snyderis pareiškė, 
kad moterys kiekviename 
miestelyje ir miesto dalyje, 
kiekviename bloke, vestų 
rybas su krautuvininkais 
bandytų juos įtikinti, kad 
nos turi būti numuštos.

Amerikos Moterų Kongresas 
nurodo, kad kainu aukštumas 
pareina ne nuo pavienių ma
žu krautuvininku, bet nuo fa
brikantų, nuo didžiųjų trus- 
tų, kurie be pasigailėjimo kai
nas kelia. Mažieji 
ninkai tuo atžvilgiu 
daryti negali.

Daktarė Weltfish 
kad tiktai atnaujinta
kontrolė ir OPA galėtų nu
mušti kainas.

Snyderis, kuris prieš tapda
mas iždo sekretorium St. Lou
ise buvo bankininku, yra nu
sistatęs prieš kainų kontrolę.
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IŠŠOKO Iš 5-TO AUKŠTO
William Dyer, gyvenantis 

ant 165 Park Ave., East O- 
range, N. J., iššoko iš penkto 
etažo per langą, kuomet jo 
bute pradėjo degti. Jis buvo 
rimtai sužeistas, beį gali būti, 
kad pasiliks gyventi .

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus; 
ft sudarau su ame- 
■I rikoniškais. Rei- ; 
M kalni esant ir 
9 p a d i d i n u tokio 
w dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., 'Broadway Line.

Tel. GLenmore {5-6191
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Woolwortho Darbininkai 
Rengiasi Prie Streiko

Šio mėnesio 21 Manhattano 
salėje įvyks visų Wool worth 
darbininkų krovikų susirinki
mas, kuriame jie spręs, kada 
ir kaip paskelbti streiką. Su
sirinkime dalyvaus tik Wool
worth sandėlių krovikai, per- 
vežiotojai, o ne krautuvių par
davėjai. Bet manoma, kad 
jeigu krovikai ir pervežiotojai 
streikuos, visos krautuvės tos 
kompanijos žinioje irgi turės 
užsidaryti.

Woolworth darbininkai pri-, 
klauso prie CIO unijos.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
' Brooklyn, N.t Y.

Tel. ST. 2-8342

Mirė
Liepos 12 d., Greenpoint li

goninėje mirė Katrė Ražaitie- 
nė (Rice), 55 metų amžiaus, 
gyvenusi 341 So. 3rd Street, 
Brooklyne, bus palaidota ket
virtadienį, liepos d., 2 vai. 
po pietų, Alyvų kapinėse. Jos 
kūnas ilsisi grab. J. Garšvos 
šermeninėje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

Paliko vyrą Charles Rice, 
seserį ir sūnų, kuris dabar 
randasi Philippine Salose. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

Togliatti’o šovimas Italijo
je sukėlė didelį pasipiktinimą 
ir vietiniuose Amerikos ita
luose. Ne vien kairių nusi
statymų, bet ir liberaliniai 
nuosaikiųjų bei bepartinių įsi
tikinimų italai vakar visur iš
reiškė savo didį pasipiktini
mą.

Tirštai italais apgyventose 
New Yorko srityse vakar ka
vinėse. krautuvėse, kirpyklo
se ii’ kitose susiėjimo vietose 
atentatas prieš Palmiro Tog
liatti buvo vyriausia tema. 
Vietiniai italų dienraščiai, ku
rių dauguma yra reakciniai, ir 
kurie nuolat kiršina prieš ko
munistus, apie Togliatti’o 
atentatą kalba atsargiai ir re
zervuotai, nedrįsdami išreikš
ti savo pasitenkinimo.

Eilė italų pažangių organi
zacijų, tarp jų Garibaldio 
vardo Fraternalė Sąjunga, iš
reiškė savo gilų protestą prieš 
reakcines jėgas, kurios aten
tatą inspiravo.

Geltonoji New Yorko spau-

da tuo tarpu vakar New Yor
ke įvairiai spekuliavo ir ban
dė sudaryti įspūdį, kad aten
tatas buvo pravestas ne reak
ciniu elementu iš šalies, bet 
kokių nors “misteriškų“ jėgų 
pačioje Italijos Kompartijoje. 
Kai kurie spėliotojai net ban
dė surišti atentatą prieš Tog
liatti su Tito klausimu Jugo
slavijoje.

Togliatti’o populiarumas 
Italijoje buvo žymiai jJersine- 
šęs ir Į Ameriką, kur nuolat 
buvo gaunami laiškai nuo gi
minių senoje tėvynėje su Tog
liatti’o gyrimais.

Atentatas buvo sužinotas 
New Yorke trečiadienio anks
tyvą rytą ir jis greit paplito 
mieste.

KONCERTAI LIGONINĖSE
Miesto mėgėjų 110 instru

mentų simfonija ateinantį 
pirmadienį pradės koncertuoti 
visose ligoninėse, kur guli su
žeisti kariai.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

J------------------------ --------- -□

GERI PIETUS!
/

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
Kanados 

Black Horse Ale 
Joseph Zeidat, Jr 

411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

1

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos, valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
i—2 dienom 
6—8 vdkarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

A. Kalinauskas
Valandos:

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY 
licensed' Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHAL1NSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

. $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499_____

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

v PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITCJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

Parduoda naujas ir taiso 
sekamas mašinas:

Vacuum Cleaners, Skalbi
mui Mašinas, Frigidaires, 

Television ir Radios.

Kreipkitės:
104-12 - lllth Street

Ozone Park 16, L.I., N.Y.

Telefonas Virginia 3-5397

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moterišką ir Vyrišką 
Laikrodžiu Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

Brooklyn, N. Y.
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Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės




